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BEGIN SU VANCEPREZIDENTO RYŽTAS PRISTABDYTIINFLIACIJA PAKĖLĖ DOLERI
* ir * W

Dolerio vertė pakilo Japonijoje, 
Vokietijoj, Šveicarijoj ir kitur

WASHINGTON, D. C. — Trečiadienį prezidento Carterio 
paskelbtos priemonės infliacijai pristabdyti pakėlė do erio vertę 
vi same pasauly je įr. pakėlė visos eilės bendrovių akcijas. Prezi
dentas įsakė imtis priemonių parduoti Amerikos aukso žymiai 
didesniais kiekiais, negu jis pardavinėjamas iki šio meto.

Be to, veik tuo pačiu metu Fe 
d analinis Rzervų ban kas paskui 
bė, kad pakelia vienu nuošimčiu 
dividendus už paskolas. Matyt, 
kad labiausiai visus paveikė pre 
zidento įsakymas ištirti, ar kar
tais keli didesnieji Amerikos ban 
kai sąmoningai nekenkia dolerio 
vertei, kad galėtų pasipelnyti?

Įsakymas ištirti 
banku politiką

Prezidentas. įsakė ištirti kelių 
didesnių Amerikos bankų poli
tiką ir. nustatyti, ar kartais tie 
bankai sąmoningai nenuvertina 

j3fįerio,.kad galėtų daugiau pa- 
sipelhyti. Užsienio bankai tuojau 
pakėlė dolerio* yęrtę nes jiem^ 
.matyt, buvo žinoma >3raikurių 
.bankų polit&a<IdWurnąver- 

: tkrti. psu
skelbti kelis svarbius nutarimus, 
Japonijoje tuojau pakilo Ameri

TRUMPAI 1$ VISUR

SALISBURY, Rodezija. — Di 
džiojoje Rodezijos dalyje Smit 
ho valdžia įvedė karo stovį ir 
paskelbė, kad pirmadienio nak
tį saugumo jėgų susišaudyme 
su juodžiais partizanais vienoje 
baltųjų farmoje apie 40 mylių 
nuo Salisbury 11 partizanų nu
šauta ię 13 sužeista. Ministeris 
pirmininkas lan Shith karo sto
vį įvedė daugiau 'kaip 30 juo - 
džių rezervacijos^ ir privačiose 
žemės nuosavybėse. Tose vieto 
se, didžiumoje »Matabde’ pro
vincijoje, yra įsirengę partiza
nai ištikimi Zambioje savo šta
bą turinčiam nacionalistų va

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo italas, prie kurio sėdi Dr .Vytautas P. Dargis, Reor
ganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenes nirmininkas, J. Talandis ALTO narys, ir respubliko- 
nos P. Bučas. Vaclovo Noreikos nuotraukaSUSIRĖMIMAI IR ĮTAMPA KINIJOS IR VIETNAMO RYTU PASIENYJE

dui Josua Nkomo.
ii... -r-1

NEW DELHI,-7Indija. —jSalu 
kos doleris. Trečiadienį už dole j tinai nustatyta kad virusų epi
nį japonų bankai- temokėjo 184Įdemija, nuo kurios mirė oficia- 
jenas, o tuoau pradėjo mokėti Imliomis žiniomis 500, bet priva-

Vietnamo karo jėgos bando Įsiveržti į

IRANO LĖKTUVAI
NUSTOJO SKRISTI

TEHERANAS, Iranas. Nei 
šachas, nei kiti valstvK;
gūnai nesitikėj

IZRAELIS NORI, KAD JAV JERUZALĖS NESKAITYTU OKUPUOTA TERITORIJA 
i-

Beginąs reikaauja puspenkto bilijono 
už Sinajaus atidavimą Egiptui

NEW YORKO, N. Y.' — Izraelio premjeras Menahem Begin, 
trečiadienį parodė savo nepasitenkinimą. JAV. Ketvirtadienį jis 
atvyko į New Yorką, kad gafėtų išsiaiškinti su JAV vyriausybe 
visą eilę klausimų, liečiančių taikos sutartį su Egiptu ir galimus 
pasitarimus su Jordanija ir Saudi Arabija. Pirmiausia Izraelio 
premjerui labai nepatinka JAV pozicija Jeruzalės klausimu. Jis 
smerkia JAV kad jos Jeruzalės miestą ’laiko “okupuota terito
rija”. Tai pareiškė Amerikos dipfomatai ir atsakingi valstybės pa 
reigūnai.

Vokiečiai teisia 
nusikaltėlius

KOELNAS, Vokietija. —Vokie 
čių teisingumo organai pakvietė 
į prokuratūrą 61 metų amžiaus 
Martin Patzą ir 65 metų am
žiaus Kari Mįslingą, kad pasiaiš 
kintų. ką jie karo metais veikę 
Mokotove, Lenkijoje. Jiedu buvo

Izraelio vyriausybės atstovai 
keliais atvejais yra pareiškę, kad 
Jeruzalė yra Izraelio sostinė, ir 
kad Izraelis niekad Jeruzalės ne 
atiduos arabams. Ten yra izraeli 
tų Raudų siena ir kite^ švente
nybės. kurių Izraelis neatiduos. 
Tai pareiškė pats Beginąs, tą pa 
kartojo Dajanas Jeruzalės me
ras ir ankstyvesnės Izraelio vy
riausybės. Beginąs negali su-

Lenkijoje ir‘prižiūrėjo Mokotovo 
suimtųjų stovyklą. Jų priežiūros 
laikotarpyje buvo sušaudyti 500 
asmenų, laikytų Mokotovo sto
vykloje. Teismas nori nustatyti,

kad Irano ke- kas suimtuosius šaudė, pagal-kie 
leivinės aviacijos lakūnai meą- no įsakymą. Nuo Varšuvos suki-

185, o banką uždarė. mokėdami ] 
188 jenas. Doleris pakilo Vo
kietijoje ir Šveicarijoje. Londo 
no biržoj ė dolerio vertė taip pat 
pakibo. . v- \ ‘

*
Visi džiaugiasi 

prezidento priemonėmis
Bankininkai žino, kad Ameri 

kos Federalinis Rezervų bankas 
yra nepriklausomas, veikia sa
varankiškai. Bet kai šio banko 
prezidentas paskelbė, kad jis pa 
kelia nuošimčius už paskolas, 
tai kiekvienam buvo aišku, kad 
ne tik prezidentas, bet ir įtakrn 
giausioji finansinė administra
cija pradėjo bendradarbiauti.

Iki šio meto kiekvieną mene! 

sį JAV pardavinėjo po 300,000 
uncijų aukso, o nuo praeito tre

čiomis žiniomi iki 2,000 žmonių, 
yra- japonų paskel
bė Indijosv sveikatos pareigūnai 
Dr. K. N. Tandon pareiškė, kad 
medicinos tyrinėtojams. pavyok 
iš mirusiųjų žmonių kraujo, sme 
genų ir smegenų skysčių izoliuo 
ti tos ligos sukėlėjų pavyzdžius.

WASHINGTON. — Agrikutū 
ros departamentas pranešė, kad 
JAV-bių kukurūzų derlius šie
met siekė beveik 1.47 bilijono 
(milijardo) bušelių, tai yra 8 
nuošimčiais daugiau negu buvo 
spėjama spalio mėnesio pradžio 
je. Bet apie vienas derliaus par 
viršio (surplus) trečdalis atei
nančių metų spalio mėn. 1 dienos 
bus palikta neparduota kaip yra 
nustatyta valdžios trijų metų 
grūdų taupymo programoje.

BANGKOKAS, Iš Vietnamo ateinančios-žinios sako, kad 
KiiUjW^r'Vietn^b-jytmtai^jpafdeny^ yra dideiė įtampa, ki
niečių -karo 'jėgos* kettiose vietose puolė pasienio sargybas ir 
gyventojus. Vietnamas tikslia^!žino,.kad>Kinija [traukia daugiau 
karo jėgų į 'Vietnamo-pasienį ir’rengiasi' įsiveržti į krašto giluma.

Kiniečių karo, jėgos kpncentrįio 
jamos Cao Long provincijos; pa*r 
sienyeje. Vietnamo kariai keliais 
atvejais buvo įsiveržę į Kambo 
diją, bet kiniečių buvo priversti 
pasitraukti iš krašto vidaus. Kad 
panašūs dalykai nepasikartotų, 
Kinija- traukia karo jėgas į Viet 
namo pasienį ir organizuoja įsi
veržimus. Visa tai sukelia ne tik 
Long provincijoje bat ir visame 
krašte labai didelę įtampą.

Kalnuose įvyko 
kruvini susirėmimai

stybės Department© atstovai 
tvirtina.;kad tokio nutarimo nė
ra ir niekas nežino, kada diplo
matiniai santykiai bus atnau
jinti. Sekretoriaus pavaduojąs 
Hodding Carter pareiškė, kad 
nei vienas atsakingas Departa
mento direktorius apie diploma
tinių santykių užmezgimą nieko 
nežino.

riai’bą. ■ eržsidedant
ko prieš šachą. , rugnndinių, 
žmogaus teisių*-.mmdžiojimą. Ira 
no > aviacijos bendrovė dare Z2 
bilijonus dolerių metinių paja- 
mų,.nes Iranąllėktuyas yra pati 
geriausioji priemonė greitai ir 
saugiai susisiekti. Be' to. -strei
kuoja visi lakūnai, neveža ke
leivių į užsienius. Lakūnai skai 
tesi privilegijuoti valstybės tar
nautojai, bet ir jie prisidėjo prie

- streiko.

jaiūčio 3 dienos buvo sušaudyti

prasti, kodėl JAV nenori Jeru
zalės pripažinti Izraeliui, i

Be to, yra dar vienas svarbus 
klausimas. Izraelio vyriausybė 
nori, kad Egiptas ar JAV sumo 
kėtų Izraeliui už kolonistų at
šaukimą ir'pagerinimų Sinajaus 
pusiasalyje perleidimą Egipto 
vyriausybei puspenkto - ' tatijdno

Ronald Reagan

čiadienio ji nutarė parduoti pu
santro milijono uncijų šie žings 
niai padidino dolerio vertę visa
me pasaulyje.

—Nadia Commanneči buvo iš
narinusi pečių kaulus. Ilgas sa
vaites jai teko ramiai gydyti su 
žalotas vietas. Tai buvo nepa
prastai sunkus ir skaudus dar
bas. Dabar ji pasitaisė ir josios 
globėjas sako, kad jai bus duo
ta proga gyvauti Maskvoje 
ruošiamoje Olimpiadoje, jeigu 
tokia įvyks.

WASHINGTON. — Agrikuf 
tūros departamentas skelbia, kad 
iki spalio mėnesio vidurio kvie 
čių iš vežimas ir užsakymai 
(eksportas ir užpirkimai) pasie 
kė 754 milijonus bušelių, prade
dant nuo birželio 1 d. Metais 
anskčiau per tokį Saiką buvo 620 
milijonų bušąlių. Sojos pupelių 
nuo š. m. rugsėjo 1 d. eksportas 
ir užpirkimai siekė 357 milijo
nus bušelių (praėjusiais metais 
buvo 284 milijonai). Komų (ku 
kurūzų) užsakymai kiek suma 
žėjo. Išvžimas ir užsakymai nuo 
spalio 1 dienos siekė 430 milijo

KALENDORfiLIS

Lapkričio 3: Vinifreda, Mar
tynas Nora, Vidmantas.

Saulė teka6:24, leidžias 4:44.

Oras saulėtas.

nų bušelių (pernai buvo 483 mi
lijonai).

WASHINGTON. — Finansinių 
korporacijų valdininkai tvirti
na, kad recesijos 1979 metais ne

Cao Lomm provincijos kal
nuose įvyko keli labai kruvini 
susirėmimai tarp Vietnamo ka
rių ir atsiųstų Kinijos karių, 
paruoštų kalnų kovoms. Vietna
miečiai saugo savo pasienį, bet 
jie nemanė, kad gerai ginkluoti 
Kinijos kariai bandys veržtis į 
Vietnamo teritorijas. Vietna
miečiai šiais metais du kartu 
buvo įsiveržę į Kambodijos te
ritoriją, bet greitai pasitraukė. 
Senais laikais kiniečiai labai aš
triai yra kariavę su vietnamie
čiais, atrodo, kad panaši kova 
ir vėl artėja. Pasienyje buvę su
sirėmimai rodo, kad didesnis 
konfliktas neišvengiamas. Vie
tnamas gavo modemiškų sovi
etų ginklų, bet ir kiniečiai yra 
gerai ginkluoti ir labai agresin
gi. Be to, pasienyje esančios Ki 
nijos radijo stotys labai jau ar
šiai puola Vietnamo vyriausy
bę ir užsienio politiką.

* Į bus. Biznio tyrimo institucijos 
Konferencijų Tarybos sudaryta 
iš 45 patyrusių vyresnių finan
sinių ekzekutyvų grupė nustatė 
didėjantį ekonomijos gerėjimą 
— iš 3.4 nuošimčių 1979 m. iki 
4 nuošimčių 1980 metais.

