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SUŽEISTI 109 IRANO STUDENTAI
KaiWASHINKTON, D. C 

pasibaigė tarpusavės iraniečių 
muštynės prie Baltųjų Rūmų 
tvoros ir 'baigė kaukti paskuti-, 
nės ambulansų sirenos, policija' 
apskaičiavo, kad muštynių metu' 
sunkiau buvo sužeisti 109 ira
niečiai, atvažiavę šacho pasitik] šėvikų konspiraįorių 
ti. šachas, gavęs vėjo atneštų_ 
ašarinių dujų, keliais atvejais- 
buvo privertas nosine šluostyti' 
ašarojančias akis. Jo žmona Da-' 
ra, matyt, turi stipresnes akis.! 
Jai ašaros nebyrėjo. Ji tiktai da 
bojo, kad pats šachas neašarotų.

: . ‘ : J . .' ’ . J’- t
Policijai sunku nustatyti tik

rų muštynių priežastis. Vieni stu
dentai pasakoja, kad muštynes 
išprovokavo šacho policininkais 

• pradėjo tardyti susitikimam at-, 
vykusius studentus. Iraniečiai ne 
galėjo pakęsti tokių tardymų ir 

. pradėjo kulti Šacho policininkus,- 
Įsimaišius į minią. Kiti pasakoja, 

1 kad šachas be reikalo - dalino; 
studentams po šimtinę. Jam rei' 
kėjo pasitenkinti tais /studen-: 
tais, kurie gyveną pačiame Wa 

, shingtone.-M - į' į
„ I. Daną grįzęjauni mzipienai- 

' gauna geras vietas ir gSas al-/ 
gas. Jie užmiršta. Amerikoje pa/ 
reikštus protestus, bet kol jis te 
begyvena Amerikoje, tai jiems 
atrodo, kad demokratinė. tvarka; 
būtų geresnė Tranui, negu tekią 
griežta monarchija, šachas rei-; 
kalauja, kad kiekvienas iranie
tis Įsitrauktu į imperijos tarny
bą ir padėtų stiprinti karo jė
gas. Policija’ suėmė didoką skai 
čių studentų, neklausiusių- poli-

KOMUNISTŲ PRIES
PAUDOS BALANSAS
Per 60 metų nužudyta 

60 milijonų
BERLYNAS.—Sovietų bpl 

Peter
burge padaryto perversmo, ku
rį jie vadina “revoliucija”, 60 
metų sukakties proga piliečių 
teisių kovotojai sudarė balau-

metus
praktikuotos priespaudos 
teroro-smurto valdymo jų 
vergtoje Rusijoje ir komunis
tų -jėga užimtose ir okupuoto
se kaimyninėse valstybėse/ į

Vakarų Berlyne ■ Kongreso 
salėje Įvykusiame masiniame 
mitinge rašytojas lyrikas Alek-. 
sandras Galič prikišo Mask
vai, kad ji rengia jubiliejus ir 
iškilmingus minėjimus Įvy
kių i, kurio visiškai nebuvo. 
1-917 .metų' - Spalio mėnesį jo-; 
kios revoliucijos nebuvo, o bu
vo mažos suokalbininkų kon- 
spiratorių grupės padarytas 

““pacas’* — perversmas. ' / " Į j
i’F"' ---------- j------------------------------- -v--------.v..   r -_____________________________________ •- ■■■-.--- - - .
■ ^par&gų Ir pašalintas vy-f lydimas, trečiadieni buvo nuskri-i«elis senyvų žmoniųdaugiau

visą laiką tęsėsi pasibaišėn-’ - s i t-
naš kraDjo. praliejimo;' :nie|o* 
ir apgaulės, balansas”, kalbėjo

Advokatas Steponas Briedis buvo pagerbtas Chicago ja vykusiame Amerikos Lietuviu Tarybos suvažiavime, 
o ranksčiau jis buvo pagerbtas New Yorke.- Paveiksle matome Spudienę, kalbančią apie adv. Bridžio at

liktus ir lietuviams naudingus darbus. -
- - ' * * v < - - . - ‘ -___________ _

T 1 ' ■ e < " • . •Kelia nerimą ___
problemos j Sirijos prezidentą

PRAGA, Čekoslovakija. — * KAIRAS, Egiptas. — Egipto
Aleksandro Dubčeko jau, seniai prezidentas Anwar Sadatas, už-

Dėl nežmonišky 
komy vaistams

PREZIDENTAS TARĖSI SU ŠACHU DĖL 
ŽEMESNIŲ DEGALU KAINŲ

Išvertė barikadas, veržėsi prie Baltųjų Rūmų, 
policija naudojo ašarines dujas

WASHI> C rON, 1). C. Praeitą antradienį atskrido Irano ša
chas Pahlevi su imperatoriene. Jam buvo suruoštas milijoninis 
susil 'mas ir iabai didei's priėmimas, bet Irano studentai viską 
išardė. Vakaro šacho patarėjai apgailestavo, kad krašte suvėluota 
pravesti dar būtinai reikalingos kelios reformos, bet visko iš karto 
negalima padaryti.

WASHINGTON, D. C. — Pra 
eitą antradieni atskrido Irano, 
šachas Pahlevi su imperatorie- į 
ne. Jam buvo suruoštas milijo
ninis sutikimas ir labai didelis 
priėmimas, bet Irano studentai 
viską* išardė. Vakare šacho pa-' 
tarėjai apgailestavo, ______ ...
suvėluota pravesti dar būtinai 
reikalingos kelios reformos, bet; 
visko iš karto negalima padary-

MAISTO PRAMONĖJE 
SVARBIAU PELNAS

Vartotojų grupių koalicija 
uždraus

iu! riius 
lašiniu, 

misų pa

Ii vartoti nitratus ir 
prezervatyvus 

ir kitokiu 
Agrikultūros departa- 

Mitybos Institutas pa- 
jog “žymus įrodymų, 

neginčytinai liudija,

•o. kad kraštel^a^J .
kumpių 
ruošai.
mentui 
reiškė, 
skaičius
kad nitratai ir nitritai yra sa-

■ nuodingi chemikalai,

WASHINGTON. — Dviejų or dentai, kurių keli šimtai laiko 
ganizacijų, kurios rūpinasi senų 
žmonių reikalais,, kuomet dau-

Irano šachas kelis kartus buvo 
atskridęs Į Ameriką; bet šį karJ vajme nuodingi < *"
tą jis panorošlabai jau iškilmių kurie formuoja nitrosaminus, 
go sutikimo. Jis norėjo, kad Wa nepaprastai stiprius 
chingtone jį pasitiktų Irano stu- genus (vėžio sukėlėjus), vadi-

karei no-

iiamus. nitrosaminus.

riausybės, bėt jo iškeltos pro-Adęs Į Damaską, kad galėtų apra- 
bleiribs ir ■’šiandien' kelia neri-rminti Sirijos prezidentą Asadą

GaIič.-s Per 60 pietų ta sisfemaj kartiniams komunistų partijos 
kaštavo-60 milijonų žmonių|vadams. Pavarius Dubčeką iš 

(gyvybių,-po milijoną kiekviež' 
nais’metais.”. ; / -■ į '

Viktoras Nėkrasov, kurs už 
‘savo literatūros .darbus . buvo

Lapdovanotas Stalino premija,: 
rijos .patvarkymu. Jiė apklaus!J “P":. ,sPaį° 57°

• hucijos pareiškė: Matyda-: 
mas čia'Berlyne tą Sieną ir. 
spygliuotas vielas aš kiekvie
ną-kartą sau pamanau: Tu 
stovi prie sienos vieno milži
niško koncentracijos lagerio, 

Lkurs nuo Brandenburgo Var
tų nusitęsia iki 
toko”...

“Priespaudos 
mas totaliniuose 
Ii būti užtikrintas tik krašto 
viduje esančios opozicijos dė
ka”, manė rašytojas Vladimir 
Meksimovas. “Tik tokia opo
zicija gali garantuoti vykdy
mą tarptautinu sutarčių, to
lių, kaip Helsinkyje pasirašy-

nėjami, o vėliau paleidžiami, Su 
žeistieji arba sutrenktieji studen 
tai vežami Į ligonines. Pasiklau
sę šauksmų ir pasižiūrėję Į be
sipešančius studentus ir Įsiki- 
šančią policiją, svečiai suėjo į 
Baltuosius Rūmus. Pradžioje jie. 
komentavo apie Įvykius prie Bal. 
tųjų Rūmų tvoros ovėliau tarp
valstybinius reikalus. Preziden
tas Carteris apgailestavo šaco su i 
tikimas buvo toks netvarkingas, 
šachas atsakė, kad kalti jo pa
tarėjai, iš anksto nenumatę ga
limų riaušių, šahas taip pat pa
reiškė, kad jam buvo duotas ne-; 
tikslus patarimas, jis nežinojęs 
apie tokias kai kurių studentų 
nuotaikas.

pat VI a di vos

atpalaidavi- 
kraštuose ga-

----- diiltj tokią “moralę”, reikalau 
Rusai laužo Helsinkio iH PL0 <P»i«iiniečims) jų tau 

susitarimus 
j

mą ne t‘fk okū’pbntui. bet ir da- jr kitus jo kabineto narius. Šaria
to, nutarimas vykti Į Izraelį, pa- 
darytas.foe jokio pasitarimo su ki-< 
tomis arabų valstybėmis, Asado 
buvo suprastas blogąi. Sirijos pre 
zidentas Įsivaizdavo, kad Egipto 
prezidentas, nuvykęs Į Jeruzalę, 
susitars su Izraeliu; o Siriją pa
liks viena Izraelio karo mašinai.: 
Prezidentas Sadatas taip nesiren
gia pasielgti, todėl ir nori Įsikin-' 
ti Sirijos vadovybę, kad jokios iš-- 
davystės nebus. Bet Sadatas ne

. Amerikos universitetus . .....
gijas. Pats -šachas vyriausybės ' Ket Amerikos Mėsos Institu- 
pąręigūnąūįS Įsakė duoti kiekr idėją avadino
vienam i Irano studentui šimtą kinga . o trijų,< daugi:
dolerių, kad jis. atvykau. į; Wa- 
shingtoną,-šacho pasijukti.:

Rezidento“ Carter!#, admihis 
trari^ ėmfeį «priemonių šacho rejkšdam!. 
šemKb; saugumui. Amerikiečiai ■ (u (jįįeį’ė 
žinbM kad’Irano studentų tarpe J gamintojams į farmeriams i

• “juo 
trijų,< daugiausiai 

mėsos gaminančiu valstijų — 
Illinois, Indianos ir Iowa gu
bernatoriai pasiuntė federali- 
nei' valdžiai

leidžia vaistams negu maistui, 
pranešimu, pradėti žygiai visiš
kai uždrausti vartoti “brand” 
pavadinimus vaistams, kurios 

“įvedė vaistų pramonė tik tam . 
tikslui, kad „galėtų pakelti,; už 
vaistus žymiau didesnes kainas' 
negu pati vaistų industrija nūs- . 
tato kaip “generic”.

Pardavimas vaistų “generic”;. 
kainomis neseniai Įvestas Illi
nois priimtu specialiu Įstatymu, 
kurį ir gubernatorius pasirašė, 
bet dar negirdėti, kad kur ir ka 
da kas pirko vaistus genetinė
mis kainomis.

Visa tai turint - galvoje, dvi 
organizacijos — American As
sociation of Retired Persons 
(pensininką sąjunga) ir Nario-

Pragos, iš partijos buvo išmes
tas didokas specialistų skaičius,, 
kurie Įstojo partijon Dubčeko lai 
kais. Dabartinė vyriausybė pri-. 
eina Įsitikinimo, kad tiktai, pa
šalinti partijos nariai gali ap
tvarkyti dirbtuvių gamybą ir: 
pataisyti čekų prekių gerą var
dą kitose valstybėse. Paskuti
niais dviem metais čekai paga
mindavo daug broko, kurie neša nori naujo karo. Jam nepatinka 
tiktai nuotolius. Pirkėjai nenori Įvykkiai Izraelio ir Libano pasie- 
jo Į rankas imti. Dalis pašalintų, nyje. Dar labiau jam nepatinka 
specialistų jau vėl suvaryta į į Izraelio baisus bombardavimas.^ 
partiją, bet reikaIai negerėja.jTai yrakaroveiksmas.JeigulJ-

Dublbanas turėtų pakankamai jėgų,.nal Teachers Assoc, pabrėžė, 
tai privalėtų atkeršyti. Bet taip}kad reforma vaistų pramonėje 
pat reikia turėti galvoje palesti
niečių daromas provokacijas Iz
raelio teritorijoje. Sadatas prašė 
atitinkamus valstybės vyrus im
tis priemonių, kad beginkliai pa
lestiniečiai neišprovokuotų karo 
ir neiveltų kitų arabų valstybių 
Į minėtą karą. Egiptas karo ne
nori, neš jis dar nėra pasiruošęs 
laimėti.

Atrodo, kad tikrai gražinus 
čeką, bus galima pakelti garny-, 
bą ir čekų produktų gerą vardą.

daug vokiečiu
SYDNEY, Australija. — Aps 

kaičiuojama, kad dabartiniu me 
tu Australijos Įvairiose provin-

Hipokrizija paya- c5jose jr sa]og€ yra nuo 700,000 
iki 800,000 vokiečių. Dalis vo-

i i« įpaiesuniecims) jiį tau kiečių atvyko ir apsigyveno Aus 
i tinių vilčių išsipildymo, o Kryj tralijoje dar prieš Pirmąjį karą, 
mo totorių, kuriuos Stalinasj gymiai daugiau vokiečių atsira

MASKVA, Rusija. — Leidimo buvo ištrėmęs Į Aziją, prašy-: 
užsienin išvažiuoti ilgus mėne-l mus leisti grįžti į jų tėviškės 
sius prašęs ir laukęs, prof. And 
rei Sacharovas pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga keliais atvėjaisj 
yra sulaužiusi Helsinkio akto 
susitarimą. Sacharovas tvirti
na, kad jis kelis kartus prašė 
leidimo išvažiuoti Į užsienį, bet: 
niekad jo negavęs. Rusijos disi
dentai yra užregistravę daugelį' 
Helsinkio akto laužymų.

Kryme vadinti “šovinistniu 
sizmu

Kipro sala nor 
nusikratyti turku

ra

Įvykkiai Izraelio ir Libano pasie-

yra didoka opocizija šachui ir 
visai jo administracijai. Anks 
čiau studentai reikalavo atski
rų reformų, bet nuo praeitų me
tų visa Irano studentiia sutinka 
dėl vienos programos, būtent, 
jie reikalauja, kad šachas Įves
tų pagrindines žmogaus teises 
ir Įsakytų savo pavaldiniams tas 
teises gerbti.

