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ATSARGAS BADUI įVEIKTI
Galima prisiauginti pakankamai javų, kad visuos© 

pasaulio kampuose nestigtų maisto
ROMA, Italija. — JAV agrikultūros sekretorius Blumenthal 

praeitą trečiadienį pasiūlė Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 
organizacijai užtikrinti kad visada kiekviename pasaulio kam- j i 
pe būtų pakankamai maisto. JAV sekretorius apskaičiavo, kad 
iš anksto pasituošus galima prisiauginti tiek javų, kiek jų būtinai 
reikia nelaimės ištiktiems žmonėms išmaitinti. Tarptautinei or-1 i
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ganizaeijai tenka rūpintis maistu sausros ar kitokios nelaimės 
ištiktiems žmonėms, neturintiems pačio būtiniausio maisto. La
bai dažnai maisto pervežimas sudaro pačią sunkiausią problemą. 
Javų pervežimas užima daug laiko ir brangiai kainuoja. Vieto
mis, kur nėra modernių iškrovimo priemonių tai ir javų iškrovi
mas sudaro sunkią problemą. Sekretorius yra įsitikinęs, kad 50 
milijonų dolerių fondas galėtų šitą klausimą visiems laikams iš-

Amerikos farmėriai 
priaugins javų ;

Jeigu tarptautinė organizaci
ja iš anksto žinos, kuriame pašau 
lio užkampyje gali pritrūkti duo 
uos, tai Amerikos f armėnai, ga^ 
Ii priauginti pakankamai javų 

.bado šmėklai pašalinti; Pirmais 
' ir antrais metais organizacija 
gali turėti sunkumų, bet jeigu

Pietų Afrikos veikėjas 
miręs ne savo mirtimi
PRETORIA, Pietų Afrika.— 

Pretorijoje atlikti juodžių vei- 
kėjo. Steve Biko mirties prie
žasčių tyrimai parodė, kad Bi- 
ko savo gyvenimo paskutinę 
naktį praleido policijos Land- 
Rover atifoniobilyjė visiškai

Chicagos meras Michael A. Bi land i c ape^o visus Navy patalpose suruoštus ivWiriy tautybių ^viljonus. 
Miesto meras savo kalboje pabrėžė, kad šiais metais šioje tautybių parodoje dalyvavo 60 tautybių atstovai. Kiek
vienos tautos atstovai parodė savę drabužius^ dainas, šokius ir pagamintą maistą. Paveiksle matome merą M. 
Bilandic, sustojusi ties Lietuviu paviljonu ir besikalbantį su Audrone (Greineriene. Ponia Bilandikienė klauso, 
kaip Greineriene aiškina merui apie lietuviško maisto gaminimą ir tokio didelio duonos kepalo iškepimą.

maisto atsargos ir javai bus tin
kamai. sandėliuoti, kur jie nepa
ges, jų .pelės nesuės ir pakelyje 
nenubyrės, tai bado klausimas 
gali būti išpręstas ir visiems lai 
kams panaikintas. Konferenci
jos dalyviai susidomėjo sekreto 
riaus pasiūlymu. Teks imtis, 
praktiškų priemonių reikalin
giems javams užaugiti.’ Jeigu 
būtų sudalytos reikalingos-javų 
atsargos, tai transporto' proble-. 
mos nebūtų tokios jau . suiikios.

Llių esančią ligoninę sveikatos 
patikrinimai. Riko, 30 melų, 
^amžiaus,, mirė Pretorijos ligo
ninėje, atgabentas iš Port Eli
zabeth, kur buvo laikomas vi- 

f t.

.sišk'ai? 'nuogas, geležiniais pan- 
‘čiąis. surakintomis kojomis,kur 
-buvo tardomas per visas še
šias dienas. Mirties priežasti-: 

:ffii nustatytas galvos smegenų 
sužalojimas.1 ' . ■ • ..
? 'Policija' ;pradžioje liudijo, 
-lead Biko galėjęs^ savo smege- 

. . Jiis sužeisti j kai .'tardomas ar 
neigdamas kaltinimus bepur 
tydamas galvą atsimušęs į šie
du! Valdžios-autoritetai aiški
na,, kad Biko puolęs poliejos 
valdininką ir Biko buvęs įveik 
tas keturiu policininku.

IRANO ŠACHAS BAIGĖ PASITARIMUS 
f SU PREZIDENTU CAKTERIU '

Jis prižadėjo įšaldyti dabartines. Megdly -kainas, ; 
kad galėtu stabilizuotis-ipasauliu ūkis

PARYŽIUS, Prancūzija. — Irano šachas Rėza Pahlevi, žmo
nos ir patarėjų lydimas, ketvirtadienio rytą dideliu sprausminiu 
lėktuvu nusileido Paryžiuje. Jį tuojau apspito Paryžiaus laikraš
tininkų būrys ir pradėjo klausinėti apie kelionė į Ameriką; šachas 
pareiškė, kad triukšmadariai prie JAV prezidentūros buvo tie pa
tys, kurie prieš kelis metus stengėsi suruošti demonstracijas j e Brazilija manė, kad galės 
prieš vyriausybę.šachui žinomi triukšmavusieji žmonės ir jų tiks įgauti radijo aktyviųjų medžiagų

Pataria parduoti

ty.bės Departamentas prašo pre-I 
zideritą' ir Atomo energijos ko
misiją leisti -Brazilijai įsigyti 
Amerikos atomui skaldyti rei
kalingo kuro. Brazilija, yra pa
siryžusi įsigyti visas reikalingas 
mašinas ir radijo aktyvias me
džiagas atomui skaldyti. Pradžio

Bėgantieji patarėjai prisipirko audinių, 
pačių naujausių muzikos plokštelių

Prezidento įsakymas buvo toks aiškus ir griežtas, 
kad rusams teko paskubomis išsikraustyti

MOGADISKAS, Somalija. — Somalijos prezidento Barre įsa
kymas sovietų Karo patarėjams ir įvairiems agentams išsikraus 
tyti buvo toks aiškus ir toks griežtas, kad trečiadienį jau išplau
kė pirmieji sovietų transporto laivai su patarėjais ir katiušo- 
mis. įdomiausia, kad sovietų kariai, bežygiuodami iš palapinių 
į uostą, buvo apsikrovę įvairiausiomis Afrikos ir vakarinių vals
tybių prekėmis. Sovietų kariai nešėsi didžiausius ritinius Soma
lijos ir kitų Afrikos vlstybių ryškių spalvų audinių, kad galėtų 
gražiai aprėdyti savo žmonas ir dukteris. Audinius, dainas ir muzi 
ką mėgstantieji patarėjai nešėsi didelius ryšulius įdainuotų 
plokštelių, su Rock and roll dainomis bei pačią ekzotiškiausią 
amerikiečių muziką.

Sadatas rengiasiį 
skristi į Izraelį <

DAMASKAS, Sirija. —Egip 
to prezidentas Sadatas, visą die
ną išsikalbėjęs su prezidentu 
Asadu bei keliais jo patarėjais, 
visdėlto rengiasi skristi į zrae- 
lį. Sirijos prezidentas bandė jį 
įtikinti, kad nevažiuotų, bet Sa- 
datui pavyko įtikinti Sirijos pre
zidentą, kad reikia keisti savo 
■nuomonę. Sadato argumentai įti 
kino prezidentą Asadą. Sadatui 
pavyko įtikinti Asadą, kad būti-, karo bazių pirmenybę. Iki šio 
nai reikia siekti taikos, ir kad 
reikia naudoti kitą strategiją amerikiečių karo bazes valdė 
šiam klausimui spręsti. Kai Si-, 
rijos prezidentas pakeitė savo 
nuomonę, tai abiem prezidentam ■ 
teko ilgiau tartis dėl naujų stra 
tegijos planų. Prezidentas Sada 
tas labai patenkintas pasitari
mais su Sirijos prezidentu. Jis 
yra įsitikinęs, kad padarytas di 
delis žingsnis Artimųjų Rytų tai 
kai. 1;

Lauisianoj rasti
Katerinos II laiškai

NEW Orleans. Louisiana. — 
Senienų mėgėjams pavyko Loui 
sianoj rasti kelis Katerinos H- 
sios laiškus, rašytus praeito šim 
tmečio pradžioje. Jie buvo rašy-- 
ti įtakingam lenkų visuomenės

keturių policininkų.

Filipiniečiai atgavo 
karo bazes

MANILA, Filipinų salos. Pra 
eitą trečiadienį filipiniečiai at
gavo salose įsteigtų Amerikos

meto Filipinų salose esančias

lai šachas pareiškė, kad imsis priemonių tokiems dalykams iš
vengti, bet jis nepasakė, kokių priemonių jis žada imtis.

Amerikos karo vadai. Filipinie
čiai, be amerikiečių sutikimo, ne 
turėjo teisės įsikišti į Filipinų 
bazes. Tuojau po karo filipinie 
čiai norėjo, kad amerikiečiai iš
sikraustytų, bet šie neskubėjo. 
Vėliau, kai kilo komunstinė Ki
nijos pavojus, tai' prašė, kadi 
amerikiečiai pasiliktų salų sau-/ 
goti. Dabar filipiniečiai leido 1 
Amerikos kariams pasilikti Fi-« 
lipinu salose, bet jie pasiėmė su 
verenines teises toms bazėms.

Kalbėjosi apie degalų 
kainų įšaldymą

WASHINGTON D. C. — Ira
no šachas Pahlevi gana ilgai 
kalbėjosi su prezidentu apie da
bartinių degalų kainų įšaldymą. J 
Teko tartis ir kitais klausimais, 
bet svarbiausioji tema buvo dega 
lų kainų pastovumas. Jeigu de
galų kainos bus pastovios, tai pa 
šaulio ūkio reikalai pagerės. 
Prezidentas įtikino šachą, kad 
ir jam bei kitiems degalų gamin 
tojams visai tai turi išeiti į nau- 
dą.šachas pareiškė, kad jis dary 
siąs viską, kad nekeltų žibalo 
kainų. Prezidentas prižadėjo da 
ryti įtakos, kad šachas galėtų 
įsigyti pačių naujausių ginklų, 
šachas, išskrisdamas iš Ameri
kos, įsakė agentamš ištirti prie
šiškų demonstracijų tikras prie 
žastis.

Dideli gaisrai

LONDONAS, Anglija. — Bri

Kuriems tikslam! 
rusai ginkluojasi?

BRIUSELIS, Belgija. — šiau 
rėš Atlanto Sąjungos karo va
dovybės patyrė ir patikrino, kad 
paskutiniais keturiais metais So 
vietų Sąjunga išleido nepapras
tai dideles sumas karo medžią-į 
gai gaminti. Visi speciatistai 
klausia, kuriems sumetimams 
rusai gamintų tik daug ginklų, 
kada jiems reikia maisto, apavo 
ir drabužių. Šiais metais rusai 
pasistatę 13,500 gerų, modernių 
kovai tinkamų, tankų. Tuo pa
čiu metu iš sovietų dirbtuvių iš
ėjo motorais vežamų ilgavamz
džių 6,000 artilerijos kanuolių. 
Jie taip pat pasistatė 5,400 nau
jų ir galingų lėktuvų. Vokiečiai 
mano, kad rusai rengiasi įsiverž 
ti į centralinę Europą, neš ji sil
pniausiai ginama. Vokiečiams at 
rodo, "každ tuo tarpu rusai nesi
vers į Vakarų Vokietiją. Rusai 
gali bijoti maišto Rytų Vokieti
joje.

Vokietijoje, aiškėja, jog tai ne 
toks lengvas dalykas. Preziden
tas buvo pasiryžęs sustabdyti 
atomo sproginėjimus, 'bet kažin 
ar jam pavyks. Jeigu Brazilija 
neįsigys reikalingų medžiagų 
Amerikoje, tai ji kreipsis Ang
liją arba Švediją medžiagoms įsi

= - -------------- Somalijoje rusai laikė 6,000
TEISDAMI DISIDENTĄ | ‘patarėju” Vieni bandė pnmokyti 
ŠARANSKĮ SOVIETAI

TAIKO JAV-BBMS
MASKVA.— Sovietų valdžia 

trečiadienį perspėjo kalėjime 
laikomo disidento Anatolijaus 
Šaranskio šeimą pasirūpinti ad 
vokatu kaltinamajam ginti,nes 
jo teismas prasidėsiąs kitą mė 
nesį. • ?:

KGB invesiigatoriai tardė Indijos'vandenyne. Sovietų ju- 
šaraaskio 7ttmelųamžiaėjo..jaikrauti savo na r 
liną, kuri., atsisakė atšaki heli į latvius’-degalaišr'maistū įeitais 

-jų. .klausimus kaltinant jos sū- ilgoms kelionėms reikalingais da
nų valstybės išdaviniu. .Spėlio- lykais. Rusai tvirtino, kad jų 
jania, kad sovietai ruošia di_ atominiai narlaiviai ilgai gali 
delio masto teismo spektaklį, plaukioti Indijos vandenyne, bet, 
kuriame bus kaltinami JAV matyt kad ne ilgai, nes Sovie- 
diploniatai ir. gal būt, žurnali tų karo laivai nuolat grįždavo Į 
štai, bandymu užverbuoti di-f Somaliją visokiems papildy- 
sidentus žvalgybos pareigoms, maras
/ šaranskis, 29 metų amžiaus,j Be audinių ir plokštelių, sovie 
iš profesijos komputerių tech- tų valdžios “patarėjai” galėjo 
nikas, buvo areštuotas kovo 15 pirkti krautuvėse, kas tiktai 
dieną, po to, kai kitas disiden-’ jiems patikdavo. Jie prisipirko 
tas, enkavedistų palaužtas, “at įvairiausių vakarietiškų prekių, 
gailaudamas”, sau taikomus kurių Somalijos krautuvėse bu- 
kaltininius suvertė šaranskiui., vo apsčiai. Sovietų atsiųsti “pa- 
Keliamoje byloj įtariamas so- tarėjai”, gavę įsakymą krausty- 
vielų noras įgelti prezidentą
Carterį, kuris norėjęs prikal- apvalė. Jie buvo įs itikinę, kad 
bėti Kremlių paleisti be teis
mo šaranskį ir keletą kitų žy-j geresnės, geriau padarytos ir ne 
mesnių disidentų. tokios jau brangios.

jaunus karius, kaip organizuo
tai išmokti ginti savo kraštą ir 
padaryti priešui įgalimai dau
giau žalos. Kiti aptarnavo so
vietų karo laivus, plaukiojančius 

■ Indijos vandenyne ir ieškančius 
vietos karo bazėms. Amerikiečiai 
pirko iš britų Diego Garcia ba
zę, tikėdamiesi ilgiau ten įsisti
printi ir ginti Amerikos teises

tis namo, gerokai tas krautuves

vakarietiškos prekės yra daug

Filipiniečiams rūpėjo gauti nuo- tų ugniagesiams pradėjus stręi 
mą už amerikiečių bazes. Jie no ką didesnėms algoms gauti, vy
ri, kad amerikiečiai išnuomotų riausybė pakvietė karius ugniai 
bazėje butus filipiniečių karo va | gėrių darbui. Paaiškėjo, kad ug- 
dui. Manilos šiaurėje amerikie
čiai išsinuomavo ilgiems metams 
130,000 akrų žemės vienai bazei.