JAV neužmegs ryšių 
su Vietnamu

Vietnamo radijas tvirtina, 
kad JAV dar šiais metais už
megs dipohnatirtius ryšius su 
Vieftnamo vyriausybe, bet ši ži
nia nepatvirtinta. Amerikos Vai

CHICAGO. Illinois. — Buvęs 
kino artistas ir Kalifornijos gu 
bematorius Ronald Reagan ats 
krenda į Chicagą padėti sen. 
Charges Percy laimėti ateinan 
čius rinkimus. Demokratų kan
didatas Alex Seith radėjo biau 
rią kampaniją prieš sen. Percy, 
kuri galėjo jam pakenkti Sen. 
Percy buvo labai susirūpinęs. 
Jis nori gauti respublikonus kon 
servatorius. Jis bando juos įti 
kinti, kad jie vis dėlto balsuotų 
už sen. Percyy nors jis žinomas 
respublikonas liberalas.
Ronald Reagan savo laiku Hi- 

nois respublikonų tarpe turėjo 
daug šalininkų. Jis nori pasaky 
ti kelias kalbas. Illinois valstijon 
atvyko senatoriaus Percy duktė 
ištekėjusi už demokrato, Geor
gia valstijos gubernatoriaus. Kar 
tu su kitais ji kvietė savo pažįs 
tarnus ir draugus balsuoti už jo 
sios tėvą. Lietuviai resutfikonai 
tai pat įsitraukė į rinkiminę ko 
vą, padėdami sen Percy.

Kiti streikuoja • vien saugumo 
sumetimais. Jie bijo, kad strei 
kuoj an tieji nepanaudotų sabota 
žo prieš lėktuvus ir nepadarytų 
didelės nelaimės nekaltiems žmo 
nėms. Teisingumo ministeris Ju 
sejinas Najadi paskelbė, kad šių 
metų gruodžio 10 dieną bus pa
leisti visi Irano politiniai kali
niai. Spalio 25 dieną buvo paleis 
ti 1,250 politinių kalinių. Kalėj i 
me dar liko 600 politinių. Gruod 
džio 10 dieną bus ir jie paleisti., 
Be to, tas pats ministeris pareiš 
kė, kad Irane bus kiekvienam 
gyventojui pripažįstamos pagrin 
dinės žmogaus teisėr. Teisingu
mo rrinis<erio p?rc'*rk:mas apie 
pagrindinių žmogaus teisių pri- 
pažinim gerokai apramins strei 
kuojančius. Žibalo ir aliejaus 
darbininkai streikuoja. Kiekvie 
na diena padaro Iranui 60 mili 
jonų dolerių nuostolių.

— Atstovų rūmų komitetas ty 
rinėja visą dvasiškio Sun My- 
ung Moon veiklą. Paaiškėjo, 
kad jo organizacijos nariai nu 
sižengė ktf.iems veikiantims įs 
tatymams. Komitetas rengiasi 
atiduoti juos teisman. Klausinė
jamas ne tik jaunimas, bet ir 
vyresnieji. Pats Moon dingo iš 
Amerikos.

— Buvusi Amerikos parkų gi 
dė Lisa Halaby Jordanioje šiuo 
vardu visai nežinoma. Ten ją vi 
si vadina karaliene Nur. Ji, kaip 
žinoma, ištekėjo už Jordanijos 
karaliaus. Nu/ arabiškai reiškia 
Šviesą.

— Kanados vyriausybė atida 
vė šiaurės arktikos indėnams 
35,000 ketvirtainių myliu že
mės. Indėnai galės toje žemėje

SOO'žmon^J Vokiečiai nori;nust3-^erių.' 'Egiptu - tokios?->sūinos 
’rietiiri ir nėra: ’ pasitėngęs ■ mokė 
ti, tai Izraefis 'iTOri. kad'JAV su 
mokėtų Izraeliui tokią sumą 
Izraelio atstovai tarėsi su egip
tiečiais, bet šitas klausimas už
kliuvo. Jeigu jis būtų išspręs 
tas, tai taikos sutartis tuojau ga 
lėtų būti pasirašyta

Izraelio premjeras griežtai Te- 
lavive pasisakęs prieš JAV, ti
kėjosi susitikti su prezidentu 
Carteriu ir išaiškinti Jeruzalės 
ir bilionų dolerių mokesčio rei
klus, bet paaiškėjo, kad prezi
dentas Carteris yra labai užim
tas ir is su Beginu visai negalės 
susitikti. Jis kelioms valandoms 
bus New Yorke, o vėliau skris 
i Chicagą, bet neturi /aiko susi
tikimui su Beginu.

Izraelio remjeras Begin turės 
svarbesnius klausimus aiškintis 
su sekretorium Cyrus R. Vance, 
turės priminti Beginui David 
stovykloje vestus pasitarimus ir 
Begi n o sutiktas sąlygas taikai 
tarp Egipto ir kitų arabų valsty 
bių. Vance turės Izraelio prem
jerui priminti, kad Izraelio ats
tovai pasižadėjo atitraukti savo 
karo jėgas ne tik iš Sinajaus, 
bet ir iš Jordanijos žemių. Jis 
privalės išsakyti, kad Jeruzalė 
yra izraelitų c kapuota, kaip yra 
oku” (. is Sinaus, Gazos plo
tas, kairysis Jordano upės kran
tas ir Golano aukštumų sritys.

Izraelio atstovai pasižadėjo 
tartis su savo kaimynais ir at
šaukti Izraelio karo jėgas iš vi
sų okupuotų sričių. Sekretorius 
jam parodys dokumentą, su ku
riuo pats Beginąs sutiko David 
vasarvietės pasitarimų metu. Do 
kumentas parodo jungti tarp tai 
kos su Egiptu ir kitais Izraelio 
kaimynais.

Be pasitarimų su sekretorium 
Vance, Beginąs turės progos su 
sitikti su gen. Dajanu ir kitais 
Izrdaelio taikos delegacies na
riais, apsistojusiais Washington*. 
Jie skrenda į New Yorką.

tyti. kas yra atsakingas už šiuos 
nusikaitimus.

Daug vokiečiu žuvo 
Jugoslavijoje

BONA, Vokietija. — Vokie
čiai nustatė, kad Pirmojo pašau 
linki karo metu Jugoslavijoje 
žuvo 13,000 Vokietijos karių. 
Visi jų karstai surasti, jie suvež 
ti į dviejas kapinaites ir ten pa
laidoti. Dabar nustatyta, kad 
Antrojo Pasaulinio karo metu 
šių dienų Jugoslavijos teritori
joje žuvo 113.800 Vokietijos ka
rių. Nustatyta, kur palaidoti 
73,000 Vokietijos karių, bet ne
turima tikslių žinių apie liku
sius. Tiek težinoma, kad tie ka 
riai yra išmėtyti po įvairiausias 
Jugoslavijos vietas. Vokiečiai 
yra pasiryžę nustatyti jų žuvimo 
ir Jaidojimo vietas.

Mokytoja Weaver 
pripažinta kalta

CHICAGO, III. Mokytoja 
Nola Jean Weaver pripažinta 
kalta, jai paskirtas 250,000 do
lerių užstatas. Prisiekusiųjų 
teismas, susidedąs iš 6 vyrų ir 
6 moterų, išklausęs abi puses 
ir klausimą svarstęs 10 valan
dų, nutarė 35 metu amžiaus me 
kytoją pripažinti kalta. Ji nu
šovusi savo vyra Larry ir pade
gusi miegmąjį. Visi daviniai ro
do, kad jiedu paskutiniais me
tais nesugyveno, ji turėjusi kitų 
draugų, mokytojavo aukštesnė
je mokykloje. H aiškino, kad 
vyrą nušovė įsibrovėliai.

— Atsistatydino penki Argen 
tinos ministerial. Jie nepritaria 
prezidento griežtai politikai.

— Maskva įsakė šešems so* 
daryti, kas jiems patinka. Grei- ‘ vietų kosmonautams nusileisti 
čiausiai, jie tą žemę laikys me-, žemėn. Erdvėje jie prabuvo 139 
duoklei ir žuvavimui. | dienas.



HI metai
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Testamentai reikia gerai padaryti

i u ruts

jhmib Kaunas. čia matoma son<ii medini Aleksoto tiltą per Nemuną, Tai yra Ubai reta nuotraukl

esąs

Balsuokite tiesiai už demokratus

nėtas išmokas (benefitus) dė -j pašaipą nuo
ka politiniu raumenų, išren ? 1.?1 . Ie^?s

Paid aad 
Companded

ir vak 
politi- 

Petitas

• SUPPORTED
-More state aid to oub^c schools
-Tax neBef for senior citizens
-Generic drug legislation
-Prevention and treatment of child abuse

• SPONSORED AND PASSED
-Tax breaks for homeowners who manfaie and improve their property

• SPONSORED AND PASSED
-Exemption for aR homeowners with potential individual tax savings
of $100 to S180

• SPONSORED AND PASSED
-Bi slowing a new type of loan Jo help senor eifcens pay real estate 
taxes

ATS. Normalus peiisijofi 
ėjimo laikąsi Italijoje yra 
In. ainž.. gi JAVbėšė — 62

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

Chicago Sun-Times

TESTA
, AR SOVIETAI GALI
) P ' SIX UTM>Tl ■>

tani valstybės atstovus 
dininkus iš savo pačiu 
irių partijų. K

.JEI PASIDARIAU 
MFXTA

kad taip 
ries taip da- 

prieš 
veikia

“zoning” taisyklės, dėl iškabų 
‘Tor sale”, pabrėžė adv. Savi
tas, - ir iškabos pakabinimasm.

Pensijų didumas: Italijoje pen automobilyje visdėlto netiesic

^rthrust of my political career tea been the effort to increase
* *■ v ■ -v X

Ilty and cut spending wherever possible while continuing 
’ \ * i ’ •' <

ial services.” tumMyndl J

ilgametis patyrimas
Ja ruošiatės kelianti — kreipkitės į Rietuvių {staigi}:

Americah Travel SėfVfce Bureau 
9727 S. VVęštira AVėĄ lif- WG43 

Tetet 312 238-9787
• Nemokam m patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiai^, lairų.

oių (cruises), viešbučių ir automobilių nuorriavimo rezeirVadjas; Paduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus loštus; 
Sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ur teikiame infor- 
macijas visais kelionių rpikatate,

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais,' tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

y

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Laapkričio 3, 1978. Nr. 33 (53)

darydami testa 
i.’-.mo, kad jo 
lėkti Sovietams 

ui, darytumas testamen- 
i paskirstyti savo turtų, 

(aip, kaip pageidauji ir tokį 
testamentų niekas negali sulau 
žyli, jokia Sovietų valdžia 
prie jo negali pris; kabinti. 
Jeig^i testatorius paskirtų sa 
vo turto dalį Lietuvoje įve
liantiems giminėms, tai, žino 
nia. Sovietų valdžia būtų pri
versta, kad išgautų tą turto da
lį ir gal perduotų dabartinėje 
Lietuvoje gyvenančiam.

Testatorius, norėdamas pa 
likti turto dalį Lietuvoje įve
liantiems asmenims, būtų už 
tikrintas, kad jo giminės tik 
rai gautų, jo testamentan turė
tu būti įsaŠytas ir paskirtas 
patikėtinis (trustistas), vienas 
ar du asmenys. Jeigu testa- 
rius numirtų ir jo testamentas 
pereitų per Probate teismą, ta 
da testamento vykdytojas teis 
mo būna atleistas iš savo pa 
reigų, o trustistas perima j(

pareigas. Kol byla būna užda
ryta, tunas būna paskirstytas 
Žinoma, išlaidos piimiaųsn 
turi būti apmokėtos. Dalis tūr
io, kuri yra paskirta giminėms 
Lietuvoje, būtų perduota 
Couty treasure.kol iš Lietuvos 
beneficiaras atsilieps.

Tai taip praeityje buvo praK 
rituojama. Prieš 25 metus mū 
sų raštinė turėjo prisirengti 
kaip apginti ir pasiruošti be 
išpilyti testatoriaus norą. Nu< 
to laiko mes darome testamen
tus, ypač tokius, kuriais paliei 
karna turto dalis Lietuvoje gy
venantiems giminėms. Pir
miausia įrašome turto globėją 
(egzekutorių) bet kaip jau mi 
nėjau, jo autoritetas pasibai 
gia, kaip pereina per PProba- 
te teismą. Trustistu galia nepa
sibaigia, kol turtas nebūna iš
dalintas Lietuvoje gyvenan 
tiems. Todėl egzekutorius (glo 
bėjas). paliktą dalį giminėms 
perduoda į t rusto globą ir tru
stistai pirmiausia pinigus tu
ri įdėti į banką.