Irano studentija pasidalino. 
Vieni norėjo sveikinti šachą, o 
kitiems rūpėjo parodyti ameri
kiečiams, kad jis pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis visai nesirū
pina. Pašiame Irane sauvaliauja 
galinga šacho policija, kuri daž

telegramas pa
kari uždraudimas 
katastrofa mėsos 

ir 
būtų rizika kiaulių bei kukurū
zu kainu kritimo, v- *■

Vėjuotas, gali lyti
Saulė teka 6:41, leidžiasi /:30 i

do Hitlerio siautėjimo laikotar
piu. šimtai vokiečių bėgo Į už
sienius ir skubėjo į Australiją, 
nes ji Hitlerio priešus ėmė, pro 
karui pasibaigus Australijoje at 
sirado vokiečių banga, karo pra
laimėtojai. Australijoje jie su
kūrė šeimas, įsigijo žemės ir

Naujasis Kipro salos arimys-j sėkmingai Tertiasi prekyba 
kūpąs Shrysostomos, paskirtas ūkiu. Kiekviename Austrą
mirusio arkivyskupo Makarios 
vieton, per intronizacijos apei
gas savo kalboi — pamoksle, iš
kilmingai pasisakė eisiąs savo 
pirmatako Makarios pėdomis ir’ 
kovossiąs kol Kipro sala bus iš
vaduota nuo trukų, kurie yra oku: 
pavę 40% . visos salos, kurioje tai plaukti vandens paviršiuje, 
gyventojų daugumą sudaro grai ’ Inžinieriai tiria, kokia galėjo bū 
kų tautybės žmonės. ti sprogimo prieiartia. c

lijos miestelyje ar saloje yra 
žmonių, dar tebekalbančių vokie 
Čiu kalba. * c *

— Praeitą trečiadienį sprogo 
galingas britu laivas, galįs grei

yra būtinai reikalinga. Kol tai 
įvyks, primenama, kad vaistai 
pagal receptus yra brangiau nai suima ir tardo visai nekal
si pasaulyje.

Jei vaistai pagal recepte ir 
patys receptai būtų gaunami pa
gal generic kainas amerikiečiai 
sutaupytų kasmet po $400 mili
jonų.

Ispanijos komunistų 
vadas vieši JAV-bėse

NEW Haven, Conn.— Ispa
nijos komunistų (Eurokomu- 
nistų) lyderis, kuriam Mask
voje neleido kalbėti, Santiago 
Carrillo atwko 10 dienu vi- J . w c
zito Į Jungtines Valstijas ir 
pačią pirmąją dieną patyrė 
kaip Amerikos darbininkai jį 
vertina, kai vieni Amerikos 
darbo unijos lyderis Vincent 
Strabella jį pavadino “skėbu” 
už tai, kad atvykęs Į New Ha
ven, Conn., peržengė “mėlin- 
kalnierių“ piketų liniją prie 
Yale universiteto, kurio per
sonalas streikuoja.

“Jis spjaudo i veidus darbi
ninkams”. pasakė streiko va
das Vincent Strabella.

Carrillo pasakė pritariąs Ya
le universiteto 1.100 darbinin
kų streikui. “Aš tikiu, kad tas 
streiku; nebus kliūtis Ispani
jos komunistų lyderiui atvyk
ti ir pasakyti kalbą.”

“Mane stebina, kad bendrai 
jis čia atvyko. Kaip komunis
tas jis turėtų parodyti simpa
tijos viso pasaulio darbinin
kams”, — pasakė Strabella.

— Egipto karalių slėnyje Co
la pasistatė didelius namus.Šachas trečiadienj 

tarėsi su prezidentu
WASHINGTON, D. C. — Ant 

radienio vakarą prezidentas Jim’ 
my Carter Baltuose Rūmuose iki 
vėlumos tarėsi su atskridusiu 
56 'metu amžiaus Dano šachu. 
Jiedu kalbėjo apie galimybes su
mažinti Irano degalų kainas. 
Dabartiniu metu amerikiečiai 
degalus perka Saudi Arabijoje ir 
kitur. Be to, jie jau gali savo 
degalų daugiau pasigaminti. Iš 
kėlęs degalų kainą, šachas pra-Į 
laimi. Degalus žmonės perka,- 
kur pigiau, o šachas nieko nelai 
mi. Jam labai svarbu atgauti —--------- ------------
Amerikos degalų rinką. Trečia-^ pareiškė, kad praeito antradie- 
dienio ryta Irano šachas ir vM-nio Įvykių jis neužmirš visą sa- 
huskubėjo j Baltuosius Rūmus. | vo gyvenimą.

tus žmones. Paskutiniais metais 
Irane buvo nužudyti keli suimti 
politiniai veikėjai. Studentai no 
ri, kad šachas įvestų krašte de
mokratinę santvarką su spau
dos ir žodžio laisve.
' Iškilmingas Iršno šacho priė

mimas turėjo būti prie Baltųjų 
Rūmų, bet dėl studentijos nuotai 

ikų jis buvo perkeltas į Baltųjų
— Federalinis valdžia ištirs j Rūmų pietinę kiemo pusę. Stu- 

Cbicagos mero Bilandico patvar identija nuskubėjo prie tvoros ir 
kymus taxi mokesčiams. Jį aps • pradėjo šūkauti. Policija buvo 
kundė taxi reikalus tvarkanti j pastačiusi barikadas, kurių stu

dentai neturėjo peržengti, bet 
jie nekreipė dėmesio į policijos

— Sirijos prezidentas atšauks įsakymus ir veržėsi prie tvoros,
karo jėgas iš Libano, jeigu ara- Washington© policija buvo pri- 
bai jam nemoka. (versta naudoti ašarines dujas.

Bet tos dujos pasiekė ir prezi
dentūros kieme esančius svečius 
ir patį šachą. Visiems teko aša
roti. Prie Baltųjų Rūmų girdė
josi studentijos šauksmai. Net
rukus prie tvoros prasidėjo di
delės riaušės, šacho šalininkai

Jane Byres.

Netrukus atvyko keli šacho pa
tarėjai. šachas nori aptarti pa
čius pagrindinius valstybės reika 
lūs ir skristi namo. Jis nenori, 
Irano studentai ir vėl nepradė
tų naujų demonstracijų, šachas

— Sadatas per Kairo radiją į 
įtikinėjo arabų valstybes, kad 
žydams nepadarys nuolaidų.

tukų. Iškilmės kieme buvo nu
trauktos, o prezidentas pakvie-— ----------- ---------------- --.pan ne

smarkiai susikirto su dabartinio, tė šachą j Baltuosius Rūmus ir 
šacho politiniais priešais. Poli- jpradėjo pasitarimus. Vėliau buvo 
cija suėmė didoką ikaičių pe8-j pakviesti ir patarėjai.



Prisiminkime redaktorių Fridrikų Kelkį į 
nimp protarpio džiaugąmą. Pa^l 

, galiai ir 0idž. Lietuvoj gausėjo 
įvarių tikybinių ir pasaulietinių ‘ 
leidinių skačius. Rašytojų gau-Į 
sėjimas ir vis didėjantis knygos 
pareikalavimas rodė lietuvių kul 
tūrini kilimą. Tačiau iki XIX am 
žiaus Hetuviai dar neturėjo pe
riodinės spaudos. s

Lietuviškos periodikos pradi
ninku skaitomas Natanielius Fri 
drikas Ostermejeris, kuris 1823 i 
ir 182’4 m. išleido po vieną kny- 

Igelę “Nusidavimai Dievo Kara-j 
lystėje”. O 1832 m. pasirodė’ 
Pirmas Lietuviškas Laikraštis: 
“Nusidavimai apie Evangelijos 
Praplatinimą tarp Žydu ir Pa- 
gonų”, Įsteigtas ir redaguojamai

Fridriko Kelkio
kurio šiuo metu minima 100- 
sius metus po jo mirties. Kelkis 
gimė 1801 m. birželio 10 d. Mo
kytojo mokslus išėjo Kralėnų 
seminarijoje. Jis buvo evange- 
liškos parapijos mokytojas pir 
ma Įsėje ir vėliau (Prūsų) Kre
tingalėje (nuo 1850 iki 1867 m.)

(Pirmojo redaktoriaus 
1(K mirties proga)

Rašo Dr. K. Gudaitis
. t ęsinys)

Tas pats Gedraitis, nors gryną 
jį Evangelijos mokslą paneigė, 
panaudojo Evang. reformatorių 
vartojamą metodą Bomos kataii 
k^bii : tiprinti. Kovai prieš re- 
fcin zi. i 
,;b j ir :

Evangelijos mokslą 
oi gi n.žavo Romos 

ų k ygų spausdinimą 
Iktv.ių kP ... Iš savo dvasinin
kų jis reki’avo pamokslams var 
lot lietuvių kalbą, žmones švies
ti ir su jais kalbėti jų gimtąja! 
kalba. Tokio veikimo pasiekos 
vaisiai buvo žymūs. Bet yra rim 
to manyti, kad jo toks poelgis, Į 
nuvedęs lietuvių daugumą į sve-l 
timtautinę Romos įtaką, nepa-' 
tarnavo lietuvių tautos kultūri 
nei plėtrai.

Jau XVII amžiuje užtinkami 
ir pasaulietinės kūrybos pradai 
ypač Maž., o šiek tiek ir Didž. 
Lietuvoje. Bet tai buvo dažniau 
šiai eilėraštiniai sveikinimai Įvai 
riomis progomis, kaip tai vedy
bų valdovo, ar žymaus asmens 
atsilankymo, ai- naujos bažny
čios šventinimo proga sukurti 
ir skaityti. Bet šie mažučiai, daž 
niausiai keletą eilučių eilėraš
čiai nesudarė visuomenei eina
mos literatūros. Tik jau XVIII 
amžiuje Adomas Fridrikas Ši- 
melpfeningis, evang. kunigas Pa 
pelkiuose, be gausių tikybinių 
giesmių, pirmasis sukūrė lietu
viškų pasaulietinių eilėraščių rin 
kinį (1755 m.). Apie tą laiką ir 
Tolminkiemio evang. kunigas 
Kristijonas Donelaitis kūrė iki 
šiol sau lygaus neturintį prūsų 
lietuvių tautos eposą — “Me
tus”. Tuo metu ten vis labiu pra
dėta domėtis ir tautosaka- beil 'ų numeris pasirodė dar po pūv 
liaudies daina, kuri dažnai išreiš
kia su gyvenimę likimu bekpvo. 
jąnčio žmogaus nelaimiu, bei) 
vargų liūdesį ar šviesėsmo gyv^?vėli^ū:ėVang?3roii^ Vanfc* Pipirs^ redagaviin^ ir? leidimo; F:. Kėf;

MIKAS ŠILEIKIS Chicagos akvariumas (Akvarelė)

(Jonas Pipiras), Endrikis End- kis dar pasižymėjo kaip gięsmi- tome, Kelkio raštai yra maldin- 
rulaitis, ir pagaliau — šuišelis. ninkas. Jis išvertė ir pats suei-
1875 m. pastraukęs iš “Nusida- liavo tūlas lietuviškas dvasines 

giesmes. Jo giesmės apie “Evanįsisteigė naują
laikrašti:

(Tęsiny*)

i Didelis intelektualinių darbo inteligentijos 
pajėgų mitingas Seimo reikalu

Meno ir mokslo darbininkų reikšminga rezoliucija.
Liepos 5 d. 18 vai. Valstybės Teatre įvyko didelis in

telektualinių darbo inteligentijos pajėgų — rašytojų, , 
dailininkų, kompozitorių ir kt.—mitingas naujojo seimo 
rinkimų paskelbimo proga. Į mitingą, atvyko švietimo 
ministeris A. Venclova, vicemin- Liudas Gira, “Eltos” di
rektorius K. Korsakas, didelis būrys rašytojų, dailinin
kų, profesorių, ekonomistų, žurnalistų ir kt.

Mitingą atidarė vicemin. Liudas Gira, susirinkimui 
pirmininkauti pakviesdamas Žemės reformos D-to d-rių 
M. Meškauskienę. J prezidiumą buvo pakviesti: Šv. mm. 
A. Venclova, rašytoja S. Čiurlionienė, vicem. L. Gira, K. 
Korsakas, prof. M. Biržiška ir dail- J. Mikėnas.

K. Korsakas perskaitė vyriausybės, pranešimą, iš 
kurio paaiškėjo, kad Liaudies Vyriausybė, norėdama, 
kad visa tauta dalyvautų savo reikalų sprendime, š. m. 
liepos 14 d. skelbia naujojo seimo rinkimus. Šią žinią pa
lydėjo ilgi plojimąi.

Paprašius pasisakyti dėl šio didelio mūsų tautos 
įvykio — Liudas Gira pareiškė, kad Smetonos ir jo kli
kos reikalams ginti tautininkų sukviestas seimas buyd pa
juokos objektas ir viso krašto gėda. Todėl su dideliu 
džiaugsmu reikia žūrėti į tokį seimą, kuris pačios liau
dies išrinktas, tinkamai supras jos reikalus ir ves ją į di
delį rytojų.

Pasigirdus susirinkusiųjų tarpe balsams, kad pla
čiau būtų nušviestas seimo rinkimo įstatymas, “Eltos” 
dir. K. Korsakas pareiškė, jog toks įstatymas yra;?jau 
priimtas, tačiau iki mitingo pradžios dėl technikinių kliū
čių nebuvo spėta gauti. Kad daugelis neaiškumu, kurie 
domina susirnkusius paaiškėtų, M. Meškauskienė par- 
skaitė šio mitingo iniciatorių grupės platformą, nušvie
čiančią, kokius gyvenimiškiausius uždavinius imsis vyk
dyti naujasis seimas ir kad susirinkę intelektualai įtemp
tų savo jėgas, kad į seimą būtų išrinkti žmonės, kupė 
tuos uždavinius gerai supranta, ir mokės tinkamai įs- 
spręsti. Platformos perskaitymas buvo labai entuzias
tingai sutiktas ir palydėtas, ilgais, plojimais-

J. Žiugžda savo kalboje pažymėjo, jog Liaudies Vy
riausybė, priešingai, tautininkų režimui, iešką atrajos! 
ne saujelėje plutokratiškų biznierių, bet. liaudyje, pagr j- ’ 
sdama savo darbus liaudies gerovės kėlimu. Pati tįąųčilš" 
toliau kurs savo ateitį viduje, taip pat . reguliuos savo 
santykius su kaimynais, ypač-sn gsdigąja /Sovietu Są
junga. Tas faktas, kad' Liaudies Vyriausybė tokių grei-._ 
tu laiku jau leidžia liaudžiai spręsti sava reikalus— turi: 
suslaukti didžiausio pritarimo.

