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PRORUSIŠKĄ DAMUŠIO ORIENTACIJĄ 
SUMALĖ I MILTUS ,

— Statistika rodo, kad pres- 
biterijonų kunigai greičiau ski
riasi su savo žmonomis, negu jų 

juos pasirašė, todėl j re ir priva- parapijonys.

KRAŠTĄ VALDO KARO
{ . VADAI

Vicepirmininkas Teodoras Blin 
strubas informavo susirinkusius 
detroitiečius apie ALTO nuveik 
tus darbus, o Dr. Leonas Kriau 
čeliūnas kalbėjo apie politinės 
komisijos atliktą darbą.

Paskaitoms pasibaigus, prasi
dėjo diskusijos. Prieš pagrindi
nes mintis pasisakė Dr. A. Da
rnusis. Jis stoo ginti Kviklį ir 
sovietinę jo Helsinkio aktų in
terpretaciją. Jis pradėjo aiškinti, 
kad aktus galima dviejaip inter 
pretuoti, todėl ir Kviklys turįs 
teisę savaip juos aiškinti Dr. Bo
belis labai gražiai susirinkku- 
riems paaiškino, kad Helsinkio

Magnus negali suprasti, kaip 
vagiliai į kelias valandas nusi
nešė visas jo santaupas. Prieša
kinių vartelių spyna palikta, o 
už pakalinių buvo stiprimis rep 
lėmis nupjautą. Jam atrodė, kad 
pinigus jaugiau laikyti seife, 
negu banke. Tuojau po pirmojo 
karo niekais nuėjo visos jo san
taupos,'kai bankrutavo didelis 
bankas. Dabar pamatė, kad ir 
seife juos laikyti nesaugu. Poli
cija nieko jam negali padėti, 
bet ji prižadėjo surasti pirmame 
aukšte gyvenusį žmogų ir jį ap 
klausinėti.

Ii jonai moterų nuo 14 ik 24'me
tų amžiaus 9.4 nuošimčiai ju tu 
rėjo vaiką dar prieš vestuves, 
o 14.4 nuošimčiai buvo nėščios 
ištekėdamos, ir 76.1 nuošimčiai 
niekuomet vaikų neturėjo.

Rasių atžvilgiu tarp 1972 ir 
1976, kaip raportas rodo, 6.6 nuo 
šimčiai baltų moterų tarp 14 ir 
24 metų amžiaus, turėjo vaiką 
prieš ištekėdamos, o to pat am
žiaus juodų moterų 37.7 nuo
šimčiai turėjo vaiką prieš vestu ? aktai yra vieni. Pats 
ves.

kontaktus su televizijos atsto
vais ir su ‘'Tribune'' bei “Sun_ 
Times ‘ redakcijomis, ginant lie
tuvių reikalus.

ALT o Informacija

Juodieji partizanai 
Rodezijoį tebešaudo

Salisbury, Rodezija. _
madienio naktį juodųjų naciona 
listų partizanai morterų šovi

niais apžėrė trečiąjį didumu Ro 
dezios miestą Umtali, iššaukda
mi greitą atkirtį iš valdžios pu
sės. Apie padarytus nuostolius 
dar žinių negauta, bet spėjama 
kad nebuvo arba mažai tebuvo. 
Visą susišaudymo laiką sirenas 
kėlė aliarmą, keldamos iš mie
go šio Mozambiko pasienyje 
esančo, Rodezijos garnizono gy- 
venojus,

BCo* ON. — Masachusetts li
goninės tyrinėtojai gydytojai iš 
rado naują ir patikimą metodą 
kaip surasti nauja i n atsiradusi 
vėžį, kol jis tebėra tiek naujas, 
kad jokiais ligšioliniais meto
dais tebebuvo nepastebimas. Nau 
jasis metodas yra kraujo pati
krinimas, vartojant ckemikalą 
vad. galactosyltransferase i seen 
ame II. Išradimas tuo svarbus, 
kad vėžį juo anksščiau sura
dus, juo daugiau galimybių nuo 
jo pagydyti.

Naujas metodas 
vez?'J! susekti

Vątikans, . Italija/ Pirma
dienio rytą buvo sudeginti pas
kutiniai "balsavimo lapeliai, bet 
susirinkę1 kardinolai dar nepa
jėgė išrinkti naujo popiežiaus. 
Sekmadienį kardinolai balsavo 
-keturis kartus, bet nei vienas 
kandidatas negavo ♦ reikalingo 
dviejų trečdalių balsų. Paskuti
nis balsavimas vyko vėlų sek
madienio vakarą, lapeliai sude
ginti tiktai pirmadienio rytą. 
Stebėtojai aiškiai matė, kad iš 
kaminėlio išėjo juodi dūmai. 
Tai reiškia, kad kardinolai dar 
neišrinko naujo popiežiaus.

Dr. Bobelis savo kalbos pra
džioje susirinkusiems pranešė,1 
kad visi ALTO vadovybės atsto 
vai atvyko į Detroitą savo lėšo- j 
mis. Paskutiniu metu Alto prie 
šai skelbia, kad ALTO vadovybė 
važinėja žmonių sudėtomis auko 
mis. Dr. Bobelis pranešė, kad1 
jis ir-kti-ALTo nariai patys už-f 
rimokėję už kelionę į Detroitą' 
ir kitas išlaidas.

Brazilijos karo vadai prieš 
keturiolika metų "nuvertė pre
zidentą-Joao GuIlartf'Dabartinis 
prezidentas taip pat. yrą. gene
rolas. Jis kraštą, yaldys iki at
einančių metų buvo 15 dienos, :vo teisės streikuoti, jeigu jų 
o tą dieną .(įabartinis^ preziden
tas Ernesto Geisel,-sulaukęs 90 
metų amžiaus, perduos prezi
dentūrą jo paties parinktam ir 
pasiūlytam gen. Figuereido. Sa
vo laiku kariai' buvę prižadėję 
atiloti ‘

"negali '’padaryti. \J-ieirts pirma 
retkfer ■BrazSflą^ad^i^i .galin
gą, o yėliau leisti1 ’gyventojams 
išsirinkti prezidentą-,—i Dr. Kazys Bobelis"praeitą sekmadienį Detroito lietuviams 

pasakė svarbią kalbą apie teisine Lietuvos padėti ii Amerikos 
Lietuvių pastangas neleisti okupantui sunaikinti lietuvių tautos.

Vienas konspiratorius 
nesuskubo pasikarti

NEW York. — Vienas iš trijų 
konspiratorių, kurie buvo susi-, 
tarę pavogti atomnaj^ submariną 
(povandeninį laivą) 'ir išprovo
kuoti atominę ataką Rytų pa
kraščiuose, Monroe apskrities 
kalėjime (N. Y.) bandė pasikar 
ti. šerifo pranešimu, sekmadie
nio rytą šerifo padėjėjas nune
šęs suimtajam konspiratoriui 
James Cosgrąve pusryčius rado 
jį savo celėje apsiklojus “mie
gantį”, bet aplink savo sprandą 
iš antklodės pasigaminusį kilpą 
tik nespėjusį pasikarti.

Susirinkimui pasibaigus, Dr. 
Kriaučeliūnas išvyko į Ann Ar 
bor universitetą, aplankyti ten 
studijuojančios dukters, o visi 
ALTO vadovybės nariai buvo 
pakviesti į Sukauskų namus, kur 
jie dar turėjo progos užkąsti, 
pabendrauti ir pasikeisti sverbeS- 
nėmish mintimis.

Korčnojus pasivijo 
Karpovą, dabar 5 Įr5

BAGUIO, Flipinų salos. — Pra 
eitą naktį Viktoras Korčnojus, 
žaizdamas 31 šacmatų partiją, 
laimėjo. Dabar Korčnojus turi 
penkis ir Karpovas turi penkis. 
Korčnojus buvo patenkintas, kai 
jam pavyko laimėti šią partiją 
ir susilyginti su gabiu sovietu 
šachmatininku Karpovu. Jeigu 
Korčnojus laimėtų dar vieną 
partiją, tai taptų Pasaulio šach
matų čempijonų, jam atitektų 
$471,000 'doleriai Iš paskutinių 
keturių partijų, Korčnojus lai 
mėjo 3, o ketvirtoji pasibaigė lyi 
giomis. Specialistai tvirtina, kad 
Korčnojus atsigavo ir gali lai
mėti paskutiniąją.

Alto veikėjai į Detroitą .: 
važinėjo savo lėšomis

(telefonu pranešė Naujienų bendradarbis Saulius šimoliūnąs) 
DE TROITAS, Mich. — Praeitą sekmadienį Detroite įvyko 

s, naudingas ir gnusus Detroito lietuvių veikėjų susi
rinkimas kuriame k?.’bėjo Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas Dr. Kazys BobolL ALTO vicepirmminkai Dr. Kazys Šid- 
lau>Kas, Teodoras Blinstrubas ir Dr. Leonas Kriaučeliūnas. Pati 
svarbiausioji tema buvo Helsmkio aktai. Dr. Šidlauskas aiškino 
Helsinkio aktų teisinę svaroą kovoje už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, o Dr. Boeelis aiškino praktišką tų aktų taikymą 
teisinėj lietuvių kovoj už gimtinio krašto laisvę ir nepriklauso- 
mvbę.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. Kazys Bobelis spalio 
12 dl Ąltos valdybos posėdyje 
pareiškė, kad jis pirmininko pa
reigose pasiliks tik iki suvažia
vimo ir toliau į Altos valdybą 
nekandidatuoja. Nuoširdžiai dė
kojo visiems valdybos nariams 
už malonų bendradarbiavimą 
ir rūpestingą talkinimą visuose 
darbuose, kuriems tik buvo pa
kviesti.

Valdybos narių vardu dr. K. 
Bobeliui -padėkojo vicep. Teo
doras Blinstrubas, kuris seniau
siai yra valdybos narys. Dėkojo 
už sėkmingą vadovavimą Altui, 
už gerus ryšius su Washingtonu 
ir už visą gerą, ką pirmininkas 
padarė Altui ir visai lietuvių 
tautai.

Savo pranešime dr. K. Bobe
lis palietė ir L. Kairio bylą, pa
brėždamas, kad lietuvių tauta 
griežtai nusistačiusi prieš bet 
ksokį lietuvių jungimą su diktatu 
rinėnūs sistemomis, ir prieš lie- j 
tuvių Smerkimą dar teismui kai« 
tės neįrodžius.

Valdyba vienbalsiai nutarė 
imtis priemonių prieš neteisin
gus kaltinimus lietuvių tautai 
ir organizuoti teisinę pagalbą 
ginant lietuvių interesus. Buvo 
aptarti Aitos suvažiavimo klau
simai. Įvairių Altos komisijų 
pirmininkai padarė pranešimus: 
Visuomeninių ryšių — dr .L. 
Kriaučeliūnas. 
travimo 
riato — 
komisijos 
finansų — J. Skorubskas. Kump^e sakoma, kad tarpe tų. me 
J. Prunskis painformavo apie nuo 1972 ir 1976 m. 6. 7 mi-

Kas ketvirta nuotaka 
nėščia arba įau mama

WASHINGTON. — Laikotar 
pyje nuo 1972 ir 1976 meų be
veik kas ketvirta jaunoji iki 25 
metų išteka jau nėščia arba jau 
su naujagimiu vaiku, pranešė 
valdinis Cenzo Biuras. Prane-

Dr. Bobelis, išaiškinęs pačias 
pagrindines Helsinkio akttuįb’- 
zicijas,.paminėjo įvairius tempą 
surašytus dokumento skyrius. Tie 
čiančius paskiras problemas, pa 
brėžė, kad JAV ir visa laisvoji 
Europa pasisakė už Helsinkio 
aktus, kovojančius už pagrindi
nes žmogaus teises ir už paverg 
tų tautų laisvę. Jis paminėjo,

1 ką. Helsinkio aktai pavergtos 
Lietuvos bylai davė, ją perkėlė 
I Europos taikos problemas svars 
^tymų komisijas. Iki šio meto ma 
nyta, kad Jungtinės Tautos tu- 
,rės spręsti pavergtų Rytų Euro 
■pos valstybių likimą, tuo tarpu 
’Helsinkio aktai lietuvos ir kitų 
•pavergtų tautų klausimą surišo 
;su Europos taikos klausmais.

Dr. Bobelis stebėjosi, kad Bro 
nius Kviklys dar ir šiandien ke
liais atvejais pasisakė prieš Hel 
sinkio aktų vakarietišką inter
pretaciją. Dr. Bobels iki šio me 
to vengė minėti jo vardo, bet kai 
įsitikino, kad jis vienintelis, ku-l 
ris nuolat kartoja sovietinę tų -paruoštas paskaitas, 
aktų interpretaciją, tai jis tu
rėjęs tai pasakyti. Belgrado kon 
ferencijoje buo iškeltas Lietu
vos ir kitų trijų Pabaltijo vals 
tybiu pavergimo klausimas. Atei 
nanciais metais planuojamoje 
Madrido konferencijoje šitas 
klausmas vėl bus keliamas. Jis 
pasakė, kad Amerikos Lietuvių' 
Taryba turi tai konferencijai pa 
siruošti ir nurodyti sovietų vald
žios prievartą Pabaltijo kraštuo

Ann Sandhu ištekėjo 
už James Earl Ray

PETROS, Tenn. — Stipriai 
saugojame kalėjime iki gyvos 
galvos nuteistas James Ray ve
dė menininkę Ann .Sanhu, Juo 
du buvo sutuokti iš Los’ Ange
les atvykusio juodžių babtistų 
dvasiškio James Lawson. Kaip 
junojt taip ir Rev. James Law- 
son yra įsitikinę, kad ne James 
E. Ray nušovė Martin LutKer 
Kingą. Jiedviems atrodo, juo
džių prakalbininką nušovė kiti 
žmonės, bet jam tik bedą suver 
tė. Joz advokatas su juo gynybos 
reikalais nieko nesitarė. Jis tvir 
fina, kad advokatui rūpėjusi jį 
apsaugoti nuo mirties, o apie jo 
nusikaltimą jis esą visai nesirū
pinęs. Ray tėvai buvę katalikai, 
bet jis, vesdamas menininkų, ta
po baptistu.

