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IRANA VAL
ARTI LAIMĖJIMO 
KOVOJE SU VĖŽIU

CHICAGO. — Nobelio lau 
reatas Chicagos Universitete 
mokslininkas Dr. Charles B 
lįiggins, medicinos tyrinėtojas 
sustabdo prasidedantį vėžį žiur 
kėse, pavartojnt (duodant vi 
chm) spalvų dažus paprastai 
laboratorijose vartojamus tyri 
nėtojains pąelngvintį per mik
roskopą matyti gyvo žmogaus 
organizme mikroskopinius mi 
kroorganizmus.

Dr. Huggins įsitikinęs, kač 
išrastas metodas žymiai pagel
bės medicinai lairtiėti prieš pik 
čiausią ligą ir pirmoje ■ eilėje 
leukemiją.

Dr. Huggins straipsnis apie 
tą metodą sukeliantį šakoto vč 
šio gydymo metodą yl ats- 
spausdintas naujame Proceed
ings or the American Acade
my of Sciences.

PRAMONĘ, - PAREIŠKĖ IRANO ŠACHAS 
KRAMONĘ, - PAREIŠKĖ IRANO ŠACHAS

Civilinis premjeras nepajėgė įvesti tvarkos

Sustačius kukuruzus Į gubas ir pradėjus voratinkliams plaukioti, senas indėnas užtraukia taikos pypke, paleidžia dūmą ir aiš
kina anukui kaip indėnai šoka taikos šoki. Chicago Tribune leidus, spausdiname šią seną ir gvva Amerikos indėnų legendą.

BUVO GYVA IR VIETOMIS LABAI 
KARŠTA RINKIMINĖ KAMPANIJA

trumpai 1$ visur EGIPTO, IZRAELIO ATSTOVAI TARĖSI 
-• SU SEKRETORIUM C. R. VANCE

Prezidentas gijžp į Washington^ patarė visiems 
dalyvauti rinkimuose ir laukti rezultatu

■lily >

Prezidentas Jimmy Carteris, pa

— Kmiąnis; paAko ?prah)in; 
t i riaušininkus Therane, bet 
jie persimetė i priejruesčius, . J v > .. -11 ,-jM ♦kur degina pacyjs^ grziausius 
namus ir automobilius. JVhera 
no gatvėse kariai šaudė į vir-

A^Manomą^ kad patys svarbiausieji 
klausimai jau yra išaiškinti '

♦WASHINGTON," D. C. Izraelio ir JEgipto atstovai cuenį

vienas, artimiausių draugų pa
dedamas. Po penktadienio pasr

WASHINGTON, D. C. 
sakė daug rinkiminių kalbų padėdamas silpnesniems kandida- - šų 
tams gauti daugiau 'balsų Į krašto prezidento patarimus krašto 
gyventojai atkreipia daugiau dėmesio, tuo tarpu jiems yra įgri
sę vietos politikų tarpusavini ginčai. Pirmadienio pavakare pre
zidentas rengiasi pasakyti dar vieną' kalbą patardamas visiems 
krašto gyventojams eiti balsuoti, o vėliau jis pats pailsės ir ant
radienį lauks rinkimų rezultatip

FORDAS ATVYKO
PADŽTI SENATORIUI

Sen. Charier H. Percv buvo kritimo aštriomis adatomis, 
tiek sukrėstas rinkiminės kam-respublikonai Pa-iut0' kad kiek' 
Darnios eiga kad vienu momen^enam reikia Padėti atsiliekan. 
tu pitnoi’e salėfe fam pritrūkočiams senatoriui. Vietos alder-, 
deguonies ir iis analno.' Gerai, mon° ri^^us galima palikti 
kad in-eta stovėiusieii io ben- Pačiam aldermonui, bet senato- 
dradarbiai ii sulaikė ir davė nu sivalo paremti visi res- 
nrogos atsikvėpti. Sen. Percy at- P^nai- Dar sekmadienj res-

Į pradėjo svarstyti taikos sutarties svarbiausius pargrius. Abi pu 
py V j-jv- rr , • • sės yra įsitikinusios, kad sutarties pasirašymas ilgai neužtruks,
acios i zinusiOa e era praeįtą sekmadienį Egipto krašto apsaugos miništeris Ka’.xel 

no gatves pilnos numesUj ^kaj Hasan Ali ir ^eiio gen Moiše su
tu, kuriuo? Karo vadovybe lie- ■ sekretoriu Cyruff c Vance Pasikajbėjimas vyko B]air ^ūmu0. 
D;> mesh is rankų n- dingti. is; se. Aptarus pačius svarbiausiais klausimus, visi trys svrbiausie-' 
sostines centro. --'ji atstovai išėjo užkąsti ir kavos išgerti.

Izraelio atstovas pirmas pa- siei nutarė boikotuoti Sadato va 
reiškė, kad dabar nėra jokių I dovaujamą Egiptą už sutikimą 
kliūčių sutarčiai pasirašyti. Pa- pasirašyti separatinę taiką su 
sirodo, kad sekretorius. Vance Izraeliu. Bet kai atėjo laikas nu 
yra nepaprastai geras diploma- tarti, kokiomis priemonėmis boi

— Iki šio meto Arabų Lygos 
centras buvo Kaire. Bagdade 
buvusieji arabų valstybių ats
tovai nutarė Arabu Lygos 
centrą perkelti į Kuwaita.

— Neskaityti Egipto Arabuitas' m°ka rasti išeitį iš labai kotucti Egiptą, tai arabų atsto* 
Lygos nariu ir nešaukti susirin!5^^11^ problemų. ^Sekmadie-[ vai nepajėgė susikalbėti. Libijos

sigavo' ir tęsė savo kampanija. 
Abu didieji angku kalba leidžia
mi laikraščiai tvirtino, kad se
natorius Percy gali nesurinkti 
pakankamo balsu skaičiaus. A- 
lex Seith taip pat apgailestavo, 
kad jis pavartojo labai iau aš
trias priemones rinkiminėse sa- 

. . vo kalbose, sakytose per radiją.
Sen. Percy taip pat pakartojo 
žurnalisto Roykos paskelbtas 
žinias apie Seithą.

RINKIMINE KAMPANIJA 
LABAI ĮSITEMPĖ

Po sen. Percy priepuolio, vi
si valstijos respublikonai labai 
susirūpino senatoriaus rinki
mais. Iki to meto, Illinois res
publikonai rinkimais mažai tesi 
rūpino. Visą rinkiminę kampa
niją turėjo vesti pats senatorius

publikonai rinkosi kalbėjo apie 
reikalingą paramą ir pasivaiši
no. ' ♦

DEMOKRATAI BUVO 
GERIAU ORGANIZUOTI

Ohicagos demokratai šiems 
rinkimams buvo geriau pasi
ruošę. Jie laiku prisispausdino 
reikalingų lapelų, jų žmonės ap
lankė vietos gyventojus, patar
dami jiems antradienį balsuo
ti. Jie netingėjo nurodyti, už ką 
demokratai privalo balsuoti. Oro 
spėikai antradieniui pranašauja 
geresnį orą. šitlesnę ir saulėtą 
dieną, o tai gali įtikinti vyresnio 
amžiaus žmones nužingsniuoti 
prie rinkiminių centrų.

kimu Kaire, sako vienas Bag-!nio tris
dado nutarimas, bet jis Egipto ivalandas* bet 
nebaido ' jSLLS nesusipratimus. Izraeiui la-

» blausiai rūpi pinigai už psitrau
—Politikai apskaičiuoja.kad^ kimą. Egiptui labiausiai rūpi at 

demokratų skaičius atstovų rū. gauti prarastas Sinajaus žemes, 
muose šiek tiek sumažės, betjo sekretoriui Vance labiausiai 
labai mažai, demokratai turės; rūpi taika Artimuose Rytuose, 
daugumą atstovų rūmuose.

— Sekmadienį popiežius au-1 
tomobiliu nuvyko i Assisi mie' 
stelį Italijoje ir aplankė šv.!
Pranciškaus kapą. Ten jis pa‘:nes> kad taikos sutartis tarp 
laimino tūkstantinę minią. Egipto ir Izraelio ves prie tai-
— Darbininkų , unijos vadas; kos sutarties tarp kitų arabų

George Meanv nepatenkinta? j valstybių ir Izraelio. Jis aiškiai Arabijos
-- jjs pia- žino, kad be Egipto arabų vals-l . - ...

apie'tybės nepajėgs vesti karo prieš Saudi. Arab^p^irijai’ir'nlgZ

j Viena taikos sutartis 
ves prie kitos

Sekretorius Vance yra įsitiki-

KALEXDORCLIS

Lapkričio 7: Karina, Ernes
tas, Sirtautas.

Saulė teka 6:28, leidžias 4:39.

Orai vteua

— James Schlesinger, iš Ki
nijos sustojęs Tokijo mieste 
pareiškė, kad jis pasiūlęs Ki
nijai pastatyti didelę užtvankų

i, kad
pra- 
svar 
pre-

elektros energijai gaminti 
galėtų padėti sustiprinti 
monę. Kinijos vyriausvbė 
stys pasiūlymų ir praneš 
zidentui Carteriui.

antradienio rinkimais. .
nuoja ir renka medžiagą : , 
prezidento Carterio paskelb ; ^zraeH- Jam taip pat aišku, kad 
tas priemenes kovai pries inf-!®>viet'l karo neįsibraus į 
liaciją. ! Artimuosius Rytus, jeigu ara-

įbai karo nekels, bet rūpinsis sa.
— Trano karo vadas pasirašė: vo žmonių ir valstybių gerbū- 

įsakymą kariams šauti į gatvė-J^ jam aišku, kad sovietų val
inis vaikščiojančius vyrus, jei ’ ^žia negalės pagerinti gyvento- 
gu grupė yra didesnė, regu du jų gerbūvio net ir tose valtybė- 
žmonės. Gatvėmis gali tik eiti, kur sovietų valdžios agentai 
bet ne stoviniuoti..

— Irano islamo sąjunga, 
dovaujama kelių šeichų, 
reiškė, kad tęs tokią pačią

j jau įsigalėjo. Somalija rusų ne- 
va. benori, Angola prašyte prašo va 

kariečių pagalbos, o kitos Pietų 
Afrikos valstybės sukasi nuo šo

vą prieš kariuomenės štabo
viršininko gen. Ossiri vyriau*} 
sybę ,kaip ją tęsė ir anks-J 
čiau.išve“— Tibeto Dalai Lama 

žč didoką kiekį aukso, kurį da 
bar naudoja išbėgusiems tibe- 
tiečiams šelpti. Sudarė didelį 
fondą, kurį naudoja tik šalpos 
reikalams.

— JAV nori sudaryti 
bilijono statinių degalų 
gą. JAV perka daugiau 
lų, negu sunaudoja.

Nutarė boikotuoti Egiptą 
j BAFDANAS, Irakas. — Irako 
[sostinėje visą savaitgalį posėdžia 

vieno vo Irako. Alžirijos Libijos, Saudi 
atsar Arabijos, Jemeno ir kitų valsty- 
J— —Į < M • i , A - - * . . _ •__

TEHERANAS, Iranas. — Pirmadienio rytą Irano šachas 
pranešė krašto gyventojams, kad buvęs premjeras, bandęs atsta
tyti tvarką visame krašte ir nepajėgęs to padaryti Įteikė atsista
tydinimo pareiškimą, šachas pareikškimą priėmė ir tuojau įga
liojo kariuomenės štabo viršininką. 60 metų amžiaus Irano karo 
jėgų vadą. gen. Golem Ali Oreisi sudaryti nauą vyriausybę ir 
atstatyti visame krašte tvarką.

Šachas Pahlevi labai agailes- ------- ---- -----
tavo, kad civilinė valdžia nepa
jėgė atstatyti tvarkos, šachas 
Jabai apgailestavo, kad keli šei
chai yra pasiryžę išgriauti visą 
Irano aliejaus pramonę ir stip
rėjančią valstybę nori paversti 
bejėgia kolonija, šachas tvirtina, 
kad maištininkai yra pasišokę 
išgriauti visus žibalui gauti įren 
gimus ir sustabdyti iš užsienių 
gaunamas pajamas, žibalo pra
monė atnešė kraštui gerbūvį, bu 
vo apginkluota Irano kariuome
nė, leista į užsienius didoka stu 
dentų skaičius, lead galėtų sumo 
deminti Irano pramonę Ir že^-

... mes ūkį>įbet..keli šeichai yra pa 
siryžę ^u^bd^ti Irano smoder-

■ - . irJcrastu Jlkur kežimą/
šachaš yra pasiryžęs pastotrcke 
jią pažangos ardytojams. JisZjau 
anksčiau įsakė Irano karo jė-

i goms imtis priemonių, kad strei 
kuojantieji darbininkai ir maiš
tą keliantieji šeichai iiautųsr.

