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

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

VOL. LXIV

IRANE
THE LITHUANIAN. DAILY NEWS

Thursday, Novenibeer 2, 19'78 Chicago, Ill. — KetvirtadienisPrice 20 c- 251

ISPANIJOS PARLAMENTAS PRIĖMĖ DEMOKRATINĘ KONSTITUCIJĄ 
Atskyrė Bažnyčią nuo valstybės, leido 

nesugyvenančiom porom skirtis
MADRIDAS, Ispanija. — Praeitą antradienį ispanų parla

mentas priėmė naujai paruoštą konstituciją, kuri skelbia, kad 
bus konstitucinė monarchija, Bažnyčia atskirta nuo valstybės ir 
oficialiai pripažįstamos skyrybos sugyventi nepajėgiančiom po- . 
rom. Atstovų rūmuose už naujai paruoštą konstituciją balsavo 
325 atstovai, o tiktai 6 pasisakė prieš. 14 atstovų nuo balsavimo 
susilaikė.

STREIKAS KIEKVIENĄ DIENĄ NEŠA KRAŠTUI $60 MILIJONŲ ■
L

Senate 239 senatoriai pasisa
kė už naują konstituciją, o 5 pasi 
sakė prieš. Senate nuo balsavi
mo susilaikė 8 senatoriai. Priė
mus konstituciją, šių metų gmo 
džio 9 dieną visi krašto gyven
tojai dar turės teisę ją patvirtin 
ti ar atmesti. Visos Ispanijos 
politinės, partijos pasisakė už 
demokratinę monarchiją ir pa
ruoštą konstituciją.

Pagrindiniai konstituci
jos bruožai

Nauja konstitucija atskyrė 
Bažnyčią nuo valstybes. Įdomu, 
kad didelė katalikų dauguma, 

: įskaitant premjeru Ispa-

TOlstybės. Gen. Franko kišosi į NAIROBI, Kenija. .— Visas 
Bažnyčios reikąlus ir reikalavo tvanas netikrų gandų apie Ugan 
ja^Upageidaujkmu vyskupų. Kajdos kariomenės konfliktus su 
taĮikų Bažnyčios vadovybė prie Į kaimyninėmis šalimis, rodo kad 
jd išvados, kad bus daug geriau; Idi Amin yra tikrai bėdoje, spė- 
tvarįįyti'visus Bažnyčios- reika-jlioja diplomatai. Paskutinis gan 
lųst^ip^kaipjie tvarkomi Ame-j das paplito, kad Tanzanijos ka- 
rikoje. /Paskutiniu. ' metu gen. riuomenė padariusi invaziją i 
Franko kalėjimuose dido- Ugandą ir apsupusi Ugandos ka 
kąV^^^ųf^i^unios'fr-Vaško- riuomenę. Nairobi žiniomis, tik- 
nįjos dvasiškiiL. Jis nenorėjo, 
kąd /gę .pasisakytų už didesnę 
minėtų-provincijų laisvę.

Pctnaikinta mirties bausmė 
l GEN. — Franko sušaudė labai 

daug žmonių pilietiniam karui 
parbaigus. Žuvusių tarpe buvoįįį^ kad apie 40°/eišv^’ 
tokių, kurie pilietiniame - kare+^amai reikalingų chemikalu ir 
neralyvavo ir nusikaltimų nepa junginių< vartojamų šių laikų 
darė. Kad nepasikartotų pana- industrijoje, gali sukelti veži, J 
šios klaidos,-nauja ispanų kons ^gįbia minėta organizacija (I-l 
titutija draudžia teismams ir pirmadienį išleisti tame ra_ 
vyriausybei naudoti mirties baus, Tokių chemikalų jungi
mę. Ji panaikinta, Ispanijoje }Trainjų tarpe yra smala, suodžiai, 
didokas skaičius negalinčių su- chromium kurie gali
gyventi ir išsiskyrusių seimų. sukeRi ir plaučių 
Dabar jos galės legalizuoti savo 
statusą. Už konstituciją balsavo ILO raporte atsišaukiama ,į 
socialistai, monarchistai, libera- Į ILO narių valstybes išleisti įs- 
lai, demokratai ir kitų partijų at Statymus, kurie priverstų ištirti 
stovai. Manoma, kad dabar Is-jv^5 chemikalų rūšis, įtariamas 
ponija bus priimta į Europos) suksiant vėžio ligas. Raporte 
prekybos rinką gal ir į Šiaurės I pabrėžiama, kad normaliai trun 
Atlanto Sąjungą. |ka nuo 5 iki 20 ko1

______ ______r Įmingu sąlygų poveikyje išsivys
— Sovietų užsieno ministerio Į vėžinės votys, bet išimtinais 

pavaduotojas Igor N. Zemskov i atvejais užtenka nuo trijų iki

' vyskupu. Ka j

pareiškė, kad laisvoji spauda 
rašinėja apie žudynes, mušty
nes, ginklus, rasizmą ir kitus da 
lykus, kenksmingus jaunimui.

KALENDORĖUS

Lakričk) 2: Vėlinių diena, Šal 
na Balvė, Skinxeris, Gervflis.

Saulė teka 6:22, leidžias 4:45.

Oras saulėtas.

TRUMPAI K VISU*

PASTATYMAS IRIŠKĖLIMAS KAINUOS 50.MILIJONU '
Atvyksta Kinijos inžinieriai; kurie suteiks 

būtiniausius reikalavimus r

M AS KVA. — Brežnevo senat 
vės negalavimai pradeda rim
tai trukdyti JAV ir SSSR st rate 
ginių ginklų aprobojimo dery
boms. Leonido Brežnevą, 71 me 
tu amžiaus, nesveikavimas at- 
skiepia į valdžios veiklos našu. . 
mą ir į SALT derybas. Kadangi 
jis Kremliuje skaitomas SALT 
■sutarties šalininkas, jei jis mirs 
arba dėl sveikatos pasitrauks iš 
pareigų ir Kremliuje prasidės 
varžybos dėl jo (SSSR prezi
dento) vietos, niekas negali ats
pėti kuo baigsis visos derybos,

roji tiesa yra, kad paties Amino 
kariuomenė kaujasi su disiden 
tais, kuriu tikras yra išvaduoti 
Ugandą iš žvėriškojo Idi Amino 
kruvinų rankų.

GENEVA, Šveicarija. — Tar 
ptautinė Darbo Organizacija

vėžį.

šešių mėnesių tokioms votims 
prasidėti.

NEW YORKAS. — Valstybės 
aukšč. teismo patvarkymu, pas
tatyta sargyba, kuri dieną-nak
tį budės saugoti britų “punk- 
rok” jauniklių “muzikos žvaigž 
dę” Sid Vicious, kad nenusižu- 
dytų, kaip pakartotinai žadėjo. 
Jis kaltinamas už nužudymą 
Manhattan viešbutyje savo mer 

Jgaitės Nancy Spungen. Vicious. 
21 metų amžiaus, teismas įvyks 
♦lapkričio 21 d. Viciaus tikras 
vardas yra Johhn Simon Rit-

Specailislai sako, kad safely 
tas galės suteikti kiniečiams ži 
nių apie soivetų karo jėgų ju- 
<ir#mą netolimame pasienyje. 
Sovietų valdžia jau protestavo 
prieš tekio satelito Kinijai sta
tybą ir iškėlimą. Satelitas yra 
sudėtingas instrumentas. Jeigu 

t nori, kad jis perduotų tikslias
Už $50 tūkstančių jis iki teis- , žinias, tai jis turi būti taip pa- 

mo paliktas laisvas. Į statytas, kad tas žinias suderin-

Frank Savickas. Chicago Paik Districto sekretorius prisaikdina Park Distrikto komisijonie- 
rių pirmininką Patrick L. Q’Maley, stovintį kairėje. naujam pareigų terminui. Park Distrikto 
kdmisijonieriai tarnauja be jokio atlyginimo. Juos paskiria meras, o patvirtina Chicago miesto 
taryba./' • : < ; L: : / ' ___

Kinijoj panaikinta 
"Raudonoji Gvardija '• •

> TOKIJO. Laikraš
čiai antradienį pasKeibė, kad Ki 
nijoje panaikinta jaunimo orga
nizacija, “Raudonoji Gvardyja, 
'kur Mao Cetungo laikais terori 

WASHINGTON. D. C. — Tikshai nustatyta, kad viena Ame- | zavo mokyklų mokytojus ir vai 
rikos elektronikos bendrovė statys Kinijai satelitą, kuris padės Idžios pareigūnus, žinia pirmiau 
Kinijai lengviau susisiekti su visomis provincijomis kelis kartus i šiai paskelbta pirmadienį kinų 
greičiau, negu dabar susisiekia. Kinija kalnuota, radijo susisieki
mas gana sudėtingas ir sunkus. Radijo bangos eina tiesiai, kalnai 
jas stabdo.

Kiniečiai prašė iškelti jiems 
satrfitą, kad galėtų naudoti vi
daus susisiekimo reikalams. Jei 
gu jis bus iškeltas tinkamoje vie 
toje ir reikalingoje aukštumoje, 
tai susisiekimas su Kinijos pro- 
vinciomis paspartės, vienos sto
tys nekliudys kitoms.

ATVAŽIUOJA KINIJOS 
SPECIALISTAI

Amerikon atvyksta du Kini
jos inžinieriai specialistai, ku
rie pirmiausia turės išdėstyti, 
kokio dydžio, pajėgumo ir apim
ties tas satelitas turės būti, ku
ri vieta jam bus patogiausia ir 
kaip jį reikes iškelti, kad pasie
ktų visas Kinijos vietas. Ame
rikos specialistai apskaičiavo, 
kad užtruks apie 18 mėnesių 
satelitui pastatyti. Vėliau rei
kės tinkamo lizdo satelitui iškel
ti reikalingoje aukštumoje. 
Teks viskas tiksliai skaičiuoti, 
kad jis neiškiltų daugiau, negu 
reikia. Tikslumas turi būti ge
rai apskaičiuotas, kad vėliau 
nekiltų jokių nesusipratimų.

GALĖS TEIKTI ŽINIŲ 
APIE RUSUS

tų. Kai Kinijos inžinieriai atveš 
pačias būtiniausias žinias, tai 
tada bus paruošti planai ir pra
sidės statybos darbas. Daugiau
sia pinigų išeis inžinieriams, 
kurie dirbs prie satelito staty
bos darbų.