Vėsus.
Saulė teka 6:41, leidžiasi 4:30 Įnyba,

veikėjui. Kai jam teko bėgti iš 
Lenkijos, tai jis pasiėmė ir ca- 
rienės laiškus, kurie šiandien 
skaitomi didele ir brangia rete-

C

nis gesyti nėra toks jau papras
tas darbas. Visi eilė karių susi
žeidė, nuo dūmų pradėjo trokšti. 
Vyriausybei teko visą eilę karių 
nulydėti į ligonines.
Kareiviai pradėjo mlrmėti, ne 

nori dibti
Gaisrai jau padarė 125 
nuostolių. “

— Savivaldybės komisijonierė 
Jane Byrne sako, kad ji, norėda- j 
ma save apsiginti, apkaltino me 
rą Bilandiką.

— Meras BHandic paneigė Ja
ne Bume paskelbtus kaltinimus.

ugniagesių darbo, 
milijonų

— Helen Wrigley paveldė
jo iš kramtomą gumą, gaminusio 
vyro $0 milijonų dolerių.

k Helms pataria 
susidomėti Šachu

WASHNGTON, D. C. — Ri
chard Helms, buvęs JAV amba
sadorius Irane, pataria Ameri
kos biznieriams susidomėti Ira
nu. Jis yra įsitikinęs, kad Iranas 
yra pats geriausias ir ištikimiau 
sias Amerikos draugas Artimuo 
se Rytuose. Irane yra ne tik de- 

[■galų pramonė. Ten yra daug vi 
šokių rusų, kurios gali būti nau
dingos įvairiai pramonei. Be to, 
iraniečiai yra prekybininkai. ' q apje kaltinimus valstijos 

Iranas gamina gražius kilimus, Į 
elektrą, stiprėja žemės ūkis ir 
gerėja prekyba. Irano gyvento
jai yra kantrūs darbininkai. Jie 
atidžiai dirba pačius sunkiausius 
darbus, yra pareigingi, augina 
didelies šeimas. Amerikoje mo
kosi daug iraniečių, kurie neto
limoje ateityje bus krašto admi 
nistratoriais. Helms norėtų, kad 
Amerikos biznieriai investuotų 
kapitalo ir užvesti prekybos ry
šius su iraniečiais.

Buvusiam gubernatoriui 
nemalonus kaltinimas
JACKSON Mich__ Buvusiam

Michigan valstijos gugernatoriui 
John B. Swansonui įteiktas la
bai nemalonus kaltinimas. Jis 
buvo nuvestas Į prokuratūrą ir 
apkaltintas vairavimu girtame 
stovyje ir turėjimu marijuonos. 
Buvęs gubernattorius nujautė, 
kad toks kaltinimas jam gali bū 
ti.paruoštas, nes buvo informuo

truperiai jį sulaikė, bevažinėjan 
tį greičiau, negu pakelės ženklai 
nustato. Atrodo, kad be degti
nės, buvęs politikas mėgdavo ir 
marijuanos pauostyti. Jis dar ne 
žino, ar prisipažins kaltu, ar ki
tokiu būdu aiškinsis teisėjui.

tokios jau brangios.

Somali jos prezidentas Barre 
vienu laišku pranešė sovietų vy
riausybei, kad Somalija nutrau
kianti draugiškumo sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Sovietų atsto
vai prižadėjo būti draugingi, bet 
savo susitarimą sulaužė. Vietoj 
Somalijos. rusai pasidarė drau
gingi kariškai Etiopijos dukta- 
tūrai ir siunčia į Etiopiją karo 
medžiagą. Antrame laiške pre
zidentas padarė aiškkią išvadą 
iš pirmosios. Jis pranešė, kad pa 
tarėjai jam nebus reikalingi, nes 
Maskvai sulaužius draugingumo 
sutartį, patarėjai buvo naudingi 
ne Somalijai, bet Somalijos prie 
šams. Prezidentas, nebijodamas 
tokios galingos vadlstybės turin
čios 6.000 aršių komunistų pa
čioje Somalijoje. vis dėlto įsakė 
“patarėjams” iki ketvirtadienio 
išsikraustyti. Maskva Somalijos 
prezidento įsakymą paskubomis 
pildo.

— Sadatas skris j Izraelį, jei 
gu Izraelis garantuos tokiai ke
lionei reikalingą saugumą. Prem 
j eras Begin tokią apsaugą jam 
garantuoja.

skaldyti atomą

BUENOS Aires, Argentina.— 
Inž. Carlos C. Madero, Argenti
nos atomo energijos komisijos 
pirmininkas pareiškė, kad Ar
gentina turi galimybės ir finan
sinio pajėgumo pasigaminti bom ! sunkumų, bet ji pajėgė sukaup- 
bą ir ją panaudoti krašto inte-įti reikalingų finansų šiam pro- 

jresams ginti, šitos atsakingo pa*ljektui stumti pirmyn.

reigūno pareiškimas daugel) ar
gentiniečių nustebino. Visi žino, 
kad Argentinos vyriausybė tu
rėjo ir turi didelių ekonominių



Kongr. Frank Annunzic

Molly Pitcher loved her husband.
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CHICAGO, ILLINOIS 6O6GS

PUnet YItjMb 7-7747
Thur.9-8 S*t. 9-1

Išklausius giliai prasmingo 
kun. P. Dilio pamokslo ir užbai
gus pamaldas, reformatai susi
rinko savon salėn, -kur prie Mo
terų Draugijos paruoštų kavu-

see us for 

financing 

AT OUR 10W RATES

Nauja Altos valdyba 
Rockforde

2) Ryžtingai pasižada padėti Liaudies Vyriausybei
visais savo sugebėjimais, kad Lietuvos Liaudis į Naują
jį Lietuvos Seimą išrinktų geriausius ir štikimiausius 
savo sūnus bei dukras, sujungtus karštu troškimu su
kurti tikrai išlaisvintą Liaudies Lietuvą; 'f

- <

3) Dėkoja didžiausios ir visada mums draugingos 
Sovietų Sąjungos vyriausybei ir jos Vadams, o taip pat 
nenugalimai Raudonajai Armijai, davusiems mums; ga
limybių išrekšti liaudies valią ir patikrinusiems saugią 
ir tvirtą dabartį ir dar šviesesnę ateitį.

Tegyvuoja naujosios Lietuvos Liaudies Seimas, nau
jojo, laisvojo Lietuvos gyvenimo kūrėjai!”. .... ............ ....

IŠRAŠAS IŠ:
“Lietuvos Aidas” 1940 m. liepos 1 d.

i ; Nr-312 (5521). Treč. 3, pšl. 1, '
Povilas Pakarklis

ALTOS INFORMACIJA
kada neturi pripažinti Baltijos 
valstybių inkorporacijos; JAV’ 
leidžianti žemėlapiai turi rody
ti Baltijos valstybes nepriklau
somas; Jungt. Tautos turi rei
kalauti laisvu apsisprendimo ir 
lųisvų rinkimų Baltijos kraštuo-

skalas, bet pačią krikeioniją tra 
ktuoja kaip pliuralistinę visu- 
mą, pasireiškusią įvairiomis for 
momis. Ant šitų pagrindų tega
lima statyti krikščionybės vieny 
be, kurią jungtų bendras tikėji 
mas į Jėzų Kristų,, ir šioje for
moje tegalimai krikščioniško ti
kėjimo atgimimas..ir jo dvasinių 
jėgū- atstatymas moderniška- 
-jfaę pasaulyj
ft. Benuos, mūsų; laikų krikščio
nybės- ąpraiškpsJ.mums dar pa- 
ai§kėjo, kad smerkiamosir va
dinamos visos- .nekrikščioniškos 
religijos pagoniškomisirgi pra- 
lįado ^sayo. r pagrindą,<fnęs jose 
iątsįąpii^ijĮie patys dieyiškųmo 
įpr^įmtf,kpkįe O^ieyo. ,bąyo ap-. 
•jjeįkątį iąraelįtąnjs'. JrpdęĮ -šiam

^v^r^tymui^Ęžajaus tekstas 2_:Ž 
8 virs. kuriame pranašas ištrem 
tiems į’Babilionijoš nelaisve žy- * * t / * ! i ’ ■ ‘ -■ ■' * ■ ’ ’ ’ - 
dams nusako žmonijos ateitį. 
Jis savo pranašystėje mato ant 
kalno stūksantį didelį miestą, 
kuriame yra susitelkę įvairių 
tautybių žmonės iš viso pasaulio 
-kraštų.

. šioji Ezajaus1-vizija pildosi 
mūsų laikais, Gyvendami šiame 
krašte, matome ištisų miestų 
grandinę, kuriuose sugyvena vi- 
■so pasaulio tautų ir rasių žmo
nės. -Ta kryptimi - "vyksta visos 
žmonijos istorija, nes siekiama 
visose gyvenimo srityse artimes 
nio bendravimo ir žmonių sugy
venimo, nežiūrint esamų prie
šiškumų ir iškylančių nesantai-

Pabaigoje vicemin. L. Giros pasiūlyta ir visais bal
sais priimta buvo tokia rezoliucija:

“1940 metų liepos mėn. 5 d. Lietuvos darbo inteli
gentijos atstovai — rašytojai, meno, mokslo ir visuome
nės darbininkai, susirinkę Valstybes Teatre apsvarstyti 
esamos padėties ir artimiausių dienų uždavinių, patyrę 
apie Liaudies Vyriausybės šiandien priimtąjį pagrindi
nės reikšmės Lietuvos gyvenimui nutarimą: sušaukti vi
sos Lietuvos tikrąjį Liaudės Seimą, vienu balsu priėmė 
šią rezoliuciją: _ . -

1) Susirinkusieji nuoširdžiaii ir karštais sveikina mū
sų Liaudies Vyriausybę, nutarusią įvykdyti tai, ko visą 
eilę metų veltui laukė buvusiojo režimo sukaustyta, už
čiaupta burna Lietuvos kaimų ir miestų liaudis, dėl ko 
tūkstančiai geriausių Lietuvos patriotų, ūkininkų, dar
bininkų ir darbo inteligentų, kentėjo kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose, o kiti ir mirė laisvės kankinių 
mirtimi; ’

Viduramžiais pasaulinė valdžia Turėdavo -suimti ir 
sudeginti asmenis, kuriuos bažnyčia pripažindavo ereti
kais, o minimu konkordatu Lietuvos valstybė įpareigo
jama tvarkyti bažnyčiai nepaklusnius kunigus.

Konkordatu dvasiškijai .yra -pavedama vesti gimi
mo, sutuoktuvių ir mirimo ‘aktus, "turinčius privalomos 
galios valstybiniame teisme ir bendrai viešame -gyveni
me. Tuo Konkordatų Lietuvos valstybė įsipareigojo'mo
kėti kunigams algas, arkivyskupui, vyskupams ir ben
drai dvasiškiams skirti pensijas ir išlaikyti iždo lėšoįriis 
tiek kunigų, seminarijų, kiek Lietuvoje yra vysku
pijų-

Konkordate yra pasakyta, kad dėl katalikų jaunuo
menės auklėjimo valstybė sutiks su teisėtais vyskupų nu- 
rodyamis, valstybė duos pilną laisvę kurtis draugijoms, 
kaip katalikų akcijos nariams, t ,

Konkordato 13-as straipsnis skelbia: “Visose viešo
se arba valstybės šelpiamose mokyklose religijos moks
las yra privalomas. Mokytojų skyrimas ir tikybos moks
lo priežiūra, kiek tai liečia mokslo turinį ir dėstančiii do
rą, bus atliekama laikantis kanonų teisęs.”

Išeinant iš šio straipsnio nuostato, Lietuvoje negalį 
būti jokios pradinės mokyklos ar gimnazijos, šelpiamos 
valstybės, kurioje galima būtų išsiversti be tikybos tno- 
kymo, nors tokią mokyklą lankytų vien bedievių vaikai. 
Gaunasi tai, kad minėtas konkordato nųstatas įpareigoja 
Lietuvos valstybę nepripainžti savo piliečiams sąžinės 
laisvės.

