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IZRAELIS TIKISI SUSITARTI SU EGIPTU
PER DVI DERYBŲ SAVAITES

SU

July Chavez pasigyrė, kad ji iščiulpianti iš 
Arkadijaus Ševčenkos po 500 dolerių j diena 

^^WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Carteris, pasitaręs 
Egipto ir Izraelio atstovais, atvykusiais į Ameriką taikos derybų
vesti, pareiškė vilties, kad derybos turės būti sėkmingos, jos atneš 
laisvę ir gerbūvį, abiem kariavusiam valstybėm.

Jis pastebėjo, kad sekretorius 
Vance ir kiti patarėjai padės 
abiem šalim išspręšti sunkesnius 
klausimus. Izraelio delegacijos 
atstovas pareiškė, kad jis tikisi 
taikos sutartį aptarti dviejų sa
vaičių bėgyje. Gen. Dajan nema 
no, kad reikėtų’ užtrukti ilgiau 
3 savaičių. ;

EGIPTO ATSTOVAI 
GERAI NUSITEIKĘ

Washingtonair atvykę Egip
to atstovai pareiškė, kad jie yra 
pasiruošę tartis sų izraelitais 

t- visais taikos ilausimais. Jie no- 
A retų viską aptarti dviejų savai

čių laikotąryje, bat jeigu bus 
^reikalo, jie yra įpąsiryžę il
giau Amerikoje p^b^tL^rezi-

> .dentas. Sa^ta£3Ti^^

Nepritaria Rodeziįos 
Smitho planui

SALISBURY, Rodezija. — Pa 
tirta, kad nei JAV. nei Didžioji 
Britanija nepritaria premjero 
Smitho paruoštam planui nau
jai vyriausybei sudaryti. Prem.^ 
jeras Smith buvo nusivežęs į 
Washingtoną porą negrų veikė
jų, kurie pritaria vyriausybės 
perlaidimui, bet Washingtonas 
ir Londonas mano, kad toks per 
leidimas neapramins krašto. Da
bartiniu metu Rodezijoje yra ga 
na stambi partizanų grupė, kuri 
reikalauja parleisti viską juo
džiams. Rodezijoje yra 6.7 mili
jono gyventojų. 26 juodaodžiams 

Į-yra tiktai vienas baltasis. Smith 
įnori, kad atsakingose valstybės!

Kiekvienas meksikietis šiandien įsivaizduoja.kad netolimoje ateityje jis bus turtingas žmo
gus. Jie laukia, kada vyriausybė pradės iškelti Pacifiko pakraščiuose esantį aliejų. Jie mano, 
kad aliejus padarys visus meksikiečius turtingais. Dabartiniu metu Meksikos sostine labai mo
derni, bet priemiesčiuos dar yra ir paveiksle m ilomų scenų. *

PANAMOS PREZIDENTU PRISAIKDINTAS
ADV. ARISTIDES ROYO

piktatorius.Torrijos ir toliau pasiliks

J°

Irane tebešaudo 
į protestuojanšius 

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no fanatikai tebeprotestuoja 

prieš šacho patvarkymu^ ’ 
nori kiaušy tikr1 mumenes vadų

CHAMOUN REIKALAUJA ATŠAUKTI 
SIRIJOS KARIUS IŠ LIBANO

Sekretorius Vqnce Cleveland© ligoninėje 
aplankė sveikstantį karaliy Chaleba

BEIRUTAS, Libanas. — Sirijos prezidentas buvo susitaręs 
padaryti Beiruto apylinkėse paliaubas, kol abi pusės susitars dėl 
taikos sąlygų,, bet Sirijos vyriausybė ir karo vadai susitarimų ne
silaiko. Praeitą trečiadienį abi pusės laikėsi paliaubų taisyklių, 
bet ketvirtadienio rytą Sirijos artilerija ir vėl pradėjo šaudyti iš 
kan uolių Libano karo jėgų laikomas pozicijas. Sirijos artilerija 
paleido kelis galingus šovinius į krikščionių apgyventą pietvaka
rių Beiruto priemiestį.

--------z’----Krikščionių atstovas Camille 
ŠEVČENKAI BUS DŪODAMAS Chamoun. savo laiku buvęs Li-

KITAS VARDAS {bano vidaus reikalų ministeris, 
pareikalavo atšaukti visas Siri
jos karo jėgas iš’Libano. Cha
moun yra įsitikinęs, kad Sirijos 
kariai, dabartiniu met” esantie 
ji Libane, jokiu būdu šiame ne- 

i laimingame krašte neįves tai- 
i°~Įkos. Chamoun yra įsitikinęs, kad 

\ Sirijos kariai taikos nebenori.
Jeigu jiems šitas klausimas būtų 
rūpėjęs, sako Camille, jie seniai

ČIA pareigūnas Herbert Hetuj 
pareiškė, kad saugumo sumeti-r 
mais, sovietų diplomatui* gavu- 
siams tremtinio teises Ameri
koje, bus leidžiama pasirinkti 
kitas vardas ir kita gyvenamo
ji vieta. Hetu bijo, kad sovietų 
agentai nepadarytų Ševčenkai 
žalos. Pats Ševčenka esąs labai

a dOAU VxddiLrxic, jie

nepaten’inlas pci radiją paš-^^tų nuginklavę palestiniečius 
elbtoinis žiniomis. Jis niekad ;r įvecję taiką visame krašte.

lokio pranešimo nelaukė. ŠeM Buvęs vidabs reikalų ministeL
čenka dirba vienai Amerikoną- riytvirtina, kad Sirijos vyriau- 

sybe siunčia-į-Libaną. d\n pales-staliai. Jis teikia informacijas

/;4.Žęs ątiūuptį,]^ (Siį^us \
c? asalŲ <bet v norį /kęd: .egiptiecįąij r r. partijos nerimau ja 
./ /leistų Įzradiųį užtrulę^Jlgėsnįj rRQMA, Italija. ,— Kai svars- 

-^ląiką ten esančiom medžiagom tomi svarbesnieji valstybės, klau 
išsiyežti. Be; to5 , Izraelis Jiorįj simai, tai -premjeras gali pasi/ 
kad taikos sutartyje butų nuro- tikėti 90 nuošimčių parlamento 
dyta, kada bus, atniujiftti/tii-.narių, bet šiaip tai politinėse 
plombiniai- ir prekybos’ sarily- partijos pradėjo reikštis nepasi 
liai. Izraeliui' labai' rūpi gauti tenkinimas. Italams labai nepa- 

_ i- .T * /ir*  _ . 1* 1 V1 _
jokių kliūčių. .Izraeliui labai jeras tarėsi su komunistais, ku- 
brangiai kainuoja prekių pluk-.jrie prižadėjo suvaldyti Raudo

nosios brigados žmogžudžius, bet 
iš tų susitarimų nieko neišeina. 
Pasirodo, kad Raudonosios bri- 

; gados nariai klauso kitų įsaky
mų negu komunistų partijos 
centro. Nepatenkinti respubliko 
nų ir socialistų demokratų par
tijų nariai, bet mažai ką jie ga- 

parlamente padaryti.

PANAMĄ, sostinė. — Vakar Panamos sostinėje buvo prisaik
dintas advokatas/Aristidas-Royo Panamos prezidento pareigoms.

tytis. Trečiadienio vakare /ro
tes tuo jančių-. didokas buryspra- 

Naujai išrinktas prezidentas buvo pats svarbiausias Panamos ad-įdėjo kabinėtis prie karių, pri- 
vokatas-sutarčiai paruošti. Jis vykusiai gynė panamos teises. Jis i žiūrinčių tvarką viename prie 
išklausydavo pranešimus, o vėliau formuluodavo sutarties para, miestyje. Kariams įsakius trauk 
grafus. — ilgai jam teko ginčytis su Amerikos teisininkais, bet tis, protestuojantieji nesitraukė, 
labai dažnai jis laimėdavo. Iš, 505 atstovų už Royo padavė 452.

^a^ymęTB? jiems pataria skif*' saųi\ąęką ir kiniečių brigadas, kurios ir^vėl

karo reikalus
teisę plaukioti /Suezo/kanalu bė| tinka žmonių žudymai. Prem-i Gen. Omar Torrijos pasiliks

| Kariai paleido kelis šūvius į vir. 
šų. o vėliau buvo priversti šau
ti į minią., iTrys protestuotojai 

' buvo nušauti vietoje, o kitus ke 
Į lis sužeidė. Vėliau policija arės

brangiai kainuoja prekių pluk-! 
dymas /aplinkui visą Afriką.

į ŠEVČENKO 

KOMPRJMITACUA.

Gražiai nuaugusi ir didelį pa
tyrimą Washingtone turinti Ju
dy v Chavez per radiją pasigyrė, 
kad ji esanti gera pabėgusio so
vietų diplomato Arkadijaus^ 
Ševčenkos gera draugė,' pajėgi-] 
anti kiekvieną dieną iščiulpti iš; 
jo po 500 dolerių. Paskelbus jai 
tokią, žinią visiem buvo aišku,

Ii

Suimtas didelis 
narkotiky šmugelninkas 

MEKSIKA, sostinė. — Her.

Panamos kariuomenės viršinin
ku. Daugelis manė, kad gen. Tor 
rijos siūlys savo brolį Moises pre 
zidento pareigoms, bet jis griež 
čiausiai atsisakė. Jis yra įsitiki
nimo, kad jo brolis tinka tiktai 
biznio reikalams, bet valstybės 
prezidento pareigoms jis nebe
tinka. Generolui buvo didelė gė
da, kai pasitarimų metu spaudo
je buvo iškelta visa Moises spe- 
kuliacia narkotikais. Susidaro 
įspūdis, kad Panama įžengs į ra 
maus ir produktingo gyvenimo 
laikotarpį.

jog tai yra pastangos^ visiškai rera Narvayes, pats didžiausias 
sunaikinti Rusijon grįžti nepa. i narfcotikų šmugelninkas tarp 
norėjusį sovietų diplomatą. Ji*[Meksikos ir JAV vakar buvo 
susipažinęs su panele Chavez,į suimtas narkotikų policijos. Vi- 
kai iš New Yorko persikėlė įjgį žino, kad Herrera yra pats di 
Washingtona ir paprašė gidės, j džiausis narkotikų pirklys ir 

--------- I pardavėjas, bet iki teismo nega 
. — Teisėjas įsakė valstybes de!nma tvirtintu Ne vieną kartą 
parlamentui išduoti vizas 145,- policija jau manė, kad jis sučiup 
000 pietų Amerikos piliečiams,! tas ir turės ilgesniam laikui pa- 

j tekti į kalėjimą, bet jis pajėgda
vo išsisukti. Jis pats narkotikų 

I į savo rankas neima ir mašinon 
neslepia. Jis tiktai prižiūri vežė 
jus ir pardavinętojas. Tuo tarpu 
neaišku, už ką Meksikos polici
ja būtų jį suėmusi, bet atrodo, 
kad šį kartą jam bus sunkiau 
išsisukti.

gyvenantiems be visos JAV.