Rašytoja Čiurlionienė savo kalboje pabrėžė, kad ge
rų žmonių parinkimas atsakingiems darbams yra labai 
svarbus veiksnys, kadangi ir geru§< pagrindus, blogos 
valios žmogus gali paversti, niekam<tikusiais._

Rašytojas Kazys Binkių, kalbėdamas rašytojų var
du,. apsidžaugė pirmą kartą per visą- Lietuvos nepriklau
somą gyvenimą įvykusiu., faktu,, kad pagaliau- valstybės 
tvarkymo, darbe-yra .kreipiamasi ir į intelektualias pajė
gas. — rašytojus, dailininkus- ir- kt.

Profesorius V-. Biržiška, pastebėjo, jog daugelis in- 
.telektualinių,- darbininkų iki. šilol; neturėję progos 
dirbti politinio darbo ir- yrą prie- jo-, nepripratę-. Daugelis 
ir nedavė liaudžiai: to, ką galėjo? duotu Tačiau; dabar vi
sos kuriamosios jėgos turį būti- įtrauktos į. bendrą dar
bą, kad' Liaudies Vyriausybė galėtą- sėkmingiau atlikti 
savo didelius, uždavinius.

Kiti kalbėtojai- savo kalbose pareiškė, kad tautinin
kų smurto laikais buvo siekiama kuo didžiausios meni
nių ir kultūrinių pajėgų stagnacijos, todėl apie 80% vi
sų kūrybinių pajėgų bei inteligentijos buvo tiesiog išme
sta iš gyvenimo. Inteligentai ir menininkai buvo pripra
tinti tylėti. Gal būt, dėl šio įpratimo daugelis ir pirmo
mis naujosios eros dienomis elgėsi gana santūriai. Ta
čiau šito jau ganą Visi privalo eiti į liaudį ir visais ga
limais būdais stovėti jos reikalų sargyboje. Pradedant 
naujam gyvenimui, inteligentiją yra laiminga, galėda
ma visą savo darbą ir visas savo jėgas atiduoti, plačio
sioms liaudies masėms, kurios sudaro visą mūsų kraštą.

Beveik kiekvienas kalbėtojas karštai sveikino pląį- 
formoje išdėstytas mintis ir entuziastingai joms pri
tarė. • .

gos pakraipos. Jis pate buvo mal 
dininkas, priklausė “Jurkūniš- 
tių Surinkimui” ir pats laikė 
dvasinius surinkimas. Kai yokie 
eiai pašalino lietuvių kalbą iš 
mokyklų, jis siuntė peticijas į 
valdžią, prašydamas ąugrąžinti 
lietuviams iš mokyklų atimtas 
lietuviškas tikybos painokas.

Kelkis kūrė ir pasaulietinių 
eilių. Tai parodo jo sukurtos ei 
lės apie lietuvių senovę ir apie 
Kretigos žmogų”, kuris ginasi 

nuo svetimtautinės įtakos ir 
^stengiasi apginti kretingališkių 
•geins papročius bei papeikia nau 
jos kartos mokytojus, kurie ne- 
beeina su žmonėmis iš vieno.

Iš Svečio

ir Pagonų”r yra išleistos įteki
ni rinkiniu, jis sukūrė žinomą 
giesmę : “Koks yca žmogaus mi 
rimaą”’. Taip patį jis taisė “Giešr 
mių Knygas” ir išleido “Krikš
čioniškas Kalendras”. Nemažai 
jis išvartė pamokslų į lietuvių, 
•kalbą. Svarbiausieji yra. šie: Pa- 

\ mokslas apie “Nešimą KryžiausĮ<(.
..... ,. , . ... . Į Kristaus”, “Kelionės atestas tik anais laikais lietuvių kalba ir ra T. \ t... , ... .... • ro Knksciomes^, “Salomonassyba dar nebuvo ištobulinta iri _ , T i. -- c■ Suląmyte”. Ją. -dar išverstos: 

“Mišios iš šventi! Gromątų’\ o
■ . . .. -j.,. bene žymiausia&oo vertimas yra:PradžioieIno pareigas, jis vis dėlto suras- _ , . '. ■rrauzioje b . . j , “Apmastymai visų

larkn cntraiiruriiva laoril. '
Kentėjimų Ęįisiaus”; Kaip mą-

•; kelis”. Nuo 1877 m’, šį laišką re- 
Kelkis mirė 1877 m. vasario 191 (jagavo yiikelis Kibelka, o vėliau 
.1. Kisiuose, Maž. Lietuvoje.

Kelkio “Nusidavimai...” pra
džioje buvo spausdinami Klai- Ęiįirikas Kelkis buvo gilus 
bėdoje, vėliau Tilžėje, o nuo 1833 į krikščionis, susipratęs lietuvis 
m. Karaliaučiuje. Visą medžiagą Į ir nepaprasto darbštumo rašyto-

— sakytojas Pilibaitis.

aikraščiui Kelkis parašydavo 
jats vienas, arba originaliai kur
iamas, pvz. giesmes, arba vers 
damas iš vokiečių kalbos. Lai
kraštyje buvo talpinami rašiniai

jas. Dar reikia.turėti galvoje, 
kad Kelkiui reikėjo nemažai ir, 
kalbinių, sunkumų nugalėti, nes

r žinios iš vidaus ir pagonių pa- ’ pritaikinta rašymui. Eidamas' 
, ūuntinystės, ir šiaip žinutės iš j parapijos mekimo ir procentne-
tikybinio gy\Tenimo. ;
šis laikraštis turėjo toki didelį 
pasisekimą, kad kai kuriuos jo 
numerius tekdavo pakartoti. “Nu 
sidavimai...” reguliariai išeida
vo kas mėnesi, bet kai kada jie 
išeidavo ir rečiau. Vienas kitas

davo laiko ir sukaupdavo jėgų 
paruošti laikraščiui medžiagą,

Sius, net versti, knygas Į lietuvių, 
kalbą. Išleidęs pirmą, lietuvišką; 
laikraštį, Kelkis yra lietuviškos 
periodinės spaudos tėvas ir tuo 
užima labai svarbią, vietą < lįetu- 
yių„pš.tiįoję,.

molo .pa^aųlinjo^karo. Njįq 18X5
įiki ; 1880 nu - XN'usidavimus..."i y#, .= •:>> p?
redagavo Fridrikas JKųršaįtįSį o|. .Be .iminėtų dviejų laikraščių

- A?

3>- j į . 5 jb JCold war.

It was bad enough we had to fight die British 
for our freedom. But on top of that, we had to fight 
the weather, too.

Because winter at Valley Rxge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing. '
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

It was an army long on courage, 
but short on money.

And then the money came. 
Some $27,000,000 from the

turned out.
Nowadays, people are stiū helping America, stay 

- strong and self-sufficient. And they’re helping them- 
*elves to safe, dependable savings. By taking stock io.

America with the Payroll Savings Kan. 
Buy United States Savings Boodk 
They won’t leave you cut ta

That’s bow people took stock

Ncft E Borxb pay 6% Infer ex when KeM ® mjarty’
• cf5 ye-rcj (4Wb tne first rear). LosUttolen or destrewrf 

Bonds on be replaced / record* are provided. WKea 
Deeded. Bonds can be cashed at your bank ktferer te 
not subject to state or local mrorne taxes* iederal

L>

Prisiminimas apie pašto korespondenciją
v (Tęsinys)

Aš žinojau uek, kad ’vieną reikalavau registracijos vedėją, 
sekmadienį “ktėrk’ė” pasišaukė Sužinojau, kad reikalą turiu su 
policiją, man parodė lyg ver- pačiu vedėju. Kai’ susiradau 
Čančiu vandeniu- nuplykytą kai- pašto superintendentą, tas ne-
; " - < ’ ■ v <- " ■ ___ ..I -- , v

rėš rdnkos plaštakos dalį. Sakė, 
tad nudegusi mesdama šiūkšles 
f ihsihėratoriųrir reikalavo is- 
šąuKti greitąją^’pagalbą. Polici
ją įtikino, kad nudegimas ma
žas irtūz greitosfos pagalbos pa
naudojimą gali tekti jai pačiai 
apsimokėti. Tuomet “klerk’ė” 
savo automobiliu išvažiavo į 
greitosios pagalbos skyrių, ligo
ninėje.

Incineratoriai buvo Įtaisyti 
taip, kad man neteko girdėti, 
kad kas nudegtų ranką Įmesda
mas šiukšles. ‘lAl

t. T

Išleisdąiuas apd^ąndos. inyes? 
tigąlorių, radau “klerk-’ę-“ už ma 
no. buto durų-. Ji-kvietė invest ir

, gątprių, į jos. butą, daų kartą pa.- 
sikąJbėli. Bet jis, greit grįžo, pas.' 
•mane ii; pasakę, — - Ji atėmė 
;knyg<h i Kurių, rašiau jos ir tavų,

rodymus. Ji, norėjo paskai.-
■ tyli,, ką aš užrašiau. Jj atėmė lik, 
-tuščiąv kaiygą, o pąrodymaį iš
plėšti. iš knygos .ir.- liko mano 

-.kišenėje po skvernų,
; Jpkjp ąūyginimp, dėl nudegi
mų jįnęgąusJ — pabrėžė inves- 
,tįgaĮorius. ■

“Klerk’ė” naujai prašytos tar
nybos, irgi negavo, bet paštuose 
tiko-dirbti toliau,-

. (, Mąno aprašytą, “klerk’ė” yra 
tikras — neišgalvotąs charak
teris ir tikri įvyktai, kuriuos dar 
esanti gyvi žnioųės galėtų pa
liudyti- Neminėjau jos* vardo ir 
pavardės dėl suprantamų prie
žasčių. ,

Kas žino kiek lokių laiškų, 
skirstytojų yra šiandien paštuo
se kaip aprašytoji “klerk’ė?
Kiti patyrimai if kitų, žmonių 

Įsitikininjai.
Vienam registruotam laiškui 

Į Europą ĮvėrtiniiOų gavau tik 
po pažadėjimo pakaukti New

čia ilsias Įvertini nias į tą- vaisi v- 
bę, o kurią siunčiau laišką, bli- 
vo duodamas apie* 13 dol. Bet 
kai kuriose paraudonytose vals
tybėse ir registruotas laiškas be 
įvertinimo neįmanoma |Xiieš- 
hoti, jei jis dingsta.

į* Negaudamas įvertinimo, pa-

norėjo išnešti, reikalą į laikraš
tį ir pradėjo spausti tarnautoją, 
kad patarnautų pagal sutarti su 
paliečiamą valstybė. Sutarties 
punktą tuo reikalu žinojau. 
Pbrtorikietis ar ‘italas verkda
mas superintendentui aiškinosi, 
kodėl aš neinu pas juodus pa
tarnautojus, o tik pas ji baltą. 
Žinoma, po tokiii aplinkybių 
Įvertinimą gavau.

Kai atvažiavau Į Ameriką 
prieš 25 metus vienas daktaras 
atitinkama progą- man pasakė, 
kad Į paštus sulenda visi tie, ku
rie negauna tarnybos kitur. Kalt 
ba ėjo ne apie laiškanešius, bet- 
apie laiški! skirstytojus. Tuomet 
tokio pasakymo nepajėgiau- Su
prasti.

Dabai; žinau, kai pašto, inyes- 
ligalprjaj ateina iešką)! reko- 
.ųęųdaęijos. kandidatui į tarny
bą,. klausią, ar palįsti ir- kelis 
. pelus pažįsti ? h- jeigu toks, in- 
>estigatorius suranda, kaip su- 
>ralau, 12 piliečių, pažįstapčių 
<ondidatą_ mažiausiai po 5 me
lus — rekomendacija gera. Ko- 
<ia rekomendacija — toks paš
to ir patarnavimas.

. Paštas priimdamas, tarnauto
jus, turėtų reikalauti daug ge-_ 
resnių rekomendacijų. Ir tai 
būtinybė šiais neramiais laikais.

Dienraščiai, galima, sukontro
liuoti, ar jie visi atnešami, bet 
laiškai negalima sukontroliuoti. 
Jeigu paštas laišką nepristato, 
siuntėjas mano, kad gavėjas, ne
nori atsakyti ir daugiau nerašo.

Pakeitęs pašto dėžutės nume
rį pasiunčiau uždarytosios nu
meriu laišką ir uždėjau savo,ad
resą atgal, bet to laiško niekad 
negavau.

Prieš eilę melų mano vienas 
hrbininkas sakė, kad jo siųs- 
as registruotas laiškas dingo, 
» jis gauna apie 1000 dpi. už 
prapuldytą laišką, nes paštas 
baigė tyrinėjimus ir laiško nėra.

Visi žinome, kad dabar gyve
name ne kvalifikacijų tobulini
mo, o rasių proporcijos dar
buose laikus.

Todėl Amerikos piliečiai 
šiandien neturime pasitenkinti

(Bus daugiau)

meškos patarnavimais, o duoti 
rimtus ir pamatuotus skundus, 
tol paštas išrinks, atleis netin
kamus tarnautojus. Arba mes 
gausime paštą vieną, kartą per 
mėnesį.