Gr.
- ^-9.onz D. c 2054&

nlo būti visiems vienodai aiškina 
, mi ir taikomi. Nuo Helsinkio ak- 
; tų pasirašymo iki’* ^šios dienos 
t Kviklys minėtus aktus brežne- 
; viškai aiškina. Toks aiškinimas 

netikras, neteisingas ir nenau
dingas Pavergtoms Pabaltijo 
valstybėms, įskaitant ir Lietu
vą. nenaudingas Amerikai ir ne 
naudingas pasaulio taikai. Dr. 
Bobelis labai gražiai ir ramiai- 
įrodė klaidingus Dr. Damušip 
samprotavimus. Klausytojai pa
sakojo, kad Dr. Bobelis sugriovė 
visas Dr. Damušio pozicijas, jo 
nelogiką sumalė į miltus.

Susirinkusieji dėkojo atvyku2 
siems ALTO vadovybės nariams 

j'UŽ naudingus paaiškinimus ir

Arabai baiminasi 
Izraelio prietilčių

CAIRO. Egiptas. — Kuwaito 
arabų laikraštis paskelbė<istori- 

. ją. kad Izraelis planuoja Egipte 
statyti fabriką ginklams prieš 
lėktuvus gaminti.

Ginklams gaminti fabrikas ir 
Izraelio bankas Kairo mieste 
esą du jau aptarti dalykai nu- 
smatomoje pasirašyti sutartyje 
tarp Izraelo ir Egipto.

Ta istorija esanti prasimany
ta arabams bauginti, esą Izrae 
lio separatine sutartimi norima 
atidaryti duris sverbimuisi ir Iz 
raelio penetracijai To arabų laik 
raščio žinia esantis melagingas 
prasimanymas, praneša Sun-Ti 
mes specialus korespondentas 
Rober Allison iš Kairo, tačiau, 
rimtą nerimą keliantis žydų ga 
bumas biznyje, kaip Izraelis grei 
tu laiku sugebėjo apsotbuoti sa 
vo okupuotus Jordano Vakarinį 
krantą ir Gazos Ruožą.

Taupytojui išnešė 
77,000 dolerių

CHICAGO, šiaurės vakarai.— 
Joseph Magnus taupiai gyveno 
ir visus savo 77 metus amžiaus 

■dhbo ir taupė. Jis nustebo, kai 
oraeito penktadienio rytą nusi
leido irusį ir nerado savo seifo, 
kuriame .buvo "7 gražiai sūdė 
tos tūks'antinės. Magnus turi labai 
savo namą, tu-ėjo žmoną, bet ji 
;?»u miius D jis gyveno vienas. 
?is ž’roįo. k^d C) ieagoje -reikia 
saugotis vagiliu. Jis buvo užsi- 
'nkinėįps priešakinius ir užpaka 

linius kiemo vartelius. Visas kie 
mas buvo aptvertas stiprių vie
lų tvorą, o kiekvienas namo lan 
gas buvo taip pridrūtintas, kad 
niekas įš lauko jo negalėtų ati
daryti Jis pats gyveno antrame 
aukšte, o pirmas aukštas tuo 
arpu buvo tuščias. Anksčiau ten 

gyvenęs jaunas vyras bet jis 
kažkur išsikėlė. J

Policija nustatė kad vagys' 
peršoko per priešakinę tvora ir 
įėjo į kierną. Jie pralaužė užpa
kalines duris ir įėjo į pirmą aukš 
tą. Ten 'jie rado skylę, vedančią 
Į pogrindį. Įlindę į rūsį, jie rado 
įl^ū^^Ąjįgnuso seifą. Jip atsi- 
įvefe r^kįus. s^i^^ją ant įu už 
^kytą’seifą'rm pro užpakalinius 
kiemo vartelius jie išsivežė spi. 
fa ir visas seno žmogau- maniau 
pas..

Už Figuereido paduoti 355 elektorių balsai, 
o gen. Ę. Bentes Monteirotik 226

ijRAZILIA, Brazilija. — Praeitą sekmadienį Brazilijos sosti- 
nėn suvažiavusieji rinkti elektroriai nauju krašto prezidentu iš- 
rinkeugen. Joao Baptis+a Figuereido, praneša official! žinių 
agentūra. Už g?n. Figuereido balsavo 355 elektoriai, o už opozi
cijos kandidatą.gen. .Ęuler Bentes Monteiro balsavo 226 elkto- 
riaL Brazilijos gyventojai, neturi teisės rinkti prezidento. Jie pir 
mąAišrenka eJcktorius, kurio , suvažiuoja į sostinę, pasitaria ir 
išrenka prezidentą.. Praeitą sekmadienį elektoriai suvažavo į 
Braziiia ir išrinko, gen. Figuereido.

BRAZILIJOS PREZIDENTU IŠRINKTAS 
. JOAI BAPTISTA FIGUEREIDO

DR. K. BOBELIS ATSISVEIKINO 
SU AUTOS VALDYBA

• •♦♦♦•••••••••• ••••••••••••

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60603 
HAymarket 1-6100

<••••••••••••••••••••••••••••
K, Over One Million Lithuanian y 

In The United States //

BILANDIKĄS LAIMĖJO 
KOVĄ SU UGNIAGESIAIS 
C HIC A G O, III. — Cricagos 

ugniagesių vadai reikalavo žy
miai daugiau pinigų, negu jie 
dabar gauna. Be to, jie reikala-

Spaho 17: Mamelta, Ignotas, 
Gytė, Kintautas, Saigūnas.

Saulė teka 7.03, leidžias 6:42.
Vėjuotas, šaltas.

reikalavimai nebus patenkinti. 
Chicagos meras Bilandic labai 
griežtai pasipriešino, prieš šito
kius reikalavimus. Dabar, sako, 
Chicagos ugniagesiai- gauna žyr- 
miai daugiau pinigu, negu kitų 

civiliams,x -miestų ugniagesiai. Dabartiniai 
ugniagesiu vadai. nutarė atsi- 

turi streikuoti savo reikalavi
mams patehkinti."‘Didėlė ugniai' 
gesiiį dauguma’ pasisakė - prieš 
sfreikavimą. Dabartiniai ugnia
gesių ^reikalus tvarkantieji pa
reigūnai turėtų pasitraukti iš 
užimamų vietų, nes didelė ug
niagesių dauguma pasisakė 
prieš jų planus.



Detroito naujienos
Detroito Lietuviu Kult. Klubo 25 m, veiklu $pkaktis

kp. pirm. V. Tamošiūnas. Dabar
tinis klubo pirmininkas Ąnt. 
Musteikis pakeltas garbės nariu, 
apdovanotas kny ga kun., Ylos 
Lietuvių šeimos tradicijoj įf ki 
ta knyga, kurios vardo nenugir
dau. Tautines rožytės prisegtojo 
jaunos mergytės Virė ir Rūta 
šnapštytės. Toliau sekė sveikini 
mai: Klubo vardu Jurgis Mikai 
la. LB pirm. Algis Rugienius 
Detroito Lietuvių Orgąnizącijų 
Centro vardu Dr. Algis Bąrąųsr' 
kas, Karių savanorių ir Bąjnp- 
vėnų teis. Stasys šimpliūnas, 
Tautinės Sąjungos Detroito Sk. 
pirm. Jenas Švoba, Skautu Tun 
to vardu Danguolė Jurgutienė, 
Radijo Klubo vardu Kazys Go
gelis. Susivienijimo pirm. Anta 
nas Norus. Raštiškai sveikino, 
D. L. O. C. Pirm, a d v. Raymon- 
das S. Sakis, Birutininkių pirm. 
Kristina Daugvidienė ir kitos or 
ganizacijos. Po 10 minučių per
traukos meninę programą atli
ko ristina ir Regina Buikųnai- 
tės padainavo šešias dainas pri 
tariant gitara. Dainos švelniai 
nuskambėjo. Tautinių šokių an 
samblis “Neris” iš Windsoro', vą 
dovė Eleonora Stannevičiutė- 
Holms pašoko Blazdinginį Jon
kelį čikonelį ir kitus šokius. 
Pranešėj a Rita N aikauskaitė. 
Mergaičių vokalinis ansamblis 
(vadovas muzikas Stasys Sližys) 
padainavo šias daineles: Piršle
liai — Alg. Bražinsko. Pradeda 
aušrelė aušti, harmonizuota St. 
Sližio, Subatėlė, harmonizuotą 
St Sližio, Nemunėlis — Alg. 
Bražinsko. Pabaigai visi kartu 
sugiedoo Lietuvos Himną. Po

klubo vicepirm. St. Kaunelienė. * trumpos pertraukos, Pensilvani 
Visų pasidarbavusių čia išvar
dinti neįmanoma: jie liks Klubo 
arhyve. Už pasidarbavimą klubo 
veikioje šauliu žvaigždės meda 
liu apdovanotos klubo narės: 

JRožė ĮBJlaitienė ir Stasė Hot-
ra. Medalius įteikė St. Butkaus kad publikos atsilankė apie 200,'

Iškilmingas minėjimas įvyko 
tarptautiniame Institute. Sce
nos dugne baltos spalvos 25 di
delio formato skaitlinė, šonuose 
Lietuvos ir Amerikos tautinės 
vėliavos. Dešiniame salės šone 
ant stalų išdėstyti lietuviško me 
no d’rbinhi. Mmėnmą pradėjo 
i” trumpą žodi tarė Klubo pirm. 
Antanas Musteikis. Atsistojimu 
buvo pagerbti klubo mirusieji 
n^riąL

Iškilmingam minėjimui pra
vesti pakviestas klubo narys Jur 
gis Baublys, iššaukė pavardė 
mis visus buvusius klubo pirmi
ninkus. Dr. Eugeniją ursky- 
tę-Paužienę. Rožę Bilaitienę 
(Kotrina Stakus mirus). Alfą 
Gilvydį ir ilgiausiai išbuvusį pir 
m įninku Antaną Musteikį. Bu
vo pristatyti svečiai amerikie
čiai. kurie studijuoja Lietuvos 
gintarą ir rengia studiją apie jį; 
Dr. Patty jos vyrą Herold Rice 
ir Tarptautinio Instituto einan
čią pirm, pareigas Joyce Lew- 
Kultūros Klubo 25 metų veik
los apžvelgą detaliai perskaitė 
klubo vicepirm. Stefanija Kau- 
nelienė išvardindama kada kur 
ir ką ir kas atliko.

Iš organizacijų daugiausia dar 
bais ir aukomis prisidėjo St. 
Butkaus šaulių kuopa. V. Ta
mošiūnas buvo nuolatinis klubo 
talkininkas. D. L. Organizacijų 
Centras taip pat- nemažai prisi
dėjo darbu ir aukomis, devynis, 
metus dubo kartu su klubu. 
Daug prisidėjo Tautinės S-gos 
Skyrius, BBirutės Draugija ir ki 
tos organizacijos bei draugijos. 
Tas didžiausias variklis buvo

bet galėjo bįti ir daugiau.
Rengėją) kultūros Klubo Vai

bar dėl į,B Apylinkės verdzįmos 
į Vasario os pinigų rinkimo 

ir rengimo darbus.
Jau lietuvos laisvinimo reika-J 

lai pasilieka antroje eilėje LB 
pirmuoju klausiniu stato pinigus,1 
apie tai tiįtąį ir tekalba. Perei- j 
tos savaitės ketviitadienio “Drau ’ 
ge” Detroito žiniose informato-'j
rius V. Kutkus rašo, kad pasikal 
bėjimuipasitarimui spalio 26 
d. dėl Vasario 16-sios paskirti iš į 
LB Apylinkės tartis su DLOC I 
atstovais Algis Rugienius, Dr.l 
Vytautas Majauskas, Vytautas 
Kutkus ir Dr. Kęstutis Keblys. 
Iš K. Keblio pasisakymų, lie ‘ 
šių okupanto leidžiamamme lie 
tuvių kalba, laikraštuke Gimta 
sis Kraštas”, besilankant jam 
Lietuvoje su ekskursija, globo
jama lietuvio budelio Petronio 
ir iš jo svečiavimosi čia Ameri 
koje su kvislingais Keimeriu, 
Kazakevičium ir vietiniu Vilnies 
redaktorių Jokubka ryški jo sim 
pati j a okupantui. Kalbėtis- tar-i 
tis su juo dėl Lietuvos Nepri
klausomybės šventės vargiai 
įmanoma, geriau būtų, kad jis 
pokalbiuose-pasitarimuose neda 
lyvautų.

•^v " rfgg.

PrieplaukaA. Rakšteli
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JIE ŽENGIA NAUJAM GYVEN1MAN
Perdaug jau karšta ta rugpi- vestuvėse dalyvauti ... Jie ir 

j ūčio dvidešimties t o ji.i ucio aviaesnmsesiuji.
Ant. Sukaus kasi Renkasi žmonėm prie Margu- 

---------; j eite Parko lietuviškosios šyen-
♦ Prezidentas Linkolnas sku-| Netrukus turi atvažiuoti 

to bardą iki 51 savo amžiaus mej jaunįejj: Dalia Mačiukevičiūte 
tų, kol vienas U. metų vaikasį-r y^enjs žygas su visa palyda.

