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neaišku. Prezidentas Sadatas dar 
nieko nepareiškė, bet atrodo, 
kad jis pasuko j palestiniečių' 
ekstremistų orbitą. Sirijos vals-
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BELGRADE JAVBEGINO KABINETAS LENGVINA PASITARIMŲ SĄLYGAS
Sadato atvykimas rr pasakytos kalbos verčia 

Izraelio vadus lengvinti sąlygas
---------------------- . .

JERUZALĖ, Izraelis. — Iki šio meto nieko oficialiai 
kelbia, kad šiandien kiekvienam yra aišku, kad Egipto 
dento Anwar Sadato atvykimas iį Izraelį ir parlamentui

nepas- 
prezi- 
pasa- 

kyta kalba privertė Izraelio vadus lengvinti Ženevos pasitari
mo sąlygas. Iki šio meto Izraelis visai nenorėjo kalbėti su pales
tiniečiais. Jie nenorėjo sėdėti už vieno stalo ir tartis bet kokiais 
valstybės tvarkymo reikalais. Palestiniečiai yra keliais atvejais 
skelbę, kad Izraelis privalo būti išnaikintas. Kol palestiniečiai 
nepakeis šios pažiūros ir oficialiai ąpię tai nepaskelbs, tai Izrae
lio atstovai nenori su jais tartis.

Bet Sirijos vyriausybė reika
lauja, kad Palestinos atstovai da 
lyvautų konferencijoje. Izraelis 
manė, kad Sadatas, pasiryžęs _
atvykti Į Izraelį, šiuo klausimu. _ BEIRUTAS, Libanas.^ — Ko- 
užims kitą poziciją, bet paaiškė- Dus Egipto santykiai su ara- 
jo', kad jis tą patį .pakartojo ne: bu valstybėmis, tuo tarpu dar 
tik parlamentui, ;l«t ir^vyriausy
bės nariams. Sadatas sutiko tar
tis, kas atstovaus palestiniečius, 
bet jis nori, kad palestiniečiai; > ;

. Ženevos pasitarime turėtų daly- tybės radijo stotys Sadatą jau
. . yajjįja išdaviku. Libijos diktato

'"'■V.CLUVX* XU VX WVj V J -f' a T .

sybė sutiko su W^cija. Trent Jius įtraukė santykius su Egip 
;jėras.BegfnJ1įrengiajų.

darys koncesijas' Egipto presą- Sadatas Ims,valstybes yąiro 
" priešakyje. Saudi Arabija dar ne

padarė pareiškimo šiuo reikalu. 
Jordanijos -karalius, kiek, pąlau-; 
kęs, greičiausiai skris į Izraeli 
Tepradės taikos’pritarimus;. Jei: 
‘ gu arabai bandys - izoliuoti Egip 
tą, tai- Sadatas pasirašys taikos.

dent ui. bet tada niekas nemanė, 
kad jie sutiks Įleisti Į Ženevos 
konferenciją palestiniečius.

Egipto — arabų santykiai 
neaiškūs

SAN SALVADORE, Cent
rinėje Amerikoje. — čia pag
robtas ir nužudytas Raul Moli- 
na Canas, 70, stambiausias pra 
monininkas Centrinėje Ameri
koje. Canas važiuodamas į vic 
ną savo įmonę — didžiausią 
kepyklą Centr. Amerikoje, sJĮąi 
ga buvo kelių automobilių ap
stotas. Liudininkai matė, kaip 
piratai bandė jį perkelti į sa
vo automobilį, bet kadangi 
jis griežtai priešinosi, 
kai jį nušovė.

PANAMA. — Panamos val
džios šefas Oiiiar Torrijos pa
reiškė esą pasiryžęs atsistaty
dinti, jei Amerikos Senatas, 
ras- ,kad jis yra kliūtis Pana
mos Kanak) sutarčiai pasra- 
šyti.

“Krašto interesai yra 
biau negu geenrolo Torrijos 
interesai”, pasakė jis grupei 
JAV senatorių. Negana to jis- 
atšaukė žmonių teises statiri-
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SEN. R. DOLE IR ARTHUR GOLDBERG REIKALAVO LAISVĖS LIETUVAI
Sovietų delegacijos Voroncovas bandė ginti sovietų 

poziciją bet Goldbergas jį sumurdė
BELGRADAS, Jugoslavija. — šiandien, lapkričio 25 dienos 

rytą, Belgrado konferencijos JAV atstovai iškėlė Lietuvos paver
gimo ir baisaus išnaudojimo klausimą. Jeigu sovietų valdžia siekia 
laikos Europoje ar nori saugių sienų, tai ji pati privalo respek
tuoti kitų valstybių sienas.

Pirmą kalbą pasakė sen. Ro- į 
bert Dole, JAV delegacijos na^l. 
rys, labai gerai informuotas Į 
apie Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pavergimą, baisų gyventojų 
išnaudojimą. Sen. Dole, pasirem 
damas Helsinkio aktais, prieš du 
metu paties Brežnevo pasirašy
tais Helsinkyje ir pasiždėjimais 
gerbti tarptautines sutartis siek 
ti taikos visoje Europoje. Sen. 
Dole sovietų atstovams nurodė! 
jų padarytus nusižengimus ir 
klausė, kada jie atšauks savo: 
kaįp jėgas, policiją ir kolonizato 
rius.'iš Lietuvos.

Sovietų delegacijos pirminin- 
kos Voroncovas tuojau atsakė 
sėn. Dple pareiškimui, ir bandė 
teisĮ^įi sovietų 'fcayoffigu. bųyi-

dento Sadato kelionė pradarė^ 
duris Ženevos konferenciją. Iz-L— -—; - 
raeliui patinka Egipto prezidėn-J šutarti-'šu'Ązraehu - ir'nekreips: f 
to pareiškimas, kad karo nepri
valo būti. Keturių karųtarp 
abiejų valstybių užtenka,, naujo 
karo neverta pradėti, šitaą^ipa- ' 
reiškimas izraelitams labai svari: 
bus, nes jie nori saugumo; įr ra
mybės. Užsienio ministeris Moi 
še Dajahas pareiškė, kad Izraelis 
gali padaryti kelias koncesijas, 
bet jis nori, kad Izraelis būtų sau 
gus, kad nebūtų siuntinėjamos 
teroristu gaujos į Izraelį ir ne
būtų apšaudomi pasienio kaimų 
gyventojai.

ąrabųs didelio .^dėmesio. Pana
šiai gali .pasielgti- ir Jordanijos 

■ karalius. Tada Izraelis labai leng
vai. išprašytų- Sirijos - karius iš 
Libano- ir pad^tuotų- taiką la
bai aukštai galvą keliančiam pre 
židentui -Asadui? Egiptas ’karui* 
nepasiruošęs ir nori-taikos. Pre
zidentas Sadatas yra pasiryžęs-' 
šios taikos siekti. Atrodo, kad 
jis galės gauti iš Amerikos rei
kalingą paramą krašto ūkiui at
statyti-, gyventojams apšviesti.