Smetonos režimas buvo sukaustęs lietuvių tautą 
įvairiais pančiais, jų tarpe ir konkordato, sutarties1 su 
Vatikanu, pančiais. Mat, KoųkordatUs įpareigoja Lietu
vos valstybę remti viduramžišką dvasią šu įvąiriąūšid- 
mis privilegijomis katalikų bažnyčiai bei dvasiškijai. 
Konkordatas padaro Lietuvos valstybę savotiška dvasi
ški jos pastumdėle.

Konkordate pasakyta, kad “valstybės įstaigos duos 
savo paramą bažnyčios nutarimams ir sprendimams 
vykdyti”. Įsivaizduokim koks, kunigas, turįs didžiausią 
įtaką parapijoj, ima ir nepaklauso vyskupo ir parapljo- 
nių prašomas nesikelia į kitą parapiją, Tokiu atsitikimu, 
einant Konkordatu, policija tūrėtų .eiti vyskupui į pagal
bą ir tokį kunigą kraustyti iš vienos parapijos ’į Litą ar-

(Tęsinvs)

Didelis intelektualinių darbo inteligentijos 
pajėgų mitingas Seimo reikalu
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Kongresmanas Frank Anr|: 
nunzio (dem., 111.) lapkr. 4 d. 
Atstovų rūmuose, Washingto
ne, įnešė projektą rezoliucijos 
kuria JAV prezidentas ir Vals
tybės sekretorius skatinami ra- 5 
ginti Jungtines Tautas pareika
lauti, kad iš Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos būtų išvestos rusų įgu 
los, jų agentai ir kolonistai, ir 
tie kraštai nustotų būti Mask
vos kontroliuojami, taip pat pa
reikalauti, kad būtų grąžinti 
tremtiniai iš Sibiro. Kol Balti
jos kraštai taps laisvi, JAV in
formacijų šaltiniai turi savo ra
dijo programose

Lietuviai yra dėkingi kong. 
Annunzio už pavergtų Baltijos 
kraštų laisvės gynimą-

Pavergtųjų liudijimai 
Romoje

Kovotojas dėl žmogaus teisių 
rusų atominės fizikos specialis
tas prof. Andrei Sacharovas su
tiko, kad jo vardu būtų pava
dinti nauji apklausinėjimai apie 
Helsinkio susitarimų laužymą. 
Apklausinėjimai vyks lapkr. 25 
-27 d. kongreso rūmuose Romo
je. 1J ūdys čekų cha r tos 77 gru
pės atstovai, Lenkijos Darbinin
kų gynybos komiteto nariai, o 
taip pat persekiojami rašytojai 
bei buvusieji Rytų Vokietijos, 
Rumunijos ir Bulgarijos kali
niai. Kai panašūs apklausinėji
mai vyko 1975 m. Kopenhagoje, 
buvo suvažiavusiu 250 žurnalis-

Kasmet spalio 31 d. protes- , jai iškilęs religinis sąjūdis 
tautiškas pasaulis mini reforma
cijos šventę; kurią metai iš me
tų ruošia ir lietuvių evangelikų 
Bažnyčios, šiais jnetais praves
tas ev. reformatų Chicago j e mi
nėjimas turėjo neeilinę reikšmę, 
su kuria teks supažindinti pla- 

nariai Raimutė f,esnę lietuvių visuomenę.• r 
Augustinas Kapa-l x ... :k j Skirtos minejimut pamaldos 
_____  i įvyko spalio 30 d. ey. reformatų 

į bažnyčioje, prie 5230 S. Artesian 
Ave. Pasakytame supt. kuri. P. 
Dilio pamoksle" buvo pabrėžta, 
kad atėjo laikas visai ketomis
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— Taksi, reikalus tvarkanti 
Jane Byrne apkaltino merą Bi- 
landiką dėl netvarkos taksi pra
monėje. Meras pareiškė, kad po-į akimis žvelgti į reformaciją ir 

leidiniuose) nia Byrne tiktai nori pasigar-Įį mūsų gyvenamąją epochą, 
atkreipti pasaulio dėmesį į pade-{sinti. Federalinė valdžia nutarė ^Įprastai, minint reformaciją'btr 
lį Baltijos kraštuose; JAV nie- pasižiūrėti į visą šitą reikalą, “ ivo žvelgiama į praeitį, kada nau

Amerikos Lietuviu Tarybos 
skyrius Rockforde, III., išsirin
ko naują valdybą: pirm. Stasys 
Surantas. vicep. Petras šernas, 
žd. Juozas Stadalius, sekr. dr. 
Vai. PliopI 
žemaitė ir 
činskas.

uiti

" i biri: .žbcnštf 
jįMosriA 20.I .b £

t tei ir užkandžiam^ stalų, buvo 
‘tęsiamas reformacijos šventes 
i minėjimas. "

Pagrindinę kalbą ir drauge 
pranešimą padarė krt. H. Dilie
nė, sugrįžus iš Pasaulio Refor
matų Bažnyčių Sąjungos 100 
metų jubilėjinio suvažiavimo, 

t įvykusio š. m. rugpiūčio £2-28 
Į d. <1. St. Andrews, Škotijoje. 
Į šiame suvažiavime reformatų 
atstovė, jos dodelei nuostabai, 
buvo sutikta rengėjų atviromis 
rankomis ir širdingais žodžiais, 

i kaip senai laukta viešnia. Pir
moje sesijoje perskaitytas gau
tas iš Lietuvos kun. P. Jalins
ko laiškas buvo suvažiavimo iš- 

| klausytas su dideliu dėmėsiu ir 
i aiškiai reiškiama užuojauta Lie 
1 tuvos reformatų Bažnyčiai. Vė

liau, suvažiavimo protarpiuose, 
daugelis delegatų teiravosi pas 
krt. H. Dilienę apie tikrąją reli
ginę padėtį Lietuvoje ir klausė 
kuo galėtų prisidėti prie jų pa
dėties pagerinimo.

Vienoje sekcijoje, svarstant 
mažųjų Bažnyčių reikšmę, ypa
tingai buvo, pabėžta egzilinių ir 
išeivijos Bažnyčių rolei ir jų rū
pestis savo tėvynėje likusiomis 
Bažnyčiomis, įvairiai joms pade 
dant išsilaikyti kartais atsidū
rus labai sunkiose sąlygose. Pas 
kaitininkė tarp kitų išvardino 
lietuvių išeivių Bažnyčias, ku
rios sugebėjo išversti gimta kai 
ba Naują Teistamentą ir dabar 
baigia versti visą Bibliją, kas. 
turės didelę reikšmę išsilaikymui 
jų Bažnyčioms tėyynėje. 1 ■ ■

Kas svarbiausia, atstovei Di
lienei ./teko 1968 m. dalyvauti 
Upsalos visuotiname pasaulio 
protestantiškų ir ortodoksų Baž 
nyČių suvažiavime, kame stebė
jo aiškų palankumą Sovietų pa
rinktiems ir pasiųstiems Bažny
čių atstovams, vengiant duoti 
egzilams ir išeiviams tarti tie
sos žodį. Jutosi visame suvažia
vime naivus pasitikėjimas Orto
doksų Bažnyčių atstovais ir 
aklas pasitikėjimas Sovietijos lai 
syėjimu.

H Į Visai priešinga nuotaika -vieš- 
-patayo. St. Andrews suvažiavi- 
"me. Daug kalbėta apie religinę 
^padėtį komunistiniuose kraštuos 
ir apie galimumus joms padėti. 

’Mažai tekreipta dėmesio į arch. 
įNikodimp sveikinimus, kuris 
anksčiau buvo suvažiavimuose 
patikimas griausmingais ploji
mais.

Nuotaikų pakitėjimas paaiš
kina, kodėl perdėm protestantiš 
kos šalys, kaip Švedija, Norve
gija, Danija, Olandija ir Švei
carija, drauge būdamos ir demo 
kratinėmis, drąsiai ir balsingai 
pasireiškė Belgrado konferenci
joje. Kaip savo laiku Sovietai 
buvo išvystę masinę propagan
dą prieš atominį ^karą, taip va
kariečiai ryžtingai siekia žmo
gaus teisių įgyvendinimo visa
me pasaulyje. Sąžinės pabudi
mas ir jos aktyvumas įrodo krikš 
čioniškos dvasios atgimimą. To
kiomis nuotaikomis dabar gyve
nama Vak. Europoje ir šią gerą 
naujieną ‘parvežė atstovė Dilie
nė savo tikėjimo broliams ir vi
sai lietuvių išeivijai.

Visuomeninių ryšių 
komisijos plakai

Amerikos Lietuvių Tarybos 
visuomeninių ryšių komisija 
(pirm. dr. Leųiias Kriaučeliūnas, 
nariai — Teodoras Blinstrubas, 
dr. Vladas Šimaitis ir dr. Jonas 1 
Valaitis) š. m. lapkr. 10 d. dr. 
Leono Kriaučeliūno namuose 
turėjo posėdį. Peržvelgta pra- 
c.tie . ii' dabar! es Altos santy- 
k ai su kiiais veiksniais bei su ki
tom! < organizacijomis ir nusi- 
stity' i Aitus v-hai pasiūlyt, ko
kių siu tykių reikėtų siekt ateity- 
Koni'si’ i numatė atskirose JAV 
v.etose organizuoti Alios veda
mo darbo informacinio ir dis
kusinio pobūdžio pranešimus, 
į kuriuos įtraukiant ir plates
nius lietuvių visuomenės sluoks-j 
nius. Tokių subuvimų organi
zavimą komisija pavedė pirmi
ninkui dr. Leonui Kriaučeliūnui.

Komisija, be to, aptarė eilę 
priemonių, kaip į Altos vedamą 
Lietuvos laisvinimo darbą įtrauk j 
ti didesnį skaičių lietuvių jau-, 
nimo reprezentantų.

Washingtone reikalauja , 
laisvės Lietuvai

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
40 -AZJ C * T~..,
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Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically;

j t-i i j.------ ”—S---------- That way, you re making a real investment ia
1j i 7^ T, e loadm£ cannons, he was your future. And in America s, too.
TtiHed by a British buUet j So buy United States Savings Bonds.

Mouy knew the time had come to take \ Right from the start, it s been an equal
opfOTun^fav=Mm£n£' -. ... 

the smoke cleared, America had a .t
new victory and a new heroine. jssy

iš
gelbėjo krikščionybę nuo visiš
ko supagonėjimo.

Mūsų laikų, teologai jau nebe
žiūri į skirtingas krikščionių

iheratiorik woman.
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VĮ. BAKCNAS

Pastabos iš tolo
Naujojo konsulo pirmieji oficialūs žingsniai

Inž. Vytautas Čekanauskas, tarpe vos tik trys generaliniai 
oficialiai patvirtintas L'etuvos garbės konsulai įskaitant lietu- 
Generaliniu Garbės Konsulu Losp'iškąjj.
Angeles, Calif., kad ir pamažu Taigi, pirmiausia reikės “pa-
— jau pradeda apsiprasti su j le:sti” 62 jau daugiau ar mažiau i 
nauju savo titulu ir pareigomis.; diplomatinio tono .ir turimo (pa-į 

Kai kur jo mūsoji visuomenė j gal protokolą) laiškus, po ko tam i 
pasiges, nes ištisą dešimtmetį tikrame laiko bėgyje seks as- 

buvęs Amerikos Lietuvių meniški susitikimai,' dalyvavi- 
pirmininku, mai, pristatymai, “arbatėlės”,.

čia
Tarybos skyriaus
buvo labai aktyvus ir beveik ne- vizitai — revizitai, naujos pa-Į 
pamainomas vasario 16-tosios žaltys, kalbos ir prakalbos iri 
progomis, apeigose ne tik savo- daug kitų, paprastam mirtin-! 
je (lietuviškoje) bet ir ameri- gajani nežinomų diplomatinės 
kieče ų publikoje — miesto ta- veiklos, funkcijų, kurioms jnau- 
ryboje ar iškilmėse prie miesto, jasis konsulas inž. Vyt. Čeka- 
rotušės. Jo didelis taktas, ilga nauskas yra labai tinkamas al- 
patirtis ir pažintis su miesto pa- stovaujant Lietuvos ir lietuvių 
reigūnais, puikus lietuvių ir an-‘interesus.
glų kalbos žinojimas kaip tik 
labai tiko tokioms pareigoms.' 
Sakau, kad “beveik nepamaino
mas”, bet dabar jau “pamainy
tas”, tik geras, kad Į:ur kas 
aukštesnėms ir svarbesnėms pa
reigoms: paskirtas generaliniu 
garbės konsulu jis pasitraukė 
iš Alios skyriaus pirmininko

| Tų interesų buvo, yra ir bus 
daug ir labai svarbių. Vienas 

; tokių: čia įnirusių lietuvių tur
to, niekam nepalikto pagal tes-j 

, tainentų — tikriau be jokio tes-j 
tamento, sulaikymas (teismuo
se) nuo rusų grobimo. Prieš ke i 
lėtą metų besikalbėdamas su: 
tuolaikiniu generaliniu garbės!pareigų, kurias dabar pereme; . . . . . T . . i, . 1 . . . . . , i garbes konsulu dr. J. Bielskiuskyriaus vicepirmininkas inz.. ... ... . , , ■ 1v *, .. , >tą klausmia iškėliau klausdamas;Antanas Maze.’k, šiuo metu esąs i , .

. .. t - . - t- t iar jis tokias bvlas seka ir jose
ii imiuiinu^ L>iuiuviu lauimvo* . - - n tn t t-s* i i *o „ . : ... .dalyvauja? Dr. J. Bielskis manS-gos Centro V-bos pirmininku. I r , . , . , ... , . ,” 1 į tada nL'oL'o Lrozi ne r>zU>i».> bim
Taip pat inž. Vyt. Čekanauskas, 
pasitraukė ir iš kai kurių kitų! 
lietuviškų organizacinių parei- i 
gų, vadovaujančiuose organuo
se, kurios, taip manoma; nebū
tų suderinama su generalinio 
garbės konsulo pareigomis.

