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JERUZALEPREZIDENTO SADATO KELIONĖ į PRIEŠO ŽEMĘ SUSKALDĖ ARABUS
Izraelio vyriausybė pasiruošusi tartis, bet 

specialistai nieko gero nelaukia
BEIRUTAS, LIBANAS. — Egipto prezidento Anwar Sada

to nutarimas skristi į Izraelį ir tartis su Izraelio vyriausybės va
dais ir pasakyti kalbą Izraelio parlamentui suskaldė visą arabų 
pasaulį. Didelė dalis arabų pritaria prez. Sadato kelionei, nes jis 
tikisi pasiekti taikos. Tuo tarpu abejoja.ntieji tvirtina, kadis tos 
kelionės nieko naudingo nebus, nes Izraelis daabrtiniu pietų ne
nori taikiai su arabais gyventi. Patys egiptiečiai nėra vienos nuo
monės. Bet prezidentas Sadatas turi ir pritarėjų.'Egiptiečiai ne
nori naujo karo. Jie pageidauja taikos, kad galėtų sutvarkyti ūkio 
reikalus.

..Libijos diktatorius 
nepatenkintas

Libijos diktatorius Muamar 
Chadafi labai nepatenkinta pre-( 
zidento Sadato nutarimu šešta
dienį skristi į Izraelį. Diktato
rius Chadafi dar nėra įsitiki
nęs, ar prezidentas^ Sadatas tik. 
irai skris į Jeruzalę, bet jeigu 
taip atsitiktų, tai Libijos vy-į 

ii-cjxtVwS nonrirvayjncr HnharfiTWC?

Egipto vyriausybės ir boikotuos

-B

Rusai bėga,laukia 
x j r ąmerikiečiy c

MOGADISKAS, Somalija.
Praeitą, trečiadienį, jau .pradejo- 
rusai ir jų žmonos kraustytis iš 
Magactisko ir. kitų Somali jos 
uostų-Somaliečiai džiaugiasi, kad 
nišai iš pirko didoką kiekį krau 
tuvėse užsisenėjusų ir apdulkė- 

riausybė nepripažins.dabartinės.prekių. Krautuvininkai 
1 pienuoją užsakyti daugiau ir 

Egiptą. Ką. ^sJx)iĮ«rtasį galėtų jjįlūj®j1iu;"Sovietu karo vadovy 
pakenkti-Egiptui, tuo tatpu buvusiems
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Oubauskienė ir Teodora Kuzienė.UŽSIENIN TAIKOS ŠALININKŲ
Suimti iraniečiai privalės aiškintis JAV 

teismui apie sukeltas riaušes

Baltųjų Rūmų apetitas 
Turės suvalgyti 

. 1 51 svaro kalakutą
į WASHINGTON. — Vicepre- 
} zidentas Walter P. Mondale prie 
jmė Baltiesiems Rūmams atsiųs 
tą dovaną — 51 svaro kalakutą-

60 EGIPTIEČIŲ ATSKRIDO į IZRAELĮRŪPINSIS PREZIDENTO SAUGUMU
Atsistatydino Egipto užsienio reikalų ministeris 

Fahmy, nepatenkintos kitos arabų valstybes 
JERUZALĖ, Izraelis. — Penktadienio rytą Jeruzalės Ben 

Gurion aeroldrame nusileido didelis Egipto lėktuvas, pavadintas 
“Egipto arabų ir respublika”. Atvykusius egiptiečius pasi
tiko Izraelio užsienio reikalų ministerijos protokolo šefas Efra- 
him Ehorn. Įžengęs Į nusileidusį arabų lėktuvą, jis atvykusius 
pasveikino gražia arabų kalba. Egiptiečiai buvo pasiruošę bet 
kokiam netiketinimui. bet jie nemanė, kad izraelitas juos pasvei
kins arabiškai.

. Sadatas skubių veiksmų žmo
gus. Jis nutarė vykti į Izraelį 

j ir išsikalbėti su Izraelio vadais 
i dėl taikos su kaimynais, bet dar 
svarbiau — dėl taikos visuose

Žiemą pakils 
maistą kainos

WASHINGTON, D. C. — Sta-1
tistikos biuras praneša, kad šią! Artimuose Rytiniuose Rytuose, 
žiemą Amerikos maisto produk Sadatas, pajutęs, kad Sirijos pre 
tai gali pakilti net 6 procentus.
Brangesni bus ne javai arba jų 
produktai, bet brangesnis yim 
transportas ir patarnavimas. Damaską, kad galėtų išsikalbė- 
Pabrango degalai, pabrangs ne
tik pagaminimas, bet ir gaminių . Pasirodo, kad Asadas buvo prie- 
išvežiojimas. Brangesnis bus ir.§ingas Sadato skridimui į Jeru- 
javų sandėliavimas bei paruoši-1 žalę, iš anksto* nieko nepasitarus 
mas vartojamiems maisto pro- ■ įr kelionei nepasiruošus, 
dūkiams. Amerikos derlius yra priešingi buvo ir kiti arabų vals-

zidentas griežčiausiai priešinasi 
jo kelionei į Izraeli, trečiadieni 
kelioms valandoms išskrido .į

ti su Sirijos valstybės vyrais.

pasakė, kad jis nepritaria Egip 
to'preridento metodams.

Damasko vyriausybė .
labai nepatenkinta

Iš Sirijos ateinančios žinios, 
sako, kad ne tik prezidentas,' 
bet ir spauda’nepatenkinta pre
zidento Sadato nutarimu skristi 
į Izraelį ir pradėti derybas sti 
Izraeliu. Prezidentas Asadąs bijo, 
kad ši kelionė- - gali- suskaldyti 
arabus, o izraelitai tuo skilimu 
galės pasinaudoti Visi bijo, kad 
prezidentas Sadatas vienas ne; 
pasirašytų taikos su Izraeliu. Jei, 
gu jau siekiama taikos bendro-, 
mis jėgomis, tai tuo atveju vi-: 
siems reikia laikyti bendrų nu
tarimų. Arabai bijo, kad Izrae
lyje neatsirastų koks pamišėlis 
ir bandytų pasikėsinimus prieš 
Sadato gyvybę. Jeigu taip atsi
tiktų, tai galėtų kilti karas.

Iraniečiai turės 
aiškintis teisme

valiutą. Rusąj ršplaukia, bet sd- 
.maliečįaijaūjaukia amerikie
čių. Jie yra. įsitikinę, kad rusus 
iš Soriialijos--gbiėjo išspausti tik 
amerikiečiaj;-Tięsioginiai.;j-ie ne 
turįj jt^f^' ^bdyhiu, bet’įgę nū-’ 
jaučią,- <įpgj. tšiF ■ yra amęrikiečių 
darbas".“todėl 'jje' jų įrjlaukia.

WASHINGTON. D. C. — Po
licijos suimti iraniečiai dabar 
turės aiškintis Amerikos teis
me, kuriais sumetimais jie kėlė 
tokį didelį triukšmą prie Pieti
nio sodo. Pasirodo, kad policija 
suėmė didoką skaičių studentų ir 
•Amrikoje besišvaistančių šacho 
agentų. Kai studentai pradėjo 
šūkauti apie pagrindinių žmo
gaus teisių įvedimą Irane, Ira
no policijos agentai, sekusieji 
studentus, pradėjo juos mušti..

Irano šachas, siųsdamas agen 
tus į Ameriką, nežinojo, kad pir 
ma juos turėjo užregistruoti 
Valstybes Departamente. Sveti 
mos valstybės agentams uždraus 
ta veikti Amerikoje. Jeigu val
stybei reikia pagalbos, tai Vals 
tybės Departamentas turi būti 
inormuotas apie tai. *

KoiįgTesmanarpatysinatė 
soyief^‘‘ispMsalvonįjiiną”
MOGADIšU^Karininkų ly- 

dima. ’JAVį divyniū; Jįėhįesina 
nų grupė.;pakelyjei>uvo 
val.:>'Stotaj^\TSomąKjps Įaero- 
droihė ;prife" Magudišią,kur pa
silakė: -nidtytl'soviefcų- “skubos 
keliu” išsikraustymą,.’ tūkstan
čiai^ jų,, kadfsuspetų išskristi 
jieniis .nustatytu laiku; per vie
ną Savaitę;

Devynių „asmenų delega
cija tūrėjo abiem šalims nau
dingus pasitarimus su prezi- 

' dentu Siad Barre ir kitais So
mali jos vyrais apie karą tarp 
Etiopijos ir sukilėlių' partiza
nų dėl Ogaden srities, kuri no
ri nepriklausomybės.

— Izraelio vyriausybė priaž 
dėjo garantuoti ne tik pačiam 
prezidentui Sadatui, bet ir jo 
patarėjams visišką neliečiamy
bę. Izraelis džiaugiasi, kad Sa
datas 'sutiko' ‘atvykti.

važiųoti ptof, Sergejui PoliakovmLPriešėįmetus padavėta proga pasakėa^į
reiškimą, kad norįs;išvažiuoti j Izraelį ir kitus^kraštus, bet kaip:buv. senatorius Estes
buvo uždraustą ir galvoti apie bet kokias keliones į:užsienį. Pas^"' xėfaued (D-Tenjp) syki kaž 
rodo, kad Poliakovas ilgesnį lail^ yra dirbės sovietų atomo skal-^sty^alyje Min 
dymo dirbtuvėje Dubno mieste: Ta dntotuve ir visos jas apylinkės, nesotoje pasitai'kė atmesti- di- 
skaitomos sovietų saugumo zonoje. Rusai bijo, kad išvažiavusie- f 
ji fizikai kartais pasakytų užsieniečiams daugiau, negu valdžia!
nori. Sovietų valdžia labiau ibijo kalbų apie (sovietų atomo skal
dymo silpnumą, negu apie didelį pajėgumą. Kol užsieniečiai ne
žino, kokios yra tos dirbtuvės, tai nieko jie ir nežino, bet kai dalį 
paslapčių patiria, tai tada nusimena. Sovietų piliečiai turi teisę 
rašyti prašymą leisti jiems išvažiuoti tik sekančiais metais, bet 
fizikos profesoriai iš viso neturi- teisės iškeliauti ir metų protar
pis jiems netaikomas.

Prf. Andrejus Sacharovas ke
liais atvejais prašė leisti jam iš
vykti į užsienį, bet sovietų val
džia atsisakė duoti jam vizą. 
Anksčiau jis dėstė Maskvos unit

■ delio Kalakuto užpakalyj ėjo ne
:paisant. < ■

Prieš tai senatorius - bųVo bal 
tai apsirengęs... baigė anekdotą

■ Mondale. :-
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jungai nei "kiek neatsilieps į 
rinkoj kainas. Iš Kinijos atei
nančios žinios sako, kad ir Ki
nijos vyriausybė planuoja už
pirkti didesnius kiekius Ameri
kos grūdų. Spaudoje pasirodė ži- 
nkfe, kad kiniečiai pirkliai jąu 
užsakė dalį jiems reikalingų ja
vų, bet žinios dar nepdvirtintos.

Castro kariai Afrikoje 
sudaro pavojų

HAVANA, Kuba. — Diktato-
versitete, bet dabar niekur jis ne .riaus Castro kariai Angoloje, o 
dėsto, o vistiek jo neišleidžia. Į dabar ir Somalijoje sudaro pa
jam buvo paskirta fizikos No
belio premija, bet neleido ir tos 
atsiimti. Paskutiniai pranešimai 
iš Rusijos sako, kad sovietų vy
riausybė uždraudė prof. Sacharo 
vui važinėti po didesnius Rusi
jos ir rusų pavergtus miestus.

SadAUm
Saulėtas, šiltesnis
Saulė teka 6:24, leidžiasi 4:36

KINIJA ATSISTATO
PEKINAS.—Liaudies Kinija 

pradėjo plačią programą pas
tatyk naujų namų ir atremon
tuoti senuosius, ir sodinti dau- 

’giau medžių miestų gatvėse, 
j pranešė Amerikos moterų: de- 
’ legacija, grįžusi iš Kinijos,kur 
per visą mėnesį laiko studija
vo Kinijos statybą, architektū
rą, aplinkos apsaugą ir kf.

— Pradėjus pardavinėti dega
lus nepaprastai brangiomis kai
nomis, visame arabų pasaulyje 
padidėjo kilimų audimas ir par 
davimas. Iki praeitų metų kili
mus arabai pardavinėjo užsie
niečiams, o dabar jau pradėjo 
juos aust sau.

— Panelė Lutjone Levine tapo 
seniausia Amerikos karių žur
nalo redaktore, žurnalas eina 
114-tus metus, skiriamas kari
ninkams. * *’’■

kad jis, norėdamas išvengti nau
jo karo, visdėlto į Izraelį va
žiuos, kad galėtų išsikalbėti su 
Izraelio politikos vad'ais.

Egiptan grįžęs prezidentas 
Sadatas ibuvo nustebintas Už
sienio ministerio Fahmy pareiš
kimu. Jis dalyvavo Demaske 
vykusiuose pasitarimuose, padė
jo išryškinti prezidento Sadato 
poziciją, telegonavo kitiems už 
sienio ministeriams, o kai grįžo 
namo, tai pareiškė, kad jis toliau 
negalėsiąs būti užsienio reikalų 
ministeriu, kai krašto preziden
tas yra pasiruošęs skristi į Iz
raelio teritoriją. Sadatas atsis
tatydinimą priėmė ir pats perė
mė užsienio ministeriją valdyti.