— Planuojama kiekvienam 
restorane įvesti kambarius n 
kautiems ir nerūkantiems.

i 
!

KALENDORSLIS
Spalio 13 d. Edvardas, Kaledo 

nija. Mintas, Vilūnę
Saulė teka 6;59, leidžiasi 6;15
Debesuotas ►

— Gydytojai turi pagrindo ma 
nyti, kad Vitaminas, C padeda 
gydyti dantų votis. Specialistai 
dabar tikrina šią galimybę.

JOKIŲ BIZNIO SANTYKIŲ 
SU UGANDOS KRAUGERIU

Prezidentui Carteriui pasi
rašius bilių. kuriuo modifikuo 
jami U.S. santykiai su Tarp
tautiniu Monetariniu Fondu,vi 
siškai nutrauktas 
Ugandos pirkimas.

Lydraštyje prie 
pasirašyto hiliaus 
kad Kongreso
Ugandos prezidento Idi 
no vykdomi žiaurūs 
teisių pažeidimai prilygsta 
nocidui.

kavos

ŠACHMATŲ iRUNGTYNĖS 
BAIGIASI LYGIOMIS

Pasaulinio šashmatų čeni- tavo kiekvieną įtariamą agitato 
piono oponentas Viktoras Konrių. Kalėjiman buvo atvežti 85 
čnoj patenkintai t priėmė i*lagitatoriai, raginantieji maištau 
čempiono Anatolijo Karpovo ti prieš šacho vyriausybę ir jos 

i pasiūlymą baigti lygiomis.
Karpovas antradienį buvo 

atmetęs Korčnojo surikimą 
| skaityti lygiomis, bet atrodo, 
kad per naktį apsigalvojo,kad 
gali nelaimėti ir sutiko pasiū
lymą priimti, šis lygiomis bai 
girnas yra jau 21 ilgoje Karpo
vo — Korčnojo varžybinių se
rijoje Karpovas pirmauja 5 
prieš 4- Karpovui betrūksta 
vieno laimėjimo iki galutinės 
pergalės Rugtynes laimėjęs j 
gaus $471,500. |

GRŪDŲ ŪKIO FARMER1AI 
GAUNA -231 MIIJONUS

išleistus patvarkymus.

APIE 500 VIETNAMO KARO 
VETERANŲ SKUNDŽIASI

Kongreso Veteranų Reikali 
subkomisija skelbia, kad yra 
gauta apie 500 Vietnamo karo 
veteranų pareiškimu, prašant 

Į nedarbingumo pašalpų, ka
dangi nesveikauja paveikti 
herbicido (augalams naikint 

j skiedinio), vad. Ageni Orair 
!

Prezidento 
pasąkyta 

supratimu
Ami-

zm ogaus 
ge-

BiMuje parašyta, kad dėl 
Jungtinės Valstybės turėtų 
sipalaiduoti nuo santykių 
tokiomis valdžiomis ir kad 
kisr"korporacija, institucija 
individas negali importuoti
kio produkto, auginto, produ
kuoto ar pagaminto Ugan 
doje.

to 
at - 
si 
j° 
ar 
jo

WASHINGTON. D.C.—Far- 
meriai, kurie šiemet buvo pa
sirašę pašarinių grūdų augini 
mo programa, kurios tikslas 
sumažinti produkciją, kaip Ag 
rikultūros departamentas pra 
i.eša, gaus apie £231 milijoną 
pri mokėjimu.
Didžiausioji primokėjimų d? 

’is $222 milijonai teko kornų 
(kukurūzos) augintojams ir 
likutis grūdų sorghum ir mie
žių augintojams.

Ko’ kas tokia pa 
žinta X veterunm 
atsakingi 
joja artie herbicidai pakenkė 
Vietnamo karo dalyvavusių 
kariu sveikatai. £

Agent Grange herbicidas bu 
vo Vietnamo džunglėse dulki
namas iš lėktuvų r helikopte
rių. norint nudžiovini’ augme 
niją — krūmus, kuriuose slap 
stydayosi šiaurės ir Vietnamo 
kareiviai. ’

— Etiopijos diktatorius Men- 
gistu pareiškė noro turėti ge
rus santykius su Amerika. Jis i 
norėtų, kad prezidentas Carteris I 
paskrtų atstovą Etiopijoje.

— Cardinolas Giovanni Beneli 
stengiasi įtikinti .kitus kardino-1 
lūs jį rinkti popiežiaus parei-j — Federalinė vyriausybė duos 
|omsr ĮChicagai 147 -milijonus ^doleriųįke®u^

gyvenimą. . Toje įstaigoje jis pradės pilietniį;-karą. Chamoun 
tvirtini, katf jis tūris7taSftfį ži
nių1 'ap^ė1 'palėstiniėfftį! Japhfoky- 
rrią Sirijos'karo fnokyklojėir įsa 

i kymą likviduoti Libano’ vyriau
sybę? Dabartiniu metu jis vado
vauja visoms Libano krikščio
nių karo jėgoms, jis labai geįai 
informuotas apie padėtį pačia
me Libane. *

Libano krikščionių karo vadąs 
Bashir Gamyel taip pat kreipėsi 
į Jungtines Tautas . prašydamas 
šios organizacijos padėti libanie 
čiams išprašyti Sirijos karo jė
gas iš Libano. Libaniečiai iki šio 
meto vykusiai pasipriešino SirL. 
jos kariuomenės daliniams. Įsis
tiprinę miesto mūruose, jie .ge 
rokai paguldė Sirijos karių, Su
veržiančių į pietinius Beirtttp 
priemiesčius. 7*7

Libaniečiai buvo pasiruošę (pa
ryti visas nuolaidas Sirijos 
riams. bet kai įsitikino, kad jre 
nepajėgs taikos atstatyti, tai ta
da libaniečiai pasipriešino Siri- 
pos karo vadovybei. Libanie
čiams kenkia galinga Sirijos ar
tilerija, bet kai jie siunčia tan 

Mohamed. Vance dalyvauja pa- kus ar karius į Libano laikomas 
moka 

netik sunaikinti ju taukus, bet 
ir bandančius žygiuoti ar šliauž 
ti Sirijos karius. Beirute žuvo 
labai daug geriausių Sirijos ka 
rių. Kiekvieną dieną jų sunk- 
veži:. i i veža į Damaską žuvu
sius sirijiečius. Columbus, O. 
— Valstybės sekretorius Cyrus 
R. Vance, padeda į šalį svarbius 
reikalus, iluskrido į Clevelandą, 
kad galėtų aplankyti po sunkios 
operacijos tvarkingai gyjantį 
Saudi Arabijos karalių Chaleb. 
Sekretorius informavo karalių 
apie paskutinius įvykius tarp
tautinėje politikoje, nes karalius 
neturėjo laiko skaityti laikraš
čius ir pasiinformuoti apie Arti 
mujų Rytų taikos planus. Kara 
Lius nepritaria ekstremistui Si
rijos prezidentui Asadui, bet jis 

(linki amerikiečiams įtikinti vi
sus arabus siekti taikos Artimuo

Rytuose.

yra - paUrę^s, gaunas po 3,50(X 
doleriu į mėnesį įstaigos va
dovybei aišku, kad sovietų val
džia .yra pairyžusi keršyti Šev

čenkai už * atsisakymą /grįžti į’ 
R u si j ą. Dąįą r š cy.cenk a pas i-', 
rinks^kita varda ir kita gyveni
mo vielą, -kad niekas negalėtų 
jam pakenkti ir skleisti apie jį 
į v a i r i ų . 'kompromituojančių 
gandų. : v

— PaubWamke rengiasi pasi
traukti iš komisijos strategi
niams atomo ginklams kontro
liuoti. Jis pirmininkavo ameri
kiečių delegasijai.

Vance dalyvaus

WASHINGTON. D. C. — Pre 
zidentas Carteris pradėjo Egip
to ir Izraelio taikos pasitarimus, 
kuriuose dalyvaus ir sekretorius 
Vance su keliais patarėjais. Iz
raelio delegacijai vadovauja 
gen. Moišė Dajan, o Egipto deį 
legacijai vadovauja gen. Kamei

pareigūnai dar abe sutarimuose, kad padėtų abiem pozicijas, tai libaniečiai
pusėm išaiškinti neaiškumus ir 
padėtu greičiau juos išspręsti. 
Vyrauja -įsitikinimas, kad Jor
danijos karalius atvyks į pasita 
rimus kairiojo Jordano kranto 
žemėms spręsti.

— Mirus kongreso atstovui 
Ralph Metcalfui, atsirado keli 
atstovai, kurie nori paveldėti jo 
visas pareigas. Stipriausieji kan 
didatai yra Cecil Partee ir Sam 

‘Ackerman.

dideliam tuneliui prakasti, kad 
miestas būtų Svaresnis ir svei-

— Vengrai ir vokiečiai apskai 
čiavo, kad Antrojo Pasaulinio 
karo metu Vengrijoje žuvo 
54,000 Vokietijos karių. Pasitari 
mai apie lavonų likmą bus pra
dėti 1979 metais.

CYRUS VANCE
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Šis pasiūlymas tinka tiktai First Federal Brighton, 
skyriuje. \ ».

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

iDERAES GRAND OPENING CELEBRATION; 
SEPTEMBER 28-OCTOBER14

Federal of Chicago, 
Illinois’ Largest Savings and Loan.

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

t£ Jirx-l <::ri

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

atsargos yra aprėžtos. Mes pasiliekame sau teisę pc.-keisf ' š>'. i dovanas kitomis, jeigu atsirastų reikalo

26 tretieji prizai, šeimos dydžio Fatedpizza.. 4
Ir neužmirškite pasiimti Jums priklausomą dovaną. 

Mes turėsime nemokamų First Federal jo-jo, raktams 
grandinėlių, piggy b'dnks, pirkimui maišų if -b£tfohi£ .

j'

Valandos: pirm, ir antr. nuo 9 m 4:^k '
Ketvirt. ir penk. nuo 9 iki 8. šešt. nuo 9 iki vidudienio.

Trečiadieniais uždaryta.

Mūsų naujoji Brighton Parko Įstaiga yra 26-tasis 
CHICAGOS FIRST FEDERAL skyrius. Kad galėtume 
paminėti jo atidarymą, mes siūlome jums progą gauti 
26 vienetų vaisių išvaizdos punčio indą setą. Arba, jeigu 
jums geriau patinka, 24 gerai atrodančių gėrimų stiklų 
setą. Bet kurs jų duodamas Jums, veltui, kai Jūs pada
rysite $250 dolerių indėlį Į FIRST FEDERAL taupymo 
skyrių nuo 1978 metų rugsėjo 28 dienos iki spalio 14’ 
tos. *)

Mes norėtume pakviesti kiekvieną- šios ipyteak^j 
gyventoją Į Chieagoš First Federal Brighton Parko’ sky
rių. Aplankykite m&s -mūšų didžiojo atidarymo- iški&litf 
metu ir Jūs pamatysite, kodėl smagu turėti. First Fede
ral greta savęs. ■ -

Kol Jūs būsite ten, neužmirškite Įsirašyti i specialų 
lis traukimą. Jūs turite progos laimėti vienai is šių 
.j prizų:
23 pirmieji prizai. — $26,90 First. Federal sąskaita.