_ - - . Jie sumainys aukso žiedelius ir 
žiau atrodytų su barzla, nes jo ki(am išlikimy.
jam pasakė, kad jis daug gra-

veidas yra siauras.

Jie sumainys aukso žiedelius ir

be.
Suvažiuoja dar gerokai prieš 

laika. Pamergės ir pabroliai: 
amžių bėgyje yra pasikeitusios j yid; Maciukeyičiūtė! Indrė Ra- 
: 1 - . ” ! manauskaitė, Eglė -Rimavičiū-

♦ Daugumas alfabeto raidžių

išskyrus raidę “O”. < 
■buvo finikiečių alfabete 1300 iru 
prieš Kristaus gimimą.

pažindlnti, par# trųrng^I, vi

nąisiais.^ . z -
Jaunėtos tėvai, Aldona'Hr 

luomus. Bronius yra kontrąk- 
torius, turi gražią sodybą Pąjlos 

j Hills, kur kartu su Ponia gra- 
! žiai įsiruošę. Jaunojo motina
Janina dirba ligoninėje, viena 
iš vyresniųjų technikių, o tėvas 
Vytautas inžinierius, jau yra 
patvirtinęs kai kuriuos savo-iš
radimus.

jos lietuvių angliakasių gyveni
mo filmą parodė kun. Alg. Ke- 
zys iš Chicagos. Po minėjimo 
tradicinė klubo kavutė, užsikan 
dant Pranės Bąlandiępės garniu 
tu napolepim.. Reikia manyti,

Jaunieji studijuoja ir dirba. 
Vytenis jau gavo bakalaurą iš 
chemijos. Dalia irgi baigia sa
vo studijas. Abu dirbą, stengda
miesi užsitikrinti savo ąteitį

Abu jaunieji stipriai reiškiąs! 
lietuviškoje veikioje. Vytenis 
priklauso “Mindaugo” skautų 
draugovei. Dalyvavo Aivūdo 
vaikų teatre, dr. 'Adomavičiaus 
suorganizuotame. Priklauso, 
Braždienės > vadovaujamai JC 
ansamblio grupei. Yra baigęs 
Cicero Aukštesniąją Lituanisti
nę mokyklą 1970 ,metais.

Jaunoji Dalia yra Jūrų skau
tų paskautininkė. Vadovauja 
‘‘Mildos^’ laivui, Priklauso vai
kų chorui, kuriam vadovavo F. 
Strolia. Bąigė Kristijono Dcae-

nenutrūks ryšys su tautybe, ku
rią tėvai mums perdavė”.

Ar gali būti gražesnis pasa
kymas ?

Išeina jaunųjų valsas. Pabro
liai, pamergės prisideda. Tai ti
kri Lietuvos laukų ąžuolai, tai 
tikros gimtojo sodžiaus liepe
lės! Koks priaugančiojo lietu
viško jaunimo grožis!

Ir tėvai įeina į valsą.
O pirmasis pabrolys Arvydas 

užsideda lietuvišką juostą per 
pečius. Jis kalba ir linki daug 
laimės savo broliui ir jo jauna
jai žmonai,

Daug kas sveikina jaunuo
sius raštu. Sveikina ,ir svečiai- 
giminės iš toliau: V. šernas su 
Ponia iš Calif orai jos, Angelė ir; 
Albinas Karnai ir Floridos. Jie 
čia, kaip ir jaunosios dėdė Algis 
Putnius su Ponia Irena ir Vytas

įėjo per vartus. Simboliškus.
Vanda Stankienė vadovauja 

visam vakarui. Jos vadovavi
mas taip ir paliečia visų šir
dis . . .

Jaunosios tėvelis p-a sako 
trumpą žodį. Prasideda puota. 
Laukiama jaunojo žodžio. Jis, 
sako, buvo pasirašęs, bet taip 
buvo susijaudinęs! Ir supranta
ma. Bet jaunojo žodis parodo 
abiejų jaunavedžių nusistaty
mą: “Kada mudu su Dalia žen
giame i naują gyvenimą, many
čiau, kad pirmiausia turiu pa
dėkoti savo tėvams, mane sa
varankiškam gyvenimui palio
vusiems. Tėvai mane auklėjo 
lietuvišką dvasia, ir kad aš ši
andien moku savo bočių kalbą:

mokyklą. Tautinius šokius šo
ko “Jaunimo,Viltis”’skautų gnu 
pėje. Domisi sportu, žaizdama 
tinklinį pas “Nerį’į

Gal apsirikau:kai kur >.. Bet 
yra tikras faktas, viešai paša- 
kytas jaunojoj, iad jie niekad 
nenutraųį^? ryįnų-sįų. sava -tau
tybę, §lai, Dalia . ir -Vylėm,. ne- 
parnirškite,, ką. pažadėj oiei • -

Jūsų fankpse'-telitdesiiis lietu-
tė, Vidą Sakevięiūtė, Jonė Vaz- 
nečienė, Milda Kupcikevičiūtė^ 
Dalia Gvildyto,* Arvydas Žygas, 
Rimas Novickis,- Ramūnas Vi
džiūnas, Rimas Karnayičįus, 

j Kęstutis Sakevičius, Vytautas 
j Vaitkus ir . Algis Baltrušaitis. Ir 

* ^-aliko širdelė • muša • 3001 j^ųįų byliai->u či^ ' • 
kartu per minutę. , . •( !' būta ) ūmuoju pa;

3 j broliu, jaunojo- jaunamuoju 
”* 1 įbrpliu, Arvydu.-Jis Europon iš

vykęs. Iš.yąkąro telegrama: ne
bijokit, grįšiu laiku. .

Ir iš ryto dar jo nėra. Tačiau 
praneša iš aerodromo, kad jis 
jau eses: atvažiuokit parsivež
ti. Suprantu, kiek nekantravo 
jaunieji ir jų artimieji ♦ ♦ .

— Aš dar niekad niekur nesu 
pavėlavęs, — aiškinasi Arvy
das. — Jeigu pasaįiaųy kad įpū
siu, reiškia, būsiu^

Kaip Juliaus Verno. Filijas 
Fogąs ...

Pągąiiąu šųsigrą4ąi»€ į lietu
viškąją Marque tįe Pgfįfo šven
tovę.

Ne be reikalo jaunosios tė
velis Bronius MmufceyĮčius il
gametis Operos pjioro .narys., 

j Nepamiršta jo ir jo’ dukrelės 
Operos choras. Galingai" siu 
skamba ‘Veni, Creator / . 
Alfonsas Gečas vadovauja, o 
Alvydas Vasaitis prie viargonų.

Galingai skamba pėr švento
vės skliautus. Pamergės ir pa
biriai ateina. Paskui juos jau
nosios tėvas veda dlikterį. Jis 
ją atiduos Vyteniui visam gy
venimui. Pabučiuoja dukterį, 
drąsiai, vyriškai pasjjaudžia 
ranką busimajam žemiui, lyg 
norėdamas pasakyti: aš tavim 
pasitifciu.

Nuo vargonų suskąuika lak
štingalos balsas. Tai Danutė 
Slankaitytė linki daug laimės 
jąųniesimcs,

Pąts parapijos klebonas kun. 
Ąn(ąuas Zakaraiiskąs atlieka 
sutuoktuvių cereiųonijąs. Gra
žu, kad JįeUiviška porą eina į 
gyvenimą, jis sako^

Jis pamoko, kaip luri jaunie
ji gyyeuti. . .

Viskas. Jauniisičms beriami 
ryžiai —^ simbolika. Eotografai 
įamžina šį rcikšmingjc jvykį.

O vakare į Jmirpmo Centro 
salę susirenka tėvy^ ir jaunųjų 
bičiuliai.. Sotistė Vfanda Stan
kienė ir viešnia Angelė Kamie
ne visą pobūvį nuteikia* iieluyi- 
ška dvasia: Čia ir šaukliai atei
na, čia ir Jaunojo ratais $si 
perka su saldainiais, kad galėtų

♦ Sequoya medis yra pavadin 
tas Amerikos indėno vardu. Jis 
pritaikė bei sudarė sistemą ra-i 
šytinės indėnų kalbos.

ir esu lietuvis, tai pirmasis nuo-|^^us su P°^įa Danųt^. • 
pelnas tėvų ir močiutės, kuri 
deja, dėl ligos negailėjo atskri
sti dr Los Angeles ir būti su mu
mis.

šte. \ ; i

Cold war.

> 
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j

menca

k was an army long on courage, 
het short on money.

And then the money came. 
Scxne $27aXX),000 from the

Buy United States Savings Bomk

Męw I Bnrv^i pa* 0% ir 
«T5

Noriu padėkoti ir Dalios tė
vams, kad jie man žmoną išau
gino irgi tikra lietuvaite. Mes to1 
niekad neužmiršime.

Dėkoju visiems čia susirinku
siems mūsų naujo gyvenimo 
liudininkams ir tikiu, kad mes 
-jūsų ■ neapvilsime, ir tikiu, kad 
šis, mus šiandien sujungęs, ry
šys niekad nenutrūks, kaip ir

Ir teta Birutė. Kuraitienė. iš 
Los Angeles' čia. 1 r 1 
v Ir jaunojo, gimmes^cfe1 JŠ 
-Gražina Sakevičienė sir Ny 
Gedęminu ir* vaikais ūjJuiit 
Kęstučiu iš Little Roek;
pabrolių ir pamergių rateliui^eišin^d^Dl^r^ament^s^a 
priklauso. Iš Los Angeles tetaHtfT----- - ------- °

vietinė*’^ bos

Gėn.

. GA Q i A V
T,00p-pc * ? A ’

Danutė žygaitė, Ir
Laima Vaičiūnienė, vyriausia 
iš tetų. Ir kiti giminės: Alek
sandra Mik Jasevičienė su dukra 
Irena ir žentu Boreišais ir jų 
dukra Violeta.

Būtina mielus Skaitytojus su

1S . Kli

stos paroles./ |
Kubos valdžią jau, pripš 6 sk 

vąiteę skelbė, kad Jeįs IjjtfC 
Kubos politinių/įąliųjų prąšy- 
ti prieglaudos . Juftgū Ąnų YM 
stybėse. , * N ’ >

W4 4

DETROIT — Cadillac’s individuality for combinations, two-tone brown or į
1978 is noticeable from all angles of the platinum, the Elegante exterior design fc higtu/ 
Sedan de ViUe (upper). As with all full-size - lighted by a fully-painted metal root, chrots* 
Cadillacs for 1978, a new horizontal grille and 
raised script on the hoodface establish this 
year’s new look. De Ville models possess 
'distinctive series identification with a special 
sail panel crest and scripted nameplate. After 
production begins, De Ville and Fleetwood 
Brougham owners will be offered an optional 
package featuring chrome accent mold in g% 
rear deck paint stripes and color coordin
ated body side moldings, affording ♦ further 
personalized luxury for this popular 1978 
Cadillac.

The 1978 Cadillac Seville Elegante (lower) 
emphasizes the versatility of this international - 
rize Cadillac with its distinctive blend of 
elegance and sportiness. Available in two color

accent m old mgs, wire wheek &ad xmiqwt 
Elegante scripts. The interior is plush, ma 
Seville standards, and features 
door and seat trim with segments ef
leather and suede-like accent*. A retttgroĮejflaįą " 
includes courtesy lighte, fold-dowa mauO, 
pen, writing tablet and provisions for a tipe 1 
storage cabinet or telephone installation. IW j 
steering wheel rim is covered in either yay ly !} 
saddle leather, matching the Interior eoior'! 
combination. Cadilac plans to prodoct abont 
10,000 Seville Elegante models daring 1 
Cadillac will offer a total of seven standaiC/ 
and two “special edition” can for 197Via / 
the familiar DeVille, Fleetwood, HAroia J 
and Seville models ------ X jrral

NAUJItMOS,. CHICAGO «, UXJycsdaj, fiętetet ' S
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PIRllOJI LIETUVIU DAILĖS PARODA
“2* - - /i •s . - - -

(Tęsinys) rašinio, žibalinės lempos apšvies
J Romius, savitus kūrinius eks P^traukhai at
•ponavo Šoje parodoje M. K.čiur rode A^nuidzinavic.aus petza. 
Jiopis. čia buvi jo kompozicijos °* .
Styk” (“Ramybė”) ir “Him-J“* Antakalniu ir kt.
•nas”, ankstyvieji’ ciklai “Audra” L Lyrinėm, nuo om
> “Pasaulio sutvėrimas”, triptL I Jo Miunchene studijuojane.o Pet 
kas “Rex”. Fantastiškuose tų pa!ro ,‘PKavasa
yei|ą<į vSižduosę. įvairiaspalvė '• ^o pradžia , Auksiniai berže- 

jįį nuotaikose galima buvo ,r
^vėl^ti savaimingą, originalųi Plataus atgarsio susilaukė P.