Aš pats dar negavau Naujie

nų Nr. 240- su atžymėjjmu: — 
Oct. 12, 77. Naujausias Nr. 262 
su atžymėjimu Nov. 7, 77, atėjęs 
pas mane. O šias eilutes, rašau 
Nov. 11, 77, laiškanešiui apsi
lankius. Jonas J. Gaidys 

(pabaiga)
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Detroito naujienos ,
Kenetdy aikštėj demonstracijos doną audinį ir užmetė ant lieps'

Ryšium su Belgrade vykstan
čia dėl žmogaus teisių konferen
cija lapkričio 5 d. ‘Detroito vi- 
Uurm'estyje Kennedy aikštėje 
įvyko demonstracijos. Kaip ir 
kitose lietuvių kolonijose ruo- 
šėjai-jaunimas. Per radijo va
landos programą pirma pas ra
šytą skelbimą davė senstelėjęs < 
veikėjas, o antrą kartą kalbėjo 
Jaunimo Sąjungos Detroito 
skyriaus pirm. Violeta Abarių-, 
tė. Ji kvietė visus jaunus ir se
nus demonstracijoje gausiai da
lyvauti. Į demonstraciją atvy
kau iš pirmųjų, ir jau radau sen
stelėjusį veikėją betriūsiantį/ 
prie mikrofono. Netrukus pra-Į 
dėjo rinktis. Kas gi? Seniai, jau 
perlipę per 70 metų- Jau senai 
spaudoje rašė ir kartojo, kad se
niai baigia išmirti, o jei kas dar 
ir liko, tai ragino pasitraukti iš 
veikimo. Tų senių į demonstra
cijas susirinko trys ketvirtada
liai. Su visu jaunimu demons
trantų susirinko gal kiek per 
šimtinę su visais ;_________ ,
kurie ten vaikštinėjo ir savo at
sišaukimus dalino. Galėjo bū
ti daugiau. Plakatų buvo daug 
su įrašais šūkiais — Human 
Rights in Lithuania, Human 
Rights Now ir kitokiais užra
šais. ■

Dalyvavo kartu su vėliavo
mis latviai ir estai. Po keletą 
kartų apėjimo aplink aikštę de
monstrantai ratu sustojo prieš 
tribūną. Pirmoji į demonstruo
jančius prabilo Jaunimo Sąjun
gos Detroito skyriaus pirm. Vio 
lėta Abariutė, perskaitė G. Da- 
mušytės paruoštą press release 
įr kongi'hsmano James Clanė 
chard laišką. Michigano Guber
natoriaus vardu kalbėjo iš Dan
singo aukšta pareigūnė advjmos Lietuvos laikus, tremtyje;meninė programa, kurią atliks 
Virginija Dean - Daugvydaitė ir ir dabarties buitį, veiksnius ir < Klevelando Ramovėnų Vyrų cho 
studentas Virginijus Kasputis, abi bendruomenes. Vanojo ,se- ras, vadovas muzikas J. Kazė- 
Demonstracijos metu senstelė--nūs ir jaunus. Tai reta Detroite nas, akomponiatorė G. Karso- 
jęą vadovas su jauna-mergyte ^asmenybė. Mes čia turėjome daug kienė ir Detroito kanklininkės- 

; įnešė. į ąikątę iškamąą.-ruso , ęn- įvairių paskaitininkų su savais, vadovė Danutė Petronienė ir 
kavedisto apranga; appylė ga- humoristais, bet ši popietė la-1 fleitininke Asta Šepetytė. Po 
-žolinu ir padegė. Liepsnojant bai skyrėsi kitų. Lauksime dau- • meninės programos Lietuvos 
•iškamšai, studentai atnešė rau- giau tokių popiečių. Reikia tikė' Himnas ir minėjimo uždarymas.

Inos. Sugalvota ir paruošta ne
blogai, bet pati ta procedūra be 
antuziazmo. Mano, supratimu, | 
būtų geriau, kad ta iškamša i 
būtų įnešta grupės studentų, ne
šant gerokai apspąrdyta, apdau
žyti antausiai, kad nei kepurė 
s a raudona žvaigžde būtų nu-į 
siritusi ir tik tuomet sudeginta. 

'Jaunimas demonstruodamas su
karo Human right... Praei
viams buvo dalinami propagan
dist i lapeliai. Kartu su lat
viais ir estais negalime pasigir
ti demonstrantų skaikiumi-vos 
apie šimtine. Jei jau jaunimas 
demonstraciją ruošė; tai turėjo 

rei■ būti daugiau. Demonstracija 
jkia skaityti-pasisekusia. r 
i Literatūrinė popietė

MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJA

tis, kad velkius Kultūros Klubo Rengėjai: Savanoriai-Kurėjai,įmėn. 5 d. su vaišėmis ir šokiais, 
pirm. Antanas Musteikis suras . Ramovėnai, 
ir daugiau panašių hemoristų ir . Butkaus ir švyturio Jūrų šau- . .

liai. Auka asmeniui 3 dol. Litui dalyvauti negalėjau, todėl pla- 
nistinių mokyklų mokiniams įė- čiau aprašyti negaliu. Girdėjau, 
j imas veltui.

Solistės Violetos
Rakauskaitės koncertas

Koncertas įvyko lapkričio i

pakvies.
Lietuvos Kariuomenės 

šventės minėjims
Jau anksčiau buvau rašęs ka-! 

da ir kur minėjimas įvyks, bet i

Birutininkės, St. t grojant Rimo Kaspučio kapelai 
Romantika”. Apgailestauju, kad

Literatūrinė popietė su rašy
toju Antanu Gustaičiu iš Bos
tono Įvyko lapkričio mėn. 6 d. j 
Popietę pradėjo Stefanija Kau-i 
nelienė ir pakvietė rašytoją Ba- j 
-i Gražulį, kuris plačiai apibū-: turėdamas po ranka daugiau ži-i 

amerikiečiai, rašytojo A. Gustaičio nu-jnjy papildysiu. Minėjimas įvyks I 
eitą kelią Lietuvoje ir čia Ame ■ lapkričio mėn. 27 d., prasidės pa i 
rikoje. Pasveikino kaip jubile-j ma]domis ųjev0 apVaizdos para-l 
a ta‘jo 70 metų sukakties pro-Įpįjos bažnyčioje 10:30 vai. Kaž 
ga ir palinkėjo dar daug darbin-. ięodgĮ §įuo kartu visos organiza- 
gų metų. Publika jubileatui pa- cjjy vėliavos kviečiamos suneš- 
plojo. Kaž kodėl pirma pakvie- įj į Dievo Apvaizdos parapijos 
te padaryti trumpą pranešimą bažnyčią 0 ne kaip anksčiau bū nim'o Komitetas, sutrum^niąl
Tautos Fondo vicedirektorių Juo < 
zą Giedraiti. Kurs apibūdino Vii 
ko veiklą ir reikalingumą jį rem 
ti aukomis. .
Po J. Giedraičio pranešimo buvo 

pakviestas rašytojas humoris
tas A. Gustaitis. Skaitė ■ 8 eilė
raščius iš savo naujos satyrinės 
kūrybos. Skaitė vykusiai ir įdo-į 
miai, publika skaniai juokėsi net j

; įnešė. į aikštę iškamąą.TUso.en

kad koncertas pavyko labai ge
rai. Rengėjal-Detroito lietuvių 
jaunimas koncertu patenkinti.

A. Bukauskas

darydamas susirinkimą pirm, j tais palydėtos. Bendrai, visi me- 
Vanagūnas padėkojo šaulių Na- ninės programos dalyviai gra
mų administratoriui p. Mocko-jžiai pasirodė ir buvo palydėti 
niui ir šaulių vadovybei, už pa-1 gausiomis katutėmis. Laimės 
sinaudojimą sale veltui. Taip šulinį pravertė V. P^keturis su

‘ Ona Lukiene ir M. Strungine, o 
kavutę ir užkandžius ant stalų

pat dėkojo Sophie Barčus, Mar
gučio ir p-lės Baždžionytės radi- _ 
jo valandėlėms, dienraščiams Į patiekė, A. šienfenės vadovau- 
Draugui ir Naujienoms, už skel- jamos, ponios: Duraškienė, Ko- 
inus ir kitas žinutes, iš sąjungos .lienė.
veiktas. Pranešė, kad nesenai
mirė sąjungos nariai St. Bukas- kienė, St rugienė, I.ukienė, Pa- 
Bukauskas ir Aleksandras Gaš- I keturienė, Stanginę ir Stočkulė. 
ka, kurie atsistojus buvo pagerb Į Šioms darbščioms bitelėms ir 
ti tylos minute, 
ii, kad Pens.- !
skaičiumi nemažėja, nors ir 
būtų natūralu šios kategorijos 
žmonių sambūriui, tačiau vie
niems iškeliavus amžinybėn, 
ateina kitL

šiame susirinkime įdomu bu
vo tas, kad v-ba, tarp kitų rei
kalų, patiekė meninę programą 
bei kavutę su trumpais užkan
džiais. Meninėje dalyje Juozas 
Tamulis skaitė pasaką iš rašy
tojo Jono Biliūno “Laimės Ži
burio”, p. Talutis paskaitė savo 
kūrybos balade eiliuota forma, 
o Dr. Juozas Briedis žavėjo sa
vo dainomis, pats sau pianu pri
tardamas. Gražiai pasirodė mu
zikės Adelės Gabalienės vado
vaujamas moterų sekstetas, su
sidedąs iš sopranų: M. Barie-- 
nės, E. Skinderienės, A. Bendo- 
raitienės ir altų: J- Paškevičie- 
nės, L Pocienės ir Pr. Prankie- 
nės. Padainavo šias dainas: 
“Kur tas kelelis’, Oi sesule, se
sutėlė”, “Tėviškėle, tėviškėle” 
ir “Kur gi ta padangė”. Iš me
ninės pusės šį dainos vienetą 
nesiimu vertinti (tever tina šios 
srities specialistas), tačiau su
sirinkusiųjų dainos buvo šiltai

Palėkienė, Strumskienė, Pran

Tenka pasaky-Įteko sunkiausia darbo našta, 
S-ga, savo narių i nors jos ir nesiskundė savo pa-

reigoniLs. P. B.

Moterų teisės
Marianne Smigelskis, guber

natoriaus Thomsono paskirta 
advokate moterų reikalams, pir
madienį pirmą kartą dalyvavo 
ERA (Lygių teisių organizaci
jos) susirinkime, kur turėjo pro 
gos pamatytį kaip rimtai Ame
rikos moterys siekia lygių teisių 
visose gyvenimo srityse. Mrs. 
Smilgelskis savo portfedyje į 
ERA susirinkimą atsinešė apie 
du tuzinus temų moteris liečian 
čiais klausimais kaip tai vaikų 
globa, abortai, kalėjimų refor
ma, alimentai, parama vaikams, 
labdara, žmonių mušimas ir tp.

o Su liemeniu, bet be krūti
nės, su širdimi, bet be plaučių, 
su šimtais kojų — iš vietos ne
pajuda, su plaukais — ir niekas 
jų nešukuoja (Medis).

St- PetersbįrgSs laukia svečiu
B. Vitkus-ir kt. Seimą atstovais 
dalyvaus ir keletas įmūsų kolo- 

įnijoš:veikėjų^.■ j;; b
v. Bet kuriais seimo reikalais St. . ' . -• • .-“T . . X - . ' ... - - -
Petersburgo lietuviai kreį iasi 

Supranta- ii- komiteto pirm.; A. Rūkstelę 
arba'organizacijų pirminin
kus- Banketo bilietus reikia įsi
gyti iš įahksta. klubo; .valdyboj e, 
nes tai įbųs išimtinai' įdomus 
švečiąvimašis.’ Visus kitus seimo 
atstovus iš Amerikos ar Kana
dos, esant, reikalui, prašome' ra- 
-šyti šeinio priėmimo komitetui 
šiuo adresui ■.MrsJ Ona Gąlvylis, 
331 -72nd ^Ąv^,.’ Št< Petersburg 
Beach, Florįdaj33706. Telefonas: 

priimti jo seimą šioje koloni- 813-^367-3895.Kz. .Až.

Vyriausias Lietuvos Išiaišvi-

davo daroma paskirstant ir į ^dinamas VLIKaš, šių 
kitas lietuvių parapijų bažny- seįmą turės gruodžio 3-4 diehG- 
čias. Bažnyčioje per mišias gie- mis gt petersburgo lietuvių ko- 
dos Klevelando Ramovėnų vyrų ’ Ionjjoje, Floridoje. ! 
choras. Minėjimas-akademija į- ma §įoje vietovėje nebus sirie-, 
vyks Kultūros centro salėje, pra gO, nej šalčio. Dargi me
džią 12:30 vai. su vėliavų įne- -liuos ir gėIės žydė< 
Šimu, invokacija ir mirusiųjų ngra garantijos, kad bus, gali-:

vadinamas VLIKas, šių mėtų

ma šioje vietovėje nebus sine-

o Miške užaugau ir pasenau, 
tačiau miško ir saulės nemačiau ? 
(Medžio šerdis).

Šimu, : 
pagerbimu.

Paskaitą skaitys Ramovėnų
ma maudytis atviroje jūroje, 
bet “The Happy Dolphin Inn”

iki ašarų. Jis savo naujoje kū-! centro Valdybos pirm. A. Jonai- motelio apšildytame baseine vi-į 
ryboje palietė net nepriklauso-jtis iš Klevelando. Po paskaitos sį svečiai galės plaukymo rung--'

tynėse dalyvauti-
St. Petersburgo ALTos sky

riaus valdyba, gavusi VLIKo

Pernai močia mirė, šiemet
sutiktos ir gausiai aplodismen- vaikai gimė? (Medžio atžalos).

SEN. FRANK D. SAVICKUI PAGERBTI

ŠEŠTADIENĮ, Š. M. LAPKRIČIO 19 D

PERSONALITY LODGE
6649 S. Archer Avė Chicago, Illinois

DAINUOS SOL PRUDENCIJA BICKIENĖ
SVEIKINIMAI
VAKARIENĖ

6:30 valandą vakaro 
Vakarienė ir gėrimai 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60668

arba telefonu HA 1 - 6100 M

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

joje, Rėmėsi paruošimo darbų.- 
ALTos valdyba ,pakvietė raštu 
visų 12-kos čia veikiančių or
ganizacijų valdybų atstovus į 
pasitarimą lietuvių klube rug
sėjo 9 d., kad sudaryti įseimb' 
priėmimo komitetą. Savo at
stovus davė 11-ka organizacijų J 
Seimo priėmimo komitetas su-i 
darytas sekančio sąstato: pir
mininku išrinktas ALTos skyr. 
pirm. dail. A. Rūkštelė, sekre-; 
tore O. Galvydienė, nariais spe
cialiems ir bendriems uždavi-- 
niąms — J. Butkus, A. Karnius,- 
K. Kleiva, A. Mazoliėnė, A. Mi
liauskienė, A. Galeclds, R. Plė- 
pienė, A. Plepys,. K. Urbšaitis. L 
Valauskienė, J. Valauskas, P.: 
Vasiliauskas. Esame dėkingi 
ALTos skyriui ir prisidėjusioms 
organizacijoms, remiančioms 
Lietuvos laisvinimo akciją. Ko
lonija yra pasirinkusi teisingą 

! kelią — sujungtomis vietos or
ganizacijų jėgomis atlikti dide- 

I liūs uždavinius, pav. rezoliuci- 
Į jų rašymas laisvinimo reikalais, 
lietuvių kat. misijos įsteigimas, 
peticijų laiškų siuntinėjimas, 
kaip ir šiuo atveju — VLIKo pa
rėmimas.

VLIKo seimo atidarymas 
įvyks š. m. gruodžio 3 d. (šeš
tadienį), 10 vai. ryto lietuvių 
klubo salėje. Kiti seimo posė
džiai bus daromi “The Happy 
Dolphin Inn” motelio salėse, 
prie jūros kranto, kur dauguma 
seimo atstovų apsigyvens. Tos 
pačios dienos vakare (taigi, šeš
tadienį), 7:30 vai. lietuvių klu
be ruošiamas šaunus banketas 
su gerai žinomos solištės Pru- 
dencijos Bičkienės koncertu ir 
puikiu Internationals orkestru 
šokiams. Banketą organizuoju 
klubo pirm. Karnius. 1

I seimą atvyks atstovų iš viso 
Amerikos ir Kanados- Tikslių 
davinių dar neturime, vienok 
reikalus svarstant sužinojome, 
kad iŠ VLIKo valdybos (New 
York) atvyks pirm. dr. K. Va
liūnas, J. Audėnas, A. Vedec- 
kas ir kt.; iš tarybos (Boston) 
— St. Lūšys; atstovai iŠ Chi- 
cagos — dr. VI. ir A. Šimaičiai, 
prof. M. ir F. Mackėvfčial, prof.

