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IŠKĖLĖ BYLĄ, 0 DABAR VIS PRAŠINĖJA, KAD JĄ NUOLAT ATIDĖDINĖTŲ
Advokatas Pau! Smith prašė bylą spręsti, bet 

teisėjas ir vėl ją atidėjo iki vasario 7-tos
CHICAGO, Ill. ■— JAV Lietuvių Bendruomenė yra Įregis

truota Illinois valstijoje, o Barzduko Įsteigtoji norėjo veikti be
jokios registracijos. Užsiregistravo, kaip atsimename, Barzdu
ko ir Gečio išmestieji. Gaila atvažiavo į Chicago ir pranešė Apy
gardos pirmininkui Andriui Juškevičiui, kad nepriklausai Ben
druomenei, nors ir esi išrinktas. Bet Juškevičius ir kiti jo ben
dradarbiai taip greitai rankų nenuleido ir užsiregistravo. Už tai. 
kad Juškevičius ir kiti norėjo veikti pagal Amerikoje veikian
čius įstatymus, tai Barzdukas įsakė traukti juos teisman.

Nainio ir Gačio vadovauta 
Bendruomenė pasamdė patį ge
riausią atvokatą, bet, atrodo, 
kad ir jam nesiseka patenkinti 
samdytojus. Jis negali pakeisti 
veikiančių įstatymų. Bylą pra
dėjo, o kai reikalas pradėtas na
grinėti, tai vis prašo ją' atidėti. 
Jau kelis kartus ji buvo atidė
ta, bet reikalingų dokumentų 
jis nepajėga pristatyti. Pirma
dienio rytą jis atėjo į teismą, 
bet dokumentų jam nepavyko 
surasti- Jis ir vėl paprašė teisė
ją atidėti. Advokatas Smith gra

Pakenkė Civilizacija
_ LOS ANGELES. — Buvę gar 
sūs savo gražumu ir patogumu 
maudytis Pietinės Kalifornijos 
Pacifiko paplūdimiai pradeda 
“išmirti”. Geologai ir inžinieriai 
perspėja, kad gamtai ir žmonėm 
ardant daug saulėje skaisčiai 
blizgančių paplūdymių* visoje 
pakrantės linijoje dingsta ban-į 
gose, praneša AP...

Seniau iš kalnų tekančios 
upės ir upeliai maitindavo pa-

- " žiai teisėjui primine, kad yis^.plūdimius nešdamos švarų smul 
šitas reikalas atidėdinėjimas. smėlį ir papildydavo okeano

Jis^ paprašė, kad piriiiadieiiį by- nunešamas smėlio atsar*
ta būtų sprendžiama ir paskeTb- Kai Kaliforniją pasiekė ei
tas ąprendimas.., j „ J i ~~~ ' ___
r—.Kodėl jtamstą neątvykai^^^ ’ Svaidytos pyiimaiš^ir 

paskutni teismo posėdį? —- tei- i tvenkiniais, sroviu vagos išklotos 
,sėjas paklausė Gečio poziciją gi įicementu arba štiestos tuneliais, 
nantj advokatą. Jis pradėjo aiš- f paplūdimiai nebegauna smėlio 
kinig, kad turėjęs kažkur išya-1 tu upių’ vanduo nukreiptas į 
zhioti negalėjęs būti teismo i potvyniams kontroliuoti ir į re-

w ■ Įzervuarus augalams laistyti ir
— Tai važinėjimai tamstai Yra.žmonėms gerti. Bet artėja nau- 

svarbiaup negu šitas teismas? — jja problema— tvenkiniai ir re_”jja problema— tvenkiniai ir re_
.. . v - įzervuarai prisipildo vandens at-

Teisęjas pasakė, kad nebus jo,.negamu smėliu. Dabar žmogus 
kių tplimesiįų aridėlinėjimų, bet|/tur^s pradėti gelbėti sunkveži- 
byla/bus atidėta iki antros .va- miais ~ arba didžiuliais vamz- 
landbs tos pacioš dienos. Teisė’ Ežiais baigti upių darbą — vežti 
jas Kepė advokatui susirasti di- ar^a pildyti iš tvenkinių išse- 
deliame portfelyje nesi°iarnusrmiamą smėlį palūdimiams ge- 
dokumentus ir antrą ^^^jrintį sako Kalifornijos technolo 
jam įteikt gijos Instituto prof. B. D. Tai-

Atėjus antrai valandai, vėl ta lor.
pati istorija. Teismo prašytų do
kumentų jis nepristatė. Beteis 
jau padarė ryte turto ranka pri- j 
rašytą lapą, jį perrašė ir įteikė, I 
bet teisėjas ir vėl to lapo nepriė 
mė, nes neturėjo reikalingų pa
rašų. Nežiūrint į visa tai, teisė-

Vandalų piktadarystės 
mokyky autobusuose
CHICAGO. — 

studentų kriminališkas vanda-
jas dar kartą bylą atidėjo. Da- Uzmas Cook. apskrityje (Chica- 
bar posėdis paskirtas ateinančių S°s Pnemiesciuose) pasiekė 
metų vasario 7 dienai. al.armuojancio lygio, pa^kė mo

Visi Amerikos lietuviai laukia’^ supretendentas Richard 
šios bylos sprendimo. Neregįs-j į Martwick pats ą reikalų is- 
truotos Bendruomenės atstovaikad 11 kompa- 
užvedė bylą, o dabar prašo teis- W 15 18 skundžiasi kad vanda 
ma ja atidėdinėti. Lietuviai by-jlizma11 nuosavybių žalojimas 
linėtis nemėgsta, bet Jcai juosi 
traukia teisman, tai jie ginasi. *

Reporteris

— Laikinai San Francisco me 
ro pareiga eina Diomme Feins
tein, buvusi mero pavaduotoja.

KALENDORfiLIS
Lapkričio 29: Rumina ta, Sa- 

turoinas, Ūmėdė, Lygė, Daujo-

Saulė teka 6:55, leidžias 4:22. 
r* - •' ‘ Nafe
Oras netpks ialtaf.

Detroito Lietuvių Organizacijų Centtro 35 metų jubiliejaus prezidiumas, 11 — 
11 — 78, iš k. i d- Latvių atstovas Janis Ku kanis su žmona, kun. Kazimieras Simaitis, 
buvusi D.L.O.C. pirm. Elzbieta Paurazienė užstota, sako kalbą Dr. Kazys Kalvelis, d a 
bartinis D.L-O.C. pirm. adv. Raymondas E. Sakis, D.L-O.C. steigėjas Feliksas Motu
zas, ponia Kaivelienė ir programos vadovė Vitalija Vaškelytė, priekyje matosi dalis 
svečių Nutrauks K. Sragausko

Žiema prasidėjo 
^sūYhiėjJjo audra

CHICAGO."— šiemet žiemos 
pradžia galima skaityti nuo Pa
dėkos savaitgalio, nes. nebelauk 
dama išvažinėjusių grįžtant- pir
moji sniego audra užpuolė Čika
gos plačią apylinkę sekmadienio 
vakarą 6 valandą iki 30 mylių 
per valandą vėju tiršta drėgno 
sunkaus sniego ir perkūnais, 
pūga. Daugelis išvažiavusių sa
vaitgalio tokio siurprizo užklup
ti, grįžtant turėjo sunkumą. Bet 
ir namie pasilikusieji neliko už
miršti. Nuo šlapio sunkaus snie 
go ir audringo vėjo pačiame 
mieste energijos laidams sutru
kus ar sugedus mažų mažiausiai 
7,000 gyvenamų namų ir biznių 
neteko elektros keliose Čikagos 
vietose.

Visa miesto kovos su sniegu 
armija ankstybą pirmadienio 
rytą išžygiavo gatvių ir kelių 
nuo sniego valyti. Didžiausią 

Pasileidusiu Lmonių O’
Hare aerodromas. Visiems no
rint greičiau grįžti namo dauge
liui truko reikalinga kryptimi 
lėktuvo ilgiau teko laukti. Vien 
sekmadienį 200,000 keleivių per 
O’Hare parskrido — išskrido. 
Greyhound irgi aptarnavo rekor 
dinį žmonių skaičių.

Per Padėkos dieną ir savait
galį iki audros automobilių ak- 
cidentuose žuvo 8 žmonės, visa
me Blinojuj dvylika, o per visas 
JAV, kaip Nacionalinė Saugu
mo Taryba spėja, kad per šį sa
vaitgali bus žuvę apie 570 žmo
nių.

dabar yra didesnis kaip bu
vo prieš penketą metų. Dau. 

jgiausia sužalojama mokinių ve
žiojimo autobusų sėdynės.

Dešimts kompanijų nurodė 
mokinių nežmoniškus poelgius, 
blogesnius kaip prieš 5 metus, 
triukšmavimus į autobusus Įli
pant ir išlipant, neapsakomą 
triukšmą važiuojant, atsarginių 
durų daužymus ir nešvarių žo
džių vartojimą.

Vėl 10 kompanijų pareiškė, 
!kad tų vandalų ir storžieviš
kumas ir elgsena yra rūpestį ke
lianti problema, kokios nebuvo 
prieš 5 metus. Tos problemos 
yra mokinių nemandagumas, ne ’dirbti, — pareiškė vokiečių prof, 
klusnumas, nešvari kalba, perdė Herbert Giersch, pabuvęs kelias 
tas triukšmingumas, ir rūkymas. I savaites Amerikoje,

EGIPTO PREMJERAS CHALIL ATVEŽĖ NAUJAUSIUS PASIŪLYMUS
Izraelis priekaištauja, bet jis bus priverstas 

tartis ir susitarti dėl taikos sutarties
WASHINGTON, D. C. — Egipto premjeras Mustafa Chalil 

antradienį atskrido į Washingtona, kad galėtų išsikalbėti su pre
zidentu Jimmy Carteriu ir bandytų baigti taikos pasitarimus su 
Izraeliu. Egipto ir Izraelio pasitarimai buvo nutraukti, kai abi vals 
lybes nutarė nesilaikyti pagrindinių taikos sutarties principų.-bet 
praplėsti jau aptartus ir paruoštus susitarimus. Pirmiausia pra
šė daryti pakaitas Izraelis, p vėliau naujų teisiu pareikalavo ir 
Egiptas. Izraelis, prezidento Carterio patariamas, sutiko pasira
šyti pirminę taikos sutartį ir atsisakyti nuo bet kokių papildomų 
reikalavimu.

Atrodo, kad ir Egiptas yra pa
siruošęs padaryti kelias konce
sijas, bet Egipto prezidentas Sa- 
datas vis dėlto nori, kad pagrin
dinėje sutartyje būtu nustaty
tas laikas kairiojo Jordano k ran

Prezidentas pagyre 
Mormonu šeimas

SALT Lake Sity. Utah. — Pre 
zidentas Carteris sekmadienį 
Mormonų Bažnyčioje pasakyto- to ir Gazos sričių administraci- 
je kalboje-pamoksle išaukštino jai galima sutvarkyti. Savo laku 
šeimos gyvenimo dorybes, pa- Izraelio pareigūnai buvo sutikę 
girdamas Mormonų Bažnyčią ir penkerių metų laikotarpyje sut 
kritikuodamas “mūsų modernią, varkyti ginčijamų sričių admi- 
nepastovią. palaidą visuomenę’.- nistraciją. Izraelis nenorėjo pri-

Neabejojama, kad Preziden- teisi,ų Pale6tir*Ąe-
tas susilauks kai kurių moterų r 
grupių nepasitenkinimo, kad nė 
žodžiu nepaminėjo ERA (Eoual- 
Rights Association), o morrrip-

Meksikięoc kerštas j
SAN Antonio Tex. t- Juan Į 

Rodrigez. 57 metų amžiaus tėvas; 
nušovė į teismą vedamą gran-i 
dinėmis surakintą Jimmy Gar
za, 31, nušovusį saliūne du jo 
sūnus Alfredo, 32, ir Teodoro. 38 
metų amžiaus.

šerifo policijai vedant į teis
mą 15 suraktintjų kalinių, iš pa
šalinių žiūrovų būrio prisiarti
nęs Rodriguez suvarė Garzai iš 
revolverio visas 6 kulkas ir šau 
dyklę numetęs šalin, ramiai pa
sidavė policijai, patenkintas pa
sisekus atkeršyti sūnų žudikui! nern°k^ už patentus, kad -rusai 
Rodriguez kaltinamas žmogžu- J - 
dyste.

Brežnevas kabėjosi
■ i jjsu, senatoriais

MASKVA. Rusija P’ _z.nevas j 
* gaila ilgai kalbėjo-’ atvykusia 
dvilikos žmonių senatorių, gro
pe. Jis ilgiausiai kalbėk su 
sen. Ribikovu, kuris vadovavo 
13 žmonių senato delegacijai. 
Vietoj atsakymų į senatorių 

. klausimus, pradėjo juos klausi
nėti, ką Rusija yra padariusi blo 
go Amerikai, kodėl prezidentas 
taip aštriai kabinėjasi prie Ru 
sijos. Kad rusai baigia Ameri- 

. kos pramonės paslaptis ir nieko

gaudyti disidentus
VARŠUVA. Lenkja. — Pas-i 

kurinėmis dienomis policija pra 
dėjo gaudyti disidentus, nepri
tariančius komunisto Edward 
Gireko įvestai kontrolei. Lenki-1 
joje praplito komitetas, kuris 
vadinosi “Visuomeninės apsau-

; lupa labai didelius muitus nuo 
1 lietuvių, latvių ir estų už siun- 
I čiamas kalėdines dovanas, Brež 
, nevas pabaigė jų tvirtinimus ir 
■ pareiškė, kad nesiųstų brange
nybių. Jeigu amerikiečiai nieko 

j nesiųsstų, tai rusai ir muitų 
‘ imtų.

ne-j

nai bendrai yra ERĄI3 įmbte- 
rims. lygių teisių draugijai) 
priešingi. Carteris pabrėžė kad 
-moderni visuomenė nusilpnino 
seimu struktūrą, labai padaugi
no skyrybų-divorsų kiekius ir 

‘ vien dėl to per praėjusį dešimt
metį padaugėjo nepilnamečių 
savižudybės.

