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Prązidęntas Sadatas labai nepatenkintas, kad 
arabŲ vadai bando ignoruoti ruošiamą taiką
TĘLEVIVAS, Izraelis. — Premjeras Beginąs sukvietė specia 

lų posėdį. Libano karo eigą aptarti, bet izraelitai jau žino, kad- 
pačiu,svarbiausiu nesutarimų klausimu yra Samarijos žemės, ku
rių izraelitai nenori atiduoti Jordanijai. Izraelis pakvietė Jorda
nijoj karalių Husejiną į taikos pasitarimus, bet pastarasis,’ paty
ręs apie Izraelio pagėidavimus, neskuba pradėti. Jordanijos kara
lius jau būtų prie derybų stalo, jeigu Izraelis būtų prižadėjęs ati 
duoti Jordanijai visas karo metu užimtas žemes.

HUSEJINAS YRA 
PASIRUOŠĘS TARTIS

Iš Amano ateinančios žinios 
sako, kad Jordanijos karalius 
yra pasiduošęs tartis su Izrae
liu ir dalyvaus planuojamuose 
Izraelio, Egipto ir Jordanijos

Prancūzai rado 
senus dokumentus

PARYŽIUS, ;Pracūzija.—Cha
teau de Thiery pilyje, esančioje 
25 mylių atstumoje, prancūzai

------užtiko dvi dėžes įvairių senų
atstovų pasitarimuose jofel pale-Į dokumentų, liečiančių tryliktą 
stiniečių. Jordanija pasiųs sa-r šimtmetį. Kaip tie dokumentai 
vo atstviis į komisiją, kuri nu-. pateko į aną pilį ir kaip jie galė-

______A-.:i • -t - V* -Ž ‘ .VT-1

BEGIN SUKVIETĖ IZRAELIO SEIMĄ LIBANO PADĖČIAI APTARTI
Kariuomenės štabo ir žvalgybos viršininkai, 

informuot sėimą hpie žudynes Beirute
JERUZALE, Izraelis. — Izraelio užsienio ir karo,ministerial 

Washngtone tariasi su Egipto atstovais abiejų valstybių taikos 
reikalais, tuo tarpu premjeras Begin, praleidęs dešimt dienų 1U 
gonnėje. sušaukė Izraelio šeimą nepaprastam posėdžiui intar-» 
muoli parlamento narius apie padėti Beirute ir visam Libane 
Izraelio vyriausybė ėmėsi apsaugos priemonių, kad iš pariamen 
.to neišeitų bareikalinga žinia, ir kad kiekvienas parlamento na
rys žinotų apie tikrą padėtį.

Beržais nusodinto kelio rudens vaizdas ž

statys balsavimo taiskyles Pa
lestinos atstovams išrinkti. Iki 
šio meto “išrinktas” Arafatas 
platesnių arabų sluoksnių nebu
vo renkamasi Jį išrinko organi- 

; zacijos yadov’ybė?_Jiur^. galima

jo iki šių dienų išlikti, svarstys 
archeologai ir istorikai. Medinės 
dėžės buvo gero medžio, stovėjo 
sausoje vietoje ir niekad nebu
vo atidarinėjamos. Savininkai' 
manė, kad tos dėžės buvo stip 
raus • medžio. Istorikai pirmieji

JAV PASTATYS, IŠKELS f ERDVĘ IR Advokato Baliūno 
juridinė karjera

Apie Algį Baliūną. jauną 
sihinką, Chicago Sun-Times 

jlio 12 drdaidoje rašo:.
i Vyriausias prosekutorius Pat- 
jricijos Colombo žmogžudystės

tei- 
spa

‘-h į T1
r •žKAJRAS/Egiptasfc<U Washings 
tbnąntrvyko.Egipto-.karo.mįni- 
steriož .vadovaujama delegacija, 
bet galutmį>klausimą spręs pats 
prezidentas Sadatas. Kiekvieną^ 
dieną jis du kartu telefonu. Fn- 

’ formuojamas apie ’Washington 
ne prasidėjusias derybas. Apie 
kiekvieną svarbesnį -klausimą 
prezidentas turi būti informuo
tas ir delegacijos vadovybė pri
valo’jo atsiklausti. Atvykusi Iz
raelio delegacija yra pasiryžusi 
galimai greičiau baigti derybas 
ir pasirašyti sutartį. Izraelio de
legacijai labai rupi Libano rei
kalai. Izraelitai gali pasirašyti 
taiką su Egiptu, bet jeigu pra- 
laimės- Libaną, tai taikos Izrae- 
liui nebus.

mentųjr sų.jąis susipažintį. Prie 
jų z popieriausspe-.
cialistai,.. kurję. bandys. nustatyk

koki lapai.Į^uvo naudo j.ąįii se 
.niems^, dokumentams užrašyti. 
Nemažiau pręfęnzijų reiškia ’ ir 
kalbininkai, kurie, nori savo aki- 

, mis pamatyti seną prancūzų ir 
.lotynų kalbas. Dokumentų tar
pe yra didokas skaičius įvairių 
sąskaitų, metrikų, rankraščių 
laiškų ir karalių įsakymų kaimų 
seniūnams ir bajorams.

- Prezidentas parteris leido Kinijai užsisakyti
* K ę Amerikoje susisiekimo sat^itq

W ASHINGTON, D. C. ——Prezidentas Ceteris leido Pekino r byloje pakviestai pagelbėti U” 
vyriausybei--užsisakyti Amerikoje.: susisiekimo satelitą. KimeciaF-^g^^^ Apskrities valst. prn- 
galės; jeigu norės,^užsakyti .bet kurioje bendrovėje susisiekimo sa- furoro ofisui liepos 22 d:eaą;vy 
,tehtą.f ir naudoti radijo, ir; televirijos■ susisiekimo tikslams. Prezi- kusias' riaušes Pontiac* Pataišds 
dentas .prižadėjo , kiniečiams jškelti minėtą satelitą jų pageidau- ‘0entre investiguoti. -

Farberis vėl kalėjime
New York Times reporteris 

Farber ketvirtdienį, kaip teisė
jas buvo įsakęs, grįžo į BeBrgen 
apskrities (N. J.) kalėjimą neri
botą laiką tęsti bausmę už ‘“teis
mo įžeidimą”, kad atsisakė iš
duoti teisėjui iš kur gavęs ži
nias apie vieno daktaro nusikal 
tima.

PRIĖMĖ NAUJĄ ETIKOS 
NUOSTATĄ

Atstovų rūmai, 370 ‘balsų 
prieš 23, priėmė naują etikos

___ įstatymo.«jiroįektą, kuris bus 
persiųstas senatoriams. Atsto
vų rūmai įsitikino, kad pasta, svarbi atsakinga bet nepriklau- 
raisrais metais kongreso atsto- soma spauda. Tikiu, kad Jungti 
vai ėmė kyšius, kada jie turėjo nių Valstybių Aukščiausias Teis 
būti dorovės pavyzdys. Teisimas ultimatyviai sutiks su ta 
mams įsakyta bausti kiekvieną 
kyšininką. . Tiktai nekalti iš
vengs kalėjimo, o kitiems teks 
paskirtą bausmę atsėdėti.

“Aš turėjau tik dvi alternaty
vas”, pasakė reporteris. “Pasi
rinkau grįžti į kalėjimą. Aš ti
kiu, kad nubaudimas yra pries- 
konstitucinis. ir rimta grėsmė 
visuomenei, kuriai kritiškai yra

jamoj.e ir naudingiausioje vietoje.

NETURĮ; PRIEMONIŲ -
SATELITAMS STATYTI

ATRODO; kad satetlitų struk
tūra žinomi fizikams ir susie
kimo specialistams. Satelitą ga
lėtų pastatyti bet kurios valsty
bės susisiekimo specialistai, bet 
iki šio meto šioje srityje dau
giausia patyrimo turi amerikie
čiai. Satelitą nebūtų taip jau 
sunku pastatyti, jeigu turima 
reikalinga medžiaga, bet visa 
eilė valstybių neturi reikalingų 
ir praktiškų,medžiagų satelitam 
gaminti. Amerikiečiai turi rei
kalingą medžiagą ir gali iškelti 
reikalingon aukštumom Ameri
kiečiai išleido didelis sumas pr 
nigų satelitams iškelti, bet šian
dien išleisti pinigai pradeda grį
žti. Sovietų valdžia labai nepa
tenkinta šiuo prez. Carterio nu
tarimu. Rusai mano, kad sateli
to iškėlimas Kinijai dar labiau 
įtems santykius tarp abiejų 
valstybių.

da- 
bu- 
Da-

I Algis Baliūnas. 33, kuris 
bar turi privačią praktiką.

• vo Valstybės Prokuroro C. 
vid Vogei trečiadienį išrinktas

MOKSLININKAI 
FOTOGRAFUOJA ATOMĄ
CHICAGO, III. — Grupė Chi- veikti su jo ofisu investiguojant 

cagos mokslininkų, kurie sĮ>cci-- 
alizavosi judančių atomų foto-i 
grafikomis, pajėgė padaryti 
spalvuotas judančių a temų nuo
traukas. Fotografijas mačiusie
ji tvirtina, kad tai yra visai nau
jas pasaulis, žmonėms dar ne
žinomas. Manoma, kad spalvuo
tos atomo fotografijos padėsi 
mokslininkams geriau j 
medžiagos sąstatą, lengviau nu
statys jos galingumą. Tada spe- 
rialistai galės pagaminti dar 
stipresnį plieną ir padėti pačius 
stipriausius pamatus dideliems 
namams. Mokslininkai Albert 
V. Creve ir Michael S. Isaacson 
naudojo chemijos, 
metalu rki jos 
kos mokslų 
šių mokslų 
žinias, jie 
cspalvuotas atomų ffotografijas.

riaušes, kuriose buvo trys sar- 
_tgai užmušti. Jis taip pat "daly-* 
I vaus tardyme kalinių, kurie,' ma 
.'noma, dalyvavo tose riaušėse.

Thomas Breen, kuris perėmė 
Baliūno poziciją kaip tarpdivizi 
nių teismų specialistas, kai Ba
liūnas perėjo į privačią prakti

šką šių metų pradžioje, padės ves 
s petvico pontjac mvėstigacijas.
suprasti! ...r Pirmn.t; darbas bus nerziureti

KALENDOR6LIS
Spalio 14: Fortunata, Kalus

ias, Lakštuonė, Mindaugas.

Spalio 15: Teresė, Antiokas, 
Ina, Gailiminas, Vaišvilkas.

Saulė teka 6:59, leidžia 6:15.
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pažiūra”. Bergen teismo nutari
mas yra, kad Farber sėdės ka
lėjime kol pakeis nusistatymą 
ir New York Times mokės kas 
dien po $5,000 pabaudos už to pa 
ties teismo sprendimo nevykdy 
ma.

