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ŠEŠTADIENI TAUTLNIUCSE NAMUOSE VYKS METINE ALTO KONFERENCIJA j
‘ A ' ;; I

Tarybos varau atsisveikinimo kalbąs ’ 
pasakys Teodoras Blinstrubasr fK 2

Amerikos Lietuviu Tarybos suvažiavimas spalio 21‘d. Takti
niuose namuose, 6422 S. Kedzie Avė, Chicagojc. prasidės 9 v. r.; 
registracija nuo 8 v. 30 rnin. ryto. Jame bus sudaryta nauja Al
tos valdyba.

Dr. Kazio Bcbeho pagerbimo, 
ir atsisveikinimo banketas Lietu 
vių Tautiniuose Namuose įvyks 
po suvažiavimo, spalio 21 d., 8 v. 
v. Biletai dar gaunami Altos cent 
re, 2606 W. 63rd Street, Chicago, 
Illinois.

Teodoras Blinstrubas pasa
kys kalbą atsisveikinant su dr. 1 _____ ________
K. Bobeliu. Altos bankete. Dau • Dietrich Genschler ir Jungt. 
giau kabų nebus, tik keli trum Tauptų atst. Donald Jamieson, 
pi sveikinimai. Dr. Lemias-Kriau fcafj galėtų aptarti Namibijos 
čeliūnas ir Dr. Jonas Valaitis j juodų ir baltų gyventojų san- 
vadovaus Altos banketui ir pra, 
ves programą spalio 21 d. -8 v.

. v. Tautiniuose Namuose, -Chi- 
cagoje..

Komp Aloyzas Jurgutis su sa
vo. oktetu išpildys jnenįpę pro-

Vance planuoja taiką 
Pietų Afrikoje^.

PRETORIA, P.Afo^fc—Sel 
re torius Vance praeitą šešta
dienį atskrido į Pretoriją, kad 
galėtų susitikti su britų užsie
nio ministeriu David Owen. 
Vokiečių užsienio , minLCeriu

• ir Jungti
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Jau 55;000 egzempliorių pas
kleidė po įvairius kontinentus

tykius.
Sekretorius Vance nori suras
ti tokią formulę?kuri atneštų 
taiką tokioje' didelėje Afrikos 
kolonijoje. Vance norėtų, kad 
valdžios perdavimas 
pravestas su, mažiausiu 
ciumi neramumu iy 
irių. • < *

JORDANIJOS ARABAI ATSIETASAVIVALDYBĖS IDĖJĄ
•i . " ■' r **

Prezidentą Carterį vadina imperialistu, o
David vietovės nutarimus skelbia Nepriimtinais

. BETLEJUS. Izraelis — Okupacinė Izraelio vyriausybė lei-. enciklopedijos anglų kalba EN- 
do kairiojo Jordanijos kranto arabams sušaukti porą mitingu CYCLOPEDIA LITUANTCA to 

■! ir pss*sakyti David vasarvietėj padarytais nutarimais, leidžian- • mas. Prenumeriatorams išsiun- 
mas vietos arabams išsirinkti savivaldybes. Kalbėtojai passisa timas bus atliktas ateinantį lap- 
kė prieš prezidento Sadato t premjero Begmo pasirašytus su- kričio mėnesi. Prenumeratos rnn 

skai- Į sūrinius -ir kvietė vietos’gyventojus nekreipti į juos jokio dė-i kestį prašoma atsi”c,t 
?udr-’ m£sio- Kalbėtojai apgailestavo, kad į pasitarnaus nebuvo pak-’čio mėnesio 15 a.

Lithuanian Encyclopedia 
šeštasis tomas baigtas

.X
Juozas Kapočius. Lietuvių 

Enciklopedijos-36 tomų leidėjas, 
praneša, kad ir antrasis užsimo- 

į jimojirnas sėkmingai baigtas: 
i jau išleistas šeštasis, paskutinis

ŽDARYTI KARDINOLAI BALSAVO f7 KARTUS, BET NEIŠRINKO
Krokuvos kardinolas Karol Voityla gavo du y

trečdalius visu balsavusių kardinolu ’7
VATIKANAS, Italija. — Naujų Romos katalikų Bažnyčios po 

I piežium išrinktas lenkas. Krokuvos kardinolas Karo] Voityla, ei- 
( namis 58‘tus motus. Vatikano kurijoje jis turėjo didelį pasitike- 
j j imą ir iš anksto ruošė.'i popiežiaus pareigoms. Jis kelis mę- 
I tu^ c plunkė visą eilę valstybių ir kalbėjosi su kraštų katalikų dva 
siškiais. Kard. Voityla buvo atsklidęs į Chicagą, kalbėjosi su 
kaui. John Cody ir Cbicagos tuometiniu meru Rchard J. Daley.

Vos jam oficialiai buvo pra- ~~ -=^ —=-1=^

nešta, kad jis gave reikalingą 
balsų skaičių ir yra išrinktas 
Romos katalikų Bažnyčios po
piežium, katalikų Bažnyčios po- 
— Aš pasirenku Jono Pauliaus 
II vardą. Esu pasiryžęs eiti po
piežiaus Jono XXIII pradėtu ke
liu, eisiu popiežiaus Pauliaus 
VI eitu keliu ir sieksiu ]>opie- 
žiaus Jono Pauliaus I užsimotų 
tikslu.

I

būtų 
skar xapri

” leistos, Juozo Prunskio paruos- 
tosfeiy^ėlės “Lithuania’’. Dabar 
-išspausdirita jos trecia papildy
ta laida plačiu, tiražu. _
‘Laisvų-rinkimų pavergtiems!

Sen. Charles _Pęrcy JAV ir 
senate iškėlė Lenkų-Vengrų fe
deracijos vdovybės priimtą nu
tarimą, kuriuo’: primenama Jung 
tinėms Tūtoms jų įsipareigoji
mai Europos pavergtoms tau
toms. Reikalaujama jose laisvu 
rinkimu Taip pat reikalaujama, 
kad JAV-se į valdinius postus 
skirtų daugiau etninių grupių 
narių.

' Protestai' ir padėka
Dienrašty “Sun-Times”, pasiro 

dius stripsniams, metantiems 
kaltinimus lietuviams,, Altos in 
formacija parašė lašką, atkreip 
dama dėmesį į tame laikrašty 
daromas klaidas.

žurnalui “U. S. News and 
World Report” išspausdinus pla 
tesnes informaejas apie padėtį 
Lietuvoje ir kitose Baltijos vals 
tybėse, Altos informacija pasiun 
tė padėką ir papildomas infor- 
maejas apie priespaudą' Lietu
voje.

' '•, ■ T ■ • ~ ' * į - ’ ■ '»

Užteks aliejaus 
80-šiarmetu

NEW York, N. Y. — CTA už 
sakė specialią studiją esamoms

— p r?: neša mitinge buvęs Chisago Sun-Times, korespondentas J. ssachusetts gyventojam^ e 
Kanadoje $21 Amelias 

-riais arba $24.90 kada.
doleriais.! r. J y L*! , 

Leidyklos adresas: Lithuanian 
' Encyclopedia Press. Inp/395 W.
! Broadway/P. ;Box 95 So Bos

Bushihsky. .-y >
_ PREZIDENTĄ čartekį.

VADINA IMPERIALISTU

Antrojo mitingo svarbiausio-

i Sirijos karo jėgos imsis visų 
priemonių -krikščionims n ugi n-į 
kluoti, o vėliau įves laiką Liba

80; 
j 'dole- 
Ęadiškais

aliejaus atsargoms apskaičiuoti i« kalbėtojai kritikavo '“"“’i
Paaiškėjo, kad dabartinių metu tą Carter,, David vasarvietės knksooms.
esamų įrairaus aliejaus vers
mių žmonijai užteks kokius 60 
metų. Geriausiu atveju, jeigu 
žmonės pramoks taupyti, alie
jaus gali užtekti iki 80 metų. 
Vėliau bus jau žymiai blogiau, 
nes nebus kuo varyti pramonės 
ir šildyti namų, varyti automo
bilių. Iki to meto žmonija turi 
susirasti naujas priemones pre 
monei ratus sukti ir namams 
šildyti.

— Nikaraguoj, Leono mie 
ste, buvo išvaryti visi gyvento
jai ir įtariami dalyvavę maiš
te atskirti ir sušaudvti. Palik
tos moterys su mažais vai
kais.

ALTo Informacija

KALENDORĖLIS , 
^Spalio 18?*^Trifonia, Lukas 
Ev., Jaugilė, Bruknė, Jodotas, 
Gentvilis.

' I
Saulė teka 7:05, leidžias 6:07.į 

Saulėtas, vėsus.

svarbiausiu organizatorium ir 
įkvėpėju. Kalbėtojai prezidentą 
išvadino imperialistu, norinčiu 
kištis į kitų valstybių ir tautų 
reikalus. Kalbėtojai patarė ne
pasitikėti Egipto prezidentu Sa- 
datu. nustojusiu pasitikėti sa
vimi ir kovojusiu už savo teises. 
Jie patarė nepasitikėti siūlo- 
mcfmis savivaldybėmis. Jie pa
tarė pasitikėti Arafato vadovau
jama organizacija.

Ramallah vietovėje buvęs 
. mitingas nebuvo toks griežtas 
ir plakatai nesmerkė Amerikos 
prezidento, bet ir ten patarė ne
pasitikėti siūlomomis savival- 
dybėmins Tuo reikalu viena įta 
kinga arabų delegacija tarėsi su 
Izraelio karo vadais. Tuo tarpu 
tos delegacijos nariai nepadarė 
jokio pareiškimo, bet žmones 
žino, kad jie sutinka svarstyti 
David vietovėje pasirašytus 
kumentus.

do

ton, ,M^O2L07.
' ' r * f?
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Evangelisto BjHy Granam

J:
Evangelistąs ’ -"Billy • Graham, 

steriai labai rimtai įspėjo Pietų-baigęs savo “•antrąją misiją ko- 
Afrikos vyriausybę dėl artėjau’munistų valdomoje'šalyje,-.Len- 
čių rinkinių Namibijoje. Buvęs kijoje, pirmadienį pasakė, kad 
Pietų Afrikos premjeras Vorster1 jo pažiūros į gyvenimą komunis 
pareiškė, kad Pietų Afrika patirtinėse valstybėse “dramatiškai 
praves rinkimus Namibijoje, ji! pasikeitė” ir jis įsitikinęs, kad 
neleis jokiai tarptautinei orga- sąlygos Sovietų komunistų blo- 
nizacijai ar grupei rinkimus ko kraštuose-krikščionims.gerė-

VAKARAI ĮSPĖJO 
PIETŲ AFRIKĄ

PRETORIA P. Afrika. — A-į 
menkos ir britų užsienio mini-j

pravesti.

Kremliuje valdo 
vyresnieji kariai

SIRIJA KALTINA 
IZRAELIO ĮSIKIŠIMĄ

BETEDIN, Libanas. — Siri
jos užsienio reikalų mmisteris’ 
Abdul Halim Chadam pirma
dienį pareiškė, kad visa Libano 
bėda yra Izraelio, ginklų tieki
mas Libano krikščionims. Siri
ja ir kitos septynios arabų val
stybės yra pasirūkusios užkirsti 
kelią Izraelio ginklams į. krik
ščionių rankas. Saudi Arabijos 
užsienio’ ministeris pareiškė, 
kad arabų vafetyiSės negali lei
sti Jungtinių Tautų kariams į- 
vesti tvarką Libane. Libane bus 
įvestame Jungtinių'Tautų taika, 
bet arabų taika, šį klausimą ap
svarstė septynios arabų valsty-

jančios.
: uAš esu įsitikinęs kad Rytų 
i Europos kraštuose vyksta paki
rtimai, kadangi jie (komunistai) 
! randa, kad tie, kurie yra tikri

ORLANDO, Fla. — Henry Ki Jėzaus Kristaus sekėjai, siekia 
singeris, buvę valstybes sekre-jbūti lojaliais ir konstruktyviais 
torius, pasakė kalbą tarptauti-’ piliečiais ir darbininkais , paša- 
nes konferencijos 54 valstybių kė Graham grįžtant iš uždan- 
atstovams, kurie rūpinasi tarp-į£7" į Frr\kfurtą,-Vakarų Vokie 
tautine prekyba. Jis savo pas-;tijcje.
kaitoje susirinkusiems pasakė,!--------------------
kad Kremlių valdo kariai. Prie Į — Bengalijos prezidentas Ziaur 
•valdžios prisideda ir partijos • Rahman buvo sustojęs Teherane 
žmonės, bet jeigu kariškiai pa-pr pasikalbėjo su šachu, o vė- 
ims viršų, tai tada jie diktuos i liau išskrido į Turkiją tartis su 
savo sąlygas ir reikalavimus. Ki ? turkų vyriausybės atstovais, 
singeris norėtų išlaikyti Krem
liaus valdžioje bent tokią kad 
lygsvarą, kokia dabar yra. Jeigu 
sustiprėtų karininkų pozicijos, 
tai Sovietų Sąjunga gali mes
tis karan.