“moję Įvestą karo stovį, kad tik “ 
JAV nedelsdama ratifikuotų 
Panamos-Kanalo sutarti;

. PEKINAS -Liaudies "'Ki-' 
nijps/žįnių aegntūra Hsim hua 
paskelbė,-kad' iki šio šimtme
čio pabaigos Kinija turės baig
tą statyti modernių vieškelių 
—platų tinklą. Per tą patį lai
ką tikisi užbaigti ir vandens 
kėlių perstatymą. r

' .j

— Palestiniečiams per Beiruto 
radiją paskelbus kad jie viena nu 
žudysią Sadatą, kaip didžiausią; 
arabą išdaviką, privertė prez. 
Sadatą imtis apsaugos priemonių 
prieš teroristus. Į kelias’ valan
das didokas Palestinos vadų skai 
čius buvo suimtas ir padėtas į 
saugias stovyklas.

Arthur J. Goldberg
Arthur GoT<|^ėrg; Amerikos -delegacijos pirmininkas Beforado kon- 

\ fereącijoiė, pasiremdamas tarptautinėmis, sutartimis, sovietu atstovu 
* pasirašytomj$,-.niękais' pąvertė ? visas ’sovietu Jprėtenzijas' į, Lietuvą,

Latviją! ir Estiją., Paaiškėjo,. kad 'vĮsi. Voroncovo argumentai buvo 
; /' r- ..beverčiai.-MARSALAS TITO PASKELBĖ GANA■ ’ ? PLAČIĄ AMNESTIJĄ

Antradienį pdleis iš kalėjimų 218 politinių
- kalitiių, jų tarpe Michailo Michailovą;

BELGRADAS, Jugoslavija. •— Maršalas. Tito penktadienį pas 
kelbė, kad vyriausybė skelbia gina plačią amnestiją ir rengiasi

Gen. Moiše Dajanąs griežčiau
siai priešinosi bet kokioms nuo
laidoms Egipto prezidentui ir ki 
toms arabu valstybėms. Jis yra 
Įsitikinęs, kad nuolaidas bus ga
lima padaryti tada, kai bus pa
sirašoma taikos sutartis. Be nuo 
laidų ir užtikrinimo iš Egipto, 
DaĮanas nenori daryti ir Jorda
nijai jokių esminių nuolaidų.

Izraelis nori žinoti, kas atsto
vauja palestiniečius. Iki šio me
to atstovavimą bandė monopo
lizuoti Jasir Arafatas. Bet ne 
visi palestiniečiai sutinka su jo 
taktika. Kairūs ekstremistai su 
Arafatu nesiskaito, nes jis ma
žai tariasi su tais pačiais pales
tiniečiais. Jis įsivaizduoja arabų 
šeichuesąs ir pats vienas daro 
svarbesnius nutarimus. Be to‘, jis 
vienas konroliuoja palestiniečių 
kovai skiriamus pinigus. Jorda
nijos palestiniečiai nenori Ara
fato autoriteto pripažinti.

SEKRETORIUS VANCE INFORMUOJA CARETĮ APIE KELIONĘ Į R AMERIKĄ
.Bandė išsiderėti iš Vėnezuelos žemesnių degalų 

kainų bet jam nepavyko
WASHINGTON, D. C. — Valstybės sekretorius, trečiadie

nio naktį grįžęs iš Pietų -Amerikos, šiek tiek pailsėjo ir nuskubė
jo Į Camp David, kad galėtų informuoti prezidentą apie savo il
gos kelionės pasekmes. Jam labiausiai rūpėjo išsiderėti bent kiek 
žemesnes degeta kainas, bet Venezuelos prezidentas tiek užsikir-i

tėose.' JK'-khttojo“ią -pati'melą, .Sen- Robert Dole, serai pasiruošęs apie 
kuri ski^bė-’toviėtopropagandos. J ad^SJ^Hoil6 ir

-agentūros apie paVergtS-S'PAbalti pareikalavo atšaukti sovietu karo jė- 
f JO tautos/Jis tvirtino. kad Lie- 9as, policija ir. kolonijos iš Lietuvos, 

tuyojp "buvo pravesti-'rinkimai į 
liaudies seimą, kurto laisvai 
rinkti atstovai nutarę prašyti 
įjungti Į Lietuvą į Sovietii Są
jungą; Jis apgailestavo, kad sen. 
Dole kėlė tokį klausimą, kuris 
jau buvęs išspręstas ;
okupacijos metais, kad Maskvon 
nuvyko lietuvių delegacija, pa
prašė priimti Lietuvą sovietų 
globon ir aukščiausias sovietas 
lietuvių prašymą patenkino.

Tada žodžio paprašė Amerikos

Gaunamos automobiliu 
1978 mėty plokštelės

Illinois automobiliams nau-
pirmais Pas lei(^iino lenteles (plates 
daskvon kalima ne tik nusiPirkti* bet

paleisti iš kalėjimų 218 politinių kalinių. Tito pranešimas sako, j delegacijos pirmininkas Arthur
kad bus paleisti serbai ir kroatai, norėjusieji atsiskirti juo Jugos-Į 
lavijos ir savarankiškai tvarkyti: visus savo reikalus. Iš kalėijmo 
bus paleista didoka grupė komunistų, kartu su Tito kovojusių 
prieš monarkiją ir siekusių socialistinės santvarkos. Tito tvirtina, 
kad iš kalėjimo bus paleista ir komunistas Michailio Michailo vas, 
kuris keliais atvejais viešai kritikavo patą maršalą.

Valdžios pagrobimo
sukakties proga

Oficialus pranešimas sako, kad 
ateinantį antradienį bus paleisti 
iš kalėjimų kaliniai, nes tą die
ną maršalas Tito paėmė viso kraš 
to valdžią. Tito karo jėgos atkak 
liai kovojo prieš monarkijos ša
lininkus, daugelį jų nužudė ko- 

., . ... , . .. ... , ., „ i voje, bet dabar jis jaučiasi pa-
tos kad nesutiko daryti jokių nuolaidų. Venebuela sutinka padaryti Rankamai stinrus kad salėtu amerikiečiams kelias kitas nuolaidas, bet degalų kainas jis atri-L^^kflinin. 
sakė mažint.

Sekretoriaus kelionė
buvo gana sunki

( Jis tikėjosi, kad Venezuelos vy- 
; riausybe sutiks nuleisti parduo- 
i damų degalų kainas, bet taip nė
ra.

Vėsus, debesuotas
Saulė teka 6:47, lėidžliši 4:20

nuo ketvirtadienio, gruodžio 1 
dienos galima ir prie automo
bilio prikergti, praneša valst. 
sekertoriaus Alan J. Dixon Įs
taiga.

Leidimo ploktšelės parduo- 
duodamos Illinois 412 bankuo
se, 23-1 taupymo ir skolinimo 
kasose ir 629 pinigų keitimo 
kontorose. .Tas galima pirkti ir 
Valst. sekretoriaus motorveži- 
mių Įstaigoje, pridūrė Dixon, 
patardamas perkant lenteles 
panaudoti savo turimas spaus 
dintas atnaujinimo aplikacijų 
formas.

Goldbergas. Niekas sovietų ats
tovo Voroncovo taip stipriai ne
sukrėtė ir nesumurdė, kaip ats
tovas Goldbergas. Jis nurodė 
kiekvieną sovietų atstovų argu
mento melą ir tarptautinių Įsta
tymų laužymą. Veikiantieji Įsta
tymai neleidžia okupacinei ka
riuomenei būti krašte, kai veda
mi bet koki rinkimai. Sovietinis, 
“liaudies seimas” buvo renka
mas ne tik sovietų armijai esant 
Lietuvoje, bet ir sovietų kariai 
maišėsi vadinamam “liaudies sei

kad bombas padėjo atomo ener
gijos naudojimo priešai. Krašte 
yra susidariusi galima grupė, ku 
ri yra įsitikinusi, kad atomo ener 
gijos naudojimas yra pavojingas 
žmonėms ir visam kraštui. Iš kur 
reikalingos energijos gauti — jie 
nesako, bet jie nenori, kad Pran
cūzijos elektros bendrovės sta
tytų dirbtuves atomui skaldyti 
ir naudoti atomo energiją kas
dieniniams reikalams.

