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ris iš libenieeių karo jėgų persi
metė pas arabus. Jis buvo pasiųs 
tas į tą pačią sritj, kurioje įvy
ko užpuolimas prieš krašto ap
saugos ministerį Butros.

kad Izraelis pareikalavo pas

tininkai klausė Geginą, ku
riais reikalais jis kalbėjosi su 
prezidentu Carteriu.

— Kalbėjome apie sumą pi

Sn'^otl
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BRIDGEPORTAS DŽIAUGSMINGAI PASITI 
KO PREZIDENTĄ JIMMY CARTERĮ 

Tūkstančiai bridgeportiečių sveikino prezidentą 
dainomis, šokiais, eisenomis ir rankos paspaudimu
BRIDGEPORTAS, Chicago. — Prezidentas Jimmy Carteris, 

Chicagos mero Michael Bilandiko, Alex Seitho. M. BakaJio ir ki
tų Chicagos demokratų pareigūnų lydimas, nuo Rayan kelio iki 
mero Bilandico dviejų aukštų namo ėjo pėsčias tarp Bridgeporto 
gyventojų sveikinimų. Vietos gyventoai nešė šviesos žibintus, dai
navo tautines dainas, spaudė .praeinančio prezidento ranką ir džiau 
gėsi, kad aukščiausias valstybės pareigūnas nutarė praleisti naktį 
Chicagos mero namuose.

Ispanai kėlė didžiausią ! nušautas Samir Ahkar, ku 
džiaugsmą

Savo Jaiku Bridgeportas bu
vo pati džiausioji lietuvių sosti
nė, bet laikas viską keičia ir Brid 
geporto gyventojai taip pat kei-j _ 
ČiasL Visi pažįsta, kad'ispanai 
sudarė pačią didžiausią minią 
prezidentui sutikti. Jie mušė 
būgnais, grojo, dainavo, šoko iri 
sveikino prezidentą. Minioje J??**
vo daug hetuvių, kurie buvo 
mero Daley kaimynais, o kiti

VAISTAI ODAI 
BALTINTI

WASHINGTON.— Maisto ii

1 skelbia, kad svarbiausioji odos 
baltinimo skiedinio, dalis hyd-

šiandien gyveni Bilandiko fen- roquinone yra nekeksmmga ir 
fmynystėj'ę: •Bridgengr^ gyven. yra efektinga,; tiku v?rtotojus 
tojai, įufydėię' prtžidentą į Bi- reikia-perspėti, kad tą alie- 
land&onamas, išsiskirstė. -Liko Ihj ' vartpjant-reHcia..vengti sau-

•mynystėję. Bridgejpprto gyven-

tiktai policija namo saugoti ir.

Prezidentas atvyko 
Bilandiko prašomas

Prezidentas Carteris atvyko 
į Chicago, mero Bilandiko prašo 
mas. Prezidentas, žino, kad Bi- 
landikas yra vienas pasekmin- 
giausių didmiesčių merų. Jis 
kelis kartus važinėjo į Washin- 
tohą ir įtikino kongreso komite 
tų narius, kad jie skirtų Chica- 
gos miesto atnauinjimui ir ki
tiems reikalams pinigų. Be to, 
prezidentui labi patiko mero Bi 
landiko kova su keliais jos ug
niagesiais, reikalavusiais specia 

}lių privilegių ugniagesiams. Kai 
streiko klausimas buvo leistas 
ugniagesiams balsuoti, tai dau-

lės, nes visas , odos r baltinimo 
efektas/greit pranyksta^ j.ęLpa- 
baliinta oda gauna-saulės, spin
duliu. t -

Odai baltinti, “vaistai’’ lais
vai parduodami .ir, amerikie
čiai išleidžia po $10 milijonų, 
gydant tamsius odos “lopus”, 
atsirandančius senėjimo, nėš
tumo, ligos atvejais arba kai 
kuriuos vaistus vartojant.
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Andrius Juškevičius, JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos pirmininkas, sveiki- 
Lietuvių Tarybos suvažiaviman atvykusius atstovus šių metų spalio 29 d.. Kairėjena

sėdi inžinierius Grožvydas Lazauskas ir Dr. Jonas Valaitis.
Nuotrauka Vaclovo Noreikos

KELTUVAMS SUSIDŪRUS
MANILA, Filipini. —- Ketvir

tadienio nakties tamsoje Fili 
pinų sąlyno pietiniame gale, 
prie Šulu salos susidūrė du kel 
tuvai su vežamais žmonėmis, 
iš kurių mažiausiai 20 žuvo. 
Viename keltuve buvo 78, ki
tame 25 žmonės, iš kurių 83 iš-

to dar neturėjo. Tanzanijoj karo 
vadovybė mano kad ji turi ge
riau ginkluotas karo jėgas ir ga 
Ii gerokai užkirsti įsiveržusiems 
Ugandos kariams. Kuriais sume 
rimais Ugandos kariai įsiveržė 
į svetimas kaimynes žemes, tuo 
tarpu dar neaišku.

TANZANIJA PASIRYŽUSI IŠVYTI
’ ĮSIVERŽUSIUS UGANDOS KARU S -u ž
UgandosdiktatoriusAmin, surišęs vienqrankqr ni

kviečia kovon Tanzanijos prezidentą -r . į J

. DAR EL SALAN, Tanzaniją. — Tanzanijos prezidentas Ju
lius Ny ere pareiškė, kad Tanzanija imasi priemonių išvyti Ugandos 
įsiveržusias karo jėgas į Tanzanijos teritoriją. Prezidentas Nyere 
įsakė savo karo jėgom išvyti “tą žaltį iš mūsų teritorijos.” Prezi
dentas pastebėjo, kad Idi Amin užmušė tiek daug žmonių pačio
je Ugandoje, bet mes neturime leisti jam žudyti Tanzanijos ra
miai gyvenančių žmonių. Ugandos karo ėgoms pavyko užimti vie 
na tiltą ir padaryti daug žalos šiaurės Tanzanijoje ramiai gyve- 
nantierris žmonėms.

Žada pamokyti
Ugandos karius

Tanzanijos prezidentas
kariuomenei pamokyti įsiveržu
sius Ugandos karius. Jie nori,* 
kad Ugandos diktatorius gautų 
tokią pirtį, kokios jis iki šio me

įsakė

kėti už vamzdžių suvedimą, o 
vėliau gali būti priversti duoti 
amerikiečiams koncesijas.

Vairuodamas nesižvalgyk
INDIANPOLIS. —

-rsėsĮ saugttmcr prane
šimu. nustat’^d del kokio'š prie- 
^ąStįę^t įvyket
. mėy. kurioje žuvę 3. š^iKine- 
tės (nepilnametės^ Indianos mer 
gait ės važiuojant 1973 metų 
modelio Ford Pinto aūtomubiL 
liu.

Investigtoriai nustatė kad prie 
šais Van treku atvažiuodamas 
vairuotojas panoro kišenėse rasti 
degtukų ir momentui nutraukė 
akis nuo plento. Iš dalies pa
kaltinama kelių administracija 
dėl kai kurių vieškelių, kurie 
pastatyti be šalikelių ir nėra 
kur sukti reikdmi esant ar inci- 
detntui gresiant.

CARTERIS NUSKRIDO Į NEW YORKĄ, 
KAD SUSITIKTU SU BEGINU V
Izraelis nori puspenkto bilijono už 
atidavimą viso Sinajaus pusiasalio

NEW YORK, N. Y. — Izraelio atstovai taikos deryboms ne
atėjo to’iau tęsti pasitarimų, nes nežinojo, kiek jiems Egiptas 

sumokės už pasitraukimą iš Sinajaus. Egiptas Izraeliui nenori 
mokėti nei cento, bet amerikiečiai taikos sumetimais sutiko pri
mokėti Izraeliui už Sinajaus pusiasalyje padarytus pagerinimus 
ir įrengimus.

Izraelis pastatė didoką skai
čių apkasų, surado aliejaus vers
mes ir pradėjo dirbti didetius. 
žemės plotus, kuriuose auga ja
vai ir daržovės. Izraelis pradžio-, nigų, kurią amerikiečiai yra pa- 
je kalbėjo aie 20 bilijonų dole- siryžę sumokėti Izraeliui už pa- 
rių, bet paskutiniu metu pagei sitraukimą iš Sinajaus pusiasa- 
daujamą sumą gerokai sumaži- j no, jiems trumpai ir aiškiai pa- 
no. Gen. Dajanas Egipto ir Ame reiškė Beginąs. Tiek težinoma, 
rikos atstovams . pareiškė, kad
Izraelis riva>o gauti bent pus- penkto biljono dolerių, o kiek 
penkto biliono dolerių.

Izraelio karo vadai sutinka 
atšaukti visas karo jėgas iš vi- 
su Sinajaus pusiasalio vietų. Iz- tuojau išvyko i Chicago, 
raelis sutinka atšaukti ir išsiveš kretorius Vance tęsė pasitari-

amerikiečiai sutinka jiems su
mokėti, tuo tarpu niekas nepa
skelbė. Prezidentas Carteris 

o sė

ti visus Izraelio kolonistus, ku
rie įsikūrė derlingesnėse Sina- 
juas pašlaičių vietose. Izraelio 
darbininkai atvežė kefer-britus( 
iš'anksto'sukirstų namų1 ir? jais 
apstatė širtffuš metų stovėjusius 
dirvontfš. Sekančiais metate 
tuose dirvonuose žaliavo javai, 
daržovės ir pradėjo galvas kel
ti nedideli vaismedžiai, tinkami 
tokiam klimatui. Už visą tą tri
ūsą Izraelis nori gauti stanbią 
sumą pinigų.

Izraelio delegacijos nariai ne
turi teisės daryti nuolaidų. New 
Yorkan atskridęs premjeras 
Beginąs pirma išsikalbėjo su 
sekretorium Cyrus R. Vance, o 
vėliau prašė prezidentą jį pri
imti ir leisti išdėstyti Izraelio 
pageidavimus. Prezidentas Car
teris jam atsakė, kad neturįs 
laiko, nes netrukus turi išvykti paprastą atmintį ir energiją smul 
į Chicago, Minnesota ir kitas kmenoms atsiminti ir tarkyti. 
vietas priešrinkiminei kampani- Fordo bendrovėje jis buvo su- 
jai kalbų sakyti. Prezidentas 
pataręs Beginui tartis su sekre
torių Vance ir išdėstyti visas 
kliūtis. Bet prezidentas taip 
lengvai Begino nepajėgė nus
tumti. Nežiūrint į laiko stoką ir 
iš anksto padarytus pasižadė- 
jmus, prezidento lėktuvas pa
suko į New Yorką, kur jis lu-jbet jie nemano, kad prezidento 
rėje* susitikti su Beginu. Kai pa- Carterio priemonų užteks dole- 
sikajbėjimas gaigėsi tai laikraš- rio vertei stabilizuoti.

lnus. Izraelio karo ministeris ' " - iketvirtadienį dsškrido į Izraeų, 
nes jam atrodė, kad svarbiau
sieji . klausimai jąų bųVor ajrtąr- 
•ti in jamuiebuvo. kas veikti.' Tuo 
tarpu gen. Dajanas ■ipąsiUko.'A- 
merikoje, kad galėtų išsikalbė
ti su^Bėginu ir baiglT'Pasitari- 

sū^Kgipto: atstovais. -2mus

lacocca tvarkys

NEW YORK. N. Y. — Pramo 
n ės inžinierius Lee lacocca, po
rą metų vadovavęs Fordo pra
monei, buvo atleistas iš užima
mų pareigų. Jam buvo pasiūly
ta žemesnė vieta, bet dabar jis 
perėjo į Chrysler bendrovę, kur 
jis vadovaus šios bendrovės biz 
niui. Tvirtinama, kad jis turi ne-

Širdies mašinai sugedus
WASHINGTON. — Maisto ir 

Vaistų Administracija (FDA) 
trečiadienį pranešė, kad defek- 
tyvės širdies mašinos, kurios ne 
tobulai veikia gauna naujus jun 
gikįius. Datescope Corp., Para
nus, N. J., išsiuntinėja šiomis 
dienomis naujus jungiklius 2000 
def i brila toriams.