ERA šalininkų organizacijos 
buvo iš anksto pareiškusios pa
geidavimą kad Prezidentas mor 
monams apie ERA nekalbėtų, 
dėlto kad Mormonų , bažnyčios 
agitacijos Utah. Neveda ir Ari 
zona neratifikavo Amendmento 
dėl moterims lygių teisių.

Primintina, kad Mormonų 
bažnyčia, pranašo Joseph Smith 
įsteikta 19 šimmtmečio pradžio
je tiek paraidžiui laikėsi bibli- 

I jos. kad patriarku pavyzdžiu 
oraktikavo daugpatystę.

čiams, bet galų gale jis nusilei
do ir sutiko leisti palestinie

čiams įsikurti Jordanijos žemė
je. Izraelitai buvo pasižadėję, su 
sitarę- su Egiptu pąlesriniečių 

:rinktais-’ ^tM^Vaisr,<npadacytx' pa
grindą alesrinos; • <auton orrri j a i, 
■b- gal vėliau - ir nepriklausomy
bei. " : ‘ n r :

gos komitetu”. Jie susirinkdavo, į Nustatyta, 
išklausydavo jų pačių suruoštos ‘ " — -y; 
paskaitos ir skirstydavosi. Len
kam šovė į galvą mintis, kadi 
dabartinė visuomenė privalo bū 
ti apsaugota, jai priklausančios 
pagrindinės teisės privalo būti 
visiems taikomos. Praeitą tre
čiadienį šio komiteto nariams 
skaitė paskaitą Jace Kuron. Po 
paskaitos ir pasikalbėjimo, jis 
žingsniavo namo. Jį sustabdė 
Giereko policija ir pradėjo ka
mantinėti, kuriais sumetimais 
jis skaito paskaitas visuomenės

Įvairūs vėžiai 
įvairiai kankina

HAMBURGĄS. Vokietija. —
kad įvairūs vėžiai

— Kinijos vicepremjeras ir apsaugai. Tam tikslui esanti vals 
ministerių tarybos pirmininkas tybinė policija. Jis aiškino, kad 

valstybinė neatlieka savo parei
gu, krašte priviso labai daug va 
gilių, kurie visuomenę užpuldi
nėja ir skriaudžia. Policija esan 
ti bejėgė.

Teng Hsiopingas pareiškė, kad 
jis visai nesiekia premjero pa
reigu. Jis yra pasiryžęs klausyti 
vyriausybės įsakymų. Mao kri
tikuoti. nereiškia jį nuvertinti,
— pareiškė Tengas.

įvairiai žmones kankina. Mūri
ninkus, ūkininkus ir jūreivius 
kankina odos vėžiai, nes juos 
daugiausia paliečia karšti saulės 
spinduliai. Jonizuoti spinduliai 
sukelia kitos rūšies vėžį žmo
gaus vidaus organuose. Specia
listai dabar nustatė, kad ne vi
sus rūkančiuosius nukankina vė 
žys. Vieniems rūkoriams vėžys 
įsimeta į plaučius, o kiti rūko, 
bet vėžio negauna. Jų plaučiai 
pajėgia atsispirti vėžiui. Yra rū
korių, kurie gauna lūpų, gomu- 
ro ir odos vėžius, o plaučių vė
žio negauna, žmones ir kitus gy 
vius nuo vėžio apsaugo įvairūs 
atmosferos sluoksniai ir debe
sys. Be jų vėžys i visus suėstų.

— Amerika privalo daugiau
—. Ne tik Kinijos kariuomenė, 

bet didelė civilių dauguma yra 
pasipiktinę Mao Cetungo griež
ta politika ir nekultūringa “kul
tūrine revoliucija”.

Vikingai pirmieji 
atrado Amerika

( LONDONAS. — Numizmati
kos ekspertai autoritetingai pat- 
virdno. kad Maine valstijoje 
TAV-bėsc seniausioje indėnų gy 
venvietėje bedarant archeologi
nius kasinėjimus rastas 11 šimt 
mečio Norse vikingų pinigas yra 
pagaliau tikras daiktais įrody
mas, jog tuo metu, tai yra 400 
metų prieš Kolumbą vikingai 
Norvegijos kolonistai Islandijo
je ir Grenlandijoje jau prekiavo 
su Amerikos indėnais, tai reiš
kia, kad Leifas Eriksonas šimt
mečiais anksčiau atrodo Eiaurės 
Ameriką, tik buvo laikomasi tra 
disijos kad Kolumbas, kadangi 
ispanai ir italai tos garbės la
bai nori. Yra ir daugiau daikti
nių įrodymų, kaip pav. New- 
foundlando šiaurėje prie Šven
tosios Įlankos (Sacred Bay) 
prieš keletą metų atkasta bu
vusi vikingų gyvenvietė; be to, 
islandiečių sagos nemeluoja. 
Tas pinigas buvo rastas jau 1961

— Paaiškėjo, kad pasitarimų 
su sovietų valdžia saugumo su
metimais, buvo iškeltas ir sovie 
tų naujų karo lėktuvų pasirody
mą Kuboje. Amerikiečiai tvirti-( metais, bet tik dabar autoritetų
na, kad tų lėktuvų esimas Kubo patvirtinta, kad tai yra norma- 
je sudaro pavojų Amerikai. jnų (norvegų. Norse vikingų) pfe

Egipto premjeras ilgai tarėsi 
netik su prezidentu Sadatu. bet 
visą .šitą klausimą aptarė ir vi
sas kabinetas. Jis turi galvoje 
Izraelio premjero padarytą pa
reiškimą-apie jokių nuolaidų ne- 
darymą ir turi galvoje labai 
jau puikybėn pakilusio gen. Da- 
jano pareiškimus. Bet Egipto 
premjeras yrą įstikinęs, kad Iz 
raelis turės atsistoti ant žemės 
ir susitarti. Jeigu jau nedarytų 
jokių pataisų aptartoje sutarty
je, tai vistiek reikia susitarti.

Egipto premjeras Chalil buvo 
gražiai sutiktas aukštų valsty
bės departamento pareigūnų. Jis 
pasimatė su diplomatais, dirban 
čiais prie ruošiamos Egipto ir 
Izraelio taikos sutarties. Be abe 
jo. 'jis bus parodęs Egipto pa
ruoštas pakaitas. Egiptiečiai no
ri, kad būtų sudaryta palestinie 
čiu rinkta atstovybė ateinančiu 
metų pabaigoje, o ne už penke- 
rių metų. Gen. Dajanas šdidžiai 
pareiškė, kad jis nevažiuosiąs 
į Washingtona tolimesniems pa 
sitarimams, bet jis privalės ap
tarti naujus Egipto pasiūlymus 
ir išdėstyti Izraelio pažiūrą tų 
pasiųlyrrc ''kalu.

K^ adienį premjeras Cha
lil lunes pasimatys su prezi
dentu Carteriu ir abu nutars, 
kas daryti su paskutiniais Egip 
to pasiūlymais. Gal teisingiau 
bus pasakyti kaip tas mintis 
įvesti į taikos sutartį. Galima 
bandyti tartis su Izraeliu ir įra
šyti juos atskiru paragrafu, bet 
galima tuo reikalu pasikeisti 
nuomonėmis laiškais. Toki diplo 
matiniai laiškai turi sutarties 
galios, jeigu jie prijungiami prie 
sutarties, tampa josios priedu.

nigas (penny) iš karaliaus Olaf 
laįkų, o Kyrre viešpatavo nuo 
1067 iki 1093 metų.



Santaupos didėja,— hnonės turtėja 
atgavo pasitikėjimą ir bėgimas 
sustojo.

Midland U up ir skol. b-vei va
dovauja prityręs finansininkas 
advokatas Frank Zogas ir kiti 
lietuviai direktoriai. Direktorių 
tarpe įvyko pasikeitimas: vieto-j 
je mirusio a.a. John Evans, pak-: 
riestas jo sūnus John Evans, jr. 
ir vietoj išvokusio Joe Dargio į 
Floridą, pakviestas Algis Šimkus.

Midland taupymu ir skolinimo 
b-vės vadovybė, r orėdama ge
riau aptarnauti savo klijentus, 
prie centrinės įstaigos Bridge
view, 1L. pripirko žemės sklypą 
ir ruc'šia planus įvesti DRIVE 
IN operacijas.

Midland taupomo ir skolini
mo b-vės centrinė įstaiga randa
si 8929 So. Harlem Ave., Bridge
view, IL 60455; Brighton Parko 
skyrius 4040 Archer Ave., o Mar
quette Parko - 2657 W. 69th 
bt. Chicago, IL. 60629.

Bendrovės vadovybė dėkoja 
taupytojams už lodomą pasiti
kėjimą ir kviečia savo santau
pas laikyti Midland taupymo ir 
skelinimo bendrovėje.

(aj)

Frank Zogas
Midland taupymo ir skolini

mo bendrovė prieš porą metų, 
kritišku Marquette Parkui me
tu, atidarė skyrių, ateidama 

. gyventojams į pagalbą ir susti
prindama žmonių ryžtą nea
pleisti gražiausios ir turtingi
ausios lietuvių kolonijos.

Midland taupymo ir skolini, 
mo b-vės Marquette Parko 
skyrius randasi pačioje Lietuvių 
Plazos širdyje, 2657 W. 89th St. 
prieš lietuvių paiapijos bažnyčią. 
Per tuos porą metų, apylinkės 
gyventojai jau sutaupė 8 milijo
nus dolerių. Tas parodo, kad šio
je vietoje buvo reikalingas ban
kas, kuris galėtų gyventojų po
reikius patenkinti. Indęliai visuo-

Turistų JAV daugėja
WASHINGTON. U. S. — Tra 

veli Sedvice (JAV Kelionių 
Biuras) spėja, kad dėl kelio
nių lėktuvais kainų numažinimo 
ir dolerio nupiginimo turistų 
JAV-bėse skaičius buvo rekor
dinis. Iki šių metų pabaigos ti
kima, kad turistų bus nemažiau

se trijuose skyriuose jau prašoko 20 milijonų, tai yra 7;7,nuošim-
.4 "t j________ :  _ •   45 milijonus dol.

Midland taupymo ir skolinimo 
b-vė moka- aukščiausias leistas 
palūkanas, o indėlių. 'sąskaitos 
yra apdraustos: federalinės vai- 
džios / -

Mddlaiic-'feupymo- ir skolinimo 
b-vė duoda namams pirkti pas
kolas ir tuo prisidėcMpde-i^nių

In rlrX, nnvHn"t2aii> 1

čiais daugiau aip praėjusiais me 
tais. Nuo sausio pradžios iki bir
želio pabaigos turistai JAV-se 
išleido $3.5 bilijonus, tai yra 17 
nuošimčių daugiau kap pernai.

— Aukščiausias teismas atme- 
_tė . žurnalisto M. A-Farber že
mesnio teismo nutarimą, kur jis 
.būro pripėzintas'/teismo įsaky- 
mo neklausymu. Teismas atme-

M. Šileikis Žiema (Akvarelė)

namtflfeiAos pakilo, o gyventojai i h $285.000 dolerių:c baudom Kf iūoka ‘ ;:^inti- ’Amerikoš teis
j j / P, YLCJ 
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Sekretorius A- B. Strimaitis 
Seimui pranešė, kad 1913 metų 
gale organizacija turėjo 5,647 
narius, kurių daugumai (2,130) 
buvo 18-29 metų amžiaus. Mirė 
bėgyje metų 54 ir pomirtinių 
išmokėta $8,700 (1912 m. mirė 
87, pomirtinių išmokėta $12,- 
977). Sakė, kad tikslią pomirti
nių išmokėjimo statistiką Susi
vienijime tepradėia vesti 1907 
m. gruodžio 31. Per šešerius ma
tus (iki gruodžio 31, 1913), po
mirtinių išmokėt? $15,479.48, j 
nariai į įvairius fondus sumo
kėjo $110,083.04. Tiems laikams 
tat buvo, tartum, milijoninės 
sumos.

Naujas buvtf dr. Jį T. Baltru
šaitienės -raportas. Sakė, nuo 
1912 m. birželio 1 iki 1914 m. 
gegužės 15 peržiūrėjusi 2,900 
vyry ir 525 moterų aplikacijas. 
Vidutinio amžius buvęs 30 me
tų pilnų blaivininkų tebuvo vie
nas lietuvis iš šimto, blogiau
sias sveikatas turėjo angliaka
siai ir siuvėjai, didelis įsirašan
čiųjų nuošimtis nemokėjp 'savo 
pavardžių pasirašyti. / ' 1 '

Po 28-tojo Senųo Europoje 
įsiliepsnojo Pirmasis pasaulinis 
karas, kur, rusų poeto Mandel
štamo vaizdžių posakiu, susikir
to liūtas, arai ir gaidys. Tuo me
tu padangėmis jau skriejo Lie
tuvos Vytis už nepriklausomy
bę. Spaudos bendrovės vardu, 
jos sekretorius, Tėvynės redak
torius, SLA prezidentui Pranui 
Živatkauskui pritariant, sušau
kė antrąjį didįjį Amerikos lie
tuvių pelitinį, Ą-išuotinun pa- \ 
vadintą Seimą, Brooklyn; N, A/ 
1914 m. spaliu1“3< : jx. b?

‘ "7 (Bua daugiau) -. v j ;v

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 7 • 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės^ į tfėtuvi^ 

American Travel Service.
% 9727 S. West«rn Ave^ Chięagų, !!!. 6P&43

(Tęsinys)
Ateivių globai $256.50; Prie

glaudos namui $195.25; naujai 
įkurtam Našlių ir Našlaičių fon
dui $17v.5O; šio Seimo įkurtam 
SLA moksleiviams stipendijy 
fondui $150; Kankinių kasai 
$164.95; Tautos Namams Vil
niuje $122; Vištaliui $60 (jam 
1912 m. rugpjūčio 2 mirus, pi
nigus P. T. paskyrė SLA kny
goms leisti); pirkti poetui Jo
varui ūkį Lietuvoje $56.29; Juo
zo Gabrio Informacijos Biurui 
Paryžiuje $50; Vilniuje einan
čiam lenkų kalba Litwa laikraš
čiui $30; socialistų mokslei
viams Paskolos rateliui $21.83; 
K. Donelaičio paminklui $10. Po 
penkinę gavo sekantys tautiniai 
reikalai: Saulės mokytojų kur
sai Kaune, kum Juo’zo Tumo- 
Vaižganto fondas rytų Lietuvos 
lietuviams šviesti, ir dviklasė 
lietuvių mokykla Vilniuje.