Irake gyvennantis vyriausias 
maištininkų yadas pareiškė, kad 
Irano musulmonai nepadės gink 
lų ir kovos prieš gen. Oreisi. 
Maištininkai reikalauja, kad da 
bartinis šachas atsistatydintų ir 
leistų patiems gyventojams tvar 
kyti krašto reikalus. Maištinin
kai priėjo išvados, kad didelis 
krašto moderinėjimas yra kenks 
mingas Tranui ir didelei jo dau
gumai

Gen. Oreisi nenorėjo stoti kraš 
to vyriausybės priešakį n. bet jis 
taip pat negali neklausyti šacho. 
Jis tuojau sudarė naują kabine
tą, daugumoje iš kariškių, ir pa-

IDI AMINAS IŠTESĖJO 
: GRASINIMĄ TANZANIJAI

DAR ĖL SALAM.—Preziden 
tas Julius K. Nijerere prisiekė 
kad jo armija kirs 
barui” Irti Aminui, 
zijos kariuomenė 
Tanzaniją užgrobė 
tegini tiltą ir dalį 
Tanzanijos šiaurėje, 
pašaukė savo kariuomenę **ni 
varyti šalin gyvatę nuo savo 
namų. Jis Ugandoje išžudė la
bai daug žmonių”.

Prezidentas ‘Nijerere pasiry
žęs ne tik nuginti šalin <4ta gv- 
vatę”, bet ir sunaikinti visą tą 
^elsdK^knrdaš Ugsuidos “žudi- 

TTas senuasL tarmės jeįJ^^Tas 
žmogus vra '.‘niseuzi ’ (“ųiešiir 
qana, beprotis”).

Bet Tanzanijos vyrams bent 
pradžia nebuvo sėkminga, 
kariai per klaidą numušė 
savo kariuomenės karinius 
tuvus, paklydusius grįžtant 
karo lauko.

Uganda paskelbė per radi
ją, kad jos kariuomenė užėmu
si 720 ketvirtainiu mylių balų 
ir krūmų Tanzanijos teritori
jos Ugandos pasieniais ir jau 
aneksavusi.

atgal “bar
ki:: i o inva- 
Į puolus i į 

svarbų stra 
t< rito rijos 

lijererc

Jos 
tris

atstovas siūlė nutraukti prekybą 
su Sadatb valdomu Egiptu, ne
siųsti ten savo diplomatų ir kkliu 
dyti Egiptui palaikyti draugin 
gus santykius. Saudi Arabijos 
atstovą griesčiausiai pasipriešino 
Jis nurodė, kad Prezidentas Sa- 
datas stengiasi išsiderėti žemę’ 
palestiniečiams. Jordanija reika] TXeėan7‘g7tX“tan-

j---- ir šarvuotus automobilius.
I Įsakymas liepė protestuojan
tiems skirstytis, mesti paruoštus 
plakatus ir baigti maištą. Ka
riams įsakyta saugoti, kad gatvė 
se nebūtų žmonių grupių. Gatvė 
se gali eiti tiktai dviejų žmonių 
grupės. Jeigu susidarys dides
nės grupės tai kariai turi Iša

lky mą tas grupes suimti, vežti 
į kareivines, kur jiems bus su
ruoštas teismas už vyriausybės 
Įsakymų nepildymą.
Iranašachas per radiją pasakė 

labai liūdną, kalbą. Jis apgailės 
tavo, kad tikybiniai fanatikai 
nesupranta naujų laikų ir neno 
ri, kad Irakas atsistotų visų pa
žangių valstybių priešakyje, tu
rėtų modernią savo pramonę, 
sutvarkytų kelius ir galėtų 
džiaugtis žibalo ir aliejaus atne 
šama pažanga. Daugelis iranie
čių šį reikalą supranta bendra
darbiauja su vyriausybe, bet ke 
Ii fanatiški šeichai nutarė kelti 
maištą ir sustabdyti krašto pa
žangą.

Irano politikų tarpe eina kal-jje, o regentu sitVo paskirti ka-, 
bos paskelbimą šachu 18 metųiralienę Fahrą, šacho pirmo su- 
Įpėdinio, kuris dabartiniu metu naus jnotiną.

lauja, kad būtų atiduotos visos j ^us į 
izraejitų paimtos žemės. Sada-L - 
tas net pareikalavo, kad Golano 
aukštumos būtu atiduotos Siri
jai. Kaip galima boikotuoti Sada 
tą. kai jis /rūpinasi savo kaimy
nų tel ?:iais reikalais, klausia 

; atstovas. Kiti 
arabų valstybių atstovai pritarę

Pranešimais per Nairobi ra* 
diją. Idi Amino kareiviai tvir
tai laiko okupavę svarbų Tską 
tiltą per Kagerą upę ir kryž
kelės prie Kaoką miestelio 
plentus nuo Kagerą upės.

Abidvi šios čiabuvių valsty
bės yra sovietų apginkluo
tos.

Įėjo susitarti, kaip parodyti Egip 
to prezidentui savo 
kinimą.

nepasiten-

— Visame krašte 
tai stengiasi Įtikinti 
jus, kad antradienį eitų balsuo 
Ii. Demokratai gali nelaimėti, 
ejigu mažas žmonių skaičius 
halsuos.

demokra*

— Irake arabų valstybių va
dai posėdžiavo 4 dienas, be! ne 
galėjo susitarti, kokiomis prie
monėmis jie boikotuos Egiptu. 
Išsiskirstė nesusitarę.

— Paskutiniai pranešimai sa
ko, kad sen. Percy padėtis page 
rėjo. Jis gali įlaimėti rinkimus.

dega-Įtybių atstovii apie priemones j Žmonėms nepatinka jam pri- 
I Egiptui nubaust Visi sudrinku mesti nepagrįsti kąltnimai.

kraštų vi- 
Teng Hsi- 
atvyko * 
po to vizi

WASHINGTON.—K;ni jo pra- 
ėjusį sekmadienį pradėjo visą 
eilę diplomatijos ofenzyvų, ku 
rir tikslas matomai yra prieš 
Vietnamą ir Sovietus.

Pradėdamas trijų 
zitą, vicepremjeras 
a o-pi n g pirmiausiai 
Bangkoką, Tailande,
tuos Mahv ’ ir Singaporą.

Ar’ >au, prieš dabartinę 
kelionę aukštojo rango delega
cija. kokia kada yra vizitavusi 
komunistinę Kambodiią. buve 
sustojusi Phnom Penh liksiu 
susilprinti išklibusį, bet Kini
jai draugingo premjero Pol 
režimą, užtikrinant besąlyginę 
moralinę ir materialinę pagal- 
l.ū prieš Vietnamą.
Dabar Sovietų Sąjunga teikia 

ginklus Vietnamui, o Kinija 
karine pagalbą teikia Kambo- 
dijai.

mokosi Amerikos karo mokyklo



Kanados
J. šarapnfeko padėka

ST. CATHARINES, Ont—U 
mano 65 metų sukakties progai 
1978 m. rugsėjo 23 d. suorga
nizuotas vaišes Heidelberg sa 
lėje reiškiu nuoširdžią padėką 
organizaciniam komitetui: — 
pirm. inž. Steponui Šelkui, P.j 
KalainK^vi, V. Žemaitienei, J 
F.iJU'kJ, P. Engimu. A. Pa-

naujienos
nckaitei iš Cambridge; S. ir P. 
Hočains, G. Meinykains, E. V. 
kripeuanis, E.J. Baųorai&amą

Brajlfcti ii Si. Catharines, D. 
ir P. Dauginami už 
lės sulų papuošimų; 
jai Žemaitienei už 
mą saitų užkandžių
ir padejjjoins reiškia nuosir

gėles, sa 
Virgiui 

\adovavi- 
vaišiau

A.Z. Puliuuauškams, AL L. Beri ^ausi< pad“kQ: krikito duk'

... »iiui U S\ C itharines, Sta
sei lvx- rm i ir A. Paušpėdai iš

Uz acdyvavimą pagerbime 
vaišėse, prisidėjimą prie vai 
šių ir brangios dovanos—ran
kinio Bulovo laikrodžiu įteiki
mą: p. p. P. J. Kalainiams, J. 
P. Baronams, O. A, Pamatai- 
ciams. V Ruzgiams, V. J. Žc- 
mičiams, A. Pranckams, O. A 
Šukiams J. A. Zubrickams, O. 
E. Sakalauskams, J. J. Venc 
kams J. Kriščiūnams, A. V. Pa 
lujanskams, S. S. Zublickarm 
O J. Karaliūnams, P. J. Skeive 
lams, V. J. Alonderiams, B. K. 
Gegitckams, G.
čiams, A. O. Panumiams, M. S 
šetkains. O.
P. P. Norušiams, M. J. Paukš
čiams, D.P. Dauginams, P. Ga 
brėnams, R Norvaišienei, K 
Bogušiui, J. Vyšniauskui, A.A. 
šetikanis, Z. Alonderienei, V. 
Satkams, A. Brajienei, G. D a 
raškienei, M. Katosovienei, K 
Butkui, K. Jonušui. B. Kuka- 
rauskui, J. Girevičiui iš St 
Catharines; Z. S. Ūlbinams, V 
S. Gudaičiam^, B. Juodžienci. 
A. Kliučinskienei, J.

•’š Niagara Fajls, J. P. Šidlaus
kams, V.Jasulioniui iš WėHan- 
do; O. J. Staškevičiams, S. J. 
Kad vilams, Aldonai Radvilai 
tei-Seslo su vyru, J. Rankatis 
kui iš Port Culborne; O. Stas
kevičienei už tortą, i

JrMįerienei ir Elenai Milex > 
lei-Jasoneck su šeima iš Toron 
to; F. Narmon tieneį fš_ Austi a- 
tijos. , _ ,

Zūbiickams ir .'R.JZųb

iš Hamiltono.
vaišių metu tartus žo

Jasulavi

P. Meškauskams

čeporiu'

rai Kitai Ročytei, kun del tar 
nybvs negalėdama dalyvauta 
už gelių pi isiujįuinų. per p. A

t ūsams, E. L Klevams, A. Sil- 
galiams, K J. Dervaič>ams iri 
dukrai D. Dervaitytei, Pl.B. Pa-> 
kalniškiams ir solistei Anita. 
Pakalniškytei, J. M. Brasams 
O. J. Ku džinams, P. Žuliui, A J 
Kaušpėdai, J. Varnui, K. Mik . 
šiui, Br. Brajauskui, N. Navic-! 
kienei ir p. p. G. P. B^eichma-1 
uanis

Už
džius J. Paukščiui prieš ,pra 
dedant vaišes; inž. St. šetku) 
už pasakytą pagrindinę kalbą 
ų pravedimą sukaktuvinio ba 
liaus programos. Vaišių metu 
kalbėj usiems: parapijos kle
bonui Juvenaliui Liautai, O .F. 
M; Bendruomenės vardu J- 
Paukščiui, Tautinių šokių gru
pės “Nemunas” vardu St Zub 
rickienei, skautų vardu Dariui 
Zublickui, Savanorių - kūrėjų 
vardu A. Šukys, ‘‘Ramovės’1 
skyriaus — St. Ulbinas, buvęs 
ilgametis Vilniečių S-gos. sky
riaus pirm. Kazys Bogušis iš 
St. Catharines; buvį^s1 ilgame 
lis Wellondo L.B-nės-?pimi.Jo

Dar kartą uuoširdziai dūko 
jų ui gamzdCimam komitetu 
uz aųiKią uidelį Urbą orgnai 
zuojant vaišes šios sukakties 
proga, o komiteto pirm mėgė
jui dalininkui nž. Steponu 
Šetkui už nupiešimą gražio; 
Lietuviškos sodybos vazdo ten 
kur menininkas užaugo ir ma
no gimimo sukakties proga 
įteikė ka.p asmeninę dova-
DU.

Dėkoju visiems svečiams iš 
St. Catnaiiiies, Hamikono, To 
romo, M’eilaudo, Port Colbor-* 
ne, Niagara Falis, Cambridge 
kurie atvykote į mano sukak 
ties popietes vauaronę.Ta die 
na įiks -mano širdyje' ii jos ir 
Jūsų niekuomet neužmiršiu. .

Juozus Sarapnickus

( — Lithuanian National De- KARIUOMENES 60 MĖTĮ 
mocretic klubo priešmetinis SUKAKTIS
susirinkimas įvyks lapkričio 8 
d Johnny's salėje, 4258 S. Ma
plewood Ave. Pradžia 7 vaL vak. ~ ~ - -
Bus renkama 1979 m. 
raldyma.

Bemice Žemgalis, rast.
r? .