' Sen. Charles Percy Į bės,*]osTo‘nutarimo ir laikysis.

LAUSANNE Šveicarija. — Tar 
plautinių olinpinių žaidimų ko
mitetas nutarė, kad 1984 metais 
tarptiniai olimpiniai žaidimai 
bus Los Angeles mieste. Už po
ros metų olimpiniai žaidimai] 
vyks Maskvoje, o 1984 metais i 
vyks Los Angeles apylinkėse. 
Jeigu miestas sutiks juos ruoš
ti, tai iš anksto turės pradėti 
pasi ruošimus.

Žinia tuojau buvo pranešta 
Vatikano aikštėje susirinkusiai 
didelei miniai. Visi džiaugėsi, 
kai atsakingas pareigūnas iš 
balkono miniai 'pasakė “Ęabe, 
mus papam” (Turime popie
rių X Didelė - susirinkusios - mU 
nios dalis džiaugėsi popiežiaus 
išrihkiTįfp žinia, .bet dalis italų 
katalikų buvo nepatenkinta^ kad 
popieži įl|ih; išrinktas lenkas, o 
ne italas. Paskutinius 455 metu8 
Romos katalikų BaBžnyčiįos po
piežiais - buvo itąlų vyskupai ir 
kaardinefei, o čia dabar' popie
žium išrinktas lenkas.
' Lenkijoje gyvennantieji lie
tuviai patenknti. kad popie
žium? buvo’ išrinktas Kardinolas 
Voit^da. Jis yra gerai susipaži
nęs sli Liėtuvos ir Lenkijos pra
eitimi, krokuvoje yra palaidotas 
Lietuvos ir Lenkijos Karalius 
Jogaila, jis pats buvo nuvykęs 
į Punską ir išklausė ne tik lenkų 
bet ir lietuvių skundus. Kiti 
Lenkijos kardinolai į lietuvių 
skundus nekreipiė jokio dėme
sio.

Vatikaną pirmiausia pasiekė 
prezidento Carterio telegrama, 
svekinanti naujai išrinktą Ro
mos Katalikų Bažnyčios popiežių 
Prezidentas ir yra ■ nformuo-i 
tas apie kard. Voitylos pažiūras 
keliais svarbiais visuomeniniais 
klausimais. Jis 1919 metais gi
mė Krokuvoje. Popiežius Pau
lius VI jį pakėlė į vyskupus, O 
netrukus jis buvo pakeltas į ar
kivyskupus.

VARŠUVA, Lenkija. — Žinia, 
kad kardinolas Voityla tapo iš- 

I rinktas popiežiumi labai grei
tai ir plačiai pasklido po visą 
kohiunistų valdomą Lenkiją. 
Ehdžiaugėsi ne tik paprasti kra
što gyventojai, bet džiaugsmą 
rodė ir komunistinė Lenkijos 
vyriausybė bei komunistų kon
troliuojama spauda. lankai yra 
įsitikinę, kad popiežius Voityla 
galės padėti ir Ixnkijai.

Sovietų dienraščiuose prane
šta žinia, kad Krokuvos kardi
nolas 
žiumi, 
jokių 
lenkai
piėžiumi išrinktas lenkas, bet

Izraelio — Egipto 
derybos tęsiamos

WASHINGTON, D.C. —Pra
eitą savaite prasidėjusios tai
kos derybos taip Egipto ir Iz
raelio tęsiamos. sek
madienį Izraelio ir Egipto ats
tovai susirinko neformaliam 
posėdžiui, bei pasitarimams 
apie kitus laikos klausimus, 
kurie anksčiau nebuvo aptar
ti. Izraelis a įšaukia visas savo 
karo jėgas, bet jis nori gauti 
atlyginimą už paliekamas įvai 
rias gėrybes, dabar turimas Si 

^nujaus įvairiose vietose.
Amerikiečiai patarė abiem 

delegacijom išsikatbčti, kad 
lengviau. ir greięjau būtų gali
ma surašyti sutarties paragra
fus. ’■

Patty jjearst tekės už 
polieminko

NEW YORK. N. Y.^Kal-ji- 
mė sėdinti Palty Hearsi prane 
šė New York Times redakci
jai. kad ji planuojanti kalėji
me ištekėti už policininko Ber 
n a rd Shaw, kuris buvo paskir
tas rūpintis josios saugumų.

keturių policininkų, kad rū
pintųsi josios saugumu. Josios 
motina bijojo, kad ‘‘simbiozi
nės armijos generolas” josios 
nenužudytų.

Policininkas yra 32 metų, T) 
ji pati jau yra 24 metų. Ji pra
nešusi tėvams, kad norėtų už 
jo ištekėti. Jis toks mandagus 
ir linksma.Jai tai pamlonu bū
ti jojo draugystėje. Apie būva 
si savo matematikos mokvt<£ 
ją, su kuriuo ji gyvenusi dafr 
prieš pagrobimą, ji ir kalbėti 
nenori. Ji jau susituokusi su 
policininku Shaw vasario 14 
dieną.

Teisėjas jai paskyrė 7 metus 
kalėjimo už banko apiplėši
mą. Beveik metus ji jru atsė
dėjusi.

— Ray prašys vyriausybę per 
kelti jį į kitą kalėjimą, kur kė
linių žmonoms leidžia praleisti 
bent vieną naktį kalinio vienu
tėje. Tokį kaliniai esą sveikes
ni.
’ — Kongreso atstovas Daniel 
Flood tvirtina, kad visi jam pri- 

I metami kaltinimai yra buvusio 
sekretoriaus pramanyti Jis ti
kisi. kad teismas jį išteisins, o 
rinkėjai jį išgelbės.

Voityla išrinktas popie- 
bet dienraščiai nedaro 
komentaru. Amerikos 

labai patenkinti, kad po-

Amerikos radijo komentatoriai 
primena, kad popiežiumi išrin
ktas dvasiškis iš komunistų pa
vergto krašto.



w..

APDOVANOJIMAI

prasmiai šventės linksimai tęs 
Uprina kuopos šauliutautinį idė

tas gražus, švarus. LMičfnį sparer 
'gė E. Vengianskas, kuppjas ’pir
mininkas. ~ ■ •** ‘

.ė-nuo
Lieta

Gen. T. Daukanto Jūros šau
lių kuopos penkiolikos metų*vėi 
klos sukakties prog buvo 'apdo
vanoti (_ŠST tžymėjhno ženklais 
Š. Sąjungi 
šaulės LŠST, ŠAULIU ŽVAIG
ŽDĖS ORDINU apdovanotas 
Herbertas Martinkus. LŠST.

Aniulienė,' Algis Abaravičius, 
Loti Lttvmten*, Balys Aniulū, 
Klemensas Vidžius. -Bymenįus

Nepriklausomybėm karų metu 
žuvusių šaulių sąrašai stovi gre 
ta savanorių karių ir yra atžy
mėti herojiniais kovos žygdar
biais už savo tautos laisvę.
Šie paskirti savanorių apsaugos 

daliniai netrukus susiformavo 
— apsijungė į Lietuvos Šaulių 
Sąjungą, šulių ideologas pat 
riarchas buvo Vladas "Pūtvis. 
šaulių Sąjungos tautinės sau- 
liškos ideologijos pagrindas — 
lietuvybė ir Lietuva. Ant šio- 
pgrindo yra sudarytas .Šaulių 
Sąjungos statutas ir ideologinė 
programa kuri yra pastatyta ta<

pos penklidEkos. mėtų veiklos 
išsamią apžvalgą į^tėiSėųpa^T 
kuopos pirmininkas ir šios aka
demijos pravedė j as E. VengianS“

uz 
vai

Akademijoje sudtytą garbės 
svečių stalą užėmė pakviesti gar 
bės svečiai: Lietuvos 'Generalinė 
konsule J. Da už v ar die nė, K. Mil 
kovaitis — LŠST- pkmininks. 
kun. J. Rorevičius — LsST Vy
riausias kapelionas^..S. Cecevi- 
čienė — LŠST Moterų- vadovė, 
pulk. J. Švedas J kūrėjas sava
noris, Nemuno šaulių rinktinės 
pirmininkas, kap. A* Juške vi
dus — LKVS Ramovė Chicagos 
skyriaus pirmininkas- inž. A. 
Šukys — Detroito švyturio jūrų 
šaulių kuopos pirm. S. -Jokūbai
tis — Toronto šaulių -kuopos pir 
mininkas, V. Eganaitis Ghi- 
cagos Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės pirmininkas, -paskt. B. 
Kupsikevičius — LSS . Brolijos 
Jūrų skautų skyriaus- - vedė
jas. puik. K. Dabulevičus — ilga 
metis LVS Ramovė-centro vai 
dybos pirmininkas. Visi čia iš
vardinti garbės svečiai tarė svei 
kinimo žodi, linkėjo, ištvermės 
ir sėkmės veikloje, stiprino sau 
lių tautinius jausmu, skatino idė 
jin j pasišventimą, skleidė Lietu 
ves laisvės viltį. Hm kūrybingą, 
išjaustą sveikinimo kalbą paša 
kė L. Gen. konsule J, Daužvan 
dienė ir K. Milkovaitis — LŠST 
centro valdybos pirmininkas 
Jų ir visų kitų svcikntojų kai 
bos buvo gana prasmingos ir 
neabejotina, kad šie, jų pasakyti 
žodžiai, kip brandus grūdas kri

r* men
rami

LšSt Pirmininkas 'K.'IflLKOVAITIS taria žodį Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuc'pos 15-kos 
mėtų veikios Šūkaties minėjimo apeigose prie Lietuvos Laisvės Kovų paminklo š. m. pugsėjc* 
jįl,-23Į/Greta,.apeigas pravedęs,’IKVS “Ramovė” Čikagos skyriatis pirm. kpt. Ą. JUŠKEKIČIUS^ 

. .<. - : Nuotr. T. Malėtos x

Lietuvis lino ariįžų skyrė ir I 
skiri didelį dėmėsį dvsinim,! 
-religiniam reikalui. Šio dvasinio j 
nusiteikimo pagrindu ir šauliai j 
pirmiausia susirinko į ^bažnyčią! 
pąsimelšti, Praamžiui padėkoti 

palaimos
prašyti. ŠauliąiįM bažnyčią atėjo 
iškilmingai. nešini vėliavas pa-* 
sipuošę iškfhnių-"-1 'uniformomis.

tinės minties pampėsią pasakė 
šaulių dvasios vadas kųh. J. Bo- 
revčius. .

Prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos lisvę, įžanginę kalbą 
pasakė ir visas ceremonijas pra 
vedė kap. A Juškevičius. Šaulių 
Sąjungos Centro valdybos pir
mininkas Karolis Milkovaitis pa 
sakė pagrindinę kalbą. Jo kalba, 
buvo giliai patriotinė, stipria Lie. 

rtuvos laisvės viltimi atžymėta. 
Aukurą uždegė pulk. J. Švedas.