Prezidentas Sadatas, grįžęs iš 
Sirijos ir susižinojęs su Izraelio 
premjeru Beginu, tuojau parei
škė. kad ateinantį šeštadienį jis 
skrenda tiesiai į Jeruzalę ir pra 
dės 36 valandų pasitarimus apie 
Egito ir Izraelio santyklius. Sa
datas nori taikos ne tik Egiptui, 
bet visiems Artimiesiems Ry
tams.

Sadatas tuojau įpareigojo 
saugumo viršininką Hasan Ki- 
mel nuvyti į Izraeli ir pasirūpin
ti saugumo reikalais. Izraelio 
premjeras prižadėjo duoti pre
zidentui Sadatui visą apsaugą. 
Izraelio vyriausybė evakavo vie 
ną Jeruzalės viešbutį ir pavedė 
SacLvUi ir jo palydovams. Izrae 
lio vyriausybės atstovai stengė
si patenkinti atskridusių egiptie 
čių saugumo reikalavimus.

Sadatas planuoja praleisti Iz 
relyje 36 valandas. Pirmiausia 
jis bandys išsikalbėti su atsakin 
gaiš vyriausybės nariais, o sek
madienį pasakys svarbią kalbą 
Izraelio parlamentui. Sadatas yra 
įsitikinęs, kad jo kelionė gali 
priartinti taiką tarp Izraelio ir 
arabų valstybių.

Pasipelnymo būdas — 
žmonių grobimas

'MILANAS, Italija. — Trečia 
dienį grįždamas namo iš vaistų 
gamybos įmonės priemiestyje 

t pagrobtas tos įmonės ekzkuty- 
pasitikėjimas atsargos priemo vas, Lodovico Zambelleteti, 57, 
nėmis yra perdaug optimistiš
kas. Atominiai reaktoriai per 
ateinančius 23 metus (2000 
metais) bus kalti mažiausiai 
15,000 žmonių mirimų dėl į- 
vairių incidentų jėgainėse.

Susirūpinusi Piliečių Unija, 
kritikuodama Nuclear Regu
latory komisiją Rasmusen pa
skelbė metinį savo rapartą 
tvirtina ,kad tas raportas vien, 
tik stengias sudaryti optimis
tišką nuotaiką, turi tikslą di-

Atominės energijos 
jėgainių pavojus

Mokslininkai, kurie yra nu
sistatę ir prieš branduolinių 
(atominių) jėgainių daugėji
mą, pareiškė, kad vyriausybės

vojų visai Afrikos ir pasaulio 
taikai. Jeigu Castro neatšauks 
savo kariuomenės iš Somalijos, 
tai jis negali tikėtis geresnių 
santykių su Amerika. Kubos dik 
tatoriui labiausiai reikalingi 
Amerikos vaistai sužeistiems 
kariams gydyti, bet Amerika 
nori taikos. Jeigu Kastro neat
šauks karių iš Angolos ir nesu
valdys patarėjų Somalijoje, tai dinli piliečių gerą nuotaiką ir

kurio autothobilis rastas palik
tas pakelyje. Zambeletti palik- 
64 Italijoje vien šiais metais pa
darytų žmonių pagrobimų pasi
pelnymo tikslais. Liudininkai 
matė kaip dviem automobiliams 
sustabdžius trečią automobilį du 
vyrai iš automobilio ištraukė vie 
na žmogų nusivedė į kitą auto
mobilį nusivežė, bet dėl blogo 
oro ir sutemos nebuvo galimy
bės aiškiau pamatyti.

jis neturi turėti jokių vilčių pa
gerinti abiejų valstybių santy
kius, pareiškė Havanon atvykęs 
vienas įtakingas Amerikos politi 
kas. • i

Chadafi nekenčia

BEIRUTAS, Libanas. — Nie
kas labiau nekenčio prezidento 
Sadato, kaip dabartinis Libijos

radiacijų
JEI TEIS ŠARANSKJ, 

NEPARDUOTI GRŪDŲ
Goldą Meir pareiškė savo 

išgelbėti disi
dentą Anatolijų šaranskį ar
chitektą, kurį sovietai nuo ko-

mažinti atominių 
pavojus.

Rasmusen raporte 
mokslininkų tyrimai 
jausi tyrimų rezultatai rodo, 
kad branduolinės energijos re| vo men. laiko kalėjime ir jam 
aktoriui sutirpus, radijacija’ ruošia “pavyzdinį teismą”, kai 
pasidarytų 20 kartų didesnė, ne-j tinant ne vien kaip disidentą, 
gu NRC buvo skelbiama. 2o-|bet ir kaipo “valstybės i.šdavi- 
džiū, jei branduolinėes energi- ką”.
jos stotyje reaktorius sutirptu. Gaidą Reir pareiškė, jei So-

paskelbti) nuomonę kaip 
ir nau-

Gaidą Reiir pareiškė, jei So-
nuo paleištos radiacijos mirtų vietai šaranskį skaito sau 

diktatorius Muamaras Chadafi. į aPj« žnloni’i-
Jis siuntinėjo savo agentus į 
Egiptą, bandė susitarti ir suda
ryti vieną valstybę, bet kai prez. 
Sadatas patarė jam nesikišti į 
kaimyninės valstybės vidaus rei. 
kalus, tai pulk. Chadafi, per ne- 
apžiūrėjimą, pasiuntę keturis 
tankus į Egipto teritoriją. Pro- 
ridentas jam gerokai užkirto, o-

dabar Chadafi pareiškė, kad jis 
nutrauksiąs visus santykius su 
tag vyks į Izraelį. Ką Chadafi 
Egiptu, jeigu prezidentas Sada- 
darys, kai prezidentas ne tik nu 
vyks, bet ir parvyks į Egiptą? 
Ką jis darys, jeigu egiptietis pat 
veš taikė ? h **

kodėl jį ncištre- 
pritardainas sen. P.

mano, jei sovietai 
ir toliau persekios, 
Valstybės turi sus- 

pardavi-

priešingu, 
mia? Jai 
Moynihan 
šarma nskį 
Jungtinės 
tabdyti gimdų jiems 
mą. o seni Jacob Javits tiesiai| 
kreipėsi į Sovietų valdžią .kadi 
atkauktų prieš šaranskį mon- j — Be užsienio ministerio Fah 
tuojsmą bylą, kalfinAnt jį vai-{m y. atsistatydino vyriausybės 
s fybčs i&favimu. , J patarėjas Mugamed Reid.



IETIMS KABKOMENf PRISIMENANT
Narsumu ir kovingumu lietu- Dės, 

vių tautos protėviai garsėjo pra 
eityje. Jie Šimtmečiais grūmėsi 
su amžinais priešais vokiečiais 
ir rusais. Ir visgi išsilaikė, ligi 
tol, kol vadinama to laiko Lietu
vos šviesuomenė: bajorija ir dva

Pasipriešinus butų daug' 
lietuvių išžudyta rusų azijatiš-1 
kų 'barbarų, bet ir be pasiprieši-. 
Tiiniv rusus įsileidus, jie išžudė 
apie pusę milijono mūsų šalies' 
gyventojų.

Kaip ten būtų buvę ir iš ge-!
siškija neperėjo į lenkų luge- roko laiko perspektyvos dari 
rį. Jie sužlugdė ne tik Lietuvą, 
bet ir Lenkija.

sunku pasakyti. Bet viena aiš-Į 
ku, kad lietuvių tautos kovinga ; 
dvasia už savo išlikimą ir vals-’ 
lybės atstatymą, gyva. Tą paro
do, kad ir paskutiniai mūsų sos
tinėje VilniujezP-rieš atėjūnus 

j spontaniškai susikjū-’ spontaniški išsiveržimai.
O ateitis? Esame tikri, kad ir

a.kūle, iiois mažą, bet narsią 
s- > ą k; t .Lemenę, krašte paskli
dus lai. vės šūkiui. Lietuvos ka-

lė. J lunojoj kariuomenėj buvo 
narsūs vyrai ir šaunūs kovoto- ateityje laisvę laimėsime tik per 
jai. l ai parodė dar tik besiku- kovą. Per kovą vieninguose pe
riančios valstybės kariai sava- litiniuose ėjimuose, o laikui atė 
noriai. Jie tada iš Lietuvos neš:jus ir ginklu. Mūs laisvės sieki- 
dintis privertė komunistines ru- mo priešai, atrodo, bus tie pa
su gaujas; ties Širvintais ir Gie tys. Rusai nenorės nešdintis iš 
draičiais davė stiprų atkirtį ir .gražios mūsų tėvynės. Juk jie ir 
klastingiems lenkų grobikams. Į patys Lietuvoj radę mažąją 
Gaila tiktai, kad jau buvo ma- Ameriką. 0 ir lenkai. Kaip kurie 
žas mūsų kraštas, todėl ir kariuo jų jau ir dabar, net organizuo- 
menė buvo, nors narsi, bet ma- tai svaičioja vėl užgrobti mūsų 
ža. Ji tarp didelių kaimynų prie- sostinę Vilnių. Tą mes visada tu 
šų galėjo išnaudoti tik susida- j rime atsiminti, 
riusias progas.

Įsivaizduokime, kad lietuvių 
tauta tada būtų buvusi bent 
15-20 milijonų. Nereikia abejo
ti, kad būtų apgynusi visas et
nografiniai Lietuvai priklausan 
čias žemes. Nebūtų buvę nei Vii 
niaus, nei Suvalkų trikampio, 
nei Rytprūsių klausimo. Bet de
ja. Pačių lietuvių bajorų ir dva
siškių dėka jai buvo lemta sūnyk! klausinėja pirmojo skyriaus 
ti. Tačiau lietuvių kovinga dva-j mokinius apie pasaulio sukūri- 
sia pasiliko. Tą mes matėme j mą. 
tarp draugų nacių ir komunistų 
prasidėjus karui. Miško brolių 
eilėse vadovaujančius kadrus ir 
daugumą eilinių kovotojų taip 
pat sudarė buvusios nepriklauso 
mos valstybės šaunūs kariai.

Dabar kaip kas buvusiai Lietu 
vos kariuomenei daro priekaiš-i 
tus dėl nepasipriešinimo rusų Įsako kunigas, 
invazijai 1940 metais. Ar tas} —. Kovalek, — nustebusi ap-., 
garai, ar-blogai-yra dvi-n-uomo- sidžiaugė Jievutė.

ypač prisime- 
1 nant mūsų kariuomenės ir visos 
tautos garbingus žygius. Ir mūsų 

; jaunimas ta kryptimi turi būti 
* ruošiamas. Tikime, kad jie bus 
Įverti Savanorių kūrėjų dvasios 
paveldėtojai ir jų žygių pasekė

jai. P. Venclova

LENKIŠKAS ŽERTAS

Kunigas per tikybos pamoką 
pirmojo

— Na. o dabar, vaikai, kas iš 
jūsų gali pasakyti, kaip vadino
si pirmoji moteris?
vute, žinai?

Jievutė atsistojo 
nežinojo jos vardo-

— Na. pirmosios

Gal tu, Jie-

ir tyli, nes

moters var
das buvo toks pat kaip tavo, —
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Nežinomo kareivio paminklas Kauno Karo muziejaus sodelyje

APGULIMO VAIZDAS

L Lietuvos Brastos 
senamiesčio Mkiinąs , 

Didžioji Li etirvog' ‘ Kunigaik^-. 
tyštė saVo<£;žefti^ni^^J^itirf^^

mo'krašto1. Po^hetiWlU’k'Mi^S^-

drų -gy^veDimo^šąlygŲtUikb^^ū^ 
poję valstybėj 
'kuitūray-
ūkis, ir menas, kurių-pažiTnmlas 
reikalingas norint .pilnai‘supras 

_ti kultūros reiškinius, .kurie ran 
dasi kalbinės Lietuvos teritorijo
je. Kunigaikštystės centras buvo 
.Lietuvos. Brasta — kelis amžius 
sostinė to paties vardo vaivadi
jos ir Pagirio krašto. Ant Bugb 
upės dešinio kranto stovėjusi- 
pilis ir miestas susiformavo vi- ‘ 
duramžių pradžioje prie seno . 
prekjrbos kelio, .jungusio rusenu 
drevlijanų ir dregoyfčių-kraštus 

>su mozūrais, jotvingiais ir Hetu 
viais; to kelio nuo seniausių — 
Jotvingių laikų čia buvo, Būgo 
upei skylant keletą vagų, pato
gi brasta. Lenkų istorikas Dhi-_» 
gosas XV amžiuje Lietuvos Bras ; 
tą vadino “prieplauka ir vartais 
į lietuvių ir rusenu kraštus”.. 
Šaltiniuose Berėst minimas nuo . 
1016 metų, iš pradžių kaip rusė- . 
nų Turovo kunigaikštijai pri
klausanti tvirtovė. XIII amžiuje 
ji pasidavė Haličui. Pilis stovė 
jo ant kalvos prie Mukaveco san 
takos su Būgų. 1291 minimas l 
mūrinis pilies bokštas-donžo- 
naš, kuris neišliko, bet apie jo 
išvaizdą galima spręsti iš tebes- :: 
tovinčio Lietuvos Karaeneeo, 
Baltvydžių miškų pakrašty, 1276 
m. statytojo gotiškojo bokšto, 
seniausio gotiškos architektūros 
paminklo Lietuvos I). K-tės te-i

-ritorijoje. D. L. K. Gediminas 
’užvaldė pilį ir 1319 ra. čia pra
leido žiemą prieš žygį j Kijevą: j 
nuo to laiko vietovė garsėjo Lie
tuvos Brastos vardu.