Pvz. Pelnas Jokubauskas. 
paskirtas trustistu Marijai Ja
kaitienei paliktam turini. Tat 
stistas pirmiausia turi teisę ii

gali sueiti į kontaktą su Lietu- f 
voje gyvenančiais gjimnčmis 
Tik tada giminės sužino, kiek 
turto palikta ir kur jis yra lai
komas. Tada giminės gali nei 
kalami iš trustistu ar jiems pi
nigus persiųsti ar kokią me-' 
džiagą. Trustistai privalo pil ’ 
dyti lik giminių reikalavimą. Į

Iš patiekto pavyzdžio kiek i 
vienas gali suprasti, kad So 
vielų valdžia negali prisika 
bind prie giminėms Lietuvoje- 
gyvenantiems palikto turto. Ž 
noma, testamentas turi būt 
atsargiai, aiškiai ir supranta 
mai parašytas,kad Sovietų va ‘ 
džius įgaliotiniai neglėtų prie 
to palikimo prisikabinti.

iŠ savo patyrimo ir ilgų me
tų praktikos panriau, kad šio 
krašto didžiuose miestuose yra 
Sov. valdžios įgaliotinių. Pvz 
jei mūsų tautietis numiršta J 
AV-bėse ir spauda apie tai 
paskelbia, kur jis gimęs ir dar 
pažymi, kad jis paliko dau£ 
turto. Mes Čikagoje turime 
vadin. “kūmučių”, kurios įsi ; 
giją lietuvišką laikraštį su mi-! 
rūsio j o aprašymu ir perduoda. 
Sovietų agentėliui, gaudamos 
mažą “kyšelį”. Tada Sovietai 
jau turi “ant kabliuko žuvį” j 
Jie tada pasiunčia žinią Lietu
von, sakydami, kad jie galį 
atstovauti mirusiojo turtą. So-j 
vietai greitai išduoda “powetj 
of attorney” ir JAV pripažįsta 
tą įgaliojimą. Tuomet gali su 
sidaryti sunkumų palikimui 
Lietuvai persiųsti giminėms 
Tačiau jeigu testamente yra'

sudaryta Htrusto sutaris”, ta
da Sovietų įgaliojimas atsidu 
ria antroje eilėje, o trustistai 
tampa pirmos eilės vykdytojai 
palikimui parsiųsti giminėliu 
Lietuvoje.

Adv. Charles P. Kai

Senjorų kavinę St. Monicoje 
Galifė aplankius

Praeitą vasarą sveciavaus. 
Los Angelėse brolio šeimoje 
Turėdami laisvo laiko veik 
kasdiena autobusu nuvažuo 
davome į St. Moniccs gražų 
paplūdimį pasimaudyti ii' pa 
sigrožėti gražiomis* apylinke-

i mis. Nors oro temperatūra

sijos mokamos 70% nuo dir
bančiojo uždarbio., gi JAV — 
nuo 30*40% nuo dirbančioje 
pajamų.

Buto nuoma: Italijoje—nu< 
>12-18% nuo pajamų, gi JAV— 
svyruoja nuo 35~40% nuo pa
jamų.

Maisto kainos: Italijoje 15 
25% nuo pajamų, gi JAV— 
25-30% nuo pajamų.

Medicinos aprūpinimas: Ita j 
ii joj e visiškai
įskaitant visus 
pas gydytojus vizitus ir 
nines, JAV su Medicare 
drauda, apmokama 80%

giniai prieštarautų veikiau 
čioms taisyklėms.

KL. Kur aš turiu apeliuoti 
jei nėra numatytos apeliacijos 
teisės? Aš gaudavau bedarbio 
pašalpą po $100 į savaitę per 
26 sav, po to nebuvo pašalpa 
pratęsta. Kai aš užpildžiau 
kažkokią papildomą formą 
tai įstaigos vedėjas pasakė 
kad aš gausiu $25 į sav., vaiko 
išlaikymui. Tą savo pareiški

nemokamas i mą jis užrašė kitoje tos for- 
mediciniškm nios pusėje.

Ii prO
o
ap

išlai-

Balsuokite už mūsų rėmėjus

BALSUOKITE Už 
THOMAS C. HYNES

ASESORIAUS PAREIGOMS

OFFICES
i.

BUTO 
' STAAB 
. WUT0C

2 •orovot AM» U9VTZMAKT •CTIIMOt

. 3
ATTOF 
•CN

(VM.

24 
A3SBSQS

9001 eowrv

r

M~deb:ratic* ....-t : . s ,

v ? ? J - 'L >

A
*

24A
TKo»c» C.

OM HYNES
Outstanding Illinois Leader Fbr

OOK COUNTY ASSESSOR

r dens 60 laipsnių, tačiau saulu
tė paplūdimyje liek žmogaus 

. odą įkaitindavo, kad skubia; 
tekdavo ieškoti pavėsio.

Prie vandenyno paplūdime 
aukštame krante dideliame 
pastale veikia senjorams ka
vinė, kur didelis būrys lanky
tojų gauna skanios kavos už 
13 c. Prie pastato esančiose 
aikštelėse pensininkai vien! 
žaidžia pink-pongą ir kL; c 
dauguma —poilsiauja palmių 
pavėsyje, šiame klube du kar 

. tu savaitėje /sti šokiai, kur su 
sirenkę įvairių tautybių senjo
rai bei senjorės pasilinksmina 
ir gerai laiką praleidžia.

Aplinkuma — gana graži, 
čia auga pa k ran ėję įvirh 
rūšių medžiai, gi dominuoja 
tišdidžii siiebiaši vis aukštyn 
kelių rūšių palmės; su “karu 
romis” palmės vadinamos “ka 
rališkonris”. p. pel

JŪS 'KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME
ITALIJOS IR JAV PfeNSlJŲ 
PROGRAMŲ PALYGINIMAS

KL. Ar gairtumėte skaityto 
(jam paskelbti Italijos ir JAV 
pcns’jų P’ograiiųi. P-glyginimą 
rr išmokų (beįiėfilii- dydubią?

. Vyt. k-ska?

iš-

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to

Tačiau aš vaiko 
} išlaikymo pašalpos iki šiol ne
gavau. Dabar aš vėl grįžau 
seną darbovietę ir dirbu. Nors 
aš jau pora kartu buvau toje 
pačioje įstaigoje, klausdamas 
kada aš gausiu vaiko išlaiky
mui pažadtą pašalpą. Vieną 
kartą tos įstaigos tarnautoj a* 
pasakė, kad turėčiau kantry 
t ės, o kitą kartą tarnautoja 
pasakė, kad aš per ilgai lau
kiau ir atsisakė man duoti už
pildyti apeliacinę formą. Pa
tarkite, kur man tuo reikalu 
kreiptis? J. H., iš Westsides

ATS. Jūsų kreipimasis gauti 
vaikui išlaikimo pašalpą yra 
geras, Jūsų, pretenzija ^pripa- 

li gyventojai turi apdraudę .\e^/a Ir Risite vai-
nėias išmoka fhpnpfifns? dA-ikul Alaikyųiu pašalpą nuo

Toks didelis skirtumas 
dėlto ,kad 95% Italijos gyven
tojų, įskaitant inžinierius, par 
davėjus, tarnautojus, fabrikų 
darbininkus ir sąskaitininkus 
teveik visi dirbantieji — -yra 
organizuoti į unijas, kurios 
dirbantiesiems iškovojo to
kias pensijų išmokas (benefi 
lūs.).
Tuo reikalu praeitos savsiėj 

dienrašty Chicago Tribune Jo 
seph P. Mayer (Voice of. Peo
ple”) rašė, kad Italijos unizuo

KL. Aš žinau, kad veikia 
Chicagos mieste nuostatai, ku 
rie draudžia iškabinti lentelę 
‘‘for sale'’ ant rezidencinės; 
nuosavybės. Bet tenai nėra pa 
sakyta, kad būtų draudžiama 
iškabinti tokią lentelę ant au
tomobilio. kuris laikomas prie 
rezidencinio namo. Ar aš taip, 
galiu padaryti?

L. C., iš Briugcporto.
ATS. Kostas Savickas, Chi

cagos m. korporacijos lesiais^ 
pa tarėj as, pasakė, 
daryti negalima.
rant Tamsta .pasielgsite 
įstatymą dvasią. Čia

pasakė Agaliece jMillėr, komi 
sronrerė iš Bureau of Employ
ment Security įstaigos. Ji dar 
pridėjo: “Papildomas išmokė
jimas po §25 į sav. už tą laiko
tarpį savaitės laike bus jum? 
išsiųsta”. '

KL. Mano molina prieš kelis 
metus mirė. Jiedu (mama ir 
tėvas) turėjo bendrai (joint 
tenancy) stakų. Tėvas visada 
turėjo sunkumų iškeisti iš sta 
kų gautus čekius. Nors tėvas S 
siuntė visus pažymėjimus, t 
y. mirties certifikatą, išleidi
mo nuo taksų raštą iš“Atorney 
geenrals” įstaigos, bet tas nie
ko nepadėjo Ką mano tėvife

dar turį padaryk* kad jo vftr 
du stakąi batų perrašyti?

C. V. is Nortsidės

ATS- Ii Chemical Bank, N. 
Y., pranešta, kad jau jūsų tė^ 
va vadu šlakai yra perra
šyti ir jis jau neturės ateityje 
sunkumų gautus stakų čekius 
keičiant.

KL Aš turi usunkumų gau
ti bet kokį darbą, nors aš kelis 
kartus kreipiausi į valstijos 
“Employment” įstaigą, kur: 
visai tuo reikalu nesirūpina 
Dėl akoholiznib aš pats pame
čiau tarnybą prieš metus lai
ko. Valstijos Darbo įstaiga ma 
nęs neprileidžia prie valdinin
ko pasikalbėti dėl mano prob
lemos. Ar yra kokia įstaiga,ku 
ria mane paįdytų nuo alkohp- 
lizmo. L. P. iš Southsidcs

ATS. Dėka įtakingo asmem 
laiško, Valst Darbo įstaigai 
yra jums paskirtas pasikalbė
jimas (interview), kuris jus 
netrukus kur nors įdarbins.
KL, Mano vyras yra 60 metų 

amž. ir gauna nedrbingume 
išmokas (benefits). Aš š. m. 
gruodžio mėn. būsiu 58 metų. 
Ar aš galiu gauti kokia, pinigi
nę pašalpą? D. B

ATS. Jūs turite būti 62 me
tų amžiaus arba turėti^ savo 
globoje vaiką, jaune^H^-hegL 
18 metų amž., kad gaĮęfiimėi 
gauti Soc. See. išmokaą {bene- 
fitus) sau ir vaiko išla^ymui. 
Tuo reikalu jūs turite kraiptis 
į Soc. See. įstaigą -ątninka- 
moms formoms užpildyti. Jei
gu jums reikėtų pagalbos, tai 
jums gali padėti LB. Soc. klu
bo vedėjas Av Čepulis, 3548 S. 
Ėmerald avė., Chicago, Ill.

f tKL. £š esu pensininkė ir 
tūrių cukrinį Ilgį (diabet). Aš 
turimų naudcįir linsulnią, kurį 
man su adatą įleidžia špėfcialr 
Stas. Pirkmą karią insuliną pir 
kau vaistinėje Gibson, lit, ;už 
?4.34 už butelį, gi’F^iirbiįy — 
ūž Vokįo pat dydžio butelį tu
rėjau sumokėti $6.54. Pasaky
kit, kur aš galėčiau Ūteįįųrkti 
insulino pigesne karhŽ, lies u 
mažos pensijos aš riėgalitr taip 
brangiai mokėti? <Li! W.
■ ' fe

ATS. Kadangi.. .įvairios, vais
tinės vaisiną pardaviųėja įvai
riomis kainomis, tai jūs turite 
pati patikrinti, kuriose vaisti- 
nešė galite gauti pigiau/ Tai 
yra “amerikoniškas gyvenimo 
kelias” <‘American wayK kui 
competicija pdeda varĮclojams 
įsigyti prekių papiginta kai
na. Su . mažomis pajariiomis 
asmenims gėriu rišras patari
mas — patikrinkite vaistų kai
rias įvairioje vėl^sliriūše..

see us for 
financing 

V AT OUR low RATES

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

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

BIN CHICAGO PULL LEVER 24 ASUBURBAN VOTERS PUNCH No. 1372

DEMOCRATIC NOVEMBER 7

2212 WEST CERMAK ROAD

Fnn KjUaxacsku, 

BDUltSt Mon.Tu«.Fr 1.9-4 flrar.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60601

Pbooei YlrfUia 7*7747

PAŽINKITE APAŠTALO POVILO 
LAIŠKĄ ROMIEČIAMS.