Akademijos metu buvo iškil
mingai išrikiuotos vėliavos: Vy
tauto Didžiojo rinktinės, Detroi 
to įvyturo —jūrų šaulų kuopos, 
-Cicero — Klaipėdos jūrų šau
lių kuopos Toronto—Vido Pūt- 
vio kuopos Gen. T. Daukanto J. 
-Š. kuopos. Vėliavų paradui įne 
įnešimui ir išnešimui kamanda j ŠAULIŲ ŽVAIGŽDĖS MEDA
VO j. š. V Zinkus. Invokaciją su LIU. — Vines linkus, Angelė

Šaulio programos. Nepriklauso
moje Lietuvoje kaulių Sąjungos 
dafniai spardai augo apjungė 

, Lietuvos teritoriją. Saulių 
' "Sąjungai priklausė įvairių pa~ 

žiūrų, religinių įsitikinimų ar 
socialinės padėtes . Tame pačia- 
me dalinyje ir lygiomis nario 
tesėmls, privilegijomis naudojo
si ir ūkio šeimininkas ir jo dar
bininkas įsitaigos virsninkas ir 
Jo pavaldinys. Tai buvd drauge 
ir-visus lietuvius jungianti or
ganizacija. Lietuvos šaulių Są
junga sieke kaimynų draugys
tės, palaikė ir padėjo stiprius 
pagrindus šų karmynnių tautų 
politiniam apsijungimui: suda 

irytai Lietuvos — Latvijos —
Estijos santarvei.

Tenka pasakyti, jog. šaulių 
Sąjunga išeivijoje tapo atkur
ta tų pačių šaulių ir tuo stipriu 
tautiniu nusiteikimu ir psišven 
timu. Kaip matoma Šaulių Są
jungos yeikla yra aktyvio pat- 
riotnė ir Visapusiškai pateisina- 
savo egzisttenciją.

Gen. i\ -Daukanto Jūrų šanJ 
lių Kuopos Veiklos Sukakties 
minėjimas BBuvo T&ihningas

Šio šaulių vieneto pasigėrėti
nos veiklos ir garbingos sukak
ties proga tebūnie leista- bent 
prabėgomis žvilgterėti į praeitį, 
į šaulų Sąjungos istoriją, kad 
reikiamai įvertintume jos atlik 
tą ir atliekamą vaidmenį tautai 
ir valstybei, kad pajėgtume su
prast ir, įvertinti šauliską veik 
lą ir čia, išeivijoje.

Šauliai pradžią gavo Lietuvos 
Nepriklausomybės karų metų 
yra išaugę iš savisaugos dalinių, 
kiek vėliau susiorganizavusių į 
milicijos dalinius, kurie nepasi
traukdami iš savo sodybų sau
gojimo, daug talkino kovojan
čios Lietuvos kariuomenei prieš 
rusus, lenkus ir bermontinin
kus, siekiančius pagrobti Lietu-

JAV-bių vėliava pagarbiai nešama Gen. T. T>anknnto jūrų šaulių kuopos sukaktuvinės šven
tės metu Čikagoje. Vėliavos tarnyba; B. -ANTLLIS, E. IKJLTZAS.ir M..MIKĖNAS.

Nuotr.I\ Maldo*

■ »”.rf •*-v*«
jinį pasišventimą, sujungtomiskalbėjo kun. J. Borevičus. 
pastangomis dirbti, gyventi Lie 
tu vos laisvės viltimi ir ją stip
riai skleisti savo aplinkoje — 
kitus stiprinti gaivinti Lietuvos 
laisvės viltimi. G u ta ir raštu 
sveikinimų, buvo perskaityta 
kas svekino.

organizacinį veiklos patyrimą, me pat lygyje greta militarinės Nemuno*rinktinės pirmininkas.

cinį patyrimą ir pasišventimą 
garbingos, sėkmingos kuopos veiklai aiškiai liudija4' 

narių sąrašo augimas: prieš kel 
lis metus perėmęs šią kuopą, są 
rase rado vos keliasdešimt na-| 
riu.

ųi organai: valdy 
įb^t^smas. Kon 
Ę įteikt5! ir pare

Asistuojamas kuopos moterų 
šaulių Kuopos vainiką, skirtą 
žuvusiems už Lietū'voš laisvę pa 
gerbti, nunėšė ptš kuopos pirmi 
ninkas E. Vengianskas. Jam asis 
tavo kuopos moterų vadovė A. 
Aniulienė ir jos pavaduotoja G. 
Kuzmienė. Iškilmės prie pamink 
lo vyko gausiai dalyvuj ant Chi 
cagos visuomenei.
GEN. T. DAUKANTO. JŪROS 
ŠAULIŲ KUOPOS .ŠUKAK^ 
TIES MINĖJIMO AKADEMIJA

IR VAIŠĖS ‘

rrm G, Kuzifiiene •— kmjpcfi mo 
terų vadovės pavaduotoja.

Scenos programą atiko išicili 
solistė Margarita Momfcienė, jai 
akomponavo muz. Al. Jurgutis. 
Solistė buvo apdovanota gėlė
mis ir ilgu publikos plojimu iš
kviesta pakartotinai įsceną su 
grįžti ir padainuoti dar ir virš 
programinę damą, ką solistė ir 
padarė, publikos malonumui pa 
dainavo, šokiams grojo Al. Mo 
dėsto vadovaujamas orkestras 
Vytis.

Svečius skaniais patiekalais^ 
maloniai vaišino kuopos moterų 
vadovė, A Aniulienė ir jos plva 
duotoj a G. Kuzmienė, gausiam 
kuopos moterų būriui talkinant. 
Vaišes parengė chicagiškiams ge 
rai usirekomendavusi "kulinarė 
Norvilienė.
SUKAKTUVINIS LEIDINYS i t»

Gen. T. Daukanto Juros šau
lių kuop penkiolikos metų sėk 
mingos veiklos proga išleido žr 
pasigėrėtiną Šešiasdešimt pusla
pių leidinį -su kęliasdbšimt nuo
traukų, liudijančių araktišką 
šaulių kuopos veiklą, jų gyveni 
mą. Pirmąjį leidinio puslapį pūs 
šia puiki Vlado Pūtviokaulių 
Sąjungos įkūrėjo diėlogo nuo 
trauka. ’Sekanti nuotrauka 
Gen. T. Daukanto, pirkėjo l.’SS 
vado, kurio vardą;^a pasirin 
kusi ir ;|i

trauka-J.^-Deužvarc 
vos gen. konsnlės 
Per visą -puslapį patalpinta ir 
LŠJST dabartinio centro, valdyr. 
bos pnrmininko, vK.. įKEįlkovaieioĮ 
-nuotrauka. ; ;

Lėidft^o

Atsimenant, kad išeivijoje 
kiekviena lietuvių organizacija 
yra gyvosios tautos dalis, ten
ka džiaugtis, kad šis šaulių vie
netas gimė — gyveno visą pen- 
kioliką metų lietuvybei labi 
gerai ir Let u vai. šią tiesą liu
dija šaulių ideologija, kuri ir 
yra lietuvių tautos šventų tau- 
tnių aspiracijų įsipareigojimų 
ir Lietuvos laisvės, siekių ideolo 
gija. Kiekvienas šaulys-lė dūda 
mi šaulio priesaiką pasižada šia 
idetologija gyventi ir, reta išim 
timi, šia ideologija gyvena.

Visą penkioliką metų šaulių 
vienetas puoselėjo savitarpinį 
tautinį solidarumą, kartojo tau
tines tradicijas, iškilmingai šven 
tė tautines, valstybines šven
tes, vykdė šauliską praktišką 
programą, įsigijo nuosavą laivai' 
mokėsi navigacinio meno, ren
gė ekskursijas; rūpinosi tauti
nės kultūros reikalais, ją subsi
dijavo ir t. t. ši kuopa aiškiai 
užsitarnavo plačios visuomenės 
pagarbos ir spaudos dėmesio.

Tenka pastebėti, kad šiai kuo 
pai vadovauja energingas ir kū- 
rybingas vdovas, Edmundas Ven 
gįanskas, turis dideli visuomeni

kuopa., prieš penkiolika metų]skautijos veikloje. Jo organiza- 
įsteigta Chicagoje, šiemet jau 
atšventė
15-kos metu veiklos sukaktį. Iš
kilmingas minėjimas įvyko š.

?3 d. Buvo reli-
— pamaldos, žu- ( rių, šiandiena kuopa Jau tūri 

laisvę pagerbi-į virš pusantro šimto narių. Tai, 
klo žuvusiems beabejo, jo asmeninis, tautinis 
\ buvo padėtas gilus pasišventimas ir yra orga 

poūkytos oficialios kai nizacinės, visuomeninės veiklos 
bos, jausmingai sugiedotas Lie- gyvasis variklis 
t u vos ir Amerikos himnai. Aka-i 
demija ir vaišės įvyko Šaulių na 
muose. kurie savo vidaus deko 
racijomis primena tautinę šven
tove.

-
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NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Martiniq Restorane
Evergreen Park, Illinois

DAINOS

Banketą ruošia UNIV
1800 So. Holitod St

TURINTI DIDELES ATSARGAS

$3.08

Mt sas taajom! JI*J ?£ai£al lt> 
uiti* dideliu darbu. Firma, ]!• pa- 
Aeda Judu patiekti umeniiku jūtij 
oitimojimu. Antra, jie padeda n- 
kurti geresnę apylinkėj bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtot priei 10 mine- 

ilo dienę, neia nuoiimčiua nuo mė
nesio pirmot dienos.

liduodami Certifikatai, kurie ne- 
ia iki -* ."XI

/>MON<5 1RB PųCIEMT BABYLONIANS, Ą 
REMEDY For graving KAlR was f> mixture 
cf GRouNp pp pigs-feet /?n0 gocse fat’.

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa 
sumos ir jos i žymimo,

Investavimo knygelės svkaitoe
leSa jįt

gražią lieną Jau- 
buvo

5 valandą po pietų

Vakarienė su šampaną asmeniui 15.00 dol.

4, .«»»*•» — PANTYS, jq priežiūra, sveikata Ir grc3» 
vilteliais, vietoje $4.00 dabar tik __ ;_______

MfaJūui* yirfcbiu tik __________________________
aUK*ta kultūra — žiaurūs žmonss. 

Jttffltes j»-Jtarop< Įspūdžiet Dabar tik __________

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmins*, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir Intvmiu nyvtytią 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juonį S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos tetorijc; 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
jsL, kainuoja $2.00. t

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją 
211 psL Kalu* S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma žiu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
titis knygas galimi įsigyti aUilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
?in<gme perlaida- \ - -J

reorgų” advokatai? Juk tokiu 
>ta:gojLnu sie

kdama suniekinti Alios pirmi- 
jos atstovus ir pačią RL 

tinka 
taip rašyti, tokiame žurnale, ku
ris turi pretenzijas būti aukštos 
politikos informatoriumi?

Altą gina ne vien tik RL Ben
druomenę, bet visas organiza-

Žu malas redaguoja
mas protingo ir kultūringo re
daktoriaus par do ir pačio? or
ganizacijos prestyžą.

Deja, iš Juozo Kojelio to lau
kti negalima. Juk tolr nesidai
rius, jo žurnalistinę nuovoką 
parodo skelbiami “istoriniai fa
ktai”. Kas rodo, iš viso, jo men
ką nusivckimą, kas yra istorija. 
Juk tokių “istorinių” faktų 
skelbimas kuriuos jis skelbia 
Lietuvių Fronto bičiulių žurna
le, parodo ir tai, kad Juozas Ko
jelis nėra įsisavinęs žurnalisti
nės kultūros bei objektyvumo.