— Dabar aiškėja, kad prezi
dentas Niksonas ragino Izraelį 
pulti Egiptą ir sunaikinti ten 
esančias sovietų karo bazes. Jei 
gu kas Izraeliui keršytų, tai Nik 
sonas buvo prižadėjęs jiems glo

Idi Amin grasina
WASHNGTON. — Gautomis 

žiniomis iš Afrikos, Uganda ket
virtadienį paskelbė, kad Tan
zanijos kariučmenė įžengė į 
Ugandos teritoriją ir kad pieti
niame gale vyksta sunkūs mū
šiai. Pranešimas sukėlė spėjimą, 
kad ten vyksta naujas sukili
mas prieš prezidentą Idi Ami
ną, kuris įsiutęs dėl Preziden
to Carterio uždraudimo prekiaut 
su visais žmogaus teises patrem 
pusią diktatūra, pagrasino grieb 
tis “drastiškų priemonių” prieš 
amerikiečius, kurių apie 300 
yra užsilikusių Ugandoje. Wa
shingtone Valst. Departamentas 
praneša, kad turimomis, “diplo 
tiniais kanalais” gaunamomis,

— Teisėjas Alfred Kirkland 
įsakė Chicagos FBI agentūrai 
duoti jam žinias, paskutiniu me informacijomis kol kas jokių re 
tu surinktas apie įtariamus as- jpresalijų iš Amino pusės nepas 
inenis. tebėte, k r. __ __

Iš Washington© ateinančios 
žinios liepia Izraeliui nesikišti į 
Libano įtemptą padėtį, nes Iz
raelio įsikišimas nuvestų arabų 
valstybes į karą prieš IzraeĘ, 
Ne tik užsienio ministeris,* bet 
ir karo ministerial pataria prem 
jerui ir savo pavaldniams nepta* 
dėti karo prieš Siriją, kol nebus 
pasirašyta taikos sutartis su 
Egiptu. Izraelio karo vadai ti
kisi laimėti mūšį prieš Siriją,’ 
bet jiems būtų labai sunku apsi 
ginti, jeigu Egiptas įsitrauktų į 
karą prieš Izraelį.

i Premjeras atsisakė daryti lai 
krastininkams bet kokius pareis 
kimus, bet visų nuotaika labai 
įtempta, kai Beginąs, nęlaukda 
mą$ pa-

’ i ne- 
Yasfiingtone

Siūlo ginklu pdttGufcaš 
(motery ir vyry "karė")

Chicago. — Pasižymėjusi Ame 
rikos feministė Natalija Gittel- 
son mano, kad jau aukščiausias 
laikas daryti ginklų paliaubas 
dviejų lyčių tarppusaviame ka 
re. Moterų revoliucija, ypač 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se pareikalavusi iš vyrų labai 
daug aukų. Savo ką tik išleisto
je knygoje “Dominus” ąutorė 
pasisako, kad reikia” vyrams grą 
žinti orumą, kurio per dešimtį i 
metų kovos už moterų šląisvdiii^v 
mą jie buvo netekę”. ,
~ -Natalie • 'Gittelson.- viena
New Ydfk Times Magazine re
daktorių savo knygoje vįe^tpp 

"mis vjzrtf'hepavydėfinąOpoziciją: paprastą!, sesijai. Washing 
vaizduoja’kaip kokios isnyk^anLre^ąĮai--V^naip:ata6Bt>/bet pa
čios’gyvūnijos rūšies ar sunkiai j.čiaiųė Bojite, Libane ir Izraely 
sužeisto- žmogaus padėtį, iš *ku-1 je<kitai^JĮkurie. juri Jabai tik
rins (reikią, gelbėti. 4 ■ įslias: žiniai apie • artilerijos ap-

. šĮnitųose. interview per visą šaudymu^ Vpietų 'Beirute ir Si- 
Anieriką ji pasakoja, kad’sunku ‘rijos karb jėgų judėjimą plen- 
rasti vyrą, kuris neši jaustų esąs i tais. Be toL Izraelis tur tiksliu 
auka iki šiol tikrai’* kovingame žinių apie-^palestiniečių ' dvięjų 
moterų išsivadavįgne. Impoten- brigadų permetimą į Beirutą.' 
ciia -ir homoseksualizmas esą Iųūu " . -• . .“ Kartu su premjeru Beginusi 

Izraelio seimo rūmus atvyko Iz 
raelio kariuomenės štabo virši
ninkas gen. Rafel Eytam ir Tz 
raelio karo jėgų žvalgybos vir- 

j šininkas Šliomas Gazir. Pirma
sis labai gerai žino turimas Iz
raelio karo medžiagų atsargas 
ir karių nuotaikas, o antrasis 
turi tikslių žinių apie Sirijos ka 
ro vadovybės planus Libano 

(krikščionims išnaikinti. Kai sill 
rauks palestiniečius ir padės 
juos į puolimo pozeijas, tai Li
bano krikščionys nepajėgs atsis
pirti, o tada bus vsiškas išnaiki- 

I nimas.

is

?audymu^ Vpietų 'Beirute ir Si:

dni “Womens Lib” rezultatai, 
tvirtina knygos autorė.

“Amerika šiandien yra šalis 
triumfuojančių moterų ir su
muštų vyrų”, mano Natolja. Fe-j 
minimas seniau buvo kampani-j 
ja už lygias teises bet jau seniai 
taip nebėra. Moterų išsilaisvini 
mo sąjūdis dabar esanti gryna 
kova už galią ir valią — mote
riškoji lytis visomis jėgomis šie į 
kianti pasidaryt pirmas nurne.; 
ris.

“Kelio atgal, žinoma, nebėra 
Moterys per 10-15 metų išsikovo 
tų teisių nebeišsižadės ir jas 
gins, tačiau esąs aukščiausias 
laikas ginklų paliauboms, ir mo;
terys turinčios liautis vyrus va-j kariuomenės daliniai nepajėgia 
dinusios “šovinistiškomis kiaulė [užimti libaniečių laikomų pozi- 
mis”. Į ei jų. Artilerija nepajėgia iš-

“Kas mums dabar yra reikalin j griauti libaniečių apkasų ir su- 
ga” baigia autorė, “tai visuome naikinti iu ‘gynėjų. Be to, Sirija 
nės platforma, ant kurios vyrai neteko dviejų labai galingų tan 
ir moterys galėtų susitikti lygio ku. .7 
mis teisėmis”.

Pirmas darbas bus peržiūrėti 
4,000 puslapių preliminarinio 
Ilinojaus Teisingumui Įgyven
dinti (Law Enforcement) de
partamento raportą.

Tas kalėjimas tebėra “mirties 
taške” ir kaliniai uždaryti savo 
celėse nuo riaušių - įvykimo die 
nos. Tam “taškui” nuimti palai- 

Derindami!Psniui buvo ceIė p0 cel^s pati” 
krinta vakarų ir pietų blckuose, 
bet nieko nepaprasto nerasta. 
Icčkojimas tebesiamas šiaurinia 
me celių bloke.

Baliūnas buvo prosekutorius 
garsios Colombo bylos praėju
siais metais, kur Patricia Colom 
bo ir jos draugbernis (boy fri
end) Frank de Luca buvo pripa 
žinti kalti nužudę jos tėvus ir 
brolį jų šeimos namuose Eik 
Grove Village. Jo (Baliūno) bai 
giamuosus argumentus toje bylo 
je jury teisėjai pavadino “bril
liant”.

Baliūnas 51/4 metų išbuvo 
Cook Apskrities valst. gynėjo 
padėjėju. Jis yra baigęs Lojolos 
universitetą ir Memphis State 
universiteto Teisių mokyklą.

medicinos, 
ir mikroelektroni- 
žinias 
pačias naujausias 
pajėgė pagaminti

AMERIKIEČIAI GAVO
NOBELIO PREMIJAS

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Du Amerikos gydytojai moks
lininkai gavo Nobelio premijas 
už išradimus enzymų pasauly
je. Baltimorės John Hopkins li
goninės gydytojai, daktarai Da
niel Nathans ir Hamilton Smith 
darė bandymus enzymų pasau
lyje ir išaiškino kelias naujas 
enzymų savybes. Trecia premi
jas gavo Bazelio universiteto 
daktaras Werner Arber.

— Vienoje susirinkusieji alie
jų gaminančių valstybių atsto
vai bijo, kad Artimieji Rytai nė 
pasuktų į sovietų įtakos sfėrą. 
Be Amerikos pagalbos minėtos 
valstybės sovietų įtakai nepa
jėgs pasipriešinti. Iranas pats ne 
pajėgs apsiginti, Persijos įlan
kos jis neapgins.

Tuo tarpu Sirijos geriausieji

labai galingų ten 
buvo specialiais ratais 

vežami į Libaną, bet Beiruto 
jie nepasiekė. Abu tankai buvo 
sunaikinti visai prie Sirijos sie
nos. Sirijos karo vadovybė neži
no, kad pas libanečius atsirado 
keli prieštankiniai pabūklai. 
Tankų sunaikinimas privertė Si 
rijos prezidentą pasiųsti į Liba
ną apmokomus palestiniečius.

— Buvęs prezidentas Fordas 
tikrai nori būti respublikonų 
partijos kandidatu prezidente 
pareigoms. Jiedu yra labai geri ____
draugai sif Carteriu, bet rinki- kraščių neprivalo kariams rody 
mų metu gali prsiimti. ti įžanginių*

— Irano kariškiai įsakė ke
liems laikraščiams pirma paro
dyti jiems įžanginius, o tiktai 
vėliau spausdinti. Dauguma lai-

Sirijos karo vadų tarpe vy- 
Irauja įstikinimas, kad Izraelis 

— Norvegų laivai grįžo Uiš-| padeda Libano krikščionims žy“ 
’ * * “^~’"Jmiai daugiau, negu Sirijos žval

gyba yra informuota . Be to, Si
rijos kariai nepajėgia nustumti

čomis, kai škotai nutarė hėnar 
kinti jaunų ruonių. Norvegai ne 
patenkinti, nės jie yra įsitiki- 
nęt kad ruoniai sues Orkney žu- libaniečių nuo dviejų svarbių 
vis ir išnaikins žvejtf ptattUrt<? strateginių tiltų.strateginių tiltų.



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

that can.be tailored to your particular needs. .
-UteebMSt 70 yęąrs Standard Federal has appealed to the kind of ■: <
kavfl^whp understand. appreciate and demand personal service.* .■ ..acknowledged-by Standard Federal through extra attetotion, advice;, 7.X-; 
aadmaximumbenefits from their sayings program,Nobankorother .and services tailored.to.their needs. Naturally, your savings are 
*^gs;'instituti(^^shigher.iniCTę^jątgstbanqurcu^Qmersare. insured^to $40,000 by the F.Si.I.C. and-insurance of more than '? A y £ jjr ĮJ-AV5 
icgustomed to getting at Standard-Federal. We.compound interest $40,000 is available by using various forms of account ownership.; vEiT&IAIi .08 82Tt
daily so thateyenyour interest earns interest, and if you should _ : -■ " ' * ’

■ require a monthly interest check, that too can be arranged. To make LQ addition to the savings plans outlined in the graph, StandardT /s> - 
your Standard Federal Savings Account more desirable, we pay - Federal is pleased to offer our new MONEY MAKER® Certificate 
postageboth wąys for save-by-mail customers. We give you up to ten Account It’s a short-term, high-yield account.requiring a minimum 

" investment of S10,000 for a six month period. The interest rate may
vary weekly, because it isbased.on,the weekly average auction 
discountraie of the six month U.S. Treasury Bill plus an additional 
’/i 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.

eeffee. The special status of our Senior Citizen friends is ..