Rbdezija ginasi puolimu ,
Radio Mosambique pranešė,! 

kad Rodezijos ginkluotos pa- į 
jėgos pradėjo didžausią iki Į 
šiol ataką prieš Mozambiką.

• nepranešė*, 
nors karts nuo karto yra" už
puldinėjama juodųjų nacio
nalistų partizanų, kurie savo] 
išpuoliams bazę pasirinko Mo.

(zambiką.
Radio ptanešime sakoma, 

kad Rodezijos kontrataka 
prieš Mozambiko Išlaisvinimo 
Fronto pozicijas vyksta per 12 
mylių nuo miestelio Chimojo

me” ir grasino atstovams bal
suoti už prijungimą, jeigu neno
ri būti ištremti Į Sibirą.

Voroncovas. išprakaitavęs nuo 
pirmininko Goldbergo smūgių, 
paprašė klausimą atidėti, kol jis 
gaus daugiau instrukcijų apie 
Amerikos delegacijos iškeltus 
kk'/l/.n.s.

Dr. Kazys Bobelis, informavęs 
sen. Dole ir pirmininką Goldber 
gą ir išklausęs penktadienio de
batų eigą, išskrido j Vokietiją, 
o iš ten skris Į Ameriką.

Lapkričio 27 dieną, 11 vai. ry 
tą. sekmadienį, Amerikos Lietu
vių Tarybos patalpose, esančio
se 2*606 West 63rd St. kviečia
ma spaudos atstovų ir organiza
cijų veikėjų konferencija Dr. 
Bobelio pranešimui išklausyti. 
Gali atvykti ir lietuviai, besido-

I mintieji Lietuvos laisve ir no- 
Sekmadienio rytą''Aifo» na-< rintieji patirti, kaip Lietuvos

Dr. Karys Bobelis, Alto pirmininkas, 
informavo sen. Dole ir JAV delega
cijos pirmininką Arthur Goldbergą 
apie sovietu karo iėgy prievartos» 
veiksmus Lietuvoje- Latvijoje ir Es-j 
tijoje. ‘ ‘ ‘

ik informuos čikasiečius >P>*Į]aisvės klausimas buvo iškeltas 
iio klausima MM Belgrado konfo-! , , , , ...

, . rancijoje. jj Belgrado konferencijoje.

paleisti daugelį politinių kalinių. 
Jugoslavijos kalėjimuose sėdi 
didokas komdnistų skaičius. 
Jiems taip pat bus taikoma am
nestija. Sovietų valdžia, stengėsi 
užverbuoti kelis jugoslavus, kad 
teiktų Maskvai informacijų apie 
ekonominę ir politinę krašto pa- Rodėsijji * nieko 
dėtį. Atrodo, kad Tito rengiasi 

juos išleisti iš kalėjimo.

šią kelionę savo laiku turėjo 
atlikti pats prezidentas Jimmy 
Carter, bet jis, negavęs reika
lingos kongreso paramos, atsisa 
kė važiuoti. Iš Argentinos jis 
turėjo skristi tiesiai į Indiją, 
bet ir ta kelionė buvo atidėta. 
Atrodo, kad sekretoriui geriau
siai pavyko susitvarkyti su Ar
gentinos vyriausybe, bet pasita
rimai Brazilijoje ėjo daug sun
kiau, o Venezueloj visai negalė
jo susitarti. Prezidentas turės _ ___ ____ ______________________ , ___  _______  _____ -
nutarti, kur JAV pirks pramonei valandų atšaukė moterų vie- tošd ifdmo 4fterjrijos pėnkidsė kelyje tarp Ntochipandą ir pa-

Padėkos diena Lenkijoj
VARŠUVA.—Lenkijos1 kuni

gai disidentai buvo pasižadėję 
Padėkos Dienos pamaldose iš
reikšti pra-kėtą prezidentui Car 
•ter už jo pradėtą kampaniją 
už žmogaus teises, bet pasku
čiausiu metu tas pasižadėjimas 
buvo atšauktas.Planuotas pade 
kos pamaldas vos per keletą-

ir

Sprogdina prancūzų 
atomd dirbtuves

PARYŽIUS, Prancū.—Kaip vy 
rjausybę, taip ir visuomenę nūs 
tebino praeitą sekmadienį padė- 

'tos galingom bombos beveik Įreng

Ir laivynui reikalingus degalus. n uolynai Viriuvojė.- “• ’“dirfetuvftri. Kiėkviėnim aišku, kršščič fniėšto Beira.
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Vilniaus krašto lietuviai veikią
Vibiiaus Krašto Lietuvių s- | sakė prasmingą pamokslu ęŲmin 

gos Chkagos. ’ _ > skyriaus lapkrį- įdanjas, kad patriotizmas 
čio 20 dieną. J.aunimo Centre, viena iš žmogaus kilniu dorybių.

visuotinas narių Būti patriotu nėra,kokia, blogybė, 
kuriame dalyvavo tai skaistus tėvynės ir' Dievo, 

nemažas skaičius narių ir sve-: meilės žęnklas, tai paties Dįevp 
čių. I duota apraiška. Pavyzdį paėmė

Susirinkimą atidarė pirm. J, iŠ senovės laikų Makabėjų bro- 
Lekas, kuris pasveikinęs atvy-;lių vedamą žydų kovą prieš Se
kusius pakvietė susirinkimui pir lenkus, kurie tuomet valdė Si-j 
mini..k...:ti L Truškūną, sekre- riją. Jų nelygi kova ir padėtos 
te:i;.at. J. \ ir.ciūną ir tam visų-aukos neliko veltui ir tik patrio- 
bi'vo p .t i ta. Ihrmininkaujan- tizmo dėka žydai išlaikė savo 
lis pa i _ pasitikėjimą pa tautybę virš 2000 metų ir šian- 
tiekė .licn f alkę, kuri buvo vien dien turi savo valstybę. Mes, 
ba'siai priimta ir sklandžiai pra f lietuviai, daug ką galime iš jų 

pasimokyti. Pirmiausia patriotas 
neturi būti vien tuščias žodis, 
bet jis turi parodyti konkrečius 
darbus — visišką pasiaukojimą 
ir net atiduodant savąją gyvy
bę už tėvynę ir Dievą bei savų 
tautiečių gerovę.

Tai tokios pamokslo mintys,

įvyko eilinis 
susirinkimas,

vesta, kas akivaizdžiai parodo, 
jog vilniečiai moka vieningai iš
kilusius klausimus apspręsti ir 
juos Įvykdyti.