SOFIJA PALALSK1ENĖ Šventadienis

j Nepriklausomos Lietuvos Ka- 
iriuomenės atsikūrimo 60 metų 
sukakties minėjimas įvyks š/m. 

naU^a| lapkričio mėn. 26 d. sekmadie
nį, Jaunimo Centre, 5620 S. Cla
remont Ave., Chicago.

u Iškilmingos pamaldos 12.00
— Prezidento Carterio bučinį ^ Tėvų jezuitų koplyčioje,

gavusi Bridgeporto 16 metųmerj atnašaus ir tai dienai
gairė pasakė, kad ji niekad vei ’ pamokslą pasakys

!do aprausianti kad būtų matyti kuQ. j 30^^ S. j. Pamal- 
prezidento paliktas ženklas. ;dų metu, koplyčioje giedos Soli-

Į štai Margarita ir Vacys Momki.
— Irano premjeras įsakė vi- Viruomenė kviečiama minėju

siems Teherano gyventojams rne dalyvauti.
dingti iš .sost. gatvių po 9 v. v.

Detroito naujienos
Amerikoje atšventė 60-tąją —• 
skautijos sukaktį.

netas bene pirma kartą Detroi- 
.Galima ’sakyti, kad skautijos le Pubiikai tok; retai matytas 

60 metų Šventę švęsti Detroite 
pradėjo per abi radijo valandė
lės. Radijo valandėlės apie skau
tų 60 dešimtmetį skelbė labai, 
daug, tai tik paminėsiu, su
trūni tin tai pačius svarbiausius 

j įvykius.
Maldos ir iškilminga akade-L^ nripmė tai vip-i :”7 0—‘—-z -—t-----i nria ivvko Dievo Apvaizdos na-'^ * Jaun u , tai v ejvaliu rąstl^ Dabar ji iš lauko

. I Detr01ie damu°Janh dl-|apk<dta lentomis. Dabar iš tos
‘ ’v®ko b^nketS desnė grUPė’ kUr tiktąi Pasir°-iba2iytėlėS padalytas muziejus.

.do, visur laukiama. Iškilminga Ten surinkta ir sudėta iŠ menine programa. * tunyo sueįga ; 1 ’ " * y ^Uxinxia ir suaeta is

ko spaiio 22 d. Deja, sueigoj o lytėlių įvairūs kryžiai, smutke- 
neteko dalyvauti, to'dėl apie ją Kai ir kitokie liaudies išdirbi- 

. nieko pasakyti negaliu, bet ma-jniai. Tos bažnytėlės viduje vi- 
nau, kad kaip ir visuomet, pra
ėjo iškilmingoje nuotaikoje.

Trijų dailininkų paroda.
Paroda buvo surenkta nedi- 

į relėje mokyklos salėje, keturių• 
i dailininkų: V. K. Jonyno, D. še- 
] putaitės-Jurgutienės- ir Ringai
lės - Jonynaitės Zotuvienčs. Pa
rodą atidarė A. Stašaitis, Kadan
gi pataloa mažą, negalėje visi 
sutilpti, tai neteko išgirsti neP . T- t-i i- . • v . ... t . jgesmes, negu Lietuvoje,; tik atidaromjo žodžio, bet iriv . , . . . ,i, .... . L T ; lia.x menki ir ju daug mažiau,; dailininko X . K. Jonyno aiškina, i 
mojo žodžio. Parodoje buvo 
gražių kūrinių, daugel iš jų bu
bo premijuoti, bet nebuvo pasa
kyta kurie.

Ant Sukauskas

nas Staškevičius, ,iš'Porth Col- 
borne; -HamiltonĮŠkishiis: Ge 
nevalei Breichmaifienej ‘4Gy- 
vataro” vardu, Ig.^arnui ii S 
L. A. 72 kuopos, ’: visuomenė s 
veikėjui Kaziui Mikšiui iš Ha
miltono, ir kaimynui Iš Yla 
kiu A. Kilbaliūit^ *> v---;

Už prograniosjišpildymą: A 
solistei Anitąr J* j’fekalniškytei 
akompanuojant - J Jnuzikui 
Scot iš Hamilknio.

Už asmenines 'dovanas: Ju- rapijos ir patalpos^ 
veiialiui Liaukai,! O.F.M., p. p spalio 21 dien įvyko banketas 
J. Radvilams iš, Port Cciborr.e, Į su puikia
J. Milerienei ir Ėlenai h N. Ja-Į Dalyvavo iš Toronto' Stepo Kal

ino vardo lietuvišku muzikos ♦ *•
Ro- ’ instrumentų vienetas ir Detroi- 
Ht to mergaičių vokalinis ansam-’- 

k blis, vadovaujamas Stasio Sližio.
Lietuviškų instrumentų vie-į

D

vienetas patiko, po kiekvienos 
melodijas publika šiltai plojo, o 
jaunimas entuziastiškai švilpa
vo. Mergaičių dainuojantis vie
netas, vadovaujamas St. Sližio,

■ nuotaikingai padainavo kelioli-

Palangą nesiregistruoja. Per šv. 
Roko atlaidus žmonės netilpo nė 
bažnyčioje, nė šventoriuje.

Vilniuje Aušros Vartai visą 
laiką maldininkų lankomi. Gra 
kiaušiai išsilaikiusi šv. Petro — 
Povilo bažnyčia. Prie Stelmužės 
tebėra bažnytėlė, kuri buvo pas
tatyta be geležinių vinių iš ap-

Kristina Griniūtė skambina Naujienų 64 merų sukak
ties bankete Bethoveno “Patetiškąją sonatą”.. ‘Ji; sulaukė 
labai karštų plojimų. -' ,4

KULTŪRINIAME BARE
Jaunajai kartai pasinešus i 

praktines ir pelningas profesi
jas, susilaukti pasiruošusių mu
zikos bei dainos meno atstovų 
šiais materialinės kultūros do
minavimo laikais yra didžiai re-

sonek šeimai iš Toronto.
Už dovaontus tonus: St. 

ciepei, O. Kudzmienei iš 
miltpno, Aid. Zubickienei 

Xaipl>rįdge,/p, |ukienĮn ir

•te

’•d. When T*-rJ«d tbay c«^ b« cnharf ♦

iii America.

akademiia ivv u "• i i“ \ T“”7 “itas ir brangus laimėjimas. To- ibuvusią apylmkes paxelese kop, kiu naūju Iaimėjimu
lietuviai gali pasidžiaugti, Kri
stinai Griniūtei, jaunai tatentin- 

, ...................... gai muzikei, Įsijungus i lietuvi-
“ j. žkoj(> judinto.
meazio. Apie sakyklą aplmk la;-u eiies.;,.r: ,,
bai daug išdrožinėtų šventųjų.! - <•-. j, .x , xx I 'kai rteswiKos siu laiku dva-Seuuvos malūnas paverstas resi - . 'L,. j. TT . . J Šios poveikyje ir Ifetuviskasistoranu ir vadinamas Velnių ma-1 - - - J -r -
lūnu.

ka, laiku pasistengė - įsigyti ir 
pragyvenimų užtikrinančią pro
fesiją. Joliet, UI. mieste, St. 
Francis kolegijoje, baigė biolo
gų os mokslus iri gavo bakalau
ro diplomą. Tjuo nesitenkinda
ma, studijuoja cheminę inžine
riją. Įsigytųjų’ prof erių 'dėka < 
savo pagrindinį pri^yvenima1 
pelnomi Nelco Co., tikrindama

; į Pianinu sk&iiljftiti * ^tadejoj 
dar kūdikystėje — vos1 Patve
riu metų tebebūdama. Pradinį;

’ .c4’.-"...' .r/-t .T ir. ? . ? “ • <

jaunimas^fsu labar retomis i- 
šuntiniis) -gėdinasi net prfe vie
no stalo su vyresnio' amžiaus 
žmonėmis sėsti ar šiaip kur Vie
šumoje rodytis, muz. Kristina

America ii the place that Is made 
out of dreams. And, UA Savings 
Bonds have been helping to make 
hapfsy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true fester than ever before.

cuLur dream bv joining the Payroll 
Saving* ^here you work^ or the 
ionu-a-Month plan wįere you bank.

Bebre you know it, your American 
*tn will be a neAtky.

Take stock

No*r £ pay p» held to

vp prof. VladoMąkub^ūįb įr nnižv 
AntanoNakų Aukšto
jo" muzikos mokslo tiiptonYą ’ Į- * 
sigijo /Šf. Lobis/ ^ITžikos )
Institute, tapdama trijų Instru
mentų 
kordeono — specialiste.
;Dar jaunutė, tebesimokyda- ) 

ma Cicero lituanistinėje moky- /• 
kloję, buvo jau tiek muzikoje 
požengusi, kad akompanavo . 
mokinių chorui. Vėliau, įsigiju
si tėbtetinį ir pfaktifiį pasiruo
šimą, Čikagoje šėšėritts metus 
mokė mūžikos studentus. Tre
jus metus vadovavo Lėmofito 
Maironio lituanistine «*oky_ 
klos choYui. Vieha if- su kithis

Kur komunistai išvaldė jaū 
6Q metų — Baltarusijoje, žemės 
ūkis labai nugyventas. Ten žė- 

t mė niekur nearenuota. Žmonių Griniūtė šį pragaištingą įproti 
gyvenamosios patalpos daug blo į nesvyruodama ir drąsiai, sulaųr 

_ . > gyvu-]žė: ji nuoširdžiai dirba su Teo-
Į doros Serapinienės, praeitą žie- 

• O cnAJ'rtū n >V»lr t-į
Būreliu, pati gyvendama tolokai 
už Čikagos ribų.

Per nepilną dešimtį savo vei
klos mėnesių Dainininkų Sūre
lis jau spėjo net šešis kartus 
viešumon išeiti.

Kadangi mUzika šiame kra
šte yra viena iš nepraktiškųjų

negu ijietuvojeC Nėra gėlių ir;mą suorganizuotu Daininihkų
vaismedžių, kaip Lietuvoje”;

Ekskursantė

Kaip važiavo, taip 
tebevažiuoja į Šiluva

• Sovietų Sąjungos okupuotą 
‘ Lietuvą lankę ir turėję galimy
bių po ją pavažinėti, pasakoja: 
*XĮ Šiluvos atlaidūs šiemet žmo-

iūių buvo suvažiavę tiek, kaip ir
• prieš 40—50 metų. Buvo masės! ■

Ar Jūs žinote,

pianino; vargonų if

TUo reikalu Jums gali daug*. - . - -
padėti teis. PRANO šv LO pa-P* nePslnm^jti profesijų, besi- instrumėnlatistais pasirodė Ne
ruošta ir teisėjo ALPHONSEiruo§daittž gyvenimui, Kristina' tuvių 'televizijos programoje.

I. SerapinasWELLS perži ū rė I a, - “Sūduvos' 
išleista knyga, su legallskomis 
formomis; "Kaip Sudarom 
Testamentai JAV'bėse, Angli
joje, Australijoje ir Vokietijoj.]

Knyga su formomis guna 
adminisraci

Joje. Knygos kaina $3. Su lega- 
/; formomis — $3.o0 

sidėjo rugsėjo 8 tesėsi 3 dienas/ Užsakymus su Money orde- 
Palangoje šiemet buvo virš riu ar čekiu siųsti: Naujienos. 

300.000 registruotų vasarotojų, 1739 S. Halsled St,. Chicago, 
bet apie trečdalis atvykusiųjų į 1L. 6060<8.

Griniūtė, lygiagrečiai su muzi-i

j lengvųjų automobilių, pfoti kie^
Įmai ir visos gatvės užkimštos.
Seni ir jauni daugumoje keliais nia 
ėjo apie bažnyčią, vieni viduje, 
kiti lauke. Atlaidai Šiluvoje pra liškomis

ture atane reverses the

• oompieže af tau
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by fldVK Ffcrw
Park, Few Fork. 
Fireplace, JL Dtrd&n. of

- w. •>
L-^ - - - - fr- VĮ: t Vįtuį

t '

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical ruburban 
home. But It incorporates en- 
erxy-savinr features in de- 
rkm, materials, and appli
ances ’vhich can cut energy 
needs by up to 54 percent. It 
has two heat-clrculatlny 
Heatilator Fireplaces (right)* 
desicned to draw room air fax 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the heated air back into tbe 
room.

The more effective wee oC 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim fa being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
ImprovemeaU was approxi
mately M.000 .. . projected to 
be amortised within 4 to S 
F*n through jwtneed «»•

c ( 
sulAtion wfthta v-sLūr ’
tog tt wen ks in. earthen bem^u 
aroand the focaidAtioCL 
tation to seasonal sxni > 
tildes, energy-Karlng 
Boces and firepUces.



