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JORDANIJA DĖKOJA SADATUI UŽ PASTANGAS TAIKAI SIEKTI
Pasirašius taiką su Egiptu, Izraelis nori braukti 

sakinį, liečiantį kitus arabus
BONA, Vokietija. — Atskridęs Jordanijos karalius Huseiji- 

-nas pareiškė, kad jis dar ir šiandien nepritaria David vasarvie
tėje padarytiems susitarimams, bet gis labai aukštai vertina pre
zidento Sadato pastangas dį1 taikos Artimuose Rytuose. Iki šio 
meto .Jordanijos karalius tylėjo, nieko viešai apie prezidentą 
Sadatą nesakė. Jis tylėjo net ir tuo metu, kad Sirijos, Libijos 
ir kitų arabų valstybių vadai prezidentą Sadatą išdaviku vadino.

Šiandien Jordanijos viešai pas 
kelbė, kad Sadato pastangos tan 
kai siekti yra labai didelės ir 
Jordanija jas aukštai vertina. 
Tai parodo, kad Bagdado ir Da- 
msako arabų pastangos sunie
kinti Sadatą nuėjo niekais. -

Beginąs vėl keičia 
savo poziciją

WASHINGTONAS, D. C. — 
Izraelio užsienio ministeris Da- 
janas ketvirtadienio rytą infor
mavo sekretorių Cyrus Vance, 
kad Izraelis, pasirašęs taikos su 
tartį su Jordanija, nori pakeisti 
pirminį susitarimą '“apie Arsimų

įįuį siekti taikos,^ų Jordanija ir 
Sirija, pagrįstais tais pačiais prin 
cipais, kuriais buvo sutikta tai
kytis su Egiptu. ’

Sekretoriui, sukelta 
nauju rūpesčių

Gen. Dajano padarytas pa
reiškimas šukė’ė sekretoriui Van 
ce daug naujų rūpesčių. Jeigu 
Izraelis atsisakys derėtis su ki
tomis arabų valstybėmis, tai 
Egiptas gali atsisakyti nuo tai
kos su Izraeliu. Izraelio tokia 
pozicija daug nenugąždintų, nes 
jis ir’toliau tebevaldytų ne tik 
Sinajų, bet naudotųsi Sinajaus 
pusiasalyje iškastomis žibalo 
versmėmis. Sadatui būtų labai 
sunku nesitarti su Izraeliu, kada 
jis gali be karo atgauti visą pra 
rastą Sinajaus pusiasalį. Izrae
lis sutiko be kovos atiduoti Egip 
tui Sinajaus pusiasalį, o ameri
kiečiai sutiko sumokėti “pasi
traukimo išlaidas”.

Kancleris džiaugiasi 
Carterio priemonėmis

BONA, Vokietinja. — 1 
kietijos kancleris Helmut S"
chmiht labai patenkintas prezi
dento Carterio paskelbtomis prie 
monėmis in<iacijai suvaldyti ir 
dolerio perkama j ai galiai padi
dinti. Kancleris nemano, kad 
paskelbtų priemonių užtektų, 
bet jau paskelbtos yra labai ge
ras ženklas tikruoju ekonomijos 
sustiprinimo keliu. Dideli žings 
niai gali tikslo nepasiekti ir dar 
pagadyti, tuo tarpu prezidento 
Carterio .paskelbtos, priemonės 
eina tiksliu ir geru keliu.'Kanc 
leris tvirtina, kad tos priemonės 
geros ne tik Amerikai, bet ir vi 
sam laisvajam pasauliui. Kanc 
leris yra informuotas ir apie se 
kančius Carterio žingsnius do
leriui stabilizuoti.

Zambijoje juodžiai 
muša baltuosius

LUSAKA, Zambija. — Zam
bijęs juodžių grupės užpuolė gat 
vėmis einančius baltaodžius gy
ventojus ir pradėjo juos stum
dyti ir mušti. Juodžiai baltuo
sius vadino šnipais ir juodžių 
priešais. Pasirodo, kad juodžiai 
kelių lėk uvu buvo smarkiai už I 
oulti ir sužaloti. Zambijoje yra j 
kel;os Rodezijos juodžių vaduko 
Nkomo Patriotinio Fronto ba
zės. Rodezijos aviacija tas maiš 
t minko ir užpuoliko bazes smar 
kiai apšaudė. Juodžiai mano, 
kad botieji nustatę, kurioje vie 
'roje to maištininko Nkomo par
tizanai gyvena ir ruošiasi nau
jam užpuolimui. Rodezijos avia 
ei j a išgriovė tas bazes. Bet Lu- 
sakoje gyvenantieji ir dirban
tieji baltaodžiai nieko apie jas 
nežino ir negaj'i Rodezijos avia
cijos informuoti.

KARLU NORI NUSTATYTI, AR AUKŠTI PAREIGŪNAI NEKURSTĖ MAIŠTININKU
Atidžiai tardomi buvęs Irano policijos vadas 

ir žiaurus saugumiečių viršininkas
TEHERANAS, Iranas. — Gen. Oreisi. buvęs karo jėgų virši

ninkas ir dabartinis premjeras, įsakė suimti buvusį Irano prem
jerą Amirą Abas Hoveydą. Policijos vado ir buvusio saugumo 
viršininko pareiškimai rodo, kad pats premjeras nedavė pakan
kamai griežtų instrukcijų maištininkams suvaldyti. Kariuomenės 
vadovybė negaji suprasti, kaip policija ir saugumiečiai ne tik ne
išaiškino, bet ir nesuėmė pačių svarbiausių maišto vadų.

Antradienį suėmus policijos 
vadą ir saugumo viršininką, pra 
dėjo aiškėti, kad nei policija, nei 
saugumo pareigūnai nebuvo ga 
vę tikslių instrukcijų maištau
jantiems šeihams ir muloms su
imti. Galimas daiktas, kad pri
sidėjo tikybinis sentimentas, ku 
ris karaliaus pareigūnams drau- 
dė Įsakyti suimti prieš kara’ių j Kun. Daželis yra buvęs Korėjo- 
pradėjusius maištauti tikybinius 
fanatikus.

Kun. Daželis atsakinėjo 
į klausimus

, CHICAGO. Ill. — Trečiadie
nio rytą kun. Liudvikas Daže
lis keturias valandas atsakinėjo 
į klausimus 160 FM bangomis 
radijo žinias siunčiamai bočiai.

Jordanijos karalius Husejinas viešai padėkojo Egipto prezi
dentui Sadatui už pastangas siekti taikos Artimuose Rytuose. 
Jis pasmerkė Bagdado arabų grupes pastangas suniekinti Egip
to prezidentą Sadatą. Kartu su Jordanijos' karalių matosi jo sū
nus Anbduį’an (kairėj) ir sūnus FaisC (dešinėj).

JA V LiL WnALlįNld RUAdLlLAd '* <1 iTHOMPSON BUVO VILNIUJE i

— Brazilijos karo vadai manė, 
kad lapkr. 15 dieną bus pravesti 
ramūs rinkimai, bet tikrovė yra 
kitokia. Rio de Žaneiro San Nei 
Cameiro miestuose jau įvyko 
kruvini susirėmimai tarp val
džios pastatytų kandidatų ir Era 
zilijos demokratinio judėjimą

— Praeitą penktadienį Irano 
šachas pirma atsikfausė štabo 
viršininko gen. Oreisi, ar jis su 
tiks eiti premjero pareigas, o ve 
liau paprašė premjerą Hoveydą, 
kad atsistatydintų.

KALENDORELIS
Lapkričio 10: Trifena, Leonas 

Did., Nirmeda, Geluonė, Vaišil- 
gas.

Saulė teka 6:32, leidžias 4:36.
Oras vėaaardf.

Dažai vėžiui išvengti?
Neretai pasitaiko, kad nelauk 

tai ir netikėtai atrandami svar
būs vaistai, arba kelias į svarbų 
išradimą, kaip rodo sekantis pa 
vyzdys.

Nobelio premijos laureatas 
Chicagos universiteto mokslinin 
kas Dr. Charles Huggins dažais 
išgydo žiurkes nuo kraujo vėžio 
(leukemijos). Tie dažai yra nau 
dojami medicinoje norint paryš 
kinti paciento biologinius audi
nius mikroskopiniams tyrinėji
mams. 5 ,

Dr. Higgins pareiškė, kad jo 
tyrinėjimai teikia viltį, kad bus 
galima išvengti vėžio dažnai pra 
sidedančio sveikatai netikusioje 
aplinkoje. Jis įrodė, kad kiek
vienu atveju gajima gyvuliuose 
sukelti leukemiją duodant jiems 
vandenilio (hydrocarbon) miši
nio, vadinamo TMBA. Po to ies 
kodamas priemonių, kaip šukei 
tą leukemiją panaikinti, Dr. 
Higgins patyrė, kad tik kartu 
davus gyvuliui mažiausią kiekį 
(vieną miligramą) vadinamų 
azo dye (azo dažų) ir paskui po 
24 valandų įšvirkštus TMBA, 
leukemijos simptomai praeina. 
TMBA yra labai stiprus chemi- 
ką’as, randamas cigarečių dū
muose ir kituose oro teršaluose.

“Gyvybei apsaugoti ir leuke- 
imijos išvengti azo dažnai duoda 
stebėtinus efektus”, pasakė Hug 
gins Central Rx Clinical Rese
arch klube, o ištisas jo praneši
mas atspausdintas vėliausiame 
Amerikos Mok4ų Akademijos 
žurnalo Proceedings leidinyje.

Kaip pranešė JAV Valstybės 
Departamentas, š. m. spalio 
mėn. pradžioje JAV Generali
nis konsulas Thompson iš Le
ningrado buvo atvykęs į Vilnių 
pas Vidaus Reikalų ministerijos 
Vizų skyriaus (OVIR) viršinin
ką kalbėti dėl Marijos Jurgutie- 
nės ir Dainos Jurgutytės išleidi 
mo į JAV.

Konsului Thompson buvo pa 
reikšta, kad bet koks pokalbis 
apie M. Jurgutienės emigraciją 
yra neleistinas kišimasis į Sovie 
tų Sąjungos vidaus reikalus ir 
vietoje to jam buvo pasiūlyta 
susipažinti su Lietuvos švietimo 

i sistema.

Atsisakęs tai daryti, konsulas 
nuvyko pas M. Jurgutienę į bu
tą,kur jam buvo padarytas kuk 
lūs priėmimas. Priėmime daly
vavo ir daugiau asmenų, norin
čių išvykti gyventi i JAV.

Tai pirmas atvejis Lietuvoje, 
kai JAV Generalinis konsulas 
aplankė pri- tų asmenį.

plešikautojų pora
Kriminalu pagarsėjusioje mies 

to Grand Crossing dalyje į dra 
bužių parduotuvę — Vogue Clot 
hing Store įėjusi jauna pora juo 
džių, kaip paskui išaiškinta, 
Randy PowCl, 22, ir Ernestine 
Smith 25 metų amžiaus, abudu 
pietiečiai, paliepė pardavėjai ati 
duoti visus registeryje esančius 
pinigus ir gavę $30, patys pasiė 
mę šešis kailinius švarkus iš 
ėjo, bet skubiai pašaukta poli
cija pagal liudininkų nupasako
jimus juos abudu 
atėmė pinigus ir 
juos areštavo.

Apklausinėj ant
sing policijos nuovadoje, 834 E. 
St. Powell nutaikęs momentą 
stvėrė policijos valdininko John 
Naujokas revcČverį ir jį ištrau 
kęs iš kaburo spėjo iššauti du 
šūvius kol buvo nuginkluotas. 
Viena ku/ka pataikė į stalą, prie 
kurio sėdėjo policijos karinin
kas, antroji — į grindis.

greit surado, 
kailinius ir

Grand Cros-

Ginčas dėl trijų salų
BUENOS Aires, Argentina.— 

Buvo pasklidęs gaudas. kad gali 
kilti karas tarp Argentinos ir 
Čilės Ugnies žemės sntyĮ*\ Ar
gentinos ir Čilės auiyz.
lė,si£a,'kuri Lnasi Ungiės Že 
mė. .Savo -laiku’' ten visą laiką 
veržėsi, lavą ir liepsnoje 11 
kalnfai. Dabar tie ■’’gniakalmai 
yra aprimę. Ugnies Žemė yra 
oadalyta. Nuo Rio Gallegos t;^si 
pini ja dalo Ugnies žemę. Atlan
to pusė priklauso Argentinai, o 
Pacifiko pusė priklauso Čilei. 
Čilei taip pat priklauso salos, 
kurios yra į vakarus nuo nuties
tos rubežiaus linijos. Ugnies Že 
mės gale, visai prie tokio vardo 
uosto, rubežius pasuka į rytus. 
Ugnies žemės galas priklauso 
Argentinai, o kitoje sąsiaurio 
pusėje esanti sX’a priklauso Či- 
Cei. Toje įlankoje dar yra užsili 
kusios trys nedidelės salos: Pi- 
cyon, Nueva ir Lenox. Pasklido 
gandas, kad dėl šių menkos ver 
tės uolinių salų gali kilti dviejų 
valstybių karas. Diplomatams 
atrodo, kad dėl šių salų kovoti 
neverta, nes niekas jose neau
ga. Jose retkarčiais tiktai apsis
toja pingvinai

Keli mulos buvo suimti, porą 
dienų palaikyti, ištardyti ir vėl 
paleisti. Buvo įsakyta stropiai ■ 
saugoti sieną, kad iš Irano ne-I 
būtų įšmugepiųojami ten leidžia’* 
mi atsišaukimai, liepiantieji su
kilti prieš šachą ir sustabdyti iš 
užsienių, atvežamą progresą ir

j e, pramokęs tą kalbą ir turįs 
daug žinių aįrie karo eigą ir gy 
venimą Korėjoje. Klausytojai 
apipylė jį klausimais, į kuriuos 

i jis noriai atsakinėjo gražia ir 
• visiems suprantama anglų kal- 

^" jba. Jis kalbėjo nuo 7 iki 11-tos 
L vai. rvto.