Pradedant šiuo šeštadieniu, lapkričio' 4 d., 1973 m. *%ie-- 
tuvių Koplyčios” patalpose. 3638 W. 83 St. Chicago, I1L 7:155 
vai., vakare, dėstome lietuviškai šv. Rašto Instituto (vaka-1 
rinės mokyklos) kursą — Apaštalo Povifo laišką Romie-j 
čiams, kurio pagrindinė tema yna: “Nes Evangteiųa yra] 
Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kurfc tiki . . . nes tfcevo j 
teisumas joje apsireiškia tikėjimu tikėjimui, ksip parašyta S

’Kas tikėjimu vra teisus, gyvens*. j ‘ . > z J
‘ 7 J

Paskaitas perteikiamos nemokamai. Neturintiems tran-< 
spvrtacijos ir dėl kilų informacijų, prašome kreiptis- akio J 
td. 735-4048. J

naujienos, CHICAGO tf ill. Friday, November 197$
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MOŠŲ SPAUDOJE
Kur tie sustoję laikrodžiai? biau kreipdami dvi laiko krei-

ET

ves tc-yn vieną nuo kitos. Tai 
sąlygojo ir tebesąlygoja ne mū-

S *

o

POW WILL

r-

54 me

ladislovas Zihus, gimęs 1939 sų ’ norai ir pastangos, bet cb- 
—- ------s insti- jektyvūs dviejų pasaulių ski.-

Vngmnai. 39 metų hi*k3ta^pk> 
pas keitimų suma, pakėlusi dva
sini’ žmogaus gyveninų (mate
rialinį momentą sLa.k.u lurtra’ 
eilių), Lietuvoje* yra d’deenė, 
sunkesnė ir kcmpKku? tesnė, ne
gu Vakrauosc p?z t; pa i laiką. 
Du tos pačios kartus Kc’uviai, 
vienas iš Lietuves, kitas iš čia, 

ir abu 
pripažįstantys savarankiškume' 
ir laisvės būtinumą Lietuvai 
yra du skrtingi lietuviai. Nuo-; 
tolis per Atlanta, dalijantis A- 
meriką nuo Lietuvos, šiuo atve
ju yra, palyginti, trumpesnis, 
negu dviejų skirtingų pasaulių 
30-ties metų nuotolis, juos ski-Į 
riantis. Neteikiu tam jokio tra-l 
gedijos atspalvio, paminiu tik’ 
kaipo jau egzistuojanti sudėlin-j 
gą faktą ir nemanau, kad lai' 
galėtų ar turėtų būti kliūtim liaudies P^ešų kirbelyiiėj”. I’gn 
tautos konsolidacijos ir bendrev*s huvo minimas kaž- 
laisvės siekimo reika c. įkoks “išt:kunas Tarybų Liotu-

ivos bičiulis Bimba” ir dar kele- 
| tas Pavardžių, kurių, jau nebe- 

be abejo, “pažan- 
Lai-1 i ma-< 
liūli

ams” bei spaudos “organams”, 
gerokai senstelėjus ir sumenkus

- . Iju įtakai išeiviu tarpe, juos mi
me tapatinamos jau kaip, pa-Įkimų, kurie specialiomis teisė-! n^į pritilo

------- > ^ew kelia vopo Lietuvą ir susi-| šiandien Lietuvos KGB de- 
jei tie tiko ten su vietiniais žymūnais, j dideles pastangas susirasti 

tuosej (t. >u partinio aparato dar-jsau naujus “pažangiečius” jau 
s tarpe jaunesniosios išeivijos

m., baigęs Vilniaus dailės i * 
lutą, dailininkas. Nepakeldamas 
politinio prievartavimo kūrybo
je, nuo lb7ė/ m. prašėsi su žmo
na le dimo Lemigruoti į užsien*. 
Ryšium su tuo pateko j perse
kiojamųjų surašą. Į Vakarus 
buvo išleistas 19 >7 m. pabaigo
je. Gyvena ir kuria Niujorke.

Išsamiausiai jis atsakė Į pir- 
mąjj \ arpo redakt. Antano Ku- kalbantys ta pačia kaili 
eio klausima:

<-

I-aiko inercijos pasekmėje 
nuo 19-11 m. Įvyko Lietuvos at
žvilgiu eilei kraštų ir tam tikrai 
daliai žmonių Jūsų minimi “lai

krodžio sustojimai” arba ir vi
siški jo dingimai, šiuo atveju,* 
kalbant apie vakariečius — ne
lietuvius, pavyzdžiui, amerikie
čiai šiandien komunistinę Ku
riją ir jos okupuotas valstybes 
vadina vienu vardu — “Rus
sia’. šviesesnės (reikia many
ti) politinės-geografinės orien. j 
tacijos amerikietis, prispirtas,] 
gali išsireikšti: taip, jis $rdė-J > 
jęs, kad Rusijoj yra ir •’some: 
Baltic States”, šiuo atveju jau (“pažangų sąjūdi, 
reiškia, sakysim, kad Rtisiia ir j laisvę čia atstovauja grupė j 
Lietuva, dvi kapitaliai skirtin-'menų, i 
gos ir savarankiškos istoriniai,1 tacija besisemiančių iš šiandie- 
kullūriniai ir kalbiniai tautos ir; ninės Lietuvos oficialiosios
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Je.gu Jūsų klausime minimą s prisimenu i 
už Lietuvos! cūs spaudos organai" - 

:ls- svė". Bet paskutiniu laiku
savo veikios argumen. lyt> tiems -pažangiems bi

valstybės, amerikiečio suprati-i spaudos ar iš tautiečių pareis-]

vyzdžiui, New York’o 
Jersey valstijc’s! Ir dar, 
“russians”, gyvendami 
savo “steilllose,, vieni labiau buotojais, sekimui priskirta
linkę kalbėti lietuviškai, kiti kagėbistais, su socializmui iš- kartos ir su ju pagalba dezin- 
estiskai, treti gruziniškai, c tikimais kultūros darbuotojais formuoti bei skaldyti tą pačią, 

rusiškai, tai jau yra ii pan.), tai čia reikalas gal yra c|ar lietuvybės nepraradusia. 
aišku— jų privatus reikalas.}gerokai primityvesm\s, negu tie jaunesniąją kartą. (Esu apie 

norėtų jį tai plačiau užsiminęs anksčiau 
ir šito pasėkoje susilaukiau ge-

Akira-

Atrodo, kad panašiai šis daly-]‘"pažangūs veikėjai 
kas yra suprantamas ir Vakarų Į mistifikuoti.

Sovietijos spaudą, besirodi- r°kai irzlios reakcijos
’pažangiausia pasaulio puslapiuose. Gal turėčiau

'Europos gyventoji; tarpe.
**' šiame afvėjuje* Lietuvos at- 
• žvilgiu jokių “laikrodžių” ne
bėra;;i : ’ ė

nančią 
spauda”, man teko paskaitinėti 
maždaug 30-ties metu laikotar
pyje. Ten laikas nuo laiko buvo 
minimi tie “pažangūs išeivijos 
veikėjai, ryškiais švyturiais be-

Kąlbąnt ąpie ,mus.^pačius,. — 
-karo pasėkoje baliai tautos atsi
dūrus svetur, kitai daliai likus 
krašte, — matyt, pradėję egzi- šviečiantys toj supuvusioj bur
iuoti du “laikrodžiai”, vis la- žuazinių nacionalistų ir lietuvių

atsiprašyti, nes gi nežinojau, 
kada ir kur protarybinė yla ga
li “išlysti iš maišo’’?)

. k..-
ves iii* n m 
g‘:i r;! i ’.i 
rtčs knvgi

m u

.s xKvimis.
rok; kis

Kehabil turtus Man
Cstungo svainis

’NKIN’AS. Kinija. Oficialiai 
k - btas dokumentas rehabili 
f* Mao Cetungo svainio Ten 
eopingo du vaikus. Savo lai 

u jie buvo susižavėję Mao Ce
;tungo žmonos vadovaujamos 

ūrybes lygis'prilygsta tarpiau į “kultūrinės revoliucijos” ir pas 
nei klasei. Aplamai, kultūros 
arfininkų būrys čia didelis ir 
-jėgas (veltui šnekėčiau, kaip' 
:i svarbu mažai tautai), ir . . 
isa lai palikta saviveiklai -

menininkų, kariu dalenlo ir

1 Rūtiniais metais buvo išskirti iš 
Įviso visuomeninio darbo. Pasi
rodo. kad Mao Cetungo svainis 
: buvo didelėje Mao Cetungo žmo 
nos Įtakoje ir organizavo mitin- 

"kaip Dievas duos”. Gal būt tai Į vXriausy^i nuversti. Prieš 
(diktuoja išeiviško gvvenimol510* grup!s noklausė du Tengo 
specifika? Nežinau. Spaudoj 

ar 
trejetas fondų politinei vei-

I vaikai ir dar 21 asmuo. Visi da
bar au rehabilituoti, gali dirbti 
partinį ir visuomeninį darb.niškomis ambicijc’mis. (Lietu- skaičiau, kad sukurta poną t 

voje šis faktas nėra žinomas, net
i dvasiš- o jeigu būtų žinomas, tai jie iš klai remti. Gal, sakau, žavu bū- 

ten nuoširdžiausiai linkėtų, kad ty, jei ir maža dalis iš tų fondų, 
nesutarimu būtu kuo mažiau, kad ir retkarčiais, būtu skiria- 

s jais tik priešas džiaugiasi.) P^a muzikai, teatrų, rašytojų ir 
dailininkų darbo (ar renginio) 
paramai. Juk šiandien mažų 
tautų kultūrinis potencialas yra 
taip pat politika. Spaudoje taip 
pat retkarčiais užtinku žinias 
apie Įteikiamas rašytojams bei 
menininkams privačių paauko
jimų premijas, bet tai kažkaip 
labiau panašu i kišenpinigių 
davimą skautui ledams nusipic-f 
kti (atsiprašau). j

Tur būt negalima nejausti gi-[ 
lios pagarbos toms grupėms ar

susibūrimą, 
’reniną. A-‘tų 

’dėlin^a bei,ne 
ivčiirišeivių Prie ideologinių išeivijos lietu- 
ūkaga, Los Ivių organizacijų nepriskaitau 

Angelės, Pi o f esteris, dar kitų; komunistinių ar prokomunis- 
miestų lietuvių kolonijos . . .Įtinių grupių bei paskirų asme- 
Skamba lietuvių kalba senų ir nu, užsiimančių dezinformaci- 
jaunų lūpc'se. daugybė tautinių-ne ar kitokia Lietuvos okupaci- 
renginių. Daug padaryta (auti
niame susitelkime.

(aut;

pirmųjų sus 
Vakaruose, 
naus būrio 
klų) gražų
patirti jų d’drli >\ 
merika sūdė: n g? s 
Įvairi čia ir tavi 
masė. Niujorkas, (

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues.then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

jų remiančia veikla, nes šian
dien, realiai egzistuc’jant mūsų 
tautos ir krašto sunaikinimo 
galimybei, jų veiklą reikia ver- 

kaipo 
nusikalstamą. Kai kas gal pasa
kys, kad komunistų skaitlingas 
frontas yra ir Amerikoj, ir vi
si jie yra “caca” draugai ir 
draugės. Gal ir taip, tik, deja, 
šiandieninės Amerikos ir Lie
tuvos situacijos šia prasme ne
turi jokių analogijų. Galingoj ir 
ir laisvoj Amerikoj komunistų 
partija nei šio krašto laisvei, nei 
piliečių saugumui jokios realios 
grėsmės šiandien dar nesuda
ro. Kol kas Amerikai negresia 
taip pat jokio svetimo krašto 

, kiek cra]f-| komunistinio režimo okupacija.
į] Jeigu tų dviejų faktorių grės

mė pasidarytų, reali, manau, 
amerikiečiai savų komunistų

Sėkmingiausios išeivi; os 
tinių organizacijų pastangos tinli vienaprasmiškai — 
paremti tautiečių .dvasią krašte 
buvo ir tebėra be abejo tos, ku
rių dėka pavyko (pavyksta) 
daugiau ar mažiau (priklauso
mai nuo galimybių) supažindin
ti pasauline open i ją su esama 
Lietuvos situacija. Nes tai bu
vo ir tebėra didele, nemalonia 
kliūtim rusų okupacinei maši
nai paspartint genocido procesą 
Lietuvoj. •

Ideologinis išeivijos pasiskir
stymas. atrodo, yra labai žy
mus. Visa eilė didelių ir mažų 
organizacijų, kurios 
ma spręsti iš spaudos, 
laikosi skirtingų požiūrių vienui 
ir tuo pačiu pagrindiniu — Lie-! 
tuvos savarankiškumo atgavi
mo — klausimu. Nesutarimai, 
berods, dažnai nėra esminiai, 
tik gal bereikalingai paaštrina
mi organizacijų atstovų asme-

> - <- - KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmine^ A KiSS IN THE DARK, Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

įpražymri, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
•50 psL Kaina *2.50.

Or. Judsas B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorilcč 
aintrauks nuo ua£ senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
«L, kainuoja S2.CC. . i

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuves valstybės ir jos kaimynų istorijų. 
211 osL Kama $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangumi šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jai Ii 
ritas knyga* galima jsiįyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
oinigirę perlaidų.

Išeivijos tautinis sąmoningu
mas, pastangos atgauti mūsų 
tautai laisvę? Per taip tarumpą 
laiką gana izoliuoto gyvenimo 
Manhaten’e neturėjau pakanka
mai galimybių plačiau pažinti 
šiuos reiškinius. Dar anksčiau, 
pakeliui į Ameriką, turėjau 
garbės svečiuotis Romos lietu
vių kolonijoje. Tai buvo ir pir
mieji mano įspūdžiai, gauti iš

Hx’rted Strict, Chlcags. EL WS88

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

173J So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. «8W8

€5.59

$3.06
>100

DR. ANTANO J. SUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIAMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR ^AiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gumm — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, liečianans'1905 

metų įvykius, Jablonikic ir Totoraičio jaunu dienu ir suai- 
rftpfrilTaą. ______ ___________________________ $4.00

$2.00
1«>*4na taip ?•+ tAtakyti paltu, atsiuntus e»k| arba money orderį prie 

nurodytu kainos j»rkledant 50c. persiuntimo IHaI*sms.