Neatsitiktinai, atidary- Rimšos skulptūra “Lietuvos mo 
tdamas parodą, dr. J. Basanavi- kykla”. Pavaizdavęs valstietę 
Apįus išskirtinai" pažymėjo M. K. moterį prie ratelio mokančią ša 
Siuplįoriio kūrybą, pabrėžė, kad Mmais prisėdusį vaikutį rašto,'
jo tvariniai “rasi, gali būti pra-1 dailininkas meniškai apibendri 
^žia naujos pakraipos dailėje”.'no nepalaužiamą lietuvių liau- 

žemaitė; susijaudinusi rašė. veržimąsi į šviesą.ir moks- 
^Wųg yra parodoje aukštų, ar- ią niūrioje spaudos draudimo ap 

švąjoriių paveikslų... To.j^oj^ Didelis visuomenės susi 
’Ipais galime tik pasidžiaugti, pa j domėjimas tuo kūriniu paskati 
išgerėti ir pasididžiuoti, jog mū no daifininką vėliau sukurti nau 
9ų Lietuva, iš visų pusių pris- Į tobulesnį jo variantą. Kiti pa 
spaudimais prislėgta, pagimdo to į rodoj e eksponuoti jauno skulpto 
^tiuš: vaikus — aukštos dvasios, | riaus darbai — M. Valančiaus ir 
įkarstu jausmų, gilios svajonės]A.Baranausko portretai — buvo 
v:artistu^ St;-(“Lietuvos žinios”, daug silpnesni.
^90^, Nt> 26/. Neseniai pradėjęs mokytis daf

PaUS paveikslų1 eksponavo J. Zikaras atsiuntė į parodą 
Antanas ŽiĮuįdzinavičius. Temi tris nedidukus reljefus/jų turi- 
nėse;kompozicijose -dailininkas 
vaizdavo* dramatiškus liaudies 
-gyyėiįimo:: įvykius (“Ištrėmi- 
4hą^-^“Vyrą paėmė.į karą”), dar 
:Įx>« ir scenas (•^BųĮviakasis”).

IT’S AMAZINGI
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i zilagalv? ištaigingai

© Mokslininkai apskaičiavo 
kad jūrų dugne yra apie bi
lijonų tonų aukso, bei jo ko i- 
c t-n t racija yra tokia menka,kad 
pas ta nogs neapsimokėtų. Jie 
taip pat tvirtina.kad aukso y*a

planetose.

e

?- 
sirengusi ponia po ilgų formalu-

I m ų ir ceremon i j ų ir šia: p jau 
į i;s (įėjusi 3*2 Vtdandos laukia- 
; majam pagaliau gauna pasinia- 
• tymą su labai augs t u viršinin
ku žemės uk:o ministerijoje. 
Nusivylusia fizionomija ji ei:e**-

j gingai protestuoja: “1L t aš pra ; (|.ĮOsa 
j šiau pa-inialynio su pači 
žemės ūkio ministuriu”.

“Kaip tik jo paties šiuo metu ra(h) prieš keletą menesių 
nėra”, mandagia’ aiškina vir- į 
Uninkas:: “Ar negalėtum tada 1 
man nupiešti tą didžiąją jūsų 
priežastį, dėl kurios būtinai no-į 
rite matyti patį-ministerį?” Po-[ 
^iutė pradėjo dabar kiek nuo- 
’aidžiau: 
k in t 
režė

AVell, norėiau issiaiš- 
kodėl mano kambarinės/ 
iau kuris laikas nenori į 

■mgli ir —- kas reikėtų da-į 
Jis, kaip pats augšėiail

sias asmuo žemės ūkio ministe
rijoje, be abejo žino”.

netu 1X7S m., bu<cr !k*Yank( * 
Doodle”. Fonografo mašiną iš-

inas Edisonas. 19IX m. Colum
bia Records įgrojo pirmų ilgo 
grojimo pokštelę.

f^urpyams gilųųspūdį paliko pa 
■veikslas “Per kiaurą naktį”, ku 
upaine buvo vaizduojamas jau-

nys buvo pažangus, demokrati
nis. Ypač aktualus buvo reljefas 
“Bedarbis”. Reljefo “Iš Til 
žės” vaizdą dailininkas vėliau 
panaudojo savo įžymioje skulp 
tūroje “Knygnešys”.

Parodoje buvo ir grafikos 
darbų. Keletą nuotaikingų pei
zažų, atliktų stiklo oforto techni

Piešimo mokytojas A. Jaroševi-1 rodos reikšmę vaizdingai apibū 
čius iš Kazanės atsiuntė orna- dino M. K. Čiurlionis. Jis rašė: 
mentinių vinječių. inicialų, i “Ta paroda turėjo didelę svarbą 
plunksna pieštų vaizdelių. Be to, mūsų kultūros prašvitinime. Ji 
jis demonstravo ir dekoratyvi- buvo žadintoja, sakysime, heroi
nes tapybos projektus.

Pirmojoje lietuvių dailės pa- t tLcį žo Jmais apaugusio, pa_ 
’odoje buvo eksponuota ir mėgė pūtė auksnį trimitą į visas pu- 
jų darbų. Kai kurie joje daly-j 
vavę dailininkai vėliau nutolo'

das, kuris išėjęs švintant ant kai

sės, kviesdamas dvasios darbi
ninkus sukurti vieną didelę dai

nuo lietuvių meninio gyvenimo, lės liepsną mūsų motinos Lietu- 
Pirmoji lietuvių dailės paroda vos garbei ir išaukštinimui. Ir 

buvo labai reikšmingas visuome susirinko darbininkai, nedaug

laukia mūsų garsiųjų šeimi 
ninkių paruoštos vaišes. Vai 
Šių metu ir ligi gilios vėlumos 
gros 4-ių muzikantų sudėtie? 
Kaspučio “romantikai

V. Sekmadieni, spalio mėn 
22 d. 10:30 vai. ryto Dievo Ap
vaizdos šventovėje šv. mišios 
ir pamokslas, pamaldose daly 
vauja visi skautai organizuo 
tai.

Modernusis Kolumbas
Kristupas Kolumbas buvo 

kaip modernių laikų politikie
rius: pradėdamas kelionę, jis? 
nežinojo kur keliauja, kai nuva 
žiavo, tai nežinojo kur, o kai par 
važiavo, tai nežinojo iš kur ir 
visa tai padarė skolintais pini
gais.

e Alaska pavadinimas kik).: 
Aicutų indėnų kalbos Alakshc’i 

Didžioji šalis.

\has. , inteligentas, palinkęs prie ka, eksponavo M. K. Čiurlionis.
ninis ir kultūrinis įvykis. Ji pa-Jų, tiesa, buvo, bet ugrus liko i

sukurta”.

bHi ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
•-^WiR*tOS£ «ALlA.A GAUTI NEPAPRATAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

; JQ> VrSUOMENtS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMInIMUS
4* jį.:fe*rt**n Ą- MINTYS IR DARBAI; 258 ?4L, liečiančius 1905

. y - frylėfia. Jabloriskic Ir lotoralčio jaunas dienas ir susi-

DAHTYS, jų priežiūra, įveltai* ir jrciia 
‘i Klėtaia rtršeiiau. vietoje S4.00 dabar tik__________

' Mlid&Uia vtrkellala tik______ ____________________
'Hįjr. £"K’ČviįlM'ikŪKtTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

įspudžj’»L Dabar tik  $2.00 
atriuntus čekĮ arb* money orderį prie 

^*4 2 F 50c. persiuntimo Išliteoms,

$3.06 
$xno

*1 I 33Į Šo. HALSTED ST, CHICAGO,’iLL. <8(508

rodė XX a. pradžios pažangesnių 
lietuvių inteligentų pastangas 
viešai, nevaržomai plėtoti savo 

- nacionalinę meninę kultūrą. 
Ttaip pat reikšminga, kad žymes 
niuose kūriniuose buvo įkūnytos 
demokratinės idėjos, patriotiniai 
jausmai ir nuotaikos. Pagaliau, 
toji paroda įgalino dar tais pat 
metais įkurti “Lietuvių dailės 
draugiją”, kuri suvienijo lietu
vių dailininkus, rėmė jų kūry
binę veiklą, rengė dailės paro
das, rinko ir populiarino liaudies 
meistrų darbus ir atliko daugelį* 
kitų svarbių mūsų krašto kultū-i c^en<4 sekmadienį, 
rai darbų. - jį ąpą pgjį vakarą, šeštadie-

Pirmosios lietuvių dailės pa- uį, spaIj0 mėn 20 d. 7:30 v.v.

M' r A.

Lietuvių Skautų Brolija 
Baltijos Tuntas

Lietuvių Skautų Sąjungos 
ties metą sukakties minėjimas

1. Meno paroda — Kultūros} 
centre. Dalyvauja: Danguolė 
Jurgutienėį Bingailė Zotovie- 
nė ir prof/ Vytautas Jonynas. 
Atidarymas šeštadienį, š; nū 
spalio menini d. 6:00 v. vak. 

: Paroda buš atidaryta ir visą

W-

VI. Po pamaldų Kultūros 
Centro salėje 12:30 vai. suei 

jga, kurioje dalyvauja Gabijos 
ir Baltijos tuntai, akademikai. 

% vietos skautiškos šeimos ir jų 
I svečiai. Į sueigą ir po to įvyk

stančią trumpą lietuvškosioj- 
skautijos 60-ties metų minėji
mo kademiją taip pat pakvie
sti eilės organizacijų atstovai 
aukšti mūsų skautų organiza 
cijos pareigūnai ir skautai iš 
tolimesniu vietovių.

Kviečiame visą lietuvišką vi 
suomenę dalyvauti abiejų die- 

I nu iškilmėse.
Detroito Skautai ir 

.. skautų tėvų komitetą'

teOi

M-
KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

Tarybinėje valgykloje
— Padavėjau, atnešk man deš 

ros. — sakė vienas valgytojas.
— Su malonumu, drauge, — 

sakė jam jaunas padavėjas.
— Ne su malonumu, bet su ža 

liais kopūstais, — sakė jam val
gytojas.

Aleksandras Kumskis, Cook 
County šerifo Elrod admin is 
iratacinis padėjėjas, šiandien 
mini savo (>8 metų amžiaus su
kaktį. Jis paskutinius 50 metų 
buvo Chicagos precinkto ka 
pilonu ir 50 metų savi]aklybės 
tarnyboje.

• Chamelonas gali savo a- 
kis nukreipti nepriklausomai 

skautininke} v^ena nUo k ^os: Ts viena

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. jMtmlM*, A KISS IN THE DAXK. Pikantiškų !r intymių nųytykin 

įprsšymd, paimti iš gyvenimų. Lengvas stilius, šyva kalba, gražiai išleiita.. 
150 pat' Kaina 52.30.

Dr. Juciai fi. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos tetorijož 
antranki nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
jsL, kainuoja $2.00.

Dr. Juezis B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto Druožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaius. $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma žiu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Ju ir 
ritas knygas galim* įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
>iai<inę perlaicU- ----------Dievo Apvaizdos parapijos 

Kultūros centre ________
Stepo Kairio muzikinio vdene-ja^im^ žiūrėti į priekį, o kita sie
to iš Toronto koncertas. Ko n-i savo uodegą, 
certinį vienetą sudaro skautai 
nuo 14 iki 22 metų amžiaus 
kanklių, skudučių ir birbynių 
menininkai ir menininkės 
Koncerte bus-duodama skau
tiška ir tautinė muzika. Be 
svečių su keletu dainų. pasiro
dys ir muziko Stasio Sližio pa 
ruoštas Detroito skaučių sep
tintukas.

III. Vakaronės vaišių ren
gėjai skautų tėvų komitetas 
kviečia atvykti į salę vieną va 
landą prieš koncerto pradžią 
kad galėtumėte atsikvėpti ir 
atsigaivinti po dienos ir savai 
tės rūpesčių ir darbų, o taip 
pat pasirinkti staliukus, nes 
koncerto programa bus satlie- 
kama visiems sėdint prie pa
sirinktų apvalių staliukų. Sa
le atidaroma 6:30 vai. vak.

IV. Po koncerto visų svečiu

173? South Halsted Straat, Chiease, Ui. €8663

Evergreen Park, Illinois

č

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

TURINTI DIDELES ATSARGAS

min

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTIIDISekmadienį, š. m. spalio 29 diena
Martinique Restorane
2500> 94th St
L

<

t

• DAINOS

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

ENERGY
5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

M* slua Jl*£ Josifai IV
didelius darbiu. Ptana, jie pa- 
Jums pasiekti asmeniškus jū$ą 

cisimojimuj. Antra, jie padedi w- 
turti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpini fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neia nuošimčiu# nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išdundami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoe 
sumos ir jos išėmimo

Investavimo knygelės sąskaitos 
^eša

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
CHICAGO, ILLINOIS 60608 

arba telefonu HA 1 - 6100
Į739 SO. HALSTED STREET, Buy tčtr no larger or 

wxa powerful thm you

VBfl LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE DaoTtetBomLoMri

TIEKA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

1928 m*UU. , ' r*L 421-8070
Į*t*I/ro* pfetooM kUmu *xrtomobUl>ms pastatytL

9 — maiuiwoik ciiiCAOO t, UXTuesday, October 17, 1978
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riais nustatoma Amerikos politika.
Pastudijavęs Amerikos Beturiu vestą darbą Lietu 

vai pagelbėti ir tremtiniams padėti, jis atmetė realyty 
nepagiąstas svajones ir ryžosi pasinaudoti patyrusi’. 
Amerikos lietuvių patirtimi, stoti į Amerikos lietuvi1., 
organizacijas, įsijungti į ALT? ir tęsti jiį pradėtą ir ii 
gus metus vestą darbą. Dr. Bobelis savo žiniomis, ener 
gija ir gabumais, turėdamas platų ir stiprų Ameriko 
lietuvių užnugari, sušiscietusį į Amęr- Lietuvių Tary 
bą, atliko žymiai daugiau, negu iki šio mėto buvusieji 
Amerikos lietuvių politikai- Dr. Bobelis ųžmezgstbs pa
žintys prezidentūroje, senate, atstovų rūmuose, valsty
bės departamente ir politinių partijų -viršūnėse buvo 
tiek pat ar dar naudingesnės, negu ALTo steigėjų pa
žintis su senato ir kongreso komisijų nariais ir vadais. 
Dr. Bobelio kelionė į Form ozą ir ten šimtatūkstantinei 
miniai pasakyta kalba Amerikos tremtinių vardu nuai
dėjo per visą pasaulį. Jo pasimatymas su prezidentu 
Fordu ir kartu su Povilu P. Dargiu tartas žodis ,pa-

,N<ujiexiog eūu kagdiem UakirUnt 
^ekwdirrdyi. Leidžia Naujienų Sen-, _ ______ _ v ____ __ _ __ _ __ _____ __ ___ __
drovė, 1739 So. Halstad SL, Chicago, Į , . ° , . , • ■m. eoeoe. TiUt w-aioo. /vergtai Lietuvai, sugadino visus sovietų propagąmstų

Pinigus nUda siusti ptžto Xtxiey 
Orderiu kartu ja užsskyau.