AMERIKOJ LANKĖSI 
KINŲ ŽURNALISTAI

TOKIJO. Japonija. — Praei
tą savaitę Amerikoje lankėsi 
Kinijos žurnalistų grupė, kuri 
aplankė kelis svarbeMiius Ame
rikos miestus. Japonijos laikraš
tininkams grįžtantieji Kinijos mercios Rūmai praeitą antradie 
žurnalistai pareiškė, kad Anu-’nį pareiškė, kad sveikatos glo- 
rika yra draugingai nusiteikusi j bos kainu “dangų siekiančio ki- 
Kinijos atžvilgiu, žurnalistas limo kailininkai yra ai k voj imas, 
Wang pareiškė, kad Amerikoje perdaug vaistų vartojimas, berei 
yra labai daug automobilių gat- kalingas ligoninėmis naudoji- 
vėse, bet judėjimas gana tvar- masis (hospitalisation). Ta gru- 
kingas. Be to, jis pastebėjo, kad pė, kuri priešinosi Prezidento 
mašinų rageliai mažiau trink- Carteno pastangoms nustatyti 

jie rečiau naudojami, ribą ligoninių kainoms kelti, daš^o kelia
Kinijoje automobilių regeliai 
kelia didelį triukšmą, nuolat 
trimintucja. tuo tarpu kai Ame
rikos miestuose jų veik nesigir
di. Amerikos gtavės yra gana 
švarios, išskyrus New Yorko 
gatves. Amerikiečiai nemėgsta 
gyventi miestuose, bėga į už- 
miesdiaus. Jie mėgsta sportą, 
važinėja keliais dienomis ir nak 
timis.

— New Yorko loterijoje Ber
nard Lukas laimėjo du milijo
nus dolerių. 4

— Kuba jau gavo pačių nau
jausių rusiškų karo lėktuvų.

komunistų "Liaudies Laikrašty 
je. To vietoje, jaunimui nuo 14 
metų amžiaus atnaujinamas se
nasis vardas — Komunistų Jau 
nimo Lyga, kuri ne /Kultūros 
revoliuciją kels o “jaunajai pri
augančiai kartai gerins sąlygas 
ir patį mokslą mokyklose”. Bus 
jaunimas skatinamas mokyklo
se siekti aukštesnių pažymių, 
fiziniu auklėjimu stiprinti savo 
kūno jėgas žodžiu bus ruošiamas 
“komunistų judėjimo paveldė
tojais".

Beviltiška kova su 
medicinos brangumu

WASHINGTON. JAV Ko.

bar žymią kaltės dalį skiria biz 
niui, kurs kolektyviai sudaro di 
džiausiu sveikatos tarnybai rei 
kalingų dalykų prekiautoju, ir 
pataria bendruomenėms imti 
nagan medicinos kainų lupikau
tojus. Sveikatos globos kainos ki 
la dvigubai aukščiau negu al
gos.

—Baltieji pradėjo bėgti iš Ro 
dezijos. Jie bijo, kad neprasidė
tų tokios žudynės, kokios vyko 
Kenijoje ir kitose srityse, kur 
valdžią perėmė juodžiai. BaZtie 
ji yra įsitikinę, kad premjero 
Smith vyriausybė nepajėgs juo 
džių sauv<ės sustabdyti.

Atrodo, kad tikybiniai fanatikai yra 
susitarę su komunistais

e*- ,
TEHERANAS, Iranas. — Irano aliejaus pramonės darbinin

kai paskelbė streiką visame krašte. Irano kariuomenė užėmė vi
sas aliejaus gamyklas, kad streikuojantieji darbininkai nepradėtų 
gadinti brangių įrankių ir aliejaus vamzdžių. Atrodo, kad karo 
vadovybė buvo informuota apie £ anuojama didžiausių žibalo 
versmių darbininkų streiką. Šitas streikas vi^am kraštui yra la
bai nuostolingas. Aiejaus ir degalų pramonė Iranui yra nepa 
prastai svarbi, nes iš jos ateina visos užsienio pajamos.

Padėkojo už 
Nobelio premiją

JERUZALĖ, Izraelis. — Iz
raelio premjeras, patyręs apie 
Nobelio taikos premijos pasky
rimą, labai apsidžiaugė, bet ka
dangi žinia atėjo penktadienio 
vakarą, tai jis nieko niekam ne
sakė. šeštadienį buvo žydų šven 
tė, tai jis jokių telegramų ar 
laiškų nesiuntė ir apie tai ne
galvojo. Sekmadienį jis pradė
jo galvoti, kas jam reikėtų at
sakyti. Pirmadienį jis parašė 

^Laišką, padėkojo už premijos pas 
kyrimą ir pastebėjo, jog tai pats 
vertingiausias priminimas apie 
jo vedamą darbą. Taikos jis dar 
nepasiekė, -bet jis. stengiasi tą 
kryptimi dirbti. Jam - ir .. ne^ 
labai patiko Nobelio premijos 
komiteto priminimas, kad taika 
dar nepasiekta, bet jie tiksi, kad 
ji bus pasiekta ir visiems nau-. 
dingą.

Begino žmona Aliza pareiškė, 
kad 80,0QO dolerių jai bus labai 
pravertus, nes viskas labai bran 
gsta. Ji pareiškė, kad didelė da
lis bus atiduota pašalpos reika
lingiems, o kita daSis bus panau 
dota šeimos reikalams. Pusę me 
tų premijos gavo Beginąs, o ant 
rają puse gavo Egipto preziden 
tas Anwar Sadatas.

Amerikiečiu akcijos krinta
CHICAGO. III. — Visa eilė 

amerikiečių akcijų tarptautinė
je rinkoje ‘gerokai nukrito. Aiš 
ku, kad krito ir dolerio kaina. 
Auksas pašoko iki 240 dolerių 
už unciją. Finansininkai yra 
įsitikinę, kad prezidento Carte- 
rio paskelbtos priemonės inflia 
ei j ai isustabdyti neturi didelės 
svarbos, nes vargu kas tų prie
monių If ausys. Finansininkai 
mano kad prezidentas Carteris 
privalo nustatyti taisykles, kaip 
reikės palaikyti dolerį. Vien tik 
pageidavimo sustabdyti inflia
ciją neužtenka. Prezidentas tu
rės imtis griežtų priemonių, tu
rės sekti griežti įsakymai.

15 diržu už 5 gramus
DELRAY Beach, Fla. — Pa- 

auglis Danny Dalton. 17, laiške 
policijos viršininkui apskundė 
policijos kapitoną savo tėvą Edą 
Dak’toną kaltindamas į “polici
jos brutalumu" už tai, kad tė
vas radęs pas jį mažiau kaip 5 
gramus marijuanos, įkirto savo 
sūnui 15 kirčių odiniu diržu ir 
tai padarė viešai policijos įstai
goje penkių policininkų akyse.

Policijos viršininkas Murray 
Cochran atsisakė kištis į “tėvo 
ir sūnaus reikalą”.

Streikas sustabdė kiekvieną 
metą Irano valdžiai atnešančius 
20 bilijonų dolerių, Iranas par
duoda aliejų JAV ir Sovietų Są
jungai. Amerikiečiai perka iš 
Irano apie 10^ viso aliejaus, ku 
rį sunaudoja karo jėgoms.- pra
monei ir kurui. Vien tik A.meri 
ka perka iš Irano 900,000 stati-
nių aliejaus kiekvieną dieną. 
Irannas neturi didelių aliejaus 
atsargų. Jeigu Strikas ilgiau už 
atsargų. Jeigu htreikas ilgiau už 
pirkti aliejų kitose valstybėse. 
Amerikiečiai galėtų pirkti rei
kalingą aliejų ir degalus kitose 
Persijos įlankos valstybėse, ku 
riose tuo tarpu aliejaus gamyba 
eina visu smarkumu.

. Alieąuą Je, <3čgalų stxęiĮ$as, ir 
^ramumai

,4idžiau^amęę,|J ^aąo^jįie 
jaus, gamybos, cęptreg fgnat&ai 
sudeginu kino .teatrą,-jp^padeg- 

.dami. jį; su ..suėjusiais žmonėipis. 
Tada žuvo virš 430, kino: teatro 
mėgėjų. Penki Įrenginiai.-fanati
kai prisipažino, kad jie-.padegė 
teatrą.

Jau kuris metaš stovF visos 
Abadano aliejaus valyklos. Taip 
pat sustojo visos Bandar Shahi- 
nur versmės. Visą laiką veikė 
Bid Bolan žibafo versmės, ku
rių gamyba daugiausia ėjo į So 
vietų Sąjungą, šachas turėjo se 
na nusitarimą su sovietų val
džia, bet dabar, kai negalės pris 
tatyti rusams labai reikalingo 
aliejaus tai ta sutartis nutruks. 
Rusai bus priversti pirkti aliejų 
kitur.

Irano vyriausybė iki šio meto 
buvo tikra, kad kO i šeichai tu
rėjo ryšius su sovietų agentai, 
bet ji nemanė, kad tie ryšiai bū 
tų toki glaudūs. Dabar aiškėja, 
kad šeichai yra gavę iš Rusijos 
labai taiklių ginklų, kuriuos var 
toja tiktai specia’ūs Irano šau
liai. Nušautas vieno miesto po 
licijos vadas ir sunkiai sužeis
tas karo vadas Rusijoje gamin
tu ginklu šoviniais. Irano ka
ro jėgos * cmla šachą ir reikalau 
ja, ’ / sukilimą kursčiusieji šei 
chai būtų teisiami ir sušaudyti. 
Keli šeichai jau yra policijos ži 
nioj.

šachhui ir karo vadams labai 
rūpi streiko eiga ir jo pasek
mės. Kariai yra pasiryžę neda
ryti jokių nuolaidų streikuojan
tiems fanatikams, nes jiems la
bai gerai yra žinomi tarptauti
niai Irano įsipareigojimai. Ira
nas privalo vadovauti visai Per 
sijos įlankos sričiai. Jeigu rusai 
bandytų pagriebti kelias alie
jaus versmes, Iranas įsipareigo
jęs ginti Tiktai ta sąlygą ša
chas ir galėjo pirkti tiek laug 
ginklų.
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Senator!

In the United States Senate, he is the No. 1 supporter of Radio 
Free Europe, Radio Liberty and the Voice of America.

He has intervened for dozens of families behind the Iron Curtain, 
and many of them are in the Free World today as a result of his efforts

He supports a strong national defense and was the sponsor of the 
successful Senate resolution expressing concern that the Adminis-

4, tration’ s withdrawal of troops from South Korea may upset the 
military balance in Asia.

• * - • -- x tT.... ■ • . ■ - - ■

He cares about our community. He works with us when we have 
problems. His door is always open to us,

On November 7, we can thank Senator Percy for all he has done for us.
■ • * . . ; - fur- . ‘  

Vote to reelect our Senator, Charles H. Percy.
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MOŠŲ SPAUDOJE
Kur tie sustoję laikrodžiai?
Žinovai teigia, kad kultūrinė' plo,mėJ€- 

revoliucija išeivijoje jau yra j- . [__

ma nemažai ypač kultūrinėje

Lietuvoje daug kas sielojasi
vykusi ir jau siekiama politinės dėl išeiviĮos ideologinio pasis
revoliucijos. Ją vykdo tie patys 
kultūrpclitikieriai ir
tų romanų “Sauja skatikų 
“Striptyzo” leidėjai bei kiti 
tuvos okupacijos didesni ai
žesni tolerantai.