*

Vt

Certificate O Jl EO/ annual 
V70> Accounts'* yekl

;tn>ttmurn terms $1,000—8 years' _____

7%% Accounts'/ 

trrBQknur?! tyrą, fo.QDQ—6 years_________________
Certificate Offįy annual 
Accounts’* yietd

.rrwynum tftms $1,000—4 years ~ ~
Az Certificate ' '-jr annual

Accounts’’ ’ f. VOVO yield 
' ■rfrrifrnurfl tems >1,0Q0—2’-» years ” _________

'ClZJd/. C 04.0/ • annuai
^072370.Accounts** QkOT TO yield 
; nfirsmum terms $1.000—1 year

y Certificate AAOOZ. aftnual.
^0Accounts” O.UUfc /O viSd 
terms $1.000—Smooths ' '

5Y4%^
& -tegeupeid to dare of withdrawal
. • • Wd based on inter ess (conqoundeq dady) 

aetunttatcrf ?o maturity
;■ '*Asubstantial interest penalty is required Uy early 

va' of certificate 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 

t the quick sendee \ve provide. You 
t in ight.even enjoy a cup of fresh hot

TRANSM ATIC IS HERE! Now you can arrange to have an ^automatic monthly 
transfer of funds from your checking account at any financial institution to your 
sax ings .account -or loan account at Standard Federal Savings. Vbu can also use 
TRANSMATIG to transfer funds monthlyfromyour Standard Federal savings 
account to your-Standard Federal loan-account

Came under oar wing—

STANDARD FEDERAL SAILINGS
J . ASSETS OVER $430,000,006 J

„1 Hickory Hills: lombard:
, r Avenut- r,’"n'': 84' 9357 South Roberts Road. Phone: 598-505® 23 North Main Street, Phone: 627-114*

GarfieMRidge: Hickory Hills: Aurora:variau Ringe. Hickory Hills: Aurora:
!i?u^Sh»r cn!,f^ Phonc: <67“52O° Hill Creek Shopping Center, Phone: 593-1^ . 301 West Galena Boulevard, Phone; 6924140 

th and Rockwell: Dowsers Grove: * ‘ Boulder Hilh
2555 WesU7th Street. Phone: 523-1033 5100 Forest Avenue,Phone: 9634140 ' . 24 B^dcr Hill Pass, Phone: 3974166

T3-



INŽ. JOKŪBAS KREGŽDĖ

Isklausęs LmversiteU,

— Žemės Banke (1910 42

vojdečiams

nuo
Rū-

fi
v F M
-J J- Kregždė gimė 1903 mt. spa
2io m. 23, cL Lyglaukiu, vnk„ 1930mt. dirbo Žemės Ūkio 
/Biržų valse, rr apskr. Taigi jam mų statybos skyriuje, nuo 1933 
įji mėnesį sukanka 75 mt. Nori-‘mt.
ąne šią proga kiek plačiau su_ mt. ūkio skyriaus vedėjas). Su_ 
|stdti ties jo gyvenimu ir visuo- spendavus vokiečiams Žemės 

Banko veikimą, buvo pakvies
tas “Statybos” bendrovės tech
nikinio skyriaus viršininko 
padėjėjų,. dirbo su inž. Mano-

shieųine veikla.
X J. Kregždės tėvai — Jonas ir 
Ona Pąvilonytė Kregždės turėjo 
'stamboką ūkį. Vaikų padedami, 
'gerino savo trobesius ir stengė- niaičiu. 
įsi pakelti ūkio našumą, pritai- 
Jkant modernius metodus.

Bę Jokūbo dar augo 4 broliai 
'4r 2 seserys: ągr. Petras žemės 
*Banko dipėktoriųs; Kostas — 

‘Seimo atstovas, kooperatinn- 
|kas, Jurgis tardytojas ir teisė- 

pyvi tėra jikt — Jo kubas 
^remtyje ir sesuo ytalilda Bru- 

Lietuvoje.
Jokūbas lankė ir baigė Biržų 

gimnaziją 1924 mt. Gimnazijo 
rje ^ųvo vienas iš sumatytoj ų ir 
geidėjų njLokslpjvių laikraštėlio

“Svirp^C Pasižymėjo, kaip į JAV-es, apsigyveno Čikagoje.
~ šaržistas, ku- Man teko patarpininkauti, Jo_ 

n^apjėnkdava ir.mokytojų, kūmui su šeima įsigyti mažą, 
įstojo į Vjnle(tįnį namuką Gage parke, c 

A ?iversH®^ Technikos fa-įtaip pat suerasti jam netoli dar- 
įk u liejo statybos skyrių, Vniver-* 
įšitefe-prililausė studentų evan
gelikų .drąugijaiR varpininkų 

. “Žąįgirip’->. korporacijai, viene.

. įius; metūs/jos pirmininkas.. 2
5 .metu dirbo* prie Lietuvos ban. 
5X0 Tumų statybos (su inž. Kuo- 
•rdžiūy. 1^’

1944 nit, so vietų, arm i j ai be
siartinant anfrą kartą, kartu su 
savo šeima, broliu Petru ir k t. 
(apie 60 žmonių) per audras, ir 
su įvairiais nuotykiais, laiveliu 
pasiekė Švediją. Dirbo geležies 
fabrike, gyveno stovykloje.

1948 mt. emigravo į Kanadą. 
Dirbo tabako ūkyje ir baldų fa
brike, žmona — valytoja, (ry- 
vendamas Toronte, įsteigė Lie
tuvių Protestantų draugiją, bu
vo jos valdyboje.

1950 mt. persikėlė su šeima

o

bo plieno fabrike — '‘Steel & 
Wire Co/,’ kur išdirbo 18 metų, 
kol 1969 m t. išėjo į pensiją.

čia jau pesireiškė vienas Jo~ 
kūnyo charakterio bruožas — 
pastovumas. Kada kiti, kiek 
prasigyvenę, stengėsi įsigyti ar 
pasistatyti naujesnius, erdves-

bR. Antano j. guseno kastai
GAUT) nepaprastai ĮDOMIUS CYDvTO- 

VtSUOME&tS LIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
MINTYS lit DARBA i, 259 ?&L, liečiančius 1905 

Jablonskic ir Totoraičio jaunas dienas ir susl-

į. QAį<TYS, jų priežiūra, sveikata Ir gre^ir
-š— Čfeįtb vtrtėūtM, vietoje $4-00 dabar tik__________

C 2 C MUkitoU Uk______ ;_______ -_____ _______
•p-A i — aWk«ta kultūra — kiauros žmonrs. 
A---. gHtenėt po Ritom Upfldii’Ų Dabar tik __________ $2,00

■iWaokyti paMv, aMontua ž*k| arba tnerwy ordesįj prf«' • 
Mradytoa tolo* AiMaitf -SOe. por*ivntim« Ulal4om»,, „

S3.00

i.

^-HALSTED SI', CHICAGO,’įLE. «M08

IT’S AMAZlffSl

. I

MOK. J. KAšELTONIS.

staked fish
of ihO'A USES rrs Elongated 
MUZZLE A6 A GOK ’O AT 
INSECTS .. USiMG DROPS OF

WffTER as Bullets/

HUMAN BOPY. VEKJRinG 
ISO-L8S CONTAINS 113-LRS. 
CF V7ATEP And DAiuy ^OU<5E3 
Fa? SUSTENANCE. EmiEC AS Pi < 
LIGV'D OQ COMBiMEO vatu .4 

Foco 5į -LBS o- VASTER » t

ROmAU Poe’*’ Vi2G«-. SPEmY f 4000 IM 6OLD 
kTO 8lXN HiS Per FlV 1 Pv/ U/A5

PLACED tu A yEWEL-SroODED COtfOH 
Tūpt Ano was ce-€ mo^ouslv 

»HT€CRED, Anuo &AB9AQIPN 
SPlENDOG ’.

Docfo^s OF
RURAL

Yails
AS h 
5025-0^1’ 
Fop STOMACH
AILMENTS i

B?

pan! iš tų pareigų jį atleido. 1947 m. gruodžio 6 d Palaido
ti. paskirtas Sakių aps.jtas Hannoveriu Stockvno kapi-

pradžius mokyklų -inspektorių ir nėse. 
tas pareigas ėjo iki pasitrauki-j 
m ui iš Lietuvos. ,

V. Vytenietis.

nius namus, tai Jokūbas, kaip t du kartus per metus, čia telpa 
tas paukštelis, gražiai sulipdė, j nemaža straipsniu Lietuvos E- 
atremontavo savo namukus irj vangelikų Reformatų bažnyčios 
pasiliko, niekur nesikilnoda-■ praeities, dabartės ir kt. mūsų 
mas, .
draugai siūlė jam mesti sunkų-Simais. Spausdinama nemažai vydo 1908-m. vasario 22 d. Gi- 
plieno fabrike darbą, susirasti'nuotraukų. jmė Toleikių k., Miroslavo vls._,
įstaigoje braižytojo ar inžiirie. Į šį žurnalą J. Kregždė yra į_l Alytaus aps. Baigė vietos mo_ 
riaus darbą, bet jis pasiliko ligi dėjęs labai daug triūso ir pasky^kyklą ir Alytaus gimnazijoj 6 
pensijos toje pačioje darbovie- ręs laiko, ne tiek jį beredaguo- 
tėje. <------ , ,

Savo politiniais įsitikinimais bių, bet taip pat besirūpindamas buvo Gižuose. (Vilkaviškio aps.) 
Jokūbas yra gilus demokratas, Jį laiku išleisti.
d r. V. Kudirkos idėjų vykdyto
jas. Priklauso Čikagos LVLS 
būreliui, patalkininkauja Cen
tro Komitetui.

(70 m. gimimo sukaktis)

Dzūkijos krašto sūnus J. Ka-

1911 m. pabaigoj gyve.no ma
doje stovykloje Berlyne ii* dir
bo fabrike. Po ilgų prašymų ga
vo leidimą mokyti lietuvių vai
kus. Tuomet pust* dienos dirbo 
fabrike ir grįžęs iš darbo moki
no vaikus. Artėjant Ixdsevi- 
kams teko pasitraukti iš Ber
lyno ir bastytis po įvairias sto
vyklas. 1915 m. rudenį atvyko j 
Haimoverį ir apsigyveno mišri
oje stovykloje. Ten suradęs a- 
p:e 261 lietuviu suorganizavo 
Tetų viską mokvkla vaiku dar- - - - t . - *■
želi ir vėliau Xtų klasių progi
mnaziją. Buvo mokytoju ir 
llannoverio apykardos moky
klų inspektorium. Dirbo L.

1 Baudi nejo Kryžiaus valdyboje, 
skautuose, ateitininkuose ir kt. 
Buvo L. Tremtinių B-nės ko
miteto narys ir įvairių paren
gimų aktyvus dalyvis; Bendra
darbiavo tremtiniu^ ir Ameri
kos lietuvių spaudoje.