Gražūsdarbo

•Lieįįr^eH^ii^u-S^qs>riariu

i DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI 1°®.^’^ GYDYTO

JO,- VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS*
Dr. A. J. Guw«i — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 . 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sua-

“ a! J. Guis»n — DANTYS, ju priežiūra, sveisata tt gražu. 
Kietais viršeliais, vietoje $4-00 dabar tik -----------------
Minkytai« viršeliais tik —— ----------------------- -------- —

' Dr. JL J. Ginsen — AUKŠTA KULTŪRA — tlAURŪS ĮMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik ;— ——

S3.0C
$2.00

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 30608

$2JQ
pv £**jr**^M*"--------------------—-

Galima taip pat užsisakyti pažtu, atsiuntus žekĮ arba money orderi/ prie 
nurodyto* kainos pridedant 50c. persiuntimo Hlaldome.

1800 $o» Hoisted St

M

Pas mus taupom! jfS-STj pinigai *t-

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
-užsimojimus. Antra, jie padeda su- 

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtas prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-
' 1

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša

Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS
TeL 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įsteigta-1923 metalą.
- .-. -'Pi* 1 — r Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

■F
I — naujumo*, Chicago a, ILL,— Thursday, November 17,1977.
W II I .................  I . —

.X.
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Šachas padare didelę klaidą

apdairūs. Jie nepažino pagrindinių elementų tokioms iš
kilmėms ruošti Nežinodami, jie padarė klaidą ir davė 
Šachui nevykusį patarimą, šachas norėjo susitikti su 
Amerikoje besimokančia Irano studentija. Šachui būtų 
labai patikę, jeigu į Washington^ būtų suvažiavę Irano 
studentai, lankantieji Amerikos aukštesnes mokyklas, 
šachas žinojo, kad jie privalės būti jo bendradarbiais, kai 
baigs mokslus ir grįš į Iraną. Šachas tarp pat buvo in
formuotas, kad studentijai vykti į Washington^ reika
lingi pinigai. Be pinigų niekas niekur negali nu
važiuoti. -

besimokančiam Irano studentui po šimūpę ir paprašy-;

'M

M. ŠILEIKIS “Anksti rytą”

patarėjams ir į galvą neatėjo mintis, ar visi studentai, 
net ir už šimtinę ,norės vykti į Washingtons ir sutikti, 
šachą. Jaunimas patekęs į kitą aplinką, labai greitai į 
keičia savo nuoutaikas, o dažnai net ir pažiūras. Jauni-į 
mas, pagyvenęs demokratinėje santvarkoje, gali pagei-) 
dauti tokios pat. Amerikoje jie įsigijo daugiau žinių apie Į 
patį Iraną, negu būtų gavę gimtiniame krašte. Padėjė
jams reikėjo šį klausimą panagrinėti ir tiktai vėliau sa
vo patarimus duoti- Jeigu jie būtų pasiūlę po šimtinę i 
tiktai tiems, kurie nori sutikti šachą, tai visas reikalas I 
būtų praėjęs gana ramiai. Kas norėjo, tas būtų nuvažia
vęs, o kas nenorėjo, tas būtų mokykloje sėdėjęs ir jokių 
bereikalingų rūpesčių šachui, nei prezidentui būtų ne-

KUR FRONTININKAI VEDA ATEITININKUS
Irano šachas Pahlevi, besirengdamas naujoms 

ryboms su prezidentu Jimy Carteriu, norėjo didelio 
sitikimo. Šachui buvo reikalingas, kaip jo ministerial 
pasakojo, milijoninis sutikimas- Jis aerodrome norėjo 
matyti ne milijoną žmonių, bet jam buvo reikalinga pom
pa tokiam dideliam valdovui sutikti. Artimuose Rytuo
se Irano šachas save skaito pačiu galingiausiu ir moder
niškiausių valdovu. Bešvęsdami Persų imperijos dviejų 
tūkstančių metų iškilmes, jis suruošė pačią puošniausią 
sukaktį. Iranan buvo pakviesti ir važiavo viso pasaulio 
valdovai. Pirmon vieton ėjo karaliai, o vėliau sekė de-r 
mokratiškų kraštų .ar jėgų valdžios prie valdžios priėju
sieji valdovai. Irano šachas suruošė jiems kelių dienų iš
kilmes, kiekvieną apdovanojo brangia dovana ir įsivaiz
davo, kad jis yra pats galingiausias valdovas pa
saulyje.

Šachas ne vieną kartą buvo atskridęs į Ameriką, bu
vo prezidentūroje, važinėjo po dirbtuves, bandė naujai 
perkamus lėktuvus ir vėl išvažiavo. Jį pasitiko ir išleido 
patys artimiausieji Irano šacho ir vyriausybės pareigū
nai. Niekas prieš šacho kelionę neportestavo, niekas ga- ! 
lingam valdovui nieko neišmėtinėjo. Kartas nuo karto 
balsą pakeldavo vienas kitas Irano studentas, bet jis ap- • 
rimdavo, kai mokslus, baigęs, grįždavo į Iraną ■? ir užim- ' 
davo atsakingą vietą valstybės ar pramonės''Įstaigoje. 
Šachas yra modernus žmogus. Jis yra lankęs aukštąsias 
užsienio mokyklas, susipažinęs su kitų tautų ir valsty
bių praeitimi, moka kelias svetimas kalbas, susipažinęs : 
su teisės principais, moka joti, automobiliu važiuoti ir 
gali lengvai naujausią lėktuvą valdyti. Pasakojama, kad 
jis ne vieną kartą Amerikoje įsigytą lėktuvą pats vai-, 
ruodavo į Teherano aerodromą.. Jis ne tik tyliai atvyk
davo į Ameriką, atlikdavo valstybinus reikalus, ir ra
miai sugrįždavo- Niekas dėl tų jo kelionių triukšmo ne
kėlė, nei nemie, nei Amerikoje. Čia jis atvykdavo ne vie
nas, bet ir su jauna šachiene. Jis būdavo mandagiai pri
imtas, pagarbiai išlydėtas.

Bet šį kartą šachas nesitenkino paprastu sutikimu., 
Jis norėjo milijoninio. Jis buvo pasiruošęs išleisti mili
joną dolerių, kad Washingtone jis būtų pompastiškai 
sutiktas. Amerikon jis atsiuntė kelis savo agentus toms 
iškilmėms suruošti, bet tie agentai nebuvo pakankamai GARSINKI i ĖS NAUJIENOSE

de-
su-

Po “Saujos skatikų” kūrybos | dėl ir ‘kiekvienams mėginimas
— okupuotos Lietuvos enkavedis 
to išaukštinimo ir prostitucijos, 
atėjo ateitininkų eilė: per savo 
bičiulius Lietuvos Rašytojų 
Draugijoj ūž prostitucinio sim 
holizmo ramaną “Triptizas” pas

nustatyti dorovės atžvilgiu, kas 
menui leistina ir kas neleistina, 
sunaikintų grožio autonomiją, 
nuslopintų meninės kūrybos lais 
vę’ (prof. V. Sezemanas, Estteti

Amerikoje pagyvenęs Irano jaunimas susižavi šio 
krašto gerbūviu. Jiems ateina mintis, kad panašiai ga
lėtų gyventi ir Irano žmonės. Irane yra daug visokių že
mės turtų. Jeigu tiktai gyventojai mokės juos pasiekt ir kirta Liet. Rašytojų. Draugijos 
išnaudoti, tad Iranas taps Artimųjų Rytų Amerika, premija. Apie tai rašo Vacys j pasaulio autonomiją, neišleidžia 
Daugumas dirbs, visi bus aprengti ir pamaitinti, gąbes- Kavoliūnas (Dirva 36-5 Nr.)

Kiti, kad ir pripažįsta grožio

EUGENIJA ŠIMKŪNAITĖ

Ir kokių tik Lietuvoje ežerų nėra; vieni, jūriom 
mariom išbėgus, gimenyse liko, kiti patys ilgai kelia
vo. kol tinkamą vietą apsirinko; yra iš pačių žemės 
gelmių ištryškusių, yra ir padebesiais lekiojusių; yra 
ežerų piktų — užakusių; rodos, gražiausia pieva išsi
tiesusi, dalgės prašosi, o pamėgink eiti, bedugnėn nu
ginusi. Dar piktesni juodraganiai — anka anka už- 
aKti negali, tik pradės graužtis, ir vėl iš mažos akies 
dideliu juodu vandeniu prasigraužia; yra ežerų, ku
riuose laumės žlugtus velėja, laumai vaikus rogėm 
vežioja, yra ir viliokles gražuoles slepančiu — veiy 
neeik ten mėnesienoj; yra ežerų keršytojų, kurie pik
ius dvarus paskandino, yra ežerų ir gynėjų — veiy 
skandino, bet išniekint savų žmonių nedavė; yra eže
ru verkiančiu, besiša u kančių kad kas užkeiktus dva- 
rus, nugrimzdusias bažnyčias, paskendusius varpus 
ar paskandintus turtus alžadėtų — išvaduotų, už pa- 
skendusiųjų vėles pasimelstų, yra ir ašarinių ežerų, 
kuriuos vargdienėlės našlaitės, apviltos mergaitės ar 
sūnų netekusos imttnlės priverkė; yra ežerų rūsčių —j 
yra ir rainių — šviesių; yra šykščių, yra ir dosnių. 
Visokių ežerų Lietuvoje yra. bet nėra kito ežero, kad 
į .ir šviesus, kad dosnus ir šykštus būtų Toks.^ 
kad plačiu v~ndeniu tyvuliuotų, kad upe vystulotųsi, 
tik vienas; eže tėvas — Aisetas, jis vienas išskirti
nis ežeras, ir tai oje Lietuvos kertelėje, kuri ežerais 
ir ežerėliais mirgėte mirga.

nieji galės pasimokyti ne tik savo krašte, bet ir Ameri
koje. Palyginę gyvenimą Amerikoje su gyvenimu da-

I iš akių ir moralinio meno kūri- 
Vacys Kavoliūnas yra laimė-Įnio aspekto. Prancūzų filosofas 

premijas, už J. Maritainas savo knygoje The 
Responsability of the Artist, pa- 

žmo-

jęs dvi “Draugo” 
romanus “Kalnų giesmė” ir “Ai

bartiniame Irane, jie mato didelį skirtumą. Amerikoje. <įaį jr šešėliai”. Įžymus kritikas, citavęs Platono mintį kad žmo- 
pagrindinės žmogaus teisės buvo pripažintos tą dieną, < lietuvių ir prancūzų literatūros gus filosofuoja visa savo siela, 
kai buvo paruošta ir pasirašyta krašto konstitucija. žinovas, Lietuviu Rašytojų Drau^ nors tikrasis filosofavimo orga- 
Amerikos teismams įkalta i galvą ir įrašyta į knygas,!gijos na7s’ ateitininkų dvasiai nas esąs intelektas, teigia, kad 

c . o ’artimas kultūrininkas.kad negalima pagrindinių žmogaus teisių naikinti ir be 
teisių paliktųjų niekinti. Iranietis, studijuodamas Ame
rikoje teisės mokslus, turi progos'šį klausimą atidžiau 
panagrinėti. Jam sunku suprasti, kodėl tie patys prin
cipai, kurie kasdieniniame gyvenime taikomi Ameri
koje netgi būti pritaikyti ir Irane.

Visi šacho sutikinau pakviestieji Irano studentai 
norėjo sutikti ša-chą. Vieni norėjo tiktai jį šiltai pasvei
kinti, o kiti norėjo, be pasveikinimo, jam dar patarimą 
duoti, būtent)į kad jis įvestų pagrindines žmogaus teises 
ir priverstų pareigūnus tas teises gerbti Neramumui 
prasidėjo ,kai jokio patarimo šachui nenorėjusieji duoti, 
studentai pasipiktino, kad kiti norėjo duoti jam gerą pa
tarimą. Jeigu jis būtų patarimo išklausęs ir patarėjams 
padėkojęs, tai būtų nereikėję šluostyti ašarų Baltųjų 
Rūmų sodelyje.

Šachas tikėjosi milijoniniu sutikimu paveikti Wa- 
shingtoną ir duoti jam pageidaujamas kraštas apsaugas. 
Studentų sukeltas nemalonus trukšmas nieko nepageri
no. Jis tik parodė, kad šacho valdose neviskas tvarkoje. 
Tuo tarpu, kol studentų siūlomas žmogaus teisėes galės 
Įgyvendinti, tai turės pavaryti- klaidingą patarimą da
vusius patarėjus.

visi lietuviai biznieriai

ir kuria jis visas ■— riša savo 
N. Radakcija siela. Tad, nors menas ir mora

lė yra du autonomiški pasauliai, 
kurie tiesiogiai nėra vienas ki
tam palenkti, jie susitinka tame 

’ pačiame subjekte — žmoguje. 
Todėl ir menininkas yrk ątsakin 
gas grožiniu’atžvilgiu'prieš me
no kūrini, moraliniu?prieš sa
vo’ artimą? * ' ' ’ Ji 5 ‘ |

šia pačia proga pažymėtina,' 
poreikiams i— kad estetikos ir etikos 1 santykiu 

nesustojančiam jo gėrio, irgro-j atžvilgiu'Mari taino, nuomonėne 
žio ilgesiui ir siekimui. įsiskiria hūo rfiasir-<ilošofo': Šal-

Tad neišvengiamai mene ąp^ ’kauskio nuomonės^ akcentuotos 
lamai, o ypač literatūroje, išky- jo knygoje Ateitininkų ideologi 
la ir grožio gėrio — estetikos ja. Ir šalkauskįs kaip ir Mari- 
ir etikos — santykių problema, 
kuri seniai sprendžiama ir kuri 
vargu ar bebus kada išspręsta 
visiems priimtinu būdu. Tai iš 
esmės sunki problema. O sunki 
visų pirma todėl, kad mes ne j taip pat grožio reikalaujamų są- 
tik labai skiriamės savo skoniu, j lygų’.
bet ir grožio gėrio samprata. Tai, ks pasakyta apie esteti- 

O ypač skiriamės gėrio ir gro , kos ir etikos santykius meno ku
zio santykių pažiūriu, pareinan- ’ rinyje aplamai, tinka ir kalbant 
čiu nuo mūsų pasaulėjautos ir f apie žodinę kūrybą — literatū- 
pasaulėžiūros. Ir čaą yra dvi pa-. rą. Jau pats literatūros apibrė- 
grindinės — ir priešingos — nuo • žimas — žodinė žmogaus dva- 
monės. Vieni teigia, kad grožis sios kūryba — implikuoj ir mis 
dorovės ir nedorovės priešingu- tinį — trancendentini kūrybos 
mo atžvilgiu yra neutralus’, o to pradą, ir žodį, žodį, kurio gro-;

Vacys Kavoliūnas rašo: Ke
letas žodžių apie estetikos ir eti
kos santykius. Prostitucinio sim 
holizmo knygos proga.

| Nėra vistiek, kas ką daro. Nė
ra ristiek nei kas ką rašoj.Jųo
labiau nėra ristiek, kas. -ką ir ■ 
kaip kuria*;nes meno, (kūrinys

tainas, pabrėžią ir meno, auto
nomiškumą, ir būtinumą nepra
silenkti su moralės reikalavi
mais, nes ‘kūrinys, kuris prasi 

i žengia tiesai ar dorai, neišpildo

zis Charles Du Bos knygos Ap
proximations teigimu, atsisklei
džia šviesoje ir kuris — tai tei
gia A. Alteras kalbėdamas apie 
P. Claudel dramaturgiją— krikš 
čioniškoje koncepcijoje yra kū 
rybos principas.