Vance tarsis su
įvairias naujoves; Karo, vadovy- -Kanados politikais
, . , , r.li ’< P?- -•< .• - JT .€>bė mano, kad policija ir saugu
miečiai neturėjo rinkamo . plano ] 
maištininkams suvaldyti ir maiš. 
taujantiems šeichams bei muj il<a-
<°ms suimti. Premjeras Hovey-Įnad% Ottawa.mieste tarsis
da, dešimt metų išbuvęs šacho; su premjeru Pierre Trudeau ir 
tarnyboje, neturėjo reikalingos' kitaJs Kanados pareigūnais į vai 
energijos ir sumanumo maištui j rjais abiejų valstybių reikalais, 
prieš šachą suvaldyti. . Yra visa eilė svarbių klausimų.

Be to, krašte buvo paleistas • het patys svarbiausieji yra pre- 
gandas, kad Irano šachas buvo'kyhos ir žuvų gaudymo klausi- 
riušautas pačiuose šacho rū-Įm^i- Labai war bu s ir dolerio 
muose. Kariškoji vyriausybė oa • klausimas. Amerikos doleris ge

rokai nukrito tarptautinėje rin
koje. bet kanadiškas doleris dar

WASHINGTON, D. .C, Vals 
tybės Departamentas paskelbė 
kad sekretorius Cyrus R. Vance

muose. Kariškoji vyriausybė pa 
neigė tokius gandus, šachas ne 
tik gyvas, bet niekas į jį nepa
leido nei vieno šūvio. Irano te- į labiau nuvertintas. Kanadiečiai 
levizija parodė šachą, dirbantį į hutų labai patenkinti, jei abi
savo rūmuose. Tas gandas pa- valstybės gagėtų keistis doleriais,
siekė užsienius. Kariškoji vy- bet tikrovė sako, kad Kanados

Jeruzalės meras — 
Izraelio darbietis

JERUZALĖ, Izraelis. — Jeru 
žalės meras Teddy Kollek dide
le balsų dauguma tapo išrinktas 
naujam terminui Jeruzalės me
ro pareigoms. Kollek priklauso 
Izraelio darbo partijai. Kartu su

Nušovė teisėją 
šoferį ir teroristą

ROMA, It?1 i j a. — Ketvirta
dienio vakarą italų teroristų 
grupė užpuolė teisėją Valvosą, 
jo sargą ir šoferį. Visi trys buvo 
vietoje nušauti. Užpuolimas bu 
vo Į 
je Romos dalyje. Užpuolikai ne 
buvo toki sėkmingi, kaip jie ti-

riausybe įsakiusi ištirti, kas to- doleris yra žymiai pigesnis už 
kį melagingą gandą gagėjo į už- J amerikietiškus.. Iš sekretorius 
sienius išsiųsti. Tuo tarpu neži- j Vance dar nebeigė Izraelio — 
nia. bet karo policija suėmė ’ Egipto derybų, o čia jam jau 
United Press International žinių! reikia pasiruoįšti deryboms su 
tvarkytoją Sajid Rizvi, liepė pa • Kanada.
sodinti,! pirmą išskrendanti lėk j 
tuvą ir neleisti sugrįžti.

Tuo tarpu vyriausias maišti
ninkų vadas AvatoHa Rubolla 
Chomeini iš Irako radijo stoties i njja — Nustatyta, kad Kinijos 
pranešė tikintiesiems, kad reikia j vyriausybė kreipėsi į galinges- 
tęsti maištą ir prieš gen. Oreisi I nes užsienio bendroves Kinijai
- - — * — . _ —1— . T- _ — —. x 1 .... • . •

* <■ Kiniečiai nori 
užsieniečių pagalbos 

HONGKONGAS, Britų kolo-

padarytas laukuose, pietinė- /vyriausybę. Jis patarė ir toliau ■ būtinai reikalingos pagalbos rei

— Brazilijos prezidentas Gei- 
sel pareiškė, kad šiomis savaitė 
mis visame krašte bus ramybė, j — Nustatyta, kad radijo ban- 
bet miestuose pranašautos ramy gos didina oro taršą ir kenkia 
bes nėra. | sveikatai

Tengas smerkia 
sovietų imperializmą

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Kinijos vicepremjeras Tengas 
Hsiopinga pasmerkęs ekspansinę 
sovietų politiką. Jis pareiškė, 
kad yra karo sutartis tarp Sovie 
tų Sąjungos ir Vietnamo. Sovie 
tų karo jėgos bando praplėsti 
savo įtaką Pietų Azijoje. Kur
rusai patys negali, tai padeda ki juo Jeruzalės savivaldybės pa 
tiems, kad jie tai padarytų. Viet reigoms išrinkti visi kiti buvę 
namas padarė kelis provokaci- Jeruzalės pareigūnai. Premje- 
nius žingsnius Pietų Azijoje, 
bet Kinijos vicepremjeras įspė
jo visas Azijos tautas, kad apsi
saugotų Vietnamo ir Sovietų Są 
jungos, kad nesusilauktų Afga
nistano likimo.

ras Begin buvo pastatęs kelis 
Likud partijos narius, bet jie 
prakišo. Nei vienas Begin o šali
ninkas neišrinktas į savivaldy
bę. Kollek nepriims tų Ameri
kos diplomatų, kurie Jeruzalę 
laiko Izraelio okupuotu kraštu. 
Jis nori, kad amerikiečiai Jeru
zalę laikytu laisvinta Izraelio 
sostinę.

reikalauti, kad šachas atsistaty J balais. Kiniečiai yra pasiruošę 
dintų ir būtų išvaryti amerikie- j pasirašy i s /?<rtį su Amerikos 

m, kad paruoštų reika- 
Praeitą naktį ties trim ameri- lingas priemones ir jas įrengtų 

kiečių namais sprogo gana ga- tų Kinijos jūroje aliejų kelti į 
lingos bombos, bet nieko neuž- viršų. Kiniečiai žino, kad jūros 
mušė. Vyrauja įsitikinimas, kad Į dugne guli didq’i aliejaus klo- 

neturi priemonių

kėjosi. Policija paleido į juos čiai su visomis savo naujovėmis, i bend-
kehs šūvius ir vieną užpuoliką 
nušovė. Už kelių valandų jo la
vonas buvo išmestas iš bėgan
čios mašinos. Policija tuojau nūs 
tatė. jog tai būta 24 metų am
žiaus sociologijos studento Ro
berto Capone. Policija mano, 
kad galėjo būti sužeisti ir kiti, 
bet tuo tarpu jiems pavyko pas 
prukti. Ketvirtadienio vakare 
nauja italų teroristų grupė, 
“Fronto linija”, pranešė spaudai, 
kad ji nužudžiusi griežtą teisė
ją. Italų policija jau sukišo į ka 
įėjimą daugumą ankstyvesnių 
teroristinių grupių narių. Visos 
jos priMausė komunistų parti-

gen. Oreisi vyriausybė pajėgs j dai, bet jie 
apraminti kraštą. Kariai nešau- jam iškelti. Kiniečiai žino, kad 
ja į minią, kaip tai darydavo sau tokį darbą gerai atlieka tiktai 
gumiečiai. Jie paleidžia kelis amerikiečiai specialistai ir tik- 
šūvius į viršų, o tiktai vėliau tai jie pajėgia pasigaminti tam 
naudoja ginklus. Nedidelis karių darbui reikalingas priemones, 
būrys labai lengvai išvaikė uni Kinija turi pakankamai savo 
versiteto kieme triukšmaujan-! aliejaus, nepajėgia jo ištraukti 
čius ir protestuojančius studen iš gilumos. Kiniečiai yra pasinio 
tus. Guminės Jazdos ir revolve-;šę mokėti amerikiečiams 
riai, keji šautuvai išvaikė iš kie ■ , —■=:=
mo rėkaujančius studentus. Uni me spygaujančius studentus, tuo 
versiteto kanerelis Abdola Hel jau užprotestavo ir* atsistatydi- 
bani, pamatęs universiteto kie- no iš kanclerio pareigų.



IGNAS PETRAUSKAS

SAULĖTOJI ARIZONA
Ne veltui tokiu vardu Ariwmi riuos parduoda savimnJoū. Jų 

vadinasi. Maždaug 160 dienų kainos nuo 70.000 iki 90.000 do- 
Phoenixo dangus yra skaidrus,. lenų ar daugiau.
be aeoesefio. . Arizonoje yra begalės įvai-

šį rudenį, dėka malonių Vic- {riaušių kaktusų Garbingiausias I 
tonjos ir agr. Donato Zakarų, ‘ iš visų yra SAGUARO kaktų- j 
atostogas teko praleisti gižiojoj sas. Jis ,išauga kaltais ik 40-. 
Arizonoj. Arizona, visai skirtin pėdų aukščio r jų amžius skaito 
gas krašias. Jau lėktuvui lei- mas 200-250 metų. Iki 60-70 me 
iaujLartis pamatai neįprastą tų yra jo augimo metai ir tik po ‘ 

Dykumos su ’ to pradeda leisti šakas, kaip jie 
vadina rankas. Jis tiek daug pri 
traukia savyje vandens, kad ga 
Ii nebūti Jietaus 2 ar 3 metus ir 
jam užtenka savo vandens. Sa 
guanas pavadintas Arizonos vals 
tybės, National Cactus. Išvežti 
jį kitur, reikia gauti leidimas. 
Už Saguaro vagystes, baudžia 
kalėjimu.

Po lietaus, kuris ir taip yra 
retas svečias, į žemę susigeria 
tik ketvirtadalis vandens kri
tulių Visas kitas vanduo, greit 
nubėga upių vagomis ir tos upės 
vėl lieka tik didesniais ar mažės 
niais grioviais. Paupiais auga 
krūmai ir žolė. Šiaip važiuojant 
matosi tik įvairiausi kaktusai ir 
dykumų žolė. Kadangi mažai 
lietaus, tai Arizonoje oras sau
sas ir karštas. Žmonės, kurie tu 
nėjo sąnariuose artraiti, džiaugia 
si, kd jie pasveiko. Kadangi oras 
sau$as,-.taį ir karštis taip nevar-

jų amžius skaito i

x.ktyieeu
£an aukš? a’s. plikų uolų kainais 
bei kauburiais. Pats didžiausias 
Phoenixe yra Kupranugario kaj 
nas, Cemelback Mauntain. Pat
sai Phoenixas labai primena 
Meksiką. Iš Čikagos atskridus į 
Floridą, jautiesi, kad esi toje 
pačioje Amerikoje. Phonixe jau 
tiesi, kaip svetimame krašte. Gat 
vės plačios, dauguma indėnų ar 
meksikietiškais vardais pavadin 
tos. Visur švara, visur rdvė. Kad 
ir miesto centre nedaug daugorai 
žiu. sv

Miesto centras papuoštas įvai 
riomis, žmogaus dydžio, šokėjų 
figūromis, apie 12 įvirtose bale
to pozose figūrų ir nuostabiai gra 
žiais fontanais. Tai ne Čikagos 
geležies kriauklai. Mieste daug 
įvairių palmių ir įvairiausių kak 
tusų. Už miesto, greta dykumų 
yra daržų plotai ir vatos plan
tacijos.

Teko aplankyti labai išrėkia 
muotą “Sun-City". Tai atskiras 
miestas 20 mylių nuo Phoenixo. 
Nepaprastai graži oazė, 45.000 
gyv., viduryje dykumos. Di
džiulis dirbtinas ežeras, su kai 
nais ir krėkliais. Įvairios salės

u

M. Šileikų Žiema (Akvarelė)
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LIETUVĖMIS PRŪSĖMIS
SUSITIKIMAS SU SENOMIS

bowling alėjoms, bilijardu sta- 
]ams ir kitos.Čia irgi gatvės pla
čios, vieno aukšto, namai atstu 
nuo gatvių. Visur švaru, pieve- 
7 ės ždlios. sutvarkytos. Kompa-

lauke temeratūra 100 pavėsy
je net 90 F. Bet sėdint pavėsyje, 
nors ir 90 laipsnių bet kvėpuoji 
lengvai grynu orų kaip pas mus 
pavasaryje. Visai nesijaučia tas 
karštis. Tokia aukšta tempera
tūra yra vasaros mėnesiais. Nuo 
rugsėjo ik ' gegužės meneso 
paprastai - temperatūra yra tarp 
70-80 laisnių

Phoenixe ir apylinkėse yra jau 
įsikūrusių lietuvių. Sekmadie-

______ _ ________ niais suvažiuoja į lietuviškas pa 
Bet yra namų pardavimui, ku- maldas, ruošia Vasario 16 die-

nos ir kitus minėjimui. Jie no- į balkono stovėjo vyras ir žmona, man už tą pasikalbėjimą pade
rėtų kad daugau lietuvų čiz. žinoma jis pažino, kad esu nevie kojo, o žmona pavaišino kava, 
atvyktų. Taigi ką vargina aitrai j tinis ir pklausė iš kur esu. At
tis, kam Čikagoje vis šalta, kam sakiau, kad iš Čikagos, r čia atos lietuvio nuotaikomis. Kaip kar 
atsibodo sniegą kasti tas greitai t ogauju? May be You are Lit- tais brangus pasidaro tautietis, 
ten įsikurtų Bet, kam Čikagoje huanian— paklausė? Atsakiau, kaip atsirandi vienas? O ponui 
vis per šilta, tai nepatartina kad taip, esu lietuvis. Jis tuoj Skiriu! siunčiu sveikinimus da 
ten vykti. Phoenixe namų kainos paprašė ūžėti į vidų. Mintis, kad bar jau iš Čikagos. Būtų malo- 
nuo 40.000 iki 90.000 dol. PrL gal 
klauso nuo vietos. Donatas Za
karas yra realestato “21 st Cen 
tūry” namų pardavėjas. Jis su
teiktų tikslias informeijas apie

Ir išėjau nustebintas vienišo

sas: 1239 E. Las Palmaritas Dr.
Phoenix, Arizona, 85020.