Lietuvos pasienio srities 
kultūros židinys ir variai

Lietuvių kunigaikščiai sutvir
tino Lietuvos Brastos pilį. Joje 
gyveno Kęstutis, Jogaila, Vytau | 
tas. Birutė. Greta pilies išaugo 
miestas, kuriame šalia vietiniu j 
gyventojų: lietuvių ir rusenu, 
įsikūrė nemažai ateivių: vokie
čių. leiikU ir žydų. 1390 m. Jo- } 
gaila patvirtino visiems miesto.

miestuose, kuriuose žydai kūrėsi. 
[Lietuvos Brastoje veikė bankas 
i Lietuvos ir Lenkijos monetoms 
keisti. Lietuvos tipografija loty. 
nu raidėmis gavo pradžią Lietu
vos Brastoje. Mikalojus Radvi
la Juodasis, Lietuvos Brastoje 
įsteigė spaustuvę, kurioje 1563 
m. buvo išspausdinta garsioji

Dr? Povilas Rėklaitis 
gyventojams krikščionims Vąka 

irū^^būdžio'^nhgdfeburgiiiiip-tei-___ ___ _ ________
ĄiU-.ęrivSėgi3ą.r-lWJ:26 arb7Lie7uvos Brastos,
:.tįis': suteikė . naujai - privilegiją 
^iįiięgtni,<tkūr»jė<iiet.trviūs'''pago- 
i^slĄiei-TiaujžkrDcšttfg pafiko:ku-ų L1___  Z_
^fgaiksciork^u^diXcijojepikaip - vaivadijos urėdą ir rezidavo mies 
ganoma, norėaamą^hjšvetigti r: •

(Tęsinys)

Buvo laikai, kada ir Lietuvoje įvairių privilegijų tu
rėjo bajorai. Jie nemokėdavo tam tikrų mokesčių, jiems 
keliai nereikėdavo taisyti, tik jie vieni galėdavo užimti 
tam tikras tarnybas. Bajorų tų privilegijų Lietuvoje ne
bėra, bet konkordatas išskiria dvasiškius iš piliečių tar
po ir suteikia jiems ištisą eilę privilegijų.

Konkordate yra pažymėta, kad kunigai, vienuoliai, 
klierikai bus paliuosuojami nuo karinių prievalių dargi 
karui ištikus ir šaukiant visą visuomenę ginklan; dvasiš
kių turtai, jei jų pelnas skiriamas tikybos, reikalams, ne
apdedamas jokiais mokesčiais, kokie skiriami šiaip pilie
čių turtams; dvasiškiai naudojasi teise, paliuosuojančią 
tam tikrą jų algos dalį nuo teismo keliu dedamo arešto; 
kunigai, nubausti didesnėmis baudomis, kalėjime sėdės 
skyrium nuo pasauliečių, o nubaustieji areštu bausmes 
atlikinės vienuolynuose, y ; V -

Smetona ir jo uolieji šalininkai žymioje dalyje yra 
kilę iš ūkininkų, bet, įsigiję turto ir begyvendami lenkiš
kų dvarininkų ir šiaip turtuolių bei kunigų aplinkumoje, 
persiėmė savotiška dvasia ir tapo pastarųjų interesų gynė 
jais ir įrankiais. Jie laikė visai natūraliu reiškiniu pik
čiausiu būdu trypti darbininkų bei valstiečių teises, min
džioti net jų pačių, išleistus įstatymus, kai eidavo kalba 
apie darbininkų ar valstiečių persekiojimus, bet iš kitos 
pusės jiems atrodė, visai normaliu reiškiniu perdėtai, 
vietomis tiesiog vergiškai, gerintis įvairių tautų turtuo
liams bei dvasiškijai. To režimo šulų priklausomybės nuo 
įvairių turtuolių bei dvasiški jos, o taip pat perdėto dva
siškijai gerinimosi išraiška ir buvo konkordato sudary
mas ir ilgametis jo. taikymas mūsų krašto gyvenimui.

Dabartinei Lietuvos vyriausbei, kaip liaudies vy
riausybei, ir šioje srityje netenka eiti Smetonos ir jo ša-- 
lininkų pramintu kėliu. Konkordatas, kaip nesiderinąs 
su naujosios vyriausybės užsibrėžtąja linija, kaip prote
guojąs viduramžišką dvasią su luominėmis privilegijo
mis, kaip mindžiojąs sąžinės laisvės pjrincipą, turi-būti nu
trauktas ir kiek galint greičiau nutrauktas.

IŠRAŠAS IŠl '
! ’ ' “Rytinis Lietuvos Aidas”, 1940 m. lie

pos mėn. 8 d. Nr. 31 (5520). Tręčiądie-

biblija — Lietuvos tipografijos 
meno šedevras. Radvilai XVI am 
žįuye tūrėjo -^Lietuvos Brastos

KARO KAPELIONAI PALEISTI IŠ TARNYBOS.:-.

•lietuvių nutautėjimo, žydai, įsi-i iw>:

-Įs ta^šnsaų.fi '.papročiai; Iiijėtūvbj ėl d’ai’ ĄcfV amžiaus ‘ pa- i 
baigoje gavo iš atarės : o
isąviyal^oą. teises, jųirĮomįs vė

(Bus daugiau)

•Vienas bėga, šimtai veja 
-mįekąd napaveja? (Vėjas pu-

liau pasektą ir.kituose^Lįętuvos čia, rugiai linksta).

Einąs vyriausioj o kari uomenės ’ kapeli on o pareigas 
neetatinis civilinis tarnautojas vyskupas Teofilius Matu
lionis, jam prašant paleidžiamas iš tarnybos.

Visų tikybų karo kapelionai nuo š. m. liepos 2 d. pa
leidžianti iš tarnybos. : f ■ ' '' : ;-2r-

IŠRAŠAS IŠ:. ' ‘
“Lietuvos Aidas”, 1940 m. liepos 5 d- Nr.
316 (5525). Penktadienis, psl-. 1.
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ĮVERTINTI 
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ar daugiai/}
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R
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/0 ACCOUNTS

r, T*upm«no* p«dętot j reftulUrG* taupymo Mikai ta j iki m«n»«io 
lC-toi dieno* duoda pelno dividendą už visa mėnelĮ.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

©
VALANDOS: Pirtnad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
An trad, if penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta- 
dieniai^ Q:00 lyto, — 12:00 dienuA. Trečiadieniais, ūž- 
darit£

Smetonos ir. Voldemaro režimas, aiškiai žinodamas, 
kad iš liaudies, kurią jie buvo pasiryžę paversti vergais, 

' jog negali, tikėtis jokios paramos,, stengėsi tą paramą su
rasti kitur, būtent: karininkijoje, dvarininkijoje ir dvasi
škojoje. - ■ - - .

Aišku, kad be. koncesijų, nė vieno iš tų elementų jie 
negalėjo pritrauktu Todėl buvo stengiamasi, karininkiją, 
dvarininkiją ir dvasininkiją pastatyti j privilegijuotą 
padėtį.

Tuo tikslu 1927' metų gruodižo mėnesio dieną (V. 
ž. 264, eil. 1708) Voldemaras ir Smetona sudarė konkor
datą su Vatikanu, kuriuo buvo leista Vatikanui Lietuvos 
valstijoje įsteigti vyskupišką valstybę, kuri dėjo pastan
gas ir valdžioje rado toms pastangoms visuotinę paramą, 
kad tik mūsų kraštą kaip galima labiau nustumti į vidur
amžių laikus. Viduramžiais katalikiškoji vyresnybė tu
rėjo absoliutinę galią ir teisę į žmogaus ir piliečio turtą 
bei gyvybę. Dvasininkams nurodžius, buvo suimami žmo
nės, jų turtai konifskuojami, jie patys kankinami ir nu
žudomu , . . ......... . .

Žirioma Voldemaras su Smetona savo konkordate 
clvasiškijai tokių didelių koncesijų nedavė, bet visdėlto 
misų kratšas buvo pastatytas į tokias sąlygas, kad jį bu
vo galima lyginti nebent su visiškai atsilikusia buvusia 
Albanija. ■ ’

Konkordatas katalikų dvasininkams leido mūsų val
stybėje įsisteigti tiek vyskupijų, kiek jai patinka, steigti 
vienuolynų — kiek tik norima; leido įsisteigti Katalikų 
Veikimo Centrą, kuris buvo beveik grynai politinė įstai
ga, vedusi mūsų krašte tokią politinę liniją, kokios reika
lavo ne mūsų krašto liaudis, o tolimas ir'su mumis nieko 
bendrą neturįs Vatikanas. * ■ . . .-

. • (Bus daugiau)

1 - naujienos. CHICAGO l, ILĮ------ Saturday, November 19, 1977

%25c5%25a1nsa%25c5%25b3.fi


NAUJIENOS191
‘ šis tas iš praeities

Pavasaris — vasara praėjo. 
Jau ruduo atėjo, o nė kiek tru-' 

, Lūs ir šaltoji žiema su savo 
šaltais vėjais — sniegu ir pū
gomis, visus senus ir jaunus sa
vo žiaurumu pradės kutinėti

Daugelis, galbūt, pagalvojo, 
kad Rockfordo organizacijų vei 
kėjai sumigo, nebeveikia. Ne, 
taip nėra, jos dirba ir atosto- 
ga ūda mos. Tik vietos korespon
dentai neparašė. Ne dėl blogos 
valios, bet dėl laiko stokos, nuo
vargio, bei <lėl nesveikatos- Už 
tai, šį kartą trumpai apžvelgsiu 
visų organizacijų veiklą per tą 
laiką.

1. Vietos LB Rockfordo apy
linkės valdyba, šių metų birže
lio mėn. 12 d. turėjo savo meti
nį narių susirinkimą.- Susirin
kimą atidarė skyriaus pirm. Ka- 
Jšys Rutkauskas, taręs keletą 
sveikinimo žodžių, pakvietė su
sirinkimui pirmininkauti J. Kiz- 
nj. Vyko valdybos pareigūnų 
•pranešimai, kurie buvo visi pri
imti be pataisų. Kasos stovis 
labai geras ii- turtingas. Šiaip 
Veikloje nieko ypatingo neišvys- 
tė, apart suruoštų pusryčių, ku
rie gerai praėjo. Valdybon iš
rinkti vienbalsiai sekantys as
menys: K. Rutkauskas pirm. St. 
Surantas vicepirm., G. Špokai
tė sekretorė, P. šernas kasinin
kas, Aug. Kapačinskas vald- na
rys. Reikia pasakyti, kad val
dyba liko ta pati, savo darbe įgaliu pastebėti, kad skyrius yra 
gerai prityrusi. Susirinkimas darbingas ir veikia

Vieningai — energingai, už 
tai ir aukų“ surenka geroką su- 

. mą. Vietos kasa irgi yra gera- 
įnie stovyje. Valdybos rinki- 
I muose įvyko šiokių tokių pasi-

praėjo sklandžiai, be jokių intri
gą I_____  ______ i.__.

Išrinktoji vaidyba ^uoJauS( keitimų. Stasys Surantas —
ėmėsi sunkaus darbo, suruošti pjrnl (vietoje P. šerno buvusio 
šampano balių, kuris-ir buvo Petras šer.
suruoštas š. m. spalio mėn. 8 d.'nas Jjko vicepirnkt dr. aVi. PHo- 
Lietuvių Klubo didžiojoje salė-Įplys „ sekret < Juozas Slada. 
je šampano balius praėjo gero- yUs — kasininku (vietoj Aug. 
je nuotaikoje, tik reikia apgai- Pociau^ Aug. Kapačinskas — 
leslauti, kad labai .mažai pu- ,.aĮd narys. Buvęs ilgalaikės 
blikos tebuvo, nebuvo nė šim
to, už tai ir pelnas • menkas.

Anksčiau kai vyrų choras su
rengdavo šampano balių, tai sa-

vald. narys ir sekretorium, 
Vincas Keršys — garbės nariu.

Naujai išrinktoji Altos vai*. 
lė lūždavo^nuo daugybės žmo-rdyha iš anksto jau pradėjo ruoš 
nių. O be to, ir salės išpuošimas’ Hs sekančiųjų metu Vasario 16 
išėjo iš mados. Šį kartą mu- ] minėjimui, 
z ik a ne visį buvo patenkinti,
jes grojo taip kaip šiais laikais' tin ės valdyba, užkviesti daly- 
mėgsta jaunimas, o čia dau- Vauli minėjime. Programa dar 
giausiai buvo senesnio amžiaus nenumalyta kartojas da-- 
publikos. I nepakviestas. Bet jau laikas su

Girdėjau viena ausimi, visa programą susitarti, 
sekančiais metais jau užsaky-1 
ta gera muzika ir kad šampa
no balius bus vėl įspūdingas,

Jau susirišta su V. D. š. Rink

3. Balfo 85 skyriaus veikla, 
t Vietos Balfo 85 skyriaus meti- 

kaip būdavo anksčiau. Linkiu nis susirinkimas įvyko šių nie
ko geriausios sėkmės, riU spalio mėn. 23 d. Lietuvių.