Pirmieji naujojo konsulo inž. 
Vyt. Čekanausko žingsniai pra
sidės, ~tur būt, neužilgo, kai jis, 
prisilaikant konsularinės tarny- visoje Kalifornijoje (kodėl ne į 
bos protokolo, pradės prisistati-----turint 60 asmenų personalą?) •
nėti Los Angeles miesto rezi-1 ir per vieną didelę amerikiečių į čia, Los Angeles, bus, tur būt, 
duoj an tiems kitų valstybių kon-< advokatų firmą kelia teisines! lapkričio 20 d. parapijos salėje, 
šulams — tur būt, atitinkamu bylas tokiam turtui pervesti “gi-1 tai Lietuvos kariuomenės minė- 
rfštišku pranešimu. Rašyti ir minėms”, kurių didžiausią dalį jime (rengia šauliai, birutietės 
pasirašyti reikės, tur būt, daug, gauna “didysis brolis”... Tai bū- ir ramovėnai) kuria proga gen. 
nes tų kitų valstybių,konsulų- tų vienas, gal būt iš daugelio ki- garbės konsulas ihz. Vyt. Čeka-

ir Amerikos Lietuvių Tautines! . .* • « ' T t-.- i > • 'o z. . ir i. • • - i i dalyvauja? Dr. J. Bielskis manS-gos Centro V-bos pirmininku.I, , . , . , , ,_ . , - - -.r . - i , • i tada atsake, kad ns neturi tamTaip pat inz. Vyt. Čekanauskas,,., . , .. , J ...
i . , • ... liesų nei laiko... Ar naujojo kon-nocMeo n [/n LriiT*,iit Iri t n j c jo

šulo bus pareiga, ar jis turės 
laiko ir lėšų tokias bylas sekti 
ir jose ginti .tokius palikimus 
nuo rusų grobimo — nedrįsčiau 
kol kas spėlioti. Bet gerai ži
nau, kad Sovietų Rusijos gene
ralinis konsulas, San Francisko, 
tokius lietuvių mirimus ir “ne
palikimus” labai atidžiai seka-.

Gustuve Dore, 18 šimt. pranzūzy daiL

Nežinau kokia padėtis galėtų 
susidaryti, jei naujajam mūsų 
konsului prisistatant kitų vals
tybių konsulams, sąraše jis atei
tų, sakysime iki... Lenkijos kon
sulo? Bet inž. Vyt. Čekanaus
kas nuo tokio galvosūkio, atro
do, yra “eliminuotas”, nes čia, 
Los Angeles, nėra ne tik Lenki
jos, bet ir iš viso bet kurio Ry
tų Europos, komunistų domi- 

J nuojamo, krašto konsulatų.
Lietuviškoje publikoje, nau

jojo konsulo pirmieji žingsniai

ir ramovėnai) kuria proga gen.

mūsų mieste (Los Angeles) yra tų, interesas, kuriuo, turbūt, nauskas, vietinės, Juozo Dau-f ' 7 *
net :63. Jų tarpe, rodos, tik 8 reikės rūpintis ir naujajam, mū--manto, šaulių kuopos pirminin-
garbės konsulai, o pastarųjų sų konsului. i ko K. Karužos yra pakviestas

i i , KVIEČIAME Į
*4- ž ' . Q

BANKETĄ
SEN. FRANK D. SAVICKUI PAGERBTI

ŠEŠTADIENĮ, Š. M. LAPKRIČIO 19 D.

PERSONALITY LODGE
6649 S. Archer Ave. Chicago, Illinois

• DAINUOS SOL. PRUDENCIJA BICKIENE
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ " <
• IR ŠOKIAI

6:30 valandą vakaro
Vakarienė ir gėrimai 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA - j

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100 ■

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

vice — šnipinėjimo) tarnybos, 
[rusų karinių pajėgų vertinimo, 
i skyriuje- Vienas tų karininkų, 
kapitono: laipsnyje, yra neabe
jotinai lietuvis: . Ray Kilikaus- 
kas. Pagal. ta- laikraštį tie kari
ninkai skraido po Amerikos ir 

jau prieš keletą metų?dar. Altos'.Ęuroj^s amerĮ^eių karihes ba- 
pirmininko pareigose, yrą ap- žes-informuodami ten esančius 
dovanotas ir šaulių SajųngosjAmerikos- karo aviacijos kari- 
medaliu ir žvaigždės ordinuihinkūsapie lSovietų Rusijos ka_ 
(taip pat anksčiau muopelnų Tiuomenę. Tai' tikfai atsakingos 
medaliu yra apdovanota^ be ki- P^reig<^: 
tų, ir poetė Danutė Mitkienė)).f

Naujojo Lietuvos Generalinio 
Garbės Konsulo inž. Vytauto Če
kanausko pristatymas Los An-’ 
gėlės lietuviškajai visuomenei 
rengiamas gruodžio mėnesio bė
gyje. To renginio organizavL 
mu, Tautinės S-gos Valdybos 
pristatymo proga, buvo įparei
gotas tos valdybos narys Alf;i 
Tumas, kuris neužilgo, taip kal
bama, sušauksiąs organizacijų;? 
atstovų pasitarimą —■ to rengiu - 
nio reikalu. . .

Naujajam konsului, jo pąsky- į 
rimo proga, linkėjimų daug ir; 
visokių. Visi geri, geriausi... Mą ’ 
no asmeniški linkėjimai būtu 
tokie: inž. Vyt. Čekanauskas' 
yra dar jaunas žmogus (gimęs 
Lietuvoje 1929 m.) _ ir .dėlto lin
kiu, kad jis sulauktų dienos,; 
kai iš čia Į Lietuvą vykstan-4 
tiems svetimšaliams viza išduo
tų ir savo parašu bei antspauda 
patvirtintų ne Sovietų Rusijos 
generalinis konsulas A. I.“ Zin
chuk San Francisko mieste 
(kaip tai dabar daroma), bet 

i Lietuvos Respublikos Generali
nis Konsulas (ne garbsės kon
sulas) Vytautas Čekanauskas, 
Los Angeles mieste, prispausda
mas Lietuvos Generalinio Kon
sulato Kalifornijoje antspaudą 
su Vytimi jos viduryje-

/Lietuvis instruktuoja 
JAV Karo Aviaciją apie 
Sov. Rusijos kariuomenę

Skaitau tokį laikraštį “Air 
Force flĮimes”, kuriame yra 
daug personalinių žinių apie 
Amerikos karo aviacijos žino-r 
nių tarnybos padėtį: pakėlimus 
į aukštesnį laipsnį, perkėlimus, 
paleidimą pensijon, tarnybos 
pakeitimą, įvairias sukaktis, , 
net... mirimus. Dairausi, kar- 

I tais ilguose sąrašuose (nežiū- 1 
rint, kad tai yra “An Indepen- | 
dent Newspaper Serving Air 
Force People”) lietuviškų pa- ’■! 
vardžių^ Ir visada jų randu, j 
Betgi n eabejotinai yra kur kas f. 
daugiau lenkiškų pavardžių (tu- ’ 
riu galvoje karininkų sąrašus). ( 
Vietname paskutiniųjų to laik-L 
rašio laidų įdėta gana intriguo- 
janti grupės karininkų nuotrau- | 
ka, su paaiškinimu, kad tai šešių | 
aviacijos karininkų grupė yra 
dalis Amerikos Karo Aviacijos ’ 
žnių rinkimo (Inteligenee Ser- 1

įteikti Ša'ulių žvaigždės ordiną 
nusipelniusiam visuomenės it [ 
šaulių darbuose veikėjui teisi
ninkui - žurnalistui Stasiui Pal
tui ir medalius šauliams: Uk
sui, Orlovienei ir Janušauskui. 
Jis pats, inž. Vyt. Čekanauskas,

bės sekretoriaus padėjėjas Ha- į Egipto radijas paskelbė apie Sa- 
bib ir itaiig kitų pareigūnų. Pir- dato pasiruošimą vykti į Izraelį 
mą d’eną publikos buvo virš ir kalbėti su Izraelio vadais, tai 

ir taip pat daug demons- pačiame Izraelyje niekas tokia 
įrantų: lietuvių, latvių, estų, žy- galimybė ir tikėti nenorėjo. Jei 
dų, ukrainiečių.

Plačiau apie parodą kitame1 tektų į mirties spąstus, komen- 
I tavo Izraelio atstovai. Bet žydus 
labiausiai nustebino Sadato pa- 

į reiškimas, žadąs vykti į Izraelį 
I ir parlamentui pasakyti k. Ibą.

gu Sadtftąs ir atvažiuotų, tai pa

laiške rytoj.

Girtos daržovės
Augalai mėgsta alkoholį

NEW YORKAS. — Horti kul Begin sukvietė kabinetą ir aps- 
tūros profesorius Michigan© vars^ė k.aus.mą. Vėliau Begin 
valst. universitete Stanley K.! Pleiške, kad jis oficialiai kvie- 
Ries paskelbė įdomų patyrimąi^*a k-^Pto prezidentą Sadatą 
kad augalai, gaudami kad ir mi 
kroskopiškai mažas dozes alko
holio atsilygina žymiai dides
niais derliais, žinoma, daržovių 
alkoholis yra visiškai kitoks. 
Tas alkoholis vadinamas triaco- 
ntanol, pagaminamas sintetiškai 
iš alyvos. Jo dozės yra neįsivaiz 
duojamai mažos, pranešė prof. 
Ries mokslinių rašytojų semina
re Rockefellerio univeršitet: vie 
no svaro triancontenelo užrėktų 
praskiesti 450 geležinkelių tan- 
kams-vagonams vandens, kitaip 
sakant “alkoholiu” aplaistyti 
90,000 akrų dažovių.

Geriausi rezultatai gauti ak
rą daržovių — “navy supelių ir

atvykti j Izraelį ir tartis įvai
riais taikos klausimais. Greičiau 
šiai kvietimas bus pasiųstas ra
dijo bangomis, o vėliau raštu pa
kartotas pėr kurią nors ambasa 
dą.

Reformacijos minėjimas
Atkelta iš 2 psl.)

Apleisdami kitus suvažiavimo 
aspektus, kurie nebūtų įdomūs 
platesnei beturiu visuomenei, 
krt. H. Dilienė pranešė, kad šia 
me suvažiavime mūsų reformatų 
Bažnyčia išeivijoje gavo pilną 
Pasaulio Reformatų Bažnyčių

arbūzų apliaisčius skiedini u imant Sąjungos nario statusą, pagal ku
vos 5 miligramus triacontenolo 
vienam akrui daržo. Tuo “alko 
holiu” palaisčius iš vieno akro 
gauta pusantros tonos daugiau 
arbūzų.

Kiti eksperimentai daryti su 
asperagais, kukuruza (kornais) 
morkomis Saločiais, ridikais, po 
midorais ir kviečiais. Derlius 
gautas 1 nuošimčiu didesnis.

Begin oficialiai 
kviečia Sadatą

TELAVTVAS, Izraelis — Kai

rį bus kviečiama į visus šios or
ganizacijos ruošiamus suvažiavi 
mus ar pasitarimus ir dalyvau
ti jos veikloje.

Padėkojus atstovei ir prane
šėjai H. Dilienei už gerai atlik
tą darbą, tuomi buvo užbaigtas 
reformacijos minėjimas. V. K.

— Egiptas uždraudė paleisti 
mečiams veikti savo teritorijo
je, nes nenori panašaus bombar 
davimo, kurį išgyveno Libano 
pasienio gyventojai.

Rusaimokina
:•LosAngeles

Su:.fyodka,?kaviaru ir gražio 
mis kalbomis, taip pat su labai 
ištaigiūga ■ propagandine valsty
bine .paroda, atidarytą lapkri
čio 12 i’ Los Angeles mieste — 
Convėntionn Center.: Ta; proga 
čia atvyko Sovietų Rusij os ,'am- 

ibasadorius-’ ^L^fermįiį/'cspeciali ■ 
.grupėvaldžiosatstoyų: 
įy4^yŽp^*Wą^iųįteno "Ą-- .Štate 
“^epąį^Mįd^iį^a^įcmsyalšiy-:

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Gussen - MINTYS IR DARBAI. 259 psL, BėSančills 1905 

metu Įvykins, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sug- 
rūpinimą. :------r—— ------------ -—

j>“A.-J. Gu»**n —■ DANTYS, jų priežiūra, sveika:
Kietais viršeliais, vietoje $4-00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik — —

$3.00
_ $2.00

Dr. A. J. Gu*s«n — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik — $2.0C

Galima taip pat užsisakyti pažtu, atsiuntus Šoki arba monay prd«H, pria 
nurodytos kainos pridedant 50e. persiuntime SlalęĮaatao

1733 So. HALSTED ST, CHICAGO, ĮLL.,^$08

i

į
lieka didėlius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų

1VERSA

1800 So. Halsted St.

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Cėrtifikatai, kurie ne
ša iki -*• >

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša -. jti

& R S A L
Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 192S metAiA. TeL 421-3070

įstaigos pietuose kiemas automobUUms pastatyti.
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degutu. S. J. Jokubkai, kai išvyko į Lietuvą, dau
giau kaip metus laiko be perstojo daužė langus ir 
Parnell gatvėje netgi apmėtė žmogų akmenimis. 
Vilnis, nebepakęsdama langų daužymo, turėjo už-r 
simąrytr plytomis. Dabar tokių dalykų nebėra. Ne-- 
žūrint kaip aukštojo rango . reakciniai nacionalis-’ 
tai, pasikabinę “vadavimą.” tebevaro ant'tarybinę
propagandą, jau nebeuždega netgi antitarybinius ; 
chuliganus langų daužymui ir užpuldnėjimams.