0r. A. J. Gussen — DANTYS, Ju priežiūra, svertai* Ir grcčU 
Kletaii viršeliai!, vietoje $4.00 dabar tik__

Mmkštail viršeliais tik _________ __________________
D?. A. J. Ggtsra — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS. 

Kelionėt po JCaropą įspūdžieL Dabar tik _

1800 So. Hohtod St Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS
t

l f

I — «4O>IHXC1 CKČCA9O a, ill Friday, November 3,1978

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jm»t Kipečlnrioz, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimų nuo bolševiku ir gyvenimų tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapaėlmkasr IlEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

EIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO*-LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 ptL Sl-50. Yra taip pat 
Uversta i anglų kalbų.

M ZoUanko, SATYRINĖS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyriniu novelių, 199 pusL, kaina $2.

D. KurriHs, KELIONE | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumų neapgauna Intusisto ir agltpropo propaganda bei 
tfmaakavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prtrf. P. Pakarklfc, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimų. 
Kaina XX

Vincas žamaHIa. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTŪJI. 
M pat Kaina SL90.

Be ir kiti leidiniai yra frsnanS
NAUJIENOSE, I73f Se. HALSTSD ST^ CHICAGO, 1LU MAM

* eteRe^taaf Mrbe valantfarėta arba eteakawf pežhs Ir prMedhef 1735 S. Halrte* BL, Chlwro. TU. 6060R — TcL HA l-ilM*

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N4u|l«not4 ^aUTnji >»ufl pufkly knriv, kvrlx b<1 kafclt

knvxrv įpintą ar l^nty^ą.
Akkiandąąi PakalnlikH. MES GRĮŽTAME. Jdomfia jairnu dieni? 

atiminimai ir Jvyklq bei rietu aprašymai, akaltoml trip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. PakalnHkli, METAI PRAEITYJE. Netcllmq Įvykiu prisimini- 
ir laiko |vykhj Lietuvoje ir Vokietijoje apraiymri. rusklii- 
tyti 1 12 dalią. 295 psL. trina $5.

Dr. Kazyi Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomui
___ tiria viršeliais. 335 p«L Krina $5.00. Minkytai! rirš.

Frat. VKl. BlržHka, SENŲJŲ LIETUVIUKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3,00, minkštais vir
beliais — $2.00; n dalis. 223 psl., Įrkv* — minkš
tais viršeliais_______________________ _______ _ IZ0C

Henrikas Toma* — Tirr>aiau<ka«, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labjruvos. apskritys su Įdomiais aprašymais. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $8.

P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunybės atsiminima I 
170 psl._____________ _______ _______ _________

M. Gudalls, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 2» 
puslapiai__________ _____ __ — ---------- -------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaido™.

NAUJIENOS. i

rn 3323 fespoal juj IV 
dlGsllu dirhzs. Pirma, jie j&- 
Junu paniekti xxmeniikui Jūrę 

ufetaojimui. Antri, jie padedi už
tūri! geresnę apylinkė! bendruomenę 
It parūpina fondus namams JsigytL

Taupykite dabar<
Santaupoa, padėtos prleJ 10 mėne

siu dieną, nei a nuoiimčiua nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikateį kurie n#- 
ša iki

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoe 
sumos ir Jos išėmimo.

Investavimo knygelės ląskaitoe 
^eša

51/4%

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

l>telrte 1923 mttBlK. T< <21-3070
ptetroi plefrotc Ikmju intomoblIUnu pAFtatytt
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SLA Name planuota sutal

pinti spaustuvė ir organas, cen
tro raštinė, knygynas su archy
vu ir kitkas. Komisija pati viena 
nedrįso miesto pasirinkti, todėl 
šį reikalą atidavė narių referen- 

Įdumui, kuriame “Susivienijimo 
narių balsas krito New Yor- 
kui”.

Namą Susivienijimo vardu 
komisija nupirko 1910 m. ba
landžio 15, New Yorke, 307 W. 
30th Street, kur ir šiandien te
bėra. Pirkime dalyvavo prezi
dentas Pr. živatkauskas, sekre- 

Į torius Jonas Žemantauskas, iž- 
I dininkas Jonas Skritulskas, ir

Pradžia buvo, kaip Tėvynės re
daktorius 1914 m. nr. 29 pasa
koja: “Seniems nariams žino
ma, kad 1908 So. Bostono Šv. 
Kazimiero draugijoj (SLA 43 
kuopoje) narių tarpe kilo kivir
čai, kurie pateko į teismą. Pa
aiškėjo, kad Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, kaip broliškos 
savišalpos organizacija, neturi 
valstijinio leidimo kuopas Mas
sachusetts valstijoj organizuoti 
ir joms veikti. Worcesterio 
1909 m. Seimas buvo priverstas 
sumokėti $339.23 teismo išlai
dų.

Susivienijimas neturėjo tei
sių ne tik Massachusetts valsti
joje organizuotis ir kuopomis

Illinois senato pirmininkas Thomas D. Hynes Naujienų ban
kete kalbasi su Kristina Austin, Naujienų administratore.

Fotografavo A. Vaitis

1908, at Wilkes Barre, Luger- 
| tie Coanty, Pennsylvania, the 
following resolutions were re
ported by the By-Laws Com
mittee, and unanimously adopt
ed:

•‘WHEREAS, the member
ship of the Susivienijimas Lie- 
tuvniku Ameryke increased 
from 200 to 8,000 and now, ma
ny members of the Society are 
residents of the different States 
throughout the United States; 
therefore, in order to carry out 
the purpose of said Society it is 
necessary to establish Subordi
nate Branches.

“WHEREAS, the City of Wil
kes. Barre, Luzerne County, 
Pennsylvania, affords the So
ciety better accomodations, and 
facilities to carry out the "work

Kitose JAV Tietooe:
’dėtims ___ ___ . $50.00

Pizdcus reftU riųrtl paiso Money 
Orderiu kirbi ru įžnkymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo 
> vii. ryto iki 5 ViL vakaro, šeštadieniai* — iki 12 vaL

Kanauninko Zakarausko invokacija
Praeitą savaitę Chicagoje buvo paminėta Naujienų 

64 metų sukaktis. Tai pats seniausias lietuviškas dien
raštis, ginantis pavergtos Lietuvos laisvė ir jungiantis 
lietuvius gimtinio krašto laisvai kovai. JAV-bėse.

Šia proga Chieagos Martinique salėje buvo suruoš
tas banketas, kuriame buvo didokas skaičius naujienie-

Pijus V. Birštonas, advokatas 
Jonas S. Lopatto, Vincas Am
brazevičius, Jonas Tareila ir A. 
M. Martusevičius (Martus). Pir
kimo kaina buvo’ $31,000.

Po 23-čio Seimo Susivieniji
mo vadovybei davė naują rū
pestį iš valstijinių Massachu
setts įstaigų kilęs spaudimas 
reformuoti organizacijos čarte
rį, jei norima turėti kuopas ki
tose valstijose ir apimti plates
nę sritį Amerikoje, negu Luzer
ne apskritys Pennsylvanijoj.

veikti, bet ir visose kitose vaL 
stijose, nes pirminis 1889 me
tų čarteris kuopų nenumatė. 
Kokie kivirčai kilo South Bos
tone, neryšku, bet SLA Istorija, 
bendrai, pasakoja-

“Iki 1910 metų Seimo Susi
vienijimas, taip sakant, neturė
jo tvirto apdraudos fondams 
pagrindo’. Pasitenkinta save va
dinti tautine organizacija ir iš
mokėti pripuolamas pomirti
nes, be rūpesčio apie Susivie
nijimo ateitį ar jo teisinę būk*

čių, pritariančių (Mėnraščio vedamam darbui už pagrin-|Jau nėra lietuviško spausdinto žodžio, ten lietuviškojo 
“ 'gyvenimo mirtis. Ten lietuvis tampa svetimos žemės

trąša.
Lietuviškas spausdintas žodis mus prikėlė laisvam 

gyvenimui ir tapo pagrindiniu mūsų tautos išlikimo lai- Brooklyn, N. Y. 1908 m. rugsė- 
du, tiek pavergtoje tėvynėje, tiek išeivijoje. Juk span* jo 27 patyrė nemalonų faktą, 
da sukėlė lietuviuose tautinį atgimimą ir privedė prie kad pirmą kartą Sušvienijimo 

. ..... . . . - . nepriklausomybės. Ir šiandien pavergto krašto pogrin-’’*"’
lesai, iriėilėi Ir. draugystei skleisti, nes Tiesa daro jįng spauda yra mūsų didysis šauklys ir didysis ginklas 

žmones laisvus, gi Meilė—broliais. Spauda palaiko tai- Drįe§ naVer2-ėia. i, -•
pusavio dvasinius ryšius, ji auklėja, kultūrina, moko, nu- VIEŠPATIE, padėk htūrns spausdintu lietuvišku onšhtuci5a i“8®““- nustatė 
ro o, laidas ir nušviečiamums kelius, vedančius .atei- žodžiu išlaikyti savitą veidą tautybių mozaikoje. Tiesa, 
tip. .. ^paudą mums yra ginklas ginti pavergto žmogaus į§ savo giltojo krašto Lietuvos nedaug medžiaginid 
eis6s‘__ . _ . , . ’turto išsinėšėth'e, Let isšinęšėme dvasinio tuitoJ h1

' mes, Viešpatie, atsilyginsime už dvasines vertybes tė
vynei? Išlyginta gali būti tik tai dvasiniu atpildu, ,pa’ 
hktosios. tėvynės pratęsimu išeivijoje. Kitaip, butą as
meninė kapituliacija, b tėvynei neužtarnauta nuoskaU- 
ta nuoskauda. Tat, leisk, Viešpatie, mums laisviems lie-

dines žmogaus teises, lietuvių laisvės kovą ir padedam 
čią organizacijoms, kurioms rūpi gimtinio krašto rei
kalai,

Pilnai Martinique salei kanauninkas Vaclovas Za
karauskas paskaitė šią invokacija:

Viešpatie, mes žinome, kad spauda turi tamau’i

žmones laisvus, gi Meilė—broliais. Spauda palaiko tar-

-------- Šiandien pavergtoje tėvynėje--okupantas - lietuvišką 
~^paūdą^'ra pakmkęš šUvo "ihteresamš;’ Lietuvišką -spau- 

sdintą žodį; supančiojęs -griežta kbųtrol0tirWenzūj*a. ■ 
• Mes, raudonojo’tvano išblokšti iš savos tėvynės, 

'čia$ laisvame kraštė^ galime džiaugtis visiška spaudos 
laisve. Bet mums, gyvenant laisvėje, duok Dieve, su
prasti pavergtos Lietuvos būklę, kur nėra nei spaudos,: 
nei žodžio laisvės. Ten spauda išniekina tikinti lietuvį- 
išjuokia ir pasmerkia tuos, kurie nori, kad lietuvių tau- 
ta būtų laisva ir nepriklausoma, kaip kitos laisvojo 
pasaulio tautos. Ten spauda nugręžta prieš.; mūsų tau
tos gyvybinius interesus. ?&. '■

VIEŠPATIE, atsimink, kad pavergtasis lietuvis

lę. Į tai mūsų dėmesį atkreipė 
valdiškos įstaigos. Byla South 
Bostono teisme, o po to, Susi
vienijimo pastangos įsiregis
truoti Įeitų valstijų apdraudos tik čarterį, ne Prezidentą rinkti, 
departmentuose privertė Susi
vienijimo veikėjus rimtai apsi
dairyti ir suprasti, kad -pribren
do laikas Organizaciją padary
ti visais atžvilgiais legališka. Te
ko nugalėti daug kliūčių, bet 
pirmiausia reikėjo parašyti -ir 
priimti naują konstituciją”.

Pirmuoju Susivienijimo vei
kėjų atsiliepimu valdiškiems 
spaudimams reformuotis buvo 
prašymas Pennsylvaniaos teis
mo pataisyti 1889 metų čarterį. 
Centro Valdyba savo' skubota- 
draugui F. J. Bagočius kaltino

prezidentui Jonui Tareilai. Po
sėdis nutarė šaukti ypatingą 
Seimą 1908 m. spalio 21 į Wil
kes Barre, Pa., tikslu pataisyti

istorijoj referendumu išrinktas 
prėzidehtas F. J. Bagocius nėra 
Amerikos pilietis, kai 1904 in?