--- ... - - ——------ ----- —----------------------
NAUJIENŲ, rištinė Atdari Usdiez.: IšakZTO jekxxiadWuf. nuo

9 viL ryto Un 5 viL vikaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

planus Helsinkio aktų pasirašymo proga. Dr. Bobelis 
perskaitytas Euuropos saugumo ir bendradarbiavimo 
komiteto nariams’jo" paruoštas pareiškimas sudomino 
Amerikos teisininkus, sekančius tarptautinės teisės vy
stymąsi pasaulio taikos kryptimi. Dr. Bobelio pareiški
mas buvo įteiktas lietuvių, latvių ir estų vardu. Latviai 
ne visuomet nori žingsniuoti kartu su lietuviais, bet 
Dr. Bobelis pirmininkavęs porą sesijų bendrame komi’ 
tete, privertė latvius norėti žingsniuoti Amerikoj kar
tu su lietuviais.

Dr. Bobelis ne tik išsikovojo teisę dalyvauti Belg
rado konferencijoje, bet jis padėjo Amerikos atsovams 
paruošti rezoliucijas ir kalbos tekstus. Likimo buvo: 
lemta, kad Dr. Bobelis gerai pažino. ..garsų Amerikos 
teisininką ir ambasadorių Arthur Goldbčrgą. kuris jau’

Afnėrikbs Laėtu^ių Taryba, lįkuši bė galvos, ifiąno, 
kąd Ji vieno paragrafo , pranešimų -galės atsisveikinti 
su Šr. Kazių Bobeliu, ilgamečiu ALTO pirmininku, kad 
jis . nękandidatuos į Alnėrikos Lietuvių Tarybą, nebus 
išrinktas valdyboh, neiš -pirminfĮko pareigų ir nęX’ėŠ to 
milžįiriško .darbo, kuri jis vede dieną ii' naktį, šėkma- 
dieriižds ir darbo di&omis, atostogų metų ir operacijų 
■pertraukomis-jJie.rųan o, kad Chieagos-lietuviai, besiva-t _ . ... .
dinąntiejį lietuvių sostinės ..gyventojais, pasitenkins nesnhiajai sovietų diplomatų kartai aiškiai pasakė; kad 
tįumpa'ir dalykiška rięppirniinĮhko- padėka ir nutari- JAV nepripažino ir nepripažįsta tokio Lietuvos prijun- 

■ ; - - ■ • gimo prie Sovietų Sąjungos, kokį, atliko sovietų karo
jėgos ir policija- Rusai diplomatai, išskyrus Voznecovą, 
buvo įsitikinę, ’kad lietuviai, latviai -ir estai savu noru 
prašė Staliną prijungti Lietuvą, Latviją ir -Estiją prie 
Sovietų Sąjungos.

Jeigu kuriam mūsų tautiečiui kada nors tektų išri’ 
kiųoti mūsų tautos vyrus, kurie žodžiu, plunksną, pasi
ryžimu pasiaukojimu ir energija stengėsi padėti lietu’ 
vių tautai; tai greta visos eilės mūsų tautiečių tūrėtų

Dri BobėlįJ Jiems mėgaila buvo jokios .ai^bs^ jrigu tik ji 
buvo reikalinga Keturių riėnybei Jr .^sįryžimiii įtikin
ti, kovoti ir aukotis gimtinio savo krašto laisvei ir gy-. 
■ventojų gerbūviui. .. į

Niekam ne paslaptis, kad Dr. Babelis,. siekdamas' 
vienybės, aiškindamas naujas susidariusias kovos gkH’. 
mjbes; parodydamas senų pažiūrų nelogiškūmą, sup
laukė ir priešų. Vieni jam -pavydėjo,’"kiti ndtgo' pi-1 
kenkti, o tretieji vartojo priemonės, kurių joks.pawl 
rus žmogus neturėtų vartotu Jam grasino, jj .šbiefže .ir 
miekino, bet didėlė Amerikos lietuvių dauguma jo. veda
mam darbui pilniausiai pritarė, nes jis' kalbėjo Jų kal
ba, dėstė jų mintis ir siekė jų tikslų. Jie žinojo, kas rei
kėjo daryti, bet jie nemokėjo to padaryti.

mu kartu su juo r. vakarienę suvalgyta nedidelėje

-Gamtovaizdis {Aliejus)".IGNAS 'ŠLAPELIS:

: į ..LTrisyiė; Div Bobelis, išmokė^Tžu^oš narius kalbė-j 
tų-tiktai apie esminiusdalykus, nedirbančius, arba ne
norinčius -dirbti ’* Įpratihio dirbantiems netrukdyti kvai
las klausimais,- o kartais net ir- ilgomis kalbomis, .bet 
vieno biuletenio paragrafo nepakanka.

Reikia 4ifeužmiisti; kad-;Dr. Bobelis nėra-Vien Chi-
cages*'priemiesčio gabus, ir ^sąžiningas, gydytojau t bet Į)r_ Kudirką, Dr. Basahavieiij, 
jis yra didelis visuomenės veikėjas. Jis savo-akimis ma
tę "sbv^tij’Tcaro’ je^ų* WtūviSos';į)rimėst^' prigvaf^ąj iš- 
nąudojmįarir plėšikavimą, ^m gėriu būVo žinoma Jo tė
vo veštOova Įž ifetuy.iį''laisvę ir.Jų gyšybą, jis "žinojo, 
kad ir užsienio "lietuviams reikia padėti pavergtai lie- 
tuviiį tautai atgauti laisvę. Amerikoje jis įsigijo profe
siją, gerai išmoko savo amatą, uždirbo šeimai reika- 
lingą duodą iri metėsi į visuomeninį darbą.
j Iš .gabaus ir energingo studento Dr. Bobelis Chica

go je išaugo į. didelį kovotoją už pavergtos Lietuvos tei
sus. Jis študijavo mediciną, specializavosi vienoje jos' 
srityje, bet jis studijavo ir teisę, nes Lietuvos bylos tei
sinę padėtį jis suprato ir pažįsta geriau negu atsilikęs 
teisininkas. Dr Bobelis Chieagos ir Amerikos lietu
viams parodė; kad nereikia gailėtis energijos, laiko ?r 
pinigo, kai tenka pastoti kelią pačiam didžiausiam lie' valstijose ir gali ten verstis gylytėj’b $ra'^S$,\ .
tuvių tautos ir visos žmonijos priešui. Jis gerai orięn- artimieji jo draugai. Kad Dr- Bobelis Floridoje Jšfgįjčrpabaigoje sakome; 7 
tiiojasi tarptautinėje politikoje ir pažįsta metodus; ku- namus ir ten perkėlė savo šeimą, daugelis čikagieeių tare I”.

VYTAŪTAS, ŠIRVYDAS

SUSIVIENIJIMAS SKYLA

(ŠĮUIS^L).

. Niitarta .paaukoti -S50 “kan- į pirmi n j nk as dr. J_'.Afiupjsts, iždi- 
kimaiiis tfž rietuvyštę”'^reiškią, mhkū 'Antante LjĖauškąs- ^se- 
į fSĮŠt pbiiciją ikiluvusierns jjž kretoriu Juozas Adopiaitis-šer- 
įiėfŲviškų khj'gų -plątirurQą).,"o nas. Supiaukiančioš aukos -bū- 
Šų^įaėpijiįio centro -įkurti Kaukdavo dalijamos per. Varpo ir 
kiūlš,-.įždį,. ir pateikti metinius j Darbininkų Balso - Redakcijas 
jp .ye^lbs naportus Seįmams.| (Ragainėje ir Londone). Nuo 
Aukas pakvituoti Tėvynėje. Pir- 1903 m. komiteto -vedėjai buvo 
mą-auką prieš seimą pakvitavo dr. A. Bacevičius. Petras Miko-’ 
yimyž^- i-.Į83®-“- k?“8 ir J*J. Paukštis.; Į»o 1905
kovo 29. šalia Susivienijimo su_metu aukos eidavo '‘reyoirncip-

Isidarė- - visuomeninis - Kankinsi
mų Komitetas, į kurį pateko

’ w ’ - 'J • . — _____ if’,

4

tuvių :_:ąrybos ir. kandidatuoti j valdybą tai
mažai :^ąs Įėžiįo.; Aįe^nantieji- patenkinti 'tiktai %^i-

į V? nierimn^L a^mal
IĘ. yis skirdavo Komitetas
J vL^ė^ikii 190B įftįifos.

Nutarta atikas, kurios suplau- 
g kė kun. A. £urboe> stipendijų 

i fondui pasiųsti .kun. A. Miluko 
? J Motinėlės OT^ugija£

plaukė — nežinomą. Studentui 
K Jgųui Griešiui (sic Union 

i Sty. Conn, kuopos delegatui) 
nutarta suteikti antroji broliš
kos savišalpos stipendija ($X00) 
eiti korąeręijos kurąą, Seimas 
atėmė iš Centro, valdybos tęį- 
sę teikti Garbės t$anb laipsnį ir 

!įą pavedė išįmtięąĮ Seimams, 
kuriuos nutarta ateityje šaukti 
ne, kaip buvo įprasta, iudeniop 
(spalio mėnesį), bet arčįau va
saros t— gegužės mėnesį. . - .

Broliškos savišalpos nutarta 
panaikinti ^3G0 skyrių ir nuo 
1901 metų pradžios teturėti vie
ną ^150. Narių raokeatis dygus 
visiems — jpo $2.50 metamą, ku
rių 50 centų einą organui Tėvy
nei. Organui tobulinti, j>rie tei
kiamo tūkstančio -pridėta dar 
$200. Spaustuvę nežinia kuriais 
sumetimais,. seimas v?fųtai&i ^š 
Plyinouttų Pa. pęrkelti j. PhUa- 
delphią. Pirmas Tėvynės nurnėr 
ris naujoje vietoje išėjo 1901 
m. sausio 5.

Knygas peržiūrėjusi komisi
ja (Petras Mikolairiis if J. Rin
kevičius) Sušiviemjimo ižde ra- 
do §3,568.20. Turinti Susi vieni
jimo leidiniai ir knygynas- ar
chyvas buvo įvertinti $1,795.65, 
o spaustuvė - $523.36. Sennas 
nutarė knygyną -archyvą laiky
ti ten, kur ir spaustuvė; Nupirk- 
fą^lietūviškai tautišką vėliavą” 
laikyti pas Susivienijimo prezi
dentą. Kiek > Susivienijimas tu
rėjo kuopų ir narių, komisija, .v: 
rodos, nepranešė, rųeąt A^trapki r 
skas nieko nesako,?

' tele-..
gramoą, bet nepąiyškiąta puo 
ko. Kitd Šeimą tfuteftį/s^šauk-

duL pasiųsti Jkun. Aa Mį_ 
ipilės Draugi;^. JŽibu-

čibjė’salėje; JJėms' rėikąhngas'didelis rintingas; kuria- 
4ne jię^gd^t^'.da’tkąriĮ užgirsti Dr. Bobelio žodį fir, kūri 
po mitingo galėtų paspausti jam ranką. *

r - • Mums atf-edo, ,-kįj.įAmerikos Lietuviu. Tjuybą,.. .ąt-

ąalėje,- kad galėtų ir, platesni,lietuvių .staoksaiai- -atsi
sveikinti su žmogumi; k^5 JiŽ8\igydė,> kuris Jų vardu 
■kalbėjo, jų mintis dėstė ir-kuriuo..jie pasitikėjo ir buvo 
-pasiruošę didesnei aukai, jeigu tik būtų užsiminęs., Dr. 
Bobelis nėrii vienos' -^itiniės grtų>ės nalyš. Jis peržen
gė grupės slenkstį ir -t£po didelės lietuvių daugumos na
riu. Reikiš ą^daryti ^lygas, kad ta didžioji lietuvių 

Kad Dr. Bobelis lengvai išlšdkė ęgzūmiiiuš kėfid'šė- dauguma fšleįų atsi^vėikinti. r. .
L.-.-.-. ---- -n_aežaf£a.- ^nil Pradg&šl rašinį "Sudie; Daktare T; įet. ra'šinio

.Iki.pąsiiųatymo, La^tar-el”,. r n

♦/.»-» :.»v

prezidentas r t Kūtf^Aj^čfupąs 
(Scrantoii, PaJ~—J l 
iždininkas: kazyę Radzevičius

seKrėte^itis: ~

iždo globėjai: Kun;- Ag. Mi_ f 
lutas {Brooklyn, NlYįpi 
Stanislavas Pranis.^ 5 
(Newark, NJ.) / ’ ?