2. Vietos A. L. T-os skyriaus Klubo patalpose. SusirinkiYną ] 
valdybos metinis narių susirin- atidarė skyriaus pirm. St. Su
kimas įvyko rugsėjo mėn. 18 d.. rantas, savo žodyję nušvietė pe- 
Lietuvių Klubo patalpose. Susirin j reitų metų veiklą. Buvo suruoš- 
kiiną pravedė skyriaus pirmi- '6 kalėdiniai pietūs, pravesta pi- 
ninkas P. šernas, nušviesdamas] niginė rinkliava, kuri neblogai 
padarytus Alios darbus, ir kas pasisekusi. Iš visų pranešimų 
yra numatoma toliaus daryti.; išaiškėjo, kad iš viso turėta pa- 
Daug nuveikta, o dar daug darbų!$L123.80, o išlaidų $884.- 
stovi prieš akis- Apie vasario 
16-sios minėjimą esu rašęs — 
neberašysiu daugiau. Tik tiek

Restauruota Trakę pilis

Socialinis draliduitas ir aprūpinimas
Redagdo'jl PRANAS SULAS

Lapkričio 19, 1977 Nr. 33(37)li metai

apmokama Soc. See. ir Medica
re -išlaidos. Būtent, Senatvės ir 
palikuonių apdraudos fondas 
naudojamas pensijoms ir de- 
pendentams apdraustų darbi
ninkų palikonims pašalpas iš
mokėti. 2) Nedarbingumo ap- 

I draudos fondas — mokėti mė 
Į nesines iširtokas nedarbingiems 
i darbininkams ir iu dependen- 
• tams ir suteikia lėšų rehabilita 
cijos tarnybai dėl nedarbingų
jų mankštinimo, kad jie taptų 
darbingi. 3) Ligoninės apdrau
dos fondas naudojamas sergan^ 
čiųjų apdraustųjų darbininkų 
ligoninųse suskaitėms mokėti.

draudos fondas aumoka gydy
tojams honorarus tų ligonių, 
kurie yra ligoninėse, be to ap- 
moka išlaidas ateinančių į li
gonines pacientų ir už kitus 
medicinos ir sveikatos patar
navimus vyresnio amžiaus žmo 
nių ir nedarbingų asmenų.

KL. Malonėkite paaiškinti, 
ar gali (suaugę ir vaikai) apsi- 
nuodyi nuo švininių vamz
džių, per kurias teka miesto 
vanduo? Mama J.

ATS. Taip jie gali. Svei
katos depart, ar kompanija be 
abejonės jums paaiškins. Ga- 

, tiek 
(Jeigu norėtumėt gauti, suaugusiems, tiek ir vaikams, 

tai bet ne tokiu dideliu laipsniu, 
galite kreiptis į LB Soc. Klubą j Mes sužinojome, kad tose vie- 
(3548 So. Emerald Ave., Chi
cago, Ill.) pr. f.

Kokie yra Soc. Sec. fondai?

nuo gruodžio 1 dienos bus 
$11,528.00. L. J.

ATS. Poilsio išėjimas pen
sijos dydžiui nepakenks, ta 
čau iš viso Tamsta apdrausta- 

i me Soc. See. darbe turėtum
1 Si. WashtenA# Av«^ Chicago, III. 60632 

-A.4- '* r - . -

lYT^ KT ATT^OTfc sėjimas duoto pažado dėl ve-pūti išdirbęs 26 metinius ket- JUū _ dybų. Kai kuriose valstijose* virčius, kad pensiją gautum.
_ A Ty Afoterią- turi:-galimybę palies-!. Jeigu Tamsta būtum nedar-

KL. Malonėkite pĮalškmif ; v^dpu jpažądo ją! [9krT^tą’7^2^' 
žemiau nurodytus angliškus žo 
džius bei sąvokasj su kurio-, 
mis man tenka susidurti ir jif 
prasmę žinoti. M. S. j

Action — civiliiiis-kri^ffi^ 
linis asmeniškas ar rėaliiš tei
sinis ieškinys. ;

Adjudiction — ielsifio p'M$^ 
kelbtas nuosprendis. < ;
perdavimas,teisės ar pdrfer^oš,

* ■ ' * ■ •• i -r\ž-*Abandoment —t hou5avybėš|P 
tikslu pabaigti valdyti nuosa
vybę. Divorso įstatyme išs ter
minas reiškia lovos ir išlfiikjr. 
mo nustojimas bet kurio su
tuoktinio. ■ -

Abstract .of tide Alllrik“j
sklj’po savininko rfoiisavyįrf^.^j.. - 
istorijos santrauką tikslu, kaa 
pirkėjas būtu apsaugotas prieš 
nežinomus ieškinius arba i»
sunkinimus, kurie galėiij bū« T» r
legaliai teisėtL"

Accessory —asiiruo, bendri }S1J? jeigu-.išviso po;
ninkas, kuris padeda iįdirbti to-.

;ąau,^ą5ri^ąiėė£atį 'pęnsiją gaū--
. <-•■•••4. .-u-v-V--- /.a f.-*“ •*"" -

Klausimus ir medžiagą siyftif

ti ieškinį vyyui,lead jis nete- bingas, tai reikia turėti 5 me-

ięsiiįjrrtuo sulaužė savo pa-] kotarpyje. Jeigu turite specia- 
žadą.'

<-Brįtery-:-i- kyšs; valdininko y artjmjausioj Soc. See. įstai- iimybė yra apsinuodyti; 
ko papirkimas, kad -gautų kon- noje
Traktą išvedi kelią, pasMvtiJ^kinin^ lietuviškai, 
aparlmentą tiltą etc. j
r'Būrglary —.vagystės .rūšis, 
įsiląulžąnt ir .įeinant į kjto as- 
mėnš, nuosavyb£ - (butą j, tiks
lu įyyfafyti pavogimą (fe- 

j lony); Nusikaltimą, niekšybę.

lių tuo reikalu klausimų, pla
tesnių informacijų galite gau-

tose, kur vanduo yra kietas, 
vamzdžiai padengiami substan 
cijomis, kurios apsaugoja žmo 
nes nuo švinu apsinuodijimo.

(Iš South Town Economist)

135, kasoje turima $239.45. Į cen
trą bendrai šalpai pasiųsta $659. 
Bražinskams $5 ir nario mokes
čių $79, iš viso $779. Vienu žo
džiu, buvo sėkmingi metai iš 
mažos kolonijos

Į 85 skyriaus valdybą išrink
ti sekantys: Petras šernas pirm-, 

i Stasys Surantas vicepirm., Sta- 
Isys Tikuišis sekretorius, A7incaš 
| Keršys kasininkas, Aug. Pocius 
I ir Aug. Kapačinskas vald. na- 
J riai.

Išrinktoji valdyba tuojau 
ėmėsi sunkaus darbo, aukų rin
kimo, kuris šiuo tarpu vykstą 
sėkmingai. O kai bus rinklia
va baigta parašysiu apie pasėk- 

Įmes. O dabar linkiu geriausios 
•sėkmės ir ištvermės darbe.

Augis ji

$2.06

1738 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 80608

rfipinirna. _ _______ _ ______ _ __ __
Or. A. J. Gossan — DANTYS, jų priežiūra, sveTkat* ir grožis

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________
Minkštais viršeliais tik ■_______

Or. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _ ________  ,___

.Gatirha taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money ordarĮ, prie 
nurodytos kainos .pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS* 
: Or. A. J. Guss«n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, Iiėčiančius‘1905 

metų įvyktus, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
$a.oo -- -

$3.06 
$2.06

kriminalini veiksmą 
. Act of God — be

SEN. FRANK D. SAVICKUI PAGERBTI

ŠEŠTADIENĮ, š. M. LAPKRIČIO 19 D

PERSONALITY LODGE
6649 S. Archer Avė Chicago, Illinois

DAINUOS SOL. PRUDENCIJA BIČKIENĖ 
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 iTZST
VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

- ’ ' "j ~ ‘ r. G . f

Z)ė/. Soči Šeę. pensijos -
KL Atvykau. Amerikon J 969 

•Įp. pabaigoj, šiandien, esu 65 
metų ąKižfauk .(rr 8.mėn. virš 

js'iš'vi- 
.=30 esu š^fbęs-apie 4% metus.

KL. Paaiškinkite, kokie yra 
Soc. See. fondai, į kuriuos pa
tenka nuo mano uždarbio mo
kesčiai? J- ?•

• ATS. Iš viso yra JAV Iždo 
keturios sąskaitos, į kurias pa
tenka dirbančiųjų ir darbdavių 
mokami mokesčiai, iš kurių

o Po kalnus ir klonius vaikš
to milinė ir žiponas? (Avis).

o Kalnus suverčia, vertėjo ne 
matyti? (Kurmis);

: žiasią' išdirbti . hietų/; kad 
gaučiau pėnsiją. Jaučiuosi pa-!

• I 
paimli poilsiui. .‘Ar tas 

įpfesuįitrįk^tū.'- suriiažintą'pen.;

audra ' arba žemės drehėjiirias^ 
Bendrai asmuo nėg^li-būti at
sakingas už “Dievo aktą 
terminas naudojamas^ šfaiį 
giam žmogaus susirgimiS; ^ar 
ba mirčiai pažj’mėt.

Affirmation— betĮitirii' ra'šį -
■ * '■ * - ■ - -< -a' -■ »- y Į -1

to4vyldo,aTTak.io patvirtiinmas.- 
‘ ’ jį* f ' i

Agravatėd assault—^ihėįlą 
užpuolimas paprastai Tvirtinu 
ginklu (pvz. revotveriu;1 šau
tuvu), arba kito baudžiamo 
veiksmo ivydymas. >; . ri

Allibi — kitur buvimas, įro
dymas, apkaltinto astrrehs,kad 
jis nebuvo fojė vietoje, kur 
kriminalas įvyko ir jog jis lie- 
gali būti dėl to kaltinamas.

Allimony—išsiskyrusos žmo
nos ir vaikų šlaikyrriaSy bend
rai išreiškiama pinigų suml 
kuri turi būti mokama regu
liariais terminais žmonos ir 
vaikų išlaikyrriili.

Annulment — teismo spren
dimas, deklartlojąs jiihgtuver 
negaliojančiomis (angliškai— 
null and void). ’ /

Arbitrator — privatus as 
muo, šalių |šrinkfas išklausyti 
jų ginčą ir duoti atitinkamus 
patarmus.

Bench Warrant — teisėjo 
įsakymas areštuoti sąrašę hU-

privatus as

rodytą asmenį. •
Beneficiary--įsmuo) kįjri-am 

išmokėjimas rttŠtu nurodytas 
Taip pat astrui^, kurišift £p- 
draudos suma jšmokėtink.

Bona fide —i-lot terminas. 
teiškiąs “tikėjimas garbingi 
kova (angį, “gtfod faith J* hati- 
dijama veikiant garbingai, 
be apgaulės afba be - žinios 
apie buvusias (faBiakcijas.

Breach of pĮhomke *—

J. Butkaus dvi naujos knygos ■
“DU PASAULIAI”- ’

vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, • 444 psl. 
Kaina $8.50. “Teresė Neumanaitė”, II-ji dalis išeina I97Pjm.'pradžioje, ■ 
Vaina $5.00 (I-ji-dalis išparduota). Abi; knygos yra labai įdomios, 

'■ visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai mąųding^ Abi-
su perstotimu US $1350, užsakant iš:

SŪDUVA. 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71Q01, USA. .■

f * deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų

u

SAI
1800 Se. Halsftd St Chicago, III. 60608

NAUJUKO*, CHICAGO I, ILL— Saturday, November 19, liti

1

DIDELES ATSARGAS
Tel 421-8070

< VWA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI 
ĮrtMgt* 1928 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

|TH | VERSA!.

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 Certifikatai, kurie ne- 
i l

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša
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trims mėnesiams «_________ $7.50
vienam mėnesiui  £L50

Kanadoje:
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Dienraščio kainos:
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Naujienoj eina kasdien, fžakiriin 
sekmadiemus. Leidžia Naujienų Ben 
drove. 1730 So. Haisted Su Chicas* 
JU 60608. Telet HAymarket L-6IUL

Pinigus reikia liūsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui.
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vkL

laisvę. Sovietų valdžia davė tankus egiptiečiams, bet jie 
pateko į Izraelio rankas, šio karo pralaimėjimas buvo 
pats skaudžiausias smūgis Egiptui. Šariatas turėjo im
tis priemonių apsisaugoti nuo panašių nelaimių ateity-į 
Jis nenorėjo, kad iš egiptiečių būtų atimti nauji arabų’ 
žemės plotai. Jis negalėjo pakęsti nelaisvėn paimtų! 
žmonių vargo ir kitų karo nelaimių. Jie bandė keliais 
būdais tartis su arabais ir siekti taikos su Izraeliu, bet 
jam nevyko. Taikai kliudė kitos arabų valstybės. Tai- • 
kai pakenkė ir palestiniečiai,, kurie bandė įkelti savo ko 
ją į Egiptu Vyko konferencijos, pasitarimai, pasitari
mai pasitarimams suorganizuoti, bet taika vis dar bu
vo tolį. .