Phoenixe turėjau vieną įdo
mų nuotykį. Vieną rytą išėjus 
pavaikščioti, susidomėjau namu 
pastatytu gana ant aukšto, pikų 
uolų kalno. Pamažu* užlipau lenk 
tu • apie kalną kelių apžiūrėda
mas’pak^’ės uolas ir katusus. 
Talpai pamažu nuėjau žemyn. 
Einant pro gretimą namą, ant

S. m. rugpiūčio mėn. gale ap- kimės, kad tai bus laiku pada- 
lankęs Ženevą ir ekumeninį cen* ryta ir jos nepatektų į niakula- 
trą, grįžau į namus per Ciuri- turą ar šiukšlių dėžę. Dabar 
cha į Schafihauseną. Tenai su- nuolat susirašinėju su p. Minna 
si tikau su semtais prūsų lietu
vėmis sesutėm Minna. Bentkus 
ir Gryta Kuster, gim. Bentkus, 
kurios prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą su tėvais iš Tilžės (6 km 
į pietus nuo Tilžės) išemigravo 
i Šveicvariją. Mmnsr Bentkus, 
gim. 1900 m., ir Gryta Kuster 
— 1892 m. Jos abi gana gerai 
kalba lietuviškai ir ponia Ku
ster man pasakė, kad Tilžėje 
lankiusi lietuvišką “šulę’* (mo
kyklą). Pirmas pasimatymas 
buvo labai nuoširdus, pasimel
dėm visi kartu, sukalbėjau Tė
ve mūsų . . . motinos kalba ir 
sukiedojom giesmę “Nūn Die
vui dėkavokim ir Jam vis gar
bę duokim. Man tos senos lie
tuvės rytprūsietės paliko labai 
gerą ir gyvą įspūdį, pasidžiau
giau, kad jos lietuvių kalbą iš
laikė iki šiai dienai. Čia gražus 
pavyzdys mūsų jaunesniajai 
kartai, kuri į lietuvių kalbą jau 
dėmesio’ nekreipia ir nenori ją 
išlaikyti sekančioms kartoms.

Ponia Minna Bentkus yra su
rinkusi 40 lietuviškų krikščio
niškų knygų su viršum iš tų 
šeimų, kurių seneliai jau seniai .sijos gresia krikščionybei dide- 
yra mirę. Jij vaikai ir anūkai 
jau lietuvių kalbos nemoka. Ji 
man padovanojo šias knygas: 
‘T. Bibliją, išleista 1895 m. Hal- 
lėje, 2. Visokios naujos giesmės 
ir psalmai, išleisti Klaipėdoje 
1897 m., 3. Giesmių knygos, iš
leistos 1899 m. Karaliaučiuje, 
4. Jono Oranto šešios knygos 
apie tikrą krikščionumą, išlei
stos 1900 m. Tilžėje ir 5. Jono 
Bunyano’’ šventasis Karavimas 
kaip tąjį Jėzus Kristus šlovin
gasis Gyvasties Ercikis prieš 
velnią .baisingąjį tamsybės ku
nigaikštį dėl žmogaus dusios ka- 
rauja.” Iš naujo perveizdėjo^ ir 
pertaisė Fridrikis Kuršatis, lie
tuvininkų kunigs Karaliaučiuje. 
Šita knyga išleista 1-852.an. Ka
raliaučiuje ir yra 126. m. senu
mo. Visos penkios knygos labai 
gerai išlaikytos ir ’Biblija ir 
Orento knyga oda įrištos. Ponia 
Bentkus dabar bisas knigas ka- 

palogibuoja ir restauruoja. No- 
j rėja u iš jos gauti dar daugiau 
J knygų, bet nedav.

Pasakė, kad savo testa
mente įrašys, kad jos po mir- 
ties man būtų perlaistos. Tikė-

Bentkus.
Kaip tos lietuvės rytprūsietės 

tenai pateko? Kunigas Endrikis 
Kalvaitis (Heinrich Kalweit), 
gyvenęs 1837 iki 1915 metų, 
Fridricho Kelkio, garsaus Ma
žosios Lietuvos rašytoje’ ir teo
logo, draugas ir didelis sekėjas, 
tapęs klebonu Verdainėje, išvy
stė smarkią apaštalavimo veiklą 
ir suėjo greit į konfliktą su val
stybine Bažnyčia Prūsijoje. 
Sklindant gandams apie nukry
pimus, jis buvęs nusiųstas į 
Berlyną, kur per tikrinimą bu
vo pripažinta, kad teisingai pa
mokslauja. Įvertindamas Kal
vaičio pamokslavimo sugebėji
mus, Vokietijos kaizeris jam 
dovanojęs talarą su auksine 
grandine. Bet kunigas Kalvaitis 
ir toliau nepripažino valstybės 
Bažnyčios ir todėl buvo Tilžė
je kaip atstovas vadinamosios 
laisvosios Bažnyčios (Evange- 
lische Lutherische Freikirche) 
kitų kunigų smarkiai kritikuo
jamas.

Su jais nesutikdamas ir pa- 
rapiečius pagąsdinęs, kad iš Ru-

esu lietuvis, kilusi todėl, \ nu, manau, kad ir jis labai apsi 
džiaugti!, jei turėtumėte progos 
pasiekti gerąjį lietuvį Phoeni
xe ir perduoti jam linkėjimus. 
To susintikiino Phoenixe aš ne
užmiršiu.

Šis susitikimas’ parodo, kaip 
dažnai tėvai padaro nepataiso
mą žalą vaikams, neišmokinda
mi savo vaikų gimtosios kalbos. 
Išmokdamas vaikas lietuvių kai 
bą, jau jis yra daug gudresnis, 
nes jis žino dvi kalbas ir suau 
gęs galės su svo tautiečiais su
sikalbėti gimta kalba. Kaip bū
tų gera, kad šis pasikalbėjimas 
su tėvų nuskriaustu lietuviu, bū 
tų mūsų jaunimo spaudoje pas 
kelbtas, pakartotas, kad mūsų 
jaunieji lietuviai tėvai, nepada
rytų savo vaikams tos žalos, ko 
kią turėjo Phoenixe sutiktas lie 
tuvis. O kiek tokių nuskriaustų 
lietuviukų yra ir iš naujosios 
ateivių kartos?

kad aš viskuo domėjausi, stebė
jau. Amerikonai tai tik prabėga 
ir tiek Jis — antrojo karo vete
ranas. Tėvai gerai kalbėjo lietu 
viškai, bet jis tik moka keletą 
žodžių pasakyti. Labai norėjo iš 
girsti kalbant lietuviškai, bet 
čia nebuvo su kuo man kalbė
ti. Tada jis prisiminė, kad gerai 
pažįsta p. Skiriu, Lietuvių Die
nų redaktorių tai nutarė,kad 
aš nors su juo pakalbėčiau lietu-
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WoHy Pitcher loved her husband.
- So much so, that when he went into fetd* 

Jsring the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannon^ he waa

Savings Plan at work, 2 little is set aside from eadl 
paycheck to buy Bondi Regularly. Automatically

That way, you re making a real invesrmeru in 
your future. And in America s, too.

_ So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an eųual

bino jam į Los AngeJ.es, rado jį 
rtdakcijoj ir padavė man triū 
bele, kad aš su juo lietuviškai 
pakalbėčiau, o jis. pasiklausys. 
Jis nežiūrėjo kiek kainos tele 
foninis pasikalbėjimas tarp Phoe 
nix ir Los Angeles, kad tik iš
girstų savo tėvų kalba kalban
čius žmones. Aš pasisakiau savo 
vardą ir pavardę, kad esu iš Či
kagos, o čia atostogauju.

O p. Skiriu žiniau tik, kaip Lie 
tuvių Dienų leidėją. O jis atsa
kė, kad mane pažįsta tik iš Nau 
ienose mano straipsnių. Taip šį 

; bei ta pakabėjęs, atidaviau triū 
bele savininkui.. Jis pats kiek 
dar. pakalbėjo su p. Skriu. Jis

: EIGHTHEART DISEASE <
► . * A.

HEjJfcT FUND

. Molly know the had come to taV* ■ 
Kodk in her country. So she picked up 
where her husband left efi And when

Today, when it’s time to ta ko 
rode in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

x Stoclc
an be replaced if redraw xe pvcvidr?. 

•erdrad. Bonds on be oived it vtxr’ bank Jr/or 
*at to «tr* er local mconte

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvio

V dare Premier Coupe

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

>eriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

SS9 us for 
financing 

AT OUR 10W RATES

CHICAGO, ILLINOIS &K0t 

Pfconei Virginia 7*7747 

Thur.9-8 Sat* 9-1

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way tc saviyagulaity!

♦ • WITH HEPAYMBNT 
XD Rt>TOUR INCOME .

Paia and 
Conipcuaded 

Quarterly
OUR SAVINGS

.CERTIFICATES 
EARN UP TO 7S/«%

7212 WEST CERMAK ROAD

BMJRSi Maa<Tu«.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

lis pavojus, persekiojimai ir net 
Rytprūsijos užėmimas, {tas pra
našavimas išsipildė. 1914 m. pra
sidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui rusų kariuomenė buvo į- 
siveržusi į Rytprūsius ir. vietos 
gyventojus terorizavo, suėmė 
ir deportavo į Sibirą. Kaizerio 
kariuomenė stipriaLpaspcriešino 
rusams ir juos išvijo išT Mažosios, 
Lietuvos. Atsitraukdami . rusai 
paėmė kariu maho inamylę, pir
mąjį sūnų Albertą ir tėvdio mo- 
tina. Sūnus.ir tėvelio .motina 
hire. mire.:. Kunigas ’ > Kalvaitis 
nusprendė iš Tūžėk pefslkelfi.jpv 
laisvesnį kraštą - h-4901';m.<isL:<« 
sikėlė į šveicarij ą, visų pirmai į -l» 
Feuėrthalėnr^dataa* Sefaaff hąm 
sen priemi ėstis) vietovę Dalįs i < 
parapiecių jį pasekė. 190C mJnt 
iš Tilžės Verdaimų 'kaimaLĮ 
Šveicariją : pasitraukė” if 7 -visa 
Bentkų-šeima. IkV-l^lO7 «
200 asmenų^ -kunigo M<^lvafčio >- 
pagąsdinti ir. jo sekė^?išLlil^^ 
ir apylinkių persikėlė į. Šveicari
ją. Tai buvo daugiausia ūkinin- \ 
kai iš Tilžės ir Ragainės apyTin- t 
kių, kurie išvykdami pardavė

(Nukelta į 5-tą psl.j <

MAKING IT BETTER FllfP
by 

Caftrtyn Aveliia 
tat-W8»M XllCfcMt

Achieving Kitdiei fffieteucy 1
The energy crisis has made bdffinf or eteesunr. Yeė art J 

the subject of energy-saving food into smali pieces 10 
cooking more than just idle 
conversation. Today’s home
makers are very concerned 
with ways to save money in important to learn howto use 
the kitchen because they 
have to be.

T5,

cook quickly.
If you wish to cook wHh r 

your owi ©r ’broiler, R 4 1
. _ I____ T_ J Į

them in a more efficient man- j 
ner. Consider the foflowinf

Always try to cm s meat 1 
thermometer when roasting. ' 
This ean muaUy prevent • 
overcooking. Also, fet fat the 
habit of using a minute-timer j 
for precise cooking. Do follow | 
your recipes; they wws iBtrtrt : 
ts a-guide.

Remember that preheating ; 
the oven is generally wasteful ] 
except for “quick-bake ” items • 
such m cookies, pizza and ’

this habit. I
Make an effort to thaw • 

foods at least partially before • 
cooking. Don't try to Incor
porate thawing time into 
cooking time. Thii is > sure ' 
energy waster.

ach ieve ergy -saving afH- - 
dency in the kitchen which 
we’ve experienced in the 
Hunt-Wesson Kitchens.

For instance, always try to 
match pan size with the 
burner. A pan that is smaller 
in diameter than its accom
panying burner will allow 
heat to escape. That translates 
to precious energy wasted!

Remember to cut your _
vegetables before cooking frozen entrees. Cut down on . 
rather than cooking them “ * 
whole. This speeds the pro
cess. Legumes or dried fruits 
should be soaked, also, to 
reduce cooking time. Soaking 
returns them to their natural 
state, or consistency.

Another obvious *«ray to 
lessen cooking time is to 
choose a relatively quick and 
easy to prepare main dish.

Convenience foods such M 
our Prima Salsa, prepared 
spaghetti sauce, would- cer
tainly help the cause. Simply 
heated thoroughly, this thick 
sauce tastes like it simmered 
all day.

Don't W afraid to experi
ment with new cooking 
methods. Oriental stir-fry 
cooking is not only intriguing 
as a ehange-of*pece menu 
idea — it is mors energy 
•f&dani and rmfritww tho les

energy conscious homemaker 
may be the micro wavs oven. 
Au Industry study shows tint 
by IMO, between 20-25 per 
cent of American bwsehtridB 
wffl be using them. If 
exclusively instead of a cow- 
wntfoual oven, the energyr 
savings ef a ndcrowave ove* . 
could ai^Mėb45 pgr eent.

These energy-saving hints 
are proof that them are j 
deed ways to w fuel money ' 
in the kitchen. Rb JueM 
another way Hunt-Wesson in 
working to mA* it h&ttzwl
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Kanados naujienos
ST. CATHARINES, ONT.

Pagerbtas Juozas šarapnickas ratyvą. Nuvyksta į skaptą būvei 
sulaukęs 65 metų suktaktį Pa
gerbtas kai nuo seniai dirbąs 
ir kovojąs už Lietuvos išsilais
vinimą iš sovietiško okupanto. 
Pagerbimas įvyko šių metų rug 
sėjo 23 dieną Heidelbergo salė

Sovietams okupavus Lietuvą 
1940 metais, Juozas tuomet bu
vo Ylakių kooperatyvo tarnauto 
jas. Kartą ateina iš vietos kom
partijos Stasys Malakauskis 
ėjęs pirmininko pareigas ir duo 
da įsakymą iškelti raudoną vė
liavą tikslu pgerbti atvykusius 
iš Kauno menininkus. Juozas 
iškėlė prie koopertyvo? ietuvišką 
trispalvę dešinėje, o raudoną 
kairėje. Partietis tai pastebėjo ir 
pareikalavo raudoną vėliavą 
perkelti į dešinę. Juozas su Mi 
kajaušku griežtai susikirto ir tą 
įspėjo neliesti vėliavų. Taip ir 
plevesavo Lietuvos trispalvė at
vykus “garsiam meno vienetui’” 
— žydeliui agitatoriui, kuris 
šmeižė smetoninę santvarką ir 
gyrė sovietinę.