Mok. .Juozas Kašelionis mirė

• 0 1/73 m. sunkvežimių ir 
autobusų gamintojai pradėjo 
gam’nti b: iz’no taupymo itai- 
sus. Juo budu buvo sutaupyta 
39 milijonai gu’icmų benzino, 
šia n lien wk kiekvienas sunk
vežimis ir autobusas yra aprū
pint: šiais įtaisais ir per metus 
sutaupo 17 bilijonų galionų 
degalų.

O Turki] )j yra įsigalėjęs se
nas sporto paprotys: imtynėse 
nugalėtas pabučiuoja nugalėto
jo ranką, o nugalėtojas jį man
dagiai pasveikina, paduodamas
jam ranka.

© Mokytojai atidaro moky
klų duris, pro kurias jūs palys 
turite Įeiti (Kiniečių priežodis).

e Sequoya medis yra pava
dintas Amerikos indėno vardu. 
Jis pritaikė bei sudarė sistemą 
rašytinės indėnų kalbos.

juose gyventi. Jokūbo; tautiniais bei kultūriniais klau-Jšelionis šio pasaulio šviesą is_-_

damas, ieškodamas bendradar-
mokslo klases. Vėliau įstojo į 
kunigų seminariją, kuri tuomet

J. Btirkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
vis’ems lengvai'' suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Kaina $8.50. 5

“KONNERSREUTHO TERESE”
. . (NEUMANNAITĖ),

drdęTėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
vienas. S^ruju^ ir kitas blogųjų angelu ir žmonių pasauliai, 444 psl. 
su. pėrshįntirim US S13.50, užsakant iš:

SŪDUVA/809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, LSA

Pajutęs, kad neturi pašaukimo 
„ ‘tapti kunigu, pasitraukė iš pas- Evang. Reformatu , .. - . - .-tkutimo seminarijos kurso. 1933 

m. įstojo į Vytauto Didžiojo u- 
niversiteto Teologijos — Filo
sofijos fakultetą. Studijuoda
mas negavo iš tėvų paramos, 

; tai turėjo patts užsidirbti lėšų 
J pragyvenimui. Mokydamasis 
Visą laiką aktyyiadvdaiyvayo: vff 
3Uohienmėje> ir rkųliųi-jĄėje ^yi- 
^loįę; Ypač reiškėsi katalikiško
se organizacijose. 1939 m. pas
kirtas Slavikų pūėdžios in.oky^ 
klos yedejiL Bet rusiškieji oku-

Įsigijus
Kolegijai gavo bažnyčią, jai Jo-j 
kubas pašventė’ daug laiko. pri-J 
sidėdamas prie jos ir salės rem
to bei pagerinimų.

šiuo metu turi pasirodyti 
spaudoje J. Kregždės parašytas 1 
veikalas “Lietuvos Reformatų 
Rašitįja (272 j>s.), ledzia De 
venių Kultūros JFondaš. Mį vei- 
Icatą‘peruose per pu'sanh’ų rtnb-‘ 
tų, turėdamas jau. prieš tai su-

Jokūbo tėvai jį išaugino re
formacijos tradicijų dvasioje, 
kurioms jis pasiliko ištikimas

gyygųimą. Jau, 1944 mL 
buYQ.išrinktas Ęvąng. Reforma
tų^ l&ąznyčios kurątoriumi, nuo 
1964 mt. Evang. Refo'rniatų'Ko
legijos tremtyje nįcys, 1963 mt.
įsijtmgė: įJ “Mūsų Sparnų ’“žur-jrinkęs nemaža medžiagos. Kiek 
nalo redakcinę komisiją, o nucJteko nugirsti, J. Kregždė yra 
1967 mt. LŠio žurnalo vyriausias ^paruošęs ir kitą veikalą —” Lie-’ 
redaktorius. “Mūsų Sparnai” tuvos* Reformacijos ^žlugimas” 
(apie 100 ps.) reguliariai išeina

KVIEČIAME J NAUJIENŲ

254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

SKAMBINKITE DABAR

tikėtis, kad‘jis galės'te§/i “Mušti 
Sparnų” rėdagavnną ir savo su
manytų knygų paruošimą.

Ilgiausių tad metų, mielas 
biržėne!

ir dar kai ką. Lauksime pasiro- 
'dant. i

1938 m t. J. Kregždė vedė Vik-| 
lutę Korsakaite^- studentę o-jbi: 
dontologe, Kitais metais susi
laukė dukters — Janės. Ji yra 
baigusi mokslus, ištekėjusi ir 
augina dukrelę bei sūnų, kurie 
yra “seneliams” didelis džiaug
smas. Viktutė yra didelė Jokū
bo darbų parama.

J. Kregždė yra. didelis toleran- 
tas kitų ideologijų ir politinių 
įsitikinimų atžvilgiu, bet yra 
tvirtas, bekompromisinis, ne-i 
svyruojąs savo pažiūrose. Pa-Į 
prastai jis yra gerai nusiteikęs, 
turi jumoro nemažą dozę, bet 
kartais gali ir užsidegti, supyk
ti, pradėti “bartis” ir vėl grei
tai atsileisti.

Sukaktuvininkas, tiek metų 
išgyvenęs ir daug darbų nuvei
kęs, turėtų teisę" jau pažvelgti 
į praeitį, pasidžiaugti savo sei

lina, nuveiktais darbais ir pan. 
Bet vis dėlto, linkėdami mes 
jam geros sveikatos, norime dar

Jonas Kurta

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

•MICHAELS
f Archer Avė.
į vj jt'£nol'3-^’^prje 47.l0Sj

Member1 mes taip pat
R"EKf.“‘ftSUS CHICAGOS
” *“'-'7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O
ater-City, Rel<j>c<tio.p_Sefviee

pas musr

i-

Sekmadienį, š. m. spalio 29 diena

• DAINOS
r

BANKETĄ RUOŠIA

191NAUJIENŲ 64 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St, Chicago, III. 60608

Buy 1bar no larger ar 
awt powerful thriyoM

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įrtelft* 1928 m»t*l*. Tri. 421-8070

l*t*tgo* pietuota klem** *utoflūobUl*m* pMtetytt.

Martinique Restorane
f Evergreen Park, Illinois

a:®» wspomi 3t*
U*e* didtilo* darbu. Pirma, jie pa> 
aM’a Jonu paaiekti asmeniikūi Jūrę 
oitimojimua. Antra, jie padeda n- 
turti geresnę apylinkė! bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupo*, padėtos prlei 10 mėne* 

ilo dieną, net* nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dieno*.

liduodami Certifikatai, kurie ne- 
4a iki

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų 
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

ENERGY 
WISE

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės s^skaitoe 
icša

Vietas prašome rezervuoti is anksto
- 1733 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100 -

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

§ C1UCACO B, iu. Saturday, October 14, 1978

i
Z. 
f

gyve.no
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M. ŠILEIKIS žiema

Kova del duonos kąsnio

nistane ir Irane.

MAS

ms

būti

KUN. JUSTINAS STEPONAITIS

SEKMINIŲ PROCESIJOS

uz-

va landos

$3340 
$1840 
$10.00 
$ 340

$34.00
$13.00
$ 440

$16.00
$ 9.00 
$ 340

pusei metų -------

vienam menesiui

Naujienos ein* kasdien, IfalrirUnt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 00608. TeleL 421-6100.

Pinigui reikia siųsti pažic Money 
Orderių kartų gu užsakymu.

tų imperijos vergais, savo duonos kepti negali. Jie ne* 
turi javų ir negali susimalti miltų. Kiekviena miltų sau
ja kontroliuojama, kaip kontroliuojamas kiekvienas 
popieriaus lapas spaustuvėje. Negalėdami pasikepti, 
jie duoną privalo pirkti. Duona nebrangi, bet reikia mo* 
kėti už kiekvieną svarą. Kas pinigų neturi, tai tas iir. 
svaro duonos negauna.

Rusijoje komunistinė sistema įvesta prieš 69 metų, 
bet duonos klausimas ten dar ir šiandien neišpręstas. 
Savo laiku Rusija buvo Europos duonos aruodas, ttįo

jausis, jeigu prisidės prie bėgikų 
grupės ir karts nuo*karto su jais 
lėtai nubėgs po porą mylių.'Po 
litikas pradžioje gerai jautėsi vė 
liau pavargdavo, o praeitą- tre
čiadienį, bėgdamas- treciąją my
lią susmuko irnėąfcikėiė.'Ne vi
siems bėgimas, k^d'ir lėtas, eina

1949 metais į Didžiąja Britaniją atvyko kun. Ju
stinas Steponaitis. Apsigyveno Widnes miestelyje, šv, 
Patriko, klebonijoje. Jam teko aptarnauti gana didė
li rajoną, siekiantį net Corby ir Kettering’ą. Tačiau 
didžiausią jo “parapiją" sudarėme mes, Manchcsterio 
lietuviai.

drove užsakė^OOO tokiuraktų, 
tai jis neskubėjė. Jis nusisamdę 
advokatą, kuris turėjo nuovoką 
apie “tokiosnl&s^sės-iružvė^

vfSf BTZNTFttf AT.
GARS1NK1TĖS NAUJIEiNOSE

f Califomijos valstijoj 
daugiausiąt automobilių —

kunigai: P. Kairiūnas, J. Kuzitoickis ir 
Pradžioje jie, kaip eiliniai darbininkai, 
į hostel^ darbus. Bet po dešimties mė- 
pavykė išsikovoti lietuvių katalikę dva- 
teisefta

asL

(fetts daugiau)

Searso tarnautojas 
gavo milijoną

Chicago, BĮ, Sears tarnauto
jas Peter-M. Robert is tos ben
droves gavo Meno , milijoną dole 
rių už raktą kurį jis išrado prieš 
penkiolika metų...Raktas-iš pir
mo žvilgsnio. atrodė paprastas. 
Jis buvo taikomas-- lizduį kuris 
padėdavo atsukti'muterkes. Už 
tenka paspausti sagą, kad užsu
kta muterkėy: pasiluosuotų -ir 
leistų mechanikui kitą jos vie
ton įdėti. išra
dimą ir pasi ūlė dešimt - tūkstan
čių dolerių. Mechanikas Roberts 
buvo beimąs siūlomus pinigus,

sete Teresė. Bet metams slenkant užaugo* Justino ,fr 
Magdalena Savickų, duktė Bernadeta. ;Ji perėmė var-; 
gonavimą ne tik seselių koplyčioje, bet taip pat per 
lietuviškas mišias grodavo St. Mary’s bažnyčioje Ec‘ 
cies mieste. Ten lietuviams pamaldos būdavo Jdelc- 
vieffd mėnesio antrą sekmadienį,

Netūrint nuolatinių chorvedžių, choras nevipada j 
būdavo vienodo pajėgulno. Bet dėl-to nenukentėdavo 
giedojimas bažnyčioje. Antanui Jakimavičiui vedant 
tenoru, traukdavome ^Pulkim ant kelių”, “Marijos” 

hm* kitas žinomas giesmes.

stovyklų per 1947— 
įvairiems darbams 

pa- 
centras — Man* 

šitie naujieji ateiviai buvo lyg stiprinanti 
tranfuzija. tuo laiku merdinčiai lietuviškai 
Senieji išeiviai dVpukus pėsitiko labai nuo* 
ir savo naudingais patarimais, šiame krašte 

daug padėjo..