DR:ANTANO J. GUSENO RAŠTĄ]
INC5«OĄLiA\a GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO" 
r¥lRJ£MEft*S VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

4 ąytenMINTYS ir DARBAI, 259 psd., lie&ančins 1906
BSetų. . Jablonski c ir lotorai&o jaunas dienas Ir susi-

-ftfrw ?>■ ;. J?---- .----------------------------- - $a.oo

Į Taip pat, sunku suprasti, ko
dėl Lietuvių Fronto bičiuliai nu
sigando dr. Vytauto Dargio kal
bos? Juk jo kalba savo' stiliumi 
panaši į Stasio Barzduko, Lie
tuvių Bendruomenės, garbės 
pirmininko, rašomus rasinius. 
Dr. Vytauto Dargio kalbą teko 
man savo ausimis išgirsti ir 
spaudoje skaityti, buvo kieta ir 
grynai politinė, įspėjanti pasi
metusius mūsų tautiečius.

Iš viso, kokia gi čia išskirti
na istorijai medžiaga, kad dr. 
Vytauto Dargio pagerbime bu
vo sukalbėta invokacinė malda, 
bei jame dalyvavo mūsų žymūs 
visuomenininkai, kuItūrininkai ? 
Atrodo, kad Juozas Kojelis at
skleidęs jų vardus, pristato 
juos, kaip kokius nusikaltėlius. 
Bet iš kitos pusės, nereikia juo 
ir stebėtis, žinant Juozo Koje
lio menką žurnalistinę nuovoką 
apie tai, kas žurnale yra skel-i 
biama ir kas ne. Todėl ir tokie! 
dalykai patenka Į Laisvę, kurie 
daro gėdą Lietuvių Fronto bi
čiuliams ir parodo žurnalo že-

Toks šališkumas ir piktas, sar- 
kazmas, labiausiai nukreiptas j 
Altą, į RL Bendruomenę ir į jų. 
veikėjus. Pavyzdžiui, dead ir to
kia “informacija” apie pasitari
mą Vliko su Altą, įvykusį’New 
Yorke: “Laiko daugiausiai su
naudota klausantis Alt <s- pirmL

COURSE OF
YRS. 1 PPrtrĮĮ 

NAY 
-fo
RpBBrrs J

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS’
MOMENTUM" Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
I
I Before you take Doan’s Pills for
1 muscular backache, remember this: 

MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans. That means MOMENTUM

Į gives you 50% more pam rehever per
! dose to relieve backache
j To reduce pam, soothe inflammation 

t so muscles loosen-you can move more 
: freely in minutes! There’s no stronger 

backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

ro garbės ir pačiai bičiulių par
tijai.

Reik tik stebėtis, kad Juozas 
[Kojelis nebemato tokių skanda
lingų faktų, kurie vyksta ten 
pat, Los Angelėje, jis jų neįtal- 
pįna “Į Laisvę”. Sakysim, tokių 
bendradarbiauto jų su okupanto 
samdiniais. Tokių, kurie oku
panto samdinių pakviesti ar ne
pakviesti vyksta į okupuotą 
Lietuvą, skaityti paskaitų, su
grįžę spausdina spaudoje pra
nešimus, apie ten esamą suk

ištą mokslo lygi. Jis nieko nera
šo ir fotografijų nededa tokių, 

j mūsų kultūrininku, kurie šiuo- i *■ k7

didelius laimėjimus” Belgrado 
Kodėl redak- 

įjo tokį 
lik Al- 

pąinjti^ rankas ir jų skaitymui tos pirmininkas dr. K. Bobelis 
pašvęsti ,valandas. Neseniai pa- kąlbčjo’tik pasigyrimus, o ne 
litu gavąu ar naujos mažos, bet tikrus faktus taip ir neaišku, 
m i klos partijos, pasivadinusios Arba ir vėl, kodėl jam pasirodė, 
Rietuvių Franto Bičiuliais, lei- kad Altos atst vai reiškėsi kaip 
ilžiarną žųrųalą “J Laisvę”, skir.
Jja mekųu)'kitąiy,,,kaįp tik jaoli- užgaulia’ančių 
įlkaį,. trųbipiąų tariant, tai gry 

ižurnalas, Los Ąu- inką 
redaguojamas Juozo Ko- Bendruomenę

■ Žurnalas kaip žurnalas, jame 
-jįalpjhfas vienas kitas vertas 
riėBiėsią ^sįrąįpsnis. Bet jau kas 

.Mečią informaciją apie lięįuviš- 
;koš išęĮvijos veiksnių veiklą, ji čijas, kurks jaf palankios, ku- 
įirėolyęktyvi, šališka, net šaky- rios ją remia ir kurios negrob- 
^čiąų,j su gera ^ipze sarkazmo sto jos' renkamų Vasario 1(> 
'^riątąfoma dcaitytcijams. Ją pa-‘sios šventės proga, pavergto- 
^aiįžiiK jmHsi tik verkti. Gal sios tautos laisvinimo veiklai 
'^^l^tp. ncfe^tą kaitinti LF bi-(aūkų, kaip daro barzdūkinė 

begalima nu-I LB-nė.
J^paĮ^iškus kietos kriti-1 Tokių ir panašių “deimančiu- 

^k6s:žpdžĮ(> žurnalo redaktoriui, kų” aukščiau minėtos partijos
. r '•> -1 - - , ’ ' - - ...
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Vietas prašome rezervuoti iš anksto
įftS Sb. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1-6100

žurna'e y;a liek ir tiek. Bet jie toks: kan. V 
atskleidžia ir žurnalo tikrą po- sukalbėjo dr. 
budį: kandži 4i, įtarinėti tuos,} pagerbi i 
kurie galvoja ne taip, kaip šios} 
partijos bičiuliai ir jų žurnalo Į 
redaktorius Juozas Kojelis.

“Į Laisve” rugsėjo mėnesio 
laidoje Juozas Kojelis pristatė 
skaitytojams tikrai dėmesio 
vertą “žinią”, kurią jis įtalpino 
šio žurnalo istorijos skyriuje. 
Būtent, apie suniekintą maldą. 
Keista, ką gi, bendra turi maldautai jis nutyli ir vargu ar kas ki
šu politika? ši žinia lyg primin
tų kitą panašią istoriją, kurią 
Draugas savo laiku labai plačiai 
reklamavo.

Būk vieną 
nimo Centre, Chicagoj 
prie altoriaus užpultas kunigas 
Kezys — jėzuitas. Bet vėliau 
paiškėjo, kad tai buvo tik gry- 
Pxas melas. Kaž ką panašaus rez
ga ir Juozas Kojelis apie sunie
kintą maldą. Jis šį “istorinį” 
faktą išspausdino politiniame 
“Į Laisvę” žurnale/kaip dide
lės svarbos įvykį. Kurį kada 
nors busimieji istorikai įrašys 
į istorijos lapus.

Maldos “suniekinimas” buvo

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

Ištarta 1923 mrtajj. k 421-8070
pietuos Memo įmomobUUms putatytt

Zakarauskas ją mą 
Vytauto Dargio 

Ji buvo atspausdin
tu ir Naujienose. Ją paskaičius 
nesimato, kad ji butų kuo nors 
suniekinta. Gal tik tiek, kad ją 
atspausdinant įsivėlė viena kita 
korektūros klaida. Kodėl Juozas 
Kojelis ją rado suniekinta ir 
ku < ji galėjo papikinti Lietuvių 
Frc’nto bičiulius, ar pakenkti jų 
vedamajai politinei linijai, apie

si kaip ministras.
Juozas Kojelis padarytų d? 

ateitininkams paslaugų, jei 
žunfale “Į La'svc” padarytų u. 
žuonrną P. Kisieliui, kad po lo- 

kanda!o siųsti sūnų į poli- 
jrsus”, pasitrauktų iš 
ų Federacijos vadų, 

yra, ir dar nemažai tokių 
leiP’ninkų, kurk smerkia kap
ok: irus “kursus”, ypač po to, 
a; paaiškėjo kiek ten mažai ti
rt s liiua:f»s?lkcs dėstoma ir 

marksistinės propa.
Į Laisvę” redak- 
ir pravardžiavęs 

“reorgais” tuos, kurie nori, ked 
L. Bendruomenė JAV apjung
tų kuo plačiausia: lietuvišką iš
eiviją. kad ji butų visų lietuvių 
crganizacia. kad jos vadai dau
giau kreiptų dėmesio ir pastan
gų I eluvybės išlaikymui. Kad 
jos vadai neskaidytų visuome
nės, negriautų Altos veiksnio, 
tada būtų aišku, kad Juozas Ko
jelis yra tikra prasme, kovoto
jas — frontininkas, ir dar šį tą 
turi savo galvoje.

tas galėtų tai išaiškinti. Nejau
gi, Lietuvių Fronto bičiuliai ga
lėjo pasipikintųar pavydėti, kadt 
kunigas šią maldą sukalbėjo pa-j žinomą, tokie redaktoriai neda- 
gerbiant mūšip vieną ne eilinių; 
visuomenės veikėjų, lietuvį, pa
triotą dr. Vytautą Dargį, kuris, 
būdamas gydytoju,, tiek daug 
pašvenčia laiko ir paaukoja pi
nigo ne kam kitam, o lietuviškai 
veiklai. O kad jis nenuolaidus 
tiems, kurie tiesia ranką ben
dradarbiauti su parsidavėliais, 
okupantui, reikia jį tik sveikin-

< 2 ta v vaikus į bolševikų uku- 
puiKu Lietuvą medicinoj išmo
kti. Man rodos, kad tokius beh-įdek 
dradarbiautojus, kurie ant oku
panto malūno piršto Varnienė- 
ii. jų fotografijas Juozas Koie’įk 
lis turėtų ta Įpinti minėtame! trukų 
žurnale, nes tai jau yra politika.; Ate '

Palauksime ii pamatysime,! Juk 
ai uozas paskelbs sekančiame a 
“I Laisvę” numeryje, kad ir ke-j q 
Ja s sakiniais, toki skandalingą k 
faktą, kuri Drauge ir Nauiieno- k 

v atskleidė Vasario 16-sios kiek < 
gimnazijos mokinys Baimundasi gandos. Užuot ‘ 
Vikta. kad nuvyku-į Į okupuotą I torius niekinęs 
Lietuvą jaunimą glclx ja ir deg-, 
tine girdė “Bodinos” draugijos! 
pirmininkas P. Petronis. Juk 
tikrai, turėtų būt Įtalpinta šioj 
drąsaus jaunuolio fotografija į 
Lietuvių Fronto bičiu-ių žuma- 
ą, nes jis atidengė tą. apie ką 
vapsuko unive: silelan nuvykę j 
bšeivijes jaunuoliai, neva litua-l 
ilstikx s mckylis. nutyli. Nuly-1 

Ii ir mūsų iškilieji kultūrinin
kai, profesoriai ir dar prirašo 
,‘xupanto propagandinėje spau
doje liaupsinimų apie ten ’ auk
što lygio pražydusią kultūrą.

Reik laukti, kad Juozas Koje
lis Įtalpins “Į Laisve” Lietuvių 
Franto hičiutio P. Kisieliaus4, 
Ateitininkų Federac. vade foto
grafiją. Jis juk siuntė savo sū
nų Petrą Į Kapsuko universite
tą mokytis lituanistikos, kaip 
tuo tarpu, lituanistika yra dė- 
stc'ma Chicagos universitete, 
kurios klausyti teužsiregistravo 
vos trys lietuviukai. Petro Ki
sieliaus sūnus, baigęs “kursus” 
pareiškė -“Gimtojo Krašto” re
porteriui Algiui Kušlai, kad jam 
patiko paskaitos, dėstytojai pa
garbiai su juo elgėsi, taip priė
mė, kad jis studentas čia jautė.