• Užtai Juozas greit neteko tar
nybos ir buvo sekamas kaip re- 
akcionėrius, liaudies priešas ir 
dar buožė. Juozui teko kaitalio
ti gyvenvietes. Pradėjus organi 
zuoti pogrindžiui jis kartu su 
Kaziu Venckumi yra vieni pir
mųjų užmezgę ryšį su Anta
nu Kenstavičiu ir kitais Mažei
kių apskrities pogrindžio va
dais. A. Kenstavičius tapo ko
munistų išaiškintas ir suimtas. 
Buvo tardomas bei kankinamas 
bet kitų sukilėlių vadų neišdavė 
ir tokiu būdu tarp jų ryšys vėl 
tapo greit , atstatytas. A: Kens- 
tavičiui patekus į kalėjimą, K. 
Venskus liko vienintefis ryšinin 
kas su. Mažeikių askritres pogrin

BALFO MĖNESIUI PASIBAIGUSst’W Aiyromm
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FARM FcSTWA’

FARM IM LP^CASR^ 
iGLAlCD. TkSKE iŠ P* SKUNK 
\V ITrl t

Potassium cn tre TiP I 
Or A CIGARETTE. VOU \ 
cah ugkt rr with 
OR01NARV ICg!

Am ac-aS 
vvOKAn

BEING SPOKEN

nę, bet ten K. Venckaus neran
da. Nieko ndelsdamas nuvažiuo 
ja pas kapitoną P. Petraiuską, ku 
riam atrapartuoja esamą padė
tį. Kapitonas paveda ir vado 
vauti partizanų kovoms. Nutarta 
birželio 23 dieną, 11 vai. mėgin- 
1 užimti Ylakius. Dviračiu ap
lanko grupių vyresniuosius, nu 
rodo su turimais ginklais priar 
tėti prie Ylakių nustatytą valan 
dą. * ’ ' j

Kova nebuvo sunki, nes sovie 
tai ir jų samdiniai jau buvo pa
krikę. Ylakius užimant tik Juo.! 
zo broliui Leonui buvo sužeista 
koja. Peršovė besitraukia kom- 
artijos nariai.

Ylakius paėmus Juozui pasi
sekė sučiupti buvusią kooperaty! 
vo vedėją, aršią kumuniste Ro-1 
zaliją Dapkaitę-Jakštienę. Juozas 
oerkeliamas į Lūšės gelež. stotį 
ko<yperatyvo skyriaus vedėjo turėjo didelių nuostolių žuvu 
pareigoms. * siais ir sužeistais ir dėi* to ge-

Vokiečiams neduodant Lietu-’ rokai pakriko. Tarp tvarkingai 
vai laisvės, spaudžiant gyvento; išsilaikiusių būrių buvo ir Juo 
’us, lietuvių pogrindis vėl pra-; zo būrys.
leda veikti. Prisidėjo prie pogrin ! Netekus karininko. Juozas pe 
ižio spaudos, paruošė žmones ■ rėmė būrio vadovavimą ir atsi- 
kaip laikytis vokiečių okupacijos , traukė į paruoštus apkasus prie 
metu. Juozas, turėdamas gerą Barstyčių. Sovietams artėjant 
vardą bei gyventojų pasitikėji-; prie Barstyčių, Juozui tenka pa 
mą, Mažeikių apskrities pogrin Į daryti sprendimą, kaip išsilaiky 
džio vadų buvo prisaikdintas* ti su rankinais ginklais prieš gau 
vadovauti Lūšės apylinkės pog|sius sovietų tankus ir smarkią 
rindžiui. Pogrindžio vietovių va j artileriją. Laimei kritišku mo-

U 
o

1929. A Virginia
OM FOR ar YEARS*
ČR $ZOtOOQ/

A *—3

O h y//<

E D
WAS

!S Balto- mėnuo jau sidėjusio prie šio kilnaus dar- 
Daug Ba’fo pasiuntinių^ bo.
lietuviu namus. Su kr- Šiai proga re»kia pasidžiaugti, 

buvo-kad BuPo mėnesyje, spalio 2S 
dieną. C.hicagoje įvyko devynio” 
liktasis Balio seimas. Seimas 
buvo gausus atstovais, svečiais 
ir atliktais darbais. Savais pini
gais atstovų buve atvykę ir iš 
tolimiausių šio krašto vietovių. 
Iš įvairių pranešimų susidarė 
vaizdas kokį platų reikšmingą 
ir naudingą darbą Balfas atlie
ka. Parodė ir didelės Balfo na
rių šeimos nuoširdų tarpusavi 
bendradarbiavimą. Seimas pa
darė svarbių nuturimų ir išrin
ko, ar papildė naują vadovybę, 
kuri su nauja energiją ir toliau 
tęs kilnų šalpos darbą. Kaip ne
pertraukiamai ir toliau vyks 
Balfo šalpa, taip nepertraukia
mai 
jam

duosniai. Plačiai dalyvauja Ame 
rikos ir Kanados spaudoje. Ren 
ka medžiagą ir ieško talkininkų 
išleisti knygai apie žemaičių pul 
ką.

Žinoma tai t i trumpa apžval-

’ baigėsi 
aplank 
bais pasikalbėjus visur

į maloniai sulikti ir net laukiami, 
į Tas parodė ne tik lietuvių nuo
širdų vargstančiųjų savo broliu 
užjautimą, bet ir visuotiną Bal-

* fo veiklai pritarimą. Daugelis 
’geros valios lietuvių nedatekli- 
: uose gyvenantiems savo auką 
i atidavė. Atsirado net ir vienas 
k.(as ‘‘pažangusis”, kuris nors 
ir mažu pinigėliu prisidėjo.

Balfo vadpvybės nariai ir jų 
talkininkai džiaugiasi ir labai 

, dėkingi visiems savo auka pri- 
i sidėjusie ns. Tas Įgalins dauge
liui paramos reikalingiems su- 

; mažinti skurdą ir į jų gyvenimą 
i atnešti džiaugsmo kibirkštėlę, i 
I Eet yra ir tokių nuoširdžių lie- 
į tuvių, kurių Balfo pasiuntiniai 
nepasiekė. Daug yra išsikėlusių 
kitur gyventi ir jų adresai Bal- 

Ifui nežinomi. Kiti gyvena toliau 
už miesto ir jie sunkiai pasie
kiami. žinoma, kad ir tų nepa
siektųjų tarpe yra nuoširdžių 
Balfo šalpos rėmėjų, kurie at
siradus galimybei, mielai savo 
auka prisidės.

Chicagos apskrities aukotojai 
savo auką gali įteikti tiesiai Bal-

turi vykti ii visokiariopa 
parama.

P. Venclova

— Neįsteigus Pelestinos, tai
kos Artimuose Rytuose nebus, 
— susirinkusiems arabams pa
reiškė Arafatas.

Austrijoje Juozas tuoj pat įsi 
jungia į pirmaeilį lietuvybės dar 
ba ir jį tęsia iki šios dienos jau

Catharinėje, Kanadoje čia 
įvairių kitų pareigų trejus 
us iš eilės yra išbuvęs pirmi j 
:u. Bebūdamas suruošė labai »ga š£o tautiečio kovos už Lietu- 
sekusią 17-ją Lietuvių Dierivos laisvę jau neminint ir tai

buvęs ansamblio “Nemu. kad jo trys broliai tapo nužudy. fo Chicagos Apskrities Valdy- 
LKVS 1 ti sovietų. Nežinomas likimas ir j 
Dvylik j ketvirto, dingusio Sibiro kalėji-

P-

nas” p-ku. Dabar yra
* ■ E r movė” pirmininku.
ti metai iš eilės yra SLA kuo-’ 
pos Hamiltone pirmininku. Nėra 
St. Catharinėje nei vieno didės 

dai buvo įpareigojami apginkluo j mentu pasirodo buvęs Lietuvos nio renginio, prie kurio jis ne
tipini jotus lietuvius ir būti pa i kariuomenės ’citenantas Jurgis prisidėtų.
siruošuriems bet kuriuo metu! Stankūnas (dbar gyvenantis prie Jau nuo seniai platina spau 
oagelbėti ūkininkams jei kartais Čikagos), kuris ir pradeda sėk- dą. Nemažiau kaip už 1000 do- 
rie būtu užpulti sovietu desan- mingai būriui vadovauti. Būrys ‘’erių yra išplatinės knygų. Sa 
tininkų. i laimingai psitraukia iš Lietuvos, vo laiku suorganizavo paramą

Karui einant prie galo Lūšės Neseniai sutiktas J. Stankūnas' profesoriui Kaminskui, gyvenu 
būrys vadovaujamas J.' šarap- Į aukštai iškėlė Juozo ir jo būrio šiam Amerikoje ir sunkiai susir 
nieko įsijungia į Žemaičiu pul
ką ir būri perduoda karininko

2 '6UĮUOIĮ /' 
_________________ joiaiuajo 
uaAOJd Aneospaiu aų£ pajoaiip 
se A|uo asp '.3N3ZOOI9 ui 
uoijduosajd ou ųiįaa ;uaipaj5ui 
6nup ųoji-ijue šių; jaš mou 
ueo no£ brup icioads e u;im 
pajeajj aq ueo 5uil|0jį aiOAas 
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arba per tSophia Barčus 
radio programos vedėją ponią 
A. Daukuviene. Manoma, kad 
neliks nė visno lietuvio nepri-

muose. Dabar šis tautietis tęsia 
kovą už lietuvybės darbo žiūrė 
jimą išeivijoje. Visa tai parodo, 
jog Juozui, sulaukusiam 65 me 
tų amžiaus, labai gražus jo pa
gerbimas yra pilnai užtarnau
tas. Pagerbime dalyvavo apie 
120 žmonių, nes nedidelė salė 
daugiau netalpino.

Pagerbimas įvyko puošnioje, 
gerai paruoštoje aplinkoje, daly 
vau j ant tautiečiams iš įvairių 
vietovių. Ypač žymus skaičius 
buvo iš Hamiltono. Sveikino vi 
sos orgnizacijos. Buvęs vilnie
čių skyriaus pirmininkas Kazys 
Bogušis, pasakė gražų : 
maža įteikta dovanų.

Koncertinę dajį išpildė kylan 
ti lietuviška žvaigždė Anyta 
Pakalniškytė, akompnuojant Dou 
glas Scot.

Valgius pataimino kuru Juve 
nalis Liauba. Programą pravedė 
ir pagrindinę kalbą pasakė šet-

kus. Sukaktuvninkui sugiedota 
“Ilgiausiu ’Metų”, palinkėta ir 
ateityje išsilaikyti geroje svei
katoje ir tvirtai žygiuot tėvynės 
laisvinimo kej.iu. Kor.

5įxyuepioų}iM 
KnqueonoASnjp 
Oiįg pųjįaMojsT7

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir tntvmlg nuotykis

ipi-ažymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2.50.

Dr. Juciu B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA, Lietuvos iatorijož 
MLUtr&uka nuo pat senųjų imžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kain* $3.00. Kietais viršeliais $4-00.

Dangums ždų knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas Hm? įsigyti atsilankros I Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
piniginę perlaidą. ■ ----- —fTifanwaa

naršumą, sumanumą. Jam teko gūsiam. Savo lėšom išleido vie
šu būrio vyrais gerai susipažin ną lietuvaitę aukštuosius moks 

sietuvoje. Lietu 
reikalams aukoja 2abai

laipsnį turinčiam asmeniui, pats ti nes su jais išsilaikė Iki pat iš lūs pavergtoje L: 
pasilikdamas kaip skyrininko pa 
reigose. Jis su savo skyriumi 
užima poziciją prie Papilės. Silp 
nai ginkluotam žemaičių pulkui, 
kovojančiam prieš labai stiprius 
sovietų dalinius, kova pasirodė 

ko- -perinti iš kumunistų koope- toli persunki. Pulkas prie Sedos

šarapnickas-tampa Ylakių vals
čiuje (pogrindžio organizatoriu- 
HltrC •

Kilus vokiečių-sovietų karui 
K. Venckus buvo įpareigotas 
vadovauti sukilėliams, Juozui te

siskirstymo Austrijoje.
.0.0 J.XO.Z. J o 
žodį. Ne. Į

RIMTA KNYGA - IRIAUSIA DOVANA •
galima kunin ^apuoŽ kokte

knygų w>ir»T< <r
Aifcksindyi Pskalnlškii. MES GRJtTAM£. Įdomūs jtUTUj dlmą * 

atsiminimai ir įvykią bei vieta aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5. :

A. P*k«lnliklia METAI PRAEITYJE Netolimu Įvykiu prislminl- 
ir laiko JvykiŲ Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, srastos- 
tyti į 12 daliu. 296 psl.. kriDi $5.

Dr. Kary* Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. G tom M. Grt 
_  Eali viršeliais. 336 p?L Kaina 16.00. H»nkhai« viri. „ SS.C0 
Trirt. Vacį. SlrOika, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I darx ?08 psl., Irižta — ^3 CO. minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis. 225 psl., įrišta — S3.00. minkš
tąją viršeliai! _________________________________—

Henrikas Tema* — TanwUuskss, LISTUVHKASlS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina ^5.

F. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Tr’ju daliu Lietuves 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina Narunė, TRYS IR VieNA, jaunystės sA*iminimz.i 
170 psl.--------------------- -----------------------------------

M. Gudaite, POVILAS MILERIS biogrtf^os hmožai 
puslapiai _____________ ___ ____________________

Knyžii užsakant reiklu pridėti 25 et psžto Hljddom

17SS Sonti Hilrted Streit, Chleage, E. M58S

laupykite dabar1-

173f So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W868

S3Msxoe
12.08

Or. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra BveHiu ir grc2> 
Kietai* viršeliai!, vietoje $4.00 dabar tik---

Minkštai! viršeliai! tik _ _______________________
Dr, A. J. tonen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS. 

Kebonėi po fcropą įipūdfiei Dabar tik - -

1739 S. St, Chier-xo, HL 60608. — 1st HA

szoe
Įaiiasa taip pef dMtakyH paštu, atsiuntus čakĮ arba money orde-*l prie 

mnWytaa kataev pridedant 50e. parrivnthna Išlalamą,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GAL1HŪA GAUT] NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR ŽAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. X Grown — MINTYS IR DARBAI, 250 peL, liefianfius 1905 

metų įvykinę. Jablonikic ir Totoraičio jaunu dienas ir susi- 
rtotaima. ______ _________________________SAOC

A

Chkogo, III. 606081800 So. Hal«t*d St.

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

Fraf. F, FtkarttlK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BKUOŽAJ. 176 p*L dokumentuot* Utorisė stadija apie pribcg likimą. 
Kalni tX ”*

Vincas 2>n*H4«. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS F A R ASTOJ B,

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

vių gerbūvi*, privalo susipažinti su Žemiau Išvardintomis knygomis. 
CLa suminėta! knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kamčlnsint. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
<fi&ant Lietuvą bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
loje Vokietijoje. psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jvezat Kapačlnska*. IŠEIVIO DALIA, Atsiminimai. Deivio Dali* 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 p«L Kaina 7 dot

ČIKAGIETSS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO,-LlFTUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose' Kaune, Naudeliuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pcL S1J0. Yra taip pat 
išversta J anglų kalbą.

K Zoičanko SATYRINIS NOVtLtS Genialaus rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių, 190 pusi- kaina S2.

D. KurtMa, KELIONE | ANAPUS OtLEŽINtS UŽDANGOS. Ao- 
torlans pastabumą neapgauna Intuslsto Ir agltpropo propaganda bei

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IrtAlgt* 192K D3AU1JL. 421-8070
Įftalfo* pfctooM kj«n3*A *xrtony>bUl*nu >**-*!/ U.I I

tr kiti yra gramsi
NAIMUNOat 173? MALSTVD fT^ CHKA&C, ILL.

vole—Me er^r vfmkewt Ir pridodUot
laki

ms jlsw sLtlra? tU
dideliu darbu. Pirma, jie pt- 

dt<a Jumi pasiekti aamenišku jūsi 
nUImojlmua. Antra, Jie padeda m- 
tnrti geresiif apylinkė! bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti 

Taupykite dabar,
Santaupos, padėto! prie! 10 mėsa- 

»Io dieną, neia nuošimčiui nuo mė- 
reiio pirmoi dienoa.

Išduodami CertifikataL kurie na-
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apk.-išo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos va:zdu ir garsu ste 
buklus. Dramatiškai besikeičiančinnse gamtos scenovaizdžiuose svajoia 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausoj pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Auęustaltyti - ValčIOnlenį, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 125 psl. Kaina $1.—.
2. Jvrgla Baltrušaitis, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.
3. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl SIS).
4. Viness Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE Sliu rinktinė. 1CP 

psl. Kaina 53.00.
5. Kleopas JurqeHonls, GLODI • LIODI. Lyrikos -’’ės. 105 psl. $2.00
5. Anatollfus Kalrvs. AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai Rfl psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis. TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietintas Ijetuvaites senovės laikais: su autoriams iMv--!racijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertima*. 42 nsl 52.00
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS, Eilės. 95 n*l. $1 00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė Irrka. 1B7 pst. $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii ivrko* knvga. 152 psl. $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl.. $1,00.
13 Pairas Segatas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. S2.50.
18. Alfonsas Tyrvoiis METU VINGIAI. Lvrikns rinktinė. 180 psl. $3 00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl. $1 00.
18 Adomas Jesas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3 0O
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti f Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi

1739 So. Halsted Street, Chicago, TBinofe 60508

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jot išėmimo.

Investavimo knygelės Baskaltoc
lesa

NIVERSAl

.r

j M KAiUUBtOt, cbkacc a. ILL, Friday, November 10, 1978
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tn Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 ninths. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metų - --------------------$16.00
trims mėnesiams  $ 9D0 
vienam menesiui  t 3.00

Kanadoje:
metams ------------------------ $33.00
pusei metu  $18.00
vienam mėnesiui  $ 3-50

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
DienraUio kainos:

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

Chicago j e ir priemiesčiuose:
metams----------------------------$33.00
pusei metu  $18.00
trims mėnesiams ________ $10.00
vienam mėnesiui  $ 3.50

Kitose JAV vietose: 
metams ---------------------- 130.00

Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia dusti palto Money 
Orderiu kartu zu užsakymu.

darbininkų tarybų vardui Vėliau prie darbininkų prisi
dėjo bežemių ir mažažemių tarybos, o netrukus pridėjo | 
ir kareivių tarybas. Galutinai perversmo komitetas) 

vadinosi darbininkų, kareivių, bežemių ir mažažemių 
taryba, bet faktinai perversmo reikalus tvarkė Septy
nių žmonių komitetas, kuriam vadovavo Leninas, An
tonov Ovsejenko ir Trockis. Netrukus Leninas supa
žindino Trockį su jaunu ir gabiu caro armijos leitenan- 
tu Michailu Tuchačevskiu, kuris buvo įtrauktas į per 
versmo komitetą. Tuchačevskiui ir Trockiui buvo pave
sta organizuoti rusų karo jėgas perversmui ginti ir už
kariavimams plėsti.

Sovietų valdžia kiekvieną metą lapkričio 7 d. mini 
“Spalio revoliuciją”, nes tomis dienomis buvo padėti 
pagrindai mažai 'bolševikų grupelei pagrobti nišų im
perijos vyriausybę ir, neatsiklusiant žmonių, nedarant 
jokių rinkimų, neduodant niekam jokios atskaitomy
bės, Ta pati grupelė valdo ne tik visą rusų caro imperi' 
ją, bet ir sovietų karo pėgų pagrobtas žemes ir paverg
tas kaimynines tautas. Nuo perversmo dienos iki šios 
dienos pats svarbiausias komunistų partijos narių tiks- RUGIENIUS, KEBLYS NESUSITARĖ SU DETROITO ORGANIZACIJŲ CENTRU 

Reikalauja privilegijų, kurių neturi didesnės 
ir darbingesnės lietuvių organizacijos

DETROITAS, Mich. — Detroito Lietuvių Organizacijų Cent 
ras detroitieciams ir Amerikos lietuvių visuomenei paskelbė šį 
pareiškimą:

nėjime jokių aukų nelinkti, o 
tik vėliau jas rinkti, kaip jas iš 
mano. f

DLOCo atstovai ir su ta pro
pozicija nesutiko. Mes neturime 
viršpaminėtų B-nės aukų šal
tinių, o taip pat taip vadinamų 
partizanų.

Pasikalbėta ramiai ir pabo- 
jant rimtį, bet be pasekmių. Ar 
dar bus tuo reikalų susitiktą pa 
’ikta atvira.

Jei bus kokių naujovių ir siū 
lymų, painformuosime atstovus 
ir visuomenę arba šauksime su 
sirinkimą.

D.L.O.C, Valdyba

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniai* — iki 12 viL

Spalio revoliucijos palikimas
-Praeitą antradienį, lapkričio 7 dieną,, Maskvoje ir 

visuose sovietų karo jėgų pavergtuose kraštuose buvo 
paminėtą 1917 metų spalio mėnesį Petrograde pradėtas 
perversmas prieš demokratinę Rusijos vyriausybę. Tuo 
metu demokratinei koalicinei vyriausybei vadovavo 
darbietis Aleksandras Kerenskis, o perversmui prieš de- 
mokratinę vyriausybę vadovavo iš užsienio sugrįžęs Mi
kalojus Leninas (gimnazijos direktoriaus sūnus Ulja- 
novas).

Perversmą prieš demokratinę rusų'-vyriausybę ap
tarė ir nutarė ruošti bolševikų partijos centro komite
tas. 'Perversmui priešinosi Kameniovas ir Zinovjevas,

* bet jie hapajėgė įtikinti kitų centro komiteto narių. Le- 
; nino argumentai buvo svaresni. Jis aiškino, kad liepos 
: mėnesį ruoštas. Perversmas nepavyko, o spalio mėnesį 
j Kornilovas ruošė perversmą demokratinei vyriausybei 
’ nuversti, tai esą pats geriausias laikas perversmui su- 
; ruošti, prieš tą pačią vyriausybę. Tuojau buvo sudary- 
l tas 7'žmonių'komitetas Petrapiliui užimtu Naktį iŠ
Apaliė* 24itoš *į! 25-tą ’’dieną visos 'svarbesnės '’•Petrapilyje 
esančios įstaigos buyo „.užimtos darbininkių^ tarybos 

j narij^jr pasižadėjusių pęrversĮnę dalyvauti Jtejių caro 
J armijpš’karjninkų ir kareivių.1 Įstaigos buvp ; [užimtos 
i beveik be šūvio, nes niekas ginkluotiems darbininkams
* nesipriešino. Caras šū šeima jau kovo mėnesį buvo su- 
; imtas ir išvežtas į Rusijos gilumą, o Kerenskis, buvęs 
I kariuomenės štabe, nekreipė didelio dėmesio į taikų Pet- 
i rapilio įstaigų užėmimą. Spalio 25 dieną pradėtas per

versmas, o lapkričio 7 dieną buvo minima to perversmo
; 61 metų sukakis todėl, kad perversmas pradėtas pagal 

senąjį Kirilijaus kalendorių, dienas rodžiusį 13 dienų
■ vėliau. Perversmą padariusi valdžia pakeitė ne tik se- 
; na rusų kalendorių, pasukdami jį 13 dienų pirmyn. Iš 
; Spalio 25 dienos jie padarė lapkričio 7. dieną. Prieš de- 
; mokratinę vyriausybę padarytą perversmą jie pradėjo 

vadinti revoliucija, o lapkričio 7 dieną padarytą perver- 
■; smą jie pavadino Spalio revoliucija.
: Petrapilyje perversmas buvo padarytas Petrapilio

Jas —išsilaikyti valdžioje. Jie duoda sovietų maršalams 
didžiausias privilegijas, jie patys gyvena ištaigingiau, 
negu caro dvaro žmonės, jie išnaudoja darbininkus ir 
■darbo žmoens sunkiau, negu caras, bet jie valdžios va
delių nepaleidžia.

Rusijos darbininkai, valstiečiai ir inteligentija ke
lis kartus bandė sukilti prieš bolševikų primestą, iš
naudojimą ir pagrindinių žmogaus teisių midžiojimą, 
bet jiems nepavyko. Valdžią nuo žmonių ginti eina ne 
tik dideles privilegijas turinti sovietinė speciali saugu
mo policija, bet ir vis komunstų partjos narai. Jeigu ky
la rekalas, tai vyriausybei ginti eina ir sovietų kariai, 
nes ir maršalų privilegijos priklauso nuo -komunstų 
partijos suorganizuoto ir palaikomo žmonių išnaudo
jimo.

Leninas ,norėdamas apginti tarybinę valdžią, įstei
gė specialią komisiją “revoliucijos priešams išaiškinti 
r su jais susdorot.” Tos komisijos priešakio pastatė iš 
Vilniaus kilusį, nusigyvenusio bajoro sūnų Feliką Dzer- 
žinskį. Petrapilio žydaitė Dora Kaplan, pamačiusi ku
riais keliais Leninas veda perversmą, norėjo jį nušauti. 
Kulka pervėrė Lenino krūtinę, bet jis atsigavo. Jam 
teko ilgai gydytis. Ligos metu Stalinas tapo komuni
stų partijos centro komiteto sekretorium ir pradėjo 
partiją taip formuoti, ka dį atsakingas Partijos ir vals
tybės vietas susodintų savo draugus. Stalinas tapo dik
tatorium ir arbitrariškai valdė ne tik krašta, rbet ir 
partiją. Džeržinskiui mirus, jis skyrė jam vienam išti- 
kimus žmones specialios policijos priešakin. Jis tiek to
li nuėjo, kad pradėjo šaudyti komunistų partijos cent
ro komiteto narius.

Vietoje geresnės ir teisingesnės santvarkos, Stali
nas įvedė baisiausią išnaudojimą ir terorą. Stalino įpė
diniai valdo kraštą tomis pačiomis priemonėmis. Sta
linas pasiuntė karo jėgas ir policiją į nepriklausomą 
Lietuvą. Drąsesnius Lietuvos karius išžudė, o silpnes
nius įtraukė savo tarnybon. Gabersnius mokytojus ir 
ūkininkus išsiuntė į šiaurės sritis medžių kirsti ir žu
vų valyti, o Lietuvon atsiuntė gausybę kolonistų rusų. 
Iš ūkininkų atėmė, o išvėtytus javus tuojau po javapjū
tės išsivežė į Rusiją. Lietuvą aptvėrė geležine uždanga. 
Iš pavergtos Lietuvos nieko neišleidžia, o nuvažiavu* 
isems turistams neleaidžia pamatyti, kaip gyvena be

PRANEŠIMAS
JAV. LB Detroito Apylinkės 

kvietimu 1978 m. spalių 26 ČL 
7:30 vai.-Dievo Apvaizdos pa- 
rap. klasėje buvo pasikalbėjL 
mas tarp B-nės Apylinkės V-bos 
atstovų: A. Rugienio, V. Kut- 
kaus, Dr. V. Majausko ir Dr. K. 
Keblio ir DL Organizacijų Cent 
ro Vą’dybos atstovų adv. R. Ša
kio, S. Šimoliūno, E. Paurazie. 
nes ir B. Brizgio. Kalbėtasi dėl 
Vasario 16-sios .minėjimo. Ben
druomenės atstovai reikalavo, 
kad minėjimas būtų rengiamas 
įjų ir DLOCo vardu ir kad au
kos būtų renkamos ne vien AL- 
Tai, bet ir LB ir kas kam norės 
aukoti. .