Skyriaus pirm. J. Lekas pada
rė praėjusio pusmečio veiklos 
pranešimą, kuriame smulkiai 
nušvietė kas buvo padaryta. 1)
Dėl Suvcalkų trikampio lietuvių kurios tikrai Sražios> *** labai

gaila, kad gyvenime kai kieno 
i... Jei mes visi 

nurodytu keliu eitumėm, tai pas 
mus vienybė žydėtie žydėtų ir 

Į, nebūtų mūsų tarpe bereikalingo 
reikalu atatininkams raštas Lomierze^0- •
žos vyskupui M. Sasinowski, 
prašant leisti lietuviams savo 
statytose bažnyčiose melstis tė
vų kalba. Nuorašas pasiųstas 
Vatikano sekretoriui arkivysku
pui Agostino CasarollL Deja, 
iki šioliai jokio atsakymo nėra 
gauta. Numatoma tuo reikalu pa 
daryti užklausimas, nes jau 
pradėjo pusmetis nuo rašto iš
siuntimo.

2) Vėlinių proga buvo užsaky
tos pamaldos už mirusius vilnie
čius, kurios buvo atlaikytos Ma- . 
rijonų koplyčioje, šv. Mišias at
našavo kun. l*r. Garšva, kuris pa testo demonstracijomis Vilnių- ■

varžymo melstis savo kalba, yra
tingai kas liečia Seinų katedro- ma^ai paisoma
j e lietuviškų pamaldų neleidi
mo, skyriui ir jtaigojant, ;

VKL s-gos buvo parašytas tuo

Vilniaus panorama iš Gedimino kalno žiūrint

LIUDAS DOVYDĖNAS

-erzelio.
Vėliau vykta į šv. Kazimiero 

kapines, kur juos jau rado 
amžiną poilsio vietą 25 vilnie
čiai. Prie kiekvieno kapo pasi
melsta. uždegta žvakutė ir padė
ta gyvų gėlių pokšte. Buvo nu
vykta ir į Lietuvių Tautines ka
pines, kur aplankė prof. Biržiš
kų ir kitų kapus, šiose kapinėse 
yra palaidoti penki vilniečiai. 
Chicagos skyrius, tęsdamas sa
vo artimųjų kapų lankymo tra- 
diciją, atlieka labai gražu ir ; 
.prasminga darba. ' įkrito Į akis. Ir kažin kotaa bai-

3) Sąryšy su Įvykusiomis pro mė’ susitraukimas savyje rode 
u_raudonųjų karių netikrumą, skur 

.-.-A j dą, dvasinį ir fizinį’skurdą. ■ •
Kitą sekmadięnį generolą pa

mačiau mažam darželyje, užpa
kalyje namo. Išgirdęs mane ra

Baltušis — žemaitis buvo Įs
pūdingas generolas. Stambus, at 
rodė geros sveikatos, inteligen
tingas. Atrodė, kad ir jis tai ži
nojo, bet visu tuo nesididžiavo. 
Naujoje Lietuvos armijos unifor 
moję, dailiai dengiančioje stang
rų generolą, atrodė pagarbus, 
švarus. Ko taip trūko raudonar
miečiams karininkams, kurie 

išsėdėti iš karvės' knygų, 
raukšlėmis, išklypusiais batais

teisininkas Jonas Taialas
(Tęsinys)

gsniu pažiūrėjęs, ūmai nuslydo 
į šalį ir paklausė:

“Iš kurių reik tikėtis didesnės 
paramos, kaip seniau sakydavo, 
pamačės, iš inteligentų, ar iš dar 
bo žmonių, sakykim, liaudies”?

“Pirma, man regis, painioja
ma inteligentų, darbininkų dar
bas. Abeji yra darbo žmonės, 
tik kitose srityse. Lietuvoje jau 
nėra buržujų. Net mūsų feljeto
nistams jau atsibodo Vailokaitis, 
Lapenas ir Petrulis. Milijonierių 
pas mus kaip ir nematyti. Para-

Priimta bendrame mokslininkų, kultūros darbuoto
jų bei menininkų susirinkime. Parašai: Prof. V. Biržiš
ka, šalčius, Doc. Girdzijauskas, Rašytojai: Čiurlio- 
lienė, S., Venclova, A- P. Cvirka, L. Girą, K. Korsakas, 
L. Dovydėnas, S. Nėris, K. Binkis, K. Boruta, P- Juo
delis. L Butėnas, Rūkas, Lastas. Skulptoriai: Mi
kėnas, Strolis, M e n i n i n k ai: Ušinskas, S. Žukas, 
Kalpokas, Gudaitis, Vizgirda, Bulaka, Mackevičius, Kuz
minskas, Trečiokaitė. Artistai: Kačinskas, Mažei
ka, Grybauskas, Kubertavięius, Juchnevičius, Kimąn- 
taitė - Grigarauskienė, Lukošius, Agronomai: Že- 
benko, Šklėris, Žukauskas. -Inžinieriai: Kolodnes, 
Alperavičius, Lamdanskis. Pedagogais Žiugžda 

•Ruzgas, Busilas,' Zimanas. Žurnalistai: Šimkus, 
Meškauskienė, Mejeravičius, Buchalteris, Rbmanauskas. 
Juristas Kovalskis ir kiti (98 parašai)-

Vinbalsiai priimta Kunigiškių kaime (Rokiškio ap.) 
valstiečių susirinkimo, kuriame dalyvavo. 100 žmonių. 
Parašai: . ‘ .

(Tęsinys)
kad karo su. Vokietija vargu ar 
bus galima išvengti. Gal ir gana 
greit. Dabar Maskva turėtų iš
laikyti galimai sveikesni ekono- 
minj Lietuvos našumą. Taip pat 
būtų naivu norėti per vieną die
ną pastatyti. -Kremlių, t. y. lie
tuvį kepte iškepti, komunizmo 
pečiuje. Reikia laiko Be to, ka-L os reik Uukti iš. Lietu. 
rF^T'SU^^.FŠtxaL x!lvos.‘Jeigu mes jos pasitikėjimo, 

jos gana mažų reikalavimų ne
mokėsim patenkinti — neteksim 
visos Lietuvos”.

(Bus daugiau)

Vytauto K. Sadžio ,
PROGINE DAINA KALBOVUI.;

. • ' <■ V. {

Iš “ŽODIŽENKLO;’, — “KARNO KERO^IO’-. darbinės ;(operos), 
pagal gryniausią, —“AUKŠTĖNŪ' SANTAKŲ^, *-** tarihęii.Ui> 

) '!• Ii imt i rj/1 j.
»PasakojąnĮ, lengvai (4), 4, 
g-96 aštuntdiiė-GyD^sulaiiliDės, | kyląs. Įsileidoj^lbg^jajije? 
4^.i'į p'-.’-ą u’jtuvos ir Mask^^s^^^i^ r 
Į cSąuiHai-p^bifi>* žodžioavaltioJ tikinau, kad dabar tik nųp^^^’ 
^;nr G^^T’kįU^s^T^^^4kvos proto ir. rankų "pržžįausys'," 
kjausovai, Taifigi liurovaf kcūkėiką gero gaus ir nori gauti Krem 

F rodovoNaujiė- dariniai, pra?-linus, kompartija. Generolas la- 
į-r- sės 'darO\-ų.’..A- Tikrai • ješkovaij bai santūriai pastebėjo, kad par 
p- dairės vadoyų.-, Kili skaitovai; tija — pirm’visko.rAš pasakiau. 
L. sakė -rašo va uis..., Perduoti dar-| - r- ■ - L.—■..---- ■ -
U bai. geriem rangovam,. Mokovai: je, pagal ALTos nurodymą-pa-i 
Hr ugdė žinovus, sakovus...! Taip * 

paprasta, taip aišku—kalbovas, 
Fį Taip nuostabu, tai žavu — da

ro vas, Taip stebuklinga, — gra
žu — žiūrovas. Taip daininga, 
— trauklu — klausovas! Trauk- 
liat vestos slaptos naujokės, Po

etai. net dainius eilėje sustoję. Minutėm ir valandomis išdėlioji...!
I^eiškiai, — techniškai išvedžioji...! Veiksnį, tarinį, aplinkybę nau
doji. Priežodį. linksnį, kirtį dėlipji...! Sena, tampa lengva, lietuvių 
kalba, Kalbėti žodžiai Aukštinu tarme...!