Pastabos iš tolo
DETROITO NAUJIENOS

Nevisai tiksli V. Sidzikausko diplomatijos parašte
Gaila, kad mūsų žymūs žmo- Į gai ar nesąmoningai klaidina tų 

nės miršta peranksti. Gaila, kad atsiminimų, “Diplomatijos pa
žymių žmonių atsiminimai spau J raštėje”, skaitytojus. Man taip 
dos puslapiuose pasirodo su maž atrodo. Būtent: š. m. “Dirvos” 
daug 30 suvirs metų pavėlavi-1 Nr. 39-4 toje savo paraštėje V. 
mu; gi dar labiau gaila, kad to-1 Sidzikauskas, tarpe kita ko, ra- 
kie atsiminimai pasirodo netik, šo, kad kai sovietų tankai pasi- 
su dideliu pavėlavimu, bet dar- rodė rytiniuose Bemyno prie- 
gi po to, kai jų autorius jau yra miesčiuose aš nutariau Są- 
miręs. Kalbu apiė Vaclovą Si-: jungą ir Delegatūrą perkelti į 
dzikauską, kurio atsiminimai Wuerzburgą ir vasario 15 d.. 
“Diplomatijos paraštėje” spaus-j (1945 m. — V. B.) su keliais dar, 
dinami “Dirvos” kiekvienoje lai Bei1 y ne buvusiais bendradar- 
doje, berods, jau antri metai., biais ir bylomis išvažiavau iš 
Skaitau labai atidžiai, nes V. 
V. Sidzikauską pažinojau nepri
klausomoje Lietuvoje (labai ma 
žai)„ bet ypačiai gerai turėjau 
progos jį pažinti taip vadinamo
je ‘Tremtyje” — Vokietijoje, kur 
jis mane lankė Jabai dažnai, kas 
sudarė sąlygas artimesniems net 
šeimyniškiems santykiams, del- 
ko jis buvo paprašytas būti — 
naujagimio mano sūnaus — kri 
kšto tėvu. Sutiko, naujagimis bu 
vo pakrištytas Kestučio-Viktoro 
vardu ir didžiavausi, kad tokiose 
stygose (“tremtyje”), mano — 
— mažo žmogaus mažam vaikui 
—krikšto tėvu sutiko būti toks 

žymus žmogus (taip tada galvo 
jau) — Vaclovas Sidzikauskas.

Apie tai ir apie daug daug ką 
kita, ryšium su V.Sidzikausko 
atsiminimais, turėsiu progos ra 
syti išsamiau, kai jo atsiminimai 
bus baigti, jeigu aš to sulauksiu. 
Be to, manau, kad o atsimini
mus baigus spausdinti, atsiras 
kompetingų mūsų diplomatų, o- 
politikos ir visuomeninio gyveni 
mo žymių žmonių, kurie vienaip 
ar kitaip vertins tuos atsimini
mus. žinau, kad V. Sidzikauskas 
turėjo daug gerbėjų, bet reikės 
išklausyti ir kitą pusę. Taigi 
kantrybės — palauksime.
Bet’jau ir dabar kol kas nors iš 

žymųjų atsiieps ar ir netatsi- 
lieps į V. Sidzikausko atsimini
mus, aš noriu čia padaryti pora 
pastabų, kur V. Sidzikauskas 
rašo nežinodamas ir sąmonin-

FATr ER WP.O tS GiFftD AU?
UPO>rT?.T ©RTS OP A CH\LD'. "THE Į 

r.cR 1S COMPUSTcLY

GUGAS IS USFD IH fiCTUfil 

t BRIDG= CONSTRUCTION 
k SUSSR To MOR'IriR .

INCREASES ITS STScHSTHj/

>•7 į

ina aukščiau už kitas organiza
cijas. pvzd: Susivienijimus, šau
lių kuopas. Tautinės S-gos Sk. 
Balta ir kitas. Bendruomenė 
rengia Tautos šventę, rugsėjo 
Xd., renka aukas šventė’e ir nie
kas nesikiša, nes taip susitarta. 
Bendruom’,nė renka savu nariu 
nario mokesti, pavadintą solida- 
lunno įnašu, bet vis per maža. 
Šįmet rinkti auks spalio mene 
syie isibriovė į tradicinį B’alfo 
mėnesį, ir spaudoje skelbiasi, 
kad pratęsia sau aukų rinklia
vą iki mėtų galo. Be to Bendrlie
mene gauna gausių pašalpų iš 
Lietuvių fondo ir kitų vienkar
tinių rinkliavų suvažiavimams. 
Tad atrodo, kad Bendruomenė 
lėšoms apsirūpinti turi šaltinių 
Per akis.

Altas verčiasi tik ,iš aukų, 
gaunamų Vasario 16-sios minė
jimuose ir tas Bendruomenė no
ri paglemžti. i.

DLOCo atstovams pasiprie
šinus jų reikalavimui, jie pasiū
lė kitą, būtent: Vasario 16-sios 
minėjime jokių aukų nerinkti, 
o tik vėliau as rinkti, kaip kėas 
išmano.

: JAV. LB Detroito Apylinkės 
j kv’etimu V.HS m. spalio 26 d. 
j 7:36 vai. Dievo Apvaizdos pa- 
’ raj). klasėje buvo pasikalbėji- 
j mas tarp B-nes Apylinkės V-bos 
’atstovų- A. Bugienio, V. Kut- 
‘kaus Dr. V. Majausko ir Dr.

K. Keblio ir DL. Organizacijų 
j Centro Valdybos atstovų adv.

R. Šakio, S. Šimoliūno, E. Pau 
razieačs ir B. Blizgio. Kalbėta, 
si dėl Vasario 16-sios minėjimo. 
Bendruomenės atstovai reika
lavo, kad minėjimas butu ren
giamas jų ir DLOCo vardu ir 

• kad aukos būtų renkamos ne 
;vien ALTai, bet ir LB ir kas 
i kam n c rėš aukoti.

i-RfiMKLlN ONCE7
7^RTiScD IM A LOCAL 

. NEWSPAPER
OFFERING P) I 

REWARD for 
Tic RETURN

Berlyno. Sąjungos reikalų ve-, 
deja Elzė Lapėnartė-Ozelienė 
(ne Oželienė — kaip rašoma to 
je paraštėje. V. B.) buvo apsis-’ 
prendusi pasilikti Berlyne ir jai. 
palikau įgaliojimą veikti kaip' 
Sąjungos (ietuvių. V. B.) igalio-l 
tineL Jos ir jos vyro apsisprendi 
mas« iš Bemyno nesitraukti 
jiems brangiai kainavo, nes at-’ aritmetiką — būtų jau 1941 m.? 
vykę pirmieji lietuviai enkave- Tai jau ne klaida, bet tiesiog ra 
distai į Berlyną, tuojau puolėsi šymas apie tai, ko autorius neži 
į Sąjungos patalpas, juodu tar-! kitaip sakant ’‘rašymas nuo 
dė, reikalavo žinių pie gyvenų-; debesųFaktai apie O. ir K. 
sius lietuvius, juos suėmė ir iš-■ Ozelius yra kiteki. Juodu tikrai 
trėmė į Sibirą. Iš ten, po 10-ties-buvo nutarę pasilikti Berime, 
metų jie sugrįžo į Berlyną ir nes Ozelienės vyras Karolis bu 
ten netrukus mirė”. Tiek V. Si-jvo lyg ir “nukentėjęs ' iš vokie 
dzikauskas apie E. Ozelienę ir cių pusės. Kai jis, po Klaipėdos 
jos vyra. ! atplėšimo nuo Lietuvos 1939 m.,

1 grižo i Klaipėda —jam, jau na 
Ir tai yra tai, ką aš vadinu V. | cjnės. '(kurioje dar te-

Sidzikausko rašymu apie senieji buv K1 Di_
ko jis nežino. Nesgi tikrovėje. rektorijos policijos inspektoriai 
yra buvę kitaip ir tai “paraštės” — su kuriais, Lietuvos laikais, To paties A. Kalvaičio tarpi- Neyere pasiboksuoti. Amin su- 
autoriui nebūtų buvę sunku pa- būdamas tos direktorijos aukš-. nnk.
tikrinti, net jau vien tik žvilg- valdininkup, dr. K. Ozelys mu” dr. K. Ozeliui dingti iš Klai

"1HE fiHCIBAT

QOOS...1N OROrgTO Ai
STOLEN EROM

HiS VJlFc"/

r DLOCo atstovai pareiškė, kad 
> pagal tradiciją ir senesnius su- 
isilarimus, pagal prieš keliolika 
melų Detroito visuomenės susi
rinkime daugumos nutarimą ir 

i pagal DLOCo nuostatus DLOC- 
as rengė 35 metus ir ateityje 
ren^s Vasario 16-sios minėji
mus ih rinks aukas tik ALTai.

DLOCą sudaro beveik visos 
Detroite esančios lietuvių orga
nizacijos į kurį ki šiol įeidavo 
ir LB Bendruomenės Apylinkė. 
Todėl LB Apylinkė nėra išskir-

noraliniame konsulai Klaipėdoj vyrui lyg ir “ištremtam” iš Klai 
kuriame aš buvau sekretorium) į pėdos — nebus jokio pavojaus, 
— kaip mašininkė vertėja, o* jeigu juodu pateks net ir į rusų 
gen. konsulu buvo, sakyčiau, [ rankas, 
“genialusis” Antanės Kalvaitis 
(dabar gyvenąs Čikagoje), ku
ris. kažkokiu būdv. turėdamas 
gerus nors ir fabai oficialius
santykius su iš Rei^o atkeltu j Jį"" Kai baigė Sėdėti ’ bausmę, jta * bendro rengimo,
Gc^.apo virsmin'U ar. ronAan kuri tuojau už joj bet kartu negali būti traktuoja-
— visada sugebėjo, 
momentais, dešimtis lietuvių iš
gelbėti nuo klaipėdos gestapo rū 
šio — tuo pačiu ir nuo nemoka
mos kelionės į KZ-tą.

avimu ir psiektu

— John Ehrlich mano žmona 
atsiskyrę, kai teismas buvusį pre 
zidento patarėją padėjo į kalė-

kritiškais i... , .. ištekėjo.

— Ugandos diktatorius Amin 
iškvietė Zambijos prezidentą

— FBI jau žino visus vardus 
žmonių kurie pavogė dešimt mi 
lijonų dolerių iš Los Angeles Se 
eurity Pacific banko.

tikrinti, net jau vien tik žvilg- tu
terėjus į Lietuviškosios Enciklo jr pareigingai bendradar- pėdos, Dr. K. Ozelis, po gero
pedijos XXI tomo 275 pslp.- kur 
be kitako pasakyta, kad E. Oze 
fienės vyras Karolis Augustas 
Ozelis (Oselies) Berlyne^ mirė 
1951 m. rugsėjo 1 d. Taigi jei 
Ozeliai Berlyne buvo suimti lie 
tuviu enkavedistų ir ištremti 
Sibiran, iš kur po dešimties me 
tų (pagal V. Sidzikauską) grįžo 
Berlynan, o pagal enciklapediją 
K. Ozelis Berlyne mirė 1951 m. 
— tai kada gi rusai Berlyną už
ėmė? Pagal tą V. Sidzikausko

biaudamas, gerai sugyveno) bu baūuko jų namuose, jau kitą die 
vo “patarta’’ dėl kažkokios senai; na buvo Berlyne, kur, lengvai, 
užvestos bylos — iš Klaipėdos; gavo gerą tarnybą Reicho Že- 
dingtk. : mės Ūkio Ministerijoje, nors
- Tokiam nutarimui padėjo ir Berlyno ir Wuerzburgo univer- 
ta aplinkybė, kad jo žmona EI; sitetuose buvo baigęs teisės 
zė Ozelienė tada dirbo mūsų ge ; mokslus. Abu Ozeliai tarėsi, kad

patari- tinka boksuotis ' viena ranka. 
Neyere atsakė, kad jis boksą vi 
mu valstybės problemų nespren 
džia.

— JAV aviacijos karo mokyk 
loję yra 4.300 karių, norinčių 
tapti lakūnais. Praeitą antradie 
nį valgykloje kilo didokas muš
tynės, kurios veda į ilgus ap
klausinėjimus.

— Bedarbių skaičius Ameri 
koje sumažėjo. Dabar tik 6.8% 
nedirba.

DLOCo atstovai ir su ta pro
pozicija nesutiko. Mes neturi
me viršminėtų B-nės aukų šal
tinių, o taip pat vadinamų par
tizanų.

Pasikalbėta ramiai ir dabo- 
jant rimtį, bet be pasekmių. Ar 
dar bus tuo reikalu susitikta, 
klausimas paliktas atfdru.

Jei bus kokių naujovių ir si
ūlymų painformuosime atstovus 
ir visuomenę arba šauksime su
sirinkimą.

D.L.O.C. Valdyba.