Tačiau ar visada iš šio žo
džio kyla šviesa, kuri nutvieskia 
skaitytojo sielą estetiniu džiau 
gsmu? Deja, ne. Yra atvejų, ka
da skaitytojas, užuot įžengęs 
į grožio pasaulį, įbrenda į purvo 
gelmes. Ir konkrečiu pavyzdžiu 
gali būti Icchoko Mero Stripti
zas, kuris išprovokavo ir šias ei

! lutes! ®
Kad nebūtų tik žodžiai, tebū « 

na leista kelias šios knygos vie- ' 
tas pacituoti, nors tai ir labai 
nemalonu:

‘Sveika Marija, malonės 
noji, Viešpats su- tavimi...

Avė Maria, gratia plena, 
minus..d i . š ' f ;
c Avė.. Maria, gratia plena.

Ave Marija,.gratia..;
. -■ Ave. Maria hr- •- t - > . ■ • -

Ąvę, = ave, aVe Maria!
Aš-’’'storiu -ant kėlių priešais 

. tave,' rankas iškėlęs, irt matau 
Jau;-matau tave iš dangaus nu
sileidžiančią, J artėjančią', kojų 
pirštais žemės, dulkę, spalvotas 
mano žemės ^dulkes -besiekinčią 
(...) Maria, avė, avė... kartoju 
(...) ir delnais tavo skaisčias 
šlaunis glamonėju ir pilvą tavo 
skaistų be nuodėmės iš 
sios dvasios pradėjusi’ 
psi). *. .

pil-

Do- į

švento- 
(58-59

(Bus daugiau)

.......... .......................——i<—■,7, = ■---------------.,Lir_' i ' "■ ■ ===== ... i n „  , „ , ;

Ir sunku beatspėti, iš kur jam toks vardas, iš kur gudrūs, o kur jau jiems gerą ežerą pamatyti, tad, eida- daužo, kartais kur kraštan prisiplaka ir priauga. Bu 
toks išskyrimas. mi į Labanoro atlaidus, pamatys naują vingį ar kito- vęs toks metas, kad ir nesuprasi,'kas mūs kraštą už-

- Paklausi kokį šimtametį. “Ogi kaip, — sako, vi-' M krantą, ir nebežino, tas pats ar kitas ežeras, tad plūdo, lyg ir žmonės, tik labai nedori, lyg tai varlės, 
si ežerai iš kur atsirado, o Aisetas pats iš savęs. Aise- ū" klausia “Ai šia tas! (Ar čia tas!). Iš to ir vardas geležinės, taip apsikaustę buvo. Tada ir vądąvo Aise
tas — ežerų ežeras, nėra jam. nei pradžios, nei galo”.-- atsiradęs. Pasaka pasaka ir lieka, tik ne tokie čia į tas savo žmones — pakėlė ir kulių (užutekių) salas, 
Gal ir buvo kokia Aisę4o pradžia, gal bus ir Aiseto žmonės, kad kitų išmone savo -ežerų ežerą pavadin- pasisaukė vėjus, ir lyg krantą suvarė. Atėjūnai ant 
mintis, bet eik jo krantais — ir, kuriuo krantu beei

i ežerą pavadin. pasišaukė vėjus, ir lyg krantą suvarė. Atėjūnai ant 
Tų. Geraj paklausinėti, patikimam prasitaria, kad jo ir įsitaisė poilsio. Vėl šaukėsi Aisetas vėjų, kad tą 
toks Aiseto vardas sietinas su aisčių gentimi. (krantą suardytų, vėl po ežerą išblaškytų. Atlėkė vč-

įjai ir išblaškė salas, o su salom ir atėjūnus išnešio
jo. Menkos mažos salelės, b atėjūnai, apsikaustę ge
ležim, sunkūs, taip visi ir sugrimzdo. Keli tikram 

i krante likę bėgioję, gaudyti bandę: tik’argi sugausi, 
' jei Aisetas skandinti sugalvojo. Ir jei kada archeolo
gai Aiseto krantuose ras kad ir mažesnio Gudo eže
ro kautynių seserį per daug nesistebėkime. Neseka 
žmonės pasakų, tikrų šaknų neturinčių. To tuščio 
darbo atmintin ir tą vietą, kur salas pagauti bandė, 
Salgaudiškiu praminė. Ar tai lenkai, ar lai rusai Sal- 
gaudiškio nesupratę ir SalgndĖšku praminę. Taip ir 
raštuose rašė. O kai buržuazinė valdžia buvo, tai vėl 
kitaip pavertė — Saldutiškiu praminė. Profesorius 

Į J Ualėikonis teigė, jog tikrasis tos. vietovės vardas — 
1 Salgaudiškis. Dabar jau lyg ir apsiprato, o trisdešim
taisiais dar nevienas salgaudiškis nusispjaudavo: 
“Tai ar mūs... saldžios ir ponai laižyti ketina,, ar mums 
savas laižyti lieps! Tfu, kad tįk nesulauktų”. Ir tik
rai neketino laižinėtį perumus kampas buvo, mies
telio lentpjūvėje tai vežikai, tai darbininkai streikuo
davo. Ir didelesniuose miesteliuose policijos nuova
dos nebūdavo, o Saldutiškyje padarė.

(Bus daugiau)

kis Paaisieėių kaūuelias ar vienkiemius rasi, o nei pra-| Ne tik grožiu Aisetas lygių sau neturi, sako Aise- 
džk>s — nei galo. Tik kas labai gerai kelius žino, ap- te augalų esą, kokių kitur nėra. Kuly, kur prie Pa- 

dumblčs. tokios salos kelios, kai jos sužysta baltais 
žiedais — nuo dusulio labai padeda, ar su taboka rū
komos. ar piene su medum virtos. Apie tokias, vais
tams derančias salas, ne tik prie Aiseto šneka. Pa
našu, kad tai ežerinė lobelija (l>obclia Dortmana L.), 
Neradau jos ten, nors A. Lekavičius su K. Balevičium 
šį retą augalą rado viename ežerėlyje arčiau Šven
čionių. Jei kas rastų — nelieskite, tai retas, globoja- 

ka, o tarė čia nuo seniausių Lukų slaptavietę buvus-jinas augalas. O ten, kur keiias paaisete į Labanorą 
ią. Liga, jos pėduna atsėlinusi įnirtis neleido sahimos šuka, viename lėktšaine, alksnių lapų prikalusiame 
(sala m a — labai vandeniu apsuptas pusiasalis), pa-pįnkimę buvo kita retenybė — vandeninė’ gilšė (Suba- 
kasinėti ,o archeologas kurmi.; nei Leidimų prašo, neiftaria aquatica L.) deja, rodos, jau tik buvo. Ylos žole 
ataskaitas rašo, bet pasižiūrėkime .Viseto salumoj, ap-į'ar paprastai yla ją vadino, sako, didžiai gelbstinti, 
žiūrėkime kurmiarausius — rasime- ir angliukų, iri^8’ plaučiuosna uždegimas įsimeta, kaip ylom duria, 
puodų šukių, ne nudužusių. o labai senų. Ttrr būt. *^ur hūt, didžiaj gelbėjo, jei, kitus begelbėdania, pa- 
nuo amžių čia gyventa, ir ne lik gyventa šalmuos’” *uvo- 
iškyšuliuose ir pilkapių įžiūrėsime. ' į

Paklausi: “Iš ko toks v ardas?”,'ir tą pačią pasa-P . . , , , . . . ,, ..... . . .. . . ' ., . įvėio ir dabar tebestovi, o tos, kurios, dideliam van-ką išgirsi: kapsionai (taip pavardžMjoya cejkimcčius.K ^ . . , . . .. .. .. . .„ 'deniui stojus kuliuose pasikelia ir po visą ežerą ve- nes vietoi kaip sako “kap . o vietoj “čia —šia . ,• , i > ■ ■ , - . . . jo gamiojamos pludunuoja. Kartais bango* jas suvirtoj mes — mes ) esą labai smalsus ir nelabai 1 J 

Kiek karų buvo, kiek svetimi kareiviai žmones' 
vargino, o Aisetan sugintų, gyvulių, pasislėpusių 
žmonių taip ir nerasdavo, Nerasdavo nei laisvūnų, 
bernelių, svieto. Kgifltojų, nerasdavo ir .tarybinių par- , 
tizanų.

Tik vieną kartą Aiseto salumą malė P. Tarascn-’-

Gražus Aisetas. gražios jos salos, Bet bene įspū-i 
tingiausios ne tos, kurios senelių ir tėvų lakais sto-(
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Mažeika Sė Evans

(813) amžiui

(Tęsinys)

EUDEIKI

Štromas MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Place filling

3354 So. HALSTED STREET

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

LAST YBAA 2,650 SCHOCK- 
AG« CHILDREN BETWEEN 
THE AGES OP 5 ANp PL 
WERE KILLED BY MOTOR 
VEHICLES IN THE LLS. 
CHARLES M. MAYES, 
PRESIDENT OF THE CHICAGO 
MOTOR CLUB, ASKS DRIVERS 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

N A RI A I? •
Cki cages
Lietuvių 
Laidotuvių 

Direktorių 
tssociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AUSX£.IUXQMQBIUAMS PASTAIYTI

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Seimo komisijų rinkimai. 

Sveikimumi.

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas p«rkr»ustyma$ 

iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS -
Tel. 376-1882 arbe- 376-599*-

AKUŠERIJA |R MOTERŲ LIROS 
GINKK«LOM|U CHItUROlM.

6449 Sq, Pųj*.ki Rd. (CmwLmA
Mescal BMiWtoe). Tet LU 5-6444 

P ūma hgomus pagal sueiUriBte
Jei nea<44Mtp.a, HHWaiwrti 37MKK.

has proves its worth in, 
kitchen cleanup.
• These eaperte «ay> because, 
trajh is reduced, to as little* 
as one-foĄrtA its original sire. 
With, a compactor, dUpeeing, 
of such item* a* cans, CMtoftfc,

If you’re thinking, of buy* 
ing » 300 pound sideof beef, 
you. can expect about 225 
pounds, of usable meat cuts 
which means about 25 per* 
cent cutting loss.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

K Kanados TF atstovybės
- pirniinhikas Juozas Vaice- 

kirti antruoju vicepirmininku liūnas, 
Petrą -Vilkelį, kad Jis padėtų jam 
eiti pareigas. Vilkelis sutiko ir

bott1«c rd jais is aosr far 
less of a hassle than it used 
to be. (Ona trash beg instead 
of four.). • • And, more ne^ 
homes and remodeled“ kit* 
chens are including the appli* 
ance as standard equipment.

• TĖVAS IR SONUS
MARQt ETTE FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street
w Telef.: G Rovehill 6-2345-S

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. UTUA^ICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Better Eatiags^-^ 
FROM START T8 FM

ILL PAUL V. DARttlS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS, 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1%8 S, Hąnheim Rd., Weitui.mu-, |U 
Vala.'iliuS; 3—d darbu dienomis ir 

Kas 4uU'4 šeštadieni ii—3 vai,.
TeU 562-2/27- arba 562-272d

Gėlės visoms progoms
BEVERLY- HILLS. GfiLiHYdiA 

2443 WEST 63rd STREET. ' 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbarą*, ir Gene. Drishly 

krautuvė. - < L- 
THE DAISY S.TQftg.

7918 Soutnwest HWy Oak Lawn 
Tai, 499-1318,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBh AKIŲ. LIGOS
■ . W West. 103rd. Street '
-Valandos pagal susitarihyį - \

—-------------- -------------

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-$ •

visokių pyragaičių ir sūrio, bei 
gražiai supjaustyto kumpio. Ma 
čiukas antešėgėralo ikrminui 
numarinti. Vėliau dar ilgai susi
rinkimo dalyviai kalbėjo apie 
Įvairius SLA. reikalus.

~ iieporteris

i Sehit«L pradeda VLHio pašalinti nririies bausmė 
pjffnūmokaa dr. Juozai Kęs. 
htjjcš ValiiiiuMu himoas, utal- 
du — ktiu* Juaab GufehUMtass

DR. C. K. BOBELIS 
uMKSJŲ IR ILABUMQ. IĄKŲ 

CHIRURGIJA 
Toloti 69R-8&3 

Fox VąUav Morfinai Center 
bo0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonaar LAfayette 3-0440

Here’s a
Beat break- fĮ
fast or 
brunch idea ’ 'j'"

pre your 
BCrambled- 
eggs a spe- 
cial(andun- 
usual)) taste- 
by fobbing 
in smUl. cubea or balls of avo
cado justbefore the eggs “set" 
Or spreatl. mashed, avocado, 
seasoned with salt and pepper 
and a Kitte lemon juice on 
oisp, hot toasL *

PfeanutCturt Banana *
Finely chopJi-1/2. cups of 

salted peanuts and. press into 
a 9 - inch pie pan. Add 2 
tablespoon* crunchy peanut 
buttac to your favorite banana 
creapi pie filling- Place filling 
in peahuVci«t Cool-pie and 
awtrifitete. Top of4h« nwjt be 
decorated with, banana, d'ces 
and peanuts.

. - -,w- *■*, ••
Keeping up with consumers 

— the trash compactor is one 
of. the most popular and use-

• ftd- kitchen apphances to 
. some along, in. recent years.