Tiesas, savo Jaunimo Centrą dar piketavo tarybinio 
lietuviško filmo, bet vieni nebepajėgė, turėjo pasi
kviesti svastikuotus nacius.” (Vilnis, 1977 m- lapk.
11 d. 2 psL). _ • I
Kad- pikietuotojai pasikvietė svarstikuotus nacius,, 
tiktai- Jokubka ir glaudžiausieji jn bendradarbiam'

Naujienos eina k&sOleLc Ifakirlin 
&e8niaaieikias. laidžia Naujienų Ben 
drove, 173d So. Halitcd SL. Chic^gt 
HL 60608. Telet HAymarket LčUa

$26.00 Pini£ua reikia dusti paste Mo&o 
$14.00 Orderiu kartu su užsakymu.

tai tiktai- Jokubka ir glaudžiausieji jų bendradarbiam' 
tojai tvirtina, bet nei vienas piketuotojas jų nekvietė.
Filmus Amerikon atsigabenę agentėliai po visą Mar- : 
quette Parką platino atsišaukimus, kuriuose buvo rašo
ma apie sovietinų filmų rodymą jėzuitų centre. Naciai, j Ant Kuršmariv kranto

Reakciniam sunkiau, o Jokubkai lengviau

atėjo pro testuoti. Keli naciai; pamate didelę lietuvių Į kaip menininkas būtą laisvas kū 
minia, protestuojančią prieš sovietinių 'filmų rodymą;rybos Pk»tuose> dėlto jis pn- 
jėzuitų centre,, pasisukinėjo, pora kartų, ratą apėjo ir i - - n?
išėjo. Naciams ten nebuvo kas Veikti Patys lietuviai 
piketavo ir nacių pagalba jiems nebuvo-reikalinga.

Jokubka skundžiasi, kad ne tik jo paties langus, iš
daužė, bet tokio paties likimo susilaukė ir Vilnies lan- ___
gai. Jis skundžiasi, kad j- jį patį buvo paleisti keli akrne- vienos giesmės (knyga suskirs 
nys.-Jis skundžiasi; kad tokia prievarta negera. Bet ji.tyta giesmėmis) einančios refre

valo turėti nuovoką ir žinoti, ka 
’ da ir kur sustoti. Yra gi ir vietų, 
ir daiktų, ir veiksnių, esančių 

• , toli už grožio ribų.
Kalbant apie Striptizą, galė

tume daug ko nematyti. Ir nie
ko ‘nesakyti pvz. kad ir po kiek

VASARIO 16
'Mokinių tėvų suvažiavimas
Spalio 22 gausus tėvų būrys 

susirinko į Vasario 16 gimnazi- 
’ ją susipažinti su jos padėtimi 

naujiems mokslo metams pra
sidėjus, ir naujo komiteto rink- 

’ Įti. Po Kuratorijos valdybos pir- 
. „ . .. . , _ i---’.. 11 . Alf. Bernatonio

turi būti negera ne tik, kai daužo Vilnies langus, ji yi'ajno’ kuri protagonistas ‘sugieda’ ,   _
bloga-, kai daužo Naujienų langus. Prievarta yra bloga; 7 1S ST!5 t viršų, ii sutraukė išskėstas ko- _. ~ - . - - . .... * ~ ’ juk žodžio neišmesi — jei kny- i viršų, ji sutraukė išskėstas ko
Jokubka turėtų būti logiškas ir kelti' balsą pries pne-.goje nebatų blasfemijos pačia jas ir uždėjo jas, truputį linkte-

Kelti balsą prieš prievartą Parnell! purvihiausia prasme. Įėjusi per kelius, vieną ant ki-vartą iš principo.
gatvėje, Halsted gatvėje,, kelti balsą prieš prievartą ir Be cituotos ištraukos, kurioje tos ir atlošė galvą atgal ir bent

„ _ _ ■_ - V • i - -t vi t___  t coli

pačioje Lietuvoje. Jeigu ji negera Chicagoje, tai ji ne
gera Kaune, Marijampolėje^ Kupiškyje- ir Panevėžyje.

kai ką’ esame pabraukę, štai dar k^ek i šalį.
viena, paimta iš 262-264 pusią-1 atrodo, tik todėl, kad

pasveikinimo žodžio gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius, M. 
A., padarė išsamų pranešimą 
apie esamą padėtį mokykloje.

Tėvų ir mokytojų pasisaky
muose iškelta daug aktualių 
klausimų. Buvo kalbėta apie 
mokinių sportą bei jų užėmimą 
laisvalaikio metu, apie pačių 
mokinių pareigas, kas liečia 
tvarką ir švarą bendrabučiuose 
ir valgykloje. Vieningai pagei
dauta, kad visi mokiniai sekma
dienį eitų į bažnyčią. Kai kurie 
tėvai pastebėjo, kad berniukų 
bendrabuty trūksta jaukumo. 
Mokytojai pageidavo, kad tėvai

Tafe 
“socia- 

nežino, kaip 
klastoti, bet

atspausdintas

Stasio Jokubkos redaguojama Vilnis, išeinanti kar
tą ar du kartu į savaitę, padarė paskutinių 25 metų veik-' 
los apžvalgą. Jeigu savo apžvalgas jis remtų faktais, 
tai tada galima būtų patikėti jo išvadomis, bet kadangi 
jis Į gyvenimo faktus mažai tesuteikia dėmesio, tai jo 
išvados yra tiek pat vertos, kiek yra verta bet kuri ko
munistinė proklamacija. Juozas Žiugžda Vilniuje su
redagavo kelis tomus “Lietuvos istorijos dokumentų”, 
kur privaręs niekad neparašytų ir niekad Lietuvoje ne
platintų komunistų proklamacijų^ o siūlo komunisti
niam jaunimui patikėti tais “dokumentais” ir įsvaiz- 
duoti, kokia didelė buvo tų komunistų “veikla”, 
dokumentais gali patikėti koks nors Amerikos 
linius mokslus” einantis daktaras, kuris 
komunistai per akis gali meluoti ir viską 
tai yra tiktai pasaka, o ne tikrovė.

Jokubkos redaguojamoje Vilnyje
straipsnis vadinasi “Reakciniams nacionalistams daro
si vis sunkiau”. Ką jis “nacionalistais” vadina, ir ką rei
škia ‘“reakcinis nacionalistas”, iš to straipsnio nesima
to. Jeigu kas Jokubką gatvėje sustabdęs paklaustų, kas 
yra “reakcinis nacionalistas”, tai jis nežinotų, ką į tą 
klausimą atsakytu. “Nacionalistu” jis vadina kiekvieną, 
kuris nesutinka su okupantu vedama politika,, o “reak
ciniais nacionalistais” jis vadina visus, kurie tik nepri
taria okupanto vedamai Lietuvos išnaudojimo politi
kai, bet kovoja prieš ją.

Rašydamas, kad ‘reakciniams nacionalistams da
rosi vis sunkiau”, jis nori pasakyti, kad tokiems “na
cionalistams”, kaip yra pats Jokubka ar kiti sovietinę 
imperializmo politiką remiantieji lietuviai, kaip jis pa
sakytų, “turi vis lengviau”.

Savo paskutinių trijų dešimtmečių apžvalgą Jo
kubkos bendradarbis štaip baigia:

“Prieš penkiolika ar daugiau- metų, kai reakci
niai- nacionalistai galėjo pliurpti apie Lietuvą, kas 
tik jiems užeidavo ant liežuvio ir daug žmonių ti
kėjo. Toks dalykas, kaip inteligentų ištisos tautinės 
grupės vykimas Į Lietuvą būtų sukėlęs svieto pa
baigą. Tada dr. A- Margeriui; kai pirmą kartą 1959 
metais nuvyko į Lietuvą, reakcinių nacionalistų an-

....... .. . į pilį kurioje techniškai tiksbai at! ™ekas nesuabejotų, kad tai tiks Mokytojai pageidavo, kad tėvai
Prievarta yra negera, kai okupantas Įsiveržia į ne-! vaizduotas prostitucijos kam ha-1 lūsoptinis Krucifikso vaizdas, skiepytų savo vaikuose tvarkin- 

dideię valstybę, sunaikina joje veikusias Įstaigas ir rys ir, autoriaus žodžiais, ‘tam Meras pažymi; ‘Tiesa, nebuvo gumo ir pareigingumo įgūdžius, 
mokslo institucijas, O gyventoiUS sugaudo ir prievartos reikalui- skirtas specialus irengi žaizdų mei rankose, nei kojose, Į tada visiems būtų. Jengvįątij dirb 
darbams keliems metams išveža. Okupantas akmeni-)’““.labai >»»** sta«lės’: Inei„’’"’T?“ *“». ne?“™ ir >>drimus rezulta-
mis nesvaido, o jeigu kurppaleidžia, tai būtinai pataiko. . n , ’ Perskaitęs ši* nrostitutinio . ’ .......... - . .. ..—- O kur lova? — kvailai pa

klausė jis.
— Lovos nėra ir jos*’ visai ne 

reikia. Tam reikalui skirta spe-

Jie šaudo Įvairaus kalibro šoviniais, kulkosvaidžiais ir 
net tankais. Jie atima spaudą, uždaro laikraščius ir iš- , 
siveža visas spausdinimo mašinas. Jis atima žeme, gal- .
vijus, vežimus, namus ir visą tėvų ir protėvių paliktą į cialus įrengimas. Labai patogios 

staklės. Gali pasižiūrėti. • 3
Ji mostelėjo ranka į- vidury 

kambario stovintį prietaisą.
•. — Visa • tai atliekama čia,, šia 
me kambary, ir ant šiltų staklių, 
— pridūrė jis. ./--f’-..-

Toliau autorius-labai1 sąžinin
gai ir labai tiksliai __________

grafiškai aprašo šios pranašo se 
kretorės ir_ knygos protagonisto 
kiekvieną judesį:

— Nesijaudink, — nuramino 
•jinai. — Viskas bus kaip nu
matyta, kaip turi būti

Savo kūnu jis jautė visą jos 
kūną, standžiai įrėmusi į j© krū 
tinę savo apvalias krūtis (...) 
• Praeitume nepastebėję ir pro 
šitą patogiai’įrengtą prostituci 
jos kambarį;''jei autorius visa 
būtų baigęs ką tik cituotu vaiz-

turtą. Jokubka- žino; jog visa tai yra. negerai. Bet prieš* 
tą prievartą nei jiš, nei jo redaguojamas laikraštis- ne
protestavo. ' ..- : ; ’

Jis daugiau padarė. Jis nuvažiavo j Lietuvy ir pra
eitais-.metais sų sumuštų, nuskriaustų ir badaujančių, 
sovietinės imperijos vergų sąskaiton net tris, savaites 
gyveno. Kiti turistai už keliones Į; Vilnių, ir Trakus pa
tys moka, o Jokubkai už keliones, viešbučius ir'nakvy
nę ne tik Vilniuje,.net ir Druskininkuose-apmokėjo oku
pantas. Jokubka. turėjo protestuoti. Js turėjo pasaky-- 
ti, kad jis nevažiuoja nuskriaustųjų lietuvių sąskaiton.

Jokubkos atspausdintoje apžvalgoje nėra logikos, 
kaip jos nėra ir visoje jo politinėje struktūroje.KUR FRONTININKAI VEDA ATEITININKUS

Perskaitęs šią prostitutinio 
simbolizmo knygą, nepajunti jo 
kio estetinio malonumo ir jokio 
dvasinio džiaugsmo. Ir susimas 
tai; Kaip toli ji’nuo grožio idea
lo, apie kurį kalba Sezemanas 
.savo Estetikoje, ir nu,o tobulu
mo, kurį akcentuoja Maritainaš y 

. sava j au čia cituotos knygos sky 
riuje Poezija ir.-^m,pgąus gyye- .. .. .... , n-»r ts t
nimo tobulumas ar Šalkauskis, L S. .„f?1 
fadHtam. apie estetu ateiti- ’’ecto a?fhnck“ "am, -mre s.

♦m. rugsėjo 6 Luebecke. Palai
dotas sūnalis1 Kasparo gyven. 
vietoje Brinkume rugsėjo 91 Lai 

’dėjimo apeigas atliko šenj. A. 
Keleris. Liko našlė Elzbieta, 
sūnus Kasparas, marti Irena ir 
kiti giminės. Buvo gimęs 1906. 
XII.11, Gudelių k., Jurbarko 
parap., kur gyvendamas vedė ir 
ūkininkavo. Po> karo-visą laiką 
gyveno Luebecke, kur buvo Lie-

J naująjį tėvų komitetą iš
rinkti ir tuoj, pat pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas Antanas 
Kairys, vicepirmininkas Jurgis 
Barasas. ir Vincenta Pancerienė 
— atstovė Kūra tori j oje.'

- .-Informacija
- Mirusieji.

(Tęsinys),-

Sezemano reiškinių, sukeliančių, instinkty- <ju. Tačiau jis čia- nesustoja ir 
Estetikos* teigimu, kad grožio vų. pasičlykštėjimą, ir pasipikti- šią. prostitutę atvaizduoja taip, 
rūsys" ‘vienodai apima ir gėrio, nimą, nutolstantį nuo grožio ide- kaip tradiciškai vaizduojamas

Sutinkame su V.

ii sązimn-. ideologiją, pagal kurią 
kmemato į «meno šūkis privalo būti: menas C 

grožiui, grožis gyvenimo tobu- r/ 
lumui’

Ir pagaliau klausi: Ko; 'kurių 
minties gelmių ir kurių grožio 
aspektų nustotų ši I. Mero kny- 
ga- jei joje nebūtų čia cituotų 
—ar bent mūsų pabraukatų — 
vietų ? O drauge ir džiaugiesi, 
kad ji nebuvo išleista Lietuvoje. . . -
Kodėl? Tikrąsias priežastis galauY1* e'’an"‘ Peronų parapii 
būt težino, tiktai tie. nuo-kurių 

išleisti ?ar neišleisti — pa
ir tai ne teigimas, 

- tenai turėta 
humaniškumo 

ir takto, sulaikiusio nuo pur-

tai
rėjo. O gal 
o; tik prielaidą 
kiek kultūros,

jos tarybos narys. Sūnus Kas
paras aktyviai reiškiasi LB gy
venime.