Carteris išgelbėjo 
Izraelio taiką

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Carteris, greitai įsikiš
damas į einamas Egipto ir Izrae 
lio vadų Artimųjų Rylų ir Iz
raelio bei Egipto taikos pasitarį- 
mus. Gen. Moiše Dajanas. grei
čiausiai besiorientuojąs karys, 
pareiškė du kartu, kad prezi
dentas Carteris išgefbėjo taikos 
pasitarimus. Jeigu ne preziden
tas, tai Izraelio atstovai ir vėl 
būtu išskridę į Izraelį ir nutrau 
kę .pasitarimus. Egipto preziden ’ 
tas patarė savo atstovams neva
žinėti, bet bandyti galimai grei
čiau

gelbėti.

Keltuvų susidūrimui įvykus 
neturėdami kito būdo prisišauk 
ti pagalbos, keltuvų sargai pra 
dėjo šaudyti j orą, nubaidyda- 

pagalbai skubėjusį laivą.

unijos vadovybės reikalavimus. 
Prezdentas labai patenkintas sa 
vo kelione į Chicagą ir nakvyne 
Bridgeporte.

Bandė nužudyti 
karo ministerį

BEIRUTAS, Libanas. — Gerai 
organizuota ir informuota žudi
kų grupe užpuolė Libano užsie 
nio reikalų ir karo ministerį 
Butros. Užpuolimas buvo taip 
gerai organizuotas, kad užpuo- j komis" galuotas) laivas įplau- 
limo metu buvo nužudyti abu kęs | graį]<ų .teritorinius vande- 
ministerio Butros sargai, bet jis 
stebuklingai išliko gyvas. Pra
džioje jis nukrito automobilio as 
lon, o vėliau jam avyko pro at
daras durte išsprukti ir palįsti 
po automobiliu. Beiruto radi
jas paskelbė, kad praeitą naktį

mi

Turku karo laivas 
puolė graikų žvejus

ATĖNAI. — Graikijos vyriau
sybė trečiadienį paskelbė, kad 
Turkijos kanonierinis (patran-

KALENDORfiLIS
Lapkričio 4: Modesta, Karo

lis Bor^ Vaidė, Munė, Man i vy- 
das, Orūnas. Lapkričio 5: Ber- 
filė, Lėtas, Judrė, Auktumas.
Saulė teka 6:25, leidžias 4:43.

Šiltos

nis, sąmoningai atsitrenkė į grai 
kų žvejų katerį, kuriame buvo 
keturi žvejai, iš kurių vienas 
buvo užmuštas ir kutens nus
kandintas. Graikijos apsaugos 
ministerijos pranešime skelbia
ma, kad turkų kanonierė pirma 
graikų žvejus apšaudė, šis in
cidentas skaitomas rimčiausiu 
dviejų kaimynų Graikijos ir 
Turkijos karštame ginče dėl 
“sienos” tarp šių valstybių per 
rytinę Egejaus jūros dalį.

— Japonai mano, kad ameri
kiečiai išleidžia nepaprastai dide 
les sumas gazolinui. Jei valdžia

Meksikos prezidentas 
buvo Japonijoj

TOKIJO, Japonija. — Meksi
kos prezidentas Jose Lopez Por 
tiflo baigė savo oficialų visitą Ja 
ponijoje. Jis kalbėjosi su visa 
eile atsakingų (areigūnų ir ren
giasi grįžti namo. Meksikos pre
zidentas buvo palietęs visą eilę 
prekybos reikalų, bet labiausiai 
jam rūpi aliejus ir degalai. Tuo 
tarpu Meksika neprisijungė prie 
aliejų gaminančių valstybių, bet 
netolimoje ateitye ji galės prisi
jungti. Prezidentui nepatinka 
aliejaus kainų kaitaliojimas. 
Manoma, kad prezidentas bandė 
tartis su Japonijos specia'istais 
abejui iš ėemės gilumos iškelti. 
Meksisikos inžinieriai nepajėgia 
to padaryti.

Geriausiai aliejaus reikalus
imtųsi priemonių gazolino kie^gali atlikti amerikiečiai, bet pre 
kiui sumažinti, tai doleris savai ridentas nenori samdyti ameri- 
me pradės kilti. j kiečių, kad visas reikalas žymiai

14,000 vokiečiu Irane 
kenčia baimę

TEHERANAS, Iranas. — Da
bartiniu metu Irane tebėra 14,- 
000 vokiečių. Vieni tarnauja am 
basa do j e ir konsulatuose, o kiti 
dirbą įvairiose Irano pramonės 
šakose. Vokiečiai kenčia baimęr. 
nes jiems atrodo, dabartinis ša
chas vargu pajėgs apraminti 
krašto gyventojus. Visuotinas 
streikas plečiasi, apima vis pla
tesnius visuomenės sluoksnius 
ir niekam neaišku, kuo fanatiš
kų šeichų sukeltas maištas pa
sibaigs

šeichai reikalauja, kad šchas 
atsistatydintų, o šeichai tada 
sustabdytų visas šacho vedamas 
naujoves. Bet šacho klauso Ira
no kariuomenės vadai. Jie yra 
pasiryžę patraukti teisman kiek 
vieną šeichą, kuris kursto pa
prastus gyventojus prieš dabar
tinę santvarką. Irane esantieji 
vokiečiai nori galimai greičiau

pasirašyti taikos sutartį.

— Didmenų prekyboje pakilo nepabrangtų. Jis bijo, kad ame- išvažiuoti iš Irano, nes ten gre- 
mš»to kainos, brangsta mėsa, rikiečiams reikės^ brangiai mo- šia pavojus gyvybei.

Willy Brandt 
kalbės amerikiečiams

NEW YOK. N. Y. — Buvęs 
Vokietijos kancleris Willy Bra
ndt gavo valandą kalbėti radijo 
bangomis Amerikoje. Jis jau pra 
dėjo savo vokiečių kalboje ir 
žinias perduoti amerikiečiams. 
Pirmoje radijo valandos kalboje 
jis paminėjo, kad Amerikoe jau 
iškeista jo knyga angliškai. 
Brandtas rengiasi pasakyti Ame 
rikos vokiečiams, kaip jis, eida
mas Berlyną mero pareigas, 
vedė kovą prieš komunistus, no 
nėjusius pagrobti Berlyną ir 
suimti visus jame gyvenusius vo 
kiečius.

sipykęs su visa eile pareigūnų 
ir buvo priverstas pasitraukti. 
Dabar visi atidžiai seks, kaip 
jam vyks tvarkyti Chrysler ben 
drovės gamybą.

—Japonijos bankininkai džiau 
giasi, kad dolerio kaina pakilo,

Naujienų redaktorius Martynas Gudelis spalio 29 d. 
Naujienų vakare kalbasi su kongreso atstovu John Fa- 
ry, kuris rūpinasi pavergtos Lietuvos teisėmis ir kon
grese pasako kalbą, gindamas pavergtos Lietuvos gy. 
ventojus. Fotografavo Al Vaitis.
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Schuykill

Pittston,

So. Bos-

(Tfaiajs)
John Zemantowtky, Water

bun*, Conn.
John Skritulsky, New Britain, 

Coon.
A. B. Strimaitis, 

Haven, Pa.
Thomas Pauxtis, 

Pa.
Stanley Astramski, 

ton. Mass.
Common Pleas teismas pra

šymą patenkino ir įregistravo 
1p08 m. gruodžio 8.

Per vienus metus, tarp 1908 
ir 1909, Seimų organizacijoje at 
sirado 36 naujos kuopos. Viso 
jau veikė 215 kuopų. Narių bu
vo 8,543 (1908 - 7,444). Vaikų 
skyriuje buvo 320 (1908 - 249). 
Pomirtinių fondan įplaukė $18,- 
762.47, išmokėta $8,725. Tauti
škų Centų buvo gauta $2,309.53, 
organui Tėvynei prenumeratų 
iš narių $4,131.65. Susivieniji
mo pinigai bankuose užaugino 
$1,093.23 nuošimčių.

Algų Centro Valdybai išmo
kėta $1,211, spaustuvės darbi
ninkams $3,234.24, organo spau
sdinimas kainavo $2,827.08, pa
štas S249.98, čarterio pataisy
mas $400, kitoki išmokėjimai 
siekė $1,753.36. Ižde jau susi-

kaupą $42,792^7. Priegįaudos 
namo fondas^ turtjo $3-,670.43. 
Pomirtinių išmokėta 58 suau
gusiems ir 6 vaikams. Suaugu
sių 22 mirė džiova.

Be abejo, Susivienijimo narių 
augimą veikė gausėjanti imi
gracija iš Lietuvos: 1906 m. į- 
leista 14,257; 1907 - 25,884; 1908
- 13,720 (po 1908 m. krizės); 
1909 - 15,254; 1019 - 22,714. 
1909 - 1914 m. laikotarpyje A- 
merikon atkeliavo 115,304 lie
tuviai, Lietuvon sugrįžo 27,200
- veik kas penktas atkeliavusių.

24-tas Seimas posėdžiavo 5 
dienas Worcesteryje, 1909 m. 
birželio L5. Iškilmes suruošė 
•vietinė kuopa. Buvo iškilminga 
eisena miesto gatvėmis, “nema
tyta iktol vietos lietuvių”, ku
ria gėrėjosi ir lietuviai ir kita
taučiai. Po jos vakare salėje bu
vo suruošta kalbų ir kitko pro
grama, bet SLA Istorijoj jos au
toriai (po Astramsko, V. K. Rač
kauskas ir A. R. Strimaitis) ne
pateikė daugiau žinių.

Atvyko 90 delegatų iš 49 
kuopų ir 39 kolonijų. Buvo 10 
moterų. Gausiausia delegatų 
buvo iš So. Bostono, kur ėjo V. 
S. Jokubyno redaguojamas or
ganas Tėvynė: viso 16; jų tar
pe Keleivio' leidėjas Jurgis Ge-

Srovinę įtampą Seime įkaiti
no rezignavusio prezidento F. J. 
Bagočiaus laiškas, kurį “dėl ja
me esamų šlykščių žodžių” Sei
mas ntepriėmė, bet kuriame 
Bagočius prisipažino gavęs iš 
Igno Staškūno $83.75 už išrū- 
pinimą iš Susivienijimo broliui 
Juozui Staškūnui $150 pomir
tinės.

Centro Aaldyba Bagocių už 
šitą, ir kitus elgesius, suspen
davo kaip narį ir , Seimas sus
pendavimų patvirtino, nutarda
mas ‘‘prašalinti F. J. Bagocių iš 
SLA ant visados”. Sekretoriaus 
Jono Žemantausko reikalavi
mu upžrotokoluotas F. J. Ba- 
gočiaus tvirtinimas, kad jis jo
kių $50 žemantauskui nėra da 
vęs, ir šis tokių pinigų, niekada 
neprašė. Seimas, tačiau, nutarė 
BagoČiui apmokėti algą už pre- 
bidentavimą nuo išrinkimo iki 
pasitraukimo.

Broliškos savišalpos atveju 
Seimas nutarė įvesti keturis 
skyrius: $150 $300, $600 ir 
$1,000 ir išrinko komisiją da
lykui aptvarkyti. Seimas patvir-

la ir kith Stipri buvo ir septy- 
iiių čikagiečių delegacija: B. K 
Balutis, M. J. Damijonaitis, ad
vokatas F. P. Bradchulis (Pir
mą kartą), dr. J. Kulis, dr. A, 
Zimontas, veikėjas A. Beržan- 
skas, Kazys Gugis. Worcesterio 
delegatų buvo šeši, vadovauja- 
jni Miko Paltanavičiaus ir A 
Bernoto. Buvo net delegatas iš 
Kanados Montrealk): J’.uozas 
Matiukas. Iš kitų kolonijų atvy
ko'; adv. J. S. Lopatto (pirmą 
kartą - jam buvo pavesta ofici
alios raštinės užlaikymas patai
sytame čarteryje įvardintame 
Wilkes Barre, Pa.), J. M. Da
nielius (vėliau Vienybės admi
nistratorius), brooklynietis 'An
tanas Ramanauskas (vėliau 
Tautinės tarybos veikėjas), A. 
B. Strimaitis, V. Černiauskas, 
A. J. Povilaika, Jonas Žeman- 
tauskas, Vincas Ambrazevičius, 
Tarnas Astramskas, ir kiti. Bu
vo daug naujų veidų ir tautie
čių, ir socialistų eilėse, ir keli 
nauji profesionalai.