Kozfnfckls metais apsigyveno Brad- 
s čia jis kiekvieną 
Manchcsterio lictu- 

lietuviai 
vienuolvno

L. VĖNCKUS

Artimąjį Anglija

$33.0C
$18.00
$ 340

Kun. Steponaitis, gyvas, energingas, visada link 
sinas ir didelis patriotas, bematant išjudino ir pagy 
vino bemerdrnčią lietuvių veiklą. Susipažinęs su se; 
naikiais ir naujaisiais ateiviais, juos ragino ruošti baž
nytinius ir laidinius minėjimus. Ne tik kitus raginda
vo, bet ir pats visur dalyvaudavo. Jo rūpesčiu Ir ini
ciatyva Sister of Notre Daine vienuolyno salėje reng
davome Kristaus Karaliaus šventes, minėdavome šv 
Kazimieira. Motinos iDenos minėjimuose pagerbdavo* 
me savo gyvas ar jau mirusias motinas. Birželio mė
nesį liūdčdavome pirmojo bolševikntečio Sibiran if 
vežtuosius mūsų brolius ir seses.

ja ugninguš maršus. Geras orkestras daug prisideda 
prie ėišenos 'žvalesino pasirodymo. Gražu, kai (visi 
vienodai žengia nelinguodami. |
M Į

Parapijoj, priešakyje būdavo nešama kryžiės. Po 
I jo ženg^avd klebonas su savo parapijos kunigais? Vi
si apsirengę juodais frakais, su aukšta, juoda skrybė
le “cilinderiu” ant galvos, rankoje lanzdą arba liefear- 
gį mosikuodami.. Po kunigų Seka bažnytinės organi- 
žacijOs norisi su savo vėliavomis ir statulomis, tada 
mokyklos mergaitės su naujomis suknelėmis, gėlė
mis, vainikėliais Ir kaspinais. Mokyklos berniukai 
taip pat su naujomis uniformomis. Po mokyklų pa
prastai žengdavo orkestras, nors tai būtų tik airių ar 
škotų švilpynės (bagpipes). Orkestrą lydėdavo visos 
parapijos, seni ir jauni parapijiečiai, kurie dan pasi
tiki savo j&goftds t>eržygiuoti visas Manchester#) mie
sto didžiausias, ilgiausias gatvės. Tose procesijose pa

prastai dalyvaudavo keli tūkstančiai žmonių. Bet dar 
didesnė Afnia J4u afikstį 'rįflą, feu kurie net iš vakaro, 
pradeda rinktis ant šaligatvių, balkonų. Kiti net 
«UpdavQvant oamų stogų. Policija Aumis gatvėmis 
stabdo viaą judėjimą nuo ryto ki Wečios

(Tęsinys)

NAUJIEJI ATEIVIAI — DYPUKAI

Apytikriai iš Vokietijos D. P 
1949 metus į Didžiąją Britaniją 
atvyko apie 5,000 lietuvių. Iš jų nemažas skaičius 
teko į Lancashire apygardą, kurios 
Chester 
kraujo 
veiklai, 
širdžiai 
dar ftetnisimananticnis tautiečiams

Kartu su naujais ateiviais Britanijon atvyko 
keli letuviai 
A. Petraitis, 
buvo įjungti 
nosių jiems 
sies vadovų

Kun. J. 
forde, Yorkshires apygardoje, 
mėnesį lankydavo kaimyninio 
Mus, laikydamas jiem* mišias. Pamaldoms 
dabar-rinkdavosi į jaukiu. Notre Dame 
koplyčią.. ?r Heywnod Street gatvių kampe.
Scidėhu 'vrtk< j Wins paprašius ir Salfordo vyskupui H. 
V. Marshall 1 a rpminkn h jaut, lietuviai ja.ir dabar te
besi naudoja.

Tuomet Manchestcryje lietuvių dar buvo žyiniaįr 
daugiau, kaip šiandien. Tad netrukus buvo.suotgani-| 
zuotas ne tik bažnytinis choras, bet ir gana 
mišrus choras ir tautinių šokių grupė. Choristai ir 
šokėjai įvairių parengimų metu užpildydavo didžiau^ 
šią programos dalį.

Seselių vienuolių koplyčioje iš prėdžftj, per lietuj 
viskas pamaldas, vargonavo Rūta Dargytė. Vėliau 
sirado Gaidelis, Petrauskas ir Rudaitis. Jiėins iš Man- 
chesterio išsikėlus, kurį laiką mufus vargonavo se-

Bėgimds ne visiems 
sveikas

SHARTSBUG Md. — De
mokratų; atstovas valstijos sei
melyje Goodios-E.: Byron jau- 

Gan tesi sveikas ir gerai atrodė. Drau

! Skėrių debesys
užplūdo Indiją

Karachi, Pakistanas. - __________
sus skėrių (sąrančių) debesys, gai jį įtikino, kad jis dar geriau 
užimą apie 10 ketvirtainių my-;

i lių erdvės kiekvienas, iš Indijos 
jau užplūdo Pakistano provinci 
ją SincL

Kaip augalų apsaugos pareri. 
gūrai praneša, dulkių audra 
Khairpir ir Tharparkar apygar
dose suskaldė skėrių debesis į 
spiečius, kurie gresia nuėsti vii 
sus pasėlius ir augmenija Sinde. 
Pašaukta kariuomenė pagelbėti

nos, nei popieriaus, toks aaiyKas jam nienau anss-i 
čiau nebuvo atsitikęs, net ir tuo metu, ^fcaii 1^07 plė“ 
tais jis bėgo į Tolimuosius Rytus. Dabar viskas ^u- 
vo daug pavojingiau, ir jis net nežinojo, ar tikrai 
jis buvo deportuojamas į Almą Atą.^Nežinįa erzino 
jo temperamentą. Jis pastebėjo savo žmorfai, kad' 
vis dėlto šiek tiek ramiau žinoti, kad tereikės mit- 
ti filistiniečio mirtimi patogioje KrežnBSftis IbVbje. 
Sekančią dieną jo traukinys sustojo Safti'atbje, iš 
ten Trockis pasiuntė protesto telegramą Kafiftmui 
ir Menžinskiui, kad visą jo revoliucinės karjeros 
laikotarpį nei vienos kaptalistinės valstybes polici
ja nesielgė su juo taip suktai ir melaginga^ kaip’ 
su juo elgiasi GPU, kuri jį pagrobė, nepaisydama^ 2iai lietuvių l

deraliniamį^^SKk^O^ftvijims 
vr-rwT. .•*. C • ‘ 7-_ j geraPp^žišt^fn^ TįongresoĮ at-

ką biiVo pontinrogbriiro narys, '•balsavo uz _Lenino pasiū
lysią specialio^^olrcijos ?ud'ar\'mą visojS rusij terito* 
rijoje ir leido čekos viršininkui Dzeržinskui suimti 
kiekvieną asmepį. kariš kelikia: ^‘revoliucinei vyriausy
bei” vykdyti jc^os žemės 'ūkio planas. Visuomet po* 
litbiuro posėdžiuose Trockis galėjo dalyvauti, dažniau
siai buvo frontuose, bet jis žinojo, kad čekos viršiniir 
kas galėjo suimti bet kurį žmogų, ji ištreniti, nuteisti 
ir sušaudyta.-Jis metinė, kad tas pats dekretas netoli
moje ateityje galės būti pritaikytas jam.

Koks pyktis Trockį būt# deginęs, jtigu jis Menžiir 
skio būtą vežamas Į Sibirą, kaip buvo vežami tūkstan-
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Lietuvėje gy vendami per .Sekmines žalumynais 
^apyoMavdnie savo namus, kvepianšiomis beržų ša
komis apkfcišiėdavome durų staktas. Kitur net besi
ganantieji gyvuliai būdavo apkabinami iš laukų gė
lių nupintais vainikais. Kiekvienas kraštas turi sa
vas tradicijas.

Angiijėje Sekminės dar nepaųrirštos. Ypač sti
priai švenčiama Manchesteryje.- Ten Sekminių savai-, 
fė Mtkvienais: metais sutraukia. fS^jblncteš 'ftnkyto- 

r‘ 1 ’ / i
stiprus"-fį įritu Vietovių pasidžiaugt? >, gerbrįjų Sekrthrią 

procesijfL Jas rengia parapijos.4 įrocesipj
renkama pinnadienį, katalikų * penktadienį pc Sck-Z 

mfriių.
Kiekvienos parapijas 

ti mvo moki n i te ir jaummkykląibfci^ų^jiirnimą nau

jais. įdmiadkniais gražesniais, rūhaisė KJckviėna 
,, , , - t *,■ ■ ~

repija fresikanrao gerų wrkesku.^kMris.iygiu^wl

Visi pripažįsta, kad rusų pavergtoj Lietuvoje šiam 
„ dien geriau gyventi, negu Antrojo Pasaulinio karo pa

baigoje. Karo išgriautos Vokietija ir. Japonija jau se_ 
’ niai atsigavo ir padėjo stipresnius pagrindus savo 

ūkiui. Vokiečiai ir japonai turi pakankamai duonos, 
mėsos, drabužių ir apavo, tuo tarpu Sovietų Sąjungoje 
vis dar trūksta maisto.

Iš ekskursijos grįžę Amerikos lietuviai intelektua-, 
; lai pasakoja, kad dabartinėje Lietuvoje maisto netruk'■ 

sta.Jiė galėję pasirinkti tokį maistą,koks jiems labiau pa- 
; tikęs, .o sutiktų giminių , stalai lūžę nuo kumpio,, sūrio ir 

sriegto.' ’ jie -įtikinėja Amerikoje dirbančius savo kole* 
; gas, kad Lietuvoje yra pakankamai duonos ir mėsos. 
: Jie prideda, kad Lietuvoje yra ir pinigų,
- Bet visai- kitokias žiniai parvežė Ievos Mizarienės 
■ į pavergtą Lietuvą lydėti kėli Antrojo Pasaulinio karo 

tremtiniai,.Jie gavo Petronio privilegijas, pabūti Lietu
voje dešimt dienų ir bent po vieną dieną praleisti kol' 

.y" iiSSūiė'" kžlift'e? ‘ ’ Jfė’ tūtoje1 tėi^ę
’•^pernakvoti--vieną=naktį’pas ■ savo-*gimines^-nors jais

^ienąjin^k^tiaėjęsJjūtį, sv^%J<aimaj  ̂vežęs? šo- 
sį^Tiš gudfrė įspūdį, kūd^kilėiviftijlar^gįais 
M išIjg^usi^nęįĮraspriikdayp j.ę.i viena^ 
pokalbis.
Ievos Mizarienėš'-parvežti lietuviai tvirtina.
.‘^rybipėię’LJ^ietuvoje .trūksta duonos ir mėsos.; 

Yra pakankamai'‘duonos Vilniuje, Panevėžyje, Kaune 
.ir Trakuose, bet lietuviškuose kolchozuose- arba fųsiš' 
kuose dvaruose šiandien trūksta duonos. Apie . mėsą,, 
riebalus ir kalbos negali būti, nes jų ir už pinigus ne
gausi- Amerikos lietuviai daktarai ir inžinieriai, pabu* 
vę kelias dienas miestuose ir bendravę su valstybės • pa
reigūnais ar šiaip privilegijuotais žmonėmis, nepaste' 
bėjo duonos stokos, bet paprasti lietuviai, praleidę die
ną kaimo kolchoze, matė eiles ne tik prie duonos par 
duotuvių, bet ir prie duoną atvežusių vežimų.