<4^
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Don Pilotas

pas

UNIVmoteris

‘Juoktis sveika'

ŽINOTINA

DIDELES ATSARGASHlRINTl

Pogimis, Dirvos 39 nr.Idaho valstijoje negalima vai

Seni ir iki šiol nepanaikinti 
įstatymai Dėdės Šamo šalyje.

Mnnesotoje praeivis privalo

Ttspomi jlsj Xzlral 11- 
ueb* aiduliui dxrbzu. Pirma, jie pa- 

Jums pasiekti xxmeniiror Jūrę 
oislmojimu*. Antra, jie padeda w- 
rurti geresnę apylinkė* bendruomene 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

tu,' neprivalai, dair 
sietai i arklys..^..

Jei galėtų, tai suėstų, 
Damtim ’sukapotų, 
Priešo spaudą 
Skutais sudorotu...

Taupykite dabar. > . , >
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną., neis nuošimčiu* nuo mė- 
nėšio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
są iki '

Kalifornijoje "negali lupti a- 
pelsinų viešbučio kambary.

Mmesotoje negalima kabinti 
ant virvės moteriškus apatinius 
greta vyriškų.

Arkansas valstijoje negalima 
gatve vesti karvę; užrišus jai 
akis. < r

Oregone draudžiama užeiti į 
viešą išvietę būnant su pačiū
žomis.

icogo. Iii. 60608

(Iš Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės 3-čios laidos 1906 m.)

SEIMO KANDIDATAS

:Jam jau pervėlu apdrausti savo gyvybę. Dabar Su
pivifpjjinjas Lietuvių Amerikoje (SLA) siūlo, kol dar nusiim,i kepurę sutikęs karvę, 

apsidrausti savo bei šeimos narių gyvybę.

Ąš4 duodu tau, sūnau, futbolą ’mas savimi. Mokslas, svarumas 
ir skiriu tave pagrindinėn pozų ir Geras elgesys. Tikslas — per- 
ęijoiį’ žaisti • Gyvenimo žaidimą. J liniąi dangaus vartai.
Ąš esujūsų treneris ir viską sa
kysiu -jums- atvirai.
Žaf^Įnžs/'kurį tu žaisti, turi vie 

ną-Vienintelę programą. Ji tęsis 
visą tavo gyvenimą ir bus vie
nų j vienas' žaidimas. Tai yra il- 
gas žaįdimas be jokios pertrau
kos ir ibe atsarginių žaidėjų pa_ 
kąitąr. TU žaisi tą, visą žaidimą 
pęrZvisą savo gyvenimą..

Jūs- turS^te gerus antruosius 
sargus, iš’ ^§s ?galūfiai turi la
bai gerą 4*® vadinasi

♦ Kur prasideda matematika, 
ten baigiasi menas. Kur dikta
tūra, ten baigiasi kultūra.

Pabaigai uždainuokime 
nu tremtinio dainą:

Leiskit į tėvynę,
Leiskit į namus:
Leiskit iš tėvynės,
Leiskit pas savus...

‘ Advokatas: “Tu visai nesirūpink, o tik vaizduok ne 
kalūį. Astąu prižadu išnešti iš tos smalos, nors tau pas 
kutfyiis centas kainuotų”.

JUNGAS reiškia sunkią dalią, sunkų darbą ir nepa
sisekimus visuomenės veikloje.

JUODVARNIAI sapne nieko gero nereiškia, nes rei
kia saugotis vagių arba nelaimės, nesutikimų, šeimoje, 
bet pasisekimus svetimoterystėje ir nelegalioje meilėje. 
Jei juodvarniai suka aplink galvą, tai tikėkis artimo as
mens ar šeimos nario mirties.

JUOKDARĮ matyti — garbė ir nauda arba pinigai, 
bet pačiam juokdariu būti ženklina paniekinimą ir nuo
stolius.

'JUOKAS yra negerai, nes reiškia priešingai—verk
smą ir nuliūdimą. Juoktis iš ko nors blogai: būsi išjuok
tas saviškių arba savo organizacijos.

(Bus daugiau)

pr afejautialtą arklio Sa yra bė 
rasJ^'afeaį® jiem* ligenis.

parapijiečiai

Mimsteris sakė pamokslą vy- 
ramsAir barė vieną:

—-įAš. žinau, kad tarp mūsų 
yra-vienas ęvyras, kuris laužo De 
kAloge įsakymus ir flirtuoja su 
svetimo, vyro žmona. Jei jis ne 
įdės’’penkinės į .rinkliavos dėžu
tę, tai ašjo pavardę pranešiu iš 
sakyklos.

Kai rinkliava-baigėsi, dėželė-

Dnevere draudžiama gatvėj 
pasirodyti su kauke.

New Yorke negalima kortuo
ti traukiny.

Virginijoje draudžiama ku
tenti merginas.

Maine valstijoje negalima 
tviešai nusišnypšti.

Mississippi — negalima dram
blius girdyti alumi.

Oxforde (Ohio) 
negali nusirengti prieš vyriškio 
portretą.

Kentuky — moteris gali pir 
kti skrybėlę tik tada, kai tą 
skrybėlę buvo užsidėjęs jos vy
ras.

I ♦ Ksenofobia yra svetimų 
j žmonių baimės liga. Naujausia 
“fobia” yra rusofpbia arba rusų 
baimė. Ja serga dauguma ben- 
dradarbiautojų. Ji pasireiškia 
kinkų drebėjimu, kurį vykusiai 
aprašė dr. V. Kudirka.

♦ Priežodis yra trumpas iš
sireiškimas, turįs labai ilgą pa
tirtį.

♦ Policija pataria moterims 
rankinuke nešiotis švilpuką. Kai 
grobikas pagriebia rankinugą, 
tada švilpk!
♦ Prie dietos restorano durų 

pridėta tokia pastaba: “Jeigu ši 
tos durys riebaliams persiauros, 
eikite pro užpakalines duris”.

+ Biznieriai išrado mašiną 
meškeriotojams, bet dar neišra
do mašinos tabakui rūkyti...
♦ Jeigu pirmas bandymas šokti 

I su parašiutu nepasisekė, tai ban 
j dyk antrą kartą...
i

| ♦ Kai lietus lyja be perkūni
jos, Ui Dievulis taupo elektrą.
i

3 Dėl ekonomijos šiais laikais 
reikia pasimokyti iš škotų, ško
tas neperka mašinos žolei plau
ti. Jis sveikatą ir laiką taupo: 
Paleidžia pulką ožkų. Ožkos 
taip gerai žolę piauna, kad ne- 

. spėja nauja žolė augti.

♦ Kas nori grybauti, turi pir
ma nuvažiuoti pažiūrėti, ar yra 
grybu

♦ Dabar jau kalbama, kad va
i saros karštas oras, o žiemos šalj
• tas oras kenkia sveikatai. Aš sa
• kyčiau, kad infliacija daugiau 
kenkia sveikatai.

Brooklyne negalima vonioj 
nakvindinti beždžiones.

IŠBLYŠKUSIU save matyti arba būti ženklina stai
gias ir dažniausiai liūdnas permainas gyvenime.

ĮSIGAUTI ko nors — sulauksi geros naujienos, bi" 
joti — sužinosi savo priešų paslaptis ar nešvarios pro
pagandos triksus.

IŠJUOKTI — saugokis, kad nebūtum apgautas, 
būti išjuoktu yra gerai: būsi pagerbtas geroje drau
gijoje.

JAUNIKAITĮ sapne matyti ženklina negerus dar
bus ir negeras mintis, o taip pat sunkų, bet nevaisingą 
darbą. Jaunu save matyti reiškia ilgą amžių, o jaunu 
tapti — didelė laimė.

JAUNAMARTĘ matyti — džiaugsmas, kalbėti su 
ja —gera ateitis, bet matyti jaunamartę labai puošniuo
se rūbuose reiškia vargus. Nenusipraususi jaunamartė 
reiškia neapykantą ir apkalbas.

JAUTI arba bulių gauti yra gerai — greita; tapsi 
turtingu, jei bulius ar jautis vejasi — saugokis persekio* 
jimų, jei tas jautis yra didelis, tai persekiotojai bus 
turtingi ir galingi asmenys, matyti bulius tarp savęs ba
dantis — nesantaika visuomenėje. Jautis girioje reiškia 
džiaugsmą, juos manyti — pakilimą tarnyboje, matyti 
jauti arianti — ramybė namuose, jauti matyti vandeni 
gerianti yra blogas ženklas, o pasiūlęs jautis — kančią, 
jautis be ragu—gerai išsipildys norai ir planai. Juodas 
jautis neša nepasisekimą, o baltas arba palšas jautis — 
laimę, šokinėjantis—džiaugsmą.

JAVUS pėduose ar gubose matyti reiškia ramybę ir 
turtą, gi netvarkingai išmėtytus — nuostoliai, kulti ja
vus spragilais ■ reiškia sunkų darbą ir mažą naudą, tik 
dėl neturtingų, yra gerai — didelė laimė ir džiaugs
mas..

Pasibaigus jo rinkiminei kai- 
bai kažkas iš minios iškelia 
klausimą:

“Ir ką gi tamsta darysi, jeigu 
būsi išrinktas?’’

“O augšlasis dangau’’, sušun
ka kandidatas: —

^Geriau tamsta sakyk, ką gi 
aš darysiu, jei nebūsiu išrink-

žaidime bus tik vienas teisė
jas. Jis duos visas taisykles ir 

‘ jos vykdomos be jokios apeliaci 
I jos. Bus tik 10 taisyklių, kurias 
į pats žinai Dešimt Dievo įsaky- 
fmų vardu ir tu žaisi pagal savo, 
religijos jų aiškinimus. Taip pat 
prisimintina pagrindinė taisyk
lė: Nedaryk tai kitiems, ko ne-- 
norėtum, kad kiti tau darytų, 
šiame žaidime jei tik prarasi, 
sviedinį, tai praloši ir žaidimą.

Todėl, sūnau, imk šį sviedinį. 
Jis yra tavoji siela. Pažiūrėk, ką 
tų su juo gali padaryti. Jis yra 
tavo siela ir tavo gyvenimas. Aš

. linkiu tau geriausios kloties.
Laisrai vertė S. Paszlytė

Nauja “Spaudos valso” plokštelė 
Tris dienas, tris naktis aš Vilniifj bi:'.utį, 
ketvirtą naktelę medžius sodinau.
Neslėgs mūsų sąžinės jausmas gaižus: 
Kolchoze sodinom raudonus beržus! 
Vaišino kompartija svetį gardžiai, 
o tuolaik ten Petkų kankino skaudžiai 
Dainuok ir šok,
Petronių dainuškas kartok; 
kvailai plepėk, 
bet Vilkui visai netikėk! 
Kurtu * 
kartu
su Sovietu
užmiršt Dėdę Šamą galėsi —
Vergų šaly 
surast gali 
pakvaišusiai galvai pavėsį!