Labiausiai Egipto prezidentą, paveikė praeitą sa- * 
vaitę Izraelio pravestas Pietų Libano ^bombardavimas. 
Sadat, pats būdamas karys, žino, kad Izraelio aviacijos, 
artilerijos ir kitų ginklų veiksmai reiškė karą.. Jeigu j 
taip būtų apšaudytas Egiptas,- tai jis užpuolikams būtų ' 
paskelbęs karą. Bet prezidentas Sadat žinojo, ką karo.' 
paskelbimas reiškia. Tai naujas miestų griovimas, ūkio 
ardymas ir didžiausių kančių sukėlimas tiek daug iš
vargtiems egiptiečiams. Jis., taip pat žinojo, kad Egip
tas ir vėl galingesnio kaimyno ne tik būtų sumuštas,, p

grąžinti skolą. Manoma, kad 
Federalinė valdžia per daug 
griežtai nereikalaus, o jeigu na
mai nepradės vėl ištisais kvarta
lais degti, miestas ikį po sekan- 

'čio sausio mėnesio pradės geriau 
apyskaitą subalansuoti. Nese
niai N. Y. Steitas apie vienu 
milijonu dol. parėmė miestą.

Taip pat Federalinė ir N. Y. 
Steito valdžia turėtų labiau rem
ti privačią statybą, o ne N. Y. 
miesto statybos korporaciją, tai 
butų daugiau iniciatyvos namų 
statyboje, o miesto valdžia 
gautų daugiau pajamų.

New Yorko miesto valdžia ir 
tokiu atveju turėtų savo didelį 
butų namų skaičių parduoti Į 
privačias rankas, o. gautus pini
gus išleisti skolų išmokėjimui, 
kad sumažintų dabartinį 14 bi
lijonų miesto budžętą ir mokes
čių mokėtojus nevargintų jų 
mokesčiais mokėdama 9% pa
lūkanų bankams.

Kiekvienas stebėtojas mato,

Sadatas nenori naujo karo bet ir vergijon paimtas. Egiptas- ištisus šimtmečius gą- PRR D AI If1 DFC A
lingu jų buvo išnaudojamas^ skriaudžiamas, apvagia- L/21UU1. VLAIzl
mas. Prezidentas Sadatas,. pasižitaėjęM užmuštų skai-1^^ YORK N Y _ lie_ Pavaiiavfs . aa)j. radau pa. 
Čių ir į padarytus riuos.tolius, ryžosi imtis priemonių pOS mėn. buvo naktis be elek- žįstamą juodą, antrą kartą pra- 
neišsprendžiamam klausimui išspręsti. Vietoje siųsti j tros, kišeniniu radijo aparatu nu dėjusį studijuoti, jau pagyvenu- 
divizijas, kurios galėtų: vėl patekti nelaisvėn, jis, kaip, girdau, kad 6 policininkai su- sį studentą, kuris turi toj apy-

1 dar nesuskaičiuoti- tarp Greene Į šeima gyvena kiek nuošaliau, 
Ave., Broadway ir Cooper St., užėmęs visą trijų aukštų namą. 
Brooklyn, klausiu jo nuomonės.

Ar plėšimai ir gaisrai pirmiau 
šiai prasidėjo, ar elektros šviesa 
pirmiau prapuolė?

— Pirmiausiai šviesa dingo. 
O tamsoje plėšė, nes žinai, kaip 
Amerikoje, kad. jeigu niekas ne
matė, tai ir nekaltas..

Plėšimai ir to momento gais
rai, atrodo, apmokino naują 
miesto terorizmą. Kas nors ta 
pačia proga pastebėjo, kad su
degęs namas miestui mokesčių

Egipto prezidentas Anwar Sadatas, nutarė skristi į 
Izraelį ir tartis su Izraelio vyriausybės atstovais ir karo 
vadais apie taikos galimybes, nustebino visą pasaulį. Nei 
vienas valstybės galva nedrįso kojos įkelti į valstybę, 
su kuria nėra taikos sutarties. Tarp Egipto ir Izraelio 
tėra, pasirašytos paliaubos. Abi pusės laikosi trumpų 
paliaubų paragrafų, bet iki taikos dar labai toli. Be to, 
tos paliaubos jau pasibaigusios- Teisės atžvilgiu' dabar
tiniu metu veikia tik diplomatiniu keliu padaryti pasi
žadėjimai respektuoti paliaubų paragrafus, bet tie pa
sižadėjimai yra labai silpnučiai. Jie paremti viltimi, kad: 
vis dėlto pavyks pasiekti taikos sutarties.

Sadatas, vykdamas į Izraelį, rizikavo, politine savo 
ateitimi. Prieš savaitę,, bekalbėdamas apie tarptautinę 
padėtį egiptiečiams, jis pasakė, kad jis siekia taikos. Jis 
sutiktų imtis bet kokio žingsnio, jeigu galėtų pasiekti 
taikos. Jis ir egiptiečiai prisimena du didesnius pralai
mėjimus su izraelitais. Visi žino, kad izraelitų yra žy
miai mažiau, bet pas juos iki šio meto buvo didesnis pa- 
siryžmas. Jie turėjo, apdairesnius karo vadus, geresnius 
ginklus, tikslesnę informaciją ir kelias atvejais labai 
smarkiai supliekė egiptiečius. ,

Egipto karo vadai rusų buvo, gerai apginkluoti. So
vietų valdžia davė jiems, pakankamai tankų, kulkosvaL 
džių ir artilerijos.. Rusai buvo, atvežę į Nilo paupį ke
liolika raketų. Rusai patys ten buvo žadėję tas raketas 
paleisti, egiptiečius apmokyti ir priešą padėti sumuštų 
bet jie nepajėgė to padaryti.. Egiptiečius jie mokė rusi
škai, visai užmrišdami, kad arabai rusiškai nesuprait 
ta. Egiptiečiai patikėjo, sovietų, žvalgybai. Egiptiečiai 
manė, kad sovietų agentu teikiamos informacijos buvo 
tikslios ir teisingos. Bet kai egiptiečiai netikėtai užpuo
lė izraelitus, tai įsitikino, kad sovietų valdžios žinios bu
vo labai melagingos- Rusai dėjosi, dideli specialistai, 
Egipto karininkams jie pasakojo, kad jų generolai ne-

- turi jokios nuovokos apie karo veiksmus, bet po 24 va
landų tie patys Maskvos patarėjai siūlė egiptiečiams 
nutraukti karo veiksmus ir siekti taikos.

Izraelis buvo, geriau organizuotas, turėjo daugiau
iniciatyvos ir karo veiksmams reikalingos drąsos,, trijįjma. ateitis parodys. Beskrisdamas Izraeliu, prezidentas !jis pajėgs atnešti Artimiesiems Rytams taiką/ tai bus 
keturių dienų laikotarpyje Egipto tankai buvo palikti Sadatas gali jaustis vienas, bet jis, ko gero,, nujaučia,' ' pats galingiausias valdovas, nuolat kariaujančių tautų 

, smėlynuose, o Egipto kariai buvo vedami į Izraelio, ne- kad:ngEgipto,,bet. ir Izraelio, gyventojų dauguma tarpe. ‘ '

bibliniai karo vadai, ryžosi pats, vienas vykti liūtui tie-į 0 nukęntėję ugniagesiai linkėj visą eilę namų, pats su 
šiai i nasrus ir bandyti. įtikinti jį, kad taika galima dau
giau laimėti, negu nuolatiniais karo veiksmais.

Prezidentas Sadat nekreipė didelio dėmesio į kai
kuriuos savo kabineto, narius. Jis bandė įtikinti Sirijos

Sekančią dieną dviese išvažia- j 
vome pasidairyti, kaip tas la-

prezidentą Asadą, kad reikia baigti kojų kandžiojimą, kiaušiai apiplėštas Brooklyno
bet sėsti prie stalo ir siekti taikos Artimuose Rytuose, 
bet kai Asadas nepritarė jo planams^ t 
neremiamas, vis dėlto ryžosi vykti. į Izraelį.

Prezidentas Šariatas žinojo, kad Izraelyje bus sun
kiau tartis, negu Damaske. Jam buvo aišku, kad Izrae
lio argumentai gali būti svarbesni, negu Asado, bet jam: 
taip pat buvo aišku, kad be taikos ateitis bus dar tamses
nė. Jam turėjo dar tamsiau viskas atrodyti, kai net jo 
paties užsienio reikalų ministeris atsistatydino, nes jis

rajonas atrodo. Važiavome 
Broadway iš miesto tolyn. Pa-

L<xi jis, kaimynų aUgiyS juodukas, eidamas prieš.
mus viduriu kelio, rodė naują 
neišpakuotą vyrišką skėtį ir 
šaukė: — Vienas, doleris!...

Toliau sutikome vyresnį “par
davėją”. šitas krūtinės aukšty
je, tarpe abiejų ranką nešė bu
telį degtinės ir skubėjo šaukti: 
— Tik vienas doleris!-. ’jjau nemoka. Namą degimai pa 

daugėjo po plėšimu. Vienas kan 
didatas į Brooklyno valdžią 
prieš praėjusius rinkimus net 
reklamavosi, kad jis išrinktas 
rūpinsis, kad Brooklynas_ ne
degtą taip, kaip dega Bronx.'

Yra visokiu teroristų ir viso
kią spėliojimą apie jų kilmę 
ir užmačias. Ar nebus tikriau
sias šis, kad bolševikų agentai 

} žino, kuo daugiau namų sudegs,, 
i Didelė Associated parduotu-1 tuo mažiau mistas gaus mokes- 
vė tolokai tarpe Key parduotu-j čių ir gal bankrutuos. Miesto 
vių stovėjo neišplėšta. Po keliui degintojus turėtų sekti: ir pra- 
dieną nuvykau pasiteirauti, kaip 
atsitiko, kad ją parduotuvė li
ko su visom prekėm? Vedėjas 
tvirtai atsakė:

netikėjo Izraelio valstybės vyrų nuoširdumu- Jis nenQrėjo’automobilis nuriedėjo, o “par-Į
davėjai” liko ieškoti pirkėjų.

Vienos parduotuvės tik išplėš
tos — tuščios, o kitos ir išdegy- 
tos. Labai: mažai jų likę pilnoj: 
tvarkoj. Dvi didžiosios maisto 
parduoutvėš vardu Key, išplėš
tos, grotos išlankstytos, vitrinos 
išdaužytos, o pirmoji ir išdegin-

savo vardo teršti tokiai nediplomatiškai kelionei. Pre
zidentas Sadatas ne. tik arabų pasaulio buvo paliktas 
vienas, bet. jis. buvę, vienas, ir pačiame Egipte. Neit vie
nas ministeris,. nepatarė jam imtis tokio žingsnio, jeigu 
nebuvo , arabų valstybių pritarimo. Bet Sadatas vis dėl
to ryžosi vykti

Jis turėjo, viena ginklą — pasitikėjimą savimi. Jam 
.atrodėt kad jis turėjo stipresnių argumentų, negu Izra
elio politikai ir karo vadai. Jis jiems galės tiesiai į akis 
pasakyti, kad karo veiksmais nieko. Izraelis nelaimės. 
Jis sumušė Egipto kariuomenę, bet taikos nepasiekė; 
-Jis. taikos - nepasieks, jeigu ir toliau laikys- pavogtas 
arabų žemes. Sadatas. prašys atiduoti Egiptui priklau
sančias žemes ir padėti egiptiečiams geriau tvarkyti 
žemės ūkį ir pramonę. Izraelis daugiau laimės, padėda
mas egiptiečiams*, negu bombarduodamas:, juos.. Is- savo 
pusės jis pasiūlys šimtametinę draugystę.

Prezidentas Sadatas, pajėgs įtikinti Jeruzalėn ikus pasaulis pamatys, ar prezidento Šariato įtikinamoji 
suvažiavusius Izraelio politikus ir karo, vadus, netoli- galia yra tokia didelė; kaip jis pats įsivaizduoja. Jeigu

nešti policijai kiekvienas gy
ventojas.

Miestas neseniai vėl prašneko 
apie bankrotą, bet šį kartą leng- 

— Su šaunamu ginklu ir sar-iviau, nes pati didžioji bėda yra 
gaiš visą naktį gynėme..., • į Federalinės valdžios reikalams

nori taikos, o ne mirtį nešančių karo veiksmų. Netru-

VALERIJONAS JAKAS

KOPENHAGOS ĮDOMYBĖS
- - <

(KELIONES ĮSPŪDŽIAI IŠ DANIJOS) '

Tivoli — festivalinės atmosferos parkas
Danijos sostinės — Kopenhagos miesto 

netoli rotušės ir i 
visu dėmesį traukia romantiškas 
ir niekur pasaulyje nepasikartojąs Tivoli pasili 
minimo parkas. Parko spalvingame architektūros ir 
žalumos parko jungynyje akį traukia egzotiški - ry>- 
tietiški pastatai ir mauriški rūmai.

Tivoli parkas yra operuojamas privačiu kapita
lų ir įvairiomis vaidinimų ir koncernų programomis, 
gali patenkinti net gcio stiliaus, gero skonio ir aukš
tesnės kultūros reikalaujančius. Kaip kituose par
kuose, ir čia vaikai ir jaunimas sudaro* 10% ; 
lankytojų^ skaičiaus Viename. parko: pakraštyje vai-!karaliui niotyv&vo^ k^d sostiaįs gyventojai hesilink 
kams ir jaunimui yw įrengta pasisupti ir pasivaži
nėti įvairiausių raly, sūpynių, antikinių automobi
lių ir kt. pramogų. Vakarais jaunimui pasilinksminti 
veikia šokių salė. Ir senus žmones parkas vilioja savo 
pramogomis. Senos moterys būreliais bando laimę 
yrio ruletės stalų, spaudza rankenas piniginių auto
matų, stovi prie laimes ratų. Už 4 centus moterys fi- 
jE’ • 1. mėti 1 dol.