M (Bus daugiau) <

vedęs pasi- 
džuolę Ann r

Sandru .gavo t leisti vie 
nu du tik 10 hu/tuoti. Vestuvių 
iškilmėse dalyvavo penki gimi- 
^ąąal o ^cameras draugas iške
pė jam vestuvinį keikką.

— James E. 
metuskį Nash

: L. VENCKUS

: Artknėji Anglija
• f

• 5 (Tęsinys)
Kol naujasis kunigas Kafnaitis dar nebuvo susi

lažinęs su vietos sąlygomis bei žmonėmis, tai yra su 
lietuviais, jis kurį laiką stovėjo nuošaliau, viską ste
bėdamas. Kuomet suprato mūšų bendrus reikalus, ne
trukus įsijungė į visuomeninį lietuvišką darbą. Gyvai 
pradėjo rūpintis lietuviška vargo mokykla, savaitga
lio vaiku darželiu. Buvo. pakviestas pirmininkauti 
Kultūriniam KoorŪinacirilam Komitetui (KKK), kurį 
Nudaro visų Manchešteno ir apylinkių lietuviškų or- 
ganižadijų atstovaL Be to. kelis metus po jo atvykimo 
atsinaujinęs Bažnytinis Komitetas kun. Kamailį pa
kvietė būti jo pimūninkm

• LIETUVIŲ SUSIBŪRIMO CENTRAS
■

Savo prrsimiuimų pradžioje trumpai minėjau 
ilanhesterfo Liettfvių Sociality Klubą, tuo laiku dar 
buvusį Rochdale Rbad gatvėje. Naujai ateivių bangai 
Užplūdus, ten visi nebegalėjo sutilpti. Todėl jau 19U 
įdėtų pradžioje buvo nupirktas žymiai didesnis, tri
jų aukštų mūrinis pastatas, buvusio turtuolio rezi
dencija 121 >Jfd<tic(on Rbad Grumpsall rajone. Pirki
mą. paskolą ir atsakomybę už jos grąžinimą apsiėmė 
išrinktieji klubo patikėtiniai (trusted^). Tai senosios 
kartos fičfūvi^ Jonas Muraška ir Pianas Puodžūnas.

Klubo pastatas su visu nėniažu žemė^ sklypu, anuoJ 
met kainavo apie tris tūkstančius svarų. Nupirktasis

namas nebuvo geriausiame stovyje, buvb gerokai ap
ie iste s. Trūko kiek laiko ir nemažai pinigu reikėjo 
įdėti jo sutvarkymui. Remontavome nainus nė is kar
to, bet per eilę metų. Juose buvo nemĄzaf salė .tiį&a- 
nia susirinkimams, minėjimas ir šokiams <bei -kito
kiems parengimams.

Buvo svetaine su baru, biliardo kainfcarvs ir feeli l z :
kambariai įvairių organizacijų posėdžiams. Nebuvo 
pamiršti ir kulaūriniai reikalai. Skaitykla, mokykla 
ir biblioteka taip pat rado pastogę šitame klube. Visi 
nariai ir gausūs savaitgalių svečiai buvo patenkinti 
mūsų naujuoju klubu. %

Kuomet, naujass klubas buvo nupirktas, mano 
šeima ir aš tebegy venome Salforde. Tačiau ir iš ten 
kiekvieną sekmadienį lankydavome lilubą. Reikėda
vo vežil vaikus — sūnų Vilborą ir dukrą Elytę į sek
madienio “vargo mokyklą”. Ją įsteigė, hjerods 
metais, mokytojas Domas Damauskas.

Kol vaikai mokindavosi, moterys ^sode ant šuoly 
susėdusios šnekučiuodavosi. Viršutiniame aukšle bu
vo knygynas, fciirį tuomet tvarkė Vladas kalvaitis. Su 
juo buvome neblogi draugai ir daug valandų esti pra
leidęs su juo skaitykloje. Po kiek laiko jis išvyko j 
Kanadą, parašė porą laiškų ir po to dSngo ‘tkaip į van
denį kritęsT

Užsukdavau, t aišku, ir j ,kitus klul>o kambarius.
’ ' . A J , v a. .• - > -

Kur tik duris praversi, žmonių užtiksi. Syeįių .kam-’ 
baryje žmonės susėdo alutį gurkšnoja. Baro kamba
ryje kortuoja, mėto “darts" strėles arta, apsėdę ug
niavietę, pypkiuoja.

•Bilijardo kambaryje Juozas Lėky/ itS Atarcelžū jiuoŽjd^ besi iuatęš jf-dennt kaklaraištį ar skrybėle.’ 

Kilu* stumdo boti j ardo kamuolius, net' profesionalus "Rūkydavo dažniausiai savo paties sukamas '‘bairkrul- 
ne, Jęes”. Jo žmona visuomet elegantiškai rengcfi^osįr ’: 
ir“ K. Bącėnas J»u.v© tas, kuris mane jtraukį' ė 

pastūmėjo j ^uomeoing.ydklą. Jeigu ie jis, vargiai ■ 
ar būčiau įsivėlęs-į visokius darbus Marchesteryje, iš

aplodami. Apačioje, “žaliajame” kambaryje, jei j 
ko&s meno mėgėjų ratelis, tad j^ųrięs jSirgapi^acjjoSi 
valtiyba posėdžiauja. Salėje vx’ksfa dainų ar lautianių 
šnkiiį repetierjos. Tonis* pasibaigus, susirenka klubo 
kapelos murikahlai; tai Vįnca§ Rudys, akordeonistas kurių ištrūkau tik dabar, išvykdamas J Jungtines 
laukys ir būrbnamušis Andrulis. Kai jie užgrodavo, *---- ’’ ’ 4 ’ ” ~ * ’’1 • - - * - *
net senasis Babravičius koja trepsėdavo.

Lietuvių klubo nariu iapau dar Rochdale Road 
mažąjame, ^sename pastate besilankant. Nupirkus 
naująjį fclii>ą Gnnnpsall rajone, nesigirdamas ga
bu pasakyti, kaį ir aš nemažai prisidėjau prie klubo 
sufvrky&o ir pagerinimo. Talkos būdu plušome, dir
bome, cementą maišėme. Gerinome takus ir įėjimą 
iš gatvės į fronfines duris. Rangovas ir darbu užvaiz
dą buvo Aleksas Kuzmickis. Dirbome visi be ally 
ginimo, kaį) lietuviškos pastogės talkininkai sava
noriai. | Daribą pabaigus klubas talkininkams užfun- 

rdycŲivo po kelis sumuštinius ir pajntą griaus , ir vi
siems to užlėkdavo. Tik už kelių metų nebeatsirasciaį- 
vo talkininkų. Jei kas ką dan davė’, tai ir allygtumi? 
paundavd. Buvo jau iš ko mokėti z

Kazimieras baronas

. Tuo laiku 
buvo ir

Imu sulrunų>inę^'^Kvarctę į Barėnas. Tuomet jis | 
vo lieso suveji

Amerikos Valstybes. K. Baronas, gyvendamas Ęccles 
hiiešfe, ten Lėi-ods Įiryp .JOBUS skyriaus steigėju ir 
pirmininku. Dalyvavo ir kitose organizacijose. Jo dė
ka ManchĮeriėryjė buvo surengti bent keli literatūrose 
vakarai. Juose -savo kūrybą skaitydavo pats Baronas,; 
paskui Vladas Šlaitas, kun. Jonas Kuzmickas 
liūs) iš Brndfordio A rašytojas Romas Spalis 
raįtis) iš Halifaxo.

POETAS VLADAS ŠLAITAS

Vladas šlaitas, kaip ir Baronas, gyveno 
mieste. Tąl • ®txnl)tm Sudėjimo vyrukas, bet 
ir žvalus. Dažnai jį matydavau St. Mary’s bažnyčioje 
laike betuyišjMį paąialdjį. AUažiuodavo kartais, ir j 
klubą. Š^Aas Recites gyveno pas liopoldą ir Marga
rinų Purus nuĮniiniBki.

i _ įnešamus parengimus mėgdavome, k?/p 
įmanydami, paįvairinti. Atsimenu, kartą paprašiau 
V- škoto parijąjtytL kelis savo eilėraščius minėjimo 

metu, ^laitas skaityk, feeį aiū^ nyn
jiibs paskaityu per-.'mikrofoną ir paJavė eilėraščius?

(Gai-
(Gied-

Eccles
tiesus

i

)$žnroyūs. Jis man visuomet atro-
(Būs daujtiatf)

■•*** 'HJTCJTEŠt®, 'CHICXWVTff/ TWL'y. ttĮ11X 1'^ w ■
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Marčiulionienė
i

gimus (Ir tikra ironija — Vliko Pir-
Pp su¥$ii#viiii< kdicHifi įnė- į mininkas grupinėj nuotraukoj 

nesiams praslinkus, spaudoj su J.A.V. Pre^ideątu nustum- 
tuvp paskelbta kad penkių kųl- tas užnugario ir os beįžiūri-
, — • • ■ — „•» 1 ■ X ■ , ,lūrininkų - visupmeninkų buvo 
pasiūlyta Attai b’ Bendruomenei 
susėsti pasitarimams, jiems tar- 
piuinkaujanl. Tas siūlymas L. 
Bendruonės jflidovvbės net su 
lam tikrų aJtibr<>k5>lu buvo at
mestas.

k konintateviiH klausimu 
prasidėję (jda-^ ik dar vienaip 
ar kitaip bebuvo tebesisvaidoinal linkmės plėtotas aky vaizdo j. 
kritiškais, jįitadžtaūmais.

Ir štai Staigmena” L. Ben
druomenės vadovai buvo pri
imti ir pasikalbę; o su ponu 
Young, Dar-gi šį tą rąšlu jam 
įteikė. Tačiau šilas žygis buvo 
sutiktas tyla ar nusis'ebėymu — 
žodžiu atsirūgo kare’a rūkštki. 
Šį skandalingą vizitą, matyt 
tik jnu prireikė kaip nors uš- 
tašuoti, f>rį£š pat P.L.B.. Seimą 
Toronte buvo išlrombinuotąs pa
simatymas pas J.A.V. vice Pre
zidentą- Šitie jdz Jai prikišamai 
parodo Beųdruonienfs aiškius 
kėslui — kenkti Aims veiklos 
krypeiąį. Ną, pa rodyti, kad ir 
beprasmį savo politinės veiklos 
judrumą, * j-

Tačiau su paskutiniu vizitu 
klausimas dar labiau aštrina
mas, kai pasikviesti estų ir lat- 

Vąza (keramika) vių atstovais Ir tikrai Iragiška- 
dalyvavo ir Vliko piruininkasj

mas.) J j dal laikyti-
ne tik nekorektišku, bet ir 

nediploniatisku. Ir visai neside
rina su Vliko atstovo pareiški
mais Altus su važią vinie 1977m.

Taip niūkti politinėj veikloj 
vyksmui besikla&tant, šių metų 
Altas suvažiavimai turėtų ryš- 
(jngai apsispręsįi nenormalios

Nebeįmanoma, kad dalis Ame
rikos Be tuvių toliau ardytų po
litinės veiklos darnų tepasire- 
miant asmeninėmis ambicijo
mis. Tautai laisvės siekimas tu
rėtų tapti aukščiau vis kių var
žytynių. Musų pastangos dėl 
tautos laisvės yra visiems ben
dros, nėra nei žydų arabų prieš 
nei kurios nors partijos aureo
lės iškėlimo *klausimas.

Šioj plotmėj atsiradusi mūr 
. sų politinės veiktas eiga, turėtų 

būti rimtai apsvarstyta ir Vli
ko Seime.

Riintą rūpesti sukelia ir dvi
šakė J.A.V mūsų bendruome
nė- 1

Būtina priminli ir šių melų 
išpuoliai Detroite ir Clevelande 
del Vasario 1(5 minėjimo. Juo
ba, kad’DeĮroif dar ir dabar te
bekyla atrugimis, '

SB[Į§ SBjjejLIGOS LIETUVOS KAEIUOMENĖJE

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pasirenk pasitikti savo DUvg*. — Amwso 4:1X
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimą apie 

ąmhnąjj žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėkim#* . 
rodyti gerais ir šventais tik Jad$, kai žmogus pasegta arba Auerga if 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. PrisirriUimM pt- , 
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nugigręiėmę nųa ąuo- 
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Wes tuokart mes esar^e ppiomi pasta
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patikanU* auMas. 
P p to mes gaupanje jo dvgato^ ir pasidarome jo mokytiniais ir per >iaą U* 
kusį gyvenimą eąame prirengiami dalyvauti su savo 'Alpirkdb* gasbtor 
gpje karalystėje. - « < - •

jy. įpuTD TYBiHrrpjĄl f
J. Muzikant, 195 Van Pelt Ąvenue, Staten Island, N. Y, 1Q303. .

Mažeika & Evans
j« Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos. Koplyčios 
_ | r Mašinoms Vieta

į" Tel. 737*8600 į
s Tet 737-8601

EUDEIKIS
. • - * .. . T ". ' . - ■ i. -GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

dėjo jos veiklą dvigubinti ir lek. 
tyniauti. Tuo sumenkino lietu
vių jėgas ir pažeidė mūsų oru
mą J.A.V. valdžios sferose.