“Visi Centro Valdybas nariai 
turi būti Anfėrikc^^liėčiai, iš- 
buvę SLA nariais vienerius me
te”. r- •

J/ Bagbciūs įravb tuomet 
populiarus socialistų ratelraosh

tautai laisvės šaukliais. Tu,! Viešpatie, spausdihtti žo
džiu davei mums patį sėkmingiausią ginklą ginti mū
sų tautos vertybėms ir kovoti už pavergto brolio: teises 
ir jo laisvę. '

PAŽVELK, VIEŠPATIE, į mūsų pavergtą 'lietu: 
va, į tas jau aptemusias šventoves, kur pavergėjo atei-

trokšta laisvės žodžiui, nes laisvasis žodis yra Tavoji stinė audra užgesino Amžinosios lempelės šviesą . . ■; 
dovana. Kai žmogus netenka laisvės, žodžiui ištarti — Neleisk išnykti pavergto lietuvio vilčiai Į tautbš ’p'biš^ė-' 
jis yra ligonis, tik manekenas, kuris neturi atsakomy Įima laisvėn
bės pajautimo visuomenės gerovei, jis yra tik valdžios Palaimink mus visus, čia susirinkusius . . . ^Palai- 
belaisvis, išgyvena dvasinės vergystės būseną. 0 kai mink .... Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

lą, gavusį 1,402 (trečias kandi-< 
datas A. Kundrotą gavo 346). 
‘Naritį su teise balsuoti Susivie- 
fiįjimas tūomėt turėjo daugiau 
negu 8,000. t

Iki pilnos pilietybės Bagočiui, 
sako'ma, tetrukę šešių mėnesių,, 
bet nevisai aiškiose kieto būti
numo sąlygose, Centro Valdy
ba buvo Verčiama nelūkuriuoti, 
bet tuojku prašyti Perrnsylva- 
irijos teismo čarterį pataisyti. 
4>rašyuiui reikėjo Susivienijimo

Palaimink mus visus, čia susirinkusius . . . £alal- Posėdyje F. J. Bagočius rėži. 
gnhVo, 'u'žlėisdamks vietą vide-

Aisku, reikalas tuojau įsi vynio
jo į to meto įprastas aitrias 
“tautiečių” polemikas. Laiške 
draugui F. J. Bagičius kaltino 
ne save, ar savo neapdairumą, 
bet tautiečius Joną Tareilą, Jo
ną Žemantauską, M. J. Damijo
naitį, Tėvynės redaktorių Vin
cą S. Jckubyną ir SLA spaustu
vės vedėją Miką Aly tą, būk jie 
“įskundę valdžiai” ir jis turė
jęs rezignuoti.

Į pirmąjį (ir vienintelį) Susi
vienijimo istorijoj ypatingą Sei
mą iš 104 turėjusių teisę daly
vauti . (pagal praėjusio seimo 
vardošaukį) delegatu atvyko 46. 
Jį 'tarpe Teofilius Dūda, Pranas 
Živatkauskas, Pijus V. Biršto
nas, Tarnas Paukštys, A. B. 
Strim ai tis. Jonas žemantaus
kas, Jonas Tareila, Pijus Pasec- 
kas ir F. J. Bagočius. Pirminin- 
£avd SLA prezidentas Jonis Ta- 

.sekretoriavo.. Jo'nas - žė- 
mantauskas,. Centro sekreto
rius. Vieninteliu ‘ dienotvarkės ’ 

išrinkimas Mde? 
prežid«ti'to (išrinkta .
Bii^tohas) ir čartefio pataisy- 

T t J \ 7 ' |
Nėra- žinių, kurie adfvokataį 

C “Susyxdenijimas 
Lietuvįiu Ąmeryke” | vardu,, 
prezidentas John Tareila ir se
kretorius John Zemantowsky, 
1908 m. gruodžio 7 įteikė Lu
zerne apskrities Court of Com
mon PTėas teismui ’prašynįį, ku
riame angliškai sakė:

“In accordance with the 
charter and by-laws of said 
Society the special convention 
of tlie ^ame held m 'accordance 
with the By-Laws arid Constffii- J; 
tidh oh 'the day df "October,

of said Society it is desired that 
the place of business Be frans- 
ferred from the Bordugh of 
Plymouth, Luzerne County, 
Pennsylvania, to Wilkes Barre, 
County and State aforesaid.

‘1WHEREAS, the member
ship of the Society increased 
from 200 to 8,000 and thereby 
increased the work of the Trus
tees, it is necessary to increase 
the number of Trustees from 
three to seven”.

Aukščiau išdėstytomis prie
žastimis ir ypatingo’ seimo nu
tarimu pasiremdami, Jonas Ta
reila ir Jonas žemantauskas 
prašė teismą pataisyti Pirminio 
čarterio posmus 2, 3 ir 6, taip:

‘‘Article Two. Said corpora
tion is formed for the purpose 
of cultivating the spirit of fra
ternity and practicing the prin
ciples of benevolence and, chari
ty by providing _a .fund for the 
beheift o f sick and disabled 
members and . of the widows 
and orphans of-the*-deceased 
members; the purpose to be car
ried out by the OTganizatich and 
establishment of-^.'Supreme As- 
sefably^^fąpd:L$uhordiiiIfe Bran-
čhes..• 1 Lr^HL > 3

business
fif-IMKlo

■STthe’City cf Wil_

Article Six. The number of 
trustees said corporation is 
fixed at kėVen’ *fo be elected at 
the regular convfehtions, such 
trustees to be known as “The 
Spcrenie Assetifbly of Susywie- - 
nijrmas LiettriKmikn Ameryke” 
and until such election the 
names of those wlfo are chos
en to act ė;

John Tarėja, Ansonia, Conn.
P. W. Bierstam, Šhenandcah,

(Bus daugiau)
M

l. Venckus

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Posėdžio dalyviai vienbalsiai pritarė Juozo 
pasiūlymui. Po posėdžio visi nuėjome į baro kam
barį ir čia vienas kitam užsakėme po stikliuką 
“Tia Maria”. Paragavus, net ir tie nariai, kurie 
to likerio niekad nebuvo ragavę, pripažino, kad 
tokį skanų likerį iš baro pašalinti būtų ‘ ‘grie- 
kas”.

tar, r-.-.r:— -----------------:~ -------
Matyt, kad Klubo valdyba į gautąjį skundą 

atkreipė dėmesį, nes po to neteko girdėti, kad 
kas nors iškreiptų minėto likerio pavadinimą.

BRADFORDO APYLINKES LIETUVIAI*
Netoli Manchesterio yra kita, didelė lietu

vių kolonija — Bradfordas. Jei tikėti apytik
riams skaičiams, 1948 metais Yorkširės apygar
doje gyveno apie 1000 lietuvių, daugiausiai kata-i 
likai. Bradfordo lietuvį Iniciatyva ir vyskupui 
Vincui Padolskiui tarpininkaujant, Brodforde, 
St. Ann’s klebonijoje, buvo apgyvendintas, iš že
mės ūkio stovyklos perkeltas kunigas Jonas Kuz- 
mickis. Po kiek laiko kun. K. apsigyveno priva
liame name 21 Ann Place, Brandforde.

Kub Kūžmičkitfi buvo pavesta aptarnauta 
ne tik Bradfordo lietuvius, bet ir Leeds, Roch
dale, Huddcr.-field, Keighley, Halifax, Derby, 
Nottingham ir kitas lietuvių apgyventas vieto-

ves. Jo gyvas entuziazmas, turiningi ir įdomūs t ŠVJvNTŲ, pirirtą Marijos Metų Motiribš garbei.’ 
pamokslai, pabrėžtinai aiškus kiekvieno žodžio: įautobusais 55* traukiniais bu’i^ /sū'' 
ištarimas ir jo dideli organizaciniai sugebėjimai; pfetūkę šimtai HėtuVią Š to^niausių Didž. Britą-, 
kun. Kuzmickui! užtikrino jo “parapijiečių” pa
ramą visuose jo darbuose.

Vos tik jam Bradforde atsiradus, buvo su
šauktas lietuvių katalikų bendruomenės susirin
kimas. Iš dešimties apylinkių bažnytinių komite
tų susirinkę atstovai priėmė šiaurinės Anglijos 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės įstatus ir iš
rinko naujai sudarytos bendruomenės valdybą.

Pradedant 1949 metais, Bsadfofdo Bažny-

rujos apyhnkių.
Šventė prasidėjo šeštadienio vakarė su roži

niu St Ann’s bažnyčioje. Po jos sekė konferen
cija — pariidkslas. Sekmadienį buvo iškilmingos 
pamaldos. Giedojo specialiai iš Škotijos atvykęs 
šv. Cecilijos lietuvių choras. Daug svečių kunigų 
klausė išpažinčių, kas vietiniams katalikams pa
lengvino priimti sakramentus. Aš tą dieną atli
kau pirmąją savo gyvenimo “Generalinę išpa-

tiniame Komitete, penkių metų laikotarpyje da- žintį pas kunigą B. Martynellį, kurio payardė^po
- - - - —1 J

asmeniškai pažįstami: J. Benetis, V. Bobelis, P. jtanijos laikraščiuose. Štai kodėl:
lyvavo nemažai asmenų, kai kuine iš jų ir man

i

Giparas, P. Grigaliūnas, V. Janulevičius, Jonas 
Jokubka, J. Juška, P. Jonikas, L. Oleka, VI. Po- 
likauskas, S. Šergalienė, V. Tomkus ir dar ke
li kiti.

Nerūkąs Bradforde atsirado ir Vargo Mo
kykla. Iš pradžių vaikus mokino pats kun. Kuz- 
mickis ir mokytojas Jonas Jokubka. Vėliau tal
kon atėjo D. šergalytė ■ Peleckienė, Stasys Juo
zapavičius, J. Bružinskas, A. Didžpetris, V. Ig- 
naitis, gal dar vienas kitas asmuo.

Man kaimyniniame Manchester}’ gyvenant, 
kaip didžiausį kun. Kuzmickio *organizuotą ir 
pravestą parengimą laikau 1954 metais spalio 
mėnesio 30 ir 31 dienomis surengtą LIETUVIŲ

kiek laiko buvo linksniuojama visose Didž. Bri-

KUN. B. MARTYNELLIS
Iš jo pavardės kai kurie spėjo jį italu esant, 

tačiau kun. Martynelhs buvo lietuvis. Klebona
vo jis, jei neklystu, St. Mary’s parapijoje. Mo
kėjo kelias kalbas, tarp jų ir lenkų. Jo parapi
joje vikaru buvo kunigas Borinski, žinomas apy
linkės gyventojams kaip blidelis lenkomanas.

Kaip mūsų praeities istorija rodo, santaika 
tarp lietuvių ir lenką.hebūna labai ilga. Nežinau 
priežasties, bet Bradfordo gyvenantiems lietu
viams, jų teigimu, nebuvo paslaptis, kad klebo
nas savo vikaru, dėl ano lenkiškumo didėlio de
monstravimo, nebuvęs labai patenkintas. Tačiau 
didesnių ginčų taip pat nebuvo.

Atsitiko vieną vakarą, kad kun. Borinski bu
vo pasauktas prie telefono, esančio prieškam
baryje ar koridoriuje. Niekas negirdėjo šū Jcuom 
kun. Borinski ir apie ką kalbėjo. Žinoma buvo 
tik tiek, kad trimųrai pasikalbėjęs, jis iš klebos 
mjos įsėjęš. Niekam bet besakė kur išeinąs. Kle
bonas MAHynellis galvojęs, kad kun. Borinskis 
buvo iššauktas pas ligonį. Tačiau taip nebuvo 
nes nei tą Vakarą, *n'ėi kitą dieną klebonijon ne- 
nesugrįžo. Dingo be žinios.

Toks paslaptingas kunigo B. dingimas len
kams tuojau davė progos kaltinti klebohą. Ang
lų laikraščiai įdėjo abiejų kunigų nuotraukas. 
Policija pradėjo įvairių asmenų apklausinėji
mus, neaplenkiant ir paties klebono Martynellio.

Laikas bėgo, bet kūh? B.~nebėateirado7VėIes:' 
nieji spėliojimai buvo, kad ktfn. Bbrinski, kaip 
didelis antr.kbmunistas galėjo būti komunistų 
į?entų..?agrobtas .ir Sutils Lenkijon. 
Kiti spej’o, kad tokie agentai jj galėjo įmesti į ne- 
be naudojamas auglių kasyklų šachtas, kurių 
Yorkširės apylinkėse apstu.

(Bus dffljgftfu)

GARSINKTTES NAUHfSNOSE
VISI BIZNTERMi

VaUJIENOS, CHICAGO «. HL F«<ky,



DR. K. G. BALUKAS 
ĄKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 
4449 So. Pulotkj Rd. (Crowford 

Modicol Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8W4.

INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Teist. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W»tch«sttr Community klinikų* 
AjWdIcinoi dirsJcTofiv*

-1938 S. Hanhoim Rd., Wostclwstor, IL
V ALA?UOS: 3 8 darbo dignomif įr 

kas antra šeštadieni 8—3 vai

Suvalkų trikampio lietuviai važuoja į Punsko atlaidus 
Nuotrauka Viktoro Galečko

.EL. — BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 
..5907 Wa*t 103rd Strat) 

. Valandos pagal suMtartma.