Susivienijimo Tautiški Cen
tai ir seimams prisiunčiamos 
aukos tais laikais buvo, tartum, 
Lietuvių kultūros fondas, finan
siniai paremti įvairius Pribre- 
stančius tautinius reikalus.

Prezidentas Pranas živatkau- 
skas raportavo, kad Susivieniji
mo reikalais pasakęs 41 prakal
bą: šešiose Amerikos valstijų 
kolonijose, ir nuajiems nariams 
paliudymų pasirašęs 3,088. Lan
kėsi trijų valstijų apdraudos de- 
partmentuose Susivienijimą į- 
taisinti, bet kol kas tepavyko 
Marylande ir Illinois valstijose.

bandė, bet nepajėgė atidaryti. 
Jie paprašė bendrovę, kuri ga

niuose ir ir apsaugo nuo "kalėji- mina tuos seifus, kad atsiųstų 
mų. j specialistą ir atidarytų. Bet spe-

Tonny Accardo kalėjime ne-Įcialistas lūkuriavo. Jo negalėjo 
taip greitai surasti, o kai sura
do, tai jįs neskubėjo į Accardo 
rūsį važiuoti.

Tada FBI grupės vadas pa
prašė dukters, kad atidarytų 
seifąJie pastebėjo,kad turi įsa 
kymą jį atidaryti. Jeigu jineati 
darys, tai jie sudaužys užraktą 
ir įeis į seifą. Jie neturį daryti 
bereikalingų nuostolių.

Duktė su dviem advokatais
išėjo i virtuvę pasitarti, vėliau jFraA^nios Zp^tmZnt^ba- 
iš virtuvės skambino tėvui.JamjVo paprašytas padarvti Susivie_ 
pasakė,kad agentai atrodo inan|nijimo knygų Teviziją Jos buvQ 
dagūs, nenori nieko' gadinti. Tė- ras{os pilnoje tv?rkoje 
vas jai davė seifo kombina
ciją ir liepė atidaryti. Jame yra - 
visos-jo piniginės santauposJbet 
daugiau nieko ten nėra. Duktė

sėdi, bet patys gengsteriai jį va
dina gengsterių vadu/Panašiai 
apie jį kalba angliškoji spauda 
ir drąsesnieji radijo komenta
toriai prie 70 meti) artėjantį Ac- 
cardo vadina mafijos vadu.

Kanas nuo karto policija ran-

Kaip FBI surado gengsterio pinigus
Šių metų ankstybą lapkričio 10 

dienos rytą dvi FBI mašinos 
privažiavo prie didžiausio Chi- 
cagos, o gal ir visos Amerikos 
didžiausio gengsterio namų ir 
paskambino kad šeimininkas 
juos įleistų.

FBI veikia Federal. Investi- 
gacijos Biuras, kurio agentai se
ka ir gaudo pačius didžiausius i
nusikaltėlius. O didžiausias Chi-jda nužudytą apyjauni gengste- 
cages gengsteris yra Tony Ac- rj. bet nepaskelbia žudikų. Ma. 
cardo, kuris laisvai važinėja po 
kraštą, River Forest turi dide
lius šamo namus ir nesėdi ka
lėjime. Gengsteris, rodos, turė
tų sėdėti kalėjime, bet jis nesė
di. Jis ketis kartus buvo areš
tuotas, teisiamas ir bandytas 
teisti, bet ilgesniam laikui ka
lėjime niekad neturėjo būti.

Policija 'Accardo gana' dažiiėf 
suima; apk Rūšinėj a, užvedą 
byla.bet’ niekad jo nehųbaudžia? 
Jjf turi ge rus ad vok a tii š, k urle'

t'< ii 

s.i*< ?

tyt, kad gengsteriai turi savo 
taisykles pinigams išgauti, ne
klusniems gengės nariams bau
sti, o amerikiečių spauda laisvai 
apie tai rašo*. Manome, kad ir 
lietuviams bus įdomu patirti, 
kaip FBI rado Accardo pinigus 
vakarų Ghicagės priemiestyje^ 
kuris.?vadinasi River Forest. Ta-

.miestely, jig turį gerai. ąp- 
ty . dicfęlį -aąrną,! ^sh;
land".’ fNaaiaSf^iidęiis, vieno .... . . -
aukšta,/: didelį3.rūsys,mąrinis.iš ^dare seifąagen- 
viso name .buyp yirš -^ įyąjraųs
,^gdziteikambarbkkutįųę^teyji/ ■ .-m,.-. ..
ką ĘBį agentųį^ai mjędugųįąį ^v0
iš^rėįė.laišku skyrimais. /^, .

u ;Vienoje perskyrimo lenty- 
r.ųsia' ra(io.?Pir.Lgjį, Iš .yĮso. radd^nėlėjė rado stiprias austinės me- 
2/5,000 dolerių^. Jįe buvo seife, ' '
o’ seifas Kųyo^a^

su* a (I vok a taisau t įsi leido į rūsį,

tams jį patikrinti. Seifas buvo 
didėlis, r6 "pėdų aukščio. Seife

j* *• *- į£'* **skyrimais.

r f 'yi?P°j.e perskyrimo len ty

'•a7| ,yir 
jinomg

• Nemokamas patarnavimas uzsįjcinf -
alų ęeruisesj, ^viespuęm ir auwiao vimom; PapgtyxLi--
me Keliom^ draucimA, 
Sndawme įsKvietunus giminių apsilankymui Amerikoje ir teiktame infoe- 
jiacuas visštis kelionnj^reikalals. etasf

nil tra (mi mAl.

T ' t
FEI agentai kra tą' darė dviem 

grupėms.,t<Yienį ^jkjrino vienus 
kalbariuSy-o.iiti r~kitur. Kiek
vieną daiktą FBI agentai nu' 
fotografavo,kad padėtų ten,kur 
jis anksčiau yra buvęs. Visi ži
nojo, kad Accardo operavo di
delėmis pinigų Šurnomis. Jis 
gaudavo dideles sumas, jam rei
kėdavo jas išmokėti. Į banką tų 
pinigų jis nedėdavo, kad nega
lėtų prisikabinti.

Agentai skambino, duris dau
žė, šaukė, bet niekas neatsilie
pė. Susidarė įspūdis,'kad nieko 
namie nebųtų. Jie pasitraukė 
nuo namo ir stebėjo, ar kartais 
kas nors neišeis. Kai nieko nepa
stebėjo, tai nuvažiavo pas neto-l !• v* i, -5 •• «

-džiagos maišą. Jame rado du 
galingus/revolverius ir ribotą 
kiekį šoviniu. Kitoje’lentynėlėj a 
kiekį šovinių. .Kitoje lentynoje 
rado dėžę su įvairiausiais užra 
šals, tiktai vieno Accardo žino
mais. Pašalyje stovėjo kelios 
bonkot geros degtinės.

Trečiojo lentynoje storėjo vy
no bonkų dėzė.Kai pradarė,tai 
dėžėje nerado nei vienos vyno 
bonkos. Ten gulėjo guma per
skirti pinigų ryšulėliai. Ryšulė 
tiai buvo $50.00, $100.00 ir 
$500.00 banknotais, atskirti gu
melė. Seife nieko daugiau ne
rado. Tada.visi nuėjo į virtuvę 
ir visų akivaizdoje vienas FBI, 
agentas viską suskaičiavo. Pasi-į 
rodo’, kad seife Accardo laikė ' 
$275,000.

• 
. FBI agentai išsinešė visus pi-/ 
nigus, ginklus ir užrašus. Tuo-’ 
jau nuėjo pas federalinį teisėją, 
kuris leido FBI laikyti paimtus 
daiktus iki teismo, FBI nori iš 
aišskinti, ar tie pinigai nebuvo 
pavogti is kurio nors banko. Jei
gu taip, tai iš kurio? Jie taip pat 
nori išbandyti, ar kaliais gink
lai nebuvo naudojami kokiems 
nusikaltimams. Taip pat bandys 

• iššifruoti užrašus ir pastabas, j 
I Pats Accardo teismui neprisi-

<š anksto-—pneš-45-60 dieną. / čf piŽTd T’, -
N
i

America U the place that is made 
oat cf dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make

r-*turitY ✓ 5 ymn. 10 month* <4~ the Ar* ' 
ywr). Bond* rnpliMRrf if <• J

«L When neeckd they cm ba cmM ♦

six years. That means your dreams 
can come true fester than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
^ocd-a-Month plan where you b^nk.

TMore you know it, your American 
will be a reality.

Take stock in America.

U gyvenančią dukrą, parodė do 
kumentus ir pasakė, kad turi 
teismo įsakymą Ar Acardo na
mą iškrėsti. Jei duktė atidarys 
namą, tai durų nelauš, bet jei
gu ji nenorės ta: padaryti, tai 
jie duris pralauš. įeis į vidų "ir 
namą iškrės. Duktė .pagalvojo ir 
sutiko atidaryti tėvo paliktą na
mą.

Du agentai fotografavo, o ki
ti agentai iškrėtė kiekvieną P 
kambarį, koridorius, palėpę iri 
rūsį. Apžiūrėjo kiekvieną pėdą,) statė, bet 2 jo advokatai kreipė 
ar kartais nebuvo kas nors pas t si į teismą, kad atiduotų paim- 
lėpta. Namo gale rado užmas-(tus pinigus. Advokatai aiškino 
kuolą seifą, į kurį galėjai įeiti iš, teismui, kad įstatymai nedrau- 
kjto kambario gerai išlygintos jdžia žmonėms savo pinigus lai- 
šienos. Tuo tarpu j Accasdo na-| kytįmamir, bet teisėjas kitaip 
mą atėjo du advokatai. Jie per-j galvoja. Jis leido FBI įstaigai 
žiūrėjo teismo teisėjo įsakymą!tuos pinigus laikyti Dirkseno 
ir FBI agentų asmeninius liudi
jimus. Tuo tarpu buvo atidary 
tas seifas. Tai buvo nuo ugnies 
ir vagilių gerai apsaugotas kam
barys rūsyje.

Tame seife jie rado kitą sei
fą, nfedegamą, 6 pėdų aukščio. 
Jie bandė atidaryt; šį seifą, bet 
neturėjo kombinacijos. Visaip

name, kol visas reikalas paaiš
kės. Jeigu Accardo tokią sumą 
uždirbo, tai kodėl jis už juos 
valstybės mokesčių nemokėjo? 
Atrodo, kad dviejų advokatų Ar 
vardui neužtcks.Teks daugiau 
samdyti ir pačiam į teismą atva
žiuoti.

čikagtetis

GEROVĖS KOMITETAS - - ;
4018 Franklin Roąd ;h

Pittsburgh, Pa. 15214 * . ?' *
Artinasi Gruodžio ’ December Mėnuo, kiuid metu pyk

sta SLA Pildomosios Tarybos NOMINACIJOS.
Nominacijų proga mums malonu pareikšti, kad SLA yra 

toji organizacija, kuri pajėgia ir sugeba apjungti visų pažiū
rų lietuvius bendram lietuviškam darbui ir visu šimtu nuo
šimčių išpildo savo įsipareigojimus nariams ir visuomenei...

Turime pripažinti, kad SUSIVIENIJIMAS los gcrcVėaJr 
laimėjimų yra pasiekęs dėka savo dabartines vadovybes, ku
ri pavizdingai veda ir atlieka organizacijos reikalus. Jų pas
tangomis organizacijos finansai kasmet didėja, kyla SLA 
populiarumas visuomenėje, pasiekta gražios vienybės narių 
tarpe, Organizacija aktyviai dalyvauja Lietuvos laisvinimo 
darbuose ir savo veikla prisideda prie lietuvybės pataikymą

Mums visiems svarbu ir toliau išlaikyk SUSIVIENIJO 
LIETUVIŲ AMERIKOJE tvirta ir gerą padėti ir tuo užtikrin
ti organizacijos ateitį ... ,

Gerai žinome, kad tas daugiausiai priklauso uuo Susivie
nijimo vadovybės, todėl šiose NOMINALUOS kviečiame ati
duoti savo balsus už žinomus ir patyrusius SVŠ1V1ENU1MO 
veikėjus, dabartinius PILDOMOSIOS TARYBOS narius.

Į NOMINACIJŲ BALOTUS {RAšYKITk:

PAUL P. DARGIS — Prezidentas
ALEXANDER CHAPLIKAS — Vice Prezidentas

• CrENEVIEVE MEILIŪNAS — Sekretorė
EUPHROSINE MIKUŽIS — Iždininkė į
JOSEPHINE MILLER — Iždo Globėja :
CHRISTINE AUSTIN — Iždo Globėja
DR. DANIEL DEGESYS — Daktaras Kovotėjas

Esame įsitikinę, kad šie patyrę žmonės getui žihtMtfeji 
organizacijos darbą tvarkys ir ves Suavimi j imą geriausiu 
keliu.

VISI DALYVAUKIME NOMINALUOSE 1H ATIDUOKI- 
ME SAVO BALSI S Už MUSŲ SIŪLOMUS VWKfi.H*S.

Juliana AndrtflfonK Sekretorė
SLA GEROVES KOMITETAS

NAUJIENOJ CHICAGO 1, n£ IVedncsday/No' qubcj *3, l&g



MŪSŲ SPAUDOJE
* Bendruomenės Ku\tūrpo\v- 

tikieriu klaidžiojimai
Kinija? Ten nė su žiburiu nera
si jokių politinių teisių, bet yra

Dirvos nuolatinis bendradar- <lar aPribotas W;
bis, pasirašęs vm inicialais, pa
sižymi taikliomis pastabomis ir 
komentarais. To laikraščio 46 \ 
hr. jis taip rašo:

— Aną dieną DRAUGO veda
mojo autorius b. kv., rašydamas: 
apie Kinijos-Japonijos paktą ir 
iš to kilusius nemalonumus so
vietams, nuo savęs dar pridėjo:

“Pavergtųjų tautų žmonės 
slapta džiaugiasi didėjančiais 
nesutarimais ir puoselėja viltis 
galimo konflikto proga atgauti 
laisvę. Yra žinių, kad komunis
tinė Kinija sustiprins savo pro
pagandą Sovietų pavergtom ne_ 
rusiškoma tautoms.”