Seimui pirmininku išrinktasj tino narių referendumą pirktis 
Petras Mikoląinis, vicepirmi
ninku Kazys tingis, pirmuoju 
sekretorių B. K Balutis (vis dar 
Balevičiaus pavarde), 
Jurgis Gegužis. Buvo 
komisijos: Įnešimų, 
skaitymo ir Spaudos.

nėms iškilmėms, Columbia te* 
atrb salė,- po posėdžių vaka
rams -ir Masonic Temple — per

balsa-

Živat-

antruoju 
išrinktoms

Laiškų

Balsuokite už mūsų rėmėjus

BALSUOKITE Už
THOMAS C. HYNES 
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RETAIN JUDGE FRANKELY I.

KRAL
CIRCUIT COURT OF COOK COUNTY

16 Years Of Experience On The Bench

Chicago Council Of Lawyers

“RECOMENDED”
CHICAGO Bar Associotion

In CHICAGO PULL LEVER 46-E

In SUBURB PUNCH NO. 283

Th’s Ad Paid For By The Committee For Retention of Judge KRAL

katas F. P. Bradchulis, advoka
tas J. S. Lopattc, ir Pijus V.

Birštonas. Vieton iš Literatinio 
komiteto išstojusio Jono Ilgau- 
do išrinkta Petras Ą^koUinis 
(kiti du nariai buvo B. K. Ba
lutis ir Juozas Adomaitis-Šer
nas). Ateivių globos komisijoj 
paliko Vincą Ambrazevičių ir 
A Kundrotą. Organo redakto
rių išrinko vėl Vincą S. Joku- 
byną, o New Yorke namui pir
kti, prie Centro Valdybos, pirin- 
ko Pijų V. Birštoną, Vincą Am
brazevičių, A. M. Martusevičių 
(Martų), ir advokatą J. S. Lo" 
patto.

SLA Istorijoje sakomą: “Cen
tro Valdyobn visuotiniu 
vimu išrinkti:

pirmininkas - Pranas 
kauskas. (Scranton, P.)

vicepirmininkas - Motiejus 
Damijonaitis (Chicago, Ill.)

sekretorius - Jonas Žeman- 
tauskas (Waterbury, Conn.)

Iždininkas - Jonas Skritul- 
skas (New Britain, Conn.)

iždo globėjai - Tamas Pauk
štys (Pittston, Pa.) ir Anicetas 
B. Strimaitis (Schuykill Haven, 
Pa.)

Seimas šią išrinktą Centro 
Valdybą pagal Konstituciją pa
tvirtino.

Iki 1910 m. Seimo buvo su
organizuota naujų kuopų 21. 
Viso veikė 226 kuopos. Narių 
buvo 9556, vaikų skyriuje — 
343. Tarp 1907 ir 1908 m. Sei
mų buvo įkurta 31 nauja kuo
pa, tarp 1908 ir 1909 m. - net 
36 kuopos, tarp 1909 ir 1910 m. 
- 31 kuopa. Viso per trejus me
tus buvo įkurtos 88 kuopos, o 
tai buvo trečdalis veikiančių 
kuopų. Tam veikė vidinė jėga, 
veikė savas organas Tėvynė, 
kuopų ruoštos prakalbos, orga
nizatoriai ir dauguma narių, 
pakilios nuotaikos vedamų.

Susivienijimo 25-tas Seimas 
buvo paskelbtas jubiliejiniu. 
Seimas posėdžiavo 1910 m. bir
želio’ 5-11. Jį paruošė septynios 
vietinės kuopos, vadovaujant 

vicepirmininkui

namą New Yorke ir leido Cen
tro Valdybai paimti iš iždo 
$25,000. Nutarė, kad organo 
Tėvynės antraštėje būtų tauti
nis Vyčio ženklas. Pagal patai
sytąjį čarterį oficiali raštinė 
Wilkes Barre, Pa. buvo užtvir
tinta ir jai vesti išrinkta advo
katas J. S. Lopatto, kuriam nu
statyta atlyginimas už atliktus 
darbus.

Lietuvos Sūnų draugija, Wil
merding, Pa. prašė pinigti sa- 
iei pasistatyti, o Garbės Narys 
kun. Juozas žebrys parapinei 
mokyklai. Seimas prašymų ne
patenkino. l’ž Tžvynei prisių
stą vaizdelį Kelionė į šidlavą 
rašytojai žemaitei nutarta atly
ginti $5U

Tautiškus Centus Seimas ši
taip paskirstė: dr. Jono šliupo 
vadovaujamai Aušros stipendi
jų draugijai $300, Valparaiso 
studentų Literature’s draugijai 
$200, Andriui Vištaliui $60, A- Susivienijimo 
teivių globai $200 (ir $15.25 M. J. Damijonaičiu. Astramsko 
seimui atėjusių nepaskirstytų j SLA Istorija pasakoja, kad šis 
aukų) Dailės draugijai Vilniu
je $100. šerno muzikaliam fon
dui $50. Prieglaudos namui

t $2357.
Seimas išrinko komisiją pa

rašyti naują pagrindinių refor
mų konstituciją. Jon įėjo: advo

600 žiūrovų.
Eisenoje miesto gatvėmis da

lyvavo 37 vietinės draugijos ir 
astuoni benai su 70 įvairiai pa
puoštų vežimų ir 20 automobi
lių. Dėmesį traukė merginų Bi
rutės ir moterų Apšvietos Drau
gijų vežimai. Taip pat skyrėsi 
lietuvių jaunimo ratelių ir ver
slininkų vežimai, nes jų kieki 
vieną traukė ketvertas arklių. 
Po eisenos į kareivines publi
kos susirinko sausakimšai. Kie
kvienas dalyvių prie durų įsi
gijo specialų medalį, sukurtą 
Chicagos Dailės Instituto stu
dento J. Šileikos. Medalyje bu
vo Vytis, apsupta senovės grai
kų ir romėnų dievybių. Medalio 
viršuje buvo žodžiai: “SLA 25 
Jubiliejinis Seimas” ir šonuose 
— “Chicago 1910”.

Kareivinėse programai vado
vavo Susivienijimo vicepirmi
ninkas M. J. Damijonaitis. Pir
miausia, orkestras sugrojo Lie-, 
tuvos himną, o po to miesto me
ro vardu lietuvius sveikino vie
šųjų darbų konusijonierius B. 
J. Mullaney. Kalbėjo advokatas 
F. P. Bradchulis, Susivienijimo 
prezidentas Pranas Živatkaus- 
kas, Pijus V. Birštonas ir Su
sivienijimo įkūrėjas dr. Jonas 
šliupas, kurio kalba paliko gi
liausia įspūdį. Ji vėliau buvo 
išspausdinta jo žurnale Laisvo
ji Mintis ir išleista atskiru 20 
puslapių “Lietuviai Amerikoje”

Dr. Jonas šliupas 
“Pirmusyk lietuviai 
susitelkė tokiu dideliu 
(apskaičiuota atėjo apie 7 
Tai rodo, kad bręstame

ima tarpti apšvfete‘5 Trumpai 
detuvos istoriją akimis penne- 
ęs kurios pradžią, sakė, reikėtų 
oradėti ieškoti 5,000 metų at
gal, dr. šliupas iškėlė, kad lie
tuviai ateiviai ypač pasirinkę 
Ameriką, kaip antrąją tėvynę, 
o ši esanti žemė Washingtono, 
Linkclno ir Roosvelto (Teodo
ro). Toliau kalbėjo:

“Nors Europos lietuviai daž
nai mus pašiepta, tačiau mes 
Amerikoje nenugyvenom " be 
naudos sau ir broliams tėvynė
je. Nemiegojome, bet. dirbome, 
žengėme ne atgal, bet pirmyn. 
Dvasia nenuskurdome, bet tau
to® apsvietą išvedėme į naujus 
kelius.

Nesistebiu, nes turėjome juk 
gerą mokytoją - pagrindinės de
mokratijos šalį, .kraštą didelės 
ramonės ir didelių užsimojimų. 
Darbas čia laikomas pagaroo- 
je, yra luomų lygybė, o mokslui 
ir mokykloms laisvė, ypač vieš
patauja religijos laisvė bei lai
svė spaudai ir susirinkimams. 
Tai negalėjo neatsiliepti per 
amžius skriaudžiamai lietuvio 
dvasiai. Po 25 metų čia gyveni
mo, mes jau nebe tie patys 
žmonės, nežiūrint kokiu atžvil
giu imtumėm. Esame ir geresni 
ir, šviesesni ir turtingesni, be tu, 
labiau gerbiame taip save taip 
savo tautybę, negu kada gyve
name Lietuvoje”.

(Bus daugiau)

(apskaičiuota atėjo apie 7,000). 
Tai rodo, kad bręstame susi- 
pratmiu kaip tauta ir kad mū
sų tarpe vienybė vis didėja Bei

ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL & Associates 
2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susi ta 

12 v.ras. Šestaliemais iki 12 v.
?*1T Vakarais tek, 373-5047

■Raštinė veikia Jau daužia 
40<meti£ patamauaama iuit

kaip 
bulei) tauto.

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

Perkam pašto ženklus bei•t . .
y(Prekybininkb Estkos Šeį

PAIRTA CO.
metų kolekcijas.
b vedamas biznis)

Seimas buvęs “bene didžiausia 
iškilmė ne tik Susivienijimui 
bet visiems* Amerikos lietu-: 
viams” Vietiniam komitetui to 
viso paruošimas kainavęs $700. 
Buvo išnuomotos trys salės: In
fantry kareivinės priešseimi-

4207 S. Sacramento (kamįčšf Archer ir Sacramento;

Teh 247-50S1

| TATRA INN - SMORGASBORD
I ' 6038 So. Pulaski .... 1
| FEATURING POLISH HOME
| STYLE COOKING ..„ |
j Specializing; in Golumbki, Pierogi, Potato j 
|~ Pancakes, Cheese Blintzes, Polish Sausage, ! 
| plus many others Fine Dishes.
I (Serving your Favorite Cocktails)
j Luncheon served: 12 to 3 PM Weekdays
1 Dinner served: 3 lo 9 PM Weekday’s
T and 12 to 9 PM Sat. & Sun. (Closed Mon.)
I ^82-8313. I
^nnniniHTKininnnihaaij^iffitoiu^iiumiIiJinniuiiuiniimunnniniunui’niiuinniuiinjnHuiuiiuajwoiuiiiuiiuiuuuunuiHnmBiuiuiniinniiHiiiiin!;

J. Burkaus dvi naujos knygos: ■ 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULL4F- 
viūMng lengvai suprantamos Ir kiekvienam tikrai naudingos. .Abi 
Kaina $8.50.

“KONSeRSREŲTHO TERESE” 
didelėm raidėm, kaina $5-00. Abi kįygos yia labai įdomios, 
▼ienas. gerųjų ir kitas-blogųjų angelų ir. žmonių pasauliai, 444 psL 
su persiuntimu US $1X50, užsakant __  •

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA

SKAMBINKITE DABAR

PRIEŠŠVENTINIS PRIMINIMAS!
BRANGŪS KLIJENTAI!

Jus V nama
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios)

Pagal praėjusių metų patyrimą daugelis iš mūsų artė
jant šventėms norės pasiųsti savo giminėms dovaną — siun
tinį. Dovana, atsiųsta iš Amerikos, bus daiktinis įrodymas 
mūsų meilės ir pagarbos mūsų artimiesiems.

Paprastai šiuo prieššventiniu laikotarpiu paštas būna per
krautas. kas kartais sutrukdo savalaikį siuntinių įteikimą, 
todėl, norint išvengti panašių atsitikimų, geriau iš anksto 
pasiųsti Jūsų šventinius siuntinius. I

Kaip ir praėjusių metų sezone, firma COSMOS PARCEL 
CORPORATION, užsiimanti liccnzijuotų siuntinių siuntimu 
į Estiją. I^atviją. Lietuvą, Ukrainą "ir į visus kitus Tarybų Są
jungos miestus ir kaimus, visada pasiruošusi Jums patar
nauti siunčiant šventinius siuntinius Jūsų artimiesiems. Ir 1 
taip, paskubėkite padarykite Jūsų giminėms malonią , 
dovaną šventėms. i

ReikalaukMę mūsų neniokamų katalogų šiuo adresu:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avenue, Zlst Floor 

(Between 51st and 52nd Streets)
New-York, N. Y. 10022. Tel (212) 758-1150. 758-1151

254-8500
PARDUODAME VL 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO

MEMBER mes TAIP PAT

RELO ĮSUS CHICAGOS

PAŽINKITE APAŠTALO POVILO 
LAIŠKĄ ROMIEČIAIS.