DLOCo atstovai pareiškė, kad 
pagal tradiciją ir senesnius susi 
tarimus, pagal prieš kelioliką 
metų Detroito visuomenės susi
rinkime daugumos nutarimą, ir 
pagal DLOCo nuostatus, DLO- 
Cas rengė 35 metus ir ateityje 
rengs Vasario 16-sios minėji
mus ir rinks aukas tik ALTai.

DLOCą sudaro beveik visos 
Detroite esančios lietuvių orga
nizacijos į kurį iki šiol įeidavo

kė. Todėl LB Apylinkė nėra iš
skirta iš minėjimo bendro ren
gimo; bet kartu negali būti trak 
tuojama aukščiau už kitas or
ganizacijas, pvzdr Susivieniji
mus, Šaulių kuopas, Tautinės 
S-gos Sk., Baltą ir kitas. Ben
druomenė rengia Tautos šven
tę, rugsėjo 8 čL, renka aukas to
je šventėje ir niekas nesikiša, 
nes taip susitarta. Bendruomenė 
renka savų narių nario mokestį, 
pavadinta solidarumo įnašu, bet 
vis per maža, šįmet įsibrovė 
rinkti aukas -spalių mėnesyje į 
tradicinį Balfo mėiiesį aukas 
rinkti, ir spaudoje skelbiasi, kad 
pratęsia 'sau aukų rinkliava iki 
metų galo Beto Bendruomenė 
gauna ^gausių pašalpų iš Lietu-: 
vrų fondo ir kitų - vienkartinių 
rinkliavų suvažiavimams. Tad 
atrodo, kad Bendruomenė lė
šoms apsirūpinti turi šaltinių 
per akis. ’ ' * ' f

Altas verčiasi 'tik iš aukų gau 
namų Vasario 16-sios minėjimuo 
se ir tas Bendruomenė nori pa
glemžti.

DLOCo atstovams pasiprieši
nus jų reikalavimui, jie pasiūlė

ir LB Bendruomenės Apylin- kitą, būtent: Vasario 16-sios mi

žemės palikt ialukų vergai. Tokio paties likimo susi
laukė gudai, ukrainiečiai, lėnkai, bulgarai, gruzinai ir 
pati paskutiniojji šovietnės sstemos auka — fganista’ 
niečiai. Tokio pat likimo susilauks ir kitos kaimyninės 
valstybės, jeigu hesims priemonių komunstų nesamaii 
vergijai kalio pastoti! :

Keltuvui atsitrenkus 
sužeisti 173 žmonės

NEW York — Statėn Island 
keltuvas American Legion ant
radienio rytą 7:30 vai. perkečda 
mas 2,000 žmonių per tirštą mig 
Įa rūku aptrauktą New York 
Harbor uostą per 700 pėdų nuo 
Manhattan kranto atsitrenkė į 
uosto akmeninę sieną, sukrės- 
damas žmones kaip sardines dė 
žėje, praneša AP. Nors keltuvas 
plaukė labai lėtai, tarp 3 ir 4
mylių per valandą, krantinės šie 
na buvo pastebėta dar 400 pėdų 
atstu ir visi stabdžiai buvo pa
vartoti, bet 21,000 tonų keltu
vas nebepasidavė nei sustabdo
mas, nei pasukamas, ir keltuvas 
arti Battery Parko atsirėmė į 
akmeninę uosto krantines sieną 
ir rezultate 173 žmonės buvo nu 
gabenti į ligonines, du sužeisti 
sunkiai; kitiems medicinos pa- 
g<yba suteikta vietoje. ,

Keltuvą vairavo 30’ ‘mėtų tose 
pareigose tarnaujantis vetera
nas, bet rūkas viršum uosto Bu 
vo tiek tirštas, kad .tik'per .400 
pėdų buvo krantinė pastebėta.

Skubiai pradėta investigaci- 
ja. Per 20 metų tai-pirmas^tokio 
masto akcidentas^.• L“? Fk

i 4 J v
G Ą %,

e 320^00 aūTo^obifių^
DETROITAS.'

terš paskelbė,' kad^Ną^itm^lmė 
Vieškelių Traffio 'Šaugumo Ad
ministracija patikrindama rado 
jog GM gamybos ^20,000 Chė- 
vėtte modelio ’1976~ ir ,1077 metų 
gamybos nepilnai atitinka fedė- 
ralinius standartus, reikalingus 
sutrenkimo nelaimės atveju, kad 
degalų tankas nesprogtų ir ne
užsidegtų. . ''

Kadangi per tą laiką tokios ne 
laimės, kuriai būtų galima pri
skirti tanko sprogimo ir užside
gimo keitę, GM pataria tų me
tų Chevette savanoriškai duoti 
pataisyti. Bus tanko atitinka
mos vietos aptaisytos plastikos 
skydais ir kai kurioms dalims 
įdėti didesni “vašeriai”.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Pasiruošimas truko gerokai. Kadangi berniu
kų buvo taip pat nemažas skaičius, vadovai nuta
rė, kad Manchesteryje galėtų būti dvi draugovės, 
mergaičių ir berniukų. Prašė jis manęs rekomem 
duoti kitą asmenį į ’m^n peršamas pareigas. Pa
siūliau Antaną Jakimavičių, Nors ir jis ne skau
tas, bet vyras viengungis, laiko turi, kariuomenė
je tarnavęs, drausmingas ir geras dainininkas, 
tad mano nuomone jis turėtų būti tinkamas vado- 
vauti ir skautams.

Šiandien negalėčiau pasakyti tikslios datos, 
bet žinau, kad 1962 metais oficialiai buvo įsteig- 
tos ‘Maironio” ir ‘Živilės” skautų draugovės.

Elytė, kaip nusipelniusi organizatorė, buvo 
paskirta “Živilės” draugovės draugininke. Tas pa
reigas ėjo iki išvykimo į Ameriką. “Maironio” 
draugovės draugininku tapo Antanas Jakimavi
čius. Elytę pavadavo Irena šneliūtė.

Vaikai iš skautų stovyklos sugrįžę, kasmet 
su dideliu entuziazmu pasakodavo man ir žmonai, 
kaip labai jiems patinka stovyklauti Lietuvių So
dyboje. Žinojome, kad ten kiekvieną vasarą atos
togos leidžia lietuviai iš įvairių Didž. Britanijos 
vietovių ir nesiskundžia. Tad žmona pradėjo ra
ginti ,kad ir mes ten nuvažiuotumėm.

1959 metais pirmą kartą nuvykome Sodybon kaip žadėjai? _
atostogų. Grįžęs parašiau savo įsūdžius Į “Euro
pos Lietuvį”:

SAVAITĖ SODYBOJE.
Turiu prisipažinti: ir vėl žmona nugalėjo. Iš

tisus pereitus metus, kai tik iškildavo klausimas, 
kur ateinančią vasarą vyksime atostogų, ji ne
dvejodama sakydavo:

— Aišku, kad vyksime atostogų, ir niekur ki 
tur, kaip tik į Lietuvių Sodybą. Reikia bent kartą 
išsijungti iš kasdieninio darbo ir miesto triukš
mo, pabūti gryname ore tarp savų žmonių pailsė
ti ir atsigauti. Niekur kitur nė negalvok, tik į So
dybą. ..

—Bet ką mes tame užkampyj? veiksime? Nei 
pažįstamų žmonių, nei kinų, nei kitokių pramogų. 
Gulėsime per dieną kur nors samanėse, kol ir pa
tys apželsime. O, jeigu taip nuvykus į pajūrio 
vasarvietę, tai bent įvairu ir įdomu. Važiuojame į 
pajūrį! —

— Nieko nebus — atkerta žmona. — Tikrai 
jau gėda nepavasaroti lietuviui beht kartą sa
vųjų tarpe. Sakau, niekur kitur šįmet kaip tik 
į Sodybą. Aš nenusileisiu. —

Nutilau. Ko čia be reikalo ginčytis. Praeis 
kiek laiką, palauksiu, kol kitataučiai bus užė
mę vietas, o paskui 'bus lengva pasiteisinti^ 
kad mūsų nepriima. Bet apsirikau.

Kartą, apie Velykas, žmona užklausė:
— Ar užsakei mums kambarį Sodyboje,

— Aš nieko nežadėjau, -
— Be to, dar daug laiko, suspėsime. Dar iŠ viso, 
nežinome, kada mūsųč atostogos.

— Tu labai gerai žinai, kad atostogas gali
me gauti kada tik norime, kada mums pato
giau. O kambarį Sodyboje nevisada gali gauti, 
rtes kiti žmonės nelaukia paskutinės savaitės, 

;. kaip mes. Rašyk šiandien pat ir užsiregi
struok. —

Dėl šventos ramybės rašau. Neprašau už- 
registruoti, tik pasiteirauju. Už poros dienų ne
tikėtai greitai atsakymas iš Londono Lietuvių Na
mų. Praneša, kad geriausiai atostogų savaitei 
likęs tik vienas dvigubas kambarys.

Ragina skubėti, žmona, pamačiusi laišką, 
nebelaukia, kol aš pasiruošiu: pati užpildo blan
kas, įbruka į rankas depozitą ir išsiunčia mane 
į paštą. Šitaip nenorom ir užsiregistravome vie
nai savaitei.

Pagaliau atėjo jos lauktoji diena. Iš anksto 
ji sutvarkė lagaminus, kad man nebūtų pagrin
do murmėti. Per naktį išsėdėję traukinyje, sek
madienio rytą pasiekėme Londoną. Sėdime sto
tyje ir laukiame, kol pradės Važinėti požeminiai 
traukiniai. Nusibodus laukti, surandu telefono 
kioską, paieškau Lietuvių Namų telefono nu
merį ir paskambinu. Sakau gal iš ten šiandien 
eis koks ekskursinis autobusas, tai sykiu nu
vyksime. Tylu. Skambinu į senąjį Londono lie*

i tuvių socialinį klubą, bet ir ten niekas neatsi- 
sakau nustebęs,.) liepda.

Pagaliau, -išsėdėję Euston geležinkelio stoty
je beveik tris valandas, traukiniu pasiekiame 
Aidershot. Teh VOS tik spėjome pagauti auto
busą, kuris mus nuveža -iki ‘New Inn” kar- 
čiamos..

—Ar toli iš čia iki Lietuvių Sodybos?—klau
siu kartu su mumis iš autobuso išlipusį, rodos, 
vietinį, berniuką.

— Nežinau, — atsako šis ir švilpaudamas 
nueina.

— Tai dabar galėsime klaidžioti. Nestebėti
na, kad tokio Dievo apleisto kampelio čia niekas 
nežino. —

Bet žmona nenusimena
— Palauk, — sako, — nesikaršauok. — Ber

niukas vos tik kelis žingsnius tenuėjęs. Žmona 
vėl kreipiasi į jį:

— Tikriausiai, čia kur nors netoli tūri būti 
Headley Park, ar ne taip? —

— Headley Park? 6h yes, eis visai netoli. 
Paeikite kelis žingsnius atgal į aną keliuką, pa
sukite į dešinę, utada tiesiai nueisite į Headley 
Park. You can’t miss it —

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS ' 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Buhdinj). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-W4.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-C533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Winchester Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1938 S, Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA.' 'DOS: 3—S darbo dienom ii ir 

kaa antra šeštadieni 8—3 vai.
TeU- 562-2727 arba 562 2’28

- £L. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 Weet 103rd Stret) 

Valandos pagal suMtarlma.

Lie*yv->$ nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2*U W. 71 St. T»1. 737-51'5 

Tikrina akis Pritaiko akiniu r ir 
"contact lenses’”

Vai. agal sūri tarimu. uždrTyta treč

SUSIURBIĄS SU SENOMISLIETUVĖMIS PRŪSĖMIS
darbštumą bei pasiaukojimą lie
tuviškiems reikalams.

Prieš mane guli “Schaffhau- 
ser Narchrichten” iš 1961 m. 
vasario mėn. 14 d. Čia Dr. Ph. 
Daum tarp kitko rašo apie šių 
žmonių persikėlimą iš Rytų Prū
sijos į Sohaffhauseną ir apy
linkes ir kad prieš Pirmąjį pa
saulinį karą 1/3 dalis jų vėl per
sikėlė į kitus kraštus: į Baden- 
Wurttembergą, kiti net nukilo 

TYRWT TATTDiC Feuerthalen Kalvaičio pa- į Rūro kraštą. Penkios šeimos
UK. YI1> lAUKAb :rapija 1909 m. persikėlė į Bu- vėl sugrįžo' atgal į Rytprūsius. 
gydytojas IR CHIRURGAS 1 singen, kuri netoli Šveicarijos Kunigui Kalvaičiui 1915 m.

i Schaffhauseno prie- aukštoje’ mirus. Būsingene pamaldos lie- 
' '7W. PR 8-1223 ‘Rheimo sudaro \okiehjos en-

OFISO VALU pirm. miUad, trečiaa. iklav^- Būsingene kunigas Kal- 
ir penki. 2-4 ir ČB vaL vak. šUtadie-: v*itis Pastatė koplyčią, kurioje 
^iais 2-4 vai. jxjpiet ir kitu laiku i pamaldas . laikydavo lietuviu 

ri^itarimą. .kalba iki pat mirties 1915 m.
7 : rį—r-?'----- - -  ----- j Ten pat esančios kapinės, ko- metų. Vienas iš i u turįs pašau-

P. ŠILEIKIS, 0. P. iriose jis pats ir dalis jo parapie-■ kimą ir daugiau išsimokslinęs 
ORTHuPSDa^-^KOTEZLSTAS | palaidoti. Ta .koplyčia dar paskaitydavo iš Biblijos, paaiš- 

A Aparatai - Protezai. Jfifiiban- ‘stovi, bet kaip spaustuvių san- kmdavojį.
(A^i Supp^t^^L* dėlis naudojama. u Kiti paskaitydavo iš Orąnto ar

VaL; ir o__Būsingeji kapinėse Jtarp.jdtų kitų mišių knygų pamokslus ir
3350 W*st63rd St.,Chicago.KL60629 i matosi ir lietuviškos pavardės, Tš SkArbnyčėlės tekstą tai die- 
V Taief.: PRotpect 6-5084 ij įkaltos į paminklus, kaip lai: nai. 1942 ir T944 metais mirė

i (Atkelta iš 2 psl.) 
ūkius ir žemę, Šveicarijon

DR. FRANK PLECKAS 
INKSTO, POSLtSI“ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63ni STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Ofise 776-T880 -
Rezidencijos tel^f.: 448- 5545

savo
•pasiimdami tik pinigus ir visas 
: savo religines lietuviškas kny
gas, nes, jų įsitikinimu, Švei
carijoje nebūtų galima lieluviš- 

;ką krikščionišką knygą įsigyti, 
j Lietuviškąsias religines knygas 
{.jie kaip didelę brangenybę pa
siėmė kartu, nešdami rankose 
jas susirišę į ryšulį.