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
<rrno8 ir jos išėmimo.

• n ves tavim o knygelė! tąskaitoe 
ieša

Kentukyje žmona neturi tei
sės be vyro leidimo perstatyti 
baldus kambaryje.

Ohio — kiekvienas gyvulys, 
sutemus, privalo turėti prie uo
degos prikalbintą žiburį.

Michigane negalima prie gat
vės hidranto pririšti krokodilą.

Detroite negalima miegoti vo
nioj.

Į Didysis kambinatorius sugalvojo pigiai pavalgyti 
ję buvo 6 penkinės ir du doleriai • pietus, t°dėl apsirengė kūdikiu . . .
su prisegtu rašteliu:,

— Aš tik tiek teturėjau su sa 
vim. Trečiadienį atsiųsiu liku
sius.

NAŠLAITIS NEŠVELNUS

Prenumeratorius, kaip save 
mėgdavo vadinti vienas valgyto 
jas naminių pietų, skundžiasi, 
kad viščiukas, kuris šį sekma
dienį buvo patiektas pietums, jo 
manymu, turėjo būti išperėtas 
inkubatorium. <

“Taip, tikrai”, — sutiko šeimi 
ninkė. Bet iš ko tamstelė spren 
di?”

“Čia mėselė, kaip guma. Viš
čiukas, kuris būtų turėjęs tikrą
ją motiną — negalėjo būti taip 
šiurkščiai išaugintas”, — dusau 
ja jis.
JAUNIKAITIS IR GYVATE.

Vienas jaunas vaikinėlis ėjo 
po pievą pasivaiksztinėti ir sky
nė gražius žolynus. Pamatęs ji

tenai senas žmogui 
vietoje gyveno, persergėjo jį, 
idant po tą klonį nevaikszczio- 

I tų, idant butų atsargus, nes ta- 
Įme klonyje daugybė visokių 
kirmėlių randasi.

Vaikinėlis krūptelėjo tai gir
dėdamas ir norėjo atgalios su- 

! grįžti, bet pamatęs netoli vieną 
labai grąžei žydinczią naszlute 
pasakė: nagi tą pasiskinsiu, — 
pasilenkė ir skynė, o apsižiūrė
jęs pamatė kitą ir sakė: dar ir 
tą gražų žiedelį nusiskinsiu, tas 

j man labai patinka Kad jis prie 
i antros gėlės (kvietkos) prisilen
kė, staigu pikcziausioji gyvatė 
szoko ant jo ir į ranką įgylė. 
Jaunikaitis isz didelio skaudė
jimo apalpo ir mirdamas isz 
gailesczio kalbėjo: ak, ką asz 

į padariau, dėlko asz persergėji- 
:mų to gero senelio nepaklau
siau?! . . ir nusimirė.

Vaikeliai, klausykite perser
gėjimų savo tėvuczių ir mokin
tojų ir išsisaugojusių nuo gyva- 
cziu.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

IfUljrta 1922 T< 421-3070
įrULgr* pietuos Memo *utomoblIL*m* potatytL

Spaudos baliams artėjant Žurnalistų Sąjunga s e d.ia “Spau- 
valso** plokštelę su senu motyvu ir naujaiš Kurie la

jai atitinka dabird nei padėč ai Sąjungos centro, vaidyboje, šią 
plokštelę Valdybą ragina groti Spaudos halių programose. Vaiso 
muziką plokštelėn įgrojo NKVD ex-genero!o Prir *pju urke>lras. 
Tekstus įdainavo Valdybos pirmininkas. Kvicv .me niūniuoti 
spaudos valso motyvu.

mas, - Ištikimybė, ir pąšitikėji.

Ligonis-vis-įrodinėjo savo psi 
prarijo arklį. 

Vises gydytojų priemonės nie_ kuris tojejkščioti gatvėje su niūria veido 
išvaizda. .
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viai gali imtis kitų priemonių prieš sovietų valdžios pa
kurstytą, šmeižtų kampaniją.

, žinoma, šiuo atveju nereikia persūdyti. Kovą prieš 
! šmeižtą reikia vesti .protingai Jeigu naudosime neetiš
kas priemones, tai amerikiečių neįtikinsįme ir šrpeižtų 
nesustabdysime. Negali elgtis taip, kaip Kviklys elgiasi 
jau minėtame Draugo įžanginiame. Jis, gindamas savo 
draugą Kairį, šitaip rašo: - .

(“Ir rašinių tekstas taip paruostas kad Kąįrys 
kaltinamas nepakaltinamais dalykais, jų tarpe ,Ųe- 
Juyių bažnyčios lankymu, leidimu vąikų į lietuviš
kas mokyklas, vežimu-į Rako stovyklą, bendradar
biaujančiu su lietuvių visuomenės žmonėmis ir pan- 
Bąndoma sukurti įspūdį, kad L. Kairys yra “pavę. 
jingas asmuo”, nes jis — ir jo šeima — aktyvūs lie
tuviškos visuomenės nariai.” (Draugas, 1978 m. spą;

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus, .sekmadienius, nuo
S vtL ryto iki-6 tsL rakiro. Šeštadreririi — iki 12 vaL

Lietuviai privalo gintis į
Vakar nurodėme, kad Bronius Kviklys, kviesdamas 

.savo skaitytojus-padėti Liudui Kairiui gauti atlyginimą 
;už prieš -jį paskelbus šmeižtus, .pagrindinii - šią 
.šmeižtų kampanijos tikslo nesuprato ar .nenori su-į 
.prasti. • J

Nurodėme, kad Kairys yra tiktai priemonė visiems 
-lietuviams ęmęižti. Kairys yra tiktai muselė, karo metu 
.degjifan ąuklinipusi, kurio pagalba nišai nori paskan
dinti degute visus sveiką ;protą turinčius, su rusais ben
drauti nenorinčius 'ir gimtiniam -kraštui laisvės siekian
čius lietuvius. - ‘ -
i ' Lietuviai privalo gintis nuo tokių biaurių šmeižtų, 

.kokius ’ sovietų fpąlięijąs'. :ągentai -pakišo dviem (Chicago. 
Sun-Times žurnalistams. Liudas Kairys geriausiai gali 

^pąts^gįntj^.nės j^ ^ūagžitio, negu . kas .kitąs,zkųr ką 
■jię^nacių spinainąs^Ir .nepadarė. *Bet lietuviai 
jprivąro gintis o^anizūotai. Lietiniai privalo -pasiriau- 
-doti Amerikoje .veikiančiais Įstatymais ir spaudos etikos 
^dėsniais. -Teigti juodis 'užmuša savo žmona, sužaloja vai-' 
kus.arba apvagia.banką^Jai.ajnerikie.cių ..spaudoje joks.

, Niekas Kaino nekaltino ir nekaltins už laį kad jisj 
lanko lietuvišką bažnyčią, kad leidžia vaikus į lietuviš
kas mokyklas ir bendradarbiauja su lietuvių visuome
nės žmonėmis. Tą žino atsakingi bažnyčių pareigūnai, 
mokyklų mokytojai ir visuomenės atstovai. Tvirtinti, 
;kad jis galėtų būti pavojingas žmogus už lietuviškų mo- 
kykhj lankymą yra. didžiausia nesąmonė. Jeigu Kviklys 
nešamų dalykų pasiskųstų amerikiečiams, tai jis is jo' 
tik pąsijupktų ir nekreiptų dėmesio i kitus dalykus, daųg: 
rimtesnius, negu tokie rašinėjimai > t ’ •

•^Kviklys, -parašęs, kad lietu&iškąn mokyklon /ėjiiĄas* 
skaitomas nusikaltimus, o bažnyčion einanti Kairių iek 
mos nariai yra -pavojingi asmenys, paskelbia mielgp. 
Tokiomis savo žiniomis jis gali ^išgąsdinti vien tiktai'

Tolumoje matyti Vytauto bažnyčios bokštas, * Kaune

širdimi, paskutiniu metu turėjoSovietŲ'šnipv teismas 
.NEW XQRK. — Kaijnis e

_perfas, La^ypb ka^įtpnąs Da- New York Times reporteris Mi
rusi Woikendorfjgr apteadienį ron Farber antradienį pakarto- 
teįsme budjjpj įąd ^pion^žp by tinai atsisakė perduoti teismui 
loįė\teis»m&jį Sovietų jųliečiai turimą medžiagą apie dr. Mario 
Valdik Euger, ‘29,, fr Ru^bįf čer Jascalevich, kaltinamą Riverda 
Ąi^y, tųjėjo .savo ^įkose Je ligoninėje^ OrajieL N. J., 1965 

redaguojama laikrašti skaitančius.^'tikėlius. Bet irH^? ku-.metais nužudžius tris pacientus,
iie našimete nrades dairvtis ir\uT>ra< kad šitokiu ne-Irig'^ tfungpm Vai (Superior teismo teisėjas Theo-

i, • ’ \ m stjfbių saugumui, įėi ’/būtų- pil-;dore W. Trautwein įsakė.Farbe-
sąmomų Amerikoje nedera-škelbh, J\jperyj^e . yraj ^te^\į.^įne^^hkas. įiui šį ketvirtadienį grįžti į kalė

Farberis grįžo kalejiman
NEW YORK — Dienraščio David konferencijoje, paskui į7 

valandų debatai knissete (seime) 
ir kt buvo jį net į ligoninę pa
guldę. Dabar .ilsis savo namuose.

TROPIKŲ AUDRA LUZONE

^Manila, ^Filipinai. — Antra
dienio rytą anksti tropikinė au
dra Nįno atšniokstė'į cHdžiosi os 
Filipinų salos Luzon rytinę da
lį. Audros vėjų greitis 70 mylių 
per valandą. Apie aųdrąs-?pqada-

sąžinės laisvė, kiekvienas gali tikėti ftdfcį rtikėjiiųą, ^Kaįp. :V^ensdg^err kurisĮ-jimą, jei iki tos dienos nebus pa 
jam atrodo pats geriausias. Nięk& jg tikėjimo jpąsięįp-’lyra jk<^jpn&, povandeninius keitęs ęavo nuristatymo. .

Parteris jau 27 dienas iškalėjo ..rytys 'nuostolius žinių dar ne- 
už atsisakymą spaudos paslaptįpgąjtila. Oro tarnybos apskaičia- 
išduoti.

kimąx bažnyčion ėjimą žmonių meĮfarią.jr įų Rūdijo
pvojųĮ^ais.