šiai žalingai veiklai sustabdy
ti jau kuris laikas- ieškoma ke
lio. Pernykščiame Altos šuva- .mp statistika K) metų Įaikotar-

1930 m. Karo Sanitarijos val
dyba išleido knygą “Ligotumas 
ir mirtingumas Lietuvos kąriuo 
menėj ”. šioįe di delio formato 
knygoj buvo" aprašyta mūsų ka 

. riuomenės-ligotumo ir mirtingu

ir reiškėsi ne- pyje. Tos jknygos recenziją yra
i. Vi-Į kurių prošvaičių. Gen. Kons. J. patalpinta 193(Tm. uKrion 42 nu- 

*sus sujungė Lietuvą ištikusi ne-j Daudžvardienė gyrė Alt's vei- meryję, kuria naudojausi rašy- 
— i laimė — koniunistmės Rusi-j klos tiesų kelią, siūlė nuo jo ne- damas sj str^psnį

‘jos okupacija. .nukrypti ir puuselėti Amerikos — Iš‘praeivės1 žinome, kad įvaf
J; Pavergtoj Lietuvoj vieningai ^-lietuviu vieningumą^ ' - i- rios ligoš'pasireikšdavo irmūsų
Vyrią-iisią Įdętuyos Išlaisrininiu ’Vilko atstovas JDr. Neini^air kariuomen^z Joms gydyti tų- 

dažai. suorganizavo ' pripažinę kad: :AJta rėįome-Kaune Kąro ligoninę, o
« ir;kpyo§ sajudžaąi.^reiškiagįjmipol^HS.-įų,-įr.-pąręL i^žę^^jį^į

. Vilkas, kaip vienintelis tautos .škė nuomonę^ kad :JjA;V- L-B, at^racae C ’
i valios reiškėjas,\ nukūrė padali- .veržimasis į Altos veiklos sritį gomiš sęrgarippj’.‘gydydavo ka 
j n:_ lietuvių HenTruoinenę tau-’veikia neigiainąį. Ivvięlė ieškoti rinėše sanatorijose r' panašios
įtinęs sąmonės ir kultūros puo- darnos. .
į selėjimuT bei išlikimui laisvaja-

DR; VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR S^lftURGĄS

MINTYS PRIEŠ ALTOS SUVAŽIAVIMU
I ‘ J ' .
1 Amerikos lietuviai, milijoni- litinį junginį — Altą.‘Net lenk- 
niu dydžiu besigarsindami, ap-, 
sijungę Altoje bent trisdešimt; 
metų vieningai ir netrukdomai 

j buvo J.A.V. valdžioj žinomi ir
BaMri praktjki, MOTE R J respektuojami. Politinėmis sro-(

OnMt 24§2 WE£T 5wh S^R^ET į vėmis, didelėmis, o ir mažesnė-į 
į mis t rganizaci jomis, ar sambu- 

OFBO VAL:: pįcu anūad-, trečiaa.» p- - įvairiausiais klubais veik • žiavime tam Ivg 
ir Pėnkt 2-4 ir 6^ vaL vak. feštadic-‘ , \ . . . A,. . - f - 'L ' . <. ^vienbalsiai susiliejo Altoje.tiati 2-4 vai. popiM laiku J
ė < ? pažai susitaririaj.

WO Wtot 63rd SU IfL 60629 f
e. • Plaučiu IU.• Į z . -' ’ * i •

fVerkrauS7YMAi

' .MOVING 
Leidimai i—' Hku aporaude 

l&MA KAIMĄ '
; R. if

- : . Tai. WA jrtOSS

me pasaulyje. Be to, ir atramai nuoširdumo pokalbyje, o, 
bei talkai savo pastangoms tau-jL.B. vardu, .sveikinęs suvažiąvį- 

. tai laisvę atgauti. imą, 5L Jakaitis pareiškė, kad
1 Tačiau J.A.V. toks, padalinys esama vilčių afeišąliam susiprą- 
lvisus lietuvius neapjungė dar ir fiipui. (ialop ir C. Valdyba aprą- 
l'suskilo, nes nepanoro įsijungti į mino suvažiavimo dalyvius: mat 
j Amerikos lietuvių vieningų po- prasidėjęs palankus ryšių niez-

sanatorijose jjbnašios 
' " paskirties civilių- organizacijų

P-.L.B, vardu p šįajųs Unkėjo išlaikemosę ligoninėse. Tai sa- 
■> J.A V. vaime’kyla klausimas, iš'kur tos 

ligos atsirasdavo’mūsų kariuo
menėje? Į tai receiizijoj atsako- 

’ ’ 7 ;

vienodai ir daugiau, negu arti
lerijoj ir inžinerijoj. Daugiausia 
sirgo ir mirė vietinėje kariuo
menėje (įstaigose). Apkrečiamo 
mis ir. akių ligomis pėstininkuo 
se ir kavalerijoj sirgo daugiau, 
kaip artilerijoj ir inžinerijoj, 
Kvėpavimo organų sirgimų pa
lyginti buvo daugiau artilerijoj

stas ligos-beveik'niekada nepra 
sį4ėdavp kariuomenė; dėl kariš

kuosę ir inžinerijoj: maisto virs 
Įtinamųjų organų ligų buvo dau 
giau inžinerijoj -jr pėstininkuo- . 
se7 .negu artilerijoj ir kayalęri-

' i
J Venerinį :ligQ^ -pap^astąį rplk / <- 
to lytinių, kęliu Įr apie, jas raso j 
ma .taįp:
’* ^.Į. Venerinių ligų inžinerijoj, 
artilerijoj ir kitu specialistų tąr 
pe buvo, palyginti, daugiau kaip j 
kavalerijoj ir pėstininkuose. Vie; 
tinėje kariuomenėje daugiau 
kaip kitur sirgo anemiją, įvaL į 
rials maisto organų sutrikimais, • 
neurastenija ir kitomis ligomis'’.

Ir pabaigoje kautynių eiga api 
budinama taip:

“... Kautynėse nukentėjo pir
moje vietoje pėstininkai, toliau 
eina kavalerija, inžinerija (*U 
aviacijoj artilerija; vietinė W 
riuomenė ąrbą Visai nęnųkei)-f

4605-07 SO. HERMITAGE ĄVENUE 
: M J27474T<1742 v ; \_

4330-34 SO. CALIFORNIA AVF^UE
Telefonas 523-0440 ; . L w < j

■ . t ‘.h’ <i •• -r Jie
. MODERNIŠKOS AlR'CONDTHONEp KQVLYCIC^

n

*V>

loom n

visada į kariuomenę patekdavo 
iš ęjvilimų gyveąeįojų. Veneri
nės ligos ypač sifilis, pastarai
siais metais dažniausiai patekda _____ f
vo į kariuomenę su naujokais*, tėjo, arba nukentėjo atsitikti- >

’ O kokiose dalyse ir kokiomis i nai”.
ligomis kariai sirgdavo? Apie’ Tai įdomi statistika, kurios 
tai rašoma taip! gal nežinojom ir tarnaudami Lie

“... Mūsų pėstninkuose ir ka-. tu vos kariuomenėje.
Valerijoj sirgo ir mirė beveiki V. Vytenietis i

Strawberry Pie Spells Pleasure

MOViKF
ii J^girĮv-nMęftgr' > 
ANTANAS VH^ĄS.

TW. ^Uaa iriM

RAOU0 fCIMGS VĄLĄNGOS 

VHft| prayrama* ff. W4>A, 

|49f kH. A. <

Lietoj kasdien nOo jMr- 
tnadieato iki peatUdiapio 3:00 
—1:30 eal. popiet šeštadieniais

d5|

1

■ra 
ft

In France they are les liaises, in Italy le Fragole, in Germany 
die • erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresfi Strawberry Pie! In thif version, Birds Bye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cocker crumb crust or 
pastry crust may be used —the “stofw-boaght” kind or your own 
favorite recipe. In either ease, |he finished pie U scrumptious.

" ** **------*-------
Few drop* red food 

coloring (optional) 
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust 
•c pto shell, eooM 

cups halved fresh 
strawberries

it utaudūsiaifi qua iki 9:30 
v»l. rft».

Vadėje AMunė (bukus

7J54 Sį». MARLSEWOpn

tęvas ik MKŲS-; /į;, ' 
MĄRQUETTĘ FUNERAL HOME

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

Tefef. 476-2345

TRYS MODKNKKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATTT1

-

4MBULAMCI

MAJ PJENA 
m NAKTLLtatuvių

LaMoUrių
DireKtorią
A asociacijos

TURIMI 
KOPUY41AI 

VISOSE MIESTO 
PALYS*.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

302 So. UTUAN1CA AVENUE. Pkwwt YArftr T-344)

Didžiausios kaiHy 
pasirinkimas l 

pse vto<otoM 
lietuvį toįUjmnor -

r,NORMANĄ
jŲRfniNĄ

(ja£ai^oa) k

gftėtų Naufianjo, pra-
4. Mes

jiemt rfųmme Mujtefta* M >a-

. c.-i .» k

Fresh Strawberry 
package (3 oz.) straw

berry or strawberry- 
banana flavor gelatin 

cxipsaboilmg water 
taUApoona sugar 

otoąper (4-1/2 oz.) 
jeozen whipped 
topping, thawed _

Dissolve gelatin in boiling tfater; naeawre 1/2 cup and auH 
until slightly thickened. Fold thickened gelatin and «W*r mto 
thenrKippH topping; add f<xjd coioMg ChHi again. »l 
•ary mixture will xno^nd. Line and hoos or
crumb ŽHBt with the whiptrd toppisg naixUu*, mauiuimg 
high around (Ml. M««nwhgi»; rrmamM J'**" 
oota Uricketwd; »»ir in rtraafterrw. Spoon into 
lQpp>r^4jfled cpvering the rim around the edge.

1-2/3
2

1-1/3

' The home pictured xbore 
doesn't appear much different 
th id my typical ru b-crban 
home. But It Incorporates en- 
erry-ftsviac features in de- 
airn, materials, and appli
ances 'W'hieh can cut energy 
needs by up to 54 percent. It 
has twe heat-circulatlnr 
Beatllator Fireplaces (rfrht) , 
deairned to draw roem air in 
ihro«rh the lower renta 
warm it and then re-direM 
the heated air hack Into the 
room.

The more effective nse of 
eaergy-sarinf design, nubtarl- 
als and appliance can well 
save up to one half the cost of 
headns and cooling our homes. 
This claim to being proven by 
New York’s Long Island Sav- 
tngs Bank. R* “Centenenry 
"74" house was bpilt to demon- 
atrate the many practical ways 
of con wrinc energy. The to- 
tol additional coat of these 
bnproyemeGta was approxi
mately to. 000 .. . projected to 
be amortiaed within. 4 to I 
years through reduced ex-

sulation within walls tndeefl- 
tog as wed as in earthen berm* 
around the foundation, orien
tation to seasonal wm atti
tudes, encrgy-iaving appli
ances and fireplace*.

The two Hfeatilator Fire
places re-circulate heated air 
back, into the room. This fea
ture alone reverses the urnai 
heat lose characteristic of moat 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy "74, “

TV fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Zac^ Floral 
Park, Hew York. HeatOatcr

ffUlHsdlv «*< wall« 
/LrepZoott , , . paa.

BUTKUS - VASĄITIS
144$ So. 50th Aye^ Cicero, HL Phone: OLyxuplc Z-1093

PETRAS BIELIŪNAS j
W48 So, CALIFORNIA AVE. P how: LAfaynO.

GEORGE F. RUDMINAS
Ul> So. UTUAMCA AVK TA- VAHr f-UU-lln

(LACXAWTC1)
2424 WEST 6Mh STWtTT RFplbllc 7-1X1* ’
MU WEST 21EA PLACB 7-4*0
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Piloe ąilh, įl ITHW

MM e* HAIxTHSD STREET PhracTAnfaMVU

f - HMUlfKX, CHICAGO A H^Tueęday. (Mobe/tf/lOTF;



KANADOS NAUJIENOS

DABAR, NE RYTOJ!

PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ne

Naujienoms reikalingas

TMIVIAMC

lefonu

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

St. Bilietų kairia $10.

Adresai

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardai

Adresas

P išardė Ir vardas

NAUJIENOS, CHICAGO K IU, Tuesday, October 17, 197«

SbN Frank ZipoIIi 
DOlpį W.JSfh St

GA 4-1654

— Lietuvių Tautinių- Šokių 
linstitutas ruošia, tautinių šokių 
seminarą mokytojams bei . gru
pių vadovams ir. instruktoriams 
lapkričo 23-26 i . -Čikagoje,. Jau 
nimo centre. . ASTRALOGIJA ARBA KOR

TŲ SKAITYMAS LIETUVIS- 
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet. A po i n t- 
men tų nereikia. Elinora Jakš
tas, 17 No. State St. kambarys 
1717: Tel. 782-3777 arba 925- 
8392. (Pr.).

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTEO ST. 
CHICAGO, IL 60601

— Filisterių Skautų Sąjungą 
kviečia visuomenę atvykti į tri
jų veiklų pastatymą, ir kuris 
įvyks lapkričio 11 <L, 7:30 vai. 
vak. šv. Kazimiero parapijos sa 
Įėję. Programą išpildys aktorius 
Jonas Kelečius iš Čicągos šioje 
programoje taip pat dalyvaus 
aktorius Algis Žemaitis.

• Užsakau- Naujienai kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL
Pavardė ir vardas __________ ______ ~

• Platinimo vajaur proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipa, 
tinimui nemokamai be jokią įsipareigojimu.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą skaitytoją reikliame 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

Brighton Parke išnuomoja 
m as 4 kambarių butas su ap
šildymu, suaugusiems, be vai
kų. 1-me aukšte. Susitarimu: 

Padeda neturtin-i sųambinti vakarais 376-6305.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS L

M. ŠIMKUS
Notary Publie. " 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Mapkwood. TeL 254-745$ 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skal* 
lyto jus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvią dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis i<\ 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalą renesanso.