Iš Feuerthalen Kalvaičio pa-

vangelljos šviesą” ir 1.1.
Bentkutės lietuviškų religinių

• knygų rinkinys yra gana didelis, 
dalis šitų knygų paveldėta iš

• tėvų (su įrašais lietuvių kalba 
ranka įrašyta), kitos gautos iš 
kilų 
čių. 
čias

1.___________________ .£, _
įleista Karaliaučiuje 1891 me
tais, 2. Skarbniczėlė 1858 m., 3. 
Šventas Raštas 1824 m., L Dva- 

t siškos atgaivinimo Adynos, Til- 
įžė 1865 m., 5. Lietuviška Bi- 
Jblija, ranka dedikuota lietuvių 
kalba, 1893 m., 6. Mišių knygos, 
Priekulė 1883 ir kitas.

Baigdamas šilą straipsniuką, j 
įnoriu išreikšti savo didelį dži- 
augamą ir pagarba suradęs dvi 
lietuves rytprūsietes, kurios lie
tuvių kalbą ir savo kilimą nuo 

j nieko neslepia ir visiškai aiškiai 
[pasisako, kad yra senprūsės 

(Altlitauerin). Tai buvo tikrai 
palaimintas pasimatymas su tom 
dviem sesutėm, kurios turi lie- 

| tuvišką krikščioniški] knygų 
lobyną ir viską saugoja, kaip 

i savo akį. Dieve duok, kad mes 
daugiau tokių p nikių moterų 
turėtumėm, kurios savo kalbą, 
papročius ir mūsų brangų tikė
jimą motinos kalba išlaiko iki 
giliausios senatvės, net iki 
ties.

Ponia Minna Ikmtkus 
dar parodė Schaffhauseno

kunigo Kalvaičio parapie- 
Ji man parodė dar sekan- 
knygas:
Jono Bretkūno Postilių, iš-

1930 melais nusipirko sklypą su 
sc’du ir nameliu prie Schaffliau- 
seuo (dabar čia miesto dalis).! 
Motina Aguzė Bentk enė buvo 
didelė kunigo Kalvaičio gerbė-' 
ja. Girdėdama prie Tilžės pir
mą kartą jį pamokslą sakant 
lietuvių kalba supratusi, kad e- 
santi kunigo Kalvaičio valdžio
je.

Bentkai iki mirties tarp sa
vęs kalbėjosi tik lietuviškai. 
1930 m. per auksinį vedybų ju
biliejų Bentkus buvo nuvykęs į sto k“Kūrinio 
į Tilžę lankyti tėviškės. Bentkai Dni‘X^es b°i FL 
turėjo 10 vaikų, kuru dar 2 gy-j zu
vi (tos dvi seserys).

Minna Bentkutė inteligentė! 
moteris domisi teologija ir skai-? 
to įvairius teologijos veikalus.

Iš

mir-

man 
rnie-

Rheino krioklį, 
haffhausen), 

kunigas F r. Skėrys 
Mannheim

LIAUDININKŲ VEIKLOS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Is tikrviv aš būsiu su tavim". — 2 Mozės 3:12-
Sitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “IŠ tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

IV. KASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303

Mažeika 8/ Evans

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

^ERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidime! — >ilne epanude 

1EMA KAINA
R. ŠERt NAS
TeL WA 5-3063

^Balinus,
- Brodies,
I Denkus, 
: Knėksties, 
reit ir Urbschaitis.

Vietos ir apylinkių laikraščiai 
j rašė keletą kartų apie šita reli- 
H gine lietuvišką bendruomenę ir 
įaškėlė tų žmonių susiklausymą.

Baubkgs
Brosius,
Jėkstat,
Kurmis,

okiečiu kalba, liet man pasa-l LaPkri™ 5 d. Evangelikų - 
• •• v • -- . .yReformatų salėje įvyko Čikagos

_____ mokėjimą, kad galėtų ir apylinkilJ liaudininkų susirin. 
paskaityti pas ją esamas lietu-i ^’m_aS' /).ra<^10^e ^v0 Pafi®rl’ii 
viškas religines knygas. Aš jai 
jau nusiunčiau 
tuvišką žodyną” Viktoro Gaili- £ 
aus ir “lietuviškai — vokišką 
žodpią” ^(. Fulsto. A. Scholzo, 
J. Talmantoir J. Paškevičiaus), 
“Mažąjį Katekizmą” - Dr. Mar
tyn o Li u t erio, “E vangeiik ų tiky
bos knygą lietuviams treinty-

TV- T : 1- n n • *. , . ije” — kunigo V- Kurnatausko;, Bieksties,, abu Bentkutes tėvai. Atrodo,;
Buttgereit, kad po kunigo Kalvaičio mirties 
Kaspereit, /Bentkai buyu lyg visos lietuviš- 
Sčhneide- kos krikščioniškos bendruome- 

įnės vadovai. Bentkus Tilžėje! 
t.y. tėvas buvo laivininkas ir ū-Į. 
kininkas, o Šveicarijoje dirbo U 
visokius sunkius darbus, taip 
pat miške; vėliau prasigyveno.

tuvių kalba daugiau nebuvo lai
komos, bet parapiečiai rinkda
vosi reguliariai privačiai savo 
būtose ir giedoddavo bei mels
davosi lietuviškai net iki 1942

kė, kad nori atgaivinti lietuvių 
kalbos i

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

Peach Time Is Here

SOPHIE BARČUS
RA4HJO 4E4MOS VALANDOS

MOVING
Apdraustu perkraustymas 

ii įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tat 37*4182 arta 376-5996

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaJ. popiet Šeštadieniais

IBS Nwtk Av«®«

7
2

Ortais) ir 

677-6489

1/4 teaspoon almond 
extract

2 egs whites, stiffly 
beaten

Sweetened sliced fresh 
peaches

Fresh peaches and pudding are an hresirtible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
ddicioualy different and a fitting welcome to the peach season. 
It’a made with vanilla flavor JeUo-O pudding and pie filling — 
the Cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
floored with dmond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it's > dessert to savor or a sultry day.

Almond Custard Cream

Vediie Aldona Baubui 

T*W.: MEmtoek <-Wl 
7159 So. MAPLEWOOH AVE.

CMICAOO, TLU 80629

DidBoualcs kailfa 
posirinkimaj

NORMANĄ
RSTB1NĄ

galėtu ož&isekyti ’Naujienas, pra
šome atsiusti jų adresai Mes 
jiems Mųaime N aa j iena* dvi sa-

vanilla flavor pudding 
and pie filling 

cups milk 
egg yolki

Combine pudding mix and 1/4 cup of the milk hi saucepan; 
blend in egg yolks. Add remaining miJk. Cook and stir over 
mednm heat until mixture cornea to a fuU boil. Remove from 
heat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, wtirring 
oeeawonaHy. Spoon into individual dessert glasses; top with 
peadiet snd garnish wNh prepared whipped topping, tf desired 
Makes 3-1/3 cups or 6 asrsiBga.

nariai inžinieriai Jokūbas Kreg- 
vokiškai__ lie ir Juozas Urbelis, sulaukę

~ — garbingo 75 metų amžiaus. To
liau inž. G. Lazauskas pranešė 
apie VLIKo ir ALTos centrų 
veiklą. Paskui kalbėjo ilgame
tis “Sėjos” administratorius inž. 
J. Urbelis, kad senoji Varpinin
kų Leidinių Fondo valdyba bai
gia ruošti nuo pat pirmo “Sė- 

“Susirinkimai Prūsų Lietuvoje”,j°s nr* lur*ni-
— sakytojo Anusio Pėteraičio, ‘ Susidaro’ stamboka knyga. 
“Giesmės” — Jaunimo ratelio Dabartinis VLF valdybos pirm, 
leidinys, parinko u* harmoniza- Edvardas Boreiša pranešė, kad | 
vo muzikas Valteris Banaitis - “Sėja” ir toliau bus leidžiama 5 
išleido. 1951 nu, “Giesmių Bal- ir naujas jos nr. yra ruošiamas | 
saP — 5V. Hoffheinz. buvęs spaudai. Sekretorius V. Motu- j 
superintendentas Tilžėje, išlei- šis perskaitė liepos 4 d. išvykos J 
do lietuvių literatūros draugija pas prof. Mackevičių apyskaitą 
1894 m. Tilžėje, atspausdino j ir kad šiemet yra likę pelno. Ka-: 
Winter Universilėto spaustuvė sininkas inž. K. Karazija prane- \ 
Heidelberge. (Šitas gaidas gali- še apie kasos stovį Į valdyba 
ma dar šiandieną Heidelberge pririnktas 
gauti).

Vokiečių kalba ji gavo jau 
šias knygas: “Lutherische Kir- 
che Litauens” mūsų garbės se
njoro kunigo E. A. Gelžiniaus 
iš Braunschweigo, “Von Adam 
tier Europacr” prof. Juozo Ere
to iš Basclio, ir “Gmndzūge dvi* !. • i 
Geschichte Litauens” Manfredo 
Hellmano iš Darmstadto. Be te 
jau gavo krikščioniškų laikraš
čiu bei žurnalu lietuviu kalba 
“Svečią”. “Mūsų Sparnus”, “E-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDTTIONED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME,

Alfonsas Kizlaitis. 
ilnž. Karazija kvietė prisidėti I 
f prie pensininkų, toje pačioje sa_ ■ 
! lėjc, rengiamo Naujų Metų su- 
l tikimo baliaus. Susirinkusieji 
! tam mielai pritarė.
j Pasibaigus susrrinkiniui, val- 
. dybos vicepirm. Elena Rūkienė, 
i visus dalyvius pavaišino kava 
j ir piragaičiais.

S. Paulauskas
1352 m. anglas Samuel Fox 

išrado skėtį apsisaugoti nuo lie 
taus. I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. Tlst Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

AMBULANCi 
PATARNAVS 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TOMAS ĖR LAURYNAS LABANAUSKAS
J07 So. LJTUAN1CA AVENUE. Phone YArii 7-34*1

Laidotuvių
Dir^Ktorią 
Asociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

M54 So. HALSTKD STREET!

MUU1BNQ*. cm*c*oo «, hx Friday, Ntnember 10. 1978

i
M

i V*nr Savrnr* 
Certificate 

CMinimum $5.000;

4 /O
A fl acoiudTs com
pounded daily — 
Passbook Savings.

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phon*: LAf*y<t* S-*571

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICf)

2424 WEST SStii STRCTT REpiblk 7-1211
1814 WEST 2Srd PLACI Vilkink 7-H7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HLU*. DL »74-4418

GEORGE F. RUDMINAS
8tl? So. LTTUANICA AVE. T«L: YAri* 7-1138-11W

BUTKUS - VASARIS
1445 So/50th Ave, Cicero, flL Phone: OLympie 2-1003

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū- 
Ma a py n axes. Dėkojame 
juuih už mums parodyta 
pasioKejinui. Mes norė
tume buū Jums naudingi 
u ateityje.

SąsKBitos apdrauVot ik) 
-40 XXX)

2657 W. 69 STREET 
Chicago, !L 606x9 

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

TM S98-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 254-4470

Phene: TArdi 7-ltll



TRUMPOS PRAEITIES 
ŽINIOS t .

\Mo irių pagerbimas Rockfordi
Vietos L.B. valdvba šių me-j 

tą gegužės mėnesį, kaip ir kas 
met, pasistengė tinkamai pa, 
gerbti Savo mielas nramvtes. ’

Susirinkimą atidarydamas į 
Kazys Rutkauskas, labai gra-; 
žiais žodžiais pasveikino esą j 
Bias mamytes, ir atsistojimu 
buvo pagerbtos mirusios. Apie 
motiną kalbėjo G. Špokaitė, nu 
š vesdama motinos eesmę, mei 
ię savo šeimai bei tėvynei. K. 
Rutkauskas paskaitė eilėraštį 
gautą iš Sibiro, motinos gar-

to 
ned: mokytų, 

grūdu nuo jk*- 
pasakyti, kac 
bendradarbiau

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

t Apie Rockfonlo L.B. susirin. 
kimų buvo jau kito rašyta, ne
bekartosiu ,tik tiek su gailes
čiu širdyje galiu pasakyti, kad 
visgi atsirado mūsų tarpe 
kių mokytų ar 
kati neatskiria 
lu. Negalėčiau 
mūsų tarpe yra
tojų bei tiltų statytoju — ne. Į 

Tik per vietos L. B. vykusį 
metinį susirinkimą pasirodė j 
kad esama simpatikų, kurie pu 
čia į vistą pačią sudėvėtą dū’į 
dą. Negirdėjau, kad kas saky
tą, jog L.B. nieko naudingo ne 
nuveikė ir aš to pasakyti neg*r 

« . . Iru. Ji daug nuveikė ir būta
... -v I dar daug nuveikusi, jei ne tie.Menine programa išpildė Sva; . . ..' . . .- 1 ° - *■ f ript-in L-Ii crfir*K*>tm<urrvc v’iirin L’-i;

j ūnas Rutkauskas, pagroda. 
nras akordeonu valsą, polką ir 
maršą, už kurį konteste laimė
jo pirmą vietą. Atsidėkota vi
siems rankų plojimais.