Pradedant šiuo Šeštadieniu, lapkričio* 1 d.. 1978 m. ’’Lie
tuvių Koplyčios” patalpose, 3638 W. 83 St. Chicago, 111. 7:15 
vai., vakare, dėstome lietuviškai §y. Rašto Instituto (vaka
rinės mokyklos) kursą — Apaštalo Povilo laišką Romkr, 
čiams, kurio pagrindinė tema yra: “Nes Evangelija yra 
Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki . . . ries Dievo 
teisumas joje apsireiškia tikėjimu tikėjimui, kaip parašyta' 
— ‘Kas tikėjimu yra teisus, gyvens*.

Paskaitos perteikiamos nemokamai. Neturintiems Iran-4 
sporfacijos ir dėl kitų informacijų, prašome kreiptis šiuo 
tel. 735-4048. < , L \

a ~ naujienos, CHICAGO a, ill Saturdya, November 4, 197$



slepiamas prssipriešln-inas vir- “Amerikos Bals, 
stų aktyviu, kaip liudija kete- litų re^pablikora 
tas praeities įvykių, — už.enia partijų balai jo- 
tik kibirkšties.

3. Daug rezistacjjinc-‘ui nųri- 
trikusio jaunimo *r mažesnė da
lis — vidurinios.os kai tos. Kai J 
kurie jų sėk^iin^esnės arba ne-Į 
sėkmingos veiklas alga:šiai Lel* 
faktui žinomi ir ė a.

A-r yra Lietuvoje Jūsų nrni 
nio užsilikusio id olcginio
siskirstymo pėdsakų. — nedrį
sčiau teigti. Nei vidurinioji kar
ta, nei jaunimas, kas sudure 
šiandien 
daugumą,
lių galimybių ką 
išsiaiškir 
karuose 
politūrų 
skritingi
tuviui tėvvnėjė, pasiklaususiamž zų arba italų skt

stlnei pranešimai apie Marsht 
ar Br.Jnqer ’ naminio euroko 
munizui/’ žavumus lietuvi val
giai besugr 
linu, ir Bi 
punktai’ yr 
kas pairau
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žskimų m.<u * 
aiki ki žaidimu

Lietuvoje šiar 
p a g ri n * Į i n i ų ’ žį sta ma tik vieni 
ideologinius ! ten būtų laisvai 

pozicijas. Le

rgumentuc:
ei, a. Kairy

>rmuiut4 
negu lu

J netu \ os gyventoj ų 
neturėjo jokių rea

ltors tiksliau 
. sakysim, kad ir Va-
esančių 
partijų 

mus ir

tuviui žinom

iidžia

IV

s:Įvijos tau tunu

mus

s su ko
mu

’lozio išeitu 
ai i

visi lietuviai kagėbistai, žtų gal net ir dūlis tekius išri 
aktyvioje tos i vijos, kuri egzilyje ir mažiau 

lylAijc. Reikia j domėjosi politine veikla.
Kokios ii’ kokiais keliais tuo- 

vstvlusi ar formuotųsi 
nes i kmiM*. 

ik vii tai bū*

Kur tie sustoję laikrodžiai?
(Tęsinys)

Į sekančius tris Varpo redakt. 
A. Kučio klausimus dail. V. ŽL 
liūs taip atsakė:

II
Kaip išeivija galėtų Padėti 

tautai atgauti laisvę tiesiogine 
prasme, — nemanau, kad tai 
būtų šiandien ar net ryloj rea
lu. Kaip ankščiau, taip ir dabar 
išeivija turi realias galimybes 
trukdyti ir pristabdyti tautos 
naikinimo procesą, apie ką ir 
esu užsiminęs ,atsakydamas an 
kstesnįjį klausimą.

III
Ideologinė diferenciacija at

rodo taip:

1. Aktyvus Lietuvos 
cijos šalininkai, t.v. marioneti
nis LTSR valdžios aparatas, 
KGB darbuotojai ir jų bendra
darbiai. Ši grupė sudaryta tik 
iš kompartijos narių, išskyrus 
kai kuriuos KGB “stukaėius”, 
kurie LKP gali ir nepriklausyti. 
Kompartija vadovaujasi viešai 
neskelbiamu šūkiu: griebk kuo 
daugiau sau, jeigu šiame reika
le gali padėti partinis bilietas. 
Ir griebiama kietai, tų neparti
nių, sudarančių didžiąją Lietu
vos gyventojų dali, sakai ton.

2. Ta didžioji Lietuvos gyven
tojų dalis. Išoriniai ji greičiau 
okupacijai pasyvi. Tai diktuoja 
negailestingas išsilaikymo, išli
kimo motyvas. Bet kad viduj

į munis tu, tik su
į kad kairjį Hber: 

pa-Į vojingezniu, nes 
^naudodamas h

■ “!ebara!as“ prasi
i jeigu jam PasĮrcu

kad su tų pa 
hau būna ka 

Mar.ų nesusipratimų, nes galu 
erėje išvadoje. nežLHnt kokia
m v krašte komunistai paimti 
valdžią, jų pažadų \ykdyrmu ii 

aentac’ja. paprastai, už*i 
> t ask va. A rgu n i c n t uojaim 
ė tingai — kulkosvaidžiai* 
ika s. Ir kas su tuo susi 
(o susidūrė jau ei*.ė kraš-

.r neturiu 
a Ii), būtų gaL 
kad iš ten pas-

jokiu būdu nesiims neigti,
tokia komunistinės idėjos

rprc-Uvimo forma būtų ne
gyvi!

tgavus Lietuvai la'svę (kuo
asmcTŠkai, ka’P minėjau,

manyti 
vyresniuosius brolius” pa. J
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UNITED STATES SENATE
WASHINGTON, D. C. 20510

Rugpiučio 2, 1978

Senatoriaus Charles H. Percy Pareiškimas

“Per eilę metu aš kreipiuosi į Sovietų pareigūnus, diplomatus ir korespondentus disidentų 
reikalais ir taip pat stengiuos padėti asmenims, kurie nori emigruoti iš Rusjios, Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ar Ukrainos. Šiais reikalais esu stipriai pasisakęs Leonidui Brežnevui ir kiliems So
vietų pareigūnams.

šiandien, kada Sovietų autoritarinė valdžia pradėjo akciją užgniaužti disidentų judėjimų, 
persekioti norinčius emigruoti, ir teisti tuos, kurie išdriso pakelti balsą prieš esamą santvarką, 
aš sustiprinau savo pastangas.

Labai svarbu suprasti, jog daug reklamuoti Orlov, Nudel, šlepak, šcaransky ir Ginsburg teis
mai yra tik dalis problemos. Mes turime būti lygiai susirūpinę ir lygiai kelti balsą už nuteisimą 
tokių drąsių vyrų kaip Lev Lukianenko ir Viktord Petkaus.

Aš prisidėjau ir rėmiau griežtą Senato rezoliuciją prašant paleisti Viktorą Petkų. Taipogi su 
eile mano kolegų senatorių, aš kreipiausi j ukrainiečių komunistų partijos pirmąjį sekretorių dėl 
laisvės kovotojo Lukianenko išlaisvinimo.

Aš iškėliau tuos klausimus sovietų ambasadoriui Wasingtone ir jis puikiai žino mano pasipik
tinimą dėl padarytų prasižengimų su pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir asmeninės laisvės pa
žeidimais.

Aš prižadu tęsti savo pastangas dėl Viktoro Petkaus, Lukianenko ir visų kitų, kurie ryžtingai 
kovoja vadovaudomiesi savo sąžine prieš nelygų priešą.”

LIETUVIAI, JŪSŲ BALSAS UŽ SENATORIŲ CHARLES H. PERCY 
UŽTIKRINS TĘSTINUMĄ RYŽTINGOS VEIKLOS Už PAGRINDINES ŽMOGAUS TEISES 

IR JO NUOLATINES PASTANGAS LIETUVIŲ LAISVĖS KOVOJE.
LAPKRIČIO 7 DIENĄ BALSUOKIME UŽ SENATORIŲ CHARLES H. PERCY

Lietuvių komitetas Senaturiui Charles H. Percy perrinkti

Paid for and authorized by Citizens for Percy, Richard B. Ogilvie. Finance Chairman; Philip W. Hummer. 
Robert D. Fitzgerald, Treasurers. A copy of our report is on file with the Federal Election Commisaion and ii 
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Kongreso atstovas 
JOHN FARY

1 Kongreso atstovas John Far y 
j ir vėl kandidatuoja naujam ter
minui toms pačioms pareigoms.

.Vargu ras amerikiečiai kitą to: 
I kį paslaugų kongreso atstovą, 
i koks yra Jc’hn Fary. Jis daugel 
jliui yra padėjęs ir yra pasiryžęs 
| padėti kįtięms. Kongreso atsto- 
jvas ateina-į lietuvių piknikus, o 
! praeitą sekmadieni pasakė kal
iką sukaktuviniame Naujienų 
j bankete.
j Antradienį patariu visiems 
lietuviams dalyvauti rinkimuo
se, balsuoti už demokratus ir 
atiduoti savo balsą už kongre*- 
so atstovą JOHN FARY.

■gu išeiviai bail
ios tautos jstai- 

bei įvairia* kultūros sri- 

(Nukelta į 5 tą puslapi)

pritaria ir rekomenduoja
JERRY COSENTINO

valstybės iždininko pareigoms.
Valstijos reikalai privalo būt 

tvarkomi bizniškai — 
BALSUOKITE Už DEMOKRATUS

Jerry Cosentino, Palos Demokratų komiteto 
narys ir Al G. Kumskis, Palos demokratų 

22 wardo preeinkto kapitonas.

.Tndorsuoja ir rekomenduoja
' "’ILLINOIS LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ; KOMITETAS:

Al Kumskis — buvęs prezidentas, 
Stanley" Balzeskas — prezidentas, 
John Galminas " viceprezidentas, 
Joseph Butkus — viceprezidentas,

Harry Petraitis — sekretorius 
ir Julius Kuzma — iždininkas.

Taupykite aaioar

1800 So. Hal«tod St

Tts '&■
tfldt-lias darbo. Ftanx, ]!• jw- 

ftMia Joms puieJrtl xemeniikui jūrų 
o^rfTnojimuf. Antri, jie padeda ca- 
rortį geresnę apylinkė? bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupom, padėtos prlei 10 mėna- 

rio dienę, neit nuolimaui nuo mi- 
pirmo? dlenoa.

I id ’jodami Certifikatai, kurie pe
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

X

investavimo knygelės apskaitos

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,
ĮatelrU 1923 metiU.

įMtAlyo* pfetuoM klcctnx *ntoft»oOUlAni>

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T«L 421-3070

1 — *A9Jicwo», Chicago a, tu. Saturdya, November 4, 1978
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Money

Spaudos laisvė

raštį padarė pačiu seniausiu ir labiausiai skaitomu dien
raščiu.

Sekmadienį kanauninkas kalbėjo Chicagoj apie spau
dos laisvę, o pirmadienį rusas Igor Zemskovas kalbėjo 
apiee spaudos nelaisvę. Zemskovas yra sovietų užsienio 
ministerio Gromyko pavaduotojas. Jis dalyvavo Pary
žiuje sušauktame Jungtinių Tautų auklėjimo mokslo ir 
kultūros organizacijos nariams apie laisvojo pasaulio 
spaudą ir sovietinę spaudą. Jis turėjo drąsos susirinku
siems tarptautinės organizacijos atstovams tvirtinti, 
kad laisvojo pasaulio laisvoji spauda labai daug vietos 
pašvenčia narkotikams, pornografijai ir kitoms nedory
bėms, ir nekreipia pakankamai dėmesio į vyriausybės 
siekiamus tikslus ir netiksliai interpretuoja faktus.