Dalinai šie klausimai 
grinėjami “Varpo* 15 nr. To' 
žurnalo redaktorius Antanas 
Kyčys kreipėsi į Kęstutį Joku- 
byną, Aleksandrą Štromą, To
mą Venclovą ir Vladislovą Ži
lių, pateikdamas jiems I klau
simus, i kuriuos gavo atsaky
mus. Įvadiniame žodyje jis tarp 
kita taip rašo:

“Per iglų eilę metų diskutuo
jame išeivijoje klausinius, lie
čiančius visuomeninio, politinio 
bei kultūrinio darbe’ kryptis. 
Jie visi daugiau ai mažiau su
siję su dabartine Lietuvos padė
timi, kurią vis daugiau prade
dame pažinti ne vien tik iš te
nykštės spaudos, kontaktų su iš 
ten apsilankančiais turistais, 
penkiadienių ar privilegij uotų 
kelionių Lietuvon, bet ir iš 
sioginių liudininkų. Tokių, 
tent, kurie stebėjo ir matė 
vergtos Lietuvos gyvenimą 
tesniu žvilgsniu ir kurie patys 
buvo rusinimui bei nužmogini
mui besipriešinančios tautos 
dalimi.

Į kai kuriuos iš jų buvo kreip
tasi, prašant pareikšti save* nuo
monę į keturius mums rūpimus 
klausimus.”

■ Kęstutis Jokubynas, rezisten
ciją prieš okupantą pradėjęs 
būdamas vaiku, 17 metų pralei
do Sibiro kacetuose. 1977 m. va
sarą po ilgų trukdymų atvyko 
pas brolį Kanadon. Dabar tarė 
nauja Liberty Radijo Muenche. 
ne. Jis į duotus klausimus taip 
atsakė:

kirstymo ir, tur būt, dažniausiai
premijuo to nesantaikos. Mu-

«UįrĮsų mažai tautai vis auga pavo- 
I ie j jus būti užgožtai didžiųjų, šio 
ma prav°jaus akivaizdoje bet koks 

I susiskaldymas atrodo tikrai ža- 
na lingas. Aš ir datai esu tokios 

— , nuomonės.
II

Šiuolaikinis gyvenimas yra 
tiek sudėtingas, kad niekas ney 
gali pasakyti kokį rezultatą ši
andien padėtos pastangos atneš 
po 20 ar net 10 metų. Jei yra 
tvirtas įsitikinimas, jog toji vei-į
kla gali būti naudinga, reikia 
ją tęsti.

Lietuvybės išlaikymo klausi
mas tikrai labai svarbus, nes! 
nyksta ji čia sparčiau negu ten.;

Manau, kad visokia rimta vei-j 
kla reikalinga: ir kultūrinė, 
politinė.

įį KAMŠAS CCM/ SWAUaVfD 
'A FfiRM#?S $5OgRMKx0LU‘.

IT’S aiviaZ

0DRVJ WVM>UT

-VJUHU, CHINA,
resident can „

VIKTORAS GALECKAS

tie- 
bū- 
pa- 

pla-

> _ I '

Nesiimčiau išsamiau apibū
dinti lietuviškos išeivijos — 
tam stinga patirties. Kiek sus
pėjau pamatyti, pastangų deda-

III
Trečias klausimas buvo apie': 

ideologinius žmonių pasiskirsty-l 
mus okup. Lietuvoje ir ar. iš jų 

par- 
taip

vėliau išsivystytų pelitinės 
tijos? Į tai K. Jokubynas 
atsakė:

Į šį klausimą atsakyčiau

Onf OF COW’S
SFMFRWU SfoMfk-HS 

HAD YO OPEWSD 
<O ČČCOYČČ

MONFV' KiFW ORLEANS...... ROUGH*
DUtifclG TkE WAR OP 1812 ...VAS W<OJ

8V AmPREW TACtfSOu.FRcM BEHIND
8 VZPHXOF C&rTC^ BfiLESĮ 1

— Taip, — sako, — čia mes

PKa. s'? or A UTTER 
OF 5 ...VAS Boss VFfc 
Pi rtUMSr* 5 Ort nt

VtĄYrtc. HBB.

Jw£ ARGENT vikifmGS 
BbQlED TheiQ K1.NG5 AND

Queens in their

KELIONĖ PO SUVALKŲ TRIKAMPĮ
nei

giamai. Nebent galima būtų pa
minėti ateistinę ir religinę kry
ptis Partijų Lietuvoje nėra ir 
jei kada nors kas panašaus at
sirastų — tikriausia bus naujų! 
idėjų pasėkoje.

IV
Nemanau; kad geriausias ke~i . ... .. ....................ę. Į gavę laiska. Tuojau išėmiau senas suartėti su Lietuva butu " .. ‘ . •., , . . Lsers įduotas dovaneles, o jie paper valdžios įstaigas. » -i.- • .. .
Nerimta veikia, “politikavi

mas” gal ir kenkia išeivijai, bet 
nemanau, kad tai turėtų kokios 
jtakosJautai.

Jiiil. V. Žilius į klausimus at
sakė daug išsamiau. Jo atsaky
mai bus atspausdinti Naujieno
se, toje pat “Mūsų Spaudoje”.

K, Petrokaitis

, mines, gyvenančius Amerikoje, 
o aš klausinėjau, kaip jie čia lai 
kosi šitame gražiame romantiš
kame lietuviškame kampelyje, 
kur žmonės taip skambiai lietu
viškai kalba, kaip ir pas mus, 
Suvrtkijoje apie Gražiškius ir 
Vtka viskį. Tada šeimininkas 
Juozas ir sako:

kas kampelis. Pas mus dar jį va 
• dina Suvalkų trikampiu. Tie jū 
su kalneliai ir pakalnės taip veš 
liai žaliuoja.

Pats šeimininkas Juozas 50 
metų, jo žmona beveik tiek pat. 
Sūnus Petras 20 metų, dabar stu 
dijuojąs Varšuvoj, o dukrelė Te 
rasė tik ką užbaigė Punsko gim

Įnaziją. Laiko 5 karves, 12 kiau 
liu; 2 darbinius arklius, na ir 
apie 150 vištų Visų burnos išsi
žiojusios laukia maisto. Pieną 

stato į pieninę, o javų bei mž- 
seniausių laikų sos tam tikrą duoklę turi par_ 

] Jie manęs jau laukė, nes buvo j išlikusi lietuviška. Kiti dar va-į duoti valdžiai. Kada atsiskaito-

(Tęsinys)
Rytą atsikėliau, apsiprausiau, 

nusileidau į apačią, užsimokėjau 
sąskaitą 500 zlotų. Papusryčia
vus sutartą valandą atvažiavo 
tas pats taksis ir pasileidom į už

j 19 kilometrų esantį Vaitakiemį, 
; kur turėjau adresą apsistoti. Ra 
jdau jų šeimą bepusryčiaujančią. į 
į Prisistačiau, kad esu rekomen- [ — Juk ir mes esam dalis Su- 
į duotas jų sesutės iš Chicagos. Į valkijos, nuo

i siūlė sėsti kartu prie pusryčių. 
Kaip paprastai, ten visi žmonės 
labai vaišingi, lygiai, kaip toj 
dainoj: “Ten tave myli, valgy
dina, kiek tiktai leidžia ištek
lius’. Kalboms nebuvo galo, kaip 
su geriausia gimine seniai nesi
mačius. Klausinėjo apie savo gi

c . Į jp į \
—Mchenry gatvėj nukrito vai 

kus vežęs busas ir sužeidė 42 mo 
kinius.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIAI* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A J. Gvsten — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečiančins~19O5 

metą Įvykiui. Jablonskic ir Totoraičio jaunu dienu ir susi- 
rnptntTTUį- . ___

0r. A. J. Guuan — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grečia
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik 

. Minkštais viršeliais tik
Dt*. A. J. Gossan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Kelionės po JEuropa Įspūdžlet Dabar tik $w 
U’Lti taip pat oždsakyH paštu, atsiuntus čekį irba money orderf, prie 

nurodyta* kainos pridedant 50c. persiuntimą Išlaidoms.

1735 So. HALSTED STW CHICAGO, ILL. ««6S3

*

1 KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lieta- 

vIę gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygom ii 
Cis suminėtai knygas gailina užsisakyti Naujienose.

Joooi Kapečtnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kspačinski*, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
knriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naučakluose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. d5 p<L $1.50. Yra taip prt 
išversta i anglų kalba.

M SATYRINtS NOVtLtK Genialaus rusų rašytojo
90 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. KuraMa, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intinisto tr agitpropo propaganda bd 
oizaaritavlinaL AM knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pikadtlla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p«L dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $3.

Vincai žarnaHfa. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M pat Kaina SLB0.

Ka tr kiti laidiniai yn granas!
NAUJIENOSE. 1739 Sa. HALSTED ST^ CHKAOO, fLL.

afiHafffraH valan4«sria iria vfaakanf Ir FrkMsaf 
iaEl ar ptolda^

dina senųjų jotvingių kraštu. 
Čia lietuviškai išmoksta į žentus 
ar marčias atklydęs svetimtau
tis. Prisitaiko prie mūsų ir iš
moksta netyčia kalbėti mūsų 
kalba ir pasidaro lietuvis.

Paklausus, kaip patinka šis 
kraštas, atsakiau, kad Sabai pa
tinka.

— Atrodo, toks ramus idiliš-

Ability Integrity
Experience

Vote YES To Retain 
An Outstanding Jurist!

A Judge Walter J«

KOWALSKI

; ma su valdžia, tai gaunama šio
kių tokių privilegijų. Pavyz
džiui, valdžia tada duoda trąšų 
ir anglies visai pigia kaina. Ir 

. pirmenybė tiems, kurie išpildo 
‘ kiaulienos kontingentą.

— Šįmet, — sako, — ir aš ang 
lių negausiu, nes nugaišo jau ge 
rai paūgėję net 7 paršai. Veteri- 
norius nustatė, kad tuos jaunik 
liūs per riebiai maitinau, ir dėl 
to jie užduso. Bet pernai kontin 
gentą išpildžiau, tai turiu dar ke 
lėtą tonų anglies viršaus, šią 
žiemą ga.ėsim šiltai gyventi.

Aš stebėjaus, kad jie pasistatė 
gražią mūrinę stubą (ten taip 

] vadina gyvenamąjį namą) tokio 
Į pat stiliaus, kaip ir pas mus

apie Vilkaviškį net ir su gon- Tada aš įsiterpiu: 
j kum. Vidus irgi panašiai įtaisyki • - Atrodo, kad jūs jaučiatės 
(tas, su kokliais šildymui ir kt J geriau, negu lietuviai anoje pu- 
Į Besišnekučiuojant atsirado ir sėje.
lašiukas, ir mudu viens kitam
lenkėm į sveikatą, nes jo žmona turime daugiau laisvės. Į religi- 
Natalija to skysčio neėmė nė į Į nius
bumą. Norėjau nueiti į prausyk|o anoj pusėj net kunigus ar klie 
lą, bet jos nebuvo, statant prit-Jrikus skiria ir prižiūri ateistai 
rūko vietos. Teko eiti už kluono!komunistai, išeitų, kaip kad pa- 
į būdelę, kur šalia augo dideisltarlė sako: lapė skiriama vištų 
medis. Pati būdelė beveik ant ] prižiūrėti. Ten taip ir liko tik 
šono nuversta 
iei
Sugrįžęs ir sakau:

— Jūsų tvartas krėstas iš mo 
lio, baigia savo gyvenimą. Sie
nos virsta, o ant stogo šiaudai 
supuvę, daugybė skylių.