DIt FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 W. 71 St. TeL 737-514$ 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
^contact lenses”’

ViL agal susitarimą, uždsryta treč

VIKTORAS GALECKAS

KELIONĖ PO SUVALKŲ TRIKAMPĮ

DR. FRANK PLECKAS
INKSTŲ, PŪSLRS ?» 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U5f> WEST (3rd STREET

- VaL antrai, 1—4 popįt

Ofiso -toleite 776-4*880 _
Rtzidtncijos 448-554.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendri praktika, MOTERŲ lipe*

(Tęsin_-s)%
Aš iš kitų girdėjau tokią isto
riją, kad dar nepriklausomybės 
laikais Lietuvos saugumas bu
vo pradėjęs Sniečkų persek oti 
ir norėjo suimti, bet jam pa
vyko pabėgti į Punską. Vieti
niai žmonės jį slėpė, nes ir len- 
k ųpolicija nebūti! jo paglosčiu- 
si. Taip išsislapstė, kolei rusai 
įsitvirtino Lietuvoj. Grįžęs į 
Lietuvą, tuoj įsijungė į valdžios 
ąparatą ir, atsidėkodamas vie
tos žmonėms už suteiktą globą, 
iš valdžios paskyrė lėšų ir pasta- 

.įtė tą mažytę Punsko gimnazi
ją. Vėliau Po karo važiavo į Ma
skvą prašyti Staliną, kad tą Su- 

- valkų kraštą priskirtų prie Lie-

ir 
buvo 

atliktas Potsdamo ir Jaltos kon- 
ferenjeiose, kur dalyvavo ir Va
karų valstybių galvos. Taip ir 
liko šitas kampas ir toliau po 
lenkais, o vietiniams lietuviams 
tas išėjo į naudą, nes anos pu
sės lietuviai žiūri su pavydu, 
kadaugi čia yra daug daugiau 
laisvės ir nėra tiek politinio te
rore'. Ir ekonominiu atžvilgiu 
daug geriau: kolūkių čia maŽ9i. 
Savo ūkelius valdo savininkai. 
Seinuose ir Suvalkuose vyksta 
laisvi prekymečiai ir turgai, kur 
parduodamos karvės, arkliai, 
daržovės, ūkio padargai, net ru
siški auksiniai žiedai su dei- 

tuve^, bet Stalinas prašymų at mantais ir laikrodžiai. Žinoma,

metęs, nes sienų nustatymas 
pasidalinimas sferomis

viskas iš po skverno.
— Na, kaip jaučiatės tautiniu 

atžvilgiu, ar neturite kokių pro- 
bfemų dėl tietuv'ško jaunimo 
nutautėjime? ~ paklausiau.

— Didelio pavojaus dar nėra, 
nes šioje gimnazijoje mokosi 
75% lietuvį. Taip pat ir kai
muose pradžios mokyklos yra 
lietuviškos, kuriose ir mokyto
jai ir mokiniai yra lietuviai, ži- 
noma, valstybinė lenkų kalba 
yra privaloma.

Po naujės mokyklos pastatų 
apžiūrėjimu užėjome į restora
ną Rūtą. Iki tikrai moderni u- 
žeiga. Lauke staliukai po skė
čiais, o prieSais ežeras. Viduje 
baras. Bet norint išgerti, reikia 
pirkti ir ko hors užkąsti. Teko 
girdėti, kad klebonas nelabai 
patenkintas ta užeiga, nes jau
nimas sekmadieniais ten užsu
ka po pamaldų ir kartais per
daug išmeta. Taipgi užeina ir 
senimas susitikti pasikalbėti su 
kaimynais ir giminėmis. Tai pū- 
iki lietuviška užeiga, padavėjos 
visos kalba lietuviškai, tik ne
labai skuba su patarnavimu. Tas 
socialistinėj santvarkoj beveik 
natūralu, nes dirba tik už utly- 
ginimą. Atsisveikinant mokyto
jas Vaina pažadėjo man įrašyti 
į juosteles Punsko liet, ansam
blio koncertų muzikos. Surado 
man automobilį, kuris važiuoja 
Įnik Vaitakiemio. Jo savininkas 
labai malonus jaunas vaikinas, 
kuris manė atvežė į patį kie
mą.

Ofisas 2652 WEST 59th SiKET 
TeL PR 8-1223

Ofiso VAL: pinu-antiatL, trečia c. 
fr.penkt. 2-4 ię S-8 Vai. Vak. &štadie- i 
siais 2-4 vai. popiet ir kitu laikr 

pa&Ū susitarimą.

KATHERINE PATUP A
' įjL '; Aparatai - Protezai. M^cLban- J 

’O Special; pagalba hjfoms t
** 'Arch Supports ir t, t it- 
VaL: 9—4 ir 6—3. aųi - .

^rd St^ Chicagc. Et 40629

MOVING 
Leidimai — 'Mini aparauds 
- ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas parkrausfymat 

Iš fvŠitTg atttumv.
ANTANAS VH.1MAS

SOPHIE BARČUS 
irikDOC ietMOS VALANDOS 

V&oi proffrtffioi IŠ WOPA, 
'1490 Id L A. M.

ijafvvlji kalba: kasdien nuo pir- 
iki penktadienio 3:00 

—3i36 vaE popiet Šeštadieniais 
Ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
ral. ryto.

Vedifa Aldona Dauknį

tifiM Htmlock 4-2413

71 £9 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, h.L «0629 .

Pagil tėvus Zilewicx. Gyv. Worth, Illinois.
Mirė 1978'm. lapkričio JL d-, 11:45 vai.;ryto.sulaukusi 95 metų 

amžiaus.' Gimusi Lietuvoje, Plungės vis., Likėnų kaime. \ ~ v-
Anfenkįįe išgyveno 65 metus.

J -- " Patiko nuliūdę: , dūkfe Irene Schuster, jos \yras LeKoyr gyv. Worth, 
- Ilk. 3 anūkai -^Dennis-,’ Gerald 'ir Kathleen, 3 proafiiScai; i^suo Hattie 
.Grybasr .gyv. -Solotta/jBęaeh, K dukterėčia-Gertrude -Mytydi
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami^': 5 ii) v? t; . ;•*: i- ’ę ~ ‘ -I’ ££

Kūnas pašarvotas Palos Lack-Lackawicz koplyčioje,, 11028 South
west Highway, Palos Hills. BL r" . j ’ ‘ f ‘ t' n -

Šeštadieni, lapkričio 4 dieną 9:30 vai. ryto lydima iš koplyčios .
•į. Lietuvių Tautines kapines. ;

Visi a. a. Katherine Patupa -giminės, draugai ir pažįstami nuošir-: 
džiai - kviečiami dalyyaxfti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patąrna- 
vima ir atsisveikinimą.- _ V

- ' . Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkai, proanūkai, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai S. C. Lack ir Sžnūš. - TeL 947-44lū.

o aš dar klausiaus radijo, kuris 
perdavė programas iš visų Eu
ropos valstybių, bet geriausiai 
buvo girdėti iš Vilniaus. Tele
vizija veikia tik iki 10-os valan
dos vakaro. Dieninės progra
mos labai silpnos, o reklamų vi
sai nėra. Man keistai atrodė, 
kad už laikomą televiziją ir ra
diją reikėjo valdžiai mokėti 
mokesčius. Mat, nei televizija, 
nei radijas pelno nepadaro, o iš
silaiko lik iŠ mokeScit]. į

Taip tų visokių hiuzikų už
liūliuotas saldžiai išsimiegojau 
iki 9 vai. ryto, kada šeimininkė 
pažadino pusryčiauti. ,Girdi j 
Juozas jau greitai pareisiąs iš 
bažnyčios. Taip ir buvo — ko
lei apsiprausiau, motociklas į- 
burbė į kiemą. Parvažiavo šei
mininkas su dukterim, o ir pu
sryčiai jau garavo ant stalo. Ko
pūstai, dešros, sūris ir kitos gė
rybės. Pusryčiaujant jis papa
sakojo, kad bažnyčioj buvę daug 
žmonių. Tuoj atvažiavo ir kai
mynas su vienarkle brikute ir 
sako:

— Ar jau tas amerikonas ap
sirengęs, laikas jau pajudėti, 
nes arkliukas nelabai greitas.

Vežėjas pasitraukė prie kra
što, o aš įsirengiau šalia jo žmo
nos, ir susispaudę visi trys iš- 
dardėjom iš kiemo. Kojas pri
dengėme, kad neapdulkėtų dra
bužiai. Arkliukas bėgo ristele 
visai neraginamas, kadangi ve
žimėlis lengvai riedėjo gumi
niais ratais. Aš ir sakau:

— Geras dalykas tie guminiai 
ratai: ir arkliui nesunku, o ir ' 
patys ratai lengvai rieda, ne- 

f barška, nekrato' ir tai neįsirė- 
žia į purvyną. Koks patogumas! 
Atsimenu, važiuojant su medi
niais apkaustytais ratais per 
grindinį taip kratydavo, kad 
dantvs galėjo išbyrėti.
. Pakelėje stovėjo cementinis 
paminklas ir geležinis kryžius, 
Prieš kurį vežėjas pagrabiai nu
kėlė kepurę, o moteris persiže- 
gnoj<x

— čia, ~ sako, — žuvo ka
reivis, nors mūšių čia mažai te- 1 
buvo, bet vis tik pasitaikydavo2- 
susišaudymų. - ' y (i 

kyl1-arklinei Toliau kitame paminkle, vir J 
"bričkelė ;ph'v?2intf 'šmuai — H- šujr įinūiyta geležinė- kdmuni-? 
ctą^ygalačndą; Visi išsiskirstėme,-, -stu žvaigždė. \ .. ;. Į

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes iirdimi tikima, o burna išpažįstama, Ir taip [gylamas Išga
nymas". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ne, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia p>- 

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti j dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kuri kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

CV. RAITO TYRINtTOJAl
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika & Evans

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737- 8600
Te!. 737-8601

EUDEIKIS

Didžiemkrt kailiu

JaL2&5SM
■ (jrtaigoO f

flotav) InuUntefra
l C&fantfoM ------

jLNORMANA

Hi Wtetik Wabash Ak»
*■1 Fkrir Bk

Ip

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor JeDo-O pudding and pre filling — 
the cooked version — enriched with egg yottcs and discreetly 
flavored with almond extract Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent sflces of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
1/4 teaspoon almond.1

se. Tusirinko keletas kaimynų 
pasiplepėti, o aš tuojau ištrau
kiau butelį “vibcrovkos”, kad 
liežuviai geriau judėtų. Jie ma
nė klausinėjo apie gyvenimą
Amerikoje, o aš apie jų varge
lius ir rūpesčius. Išmetus po 
keletą mažiukų, užtrenkėm su
tartinę. O jie visi geri daininin
kai.

Rytojaus dieną, ketvirtadienį, 
Punską _Paraijoj buvo §v. Pe- 
tro ir Pbv3o atlaidai. Tik Purv 
ske svencįamą . šventę. Mano 
šeimininkas su seimą išėjo Š 
Valandą ryto, kad ankščiau grį-^ 
žį galėtų, aįie gyveliūs apsitvar-'

Mūsų mylimai žmonai, motinai if močiutei

Marijai Abramavičienei-Mozūraitytei
minis, nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas, šv. 
Mišias, gėles, užuojautas spaudoje, laiškais ir asme
niškai bei lankymą koplyčioje, dalyvavimą šv. Mi
šiose ir palydėjimą į kapines.

Ypaingai dėkojame kun. Kireiliui už maldas 
koplyčioje, šv. Mišių auką ir palydėjimą į kapines.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame karsto, nešėjams 
bei laid, direk. Gaidui ir Daimidui už nuoširdų pa
tarnavimą.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus ir anūkai.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742 ’■ 1

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

V Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Lieturiį
Laidotuvių
Direktorių
Aatoeiacijos

) AfeB&Airci 
PATARNAVI. 
MAS OIERA

\ IR kAktt

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
30? so LITUAN1GA 4VENUE. Pkont: YArdi 7-44411

— Iri tinote asmenis, knrlf 
galėtų-uisMakyk Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Me* 
jiėftfs siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

111
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

Nuo 
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
j ums u± mums parody tą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti J ūma nauauigi 
u- ateityje

apdraustos ikJ 
-40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 6u6z9 

Tai. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE„ 
BridgeVisw, Illinois 60455 

T9i 598-9400

BUTKUS • VASATTIS
144S So. 50th Ave,, Cicero, HL Phone: OLympie Z-1903

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone LAfayetta 3-3571

GEORGE F. RUDKINAS
321? So. LTTUANICA AVE. tri.: YArii M138-H»

i Year Savings 
Certificate 

(Minimum 55.000)

teaspoon almond
extract

ejg whites, stiffly
beaten

Sweetened diced fresh

package (4-serving size) 
vanilla flavor pudding 
and pie filling 

Cups milk 
egg yolks

Z
1
Combine pudding mix and 1/4 cup of the milk in saucepan; 

blend in egg yolks. Add remaining mftk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comet to 1 fuO befl. Remove from 
Iteht. Add extract; then fold in bHten Wg whflfr*. Cool, ttMmg 
Occ^irineny. Spoon into individual deslert glares; top with

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWK3)

2424 WEST 69th STRUTI Kl^pvMk 7-1X18
Mil WEST 23rd PLAC1 Vii tink 7-H7B
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Prioa HID*, 1H. 174*441*

*354 So. HALsTTKD STREET PhMM: YArda 7-ltll

< _ maujiimm, CM<*oo 4, ILL Friday. No'ycanUr X 197&



DETROITO NAlLIIENftS
na

jų Centras šiais 
>.iv t 35 :ne ų v

Eki.niė; įvyks 
^ 33 v. \ š Š!; 
\\ Ir* l reslorano

o* -' ■ :

netais švenč a 
sukaktį, 

apkriuio 11 d. 
lieii Brcnz? 
graži .e salė-, ir

Al diroinąjj ž dį tars V-bos 
rrnu.:.kus adv. Kaymondus 
.kis. Bu3 pagurkli Dice m.rti- 

la:, pagerbti pristatytis eji
Dice steigė ui ir buvę 
pirm nui

Ilce 35 melų veiklos apžval
gą skaitys Dr. Kazys Karvelis. 
Meninę dalį atliks Windsoro 
tautinių šokių ansamblis — Ne
ris, vadovė Stanevičiūtė-Holms
ir vietinės dainininkės, Kristi-* šiai iš Belwood, DL, aktyvūs vi-

Regina BiJk--***'' 
mus vaišės, šokiai su ko-

Eitu

į u ( iIfo Va’dy! u 
ečfo \ isus Detroito 

Vvindsoro Ii -

geiiau, kad iš anksto 
iiiiėj* apie atsilanky-j 
Suka.sk ui, E. Paurazie-j 
šln.oliūiiui, A. Vaitėnui

D.L.O.C. Valdyba.

trumpa;

— Antanina ir Albinas Rep-

S
8
O

©

TAUPYKITE PIRKDAMI IŠ 
FABRIKO ’ SANDĖLIŲ

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 5 D. NUO 9 RYTO 
IK 14 V AL. POPIET

Pirkit dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams 
SPECIALŪS BARGENAI TIK PER ŠĮ IŠPARDAVIMĄ 
SAULĖS SUKNELĖS — buvo $13.50 dabar $3 
DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS 
15 YARDR NAILONAS 108' platumo — $5 
JUOSTOS IR TĮSTANTI MEDŽIAGA — 2,3 ar 5 
centai už vardą 
CHALATAI. PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS 
IR KITA

Specialus Įvairios Medžiagos Gabalu Maišelis Tik 50 c. iki $1.