Aukšle., "ės kultūros momentai pademonstruoja
mi geromis p ogramomis teatruose. Parko lankyto
jus linksmina . 'kestrai ir veikia aukšto lygio simfo
ninis orkestras. Taip pat lankytojus stiprina ir gai-

kad miestas mokesčių mokėtojų 
pinigais išlaiko didelj (Skaičių 
bankų, vietoj tuos pinigus panau 
dotų miesto reikalams. Tai yra 
bereikalingas pinigų iššvaisty
mas.

Kai miestas laiko iš bankų 
prisiskolinęs milžiniškas sumas 
pinigų, tai miestas turi didelį 
nuostolį, o bankai gaudami 9% 
palūkanų iš miesto, turi mil
žinišką pelną.

Taip pat miesto gyventojai ir 
biznieriai turi depresijos bėdą, 
nes bankai nenori skolyti priei
namomis sąlygomis vidutinių 
sumų šeimynų ir biznio reika
lams. Jei miestas grąžintų savo 
paskolas bankams, atsirastų 
skolinimo konkurendijja, lenk-i 
tynės; paskolos bankuose pa-l 
sidarytų visiems prieinamesnės; 
būtų daugiau išjudinta investa- 
cija į biznį, o gyvenimas mies
te pagerėtų — atsirastų daugiau 
darbų. ;
mieste pagerėtą — atsirastų 
daugiau .darbų  ̂į . 3

Suaugusių, bedarbių procen
tas prie dabartinio' miesto prasi
skolinimo kai. kuriuose miesto 
rajonuose peršoka 15% (pen
kiolika procentų), -.......

. Jonas-J. Gaidys

t vina net 23 restoranai. Kai kurie rešloranai yra Euro-, ra ne lietinga ir šypsosĖsaulėtos dienos 
| pos žinomiausi.

Tivoli prisiglaudęs tarp miesto mūrų yra, iyg ža
liuojanti oazė.
puošia šaligatvius ir pasivaikščiojimo takus? Marga- norvegus.
spalvėąlysyėse■ aromatą. Pavasarį, akt Būdinga ir vėlų Skandinavijos naktį Tvoli pa- gėlėmis. Vienur žydinčių gėlių puodai kabo palubėj,

inės _ Kopenhagos miesto širdyje,. tulfi^sjr alyvos* Medžią gaubiamas tyvuliuo- stalai i c fontanai skęsta šviesų mirgesyje. Visos par- kitur variniuose puoduose sugrupuoti prie sienų ir sta-
geležinkelio stoties, 20 akrų pjote ' ja; ežerėlis,, kuoo vįąnoją pusėje .vaikai plaukioja, ką raibuliuojančios šviesos — iliuminacija yra. sko-Įlų.. Susipažįstu su danų kąlinanj skonio išradingumu.

, būdingas daniškas ^lekjriniaisjaiv.ejiais^ Pievelės kai kur. papuoštos pla- ninga ir išradinga. O ypač prie parko spalvingos ap-Į Užsisakau tradicinį, iš vienos juodos duonos gabaliu- 
Įsdtikifliais. egzųtiškais. pitol«ėipi», peteliškėmis, švic- linkęs derinasi japoniškos lempos. Vidurnaktį, prieš ko. sumuštinį, apkrautą mažais vėžiukais (jie tokio 

kiančiais vabalais. \ , parko uždarymą. 3 kartus į savaitę, sostinės širdį nu- dydžio tik ir užauga) ir daržovėmis.
' . . . .... > \ f Jeh ... , /šviečia parke iššaunami fejerverkai. ' ” ’ w * * *į Pme■ pasitinka par1 — -

pro vartus gieniškiau gyventi ir ten. blusos išnyko. Todėl cirkas, 
praeina net. 4%> milijonų lankytojų.-Joje statistikoje be blusų importo užsidarė.
apiu Y-l lankytojų yra turistai. Taip pat danai prie tu- Susigundžiau prisidėti prie daniško valgvmo kul- 

:. Žaliuojantieji medžiai teikia pavėsį ir rištinės statistikos prijungia savo kaūnynus švedus ir to. Užsukau į vieną iš įdomesnių Divan restoranų.
Susigundžiau prisidėti prie daniško valgymo kul-

Jaukios restorano patalpos išpuoštos kambarinėmis

plaukioja. k°. raibuliuojančios šviesos —

. Vienos duonos 
gabaliuko sumuštinįai yrą. danų kasdieninis valgis, 

įvyksta stiklinėje Danų kulinarams nėra jokiu ribų išradingume kain 
taxi parko įkūrdas bąv„, daoiįkas Wall Disney. PrieS koncertu salyje, o vartei,ne programa muzikos saleje. skaniau ir menlškiau paruošti tokius sumuštinius. 
» .n. CarSeuaa-, suaipSn^su viso pasaulio a , y“-'“ pmlmgo, dentes.o rausvos spalvos kinieUSko. ' Jei kas įdomaujasi, parke vaikščiodamas po ai- 

.......-„.-„.I___________________________ „i.. (syenlyklos architektūros pantomimos teatras. 1 atviru, dangumi, gah, sustoti ir stebėti, vari etinę, akro».
j vienintelis dar Europoje veikiantis toks teatras. Vai-Jbatišką ar žongierišką programą, pasiklausyti dūdų 
vojykštps spalvų povo uodega, teatro uždanga, susi orkestrų kpgnertų. 
glaudžia ir prasideda Commedia dell Arte programa T 
su baletu, gimnastikos ir akrobatikos elementais. Te- 10 —
atro juokdarys .visuomet entuziastinga*, pasitinkamas Berniuku, dėvi miniatiūrines, 
mažųjų. ‘ ė, '
» \ Kadaise f"
niimos teatras-džiugino italų ir kL širdis, o dabar Ti
voli parko, teatras tęsia tas pačias tradicijas. Teatre 

įsėdima rezervuoja vieta lik 15 c., o stovintieji aplink 
Į nieko nemoka. I?o spektaklio £X>vo uodega lyg vėdub- I arkojąj, .. ... .

silinksmininio parkais, užsimojo įkiir(i originalų pa
silinksminimo parką ir Kopenhagoje Apsilankęs pas

parko I karalių Kristijoną Y11I prašytį leidimų parką steigti 
r* vni_ I mnlvvwvth jrvvcrihiini hfsilinlrs.

Rinktiniai muziko koncertai

ruįndanii, parke mažiau galvos apię .politiką. Parko 
steigimo tikslas įtikino karalių ir jis^ląido G. Carsten-1 
senui Tivolį steigti. Parko kūrinio p^ajlžia buvo sun-, 
ki. Daug pirmųjų išlaidų pats organizatorius turėjo 
apmokėti. Vėliau parko kūrėjas buv®, ąpviltas, kai a'- 
sirado nesutarimą: ir jį akcininkai pašalino iš parko 
administracijos. Nusivylimas, turbūt^ pagreitino Gar- 
tenseno pasitraukimą iš šios žemės^ kelionės. ParKo 
įkūrėjas mirė tik44 metų amžiaus. . . .....» • t-- i i i • i- j - . Pne$ melus, Tivolvie veike keislcnvbė — blusuApie Tivoli parko pasisekimą liudija gausus lan-L . , ■ . - . . ?
kytojų skaičius. Pastaruoju laiku kasmet per Tivolio D S°S Cl^ °* UV^_ ,n,l>ort’*ojamos iš Pietų
trumpą 4’/^ mėnesių veikimo sezoną^ o jei dar vasa- an artoju a u Pietą Europa pradėjo M-

Savaitgaliais ar šventadieniais parke paraduoja, 
16 m., amžiaus, 90 berniukų dūdų orkestras. 

—į karaliaus sargybinių: 
uniformuotus su meškinėmis kepurėmis. Paraduojan-

šiaurės Italijoje viduramžiškas panto-, tieji berniukai atrodo, lyg judantieji vaikiški švini
niai kareiviai.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE
> • DIENRAŠTI “NAl IJlEh A Sx

Naujienoj Chicago, 8^ IIL — Saturday, Nx» ember. IS,. 1327-



DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LlGOą 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

SUSIRINKIMU ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

M«UęaF GicilctaO. T»L LU 5-644^ 
P .ima. luomus pagal suaitaru&a- < 

Jei neatsiliep.a, skambinti 374-8004

IwKSYV IR iLAPVMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talei. 695-0533 
Fox VaHey Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Amer ko& Lietuviu Piliečiu Pašal
pos kiu?X) pr.etmctinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 20 d., 

:0ū vai. po pietų. Anelės Koįak sa
lėje, 4500 So Talman avė. Nariai pra
šomi atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir bus valdybos 
r.ūkimas del 1S7S meni. Bus ir vai
šes. Rožė Oidžgahrit, rast.

ILL PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S, Han helm Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeU 562-2727 arba 562-2728

Chicagos Lietuvių Biržiečiu Khibo 
nariu ūjeūn s susirinkimas įvyks sek- 
raad.eiu lapkričio j!) ck, 2 vai. po pie
tą, Lietuviu Ev. Reformatų patalpo
se, 5230 S. Arlesian Ave.. Chicago. 
Kviečiame biržėmis dalyvauti. Po 
susirinkimo kavutė. Valdyba

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas ii mylės, nes pas 
(į ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “štai as stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo^ (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak- 
tj. bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Vi« žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties^, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite;.

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

Rei^ Gi 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĘ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
p’liepia, skambinti Ml 34)001.

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

VASARIO 16 GIALNAZIJOJ
(Tęsinys)

GY'VYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĘ AKIŲ LIGOS 

W07 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Ona Kumferticnė mirė š. m. 
rugsėjo 7 Bergisch - Gladbache.

laidojimų apeigas lietuviškai at
liko tėv. dr. Konst. Gulbinas.

— i Velionė buvo gimusi 1-901.V.25

iš Čikagos.įjuvo atvykusi dūk-, 
terėčia Irena šilingienė. Velionė 
buvo gimusi 1902 gegužės 11 |.seimO; 
Eišiškėse.

Margarita Drmigilienė - Balan.

3 Pnkagalviji ereliai savo liz- 
<his kiekvienais metais atnauji
na, kraudami ant ’viršaus nau- 

lizdo medžiagą.-Seno erelio 
lizdas sveria iki 20 centnerių, 

'arba net virš tonos.

ST. PETERSBURG, FLA.
Vliko seimo belaukiant

Gražus ir praktiškas buvo žy- liniukas, eruditas ir takto žmo
gių Vliko sumanymas šių metų gus, sėkmingai sukvietė vietos 

posėdžiams pasirinkti dvylika organizacijų atstovus i 
4 dienas St. Peters- susirinkimą ruošos darbais pa

siskirstyti ir, nei vienam neat
sisakius, pareigų, ruošos darbai

gruodžio 3 ir 
burge, kuĮZ- ir žiemos atmosfe
roje tebekvėpuojame oro ir

no T7T>AATT7 - TL1 '(bdė, VLB Geesthachto apylin- vandenėno šikimų. čia ir Lie- iau nudirbti. Tai gražaus ben-PR. FRANK PLECKASUOnri avoje. Į Vokietijų atvvko:,? .... Į ; ■ J t- ’ ----*,*, .u. «v? *•« j * Ji - nure s.-pi. spalio 2o tuvių Klube sale suteiks Seimo
Lauenburge-Elbę. palaidota lap-! addarvnrio posėdžiams.
kričio 1 LauehBurgo kapinėse. sįas Sąiygąs, čia ir Seimo atsto- '^elni° 
Buvo gimusi 1913.X.12 Klaipė- Vų garbei ruošiamas banketas ’’ j^nis palinkėti geriausios sėk- 
dos krašte. - 1 ras malonių ir jaukia prieglau-,mės-

I Pažymėtina, kad v liko reika- 
^S’gįbė^a'taLto^uE.^ vedėjas, palaikydamas nuola- 
ščiausioš ' vertybės nuosavybė,; kontaktų su dail. p. A. * 's- 
pasakė buvęs Amerikos prezi- 

Mūsų 
garbė ir

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71SL.Tek73į7.5U?^ 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘‘contact tenses?”
Vai. agai susitarimą, Uždaryta, tree

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS<lru darbo ir vieningo darbo 
^eriaur. vais*us- Lieka laukti garbinga 

atstovų atvykstant ir
1941. Nors palyginti anksti ta
pusi invalide, giedrių nuotaikų 
išlaikė iki uųrties. Dukterį Re- 
:ginų leido į Vasario 16 gimna
zijų, kurių baigusi jį studijavo 
anedicina Ir tapo gydytoja.