Juozas sakėsi taupąs zlotus ir 
kitą metą statysiąs mūrinį di
deli t varta, kur turės būti visi 
šių laikų patogumai gyvuliams 
ir žmonėms. Ten įtaisysiąs ir 
tualetą. Savo patarimų nenorė
jau jam piršti, nes kaip teko sve 
čiuotis pas kitus kaimynus, tai 
patyriau, kad beveik niekas net 
ir naujame name tualetų neturi, 
nes jau taip nuo amžių pripra-

Po to pasukome kalbą kirmis 
temomis, ypač man rūpėjo poli
tiniai klausimai.

— Tuo atžvilgiu, — sako, — 
perdaug skųstis negalima. Da
bar po karo prie šios socialisti
nės santvarkos daug geriau. 
Prieš tai šitas kampelis buvo len

> kų labai užguitas, ir dėl blogų 
santykių su Lietuva mus laikė 
priešais. Iš viso tais laikais nie
kas nesiskaitė su prasta liaudi
mi. Ji neturėjo balso-prieš tur
tingesnius šlėktas. Galėjo tik nu 
sižeminę prašyti, o ne reikalau- 
ti. Dabar klasės kiek sulygintos, 
ir visi traktuojami maždaug vie 
nodai

ik^’us vadžia nesikiša,

— niekaip į ją į tylos bažnyčia, kur net ir keli 
Taigi ir nepasinaudojau, kunigai susirinkę bijo tarp sa

vęs kalbėti.
— Na. o kaip, — klausiu, — 

laikotės kultūriniu atžviegiu?
Juozas paaiškino, kad Puns

ke gyvenąs teks gimnazijos mo 
kytojas Juozas Vaina, kuris esąs 
suorganizavęs jaunimą, išmo
kęs dainuoti, šokti ir groti. Net 
ir vyresniųjų chorą buvęs suor
ganizavęs, kuriame jauniausias 
dainininkas buvo 60 metų.

— Ir aš pats dainavau jo ruo
šiamuose vaidinamuose subatva 
kariuose. Dabar jau jis išėjęs 
pensijon. Yra surinkęs įvairių 
senienų ir įkūręs muziejų. An- 
samtfiui vadovauja jo jeunesnis 
sūnus irgi Jonas. Galėsim ry
toj pas- jį nuvažiuoti su mano 
senu motociklu.

— Tai bus labai gerai, nes aš 
pas jį turiu reikalą. Vienas kai
mynas iš Chicagos įdavė nuvež 
ti senoviškų lietuviškų ženkle
lių, o kitas prašė atvežti visus 
numerius čia leidžiamos Aušros.

Taip besišnekučiuojant, atėjo 
5-ta valanda, ir mano šeiminin
kai išėjo karvių melžti o jų dūk 
relė kiaupių ir vištų šerti. Man 
parodė sūnaus Petro 'kambarį 

’pailsėti, nes jis tebebuvo Var- 
jšuvoj, papildomai studijuodamas 

(Nukelta į 5 psL

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Arnims, A KISS IN THE DARK. «ka£t®’ *r 

tpmymti, paimli iŠ gyvenimo. Lengvas stilius. gyva kalba, gražiai išleista. 
150 p#L Kaina S2.50.

Dr. AmuS Končius, HISTORY O?
antranke nuo pat senąją tmžią iki pokario metu. Vidutinio formato.
'/SL, kainuoja $2.00.

nr Jtwrrit & Končius VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy- tanto^ruožaL paliečiant to' laiko Lietuvos valstybės tr jos kaimynu istoriją. 
2x1 osL Kabi? S3 00. Kietais viršeliais $4.00.

Mn kursu yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas iz tiUa^^ g^al^atrilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 

□iniginę perlaidą. * ~ ’

1739 Bo^tk fialstad Stnet, Chlesse. m.

^Qualified”
Chicago Bar Assn.

A Judge 
For 24 Years 

Proven
Judicial 

Excellence
Vote YES on Nov. 7, 

ForWaiter J. KOWALSKI
Chicago Voters Pull Lever I ^El 
Suburban Voters Punch No.
The Non Partisans Citizens Committee to retain Judęe Waiter J. 
Kowalski. Chairman Mrs. Judy Cohen, 4915 Oakton, Skokie, IL 
60077
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N*q|Į«ro*i 9«llfna *auf] pvlkiv kny^v> kūno* b*5 kckl,

knyęy įpintą ar lantyr^.
A )♦ k m nd t^s Pakalniškis, MES GRĮŽTAM*. Jdcmūs jaunų dienų 

stilminlinal Ir įvykių bei vietų aprašymai įkaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5. .

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimo įvykiu prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje įpraįymaL luskliT- 
tyti i 12 daliu. 296 psL. kaina S3.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomu, Grs- 
___ tiria viršeliais. 336 psL Kaina M00. Minkštais viri. $5.06 

Praf. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3.00. minkštais vir
beliais — $2,00; H dalis, 225 pri., irišla — S3.00. minkš
tais viršeliais Sž.06

Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės tr Labguvos, apskritys su Įdomiai* aprašymais, Illu- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. KaslOnes, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuve* 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystė* atsiminima.!
170 psL $XM

M. Gudalls, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 231 
puslapiai 0.6$

Knygai užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

173» S. Saistei St, Ckfca<o, DL 60508. — Tel HA

dld-ailkh (Urbtu. Pirmi, jlt pa- 
Jumi prieiti a&menlikiu jūsų 

uArimojimu*. Antra, jie padeda k- 
krrti geresnę įpyllrkėi bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti

T*upyiit« d*b*r.
S*utaupo», padėto* priei 10 mėa«- 

*io dieni, nei* nuoiimčiui nuo mi
ežio pirmo* dieno*.

Išduodami Certifikatal, kurie ne. 
sa iki - v

pelūkantj, priklausomai nuo jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės išskaito*
->eša .. r?

UNIVE
1800 So. Hoisted St Chicago, Ui. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T«L 421-8070
YIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ.

įsteigt* 1923 metal*.
Įatalro* pietuose Kerną* automobiliam* yntatytl.

j — MAOiaeeoe, cbicaoo >, ill, Thursday, Novembeer 2, 1978



THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
PttliUtwd Daily Exept Sunday by The Lithuanian Newi Pub. Co^ Tpc, 

17W Sc. HabHd Street, Chicago, III. 60608. Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Ai of December L 1*77 
Subscription Hates:

hi Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months* $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

pusei metu ----------- :______ $16.00
trims mėnesiams  $ 9.00
vienam menesiui x 3.00

Kanadoje: 
metams--------------------- , $33.00
pusei metu ------------------ $18.00
vienam mėnesiui  $ 3JO

Noo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams ______________
pusei metu ____________
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui __

Kitose JAV vietose: 
metams  $J0J0

Užsieniuose:
metams  $34.00 
pusei metu ____  - $18.00
vienam mėnesiui  $ 4.00

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3J0

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60606. Telet 421-6100.

Pinigui reikia rimti palto Money 
Orderiu karts ra užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo
9 viL ryto iki 5 vai vikaro, šeštadieniais — iki 12 ViL 

ftS*7".11?"""' '■ —« ■ — - ■ ■■ ■

no, negu amerikiečiai. Amerikoje dar yra lietuvių, ku
rie, iškėlę raudonas vėliavas, maršavo į rinkimų vietas 
ir balsavo už komunistų parinktą vienintelį kan
didatą. Kito kelio jiems nebuvo. Henrikas Zimanas, 
rusų tankais Vilniun atvežtas ilgametis Tiesos redak
torius, tokiu pačiu sovietiniu būdu išrinktas į aukš
čiausią Maskvos sovietinę tarybą, dabar pasakoja, kad 
lietuviai turi naują konstituciją. Žimanas tokiomis 
pačiomis priemonėmis išrinktas į aukščiausią sovietu 
kaip jis buvo išrinktas į “liaudies seimą”. Kaip rusų 
tautai ir visiems rusų komunistą pavergtiems kraš
tams šį pavasarį buvo primesta brežnevinė konstituci
jos, taip ir lietuviams buvo primesta “nauja konstitu
cija”.

Visoje šioje “naujos konstitucijos” komedijoje lie
tuviai neturėjo teisės žodžio tarti Visą ’’naujos kon
stitucijos” paruošimu, priėmimu ir lietuviams jos pri
metimo darbą atliko Zimanai, tarnaujantieji sovietų, 
karo jėgoms, primetusioms baisiausią žmonių išnaudo-] 
jimo sistemą ne tik rusų tautai, bėt visiems rusų kai
mynams. Lietuviai neturi pagrindinių žmogaus teisių, 
jie net negali pasiskųsti Amerikoje gyvenantiems savo 
broliams ir seserims. -Jie neturi teisės išvažiuoti į už
sienį. Visos sovietų imperijos sienos saugomos daū£ 
stropiau, negu Amerikos kalėjimai. Amerikoje E ari

Vergams pakišo konstituciją
Henrikas Zimanas, ištikimiausias sovietinio impe

rializmo šnipas rusų pavergtoje Lietuvoje visiems ameri
kiečiams, jų tarpe ir lietuviams, tvirtina, kad Sovietinė 
Lietuva jau turi naują konstituciją. Sakoma, kad Zima
nas yra ištikimas rusų šnipas, nes jis pranešinėjo Mask
vai apie Lietuvos komunistių veiklą pavergtame krašte. 
Jis glaudžiai bendradarbiavo su Įtakingesniais Lietuvos 
komunistų partijos aukštesniais pareigūnais, bet tuo pa
čiu mėtų skundė Maskvai Lietuvos komunistų pirmąjį 
sekretorių Antaną Sniečkų ir kitus Įtakingesnius lietu
vius komunistus, o dabai- Įtikinėja amerikiečius apie ge
rą :naują konstituciją.

Washingtone veikia Sovietų Sąjungos ambasada. 
Joje knibždėte knibžda Įvairiausių pareigūnų, kuriems 
pavesti Įvairiausi darbai, bet dauguma sovietinės amba
sados tarnautojų užsiima šnipinėjimu, šiomis dienomis 
federalinis New Jersey teisėjas nuteisė du sovietų šnipus 
kalėti po 50 metų už pastangas Įtraukti Į šnipinėji
mo tinklą krėsto apsaugos darbuose dirbančius inžinie- 
riu&’ir-profesorius. Rusai giriasi didžiausiu inteligentijos 
sk^gjūgiį; įgį^etįgęį^pąkąnkamą. inžįnięrių,; kurie. ^pa
gaminta . geresnius^ ginklus. ir galingesnes_ krašto, apsau
gas pramones.: S M 5 1 - • - m j® ?»