1022 W. VAN BUREN STREET 
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS 

Didelė automobiliams aikštė veltui

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS ■
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisiia kreipiasi < visus skri' 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti, knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
m juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis, 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rel • 
kalų renesanso. (

u \ VJ Vis PLEčIAN-nS^ĄJObžlŪi 1̂ Iš

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojaag;

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shore's 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. • J ” pį? P

Vlsas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

suomenėje ir bendruomenėje,; sesutė Magdalena ..Reinienė iš 
sveikindami . Naujienas sukak-! Gage Parko buvo paėmusios du 
ties ir banketo proga, įteikė pen 
kiasdešimt dolerių jų paramai. 
Dėkui.

— Domas Žukauskas iš Brigh-
I ton Parko banketo proga įteikė 

$10 auką. Dėkui. Taip pat dėkui* 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa-Į

1 kiusiam Naujienas 6 mėn., bet 
pavardės prašiusiam neskelbti. 
Platinimo vajaus proga Naujie

1 nos yra siunčiamos 2 savaites 
nemokamai susipažinimui. Skai 
tytojai prašomi aktyviau prisi-

1 dėti prie platinimo vajaus.
....— Alena Devenienė iš Santa 

r Monica, Cal.,. ir jos dukra Da- 
J lia Bobelienė, dabar su šeima

gyvenanti St. Petersburg, Fla., 
įteikė penkiasdešimt doL aukai 
Naujienų sukaktuvinio banketo 
proga. Jos lalyvava Altos Balto 
atstovų suvažiavimuose. Dėkui 

: už auką.
— A. Abraitis, LB (r) Brigh

ton Parko apylinkės pirminin
kas, lankėsi Naujienose. Dėkui 

. už vizitą, naudingus pokalbius, 
ankstyvą prenumeratos pratęsi 
mą ir už ta proga įteiktą $5 
ką. Į

— Dėkui Juozui Mociškiui 
$5 auką, įteiktą atsiskaitnt 
laimėjimų lapelius. Taip pat

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

NAUJIENOS -------
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60601 ------

> H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede________doL

4^7 -__ z_____ • ------— --------------------
Pavardė Ir vardas _______________ _____________ ___ ____________________

Adresas ________________________________ ______________________________

» Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo__________________ ______r kuris
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas — - — - 
*

Adresas ______________________ __  __
[ 4■ U u.. *

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

Pavardė Ir vardai ______________ _________________________ __f -
Adresas ________________________ _______ _____________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas____________________________________________

Pivirdė Ir nrdaj

AdresM

Funtrdė Ir Tardai

I irtnu

au

bilietus'į Naujienų banketą, bet 
dėl susidėjusių aplinkybių ne- 
gaįėjame dalyvauti Abi paau
kojo $30 Naujienų leidimui pa
remti. Dėkui. Jos yra Naujienų 
piknikų uolios talkininkės ir

— Antanas Pleškys iš Marque 
tte Paiko nuolat paremia Nau- 
jietnas skaitytojų mėgstamais 
raštais ir aukomis.. Dėkui už 
ankstybą prenumeratos pratęsi
mą ir už $10 auką.
..— Dėkui Kazimierui ir Vladui 
Skripkui iš Locporto apylinkės 
((R. R. 5) už pakartotiną kele 
tos bušelių obuolių dovanojimą 
ir jų atvežimą į Naujienas ne tik 
savo draugams ir pažįstamiems, 
bet visam. Naujienų štabui. Jie 
turi ūkį su dideliu sodu, kurį 
moka ir netingį gerai prižiūrėti, 
todėl šiemet obuolių derlius bu 
vo rekardinis.

— 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.)už 

už 
dė 

kai už tokią pat auką Wm. Yuo1
depui -iš Edmonton, liberto, Či
kagos Jūrų Skautijai ir J. Jaku 
balčiui iš Elmhhurst, III. * - *
J — Elzbieta Petkunienė ir jos

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL & Associates ’ 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais-4ki 12 v.

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

40 metų, patarnaudama klientams?

Venecuelos Lietuvių Draugija 
rengia Rudens banketą š. m. lap
kričio mėn. 11 d., šeštadienį, 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Veiks Laimės Šulinys, šokiams 
gros geras orkestras, šilti ir šal
ti patiekalai, pradžia 7 vai. vak., 
auka $8 asmeniui Vietas rezer
vuoti šiais telefonais: 776-3727 
arba 847-5327. Banketo 
skiriamas lietuviškiems 
lams remti. Pr).

pelnas 
reika-

Demo-Lithuanian National 
cratic klubo žiadimų pobūvis 
(Bunco party) įvyks sekmadie- 

jnį, lapkričio 5 d.. Dadiau-Girėno 
’salėj, 4415 S. Western Ave., 1 -30 7 •

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

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

HA 1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUV *
MARDA NOREUUENl

M8S Wert IMh St, Chicago, m MJ62S ’ TeL Wa 5-27X7
D'<i»n» rOi!*r (valriv

MAISTAS Ii 1UHOPOS SANntLiU.

SIUNTINIAI J UETUA7A
Cosmos Parcels Express f’jorp.

MAtOUSTTI gift PASCKLS SEtVICB
UCl W. Ckk««a. III. _ T*l. WA 3-2717

XXŠ3 5^ Halted Chk»re. IIL ««». _ T.|, 1S44229
V. YALAMTIMA3

t “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZIONYTE, w I PROGRAMOS VEDRJA
Wy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9*30 vaL vak 2
' Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 7Bt Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pard»virmii
REAL ESTATE FOR SALE i REAL ESTATE FOR SALE
—------ —---- ----------- ----------------------------

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM!
R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l
j V1 t! Į u AL t K D E R A L S A V i N G b

PETRAS KAZANAUSKAS. PrezdenUs

2212 VV. Gerrnak Road Chicago, Ilk Virginia 7-774

vai. p. p. Bus gražių dopanų ir 
vaišės.

Valdyba
—— Lapkričio 3—5 d. Kana
doje, Vankuverio mieste, vyk
sta pasaulio lietuvių socialde 
mbkratų suvažiavimas. Is Lie 
luvos socialdemokratų Užsie- 
nio Delegatūros suvažiavime 
dalyvauja delegatūros 
Juozas Skorubskas ir 
nas Valaitis.

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

NES biznis. $80,000.

MŪRINIS NAMAS. 'Didelė taverna, 
apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY

DABAR, NE RYTOJ!

dr.
pirm.

Jo-
Notary Public

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

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

lasųrance. Income Tas 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

__ _ UŽ1 3 
išnuomuotų automobilių klien. j 
tų gautus tikėtus privalo mokėti 
bendrovė, kuri nuomuoja auto
mobilius.

— Teismas išaiškino, kad
M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
— Lapkričio 10 dieną, 7 vaL

vakaro Fieldhouse salėje įvyks Ivairi apdrauda —INSURANCE 
Chicagos Lietuvių Spaudos Klu_ BUTŲ NUOMAVIMAS paren- 
bo narių susirinkimas. Bus pas 
kaita aktualiais klausimais.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
į PATAISYMAI

Turiu Chlcagoi miesto leldifn#/ 
Dirbu Ir užmiesčiuose frelt; fe- 

t rantuotai Ir sąžiningą! 
j KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
5 Tel. 927-3559

— Rusijoje Olga ir Aleksan
der Ginzgurg pradėjo bado strei 
ką dėl valdiškos netvarkos.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

DELIVERY MAN WANTED— Vienas sovietu didysis lėki 
tuvas Tonolev 144 netoli Mas- Pay day every day’ Immediate open- uivas lopoiev neroii ivias-{in^ Flexible hours. Be your own 
kvos nukrito ir užmušė jį vaira, boss. Our people make $100 plus per 
vusius lakūnus. Visi didieji Jėk^37’ .^ Gr(Si^S4-i340 
tuvai išimti iš apyvartos, kol rius 
tatys nelaimės priežastį. PRINTER—OFFSET

2 years experience on A.B. Dick 
Proridont^ Parterio PTrira 350-360. rfor loop printer. Excellent — rirezidentas cartens Lnica ,compaiiy, transporta-

goje pasakys kalbas, stengdama . tipą 
sis padėti atstovą Mikvą išrinkti » 
naujam terminui, o demokratų , "— 
partijos kandidatą Alex Seith' 
išrinkti šenata. Prezidentas nak j 

4

vos Bridgeporte, Bilandikų na
muose.

346-8082

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

Parduodama automobiliu taisymo 
dirbtuvė. Pelningas verslas. Kreiptis 
į savininka.

‘ Tel. 476-2221

THAT DECIDED A \

iag title when Champion Gene 
Tumey went down for the “long 
countT—14 according to boxing 
history—and came back to defeat 
Jack Dempsey and retain his chant- 
pionship.

22ąd, 1927. A rabid crowd had 
paid $2,658,000—the largest in 
fight history—-to witness Dempsey’s 
attempt to regain the crown he had 
lost the year before. Both fighters 
were in superb shape but Dempsey, 
the challenger, was far superior to 
the Dempsey who lost the title.

» Referee Dave Barry, at the be- 
girmmg of the historic battle, re
minded both contestants of the new 
boxing commission ruling: in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tunney 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him, trying to break 
down his guard. The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tunney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
the count

Bedlam broke out in the stands. 
'Impetuous Dempsey had formed ‘ 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore the referee could persuade him 
to return to a neutral corner, the 
timekeeper had reached the count 
of five ever the prostrate Tunney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off corner and the count was 
renewed. At the count of nine— 
fourteen seconds after the knock
down—Tunney had regained his 
feet.

Tn (he remainder of the rounds, 
Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempsey’s last great 
fight Tunney retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
“long count,” but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during Tour pre
cious seconds of the new ruling re- • 
suited in his failure to regain the 
heavywright^ boxing champioDsbir

MISCELLANOUS FOR SALE 
{vairūs Dalykai

DIDYSIS ATEŠAS 
IŠPARDAVIMAS

D S E S I O
H—S9 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai pusmečiui automobilis 
UaMlity apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

(Rummage sale)
Skokie Valley tradicionalistų 

sinagogoje, 8825 E. Prairie St.,’ 
i Skokie. Apyvokos daiktai, dra.i 
i bužiai, avalinė, žaislai. Geros 
prekės, žemos kainos.

• šešt., Japkr. 4 d. nuo
I 7:30 vai. vak. iki 11 vai.

Sekm., lapkr. 5 d. nuo
10 ryto iki 4 vai. .popiet.

all smokes

— Naujas popiežius patvirti
no 5 kurijos kardinolus ir toliau 

items pareigoms eiti.

— Sovietų valdžia išsiuntė į 
tolimą šiaurės rovincijos kalėj i 

t mą Anatolijų šcaranskį. Nesiren 
gia jo paleisti.

4445 5c. ASHLAND A¥t 
5»«775 į

LAIKRODŽIAI Ir MAIMMMYMSj 
. ■ Pardarfanu ir. Talarau* : "
264< WSFT 4$fb ITRW

Mp*Mlc J-WM; į

Siuntiniai į Lįetiivi

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar A# 
Chicago, 111. 6063Z TaL Y A 7-5980

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI 
4259 S. Miplowood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UFE

Snnk Zapollc

GA M454

run uu

IM101AWC

State Farm Lite Insurance Company |

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkię

STORE MANAGER

Experienced meat cutter and produce 
clerk with delivery after 3 O'clock. 

Immediate opening.
Call 524-0310

SAM'S SUPERMARKET

OAK PARK

MVEA 
tfnBWIHIBI 
WITHDRISTAN

L-__ S
Tedafsllrtstaa Tablets give

DRISTAN

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS
I - NAUjriĮNOS, CHICAGO «, ILA, Friday, Nov»mb«r >, 1978

Suka.sk