(Bus daugiau)

. . . .. . blogio pasireiškimus žmoguje’, alb ir tuo apribojantį grožio pa- ant kryžiaus mirštantis Kristus; j vinimo„ tai, kas. daugeliui šven-
titarybimai chuliganai, kabineto sienas aptepliojo*Tačiau ir jis pažymi; kad yra.šaulį’. Tad ir manome, kad ir ‘Ji vėl išskėtė rankas delnais’ta ...J ,E Dirvos

♦ Nei kalvis, nei ūkininkas-
— sodžiuje pirmas- darbininkas?

(Gaidys)

EUGENUA ŠIMKŪNAITĖ

(Tęsinys)
Kad ir buvo Saldutiškyje nuovada, ne ką tepa- 

keitė. ėjo gyvenimas ir savo keliu nuėjo, o mes tru
putį jau minėtu Labanoro keliuku paėjėkime. Laba
noro bažnyčia nej iš tų didžiųjų nei iš tų gražiųjų; ir 
parapija, kad seniau ir didelė buvus, bet ne iš pir
mųjų, o į Labanorinės atlaidus rudenį žmonių griw- 
te griūdavo, net iš anapus Utenos, net iš Salako va
žiuodavo. Ir jau loke atlaidai būdavo — kad Laba
noras, kaip avilys ūždavo. Kaip pasižiūri .aplink La
banorą — ten ir vidurį dienos vaidenasi, ten velnių 
gjventa ar gyvenama; a ana ten raganų kūlys tik ir 
knibžda visokiom senybėm. Netrūksta čia ir šventų 
kalnelių, vis sunkiau {brendamų raistų vduryje, yra 
ir išskirtinų, ir šventų, ir užkeiktų akmenų, 
nebūta ten senesnių- šventų vietų.

O Labanoro bažnyčia ne kažkokia buvo. Kilos 
parapijos jau tikrus, vargonus turėjo- tauragniškiai 
net už Utenos brangesnius, žymaus meistro dirbtus. 
Ceikiniuose ir tai vargonai buvę, o Labanore dviejų 
jaučių odos maišė buvo, su dviem dūdom, viena gro
ja, kita bosavoja. Pripūs tą maišę špitolninkai, pri- 
dtuns, ir, žiūrėk, vargamislra, kad per mišias nepri- 

'-m! Visaip būdavo. Liežuvingi salakonai 
ntr.išę, u ~2 tik maišę, o ir pačius labanoriškiuš, 
nevikresnius, abanoro dūdom praminė. Atėjo 
Jtenoran vargo; nkauti smagus vargonininkas, 
kinių vurgonninko sūnus Mikas Petrauskas, ir

gaišino tą. maišę. Dabar jau- niekas tikraj nebežino, 
kaip, bet dar pasako “Pragaišino, kaip Petrauskas La
banoro būdą”. Ne ką beveiks labanoriškiaų ir jie var
gonus įsigijo; D Petrauskas smagus vyras buvo. su-> 
rinko jaunimą, ir giedot; ir danuot pamokė. Sugie
dodavo labanoriškai. nebet; Neišdidus wras buvo, 
kai grįžo iš Amerikos^ atvažiavo Labanoran, snsirin- 
ko buvusius-choristūsį gražiai pasisvečiavo, pasišne
kėjo, padainavo. Seniai; jntt nebėra Miko Petrausko^ rt 
•dhr seniau-nebėra Labanoro dūdos, o tos vienintelės 
įvarefes bendriniu tapo.

- • iį>CT- aų-sauwu-ii? z,eiiiejc, pu ineaz.iais nei > Krūmais, K e-1 ™ , ; . . ---------  -'z-jb-'''-
Fr dar garsus- Eaibmbraš«buvo nuo -seno žymiais liaujančių takais. Kadangi parkas turi daugiau kaip Į. rp, a_ukst,\ medžių plyti žemesnio ardo angmeni-

Jalis), auganti netoli tvenkinio, yra tokia didelė, kad' 
net stambus vyras nepajėgtų’ apglėbti. Jos aukštis 
daugiau-kaip penkiolika metrų, nors vakarinės tujos- 

-- ---------j medžiai.
Taujėnų parko vakarinė tuja ar tik nebus di

džiausioji Lietuvoje.
!_. Taujėnų parke gerą prieglobstį, turi ne lik. vyn- 
g čia pavasarį ir vasarą peri įvairūs

degtindariais; tokią lahnnorinę išsunkdavo, kad ak-
cizinikai, -jei ir gaudydavo, tai ne tiek dėl baudos, bet 
kad sau pačiupti^ O jaw Kauno ponų slalan beverk 
viešai keliavo. Nors netblfc Laftanorb demarkacinė li
nija buvo, iš abiejų pusių sargyba vaikščiojo, bet pa

niekdavo labanorinė ir lenkų ponų stalą., ir sargybe

POVILAS ŠLEIKUS

Kai rengiamės rekonstruoti _
Vynuogini sraigės (Helix pamatia Linne) ~k7-l<tažniausiai būna tik krūmai arba 

daise buvo atvežtos- iš Prancūzijos. Dar ir šiuo metu 
Lietuvoje jos nelabai retos. Tačiau kiek daugiau jų 
užsiliko tik kai kuriuose parkuose o miškuose- labai r ‘ . v T 5” ..
retai kur. jas galima pastebėti. ’ - - • -■-------

Daug vynuoginių sraigių Taujėnų parke. Čia be-1 f80 T"1 T*’ rudens skamba jų balsai,
veik aut; kiekvieno medžio matyti net po kelias srai« .fe',e1,. asme ^©taoja ’°vų ir varnėnų būreliai. 

lges. Jų gausu ir žemėje, po medžiais bei»krūmais, ke-| J,a^a’ Ser°s gyvenimo sąlygos.

[sivaizduoti, kokia" čia Qju tfe rU?’ ,kupstų sale,ės- Tokia sandara gal 
> atrodo, kad vynuogės FIabal. t,nka vertingam parkui, ypač kai kurių žmo-

dešimt hektarui tai sunku j
{gausybė. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vynuoginės 
sraigės, labai panašios viena į kitą. Tačiau, jas tyri- 
.nėjont, pastebėta ir tam tikrų esminių skirtumų. Tau
jėnų parke wnuoginiu sraigių rūšies yra dvi: varia
cijos. Vienos sraigės apsidengusios balkšvu kiautu ir

.. Tai Helix pamatia albi-

nių akimis.'

Taujėnų parką planuojama restauruoti, pertvar- 
kyti.. -Restauracijoj projektą sudarė respublikinės 
žemėtvarkos projektavimo institutas. Pertvarkyti se
nų parką; gal’būl. (ikrai reikia. Tik įdomu, ar po

Ji 
kurios yra įdomios kiekvienam 

| gamtininkui, nes jos-: stambi ausi moliuskai mūsų res- 
! publikoje.

Žiūrint iš* senų parkų tvarkymo perspektyvos 
Taujėnų parkas, esąs prie labai judraus Ukmergės—^ 
Panevėžio plento, po restauravimo bus daug patrauk
lesnis, kaip tikra* oazė vietas gyventojų bei keleiviu 
poilsiui. Tik, žinom®, norėtųsi, kąU restain uotaiDc 
parke išliktų ir įdomi gyvūnija, išliktų visa, kas ja- 

r)»e savita ,nepakartoj amą.

Ar tik I nematydavo. Be tos labanorinės ir kitokia konlcaban-jturi- labai nežymias juostas. '1 
.da klestėjo: / Ida Moąuin-Tondon. Kitų sraigių apvijos taip pat nė- stambių darbų čia neišnyks dauguma sparnuočių i

.ra- labai' ryškios, bet vis lik žymesnės, jų kiautas ru- vynuoginės- sraigės. '
das. Tai Helix, pamalia brunnea Moquin-Tomfon.

Kunv uz.uKam kuiuuj iicuzsiicis, ueit neis — paners. Vynuoginės* sraigės minia įvairiais augalų ken- 
žodžių, kad jų nei perkalbėsi, nei įkalbėsi, pasukime Ikėjais,. daugiausia žemesniaisiais grybais bei kerpė- 
girion, prie ilgosios ausies. Gal ir ne visur rasime pajinis. Gal būt,- neatsitiktinai Taujėnų ’•—=- —
togių stovyklauti vielų, bet prisirinksime baravykų,jua senas, dauguma vertingų medžių 
tokių juodgalvių, tokių kietų, kad kitur niekur tokiii^raif išsilaikę, 0 viena vakarinė tuja 
nerasi.- Ir gardumai jų neišpasakytas, jei dar vieti
niu būdu grietinėje, uždaroje čerpėje su bulvytėmis 
duonkepėj patroškins. O jei kitu metu- teks būtij ir 
uogų visakių ir riešutu čia nestoka. Tik, ką apie Aise- 

nu- tą besakytum, jo — ežerų tėvo — neišsakysi, reikia

ts 
kur

Cei- (Pabaiga)

parke, kuris ga- 
iki šiol yra ge- 
(Thuja acciden

(Iš “M. ir G.")
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ua. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1^38 S. Hanheim'R'd-, Westchester,-IL.
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį a—3 
T«|.| 562-2>27 arba 562-2728

DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CMfaURGIJA 
6449 So. PuUtlN Rd. (Creyrtefd 

Mescal Budding), TtL LU 5-6444 
P .ima ligonių# paga) $uaUarimą^ 

Jei nefitdjfp.ą, «*amUaii $74-6004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 
CHIRURGIJA 

Tekt. 695-0593 
Fox Vallay Medical Center 

860 SUMMJT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILL i NO IJ

•HEINZ SCHARP — Labai paprastai. Vos tik 
raityto-plauko avis atveda ėriu
kų, kaip jie tučtuojau, motinos 
akyse, nužudomi.. Tik naujagi-

Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So, Kedzie Ave-, WA 5-26/0

Valandos pagal susitarimą- Jei neat- 
y liepia, skambinti MT 3-0601.

. — Negali būti!
— 0, taip Į Didžiausias grobuo 

Į nis yra niada — ji sugeba, rei- 
: kalui esant, išnaikinti visą gy- r ’m— •— i ;vwują! «

Susiausta širdimi Marytė tu- 
11 slavo atsisakyti ir nuo šermuo 
fpė’ip kailio. Tieya, kartą ji ne- 
Į drąsiai buvo pabandžiusi prieš- 
1 t jrauti, sakydama, padary- 
tiįjų kailinių žvėreliai jau yra 
sebįai UjBįjjvį k negali iššauk
ti užuoja^to^ jeigu jie 

i būtų huv£
Į •hĮ — Ąk, kokia tu kvąiliutė! Ne- 

pamiršl^, kad paklausa visada 
trimite pąsiūlą-

Sitąip Maryte kraujuojančia 
lodinu praeidavo pro kailių par 
duotumės — iš <tehes todėl, kad 
žvėFę’lai dėl savo kabiukų turė
jo netektį gyvybių, o iš dalies 
ir dėl to, kad Marytė turėjo -kai
lių atsisakyti.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Ieškokite gero, ne pikto, kad būtumėte gyvi". — Amoso 5:14.
aidžiausia šię ląjJko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

drj»»ig stės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Daba^ jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdi ir savo valią. Tik 
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, 
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti 
atimti.

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

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika Evans

jau

ku
ri ei

mi
ne-

TEL.— BE 3-5893 .

PR. A.B.GL

specialybe akių A 
3907 AVest 

jį" Valandos pagili į

OPTOMETRiSY^V
KALBA LIETUVIŠKAI U 

2618 w. 71 st.

Japonu jury bangos

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

Kartą, trumpai pasivaikščio
jusi su drauge, Marytė grįžo na 
mo puikiais kailiais nešina.