Šią b’ daugiau proginių dainų — vaizdų ir su gaidom rasime 
šiuose autoriniuose kuriniuose. Mokantiems skaityti adrėsas:i 
‘'žpdižęnklas”. P. (X Bd^, 21X)5Q1iChicago,Ul. U. S. A. 60629 kaina 
$500-— ir aukščiau... Vertos... Tiktai paštu...

V. K. Sadžiųs, ;‘KRISTĄL — ŠIMTINE”, 101 dainų $5.— 
l‘ŽOl5lšVĘNTIS’\ 50 tauL dainų 0,50. - 
Ž0DISKAMBISr, 80 dadainių... 5(X). 

6ZODIVAIZDĄS’\ 30 - 10 vaizdų. 500.— 
‘ŽODIŽENKLAS”, 274 dainos... 5000.—

V.I.S*diius"S7AKS",žiur.*ŽO3IŽŽ5EL<r 

Daises i;

FE U i -S '

»ŽODIŽEMKLC - GIKTABIMO

'r/i ;
t IS r

kuris gerai prižiųfĮm.opi^: daigo-., 
vėmis ir gėlėp^^ u^ėmė plekeli 
tarp namo ir aukštokos tvoros". 
Susėdę ant laiptų cementinės pa
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V.K. SADŽIUS DAI.«»GS KALBĖTOS... 1

ŽODIVEIKRAS III
/WKDACCIOS 1:1/

V. K. Sadžiųs, 
\\ K. Sudžius, 
V. K. Sadžius. 
V. K. Sadžius,

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$5000 or mori 
minimum 

30 months

sų priešu — vokiečiais. Aš paste 
bėjau, ikad tas didelis ūpas, mil
žinišku demonstracijų srovė ap- 
rimsta ir nepaslepia .nusivybmo.

“Kokio nusivylimo ?” ūmai pa- į 
klausė generolas. Man rodos, jis, j 
senas revoliudijų, nusivylimų Į 
4ilkas, gerai sukrato, kad tos de- tojas dr. R. J. Hali padarė pir- 
monstracijos, agipropas — dirbti mąją aklosios žarnos arba apen- 
nė, melaginga butaforija. • dipito operaciją. Dabar ta ope- 
A.4<“Kad ir areštai, kad ir gerų’racija laikoma viena iš lengviau 
^'spęeiaiistų, valdininką atleidi-Jjsią.-"I

Griaunamas ūkis; pramonė, 
žiūrint paftinicrbiliėto, o ne pa- 

čper
: '^G^ieroiąšĮ^kiek’iištisūšiU Žvil- toro. ’

• LSSIi m. New Yorko gydy

' žmogus Įtraukia Į plaučius
viena minulę tris kvortas

geidavimą, skyriaus valdybą pa 
rašė nurodytiems, asmenims laiš, 
kus ir Įpareigojo visus narius ra j 
syti. Nogal ėdami nieku kitu'pa- t 
dėti, susirinkimas.niintimis.siun-' 
čia pavergtiesiems užuojautą 
ir linki ištvermės nelygioje ko
voje.

‘ Toliau buvo nutarta surengti 
tradicines vilniečių kūčias, ku
riose lietuviška visuomenė skait ; 
lingai dalyvauja.Tšsišėmūs die- : 
nbtvarkei, susirinkimas buvo ' 
baigtas. Susėdus’ prie'vaišių sta
lo buvo rodoma skaidrėmis Vil
niaus, Trakų ir kiti vaizdai, kas 
sukėlė gražių -seųtiijieĮltų- Lietu
vos praeičiai bei aspięniškiepis 
prisiminimams. . ’ '• x ' ■ > .

J. Tijūnas •

ĮVERTINTI
JŪSŲ NAMĄ

ERWIN 'C

MieHjAELS
V .463,7, Ąrcher Ave. 

(.prie 47-tos)
254-8500

PĄRDL'ępAME VI- 
pRIJSĮyįįŠčlVŠ IR.

---- .-. ’7,000. MIESTŲ JAV-SE PER R'K L O;
iter-City Relocation, tance fx

t MEMBER - MES TĄ1£, PĄT 

RELO sĮs ČHl.ęAf^oS,

VISIEMS SHJNT1SIV SIWBJAMS

.Lietuvos Komunistinės Jaunimo Sąjungos Centro 
Komitetas. /. , - .... '

Tekstilės fabriko “Šilkas” darbininkų susirinkimo 
Įgalioti: Berškytė, Ihterspolis, Saltonienė.

Alaus bravoro a. b. “Volfas-Engelmanas” darbinin
kų pavesti fabriko komiteto nariai: Belinskas, Vamikas, 
Polinavičius, šlenkiūtė, Butkevičius, Farušaitytė.

Tekst fabriko “Cotton” darbininkų ir darbininkių 
susirinkimo Įgaliotas: L Simonas.

Lietuvos profsąjungų centro biuro Įgalioti: M«, Šu- 
mauskas, V. Lukoševičius, Š.. Lukoševičius, A. Burtus.

Būtų nuomininkų draugijoj: Žukauskas, ■ dr. Gar
mus, Žukas, ržŠl Juozėnas - Baįtrušis, buhalteris Fakta- 
rauskas, siuv. čiužas, darbim’ Narvydaitė.

Stiklo fabriko “Aleksotas”- darbininkų bei tarnau- 
'tojų susirinkimo Įgalioji; Sgirskaitė F., Praškevičius, 
Bagonayičius,

Germuolių, Pustauniškių ir. kitų kaimų, šakių aps., 
valstiečių, susirinkimo Įgalioti: valst. Leponis, Mitraus- 
kas, Narevas. . Į . , : ( i. :

“Kauno Audinių”- a.' b. darbininkų' ir darbininkių 
susirinkimo. (300 žmonių) Įgalioti: čąprauskas, Budrei- 
ka, Sankauskienė, Burokienė, MikoĮąųskas, Žilinskas,

Laisvamanių Sąjungos valdyba: Mackevimus, Žu- 
ka^, Steponavičiuj, Butkevičius, Bartkus, Galaunė.

Šančių fabriko “Audimas” darbininkų bei darbinin
kių Įgalioti.: Marcinkevičiūtė, Linkauskąs, Grajavas.

Lietuvos Liaudies Pagalbos Sąjungos valdybos var- 
:du: Grinsbergaitę, Domeikienė, Abramavičius, Pikaitė, 
Meigęlytė, MitLąuskienė, Meškauskienė, adv. Zimanas-

Tekst. fabriko “Pluoštas.!" darbininkų ir darbinin
kių Įgalioti: Artęnoyas, Pavlauskienė, Rupkutė.