Researchers a> Kitchen Aid
• aAlignpa*. ettribute. Afek^to

JADVYGAI LUKOŠIŪMENEI 
mirus,

dukrą Dalią, žentą Liudą ir gimines, 
skausmo ir liūdesio dienose,, nuoširdžiai 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu, liūdime.
Balfo Lemento Apylinkės 

Skyriaus Valdyba

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5(lth Ave„ Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

Tarybas- pranešimas ---
Juozus

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IRIMOS VALANDOS
Visos programoj,Ii W0PA,

1490 lok A. M.

LiefųvjU- Itelba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— l;00i vai popiet Šeštadieniais 
ir sekmadi<niai» nuo S^iki 9:30 
vai ryja., ’. ‘ . ■ -, ;

Vedėja Aldona. Daukus

Telef.: HEmloek. 4-1413 
7159- Se, MAfLEWOGQ AV^ 

CNKJAGQ, ILL.

V OBTHOPEDĄS-PKO3EE2ISTAS] 
Aparatai.- Protėjai: Medi Išah^ 

~ aazan Speciali, pagalba koįoins.' 
ČIA (Audi Supports) ir L 'U .• ts' 
vau.9—4 įg 8-^8. Šeštadieniais,iį-1 
28»0 West 63rd Sų ČblnsoŪUI. 6Q629

Telef. j PRospeet 6-50M ' S

Rex.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4132 So. Kedzie Ave, WA 5-267G.

Valandos pagal susitarimą. Jei neąt- 
p’Liepia, skambinti MT 3-0001.

Gruodžio 1 <L: 10 vai. ryto 
komisijų posėdžiai.

Trečias, posėdis, 12 vai. Hap
py. DolpĮuiiiinn:.-

10; Seimo nutarimų priėmi
mas,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

HERKRAU.STYMAL

MOVING J 
Leidimai — Pilna. a0or*uda 

ŽEMA KAINA > • " 
R. šE:Rj&NJLS 
Tek WA 5-8063

darykite tekus savu kojom s, kad. kas šlubuodamas ne- 
klystv". Bi>r. 1&1&.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpatiei pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprus tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

r. ZAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
i ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

GEORGE F. RUDMINAS
3319- So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArdi 7-1138-1139

l Atėjus valdybos, rinkimams, 
■Kazys Mačiukas pranešė,, kad 
•:i.iš pasiryžęs pasitraukti iš aps- 
ikritėš pirmininko pareigų. Jis 
j-daugiau nebekandidatuosiąs. jis 
čia pat. pridėjo,, kad-, vicepirmi
ninkas Molis- šį susirinkimą nea 

:tėjo).bet. jis 'pareiškė, kad sutiks metikes, LicUivių. Klubo, palai

(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET Rf publ'.e 7-1213
2314 WEST 23ni PLACE VL-tteb ?-W7?
1109.8 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, JL 974-4418

broiled Bsh. 

cn,mb*Pro* 
vide a de

lectable waytoiavenioney 
by using dry ends of bread.) 

Store remaining buttered 
crumbs in the refrigaratew. ,

’st4 i ■-S^riuf yc^r Wrf Wchtn &r' 
evoking Afnte to the Almen^c. 
Yopr idea< ėe shared, 
with reader* throughout the 
country. Address: Barry G. 
Clash, Kitchen. Almaoa^ 
North Riverside 
Chicago, IHthois S060&

Amerikos. Lietuviu. Piliečių Pašal
pos klubo priešmetinis susirinkimas 
Įvyks- sekmadieni, lapkričio <L, 
i:00 vai. po pietų^ Anelės. Kojak sa

lt iv. Įėję, 4500 So Talman avė. Nariai pra-IL. -SeĮjlią baigia 5 LIK ) pir- šomi: atsilankyti, nes yra daug svar- 
UlininkaĮi. Jiiozas. KęsluUs Va,- bių reikalų aptarti ir bus valdybos 
lifinoc ' C-^51 rinkimas dėt 1973 metų. Bus ir vai-

o . , . luna^ - v- - sės. Rožė Didžgalvis, rast.G^uodzip, 3, Floridos A- .. 5

kuris apžiūrėjo nųmų,, kurį aps Bružas 
kritis norėjo -nusipirkti ir-pranė^Austin 
šė Į^Tdinnftjoi' TaEybai;. kai tas 
namas negeras.. Patarė jo nepir-
'ktį. Pirmininkas ir valdyba, ga-' buvo labai malonu, klausyti kal- 
;vu^Į raportą, patikėjo Vaidylos Į bu, bet ji ipati: patarė kalbas 
•įj^meŠHntts ir atsisakė namą ‘ baigti ir užkąsti jos paruoštų 
jpiriti. Tai buvo pati*didžiausio- f užkandu. Ji: tūrėjo1 šiltos kavos, 
ji klaida.

Tais IsaibėjoM. Gudelis, Mačiu-j
fcĮSį ČižauskiKiė, Kristina Aus- 
hinj Eūphfo^pė MikuHūfėT’J; i 
įRiitkus. ir kiti. -

Kalbos pabaigoje jis pranešė,. eiti. vicepirmininko pareigas, 
kad statomas Mikui. Vaidylai! jeigu jis. bus ir išrinktas, 
ginklas Jį yra pasiryžęs I konferencljos atstovai
pastatyt Vaidyla. 1AW0 psnunĮ^ pasMrt} dM.
k ą. Js jau- uh pinigų, J€lgu ‘ vieniems metams. Jeigu jam naš 
gautų daugiau, .tai- butų dar ge- • 
riau. Jis pranešė,: kąd; apskritis 
ir pavieni, .atstovai, aukotų Vai- 
dylos. paminklui u Apskrities įž- 
dĮnin^ įsakas pareiškė, kad l ba 
Sįįkpte negali duoti pinigų;

paminklui,, nes jfe- la-l. Kazys Mačiukas — 
pakenkė apskrities- veik kas, Petras

Add the final touch to 
many, dishes with buttered 
bread cnijnbs. Simply stir 1/3 
cup melted butter into 1 cup 
dry bread crumbs. Use im
mediately as a casserole top*

u nishiforveg*
etables oe

• add crunch

pose, 4880 46th Ave. N. St. Pe- 12. Himnas 
FL 337W, tel. (813) 

325-2»2t

New Yorkas išbraukė 
ekzekucijų taikymą

NEW YOKKO valsL ai:ks- 
či ausi as lesinąs, norėdamas

grė- 
mu^ dviem nucUtus katiteroje 
sčdlMbuMū kalmium-s, visiškai 
įbraukė Hwrlivs baubtuiį. Ke
lminis b^dsaLv prieš tris, Ape- 
Uacij^i 'EtiAmae- pavaidino Ne*' 
YoriU, uMriies bausmės įsl.dy- 

pi iseškoa^lįlucHiiu. kadan
gi taa įstatymas nepąJS^kąs tei 
sėjucts. gaJiėGuai diskretijos 
sįMreiidžjabi kuomet uurties 

priHHtunkaĮS. gfvf, ;di’. Juozus bttte»mę ska.ti. įstatymas, kurį 
Vėbra. aukščiausias teismas išbrau-
' ■» w »j t kė, kadangi jame iš anksto nuT. Vaidybos, pranešimas —. ■ . , .. i tz . statyba mirtoes bausme uz nu- iHruiiniiikas dr. Juozas Kęstu- . / .... .,L ... ... . .... zudvma policijos valdininkotas. n alrnmis,. Paklausimai ir ; JK , ... ar katėjimo sargo, uz nuzudy-

‘ mų mėginant pabėgti is kale- 
Pietūs 1—3 vai. The Happy jimo ir už kalinys kalinio nu- 

Dolphin Inu. vešbutyje, 4900 žudynių tuo, atveju, kuomet 
Gulf Blvd. St. Petersburg žudikas yra nubaustas visam 
Beach, Fla. 33706, 
360-7011. *

pietų • ♦ Kailį sunešioja, galvą su
j valgo, mėsą laukan išmeta? (Li
nas).

Pamaldos bažnyčioje 4 vai. 
pu pietų. Prel. Jono Balkūno

9 vai ry to Seimo narių ir pamokslas. (Eita)
s vėtau registracija.

Pirmas posėdis 10 vai. ryto
L. Seimui ruošti komitetu pir 
įmunku Anlmou Rūkštelės žo 
d is.

DR. V I T. TAURAS
GYDYTOJAS IK. CWRUR0A$

Sandra praktika,, spec.
,ut.sas zcSl WESTsitįr-f^^ET

TeUritiJ^W^
OFISO VAL,:. pinn^..^tj^',į.tgėiaad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai? ^E^ttĘĮfer 
niais 2-4- vaL nopiefcj^ rįj^,Jaiki| 

pagal; «adtwĮi^ r--. • ■-.1

3. Seimo prezidimiw rinki 
mrū. , A

V LIKO S-E.IMO
š. m. gr-uodžio 3—1 d.d. SU 

Petei-sburg, Floridoje, darbo, 
tyark.ė.

Antras, posėdis 3. v
Happy Dolphin Inn:

& Tautos Fondo praneši 
mai:;

; ‘it Leonas s e mus
A INKSTŲ; PŪSLbS, IR ž 

PROSTATOS C HIRURG1JA j'4 • .- 
2656 WEST 63rd STRfefit 
Vai. antrad. 1—4 popiet, .g^ė- 
ketvirtd. 5—7 V4L i vilt/ ''.
Ofiso telef.;. 77A-28M- ,

Rezidencijos telef.: 448-5545

c. Toronio, TF atstovybės — 
pirmnjnkas Antanas Firavi- 
čius. Paklausimai ir diskusi- 

pirmmm- jos. Pertrauka 15 min.
Vilkelis ir Sytals . ■ •' ' .

vicepirmininkai, Petras - 9 Paskaita - Lietuvos val-
- iždininkas, Kristina stybmgumo. apraiška ir formos
- sekretorė.. . |~

Susirinkimui-pasibaigus, Pra< a. prof. dE Bronius 
nė-Mačiukienė pareiškė, kad jai kalbės ąpiė graeitį,

b. dr. Aleksandras 
—apie ateitį.

Koncertas-Vakarienė
— dainuoja. Prudencija. Bič 

kienė.:--,

. . ,.. ., Joniškiečių klubasa. Tarybos ir valdybos—vai-1
xlybos pirinninkas Ignas Gasi-1 Joniškiečių- Labdarybės ir Kul 
liūnas, t tūros klubas rengiasi važiuoti

lapkričio 20 d. pasveikinti sene
lius padėkavonės dienos proga. 
Klubas jiems prirengs skanius 
pietus ir Įteiks jiems visiems po 
dovanėlę.

Kostas Vyšniauskas gros akor
deonu ir Adela. Gabalienė su 
savo dainininkių grupe padai
nuos lietuviškų dainelių.

Nariai ir svečiai gali ir va
žiuoti pasveikinti ir palinksmin
ti senelius. Kas norės važiuoti; 

Kasias ’ tai. prašom būti prieš 12. vai. 
pietų metu, senelių namuose.
Antrašas yra Holy Family Villa, 
123rd: Street and McCarty road., 
Lemont,. I1L . A. Kalys

Vytauto bažnyčia Kaune • -

Našus SU apskrities pasitarimas

DR. FRANK PLECgĄS 
/ OPTOMETRIST^ 
; KALBA LIETUVIŠKAI e - 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 ;

' '' 7 .

Tikrina akis Pritaiko akinius iž ' 
“contact lenses’” .

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree



Kas ją turi, prašome

adresas: 29 W. 57-th

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

♦ Patartina pirkti ir naudoti 
sintetinės medžiagos šluotas: 
jos yra daug patvaresnės, geriau 
šluoja, netrupa ir lengviau išplau 
narnos.

♦ Jane Bajerčienė iš South

rą įspūdį. Jame duodama ir prak 
tiškų idėjų bei patarimų:

— Kiaušiniai yra laikomi pūč-

ten tt. -^".2 ■

Juozas Pautienius Ruduo

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Vitaminas D padeda kūnui to užtektų visiems amerikie- 

tii.kamaosunaudoti kalcijų, rei- kiečiams. 
kalingą mūsų kaulų tvirtumui. 
Kaip žinome, tą vitaminą teikia 
saulės šviesa ir daržovės. Todėl 
Žiemą ir debesuotomis dienomis 
yra svarbu gauti to vitamino na 
tureliuose šaltiniuose. Dėl to 
Amerikoje į geriausią kalcijaus
šaktinį—pieną įdeda D vitami-1 Bostono redaguoja patrauklų 
nu Ta proga primintina, kad pir j skyrelį šeimininkėms Sandaroje, 
miausiai buvo atrastas vitami- Ji pakviesta redaguoti tokį sky 
nas A. Jo yra riebaluose, morko-1 relį SLA organe Tėvynėje. Sky 
se, saldžiose bulvėse ir kepeny-1 relis “Lituanian-Chef”, pradėtas 

,.se. Vitaminas A svarbus akims spalio numeryje, daro labai ge- 
ir regėjimui.

♦ Ant medžiagos ar ant dra
bužių užpiltas vaisių sultis reikia
tuojau valyti šaltu vandeniu irjkomi$ į viršų, kad trynio plėve 
kempine. Ypatingai sunkiai yra,lė liktų tvirtesnė.
išvaloma geltona spalva. { ... . . . ....j — Jei kepimui reikia rūkstus 

’ '♦ Riešutų sviestas yra mais- pįeno, tai jį galima tuojau pa
tingas ir skanus produktas, ypa? daryti įpilant į saldų pieną porą 
tingai sumaišytas su'uogiene ari šaukštų acto ir leidžiant pasto- 
jos imitacija bei su medum, že
mės riešutų, kaip ir tabako, au- 
.ginimą remia federalinė valdžia. 
'Vien dabartinio prezidento Jim-;
my Carterio gimtoji Georgijus 1 tų ^konį keptos ant medžio ug- 

- valstija užaugina tiek žemės rie ’ nies, reikia prieš dedant j kros- 
šutų, kad iš jų ^pagaminto svies ?nį aptepti serbentą žalatina.

vėti keletą minučių. Pienas į- 
gauna rūgštaus pieno savybes, 
reikalingas kepimui. j:

— Norint, kad jautiena turė-

o T A SUSIVIENIJIMAS
I XX LIETUVIŲ

W AMERIKOJE
- jau 30 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MHJjGNŪS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.

- didžiausia lietuvių fraternalinė ’ organizacija — duoda ųyvy-

pagalbos pagrindu.
SLA — jau tari daugiau, , kaip tris m pese, milijono dolerty kapitalą, 

tad jo apdraudė 'tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių -klasta1 ? relkaUngiacsler ipdraudas nuo $100.00 

. iki Š-0XXXM». <\ ■-<

SLA — Jaunimui-duoda gerą-Teupomeją Apdraudė 
suranes, kad jaunuoli gauta pinigus aukst

• ; > ’ 'r - .