— Dabar turėsiu kailinius, ku 
rie patenkins mus abu — saba
lo kailinius! Įsivaizduok — šis 
grobuonis ne tik iščiulpia krau
ją iš bejėgių paukštelių lizduose, 
bet ir prakandą gerkles jų tė
vams, seniems paukščiam, tuoj 
juo's numesdamas, nes žudo tik 
iš palinkimo žudyti. Jis užmuši
nėja viską, kas tik jo kelyje pa 
sfpainioje! Norėdama atsiteisti 
jam už tokį kraugeriškumą, aš . 
net ilgai nesiderėjau, o iš kar
to- paėmiau kailinius. Visos pa
saulio moterys privalėtų pirkti' 
tik sabalo kailius, tikslu išnai
kinti šį piktą grobuonį! Tik gai
la, kad tam kliudo grynai ekono 
minės priežastys, neš sabalas,

tingėsi. ’ garbanas, kokių reikia karalu-
— Brangioji! šita mėlyna vo- Ji° kailiniams.

veraite labai tiks prie tavo švie-’ Marytė tada nukreipdavo žvil 
šių plaukų! Bet ar žinai iš kur si grsnį į šermuonėlį.
tas kailis? T^'Šį$>Lro vųverai- 
•iė... >Ten, žūsta .
išsiųsti kaliniaįr^£4$>ai gyvas vo YJT??* tarytum su įsmeigtu

_____________________ ...-/įr-yiiksmas ž^ę^į'iiėt dange- nugaron peiliu. _— Ačiū Dievui, 
kačių gimfhis ^^kiiiiai?'zvęrys tokių žvėrži^j tūri : atiduoti dabar išleistas įstatymas, drau- 
įftiilįriftis ^emeąriiį ^ąaiąę rūįfiii- įSasx> kaūiukusūfckiai-.liemenei. | &&& šaudyti .paskutinius..žvėre- J _

šteiiT: ^^Įniošiamos ištis^-rinedžioklės -.liūs! Įšivąjzduok! Tik prieš ke-|4alP ,ni.is ^s...ai os’;
gėsi laimei žišrbvu dėmesį,:-^&s ■stenąs dailiems .graužikams -nu-'^tą mėtų.šių taikių kalnų šoke- yra pa s rangiausias a js.^
kuoįtittii :art^tria- dobti. Šunys sayo lojimu išbaido riji buvo taip daug privisę, ypa-
tą visokiais pseudonimais, ri&ėk ; juos mėdžiose. Vargšeliai riešu-į tingai čili, Peruir Bolivijos kai.
.yiėiįĮį ijm^ąč'žžaĮytąė pasyviai :tų mėgėjai veltui bando šokinė nuošė, kad .buvo kalbama ne tik 
priėšihdavęigį.' vyrųL ip. sukoncen ’ti nuo šakos ant šakos, kol, paga į'PPj? tikrą rojų moterims, bet ir 
•tpųodavo 'žvilgšiius 4'kurį nors liauf juos pasiekia šratai ir jie aP^e šęrinuonėlių išnaikinirną. 
•kfeiliuką^ >hėjsiėn£dama^.'.atitraū- krinta žemėn ’sukruvintomis gal už kiekvieno medžio ar krūmo 
t.., , - . .. .. •; * t žvelgdavo • šio žaismingo žvėre-

Marytė atsidusdavo ir nusisuk ko snukutis. • Bet čiliečių meilė) .
-r nesulaikė jų

Kąilįiį *^rducitvyiiį Skleidžia- Marytės yra jautrios ir gailės- iniai ėriukai turi tokias švelnias 
'' . Z. , ■ ' ■ ’■ ', . , . ‘ ■ ...... ' '' 19. f. i Jrzxlr^ii v.rti Ir i *■> Irnvennima moterims, trauka, it magne- 

■tas,-. versdavėJr Mėsytę stapte- 
• lėti prie kiekvieno lango sų iš- 
:§tatytais jliwie įvairių kailių pa- 

subarą tuo 
Vai. agal susitario^ypifį^U>^^' jgktų išpil^^. šaltąą-prakaitąš, 

■' ■ ' jįg atsą^giai nusivesdavo- žmo ■

“contact"

iNkBTU.pą 
PROSTATOS^

2656 WEST
Vai. antrad;;lį-4
ketvirti 5—7 ,vaL‘ Vak.' .' *

Ofiso fetef.:;. 776^28^Į ; -
Rezidencijos teref./44B--i5545? -

D R. VYT. TAURAS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -

fr-ndra praktika, spec. MOTERŲ jifos.
Ut,sas 2652 WEST 59th STREET

lip kailiniams.
Marytė tada nukreipdavo žvil

-r- ’šermuonėlis! — sušukda-

EUDEIKIS
žodė iltis žemesni ų kainu riairii-

gėsilaimėti žiūrovų dėmesį, mas •šij^ns dailiems graužikams -nu-

MODERMšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
t

PResptj 6-5Ū84

PERKRAUSTYMAI

ir peukt. 2-4 ir'6-0'Y9L'^kl'ą^^idįė- 
n.a_s z-4 vaL popiet ir kita laiku 

pagal-saaitarimą;-’-;

į Aparatai - Protėjai...Med.'ban- 
f oazių Speciali pipaftįa -kojotnk
* (xrčh Suppertaj'įr J»rt :

GAIDAS - DAIMID
< . - - - - ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

MOVING
Apdraustas -parkraustymas 

U jvairip atstump.
ANTANAS VILIMAS .

Tel. 376-1862 arba W5fH
— • Im—.. ..............  >*■

SOPHIE ^AIICUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programoj! WdPA,

Ltetuvtv itaKnų kasdien oū0 
madienio ‘iki petfkUHliboto -12:30
— 1:00 vaL poptet teštadtaniate 
ir sėkntadieniaii nuo 8:3Q Iki 1^0

L-

t

!

>

I

t*

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

t i

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
' DALYSE,

Ml accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid quarterly.

» Years Savings g
Certificate |

(Minimum $5,000). J 

« itfriigarj■ i n ww

Lietuvių 
Laidotuvių . 5 
Direktorių 
A asociacijos <

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: Y Ar d s 7-3401

' GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th.Ave^ Cicero, 01. Phone: OLympic 2-1003

PETR.US BIELIŪNAS
-134A SO. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE " Vlivlnk 7-6672
1)028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, i^L 974-44K

P. I RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi Mill
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i605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Ten: YAris 7-17-il -1742

4330-34 So. CAUFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

BEVERLY HILLS iA
•2443 WEST 43rd ST.____

Tėifftial: PR'8-O833ir ^1-0834 
NaujojiBafWhx' ir; G« n» "Orfthi u 

/,:■ the tMiii ? 

W16 feutNMit HWy •■qtot Lawn 
Tai. 499-1318 ' "

Leidimai — Rilna_aporaūcū 
•ŽEMAKAINA  ̂

R. ŠERiNAS 
Tel. WA 5-8063

Vėdė|«!AĮdMe^Mku«'\

7159 MAPLEWbdtį AVt.\ 
cnrcAfeo; ILL win

'ii voniis

' J0- 5 davo- nuo .vovorię'liemenės kaup ^ems■ gyvūnams
;verte hem^!^^/. , ■ ■ |dąma visą dėmesį įAarakulinius J1** kruvinu skerdynių, kurių pa 

^jhn<fantKx? .jųg-4^t;atsisakius: kailinius. 0 vy^o žvilgsnis tuoj sėmėje atsirado visiško žvėre-
: norą, pagaudavų tai.: Hų išnykimo pavojus.

Ąforytė tM^’šiįniėi^it^vyras i — Karakulis! Ir vėl mūsų skp- 
ąpęimestiavo-ešįs'^^^neprie- uis. sutinka! Karakulis yra ne j 
iįngas. i Bet tik elegantiškas kailiš, bet ir
j^dapĮas . Įėbai -’šykatus; - jis su- nepaprastai stiprus ypač turint 
įąjvoja gaivęje, jog tai kailiukai švelnių
tį ją. . .tos būtybių, sumokančių gyvybė-
mirities S^iu jiąktSęjosi zmo- mis užgimdmi. 
.na nusileisiant, 'nes- jilk visos

Trijų Metu Mirties Sukaktis

Fruit-Filled Fantasies
- - • ’ •* R - * - *

.^1

Bajoy the fruits of jumper’s labor — with a delectable sour 
eępam dressing. Simple to make and cUHcions to servo, it’s « 
tetastiC •oeompanhcettt to a pUittar of fre^h fruit — grapes, 
•tatwbenm, cMmes, apples, plums, pears, pineapple, apricot? 

v and kiwi.
by heme economists for Morton Salt Company, 

the dressing4* quick, pick-meAip flavor comes from a combina- 
tfon bf brown augar and MortoC^Nature's Seasons^seasoning 

t btend.
i Other salad tips? To ptease the eye « well as the taste buds, 

vary color, shapes and sizes of different frdits (or Ttegetabtei) 
; op the serving pla Iter. . ’
1 To present cut fruit frorn discotartatf, dtp shed# ©r wadg^ 

of appiea, peaches, ueu pears and -omr id
juice.

• Sour Cream Dressing for Fresh Fruita 
Į (Bounce) carton squt teaspoon Morton

' ’trealb 1 ’ * .v « “*? NiatuTv^’Seasons
cup ffrmlv parked seaiomng btepd.

hrowa sugar
1 * 'fcombinr «fl ingredients fe išmali bowl; mix W«U.:Store la 
the refrigeiwterJbt^kM about €UJL

f

1
JĮ 
L

PAULINE STANAITIS
r Gyveno Clearwater, Florida. 

Anksčiau gyveno Chicago, Illinois.

Mirė 1974 m: lapkričio men. 21 dieną, sulaukusi 88 metų
Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Priklausė Lietuvių Žagarės ir Suvalkiečių klubams.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Liūdėti lito: sūnus Roland, duktė Josephine Dennis bei kiti gimi-

Brangi Mamytei Taip liūdna be tavęs. Taip širdį skauda. Nieką- 
nematysime tokią meilę, kaip. tavo.

Duktė Josephine, sūnus Roland ir draugai

We will always remember your love and kind deeds.
Your Friends

TĖVAS IR SUNŪS
MAROE ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-S 

1410 So. 50th Avė., Cicero 
TeteL: JOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKSI® TCTOMOBIL1AMS PASTATYTI

amziaus.

nės, draugai ir pažįstami.

dos

Nuo

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ii namų 
paskolų reikalus visos mu 
sų apylinkes Dėkojame 
lurns uŽ mums parodyta 
pasitikėjimą Mes nore 
tųipe būti Jums naudingi 
lYaieiiyje-
$4**4iToi apdraustos iki 

$40,000
2657 W. 69 STREET

Chicago, IL 6u6x9 \ 
Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview. iHit.ois 60455

Tm 493-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
ANO LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470

I i



ŠAULIU VALDYBOS POSĖDIS I
1978 m. vasario 4 d. surengti 

bendras užgavėnes su tautinių 
šokių programa.

1978 m. vasario 19 d. autobu 
sais vykstama į Rockford, Hl. į 
vasario 1« Lietuvos Nepriklauso 
mybės minėjimą.

i 1978 m. kovo 5 d. surengti 
Vlado Putvio-Putvinskio šaulių 
S-gos Įkūrėjo minėjimą su tau
tinių šokių programa.

Visoms tautinių šokių progra

š. m. lapkričio 18 d. šaulių na 
muose, -Chicagoje įvyko Vytau
to Eidž. šaulių Rinktinės val
dybos posėdis. Iš 40 valdybos na 
rių posėdyje dalyvavo 37. Posė
dį atidarė ir pirmininkavo rinkti 
nės vadas VI. Išganaitis; sekre
toriavo rinktinės sekretorius J. 
Mackonis.

Posėdyje buvo perskaityta 13 
naujų pavardžių, kurie yra įtei 
kę pareiškimus., kad jie nori įs- ( 
toti į Šaulių sąjunga. Neigiamų 
pasisakymų dėl norinčių įstoti moms vadovauja J. Jasaitytė. 
nebuvo ir visi buvo priimti na-; Į salę buvo įnešta ir valdybai 
riais. Vienas šaulys buvo pada- pristatyta Angelės ir Pauliaus 
vęs pareiškimą, kad jis iš šau- Talandžių šauliųrinktinei dovana 
lių s-gos išstoja. Jo pareiškimas ‘ —irėmiritas, ranklšusčio formos 
buvo patenkintas ir iš šaulių tar drobėje meniškai įatistas Lietu- 
po išbrauktas. vių Tautos Himnas, V. Kudirkos.

... , -k ' .^. Valdyba nuoširdžiai jiems dė-Rmktinės vadas VI. Išganaitis , .
valdybai pristatė šaulę jaunuolę,
J ūratę Jasaitytę, kaip suorgani- i Posėdžiui pasibaigus, moterys 

• zavusią šaulių tautinių šokių an šaulės dalyvius pavaišino kavute 
samblį ir jam vadovaujanti. An ir skoninga užžanda.
samblis sudarytas iš 10 mergai-1 A. Pleškys
čių ir 17 vaikinų, viso 27 šoke- į 
jai. Tai nemažas ansamblis. ŠĮ 
pristatymą valdyba sutiko dide
liu džiaugsmu ir pasigerėjimu, 
nes tai žymiai pagyvins šaulių 
kultūrinę veiklą, šokių repetici
jos daromos kas savaitę. . Jūra
tei Jasaitytei už toki jos dar
bštumą ir pasiaukavimą šauliš- 
kai veiklai valdyba pareiškė jai 
entuziastingą padėką ir pagar
bą.

Posėdyje buvo nutarta atnau
jinti ir papuošti šaulių namų 
frontą — priekinę pusę, kadan
gi dabartinė išvaizda daro nema 
lonų įspūdį. Taip pat buvo nutar 
ta šaulių namus praplėsti prista t 
tant priestatą, rytinėje pusėje, j ? 
Išsiaiškinus visas statybos są 
lygas, perplanavimą ir ' 
projektą nutarta patiekti visuo
tinam šauliu susirinkimui jį pat 
virtinti ar atmesti.