— Tai, žinoma, kelia klausi
mą, kad jei pavergtieji SLAP
TAI džiaugiasi, iš kur tai b. kv. 
žino, ir jei žino, kodėl jis turi 
išduoti paslaptį? Iš viso, mėgs
tantiems pagalvoti mūsų tikri 
ar tik įsivaizduojami santykiai 
su kiniečių komunistais patiekia 
nemažą mįslę. Prasidėjus išei
vių politiniam gyvenimui, vis
kas buvo aiškiau. Sidzikauskas 
nuvažiavo į Taiwaną, nusifoto
grafavo su Čiang-Kąišeku, ir be 
veik įtraukė Tautinę Kiniją į 
Pavergtųjų Tautų Asamblėją. 
Vėliau Bendruomenė, bandyda
ma išplaukti į tarptautinius van 
denis, gyrėsi, kad jos ryšinin
kas kontaktavo Kinijos komunis 
tus. Tur būt pagal principą, kad 
mūsų- priešo priešas yra mūsų 
draugas. Gal tai ir būtų tikra 
‘.'realpolitik”, tačiau iki šiol mes 
savo laikyseną daugiau rėmėme 
teisiniais ir moraliniais pagrin
dais. Tauta turi teise pati spręs
ti savo Ūkimą, aiškinom mes, 
o po Helsinkio pakto skundžia
mės dėl nesiskaitymo su žmo
nių Iteisfenil Bet ką bendro su 
žmonių Įbėfsemis: turi Raudonoji

mus gyvenimas. Galima vesti 
tik sulaukus 24 metų ar dar vė
liau ir tik visai neseniai buvo 
leista jauniems žmonėms pasi- ’ 
rodyti gatvėse susiėmusiems už 

'rankų! Palyginti su tuo, Taiwa- 
nas yra nepaprastai laisvas kraš 
tas. Jei mes skundžiamės, kad 
Vakarai mus išdavė, turėtumėm 
parausti iš gėdos ir dėl savo 
Taiwano išdavimo. Bet giriantis { 
spaudoje dėl kontaktų su kinie- ‘ 
čių komunistais, tai ir į galvą 1 
neateina? Galima aiškintis, kad 
moralė iš viso -su politika nesi-. 
derina, bet tuc atveju kyla nau- • 
jas klausimas: jei mes galime 
viešai kontaktuoti kiniečių ko
munistus, kodėl to paties neda-1 
ryti su... lietuviais komunistais? į

Bendruomenės kultūrpolitikie-! 
riai yra labai greiti kaltinti Ame 
riką ii kitus neabejotinus mūsų ■ 
draugus už Helsinkio aktų pasi- j 
rašymą ir detentės politiką, bet: 
patys bendradarbiauja su oku- • 
pantais ir vaizduoja rezistentus. \ 
Daugeliu atveju išryškėję, kad • 
jie yra tik bailūs karjeristai.

ZAB£TM1AN 
K. M£N 
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Piketavimas - Jaunimo Centro Apsauga

IMPORTANT NEWS FOR •

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM"- Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doans Pills for 

muscular backache, remember this- ■ » 
MOMENTUM Tablets are 59% stronger ! 
than Doan s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam rehever per 
dose to relieve backache

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' Theres no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than’ MO&OTUM 
tablets Take ohiy as directed

No. 79

RINITĄ KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
, - . .. ę/ - • i ». - - \ .1 j: j •_ - ,

Nauįkmaaft psllmi gavtl puDrlv Knygy, kuri** pi pert brt krtd< 
ar .

Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų 
atiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 

;nua»: 367 pat Kaina $8. > - —
- A. FakalnWds. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimlni- 

laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskira- 
į tyti 1 12 dalių. 296 psL. kaina $5.
1 Dti Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, H tomas, 

' t. - fiais viršeliai!, 336 psL Kaina $8.00. Minkštai! virš.
Praf. Vad. Slrfiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 

RUA, I dalis. 208 pat, Įrišta — $3,00, minkštais vlr- 
šeiiris — $2,00; H dalis, 225 psL. Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais __ ___________________-___________

Visiems žinoma, kad Jaunimo
• Centras yra lietuviškos išeivijos 

K. Petrokaitis gyvenimo ašis, apie kurią suka- 
! si Chicagos lietuvių visomeninis 
! veikimas. Užtat ir visų akys į jį 
yra nukreiptos linkint vien tik 
gero.

j Todėl tenka pasidžiaugti, kad 
lietuviai savo sukurtas vertybes 
brangina, jomis rūpinasi ir sau
go nuo visokeriopo sunykimo 

I bei suniekinimo — leidžiant bol 
1 ševikinių filmų rodymą, parodų 
rengimą ir panašiai. Tik dėka 
visuomenės budrumo, sponta
niškai buvo pasisakyta prieš mi 
n etas negeroves. Gi buvusi de
monstracija, kuri apšaukta neva 
komunistų ir nacių inspiruota, 
ne tik nesugriovė Jaunimo Cent 
ro, kaip tam tikra spauda ėmė 
rašyti, bet tikrumoje apsaugojo 
nuo “sugriovimo” ir sulaikė jė
zuitų vadovybę bekrypstančią į 
visišką pasimetimą.

Pats gyvenimas rodo, kad lai
kas viską dildo, atseit, visos ne
gerovės išsilygina ir jos užmirš 
tamos, žinoma, jei toliau nebe
daroma senų klaidų. Bet kur 
tau, štai leista D. žilevičieneiGra-

15.03

1

suruošti okupuotos Lietuvos 
dailininkų meno parodą, kurios 
tikslas mums gerai žinomas. Jau 
tas pasako, kad vienoje iš Chi- 
cagos bibliotekoje jos suruošto
je parodoje buvo išstatytą aps
čiai propagandinės spaudos. At- 
rodo, kad Jaunimo Centre tas 
nebuvo leista daryti, šiuo atve
ju pasielgta protingai, nes ki
taip būtų susilaukta demonstra 
ei jų, kurios visais ’ atžvilgiais 
niekam malonumų nedaro.

Reikia tikėtis, kad ateityje jų 
ir nebus, nes pro užgulusius tam 
sius debesis matos ir pragiedru
lių. štai vienas iš j*: “Vieny
bė” spalio 27 d. rašo — “šiomis 
dienomis Chicagoje atsirado kul 
tūrininkų grupė, kuri drįso V. 
K. Jonyną kviesti su paroda. 
Dailininkas parodai atrinko ak
vareles, sutarė transportą. Bet... 
netrukus gavo rengėjų “atsipra 
žymą” — Jaunimo Centras bi
jąs prarasti langus, bijo piketuo 
tojų.. Jonyno paroda atšaukta”.

ta, nes minėtas dailininkas bū
damas Lietuvoje nepašykštėjo 
okupantui gražios panegirikos,

uis. fhu yra pasižadėję keletas se. 
organ žarijų ir pavienių asmenų 
papildyti šį fond;

Knygos kainu JAV ir Kana.
ir tuo pa-Idoje 15 dol., Vokietijoje 30 DM, 

pasiaukojusio(1). Britanijoje 7 sv. plius pašto
iJ tuvai ir lietuvybei asmens! ir 
f.minimą. Visu aukotojų sąra-

• šas bus atiduotas lietuvių muzi-
I kologijos

f

pakavimo išlaidos.

Paminklą projektavo skulp
torius Ban jojus Maziliauskas, 

j Paminklas . pastatytas šį pava
sarį lietuvių tautinėse kapinėse 
ir buvo pašventirtas kapų puo
šima cieneje.

Nuoširdus ačiū visiems, 
Chicagos Lietuvių Choro

Pirmyn Valdyba
Pirm. A. Brazis

Fonde aukos priiinanos Mid- 
I land Savings & Loan taupymo 
I Bendrovėje.

2, Izid brake Gardens, L mdon, 
W11 2PT, England.

Kaip anksčiau buvo skelbta, 
knygą gaus visi “Nidcs“ knygas 
klubo nariai, išskyrus tuos ku
rie atsisakė ją įsigyti. (Pr.)

Puikus Vytauto 
Smetonos koncertas

NAUJA KNYGA

A. a. Muziko Kazio Stepona
vičiaus Paminko Statybos Fon
das, kurį globoja pirmyn choro 
valdyba širdingai dėkoja vi
siems, kurie savo auka prisidė
jo prie paminklo pastatymo.

Paminklo projektas ir pasta
tymas kainavo 5,681.50. Iki šiol 
surinkta aukų 2,189 
šią sumą sumokėjo 
Steponavičiaus našlė

Aukotojų skaičius
visų čia išvardinti negalima, ta
čiau norime paminėti sekan
čius, stambesnėmis aukomis 
prisidėjusius, muz. Steponavi
čiaus gerbėjus: Vio'la ir Antanas 
plieniai 150 dol., po 100 dol. Al
dona ir Algirdas Braziai, John 
G. Evans, and Sons, Benigna ir 
Juozas 
Operos

dol. Liku- 
a.a. 
Alė.

muz.

didelis ir

Laurušon i ai, Lietuvių 
Choro nariai, Midland 
& Loan Assn., Walter 
Marija ir Antanas RirRask ir 

dziai; po 50 dol. John ir Flo
rence Drigot, Juzė Gulbinienė, 
A. Keliuočių šeima, Jadvyga ir 
Kazys Pdškai, Barbora Smole-

liaupsinimų ir tuo pačiu spiovė 
į veidą kenčiančiai Lietuvai.

J. Tijūnas

Dėl įvairių sutrikimų spaus
tuvėje ilgiau negu tikėtasi už
trukusi knyga apie Britanijos 
lietuvius pagaliau jau atspaus
dinta ir atiduota rišyklai. Jos 
pavadinimas: “Didžiosios Bri
tanijoj Lietuvių Sąjunga. Brita
nijos lietuviai 1947-1973”. Ne
trukus ji bus išsiuntinėta užsisa
kiusiems.

Leidėjai ypač siūlo tuo stam
biu (366 puslapių) didelio albu-J 
minio formato iliustruotu leidi- 

lietu-

Jaunas muzikas Vytautas Sme 
tona. Juliaus Smetonos sūnus ir 
buvusio prezidento anūkas, pra 
eitą sekmadieni koncertavo Car 

Inegie salėje. Koncertas buvo la- 
i bai energingas ir įspūdingas.
Salėje buvę amerikiečiai buvo 
labai patenkinti. Jie seniai ne
girdėjo taip energingai ir gra
žiai atlikto koncerto. Romanti
nės muzikos dalis buvo pavyz
dingai atlikta. Salėje buvo patys 
geriausieji muzikos mėgėjai ir 
vertintojai. Reikia atidžiai sekti 
spaudoje pasirodančios žinios. 
Muzikas susilaukė gėlių ir pa
dėkų. Salėje debiuto klausėsi ir 
Birute Smetonienė, 23 metų am
žiaus muziko motina. Buvo ir 
lietuvių, muzikos mėgėjų, bet jų 
galėjo būti ir daugiau.

ir da- 
Jiems

niu susidomėti tiems 
vianis, kurie kadaise yra 
nę ir dirbę D. Britanijoje 
lyvavę tautinėje veikloje,
tai būtų gražus gyvų praeities 
dienų prisiminimas apie save ir 
savo bičiulius, su kuriais buvo 
praleisti metai organizacijų va
dovybėse, vaidiniojų būreliuo
se, tautinių šokių grupėse, cho-

FIGH-T HEAP! DISEASE

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J*»mhw«, A KISS IN THE DARK. Pikantižku Ir Intymiu nnvtykis 

įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai Išleisti 
150 pik Kaina $2.30. . ..r ; i.LUS

Dr. Juoraa 6. Kenčiu HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijom 
antranki nuo pat senųjų imžiTi' iki pokario metiį. Vidutinio formato, 142 
?sL, kainuoja $2.00. . i

Dr. Juomi B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jot kaimynų istorija. 
211 psL Kalu & $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tin karnos dovanos Jvairtomli progomis. Jas ir 
tit&s knygas galim įsigyti atiilinkius i Naujienas arba atsiuntus Čeki ar 
piniginę perlaida.

ITSf g<xtk Existed Street, Ckfcx£sr E. 88

> '• ■*

pas musbiografijos bruožai 232
$3 JI

Knygai užrakant rafid* pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

1X38

rOpinimą. _ ________ ______________ —
Or. A. J. Ginsen — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata lr grefis 

Kietais viršeliais. vietoje $4.00 dabar tik-------- —_ 
Minkštais viršeliais tik____ _____________________

Dr A. J. G<ns<n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionė! po Europą įspūdžiai. Dabar tik ----------------

S 
į.

Kelionė! po fcropą įipūdžK Dabar tik ---------------- 303
falp prt rfiliakyti pašfu, rMvwtm ČaH «rb« morwy orderi, prtt 
nurodytai kifnor ^rkhdant 50c. persinftHrno

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI į 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VElKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Pr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, Heflanatu 1900

meta įvykius. Jablonskio ir lutoraičlo jauau dienas ir susi-
T-ftpiTrf-rdt. _________________ _____________________________ S1.9C

1739 8. Habtei Bt, BL f9«0S. * TeL HA M1W

. __ _______ _____________________________ nat
MBrflM Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 

Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, Hiu- 
Stra<djomis ir dokumentacija. 386 psL, kaina $8.

P. IMOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailu Lletavol 
nartixanu buities romanas 292 puslapiu. Kains S3 •

Janina Narini, TRYS IR VIENA, Jaunystės atsiminimai 
170 pat -------------------------------------------------------------- ąjf

1800 So. HalsHd St

1789 So. Halrted Street, Chicago, IHlaoU BMW

VJnc*« tomaiti*. LIURLINO UNIJOS SU KAKTĮ If PARAŠTŪU, 
M P<L Kaina $U5Q.

th tr kiti hkflTrfai yra gumuot
NAUJIENOSE, 1719 fa. MAUTED FT^ CHICAGO, ILL. (MM

Strata. 300 p*L Kairu 7 doL

eiKAGIITtS JSPODtfAI KOMUNISTŲ PAVERGTO,-LIETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naučakluose. 

e ir Palangoje. Vaizdui aprašymai. ką ji ten matė, kokiai 
jai žmonės pasakė. 85 paL $150. Yra taip pat

__ _____ TYRINRS NOVtttK Genialaus rusq rašytojo 
80 satyrinių noreliu. 199 pust, kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIOM J ANAPUS GAL Ežį N tS UtD ANGOS. Ao- 
tortam pastabumą neapgauna IntmUto Ir agltpropo propaganda be! 
ošmartravtisaL Abi knygai parašyto* lengvu, gražiu rtfliumi.