Programa visi buvo paten
kinti, kadangi buvo atlikta per 
trumpą laiką ir įdomiai. Prog 
rainai pasibaigus visi pakviesti 
prie vaišių sialo. Geroje nuo
taikoje praleistas laikas.

Xvs tas apie L.B.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

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

j. nerinkti garbėtroškos vadukai 
i nebūtų pradėję L.B. imties vai 
dyti ir tuonri skaldyti.

Rockfordiečiai prie diktatu 
rinių rinkimų neprisidėjo ir jų 
nepripažįsta. Bet savo metiniu 
me susirinkime pasisakė prieš, i 
nes prie štai dvejus metus lai-! 

kėši neutraliai. Ir nutarė pri.*
1 ' si jungti prie reg. L. B., tuojau’ : 

išsirinko tvirtą ir darbingą vali 
dybą, kuri tuojau ėmėsi su a-j 
kaus darbo, su ruošdama šanr

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

” Telef. 312 238-9787

» Nemokamas patarnavimas užs&kant lėktuvą, traukinių, laivų kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kaštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik neisią rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45-60 dienų.NAUJI’ SKAITYTOJU VAJUS

'Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu 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 jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišką rel 
kalą renesanso. ? - —3

/ y ' f VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI L
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

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

Mūsu bendradarbė ir savaitinės skilties ‘Aplink mus Ir mūsą namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatą, kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną pikniką. ’

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
-ėįR*- vonios, centrinis šildymas ir šaldy-

L Įfc- * * ? mas. atominė slėptume, 3 automobi-
- - T- ■ "”"7^ lių garažas, du balkonai, patio. Mar-

— f gg quette Parko centre.
EMmKMŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, 
Įįį EMBBĮBiiiŽlĮLSik .gražiai užlaikytas, S34.000.

NAMAS IR TAVERNOS . SVETAI- 
___ __ _______________ ______________________________________________________________________ ; NES biznis. $80,000.
pano balių, kuris ^ko šių me- kūrė nesąmonių teatrą ir lai- buvo vicepirniininku.Namų ac^^b^tai^pTs 
tų spalio mėn. 14 d. Buvo daugj mėjo literatūros premiją. Da- ministratorimn yra Si Jokū. kambarius. $85,000.
dirbta, kol viskam pasiruošta bar jau nesąmones perša mums baitis. Prie namų taip pat vei 

j Salė buvo išpuošta rudens nu- į gy venimą ir politiką”. Dėkui 
j spalvintais medeliais, o tarpi už auką ir už laišką.
jų gražiai .padengti stalai.

I Muzika labai gera, grojo — 
i netingėjo. Publikos Jcad ir ne. 
perda ilgiausia buvo, bet nuo
taika visų buvo kuo geriausia. 
Ansciau kai vykdavo šampa-

I no baliai, tai norinčių būdavo 
j tiek, kad sunkiai sulaipinda

vo, stalai prie stalo suspausti 
būdavo. O šiuo metu laisvai 

. aplink stalus vaikščioti buvo 
galima. Mat, yneni išmirė, kiti 
suseno — sutingo, o daugelis 
mūsų lietuvių nutolo nuo lie 
tuvybės, nebebendrauja su s a. 
vais, nebelanko jokių pareng 
mų, bet lanko svetimtaučių pa 
rengimus — baliukus. O šiuo 
kartu kai kurie bandradarbiau 
tojų simpatikai ignoravo.

Iki šiol rockfordiečiai buvo 
vieni iš vieningiausių ,bet dėl 
vieno kito paklydėlio vieningu 
mas neiširs, veikla nesumažės, 
Reikia tikėtis, kad laikui bė
gant, atsiskyrėliai susipras ir 
grįš į bendrą visuotinį darbą, į 
vienybę.

Augi

Vtas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą ikaitytoją reikalam? 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. RALSTED ST.
CHICAGO, IL 60601

>' 3 anksto be raginimo pratęsiu gavo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
Mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede  doL

Pavardė fr vardas --------------------------------- -______________________________

Adresai

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

Pavardė ir vardas —

koris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL

Pavardė Ir vardai______- .. _ _______________________________ .

Adresai

• Platinimo vajaus proga, Prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresai

Pavardė ir vardo

Adreso

Pavardė ir vardo

/ /retai

TRUMPA!

— Juozas Račkus iš Los An. 
gėlės atsiuntė tokį laišką: “Ne 
nepastebėjau, kad jau reikia 
mokėti už Naujienas. Todėl už 
paraginimą siunčiu $5 auką, 
linkėdamas Naujienoms nepa
lūžti prieš dienraščio puolėjus. 
Kadaise kaž koks airšius su

NAMAI-TAI AUKSAS

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
lueue Parke.

ŠVARUS 7 kambarių namas ir 2 
auto garažas, 2 vonios, nauja elektra, 
naujas gazu šildymas. $24,800. Tuoj 
galima užimti, arti- ofiso.

ŠIMAITIS REALT
Notary Public 

Insurance, Income Tas

kia kultūrinės ir ekonominėj 
komisijos, kurių veikla yra žy-j 
mi ne tik Toronte, bet ir Kana- 
d°je’ '2951 W. 63rd St Tai. 436-787?

— Profesionlų ir Verslininki.

— Inž. Povilas Jurėnas is 
Marquette Parko parėmė Nau-1 
jienų leidimą $5 auka. J.Smai' 
lys, Amerikos Lietuvių Tary-j sąjunga suruošė vieną pastai-f 
bos įgaliotinis Omahoje, at Į tą apie testamentus spalio 22 
siuntė $4. Ponia Ona Sabonai-’ d. Toronto Lietuvių rainuose 4 
Vis iš Marquette Parko atsiuntė’ Ją skaitė adv. G. Balčiūnas. 
>'2. Tos apylinkės tautietis už-( 
sisakė Naujienas 3 mėn. tinka-j 
mesniam susipažinimui ,tode. 
pavardės prašė neskelbti. Dė, 
kui visiems.

M. L. S.

— Inž. Mečys Bružas, Harzo 
kompanijos siunčiamas tarny
bos reikalais lankėsi Madride. 
Ispanijoje. Praeitą sekmadien. 
telefonu kalbėjosi su savo 
žmona soliste Jone Bružiene 
Jis grožėjosi nuostabiais gam
tos vaizdais ir pigiu pragyveni
mu.

— Toronfo lietuvių teatras 
“Aitvaras” dalyvavo šiemeti 
niame tautinių mažumų festi 
valyje spalio 29 d. St- Lawren, 
ce centro scenose. Vaidino J. 
Grušo dramą‘Tėvas ir sūnus’’, 
režisavo "J. Drgytė-Biškevičie 
nė.

— J. Strazdas, ilgametis To 7 o
ronto Lietuvių Namų pirminiu 
kas ir jų pirmūnas, sveikatai 
pablogėjus, pasitraukė išx pir
mininko pareigų, likdamas tik 
valdybos nariu. Dabartinę val
dybą sudaro: Algis Senkus — 
pirm., Henrikas Lapas — vice 
pirm., Jonas Slivinskas — ižd 
Valteris Dauginis — sekr., A. 
Senkus yra gerai susipažinęs 
su pareigomis, nes anksčiau

Naujienoms reikalingas

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

HA 1-6100,

MARUA N0REIKIEN1
MOS Wwt mk SU Chiexso, m 6052S • Tel WA S-Z7J7

DW*II« Melrinklmee fer*t Įvairiu 
MAISTAS Ii IUROPOS SAMULIU.

ML’II

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAkOUlTTI GIFT PARCILS IERVICW
1M1 W. M., Ckkm, III. >0629. — Tel. WA 5-2717 

W3 U. CMco», IIL — T*l X54432H

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

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

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

-Anudrius P. KEALTY

jė bakalauro laipsniu 4 metų Įvairi apdrauda —INSURANCE
Į politines studijas Toronto uni- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
versitete. Dabar ruošiasi ma. kam nuomininkus 
gistro laipsniui Carletcno uni-: 4243 W. 63rd St., Chicago 
versitete, Otavoje. į Tel. 767-0600.

— I aidilutė Setikaitė iš St { help wanted — male 
Catharines, baigusi socialinius_ Darbininkų reikia
mokslus bakalauro laipsniu
York universitete, studijuoja ROOFERS
komputerių technologiją ir ap- Hot. Steep, and Tile. Exp’d. only. For 
tarnavima Toronto uni versi contractor in Western Suburbs, Sub- 

v : Contractors mav also apply.
tete. i Phone 771-3010

— Lietuvių Tautodailės InA 
stituto skyrius įsisteigė Toron j 
to mieste. Valdvba sudaro Al. 
dona Vaitiniertė, Greta Balta- HOUSEKEEPER, liveUtį Motherless 

' home, must drive & cook, children y 
duonienė ir Birutė Dilkutė-Ba &-ii yrs., pref, young mature woman 
traksienė. Steigiamam susi* to mid 40’s. N.W. Sub. Good Sal.

& . •& pvt. rm. w/bath, & extras,
rinkime dalvvavo 13 meno me-, 966-6343.i 
gėjų.

—Kanados Lietuvių Jaunimo
Sąjunga rengia tarybos narių tion^in^jdned^nursin^Yaciiity of 3 to 
ir jaunimo suvažiavimą lapkri 
čio 11 ir 12 d. Toronto Prisikė
limo parapijos 
macijas teikia 
Ivtė.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MEDICAL OPPORTUNITIES

RN’S. Challenging supervisory posi-

11 and 11 to 7 shifts! Top salary and 
i fringe benefits.

869-0142 for further info.
salėje. Infor,------------------------------------------
Nijolė Gverz-j homemaker

’ Mature woman. North Suburbs. Room, 
i , -v- board, plus $200 a month, lapkričio 11. 835-1027— Šeštadieni, 

d., vra federalinė šventė — Ve"! 
teranų Diena.Laiškai ir laikra- 
ščai nebus išnešiojami ir paš
to įstaigos 4>us uždarytos.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. vye luuKiug iui
Daus įvairiu puošmenų. Moka- gresive & experienced individual 44 

® ® X r * . j ,1,1- XTz^ Chth'Irvr TTnlinJiVS- AD-
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So.
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

JAV LB CICERO 
apylinkės Balius

Š. m. lapkričio mčn. 11 d. 7 
vai. y’akaro’ JAV LB (R) Cice
ro Apylinkės Valdyba rengia 
RUDENS BALIŲ šv. Antano 
parapijos salėje, 1500 So. 49 Ct, 
Cicero. Bus koncertinė dalis, 
laimės šulinys ir skani vakarie
nė. Šokiams gros K. Venckaus 
orkestras. Įėjimas suaugusiems 
10 dolerių moksleiviams 5 dol. 
Bilietai gaunami pas St Pran- 
skevičių 1516 So. 51 Ct., Cice
ro. Telef. 656-2550.

Valdyba.

Venecuelos Lietuvių Draugija 
rengia Rudens banketą š. m. lap
kričio mėn. 11 d., šeštadienį, 
šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Veiks Laimės šulinys, šokiams 
gros geras orkestras, šilti ir šal
ti patiekalai, pradžia 7 vai. vak.,1 
auka $8 asmeniui Vietas rezer
vuoti šiais telefcinais: 776-3727 
arba 847-5327. Banketo pelnas 
skiriamas lietuviškiems reika
lams remti. Pr).

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

PANTRY MAN OR PANTRY 
WOMAN

; We are looking for an energetic, ag-

• hr. wk. No Sundays or Holidays. Ap
ply in uerson to: _

RON BRISKMAN'S HIDEOUT
17 N. Wabash

BARTENDER - EXPERIENCED 

ALL SHIFTS 

WAITRESSES

fnr days - 11:00 AM to 7:00 PM. Ap
ply in person. See Max after 11:00 
A.M.

BAR-B-Q & BREW 
162 East Ontario

•NAUJIENOS' KIEKVIENO
DRAUGAS IR BIČIULIS

2LECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

TeL 927-3559

D t M 1 3 I O
>2—88 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $9S puumeeiul eutomobUle 
.lability apdraudimas ponxlnlnkarm 

Kreiptis .

-5ė45 50. ASHLAND AVI. 
5ŽM775 -

JMKROO2IA1 k MRANG1NYBŽ

Pardavimai ir Talrynau 4 
2^44 WMT ath mu
Telcf.i Mpubllc 7-1941 

v ----------

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arcbsr A». 
Chicago, III. 50632. T*L YA 7-5980

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVIC1 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

Call Frank Zapolii 
ttOSVk W.VSfh St

GA 4-M54

run tu*

tWFUtAWCl

<Stt£ė;£3ryr> Ute insurance Company

RENTING IN GENERAL
Nuomos

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

Išrtuomojams kambarys vyrui Mar-

Printing
WEB PRESS FOREMAN

North suburban plant has immediate
opening for person with strong lead-

otG.“ i
Suburban Press. Position provides} Tek
excellent pay & benefits including j--------- -
dental insurance. Qualified applicants’ _____________ „
apnly in person or call 251-4300, ext. 7
475.

PIONEER PRESS INC. I
123 2Cer.tral. Wilmette, !L 60091 I 

(An equal opportunity employer M/F)

FASHION DESIGNERS

Our Designer Workshop Boutique is 
looking for Creative fashion design- 

1 ers to sell their own originals. This 
workshop is open to all designers.

Call us at 
628-0677

PHONE PEOPLEI

Experience preferred. 5 day week. J 
Hours 9-5. Salary plus Bonus. Niles | 
office. Nr. Public Transp.

Call PHIL BURNS, 647-05H
(Equal Opportunity Employer)

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susifa-. 

rus. Seštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip( 
40 metų, patarnaudama klientams. į

NAUJIENOS, CHICAGO t, iLk Friday, November 10, 19*8