Pakritikavęs laisvojo pasaulio spaudą, jis pradėjo 
girti vyriausybės kontroliuojamą spaudą. Sovietų val
džiai labai nemalonu, kad laisvoji spauda kritikuoja so
vietų valdžios pareiškimus, kad Maskvon įleisti užsienio 
valstybių žurnalistai nesitenkina sovietų valdžios pa
reiškimais, kad viską jie nori pamatyti savo akimis ir 
užgirsti savo ausimis. Jis tvirtina, kad sovietų valdžia 
linanti, ko ji siekia ir jai suprantamos priemonės, kurios 
ji to tikslo rengiasi pasiekti. Sovietų valdžia tų tikslų 
siekianti gerų intencijų vedama, krašto daugumai norė
dama gero. Tuo tarpu užsienio žurnalistai, ieškodami 
tikros tiesos, sovietų valdžios paruoštus pranešimus me-' 
ta į šalį ir bando tiesos ieškoti savo akimis ir savo au
simis.

Su laisvąja spauda komunistinė valdžia veda kovą 
jau ištisą 60 metų. Dzeržinskis su Leninu aiškiai matė, 
kad pačioje Rusijoje palikta laisva spauda nuvers bolše
vikų valdžią. Laisva spauda kelia viešumon visuomeni
nio gyvenimo faktus, kurie sovitinei valdžiai buvo nepa 
lankūs. Bolševikai skelbė, kad ji darbininkų, karių ir be
žemių bei mažažemių tarybų valdžia, kad laisva spau
da pradėjo kelti viešumon, kad tokių tarybų nebuvo. Jei
gu sovietų valdžia būtų leidusi laisvai išnagrinėti “tary
bų” sudarymą ir mažos bolševikų grupelės ryžtą kalbėti 
tų tarybų vardu, tai būtų subyrėjusi visa tarybinė siste
ma. Kronštato jūrininkai nieko kito nereikalavo, tiktai 
laisvų jūreivių, kareivių, mažažemiųir bežemių valstie
čių rinkimų į tarybas. Komunistai nutarė, kad Petrogra
do darbininkų taryba yra geresnė, negu Kronštato revo' 
bucinė taryba ir nutarė siųsti sovietų karius ne tik 
Kronštato tarybai, bet ir visiems Kronštato jūreiviams 
išžudyti. Visas Kronštato uostas buvo raudonas, o Kron
štato įlankos vandenys ilgas savaites buvo .paraudona
vusios-nuo Tukačevskio išžudytų sovietų jūreivių.

Įsismaginęs Zemkovas pradėjo pasakoti suvažiavu
siems rimtiems žmonėms, kad valstybės, kontroliuojama 
spauda yra daug naudingesnė, geresnė ir teisingesnė, ne ■ 
gu laisvoji spauda. Jis paaiškino, kad Sovietų Sąjungoj 
nėra jokių konfliktų tarp vyriausybės ir spawios. Jis tu
rėjo drąsos pasiūlyti klausantiems atstovams rimtai .pa-, 
galvoti, suvaržyti spaudą ir ■ 
skelbiamais dėsnais ir rusų patirtimi.

Lietuviams tokių niekų Zemkovas negali pasakoti.; 
Lietuviai žino, ką reiškia valstybinė spauda. Kraštą oku
pavę rusai paskelbė rinkimus į ‘liaudies seimą”, O kai

DETROITO NAUJIENOS
Jt. Butkaus Saulių kuopas 

paminėjimo dyįdeijmtmetis

parapijos salėje Southfielde H- 
dekoruotoje scenoje įrašyta bal 
ta 20 skaitlinė, šonuose du pa
veikslai: šaulių S-gos įkūrėjo 
V. Putvio ir Lietuvos savanorio 
kareivio St. Butkaus. Minėjimą

kun. K Simaitį, kun. V. Krisčiu 
nenevWiu, kun. D. Lengviną, 
“ŽiKirio’* lituanistinės mok. 
vedėją D. Jankienę, “Aušros”

Centro V-bos garbės teismo i E. Jučiutė skaitė paskaitą. Sa* 
pirm. Marijonas šnapstys.

Į sceną buvo įneštos: Ameri
kos, Lietuvos, St. Butkaus šau
lių kp., savanorių, L. K. V. S- 
gos ramovėnų, Jūrų .Šaulių Švy 
tūrio kp., V. Putvio šaulių kp. 
Toronte, žagirio Šaulių kp. Cle- 
velande ir Vytauto Didžiojo 
rinkt Čikagoje vėliavos. Invoka> daug sveikinimų: 
dją i " ‘

vo sveikini-mę iškėlė šaulių nu
veiktus darbus Lietuvoje ir 
tremtyje. Gailą kad dėl salės

gramos vykdytojai buvo apdo
vanoti gėlėmis. Kp. pirm. V< Ta- 
mašiūnas padėkojo programos 
atlikėjams ir į minėjimą atšilau 
kiusiems (svečiams. D L. O. C. 
V-bos pirm. adv. R Sakis ir kiti

Toliau sekė vakarienė ir šo
kiai* grojant R Kaspučio orkes 
truk A. Mikulskio gimtadienio 
proga buvo sugiedota Ilgiausių 
metų, Valio! Mnėjimo metu tu
rėjo dvi parodėles: E. Juciutės- 
kalėjime ir kitur pagamintų 

Į eksponatų, K Sragausko ir J. 
j Markaus foto nuotraukų. Minė
jimo metu kuopa turėjo dova-

Įima buvo suprasti. Po to sekė 
Istoriko J. Švobos St. Butkaus

Kuopos dvidesimtmetyje gavo
.. .. . Kanados

sukalbėjo kp. kapelionas ] rinkt. J. šiaučiulis, Clevelandp 
u Babonas. Kalbėjo Trimi dr. K. Pąutįenius, St Jokubai-

to redaktorė St. Kaunelienė.
Pagerbti kuopos steigėjai: M.
Šnapsitys, J. Augaitis, K. Vii

Praeitą sekmadienį kanauninkas Vaclovas Zaka-1 . 
rauskas į Naujienų 64 metų sukaktį susirinkusiems Chi- 
cagos ir jos apylinkių lietuviams paskaitė pačią, gražiau- 

- šią ir turiningą invokaciją. Ilgus metus ją skaitys kiek 
vienas Lietuvos žurnalistas, kuriam rūpi spaudos veda
mas auklėjimo parbas. Kanauninkas nėjo į smulkmenas, 
nevilko viešumon pačių sunkiausių pavyzdžių, neminė 
jo vardų, bet išdėstė pačius pagrindinius spaudos laisvės 
principus. . _ ^<'01

Kanauninkas rado reikalo Naujienų sukakties pro
ga .vįsiems priminti, kad laisva spauda turi tarnauti tie-' 
sai, meflfei ir draugystei tarp žmonių skleisti. Tiesa daro 
žmones laisvais, o meilė — broliais. Be tiesos negali būti 
meilės, o be meilės negali būti draudingumo. Žmogus, ku
ris nesiekia tiesos — negali būti laisvas. Tiesos siekia 
visi lietuviai. Kiekvienas mūsų tautietis glaudžiasi prie 
^tį’šavb brolių;%urie nebijo tiesos, ją skelbia, nors kar
tais ji esti irfkąrti. , į...\ 1 i '

Nė vienas lietuvis žurnalistas ilgus metus studijųos; 
’ ‘-pagrindines kan. Zakarausko mintis, nes be jų negąji 

-būti’rimtos^ -žuKnalistikoš,, negali. būti, doro, ..laikraštinin
ko, negali būti žmonių,- noriai skaitančios.spaudos..

Naujienas jieurę laisvos špau®s salininkų būrelis, 
norėjęš'-Amėrfl^s lietųriamis"š^lbtįrtiėsą. Naųjienos-į? 
teigtos pirmojo'pasaulinio kard^metū. Jos buvo. įsteigtos 
todėl, "kad'tuometinėje lietuvių' spaudoje tiesos negalėjai 
paskelbti. Būva keli savaitraščiai, kurių redaktorių pro
tus užgulė’mintis, kad kitaip galvojan tiems mūsų tautie
čiams nereikia leisti savo nuomonės pareikšti ir neleisti 
jiems nurodyti kitų daromų klaidų.l-mas Naujienų nr.už 
kariavo Chicagos lietuvių širdis. Jame buvo daug tiesos. 
Daugelis kalbėjo apie skleidžiamą netiesą, bet jie netu
rėjo kur paskelbti tiesos. Naujienos tą padarė ir netru 
kus tapo dienraščiu, šį fenomeną turėtų pastudijuoti to ’’seimo” nariai susirinko, tai sovietų valdžios agentas 
kiekvienas studentas, kuris ryžtasi mestis į žurnalistiką, patarė nepriklausomą Lietuvą prijungti prie Sovietų 
suprasti naujas priemones straipsniams rašyti ir žurna Sąjungos. Lietuviai žino, kad tai buvo apgaulė nuo pra- 
listikos istorijai studijuoti. Jam reikės vartyti senu Nau
jienų koplektus ir surasti tą kibirkštėlę, kuri šį dien-

f i
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L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

pirm. V. Tamošiūnas, L. Šulcas 
ir J. Lesčinskas. Jaunos mergy-

Kultūros Klubo pirm. A. Mus
teikis, Nev Yorko K. Miklas, 
Detroito D. L. O. C. V-bos pirm, 
adv. R Sakis, Florida — P. Biel 
kevičius, G. K. Kodaičiai, J. Sta 
skus, Detroito K. Daugvydas,

įsigijo Jučiūtės knygą.. Sekma 
dienį spalio 15 d. šauliai organi 
zuotai su vėliavomis dalyvavo 
Šv. Antano bažnyčioje. Šaulius 
ir svečius iš toliau pavaisina 
Minėjimas ilgai užsitęsė.

švyturio Juru Šaulių kp. 
stovyklos uždarymas

Vasarios o dar tikriau rudenio,

Nors ir ruduo, lapai bebaigia 
nubyrėti, bet oras buvo nepa-

segiojo tautinius ženklelius. Ty
los minute pagerbti kp. miru
sieji.

Šventėje dalyvavo: L. Š. T.
C. V-bos pirm. Karolis Milko
vaitis su žmona, muzikas Ą. Mi*,
kniskis su žmona, C. V. vice-' - _
pirm. A. Šukys su žmoną Wind, Milkovaitis, J. Dubrys, Peterson

P. Petruševičius, V. Montautas, 
A. šalikas, Detroitas — J. As- 
nrinas, D. Gilvidienė, E. Paura- 
zienė, V. Katkus, J. Švoba, Ci

čiulis iš Toronto, A. Bartk ertas Himnas ir išneštos vėliavos. Me 
ir K. Pajaujis iš CleveLando, ninė dalis: solistė D. Petronie- 
Amerikos Lietuvių Tarybos sve nė, akompanuojant R Meier pa- 
čiai: pirm. * dr. K. Bobelis, T. dainavo kelioliką dainų ir susi- 
Blinstrabas, Dr. K šildlauskas laukė plojimų. Norėčiau 
ir Dr. L. Kriaučeliūnas. L. š. S. pastebėti, kad D. Petronienė 
T. V-bos pirm. K Milkovaitis yra Detroito parengimams labai

patikėti sovietų valdžios

džios iki galo. Lietuvoje buvo paskelbti rinkimai Į “liau
dies seimą”, bet lietuviai nieko nerinko, nes nebuvo jo-

laukuose pabuvoti. Aplinkoje

lapai, bet jau tuoj jų nebus. Net 
rukus aplinką padengs baltas

Atsisveikinti su gamta buvo 
’ susirinkę gražus būrys gamtos 

■ mylėtojišbuvome šaulių .sesių 
' skaniai pavaišinti, o šaulių bro 
Jių pagirdyti. .
■ Gausus laimėjimų stalas, buvo

; Sudiev rudenėlis, ateis ir šal- 
ta1 žiemužė.'ŠtaiiŠ dainos ir pos 

’ mėlis: šalta'žiemužė gruodus

lįs-laukė..Vgngcįami tamsos, kai 
kas š&ubėjo*'j namus linkėdami 

sekančiais metais 
piaJtasaaįkįį susitiktu

±>iA) Sukauskas

grade, bando naudoti tuos klastotus “rinkimus” Lietu-

oiiZMir

WASfflN&T^Si.; — Nutrauk- 
los pastangos atgaivinti orei

reAinerikos erdvių įstaigai 
įkastavo §95 milijonus ii Įskris- 
■dąmas virš Atlanto okeano spa 
lio IO dieną“ paslaptingai nusto
jo, veikęs

j Seasat pareiga buvo obser 
j AUOti pasaulio okeanus. NASA 

erdvių analistai spėja, kač įvyt 
ko elektros trumpas sujungi
mas, kuris išjungė entygijos 
tiekimą ir satelitas nebėgai, 
nei siųsti nei gauti signalu.

sovietų valdžia, jais pasiremdama, nori visiems laikams

ši klasta buvo iškelta, bet-riįsų paverguose kraštuose nie
kas sovietinės klastos negalėjo iškelti.

tę švęsti namie. Tad mes, mančesteriečiai, vy-i vadovais aprūpinti, kas automobiliais,- kas -trair- 
kome įsitikinti, ar gandas apie Škotijos lietu-1 kiniu, išvykome, Edinburgh’ą. pasiekėme per po" 
vius tikrai toks, kaip apie juos buvome gir
dėję.