Jidįnusirašinėja Amerikos patentus,vagia|| pla
nes mašinoms ir’instrumentams ’ gaminti, ' o kai reikia, 
tąi iš pavogtų planų nieko naudingo nemoka pasiga
nanti.

į Washingtone esanti sovietų ambasada turi savo 
informacijos skyrių. Tas skyrius Įtikinėja amerikie
čius, kad sovietiniam gyvenime juoda yra- balta. Jis 
skleidžia brežnevinę propagandą kiekvienu svarbesniu 
tarptautinio gyvenimo klausimu. Tas skyrius ne tik 
brežneviškai Helsinkio aktus vaizduoja, bet jis pana
šiai elgiasi su kiekvienu sovietinio gyvenimo svarbes
niu Įvykiu.

Kokie yra sovietiniai rinkimai, lietuviai geriau ži*

Ray pajėgė ištrūkti iš stropiausiai saugomo Missouri 
kalėjimo ir kelias naktis laisvas praleisti miškuose, tuo 
tarpu iš Lietuvos negali ištrūkti joks lietuvis. Rusai 
šaudo prie sienos artėjanti, o jeigu kuriam vis dėlto 
pavyksta priartėti prie sienos, tai paleidžia kulkosvaidį 
.ir užmuša vietoje. Kelių Vakarų Europos valstybių 
atstovai Belgrado konferencijoje komunistams akis 
badė dėl pagrindinių žmogaus teisių nešimo Sovietų Są
jungoje ir dar mažiau jų rusų okupuotuose kraštuose,! 
o dabar Zinamas drįsta tvirtinti amerikiečiams, kad 
“naujoji” Lietuvos konstitucija yra demokratinio gy
venimo. Norėdami amerikiečius Įtikinti savo komenta
rų tikrumu, savo rašinėlį jis pradeda šitokiomis min
timis :

VYTAUTAS SIRVYDAS

SU REFORMOM Į 25-RIŲ METŲ .JUBILIEJŲ

“Lietuva patvirtino naują konstituciją jau an
trąją, savo socialistinės respublikos 38 metų augi', 
mo eigoje. Šioje konstitucijoje padaryta milžiniš
ka Lietuvos pažanga, būtent: lietuviai pasirinko 
socialistinį kelią daug vėliau, riėgii kitos Soriėtą, 
Sąjungos respublikos, ji pajėgė Įveikti ekOndriimj, 
ŠbcialinĮ ir kultūrinį atsilikimą; palyginus trumpu 

į ' laikotarpiu, ir dabar yra tame pačiame lygyje,- 
■J -s kaip kitos sovietinės tautos. Kitais žodžiais ta

riant, tai -yra išsivysčiusios socialistinės visuome
nės konstitucija. Tai nėra atsitiktinumas, kad , ji

| tūri labai daug bendro su -praeitą riidebį
? ’’ ta Sovietų “Sąjungos konstitucini.” 
į Sekančiame sakinyje toliaregis Zimatriš p'ŠŠtoE, 
.kad užsienyje gyvenantieji lietuviai šiame pržh’ašū’rhė 
"įžiūrės Lietuvos priklausomybę nud Sovietų. Sąjungos, 
nes Lietuva neteko nepriklausomybėj, bet jis j&ferfci 
nekreipti Į tai dėmesio, nes nauja konstittfeiji išiūgo 
iš laisvo porceso, vykstančio Sovietų Sąjungoje..

Lietuviai labai gerai tą laisvo vystjmftjŠi jjYd'cėŠšį 
patyrė, kai tūkstančiai sovietų čekistų ir ššntai ziffia' 
nų 1940 metų birželio mėnesį pradėjo ■ rišbjfe LiėtūVbjė 
cininkus ir visuomenės veikėjus, ir galvijiniais vago
nais juos vežė Į šiaurės Sibiro miškus ir Lediniuotojo 
vandenyno pakraščius tikrai mirčiai. Stalinui žuvus, kų.

I

gąs šiam reikalui prisiuntė ir 
$150 auką. Seimas Scrantone, 
pagal kunigo norą, čiuos pinigus 
paskyrė Vilniaus universitetui, 
pridėjęs $200 iš Tautiškų Centų 
fondo.

Kitu įnešimu 1906 m. Seimui 
siūlė nuliedinti 2,500 medalių 
Latvijos su. Lietuva susijungi
mo atminčiai. Seimas dalyką 
pavedė prezidentui P. V. Birš
tonu!, kuris jį “numarino”. Lie
tuvių ir latvių valstybinis su
sidraugavimas buvo viena mė
giamiausių dr. J. šliupd istori
nių temų.

Įvairių įnešimų 1908 Seimui,

(Tęsinys)

Seimas patarė Siteratiniam 
komitetui susisiekti ir bendrai 
dirbti su komitetu Vilniuje. 
Kun. Žilinskas laiške rašė, kad 
Massachusetts lietuviai 1905- 
1906 metais skelbė konkursą 
septyniems vadovėliams. Dau
giau žinių nėra.

Kun. J. Žilinskas nenuėjo sū 
kuniginiais Sąmokslininkais ir
vis palaikydavo santykį sū SLA 
iki 1908 metų galo, iki išvyko 
Europon. Jis Seimus vis pas
veikindavo, o 1906 Įnešė nulie
dinti 2,500 aluminija'ūs, dolerio 
didiimo, medąlių, “rėvoliiicrjoš 
atminčiai”, jūo's pardarinėti po atrodo,.prisiuntė 72 kuopos. Už 
$1 ir pinigus paaukoti “rėvd- Prį^aū’dcfe nanią^tdjo 59, prie- 
iiuėifai’’. Seimas tuo reikalu į- ’šmpsi 13;, Namą mišipirkti ,Snsi- 
n’ėšiiną priėmė, bėt jo-vykdymu’ivil&jįinęr centrui ir spaustuvei 
atidėjo ir pamiršo, nors kun> Į pritarė; J5 kuopos. Refėrendu-

daiis neturiu grįžo, didelė dalis -žuvo šaltuose šiaurės 
plotiK^. b darriidė^nis išvežtąją likimas i daruif'šjari- 
diėruSS^omaslĮts^;.

* "r - C’ - . ' . ■ ~

s ŠĮ kartą pasakė dalį teisybės. Jis sa- 
ietuviai tnimpu laikotarpiu .isusilygino su so-- 

ričtifiėmfe gautomis.’• Visoms sovietų tautoms Lietuva 
Siūto fHŽ25ji Amerika. į Lietuvą plaukte plaukė pir
miausia tarbininkai, -pirkę ir vežę visokias gėrybes ■/ į 

.ffer 38..metttš komūnistai. včgė, plėšė, vežė vis
ką iš Li^ivds^Wt Druskininkai, Palanga ir Vilnius 
riš 3af pilfiSš-ru^j iš tolimiausių Rusijos' vietų. Kultū
ringą, pKrinyn žengiančią, ekonomiškai stiprėjančią 
Lietuvą kbfaūbištai šbniveliavo iki Minsko tarbinin-

mo norėjo 35, priešinosi 5.' Pa
ryžiaus parodos liėkanas pave
sti Lietuvių mokslo draugijai 
Vilniuje linko 46 kuopos, nors 
organe buvo reikšta 'baimės, 
kad jas gali pasigrobti rusų

{biurokratija.

’ Prieglaudos klausimu Šeimas 
[nutarė palaukti iki fonde susi- 
Į telks pakankamai kapitalo. Re
ferendumui aptvarkyti išrinko 
B. K. Balutį, M. J. Damijonai
tį ir A. A. Ąpanaitį. Vdiau re
formos projektą parašė vienas 
pats B. K. Balutis ir jis buvo 
Įgyvendintas. r

Nainą Sūsivienijimot, '-cenlroiG 
Seimas -.pritarė pirkti,~ betimes 
brangesni $15;00d< fr- ^avSaiėfi1’ 
jį SLA Namu: IŠHriko komisi
ją, , kuriai pirmihidkayo Pįjūs 
V. Birštonas; ^^h^tf ^avo' B. 
KL Buitis: . Pa£iūR<£) JfmiestąB

ir New; Yorkasio£hicagtfjte 
gV-venO1 dabgfa.fisi& -

Yorkąs
AmerikbK^tvyE^^^^ 
tpkstančįų* Uetipa^į .ijeiyįų. Pro į 
juds ketvirtoji dąliš'1 ir^.|ugrįs- < 
davo į Lietuvą-.- To< manyta 5 
čia tiksliausia viela 1: Susi vieni ji-i 
mo nuo pafpradžių keltai brcliš-J 
kos- savišalpos. ,-^.t^yių - 
idėjai. -

--ri ..V L’ •
(Bus daugiau) .

— IzraeJio valdžia pasiuntė į 
Samariją iš anksto paruoštų na 
mų, kuriuos rengiasi paskubo
mis pastatyti Samarijoje.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Be gegužinių pamaldų, mūsų Bažnytinis Ko
mitetas pradėjo rūpintis katalikiškos spaudos 
platinimu, rengėme šv. Kazimiero ir Motinos die' 
nos minėjimus. Vėlinių vakarą lenkydavome mi
rusių lietuvių -kapus Mostono kapinėse ir daly
vaudavome žvakučių procesijoje.

1956 metais visą laisvąjį pasauulį sukrėtė ži
nia apie baisias žudynes Vengrijoje. Sukilusie
ji vengrai, laisvės kovotojai, be pasigailėjimo bu
vo triuškinami raudonojo Anti-Kristo tankų. To 
pasėkoje, įvairiose, dar laisvuose Europos kraš- 
touse, atsirado naujų pabėgėlių. Jiems buvo rei
kalinga viskas, kaip ir mums, po karo, kai vos 
gyvybę išsaugojome. Pasikalbėjau su kun. Ka- 
maičiu, kuris dažnai užsukdavo į mūsų namus. 
Sutarėme, kad Bažnytinis Komitetas organizūo- 
tų bent rūbų rinkliavą. Taip ir padarėme. Kai ktr 

-nigas per sekančias lietuviškas pamaldas paskel
bė apie numatytą rinkliavą, žmonės sunešė gana 
daug, kad ir ne naujų, bėt dar gerų drabužių, į 
klubą. Ten perpakavę į dėžes, perdavėme jas bri
tų moterų labdaros organizacijai British Council 
tor Aid to Refugees, kuri tuo metu rūpinosi ven' 
grų pabėgėliais.

Vienas klubo narys Vytas Laurinaitis ir dar 
viena lietuvių šeima net pasisiūlė, reikalui esant 

priimti į savo namus po vieną vengrų pabėgėlių 
šeimą..

SVEČIAI KUNIGAI
Rengiant religinius minėjimus ar šventes Man- 

chesteryje, Bažnytinis Komitetas kviesdavo ku
nigus iš kitų miestų. Bet dažnai užsukdavo hė- 
kriestų, tik pravažiuojančių kunigų.