Lietuvos Komunistų Partijos.- Centro, Konji^tas.
. IŠNAŠAS I^,: ‘ ;

“Lietuvos Aidas’” 1940 m. liepos 6- d.
Į Nr. 319; (5^28)(. šgštadieųi^ j)^l. 1-

VISOS LAISVOSIOS LIETUVOS KOVOS

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINQSį AND, LOAN ĄSSOC1AT

HIGHEST RESERVES- . v.. - j -i t A 2 * *

4971, ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL.: 14 3-8248
(WEST OR CALIFORNIA AVE.)

LON
>

HIGH RATES
* ’ ^^fe -1fe . i ■ < » »

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or mor«

PER ANNUM 
įfį $1000 or mort 
A 1 year mitų

Longshįąremen Unijos streikas pasibaigė. 
Visi paketai, -buvę sulaikyti JAV pašto siunti- 

’ nių skyriuose,.dabar jau siunčiami adresatam.
Neškit© ir užsakykite siųsti Jūsų dovanų 

paketus tuojau, bet kuriame mūsų skyriuje ir 
jie bus tuojau paruošti -išsiuntimui.

Fr

LINKI LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS 
S^YQ, KLIENTAMS.

723 Walnut St, ęijilądęlphįa, Pa. 19106

212 Ftfflf'Ayę., New; York, N. Y. 1001,0

b'- PLATFORMA-•

Vakar paslęelbtas Liaų<jĮrę^- vykiau,sybęs ijųtą^iųias 
apie, rinkimus Į naują, demokrątinĮ. Liaudies Seimą, bu
vo visame, krašte sutiktas su nepaprastu entuziazmu. 

( Jau vakar vakare daugelyje vietų Įvyko susirinkimai, 
kuriuose darbo liaudis ir darbo inteligentija pažada. Į- 

. tempti visas sayo, jėgas, kad pąversti liaudi.es seimo rin
kimus didžiule liaudies vienybės ir pasiryžimo uomon- 

r stracija. m . ■

Vakar buvo, sudarytą “Darbo Lietuvos Sąjunga”, 
kurios platformą rinkimams mes čia pat skelbiame.

“Darbo Lietuvos Sąjunga’1, tai ne kurios partijos ar 
grupės rinkiminė formaciją, bet visų darbo žmonių. — 
darbininkų, valstiečių, intąhgentų sąjunga. “Darbo Lie- 

. tųvos Sąjungoj” ęlatdįųnpą, jos kovos programą ię šū
kius Liaudies Seimo rinkimaųrs išstatė nę i>lųt,ckrąfcų( šu
lai, ne liaudies masėms Svetimi, reakcinių partijų vadai, 

j bet pati liaudis. Pirmą kartą mūsų krašto istorijoj rm- 
■ kiminę platformą sudaro ne partijos, kurioms rūpi -tik 
Į turtuolių reikalai ir savę. vadų karjera, ne liaudies prie- 
į šai, kurią priverčia liaudį, balsuoti už savo engėjus, bet 
darbo žmonės, kurie kovoja dėl geresnio ir laimingesnio 

i gyvenimo.
(Bus daugiau)
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liaudi.es


I

• B JONAS VALCICNAS

TRYS PORNOGRAFINES KNYGOS PUSLAPIAI i'u™
— O kam? — paklausė jis, dar niekaip nesupras

damas. • ■ . -
— Galėtum numanyti kam, — atsakė ji. — Nusirenk.
— O kur lova? — kvailai paklausė jis.
■— Lovos nėra ir jos visai nereikia. Tam reikalui skirtas 

specialus įrengimas, labai patogios staklės. Gali pasižiūrėti.
Ji mostelėjo ranka į.vidurį kambario stovinti prietaisą.
— Visa tai atliekama čia, šiame kambary, ir ant šitų 

staklių, — pridūrė ji.
— Bet aš nenoriu. Aš nieko nenoriu, — pasakė jis.
— Tau taip atrodo. Tave taip veikia seni įpročiai, 

kuliais tu turi atsikratyti. .. .. -
— Bet aš tikrai nenoriu nieko. Nenoriu!
— Tai pagaliau neturi jokios reikšmės, — atsakė ji, 

jau visiškai nuoga stovėdama greta jo. — Nusirenk.
Jis pradėjo nusirenginėti. Jis pakluso jai.
— Jokie jausmai čia nereikalingi, nebūk kvailas, 

vėl prabilo jinai. — Tu turi daryti viską, ką aš tau paliepsiu. 
Ir viskas. Ir daugiau nieko. Tiesa, su tokiais, kaip tu, visai 
šviežiais, man kiek maloniau, tuoj pats pamatysi ir vėliau 
gal prisiminsi, bet apie tai aš negaliu ir neturiu teisės kal
bėti. Renkis greičiau. Nežiopsok. Tam reikalui skirtas tam 
tikras laikas,’ ir per tą laiką mes turime su tuo dalyku su
sidoroti, nėra čia ko snausti.

Ji paliko jį, jau beveik nuogą, vieną ir nuėjo pirmoji 
prie prietaiso.

— Jau? — paklausė jis luktelėjęs. , '
— Dar ne, — atsakė ji.
Jis vėl palaukė, bet jį krėtė nemalonus šaltis, jis susi

gūžė ir neiškentęs vėl paklausė:
— Ką man dabar daryti?
— Tuoj... '
— Ar jau eiti prie tavęs?
— Taip, dabar jau galt Ateik. Man reikia įsitaisyti taip,
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— .Bet aš nieko nendrių,
kutenu tavęs', neišsigalvok. Paprasčiausiai ’ nenoriu, ir tiek.

— Nesijaudink, — - nūramiho jifeĮf;'^yiškas bus kaip • 
numatyta, kaip turi būti. ; J

Savo kūnu jis jautė visą jos, kūną, stabdžiai, Įrėmusi >
į jo krūtinę savo apvalias krūtis, bet jąin viskas buvo yįš tiek./:

Ir-jis neištvėrė. 7" - - ... ‘-į-'7.-^5'
— Eik tu po,velnių, ir viskas,:—ipasakė jis. -.7?:- i
J i patylėjo valandėlę, o paskuI^tuQ lygiu? L 

balsu, kaip anksčiau, paliepė: - '■> -:7. 7
—'Atsistok ir^^’ką darysi^.

Mes visai n^ilaikome^afik^?;'>7/?.7 -. i
Jis tuoj pat pakilo ir §isftrauk&
—• Pasižiūrėk.į mane iš tolo Ir'sugriškl Panlatysi, vis

kas bus gerai. ■ ' '■' 7'' ? ; į.7- k; z :
Lietuvoje gimęs Itchokas Meras parašė "Striptyzą", kurį išleido Amerikos 
ateitininkai. Vienuoliai šiame romane įžiūrėjo moderniu maldy apraiškas. 
Kiek maldos elementu yra šiuose puslapiuose ir kiek pornografijos, te-

tas kojas ir Alždėjo:jas,.truputį Jiiikte3ęjųs£per kdiįiš, vienų 
ant kitos ir atlošė galvą ąt^Į ir bent -77

Ir jis - krūptelėję,, pamatęs ją. ^ą. pat, į priešais,- Tanka-" 
pasiekiamą, nukr^itidtą.' Tiesa/ hebuvO -žaizdųnei ,tan-: \ - 
koše, nei kojose, nei p^ėrtąs/ŠdhaS^fe^o^ir-yėidtt netekėjo 
kraujas; bet jis matė'.ją. nukryžiuotą ir 'staiga .pajuto’ir 
pamatė save,prikaltų prie jo? tokioje-patrankų, kojų, /galvos' 
ir nuogo kūno padėtyje,- kaip ant.fcfyžiąūąt.; • /'■ 7 - 77 '.