PfM. P. PakarttllA KRYtlUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

KNYGA — GERLAUSIA DOVANA
Kiekvienu lietuvio, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 

rig gflrbūvU, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis. 
Oi suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

KapeŽlvtskMr SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleb 
ffiaat Uetuvą, bėgimą nuo bofeeviku ir gyvenimą tremtiniu rtovyk- 
loee Vokietijoje. 273 psb. kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

/imsi Kapeėlntkatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia

1733 So. HALSTED STW CHICAGo/lLL WCC1

POEZIJOS veikalai
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda j gamtos vaizdų Ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos seen o vaizduose svajoja. 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti Žodžiais Jausmų Ir minčių 
gelmes. * 't

Naujienose yri gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:

1. J. AuęuifaltyH -ViIČIOnltnė, tVA1GtDtT05 NAKTYS. Didelio for
mato, 128 psL Kaina $1.—.

2. JurgH Baltrušaiti*, ZEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

S. Butkų Juzė, EILtRAieiAl IR RAITAI. 155 psL H.50.
4. Vincas Jonikai, LYD t JAU VIE1NIĄ VtTROJE. OTių rinktinė. 1® 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eflėt. 105 pat $2.00.
6. Anatolijus Kairy*, AUKSINI SIJA. Eilėraščiai, 88 psL $100.
7. Neda* Riftenls, TRIJŲ RO11Ų IVENTR. Eiliuoti pas&kotimri apie 

3 Išretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $3X15.
8. Nadas R a steni t, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Baly* Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl 11.00.
10. Staiy* Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 157 p*L, tt.00.
11. Statys Sattvarat, AUKOS TAURt, 5-fi lyrikos knygi, 132 psl S2J5.
12. Petras Sagata*, SAULRLI1M1O SPINDULIUOSE. Eiliuoti kfttto* 

tini, 92 psl., $1,00.
13. Petras Sagstai, PLAUK, MANO LAIVELI. Hlėraščlal, 112 psl. $1XXL
14. Eugenlfus Gruodi*, AGUONOS 1$ SMĖLIS. Eilėn, 70 ]KL 81.80.
15. Elena Turn Jonė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. PJlėraHiai. 80 JMt ttOd
16. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 pSL S8XX>
17. Jonas Valaiti*, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jaša*, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $8 00
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygai, prašome atsilankyti f Naujiena) 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki *r pinigini orderį.

Taupykite dabar

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigytu

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Federal iniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

n ‘VERSA t
Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮatMjrta 1928 Tai. 4Z1-8070
Įfialfoc Kacus aotomoKHiiM

i

į

MAGUUMiO^ CBKAGO K tU. Wednid^ NovemUr 29, 197$



“ne tik savo krašte, bet ir užsienyje”, j V. KAROSAS 
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Daily Exept Sunday by The Utfauinlan Nem Pub. Co, toe.
Tm So. RafstM Strwt, Chicago, HL 6060«. T»>*phon« 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of Docomb^r 1, 1777 
Subscription Rates:

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

pusei metu --------------------- $16.00
trims mėnesiams ______ $ 9.00
vienam menesiui ________ s 3.00

Kanadoje:
metams _________________$33.00
pusei metų ____________  $18.00
vienam mėnesiui ________ $ 3J0

20 cents per copy. Užsieni uctoe:
metams —*----- L.________ $34.00
pusei metu -. -_________ $18.00
vienam mėnesiui ________ | 4.00

Nuo gruodžio pirmos d. 
DionraiČio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams------------------------- $33.00
pusei metų______________ $18.00
trims mėnesiams ________ $10.00
yienam mėnesiui ________ $

Naujienos eina kasdien, i&drirbmt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikta riųati pažto Money 
Orderiu karto /u užsakymam

Kitose JAV rieto*®: 
metams _______________ $30.001

Įkalbėti”, girdi, 
”] ■ - 
kas čia tą visą politinę poeziją išdeklamuos! Mūsų Sa
lomėja Neris Juozapui Stalinui tokios nesukūrė jam 
parašytame ”himne”.

II. VLIKo, JO VEIKĖJŲ IŠNIEKINIMAS
Antroje vedamojo dalyje tas pats VLIKas šū jį -su

darančiomis partijomis ir su jo veikėjais taip išniekin
tas, kad nei Antanas Sniečkus taip nemokėtų. Žodis, rė
dos, švelnus, bet giliai veikiantis, labai efektingas, 
VLIKą su visais veikėjais parbloškantis ant inehčių. 
Štai tie niekinimai:

j 1) VLIKo organizacijos (kurios I-je str. daly
je irgi buvo labąi išgirtos, išliaupsinios), pagal re-, 
daktorių, jau paseno, nusilpo ir joms reikia mirti. 
Girdi, ’’sensta ir miršta garbingiausi žmonės, tokio 
pat likimo susilaukia, kad ir geriausius tikslus tu
rinčios organizacijos”. Atseit, laikas— mirk. Toks 
jau, motot, gamtos įstatymas — lex naturae...
2) Tėvynėje ir išeivijoje ’’gerokai pasikeitė tauta”. 

Atseit pasenęs VLIKas jau nebegalįs jai atstovauti. Tau
ta pasidariusi ’’kitokia”....

3) Pasikeitusios ir ’’kovos sąlygos” bei kitos ’’išo
rinės galimybės”. Atseit, VLIKas nebegebąs prie jų pri
sitaikyti.

4) VLIKas ’’netekęs po savo kojomis Lietuvos že
mės”...... Atseit, be tos žemės ”po kojomis” jis negalįs. 
nieko gero nuveikti.

/ 5) Tėvynėje ir išeivijoje išaugusi ’’jau nebe viena

y
i
I

“Draugo“ sveikinimai ir “linkėjimai“ 
VLIKUI

-Prieš šešis metus “Naujienose” paskelbtas ’‘Draugo re- 
daktoriui Br. Kvikliui atsakymas į jo nudilusią plokštelę,
kartojamą įprieš kiekvieną VLIKo Seimo sesiją, siekiant pa- jaunoji karta”. Atseit, “VLKui reikią dėl to pasišalin- 
naikinti VLIKą, kaip tautos atstovybę pakartotą ir šių me- ti, užleisti savo vietą tai jaunajai kartais, 
tu “Draugo” šio mėn. 27 d. laidoe, retdaciniame straipsny- - 1—"■ ■ ■ *- ’ - — *—j* - ------ į

j traukė į amžinybę. Atseit, ir VLIKui reikią į amžinybę pa
sitraukti-

7) VLIK grupės sumažėjusios savo nariais, nega- 
VLIKą savo vedamuosiuose, nieko naujo nepasako, tik karto linčibs nėt savo atstovų į VLIKo seimą ’ pasiųsti. Atseit, 
ja tas pačias mintis ir žodžius, lyg kokia nudilusi gramafono net VLIKo seimas, kuri redaktorius iš anksto sveikina, 
plokštelė, siūlydamas VLIKo “reformas”, kuriomis VLIKas I nejvvyį /■
bj^jt»s^aiį)ė(rKaikmtes. Tokią plokštelę jis buvo “pagro-|S ‘o,1 i/-..’ , . ,.T TTZ Vi. . . • . \
j^-S’saVbįaikraščio 1972. XL 1 d. vedamajame šu savo Ginčijamas ir VLIKo politinėms grupėms tau- 
“lu^jirnais'’ VLlKūi -susilikviduoti, panašiai kaip ir šįmetjtos pasitikėjimas, tėvynėje ir išeivijoje. Atseit, Draugo 
jis Šiūlo jam tą padaryti minėtame vedamajame. Jo tie “lin
kėjimai” nerimti, neapgalvoti, žalingi, ir "reikėtų į juos čia 
redaktoriui atsakyti, bet, kadangi jis kartoja vis ta pat ir 
tą pat, tai aš, paskelbiu čia savo atsakymą į tą jo nudilusią 
plokštelę, pagrotą prieš šešis metus, kuri niekuo nesiskiria 
nuo šiemetinės jo “muzikos”. Palyginęs šiame mano straips- 
nyjėę paskelbtame pries seas metus, atpasakotas Br. Kvik- 

Jio jrgį, pri^jtiek; laiko _“Draugo” vedamajame paskelbtas 
_ mintis_ir _VLIKųi, “įnįęjįmus”/ skaitytojas^ pamąlys/ T£o 

siekia^-*kasmet••'prieš VLIKo- seimo sesijas siūly-r 
dama& .VLIkui ‘‘pastiprinimo” -vaistus, kuriais jis—teisiškai 

Toliau skaitykite straipsnio tekstą.
p 1^2. X. 23 41'vędamasis, kųriiid pašvėSĖntas 

''■susirinkęs savo 1972. XI; 25—26 <ff "sesi-

TU jratigo -Sto-men. z/d. laidoe, retdacimame straipsny- g) Daugelis VLIKo veikėjų ’’nuseno, arba pasi
ne “Vhko seimo išvakarėse STIPRINTI POLITINIO DARBO { ’ ’ r
ORGANIZACIJA”.

"Draugo jaunesnysis redaktorius Br. Kviklys, galima
sakyt, kasmet, prieš kiekvieną VLIKo sesiją, sveikindamas

moninga apgaulė, tai įvyks ne 
visų “lietuviškų jėgų apjungi
mas”, bet visos laisvinimo poli
tikos subyrėjimas, nes demokra
tiniai -sąjūdžiai nepasiduos dik- 
tatūrininkų diktatui.

Amerikos lietuvių išeivija at
likusi milžiniškus darbus lietu
vių tautos laisvės kovose, nepri
klausomybę iškovojus įteikė 
Lietuvai Laisvės Varpų, su įra
šu . tas laisvės nevertas, kas 
negina jos”. Amerikos lietu
viams buvo savaimiai supranta-

(KOMENTARAI)

bę-t Sugriovus ALTą, reprezen
tavusį lietuvių išeivijos demok
ratines jėgas, kartu bus su
griauti intymūs ryšiai su Ame
rika, be kurios pagalbos joks 
Lietuvos laisvinimo darbas ne
įmanomas ir tikslas nepasie
kiamas.

Bet ar pati ALTo vadovybė ma, kad laisvės ir demokratijos 
nėra pasimetusi? Nežiūrint visų sąvokos yra savo prasmėje tos 
ALTb suvažiavimuose griaus
mingų LB -griaunamos ir diver
sinės veiklds pasmerkimų, buvo 
slaptai vedamos derybos ir pri
eita net prie sutarimų, bet dar 
nepatvirtintų valdybos. Pagal 
šiuos susitarimus, kurių vengta 
suvažiavime paskelbti, būtų ei
nama prie “eventualaus ALTos 
ir JAV LB-nės . sujungimo” 
(Naujienos, 1978.X.31).

Kaip šį reiškinį aiškinti? Ko-

paČios. Kur nėra demokratijos, 
ten negali būti laisvės. Ir kas 
nekovoja už demokratiją, tas 
nevertas laisvės.

Lietuvoje buvo galvojama 
priešingai. Kas kovoja prieš de
mokratiją, tas kovoja už tautos 
vienybe, o kur pasiekta yra vie
nybė, ten klesti laisvė, šita atsi
vežta iš Lietuvos “filosofija” ta
po išguldyta Lietuvių Chartojė. 
Iš čia kiekvienas gali suprasti, 
kodėl ALTas nesuranda bend- 
rriene.
ros kalbos su Lietuvių Bendruo-

(Pabaiga) -v-

'BAIGIAMASIS -ŽODIS

(Tęsinys)

Atvykę naujieji ateiviai, vie. 
toR įsijungti ir remti A.LTą, su
barusį lietuvių išeivijos demok. 
Atincs jėgas, -ėmė prcį>aguoti 
savo atsivežtą Lietuvių fChartą, 
kurioje nėra net užuominos apie 
demokratinas Lfetiivos htstaty- 
thą.

Įsitikinę Savo misijos 'tikrumu! 
ėmė Pulti ir griaiūti nes
atsisakė paklusti bėndrubmenin- 
kų diktatui. Sėftbji'Bėkija pa-Į 
mačiusi jų griaunantįjį darbą ir 
išgirdusi "nevykushis išpuolius 
prieš pačią Antenką, Jos san
tvarką, idealūs ir politiką atsi
suko nuo jiems primetarhos LB 
ir tuo pačiu žygiu ALTas pra
rado senosios išeivijos užnugarį, kloję moralinėje šviesoje atsi-

Ar galima įsivaizduoti didės-: stoja ALTo vadovybe? Jei iškils 
n? tragediją ir drauge beproty, aikštėn dviveidiškumas ar są-

kad jie ‘tikrai verti nuoširdžios pagarbos ir padėkos”- 
VLIKas, redaktoriui prieštaraujant pačiam sau, čia pa
rodytas absoliučiai bejėgis ką nors gero tautai padaryti 
ir pasiūlyta jo seimui VLIKą likviduoti.

VLIKo partijos nuvertintos iki nulio. VLIKo veikė
jai, kuriuos vedamojo autorius ką tik apkabinėjo nuo
pelnų žymenimis, čia parodyti kaip neturį “reikiamų 
kvalifikacijų” ir politinio .pasiruošimo” mūsų politiniam 
darbui dirbti. Juos visus, pagal Draugo” redaktorių, 
reik pašalinti iš politinio darbo lauko, o jų vieton reik 
‘parinkti” (taip ’’parinkti”, tik kažin, kas tą ’’parinki
mą” padarys) kažkokius naujus žmones.

.. Tr šita visa manipuliacija, tos VLIKą likviduojan
čios ’’reformos”-pavadintos VLIKo ’’stiprinimu” (sic!). 
Gi ir pats tas redakcinis straipsnis pavadintas “politir 
hės organizacijos” -atseit, VLIKo ’’stiprinimu”.