Negaliu šiandien beprisiminti visų Mahche' 
storyje apsilankiusių dvasiškių. Nekalbant apie 
kaimyniame Bradfordo mieste gyvenantį kun. 
J. Kuzmickį, atsimenu kunigus Gronį, Gerybą, 
Matulį, ir Matula'tį, Kazlauską. Iš Londono esa
me kvietę nedidelio ūgio, bet aštraus proto, daž
nai prancūzišką beretę dėvintį kun. Praną Dauk' 
nį, iš Škotijos viešėdavo didelis veikėjas prela- 
tas Jonas Gutauskas, iš Vokietijos mus aplankė 
karzdočius kun. A Bernatonis, iš Romos prela
tas Tulaba. Kunigas Kazimieras Kuzminskas, 
atvykęs iš Voiketijos, pasisvečiavęs Įvairiose ko
lonijose išvykd Į Ameriką. Dažnai pasirodydavo 
net paukščių kalba čiulbąs Kinijos misionierium 
buvęs kun. Petras Urbaitis. Per lietuviško pa
minklo šventinimą turėjome net aukštą mitrą 
dėvintį svetį iš Romos — vyskupą V. Padclskį.

Nežinau atsitikimo, kad pakviestieji ar taip 
sau pravažuojantieji dvasiškiai lietuviai kada nors 
būtų turėję apsigyvertti viešbutyje. Jie visi ras
davo pastogę ir lietuvišką vaišingumą pas savo 
tautiečius, kuriems buvo garbė turėti svetį kuni
gą savo namuose. Atvykę dvasiškiai pirmiausiai 

kFėipdavoši j Vietinį feab-. V. Kamaitį, o taš juos 
sūįrižifttiihdavo su L&tfiį Venfekų šeiniomis, 
įriš Iniritios dažniattsiii ŠVėčiai ir šiistodavb. Ne 
risi Bažnytinio Kofftitfeto nariai galėdavo priim
ti’svečius; nes kai kurie š jų buvo .Veningungiai. 
Tokiiiš pAv&dūb(ĖiV& IdtSš Aiėtuviškos šeimos: 
NaVičkai. Jakubaičiai, Sūri^a5lus. Jiė kartais jau 
i§ ankšto užsiprasydAVė jūbš hžbįilehkti.

Vyskupas PadoTskis šavb Apšilhnkymo metu 
Mahcbėštfery btiVb sūštojęs Juo’žb fr Stasės Ver- 
bylĘ švėtffigūose nSdnftosė.

Būžnytiriiš K'Oūlifetos kMšftifet būd’avb per
renkamas, bet dažniausiai likdavo tie patys žmo
nės. Šalia jau anksčiau paminėtų pavardžių mū
sų sąstate kurį ‘laiką buvo Aloyzas Kubliriskas, 
Marcelinas Kilas, Vincas Anstrauskas ir senųjų 
lietu'ių veikėjas Justinas švelnys.

Visi jie man buVo malonūs bendradarbiai, 
tačiau veikliausias ir patikimiausias tarp jų bu
vo, sakyčiau Juozas Lekys.

Jeigu su juo ką nors sutardavome, žinodavau, 
kad galiu pasitikėti. Jis niekuomet neatsimes- 
davo nuo apsiimto darbo ar pareigų. Laikūi bė
gant su Lėkiais mūsų šeįmos pažintis pasidarė 
artima ir draugiška. DažnajAjttotas su Aldona 
atvykdavo pas iius, arba mudu šu žmonū nu- 
vykdavotfie pas jtfos į Middleton organizaci
niam phšitoritnūi arba tik paprastam pasižmo- 
nėjimui.

—IW 1 ’1^ f M I I Į |

TIA MARIA
■ET-

Juozas Lekyš kurį laiką Manchester!© lietu
vių klube, už baro pardavinėjo gėrimus. Ten tarp 
įvairių alkoholinių gėrimų buvo laikomas geras 
likeris, pavadintas “Tia Maria”.Nieko Juozas ne
turėjo prieš skalių likerį. Bet viename Bažnyti
nio Komiteto posėdy jis nusiskundė, kad jam, kaip i 
tikinčiam katalikui, labai nemalonu matyti ir j 
girdėti, kad to likerio pavadinimas panaudoja- ' 
mas Dievo motinos Marijos vardui pajuokti. Kaip 
pavyzdį Lekys nurodė, kad gana dažnai kai ku
rie klubo nariai, jau išgėrę, priėję prie baro rei
kalauja “Sveika Marijos čierkelę’\ arba ’’Mari
jos skystimėlio”. Kitas, būtinai religingam ka
talikui girdint, sušukęs:

— IP^k man ir draugui po šventos Marijos 
klebonišką!—

Anot Juozo ,toks šventųjų vardų valkioji
mas ir linksniavimas neblaivių žmonių, toks pa- 
sityčiojiinis ir pajubka užgaulia' padoresnio ka
taliko tikybinius jausmus. Todėl jis rfeikaldvb, 
kad Bažnytinis komitetas atkreiptų į tai Klubb 
valdybos dėmesį. Reiktų arba pašalinti minėtąjį 
likerį iš baro arba tokius klubo narius, kurie to 
gėrimo pavadinimą naudoja katalikams užgau
lioti.

(Bus flaūgiktf)
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHUtŲRGUA 

6449 $o. Pvlasld Rd, (Crowford 
MHteal Tol. LU 54446

Priima U<mEus pagal susitarimą.

INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Tejet. 695-0535

DR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchostor Community klinikoj 
Medicinos dirokron^

Ifcus. Hanh^m Rd., Wwtchwtar, 1U
VALANDOS: 3- 8 darbo dienomis ir trakų pilis nuo ežero puses

visokiais įrankiais. Darbas ne
buvo užbaigtas, bet šį rudenį ti 
kėjos pradėti mokslą jau naujo-; 
je mokykloje. Aprodė visas kįa

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

TH: M2-Ž727 arba 562 2728

".e> — BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 W«t W3rd Stret) 

YaUados pagal suMtarlmą.

KELIONĖ PO SUVALKŲ TRIKAMPĮ
Atkelta iš 3 psi. bei garsius jūsų ansamblius.

Urjfipome į viršų, kur jis bu-

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

26U W. 71 St. T«l. 737-5149
Tikrina akis Pritalyn alrfnjn, jy

. j. “contact leaseri” .■

"Grįžkite j mane ir »i grjiiu į |u», sako karaivijy ViaJpaH". 
Mal. 3:7.

Atkartotinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo

ui, kuriuo galės naudotis ir 
mokslo reikalui.

Aš jam priminiau apie kun. 
B. Sugintą, pasišventusį aukų 
rinkėją lietuviškoms mokyk
loms, kuris buvo sudaręs tokius 
būrelius, kurių nariai aukodavo 
po 1 doL kas mėnesį Vasario 16 
gimnazijai, Saleziečių gimnazi 
jai Italijoje, na, ir Punsko lietu | 
viškai gimnazijai. Visa tai bū-! 
davo paskelbta ir spaudoje, 
kiek kam išsiųsdavo per Baltą.1 
Mokytojas J. Vaina 'ir sako:

—. Nieko nežinome apie tokį 
kunigą Sugintą, kuris dabar jau 
miręs.

Tai taip ir liko neaišku, kur 
dingdavo tos aukos. Viską ap
žiūrėjom, nulipom žemyn ir prie 
kyje pamatėme prikaltą lentą, 
kad mokykla pavadinta Snieč
kaus vardu. Tada ir klausiu: j

— Kodėl jo vardu pavadinta 
ši mokyta? j

Tačiau jis man smulkiai ne
norėjo aiškinti, nes tokie kZausi 
mai priklausė jau politikai. Aš 
iš kitų girdėjau tokią istoriją, 
kad

(Bus daugiau)

per 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

fV. RAITO TYRINtTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303
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Mažeikai Evans
■ »

koje, nors dar tebeina aukštes
nį mokslą.

Tada aš paprašiau kad ką nors 
užrašytų į juostelę iš to ansamb 
lio repertuaro. Tam tiksįui pali 
kau jam savo magnetofoną, o 
kitą dieną jis pažadėjo užrašyti. 

| — Gal dabar norite pamatyti 
mūsų senąją ir naująją nors dar 
nevisai baigtą ^mnaziją?

. . . j Aišku, aš norėjau. Tad ir nu
javo), tai Įsteigiau lyg ir muzieĮ£įngsnįavc>me prie netoliese bu-

į praktiškai fotografijos meną 
!8-tą valandą buvome pakviesti^0 P°r4 kambariukų.
vakarienei, išsrėbėm dubenį pie 
niškos putrelės, o šeimininkė ųž 
dėjo ant ištinusios kojos komp_ j 
resą. Po vakarienės pasidalinę . 
įspūdžiais ėjome miegoti. Nors $inm^a<s metus mokyto- j 
aš dar ilgai klausiau radijo, ku- \ - ------
ris labai aiškia perdavė Vii- senovinių senosios gimnazijos, kuri

i

į Dar prieškambary, palėpėj, buvo 
[sukrauta visokių senienų, seno- 
j viski ūkio padargai ir kita.

— Kai dabar pasidariau pen-

aš dar ilgai klausiau radijo, ku-

niaus radijo stoties programą. daiktų. Užrašiau daug padavi- atrodė gana apšepusi, senoviš-
y~*~ tr^;Bet ji buvo labai nuobodi, pasaklį “ dainų, kame name. Viduj riogsojo kok

‘ . I LA y L UJ.LLV yejL^ULLA.LČL pLVpdgcULU.<d.

DR. FRANK PLECKAS į apie žemės ūkį, kolūkius, so-
' ’ INKSTŲ, PŪSLIN A

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET

paaiškino man. liniai pečiai, malkomis kūrena-
— O aš jums atvežiau dąino- Į mi. Pritrūkus malkų, reikėdavo

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600

SSKC TeL 737-8601

- Ofise WtfeWty - 
z Rezidencijos 448*5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, MOTERŲ Ilges, 
OfiMs 2652 WEST 5*h Si R£ET 

Tai. PR 3-1223
OFISO VAU: pirm., antrad, treciau , ,.ir penkt. ^4 ir 6^ vaL vak. ŠGMadie- |budn?°; Pusryc^..

įclenktynes, kombainų varžybas, r^L gal ką gera rasite ir savo’dirbti nugrubusiomis rankomis, 
kad vienas prikūlė daugiau to- lietuviškam liaudies ansambliui<ĮKai nuvedė pažiūrėti naujos mo 
nų javų, negu kitas. Melžėja 
primilžo daugiau pieno ir taip 
be galo iki nuobodumo. Tik mu 
zika buvo kiek įdomesnė: grojo 
ir dainavo lietuvių liaudies dai
nas, taip pat perdavė ir Chica- 
goje sukurtas dainas, duodami 
net ir angliškos muzikos Taip 
beklausydamas muzikos, lyg ko 
kios lopšinės liūliuojamas, už
migau. 7130 ryto šeimininkė jau

ULXuLX« • 11U.VV\AV s* vi 11UU.JV0

— Ansamlf.iui, — sako, — da (kyklos rūmų, tai radome dviejų 
bar nevadovauju. Tuo užsiima. aukštų namus, su sporto sale ir 
mano sūnus Jonas, kuris taip i dideliu mokinių bendrabučiu, 
pat turi gera supratimą muzi- Prie jų didėlė sporto aikštė su

— Visa eilė chemikalų, kuriuos 
darbininkai turi kiekvieną die
ną naudoti darbui, sudaro vėžio 
ligos pavojų. Šitas klausimas gy 
dytojų specialistų tyrinėjamas.