įsismaginęs Kviklys nueina dak itąliąų. .Jis būtų
’rašo: H-nn^i^iv<>jJyįig^ĮiiI?ąubį tar

“Mums nuostabu, kad eikagięcįąms dįerai žino-Jnąųtojąi,
.pas .ir .lietuvių plačiai skaitonįas,-gėfai ijrfurmjiotas’dantukugiau’kaip $2c,ooc svar-

- dienraštis, šiuo atveju nusileido ligi lietuvišku Nau-- asmeniui,
jienų lygio, «Ten pat). < ’ . V' . i*^82253^

rašo Menachem Begin 
.. pasitaisė

Izraelio premjero daktarai pa

ir po keletp‘dięnų yėl galės grįž

-vimu.-Nina apie 1 valandą ryip 
laukiama Baior mieste, ,per -100 
-mylių nuo Mahilos i-f:spėjama, 
kad per Lūzono provincijds^plb- 
tūs trauks 'linkui ‘Pietų linijos 
jūros.

i

Pažiūrėsime, kieno-žinių tiekimo ir’iųformac^c^ j|yt-toje
[iejgtsisekiė.. ' - ' . J seniau tiirė}ęsSir6'bla?ių. sasavoj

įtuvois atvykusiems anęnihmkams koncertus. (Nau;’. 
dienQSrti^fe:m.fSn.^ d. 4 psl.). •. '

:rusam
gis yra tikslesnis — liėtu.vįš|jų Naujienų, ar Kviklio pal 
ruošiamo marijonų dienraščio. .Imkime Liudo |Kairio 
reikalą. Baigus Šun-Timesui spĄųsdĮptL.parųPĄ'^

-y——tv 7?—7— jų žurnalistų reportažus, Kviklys įruošė du Į^ąi jne^
_ti juąddfeios rasės. Turn tarpu šie du žuntalistai, ųiišikąL aiškius paragrafus apie žurnalistų rašinius, tu6^|ąg^|

Ve ■^*“"*: Naujienose be-tik trumpai atpasakojo, ką Sun-Times ^-jn jąį jpHdgjWikftf1 Kairys IpadeQdktre^tBiian^^

,> •. W . Ąųę^jdiigje rbuvo

700 tonų, oufeo
tris ketJirtaMffSi^v^arWiu

lį^^viepąm^. pą^gr^.ts^elįįą, ;kąd hūsįkąlto lietuvis. 
iKodėl negalima" minėti .ppsil<altuslp ■jųbdąprdžio, bet ga
lima minėti;nusikaltusį.t^gfuvj?. .Įstatymai rašyti he’Ts-Į 
lįmtims, bet visiems krašto gyventojams. Lietuviai turi 
įilniąusią teisę traukti teisman ne tik abu žurnalistus; 
-tuš, bet ir tokias žinias paskelbusį'laikraštį. •Lietuviai ir 
;be teismo gali pareikalauti, kad tie žurnalistai atšauktų 
Itokias .neetiškas priemones ir apšmeižtąjį atsiprašytų; 
ZTą patų gali .padaryti ir Kairys.
- (Lietuviai įgali užversti redakciją protesto laiškais, 
Teikalaūjdhčiais daugiau tokių nepagrįstų straipsnių ne- ’ 
.skelbti. Lietuviai gali pasakyti, kad tokių laikraščių .pe-j 
; skaitys, jeigu ,tqkius .nerimtus straipsnius skelbs. .Lietu-

SK.c4.IJ Soto ZJ U 1 ktK. UI 1 ILČIŲ, A.C1V1 xvc*-lx y O 'M s *3-

ieškantiems glaudesnių ryšm^'
Ii nišų ątsį^tienį me^mnk'dms kodcertiisr; ^atįiehąš' 
daye Jąnęięikąs .liėįuvĮšms .apypilnį vaizdą apie L. Kaino so 
.politinius tpolirikiuš .ii* .yedamą darbą. KvH<fys Šitios Kai
rio polinkius jĮiho -geriau, ųįėgu ibet. 'kuris kitas-žurnalis
tas, bet jis nei Šeštąjį ipuslagin mUgriistori -pirmon žinu- 
-tėn lapie Kairį, inei nlgamė įžąnginyje nepąmiėfejo Įpatiėš 
svarbiausio dalyko. -V: .. ; r , : - £ . -

'Tad lęum djSįa^čią ^gis ^ųį^tespis ? ,JĮaiyĮi^nų, 
nite |paskęlbė irimas ^įrii^ apie Kairį ir lęĮdp patiems

kad praeitais metais tas pats Kairys pąd^įo jĮęįtį^s guąjąn^ i^ąjįgas, įkųšįs dįetuvįąms (pačias • svarbiausias 
bendradarbiautojams orgapįzuoti .įš .pąvąi^gtos -^yip ?škąįtytojų nuslėpė?. ' . .

šė, išvertė pagrindinius ^Kairio pareiškimus, padarytus 
Chicago Tribune Jkpreąpbndentams, paminėjo -Jokubkos 
pareiškimą apie Kairį ir pridėjo šitokį informacinį fak* 
tą, kurio nepaminėjo nei vienas angliškas ar ’lietuviškas 
laikraštis. Štai jis: •'

“Juokingiausia visoje šioje istorijoje, ^d ^ifirdu 
reporteriai rado reikalą -pasiteirauti ir ąjas (Vilnies 
redaktorių S- Jokubką apie Kairį. Jokubka -pasakęs; 
kad jis matęs Tiesoj paskelbtus,dokumptnųsjįr(paei
tais metais jie apie tuos^altfijįpųis pąskęibęs 
nyje. Bet juokingų juokingiausias dalykas yra ttasj

so. ’Kadaise 'koiniinžštai įsakė* 
savo piliečiams^ atiduoti savo 
turimą aifl^ą5 valdžiai ir -Žie
davusius baudė mirties baus- 
me. Iš čia'kilo tūlo^komjauiruo- 
Ii o ^arbinimas^karl jis-^stūn- 
dė savo levus, Turėjusius čari- 
pį stikso rubli. Abu tėvai buvo 
sušaudyti, L ’

• .KcaJiko šird.elė. mūšą 300 
kartų per minutę. - ' ’ -

> L. VENCKUS
» x t •- _ ■■ . .

: Augioji Anglija
« ■ i

Z (Tęsinys)

* Prie to prisidėjo klastingas Vilniaus pagrobimas (Želi- 
- prisidėjo klastingas Vilniaus krašto pagrobimas (Želi- 
»gowskio — Pilsudskio žygis 1920 metais spalio 9 d.), 
; kuris Mančhesterio ir lietuvių gyslose taip pat pagadi
no daug kraujo.

Lietuvių — lenkų vaidai savo kulminacinį tašką 
pasiekė lik 1931 metais, pasibaigdami ir lenkų ir lietu
vių nenaudai. Nebegalėdamas ilgiau pakęsti nuolati
nių ginčų ir skundų, tuolaikinis Salfordo vyskupas 

9 Henshay nutarė šv. Kazimiero bažnyčią uždaryti ir tą 
’ nutarimą įvykdė.

Bažnyčia buvo parduota vienam biznieriui žydui,, 
kuris ją pavertė siuvykla. Iš vyskupijos paskolintieji 
pinigai buvo grąžinti. Bažnyčios reikmenys buvo išda
linti kitoms bažnyčioms arba dingo J>e pėdsakų. 
Dalis aktoriaus atiteko Mančhesterio švento Arardo 
(Holy Name) bažnyčiai* Vienas Dievo Motinos paveik
slas dar ir dabar tebestuvi St. Chad’s bažnčios kairio
jo altoriaus pusėje,

V Tokiu būdu baigėsi apie 30 melų užtrukusi 
rbesterio. lietuvių — lenkų d ra uostos epocha.

ST. WILLIAM’S KOPLYČIA

Uždarius šv. Kazimiero bažnyčią, lietuviai
giau su lenkais nebeprasidėjo, bet prisiglaudė M Wil-

dale Road .rajone esančioje anglų katalikų -St. ■Ave
liams koplyčioje. Kunigas Faultonas iš Manchęste- 
rio dingo ir daugiau.čia nebesirodė. Lietuviai visu 
rimtumu pradėjo rūpintis gauti savo \tautybės ikii-l 
nigą. - _ ’

• • (

Manau, kad šioje vietoje man reikia priminti,

Pabuvo kiek ir išvasiavo. dPo Ufięk ilaiko ųo vieton 
gtxybo yiSlawnas. 'Pastarasis išbuvęs apie tfis Tuvo pastirtas pranciškonas kunfcas Ambrosius ;W- 
metus, sugrįžo ?į ^tiėftiyę. . škūnaš, kilęs is Glasgowo. Matydamas tb^Ta suirutę:

ANTRASIS PASAŪblNiS KARAS

Antrojo .pasaulinio dcaro .metu ^|anėhesterio lie-

Tuo metu Manchestėrio lietuviams aptarnauti

Man-

<lau-

kad visai tikslių datų apie anuos laikus pas vietos tuvių skaičius įžymiai sumažėjo.' Tau čia jgfmę lietu
vių šeimos sūnūs, kaip britų piliečiai, buvo paimti i 
kariuomenę. 'Senesniųjų skąjčįųs taip pat kasiĄet 
mažėjo, kai tuo tarpu Moštono kapinėse yfc ^aug^pĮ 
atsirado naujų antkapių Su lietuviškomis pavardė-; 
mis.

lietuvius man nepasisekė sužinoti, žmonių atmintis 
b’vsta, lad ir mūsų senieji išeiviai tikslių dalų nebe- 
atsimena. Todėl žinios apie lietuviu kunigu buvimą 
Manchcsteryje, jų atvykimo bei išvykimo datos, 
-t;, lik jpytTrės. Galimas dihk<M, kad kai kurių 
dvasiškių i:eU~pava r dės ištaro? bei užrašytos klai
dingai, tad tebūna atleista už šiuos petikslupius. 
Tačiau senųjų žmonių atmintyje liko kc’ios pavar
dės, kurias čia ir paminėsiu. Prieš pirmąjį karą, kle
bonaujant kun. Faultonui, buvo pasirodę bent keli 
lietuviai kunigai. Tačiau jie visi, tik trumpai čia 
pabuvę, išvykdavę. o

įPinniausia čia .pasirodęs buvo minimas kuni
gas 4lys. Jis atvykęs iš Londono ir pp kelių mėpe-. 
šių vėl išvažiavęs. Po to Manchester}© ir apylinkes 
lietiniams buvęs atsiųstas prelatas įLadvga, Tuo 
metu Widnes ir St. Helens miesteliuose gyveno gsr 
na daug lietuvių angliakasių. Prelatas kas savaitę* 
važiuodavę *į #Widnes mišparų laikyti. Jis Manche- 
sterio lietuviams patikęs, būtų gal ir /ilgiay jų tąrj 
PC 
vęs

Vokiečių bpmbdnėšiai ikaro Jtnetu laflkė ne tik 
Eondoną ir Coyentry miestus. Jie ^pąsiękeė ir kitos 
didesnius šios salos mieste nepplęnkė ir syvarbąūs* 
/pramonės cėntro Mancheteryje. Vieno (tokio bqm4 
bardavimo metu markiai buvo apgadinta St XSJjh 
Iiams koplyčia. Po to jau nebuvo įmanoma joje lai
kyti pamaldas.