AJšinfesdamas didėliu VLIKo draugu, jam /gero 
linkinSū sp'audos atstnyū, Draugo redakcinio str; au
torius, griežtai nesiūlo VLIKui susilikviduoti, o tik’’lin
ki” VLIKo seimui VLIKui ”refonnuoti”, et taip, kad 
jistbinfe ’’reformomis’ -būtų visai ‘panaikįhtąs-: . Z

'Miš Draugo Vedamasis, pirmiausia, yra .nenuoširr, 
džių minčių: Firihbje jb;ėfe’lyje VLIKas visai be pagrii^ 
db, pėrSėtki ’išgirtas, -iškhupsintas, '■ b antroje dalyje ir 
pabaigoje dar m'ažiau hė p'agrindo jis su jo politinėmis 
grupėmis ir 'veikėjai 'niivęrtiritas, tiesipg išniekintas. •

Toliau, jis yra didele dalimi neoriginalus, sudurs- 
tytas, Nulipdytas -iš mūsų/pilkoje masėje ir gatvėje nu. 
girstų antivlikinių minčių, ypač iš visokių nerimtų 
VLIKo kaltinimų.

Tas antivlikines mintis Draugo redaktorius turėjo 
savo vedamajame parodyti, kaip klaidingas, turėjo jas 
atremti, o ne, jas pasigavęs, visos laikraščio redakcijos 
vardu (redakciniame straipshyję!) garsinti, visubmenė- 

Taigi matome, kaip galutinai čia išniekintas ką tik je platinti ir tuo griauti visuomenės j

Castro nori susitikti 
su tremtiniais

HAVANA, Kuba. -Diktatorius 
Castro pareiškė, kad jis rengiasi 
susitikti su užsienyje -gyvenan
čių Kubos tremtinių organizaci 
jų atstovais. Iki šio meto Castro 
pasikalbedavo.su paskirais trem 
tiniais, nuvykusiais į Kubą ar
timųjų aplankyti, bet jis nešikai 
bėjo su organizuotų tremtinių 
atstovais.- Dabar jis sutiko-įsi- 
leisti į Kubą kelis organizacijų 
atstovus ir. garantavo ir 'fefk: 
jiems* iš Kubos vėl išvažiuoti,^ 
nes Į jie turi kitųc valstybiųJ 
pilietybę.

redaktorius tą žinąs.
9) Pasikeitusi mūsų tautoje ir politinė diferencia

cija. Atseit, atsiradę visai naujų politinių grupių, į -ku-- 
rias suėję senųjų grupių nariai ir tose naujose susi
maišę .. .

10) Išeivijoje atsiradę daug mokytų jaunosios kar
tos žmonių, kuriems mūsų senos, tradicines ■partijos, 
“neįdomios”. Todėl jie į mūsų politines grupes 'nešijun. 
gią- ir dėl t-o negalį dirbti VLJKe.

II. ’’LINKĖJIMAI” VLIKui.... SUSILIKVIDUOTI ? 
■ 'Taip labai VLIKą, jo grupes ir veikėjus savo veda
mojo pradžioje išgyręs, ršliaupsinęs, nuopelnų žyhie- 
nimis apdalinęs, o antroje str. dalyje juos -Visits nuver
tinęs, net išniekinęs, Draugo vedamojo autorius baigia- 
savo įtrintų artėjančiam VLIKo seimui “linkėdamas” da
bartinį VLIKą likviduoti, o vietoje įsteigti visai kitą 
“mūsų vyriausią politinę instituciją”, girdi ’’parenkant 
(? 1—P.S.) į ją žmones ne pagal senus politinių partijų 
bilietus, bet jJagal reikiamas klasifikacijas -(?!—P.-S.) -ir 
politinį pasiruošimą ('?!—P.S.).

IV. BENDROS IŠVADOS

..valdoVUperin^bs
s-;

<7

Į < 
j nusižudo

VLIKo ■'sėlinąs,’ susirinkęs savo 1972. XI; 25—26 df Mesi
jai, Clevelande, su “linkėjimais”, jam, turi tris dalis: 
1) VLIKą išgirdantį įvadą, 2)'jį ir jo partijas bei vei
kėjus išniekinantį' dėstymą ir 3) VLIKui ‘ susikviduoti 
linkinčią” pabaigą.
f . L VLIKo IŠGYRIMAS
i Pirmoje vedamojo dalyje VLIKui pašeriama gau- 

sybė gražiausių epitetų, lyg kokių perlų, po kojomis, 
VLIKui priskiriama gausybė nuopelnų, tikrų ir abejo
tinų, net aiškiai redaktoriaus 'išgalvotų, kad tik dau
giau VLIKui būtų tos garbės. VLIKas ten vadinamas 
‘vyriausiu rezistencijos centru”, ’’vienintelė ir 
čiausia insitucija tautos teisėms ginti”, ’’tautos vardu ir veikėjai, apie kuriuos I-je str. dalyje buvo . pasakyta,

aukš- redaktoriaus išgirtas, išliaupsintas VLIKas, jo partijos ku, dargi‘prieš-artėjantį jošrimą.

turą Kyodo ir sekmadienį iš, 
Hong Korrgd^prarie^ė; ipie 4,000 j 
žinomų^ minia dviejo^’tekino į 
miesto aikštes^ ’miifigąvo, me- f 
namai reikalavo, kad..viceprem- i 
jeras Teng Hsoąo-pmga  ̂’pęrim- ’ 
tu pareitas is Kinijos ^fen^ercr 
Hua Kuo-fengo, kuris cyra par- 
tijos pirmininkas. Panašūs mi-| 
tingai, matyt, oficialiai-leidžiant, j 
įVyko jau šeštadienio vakare.

pasitikėjimą VLI- 'gydytojai dar nesurado. Skausmus 
šiek tiek palengvina, bet neiš- 

P. Stravinskas gydo.

L. VENCKŪS

Artimoji Anglija
(T^šhriys)

Tikrumoje ’čia dhr nėfk-jūra/tik'ujiės Ribble žio
tys, ihtžikąš į jūrą (Ėštuary). Tb's 'žiotys gana 
plačios atoslūgio mėtų, bet kuomet ateina antplū
dis, tada fbs'ūpės n'ėbešifnato. Vanduo išsilieja per 
krantus ir dabar mus nuo Southport skiria platus 
vandens ruožas, lyg jūra. Po šešių valandų van
duo vėl atslūgsta. Vėl matosi Ribble upės vaga. 
Nuslūgęs vanduo palieka atneštus naujus akme
nėlius ir mažas pelkes, pilnas žuvelių ir įvairių 
jūros gyvūnų.

QUICK SAND
• Kartą, po pietų, keli vyrai išėjome pasivaikš

čioti. Diena piiiki, saulėta, šilta. Užsimanėme van
denyje paskalauti kojas, pabraidyti kokį kilo
metrą. Bet kai nuėjome tik vandens, visų noras 
atvėso, tik ne mano. Nusimoviau batus ir kojines 
ir padaviau jas shvo kambario kaimynui. Pats, 
atsiraitęs kelnes, pasukau į “pliažą” prie upės pa
kraščio. Kiti nuėjo atgal, atsisėdo už kalniuko 
ant žolyno ir aš jų nebemačiau.

Vanduo nešaltas, smėlis nelabai baltas, bet pa- v , ___
kenčiamas. Brendu pakraščiu ir galvoju kodėl čia jusios būti pavojingos, jeigu neišsiverstų į viršų, 
niekas nesimrudb. Kuo tolyh einu, tub blogesnis 
darosi smėlio pakraštys. Jau atsirado smulkesnių 
akmenukų, toiiau didesni. Kojos pradėjo baidytis

jų aštrumo. Einu ant pirštų galų, tikėdamasis, 'aiškėjo. Emocinis-šokas— išgąstis, 
i kad greit akmenukai pasibaigs. Taip vargingai
beeinant, staiga pradėjau jausti, kad mano kojos ; 
pradeda klimpti. Smėlis nebe toks kietas kaip pra
džioje. Skubu. Bet kuo tolyn, tuo blogiau. Jau ko-' 
jos su kiekvienu žingsniu smunka iki kelių. Kol” 
Veną koją ištraukiu, kita nugrimsta. . .

Pavargau, uždusau ir bijoti pradėjau. Mano I “Shingles” paliko savo žymes, raudonas ar šviesiai 
draugų nematau, jie manęs taip pat nemato, tad rudas, bet pamažu nykstančias denies..
pagalbos nėra iš kur tikėtis. Pamažu pradėjau 
suprasti, kad reikia trauktis į kraštą. Kaip tik Viją. Kol ser 
tada išgirdau neaiškius šauksmus. Pakėlęs galvą 
pamačiau kelis meškeriotojus, dar tolokai nuo 
manęs. Jie ranka man moja trauktis į kraštą ir 
šaukia — neik arčiau. Vargais negalais pasiekiau 
kietesnį dugną ir išbridau.

Tą patį vakarą mane pradėjo krėsti šaltis. Pa
kilo temperatūra, kad net dantys barškėjo. Kam
bario kaimynas mane parvedė ir apie mano susir
gimą pranešė matronai. Tuojau buvau paguldytas 
į lovą. Man atnešė karšto pieno, patikrino pulsą, 
širdies mušimą, davė kelias tabletes išgerti ir šil
tai apklojo. Sekančią dieną atvyko gydytojas. Už
draudė keltis iš lovos. Maistą atnešė prie lovos, 
slaugė prižiūrėjo kaip mažą vaiką, trečią dieną 
man ant viso veido išsibėrė mažos vandens pūs
lės. Gydytojas nustatė, kad tai “Shingles”. Galė-

-Po to įvykio uždraudė visiems pacientams 
vaikščioti Vandens pakraščiu.

tpo IIčoš
Išbuvęs poilsio namuose dvi savaites, Sugrį

žau į namus. Veidas dar nebuvo visai nurijęs.

Pradėjo gydytojas teirautis, ar aš turėjęs kokį 
ypatingą rūpestį ar išgąstį. Kuomet papasakojau 
įvykį apie mano įklimpimą į smėlį, jatn viskas pa-

Kiekvieną savaitę lankau savo šeimos gydy- 
rgu iš jos turiu gauti pažymėjimus, 

kurie reikaimgi Nacionalinės Sveikatos įstaigai 
prieš išmokant ligonio pašalpą.

Pagaliau jaučiu, kad galiu sugrįžti -į -krau
tuvę. Tačiau nieko sunkaus kilnoti negaliu išgy
dytojo uždrausta. Todėl prieš sirgimą turėtą sky- 
riaus manedžerio vietą hfebegaunu. Esu siunčia
mas į Cheetham Hill krautuvę kaip pardavėjas.

Man sugrįžus, neberadau Mr. May. Jis 
gavo senai lauktą paaukštinimą kitoje vietoje. 
Vieton jo manedžeriu paskirtas jaunas, Ahergin- 
gas, išdidus ir nesišypsąs vyras. Naujasis vedėjas 
manim nepatenkintas.

— Jeigu negali baldų kilnoti ar panešti, esi 
man nereikalingas. Paprašysiu, kad man atsiųstų 
sveiką pardavėją.

Nors rajono vadovybė man bthto užtikrinusi, 
kad man, kol sustiprėsiu, nereikės jokio fizinio 
darbo dirbti, vis tiek man krautuvės vedėjo ne
patenkinimas ir zirzimai nebuvo malonūs. Todėl 
netrukus pradėjau žvalgytis kitos kompanijos,

kurios krautuvėje man nebereikės baldų nešioti. 
Po kiek laiko suradau tarnybą Kendal Milne & Co. 
miegamų baldų skyriuje. Ši didelė parduotuve 
-Manchesteryje buvo viena iš prabangiausiųjų. 
Kendal Milne & Co. yra šaka “House of Fraser” . 
milžiniškos kbftjsanijos, kuri savo klientų sąra. • 
šuose turėjo het ^Buckingham© Rūmus su dabar- ' 
tine Anglijos karaliene Elzbieta II.

NAUJOJE VIETOJE
Kendal Milne & Co. dirbti pradėjau 1961 me

tais gegužės 15 dieną. Krautuvė atidaroma de
vintą valandą ryto, uždaroma 5.30 vakare papras- 
tomis savaitės dienomis, šeštadieniais kraiituvė 
uždaroma .pirmą valandą vidurdienį, išskyrus bal- 
dų 'skyrių, kuris atdaras iki penktos valandos va
karo. Sekmadieniais viskas uždaryta.

'Prieš išsiunčiant į baldų skyrių, ėsu supažin
dintas šu kompanijos tvarka. Visi tarnautojai 
savo vietose turi būti 15 minučių prieš krautuvės 
atidarymą. ‘Pietų pertraukai duodama viena va
landa. Tačiau dar duodamos dvi pertraukos pb 20 
minučių kiekviena: 10 Valandą ryto geriame ka. 
va, po pietų apie trečią — arbatą. Visos pertrau
kos praleidžiamos valgykloje, specialiai tarnauto
jams įrengtoje.

(Bus daužiau)

VTSF BTZNTERTA5!
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OK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8<>>4

Kaulakį palaidojo Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse

DR. c. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telet. 6?5-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkturim

L?38 $e Manheim Rd., Westchester, tt
V ALA?'DOS: 3—9 darbo dienomis 1 

ka# antra šeštadieni 8—3 vai. 
T«U'562-2727 «rbe 562 2^28

- EU — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 W»t W3rd StreO 

Valandos pažai snaitarimą

praeitą šeštadienį, lapkr. 25 tą į savaitę, o įvykiai vystėsi 
greičiau tai žinias apie minėtų 
organizacijų darbą jis skubė
davo nešti į dienraštį. Jis ži
nojo, kad Naujienų skaitytojų 
skaičius buvo didelis ,todėl ir 
skubėjo d’enraštyje jas pas
kelbti.