Kelionė traukiniu iš Manchesterio iki Glas- 
govo truko apie šešias valandas. Juo tolyn į 

v" j šiaurę, tuo aukštesni Škotijos kalnai, į kuriuos 
kaltais vienam garvežiui sunkoka užtraukti- ii-' 
gą, atostoginį, traukinį. Sakau atostoginį todėl, 
kad prieš šventes visuomet daugiau keleivių,; 
vykstančių atostogų, ar tai į svečius, ar Į tėvų 
namus.

Nors Škotijoje Didysis Penktadienis- yra 
paprasta darbo diena, tačiau atvykę į Glasgovo 
centrinę geležinkelio stotį, ten radom nemažai]

Kuomet už kelių metų kun. Martynellis jau I 
gulėjo mirties patale, dar ir tada būk tai Scot- j 
land Yard pareigūnas atvykęs klausinėjęs mir
štančio klebono, ar jis tikrai nežinąs daugiau 
apie kunigo Borinskio dingimą. Neteko girdėti, 
kad šį paslaptingą kunigo dingimą kam nors 
būtų pavykę išaiškinti.

VELYKOS PAS SKOTUOS LIETUVIUS
Būna gyvenime atsitikimų, kad įvykiams 

jau senai praėjus, mes juos dar ilgai prisimena
me. Ypatingai tuomet, jeigu tie įvykiai kuom 
nors skiriasi iš kasdieninių, paprastų įvykių ar 

.pęrgyvenimų. -1957 metų Velykos man ir kai 
kuriems Manchesterio lietuviams buvo tokia ne
paprasta šventė, apie kurią man malonu pri
siminti.

Manchesterio lietuvių katalikų Bažnytinis 
Komitetas, kviečiamas Glasgovo lietuvių, su
rengė ekskursiją pas juos. Ten vietos lietuviai 
kasmet švenčia Velykas dar pagal senas lietu- 
viskas tradicijas visu iškilmingumu.. Turime 
įvairių prisiminimų iš Tėvynėje praleistos jau
nystės. tačiau gyvenant svetimame krašte, ki
tokios tradicijos ir neįprastos sąlygos neleidžia 
mums švęsti savo švenčių kaip buvome pripra- susirinkome Blaivybės Draugijos salėje. Iš čia, jos valstybinis kardas ir karališkoji Sfetftų ądk-

i
so -fcarūna, papuošta įvairiausiais tikrais i(taip 
mums aiškino)’ ne dirbtinais, brangakmeniais. 0 
pačioje ■aukščiausioje uolos kalno viršūnėje stovi

• *■ \ _ _ L - t- + L- __ _ tpriemiečios pastebfejOTK, kad čia kai kdrių pa-^na^kėt pilnai įrengta koplyčia, kurion įžen- 
Statų architektūra žymiai skiriasi Titro' aRgfišktr'"*'*------L
stiliaus, daugiau panaši į europietiška. Pirmą

gus kiekivenas tuojau pajunta tylą, orumą ir 
rimtį. Sienose jmūrintose akmeninės lentos.. Jo
se iškalti škotų karinių dalinių pavadinimai, 
kurie dalyvavo pirmame ir antrame pasauli
niame kare. Prie kiekvienos lentos, ant atskiro 
stalo, sudėti tų dalinių žuvusių karių alfabeti
niai sąrašai. Pažymėta žuvusio kario vardas, 

; pavardė, laipsnis ir numeris. Taip pat kada ir
kur žuvo. '

-Norint viską bent kiek geriau ir ati(Eiau 
•apžiūrėti Edinburgo pilyje, vargiai ten užsektų 
-vienos dienos. Todėl mes sustojome tik prie pa
čių jdomiąusių eksponatų, skubėdami iš vmnos 
salės į kitą. Pagaliau^ kitiems jau pavargusį su
ėjome į buvusią Škotijos karaliaus James II.

gowo. Edingurgh su savo tiesiąją Princess 
Street gatve, .savo nuostabiais gėlynais, pamink
lais ir didinga pilimi sudaro nepamirštamą 
įspūdį. . . • (

Edinburgo pilis statyta XI amžiuje ant la
bai aukšto stataus kaino. Daug ginklų žvangėji
mo girdėjusi,daug ThūŠių bei skerdynių TnaČrasųji 

, . , . ;šiandien didingai stovi ir tyliai byloja apie'Žaū-
tautiečių, pasitraukusių nuo darbo ir -atvysiu Mak.
mus,, mancestenecius pasitikti Nus.veile jie ridartBanį VJllaildą,
mus 1 Uetuvisk, veikimo centrų - Blaivybės trankos šūvis B aukšt0 pi)ie8 sudrebi- 
Draupjos salt da seimininkes mūsų Jaukė w „ j gyventojams pai-J
nriA neitai nairlnfn cfaln * ont triumu L- , r-T, t;- LncziF ‘ *

mena senąją praeitį. , : Gaišių salę. Joje dabar įrengta užkandinė pilies
Užlipus į pilies kiemą ir žiūrint žemyn,

rri u s,. mančesteriečius, pasitikti. Nusivedė jie

Draugijos salę. Čia šeimininkės mūsų laukė 
prie baltai paklotų stalų, -ant kurių skubėjo’ 
nešti mums . paruoštus užkandžius. Kol misi’ 
prausėm, pavalgėme ir pailsėjome, atsirado 
daugiau, jau iš darbo sugrįžusių lietuvių, mūsų 
“Velykų šeimininkai”. Jie bematant išsivedė vP 
sus ekskursantus pas save į namus.

Dar prieš išvykstant iš Manchesteric bu- 
vome sutarę aplanyti ne tik Glasgowa, bet ir 
Škotijos sostinę — Edinburgh’ą. Todėl permie
goję, šeštadienio rytą su savo šeimininkais vėl

lankytojams. Ten, kur iki šių dienų palaktos 
anų laikų plačios, senoviškos ugniavietės dfire'

šių Škotijos iarinių dalinių senų ir naujų, uai- ]<u’. apkabinėtus įvairiaisiais
formų, ginklų, medaliu. Ten .už kpr Skotuos karaliai ir Midi-

» v ' ’ »» si. 2' ■ Ml ruošdavo trruksTYTkuras nuotas tai tan tam
kardais ir ietimis, kur Škotijos karaliai ir

sios, iŠ priešų paimtos, kabo senos vėliavas. Ša 
lia jų sukabinti paveikslai buvusių valdovą, ęo*> 
litikų bei karvedžių. Viename mažame pilies

nemažo skaičiaus įvairaus pjlauko ir tautybių 
turistų prisėdo ir lietuviai ekskursantai prie se
nų stalų ir užkandžiavome. Į 4

(Bus 'dsugrau)



DR. K G. DALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Puisski Rd. (Crowford * 
Modial Buildinfl). T»L LU 5-4446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8QPL

KELIONĖ PO SUVALKŲ TRIKAMPI
(Tęsinys)

sako, — žuvo neži-

porą punktelių. Man, užaugu
siam Lietuvoje, atrodė, kad šita 
me kampe lietuviai gyvena idi 
liską, ramų kaimo gyvenimą 
Norėdami šiek tiek ekonomiš
kai sustiprėt:, turi savo ūkį ge 
riau prižiūrėti, daug dirbti, to
dėl politika mažiau domisi.

Taip vaišinomės iki 11 vai. va
karo. Aš jau ruošiaus eiti į savo 
apsistojimo bazę, bet šeiminin
kė sulaikė, nes tamsoje ir dar ly 
nojant būtų buvę nelengva pa-, mis pagal rasotus vasarojus pars 

lubavau į savo apsistojimo ba
zę apie 10 vaL ryto. Mano šei
mininkai sakėsi žinoję, kad pas 
kaimyną užsibuvau. Jie patys 
ruošėsi vežti į daržinę paskuti
nius dobilus, nors jau buvo kiek 
ir apjuodę, bet vis geriau, kaip 
nieko. (Bus daugiau)

o šeimininkas prašė parduoti kai 
mynui 100.00 dolerių už zlotus. 
Kadangi pakvietė pusryčių ir 
išsipagiriojimui pastatė dar bon 
kėlę “zubruvkos”, turėjau sutik 
ti. Prasidėjo derybos. Aš norė
jau gauti pilną kainą, bet jie 
prašė nuleisti. Gavęs nakvynę 
ir dar pavaišintas, nebegalėjau 
dėl kainos užsispirti, tad nulei 
dau ir pardaviau po 140 zlotų 
už dolerį. Papusryčiavęs ežio-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUIkite su savo Itfebonu, kaip jis, 

matau, moka, ir su jumis sugy
venti Nors jis lietuvis, bet mo 
ka sugyventi ir su lenkiškai kai 
bariniais broliais.

Po pamaldų išėjo į gatvę, kur 
būriavosi punskiečiai daugiau
sia prie karabelninkų. Nusipir
kau ir aš 4 virtines riestainių- 
Jie buvo netokie gardūs, kaip 

• Lietuvoje, nes Lenkijpj nėra to 
! kių gerų miltų. Mano vežėjas, 
apie 75 metų vyras, pasiūlė va
žiuoti namo. Arkliai jau buvo

nomas rusų partizanas.
Įvažiavome į prie šventoriaus 

buvusią aikštę, kur stovėjo ka- 
rabelninkų palapinės, su riestai 
niais ir kitokiais menkniekiais, 
tik elgetų nebuvo matyti, nors 
pirmiau ir čia jų būta, bet da
bar prie šitos valdžios elgetauti 
uždrausta. Kas dėl sveikatos ar Į 
senatvės negali dirbti, tiems vai 
džia moka pensijas, o invalidams 
ligoniams įtaisytos prieglaudos, 
kuriose jie aptarnaujami ir dak 
tarų prižiūrimi.

Tuo tarpu suskambėjo bažny
čios varpai, šaukią rožančiaus 
giedoti. Bažnyčia nemaža, goti
kos stį’iaus, viršum, altoriaus du 
lietuviški Vyčiai. Įėję vidun, 
jau radome suoluose susėdusius 
giedorius: moteris priekyje, vy
rus užpakalyje. Tuojau ir Pra-, šinau > tik padėkojau už pakvie- 
dejo vyrai ir moterys skam
biais balsais giedotu Vieną trau 
kė vyrai, o kitą moterys. Melo 
dija labai skirtinga nuo bet kaJ 
da girdėtų Lietuvos bažnyčiose: 

“contact leases”’ ? visai netęsiant žodžiaių, bet lyg
VaL agal susitarimą, uždsryta treč] nukapojant. Įjungiau turėtą su 
T ’ Į savim magnetofoną. Moterys

DR. FRANK PLECKASi pastebėjo, kad užrašau į juostė
les, tai viena kitai pakumščiojo iš Suvalkų toks pažįstamas po- 
ir pradėšnibždėti į ausį. Giedo-' nas, kuris tarnauja prie valdžios 

kontrolės. Tikrina ūkininkų prie 
volių vykdymą. Nuo jo priklau 
so leidimas pirkti anglis, staty- ‘ kraštų išeivių veikla \Ta tik kli
binę medžiagą ir t t. Tai už tau utis, kurią reikia pašalinti. Tani 
sūnus pasikvietė jį su šeima pa-Į tikslui jau eilę metų okupuotose 
vaišinti. Įėjus vidun, supažindi- -'«respubiikose” veikla specialūs 
no pasigirdamas, kad iš ataidų skyriai prie KGB, vadinami tai 
atsivežęs amerikoną pasisvečiuo “Draugystės su užsienio šali- 
ti. Stalas per visą seklyčią, sp-jmįs komitetais”, tai ‘"Tėviškė- 
krautas dešrom, kiųnpiu, svies-1 n^. Keliomis kalbomis plati- 
tu, sūnų, na ir Nepoleono puse j apasualyje gausi “Gintaro” 
stovi ant stalo. Žiūrau, sėdi keJ žurnalo klaidinanti literatūrą 
ūkininkai '-matytais veidais. Pa- , - - • - - - —
s^mą.ant šūdoJkampd ir pra- sįangos gaĮ nebuvo perdaug 

šeimininkė sėknringčs. bet

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ
CHIRURGIJA 

Trtef. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1^33 S, Hanheim Rd., Westchester, IL. 