Nebeturint {kur 4ietaviffi Jhenoroiįįis
grįžo į senąją St.-Ghad’s ♦bažnyčią. ^Laikui bt gani ji£ 
skaičius mažėjo. ... * f

pasilikęs, tačiau liga pakirto jo sveikatą. Išjni 
apie porą metų, grįžo į Lietuvą ir(mirė.
Po to Manchesteryje atsirado kunigas .(iegys.

Rochdale .Road apylinkėje įgyvenantieji pradiĮj^ 
Jankyti naujai pastatytą -Petriko bažnyčią.' žąiC 
ir vardas nusi&O, |fcad-#ąje hažny^j’. vį-^pja a*r|ak 
,M;y«iąu .praktikuoją yii^ttrąiai katafikm," WHni |>ėj 
gani, rečiau ;besilapkydami tpąmaldp^e Tpr 
tautėti, nes.ir lietųvtfkuoSe pare^pnraose 

matė. .. . ...? . F.

-Mančhesterio -lietuvių tarpe, jis nesiėmė jųps orga- 
j riizuoti, bet numojo ranka. Jiarui ^pąsibaigus atsi- 

' j sveikino -ir išvyko į Indiją misionieriauti.

J POKARINIŠ LAIKOTARPIS

— il£aįp_*jan/mįnęjąn. po .ąntrpjo Xjpsąn|irii6 ■•kpro 
,Jietuviai', netekę bažnj’šįąš ir iunįgo, 

pabiro. Tačiau nevisi dėl'to ,nuleidę_',iįį&ąs. jDaųgu- 
ipas ir Įoliąu nenustojo vilties, £fen£&i paįpfl^Ti^ry-

♦ Liūs Jįėtuv|ais, gyvenančiais kitose HidŽ.’Ęritani- 
•Jos yVretose^ ' *, < / «. > ;; i

(Kąi fltM6 metais liepos ^mėneąip IR—14 ,d&nopiis 
LąndofĮe bū^p sušnektas Didž. ®ritanijoš |etiMų 
•kataliką kongresas, .iš Manofieslerio ątyykf) (ągt ^aš- 
hioni atstovai. tarpe buvo Jonas Mųn^ką, jRr., :Si- 

,’nwp 5Wipiukgvi^rus, E. Puodšiūnąitč, vVinc^s Asti^u- 
skas .ir.įi^rjketuri, vardu /mrf^p K|>n-
•grese Mančhesterio būriai jpp^žafh jo dė^> /pasthn- 
gas laike pelikių njelų ^į įjiigyti ĮielpviU^įs 4uį|o3 
■namnę, jberjt .išsirūpinti liėtj^į kiinigj. Įfcistąki-

,bąžny41ės fjiebe^tengė įsigyti ’ fly ’&fe ^ic- 
■hos. 1 “ < , 1 ;

jų nesH
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moderniškos aiK-conditioned KOPLYČIOS

Nuo
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AMBUUANC1 
patAttnavs

RXjnblk 7-1111
Vii tinta 7-MT>

9-tos 
dar- 

įspū- 
būtų

NARIAI: 
Cklevoc 
Lfttnvte 

Laidotuvių 
OtreKtorių 
Asociacijos

Palaidota šv. Kazimeiro Lie 
tuvių kapinėse.

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTU

Tjys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta ‘
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

pąvadiritais vardais. t labai reikalinga, kurią kai kas
Minėjimas ' pradėtas painal-! norėtų išvengti bei apeiti. Pa- 

domis Jėzuitų koplyčioje, šv. Mi maldų metu giedojo soliste g. 
šiomis, kurias atnašavo kun. J. Mažeikienė. Po pamaldų . buvo

1938 S. Hanheim M., Wastohastar. IL.
VAIA'/POS: 5—9 darbo # dienomis ir 

kuį anfiS toštadfenl ft—-ft vii 
Tai i SC-2727 arto

WWfW^WVWWrtWWWWWWWWWBWfcWWWWWW  

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
L307 So. LHUAN1CA AVENUE. Pkonn YArtr 74U1

£ Didžiausias ežeras yra Lake 
Superior, užimąs 31,820 kva
dratinių mylių plotą.

MOVING
Apdraustai pšrlrriustymi, 

l»4iriv atstwny._<; ?
AntaRas vilimas..

TiLJ7A-l|gT*rU 376-5996

— KG
XKUJERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

............

^us P$i susitarimą., 

lepia, skambinti 374-8QP4.

NORMANĄ 
bklURSTtlNĄ 
SįkT«L2S3-«2f 
Ipj# (jaCaifo*) ir 

477-8489 
tsy o-*°)

— lel Žinote umYxita, kurie 
Ral&$ (ftsisžfcytl yattJTenį^ pra
šome atsiųsti Įų'l'dresu*. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaite* nemokamai.

— Zarasiškiy klubo nariu susirin
kimas ivyks spalio 15 d., sekmadieni, 
2:00 vaL popiet, Vyčių salėje, 2455 
W. 47 St. Pq ilgu vasaros atostogų 
visi klubo nariai malonėkite daly
vauti.

Klubo rudenims banketas bus lap- 
krič’o 18 d., šeštadieni, šauliu salėje, 
2417 W. 43rd St. Buy skani vakarie
nė. šokiai su pamarginimais ir gau
sus pantu stalas. Bilietus reikia įsi
gyti B anksto. Kviečia Klubo valdy-

GYHYTgJAS IR CHIRURGAS 
?P^AtYBl Ą^!U_LIGOŠ 

VKJ 103 r d ŽtrM»

Labai greitai bėga laikas, 
rodos, taip neseniai buvo mūsų 
tarpe, o štai jau trys metai kai 
iškeliavo amžinybėn, kur susi
tiko — sūnų Vytautą, tėvus, 
brolius, seserį ir kitus anksčiau 
iškeliavusius.

Vilniaus die 
spalio 
praėjo

e Federalinė greitkelių 
i n in: st ra ei ja a psk ai čia vo, 
Amerikos automobilistai 
naudoja kiekvieną dieną 
milijonus galionų benzino.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMŽTlifŠTAŠ

KALBA' LIETUVIŠKAI X
2411 W 71 $♦. Tai. 737-5PV

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’” .

VaL .ak»l susitarimu, uždarytu treč

Gi mes, likusieji; siunčiame‘ 
savo maldas prašydami mirų-: 
šiai Dievo gailestingumo, o ap-( 
turėjusi dangaus! malone užtars 
mus pas.Visagalį, kad numirę, 
galėtumėm susitikti ir gyven
ti amžinuoju gyvenimu Vieš
patyje.

Tėvu Jėzuitų. koplyčioje spa
lio 15 dieną. 10 valandą ryto, 
bus atnašauamos ^Mišios įųž 
mirusios siela. Prašoma artimų
jų ir pažįstamų, prisiminti ir 
bendroje maldoje dalyvauti.

. PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

1914 mėtų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir^ namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
jums - už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos (kJ 
M0,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, LL 606/9 

Tol. ,925-7400 
8929 SO. MARLĖM AVĖ., 
Bridgeview. lUino«s 60455 

T5k 598-9400
H ( > 1 K'Į& */ į

kai viešai reiškia pretenzijų į 
Vilnių. Budėkime-

Padėkojus pirmininkui susirin 
kusiems už dalyvavimą minėji
me ir tuo pačiu parodytą meilę 
Vilniui, susirinkimas buvo baig 
tas. Nežiūrint gausaus dalyvių 
skaičiaus, visi buvo pakviesti 
vaišėms, kurių metu pasidalin
ta gautais įspūdžiais. Išsiskirsty 
ta su mintimi ir žodžiais -Vil
nius mūsų buvo ir bus!

J Tijūnas

<V. KAITO TYRIHrrOJAI
J. Muzikantę 195 Van EeU.Avenue, St4^n>IsIaiu^.NrrY^4I0303 -K , 

VAVAVAYAWėW>VAV» WaV/ASWaW?AVA

I&Hų (R itlpb^fc tXkų

Telef.-69S-0S3J

DR. PAUL V, bAūČtS 
GVŽYTtfuts IR ČHIRURGAĄ 

Westchefter Community klinikos

GEORGE F. RUDMINAS
3318 So. LITUANICA-AVK Tėti YAr*»

P&&aūsias Icoilfų 
pasirinkimai tfgį, 
r1 iaudatnka

PERKRA'JSTYMAI .

<■ m ® v i j? e 
Lei^imd-nL °Hn*; aparauda 

. ^lEMAJCAlNA-

HR. LEON AS SEIBr J TIS 
. INKSTŲ. POSLlis ^ ...

' °RČSTATOS CHIRURGIJA
’ 2456 WEST S3rd STREET

Vai. antrad. 1--4 popiet 
•ketvirti? 7\\'nl.yak

Ofiui įrilžtib
? Rezidencijos teUf.: 448-5545

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aye, Cicero, UI Phone: 0Lyjipic Z-10p5

. Vilniaus kalneliai sveikiname Borevičius ir pasakė turiningą 
jus, ta mintimi ir tuo jausmu patriotinio'turinio pamokslą. Tai 
buvo gražiai paminėta spalio 9 retai tenka girdėti iš sakyklos 
diena, kurios minėjimą surengė tokių gražių minčių, kurios mo- 
Vilniaus Krašto Lietuvių s-gos ka surišti ir perduoti Dievo ir 
Chicagos skyrius. Nors spaudo- ‘tėvynės meilę klausytojams. Jei 
j e pranešta, kad ruošiama tradi taip lietuviai dvasiškiai būtų 
cine Vilniaus diena, bet tikru- kalbėję anais laikais, tai lietuvių 
moję buvo spalio 9-tos dienos tauta nebūtų didele dalimi su- 
liūdho prisiminimo minėjimas, nykusi. Ne paslaptis, kad ir šian 
kuriojaegalima aptemdinti kitais dien lietuviška pastoracija dar 
pavadintais vardais.‘ ‘t-

vo 
vingų 
viena 
nepateisinama.

Toliau vySd 'Ttpn ėjimas 
žuvusiems ū5L Lietuvos 
paminklo, fcufį ^erai pravedė Į užmirškime, kad ir šiandien len 
A. Juškevičius. Aukurą uždegeĮ 
V. Šimkus, asistuojant Rūtai ir 
Ramunei Gaižutytems. Vainiką 
padėjo J. Lekas, asistuojant Al. 
Vaičiulienei ir Ag. Grigaitienei. 
Asistuojančios; dėvėjo gražius tau 
tinius rūbus, kas pridavė puikų 
vaizdą. Pagrindinę kalbą pasa
kė dr. Šalna, kuris gražia minti
mi perteikia minėjimo reikšmę 
Ir Vilriiaūš Svarbą Lietuvai. Bu
vo sugiedota Marija, Marija ir! 
pabaigoje himnaš’. Diena pasi
taikė labai graži ir dalyvavo apie 
200 žmonių.