Reikia čia priminti, kad Kau 
bažnyčią, o po pamaldų buvo : lakis iš prigimties buvo spau- 
mvežtas į Lietuvių Tautines dos žmogus. Amerikoje pir- 
Capinėse ir palaidotas savo šei-j miausia jis pramoko spaudos 

serėno dr. J.Gudausko mauzo- dari?). Kiek man pasakojo, tai 
ejuje. ! pilniausia jis pradėjo moky-

Lapkrič:o 21 d. vakarą Ma-į tis spaustuvininko darbo Nau- 
žeika Evans šermeninėje buvo ! j ienose, pačioje jų įsteigimo 
suruoštas atsisveikinimas su 
velioniu, žinia apie jo mirtį 
prnešta vėlai, todėl 'šermeni
nėje nebuvo tiek daug žmonių. 
Į šermeninę atvyko žmonių iši

turėjo progos’Pirmaiusia susidėjo su Chica- galėtų nuleisti į rūsį. Naujienų i

diena Chicagos Lietuvių Tau
tinėse Kapinėse buvo palaido
tas Alfonsas D. Kaulakis, pas
kutinius du dešimtmečius gy
venęs Floridoje, Miami Beach 
srityje.

Ryte jis buvo nuvežtas į šv. 
Mergei s Marijos parapijos

pradžioje. Bandė leisti į “Lietu
vą”, bet nevyko. Tada Sanda
ros dar nebuvo. Padirbėjęs ku 
rį laiką Naujienose, jis pano- 

o įsisteigti savo spaustuvę.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2614 W. 71 St. Tel. 737-5145
Tikrina akis Pritaiko akininy įj

“contact lenses’”
VaL agal susitarimą, uždaryti tre>

------ I

$V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Studija (Grafika)Girine s.ariKuruene

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

tus keturis puslapius. Kiekvie-j 
naiii naujam darbininkui vy-| 
resnieji pasakoja kad su liftu 
reikia būti atsargiam ir tvar-1 
kiibgai nuleisti fonu as.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIU!

gyvasis, al buvau numirgs ir Hai asu gyvas par imfiBg imiW• 
Apr. 1:13.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas is numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo fr jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iŠ numirusių ir pasidarytų mūsų Išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi“. (Jono 14:19). Tokie Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

goję veikusiu Valinsku ir Špau' spausdinamoji mašina yra rū- 
sdino įvairias brošiūrėles. Vė-’syje. Jam bekraunant atvežtus 
Tiau su juo sudarė ^Capitol” ; puslapius ant lifte, tuometinis 
spaustuvę. Susipykęs su Va-- laikraščio spausdinljas Juo- 
linsku, atsiskyrė ir
“Progress Printįng” bendro- sįų lifto. — Sudėk ir palauk,— 

vę. Vėliau savo dalį perleido jarn pasakė. Ir pridėjo, kad lif 
Gapšiui ir įsisteigė savo spau- į2s labai jautrus ir gali nemo
siu vę. Jis turėjo darbo, galėjo tėti juo naudotis.
surinkti, bet negalėjo spaus
dinti. Kai gaudavo didesnį at
sišaukimų užsakymą, tai at-, 
veždavo į Naujienas spausdin
ti. čia pažino spausdintojus, 
galėdavo su jais greitai susi- ...
tarti ir gauti 'reikalingas pagal-' JIS .sP“^elU rankeną 
bos. Jis buvo karsto charakte
rio, greitai užpykdavo, bet tas

bet ir Floridoje, pyktis neilgai tęsdavosi. Už po

pradėžjo Gr. 
pirmiausia pa- 
Stašį atsisvei-

įsteigė zas šmotelis pasakė, kad nelie . Kaulakis buvo įsitikinęs, kad

Miami, kur jie 
pažinti velionį.
Atsisveikinimą 

Lazauskas. Jis 
kvietė kun. A. 
kinti Amerikos
bos vardu. Kalbėtojas priminė, 
kad A. Kaulakis buvo veiklus

! ALTo narvs Chicagoje, o kai

DR.LE0NAS SEIBUTIS
j Lietuvių Tarybos darbą, būda

mas kurį laiką Miami ALTo 
skyriaus pirmininkas.

Trumpą kalbą pasakė BAL- 
j Fo pirmininkė Marija Budie- 
j nė. Ji velionį atsisveikino BAL 

Fo vardu, nes velionis buvo 
veiklus BALFo narys ne tik 
Chicagoje,

'INKSTŲ, PŪSLĖS*IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef^ 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktike, $pe^ MOTER J Jig<^ 
Ofisas 2652 WEST 5vth S1RCET 

Tai, PR 8*1223

Euphrozinė Mikužiūtė, atsisvei ros mėnesių jam pyktis praei 
kino Susivienijimo JLietuVjų A; dave’ ir galėdavo vėl tartis ir 

. Jis susipykdavo 
su sandariečiais, ir kitais, bet

Tai pr 8*1223 aierikoje vardo.; Kaulakis bū- dirbti kartu.
OFISO VAL.: pinu anUact, tre&ad vo SLA narys Chicagoje; o yę- L-. ------- 1<?

f iau rėmė SLA;darbą ir Flori- su Naujienomis visą laiką pa-j f.ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. š^tadie- 
tiiais 2-4 vaL popiet ir -kitu Taiki 

pagal susitarimą. .. .

Nespėjo šmotelis nueiti Į 
spaustuvę, Kaulakis neišken-| 
tė. Jeigu jau kiti moka liftu nu

• leisti puslapius, tai kodėl jau 
jis negali to padaryti? Nespė-

į, visi 
puslapiai nukrito r rūsį. Jis nusi 
gando ir nuskubejo žemyn. Pa 

t skui jį nuskubėjo ir šmotelis. 
: Nuėjo pasižiūrėti ir kiti dar- 
J bininkai. Formos buvo žemė- 
i je bet visos stibirus.os ir susi-
• maišiusios. Kaulakis būtų ga- 
; Įėjęs puslapius naujai surink-

1, negu viską atrinkti. Bet jis 
Chica-i valandas, dirbo, kol tuos 4 

i. i PuslaPiu-S vėl^Udėjo ir pasa-
Į kė, kad juos galima spaus- 
j dinti.
I Naujienose/ dar
j kalbama apie Kaulakio nuleis- k oje.

nėra tokio spaudos darbo, ku-’ 
rio jis negalėtų padaryti. Jei
gu kiti padaro ,tai ir jis gali 
padaryti. Jis padarydavo, nors 
tos pamokos jam kartais bran 
giai kainuodavo. Žingeidumas
buvo didžiausias jo gyvenimo i 
variklis. Aukštų mokslų jis 
neišėjo, bet jis daug žinojo, 
nes drįsdavo imtis darbo, ku
rio nežinojo. Dirbo ir mokėsi. 
Mokėsi ir daug padarė. Buvo 
naudingas sau ir Amerikos- Į 
lietuviams. Tokį mes jį paži
nome, su tokiu ir atsisveikina
me, — baigė sato žodį Gudelis, 
Naujienų vardu pareiškęs užuo 
jutą našlei, broliui, seserėnui 
dr. Gudavičiui ir kitiems arti' 
m iesiems.

Vėliau Lazauskas atsisvei 
kino Sandaros vardu, papasa
kodamas. kuriais metais velio

I nis atvyko į Amerika ir ku- 
sian<lien> riais metais ką padarė Ameri-

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

doje. : - laikydavo gerus santykius. Jis
M. Gudelis<atsisveikiflb ve- nuolat joms rašinėjo l------

lionį Naujienų yąrdtk: Be kitų .goję, o kai persikėlė į 'Miami, i 
>lykų,'ys iarč; į: [tai taip.pat buvo nuolatinis šio
i korespondentas.

c! Kaiilakis buvo neramus: Jis 
norėjo-viską žinoti ir mokėtu- 
Man pasakojo senį naujienie-: 
ėjai"kad prieš.kokius 50 pietų 
jis atsivežė ,į; Naujienas ketu
ris didelius puslapius. Jam bu- 

pritarė ; Naujienų z . vedamam 
darbui, padėjo organizuoti AL 
Tą, BALFą if višą^laiką rėme 
BALFą Ir 'Sandarą?' Jis nuvo 
veiklus -narys kiekvienoje •pr- 
ganizacijoje. Jis greičiausiai 
buvo linkęs prie Sandaros, bet

& ĮKaulakiį- yeiffi
Cr> > (Arth SnjipqrtG; fr-;t. t/ į ganlzacijbje, BALFe Sanda

roje, bet aš notin’pasakyti su.' 
<sirmkušienis: -Wlixmies;; giiixi' 
iėnis'4tfartmiisieins; t.kad. ^ve: 
litinis- b,uvo? ir £jiaujięnietis5

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

kad

/

Mi

Peach Time Is Here

Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, anūkei

PranešaThėJginiinėms, draugams ir pažįstamiems, 
1978 m. lapkričio 27 d. staiga mirė

MOVING
Apdraustas perktaustymei 

Iš Įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1382 arbi 376^5996

>ERKRAUSTYMA1

MOVING
. Leidimai — Pilna Aftoraudl 

ŽEMA KAINA 
R. iERtNAS

- 3 T»L WA 5-8063

2B50 W« ichičggt. 6062^ 
fyesyet 1-5QU v

— Jei žinote mails, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Me> 
jiems siusime Naujienas dvi sa* 
raitės nemokamai.

Didžiau sies kailiu
posirinkimaji 

pu vieotasUį 
betari taubxiaka 

Chk<<o>

Chk^o, UL 80001

I
M54 8*. HALSTKD STRKKT PhetM: YAMa 7*1911

’f — MAUliiMoą CHICAGO a lU_\Vcdnrzday November 29, 1978

AMBUUAMC1 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKH

ft
1

z
2

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the hid savings a Chevrolet auto plant In Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Cbevrolet’i Detroit 
Gear ft Axle plant m a simple metal testing procedure being 
performed here by HazeHa Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinioa gear forgings which need to be beat treated 
before they can be machined. Formerly aD pinion gear forg
ings were pvt through the heat treating furnace. By aelectmg 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas per monttL-Qi 36 million cable

1/4 teaspoon almond 
extract

2 e^gwhitea,ttiffiy 

Sweetened riieed fmh 
peaehee

package (4-serving Nze) 
Tan ilia flavor pudding 
and pie filling 

CTipa mflk 
egg yolks

Combine pudding miw rnd 1/4 cap of the mnk in saucepan; 
blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook and atir over 
medium heat until mixture cornea to a /bR boil. Remove from 
beat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, etirrh< 
occaeionaBy. Spoon into individual deaeert glataee; top with 
peaches and gtnfieh with prepared whipped topping, If daafrvt* 
Makes 3-1/3 cups or 6 nervingi.

Fresh peaches and pudding ate an trreeMble combination 
when it comes to summer deaserte. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jello-0 podding and pie fiūing 
the cooked version — enriched with egg yc4ks and diecreetly 
flavored with almond extract Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
.1

SOPHIE BARČUS
RADIJO IE1MOS VALANDOS 
Visos programos Iš WOPA, 

1499 HL A. M, 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:0C 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vadė ji Aldona Diufrui ‘ 
Tefef.i HEmfeck “4-2413 

7)5$ So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

186 Nertis Wahwh Aww

2S3-M» 
Obuje.} it 
677-848?

vb reikalinga atspausti atsišau 
ūkimas didęlėi Bridgeporto krau 
luvei. Jis norėjo, kad Naujie
nos jaiii paskubomis atspaus
dintų kelis tūkstančius keturių 
puslapių- garsinimą. Jis susta
tė tuos puslapius, atvežė į Nau 

kai tas laikraštis išeidayo kar-jienas ir sudėjo ant lifto, kad

PETRAS MOCKAITIS
Lietuvos kariuomenės kūrėjas - savanoris ir 

ilgametis policijos tarnautojas.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Palike’ nuliūdę: duktė Gražina, jos vyras inž. Jonas

leris, anūkai _ Kastytis ir Linas bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Phillips - Labanausko laidotuvių na
muose, 3307 So. Lituanica Ave.

Ketvirtadienio ryta bus išlydėtas iš koplyčios į Lietuviu 
Tautines kapines.

Forging Fuel Economy

? ■
Ar

■Mo
• •< - >

' TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

NARIAI:
Chiaųroi 
Ueteyių 
Laidotuvių 
Oire storių 
Awociaciio*

TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
507 So. LITU A NICA AVENUE. Pkont: YArdf 7-3 4G-

1446 So. 50 th Ave, Cicero, HL Phone: OLympie Z-1DGJ

1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
m? So. LITUANICA AVK TtL: YArda 7-118^1131

(LACKAWlCf)

2424 WEST 6 Sth STKKFT RKpibUc 7-1211
2.314 WEST 23rd PLACE Vli tfrfai 7-M7I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot HUH VL 974-4411
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

/
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♦ Yra daug ekonomiškiau pirqyno, bet noru parduoti tiksiu, 
kti sunkesnio svorio vištą ar ki-. Krautuvininkai nori padaryti 
tokią paukštieną nes iš tokių! vietą naujoms prekėms bei iš- 
paukščių būna daugiau mėsos ' ’ ” ' - -
gi kaulų svoris yra veik tas pat 
kaip lengvo svorio paukščių. 
Įdomu žinoti, kad vištos rekor
dinis svoris buvo 22 svarai. Eko 
nomistai pataria skaičiuoti mė
ses kainą ne pagal svarą, bet pa
gal porciją jau išvirtos mėsos. 
Ketvirtis svaro mėsos be kaulo 
yra lygus pusei ar trims ketvir
tadaliams svaro mėsos su kaulu.