Posėdžio eigoje dar buvo pa
daryti šie nutarimai:

S. m. gruodžio 10 ,d. surengti 
šauliams .bendras kūčias su me
nine programa..

FRUMP Al J

— Ponia Marta- Unik iš Oak 
Lawn apylinkės, dalyvaudama 
kartu su visa savo šeima Ame
rikos Legiono ir kitose Ameri
kos lietuvių patriotinėse orga
nizacijose, kiekvienais metais 
paremia Naujienų leidimą stam 
besne auka. Dėkui už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą, gerus 
linkėjimus ir už dešimtkę Nau
jienų labui. Taip pat dėkui tos 
i apylinkės tautiečiui, užsisakiu- 
įšiam Naujienas vieneriems me- 

kairi^ |ta™s parėmusiems jų leidimą;
* penkių dolerių auka, bet pavar

dės prašiusiam neminėti.
— Antanas Joneha, Johnson 

City, .Tennessee valstijoje, nese
nai lankėsi Westchester, Beik 
wood ir Melrose Parko apylin
kėse, kuriose kadaise buvo iš- 

ir.j->ystęs.Įietuvi^ą -veiklą, kuriose

^Ilgametis patylimas ^- sąžiningas ’ d^^s'? .
. .Jei-ruošiatės keliauti —kreipkitėsj Lietuvių

American Travel Service Bureau
, - O>972T;S. Wes^ Ave, CKrt^,1^^^Hi:

- ' Tdef. 312; į^įį&gW
s ■ Nemožšaiss patarnavimas užsakait l&tavu, .įrtiąn&' jW^r^^U. 

nią (cruises), -Viešbučių ir automobilių; nuomarimo iwfcrwcijab; Ttafiibda- 
mekeUoniė-džamiimus; Organizuojame keliones jLietav^ir^dtaskrsštus; 
Sądaroine žkvįetnBns giminių apsilankymui Amerikoje -Jr -tettfaih^ -MpK. 
EUcįjas visaisįket&šįą' reikalais. '■< ' •?' '"e. <

Taupykite .skrisdami Chartered lėktuvais,-tikireikia-reseriawti-svietas 
iš anksto —, pri^45-68 dienų. , \

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą eukaktį, gerbiant pirmojo

Marus lf«8jl«n platinimo valia.

tinlria.

cŲtf Ir remi* riaq Uetevfų beodroorta* darbu bei tikttut,
NAUJIENOS ttrtomųja betartų danfama Kata wfmetima. reto 
k rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 

ir reikalingo*, net būtinos. Ne veltui, geroee draugijose girti Nauje-

Todėl NsuJientj vadovybė Ir Vajaus komisija JuMUejialu metu proga 
skelbdama platinimo vijų kreipiasi | visus Brtutius pasaktl Jirtmdttos 
spauda pirmūnų pavyzdcals užsiprenumeruojant Naujiems tikslu sudaryti

Magdalena Birutė Stankūnienė Studija (Grafika)

kinį, taip pat ruošia knygą apie 
v.prel, Zenoną Jgnatąviėių ir jo 

veiklą.
* — Olga Neat, Berta želvytė 
ir Edvardas Šumanas padavė pa
reiškimus įstoti į Lietuvių Pre
kybos Rūmus.

♦ Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia rudeninį linkamava- 
karį, kurio pelnas bus skiria
mas lietuviškoms institucijoms. 
Linksmavakaris įvyks lapkričio 
19 d., šeštadienį, Šaulių namuo
se, 2417 W. 43 St. Veiks laimės 
šulinys, pilna vakarienė, šokiam 
gros' linksmas orkestras. Pra
džia 7:30 vai. vak., auka $8 as

tel. 776- 
(Pr.)

Pardavimui
FOR SALE

ESTATE
Namai, Žemė— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKA& Prerdentas
2212 W; Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

menini. Informacijoms
3727 .arba 925-4980.

Skelbimas

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 po 6). Geros pramos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GEBĄS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 ' butai ir biznis Brighton 
Parke. ^-Paskubėkite.

tebegyvena veiklos veteranai ■ ir klauso įvairioms profesinėms 
dabartinio laikotarpio lietuvis- organizacijoms ir yra baigusi 
ko gyvenimo aktyvistai, vis tei- specialius bei j 
raudamasis, kas čia dabar daro- į kursus- Buvo tos ligoninės pa-- 
si, kad daugelis dalykų eina at
virkščiai. Savo mintis jis išdės
tė jau atspausdintame straips
nyje, už kurį ir 10 dolerių auką 
nuoširdžiai dėkojame.

— Reikia užpildyti Persona
lity Lodge salę ir tinkamai pa
gerbti sen- Frank D. Savicką 
Naujienų bankete? šį šeštadienį, 
lapkričio 19 d., 6:30 ival. vak. 
Dar yra vietų, kurias kviečia
ma rezervuoti Naujienų admi- 
Gracijoj" lel. 421-6100. I’er-,,.,,, _ G. Do\-ydaity-'
sonahty Lodge yra labai ge-'Įė _ v. Mikalauskas -, 
roję vietoje tokioje palK Dovydaitiei 
hnkeje, 6649 Archer Ave. Mies- ■ - o\f , ' ,- -, \ . . v. . TT Ine ir R. Mulokas—- ypatingiems
o autobusais vsauob ik, ^-Ifeikyį^ V? Hl&uė i?R.

lem Avė- autobusų stoties. Prie v v- ' . c-!,. .. • “ . , v sys — rvsiamssu visuomene h*sales yra didele vieta pastatyt, linforn,acijaį Raulinailis 
mašinoms. Taigi prašoma skam ’ 3
binti dabar ir tuojau. Tei. 421- 
5100. •’.

— Sės. M. Dorothea (Salčiūtė): 
paskirta .šy-=. Kryžiaus ligoninės? 
s'upervizorę. Ji yrą. baigusi Gai-' 
Iestin^ų,-sęsęi^.kple0j^Sprii^; 
fieldje įr. slaugymo,! administra-j 
ciją bakalauro Įąįpsniu šx: T62 
reSes'kol^jpje ,̂ jVįnpųįą^Mmn. 
ši£ mpk^Įų, pi^ųgisĮrėsjlai^shĮtįgi- 
jo St. Louis imivėrsit^e.- Ėjojat- 
sakomingas ^į^rigas - Antelope 
n- Loretto^ ‘ligomn^sej .e. tilgįąuį 
ąai šv. Kiyziaiis-ligonineje^pii-

L.D.K. Birutės Draugija ren
gia rudens banketąkoncertą, 
kuris įvyks š. m. lapkričio mėn. 
20 d., sekmadienį, Tautiniuose 
namuose, Kedzie Avė. 6422.

ŠIMAITIS REALTY

tunikų reikaląfaom įpMMMl,
KUKUOJA: CMcage]* Ir Kanadoj* mrtttm — Dfl.06, poaa! matg — tltJt,

*. S2AOO, putei mėty — 814JM, vlonem mėn, SXM UbMUue- 
9* <— 831 JO metam*. SuripaBnlmuf afundama wvaN* neeMtsiaaL

Prašoma naudoti žemiau eaanfią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

6oL NavjicDf FraottDwatcI, ruhIBcJtnioQ Siundą

Q Vajaus proga prašau dusti Naujienas dvi taraites ausipafi- 
nimoi nemokamai ir be jokių įriparrfgojbną.

PAVARO® IR VARDAS ________ ___________—__________

paątobulMumo Programą atliks sol. M. Mom- 
►s ligonines pa- , • - , , - ..

tikėtinių taryboje ir yra šv. Ka
zimiero vienuolyno patarėja.

— Kun. Antanas Saulaitis pa
skirtas Jaunimo centro direkto
rium. Kurį laiką jis buvo išsiųs
tas į,Pietų Amerikos lietuvių 
parapijas. Ten būdamas jis daug 
prisidėjo prie Jaunimo kongreso 
darbų ir propagavimo bei ryšiųj

— A. šėkas" išrinktas atkurto 
Los Angeles ĮJetuvių Sporto 
Klubo “Banga” pirmininku, V.

kienė, akompanuos muz. Al: 
Jurgutis. Programą praves L. 
Narbutis. Svečiai bus vaišinami 
karšta vakariene ir namų dar
bo miltainių kepsniais.

Chicagos visuomenė yra ma
loniai kviečiama šiame rengi
nyje dalyvauti, su birutininkė- 
mis ir ramovėnais maloniai pa
bendrauti. Įėjimas auka $10 
asmeniui. Registruotis iki lapkr. 
mėn 15 d. šiais telefonais: RE 
5-5118 arba 778-0333.
, Kviečia ir laukia rengėjai

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. TeL 436-787b

Gausus namę pasirinkimas 
_ pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

4243 W.63rd $^ Chicago 
Tel. 767-0600.

šys — ryšiams įsu visuomene Sr

veik visas sporto sakas: fūtbodą,; 
krepšinį; linkimi; lauko ir stalo 
tenisą, šachmatais' bei sezoninį 
sportą.■- ; ■---

■'iįSį-y '

2 — DriRijfiias^oinanskįs jjrL 
iitttab f čdėr&mo 'teismo' teisejb 
asistėhtu- ■' fchicagoję- Teisiu

lįnvnefsjtete,: 
Ann AHioi2^fW ‘ ‘ —.i

-■ . . ■. ......-V

t.-. Poetas Klemensas f Jjm£ 
įgyvį?Sao-PaUlo,’BrazBij^eV ren^ 
■gią s^ra&ai iaūją ipoezgos 
’' _ *< . -L-oar.i- ". ’■*7. : ; • r _ - X-i'z ■' 1 4 Ii ’-»*•:

5-3TO7
;> < DkielIt asalrinklmM gero* rūilst (vairių pcaklų. ; ■

SANOtLIŲ.-

'k

Cosmos Parcels Express Corp*
. . . . MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' j? 

2501 W. 49th St„ CMc»®o, HL 80629. — TeL WA i-Vlt "
M33 S«. Halcted St, Chfeaye, ilL 80608. — T«U 2544328

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

Seit. 8:00 - 10:00 v. v.. - 1 FM

Veda K. BRAZDZlONYTt O ;
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

TelėE - 778-5374 '

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Avė., • TeL

Seniausias automobilių pardavėjas

■'♦‘Namų izoliacijai, profesio
naliam plyšiu užtaisymui (caul
king), visokiems remontams ir 
pagerimmams,' dideliems ir ima 
žiems darbams šaukite , V-

•J- INTERSPACE
CONSTRUCTION CO.

-Tęl.'238-5555.; ?
r-'*-. * Ą, t'X ' . '

JgL Anųrįt^j^aHiėti .ĮietiivĮškai,

REDUCED PRICE
71st and Richmond builders own 

custom built brick ranch. Formal liv
ing room, large kitchen, dinette, 2 
bendrooms. Hardwood floors. Oak 
paneled family room or 3rd bedroom, 
nill basement 1% car garage. 
S39,50C.

-STEPHENS AND; ASSOC.
' ; REALTORS

/ 429-5555

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti j 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 į 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 S60,000.

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 
Namy Statyba ir Remontas į

r*1’" 1 .

raikyti 'inkais
a TftfkniflR ū

; Nąų jiėnos ‘ ule-

HELP WANTED — MALK 
f Darbininky Reikia

[anais

dabar dauj

rapciją. Dejaį 
Joji Lietuvos 
gft?f-Įr patiMf 
ra&rĮiąuto'jūs 
■~'? ■ v

sijų Jafkotąrpi^ ^ū^ente - lyra

Padvigubinti Na a j ienų skaify

Ramovėrių:minėjimas
LKVS Ramovės Chicagos aky 

rius ruošia Lietuvos kariuome
nės atkūrimo 59 metų sukakties 
minėjimą š. m. lapkričio mėn. 
20 d. Jaunimo Ceptre 11:00 vai- 
iškilmingomis pamaldomis ko
plyčioj, apeigomis prie Lietuvos 
Laisvės kovų paminklo ir 5:00 
vai. vak. birutiečių ruošiamu 
koncertu ■— baliumi Liet. Tauti
niuose Namuose.

Kviečiame organizacijas su 
vėliavomis ir visuomenę daly
vauti pamaldose ir prie pamin
klo, o vakare — koncerte — ba
liuje.-. - {Skyriaus Valdyba

SUSIRINKIMŲ

A-G-. AUTQ REBUILDERS 
neeė-AUto.Body ^Combination man.

Steady.- -V
CALL 776:5888. "

- : HELP WANTED3~ -FEMALE
• • Darblnlnkly jfalkla r-

MATURE WOMAN^ live . with 
eMerly couple a&U-companion. 
Gciod < home:; No ‘l«ivy ^'duties.

;CallRE-74^81..<z'
->ll R.R ■'

o. - RENTING IN GBNERAi,-

’ ‘ ’ •’ - - -T ’ ’ ’ r ’* C* S •

’ - IŠNUOMOJAMAS Ciceroje naujas 
4 -iamb., pirmame'-atikšte;- sil -;Sldi- 
mu,' butas, suaugusiems-arba•;pensi
ninkams. Teirautis tel. ©2-5121.

didžiausios
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

, Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

I Talafu REpublte 7-1941po TieslntBli 
lletavt kslHninžą 

Orfcagoje

185 North Wabash Avems® 
fed Floor Qscųso> DL 60801

(įstaigai) ir 
677-3489

(boto)

M. š i M K u S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-745® 
Taip pat daromi vertimai, glmlniy 
iikviatimal, pildomi piliotybėa pra
šymai ir kitokį blankai

AR JAU PASlDARlrir;
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

elestrosTrengTmai, 1 
PATAISYMAI

Turiu Efileagos mieste leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tai. 927-3559 ’

Ši—K M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams

4M5 So. ASHLAND AVĖ. 
5234775 “

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ava 
Chicago, IU. 60632. Tai. YA 7-598C

BEST THINGS IN UFE

liali Frank Zapolls
,<208Vi W.TSfh St.

GA 4-8454 tNSVBANCf

J

Volare Premier Coupe . L

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos lr ;; 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.

. (Vartotos mašinos —urmo kainomis)
Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente #

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pos klubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks (Sekmadienį ■ lapkričio 20 d.^ 
1:00 vai. po pietų. Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So Talman ave. Nariai pra
šomi atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir bus valdybos 
rinkimas dėl 1978 metų. Bus ir vai
šės. f Rožė Didžgalvi*, rašt.

Chicagos Lietuviu Biržiečių Klubo 
nariu ipetinh' susirinkimas įvyks sek
madieni lapkričio 20 d., 2 vat po pie
tų, Lietuvių Ev. Reformatų patalpo
se, 5230 S. Artesian Ave., Chicaso. 
Kviečiame biržčnus dalyvauti. Po 
Misi rinkimą _ kavutė. Va Idyka

Su legaliikomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų' administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaliiko 
mis formomis — *3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: "Naujienos", 1739 S. 
Halsted SU Chicago IIL 60608. 
kas non Įvesti madą, kad ben* 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergti©-

blate Farm life Insurance Company

Only you 
can prevent

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
<1

( — MAUJMMM, ONCAPO t, HA— Friday, N»v«mb«r l8,1977