1^"^—■■■■ ■-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIAU GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. X Gummi — MINTYS IR DARBAI, 250 psL, liečianfius "1906 

metą įvykiui, JihlonAic ir Totoraičio jaunu dienas ir susi- 
rtįitaimą. $L0e

Or. A. J. Gtman — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grcSs
Kietais virfeiiaii, vietoje $4.00 dabar tik$XN 
ICnkžtiii virieliaii tik»2J»

Dr. A. J. Gvaun — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Kdoaėt po Jtaropą IipūdžIiįL Dabar tik  $2.M 

teip pat sMMyti pežfv, rteluntv* WcĮ arba, money enter], prie 
oai adjtea kalaaa pridedant 50c. penlwtlme IReMteNM.

NAUJIENOS,
, 173f So. HAISTED STW CHICAGO, ILL. WCC8

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujinote pulkly kny^u/kurie? bri kcfctą

knygy spintą ar tenty.'-ą,
Aleksandras PakalnlškH, MES GRĘŽTAME. Įdomūs janrr dieną 

atriminknri ir įvyktą bei rietę jpraiyroxi, skaitomi krip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniais. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu pririmln!- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje įprdbmaL raskii-z- 
tyti į 12 dalią. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, 
_____ tiaii viršeliais. 336 psL Krina $8.00. Minkštais virš.

Pr*L Vacį. SlrfSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, Įrišta — t3,C-0. minky
tais viršeliais ——

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina $6.

P. Kasi On a s, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizaną buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystė' atriminimaJ 
170 psL_______________________________ ______

M. GudaiJs, POVILAS MILERIS- biografijos bruožri 
puslapiai________________________________

Knygų užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

Grs-

1735 S. Halriei St, Ckieago, HL CCS08. — Tek HA 1-61£S

*
^^^ą*EAVF DISEASE

FUND

POEZIJOS VEIKALAI

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienu lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

viu g^būvia privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis 
ČU suminėtu knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jeeos U^hnbi. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėginu, nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Kaminskai, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vn natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
rariančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Iliu
struota. 300 pat Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS fSPOMIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką Ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir Its Jai žmonės pasakė. 95 p*L UJO. Yra taip pat 
Išversta J anglu kalba.

M ZaUaeko SATYRINĖS NO VĖL ĖS Genialaus rusu rašytojo 
00 satyriniu novelių, 190 pusk, kaina $2.

D. KurriHs, K ELION t | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- 
toriam pastabumą neapgauna Intmdsto ir agitpropo propaganda bei 
utmaskavlmaL Abi knygos parašytos lengvu. graMu stiliumi.

FT»L P. Pakarfclk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽĄ L 170 paL dokumentuota istorinė rtedlji apie prūsu likimą 
Kains $X r

Vincas žsmaffk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ, 
84 psL Kaina SLM.

Ir MU lakfijrfai yra gsuaasl
MAUJ1ENOSK, 1739 Ssu HALSTBO CMKAOO, ILL. 4Ė4ĖĖ

prMedM
&«h tor m**—'

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaito medžiu Šakas 
žirginiais, kaip konfetomis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Auffuttilfyfi-Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgi* Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. ESegijoz, d esmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina S3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2 00
0. Anatolijui Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 Išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis -S5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 93 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė Ivrika, 167 psL. $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 54i lvrikn< knyga. 152 psl. $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Ual, 92 psL. $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMfLIS Eilės, 70 psL. $1.00.
15. Elena Tumtenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
16. Alfonsas Tyruolis METU VINGIAI. Lvrikns rinktinė, 180 psl $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3 06.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi

NAUJIENOS,
1739 So. Halted Street, Chicago, ITHnoU 808OS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jumlrwj, A KISS IN THE DARK. PiSantBtej Ir tatvndą 

įpražynul. oaimtl ii gyvumo, Lengva* atilius. gyv» kalba, gražiai iileiita. 
150 psL Kaina S2.50.

Dr. Juciai S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Uetuvoa latorijcį 
santrauka nuo pat Fenų ją amžių iki pokario metų. Vidutinio formato.
osL. kainuoja $2.00. . 11

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLKVy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybėj ir jos kaimynu istoriją. 
211 psL Kain?- S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma žiu knygą yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jm ir 
kitas knygas galima isįyti. atsilankius I Naujienas arba atsiuntus eeki ir 
piniginę perlaidą. •F

1737 Snutk Silrtad Street, Chiez«a, ffi. WIS8

laupykite dabar
pas mus
ei*

assci
MTE UTJOE5J Jllf )bdfal 1V 

tteha dideliu darbo, Ptana, Jie pa
dedi Jums pasiekti aameniikni jfirę 
užsimojimui. Antra, jie padeda iš
kerti geresnf apylinkės bendruomenę 
Ir parūpini fondui namams įsigyti.

Taupykite dabar-
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neis nuošimčiui nuo mė- 
np<o pirmos dienos.

Išduodami Certifikatal, kurie ne
ša iki <

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
^eša w

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

NIVERSAL
1800 So. Hal>t»d St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

1922 m*UU. T«L 421-8070
Įftatfoa BirtorooMHtni* ytrtBtytX.
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pusei metų  $16.60 
trims mėnesiams — $ 9.00
vienam menesiui  t 3.00

Kanadoje:
metams   $33.00 
pusei metu __.__ —- ------- $16.00
vienam mėnesiui  $ 3JO
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____ $34.00 

pusei metų$18.00 
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spkwHdienius Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Di. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu /u užsakymu.
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9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Už ką ir kaip balsuoti?

savo balsą atiduos respublikonų kandidatams. Kitų par
tijų šalininkai balsuos už savo Partijų kandidatus.

Kitoms partijoms sunku laimėti, nes Amerikoje yra 
daugiau demokratų, negu respublikonų. Jeigu visi de
mokratai eitų balsuoti, tai respublikonai vargu kada lai
mėtų. Jie laimi, kai demokratai pasijaučia labai tikrus, 
kai nesirūpina gyventojų gerove ir nieko naudingo žmo' 
nėms nepadaro. Tada platesni gyventojų sluoksniai nu
taria, kad reikia išrinktuosius pakeisti, kad ir kiti galė
tų parodyti, ką jie gali padaryti. Dar geriau, kai gyven
tojai nerenka vienos partijos visų atstovų, bet balsuoja 
už abiejų partijų jam atrodančius geriausius kandida
tus. Tada balsuotojų sąrašai susiskaldo ir išrenka kitos 
partijos žmones.

Lietuviams svarbu, kad Marquette Parke laimėtų 
mokratai. Tada senatoriams Frank D. Savicko žodis bū
tų daug svaresnis. Sen. Savickas nekandidatuoja, bet jis 
yra demokratų partijos komiteto atstovas.

Sen. Savickas dalyvauja demokratų partijos politiką 
nustatančiuose posėdžiuose. Praeitų rinkimų rųetu visa 
Pietvakarių Chicaga balsavo už demokratus, todėl sen. 
Savickas galėjo būti toks naudingas Pietvakarių Chica- 
gai. Visi žinome, kad šiandien sen. Savicko Įtaka demo
kratų eilėse yra gana didelė. Jis padėjo gyventojams ap
ginti Marquette Parką nuo jo nuvertinimo. Jis vienas 
daugiau padarė, negu kiti pagyrūnai net. nesvajojo. Jis

Jurgeliūnas, iš Valparaiso, IncL 
studentas E. K. Klimas "(vėliau 
SLA daktaras Kovotėjas), iš 
Waterburio' A. J. Povilaika ir

Antradienį, nuo 6-tos valandos ryto iki 6 valandos 
vakaro visi Amerikos lietuviai, tapę Amerikos piliečiais, 
Amerikoje gimę ir laiku užsiregistravę balsavimo sąra
šus sudarančioje Įstaigoje, galės balsuoti. Jiems teks at
likti svarbią pilietinę pareigą, išrinkti pareigūnus, kurie 
po du, po keturis, ar net po šešis metus eina Įstatymų lei
dėjų, administracijos ir net teisėjų pareigas. Ne dikta
torius, ne vyriausybė, ne karalius, ne okupantas, bet pa
tys žmonės išsirinks tuos kandidatus, kurie geriausiai 
jiems patiks, kurie bus sąžiningi ir teisingi žmonių va
lios ir veikiančių Įstatymų vykdytojai.

• Jeigu kiekvienas balsuotojas jau bus pasirinkęs iš 
ankšto kandidatus, už kuriuos jis norės atiduoti savo 
balsą, tai balsavimas gali būti iabai greitas. Kur balsa
vimo vietose yra balsavimo mašinos, ir kur jos gerai vei
kia, tai visas balsavimo procesas gali užtrukti penkias 
minutes. Iš anksto parinkti pareigūnai užrašo vardą, pa- 
vardę, patikrina balsuotojo asmenybę ir Įleidžia balsuto* 
ją Į balsavimo būdelę. Ten balsuotojas užsitraukia; už- 

‘ dangąį^kad nįėką^nematytų, ųž^ką jiš’nori 'balsuoti. 
: Amerikoje balsavimas yra slaptas; Kiekvienas žmogus 
turį,teisę,balsuotLuž tą kandidatą^- -kuris jam labiausiai 
patinka. <Tai yra gryniausias jo sąžinės balsas. Niekas 
neturi teisės jam įsakyti ir niekas neturi teisės jį kriti
kuoti, jei jis kitaip balsavo, negu agitatorius jam buvo 
pasiūlęs.

Jeigu balsutojas priklauso kuriai nors amerikiečių 
politinei partijai, ir jis pasitiki partijos vadovybe kandi
datams parinkti, tai jam balsavimas nesudaro jokių sun
kumų. Demokratas pasuka pirmąją balsavimo rankenė
lę, pažymėtą A raide, Į dešinę ir balsavimo mašina užre' 
gistruoja jo balsą už visus demokratų partijos kandida
tus. Vienu rankos paspaudimu , jis savo balsą atiduos už 
Richardą J. Durbiną, George Dūnhe, Richard Elrod, 
Harry H. Semrow, T. C. Hynės, Martin Russo, John J. 
Beatty, Michael J. Madigan ir daugelį kitų lietuviams 
gerai pažįstamų Įstatymų leidėjų. Respublikonai turės 
paspausti antrąją rankenėlę Į dešinę ir vienu pasukimu

didesniam lietuvių skaičiui davė Įvairių pareigų valsty
bės ir savivaldybės Įstaigose. Ateityje jis galės būti dar 
naudingesnis, jeigu Marquette Parko ii- kitų apylinkių 
lietuviai balsuos už demokratus.

Reikia neužmiršti, kad Frank Savickas gimė, augo 
ir mokėsi _ Marquette Parke. Jis su savo šeima dar ir 
šiandien tebegyvena Marquette Parke. Jis anksti įsitrau- 
kėį partinę veiklą, sugebėjo mokytis ir iškilti į Įstaty
mų leidėją. Jis yra Įtakingas Illinois seimo darbo komi
teto narys. Jis paruošia darbo reikalus tvarkančius Įsta
tymus ir suredaguoja instrukcijas jiems praktiškam gy
venime pritaikyti. Jis glaudžiai bendradarbiauja su sei
mo pirmininku ir atsiveda jį Į Naujienų piknikus ir su
kaktuvinius banketus. Kai jam reikia pagalbos pietva
karių lietuviams Padėti, tai draugingi jo santykiai su 
kitais pareigūnais būna labai naudingi. Gabus ir ener
gingas sen.'Savickas lietuviams jau Padarė ne vieną 
naudingą paslaugą. Jeigu šių rinkimų metu sustiprinsi
me jo galią,-tai jis galės būti dar naudingesnis.

Lietuvių dalyvavimas visuomeniniame Amerikos 
gyvenime visuomet buvo naudingas. Amerikos lietuviai, 
Susipažinę su Amerikos papročiais, savivaldybėmis,- kas
dieninius reikalus tvarkančiais Įstatymais ir teismo ga
lia, patys pamažu įsitraukia į visuomeninį ir kultūrinį 
šio krašto gyvenimą. Reikia neužmiršti, kad lietuvių 
skaičius Amerikoje nėra toks didelis, palyginus juos su 
Amerikoje atsiradusiais airiais, vokiečiais, lenkais, uk
rainiečiais ir kitų tautybių žmonėmis. Bet lietuviai lei
do savo vaikus Į mokyklas, o tas lietuviškų tėvų noras 
mokyti savo vaikus atidarė jiems kelią Į mokslo įstaigas, 
dideles ir moderniais bendroves, naujas ligonines ir Į vr 
šūomineninį Amerikos gyvenimą.