Jis'nepasakė nė žodžio» 7 - 4,777^^ ~7;’? 777’0--'.
Jis apsisuko ir pasileido 'iš'tb iš tU'Hcbnifr.'

palikęs-ją, -nukryžiuotu motėiiĮ kaIg rsayo/krj^Ui,rūbus/ 7 
palikęsj, negalvodamas -apie.^to^ūG^^iąį^pfe’; ir.’ tosiaio-; 
gumas neteko .staiga jokios jrasheš.' ų „ Ąr

r:'-
JispasileidotekinaSr: škubėdaniaĄ'ūbpje: jč^'laikų--be«’<’

damas gatve ir mekantriai/atplėšė tžriūko - duris, 
Męr©M.'rv ~ ~įi-’-.’T
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Jeigu norėtume visai tiksliai 
įsisąmoninti ir pajusti kaip ir iš 
kur kilo LB Reorganizacija, no- 
roms nenoroms tektų mesti pla- 

| tėsnį žvilgsnį daugokai metų at- 
; gal. Prašau Gerbiamą Skaityto
ją būti kantriam — Įsigilinti Į 
visus įvykius ir aplinkybes.

Nesusip- -arimas ar 
pikta valia.

Prieš porą savaičių spaudoje 
pasirodė žinutės, smerkiančios 
LB Chicagos Apygardos valdy
bą dėl J. Kreivėno įtraukimo į 
trečiosios dainij šventės repertu 

! aro komisiją. Keista, kad tų ži-
Nerandu iškarpos, tikrai ke- niįėių autoriams daugiau rūpi 

lintais metais ciceriškis Juoząs Apygardos valdybos sukompro- 
Kreivėnas su savo muzikiniais mitavimas, negu principinis klau 
eksponatais dalyvavo komunisti sįm0 nagrinėjimas. Kitokiu at-

-į, - 2T ? _ _ JI   - J J « V-1 •

veju koks tikslas būtų skelbti 
netiesą. Tiesa atrodo taip.

LB Chicagos Apygardos val
dyba, gavusi iš Centro valdybos 
pavedimą organizuoti trečiąją 
dainų šventę Chicagoje, tuojau 
kreipėsi į Chicagoje gyvenan- 
čiūs muzikus šventės repertua-

nės “Vilnies” parodoje. Kada, 
šis įvykis paaiškėjo, siaubas nu 
siplieskė per visą lietuvių visuo
menę. Mokytojas, muzikas, cho 
ro. vedėjas, organizacijų valdy
bų narys — okupanto propagan
dinės parodos talkininkas, štai 
tau ir Devintinės...

Atomazga buvo stipri. Tuolai ro sudarymo reikalu. Muzikai 
kis Dainų šventės Komiteto Pir-I paprašė sušaukti visų Chicagos 
Th įninka s prel Ignas Albavičius [ ribose gyvenančių muzikų ir mu 
paleido minimą J. Kreivėną išįzikos ū . -
šventės veiKios. nn 
Fondo Pirmininkas pulk. Jonas J nu pavardes ir adresus.

: darbuotojų susirinkimą, 
veiklos. LB Kultūros j nurodydami visų šauktinų asme 

_____________ x • Apy- 
Švedas pašalino iš Kultūros Fon | gardos valdybai čia teko tik tarpi 
do valdybos. Tik iš mokyklos 1 ninko rolė (Sic. Apygardos val- 
nepajėgta išimti, nes pečiai bu-1 dybos pirmininkui teko tik ne- 

' vo stiprūs, nes vietinės LB apy'įrašyti Į sąrašą Kreivėno pavar- 
’ gardos pirmininkas visomis jė-į dės, ir klausimas būtų bent lai- 

: gpmis buvo atsisetojęs už Krei-jkinai aprimęs. J. V.). Apie to- 
vėna._________.' IkĮ muzikų nusistatymą buvo pa-

. informuotas JAV LB Centro
Apyg. Valdybos, pirmininkas pirmininkas. Jo prita

informuotas

tuomet buvo Bronius Nainys, o 
šių eilučių rasėj ui teko būti vai 
dybos rianu. . Įkuriame

Ir Įvyko -pasidalinimas apygar j y R .
dos- valdyboj e. “Nau j ienos” buvo 
rašiusios: penki prieš keturis.

ri ė prieš J. Kreivėno talkininka
vimą naujai šventei ir Įtaigojo, 
kad Kreivėnas būtų pašalintas 
iš: Cicero Lituanistinės mokyk
los. Tačiau pirm. B. Nainys su 
savo keturiais patikėtiniais aiš
kiai .ir viešai spaudoje pasiskelbė 
už Kreivėno tinkamumą. '

Kad ne iš piršto išlaužiu, Šuo* 
du pilną Br. Nainio laiškų ūs 
“Dirvos” 4.7. 65. Kiek atsime
nu, “Drauge” ir “Darbininke” 
laiško tekstas' buvo, dar daugiau 
Kreivėną iškėliąs, o iš “Dirvos 

■įora’šeinių- redakcija buvo iš- 
ifku sr. Gaila, nerandu tų įHi- 

“himū laikraščių

rimas tam susirinkimui buvo 
gautas. Muzikų susirinkimas, 

t dalyvavo ir du JAV 
Į LB Centro valdybos nariai, vien 

' balsiai sudarė minimą repertua 
ro komisiją ir jai pavedė pa
ruošti šventės repertuaro projek 
tąy .Paruoštasis repertuaro pro- 

’ jektas, su kuriuo visuomenė ir 
už Chicagos ribų gyveną muzi- 
ki buvo supažindinti spaudoje, 

Įsu mažais pakeitimais buvo pri
imtas vėlesniame muzikų susi
rinkime, greit bus baigtas spaus 
dinti ir išsiuntinėtas visiems cho
rams.

šis faktas rodo, kad trečiosios 
dainų šventės repertuaro (iš tik 
rujų ne repertuaro, bet tik re
pertuaro projektui paruošti) ko
misija buvo sudaryta ne LB Chi 
cagos Apygardos valdybos, bet 
Chicagos muzikų susirinkimo. 
(Čia Br. N. mėgina nusiplauti 
rankas, bet faktas, kad jeigu 
būtų buvęs pirmininko sprendi--

kaip nurodyta, — kalbėjo ji, guldama ant staklių. —•. O tu 
labai nekantrus ir nesupratingas. Aš tau atleidžiu tik todėl, 
kad tu dar šviežias. Pats nežinai, ko nori, ir neįsivaizduoji, 
kaip teisingai elgtis. Arba gaišti, kai reikia skubėti, arba 
skubi, kai reikia luktelti bent ki^k. Neužmiršk, kad viskam 
skirtas tam tikras laikas, net nusirengimui ir-atsigulimui, 
o paskui — gulėjimui, tam dalykui ir vėliau atsikėlimui. •

-.Jis klausėsi jos ilgos keistos kalbos, nelabai ką girdė- 
damas,' nes galvojo apie kitką; bet ėmė artėti prie jos, jau 
atsigulusios, jam staiga įdomu pasidarė, kas ’ gi čia taip, 
kaip tai daroma ir kokiu būdu galima prisilaikyti šiame 
reikale tokio didelio tikslumo.