Mųsų lietųvišk(>s partijos iš
eivijoje gv^os ir vęiklios. Jų al- 
^pausdinti stambus žurnalai, 
|sįirti nagrinėti politikai bei kul
tūrai. O iaip i>at, juose liečiami 
mė vien partijos reikalai, bet ir 
ĄKi aktualūs išeivijos gyveni- 
oną Mečią klausimai. Jie reda
guojami mūsų Žymių kultūri- ninko pasigyrimų apie atsiektus 
pinklu kgjp antai, p. P. Maldei

^ėyynrs^Sargas” p. A. Ku- konferencijoje’ 
žio “Varpas”, ar tautininkų torius Juozas Kojelis 
^“Naujoji Viltis.” Juos malonu sarkaztinį pranešimą, 

rankas ‘
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MIKAS ŠILEIKIS Chicafros akvariwna* (Akvarelėj

(Tęsinys)

.kti “periodinė spauda, jaunimo 
ii, mūsų veiksnių. • vadovybės”,

s

sugrumuliuoti trečiąją.“kategoriją”,.. irr kuri būtų pati 
naudingiausioji. i į.. ... .2,... _'1.'

jO kaip su frontihinkų nutarimų vykdymu? Tą dar
bą, kaip rašo,., turėtų a '...............
žurnalai, šviesesni pro
bet ne frontininkai. Kai jis įsitikina, kad svetimomis ran

tiems patari# Į ją “neįkristi”. Mums atrodė, kad šitokia 
jų politika juos visus pastumia Į nevilti, iŠ kurios bus

Atrodo, kad ne tik frontininkų paslaptingi vadai, 
bet ir Lietuvos Fronto Bičiuliai kartas nuo karto puola 
didelian nusiminimam Jie turi energijos, susiranda pini" 
gų, redaguoja žurnalus ir leidžia kitų įsteigtus bei išau* 
gintus laikraščius, bet vis dėlto ne visuomet jiems seka
si taip, kaip jie norėtų.

Paskutiniame Į Laisvę numeryje, kurį redaguoja

reikalą į tinkamas vėžės pakreipti periodinė spauda, 
jaunimo žurnalai, šviesesni protai ir mūsų Veiksnių 
(vadovybės” (Į Laisvę, 1978 m. rugs. 28 psk);
Tai ir visa Valiuko paskelbta frontininkų politika,

vo. Dr. Kisieliui nusibodo įvairūs klausimai, tai jis pa* 
sitraukė iš vadavybės. Jam pasitraukus, vadovybė pate
ko į mažai besiorientuojančių žmonių rankas. Jie parėi" 
gas eina, bet klausimai ir jiems patiems ne toki aiš
kūs.

LlETUVię UŽUOJAUTA ANGLIJOS. KARALIENEI 
f ę •' • ’ . ’ \ ?

1952 rtietį pradžioje visa Brtiauijsr pergyveno ge
dulą: mite karalius Jurgis VI. Sumaniau ta proga pa
siųsti karafiettėi Elzbietai IL užuojautą mūsų klubo 
narių vardu. Algitdte Pakalnis, taatnet Manchester to 
Universiteto stadčfrtas'“ pčtetfoSė tekstą, ktirf bgtfdfSi 
Su J .BendOritlhi pasirašę, pasiuntėm karalienei. Ta
do nepagalvojome, kad musų suraitytas parašus, kaip 
Lietuvoje buvo priimta pasirašyti* niekas neišskar-

nigais, kurie talkon gali. pasi
kviesti globėj ų, (trustees) skir
tus ar rinktus. Parapijonams 
apyskaitų, jei nenori, gali, ne
duoti, bet vyskupui turi duoti” 

ir 1914

kada komiteto neatsiklausęs'^sė- 
mokėjo vyskupui reikiamą dub- 
klę. Paukštis pasuko savo laik
raštį reikalauti kito, tautinio, de 
kuniginio Susivienijimo. Kuli. 
J. ŠVSgždys pasakoja, jo Šv. Ro
ko parapijos komitetas Brot
ton* Mass. sykį Etttarė nubausti 
kleboną penkfite kiekvienu sy
kiu kai per pamokslą sumines 
velnią ar pagarą.
r psi.)

Daug Amerikos lietuvių, ta
čiau, linko dr. J, Šliupo pažiū
rai, kurią jis, prisimindamas 
vertėjo darbą Fhfladėlphios tei
sme šv. Antano dr-jos byloje 
(1901) prieš vyskupą, Vienybės 
Lietuvninkų skaitytojams šitaip 
nušvietė: “Arkivyskupo atsto
vas teisme pareiškė, kad Baž
nyčios susirinkimas 1884 m. nu
taręs, kad visų parapijų turto 
savininkas yra vyskupai. Tur_

KLrUBO VALDYBOS SĄSTATE

Pirm ąkartą į Lietuvių Soc. Klubo valdybos sąsta
tą patekau 1951 metais per pusmetinį šusirinkhtią, 
kuomet į Petrą Klezą ir mane darinko j dvi pfltaštc- 
jusias valdybos narių vietas. Tuo metu klubo pirmi
ninku buvo inž. AL Kriaučionis, kuris netrukus išva
žiavo į Kanadą. Iki metų galo pirmininkavo jo vice
pirmininkas. Metiniame susirinkime klubu pirminin
ku išrinko mane.

Sakoma, kad nauja šltrola gerai šluoja. Nežinau, 
kiek tame posakyje teisybės, bet turiu prisipažint*, 
kad to “šlavimo” ir darbo tikrai netrūko. Didžiausią 
savo laisvalaikio dalį tekdavo skirtf klubui^ nes reikė
jo atlikti apsiimtą darbą. Naudos, tiesa iš to. jokios.

Krikščionys demokratai turi savo programą, soeia’ 
listai demokratai taip pat turi plačiai aptartu programą,, 
tautininkai pritaikė savąją prie Amerikos demokrati
jos,, ją turi ir lasininkai. ; .

Tuo tarpu frontininkai jokios^ progrąifios ir jokio# 
politikos nebeturėjo ir neturi- Valiukas stengiasi ją ši- 
taip formuluoti skyrelyje “Mūsą politika’'^/.

“Visos Lietuvos laisvinimo darbas suvestinas į
"3kategorijas: . /

1. Svetimųjų platus informavimas Lietuvos by
los reikalu;..-, - ; . _ c .

2. Viešosios opinijos laisvajame pasaulyje for 
mūvimas Lietuvai palankia prasme; ir

3. Draugų suradimas kitatatrčfų tarpe ir jų jun
gimas į Lietuvos laisvinimo darbą..

Tai ir yra mūsų politika^ kurios kratosi dauger 
lis iš* vidurinės ir senesnės generacijos ir nuo kurio#

(sXuįs5jJ
Visi išrinkti vienbalsiai, iš

skyrus prezidentą, dėl kurio su
sikirto paryškė j e šiamė ’ Seime 
“kuniginiai*’ * ir “prieškuhigi- 
niai”. Pirmieji1 kandidatu statė 
kun. A. Kaupą, antrieji — Eli
zabeth, N. J. — S. Makauską. 
Šio balsams sukaldyti prieita 
tokia manevro: išstatytas ir tre
čias kandidatas: V. ęhnueliaū- 
skas iš Shenandoah, Pa; Gaila, 
Astramskąs tiksliai nepasakoj 
kiek kuris kandidatas balsų ga
vo, tik pareiškia, kad kunigas 
laimėjęs tik trijų balsų pervir
šių, kas dešimčiai seime daly- 
vauvusių kunigų, aišku, negalė- 
io būti maloni naujieną.

Prieškunigmes nuolaikas Z 
mef iktts hefttyrttose tilontet ypač 
kūrėte fiėt teismus pasiekią gin
čai parapijose dėl' bažnytinių 
nuosavybių. JdinS>^ valdyti'. ,ir 
tvarkyti principui nustatė Amą. 
•rikoš j; vyskupų ; konferezija 
Baltimoreje. 1881 m; Musų to

Už kelių dienų iš Clarence House, St. James’s, 
atėjo paštu didelis vokas, adresuotas Mnachesterio 
Lietuviu SOc. Klubo “Chirmn’ui”, reiškia pirmininkių, 
.htudaiš rėfnais apvedžiotame laiške, su karališku 
herbu, karalienės privatus sekretorius rašė:

Private Secretary’ is commanded
by tfic Queen to thank the Members

metų buyo^Londąiiė gyvenas Algirdas Kalenąs.
19o2 ittettijs šteitgėmėš Tautos šventę paminėti 

iškilmingiau. Blackley salės sceną papuošėme lietuvi* 
ška Vytini, mūsų trispalve ir britų vėliava. Prie j ^flie~ 
tuviai berniukai jr mergaitėj tautiniais rūbais pasi
puošę stovėjo sargyboje. Prie prezidiumo . stato. pa4 
kvietėme iš Škotijos apsilankiusius svečius su prela
tu J. Gutausku ir visuomeninirfke J. 3tr4ffn6ifė prie
šakyje. Dar tuomet mūsų tarpe buvo ir kun. J. Stepo
naitis ,kuris taip pat dalyvavo prezidiume.

Kalbėtoją tani vakarui buvome gavę Algirdą Kafc- 
lėną. Tai būvu žmogui, kuris kaip kalbėtojas, Angli
joje sau lygaus neturėjo. Jis geriau už kitus mokėjo 
perduoti savo kilnias, patriotines mintis gyvu, kkrštu 
žodžiu, uždegdamas^vo klatfsytojus.

(Bus daugiau)

L, VENCKUS

Artimoji Anglija
K. Barėno, kuris tada perėmė ir redagavffrT&r Kartais 
tame biuletenyje tilpdavo ir mano patiek straips
niai.

VYTAUTAS SIRVYDAS

SUSIVIENIJIMAS SKYLA

Po Gimttoju bangum.
Miega jisai aūkštelnikas. Popiečio vėjas 
glosto jo mirusius plaukus. Vienišas beržas 
saugo jo amžiną miegą. Saugo ir supas.
Supas į vieną ,supas į kitą pusę, 
kad tau. brangusis, 
būtų gera 
vienam miegoti.

Tų eilėraščių rankraščius ir šiandien tebeturiu h 
laikau kai mielo žmogaus ir pagarsėjusio lietuvio poe 
to atminimą.

MANCHEStEHIO APYGARDOS ŽINIOS

PLB sušauktas seimas sukėlė daugiau nepasitenkinimo, 
negu pasiryžimo tęsti savo darbą. Į Torontą nuvažiavusi 
Reorganizuotos Lietuvos Bendruomenės delegacija vis 
dėlto paliko savo pėdsakus ir privertė daugelį “bičiulių'’ 
pagalvoti, kas čia dabar darosi. Skelbė, kad jie nori vi' 
sus apjungti, o paskleistoji dokumentinė medžiaga sako, 
kad Benduomenės valdymas jiems labiau rūpi, negu vi
sų lietuvių sujungimas į didžiulę lietuvių organi
zaciją.

Toronto seime išdalytoji dalykinė medžiaga paliko 
savo pėdsakus. Pačioje konferencijoje beveik visi turė'

Sakyti. Pas juos svarbiausius klausimus sprendžia va
das, kuris retai savo veidą parodo ir dar rečiau pareiški

amus padaro. Viešumoje to vado kaip ir nematyti. Bet jo 
įsakymai visuomet galioja. Jeigu vyriausias frontininkų 
įvadas įsako, tai kiti frontininkai jo įsakymų pravedimti 
-latidžiai’rūpinasi. Taip elgiasi frontininkai, savo vado jie 
’Jdąų^o^pįę.Erflųto .Bičhilius .ir kalbos negali būti, sJie 
privalo-klausyti ir pinigus duoti.--- - - ----- - -

Ar - -p . •-jy s.—. - ..-r-, , !

Jiontintnkair Fronto-- Bičiulių padedami, neseniai 
įprav|$|£“Pasaulib lietuvių dienas”. tĮię/įbančie.^daryti 
įįspū^f kad 'fprčnte buvo- visų laisvojo pasaulio Tietuviū

įtikinančiai juosdavo parapijie
čiams išaiškinti. Darbininkais ir 
miestelėnais Amerikoje virsda
mi Lietuvos valstiečiai išeiviai 
dėjo pinigus, pirko ar statėsi, 
bažnyčias ir negalėjo suprasti,, 
kodėl jų pinigais įgytos nuosa
vybės negali būti gnygose Įrašy
tos ir tvarkomos, kaip Jono ar tas tvarkomas vietininkais ku- 
Petro pirkti namai.