Gaila, kad lietuviškas jaunimas vengia politikos. Jis 
bando atsisėsti Į aukšą pilį ir nenori Įsitraukti į visuo- 
mehihį amerikiečių darbą. Buvęs miesto meras Daley 
ne vieną kartą prašė Dr. Grigaitį pasiūlyti jam teisingus, 
apdairius, papročius ir Įstatymus žinančius lietuvius sa
vivaldybės pareigoms, bet Dr. Grigaitis, būdamas teisin
gas, labai mažai ką galėjo rekomenduoti, nepadaryda-

VYTAUTAS SIRVYDASVIDINĖ ĮTAMPA SUSIVIENIJIME
(Tęsinys)

Kalbą dr. šliupas baigė šūkiu: 
^Susispieskime į krūvą (Susi
vienijimą) po lietuvybės ir mo
kslo sparnais, pamylėkime lai
svę, prikelkime iš snaudulio 
mūsų moteris, o nepraslinks ki
ti 25 metai, kaip leliuodami ga
lėsime grįžti i laisvą tėvynę ir 
ten skleisti svetingoje šalyje į- 
gytą apšvietą. Tegyvuoja lai
svė, šviesa ir gerovė visiems!”

Pirm daktaro kalbos, kompo
zitoriaus Miko Petrausko vado
vaujamas orkestras sugrojo 
šiam SūsivienijMo Seimui jo 
specialiai sukurtą fearša. Vaka
re, Columbia teatro salėje bu
vo suvaidinta dvi Mikė Petrau
sko režisuotos ir jo paties su
kurtom operetės: melodrama Bi
rutė ir operos lygio siekianti 
Šienapjūtė. Žiūrovų buvo* apie 
tūkstantį.
...J Seimą atvyko 119 delegatų 
iš 42 kolonijų ir 53 kuopų. Or
ganizacija jau turėjo 230 kuo
pų ir netoli 10,000 narių (1910 
m. liepos Mėnesį - 9,859). Dau-

giausia delegatų davė Chicago’ Jonas žemantauskas. Buvo st
ir apylinkė.

Vien tik 36-toji kuopa prisi
untė 18, o viso čikagiškų iš mie
sto ir apylinkės buvo 43. Jie 
sudarė seimo trečdalį. Jų tarpe 
buvo: A. Bijanskas, B. K. Balu
tis, adv. F. P. Bradchulis, M. J. 
Damijonaitis, dr. A. L. Graičiū- 
nas, V. Miseika (Aušros moky-. 
klos vedėjas), M. Meidazis, Ka
zys Gugis, M. J. Tananevičius 
(Kataliko leidėjas ir bankinin
kas), Marė Dundulienė, dr. A. 
Zimontas ir kiti.

Iš Brooklyn, N. Y. pirmą kar
tą pasirodė busiantis veikėjas 
Jonas V. LutkauskaS (Liutas- 
LUth), iš New YoYko A. M. Mąr- 
tusevicius : (Martus)^ iš Cleve- 
lando J.P. Gritė; Britain, 
Con. V; Alksninis ir Jonas Steft- 
ttilska's, iš Pittsburgo K. Vara-, 
šitls-, iš Pitts tono Tanias Paus- 
štyS, iš Scranton, Pa. Pr. Žiyat- 
kauskaš, iš Shenandoah, Pa. 
Stasys Gegužis /(busimas ."Susi
vienijimo prezidentas) ir S. R 
Vitaitis (būsimas Tėvynės re- 
daktarius), iš So Bostono K.

mas lietuviams gėdos. Tais laikais tokių lietuvių nesi- 
matė. Dabar-yra daugiau teisę studijavusių jaunuolių, 
kuriems kelias Į visuomeninį darbą turėtų būti atdaras.

tuonios moterys. 7 ■
Seimo pirmininku išrinktas 

Armour instituto studentas Ka
zys Gugis, vicepirmininku šena- 
dorietis Pijus V. Birštonas, se
kretoriais Brooklyne, N. Y. pa
sireiškęs choro ir teatro veikė
jas, buvęs Valparaiso studentas, 
Jonas V. Liutkauskas ir Bosto
no Keleivio spaustuvės darbi
ninkas Juozas Neviackas. Pir
mą kartą Susivienijimo istorijoj 
seimas vėliau nutarė sekreto
riams atlyginti. Liutkauskas 
gavo $28, Neviackas §21.

. .Seimas priėmė- .namo pirki
mo: komisijos ir kitų raportus 
Svaribaūsiū'§?o ^ėįno^varsty
tu klausimų, buvo..nąuja- kon
stitucija, • kurią paraučšė - advo- 
katai Jonas & Lopattojr F. P. 
Bradchulis ’ beP veikėją^" Pijus 
V. Birštonas. Už^^arŠą Seimas 
paskyrė $245.50. J- anglų kalbą 
konstituciją išvertė Juozas Lau
kys, kuriam aHyrginta §21. Pro
jektas jau buvo perleistas per 
organą ir susilaukė laikrašči
uose įvairios kritikos, daigi
ausia neprielankios. Net 66nios 
kuopc's Prisiuntė Seimui įneši
mus ją visai atmesti, o 34 kuo
pos norėjo ją pataisyti. Pitarė

Reikia pradėti, kaip sen. Savickas pradėjo, ir nuolatiniu 
darbu, pavyzdingu elgesiu Atstovauti lietuvius amerikie
čių tarpe. Balsavimo dieną baluosime už visus kandi- 
d'atūbjahČius lietuvius. Jeigu lietuvių kandidatų nėra, 
tai balsuokime už Lietuvos laisvės ir lietuvių drau
gus.

tik 3 kuopos.
(Bus daugiau)

— Prezidentas Sadatas ir 
premeras Beginąs laimėjo po 
80,000 doleriu, bet jiems mažai 

beliks iš tų pinigų.

l. Venckus

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

i Sodyboje, be to iš Tautodailės parodos surengtos
Glasgovo lietuviai senai suprato, kad tik JUiManchesterio klube ir iš katalikų procesijos per 

tvirtas katalikų tikėjimas su lietuviškomis pa- į sekmines, kurioje ir mes lietuviai ‘dalvva- 
maldomis, kunigo lietuviški pamokslai, lietuvis-' me
kos giesmės, dainos ir tradicijosv buvo ir tebėra 
centras, kuris traūkia ir jungia senosios bei jau
nosios kartos lietūviūs Į vieną būrį ir cementuo
ja jų tarpusavius santykius.

Velykų dienos vakare Blaivybės salėje vyko 
didžiausias knibždėjimas. Šalia vietinių glasgo- 
viškių ir ekskursantų iš Manchesterio, dar atvy 
ko lietuvių iš Bellshill, Aberdeen, Cardiff ir ki
tų Škotijos ivetovių.

Salėje susirinkusiems kun. J. Gutauskas ta
ria sveikinimo žodį Duoda ženklą programai 
pradėti. Joanos Serafinaitės išmokintas ir vado
vaujamas choras per du pasirodymus išpildo še* 
šias lietuviškas dainas, baigiant su “Lietuva, 
mano šiaurės pašvaistė”.

Šių dainų besiklausant, vėl prisimena Ne
muno žalieji krantai, Dubysos vingiai, Lietuvos 
miškai, pievos ir visa mieloji Lietuva. Ten rau
donasis okupantas šiandien mūsų broliams ir 
sesėms draudžia švęsti Velykas.

Po choi'n pasirodymų, glasgoviškių vaidinto
jų grupė sūva ’dino dvi trumpas komedijas, kurios 
žiūrovus iki a\ rų prijuokino. Programos pabai

gai maneesteriečiai parodė saleziečių pagamintą 
filmą “Lietuvos gamta ir pastatai”. Vincas Ru
dys, parodė savo padarytas spalvotas skaidres pa
darytas laike lietuvių katalikų kongreso Lietuvių

Po oficialios programos, šio pobūvio rengėjai 
pakvietė svečius, choristus bei vaidintojus prie vai’ 
šių stalo. Tuo pačiu laiku salėje prasidėjo šokiai, 
paįvairinti lietuviškais rateliais, suktiniais ir žai’ 
dimais.

Sekantį rytą Glasgowo lietuviai palydėjo mus 
atgal Į stotį. Gerosios mūsų šeimininkės, kaip mo’ 
tinos išleisdamos vaikus į tolimą kelionę prikrovė 
mums portfelius su dešromis, kiaušiniais ir su
muštiniais. Net ir namiškiams Parvežti įdėjo 
lauktuvių. j

Šitas, 1957 metų Velykas, aš niekuomet ne
pamiršiu. Ne tik dėl Glasgowo lietuvių vaišingu
mo, bet dėl to, kad šis pirmasis mūsų apsilanky 
mas Škotijoje turėjo didelės Įtakos Į mūsų šer 
mos gyevnimą. Mūsų sūnus Vilbcras, tuomet tik 
18 metų jaunuolis, kartu dalyvavo šioje ekskur
sijoje. šokių metu Blaivybės salėje susipažino su 
liekna, gražia blondine ir visą vakarą su ja 
šoko.

Kelias savaites po Velykų ta pati blondinė — 
Petrutė Platkauskaitė atsikėlė gyventi pas mūsų 

kaimynus Songailas ir susirado darbo Manche- 
steryje, kažkokioje įstaigoje sekretorė. Nuo to, 
laiko Vilboro ir Petrutės pripuolama pažintis iš
sivystė Į neatskiriamą draugystę, kuri betrukus 
baigėsi lietuviškos šeimos sukūrimu,

GLASGOVO LIETUVIŲ DAINA.
ef

Aš myliu girelę, kuri mielai ošia,
Kur žalia eglaitė žiemuže ją puošia.
Ten saldu, nuvargus, širdelei kvėpuoti, 
Ir mūsų sesutėms daineles dainuoti.

Mieliausia kalbėelė, kurią mokė motulė, 
Dainelę dainavo prie lopšio sesutė.
Ten saldu nuvargus motulei ‘kvėpuoti, 
Ir mūsų sesutėms daineles dainuoti.

Myliu aš vargdienius, kurių prasti nameliai.
Nueik pašnekėti, ten geri žmogeliai.
Ten priima meiliai, ką tik turi, duoda.
Man miela viešėtu kur duonelė juoda.

(Autorius nežinomas, šią dainelę išmokau 
iš savo marčios Petrutės, kuri ją dažnai su 
savo tėvais, Jonu ir Julija Platkauskai dai- 
duodavo. L.V.).

VAIKŲ BRENDIMAS

Slinko metai pamažu, J)et, nesulaikomai. Po 
visokių mėginimų bei kaitaliojimų, pagaliau sa
vo tarnyba' buvau patenkirftas. Savo laisvalai
kį skyriau orgartizacihei veiklai. Nors daly

vauti teko įvairiuose susirinkimuose, bet dau

giausia atsidavęs, turbūt, buvau Manchesterio 
lietuvių klubui, bažnytiniam komitetui ir cho
reliui.

Gimęs ir augęs Klaipėdos krašte, savo jau
nystėje daŽhai tupėdavau atsakyti Į klausimą: 
ar tu su lietuviais, at su vokiečiais? Atsakymas 
aiškus — mes žemaičiai. Nesiskaldėme nei į 
krikščionis demokratus^ nei • socialdemokratus, 
nei Į valstiečius liaudininkus ar kitokius. Tą min
tį turėdamas pasitraukiau nuo vokiečių, kai jie 
1939 metais atėmė mano gimtąjį Klaipėdos mie
stą. Nepriklausiau jokiai partijai ir Lietuvoj gy
vendamas. Toleruodamas kitų įsitikinimus, as 
nemėgau ir nemėgstu, kad kas kitas man prime
stų savo partinius ar tikybinius įsitikinimus.

Manchesterio klube tilpo visų Įsitikinimų 
žmonės, taip pat DBLS buvo nepartinė, visus lie
tuvius apimanti organizacija. Tad jos man buvo 
priimtinos, kaip ir bažnytinis komitetas. Tačiau 
nuolatinis dalyvavimas ir čia nusibodo taip, kad 
pasižadėjau, išvykęs hš Anglijos jokioms organi
zacijoms nebepriklausyti. Kaip katalikui mano 
užteks turėti sąlygas, kurios leistų man ir mano 
šeimos nariams praktikuoti katalikų tikėjimą be 
draudimų, be varžymų, iškraipytnp arba įsakys 
mų. Laisvąjį laiką, būdamas dainos ir muzikos 
mčgėjū, gaUsiū užpildyti priiilėu^damas ko
kiam chorui.

(Bus daug^kū)
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BE 3-5893

DR, C. K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695^0533

DR. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Bvildtn>)w Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neaUHiepia, skambinti 374-8GK.

DR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W.rrchaster Community klinikos 
Mad i ci n os diroktorrus

1938 S. Hanheim Rd., Wostchasfar, IL.
VALA'DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tol: 563-2727 arba 562 2728

JONAS TRIČYS Laivai pajūryje

; VIKTORAS GALECKAS
"GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEČIALYBt AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 r d StrM I 

Valandoj pagal suaitarima. 1
1 KELIONĖ PO SUVALKŲ TRIKAMPĮ las daugiausia paliečia koks 

bėgdamas zuikis, šuo ar
pra
net

mų, — paklausiau, — kas jį čia 
supylė?