VA1A>TX)S: 3—8 darbo dienomis ir 
ku antra Šeštadienį 8—3 vai.

.ĖL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Stret ) 
Valandos pagal guMtarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTA3

KALBA UETUVBKAI 
2418 W. 71 St. Tel. 737-5U9

Tikrina akis Pritaiko akinius ir

INKSTU, POSLŠS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antr&d. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vai. vak 
Ofiso tolef.i 776-T880 _ 

Rezidencijos telaf.: 448-5545

. jo labai ilgai tą vadinamąjį il- 
Jgąjį rožančių. Kunigai mišioms 
e i™ vviciminčo filz Tanlrė

reiti. Prašė, pernakvoti pas juos. 
Žinoma, aš tuo pasiūlymu pasi
naudojau ir pasilikau nakvynei 
Kai išmiegojęs 8-tą valandą įė- 

beveik subaigę ėsti žalius dobi- jau į virtuvę, visus radau seniau 
lūs. Vąf sėdome trise į bričkutę 
ir asfaltuota gatve braukėme 
link namų.

SVEČIUOSE
Mano vežėjas pasigyrė, kad 

šiandien jo sūnus suruošęs ba
liuką namuose, pakvietė ir ma
ne pas juos paviešėti. Nesiprie-

sukilusius, net pora kaimynų 
buvo atėję. Viena moteris norė
jo paieškoti giminių Chicagoje,

timą. Greit įvažiavome ir į kie 
mą. Trobesiai buvo nauji. Gyve 
namasis namas mūrinis, kalkė
tais nubaltintas, langai atdari. 
Viduj buvo girdėti svečių klege 
sys. Kieme stovėjo ir traktorius 
ir dar pora svečių automobilių.

— Tai, — sako, — atvažiavo

misai jųjų kalba reiškia klausy
ti jų nurodymų.

Jūsų minimiems publicistams, 
visuomenės veikėjams ir tiems 
inteligentams, yra, matyti, ne
blogai žinoma, kad “nepolitiku
ojantis” išeivis (arba greičiau 
politikuojantis atvirkščia kryp
timi) gauna Lietuvoje iš kon-

Mūsų spaudoje
(Atkelta iš trečio puslapio) 
tiš atstovaujančiais asmenimis 
suartėti, darydami kompromi
sus ar stengdamiesi tam suteik 
ti# neoficialumo pobūdi. Nesėk
mę sąlygoja visos Sc'vietijos pa
valdžių Maskvai Įstaigų nesą-Į trelę vykdančių asmenų šiokių 
varankiškumo faktas bei oku- j tokių asmeninių privilegijų (bet 
pacinio režimo specifika. Kiek-j ne tiek didelių, kad galėtų “su- 
vieno aukštesnio Lietuvos val
dininko bet koks veiksnias iš
eivių -atžvilgiu yra kontroliuo
jamas iš “centro”. Gi Maskvos 
interesuose visų jos okupuotų

" Nes ii rd imi tikima, o burna išpažįstama, ir tarp įšylamas Ilga- 
rymas". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tinkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apią tai, ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kurį 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.

KV. KAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

j jau buvo pasiruošę tik laukė, 
kada pabaigs

Tą dieną Punske buvo ne tik 
šv. Petro ir Povilo atlaidai, bet 
ir klebono -Ignoto Dzirmeikos 25 
metų kunigystės sukaktis. Jo 

Sandra praktika, MOTERĄ Hęėe. garbei šventoriuje buvo pasta- 
; Ofisas 2652 WEST. 5vth Si ROET tytas koplytstulpis, uždengtas 

^7^* į Balta drobule. Po pamaldų turė- 
jo”įvykti jo šventinimas ir ati^ 
darymas su visom religinėm ce^ 
remonijom. Nustojus giedoriams 
giedoti, kunigai išėjo iškilmin- 
goms^mišibmš^ ‘ Klebonas1 įperša

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

T«L PR 8-1223 
FOEI^-yA^..pCTU; aiitia^ treČiao..

.^aįg^2.-4, va£ popietįjr Jutu lęOba 

pagal fusitarinią.

ban-

artėti” su Lietuva). Už tas di
desnes ar mažesnes malo’nes iš 
jo (ar iš jų) yra pageidaujama s 
tolimesnio tylėjimo, o kartais, 
kiek man yra žinoma, pateikia
mi prašymai išpildymui ir ge
rokai kitokio pobūdžio dalykų, 
negu, sakysim, atsiųsti ameri
koniška meškere OVIR'O virši
ninkui.

Atsakydamas i paskutini šio 
klausimo punktą, manau, jog į 
Lietuva iš išeivijos j>ageidauja, 
kad ir pastaroji būtų su ja prieš 
okupaciją, o ne priešingai.

Aleksandro Štromo ir Tomo 
Venclovos atsakymus suinte
resuoti gali rasti Varpo 15 nr. 
Žurnalas yra 167 psL, kainuoja 
S3. Administratorius rTitas Bri- 
škaitis, 1214 No. 16 Ave., Mel-

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SE?<IAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Chicięcr. If L 60629 
A \ P R aspect 6-5084

ęĘRKR^USTYMAI — 

^.IMOVING './■ 
, Uidimai Pilna aparauda 

T ŽEMA KAINA 
Ir. šĖRt KAS 

: Z T«L WA 5-8063

s|'lieiteviij ksd;

riaf. ridėjo ant/viskų. prievargo- 
nų mišių giedoti. Atšeit, iš jų

ž jai giedojo. "Mišroms;Jpusėjnšį" 
’i į sakyklą įlipo baltas kaip snie 
! gas, ankstokas,. padžiūvęs, inte.
ligentiškos išvaizdos kunigas,

MOVING
Apdraustas porkraustymas 

HlveiriŲetstumv. 

ANTANAS. VILIMAS

v —__ :__ ♦

; SOPHIE BARČUS 
į radijo Šeimos valandos .
* Vito, programos H WOPA, 

1490 HL A. M.
S

Lietuviu kalbi: kasdien nuo pfr- 
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais, 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30

AJ&ma Diulcui
T.(«f^ HEmlock 4-24)3 

7159, 54. MAPLEWOOn 4VE.
ilX M6'29,

K>tdžfcrufias kailiu 
pat i rinkim a j

-----c npir

E77-SAXC

J 85 North Wahaah

apie Lietuvą. Iki šiol tos jų pa- 
j - S 

: nerimta butų 
manyti, kad tokius didelius pi- 

<-+ |nigus;ji’ė švaistytų visai veltui
T r f. . . Pasiekti, kad išeivija nutik

r.a^^S3.tų./<pQ’}iiifcavusi” vra vienas j u’rose Park, IL ,60160. :
t ir trimis . .. . „.. . J v ‘z ™ i - 4-

išė*0 I svenc^aiisly norŲ- bi koinpro- K. Petrokaitis Į

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

■MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
- <•* ll J ’' . - i - •' r> Ji. J

Žinoma, šeirnininkSi "dėkojo už 
prašė:,-tetą sykį 

i, užsukti -prie progos.ne

m'e W vieni lietuviai, nes po
no turėjome kalbėti lenkiškai.* Mūsų mylimai žmonai, motinai ir močiutei

bar pasfjutom laisviau. Besivai 
šinant atsirišo visų lietuviški lie 

; kai Garbė Jėzui Kristui. Paskui žuviai, kiekvienas tufėjė ką nors
-Petrą ir-Povj’ą, pasakė lietuviš-

j sako:
; —Atsiprašau (lenkiškai), bro. 
”Iiai lietuviai, kad neišmokau 
j tųvSfea, jaučiu pareigą 

. vo auklėtinį pagerbti jo kum-.
gystes mėtų sukakties proga. 

Ugai kalbėjo apie šv. Petro?

o to pak-Iausti. seimininke

dainuoti pirmuoju tenoru, 
tad ir traukė vieną įk> kitos se- 
ttovtškas dainas. Aš irgi kiek ga; 
lėdairias pritariau šu savo gerg 

_ ir Povftd gyvenimą ir jų dar- džiančiu balsu. Atsirmhiau, kad 
turiu su savim magheofoną, tad 
ėmiau ir užrašiau į uostą nors

— Jei dihftte uraenis, kurie 
gilėtų uMMkyti Naujienas, pra- 
iome. atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems .siusime Naujienas dvi'sa-

Marijai Abramavičienei-Mozūraitytei
mirus, 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.

Ypatingai 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.

' — Broliai lietuviai, sugyven-

Nuo
1914metų

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

RHONE 254-4470

I V Ag- Savin#* 
Certificate 

CMiftimum $5,000)

accounts com 
pdunded daily — 
Passbook Savings.

Midland Savings aptar
nauja taupymo u namu 
paskolų reixaius visos mū- 

apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
paAiuKejilną. norė
tume būti Jums naudingi 
u Mieiiyje.
Stumto* apd raudos iki 

-40,000
2657 W. 69 STREET 

Chicago, IL 6uhz9 
T.l. 925-740, 

8929 ŠO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, Illinois 60455

T-l 598-9400

5 - ■ - -t .... .i .;>>;> j.j

TĖVAS IR SŪNUS; V 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
b/ / 2533 W. 71st Street 
h 1410 So. 50th Ave., Cicero 
y Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chkx<of
Lietuviu 
Laidotu vi? 
Dirtttorią
Aseoclacijo*

AMBOLANCI 
PATARNAVS 
MAŽ D4SN4 

IR NAKTL
- a .

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

.309 So. LIT L) AMIGA AVENUE. Phone: YArdi 7-344,)

BUTKUS VASATTIS
144$ So. 50th Avė* Cicero, AL Phone: OLympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
L348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS-'
U19 So. LITUANICA AVE. TnL: YArdi 7-11S8-11M

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICS)

2424 VSEST 69tu STREET RKpiNk 7-1211
2314 WEST 23rd PLACI Vii rink 7-«47>
11Ū28 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, KtL >74-4411

M54 So. HAL8TKD STREET Phtm: TArdi 7-1111

. MAMJI1MM, CHICAGO l, MX Salurdya, November 4, 1978



JAV (r.) LB Taryba, svei 
k lūdama N ujimas 64 m. su
kakties proga,parėmė Naujienų 
leidimų šimto (100) dolerių 
aukų ir jų atsiuntė pet sekre
torę A Lionu Kačinskienę. l>ė- 
k ui tarybai ir visiems tos or
ganizacijos padaliniams.

Stotys Tikuisis iš Kckfo.- 
do, veiklus visuomeninėje ir 
bendruomenėje, daug pasidar- 

^Lavęs dėl specialiaus pobūvio 
Naujienoms, be ragi mino at
siuntė prenumeratų, apmokė
jo organizacijų sąskaitas ir at- 

“ siuntė savo smeniška -f9 auka. 
"Dėkui už* jų, už nuolatinę pa 

ramų Naujienoms ir už anks
tyba prenumeratos pratęsimų 
tuo sumažinant darbų ir suma
žinant susirašinėjimo išlaidas.
— Stefanija ir Juozas C fanai 

iŠ Beverly Shores, Ind., žiemos 
sezonui išvyko į saulėta Flori
da — 7151 Sunset Way, Ven
ta, Apt.9, St. Petersburg Beach,

* __— Illinois valstijos loterijoj 
11 lapkričio 2 <1. Big Pay lošime 
J lainiiėjo 6*>5, 85, 3 ir 5881.

Į Touchdown L Šime laimėjo Bai 
1 timore 18, 19, 21 ir 01.

Juozas Kaributas iŠ 
Angeles, (Lai..atsiuntė tokį 
t*a: fc‘Dėl susidariusiu tani 
ru n< palankių aplinkybių, 
Lietuviu žurnalistų centro vai 
dybos iždininko pareigų, nuo 
1978 melų lapkričio mėn. 25- 
tos dienos aš pasitraukiu. Ti 
km, kad iki minėtos datos iž 
das ir sttskaitos iš manęs esa
mas valdybos bus perimtos”.