Reikia neužmiršti, kad kaimiečiai, paversti sovie-

dė bylą, reikalaudamas daugiau Į civiliams padėti ^sunaikinti škė- 
pnigų. Byla tęsėsi penkiolika Į rius, kol jie dar nepaplito Ąvga- 
metų, bet vakar jis gavo milijo. 
no dolerių čekį. Jis apgailestau
ja, kad didoką;dalį nusineš-ad
vokatas. ■

gyventojų, bet ir kariuomenės. Rusai turi pirkti duoną 
partijos nariams, policijai ir kariams išmaitintu Duo
nos Lietuvoje negali būti, nes sovietų valdžia nusiveža 
visą Lietuvos laukų derlių. Jeigu ne derlingos Pabalį', 
jos valstybės, tai kiekvieną metą sovietų valdžia priva
lėtų pirkti duoną užsieniuose, daugiausia Amerikoje įr 
Australijoje- Rusai pirks javus Amerikoje ir šiais fnė-' 
tais. Dalį nupirtų javų siųs ir į Lietuvą, nes ten jau kū'j 
ris laikas mažesniuose miesteliuose ir kuolchozuose, re' 
tas produktas, šis klausimas jau 1927 metais išsiuntė w 
Maskvos įtakingiausią komunistų partijos vadą ir fau* 
donosios armijos organizatorių. Tų metų sausio mėnesį 
sovietų politiniame biure ' pirmą kartą kilo klausimas, 
kaip ninktl javus ateinantį rudenį. Stalinas patarė su' 
imti javus sovietiniais metodais, būtent: pasiųsti polici* 
ją ir kariuomenę į laukus ir ūkius, ir atimti visus javus, 
kai tik jie bus išvėtyti. Tuo tarpu Trockis, apie žemės 
ūkį neturėdamas jokios nuovokos, patarė Stalinui ieš' 
koti kitų priemonių. Jis norėjo sudaryti tokias sąlygas, 
kad patys kūlėjai sutiktų parduoti valstybei jų pačių iš' 
augintus javus.

Leonas Trockis buvo geresnis kalbėtojas, negu S ta’ 
linas ir jis būtų galėjęs įtikinti politinį biurą nenaudoti? 
tokių žiaurių konfiskavimo priemonių. Stalinas nega'i 
Įėjo argumentuoti su Trockiu, bet jis’savo žinioje turė
jo visą policijos aparatą. Stalinas įsakė čekistui Men
žinskiui iš politbiuro išėjusį Trockį suimti ir išvežti į. 
Kirgiziją, Alma Atą. Stotin bdvo atvėsta ir jo žmona. 
Iš Maskvos traukinu su keliais vagonais ’nuvažiavo 
apie 50 verstų ir sustojo nedidelėje stotyje. Iš ten Troč' 
kis telefonavo Menžinskiui, protestuodamas už tokią 
sauvalę, bet ta telegrama nieko nepadėjo. Sekančią 
naktį Trockis jau nakvojo Samaroje. Jam teko važiuoti 
1,000 mylių, kol pasiekė Alma Atą. .

Trockio biografas Isaac Deūtecher, aprašinėdmas 
išvežąiftp. įTrbėkio' nuotaikas, šitaip rašo: ' . ..

'“Jis (Trockis) jaudinosi ir negalėjo nutarti, 
ko reikėtų imtis: 'nuotaiką Įrašyti ,-į savo dienotas? 
tį, ar pasiųsti protesto telegramą, bet jis buvOjSU-

Kanadoje:
metaioB ------ -
pusei metu __
vienam mėnesiui

Užsieaiuoea;
metams ——— 
pusei metu _____
nepAra mėneėui

PRISIEKUS

Ai H Decamber 1, 19Z7 
SvmcripHen JUtee:

In Chleažo $35.00 per yw, $1X00 per 
fix month*, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$15X0 per six moattu. $946 per 
throe months. Canada $33.00 per year, 
other countries $34.00 per year.

20 cent* per copy.

Nu© gruodžio 
Dionraščio

Chlca£oje ir priemieačiuoee: 
i&etaiAt ________ i_____
pusei metų ____
trims menesiams ________
vienam mėnesiui ________

Kitose JAV
metatna ■___________

kūr jie /’nėiįeisdami kelionėje pakeisti bai;
tinių irkitų ,»ato^W!irt-fe vaistų--sergančiai-j js 
žmonai.”' Preset Unarmed-: Trocky?- fe
6,psL). „7 ' / '■/ ;.! ‘ ------ ------  "
Reikia turėti^alvoje, kad Leonas Trockis visą lart

stavasv paneigė- kai|ini- 
mus _ir * tikisi/įSuti išteisintas. 
Kctagreso atstovą§i>amel Flood 
Kaitinamas -^ky
šio paėmimu. *’K*OTgfesb 'atsto
vą apskundė bilvęs jo raštinės 
tarnautojas Ste^Į^i Elho. .Da
niel Flood eis -f teismą,bet jis 
pareiškė, kad višfi7 kaltinimai 
yra be pagrindo, jis tikisi 
istaismtas ir vėl ifirihktas.

rj
r . SI



DR. FRĄNK PLECKAS
J OPTOMITRlSTAj 

1 KALBA UETUVUKAI
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Bittma Mfpnta pagal susitarimą-

<KUtf ftUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHUURGUa

GYDYTOJĄ*. IR. CHIRURGAS 
. SPRfilALYBl AKIŲ LIGOS 

9W W«rt iMrd Strut) 
Vilaudo* pa<al ruMtirta*.

DR. PAUL V. DARGIS 
: FypVpTOjfAS įft CHIRURGAS 

Wfftehwter Community klinikos
AMIdnos dfrtkfemr

HR, C, K. BOBELIS 
4HWB1U IR IMLUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA

VALANDOS; 3—8 darbo dienoznu ir 
8—j v*r 

TH .1543-Z727 .rb. 5tt ?n8 
.jg: ——___________

-■L. — BE 3-5893

MAGDALENA STANKŪNIENĖ Iš gėliŲ ciklo—aliejus

Ar tnufns skadytojanis svar-. Skaitau ir remiu visus lietu- 
bu kokiu vardu jis vadinasi, viskus patrijotiškus laikraščius 
kokio plauko ir pažiūrų jo re-‘ir knygas, spauzdtnamus Ame- 
daktoriai. Mums žinomi gražūs rikoje. 
komunistinių laikraščių vardai 
Pravda-Melagystč, Bimbos ar 
kito niekšo Laisvė-Vergija Nuu 
Rusu “prąvdos” ir Bimbos! 
“svabodos” ir melagystės mes' 
atsiradome laisvame krašte, 
palaimintoje Amerikoje. Juk 
laikraštis Naujienos Visais pa
būklais šaudo ir spjaudo tiesiai 
į mano ir Jūsų Tėvynės Lietu
vos priešus, parsidavėlius, ju
desius ir pataikūnus. Juk visi
škai nesvarbu, kokie rabinai, 
kunigai jj redaguoja ar leidžia. 
Svarbu atviras lietuviškas žo
dis, nemeluotai perduodamas 
lietuviškoje spuadoje. Kas gi 
verčia tuos slapukus slėpti savo

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKSCONIU1

j Chicago; Spaudos Klubo susirinkimas 
DRJ.fcOX ASSSWEW TIS i Klubo narių susirinkimas įvy 

ksta kas mėnesį pirmą penkta
dienį reguliariai. Dėl nenuma
tytų priežasčių šį mėnesį susi- 

1 rinkimas įvyko nigsėjo 15 d., at 
seit, kiek pavėluotai, žodžiu, 
geriau vėliau negu niekad.

Susirinkimui pirmininkavo V. 
Prūsas ir sekretoriavo A. Rep
šienė. Dalyvavo 20 asmenų, tai 
palyginant nemažas skaičius su 
esamu lietuvišku nerangumu. 
Buvo patiekta plati dienotvarkė, 

3EIS0 VAU: pim_ antiai, trečiaa įkunos nepajėgta apsvarstyti dėl 
■fe ir.g&yri. vaE SUtadfe-f!i»ko stokos, ųpęs ir buvo ąpru
tdaii 2-4 vii popiet ir kitu laiki

**^ *9^*™*- 
1 "•—■— ■ —■ — ■■ ■ —

r;Ovšnjsnnšrb.i. ' 
> Ki/r OKTKOPSDAb-PROTEZĮSTAJ'.:-^6 auiKiiį (QienoivąrKes..-ior- 
A ; Aparattį r Protezai.1ST bau-1 malumų, sekė praeitame posė-į 

dažąL-feieiMtiMįrfba, 'nėS5aigfak:švarstymas-Lie
tūvris- Nacionalinio *r Liaudies 
?Yąntozdekdarąd josrklausūpas.r 

:išklausius patiektus komentarus 
ir juos papildžius dalyvių pa
sisakymais, nutarta galutiną iš
vadą padaryti, kai tuo rėikalu 
bus nustatyti, jeivne i00%airten 
tiški, tai bent apytikriai davi
niai. Gi šiuo metu, turint- prieš 
ir už beveik lygiaverčias žinias, 
neįmanoma pasakyti, ar LNLF 
deklaracija yra pogrindžio orga 
nizacijos kūrinys, ar okupanto 
padarinys.

Svarstyta ir. dėl rengiamų Chi 
cagoje Danutės žilevičienės iš 
Lietuvos atvežtų meno kūrinių 
parodų ir taip pat numatytos 
suruošti Jaunimo centre, kuri 
jau atidaryta nuo rugsėjo 15 
dienos, žodžiu, jau įvykęs fak
tas. Tenka paminėti, kad kitur 
suruoštoje /parodoje, be meno 
kūrinių, buvo išstatyta ir pro 
pagandiniai leidiniai-knygos, bro 
šiuros ir kitkas nieko bendro ne 
turintieji su menu.

Deja, su pasitenkinimu tenka 
.paminėti, kad Jaunimo centro 
parodoje komunistų propagam 
diniai leidiniai nebuvo išstatyti, 
todėl nuo piketavimo susilaiky
ta, nors iš esmės mums ir pati 
paroda nėra priimtina, kadangi 
:os tikslas parodyti, kokia dabar 
graži ir laiminga Lietuva oku
panto “globoje’1. Kaip ten bebū
tų, dėl šios parodos rengimo, ten 
ka manyti, kad jėzuitai atrodo 
ar bent ieško “užburto”- rakto at 
verti užpakalines duris, kurias 
nepasisekęs filmų rodymas bu
vo uždąręs bendradarbiauto jų

~ “- HMCttV, POSLtS /•»
’ k PRO|TATO$ CHIRURGIJA 
į '1454 WlST 63rd STREET 

’< V#L lintrad. 1—4 popiet

> Hlet:' 37*-?880 -
* ;■ Rexldenctj'oe tėiažj 448- 5545

DRe VYT. TA ŪKAS
; ' ^r^jAs m xsfWRGAs

priktiki, MOT Eft 4 lig<^
.7 OfiMs 2452 WEST 59th S*i ft2BT 

į Til, P* 8-1223 '

>M0 W4«t «rt St4 Chlc«vc. lr^ 6062< 
<?fčD. T«M.<>Rwiecn£ji0»4' \ (

. d Movint.■
. — *iln> • parauda
i - ĮIMA KAINA

v : JL r.iflUlMAX t
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.MOVING
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Apdraustas parkraustym«$
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Ltateyig kalbat karties nuo pir-. 
nūdienio iki penktadienio 3:00
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li mio feSOiki 0^0
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L u r -ėr

xUiiapkyti Naujienas, pra-

viilti DemofcawsL « 
hd

bota kalbėti nedaugiau penkių 
minučių. Kaip ten.?bebūtų, bet 
neišpildymas dienotvarkės skai 
tomą minusu. . ,

Bę. atliktų dienotvarkės.--for-

Prašau savo ir kitų Naujienų 
skaitytojų vardu ši mano atsi- 

Į Kepimą patalpinti Naujienos.