Jis paaiškino kad jo senelis sa 
kydavęs, jog jis esąs supiltas 
nuo švedų karo laikų jų karo va 
dui atžymėti. Aš į tą piliakalnį 
šiaip taip įkopiau, įsikibdamas į 
krūmus. Atsivėrė nepaprastai 
gražus reginys. Anoje sienos pu 
sėje sodybų nebuvo matyti, tik 
kažkoks mūrinis pastatas, gal 
tai kolūkio. Toliau stypsojo ke
letas tų sargybos bokštų. Juose 
sargybiniai per žiūronus stebi 
sieną. Lenkijos pusėje, kiek už 
matoma — mažos vienkiemių so 
dybos, apsuptos sodais. Viršuj 
nieko įdomaus nebuvo, tik kele 

i tas duobiu, čia, sako, per Ant 
! rąji pasaulinį karą buvęs štabo 
stebėjimo punktas. Nukopęs že 
mvn. nufotografavau jo tipišką 
klėtelę. Atsisveikinę važiavome 
toliau tuo keliuku, kuris čia ėjo 
pro sodybas, kai kur net per kie 
ma. Kai kur stovėjo į medžius

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jūs tyrlnijate Raitus, nes tariatės juose tur| amžinąjį gyvenimą; 
jie tai ir yra, kurie liudija apie mine". — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Raštas apreiškia mums Viešpati 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį Šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. 0 norint suprasti kas parašyta, reikia Šventosios dvasios pagalbos. 
Šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokai, kurios padarys muš tinkamais go
riems darbams.

CV. KASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

I

Mažeika Evans

paukštis. Taip pat švietė ir pra- ■ Rūpinto}ėl'iai, tartum ste-

PR, FR ANK PLECKASį 
optometristas 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 $t Tu!. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akimus ir 
‘‘contact lenses'”

žektoriai, lygiai, kaip karo
(Tęsinys)

;Ten paprotys, mirus žymesniam
{asmeniui, kad iš šalių joja po ke 
i v JA 
lietuviškomis juostomis, kurias

Vai. agal ^nsĮtarimą. uMpyta treči^am reik? ui paskolina klebonas, 
lX < r------- į Taip pat palyti ir į kapines. Gal

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

me" i bedami susirūpinę ar laiminda-
tu. ieškant lėktuvų. Lenkų pu-;mi pakeleivius. Privažiavome til 
sėje nėra tokių tvorų, nė sargy- mažą upelį

vis saugodamas, kad kas neban
dytų per sieną pereiti.

Pasukome laukų keliuku, ku-
■Jetas raitelių, pasipuošę per petį] n* juo toliau, juo darėsi blogės įk kad iš ten !o

— - - ... 1-;- traktorių išmaltos didžiau-, &aug°11 T1K rusa...b, Kaa is ten

binių bokštų. Seniau, sako, ir
gi būdavo, -o dabar siena palikta

DR. FRANK PLECKAS- tas paprotys yra išlikęs iš senų 
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656^.WEST 63rd STREET 
VaL antr&u. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—i vaL vak 
Ofise !•!•£= 776-^880 . 

Rezidencijos te&f.: 44G5545

' ^jų jotvingių. Šermenys — bū-
1 dynė vyksta namuose. Iš bažny 
čios atnešamos vėliavos ir dide 
lis kryžius. Būdynėje giedamos 

{giesmės papunkčiui: vieną punk 
j*tą vyrai, kitą moterys lygiai 
j taip, kaip būdavo ir mano tevis 
kėj apie Vilkaviškį.

Pasidalinus įspūdžiais apie 
•Seinuose praleistus at£aidus, pa 

________ __ __ _ J sakiau savo kaip šios kelionės 
Ofisas 2652 WEST £vth SŪRGET ! planą. Aš turėjau nuvažiuoti pas 

. tri. PR8-1223____ j vieną žmogų, kuris gyveno
OFISO VAL.: pirm.. anUad., trečiai. įRuntka — Tartak apylinkėje, 
ū* peikt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. ŠUtadie- j 
mais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku

- pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS 
gydytojas ir chirurgas 

Sodra, praktike, *pe* .MOTE R J Ifa

Vykstame i Rutka-Tartak, 
Šeimininkas paprašė kaimyną, 

T> ŽTT TZTTrta o r) ‘ tur^j° taksiuką, kad ma-P. ŠILEIKIS; 0. P. , ne pavėžintu Į Kreivėnų kaimą. 
ORTHOPSDas-PROTEZISTAS • Mat, parašydamas vizos, turėjau

. dažai. Speciali pagalbe fcjfoms.1 nurodyti -asmenį pas ką apsis- 
(Arch Supporu; ir t t, j tošių, ir vizos lape įrašyti jo pa-- 

VėLt 9^4 į ^3 ^+adiemais 9—1 j vardę. Tad nors forrnalumo dė- 
US0 63rd Chieaęc. Ft 60629 peį norėjau jm padėkoti už jo pa 

PRotpycf 1-5014 ,; varciės panaudojimą; ją man re
; komendavo viena moteris seniAu 
’gyvenusi tame pačiame kaime. 
! Tai pasileidome per Punską 
Rutka-Tartak bažnytkaimio ‘link. 
Važiavome geru asfaltuotu ke
liu, kuris, sako, einąs į Kalvariją 
jau Lietuvos pusėje. Susisiekti 
tebuvo galima tik iki Lietuvos 
sienos, o ten jau buvo užleistas 
barjeras, būdelėje stovėjo karei

PERKRAUSTYMĄI

MOVING
Lai dim al — Pilna apariuda

ŽEMA KAINA
R. ŽĖRI NAS
TU; WA 5-8083 

—v, į
ST—

MOVING
Apdrausta*. p«rkr*uttym«* 

U [vairiu atatumu.
ANTANAS VILIMAS

TU. 378-1832 arba 376-5996

• ms:
sios duobės, po lietaus buvo pil
nos vandens. Norint jas aplenk
ti, reikėdavo kartais išsukti iš 
kelio per pievą. Ir taip yrėmės 
per duobes gal 6 kilometrus, ko 
lei psiekėm Kreivėnų kaimą ir 
atradom norimą sodybą. Jos sa
vininkas lietuviškai nekalbėjo, 
tik jo žmona buvo lietuvė. Pa
sisakiau, d ii1 ko čia. atkeliavau, 
būtent, norėjau nors ačiū pasa
kyti. kad panaudojau jo adresą. 
Prisipažinau, kad jų adresą da
vė buvusi jų kaimynė, o dabar 
mano kaimynė Chicagoje. Kal
bėjome apie pažįstamus ir kitas 
naujienas, kaip kam sekasi gy
venime. Po to atsisveikinau, nes 
dar norėjau ir kitur užsukti. 
Ūkininkas patarė, kad 'atgal va 
žiuočiau pasieniu iki pašešupio 
-vieškelio; Ten kelias būsiąs ge
resnis. Atsisveikinant palinkėjo 
geros kelionės. Ir tikrai keliu
kas buvo kiek geresnis, daugiau 
-žvyruotas. Privažiavome sieną: 
. stovi. stulpelis su užrašu VGro- 
nica paštovova” — praėjimas 
draudžiamas;- 'Toliau ; buvo ma-11 tyti pastatyti ant katinėliu -gal už 
koųi 2 kilimetrų sargybų stebė
jimo bokštai, o prieš juos ėjo vie 
lų tvora-. Mano vežėjas sako, kad 
ta tvora elektrizuota, ir nors 
kiek užgavus, automatiškai išsi-* 
šauna raketa. Tų prožektovų ra
ketų ir nakčia būdavo matyti 
net Vaitakiemy. Sako, kad vie-

— Tai čia, — sako. — Šešupė, 
kuri prasideda iš kažkokių balų 

kas nebandytų petreiti nors ir į *. irezerų.
socialistinę valstybę, bet turin
čią daugiau laisvės.

Iš toli matyti Eglinės kaime 
esąs piliakalnis, apaugęs me
džiais, 
puokštė. Jo {papėdėje 
nuo senų laiku 
kas (Tudiekas,) 
me į jo kiemą. 
ant peties pats 
ir sakau:

— Norėčiau užkopti į šitą pi
liakalnį arfink apsidairyti.

— Kodėl ne, — sako, — čia 
daug kas užsuka apžvelgti apy
linkes.

— Gal žinote kokių padavi-

atrodė, lyg kokia gėlių 
gyvena 

lietuvis ūkinin- 
tad ir užsuko. 
Išėjo su dalgiu 
šeimininkas. Aš

Taip ir norėjos užtraukti dainą 
Kur bėga Šešupė, kur Nemunas 
teka... Už tiltelio Pašešupio kai
mas. nuo kur prasideda vieške
lis. čia praeina ir autobusas iš 
Suvalkų, ir čia jau yra jo kelio 
galas, toliau nebeina. Iš ten pa
sukome link jotvingių senkapių, 
o iš ten jau leidomės namų link 
per Rutka-Tartak, kol pasiekė
me Punską. Tada ir sakau savo 
šoferiui:

— Gal galėtum sustoti ir kiek 
palaukti prie klebonijos, noriu 
užsukti pas l^eboną Ignotą Dzir 
meiką.

(Bus daugiau)

EUDEIKISGAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440 

t

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KAROLINA MARTA NEIMEIRIENĖ
Gyv. 6918 So. Western Ave., Chicago, IL.

Mire 1978 m. lapkričio 5 d., 11:00 vai. ryto sulaukusi 77 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje. Raseinių apskr., Bludžių km

Amerikoje išgyveno 4 metus.

Paliko nuliūdę duktė Lidija Perkūnas, žentas Jonas, anūkai — Si
gitas su žmona Marcy, ir Audronė, Vokietijose sesuo Paula, švogeris 
Juozas Mačiu laitis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St An
tradienį, 5_val. popiet kūnas bus perkėlus į Liet. Ev. Liuteronų Tėviš- 
ėks bažnyčią, kurioje 7 vaL vak. Įvyks budėtu vės,

Trečiadienį, lapkričio 8 dieną 10.00 vai. ryto ten bus pamaldos, o 
po jų bus lydima į Lietuvių Tautines kapines.

.. vi.si a- Karolinos Mantos Neimeirienės giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini paUmavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
duktė, žentas, anūkai, sesuo, giminės.

Fruit-Filled Fantasies

Laidotuvių Direktiriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. - Tel. 737-1213

Vadė|i Aldona Daukva
TbhfA HBmlotk 4>24!3 

avė.
CHICAGO, H.U 60629

SOPHIE BARČUS 
RADIJO JEIMOS VALANDOS 

VfcM įWi»>r»ia U W0PA, 
14W M. A. M.

Lkturfy kilb*: kasdien nuo pir- 
inadiėnio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Šeštadienis'' 
ik sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30

v -

Z- £?

Enjoy the fruits of summer s labor — with a detectable sour 
i cream dressing. Simple to make and delicious to aerrn. It’s a 

fantastic accompaniment to 6 platter of fresh fruit — grapes, 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricot* 
and kiwi.

1 Developed by home economists for Morton Salt Company, 
Che dressing's quick, pick-me-ep flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Morton*Nature’a SeasonAeasoaing 

• Nend.
, Other triad Kps? To please the eye as wefl as the taste buds* 

▼ary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
j <m the serving platter.
1 To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedge* 

ef apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemon

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (8-o®nee) carton sour 

eream
< M eup firmly packed 

brown sugar
Combine all ingredieoti fat small bowl; mix writ Store la

Forging Fuel Economy

Didžiausios kailiu 
pasirinkimai j 

pas 
arri NHknm

.NORMANĄ 
URŠTTIMĄ 
lToL26J-$S2* 

įį ir

185 North W*b*ah Awmm

— Jei žinote asmeniu kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, prt- 
iome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems Miksime Naujienas dvi si- 
vai ten nemokamai.

% teaspoon Morton ' 
Nature's Season!