Vladas Žilinskas mrrė W77. 
IX.28 RotenburgeWuemme. Pa
laidotas spalio 1 to miesto ka
pinėse. Buyo gimęs. 1900.VH.9 
Veriskų. kaime. ;

Vladas Dambi-auskas, VfcB 
Bad. Zwisclienahno apylinkės 
valdybos nacy>,. mirė š>, m. rug- 
Sėjd 30 Westertedes apskr. li
goninėje. Pahridofas spalio 5 
Bad ZwiscliEnahaDo miesto ka
pinėse. . Laidptuyėniis rūpiposi: 
velionio vaikai: Danutėj Graži- 
ną ir Zenonas. Bhvo gimęs 1910. 
VĮI-1 Vilkavišky. Prieš metus 
jįifoe jp. ža^Į^. Uršulė -

Klemensas Zakis, VLB Miesau da^gruodžio mėn. 3 d. ^vakarą, 
apylinkės kontrolierius ir buv. 
pirmininkas, mirė š- m. spalio 
25 širdies smūgio ištiktas, savo-- .-
namuose Miesau 1. Laidojimo, Seulas James Monroe. 

_ i tautos -ir valstybės ir j
3 bacho kapinėse atliko kun. Br.!^ kW° ^askolio batų iš-
8 Liubinas. Atsisveikinimo ž^^ėkmla ir trempiama. Tas ne 

džius tarė apylinkėssekretorius i 1JetuVls< s^ZBlė lr ’
J. Nevulis ir dr. med. St. šerei-' S^ba nejaučia mūsų tautos gi- 
ka. laidotuvėse dalvvavo apie^ ZMWJautos lietuviai di- J 
200 lietuvių ir svetimtaučių. Lt- durnoje ded^viįtn Vhko atsto-< 
ko jauna, našlė Hiidė Stanaitytė,. v,enm^ ’ 'b”’"
i>uv- Vasario>16 gimnazijos mo-į __
Innė, dabar pi ėdjcinos darbu o-' Vilkas neklj’Uo- kreipdamasi Į Unki Floridos lietuviai Vfi- 4 
loja. A elionis, buvo gimęsį į St. Petersburgb Alto skyrių; • k ui geriausias sėkmės jo didžia-! j] 
1929.\ .2>Su4^rge. I, Vokietijai pasitik ėdamas- rasti iniciatyvos į jam darbui, rasti vieninga kelią; u 
atvyko JffįT. Mokėsi liet, gim-^ Seimo ruošos darbams ir ją ra-. bendriems tikslams visose lietu-; : 

sįr||o džiovą, o nuo; do Alto skyriaus pirmininko j vjų širdyse, visose organizaci-j 
■■ - ■ •.... ..... , ‘ tpermumt^ nstrėrš. m. .spalio-16^1927 tarnavo; amerikiečių arini-, (fail. p. A. Rukšlelės nsnienvje. | jose bendra kalba vieningu ke--j

ŠILEIKIS, U. ' liv. - Rbko ligpnųiėje M.urnstery j'os daliny Miesau. Buvo akly-c ARo skyrius cįarnaus sugyve- liu vesti visus ir visas. į laisvų | 
OBTHOPEDAS-PROTEZISTAą Westf-. Pafewtota spalio 20- Wald J v.ųs įbendi-ųoiuenhijnkaii, 

' r' *■ friedhof- kapinėse Lauheitiėje,, širdus, tautietis.
iiųr ilsisf prfeš: pusantrų pietų/ ' 1 . ’ 
"miręs vyras grafas Steponas^ ----- -
0periuąn$$ir daugiau Mųenste- • Lietuvių priežodžiai: I) Vi-v 
rip lietuvių; Ona. SRutikienė. si vienos motinos vaikai, bet ne- 
-mokyk A, Račkauskas, V. Stalai-:ųvisų vienodi takai. 2) Nesirg> 
tis, Eūl. Glamas,' Balys žilins-.)*syetiųia liga. 3) Vasarų, ic var% 

-kasį Elena. Easalienė; Kai Oper- lė yra skalbėja, 4) Teisybe ne-. 
'fllAnienė liko našlė;, jų rupestin- 'toli tenueisi. 5) Niekas dovanai 
gal globojo- kaimynė I>. Gott- 'f akis nežiūri.. 6). Namas be nio- 
šchalk su dukromis.J. laidotuves terš, kaip sniu kas be stygų. ;

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—& popiet, 
ketvirti 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-28® .
Rezidencijos telef.:_ 448-5545

apeigas spalio 28 Bruchmuęhl-j

DB. VI T. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S-ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos.
.v^tisa^. V^ST 5*h SJRĘJĘT 

Tel, PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antracL, trpriori, 
ir pęnKt. 2-4 ir 6-B vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku

b ■
JE^ aparatai - Protezai. Med. ban-- 
JB Gazai. Speciali pagalba Kojoms. 
CT> Uxrch Supports^ ff L L

2S»0 W»st 63rd St, Chicijo. III. 60629?
T«i«L: PRospečt <rŠ0U

j Gėlės visoms jprognniy. M
I BEVERLY HILLS GĖLINYlIA I

2*43 WEST 6i>f* STREET I 
Telfonait- PR. 4-0*31 ir. Pa 6-0034 I 
Naujoji Barbaro* ir Gana Drishiy | 

krautuvė. e
THE DAISY STORE - 

99T8 Southwest Hwy Oak Lawn I 
Tel. 499-1378 I

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aporauda . 

ŽEMA KAINA ■ • ‘ • 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

MOVING ./
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu aHtum\r.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1881 arU 37M996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 

Visos programos Ii WOPA,

Lietuvię k*ib»: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nup fr3fr iki 9:30

Vedėja Aldona Davkua

Tetef.: HCmlock 4-T4TT
7T5T Strz MAFtEWOOO AVI;- 

——CHICAGO, ILL. 6062$
— ii Ofc Hli <

permann) mirė š.

tele, sudaro ruošos darbo sąly
gas ir pastangas darnesnėmis, 
vaisingesnėmis. Rakšteles pa
siūlymas prelatą Joną Balkūną, 
išrinkti Vliko seimo garbės pir- 

! mininku, vienbalsiai buvo pri- 
į imtas.
j Vėliausios žinios patvirtina,
Į kad komisija jau yra išsiuntinė-i 

į daug Ža-Pus* Pakvietimus į seimą ir sei-| 
i nio banketą gerokai virš šimtą ( 
i pakvietimų.

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA'IR DIDŽIAUSIA RIBOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 $o. HERMITAGE AVENUE
Tex.: Y Arai 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayctte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

nuo- irimo simbolis;. Pirmininkas p- ir nepriklausomą, tėvynę Lietu.
‘ * A. Rftkstefė^—jį puikus paskai- va, J. Krs

Informacija ,

. minis,
žmonai Petrei, motinai, broliams — Andriui, 

Kaziui- ir Vaclovui, taip pat giminėms 
reiškiame mūsų n uoširdžią užuojauta ir 

drauge liūdime.
Leokadija, Stasys, Zelma ir Kastytis 

Juškėnai

Anything less than s 20-^ousd turkey would be aa tesuB to

erer turtey. Store Top chicken Savor stuffing mix forms % rise 
ko'Z and ereaJEj turkey *■ 1» kine mrmunAs :t r-» !—

i 1 paztkiMT (6 ehfckfJi 
fla-ror cbaifflAg mix Lcati roudeBsrd

cram nsushrcMKn

J sherry vtat ,
or wntrr . ’ , ‘f FW Mt JTCrtR

impart mbt at directed ou package, wdng eupr
vwier. Gently prese Into ą grea^d 4-cup ring mold: keep warm. 

. directed- on package: keep werau
Ort bine tarkey. toup. W.ne,. s ta.
a. Ra-’xrand «tlr until mixture just eomee to a. bcCL 
TTnriMūu utuCtac onto plate; spoon turkey mixture arorod

In today’s “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 

į “turnings”—or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home.

Architectural spindles—yes. 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky's 
the limit when it comes to 

j the decorative uses to which 
1 they’re now being put.

Architect^ tataricr designers 
and. ^do-A-yoprsclfers” find 
the spindfefc a versatfl^ stylish 
and Inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or out^

Spindles are being used as 
candle holders ot latop bases, 
as room dividers, screens and 
wa)anceH> or as legs for coffee

Sawn in half, they are being 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

E. A. -Nord Co„ Everett, 
Wastu the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7% 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in elear, protective 1 
plastic. A brochure on spindle 1 
characteristics and ideas fori

MARQl ETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

K '> Tdet: GRovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero:
Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

ATKSTft TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI: į
Ckicagos C
Lietuvių
Laidotuvių S
OireKtorių
Associacijos c

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
. DALYSE.

ANTANAS M PHILLIPS
TUMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LLfUANlCA AVENUE. Phone; YArds 7-3401

■ BUTKUS - VASAITIS
1446 So. šOlh Ave^ Cicero, Ilk Phone; ULympic 2-1003

. PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelte 3-3572

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vh xlnia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hiita, 974-44U

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd* 7-1111

--------------——---------- ----
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REAL ESTATE

skubioms deryboms

Juozas šmotelis

429-5555

Lietuviu Pensininku Są

LIETUVOS AIDAI
1490 AM

‘NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS”

PAVARĖ® IR VARDAS

rikos Kongresas pasektų žemai
čius ir kreiptų dėmėsi Į specia
listus.

NAUJIENOS.
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 80608

BUILDERS AND. CONTRACTORS 
N«mv Statyba Ir, Remontas

2:30 p. p.
3:30 p. p.

.(Pr-)

Notary Public 

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

LAIKRODŽIAI lr BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T»l«f.: REpublk 7-1941

L-RFTR-ĄTJNGA .MOTERIS gyventi 
kartu ir prižiūrėti chroniškai ser
gančią -moterį ; Duodamas; kambarys, 
maistas ir mokamas atlyginimas. Tei
rautis po 6:30 vai. vak. Tel. 434-9589.

— Illinois valstijos loterijoje 
lapkričio 17 d. Bonanza trauki
me laimėjd 48, 236 ir 0367, spal
va žalia. Golstrike lošime lai-

— (R)LB Cicero apyl. val
dyba paskyrė Naujienoms $25 
auką ir ją Įteikė per pirm. Stasį 
Pranskevičįiųs Dėkui ^valdybai 
ir visiems to skyriaus nariams.

— Leonas Geniotis iš Bright
on Parko apylinkės lankėsi Nau 
jienose
tjrhą pręnumerato&pratęsilhą ii-į taikų pajadkyme lietuvių.

taum sma- 
dvi — tris 
po savaitės

RENTING. IN GENERAL

l^il Frank Zapolls 
, <208Va W.VSfti St.

GA 4-8654

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

smaks pasispardė ir padvėsė. 
Kada smaks vilnių stumiamas 
atsitolino nuo krantų, jūros žu
vys apspito ir suėdė. Taip pa
sibaigė kova su vienu krimina
listu.

IŠNUOMOJAMAS-..Ciceroje naujas 
4. kamb., pirmame aukšte, su šildi- 
mu, butas, suaugusiems arba pensi
ninkams. Teirautis tek 652-5121.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archnr Av« 

Chicago, 1IL 60632. T.į YA 7-598C

M. i I M K U 5 
Notary Public 

INCOME TAX SERVIC1 
4259 S. Maplowood- Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pūdomi pilietybėj pra
šymai ir kitokį blankai

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Bokštai įstatymų 
ir vis negana

Amerika gera šalis, laisva ša 
lis, pramoninga šalis, bet neturi 
stiprių Įstatymų ir tvirtų spe
cialistų įstatymams vykditi. Kri 
minalistai bei apgavikai, naudo
damiesi laisve, net valdžią ap
gaudinėja. Kriminalistai puolą 
žmones gatvėse, traukiniuose, 
lėktuvose ir gatvių busuose; puo
la, apiplėšia ir užmušinėja. Nie 
kam nesaugu nakties metu išei
ti į gatvę ar keliauti.

Sako įstatymų kriminalistams 
suvaldyti nesą. Man regis ne įs- 
įtatymų reikalas, o specialistų, 
j Patys įstatymai kriminalistų ne 
Svaido. Jie yra legali priemonė 
•žmonių rankose. Jei žmonės ran
kas sunėrę sėdės, įstatymai kri 
įminalistų nečiups. Gal Amerika 

*ttokių specialistų nei neturi? Gal 
‘reikia juos išlavinti, įspeciali- 
■'zuoti ?

HELP WANTED — MALk 
Darbininkų Reikia

i > ■'J^- KiekYienąš liėtūviš gdli ąp- 
«drhusii7žyyyi>ę ,iįūo Moo 'iki 
$10,(XX) ' Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje \(SLA): organizaci
joj* . Vaikams -it jaunuoliams 
pigi" TERM* ąptirauda: $1,000 
tik už 3 dol. metams. Jiems yra 
ir- Taupomoji Rįr-, Endowment 
3pdtaųdą :-aųkštąjam , .mokslui 
Jrbja fstų$įjptns.’•Kl&istite apie 
gfupinęJVAkridentalę ąpdraudą 
pbganįMrijg jĮariąfris — tik $2 
UŽ' ^,O^ ;ąpdrĄudąDėl šių 
.'r kitokių informacijų skambin
kite Kristinai Austin % Naujie
nos. Tel. 421-6100. (Pr.)

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

KMNUOJA: Chlc*ye]« Ir Kanadoje mefeme — S3QJ0, poool mefp — flMB, 
trim* mšn. — 34-50, vienam min. 3X00. KHeee JAV vieHee wfanu 
— $26.00, putei moty — $1430, rlonem min. — 3230, Ufaienlu** 
W — 331.00 etofeim. Susipažinimo! siunčiama ■rvatiy ■amalnmal.