♦ Istorija ir mados kartojasi. 
Madų žinovai tvirtina, kad pa
vasarinėje moterų aprangoje 
bus įvesta senoviško stiliaus de
talės: pečiai suknelių, bliuskų ir 
švarkelių bei paltų bus pakelti 
bei kvolduoti. Taip pat bus ma
doje diržai, juostos bei kaspinai. 
Sutrumpės vyriškų marškinių 
kalnierių atlapai, daugelis jų 
bus apvaliais kalnierių kampais. 
Sportiniai švarkeliai vyrams bus 
laisvesni, gi išeiginiai bus pana 
šūs į buvusius biznio švalkus. 
Tačiau kelnės liks modernios: 
siauresnės ir ryškių spalvų.

parduoti grąžintus daiktus. Bū
na nuostabiai sumažintos kainos 
žaislams, laikrodžiams ir elektro 
nikos reikmenims. *dų perus. Manoma, kad masinės nišką nuomonę jas užsisukant

♦ Kalėdinių dovanų sąrašuo- priemonės bus išleistos į rinką Naujienos siunčiamos susipaži- 
se atsirado naujos prekės: bevie 1981 metais.
lis mikrofonas — Micro Mike ir: 
bedūmis elektrinis keptuvas-« 
Slectric indor grill, kuriuo gali
ma be dūmų iškepti steikus, 
maltos mėsos paplotėlius, karbo 
nadus ir visa kita, kas tik yra 
kepama. Regal Ware B-vė, Ke- 
vaskum, Wis., teigia, kad mini-! — Petras Žemaitis iš Hum- 
mas įtaisas sunaudoja 50% ma-jboldt, Tenn., maloniai nustebs,

brdilerius. Kainuoja apie $30.
♦ Iki šiol buvo žinomas, kad 

vitaminas C yra labai reikšmin
gas žmogaus kūnui ir apsaugoja 
nuo daugelio ligų bei sutriki- 
mų. PPG Industries tyrinėtojai 
nustatė, kad jis apsaugoja meta 
lą nuo rūdijimo. Tai yra svar
bus atradimas, ypač mažėjant 
chromo atsargoms.

TRUMPA*

nimui 2 savaites nemokamai pa- 
M. Miškinytė (gal gautus galimų skaitytojų 

į adresus arba atsiųstus pageida- 
į vimus.- 
I !

energijos už visus kitus radęs savo laiškų dėžutėje Nau
jienas. Nuostaba taps dideliu 
malonumu ir džiaugsmu, sužino 
jus, kad jas jam užsakė viene- 
riems metams kaip kalėdinę do
vaną geroji jo dukterėčia Salo
me Yexley ir Ozzie Nelson iš

o Atkreiptinas dėmesys ne į 
-kalėdinius, bet pokalėdiniuS'iš
pardavimus didžiosiose vidur- 
miesčių krautuvėse. Tai yienin-

♦ Kansas State universitetas 
daro bandymus, kaip išnaikinti 
uodus ar bent juos kontroliuoti 
pelkėse ir drėgnose vietose. Jo 
mokslininkai bei tyrinėtojai su-

teliai’ išpardavimai ne pasipel- rado bakteriją, naikinančią uo-

ikią kalėdinę dovaną savo mie
lam dėdei parinkti. Sveikinda
mi naująjį skaitytoją p. žemai
tį ir dėkodami Salomei ir Ozzie 
už labai prasmengą dovanos pa
rinkimą kartu su jais sveikina- 

Į me jį artėjančių Kalėdų švenčių 
(proga, o gerą žinią malonu skel 
bti visiems skaitytojams.

— K. Žukauskas iš Hickory 
Hills, UI, pratęsdamas prenume 
ratą parėmė Naujienų leidimą 
$5 auka. Antanas Juodzevičius 
iš Bridgeporto ir Zigmas Dusei- 

[ka iš Brighton Parko įteikė -po

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė Ir Platinimo, vajaus komiška kreipiasi l visus skaTl

Rytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei. lietuviškos span- Į $2. o Ignas Serapinas iš Marque 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį,I.
su juo - susipažįstant fr‘ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-1 Parko atsiuntė $2 ųz kalen- 

. štamą grųndisę ne tik įetuviškos spaudos klestėjimui,-bet ir<vfe® išeivijosI doriu. Dėkui. . ..
.taip . pat pavęrgtps, Lietuvos fe < jęs < žmonių ę gerovei, hentoferis t - jėgomis J 
riekiant 'Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rel. 
kalų renesanso. H'

^4 VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI \
ikaltytL fr-platinti^Nauflenas, atsirado- mecenatų, kurie prisidėjo .prie Pla
tinimo' lajaus dalbai vertingomis c dovanomis : naujiems, skaitytojams, r? < p':

Mykolas Karaitfs, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd.; St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogasdvienfs asmenims.' Laimingieji turės progos būti 
svečiais-puikiame-motelyje prie" pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skSties u Aplink mus. ir mūmj namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją.' Be abejo, atsiras ir daugiau: 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. -« - ■

Visas Ir visus kviečiame i didžiąją talka.
. * - . . - • >/ * - ' - . *■ . y • •

Prenumeratos pratęsimu, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalausi 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

Juozas Patlaba,1 Baltimore, 
Mi, is anksto Be raginimo pra
tęsdamas - ■' prenitaerafį; atsiun
tė gerus linkėjimus ir penkinę 
už kalendorių... Marcelinas Čę- 
pulionis iš Brighton Parko at
siuntė $2, Tos apylinkės tautie
tis užsisakė Naujienas 6.-men.,ir 
atsiuntė. $2 auką, bet pavardės 
prašė neskelbti. Dėkui visiems. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, darant 
pastangų rasti bent po vieną 
skaitytoją. Visi lietuviai kvie
čiami atkreipti į jas savo asme
nišką dėmesį, gerai su jomis su
sipažinti ir pareikšti savo asme

— Standard Fed. Savings B- 
. vė (savo skyriuje prie 47-tos ir 
Rockwell St. priima laiškus — 
sveikinimus nuo Kalėdų sene- 
lio-Santa Claus. Jie bus nusiųsti 
į Santa Claus, Indianoje, paštą 
ir iš ten -pasiųsti adresatams. Iš 
to miestelio pašto įstaigos mili
jonai laiškų išeina į visą Ameri
ką ir pasaulį pradžiuginti vai
kus laiškais iš Kalėdų senelio 
būstinės. Laiškai priimami iki 
gruodžio 15 dienos.

— Poeto Bernardo Brazdžio
nio lyrika dr. Juozo Briedžio* 
harmonijoje, koncertas įvyks 
gruodžia 10 dieną sekmadienį, 
3 valandą p. p. Jaunimo Centre. 
Bilietai gaunami “Marginiose”.

— SEIMO BANKETAS. Vy
riausiojo Lietuves Išlaisvinimo 
Komiteto seimas posėdžiaus 
Chicagoje. Seimui pagerbti 
Pick-Congress viešbutyje (520 
S. Michigan Ave.), 1978 m. 
gruodžio m. 9d. 7 vai. vak., ren
giamas leanketas. Rengėjas: Sei
mui rengti, komitetas, sudarytas 
iš Chicagoje gyvenančių Vilki
nių grupių atstovų. Banketo me
ninę Trogramą - žodžio 'ir iriu* 
zikos pyne - atliks Laima Rašl 
tęnytė ir Pąriųs Lapinskas.

Chicago's ir jos apylinkių? lie
tuviškoji visuomenė kviečiama 
šiame bahkete gausiai dalyvau
ti. Bilietai gaunami: pas B. Sko- 
rupskienę (tel. 864-4236-, - M.

į— Horoscopes or Astrological 
! Tarot Card Readings. Saturday 
; 11 to 5 no appointment neces. 
[sary. ELINOR JAKŠTO, 17 X.
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 7X2-3777 or 
925-8392. Professional Member' 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

. — Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunu liams ir silp 
nai angliškai kalbantiems vy 
resnio amžiaus lietuviams ii 
hetuvėms pradėjo veikli Lieti 
vos DuKterų draugijos namuo 
se,2735 W.71 St. čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 

I ir darbų turintieji. Registraci 
ja veikia kasdien nuo 9:30 v 
ryto iki 4:30 v. v,, išskyrus šeš 
tad. ir sekmad. Lietuvos Dūk 
terų draugijos telefonas:

925:3211. (Pr.)

— Reorganizuotos JAV Lietu
vių 'Bendruomenės Marquette 
Parke apylinkės metinis susirin
kimas įvyks 'SęknĮa^iĮėdį; gruo 
džio 3 dieną, 11:45 'vali ‘ryto, 
tuoj po mišių, parapijos salėje, 
esančioje 6812 So. Washtenaw 
Avenue. Visi nariai ir^ritarian 
tieji Bendruomenės vedamam 
darbui kviečiami šiame /susi
rinkime dalyvauti. . Į

Valyba

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL SOME

’ H anksto be raginimo pratesiu saro

Pavardė Ir Tardai

Adresu

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

Pavardė ir vardas —- - - -

Adresai

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas,  ̂prašau _ jas ^siuntinėti už prided amui - _ doL___________

Pavardė ir vardai
i
Adresai

• Platinimo vajaua proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites snslpą. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė Ir vardai

Adresu

Pavardė Ir vardai

Adresai

Pavardė Ir vardai

Namai. Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSLMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-774?

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

gražiai užlaikytas, $34,000.

NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI
NES biznis. $80,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas
2951 W. 63rd St Tel 435-787^

O GERIAUSIAI ČIA
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 aulo 

garažas. Apie S6,000 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 liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
luette Parke.

MODERNUS 2 aukšty mūro namas, 
ap:e $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

M. R .S,

Gausus namų pasirinkimas 
i pietvakariuose
[BUDRAITIS REALTY

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Planuojamas Carterio
Brežnevo susitikimas
NEW YORKAS. — Strategi- Įvairi apdrauda —INSURANCE 

nių ginklų apribojimo sutarties BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
su Sovietų Sąjunga yra galima 
laukti dar iki šių metų pabaigos, 
pareiškė Valstybės sekretorius 
Cyruš R. Vance pasikalbėjime 
su New York Times. “Mano įsi
tikinimas yra, kad mes prade
dame, kreivės linija kopti aukš
tyn”, pasakė Vance.

“Times” rašo kad šį reikalą 
baigus, Vance galėtų ateinantį 
mėnesį ruošti susitikimą tarp i 
Prezidento Carterio ir Sovietų] 
prezidento Leonido Brežnevo.

kam nuomininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
DarbininkŲ reikia

ENGINEERS & DRAFTSMEN

Excellent opportunities available for 
BSCE or MSCE majors in structural 
eng. with min. 5 yrs. U.S. exp. in 
Bridge & Bldg. Design. Also pisitions 
in Civil & Structural Drafting. Must 
have min. 4 yrs. exp. Salaries com
mensurate with ability. Many Bene
fits!

CALL 372-2092

k

11 ECTfcOS ĮRENGIMAI, | 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose fr^It, fa- 
rarituotaI Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559 $

D t H 5 i O 
<1—36 M. AMŽIAU! VAIRUOTOJA! 
TltM pu smičiui actomobHte 

JabHHy apdraudimas pemJnletaerf
Kreiptis

4M5 SK ASHLAND AVB.
5Ž3K77S r ; J

■ f...; ■ . ; - T

— Buvęs San Francisco savi
valdybes tarnautojas nušovė me 
ra Marcone ir jo. vietą užėmusį 
naują tarnautoją' Herbet Milk, 
žudikas suimtas.

— Illinois seime demokratai
iPranevičių (tel; 735-7107), daugiau atstovu.

Mackevičjenę (teL 815-838“ 
7555) ir pas kiekviena kitą renj 
gimo komiteto narį. (Pr.)

Prudencija Bičkienė atliks me
ninę programą prof. A. Varne? 
pagerbimo akademijoj, gruo
džio 2 d. Tautiniuose Namuos 
6422 S. Kedzie Avė. (Pr.)

THAT DECIDED A h

TiLifriiT Qjid came back to defeat 
Jack pezpsey aad Ertam his chaa> 
pįonship.Naujienoms reikalingas

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

MARIJA N0REIKCEN1 
U53 Werl f»tk SU CMa*o, m • Irt WA S-27J7 

CMdrUi pttlr'fiklmtf rOUac prafrfe 
MAISTAS Iš IL’ROPOf SAMULIU.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express ijorp- 

MARQUETTE aiFT PARCELS SERVICE 
IMI W. *♦** M. CklcM,. III. *0*2*. — T»L WA M73r 

XXM J*. *1, Cblea*», IIL — T«t. RM-JMR

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak. 
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

*

J

i

!

the challenger, was far superior to 
the Dempsey who lost the title.

» Referee Dave Barry, st the be
ginning of the historic battle, re
minded both contestants of the new 
haring cammi^an ruling: in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral comer. The 
gong sounded and the battle was 
ocl For the first six rounds, Tumey 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him, trying to break 
down hs guard. The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Turmey on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tmmey was down for 
the count

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

In the remainder of the rounds, 
Turmey recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempsey's last great 
fight. Turmey retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
“long count," but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during Tour pre
dous seconds of the new ruling re
sulted in his* failure io regain tibe

JANITORS
PART TIME

5 night per week.
3 hours per night.

In Western Suburbs. 
Lomb.trd & Bensenville areas.

833- 6687 
(Must' speak English)

KELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

PART TIME OFFICE
& LAB HELPER

High School Graduate needed 4 
hrs./day including Saturdays. Must 
have typing skills. Fringe bene
fits available. College student con
sidered. Apply in person:

STANDARD BRANDS, INC.
4801 S. OAKLEY
Chicago. III. 60609

EOE

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S ui 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
gr IL 60608.

ATSIMINIMŲ

i

i

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje. į 

Čikagos ir apylinkės lietuviai,| 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at I 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur J 
gyvenantieji prašomi užsisa-J 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

— Keturi ginkluoti ir maskuo 
ti vyrai sustabdė Oiicagos N. 
Halsted busą ir apvogė 12 kelei-
WL ,aX.

LAlKUODilAl Ir BRANORMTBfiV
■ — * ■- •- * - *■ w a .Xf**z}

FinUvfaEM Ir
WKST FTMinT

“į

<' '• ’v ' J ’

Siuntimai į Lietuvą
i? kitus kraštus -LL 

g. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. T»I.<YA 7-5980

> - --- ' J

I

r
•i

M. i I M K U S 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE * 

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE
Uli Frank ZipoIIt rran r<tM

|k State Farrh Life Insurance Compary J

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735-6361

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street
Tel. 776-5162.

Trečiadieniais iš anksto susita-, 
rus. Seštalieniais iki 12 v. 

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

40 metų, patarnaudama klientams. [- -—

CONSTIPATION
Doctorproven ingredient 
requrre^noprescription

Doctors hnd a special laxative 
ingredient to be highly effective tn 
relieving even severe constipation 
overnight Den t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available m the exclusive EX-LAX 
formula* Use only as directed. 
Chocolated Tablets _ #
or Unflavored PiHs EX" LAX

NAUĮllNO*, CHICAQO K iLL,K*4jMMMkjr, 30, 1971
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