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fM savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
Is gettmf from car parts before they even co into the auto
mobile. The fuel is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazelh Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be maeMned. Formerly Ml ptak>n gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas per month^or 36 million cubic 
feyta yeax^an saie<L ——»——---- ----------

AMBULANCI 
PATARNAVJ. 
MAS DIBNA 
IR HAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 eo. LITU A NICA AVENUE. Phone: YArde 7-M4I

BUTKUS - VASALUS
1445 So. 50th Ave, Cicero, fll. Phone: OLympic Z-1003

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

NARIAI:
Ckien^of
Lietuviu

DlreKtorhr
Aseociacijoa

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeiU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
So. LTTUANICA AVE. TeLi YAtis 741S8-U»

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICf)

2424 WEST 69ta STREET KEpiMlc 7-U11
2314 WEST 23rd PLACE Vii tinta 7^C7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pdo. Hilta, DL >74-4411

M54 Se, HALSTKD STREET Phew TArt» y.llil
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— Dėkui Sofijai ir Juozui Bud 
riams iš Marquette Parko už 
nuolatinę paramą Naujienoms 

i brangiomis dovanomis ir už au-
— Muzikos Žinios žurnale ką banketo proga. Taip pat dė- 

1-2 nr. tau pasiekė skaitytojus, kui to:
“ Jame yra iliustruotas straipsnis i susakiusiam

TRUMPAI i

apylinkės tautiečiui, už 
l Naujienas viene- 

apie Dainų šventę, redakt. Vy-;r*ems metams ir atsiuntusiam 
tautas Kerbcf is rašo apie kom- j $2 auką, bet pavardės prašiu- 

-,poz. Juozą Gruodį, A. Šimkus šiam nskelbti.
apie kompoz. V. Jabubėno kuri < __ BroniliS Kazėnas, anksčiau 
nių fondą. J. Žilevičius apie muzikos studijas bakalau- 
Muzikologijos archyvą. Yra pla-l 
t i muzikų gyvenimo ir veiklos 
kronika. Kartu su šiuo numeriu ž 
išsiuntinėtas priedas — kom
poz. V. Kerbelio Lietuviškos mi 
šios chorui. Žurnalą leidžia Lie 
tuvių Vargonininkų — Muzikų 
Sjunga: šis numeris inuri 20 
psl., metams kainuoja $5. Reda
guoja Sąjungos pirm.. Vytautas 
Kerbelis ir Juozas Stankūnas.
Sąjungos centro valdybos, redak 
ei jos ir administracijos adresas: 
63-23 Wetherole St., Rego Park, 
N. Y. 11374.

— Vincas Petrošius, baigęs 
gėlininkystės bei augalininkys
tės mokslus, atidarė savo gėlių 
krautuvę, 2621 W. 71 St, Mar
quette Parko apylinkėje.
....— J. Dambrauskas iš Marque 
tte Parko atsiuntė tokį linkėji 
mą: “Naujienų vadovybei lin
kiu ištvermės nepalūžti sunkioj 
kovoj už Lietuvos laisvę ir tie
sos žodį. Kartu su žiuo siunčiu 
Naujienų paramai 20 dol.” Dė
kui už laišką ir už auką.

— Pijus Vaičaitis iš Largo, 
Fla., pratęsdamas prenumeratą 
savo sveikinimus ir gerus linkė
jimus atf ydėjo $5 auka. Floridos 
tautietis užsisakė Naujienas vie 
neriems metams, bet pvardės 
prašė neskelbti. Dėkui.

■ ro laipsniu ir įgijo muzikos mo 
: kytojo teises. Gavęs valstijos sti 
! pendiją. studijavo Cincinnati 
universiteto Muzikos mokykloje 
ir baigė dirigavimo klasę magis 
tro laipsniu.

— Sol. Dana Stankaitytė ir .Al 
dona Butkutė-Švedienė pakvies
tos atlikti Dirvos koncerto pro
gramą gruodžio 3 d. Mergaičių 
gimnazijoje, South Euclid, Ohio. 
Solistėms akompanuos kompoz. 
Jonas Švedas.
....— Vida Adamonytė iš Montre 
alio baigė urbanistikos mokslus { 
bakalaurės laipsnių McGill uni
versitete, žada studijuoti tą pat 
sritį Waterloo universitete. Ji 
jau dirba savo specialybėje, Jais 
vai kalba 5 kalbomis, todėl bu
vo užangažuota Olimpinio komi 
teto sutikti aukštus užsienio 
svečius. Ji yra veikli lietuvaitė: 
baigusi lituanstinę mokyklą, da
lyvavo parapijos chore, mokėsi Įšėsė naują romaną “Narsa gy- 
muzikos Elzbietos Kardelienės j venti’. Klevelando visuomenei 
studijoje. jis bus pristatomas lapričio 9 d.
_ Vincentas Alukonis, buvęs 7:30 vaL vak- DMNP Parapijos 

Young Americans for Freedom ^e- Prof- Aldona Au
skyriaus pirmininkas New Yor gustinavičienė.
ko St. Johns universitete, kan
didatuoja į tos valstijos senatą-

— Kun. A. Stasio 50 m. kuni
gystės sukaties minėjimui su-

darytas ruošos komitetas iš Onos 
Gradinskienės, Margaritos Se- 
rauskas, Emmos Rusek, Chester 
Kovo ir dr. Leono Kriaučeliūno. 
Minėjimas bus lapkričio 19 d. 
Informuoja ir vietas rezervuoju 
O. Gradnskienė.

bergo skyriuje, Vak. Vokietijo
je.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
SUKAKTIS

— Rašyt. Jurgis Gliaudą para

....— Marija SaulaitytėStanku- 
vienė pakviesta littratūros lektre 
Marylando universitete Heidel

Nepriklausomos Lietuvos Ka
riuomenės atsikūrimo 60 me
tų sukakties minėjimo balius 
įvyks š/m. lapkričio mėn. 25 d. 
šeštadienį, 7 vai. Tautiniuose 
Namuose, 6422 So Kedzie Avė., 
Chicago.

Meninę programed dalį išpil
dys sol. Margarita Momkienė. 
šalti užkandžiai, šilta vakarienė. 
Šokiams gros A. Markausko or
kestras. Bilietus galima įsigyti 
pas: V. Kulikauskienę, 735- įNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

Naujienoms reikalingas

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

į

5118, S. CeceviČienę. 523-4526 
376*0551, A. Aušuoklį, 863*2774 
ii pas J. liagtlžių, 4X1-3713.

Visuomenė kviečiams baliu
je dalyvauti

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. L^ono ir renos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū-‘ 
n ui ir broliui prisiminti skiria’ 
kasmetinę

EUGENIJAUS
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
OS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MBNESINLAIS ISSIMOKŽJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. y5 

. _ •» i. < ’ •

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuSo, 
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 n^mus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. f

MARUA NORETKTFN*
W8S West WA SU Chicago, Hl 66622 • TeL WA 5-27S7 

DWdlli geros riXlsc: Ivelrfy
MAISTAS 15 2UROPO5 SAHPĖLIU.

Premijai skirti sąlygos yra 
tekios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tauti
nių šokių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvių vienerių metų bėgylje:

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo

b organizacių vadovybės, jauni 
‘mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 
31 d. (pašto antspaudas):

3. Premijuotino asmens ar] 
jaunimo vieneto tinkamumui į-l 
vertinti sudaroma Jury komisi-Į 
ja, kurion po viena atstovą ski-i 
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo-1

• menės jaunimo reikalamas va
dovas, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima;

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vienete tinkamumą

i premijai, ją skiria balsų daugu- 
l-ma iki sekančių motų vasario ( 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū- 1 
nu šeima dėl premijos įteikimo’ 
laiko ir pobūdžio,

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tik-ii 
ssliai premijai tinkamumo mo-Į- 
tyvus, ir siunčiami::

Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos Komisijai 
12500 Pawnee Road, 
Palos Park, Illinois, 60464.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

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

gražiai užlaikytas, S34,000.
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 Tas
>951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
ruette Parke.

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

REAL ESTATE

M. L. S.
«525 West 71st Street

> H anksto be raginimo pratęsiu savo 
mažindamas nusirašinėjimo išlaidas. Priede

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

Adresu

Visas ir visus trie&ame 1 didžiąją talka.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 6060t

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalam 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

vak.

“LIETUVOS AIDAI”
šiuos Parceis Express Įjorp. 
MAROUITTE GIFT PARCELS SEXVICS 

1391 W. 490- SL, Cklcace, III. W629. — T»L WA 5-2737 
3333 Se. Halstad St, Chicago, 111. W6O5. — TaL M4-532S

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

Pavardė ir vardai _________________ —

KAZE BRAZDZ10NYTE,
PROGRAMOS VEDĖJA

Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

Adresas

SponJorians pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doLf - i w
Pavardė ir rardaa ____________ _____________________________ ______

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

Adresas
SLA — išmokėjo daugiau kaip ASTOONTS MILIJONUS dolerių 

nariams.

♦ Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu. '

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. *

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuita apdraudė už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
TH. (212) 563-2210

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY j
įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4242 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Tel. 737-7200 arba 737-8534

St ECTRO5 ĮRENGIMAI,I PATAISYMAI
j Turiu Chicago* miesto leidimą, 
| Dirbu Ir užmiesčiuose grolt, ga- 
| rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tol. 927-3559

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Parduodama automobilių taisymo 
dirbtuvė Pelningas verslas. Kreiptis į savininka.

‘ Tel. 476-2221

D R m 1 S I O
ai—3$ M. AMŽIAU! VAIRUOTOJAI

Tiktai pusmočiu! automobilio 
Ūbi ilty apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

&& SO. ASHLAND AVI. 
533^775 <

CARPENTERS & SUBCONTRACTORS
For Remodeling, Recreation Rooms, 
Kitchens, Baths, Porches.

CALL 677-3222 or
588-8222, 9-4 M-F

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

JUKKOOŽIAI Ir MLANGONYBEJ
Pirdivfanai ir Taisyms 

2644 WEST 49tb STRITT
t * ‘Z. i' ’ * i A ■.: ■1 - JL1*S«

TeleL: 7-1*L

PASIMETĖLIS
Vienišo žmo'gaus pergyveni

mo palaiminga istorija. Pasi
klausykite p. Valės Jonušienės 
tikro pergyvenimo apsakymo, 

.antradienį lapkričio 7 d. 9:15 
•vai. vakare “Geroji Naujiena 
Lietuviams” programos metu. 
Radijo banga 1490 AM transli
uojama per “Lietuvos Aidus”.

Pareikalaukite dovanai kny
geles “Kaip atgimti iš naujo”. 
Mūsų adresas: Lithuanian Mi
nistries, ] 
Lawn, Ill., 60454.

MEDICAL OPPORTUNITIES
R?CS. Challenging supervisory posi
tion in skilled nursing facility of 3 to 
11 and 11 to 7 shifts. Top salary and į 
fringe benefits. ■

869-0142 for further info.

• ■ . 1

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

P.O. Box 321, Oak _
CO AX A 1 ~

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

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

40 metų, patarnaudama klientams.

RENTING IN GENERAL

SECRETARY- RECEPTIONIST
on 5419 N. Sheridan has an opening 
for a bright, aware, communications 
oriented individual to answer pho
nes, greet visitors, and assist in oth
er office work. Must be able to type 
60 wpm. Aptitude for public relations 
work important Growth potential 
plus many benefits. If you can handle 
a fast pace and have a knack for re
membering details, Call Michelle for 
'in appt.

878-7340

s o ui o n k
Brighton Parke išnuomoja

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

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas 6 kambariu NAMAS, 
3 miegami, vieno aukšto.

Skambinti 776-7934

ASTROLOGIJA ARBA KOR
TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvienų šeštadienį nuo 11 
ryto iki 5 vai. popiet Apoint- 
mentų nereikia. Elinora Jakš
tas, 17 No. State St kambarys 
1717. Tel. 782.3777 arba 925- 
8392. (Pr.).

Išnuomojamas kambarys vyrui Mar
quette Parke. Skambinti po 6:00 v.v. 

tai. 476-68 K).

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkię

PANTRY MAN OR PANTRY 
WOMAN

We are looking for an energetic, ag- 
gresive & experienced individual. 44 
hr. wk. No Sundays or Holidays. Ap
ply in person to:

RON BRISKMAN'S HIDEOUT 
17 N. Wabash

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

Uli Frank Zapolls
J20S14 W.VSfh St.

GA 4-U54

mn faim

INSVIAMC^

I State ^arxn Lite Insurance Company

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigųWEB PRESS FOREMAN kame pašto ženklus ir pinigų 

LETTUCE ENTERTAIN I kolekcijas. PATTUA, 4207 _So. 
YOU ENTERPRISES • Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) 

North suburban plant has immediate' 

opening for person with strong lead
ership ability plus minimum of 10 
years experience worlang on Goss 
Suburban Press. Position provides 
excellent pay & benefits including 
dental insurance. Qualified applicants 
apply in person or call 251-4300, ext.* 
475. 

PIONEER PRESS INC. I 
123 ^Central, Wilmette, IL 60091 | 

(An equal opportunity employer M/F).

Even well-fed 
dogs can 
need vitamins

C
J 
I 
I • 
I 
I

&
c

i

ftSergeants
• w oet care peooie

fJ77 oA
A M Rofe-nCo 2»3O

REPAIRS ON HOMES A FLATS 
AND APT. BLDGS.

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER. 
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5662 or 7690514

[JETUVLS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town M Loin.)

Date namu, H lauko Ir S rMaun, 
Darbas garantuotas.

Skambinti Y A 7-9107

k
— NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL, Tuesday, November 7, 1978