EUDEIKISDAIMID
Balsuokite už mūsų rėmėjus

BALSUOKITE Už

THOMAS C. HYNES
nikis 2-4 vah popiet ir kitu laiku 

pags; susitarimą.

UMTHOPSDA^FROTEZįSTAS 
Aparatai - Protezai. Ara. ban-1 
dažat Speciali pagalba tjfom*.

CTr Support) ir t t—y 
Vah: 9—< ir 6^8l fl-^*adįeiuaia 9—1. 
2*50 Wpst43rd St, Chicago VL *062<

T»lef.: PRospacf S-5084

PERKRAUSTYMAI

-aidimai — ®ilna •paraudi'
’ ŽEMA KAINA
- ■: R. iERtNAS

Tai. WA 5-8063

jau, šeima jau sėdėjo prie stalo 
ant suolo, o man parodė sėstis 
gale stalo į kėdę.

— Juk pagal ūkininkų papro 
tį tai šeimininko -vieta, — tariu, 
— bet šeimininkė pareiškė, kad 
esant svečiui, šeimininkas turi 
jam užleisti vietą-r tekios čia 
tradicijos. Pusryčiams buvo pri 
virta rūgščių kopūstų su kiaulie
na, o dar užsrėbti kleekelių su

— Jūs laikotės tokios pat tvar 
kos v^gyme, kaip pas mus ka 
daise suvalkiečiai apie .Vilkaviš 
kį ar Marijampole.

ASESORIAUS PAREIGOMS

Balsuokite tiesiai už demokratus

OFFICES ;

DEMOCRATIC

■f ■ -,r *: ųmztib
STATES

H# . ! •

At/

1 A:

3 

ATTOR
COOf COGWTT

24A
YSO-O.C
Njm

GAIDAS
SE?iIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
1 ■ ' i •

TeL 927-1741 — 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS.

MOVING
Apdnustis ptrknuftymii 

H brofrip atitvmv.
ANTANAS VILIMAS 
Š75-1B3Ž arba 376&M

SOPHIE BARČUS
EADU0 iSMOS VALANDOS 

Vfoaf peegnmot B WOPA, 

14W> idL A M,

Lietuvių kMba: kasdien nuo pir- 
madienip iki penktadienio 3:00 
-3:30 va£ Mričt Šeštadieniais 
ir sekmadteaiau nuo £30 iki 9:30

ir mes esam suvalkiečiai. Taip 
verdama nuo senovės, tik reikia 
anksčiau atsikelti, užkaisti pua- 
dus. K41 karves pamelžtame ir 
gyvulius pašeriame, tai ir pus
ryčiai išverda. O šiandien po 
pusryčių einame dobilų varty
ti, tad pietų nereikės, virti- Kas 
liko po pusryčių. Tai tik papil
dom, kitaip nespėtame apsidir 
bti. Darbas darbą veja, nes jau 
ant kalno rugiai pradeda bal
tuotu

TOM HYNES 
An Outstanding Illinois Leader For 

COOK COUNTY ASSESSOR

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
h/? 2533 W. 71st Street

• 1410 So. 50th Ave., Cicero
F Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

V«d«ia Aldana Deck*
TaleL: HEmlock 4-241J

7159 So» MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL* <0629

fiMRi U stoka

dirbti trise?
— Kitą savaitę, — sako, — 

Petras parvažiuos iš rookyklos 
ant rugiapjūtės, o prie svarbes 
nių darbų kaimynų šeima pade
da, nes teturi tik tris hektarus 
žemės ir neturi arklių. Su mūsų 
arkliais ir savo Laukelį apdirba, 
o už tai mums padeda prie ru
giapjūtės, kūlimo ar mėšlave
žio

— Kaip jis gali pragyvent, tįek 
žemės teturėdamas su 5 asmenų

“An and bard-working legislator, he has developed 
expertise in education and government finance. His many 
boosters know him as a men of his word and a Senator 
skJUed In the often dedicate arts of negotiation and com
promise, two important attributes for a legislative leader.”

Chicago Sun-Times

•SUPPORTED
-More state ad to pubGc schools
-Tax relief for senior citizens
-Generic drug legislation
-Prevention and treatment of chid abuse

• SPONSORED AND PASSED
-Tax breaks tor homeowners who mantam and rmo'-ove ther property

• SPONSORED AND PASSED
-Exemption for al homeowners with potential individual tax savings
of $100 to $180

• SPONSORED .AND PASSED
-Bi alowng a new type of loan to help senior cozens pay real estate 
taxes

AM8ULANCK 
PATARNAVJ- 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

' Didžiouaioa kailių 
pasirinkimai

Jei žinote asmenis, kurie

— Mat^ jis dar dirba Vaitakie-1 
mio mokytos sargu ir šiaip | 
taip išsiverčia, kad ir vargįn- 
giau 'gyvena.

VYKSTAME Į PUNSKĄ
Rytojaus dieną mano šeimi

ninkas Juozas pavėžino mane 
motodklM pas J. Vainą į Puns 
ką. 3. Juodvalkis buvo įdavęs 
jam nuvežti keletą senoviškų 
lietuvišku medalių muziejui Ra

Tom has received over 3 dozen awards 
during his Senate Career. Including ..

krapštantį savo kieme. Tuoj ir 
susipažinome. Aš ir sakau:

tome atsiųsti jų adresus. Me* 
jiems siusime Naujienas <W sa
vaites tyganKamiL

menkniekiu jtfMf lietMHrwkii bo-

Ta pačia proga norėjau pakal
bėti apie jūsų kultūrinę veiklą

adership ... Experience ... Meas... 
For Thomas C. Hynes For Assessor.

BIN CHICAGO PULL LEVER 24 A SUBURBAN VOTERS PUNCH No. 137 W
—<X>VOTE DEMOCRATIC NOVEMBER 7.4

NARIAI:
C>M3U?Of
Lietuviu
lAi^otuvių
Dfrertorii
Asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IH LAURYNAS LABANAUSKAS 

L3O7 So. LFFUAN1CA AVENUE. Pkone: YArdr 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
14A$ So. 50tb Ave„ Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3S19 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd> 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICl)

2424 WEST 6Sth STREIT RlpibUc 7-12U
2314 WEST 23rd PLACE Vli rlnW 7-4671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa HUK PL »74-441«

~^ ~ P J. RIDIKAS ~
3354 So. HALSTKD STREET Phone: TArti 7-1111

MAUJIBMX, CHICAGO 5, ILU Thursday, 2, 1878 /



DABAR, NE RYTOJ!

REAL ESTATE

Dail. Miko šileikio kūrv

Pavardė Ir vardas

lefonu

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresai

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresas

■---- > mLPivardė ir vardai

V, Vytenietis.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me §4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

T ark 
riuos 
Ėvan

Kc'penhagoje ir jos
Išpildydavo dalį 

danų skautų suva- 
stovyklose ir ture-

JAV LB Cicero, 
apylinkės Balius

>11 Fnnk ZapoIIi 
OCT* W.T5fh St

GA 4-1654

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ <?

Pavardė ir vardas_________!_________ _

NAUJIENOS1 KIEKVIENO 
DRAUGAS IR BIČIULIS

lasnrance. Income Tas
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

Pardavfam 
2M4 WUT

TateLi U|

— Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

Prenumeratos pratesimo, užsakymu. bei gal Imp įkaitytoje reikliam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL______

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum Langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKL VPAS ir garažas Mar- 
quette Parke.

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

Siuntiniai f liefęnį
ir kitus kražtua ^ 

P; NEDZINSKAS, '4065'Arehir’i^ 
Chicigo, 111. 60632. T«L,YA-7:»IO.

Paskaitas perteikiamos nemokamai. Neturintiems .tran- 
sportacijos ir dėl kitų informacijų, prašome kreiptis šiuo 
tel. 735-4048.

*f" ? VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Ha- 
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-

- -V '

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
tB 7 EMA IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS E

EL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidiny 
Dirbo ir užmiasČIuosa gmtt, fa
re nruotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Tai man Ava, 

Tol 927-3559

• Platinimo vajau* proga, nrašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

HELP WANTED — MA L E-F EMALI 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

M. i I M K U
Notary Publlf - - . C**: 

INCOME TAX SERV1C1; 
4259 S. Maplewood. Tat 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės įra

šymai ir kitokį blankai. -

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

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PAŽINKITE APAŠTALO POVILO 
LAIŠKĄ ROMIEČIAMS.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

NAMAS — SVAJONE: 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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
LIETUVIŲ PĖDSAKAI 

DANIJOJ.

ASTRALOGIJA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadienį n.uo 11 
ryto iki 5 vai. popiet. Apoint- 
mentų nereikia. Elinora Jakš
tas, 17 No. State St kambarys 
1717. Tek 782-3777 arba 925- 
8392. (Pr.).

STORE MANAGER
Experienced meat cutter and produce
clerk with delivery after 3 O’clock.

Immediate opening.
Call 524-0310

SAM'S SUPERMARKET
OAK PARK -

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

— Liet. Skautuos 60 m. St 
Petersburge, Floridoje, gyve
ną skautininkai ir skautinin- 
kės nutarė suvažiuoti ir St. 
Petersburge paminėti Lietuva? 
skautijos 60 metų sukaktį šia 
programa: lapkričio 5 >d. (sek* 
madienį) 1 vai. šv. Mišios šv. 
Kazimiero misijos bažnyčioje, 
lapkričio 8 d. (tree.) 12 vai. 
bendri pietūs The Happy Dol
phin Inn, 4900 Golf Blvd., St. 
Petersburg Beach; registruo; 
jamasi iš anksto (818) 360- 
4113; lapkričio 8 d. (tree),. 6 v. 
v. skautiškas laužas Lietuvių

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUITTE GIFT PARCEL! ftRYKl
L501 W 49th If., CNeaet, III. *0629. — TM. WA 54717

WJ Se. Chic**, HL _ t< 254-332C
V. VALANTlMAf

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

Pavardė Ir vardai__________________________________ _ _________

SIUNTINIAI I LIETUVA •
M ARDA N0REIKIEN1

ES03 Wert 4»th St, Chictgo, HL &062J • Tel vTA 5-Z7J7 
*t«Ir!r>tfmct forai fO<Jm ĮviHv fraklv.