- Pr°f. Si p. Kairys ir K. Bie' 
tints nuo ankstyvos jaunystes 
iki mirties dirbdami Lietuvos 
laisvei ir gerovei, užsitarnavo 
iš visų pagarbų ir padėkų. Už * 
baikime šiemet didiems Lietu
vos vyram paminklo statybos 
vajų. Aukokime čekius, siųs*, 
darni lėšų telkimo komiteto 
pirm. J. Skorubskui, 1634 So. 
56 Ave., Cicero, IL. 60650.

Los

tik- 
iš Namai, lemi — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

PETRAS KAZANAUSKAS, Pres’denUs

2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Virginia 7-774’

Aukso kaina

NEW YORK, N. Y. — Prezi-
— Kazė Brazdzionyte, Lietu- tentui Carteriui paskelbus ke- 

vos Aidų programos vedeja, priemones dolerio vertei pa 
užrėk orda vo kai kurias kalbas, kelti ir metus didoką aukso kie

— New Yorko laikraščio savi
ninkai susitarė suspaustuvinin.- 
kų unijos atstovais. Manoma, 
kad netrukus du didieji laikraš 
čiai vėl pasirodys gatvėse.

Ar Jūs žinote.

FL 33706. Dėkui už'^4 auką, at j £aS*k^as ^ujiemi bankete į ^mką, aukso vertė gerokai 
siųstų keičiant adresų. Wm.| 
Rush-Rušinskas iš Bridge po r 
to išvvko į Miami Springs, 
Fla.

— Balys Damulis iš anksto 
be raginimo apmokėdamas 
prenumerata ir keisdamas ad 
resų toje pat Brighton Parko 
apylinkėje, atsiuntė $7 aukų. 
Dėkui. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautietei, užsisakiu
siai Naujienas 3 mėn. tinka- 
mesniam susipažinimui.

— Dėkui A. Gerumui iš Ha
miltono už gerus linkėjimus ii 
už §5 auka, atsiųstų pratęsiant 
prenumerata.

i Tų kalbų montažas bus duo- 
1 dainas pirmadienį, lapkričio 6 
I d. 9 vai. vak. per Lietuvos Ai- 
1 dų radijo programą iš W0PA 
* stoties 1940 AM.

nukrito, o dolerio pakilo. Prieš 
tris dienas už aukso unciją mo
kėjo 28.20 dolerio, tuo tarų penk 
tadinį mok ėjo tiktai 22.20. Auk 
so vertė nukrito net šešiais do
leriais. Tuo tarpu ddlerio ver-

- Prezidentui Carteriui atva =tė P^0 ir laikosi to3e Pačio^e 
žiavus pas merą Bilandiką Į, au^tum°ie- 
Bridgeportą pasėdžiui atvažiavo 
ir Hinois gubernatorius Thomp 
son, bet prezidentas su gubema 
torum nesimatė.

— Rodezijos karo jėgos dari 
kartą puolė Zambijoje įrengtus 
partizanų centrus. Ji nekreipė

.jokio dėmesio į.britų vyriausy- 
Ibės spėjimą.

— Buvęs East Chicagos meras 
John. B. Nicosia, tvirtina, kad jis 
1964-72 metais sumokėjęs vals- 
tybės mokesčius. Jis sutinka pa 

• dėti teismui ‘ išaiškinti teisybę.

Visi skaitykite Naujienas

— Solistai Roma Mastienė ir 
Algirdas Brazis, taip pat muz. 
Aloyzas Jurgutis atliks meninę 
programą kun. A. Stasio 50 m. 
kunigystės jubiliejaus minėji
me, Beverly Country Club, š.m. 
lapkričio 19 d. 6 v. v. Be to, bus 
akademija ir vakarienė. Infor
macijoms skambinti Onai Gra- 
dinskienei, tel.-376-1998.

Lithuanian National Demo
cratic klubo žindimų pobūvis 
(Bunco party) įvyks sekmadie
nį, lapkričio 5 d., Dadiau-Girėno 
salėj, 4415 S. Western Ave., 1 -30

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teis. PRANO ŠILO pa
ruošta ir teisėjo ALPHONSE 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga, su legališkomis 
formomis: “Kaip Sudaronv 
Testamentai JAV-bėse, Angli
joje, Australijoje ir Vokietijoj.

Knyga su formomis guna
rna NAUJIENŲ adminisraci- 
joje. Knygos kaina $3. Su lega- 
liškomis formomis — i^3J5O

Užsakymus i 
riu ar čekiu siųsti: N: 
1739 S. Halsted St., • Chicago, 
IL. 60608.

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi- ________________________ _
liti garažas, du balkonai, patio. Mar- garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau- 
ąuette 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
Notary Public

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

DABAR, NE RYTOJ!

2 AUKŠTŲ muro namas ir 2 auto

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
quette Parke.

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

REAL ESTATE

M. L. S.
2625 West 71st Street

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

su Money orde-:BUD R AITIS REALTY
- Naujienos,'Įvairi apdrauda —INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kam nuomininkus

===== 4243 W. 63rd St, Chicago
Tel. 767-0600.Brighton Parke išnuomoja

mas 6 kambarių butas pirmame  
aukšte be gyvulių. Skambinti 
445-3485 arba 927-9298.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Tek 737-7200 arba 737-8534

■ >- «r» ■ ■■ I

£L ECTROS IRENG1MAL 
PATAISYAAAI

Turiu Chicago* mi erto Itldln^/l
Dirbu Ir užmiesčiuose grfitt, >*-1 
rantuotai Jr sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS
’ 4514 S. Ta Iman Ave.

Tek 927-3559 I
,iri- .i r rrr, f ■—T^

NAUJU SKAITYTOJ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus steal* 

lyto jus ir Į visus lietuvius,,ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant,. tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos J r .. jos.. žmonių gerovei, bendromis * Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės<. atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalų renesanso.'—’ - -v -- r r w ? 1 . j r Į / < ✓ * . . - e . 9 : X ; • - . - - - - • - * J
n \ 1 a . . VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI - 
. ... ‘ . r- ;. ■ . ■ • t'JjTZ . -• -? 1 - H
skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. - - ;

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
Žaidimu kambariu. TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

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

Naujienoms reikalingas.
LINOTIPININKAS

- ,_Vyr§ ar moterįpamokysime šio^amato.-Dar- 
bo‘balandomis -informacijų prašome4 kreiptis 
lefonu:

'THMETOWlBmH
THE FOUR SECONDS

DELIVERY MAN WANTED

Pay day every day. Immediate open
ing. Flexible hours. Be your own 
boss. Our people make $100 plus per 
day. Elk Grove area- ‘ ; •

■■■ Can 364-1340

D t M 1 9 I O 
tf-99 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai pusmečiui automcbllla
Liability apdraudimas pensininkam*

" Kreiptį

4M3 i*. ASHLAND AVI.

Visas ir visus kviečiame į didžiąją talką,

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų relkalimž 
trąšoms pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

* G anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
Hiažindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede  dol.

Pavardė Ir vardas ____________________________________ __ ____________ _

Adresai

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

Pavardė ir vardas ___________________

Adresas

Sponsorians pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišku spaudą Ir Naujiem: 
pastangas, prašau jas siuntf-nėti už pridedamus doL ______

Pavardė Ir vardai __________________________________._________ ______

Adreso

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

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

Adresas --------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavardė Ir vardas -------------------------------------------------------------------- ;________

Adresas ■ . --------------------------------------------------------

Fav-nrdė ir vardas

. Xreaas -

HA 1-6100.

mined the world heavyweight box
ing title when Champion Gene 
Trrrmey went down for the Tong

SHJNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKENl

2WS West St, Chlesgo, EI £062? « TeL Wa 
peslrfn&Irruis soros rOIIss Įvairiu prek’w, 

MAISTAS U IŠROPOS SANi'-fiDU.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT FARCEU SERVICE 

5551 W. 4W1 Ckl«*», III. «C6W. — T*L WA 5-2737
2333 >. H>Isf*d St, Chicot, IIL M6CS. — T»L Ž5443M

. “LIETUVOS AIDAI”
-i, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
W) Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL

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

2646 W. Žįst Street, Chicago, Illinois 60629 
Tek£ - 778-5374

vak

TAUPYKITE PIRKDAMI IŠ ■FABRIKO" SANDĖLIŲ .
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 5 D. NUO 9 RYTO 

IK 14 VAL. 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
t JUOSTOS IR TĮSTANTI MEDŽIAGA — 2,3 ar 5 

centai už yardą.
• CHALATAI. PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS 

IR KITA
Specialus Įvairios Medžiagos Gabalų Maišelis Tik 50 c. iki $1.

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

Didelė automobiliams aikštė veltui

pionship. ...... •
* it was the night d Scpteaba 
22nd, 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
ginning 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

was on the defensive with ijempsey 
pounding him, trying to break 
down his guard. The seventh raw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tnnrtey 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 over 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.

In the 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 "four pre
cious seconds of the new ruling re
sulted in his failure to regain the 
heavyweight boxing champkmshiy 
of the world.

PRINTER—OFFSET

2 years experience on A3. Dick 
350-360 for loop printer. Excellent 
company benefits. Good . transporta
tion. • ‘
___ ..346-8082

BUSS. OPP. - 
Biznio Proga

- IN TOWN
— Mieste

T

LAIKRODŽIAI |r
/ . ------• A 3.

T’PardivimM'lr Tiiiy»r;
Jtf4StWKT. 4»sWtMIL,

RlpeWte MW ”'

Siuntiniai į Lietuvą 
, fr kitus kraštus 

j į P. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av. 
'įchicigo, III. 60632. TeL YA 7-5980

Parduodama automobiliu taisymo 
dirbtuvė. Pelningas verslas. Kreiptis 
i savininka. ' !

- Tel. 476-2221
I : —
j -MISCELLANOUS FOR SALE

WILD FLOWER HONEY 
RAW — UNFILTERED

4 lbs. $4.25, 60 lbs. S40.00 
BEE BERRY APIARIES 

842-3295

HOUSEKEEPERS 

westernmotS 
NEEDED AT tcTHE BEST 

IN LIBERTYVILLE’’ 
CALL MARGE 

362-8700

M. i I M K U $ 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
425$ S. Miplrrood. Ttl. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. 
■ ■■ I

BEST THINGS IN UFE

apie 
visokiii grybu.: 
kelmučių 
raudonikių net ir ka
radau, apie 30 sva-

>11 Frank Zipoils

GA 4-U54

rr<n ras*

State Farm Lite Insurance Company

— Uggandos prezidentas Idi 
Amin pareiškė, kad jo karo jėgos 

a užėmė didoką Tanzanijos plotą, 
ume-l ” Izraelio premjeras pareiškė, 

, v. ;kad taikos sutartis su Egiptu 
epsm’iU'j gajėtų būti pasirašyta gruodžio

9 d.

OI GRYBAI, GRYBAI . . .
Jau keli metai, kaip Chi- 

cagoje apylinkės miškeliuose 
grybai nebepasirodo. Taigi 
grybautojams tikra gamtos 
skriauda. j

Pamenu, prieš kelis metus 
buvo gerai užderėję grybai 
Tada prisirinkau 
bušelių 
dėlių, 
gruzdu, 
lifliorą 
rų.

Tik gaila, kad čia nerasi ba 
ravyko, grybų pulkininko. Ta 
čiau tų visų grybų teko surink-] 
ti per didelę kančią, nes buvau; 
sutinęs, sugeltas uodų, atrodo.) 
Ivg grybu auginimui reikalai-.

i gi ir uodai? O vistik laimikiuį 
į buvau patenkintas.

šį rudenį jau porą kartų bu-’ 
( vau midumis į miškelį. Mžval / 
! gybai* gal kartais išlenda gry-| 
Į bai ? Tačiau, atrodo, kad ir ši-i 
tų rudenį Chicagos apylinkės 
miškeliuos grybai kaip susita j 
rę, streikuoja, dėlto užjaučia 
visus grybautojus, mėgėjus, j

Grybų mylėtojas | 
Viktoras

Į — Prisiekusiųjų teismas apkal 
tino Illinois valstijos loterijos 
administratorius.

c
Crush 
all smokes 
dead out.

naujienos, CHICAGO 1, lUų Saturdya, November 4, 197t