Tiesa, Susivienijimo preziden
tas, kun. J. žiiįnskas savo vei
kale Lietuvįai rAmerikoje rašė: 
‘Tas katalikus, pagal>Baltimo- 
rės SantaryŽtP ^Vyskupų konfe
rencijos) sprendimą parapijų 
vedimas pave tas globėjų (trus
tees) priežiūrai, prie/-kurių “iš 
urėdo” priguli vietinis vyskupas 
ir vietinis klebonas”. Tėvynės 
redaktorių 1908 m. tapęs Vin
cas S. Jokubynas Vienybės Lie
tuvninkų skaitytojams aiškino: 
“Parapijų savastis tikrenybėje 
nėra vyskupų privatinė nuosa
vybė? Ji .vyskupuos korporaci
jos nušavybė, vyskupo hdftffim 
struojama”. (V.L. 1904, rir. 28).

Kitas Susivienijimo^ prėzidl 
kun> A<- Burba'Tinko Jeisti 
nytinę nuosavybę tyąękyti kaip 
tvarkėsi pašalpines draugijos- ir 
Susivienijimas,ybŠepf^Ęėt pa- 
rapij.os komitetą:.:.pininką, 
sekretorių, ir^išdiniSąa/Ta^u, 

r “Ši Jvarka pąsįčodė, nepjaįįtg- 
sg’atųjgsi korari tetas

parapijos reikak® ėm&^išti su 
^žUytifiiaiš/heL-gryaa^^Ssi- 
niais. E to dat^il^iįįOšSflkį- 
mg kilo”. j V O ,

* Pats kun, A;BwlnPt«rėjo susi- 
’ kirtnfinĮ sfi koml-

namo ir pailsėjo, tai įteiktus dokumentus peržiūrėjo. 
Jeigu vadovai būtų padarę bent kokį žingsnį konfliktai 
tarp dviejų bendruomenių baigti, tai būtų gerokai su
mažintas susidomėjimas, Kai tokio dalyko nedrįso pa’ 
daryti, tai susidomėjimas dokumentais dar labiau su- 

[stiprino. Ne tik sustiprino, bet sukėlė visą eilę klausimų, 
L kuriems atsakymo nėra.

Leonardas Valiukas paskutiname Į Laisvę žurnale 
parašė, straipsnį, kurį pavadino “Niekas nepulkit į ne* 
viltį”. Kodėl Valiukas, dar nepasibaigus Toronto “Pa
saulio Lietuvių Dienų euforijai”, kalbėtų apie puolimą į 
neviltį? Jis taip kalba todėl, kad Toronto “Dienas” pradė’ 
jo propagandos įtakoje, bet po tų “Dienų” jų dalyviai 
pradėjo kelti klausimus-- Visi žinome, kad klausti daug 
lengviau, negu atsakyti.

Vienas svarbiausių klausimų, aišku, yra, kokia jū
sų politika, ko jūs siekiate, kaip jūs sprendžiate pačius 
svarbiausius klausimus? Ar jūs juos aptariate, susirin' 
kę į posėdį? Ar jūs leidžiate kiekvienam nariui spręsti 
taip, kaip jam atrodo? Ar jūs laukiate vado įsakymo, 
kuris viską aiškiai praneša. Visi žino, kad Brazaitis bu' 

Kalifornijoje, St Monica miestelyje gyvenantis Juozas Jvo Pats geriausias vadas. Jis įsakymus duodavo trum* 
Kojelis, daugiau už jį besiorientuojantis yra Leonardas’pus ir aiškius. Visi jį suprato ir kiekvienas jo klausyda- 
Valiukas. Veik kiekvienam į Laisvę numery yra Valių 
ko straipsnis svarbesniais Fronto Bičiulių grupės klair

bet ir nustatė gaires netokiai tolimai ir tolimesnei atei
čiai- Daipų šventė ir sporto žaidynės jiems ne tokiios 
svarbios, šios dvi lietuvių programos buvo ne jų pradė
tos ir ne jų šiandien paruošiamos. Bet jie sugebėjo pra
vesti jas kartu su. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės su
važiavimu. Jie išleido dideles sumas propagandai, su
kvietė daug žmonių ir suruošė Pasaulio Lietuvių Dienas. 
Jie nranė, kad propaganda galės paveikti plačiąją Ame
rikos lietuvių masę, kad jie esą vieninteliai politikos, 
dainos ir sporto organizatoriai. Pasaulio lietuvių die
noms buvo sudaryta gera propagandinė nuotaika, bet 
rezultatai vis dėlto nebuvo tokį jau džiaugsmingi. Lie
tuviai tuojau atskyrė propagandą nuo tikrovės ir pama- Jeigu bent kiek atidžiau panagrinėsi jū '‘kategorijas”, sunku atsikelti;-
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Lietuviams ateiviams pradėjus erganizuoti Didž. 
Britanijos Lietuvių Sąjungą, jos skyriai greitai pap
litę p<> vtaą kraštą. Lengvesniam fl(foiifriMra\imu i tie 
skyriai buto sugrupuoti J keturias HBLS apygardas: 
ManchcMcrfo, Bradfordo, Mcdtinhamo ir (rorėntrio. 
Vien Marchesterio apyg. ribose bir o apie TO—12 sky- * y
rių. Man pačiam kurį laiką teko būti • DBLS apygar
das vicepirmininku, (ierc&niam susižinojimui ir na
riu informacijos tikslams buvo nutaria pradėti leisti 
bhticlehį ‘‘M a neliesi ori o Apygardos Žinios”, filulcte- 
ni kirrj tailcą redagavo DBLS Lowtono skyriaus pir-

tuometinis klubo sckęctorius Juozas Bendorįus< Jis 
buvo geras administratorius ir netingesnis kalbėto
jas, ypač kai norėdavo pravesti savo nuomonę; Iš jo 

mini n kas Petrą? Klezas: Tam išvykus į Kamadą, bni- daug ko išmokau, tarp kitko ir žmones gcr.au pa
telėms kurį laiką sustojo ėjęs, bet buvo atnaujintas žinti.

Atvirksčiai. nugalint visiems įtikti, ėtširado ir opozi- 
, t

cijomcrių. Tačiau draugų, pritariančių man, daž
niausiai būdavo daugiau.

Pirmoji pirmininko pareiga, pagal klubo įstatus 
~ vykdyti susirinkimo nutarifnus ir narių pagčietavr 
mus, jeigu jie neprieštaraujo bendram kilnu. Buvo 
nutarta paruošti naujus klubo Įstatus. Tatf pitreikMU- kynfal buVo įdėti j rėmus ir pafcwlBnt^Wubcr sveėid 
v<> dai!« sugebėjimo h- laiko, čia (taitg pasidarbflTo • R^barvjeį kUCį gal ir dabar tebepuošia.

ALGIRDAS ILGUVA $ .

JTirfesrtių lietuviškų- ininėjniių proga į Maioęhes- 
terį ktfekdbvorile paskaitninkiisf iš tolimesnių kfflrrtib

Viarnc iš gšriatrerų kalbėtoją’ DMir Britanijoj tuo A

of the Lithuanian Social Club for 
theii* kifld message of sympathy, 
whidh Her Majesty much appreciates. 
12th February,41952.’’

Rai nietu mirė senoji taip pat
siuntėme užuojutą Abu karalirtvs Khbieffts aUxr

avcHUTMvs 1^4^ m.

NAIiJIESflS. CHIGAGO ^ĮIL Wednesday.October 18, J978
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Dalia Kolbaitė Gamtovaizdis

mt K. G. BRUKĄS 
AKUIERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

W TvlaUi Rd. (Crawford 
MUIe.1 V»l. LU 5-6444

Priimi U|oo ws RAgil suriurimą.
Jei neAtefliepte, riamfcinti

'•R- C. K BOBEI4S 
Wfty IR iLAPUMO YAkų 

? . ■ chIrurGua 
. 6*s-«3i

OR PAUL V. HARGIS 
«yt»VTOJA$ IR CHIRURGAS 

WMteh««t», Community klinikos 
Medicinos 'dtritthHAei 

i*3S S. Honhohm Rd., Wafrchoator, !L 
^ALA T>OS: 3—S darbo dienomij ir 

‘ ku antra šeštadienį &-3 vai.
»rbt 56® ?T28

BE 3-5893

SANTAUPOS

'^V’yVtojas 1R chirurgas 

SPECIALYBE AKlO LIGOS 
»907 W«^ 103rd Str« ) 

Valandoi pągal suntarlmą.

HR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

r KALBA UETUVIBKAI 
lift w. n St. Tri. 737-5WT 

Tikrina akii Pritaiko akinius ir 
“contact lenies’”

• Pinigų taupymas yra senas riesutaupė valstybei 15 milijar- 
4 žmonių paprotys. Bet dauguma chj markiu.

TNKSTŲ. PŪSLĖS >B 
prostatos Chirurgija 

' 2S56 West s3rd street
■ - J i z-r-

ketvirtd. 7 val vat

Režimericitot ietat: 44&I545

_ Įjuos taupydavo kišenėse, arba 
Vai. agaj miitarinią. Uždaryta trečiur nors paslėpdavo sukimštus 

"T i T 7 . *------ Į kojinę. Tuometi apyvartoje pasi
nRJ.EGNAg ŠEIBETISĮ reikšdvo trūkūmtas.pinigų ir žmo j 

.įnės skųsdavosi,- kad- valdžia jų 
mažai išeidžia. Bet kaip taupyti 
taip, kad tas taupymas duotų 
naudą taL mažai kas tuo įdoma 

jvosi. Tai ir kilo susirūpinimas, 
• kaip patobulinti ar pareitinti- 

_ pinigų apyvartą
Tupymo eigoje didelės reikš

mės turi taupomosios kasos. Jos 
pradėtos įteigti XVIII amž. pa- 

_ _ a baigoj pasirodė,.kad gali atlikti 
T < T#l. PR 8-1223 * tdidelį pinigų drkūliacijos pa- 

darbą. Gautus iudė- 
ir penžt^ir frŽ tat va£ fcįtadie- j liūs jos nelaiko paš save, bet 
dalį Wr popiet tr kitu laikuTškotrna kitiems, kuriems yra rei 

‘ / wal.sesitarūuą.’ ~ .[kalingas kreditas. Ir didelės ^šu 
mos susidarydavo iš labai smnl- 
kių indėlininkų įnašų. Daugely 

^RTHOPEDAb-x^ROTKiSTA^i kraštu taupomosios tūrėjo dau- 
50% mdliėu. m

V’ jfYbrrojAs Ik “iJiiRURGAs 

'Praktika, MOTEHy ftūo^. J 
; OfiMj 2652 WEST Svtb ffiRGET - 

Tai. PR 8-1223

P;

F

A G reat Grilled Sandwich

WW^Ard St, CttdMK.'trt. W6M;
buvo labai prigijęs'' yokftr^jj 
pkaifeiit ir vaikus, “kas trečias 
Žmogus jau turėjo taupomąją 
knygytę .1937 irJ Vofeiėtiji jatf 
turėjo 33.774.‘000 ■ taupyto j ų. - KU'

WWROS VALANDOS .

PETRAS BIELIŪNAS2

W54 So. HALSTED STREET PWmai FAHe 7-I>l»

waujtwwm, CMtCAao e, iu, Wednesday, October-lS,"‘ t»78 *7
0

TORT* I
KOPLYČIAI^ 

VISOSE'MIESTO
O AL Y SA.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI ,

'CHICAGO,'! IX. 4M2?
. ■ ~-i.

AMBULANCE

ma’s artNA
MTWKKTL

Dear Consumer Scese...
We are planning to buy a microwave oven soon. The litera

ture we’ve read, and the salespeople we’ve talked with have 
been very helpful except for details about the magnetron tube. 
How often does the magnetron cycle off and on while cooking?

— Ms. D.B., Virginia
It aepends on the make and model of the oven. For instance, 

!n GE two- and 'three-power level ovens, the magnetron tube 
does not cycle at all. Resistors lower the wattage input to the 
magnetron tube to reduce cooking power levels. On the GE 
electronic-control oven and built-in microwave oven, the 
magnetron tube cycles at a 1.7-sccond sequence. At half 
power, it's on .85 seconds and off .85 seconds.