MAISTAS Ii IVRDPOS SAN^tLIŲ,

Pasibaigus karui pradėjo Da
nijoj organizuotis ir lietuviai 
skautai. Veikė skautų draugo
vės “Lietuva” ir “Vytėnai”. Pa
starojoj buvo daugiausia susi
būrę moksleiviai ir studentai. 
Abi draugovės priklausė “Ne
muno” tuntui, kuriam vadova
vo skautininkas J. Vanagas. 
Mūsų skautai stovyklaudami 
su vietiniais, kiekviena proga 
kėlė. Lietuvos vardą. Kartu sto
vyklaudami. surado danų skau
tų stovyklavusių Lietuvoje 1938 
m. Turėjo sudarę tautinių šokių 
grupę, skudutininkų būrelį, miš
rų oktetą ir kt. Daugiausia kon
certuodavo 
apylinkėse, 
programos 
žiavimuose, 
jo pasirodymą Kopenhagos ra
diofone. Ten didelį susidomėji
mą sukėlė mūsų skudučiai, ku. 
rie Danijoj gal nebuvo žinomi 
Turėjo’ įsivedę “Lietuvių žinio
se” skautų kertelę ir išleido at
skirą skautiškos veiklos leidinį

Šias veiklos žinias pavyko su. 
rinkti iš įvairių tremties lai- 
kraščių. O koks buvo tas kasdie
ninis tremtinių gyvenimas Da
nijoj, gal teks parašyti kitą kar-

BUSS. OPP. — IN TOWN / 
Biznio Proga — Mieste

brangi knyga visiems lietu
viams, graži dovana kiekviena’ 
proga. Įsigydami pirmąjį tomą, Į 
padėste įleisti antrą istorijos 
tomą. Kietais viršeliais, 560 psl. 
kaina $15.00.

Reikalaukite knygynuose ir 
leidėjo adresu: J. Urbelis, 1649 
No. Broadway, Melrose Park, 
Ill. (50160.

- “LIETUVOS AIDAI
n, KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
FJ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9-30 vtL vak
' Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

rodą. Visi skautai ir visos skau 
lės, jų bičiuliai'ir rėmėjai kvie 
čiami šventėje dalyvauti ir pn 
siminti įspūdingas jaunystes 
dienas. Korėsb.

10 dolerių moksleiviams 5 dol. 
Bilietai gaunami pas St Pran- 
skevičių 1516 So. 51 Ct, Cice
ro. Telef. 656-2550.

Valdyba.

— Prano Čepėno “Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos” I t.

.... — St. Anthony Su vinys and 
Ioan Assn., Ciceroje ir jos ve 
dejas Joseph Gribauskas vi
suomet priside<la

— Teodora ir Ignas Serapi
nai dovanojo Naujienoms plo
kštelių rinkinį, kurį laimėje 
AL Zujus iš Brighton Prko. Dė 
kui visiems dovanų sponso- 
riams, dėkui skaitytojams, pa 
rėmusiems Naujienas, perkan' 
bilietėlius ir siunčiant aukas 
Dėl pinigų ir daiktų kreiptis į 
Naujienų administraciją* o dėl 
taupymo sąskaitų — į atftiri 
karnas taupymo bendroves. ‘

— Frances Zenkus iš Mar 
quete Parko laimėjo $25 gry
nais, kuriuos dovanojo Mtual 
Federal Savings and Loan As- 
s’n. Tokią pat sumą dovanotą 
Lack-Lakawich Laidotuvių: Na 
mų , laimėjo A. Abraitis iš 
Brighton Parko.

J. (iepneris iš Brighton 
j laimėjo S5O yr\nais, ku 

tam tikslui dovanojo 
5 ir Sūnų Laidojimo Na 

Tokią pat sumą laimėjo 
Gauronskis iš Marquette 

ParkoJą dovam jo Doonakt A 
Petkus, sav. Marquette Fune 
-ai Home1 L t.

D i M * ŠIO l 
te NL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $9S pusmečfoi, automobili* 
DELIVERY MAN WANTED ! UaMlity »pdnw^mM ■ p«n*fatn>—M 

| Kreiptia...... ....
Pay day every day. Immediate open- A. L A U tt 
ing. Flexible hours. Be your own Sa ASHLAND AVV^ 1
boss. Our people make $100 plus per S3M77S ' ~ 4
day. Elk Grove area. . ; 1

Cail 364-1340

š. m. lapkričio- mėn. 1*1 d. 7 
vai. vakaro’L4V LB ‘ (R) Cice
ro Apylinkės Valdyta rengia 
RUDENS BALIŲ Šv. ’’Antano 
parapijos salėje,:T50d -So. 4&°Čt; 
Cicero’. Bus; koncertinė dalis, 
laimės šulinys ir skani vakarie
nė. šokiams gros K. Venckaus

K. Čižauskas iš Marquet-
Pradedant šiuo šeštadieniu, lapkričio’ 4 d., 1978 m. ”Lie-J te Parko lainieJo $35 grynais, 

lu ųhopjyoos patalpose. 3638 «. 83 SI. (..„cage, III. 7:1jr GeraldasJ Dainli(Įas, Kudei. 
vai., vakare, dėstome lietuv.ėkaj šv. Bašlo Instituto (velta-1 1;]„ i^dotuvių Namu dlrekto- 
rinės mokyklos) kursą — Apaštalo Povilo laišką Romie-^s riai. 
čiams, kurio pagrindinė tema yra: “Nes Evangelija yra 
Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki . . . nes Dievo 
teisumas joje apsireiškia tikėjimu tikėjimui, kaip parašyta
— ‘Kas tikėjimu yra teisus, gyvens’.

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED

A PRESIDENT! 1
Many Presidents have bees 

elected with the help of < slogan 
that eanght the popular fancy. 
There was Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding’s “Back to Nor
malcy"; Roosevelfs “New Deal" 
But it was & slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
HarriAn into the White House.

This is the story: Martin Van 
Buren was running for re-election 
in 1840. backed by a Democratic 
Party so powerful and well-organ- 
ized that it was generally conceded 
that his Whig exponent, William 
Henry Harrison, stood no chance. 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly. “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
epend the rest of his ,days in r log 
cabin drinking hard cider.“

The Whigs crired upon this ob- 
•Cnre little paragraph and turned 
it. into » mighty tribute. Harrison’ 
bename the “log-cabin, hard-cider 
candidate,“ his military exploits 
were t^I aimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the rugged frontier hera 
i Actually, Harrison had an in
come of 512,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facte 
did not change the country** con
ception of him- The "Whig election 
was a hearty one, and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
their candidate- On one occasion, 
when Daniel Webster wa? speak
ing <1 a rally in Harrison’s behalf, 
he became so excited that be acto 
ally apologized becan® he, hrmarlL 
was not bom in a k>g cabin.

I The “log-cabin, hard-cider“ cam
paign N*came «o popular that Har
rison was rwept tao cfiLca Thrf 
coeer of the Democratic editor had 
acted at a boocaenng 'and had 
achieved the o^oaht of to tetcs> 
tkm.

1 In mere recent yeta. o»
I Vice Preridean wwpubbety dnbbed 
g Mcigar-caokin& whiakey^drfaikmfc 
aril old man“—< ptxraae which wotf 
hfca many friend* but noC eatoah 
to torcre hh rt-eleetiaa 'Bui> m

— Anna Vėlus - Schzcayer 
Bro:;kficld, Ill., laimėjo Nau 
jienų metiniame bankete pir
mąją premiją australiški 
aviuko kailių kailinius, 6ik) dc 
Joriu vertus. Juos dovano h į
Norman Buršteino kailių pro į 
kvba ir jų priežiūros įmom 
i/ci sandėliav:mo vieta, 185 N 
Wabash Ave. Laimingą kilio 
tą ištraukų pats mecenatas N 
Buršieinas, kuriam Naujieno: 
yra dėkingus. Laimingoji save 
paką prašoma atsiimti iš N I 
Bu i šteino prekybos biznio va 
landomis.

— K. Burba.. tel. 246-1551 
laimėje •<>() taupymo sąskaitą 
kurią Chicago Savings and Lo 
an Ass'n. dovanojo Na u jie 
nonis šiam tikslui. Tokią pa 
sąskaitą paaukojo Standart 
Fed. Savings aųd Ass’n. centri 
rė įstaiga Brighton Parke. Ji 
limėjo Ona Stočkus iš Addi- 

bendri;son, III.

Dauguma lietuvių į Daniją 
atvyko paskutinėmis antrojo 
kare’ dienomis ar tuojau po ka
pituliacijos. Tuomet kilo min
tis įsteigti savą lietuvišką cen
trą. 1945 m. birželio mėnesyje 
M. Brakui vadovaujant, Kopen-! Gausus namų pasirinkimas 
hagoje susiorganizavo Lietuvių pietvakariuose
Komitetas Danijoje. Tai <sant gĮj [) \ jti S REALTY
reikalui, jis galėjo kalbėti visų
Danijos lietuvių vardu. Rugsė” Įvairi apdrauda —INSURANCE 
jo mėn. tas komitetas paskelbė, BUTŲ NUOMAVIMAS paren- 
kad Danijoj yra apie 1.795 lie- 
tuivai. Bet danai ta komitetą 
greitai panaikino ir leido turė
ti tik savo patikėtini. Pradžioj 
šias pareigas ėjo M. B'rakas, vė
liau — A. Sakevičius.

ir visiems lietuviams raudingr 
darbų. Na u j ienų metiniam hai 
l:< iui jie pa<lovunojo 25 gab i- 
!ų Krakėm rinkirą verb*s 
Jį laimėjo Stasys Staniškis i: 
Marquette Parko.

Kartu su kasdieniniu gyveni, 
mu prasidėjo ir kultūrinė vei
kia. 1945 m. vasarą Susiorgani
zavo varg. Sodaičio vadovauja, 
mas lietuvių choras. Jo sudėty, 
je dar veikė tautiniu šokiu gru- 

- -j k v- i- • .. l PRINTER—OFFScTgę, vaidybos būrelis ir turėjo 
nedideli orke^tr>t 1Qexperience on A.B. Diek nęaiaeų, orkestrą. l.Hą.m. pa 350.360 for loop printer. Excellent 
baigdX. įsis|eigė Lietuvių Tauti- company- benefits. Good transporta
ms Ansamblis, kųiį sudarė apie *on’ 346-8082
40 . asmenų.. Įsigijo tautinius t---------- ■ — ------
drabužius, muzikos instrumen
tus ir koncertavo įvairiose Da
nijos vietovėse.. Vadovavo Kir- Parduodama automobiliu taisymo 
vaitytė ir P. Kaminskas dirbtuvė.. Pelningas verslas. Kreiptis

i 1 savininką.
. Danijos lietuviai rūpinosi ir TeL 476-2221
savos spaudos laidiniu. Pirma
sis jų savaitraštis, tai buvo 
“Lietuvių žinios”. Jį pradėjo 
leisti 1945 m. vasarą Kopenha
goje ir ėjo’ iki 1946 m. rugpjū
čio mėn. Po to, 1946 m. buvo 
pradėtas leisti savaitraštis “In
formacinis Biuletenis”. Jį leido 
Thisted lietuvių stovyklos ko
mitetas. Abudu laikraščiai buvo 
spausdinami rotatoriumi.

bos paevigslą laimėjo P. Zda-j Klube; ten pat ir skautiška p. 
r.avičius iš Marquette Parko, v re L. xrLz eL

BEST THINGS IN LIFE

HARA 
ftl Itil whiHm 
WmURHSIAN.