Po apeigų sekė akademinis mi 
nėjimas Jaunimo Centre, kurį 
atidarė skyriaus pirmininkas J.| 
Lekas ir, pasveikinę susirinku
sius, po įžanginio žodžio pakvie 
tė istorikę Aliciją Rūgytę pa
grindinei paskaitai — Vilniaus 
Universiteto įtaka Lietuvos tau
tiniam atgimimui. Paskaita bu
vo įdomi Įr gerai paruošta. Tik 
gaila, kad nebuvo skirta laiko 
paklausimams, nes buvo kai ku 
rių neaiškumų Bei suabejojimo 
dėl vienos kitos interpretacijos 
tikslumo. Keista ir net savo rū
šies paradoksas, jei Vilniaus Uni 
versitetas turėjo labai didelę įta 
ką Lietuvos tautiniam atgimi
mui, >tai kodėl taip sulenkėjo 
Vilnius ir beveik visas kraštas? 
Buvo rodomos Universiteto rū
mų ir kitų pastatų skaidrės, bet

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60632

PHONE 254-4470

"Siūlė ir yra VMpats, (natonę k g*rby Ųs.Via^
pats neatsako gera tiems, kuria elgiasi nekaltai". _ Psalmė 84:11^ 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesienjs, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievai yra 
sari Lir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv viso. įas galėtų Juos sužeisti. Visą turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį mvji ir yra jo pašaukti; kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galįmę žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas, jr siūlomas nuolankiems, pasišventusiems fr ištikimiems Jėzaus 

Kristaus pasekėjams.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Btyniputh - Arrow mašinos ir 
Sthtkih W<iįronxs dž $3,570 ir datfgiaū. 
(Vartotos rhašinoš — urmo kainh'mišy

Geriausi mechanikui taisymo ir ūrieŽiuros tieiisriametile

■• .

LwtyriJJ QjtM; katdtar- hue ptr- 
madienio- iki jęedktadięnlo 3:00 
-3:30 
ir sekmadien 
>al ryto, , /

tčiia*

7T$9 A&N.EWOdn~Xvi; 
a.: .CHICAGO, ILL .

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

8* Telef. 476-2345

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWK3), 

2424 WEST- 69tn STJUCTT 
2314 WEST 23rd PLACE 
11028 J?6uTH WESTHIGHWAY^Pxlo«.Hii}KlVL74-441l

sugiedotas tautos h .'imas. Daly dėl techniškų kliūčių Gperato- 
vavo su vėliavorris Chicagos' rius Al. Dundulis 
Šaulių Rinktine, Į vaipėdos ir vo žiūrovų.
Daukanto jūrų šaulių kuopoj! Bendrai paėmus, 
SavanoriaLKŪrejai. Ramovėnai, na, tikriau sakant 
ir VKI s-ga. Galėjo ir kitos orga | dienos minėjimas, 
nizacijos dalyvauti, ypatingai bu; niaį ir galima sakyti net 

nuostabu, trad iš dvejų “ko dingai. Vieną, ką galima
L. Bendrtuimenių. nei pageidauti, kad ateityje minėji 

nedalyvavo. Negražu ir me pagrindinė mintis ir kalbos 
} suktųsi apįe spalio 9-tos dienos 

pne. lenkų padarytą klastą ir tuo pa-

DR. VYT. TAURAS 
v GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 
Sandra praktiku ,MOTERĄ Iigc=-.

Ofisas 2652 , WE^T 5vth SV P/JET 
Tel. PR 8-1223

OFISO VAL-.'/ pirm., .khtiąi, trečiai 
’fr pįenktį  ̂ir M^ąL.vąk. šcštadle-

.2-4 yaL popiet ir’. Jutu laiku 
pagal susitarimą.

Turkey is traditional at holiday time, and the dishes that 
are made with what’s left of the roasted turkey are often as 
enjoyable as the turkey itself. Turkey Curry On Rice, for 
example, is perfect for a special family meal or a small dinner 
par^’. ~ .

Diced cooked turkey is added to a white sauce seasoned 
with ground ginger and curry powder. Chopped celery and 
unpared apple are added for flavor, texture and color. The 
creamed, turkey curry is served on hot fluffy rice with a variety 
ęf Xoppiugs to choose from such as slivered toasted almends, 
toasted coconut, crisp crumbled bacon and chutney.
< Turkey Cimy On Rice

« • xfyJ 7 ^<4. Yield: 6 servings
2 cupadiced, cooked

(I ButterbaH Swift’s
Premium Turkey

% stick (1/4 cup) butter
t ■ .or margarino

% cup chopped onion
i ^4 cop floor
; i 4 teaspoon salt
J. ft teaspoon ground

GAIDAS
SENIAUSIA ffi DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Negailestinga ‘mirtis-1975 m. spalio 18 d. nutraukė ' 
•f ■ A. A. DANTŲ-GYDYTOJOS

ROŽĖS TIJŪNIENĖS - PAURYTĖS
šį žemišku gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje 

vyrą JONĄ ir kitus artimuosius.

1 tablespoon curry
, powder

2 cups milk 
K cup chopped ceTery 
1 cup chopped unpared

•pple
Hot cooked rice 

ft cup each toasted 
slivered almonds, 
toAtod coconut and, 

w « i cnsį) crumbled bacon
butter in saucepan. Add onion and jauta about 5 

nunates. Blend in flour and seasoning*. Kem’dv< from heat. 
Gradually add mfllu Stirring constantly, cook until mixture 
thickens. Add turkey, celery and appl^. Cook about 5^minutes.

; e .ovier.rice witu _ feasted atmopd^ ,coconut and bacoa 
on top*. .« ■-—

' , 7 BAL2EKAS MOTOR’S . ..
feff ArcW ’ Tel. VI 7-1515

“ - SvnTatfcias -<ii dUUų rebrvėjas riret uxh:_ ~~ j

• - ... - « J . • » 2 • A- * J VV » •* • A

_ 4i TU- 1 j.,-. I

.. i .• »,



Marquette Parko, Mažosios 
iuvos lietuvių veikėjas, lan- 
i Naujienose savo brolio tei- 
daktaro Kartyno Anyso at- 

* j siminimų knygos “kova dėl Klai
I pėdos” reikalais, knyga labai šva 

— Algirdas Pesys iš Westlaiid.i llūl įr dailiai išleista, imituotos 
Midi, tapo Naujienų prenume- |odos kietais viršeliais, 426 psl., 

i—j -- gaunama Naujienose, kainuoja
$10, su persiuntimu -$11 Dėkui, 
J. Anysui ir poniai už vizitą, 
naudingus pokalbius ir už $10 
auką.

— Lietuviu, Prekybos Rūmų 
susirinkime spalio 11 d. buvo 
pagerbti naujieji nariai: R. An-' 
deršūnas, V. Lapis, N. Langys/ 
J. Jankauskas, B. Noreikis, R. 
Boese. H. Mikaitis, W. Tenclin 
ger ir D. Vaikutis.

— Daū. Stasio Krasausko gra. 
fikos darbų paroda ruošiama spa

H U M P A i.

ratorium, užsisakydamas jas vie 
neriems metams. Detroito ir apy 
linkės lietuviai ji pažįsta kaip 
gabu aktorių. Be grupinio dar
bo, savo deklamacijomis bei ki
tais sceniniais pasirodymais jis 
ne kartą yra praturtinęs įvai
rius renginius. Kaip ir daugu
ma menininkų, jis yra neparti
nis, tik aiškaus patrijotinio nu
sistatymo. Dėkojant už dėmesį 
Naujienoms ir jų platinimo va
jui, gerą žinią apie naują prenu 
meratorių malonu skelbti vi
siems skaitytojams.
- Dėkui Daliai D. Babelienei lio 13‘22 d- Jaur-om<> centre.

į — Chicagos Lietuviu Opera, kui šileikiui, telef. 434-6155. Po 
i šiemet statanti operą “Liucija”, parodos paveikslai bus grąžina
■ ruošiu tradicinį balių lapkričio savininkams.
■ 18 d. Tautiniuose namuose. Nau ' 
jųjų metų sutikimą Opera ruo 
šia Jaunimo centre.

— Lietuvos Vyčių 110 Kuopa Audra Dirkytė, Gražina Jankaus 
Maspethe išsirinko naują, Kuo- kaitė, Rūta Musionytė, R. Sodei 
pos valdybą: k u n. Stasys Raila kaitė, Laima Šulaitytė, Snieguo 
— dvasios vadas. Jonas Adome- Jalatoriūtė, Giedrius Ambro 
nas—prezidentas, John Sidtis—( zaitis ir Jonas Cinkus.
viceprezidentas, Patricia Dono 
wski—sekretorė, Nellie Skabei- ‘ 
kis — iždininkė, 
finansų sekretorius, brolis Jur
gis Petkevičius — lietuviško vei. 
kimo pirmininkas. Mary Stun-'

iš St. Petesburg. Fla.. už $10 au 
ką. atsiųstą kartu su laimėjimų 
šaknelėmis. Taip pat dėkui Flo
ridos tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams ir 
parėmusiam jų leidimą $5 auka, 
bet pavardės nė vietovės prašiu 
šiam neskelbti.

liukas, Elena Vilimienė, bet to, 
Operates Choras ir šokėjai. De
koracijos Pauliaus Jasiukonio, 
rūbai S. Koronkevičienės, paly
da Youth,Symphony West, diri
guoja Barry Brisk. |

šis Joninių nakties veikalas 
statomas spalio 28 d. 7:30 vai.) 
vak., šeštadienį, ir spalio 29 d. 
2 vai.' p.p., sekmadienį, Lincoln 
Jr. High School auditorijoje, 
1501 California Ave., Santa Mo
nica, Cal.

Į —Amerikos Lietuvių Tarybos. 
Informacija užvedė kalinamų 
Lietuvos žmonių kartoteką. Ta 
kartoteka pasinaudojant duotos 
informacijos buvo plačiai pas
kelbtos lietuvių spaudoje. Pa
siųstos informacijos ir amerikie 

jo kūrinių. Kas turi Varno kū- lio 14 d. 7:30 v. - parapijos sa- čių spaudai. Sužinojusieji apie 
pianistė naujus kalinimus ar, apie paleis 

| tus iš kalėjimo, prašomi praneš
ti ALTos 'centrui, 2606 W. 63rd ; 

ngeles lietu street, Chicago, Illinois 60629..

giamai parodai reikia daugiau rutiečių koncerte — baliuje spa

rybos paveikslų, prašomi nedel Įėję. Jai akompanuos
siant paskolinti, pranešant pa. Raimonda Apeikytė. 
rodos komisijos pirmininkui Mi Į . t a

I — Metinis Los Ai
viu šv. Kazimiero parapijos ba-

i žaras bus spalio 22 d. parapijos 
' kieme ir salėse.

— Iš Čikagos bei jos apylinkių, 
šiemet išvyko mokytis į Vasario 
16 gimnaziją būrys mokinių:

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka-

Namai; Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — PardavlimH 
REAL ESTATE FOR SAL£

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KĖJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS l

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

— Kvirinas Aleksandravičius 
iš Richmond Hills, N. Y., parė
mė Naujienų leidimą paimdamas 
laimėjimų bilietėlius ir ta proga 
dar atsiųsdamas $5 auką. Dė 
kui.' Netrukus jis žada išsikel
ti Į naująją lietuvių apylinkę 
Sunny Hille, Floridoje.