If yefefta* a question for the Conirnm Institute, 
write to Consumer Scene, General Electric Company, 
Appliance Park, WT618, Louhville, Ky. 40225,

i/2
12 "STidės rye breid

I read an ad in a national magazine lately that suggested 
that to save energy in washing, I use cold water. Does thii 
cause the dryer to operate longer in order to dry clothes?

— Mrs. E. J. L., Texas
No, the use of cold water in the wash will not make your 

dryer work longer or harder. What really affects the automatic 
Cycle on -a dryer is how well your washer removes excess water 
from clothing If they are extremely datnp Upon re mo Ml, the 
dryer trill run longer to dry the garments.

GEORGE E WO AS 
3tl? So. LITUANICA AVE. TtL: YAri« 7-H38-H3t

I »m Conferred about balancing the temperature In the 
refrigerator and freezer of my new model TBF16STD. How

I keep th*) ice cream hard without freezing the lettuce?
- Mh. FR. J., Ohio

Your^frigeratof/freezer has dual control*. Try setting the 
fresh foed Section at "5 ” arid the freezer dt "C”. If this doesn 't 
give the temperatures you want, set the fresh food at 7 or 

dM Vie freezer at ''D'1. Allow at least 24 hours for the 
setting dfchte to bring about the temperatures you whh. 
Experiment Until you find the settings that keep your foods as 
you yuagt them.

Sandwiches ate an Amei'zan "tradition once Tesetved Tor 
lunchtime, but now’ an important ’part nf cm-the^b break
fasts or suppers. ‘Dblūen Grills are super sandwiches that fill 
the bill fOY ■anythne earing. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hanhcooked eggs,' bafn and Swiss 'Cheese are the 
base of the filling. Fickle relish, a dab of mayo and a Tittle 
tmioft <ūd the zip. And you can keep the JilHrtg 'em'hand rn 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why hot hard cook a dozen eggs right now, so you car 
stir ūp G61 deh Grills, atrd still have some on hand for snacking 
or devilling. • r

• GoldenGrfni
- ? : * 6 'sandwiches
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'2

iriadžCTtrb ' fci poiktsdtefio 3:(X>’ 
—3® irifl. j>opiąt ^šeštadieniai 
h- sekmadieniais Btto iki 0:30 
vai ryto. - '* <

MTfcm ©*iRto»

Ctip ŠttYedde^ Swt£i 
chefcse

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
wasted dressing

teaspoon salt

Butter

r MOVING
Leidimai «— ‘°flna iporauda 

t , .j^.iiEMAkMijUvį

2 TaL WA 4-8(«i į—.'

Kad žmones įpratinti taupyt, 
1924 m. Milane buvo įsteigtas 
Tarptautinis Taupymo Institu
tas. 1937 m. jo nariais buvo 35 
valstybių taupomosios kasos. Ja 
me' dalyvavo ir Lietuva. 1924 . 
m. Milane vyko pirmasis Tarp 
tautins Taupymo Kongresas 
Jame buvo nutarta, kad visame 
ipasaulye | kiekvienais metais 
spaliu 31 d. buri būti skiriama 
taupymo propagandai. Tą nutari 
mą pilnai vykdė tos valstybės, 
kurios tuomet priklausė Taupy 
mo institutui.

Lietuvoje valstybinės taupo
mosios kasis pradėjo kurtis XIX 
amž. antroje pusėje. O pirmieji 
kredito kooperatyvai pradėti stei 
gti 1871 m. Nepriklausomoj Lie; 
tuvoj Taupomosios . Valstybes! 
Kasos uvo pradėtos steigti priep 
-Lietuvos Banko ir pašto skyrių.: 
Priimdavo neterminiiiius jr teri 
Tn inirfiu s įnašus. Mūsų .-kraštp;, 
gyventojai pradžinydar rrtažai-bū 
'įprirtę naii<fc>tis(tąupomtĮjų5kasų. 
atarnavimul TbŽel triūsų1, taupo
mosios fcššdš*! tūrėjo tiktair apie. 

^20%^ rišu ^samų.-kredito- istąi-

5*
į MVTNG

Apdrauitai pėrkraūityfflaj 
4 V R Ivalriv iiiM/mv. . 
f 7 ahtanas .ViLiWAi 

■,i Til. 376-1&2 arba'

U

Wife finite MseL-rh, kurv* 
grttety ’WtisHkifii Mateikas, pri-i 
iohte jy iffreftQs. Mes

■6 hard-cooked eggs* į 
chopped

1/2 tup chopped cooked
. htm

IjS cup finely chopped 
onion OR 11/2 
tableapoom Instant 
minced onion

Thoroughly combine all ingredients except bread ahd butter. 
Butter 1 side of each bread slice. Ptace Š slices bn griddle, 
baking -sheet or in skillet buttered side ^Own;Spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bt^ead šlicės battered 
side >p. Grftl on griddle-or rn skillet until tofMed on both xitSea 
OR <ake dn preheated <00°F. oMen about 5 to 8 Wmrtes br 
until golden brown. Turn/, bake an additional 5 tb 8 minutes 

*Hard-Cooked E$g*
CoeerEGGSYn pan witk enough WATER to tome at least 1 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
'hefb/k necessity ftfno've pan from heated unii to prevent 
Jtortfttr IMidg. XeC tttrtd ‘tbvered in hotWaler 15 Hincrte* for 
large eggs — adjust time np or xiowiiJby Mboūi t'
minutes for each size ianjer or smaller. Cool
XTfri thorcrorghty in cold water — shells are easier to remove end 
It liiefy yob will have a dark surface on yolkc. To
remove aheii: Crackle it -by tappfrig gerttty over. RbM egg 
hetweeh hands tbTbdttn shell ; then peel, starting at large end. 
WM efg Mming fcbtd water or dip. in bowl of water to 
help earn off shell. s t

• St Petersburg, FL
Sėkmingas BALFO 
Skyriaus piknikas

j Vasaros atostogos pasibaigė. 
Sugryžo diduma atostogininkų

’iš tolimųjų, šiltųjų kraštų, Flori 
dos šiltųjų vandenų išsiilgę. Su-

‘ judo. tuoj ir mūsų lietuviško
sios veiklos veikėjai ir visuome 

įnės darbymetis prasidėjo: paren 
j girnai, piknikai ir kitokie širdies 
paguodos aks*Intoj ai.

Trečiadienį, 1978 m. spalio m. 
11 d. įvyko sėkmingas BALFO 
143 skyriaus rudeninis piknikas 
gražiajame Seminole parke, kur, 
nežiūrint ir nevisai palankaus 
oro iš ryto surinko gražus-gau- 
sus būrelis labdaringos BALFO 
veiklos rėmėjų būrys, kur visi 
rado draugiškai lietuvišką nuo
taiką savųjų draugų ir pažinčių 
laikui linksmai praleisti, o jei 
kam sveikata buvo dar tvirta, 
buvo geriausios progos ir lietu
viškam suktiniui, polkutei ar 
valcui apsukt Tą malonę teikė 
net du akordijonistai p. Juozas 
Alesčikas ir Jonas Kairys. Mu 
zika yra tokia kalbą, kurios lėksi 
kone nėra vietos nei piktam nei 
sarkastiškams žodžiui pasakyti. .. 
progos. Visi svečiai buvo linksmi 
ir stengėsi muzikos malonė pasi

gose indėlių. O kaip vystėsi to
limesnis kasų augimas, tai paša 
ko šį spaudos ištrauka:

1930 m -šaulio mėn. 1 d. 
Kasos turėjo tiktai mil. li
tų indėlių, o dabar jau turi 57,9 
mil. litų. Per 7 metus kasos su
rinko 55 miL indėlių. Atsiminus 
tai, kad praėjusieji 7 metai bu- Į naudoti, 
vo sunkios ūkiškos depresijos; 
laikotarpis, tenka daryti išvadą, Į 
kad daugelis tų miijonų yra iš-1 
traukta iš “pančekų”, nes gy-j 
ventojų pajamos per tą laiką ne Į 
padidėjo, o sumažėjo. "" 
mųjų Kasų nuveiktasis darbas 
yra labai didelis ir ūkio atžvil
giu kraštui tatai naudingas. Tik 
tai, žinoma, tas darbas dar nėra 
nė įpusėtas:-Dar labai daug mi
lijonų lebėta /paslėpta -pas žmo 
nes, o surinkti juos į kredito

Pirmininkas p. J. Valauskas po 
įžanginės kalbos, suminėjęs vi

ršus pavėniai aukas davusius ir 
Į taręs širdingiausi ačiū, pakvie- 
jtė. gerb. prelatą Joną Balkuną 

j uj*0-, valgius palaiminti- Po maldos 
visi buvo pakviesti prie lietuvis 
ku. gardžiai pagamintų, val- 

~giU-
BALFo valdyba-liko širdingai 

dėkinga visiems dalyviams ir 
darbu'otojams, be 'kurių aukos 

iriausiai pinigai “lepiasi’’ pas- 
tuos,* kurtę. net laikraštis, nei ra

nebūtų buvęs įmanomas. Didi 
padėka buvo išreikšta šeiminin
kėms p. I 'Valuškehėi, p. R. Ple 

diį<h bangos nepasiekia”. (“Tau j pienei, p. A. Miliauskienei, p. T.
.prayėdimą p. O. Galvydienei p. 
p. J; Mačionienėi. XJz.iioterijos 
prądimą p. O. Galvydienei ir p. 
i. Zoštatitui. J. Kts.

Dar tenka priminti, kad tame 
laikotarpyje * padidėjo vaikų ir 

‘ jąUriifplfų mereli?iif 1^38 'roi • -fe- 
sbs jali td^d^-995.'jatmac^ius- 
taupytojos, kurie'-4nšvo sutaupę i *' 

f5541433; -litnHS ą®g'^veįkęr jau 
nimo tarpe skatinama taupymo

;pmpą^nda. {rLę>f rtįeikaIų .l?ūv0 
šleista taupomieji ženklai, jau
niems .-taupytojams skriamos pre' 
mijos'-r-tt. pabaigoj tu- r
reta 34.200 indėlių,- -kurie sudarė Į 
59.6 minr litų?. Ir taip iš smul
kių įnašų susidarė stambios su 
mos kulias'taupomųjų kasų pa 
galba buvo -galima panaudoti 
kūrybiniams krašto ūkio reika- 
kalams. • , -V. V.ytenzetis

Consumer 
Scene

KUiWsJ Ckicag-cRr
Liete rię
Laidotuvių
Dirt storiu
Amo nacijom

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKSC1ONHJI

“Visa darykite be mumrtefhnv W svyravTmę, lead botumėte n*peik
tini Ir tikri Dievo valkai, rtebartlni sugedusios Ir Ištrypusio* giminės 
tarpe. Jų tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — PiL 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemunnėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lk, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių potyri’ 
irų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant' Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikytoją.

<v. raito tyri mėtojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten island, N. Y. 10303

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

£

BUDEI KISGAIDAS - DAIMID
SEMAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

.---- - a - -r ? '

IM4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
- Teį927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 ' •

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOMŪ . !

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

Telef. 476-2345

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So. 1JTUAN1CA AVENUE. Phone: YArii 7-JUi

1446 Sc. 50tb Ave, Cietro, HL Phone: OLympie 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayrtlo 3-357)

STEPONAS V LACK TP ^NfrS
Y AITE ''

442* WE81 Hlttn -sTWf-KC) K><pVOTYc .f-ltk

2311 WEST 23rd PLACE Vii tink 7-647T
nWSbDTHWEST HIGHWAY Pulo. Hilh. iH. B74-441



APLINK ML’S IR MŪSŲ NAMUS
f

•ABI

RAMUSIS EŽERĖLIS

fiiiniiiniĮ Siftti tecr

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Insurance. Income Ta* 
*95) W KXrd St. Tel 136-787*

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

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

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

jKAZUb SKLYPAS ir garažas Mar

NAUJAS 6 kamb namas i vakams, 
k’ r ^vrias oras ir arti Čikaga. Pigus, 
$53,530.