• K anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas __________________ ____________________________ __

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

EL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago? miesto loldkrą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose gmlt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

ToL 927-3559

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

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio vieš&aSo, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dieną atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu. TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais. 'Jr ?•

Mūsą bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus" 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

RENTING IN GENERAL 
N u e m o a

Siuntiniai į Lietuvą Sį 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 ArdwrAV. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

dali. Valės Balsienės keramikos 
kūrimų parodą' Anapilio salėje. 

r Lapkričio‘4 ir 5 d. Toronto Lietu 
vių namuose bus dali. Vytauto 
Trečioko ir dail. Kazio Tama
šausko j meno, darbų pąroda,, Ją 
globoji.LN Moterų, būrelis. t ‘

— Kdnedoš Ltetutniį Jaunimo 
STgc^ą^sto-vų suvažiavimas. įvyks, 
Lapkočių 12 d. Toronte.

— Antanas Rinktinas Toronte 
•baigė paruošti vadovėlį. “Kalbė 
kime-nėtuviškaf’, skirtą nemo
kantiems. lietuvių kalbos. Dabar 
jis -ruošiamas - spausdinti,

— Karolis Baly šį Danutė Jun 
‘kienė " ir Vincas JŽebertavičius 
įeina į ■ komi tetą paminėti režisie 
rę uzana ArlauskaitęrMikšienę 
5 m. mirties sukaktuvių proga.1 
Minėjimas įvyks gruodžio 5 d. 
Detroito Lietuviu Kultūros cen

HELP WANTED — MALI 
Dirblninky Reiki*

aprašoma West. Indies ir Karibų 
tautiniai šokiai, muzika bei pa
pročiai. Taip pat aptariama Af- 
ro-amerikiečių tautiniai šokiai 
ir kultūra. Duodami tautiniai 
valgiai, aprašoma Milwaukes tar 
ptaoutinė šventė ir lietuvių 
Dainų šventė Toronte. Specialia 
programa bus’ paminėta Vilties 
37 m, sukaktis lapkričio 4 d. Den 
verio mieste, -žurnalas gausiai 
liustruotss, 38 psl.. kainuoja me 
tams $7. Adresas: Viltis, PO 
Box 1226, Denver. CO 80201.

t — Dail. Aleksandro Marčių- 
lionio skulptūros darbų paroda 
-atidaroma spalio 20 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Uždaroma 
spalio 29 d.9 vat. vak.

— Dail. L. Nakrosienės larbų 
paroda įvyks spalio 21 ir 22 d. 
Toronto Prisikėlimo parap. salė 
j e. Spalio 28 ir 29 d. Anapilio 
Moterų būrelis rengia dail. Re-.

D t m a s r o t 
a—ae m. amžiaus vairuotojai 

Tiktai pusmečiui eutomobllle 
-lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis I
A.LAURAITIS 1

U5 SK ASHLAND AVI. I 
52M775 y - i

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAtOUWTTl gift parciu sikvkb 
1381 W. M, Chlow. HL 1662*. — TM. WA 5-J7XZ 

M33 Sa, B*w Chlca*., HL — T< BMW
< Y. VALENTINAI

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A NOREEBTENI

ffM We«t tMk SL, CMaco, DL M 628 • TeL WA M7X7
DWeGs pMlHnkfams parst rtfkc Mirty 

MAISTAI Ii ĮUROPOf BANALIU.

— Jonas Jakubonis, Lietu
vių Tautinių Kapinių prezr 
dentas, paaukojo Prof. St. Kai 
rio ir K. Bielinio paminklų sta 
tybai abiems po $25.00. Taip 
pat Mykolo Vaidylos pamink
lo Fondui $100.00

t “LIETUVOS AIDAI”
a, KAZE BRAZDZIONYTE,
įrl PROGRAMOS VEDtJA
Vy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak.

7 Penktadieniai? 9:30—10 vai. vak.
Visos laidos iš WOPA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 «♦ Chicago, lllinoit 60629 
Tohf. - 778-5374

’.‘.■.’.V.'.'.’.'AWAWMW.'.'A
Pensijos ir kompensacijos iš Vokie

tijos ir iš kitą kraštu, pilietybės popie
riai. įvairiu valstybės formą pildy
mas. Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
consulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbiu pašalpas bei kitus, 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare | 
ir kitas sąskaitas. ___ ‘ .
?iems gauti iš WELFARE ir kitą istai-J 
gu įvairias pašalpas: buto, nemokamo! 
gydymo, nemokamo maisto korte-J 
ies ir kitką. Taip pat paruošia imLi Išnuomojamas 4 kambariu butas 
gradnius dokumentus 'ir iškvied- Gage Parke suaugusiems be gyvuliu- 
nus i Ameriką. Sudaromi testamentai ką. Teirautis pi 5 vai. vak. 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū-i Tol. 476 7394.
pina metrikus ar ją pakaitalus. Kreip- _________ ____________ —-----------
lis asmeniškai arba laiškais. į . t
1. ČEPULIS NOTARY PUBLIC Į fflTWffllWW 

Income Tax Service
3545 SOUTH EMERALD AVENUE u Į ▼ 1 

t (Pirmas aukštas, įėjimas iŠ kiemo) \ I A
CHICAGO, ILLINOIS 6060©

Tek LA 3-1387

Reikalingas prižiūrėtojas 
Ši bendrovė ieško prižiūrėto* 
jo, kuris prižiūrėtų mašinas 
dirbtuvėje.

Kreiptis į 9633 So. Cottage: 
Grove tarp 9 vai. ryto ir 3 po; 
pietų.

— Henrikas Prielgauskas 
seniai mirė okup. Lietuvoj, 
buvo kilęs iš senos bajorų 
giminės. Apie 1925 m 
vo -Skapiškio vikaru ir 
mokyklos kapelionu, vėliau—j 
Imbrado, Zarazų^apsk., bažny
čios-klebonas -ir ktj Paskutiniu 
laiku okup. Lietuvos valdžios 
buvo persekiojamas ir iš vie 
nos vietos į kitą kilnojamas. 
Jis buvo veiklus, energingas 
pagrodavo smuikui, scenai pa
rašęs keletą veikalų, pasirašy 
damas Stasio žemaičio pseu
donimu. (‘‘Drama miške” iri 
kt.). Jis mirė sulaukės 80 m i 
amžiaus. (K. T.) į

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šuto pa
ruošta, teisėjo Alphonse Welb 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
lalsted SL, Chicago 1D 60608. 
uis formomis — 83.50.

Užsakymus *u Money orde* 
riu siusti: ‘‘Naujienos”* 1739 &

šiandieną ir vėl mūsų gi m’ 
tas kraštas Lietuva yra sovicli 
nio komunizmo pavergta ir 
kenčia dvasinę priespaudą 
žiauresnę negu caro laikais.

šiandien laisvame krašte gy 
\enąs lietuvis kelia balsą prieš 
Lietuyos okupantą, sovietus ir 
-reikalauja pagrindinių žmo 
gaus teisių.

Gyveną dabartinėje Lietu
voj irgi reikalauja laisvės, 
žiūrėdami, kad okupantas 
lai tremia ilgiems metams 
ro darbams i Sibirą.

X j t gorus Pusiasaliu skyriau 
ramonėnvj ruošiami, iškilmių 
vai paminėti Lietuvos karino j 1 
menės 6Q m. įsteigimo sukakti 
s.m.Įtapk. 11, 6:311 v. Slovakų 
salėj, Welland ir Page gaivių 
sankryžoje.

Programai atlikti yra pak 
riestas Rochester e ndruo 

menės choras. vadovamas 
muziko Jono Adomavičiaus.

Niagaros Pusiasalio ‘‘Ramo 
vės” skyrius nėra skaitlingas 
nariais, bet jame yra darbščių, 
nuoširdžiai ir dosniai remia’' 
čių ruošiant šią šventę, nes be 
jų paramos ir didesnės aukos 
nebūtų begalima salėje tinka 
mos šventės suruošti. i

Lietuvos kariuomenes sveri 
lės minėjime privalo daly vau -j 
ti kiekvienas patriotas lietuvis.)

Lapkričio mėnesį kiek vie 
nas prisiminkime Lietuvos lai 
svės kovotojus. Atvykime i ki 
riuomenės šventės minėjimą 
pagerbti gyvuosius ir minu 
sius Lietuvos laisvės kovoto 
jus bei žuvusius kovos lau

— Antanas- Bendoraitis iš Mar 
i quettc Parko lankėsi Naujieno
se, atsiskaitė už laimėjimų lape 
liūs ir įteikė $10 auką. Dėkui. 
Taip pat dėkui tos apylinkės

f tautietei, užsisakiusiai Naujienas 
6 mėn. ir atsiuntusiai $2 auką, 
bet pavardės prašiusiai neskel- pratęsimą ir už auką.
btl. ■ ' I . . . „ - mI — Anna ir Edvardas A. Nzcus

— Aldona ir Antas Laurinai- iš Nūes, III, atsiuntė tokį laišką* 
čiai-Laurent iš Lemonto parėmė “Mūsų motina ir uošvė siunčia 
Naujienų leidimą, paimdami lai Jums gerus linkėjimus taip pat 
mėjimų tiketelius, už juos atsis $5 už tikėtus ir dar prideda $5 
kaitydami taip pat atsiųsdami auką. Ji yra labai ištikima Nau- 
dešimt dolerių auką. Dėkui. jjienų skaitytoja, skaitanti jas 60

metų” Dėkui už gerus linkėji
mus ir už auką.

— H. Sabaliūnas iš Hot Spri
ngs, Ark., atsiuntė penkinę už lai 
mėjimų lapelius ir dar pridėjo

*— Vytauto Beliajaus' leidžia- 
rhas tautinių šokių ir tautodai
lės žurnalas “Viltis”, praeitą sa- tre.

šiais metais per kąriumne 
nės šventę bus alatinkamai pa 
gerbti ir du Niagaros Pusiasa
lio “Ramovės” skyriaus na 
riai: Antanas Šukys ir Jonas 
Radvilas, kurie už nuopelnui 
Lietuvai- ir vietuvams yra pa
kepi į “Ramovės” skyriam 
barbės narius. <-

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas,_prasau_jas_siuntinėti už pridedamus_______ dol.

Pavardė ir vardas ___ _______________________________________________

NAMAS SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažądu 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 svečią salė, 2 butai pb 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
- Notary Public

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Me-BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

Žinoma, okupacija tu ra an 
žiną, anksčiau ar vėliau nusi- 

ratys ir Lietuvą sovietinio 
kupanto.

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 liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
□uette Parke.

NAUJAS 6 kamb. namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
853,500. ------ -

VALDIS-

ššias metais stenkimės da 
lyvauti Lietuvos kariuomenė* 
šventėje, kuri įvyks Slovakų 
salėje, 1978 m. lapkričio 11 d.

|6:3(> v. v.
Šventėje veiks visų rūšių 

gėrimu bufetas, svečius links- 
i mins garsinė plokštelių jnuzi- 
ka tvarkoma Arūno Setiko.

J. Sarapnicknt

Kas dar neaukojo žiu pa
minklų statybai, prašomi prisi 
dėti savo auka.

Prof. S. Kairio ir K. Bielinio ’ 
paminklų statymui aukas sių
sti vajaus komiteto pirm. Juo 
zui SkOrupskui, 1631 So. 50tb’ 
Avė., Cicero, III. 60650 (Prof, j 
S. Kairys and K. Bielinis 
įnoriai Committee). ,

Mykolo Vaidylos . paminklo 
statvmui aukas siusti “Mvko 
las Vaidyla Memorial Fund, 
c/o Mr. V. Uznys, 3752 West 
69 Place, Ill. 60629 arba Chi
cago Savings and Loan Ass’n. 
Acct. No. 74300-3, 6245 So 
Western Ave., Chicago, Ill. 
60636.

atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
jis bu-skirsnelių mėgėjai, prašomi ar

id vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

— Dėkui Jūratei, ir inž. Ed- vaitę pasiekė skaitytojus. Jame 
mundui Jašiūnams iš Marquette 
Parto už paramą Naujienoms pa 
imant lamėjimų lapelius ir ta 
proga atsiunčiant $15 auką.

— Vytautas S. Lukoševičius, 
Itasca, Ill., tapo Naujienų nuola 
tiniu skaitytoju, užsisakydamas 
jas vieneriems metams ir atsiųs 
damas $5 auką. Jis ir o labai 
simpatinga žmona dalyvavo Nau 
jienų piknike ir laimėjo lėlę 
“Lietuvaitę”. Ji lankėsi Naujie
nose ir užsakė savo vyrui vie
nam mėnesiui Naujienas susipa 
žinti. Dėkui už prenumeratos

Jonas. Atkocaitis^rDetruit, 
jėgomis į Mich.^ pratęsdamas į iprenumera. 

tą, savo gerus linkėjimus-atly
dėjo $5 auka. Tos > apylinkės tąū- 
tietis užsisakė Naujienas viene
riems metams, bet pavardės pra 
šė neskelbti. Dėkui už auką ir 
už dėmesį Naujienoms bei- jų 

platinimo vajui. • •. ’, i

lusurance, Income Tax 
(2951 W. 63rd SL TeL 436-787b

—Lietuvos Dukterų Draugi
jos Rudens balius rengiamas 
Jaunimo centre spalio 21 d., še 
štadienį, 7.30 vai. Programą iš
pildys sol. Vanda Stankienė, 
akompanuojant Ąžuolo Stelmo
ko orkestrui, šokiams gros tas' 
pats orkestras. Laimės kelių 
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
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