— K. Strikaitis iš Winnipego, 
mūsų bendradarbis Kanadoje, at 
siuntė laimėjimų šakneles ir dar 
pridėjo penkių dolerių auką. Dė 
kui už bendradarbiavimą ir pa
ramą.

— Jonas Anysas ir jo žmona

— Kun. Dr. Juozas Prunskis 
T ir Simas Kudirga pakviesti į vi-
•>o. n va , romėnės veikėjos Elenoros

Schlafly sudarytą kalbėtojų gru 
pę. Grupės kalbėtojai yra ko- 

, , . . , . munizmo bei Amerikos politikosgurys — kultūros pirmininke, , - * . .....* J r bei zmomu nuotaiku žinovai.Antonine Adomėnas — ritualo.
pirmininkė, Ann Sidtis — infor!
macijos reikalams. •

— Proį. Adomo Varno 100 me 
tų amžiaus sukaktį minint, ren-

— Sol. Laima Stepaitienė pak 
vi estą dainuoti Los Angeles bi-

t-• ™ ■ A VA A

Kalifornijos L'-:tuvių Operetės me sidabrinį dolerį. Per- 
Ansamblis kviečia į labai ypa-Įkamp pajto jankius ir pinigų 
tingą šventę — tai Onos Metri.! kolekcijas. P ATRIA, 4207 So. 
kienės origanalią muzikinę le-‘ Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) 
gendą “GILANDĄ”. kuri para
syta pagal' Nijolės Jankutės - j - Gedulingos Šv. Mišios už 

libre a* a- Emilijos Gepnerienės sie
la, vieneriu metu mirties su
kakties proga, bus laikomos!

Spektaklį režisuoja Algiman-^g^j^ sekmadienį, 8 vai.
tas žemaitaitis, padėjėja Danu-j-^^ Jėzuitų koplyčioje. Po 
tė Barauskaitė. Dalyvauja solis |p;maldu bus šventin'ainas pa. 
tai: Janina Čekanausk-ienė, TBiru >• 
tė Dabšienė, Antanas 1 
Rimtautas Dafošvs. Antanas Pa \ , , .. '' ,,. TL, . T. draugus dalyvauti pamaldose irvasaris, Klevą Vidziumene, Liu. ... „ ..... ’ „ . . T ’ x [paminklo šventinime,cija Mažeikiene, Jonas Petro- j 
nis, Vytenis Dūda, Bronius Se-

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 41 
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

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

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

ŠDIA1TIS REALTY
Notary Public 

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

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- 
auette Parke.

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

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjiųiui, bet ir visos išeivijos 
taip, pat pavergtos Lietuvos to jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso. ^jr

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

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

x 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, r. »

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

Užubalienės “Kūlgrindos” 
tą.

Naujienoms reikalingas

M. L. S.

.^jminklas Lietuviu* Tautinėse kad . .
Polikaitis, - . tz • ” ■ • • i Įvairi apdraudaJT’tpincse. Kviečiame gimines ir * _.Tv, 4-r, v, n x L? I 111 X I a

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

rr

i-?', r'- r - * r ' _• ->
MARO A NOK

_ EW8 Węrt Stti SŪ Chieago? mjW62t.? .TeL WĄ_3-27S7
Didelis 3*$lrinkhnas fwrwc rOlIeę įvairi?

MAISTAS Ii EUROPOS SAMULIŲ.

S®

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 
r —INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chicago 
Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

4625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI/ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose yrrlt, ga- 
rentuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tei. 927-3559
i

L(Pr.)
SUNNY HILLS, FLORIDĄ, 

aplankysime lapkričio 4,5 ir 6 d.
Infromacijas suteiks:

Vyt. Beleckas, Sunny Hills 
904-773-3333

J. Zubavičius, New Jersey 
201-381-3198

D. Dulaitis, Detroit 
313-549-6878

J. Mikoniš, Cleveland 
216-631-2190 *r >> rbK-t*-*

M. P. Kiela, Chicago 
312-737-1717 • • : f i, f r*. ’TvL' • - (Pr.)

—Lietuvos Dukterų Draugi
jos Rudens balius rengiamas 
Jaunimo centre spalio'21 d., še
štadienį, 7.30 vai. Programą iš- _ . 
pildys sol. Vanda Stankienė,!Į^om^ puslapių knyga su-i 
akompanuojant Ąžuolo Stelmo-j krauta autoriaus troboje, 
ko orkestrui, šokiams gros tas 
pats orkestras. Laimės keliu 
bus galima įsigyti dailininkių 
E. Marčiulionienės, B. Morkū
nienės ir A. šimaitytės kūrinius, 
šaltą-karštą vakarienę paruoš 
O. Norvilienė. Prašoma stalus 
rezervuoti tek: 737-2832, 582- 
9784 arba 925-3211. Bilietus įsi
gyti Draugijos namuose, 2735 
W. 71 St. Bilietų kaina $10.

(Pr,.

MARQUETTE PARKE savininkas . D t 1 I I I O
parduoda gerai užlaikytą mūr. namą <2—40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
apie 28 m. senumo prie 70-tos iri Tlltfai pusmečiui lutomohHlB 
Campbell. 2 butai-5 ir 4 kamb., 2 ma- 
šinu garažas. Skambinti po 5 v. v., 
savaitgaliais visą dieną.

TeL 778-8039

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

*•. ASHLAND AVĖ.
52S4775

PELNINGAS BIZNIO NAMAS
Trys didelės grautuvės ^vieno auk

što name 60x85 pėdų dydžio sų indi
vidualiu šildymu,-individualiu van
dentiekiu ir 3 mašinų mūrinių gera- 
žu. Sensacingai žema kaina — žemes
nė už bargeną. Labai gera bet kokiem, 
bizniui vieta ant Marquette Rd. Skam
binkite stebuklinguoju telefonu da
bar: 254-8500.

Siuntiniai į Lietuvą ~ 
ir kitus kraštus T " 

P, NEDZINSKAS, 4065 ArchfrĄy. 
Chicago, III. 60632. T«L

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti į

Į

Graži, lengvai skaitoma ir t

I Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi a v 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti, 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai. } 
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.

t

M. i I M K U t
Notary Public >

INCOME TAX SNftVlCt >/,;
4251, S. Maplewood. Tai. 154-744C

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą įkaitytoje reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

SIUNTINIAI 1 UETIW
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE Q1FT PARCELS SERVICE. ' / 
1341 W. SWi Chlowe. III. W39. — T.L WA 5-27E7 ' 

5533 S«. H>lcHd Sf^ Chicoco, IIL 66604. — T»L 1544m

vak.

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

Pavardė ir vardas__________________-__

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDĖJA
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. - 773-5374

* B anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  doL

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

Adresas SUSIRŪPINIMAS ENERGIJA

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė .
PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best wry to save/egutartyl

see us for 
financing 

1 AT OUR LOW RATB

šymai ir kitokį blankai.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.

- v---------

Pavardė ir ▼ardas________________________________________________
I

Adresas_________________________ _______________________________
*

• Platinimo vajaur proga, oraSau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

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

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

INSUREDAdresas------------------------------------------- _---------- J__ ______________

Pavardė to vardas___________________________________ ____________ _

Adresas

Ei/ardė Ir vardas ----- -------- ---------------------------------------—_

i

Mutual federal 
Savings and Loan

Washington. — Vartotojų ad
vokatas (gynėjas) Ralph Nader 
pirmadienį buvo Baltuosiuose 
Rūmuose prasyti kad būtų pa
leistas iš tarnybos Energijos 
sekretorius James R. Schlesin
ger už tariamą pataikavimą in- 
dustrialistų politikai. Nader pa
skui pasakė, kad Prezidento vi
la us reikalais patarėjas Stuarf 
Sisenstat nei vienaip nei kitaip 
jam neatsakęs.

Tuo tarpu, Spaudos sekreto
rius Jody Powwcl pranešė, kad 
Prezidentas Carter “tetefonavo 
apie 20 Kongreso nariams” dėl 
savo pasiūlyto energijos projek
to, kurs * Kongrese turės būti 
svarstomas jau nuo šios savai
tes. ,

Nader yra priešingas kom
promiso natūralinių dujų dere- 
guliacijos priemonėms, kurios 
vra svarbiausias visos Cartetrio 
energijos plano dalykas.

22U WEST CERMAK ROAD
Pirn. Kizcumm. Pirate

BDURSt M0a.Ttte.Fri.9-4

CHICAGO, MJNOS
Phonai Virginia 7*7747

rtar.9-8 Sat. >-X

Doleris su moterimi

- KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘•Sūduvos* išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna | 

ma ‘
Knygos kaina S3.. Su legaliiko f dirbtuvėje, 
lalsted SL. Chicatfr UI 60608 ]
uis formomis — S3.50.

Užsakymus <u Money 
iu siusti: t<NaujiePosn. 1739 S j 
— —— - > - r---=r-j=. Į

kartą JAV—bėse su moters vei- ’ 
du. Tai bus atvaizdas Susanosj 
B. Anthony, kurios pastango-l 
mis praėjusio 19 šimtmečio pa-Į 
baigoje ir šio 20 šimtmečio pra- J 
džioje išvystytas sąjūdis laimė-/ 
jo moterims balsavimo teisę —} 
lygių teisių moterims pirmoji! 
svarbioji pakopa.

“Anthony doleris visoms Ame } 
rikos moterims simbolizuos at
siekime neginčijamos teisės bal* 
suoti”, pasakė Prezidentas.

Naujojo varinio dolerio, kuris 
yra truputį mažesnis už Eisenho

BEST THINGS IN LIFE

Uli Frank Zapoll, 
J20»Vi W-VStti St.

GA 4-U54 IttSOlANCI

State Farm Ule Insurance Company j

HELP WANTED — MALI 
Darbininkv Reikia

Reikalingas prižiūrėtojas.
aV****v*»^ r---« Ši bendrovė ieško prižiūrėto- 

‘Naujienų’ administracijoj j jo, kuris prižiūrėtų mašinas

Kreiptis į 9633 So. Cottage 
Grove tarp 9 vak ryto ir 3 po 

orde- pietų.

/. HAVE A 
BETTER SUMMER 
.WITH BRISTAH 
1DRISTAN |

IbdafsDristan relieves 
nore bay fever Miseries

OrHR.Nl.

'SKOMĮ 
'ĮMVyVB

• Htfip

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
WASHINGTON. — Preziden* werio dolerį, antroje pusėje bus 

tas Carter antradienį pasirašė 
bilių, autorizuojantį nukalimą 
naujo metalinio dolerio pirmą

Apolio II nusileidimo mėnulyje 
vaizdelis.

No. 107

NAUJIENOS, CHICAGO s, iLl, Friday, October 11,1978-

OrHR.Nl