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

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

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

apie 200 svečiu salė. 2 butai no 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

I

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai 
tus ir valdo virš 628 bilijonus 
metinių įplaukų.

John Montagu, 4-sis grafas 
iš Sandwich, gyvenęs 16-me 
šimtmetyje Anglijoj, buvo azar 
tiniu lošimų mėgėjas. Kartą jis 
gana ilgai lošė viename restora 
ne ir išalko valgyti. Nenorėda 
mas trukdyti lošimo, jis užsakė 
mėsos, padėtos tarp dviejų rie
kių duonos. Taip ir gimė to pa
togaus užkandžio ngliškasis pa
vadinimas. šiandien amerikie
čiai išleidžia apie 18 bilijonų do 
lerių restoranuose sumuštiniams 
ir kitokiam greit patiekiamam 

. ' maistui, nekalbant apie namuo 
j se pagamintus ir darbovietėse 

kimo agentai. Vien tik namų valgomus sandvičius.
apyvokos daiktams jos išleidžia Į Halloween šventėje įvyks- 
virs 46 bilijonų dolerių per me- ta daug nelaimių dėl nesilaiky-

šio šimtmečio pradžioje uni 
versiu tus bed kolegijas lankė 
tik 9% moterų, o dabar lanko 
25Teisių mokyklose pirmai ! 
siais studijų metais jų skaičius1 
sudaro net 22^ visų studentų, i 
o medicinos mokyklose jų būna? 
18%. Dėlto dabar jos neskuba- 
tekėti. Jaunosios amžiaus vidur 
kis dabar yra 21 metai. Nežiū 
rint priešingų idėjų bei propa
gandos, trys iš 4 moterų pa
reiškė, kad svarbiausiu jų gyve 
nime dalyku ir idealu yra v ėdy-! 
bos ir vaikai. Jų darbas bei pa
reigos šeimose dabar vra verti lr narna apie ol-^.OOO per metus.' 
Šeimos motervs vra gerriansi pi r ‘ ° r į se

mo National Safety Council nūs 
tatytų teisyklių. štai jos:

— Kontiurnai turėtų būti švie 
sūs, pasiūti iš ugniai atsparios

PASKOLOS PERKANT- NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

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

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

American Trave! Service Bureau
9727 S. Western Avė., Chicago, Ill. 60643

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

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi < visus skaT 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudalyti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip- pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalų renesanso. . feifiAISSF

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio 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 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- 
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

medžiagos. Jie neturėtų būti 
perdaug ilgi. Ant tamsių drabu 
žiu reikia priklijuoti šviesą ref
lektuojantį popierių.

— Regėjimą negalima mažin- 
Jt įvairiomis kaukėmis. Geriau 
naudoti specialius paišelius.

— Imti ir duoti tik komersi-1 
niai įpakuotas dovanas. Su ki
tokiomis reikia būti labai atsar
giems.

— Reikia prisilaikyti visų ju
dėjimo taisyklių, svarbiausia 
nesimėtyti į šalis ir ‘ nebėgti 
skersai gatvę, bet apsižvalgyti į 
abi puses. . ..

■. ■ ■ ■ ’ * '. *

— Je lauki *lalarmykiį:'ĮM’?ixž-! 
deg prie lauko durų'-bei koridb- 
ryje šviesas.

— Mašinų vairūotojai tą'Voką

nes vaikai iš džiaugsmo bėgio
ja, nesilikydami jokių taisyklių [ 
ar j as pamiršdami. .., " / -. į<

— Svarbiausia-iš--visų; taisyk
lių — neišleisti -mažamečių iš 
savo akių. . .

♦ Pratinant vaikus kalbėti, 
nereikia keisti kalbos'tono;*ar

Prenumeratos pratęsimo, nžsakymtj, bei gailinti įkaitytoje reikalam j kelti balso: tai gali vaikus klai
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. dinti. Tyrimi parodė, kad gelsvi 

ir balti žiedai turi daugiausia
NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

• J3 anksto be raginimo pratęsia savo prenumeratą, taupydamas laiką i> 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL
f • - ----- --------- iŠ? - ’Z- ' -
Pavardė ir vardas _____________ _________ _________________________

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovanu savo_
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas__________________-__

Adresas

kuria

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda Ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______doLr --■ _■ - ■ " — "m - iw
Pavardė Ir vardai —___________________________ ______________ ______

f T ” - - —---- ----- - -- --- — -
Adresai /. ..... —-■ ;

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa^ 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

P tvardė ir vardas

i trešo

perfumo arba aromato. Į šildo- bėję Lietuvninkų “žymiai susti- 
mą kavą dėl geresnio skonio bei prino to meto narių tautinę są- 
kvapo įdėti mažą cinamono ga-‘ 
balėlį. Konservuoti geltoni as- 
paragai yra tokie pat, kaip bal
tieji, tik jie gavę mažiau saulės. 
Tigro ir Entrato upių slėniuose, 
kur spėjama gyveno pirmieji tė 
vai Adomas ię Ieva, melonai už 
nuga iki 275 svarų. Ne veltui 
sakoma, kad ten buvo rojus

• *- M. Miškinytė

Į SUSIVIENIJIMAS SKILO
1 (Atkelta iš 4 psl.)

Ginčas dėl bažnytinių nuosa
vybių pakurstė lietuvius ir len
ktis organizuoti “neprigulmin’ 
gas” parapijas, kurių šiandien 
lietuviai tūri, keturiassu apie 
^(kXT'parapijonh, lenkai 162 su 
■2^,000:’p;;

Tokiu1 ’ pat Stipriu \ antruoju 
pHėškūnių^Kilį nuotaiku kųr- 
stytojū‘ buvo dr. J/ šliupo lai- 
iS^n^Hybe .iškaišiotas, ‘‘bųdi- 
ifirŪžš’pfemšk tūti jautresniais 
Ūėtūvių 'tautos 'gyvybiniams in7 

/.terėsamš, nors kai kurie jo puo
limai,. kaip; prof. A. Janulaitis 
nurodė,’ tūrėjo sckaikada netei
singumo' ar logika klaidingu
mo”. , ’

Astramskas jaui lŠ90m. pas
tebėjo, kad Susivienijimo prezi
dento kun. A. Burbos tėvynės 
meile persisunkę Lietuvos isto
rijos straipsniai organe Vieny-

monę”, nes juos privertė su pra
sti, kad “jau praėjo tie laikai 
vien gėrėtis ką ‘šenauni’ kuni
gėliai padaro: jie pajuto, kad 
tauta reikalauja jų pačių dar
bo”. O “Išrinkimas 1900 m. sei
me kun. A. Kaupo prezidentu 
tik keliais balsais daugiau aiš
kiai įrodė, kad nariams jau pa
bodo kunigus turėti Susivieni
jimo viršininkais, šitas nenoras 
vis labiau augo ir rodė, kad ne
trukus ‘ Susivienijimo vadžios 
gali visai ištrūkti iš kunigų ran
kų”. Taip pasakoja Astramskas.

Be abejojimo, daugelis ir ti
kinčiųjų pastebėjo, kad tauti
niuose reikaluose nemažai dva
siškių elgėsi, kaip Luko evan
gelijos kunigas, kuris, pamatęs 
kelyje plėšikų Japiį>lėlfą ir su
niūktą artimą, “nuėjo šalin kita 
kHio pū$e”:'

‘ 4 •' (Būš daugiau) 
' ■ /■*i '• ” ■ ‘ ’

♦ Califomijos valstijoj 
daugiausiai automobilių — 
832,649.

10,-

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
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
•Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

5 doleriai.

• FBI žiniomis pelningiau-! 
šia vagims iš butų diena yra I 
šeštadienis.

• St Augustine, Floridoj,yra 
seniausias miestas Amerikoje, 
įkurtas 1565 m. Leadeville, Co
lorado, yra pstatytas aukščiau
sioje vietoje, net 10,000 pėdų 
nuo jūros paviršiaus.

Naujienoms reikalingas

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

MARIJA NORI
Wert fMk SU Chicago, IH W62f • Tet WA £-27X7

Dldellą paslrfotimat peret rOčler (vairi? prekių 
MAISTAI Ii RUROPOf MN«MtlU.

MKIIMi

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAĖOUrrn SIFT PAKCBLS SWWVICI 
LM1 W. »„ Chicawe. IIL ««*. — VM. WA M717 

XU3 U. Mehterf Chlcawe, HL 4*Mt. — T< tM-WM

“LIETUVOS AIDAI
KAZE BRAZDZlONYTt

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00^-0:30 vai. vak.
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

i

• Potomac upė turi indėnu 
pavadinimą ir reiškia “Gulbin 
upę”.

♦ Mokytojai atidaro mokyklų 
duris, pro kurias jūs patys turi
te įeiti (Kiniečių priežodis).

♦ Prez. McKinley pirmasis iš 
prezidentų važiavo automobiliu 
1899 metais.

ENERGY 
WISE

HEAL ESTATE
Wexi 71 s! Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ZI ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Avė. * 

TeL 927-3559

0

«—« M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $93 pusmečiui automobllla 

Liability apdraudimas pensininkam 
Kreiptu

4643 *•. ASHLAND AVI. į 
32M775 / į

LAIKROOŽIAI Ir BlLMtMNYyftS 
J Pardavimu Ir Taliyam 

IMi WBST 69th STUIT
Telef4 RIpoMle MMt

Siuntiniai t LiętnvĮL;;

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59įfe

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna-1 

ma ‘Naujienų* administracijoj 1 
Knygos kaina ?3.. Su legališka 
Halsted St, Chicagc ID 60608. 
mis formomis — S35C.

Užsakymus ra Money orde
rio siusti: “Naujienos”, 1739 S<

♦ Memoksa kelia klausimus, 
į kuriuos mokyti vyrai atsakė 

’prieš tūkstančius metu (Goe 
, the.

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

Don’t be a Bom Loser!

M. UM KŪS< - 
Notary Publte t ' 

INCOME TAX SERVICR*;/ 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7410 
Taip pat daromi vertimai, glmlnta 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį -blankai.

BEST THINGS IN LIFE

J*J! Frank Z*polh

GA 4-M54

tun ><ia

mSCIAMCį

— Filisterių Skautų Sąjungą 
kviečia visuomenę atvykti į tri
jų veiklų pastatymą, ir kuris 
įvyks lapkričio 11 d., 7:30 vai. 
vak. Šv. Kazimiero parapijos sa 
Įėję. Programa išpildys aktorius 
Jonas Kelečius iš čieagos šioje 
programoje taip pat dalyvaus 
aktorius Algis žemaitis.

— Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunuoliams ir silp 
nai angliškai kalbantiems vy 
resnio amžiaus lietuviams b 
lietuvėms pradėjo veikti Lieti 
vos Dukterų draugijos namuo 
se,2735W.71 St čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Reg^straci E 
ja veikia kasdien nuo 9:30 v| ----- RENTING IN GENERAL
ryto iki 4:30 v. v., išskyrus šešj - Nuiboi

tad. ir sekmad. Lietuvos Duk-Į -- -------------- ------ “
leru draugijos telefonas: 

925:3211.

State Farm Life Insurance Company j

HELP WANTED — MALI 
Da rfci n i nky RelkU

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

Kreiptis į 9633 So. Cottage 
Grove tarp 9 va?, ryto ir 3 po 
pietų.

BENDROS APŽIŪROS UŽVAIZDĄ 
(Maintenance Man) 

ši bendrovė nori susirasti asmenį, 
galinti prižiūrėti dirbtuvės įrankius. 
Kreiptis:

9633 So. Cottage Grove 
tarp 9 ryto ri 3 vah popiet

(Pr.)
Išnuomojamas 4 kambariu butas 

Gage Parke suaugusiems be gyvuliu
kų. Teirautis pi 5 val.vak.

Tel. 476J394.

Texas valstijoje yra dau
giausiai AM radijo stočių, net 

1287. HGHTxHEAPT Ol$(A:d

GIVI HE^RT FUN!SB

— NAUJIENOS, CHICAGO % ILL, Wednesday, October 18,,1978'