Dėkoju už kantrybę

Alfonsas Budnikas

SUSIRINKIMŲ

— Zarasiškiy klubu narių susirin
kimas įvyks spalio 15 d., sekmadienį, 
2:00 vai. popiet, Vyčių salėje, 245S 
W. 47 St. Po ilgų vasaros atostogų 
visi klubo nariai malonėkite daly
vauti.

Klubo rudeninis banketas bus lap- 
i įr^;° 18 d ’ šeštadienį, šaulių salėje, 

pavardes? Negražu, ir nešina- 2*17,w- 43rd Bus s^ani vakarie- 
rr,, j - i- . .v ne* šokiai su pamarginimais ir gau-gu skaityti, kad musų lietuvis- sus pantų stalas. Bilietus reikia įsi- 
ką spauda turi slapukų. anksto. Kviečia Klubo valdy-oa. \

Mylimam ir brangiam Tėveliui

JUOZUI KOLAIČIUI

"Jis yra man pasakys: Gana tau mano malonės, rws mano )#sa tobu
lai pa si raiškia silpnume. Todėl ai mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyvenfg many)*" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai, žinokime, kad Tas, kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dali savo šventodoe dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų ankščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Poyflas. kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

rv. RASTO TYRINrrOJAI
J. Mugikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

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

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

agentams. Pagyvensim, pamaty 
sim.

Galima sakyti, pats posėdis 
praėjo darbingai, bet buvo nes
klandumo dalykų tarpe. Kai kie 
no parodytas netektas, užgaulio 
j an t kitaip pasisakančius narius 
Tas klubui nenaudinga, nes že
mina jo vertę ir tuo pačiu maži
na dalyvių skaičių susirinkimuo 
se. Reikėtų daugiau tolerancijos 
ir pakantamumo iš intelektualų 
pusės vieni kitiems, o ypatingai 
savo vienminčių tarpe.

J. Tijūnas

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Gėrb. Naujienų 
Redaktoriai ! ! !

į-Skaitau-. lūsų .redeguojamą 
^ąjkra^ jau; .kuris^laikas Vis- 
kas 'butųtvankoje, kad ne tie 
.s^apuk*ai; tkurie* uzsipreno m ė- 
ruodanii “Nauj.-ęnas” slepia ^sa
vo pavardes. Man visiškai ne- 
luprantarha nuo ko tie žmonės* 
slepiasi. Man atrodo/ kad kiek
vienas. Hetuviškas laikraštis, 
jeigu jis yra patrijoriškas ver
tas jo prenumeratos kainos.

Argentinoje, Buenos Aires mieste, mirus, dukrai ELE

NAI RtJNIMIENEI ir jos šeimai Ivei kitiems jos artimie

siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Dainininku Būrelis

Devynerių Metų Mirties Sukaktis

ZUZANA NORMAL
.. (Pagal pirjną vyrą Bertulienė)

Jau suėjo . devyni metai, kai negailestinga mirtis iš gyvųjų tarpo 
išskyrė mylimą žmoną ir motiną. Gimė Lietuvoje, kaulių apskr., 2&-

* garės valse.,-Latvelių kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.
* spalio, mėn,. 14 d. Palaidota Lietuvių Tautinėse ka-
pirfese, uhfcagbje. - '"v ’ ’-l ' yj ’ ■

A. a. Zuzanos Normai giliai: tebeliūdi. vyras Antans, sūnus Cas-r 
per, dvi dukterys — Eleonor Coelyn, jos vyras Henry bei jų šeima ir 

' Wilma Niekom Lietuvoje mirusios sesers Maliorienės dvi dukterys su 
šė momis. Kolumbijoje Dr. Gaurišas su šeima bei, daugelis kitų gimi- 
nių’’ draugų bei pažįstamų. * ‘

Ilsėkis ramybėje. Mes Tavęs niekuomet neužmiršime ir anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime.

Giliai liūdi: vyras, sūnus, dukterys, anūkai ir kiti giminės.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI - DOVANI Į LIETUVA IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,INC.
(LICENSED BY VN EiPOSYLTORG)

VYRIAUSIA {STAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA

Prie firmos .skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, Odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popieL

MŪSŲ SKYRIAI:

ALLENTOWN, PA. — 126 Tilshmin Street 
BALTIMORE 31, MO. _ 1828 Fleet Street _
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 48S McDoneld Avenue 
BUEFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue  
CHICAGO 22, UI. — 1241 No. Aihlend Avenue 
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 Wert 49 Street 
CHICAGO, ILL. 60409 — 1855 West 47 Street_________
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue------------
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campeu Avenue 
HAMTRAMCK, Mich. — 11839 Jos Campeu Avenue _ 
LAKEWOOD, N. J. 08701 — 234 Second St________________
UOS ANGELES 4, Ce«f. — 1S9 So. Vermont Avenue  
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RO. ______ -
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St.____ _____________
NEW YORK 3, N. Y. 78 Second Avenue __Ui_____
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. 
PHILADELPHIA, Pa, 19123 1013 N. Marshal St. U' 
PHOENIX. Aris. 85027 — 2J047 N. Black Canyon Hwy . 
RĄHWAY, N. J. — 47 Eart Milton Avenue —_______
SOUTH RIVER. N. J. — 41 Whitehead Avenue 
SILVER SPRING. Md. — 1002 Kennebec Ave. L- - __
SYRACUSE, N. Y. 13204 — SIS Marcellua Strevt ------------
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave.

. — *35-1654

. — 3424240

. — 633-0090

. — 895-0700

. — 486-2818

. — 925-2787

. — 376-6755

. — 771-0696

. — 365-6780 
_ — 365-6740 .

— 363-0494—
„ __ 385-6550
— 315-8664939

. — 305-673-8220

. — 674-1540

. — 475-700 

. 215-WA-5-8878
— 602-942-8770

— 257-6330
— 589-4464
— 475-97*6
— 296-5250

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVĘNUE
>. TeL 927-1741 — 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 
::-‘‘i ;i rijwU jti jftŲ '«fr ' x

t»• • i’ 'MtF .
_ _ - • \

■—t 1 - 4 4

TĖVAS IR SŪNUS;’-
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

CUeagot

Lietuvių
Laidotu vi ų

DirtKtorią
Awociacijos

) AMBULANCI 

V. PATARNAVJ- 
MAS DIRHA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOS! MIESTO 
DALYSI.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

(40? So. I.ITUANICA AVENUE. Pkone: YArdi 7-34V1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, OL Phone: OLympic Z-1G93

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-4571,

GEORGE F. RUDMINAS
3M9 So. LTTUANICA AVE. Tri.: YArif 7-11X8-1151

STEPONAS C. LACK. IR SŪNŪS <
(LACKAWK5J . į

2424 WEST STKETT ... RK^bUc 7-1114 < 
2314 WEST 23rd PLAC1 Vli dnit J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hllh, 1TL 174-4414

3354 So. HALSTKD STREET

MAUJ18M0*, OttCAOO t, UX Saturday, .Gctoto-’U^wi'
1 - ■ I



. _ ___ ____ T_-____ .V. Rutkauskas iš Brighton Par-
ko taip pat S. Rimkus iš Mar- 

TRUMP At I - (incite Park *. Dėkui visiems.
*
_ Dėkui K. Burzdukui iš 

, Rockford * už ankstvba be ra- 
Juoza>. Pam-iš prenumcralol pratęsima

Buffalo. Mxh.. tapo Naujienų]V (|. (jg;i a(sius)a auk;j‘ 
skaitytoju, užsisakydamas jas I
vienerieins metams. Platinimo! — Juozas Laurinaitis iš Bri- 
vajaus. proga jis paprašė siųsti Į gldon Parko, pratęsdamas pre

numeratą, S f;
mus atlydėjo $5 auką. 
Girdžiunas iŠ I nion Pier 
atsiuntė Š3.

susipažinimui, o nepraėjus ne 
dešimčiai dienų atsiuntė >-30. 
Dėkui už dėmesį Naujienoms 
ir jų platinimo vajui. Gera žinią 
apie niaują prenumeratorių 
mal nu skelbti viskius skaity
tojams, 
sidėti

savo perils linkeji- 
Jonas 
Mich.,1

Kipro
Bielinio paminklams statyti au-j 

jkos gausiai plaukia. Aukotojų 
i sąrašai bus spaudoje paskelbti

Prof. Stp. Kairio ir

prašant aktyviau pri 
prie platinimo.
Aleksas špokas iš Meni-f netolimoje ateityje, tačiau pa-; 
Ind., tie raginimo pra tęsė j minklams galutinai užbaigti le- 
Drenumeratą ir parėmė|šų vis dar trūksta. Todėl prašo- 

paimdainas

minėjimą rengia lapkričio 19 
d., sekmadienį. Iškilmingos šv. 
Mišios bus šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje, o akademija, meni
nė dalis ir vakarienė bus Beverj 
ly Country Club salėje. Infor- 
muotis galima pas O. GradinJ 
skienę (eL 376-1998),

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ville, 
savo 
Naujienų leidimą 
laimėjimų bilietėlius ir dar at
siųsdamas $5 auką. Dėkui.

Simonas Sakys, Wall. N.J., 
atsiuntė tokį laišką: “Žiūriu, 
kad mano prenumerata greit 
baigsis. Siunčiu už pusmeti 
kartu su tikėtų šaknelėmis ir 
dar pridedu *5 auką Naujienų 
reikalams. Nors Naujienos atei
na nereguliariai, bet aš jų vi
suomet laukiu, nes jos yra Įdo
mios ir naudingos. Linkiu Nau- 
pienoms siekti visų lietuvių vie
nybės, bet nuolaidų bendradar- 
biautojams su priešu nedaryti’*. 
Dėkui už laišką ir už auką.