Endowment. It>

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai 
už $1,000.00 epdraudos tifc ^S.OO teok

. nišr^į. rekomenduojama lietuvišku KLuįŲĮrįf-

r yra daugumoje - lietuvfą- kbl<

u

■3-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Hemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gobiant pirmojo 

Amenxoc lietumi dlenraKlo cagejus bei fletartikot fproOot pinaOr 
ko ir atliekant bfttfnu purtau uafinua Hetarybėe išHkimni ikti- 
Mamu Ntojlen platintmc ratus.

<AUJHNOS tvirtai stori fr keroja Lietaraa ir perergta Oatarta Irtirt, 
Mldunaa ir neridėdasoe i nndėrinf m ekupentrii ir InHo- U1U1Ž3, * r * i ' t~-

AAUjLAnOS palaiko rim netariu deaokrrtlnec trapu. Jt beedru larttts- 
dju ir remia Tisų Betarta bertrooetaf dirbos bei tOaliM.

naudingos

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi l visus Hėtuvlus pasekti lietuviffltos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos iidvijoa, 
taip pat pavertos Lietuvos ir jos fcnonfų gerovei, siekiant visuotino tie- 
tuviškų reikalų TenesWB. (
KMNUOJAi Chteafeja Ir KanadoĮa nwfaro — SM.06, pcael metų — flUt, 

trims mėn, — SS30, vlenrm mėrK SX0C. KHosa JAV viafeas metam 
4- ftė.00, pusei mėty — 114-00, vtaum mėn. — £L50. UBletMue 
W — $31.00 metams, Suslpafinimuf siunčiama arvaMf nemetaMl

Praiema naudoti žemiau esančiu atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL «060§

1 ITEBHJ

□ Slm>a» doL Na<jlo< >r«nrm«rtta£, FuMBeJtalo

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujiena* dvi savaites suaipdH- 
nimui nemokamai ir be Jokių jsipardgojlmų.

PAVARDE IR VARDAS __________________________________ ,

VLIKUI labai reikia gauti ant 
roji knygelės laida, Pitsburge 
išleista.
prisiųsti ar bent laikinai pasko
linti”.

Vlko
St., New York, NY 10019. Tele
fonas 752-0099.

— Lietuviu Jaunimo S-gos 
Los Angeles skyrius nutarė pa
dėti rašyti lietuviams laiškus, 
keliančius okup. Lietuvos ir lie
tuvių reikalus valdžios įstaigo
se, politinėse intitucijose, laik
raščiuose bei kituose komunis- 
kacijos centruose. Reikia tik tam 
skyriui pasiųsti norimo laiško 
turinį ir reikiamus vokus. Laiš 
kai bus mašinėle perrašyti ir grą

Namai, game — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
tR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

' DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Jei jūs nemėgstate acto^mo vajaus proga Naujienos yra 
maiste, tai vistiėk nereikia jo 
smerkti ir ignoruoti. Jo skiedi-1 
nys gerai valo stiklinius indus 
ir langus, išimą iš medžiagų rū 
dies žymes, atleidžia nuo stiklo 
klijų ir dažų dėmes, suminkšti
na dažų šepečius. Gal dėlto .šeimi 

ninkės nemėgsta acto salotose ir 
valgiuose.

^Visi giria ir valgo šviežias ir- 
rūytas dešras, bet niekas nežino, 
kas išrado arba pirmasis pradė
jo gaminti. Homeras savo Odis- 
s ėjoj e rašė, kad. žmonės jas ke
pė prieš atvirą ugnį, norėdami: 
pasigaminti greitą kepsnį. Vie
na yra aišku, kad jvąiričfe tautos: 
ieškojo ir atrado būdus, kap1 
kapotą mėsą ilgiau išlaikyti ar-: 
ba geriau sumaišyti su mėgįa-

siunčiamos susipažinimui 2 .savai 
tęs nemokamai pagal gautus pa 
geidavnnus arba skaitytoją ata 
siųstus galimų. prenumeratorių 
adresus. . - i •

— Stasys Tikuišis iš Rock- 
fordo parėmė Naujienų leidimą, 
kartu su prenumeratos mokesčiu 
atsiųsdamas keturiolika (14) 
dolerių. Po $4 atsiuntė: Kun. P. 
Dagys iš Woodhaven, N. Y., ■ 
Juozas Petružis iš Milton, Mass., 
Jadvyga ir Simas Kvečas -iš 
Santa Monica, Cąl., Jonas Leng
vinas iš Marquette Parkoj J. 
Baltramonaitis Bgrighton Parko. 
Tos apylinkės tautietis užsisa
kė Naujienas 3 mėn. tinkames 
niam susipažūiimui. Bėkui -vi
siems- Visi skaitytojai prašomi 

mais bei gedimą sulaikančiais į remti Naujienas ir jas platinti,; 
visi lietuviai kviečiami į jas at
kreipti savo asmenišką dėmesį, 
gerai su jomis, susipažinti ir pa
reikšti savo asmenišką nuomonę 
jas užsisakant. -.-

prieskoniais. Senovės romėnai 
jas mėgo ir vadino salsus vardu, 
iš ko, ir 'kilo angliškasis dešrų 
pavadinimas. Tik nežinia dėlko 
imperatorius. Konstantinas: Di
dysis’ . jas uždraudė gaminti ir 
vartoti. „Bet atsitiko visai prie-

tine AinerikoU t pręįhibieijos-lai
kotarpyje. . Atvykę- -. Amerikon - 
pilgrimai .labai nustebo,-. kad in 
įdėnaigamino..ir. Jąikė skanėstu 
skilandžio.,topo. dešrų. Jie. sudžio 

: vydavo mėsą, ją smulkiai- :-su-‘ 
piaųętydayo. ir sukimšę Į. dešros 
fOrmoš ^pasiūta, bufalosj odos 
maišeli .pakabindavo fermentuo- 
Jis sąyb ^.vigvamuose.-/.

■ . -i : . M. Miškinytė

— Mariją yarąniūtė iš Austrą 
lijos, sąvo: tetos dailininkės Ja- 
įhinos Monkutės-^Iąrks . lydima, 
■ pirmadienį lankėsi Naujienose.

— Z. Pulianauskas, Hamilton,
Ont., Canada, pratęsdamas pre tikslinimas, 
numeratą, savo sveikinimus ir 
gerus linkėjimus atlydėjo 10 do
lerių auką Naujienų paramai. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn, bet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui. Platini-

tė'~ studij ųpjantį r leįsę^ kurią 
baigs ateinančiais metais. Ka
dangi ’šiuo metu Australijoje 
yra vasara ir mokslo įstaigos 
ątostogauja, p. Varaniutėiatpstd- 
gas praleidžia pas tetą, Chicagoj; 
kur turi gerą. progą susipažinti 
šu'lietuvių kultūra paskulio:liė- 
tūvių1 sostinė j e Chfcagoje.' Jiyra 
gimusi Australij ojė^plifetūviškąi 
puikiausiai kalbą, vį "į l.
i?\,. i; ;-:
' —. Vyriausias I^tuvbs Išlais 
vinimo Komiteta&;ąisiuiitė tokį 
raštą: “š. m. lapkričio 3 d. Jūsų 
dienraščio laidoje įrta įdėtas pa 

, pasirašytas J. B.
Ten rašoma, kad 1049 m. Pits-- 
burge, PA buvo išleista nauja 
laida •knygelės ‘Telšių Kanki
niai”, kurios pirmoji laida bu
vo pavadinta “žemaičių Kanki
niai”. S;..

MARIJA NOREIKIENS
2608 Wert 69th SL, Chicago, m. 60629 • TeL WA 5-2787 

Dldrtlc w«Wnklm*» g*r*« rttUt Įvairiy prrtdfL
MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ.

... .... ■ ■■ ■ — ■■■■Į f j—

SIUNTINIAI Į LIETUVA J 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE \

Tat. tSMXM

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

Self. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDZIONYT!
2646 W. 71 st Street, Chicago, lllinolt 60629 

Telef. - 778-5374 ~

LABAI ERDVUS 2 aukšty mūrinis 
žinti parašui bei išsiuntimui. Už (2 po 61 Geros pajamos, nauji kili- 
darbą jie nieko neima, bet tikisi 
savo veiklai aukų. Rašyti ižd. Ilo 
nos Bužėnaitės adresu; Lithua 
nian Youth. Assoc., 3352 Glenda
le Blvd., Glendale, CA 90039. 
Skyriaus valdybą sudaro: Asta 
Grakauskaitė, Daina Gudauskai- 
tė, Dona Bužėnaitė, Tomas Stąn 
čikas, Vytenis Vilkas, Vincas Ski 
rius, Rimas Polikaitis ir Algis 
Stančikas.

— Lietuvių žurnalistų S-gos 
Centro vaidyba renkama iš: Ix>s 
Angeles skyriaus ‘narių. Kan- 
didatooja J. Gliaudą, Juozas 
Kaributas. Kazys Karuža, Jonas 
Kuprionis, Petras Ramataitis, 
Stasė Pautienienė, Vladas Simo 4 
liūnas, ir Grigas Vąląnčius. Re
vizijos komisijpp-kąpdidatuoja • 
Juozas Kojelis, Jonas Kutrą, Ig
nas Medžiukas ir Klevą Rūta 
Vidžiūnienė. Garbės' teisman 
kandidatuoja LžV Toronto sky
riaus nariai: Jokūbas Dagys, An 
tanas GureviSus, Juozas Vąiče- 
liūnąs ir Jonas Varanavičius. 
Daužvardžio fondo valijybon- kan 
didatuoja ęika^škiai’: Petras In 
dreika, Antanas Juodvalkis, Jo
nas Puzinas, Algis Pužauskas, j 
Emilija Sakądbiskienė, Antanas 
Saulaitis ir .Danutė Vakarė. Rin 
kimų lapelius reikia atsiųsti ko
misijos pirmininkui Petrui Pet
ružiui iki lapkričio 30 d.

— Dail. ^Česlovo Jonušo dar
bų paroda bus -lapkričio 19 ir 20 
d.- 666 Nb. Įfain :St.,; Brocktone. 
Ją ' ruošią ir^įoja lĮB Šrock- 
tono •į;’.;::,:

—_ Akt. Atlantas Dikinis 
pray«s;^^^fvąpffbnĮ, skir 
tą ražyt^o 3;^ m-
mi^es?®aką^^iy^ĘMĮ»nėti. 
Minėjimas’ busviu- ^ei^rtadienį, 
lapkričio? 48 
'vak. Jaūnimb;^tao:^yin^2E

j ynai, 2' making garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite. ‘

Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuominiiikus

-4243 W. 63rd Ste, Chicago 
Tel. 767-W00.

REDUCED PRICE
_ 71st and Richmond builders own 
custom built brick ranch. Formal liv
ing room, large kitchen, dinette, 2 
bendroomk. Hardwood ' floors. Oak 
paneled family room or 3rd bedroom. 
Full basement. 1% car garage. 
S39.50G.

STEPHENS AND ASSOC.
REALTORS I

... /. V:

429-5555

. . .. RENTING IN GENERAL << 
“-•j *.3- i*«? - -.’ *>- ? - .* r * *e. -• -
. ----- O r.r.rj -:

J IŠNUOMOJAMAS Ciceroje naujas.
4 Kdtiib./ pirmameauįęte, su šildi- 
mv tratas. su^u^lsiem£;-arba pdnsi- 
ninkan^bIJTe^Įltis -6^^5121.

Dailininko Arvydo Algmino 
ikslų partija atidaroma čnir 
ir galerijojeJaunirrib Cent- 
ruodžio-<!.£■ penktadienį* 
I. vakaro flaTJ-toš val’^Sėš- 
nį. gruodžio 10 d., ir sek
inį, gr; .11 d.,- lankymo va-

paveikslų
Honio- 
rė 
7 vai. 
tadienį, 
madienį, gr;
landos nuo ,10:30 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

Tokiom pat valandom paroda 
bus atidaryta ir kitą savaitgalį, 
gruodžio-16, .17. ir 18 d._ Paro-r 
da uždaroma gruodžio 18 d. sek
madienį- Įėjimas laisvas. (Pr.)

CICERO
(R) Lietuvių Bendruomenė 

rengia šaunų tradicinį rudens 
balių, kuris įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 19 d. 7 v. v.,, parapijos sa
lėje (15 St.-49 Čt. kampas).

Programa: koncertinė dalis, 
šilta-šalta vakarienė, laimės šu
linys. šokiams gro* Markausko 
orkestras. Įėjimas auką suau
gusiam $9, o moksleiviams $5 
asmeniui. ’

Visi kviečiami — laukiami | 
šiame bankete dalyvauti, regis
truotis telef.- 656-2550.

Rengėjai

* Pasakyti tiesų šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kor> 
frontacijos, nors dabar daug

Naujienos buvo Ir yra už de
mokratijų ir tolerancijų. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti

DkiirausiaskaHty 
pasirinkimai
/Tl-IV.Odotfoja -v- T*““

AMjLNORMANĄ

«BfflSįk,Td. zsjįgze 

lAfinSĮ« (i*t*igo«) ir 
677-8489

~(Į8BfHBy~~~ (buto)

AR JAU PAS1DARETL 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga— ,

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3- Su legaližko 
uis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
-foisted St, Chicago Ill. 60608 
kas nori įvesti madų, kad ben> 
dradarbiavimas su sovietais yra

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis i gražųjį Marquette Par
ka. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.

MŪRINIS 2 aukštų, 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. Marquette Parke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus, 2 butų mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000.

2 BUTŲ gelsvų plytų .18 metu mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas §60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS' mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

Tel 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N.amv Statyba Jr Remontas

i ELECTROS ĮRENGIMAI,
-.r t i ; PATAISYMAI
: Turiu Chlcagos miesto leidimą. 
Dirbu; Ji>.>užmiesžiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai ■

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
.^..4353^So. Washtenaw Ava. 
. ,... - -Tol. 927-3559 -- -

62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
52M775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpubHc 7-1941

M. ž I M K U S 
Notary Public 

INCOMB TAX SERVIC1 
425f S. Maplrrood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertlmel, yimlnly 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra-

- žymei ir kitokį blankai

patriotinis aktas, paliekant su j 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity-. 
toju*. • * '

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
Chicago, HL 60632. Tel YA 7-59*

BEST THINGS IN UFE
1^(1 Frank Zapollt

GA 4-8654

STATI FARM

INfUBAMCf

blate Farm Life Insurance Company

PLEASE

CAREFUL!
Only you 

can pravont 
forast Atm!

< ■— mauiibmqe, cmicaeq t, MX Thursday, November 17,1977