Pr&šnma naudoti žemiau slkirp*.

pirmas tomas — Liotuviy tautos atgimimą* iki 1914 m. »—gaunamas 
knygų parduotuvės*. Baigiamam 'ruošti antram* tom* — Musę tautos 
istorija iki 1920—1922 m., trečiam*—Lietuvos nepriklausomybės metai. 
Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiekvienam lietuviui Ir 
graži dovana švenčiy b«i kitomis progomis. Kietuose viršeliuose,

560 psl, kaine $15.00. Užsisakyti leidėjo adresu:

J. VIRBELIS, 1649 NO. BROADWAY, MELROSE PARK, IL 40160

~~k. G. AUTO REBUILDERS • 
need Auto Body- Combination man.

Steady. ‘
-•s '. CALL 776-5888.

] Siunčiu_________ 4oL Naujieną prenumeratai, lubOJejfnfc
Tajaue proga paremdama* IleturiJką spaudą.

Q Vajaus proga prašau dusti Naujienas dvi aavaftee euripeži- 
nimui nemokamai far be jokių įsipareigojimu.

“Kaip prieiti, kad įvyktų 
stebuklas?”

Atsakymą išgirsite per radiją: 
“Geroji Naujiena Lietuviams”, 
banga 106-3 FM šiandien, šešta
dienį, lapkričio 19 d

D t M I S l O
62-10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
52M775

Veda K. BRAZDZIONYTE
2646 W. 7T$t Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

HELP WANTED — FEMALE 
Darbjntnkiy Reikia

JOHN IR PEGGY DAV1 DAUS KAI iš Brighton Parko apylinkės, 4316 South 
Artesian Ave.y nesenai atšventė laimingo vedybinio gyvenimo 25 mėty 
sukaktį. Jy duktėi Arlene ir žentas Bob Dieriks is I Palos Hills‘jiems suruošė 
Pressman bankely salėje vaišes, kuriose dalyvavo apie 200 svečiy. Be to, 
geroji duktė ir jos vyras nupirko sukaktuviriinkams lėktuvo \bilietus į Las 
Vegas ir patys juos ten palydėjo. Peggy Davidauskienė yra žinomi spor

tininkė, į laimėjusi trofėjas plaukimo rungtynėse.

ELBGTROS {RENGIMAI, t 
PATAISYMAI

Turiu tfilcagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS .PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tol. .927-3559

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE^ 
2501 W. 69th St, Chicago, IIL 40629. — Tol. WA 5-2717 

3333 Se. Holtfod Chicago, IIL 60608. — ToL 254432* 
V. VALANT! NAS

paramai. Apie tą darbovietę ir: 
jos tarnautojus netrukus tilps 
mūsų bendradarbio A. Marmos 
reportažas. Dėkui už visokia? 
riopą paramą:

— ^Albinas Repšys iš Bell-’ 
wood, Ill., Lietuvos kariuome
nės karininkas ir LKVS Ramo
vė Chicagos skyriaus valdybos 
sekretorius, gausiai remia ben
drąsias lietuvių organizacijas,: 
jų darbus ir lietuvišką spaudą. 
Vertindamas Naujienas ir-

. teigįąmą. įtak^Lietuvos
Dėkui už vizitą, anks- * joįfop^akc^

. . . ___ r.-. - VįSUQ-į
už penkinę-.sekančiu metų ka- njenėje,J jis įteikė:
lendoriui. f ‘ R&. JSaVv . wraiTfa:'--n4- --

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town ef Lake)

Dažo namus Iš lauka Ir H vldim.
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu 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
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną

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- 
niįaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000.

2 BŪTŲ 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 Parite.

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

— Dail. Mikas. Šileikis išreiš
kė nuoširdžią padėką gerada
riams, kurie jam padėjo sun
kios ligos metu, būnant ligoni
nėje ir tesant namuose. Tos pa
dėkos ženklan jis užsakė stalą 
savo geradariams Naujienų ban 
kete, ruošiamą tikslu pagerbti 
sen. Frank D. Savicką. Banke
tas bus šiandien, šeštadienį, lap
kričio 19 d., 6:30 vai. vak. Per
sonality Lodge salėje, 6649 Ar
cher Avė., prie pat galutinės 
miesto autobusų stoties Harlem 
Ave. ,Dar yra laisvų vietų, ku
rias prašoma šiandien tuoj pat 
rezervuoti, kreipiantis į Nau
jienų ladmiinistraciją tel- 421- 
6100. Bilietus bus galima įsi-

PERRY PLAZA MOTEL

1007 Pirk Av*., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, $av.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

501—523*9814.

LABAI ERDVUS 2 aukštu mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kilu 
mai,- 2 masinu garažąsT Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

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

Didžiousku kailiu 
pasirinkimai

P“ vieninteli
ĮUrtni kailininką 
/TV Tl CMoAfoje — 

Rrl&LNOtMANA 
jfi^kBURŠTEINA 

26S5826

677-6469 
(bato)

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 Ct kampas).

Programa: koncertinė dalas, 
šilta-šalta vakarienė, laimės šu
linys. šokiams grot Markausko 
orkestras. Įėjimas auka, suau
gusiam $9, o moksleiviams $5 
asmeniui.

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

Rengėjai

Perkąru-pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko.• Estkos ■ šeimos ^vedamas biznis)

P A T RIA C 0. :
4207 S. Saeramehto (kampas Archer ir Sacramento) 

Tek 247-5081 / ' ‘

kui už vizitą ir už ta proga įteik
tą dešimkę Mašinų fondui.

— Dr. K. Pautlente, visuome
nės veikėjas ir šaulių kuopos 
pirmininkas, Cleveland, Ohio, 
išvyko į Pompano Beach, Fla. 
Žipoinų vasarviečių Union Pier, 
Mich., savininkas Petras Leng
vinas išvyko į St- Petersburg, 
Fla. Jo brolis Jonas žiemų pra
leis savo namuose, Marquette 
Parko apylinkėj. Kazys šimulis 
iš Lemon to žiemos metui išvy
ko į Juno Beach apylinkę, North 
Palm Beach, Fla.

— John Tumas, gyvenęs Ro- 
semonto apylinkėje, Montreal, 
PQ., Canada, ilgametis Naujie
nų skaitytojas, mirė prieš kele
tą savaičių. Jis pasirūpino, kad 
jo Naujienų prenumeratą gautų 
žentas Joseph Benius. Apgai
lestaudami a. a. J. Tumo įnir
tį, reiškiame užuojautą jo gi
minėms bei artimiesiems.

^^l.pS^rčeki,; įgautai už-■ dakiną 
darbą. Dėkui. . ./

— Bronius r Gincauskas is

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

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

PASKOmS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS Į.

jienų paramai dvidešimt pen- darbovietės, jis įteikė Naujienų 
kis (25) dolerius ir juos įteikė 
per organizacijos iždininką Juo
zą Blažį ir valdybos narį, Povilą 
Burneikį. Dėkui valdybai ir 
vašiem s tos organizacijos na
riams.

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. 
Full basement. 1% car garage. 
$39,500.

STEPHENS AND ASSOC.
REALTORS

šaliai juos skriaudė. Nuo papras 
tų svetimšalių jie gynėsi, kaip m||| 
įmanydami, 'bet nuo vieno krimi 
nalisto patymegalėjo apsiginti.

i Prireikė specialisto. Tai buvo 
I devingalvis smaks, įsimetęs šven S ’ 
; tosios upės įtakoje į Baltijos jū 
rą. Mažne per 100 metų jis 
skriaudė žemaičius.

Tą pabaisą žemaičiai ištaria 
trumpai, kaip su kirviu nukerta 
— smaks. Kapsai ji pailgino, 
pridėdami viena raidę ištaria— 
smakas.

Taigi, tasai smaks rydavo jau 
nūs žemaičių berniukus. 0 že
maičiai berniukus labai brangi
no. Iš berniukų išaugdavo vyrai, 
reikalingi kariai.

Drąsūs žemaičiai 
kui nukirsdavo po 
galvas, bet veizėk, 
kitos, jis vėl su devyniom gal
vom ir vėl tyko berniukų, žemai 
čiai nežinodami kaip nugalėti 
smaką, siuntę pasiuntinį į Va
lakų žemę, nes buvo girdėję kad 
vokiečiai smakus nugali.

Pasiuntinys grįžo ne vienas, 
bet drauge su kariu, kuris jojo 
ant balto žirgo, dėvėjo šalmą ir 
turėjo blizgančia jietį. Jo var
das — Jurgis. Taigi, tasai Jur
gis buvo smakų naikinimo spe
cialistas.

Prie šventosios upės žiočių, 
susirinko daug žemaičių ir ste
bėjo, kaip tasai specialistas tą 
pabaisą užmuš. Kova buvo trum 
pa: kaip tik smaks pasirodė, Jur
gis puolė ir ietimi perdūrė. Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
?• naomininkus

' 4243 W. 63rd St., Chlcflęe

V Tel. 767-0600.

9:10 vai. 
vak. per “Lietuvos Aidus”.

Jėzus tarė: “Aš esu prisikėli
mas ir gyvybė. Kas tiki mane, 
nors ir numiršta, bus gyvas, ir 
kiekvienas, kuris yra ir tiki ma
ne, jokiu būdu nemirs per am
žius- Ar tai tiki?” Jono 1:25,26;

LIETUVIŲ KOPLYČIA.
Sekmadieniais:
Biblijos valandėlė 
Pamaldos:

Įstatymų vien tik federalinės 
valdžios knygose esama trys 
tūkstančiai. Įstatymų knygos ne 
betelpa senose lentynose. Teisi
ninkai, beskaitydami tas kny
gas, pražūsta. Tiesiog bokštai 
įstatymu ir vis negana!

Dabar Kongrese ir valstijų 
seimeliuose pradėta kalbėti apie 
naujus kriminalui naikinti įsta
tymus. Kalba daug, bet įstati
niai daromi lėtai ir atsargiai. 
Gal taip gerai. Skubinant gali
ma padaryti klaidų; galima pri
imti toki įstatymą, kuris ir tei
singam pakenks. Kas gali žino
ti ar kuriam kongresmdnui ne- 
paslys koja ir peržengs įstaty
mą. Tada skandalas ! Tada nelai 
mingasis pražudo savo karjerą 
visam savo amžiui.

Gal būtų gerai, kad Kongresas 
ir valstijų seimeliai pakalbėtų 
apie specialistus,, apie tokius as
menis, kurie, drįstų imti už ke
teros kriminalistus ir stipria 
ranka - laikyti. Kol tokių specia- 
•^stų ^nėmį rė&^ų juos išlavinti 
m sutelkti.
■j Ženąąičiąi praeityje kentėjo.-1
nuo kriminalistų. Visokį svėtžif- junga 1Chičigojer įjaskyrė Nau-

■ — Antanas Marma iš Bright
on Parko apylinkės, veiklus 
apylinkės ir.Visų lietuvių ben Hamnion^- Ind.f?mŽ^i^ife 
druose darbuose, spaudos- ben- venimo. stebėtojas- ir liėtuviškp- 
dradarbis ir pastabus keliauto- gyvenimo bei vėiklos aktyve^' 
jas, įdomiai aprašinėjęs savo ke- dalyvis,?lankėsi Nauj.ienoseipr^ 
lionių įspūdžius,' išėjo pensijon, tęsti’ savo sūnaus dr. Rolančįcr 
Paskutinį S80.65 čekį, gautą iš Ginčausko ^prenumeratą.: D^l

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
^AUjlHNOMS šiemet suėjo 83 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 

Aseslkoc UoūitUj danraičlo stagėjut bei Metuvfikoa spauda plram- 
sus ir atliekant Mttinaa paraUaa aafinara Uetuvybėa KHWirrnj ikal- 
Mafflif Nasjiem piattnbgn fift*

NAUJIENOS tvirtai atari Ir keroja Ltotam t gar arta Uatrtiv laim. 
saldasa ir s«ŪėdaMoa 1 aszuMrlua r atapratal* k ji IgaHo- HM>43 — - . -4- '

JfAUJIKNOS palaiko vtw Uetsvin denokratina trupei. Ji bendraa Inatita- 
djar ir remia vIr Uetarfu beudruodna darbus bet tfkalut.

NAUJIENOS atstovauja Betartų dauguma Kals peaimetima. reto
rikos ir politiniu muziju laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingo*, net būtino*. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Valam komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi į visus Hėtuvius pasekti lietuviSra 
spauda pirmūnu pavyztftlals užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
mndlnę tolimesniems darbams ne tik lafkražio, bet ir visos iieivljos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos fcnonfu gerovei, siekiant visuotino Be-

Kristiną Austin. Visi kviečiami 
atvykti, pasimatyti su senais 
pažįstamais, susipažinti su nau
jais, pagerbti lietuviams ir Ame
rikai nušipėlhiusį sen. Frank 
Savicką taip pat paremti Nau
jienų leidimą, pasiklausyti sol. 
'Prudencijos Bičkienės dainų, 
pavalgyti' gerus pietus, išgerti 
geny gėrimų, pasišokti prie gero 
orkestro :-inūzikbSt:Tąbėhdfaūti 
’geroje aplinkoje įr ‘tokioje pat 
draugystėje. ? ■ 4

; ‘ •<- -L ■ -i ■ ■ į

blate Farm Life Insurance Company

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 We«t «>9th SU Chicago, DL 60629 A T«L WA 5-2787 

pasirinkimas geras rūšiai įvairių praklp.
MAISTAS Ii EUROF>OS SANDILIŲ?^
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