Leonas Brazauskis iš Klex 
velando be raginimo pratęsė 
prenumeratą ir parėmė Naujie
nas paimdamas laimėjimų la
pelius ir dar pridėdamas $2 au
ka. Tokiomis pat sumomis pa
rėmė Naujienas J. Kregždė ir

— Šiandien, spalio 14 d. 7 vai. mis, yra 
vak. Čiurlionio galerijoje, 4038 lietuvybės 
Archer Avė., atidaroma dail. rašėio 
Miko šileikio 85 m. amžiaus su
kakties kūrinių parodą. Parodą 
globoja galerijos direktorių tas. 
Dail. M. Šileikis yra daug nu
sipelnęs meno propagavime. Jis 

Jonas Vaznelis, solistas ir tebėra “Meno Žinių” Naujieno- 
Inlernalional Gifts "prekybos sa- se redaktorius. Visuomenė kvie- 
vininkas, įėjo į Lietuvių Fondo*čiama dalyvauti ir aplankity 
tarybą. TaiMios nariai Marija parodą.
Reinienė ir Stasys Baras vado-1 Jj. . . ~ - — A. a. Antanas Maskahūnas,va uja tradicinio banketo renJ_. _ .! .. . . T) j . . Lietuvos kariuomenės savano-geju komitetui. Banketas bus . , _ 
spalio 98 d ‘ rls'kureJas, -mirė spalio 8 d. Ci-

[kagoje, sulaukės 78 m. am-

ASTRALOGUA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popftt. Apoint- 
mentų nereikia. Elinora Jakš
tas, 17 No. State SL kambarys 
1717. Tel. 782-3777 arba 925- 
8392. (Pr.).

j SUNNY HILLS, FLORIDĄ, 
tikri pasišventėliai aplankysime lapkričio 4,5 ir 6d.

Infromacijas suteiks:
Vyt. Beleckas, Sunny Hills 

904-773-3333
J. Zubavičius, New Jersey 

201-381-3198'
D. Bulaitis, Detroit 

313-549-6878
w-.J. Mikonis, Cleveland 

216-63L2190
M. P. Kiela, Chicago 

312-737-1717 
(Pr.)

SPECIALI 20% NUOLAIDA

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak. Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

« *

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

reikalui. Jei laik 
.skaitytojai pamatytų 

tas jų sunkias darbo sąlygas,] 
i tikrai pridėtų prie prenumera 
. tos po kelis dblerius. Būtų tik* 

ra nelaimė, jei Naujienos nus- 
į totų egzistavusios. Kur bebūtų" 

galima išreikšti savo laisvas 
nuomones?. Jos teisingai da 
ro įspėdamos tuos, kurie bėgo 
iš Lietuvos nuo rusiškojo ko
munizmo, o dabar jau panoro- 
prie tos baisios sistemos prisi
taikyti. Noriu, kad laikraštis} 
toliau eitų tuo pačiu keliu.} —

r .v . . j nes kito kelio-nėra.” Dėkui už Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS.
Standard Fed. Taupymo žiaus, gimęs Rokiškyje. Liūdėti ankshTbą prenumratos pratę- Daug įvairių puošmenų. Moka- 

Bendrovė Brighton Parke ir vi. liko žmona Paulina, sūnus Le- simą ir už ptlnimą Naujienoms'mė $4 už sidabrinį dolerį. Per
si jos skyriai paskyrė $260 pre-Jonas su žmona Nijole, sesuo' i jnt iajmAiinni tiketielins kame pašto ženklus ir pinigų

----------- X o.o .. r.,------ --------...... , . t - kolekcijas. PĄTR1A, 4207 So.BU D RAITI S REALTY
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)'Įvairi apdrauda —INSURANCE

me lietuvių visuomenę ir toliau 
savo aukas siųsti Augų Telkimo 
K-to pirm. J. Skorubskui, 1634 
S. 50 Avė., Cicero, III. 60650.
Paminklo Statybos Komitetas

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

HEAL ESTATE
y - : ę 

zt>25 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

mijoms apylinkės 3-12 skyrių*Aleksandra Laguckienė ir jos 
mokiniams už jų kenkursinius. dukterys bei kiti giminės. Pa- 
plakatus, skatinančius taupy_-laidotas Lietuvių Tautinėse ka
iną. Informacijos ir dalyvavi- pinėse.
mo blankai gaunami centrinėjeI

j. J J — Pamištas Vytautas Smeto-ir visose devyniose Standard-
B-vės įstaigose. Plakatus reikia
Įteikti iki spalio 31 d.

ir už 10 dol. auką.
Illinois valstijos loterijoj spa

lio 12 d. Big Pay Day lošime lai
mėjo 756, 94, 5-ir 1389. Touch
down lošime laimėjo Philadęl- 

:na iš Klevelando pakviestas Pphia 24, 15, 16 ir 02.
Los Angeles ir spalio 15 d., sek-Į 
madienį, 1.30 vai. p.p. Vilsrire

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

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis. jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kabą renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

ikiftytl Ir platinti ’Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie 
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, 
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 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike,

Upytės Klubas
Upytės Draugiško klubo 

atostoginis susirinkimas
. • Anelės salėje.}

Ebell teatre duos piano koncen- s^s ^0 metų jubiliejaus minėji- Pirmininkė Anne Wiechecki1 
Ebell teatre duos piano koncer- mu* sudarytas komitetas, kuris atidarė susirinkimą, pasveiki

no gausiai atsilankiusius na
rius ir pranešė liūdną žinią,! 
kad per atostogas mirė trys 
nariai: Jonas Blazauskas, Ju
lia Dovlatt (Daujotas) ir An
tanas Stuk as. Nriai pagerbė 
mirusius ir pareiškė gilia 
Užuojautą jų šeimoms. • Įdentiekiu irĄ,Ižu. Sensacingai 

J^ut. rast. Antoinette Kalys 
perskaitė protokolą, kurs kaip 
ir kiti klubo užrašai buvo pri-

Kun. Adolfo- Stasio kunigy- k-o spa]io 6 d.

po- 
įvy-

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren
ka m nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0606.

ELECTROS ĮRENGIMAI, į 
i PATAISYMAI
I Turiu Chicago* miesto x leidimą, | 
j Dirbu Ir užmiesčiuose »mlt, fa-1 

rentuotal Ir sąžiningą! J
į KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
| Tol 927-3559 1

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimu, užsakymą. bei galimu skaitytoją reikalams 
prašoma pasinaudoti, žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HAL5TED ST. 
CHICAGO, IL 60601

♦ Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
EMŽlndamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL

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

Adresai

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

Pavardė ir vardas-__

kuria

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

Pavardė ir vardai________________________________________
Adresas_________________________ ______________________________ _

• Platinimo vajaua proga, oraSau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Fivąrdė ir vardas

4 iresaj

tą. Ruošia Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga. Pelnas eis jaunimo 
kongresui, nykstančiam sekan
čiais metais Europoje, remti.

— Leonas y.aHalis iš Bever-j 
Ly ^Shores, Ind./ prat ėsdamas! 
prenumeratą,., atsiuntė tokį Tai' 
ška: “Žmonės, dirbantieji.JNau 
jienose^ sename name ir :su se 
nomis spausdinimo, . masino-

REPAIRS ON HOMES & FLATS 
AND APT. BLDGS.

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK] 
OF ALL KINDS • PORCHES •
KITCHENS • REC. .ROOMS *J 
DORMERS FAINTING • INTER-; 

.JORi&^EXTfiRIOR WORK.’“i'-H
FREE ESTIMATES 

BY OWNER NO SALESMAN 
-.i CALL ANYTIME -r?-., 

878-5682 or: 769-05M

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

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

P ATRIA CO. .
4207 S. Sacramentp (kampas Archer ir Sacramento)

Tel. 247-5081

Naujienoms reikalingas

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

lšinu garažas. Skambinti po 5 v. v„ 
Į savaitgaliais visa dieną.

Tel. 778-8039

£2—fe M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9t pusmečiui eutomobiUe 

Liability apdraudimas pensininkam 
Kreiptis , '

PELNINGAS BIZNIO NAMAS
Trys didelės- grautuvės vieno auk

što name 60x85 pėdu dydžio su indi- 
_ vidualiu- šildymu,- individualiu“, -van- 
■jdentiekiu ir ,3 masinu mūriniu gera-1 

______1__žema kaina — žemes- į 
nė už bargeną. Labai gera bet kokiem 
bizniui vieta ant Marquette Rd. Skarn- j 
binkite stebuklinguoju - telefonu da
bar: 254-8500.

4M5 !•* ASHLAND AVI* iL .

Pirdarlinti fr Taiiymi 
iMiWRST <9* fTRiFI
TMr T4W

Į klubą įsirašė viena nauja 
narė Martha Plauska ir. buvo 
vienbalsiai priimta.

LinMsma buvo girdėti, kad j 
klubięčiai visi sveiki, neturi 

. me ligonių šiais laikais.
Buvo skanūs pietūs paga

minti ir visi linksmai praleido 
popietį.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 1 d. o

A. Kcilys

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

HA 1-6100.

• Prezidentas Linkolnas sku
to barzdą iki 51 savo amžiaus 
metų, kol vienas 11 metų vai
kas jam pasakė, kad jis daug 
gražiau atrodytų su barzda, nes 
jo veidas yra siauras.

Atsiminimu Skirsneliai
atspausdinti

i - - -
I Graži, lengvai skaitoma ir į 

? J įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai. 1
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.

Siuntiniai j lietuvį

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

M. i I M KUS 
Notary PvHIc: 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

X

A '

. - % - -B L* -

■ —4

IN UFE

MARIJA NOREEKIEN1
ms Wftft mk su Chlcxgo, m W62> • TeL WA U27S7 

OMelb aasirtnklmat peree rOilat Įvairi? prekf* 
MAISTAI Ii IVROPOf lAN^tLlŲ.

• 1816 m. britų policija pa
naudojo treniryotus šunis prieš 
degtindarius ir degtinės kon
trabandininkus. Tie šunys buvo 
buldogų veislės.

SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MAtQurrn oift faucili sexvki
1M1 W. St, Cklcwa. Ill — T*C WA S-VtT

033 w. St, Chic***, 1IL taws. — T*t
V. YALANTINAS

ENERGY 
WISE m

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
uošta, teisėjo Alphonse Wells 
oeržiūrėta, ‘‘Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna-j 

na ‘Naujienų’ administracijoj. ’ 
Knygos kaina |3.. Su legališko-1 
lalsted St, Chicago UI 60608. 
nis formomis — £3.50.

Užsakymus su Money orde- 
iu siusti: “Naujienos”, 1739 SJ

Fr*nk ZapolI* run jum

GA IMICtAMO

State Earn) U1e Insurance Company |i

IJETUVLS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town st Lake)

Dalo namus II lanko Ir H vidaus 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

....

t “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA <
Wy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 V1L vak 

Penktadieniais 9:30—10 va], vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tolof. - 778-5374

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

Doni be a Bom Loser!

No. 107

HELP WANTED — MALE 
j Darbininkv Reikia

Reikalingas prižiūrėtojas
| ši bendrovė ieško prižiuręto- 
1 įo, kuris prižiūrėtų mašinas 
i dirbtuvėje. t

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

1 HELP WANTED — FEMALE 
perbininkiv Relkle  

REIKALINGA 
NAMŲ ŠEIMININKE

2 dienas savaitėje Belmont Harbor 
f apylinkėje. Tik suaugę. Reikia supra- 
isti angliškai. Apointmentuį šaukti 

Mr. Michael: dienomis 332-0189, o 
vakarais 525-0164.

> — NAUJI INOS, CHICAGO S, ILU Saturday, October 14, 197»