Jis’ artėjo prie jos, gulinčios ant’ pusminkštės nuožul
nios lentos, prie jos, išskėtusios rankas ir atlošusios galvą 
atgal ir kiek į šoną. Jos kojos buvo suglaustos; tiesios, bet 

. tarytum kabojo ore, niekur nesiremdamos, ir jis eidamas 
ieškojo tos nematomos atramos, negalėdamas įsivaizduoti, 
kokiu būdu tos kojos, galinčios, matyti, susiglausti ir pra- 
siskėsti, tįso toje pačioje plokštumoje kaip ir visas kūnas, 
niekur ir nieko nesiremdamas.

— Dabar prisiglausk, — tarė ji.
Jis dabar klausė ir vykdė kiekvieną jos žodį.
— Uždėk ranką čia.
Jis taip padarė.
— švelniai kelk ją ir paskui leisk žemyn, tai bus kaip 

glamonė. Pasižiūrėk, kaip aš darau.
Ji palietė ranka jo petį, ir jos pirštai -nusliuogė kaklu, 

o paskui nuslydo žemyn.
Tada ji rankas vėl išskėtė, kaip anksčiau.
— O dabar? — paklausė jis.
— Padėk antrą ranką čia, — pasakė įinai.

. Jis padėjo.
— Tik nekutenk, iŠ to jokios naudos. Taip daryti ne-

. galima. ’ > •
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Mero Icnygot putlapU tuH ptynlimU pornografiji, non vienai prm< 
{iikona$ yra kitai nuomontba. Jli tOtaitinflia dotoHy promile

Itchokul Morui ui tokfy putfipfy pirriyrn^.

didelius darbus. Pirma, jie pa- 
Tr dėdx Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
j ’"užsimojimus. Antra, jie padeda su- 
I. kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
’ Ir parūpina fondus namams Įsigytu

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną; neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

i Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita*
neša _ J

duotas, Kreivėno kandidatūra 
būtų atkritusi. J. V.)

Kiek liečia J. Kreivėno darbą 
lituanistinio švietimo srityje 
(“Žiburėliai”, moksleivių pava
sario šventės ir kitkas) visuome
nę norime pinformuoti, kad J«> 
Kreivėnas jau 21 metus be per
traukos mokytojauja tremties 

j lituanistinėse mokyklose. Pasku 
Utinius penkiolika metų jis dirba 
Cicero šv. Antano parapijos li
tuanistinėje mokykloje, kuri yra 
parapijos klebono ir rinkto tėvų 
komiteto žinioje. (0, vis dėlto, 
vėliau Kreivėnui teko iš mokyk
los pasitraukti, kada visi daly
kai išaiškėjo. J. V.) Ši Kreivėno 
veikla reiškėsi ir prie anksčiau 
buvusių LB Chicagos Apygar
dos valdybų, sakykim, prieš du 
metus. (Man esant Apy. Valdy
bose anksčiau, ne vieną kartą 
yra buvęs pajudintas Kreivėno 
netinkamumas, buvo jau pradėti 
žygiai reikalui sutvarkyti. J. V.) 
Apygardos valdybos kraipymas 
bendradarbiavimo su okupantu 
linkme arba kaltinimas nesupra
timu yra tik piktos valios pasi
reiškimas.

UNIVERSAL
1800 Se, Hahted $t. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIU /BENDROVIŲ TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metalą. • ’ . : «: T - TeL 421-3070

LB. Chicagos Apyg.
Valdybos pirm.” 

“Naujienos” ir “Laisvoji Lio
tuva” šio laiško nespausdino.

Toks LB viešas išpuolis daug 
ką suklaidino. Teko vėl kalbėti, - 
aiškinti ir rašyti, bet jau kai - 
kurie laikraščiai pradėjo tokių 
pasiaiškinimų ir paaiškinimų . 
nespausdinti. Jie nededa ir ne- „ 
spausdina nė dabar. “Draugas”, 1 
“Darbininkas” ir kt

(Bus daugiau)
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15 cents net codt

(Tęsinys)

(Bua daugiau)

tri my mėnpjtiflTm 
vienam mėnesiui

fl JO 
mo

S18-00 
$4.00 

$31.00

Kanadoje:
metams ___ 
pusei metu ___
vienam mėnesiui

kalbų apie abejotinos vertės darbą, ragindami jaunimą 
jį pirkti ir domėtis ištvirkavimo scenomis, patys save la
biau apsinuogino, negu striptyzės- Be nuogumo, minties 
lėkštumo, ir stokos orientacijos, jie parodė, kad neturi 
jokios nuovokos ape gražiąją literatūrą, nemoka pasi
rinkti literatūros patarėjų ir net nežino, kad pornogra
fija jie laužia lietuviško jaunimo dorovės principus, ku
rių nepajėgs atstatyti net ir vienuolių generolai. Jie net 
nežino, kad pornografiją ir seksas netaps grožinės lite
ratūra, net ir tuo atveju, jeigu striptyzės užantin ųžkiši

Užsieniuose:
pusei metu ___
vienam mėnesiui 
metams ______

ežiose JAV vietose; 
metams____

pusei metu ___
$26.00
$14.00 Orderiu kartu iu užsakymu

Klausytojai ir kalbėtojai buvo 
tame pačiame lygyje ir vieni ki
tus aiškiai suprato. Gaila, kad 
nebuvo jaunimo.

Saulius Šimoliūnas

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, hm
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Prąeitą vakarą Amerikos lietuviai vienuoliai taip 
apsinuogino lietuvių akyse, kaip jie niekad nebuvo ap
sinuoginę. žiūrorai turėjo progos pamatyti juos tokius, 
koki jie iš tikrųjų yra, bet ne toki, koki jie nori žmo
nėms atrodyti.

C- R. Vancei nesiseka 
Brazilijos sostinėje

RIO, BRAZILIJA. — Sekre
torius Cyrus R. Vance gana ilgai 
konferavo su Brazilijos valdžios 
atstovais, bet tie pasitarimai 
jam nėjo pageidaujama krypti
mi. Sekretorius norėjo susitarti 
su Brazilijos vyriausybe dėl ato
mo energijos naudojimo, bet ne
gali susitarti. Atrodo, kad. da
bartinė Brazilijos vyriausybė, 
yra pasiryžusi eiti savais, ke
liais. Sekretoriui buvo pasakyta, 
kad Brazilijos vyriausybė ren
giasi išsiųsti iš krašto visos Ame 
rikos vienuoles, dabar dirbančias 
su tropikinėse zonose gyvenari-

Di«nr«*čia kainos:
hicagoje ir priemiesčiuose: 

cetams_____________
pusei metu ___________
trims mėnesiams _____
<nenam mėnesiui ___

dėti. Tačiau reikia veikti su So
vietų Rusijos disidentais, kurie 
Kontinento žurnale ]—:—~~~ 
Pabaltijo valstybėms teisę į ap
sisprendimą dėl nepriklausomy
bės. Toks eventualus plebisci
tas būtų žingsnis į nepriklauso- 

Metternicho laikų, kuris mybę.
padarė klaidą tramdydamas Diskusijose buvo daugumos 
Prancūziją, kai išsigalėjo indus- pasisakyta prieš plebiscito iškė

limą, nes Lietuva jau buvo ne
priklausoma valstybė ir savo 
apsisprendimą yra padariusi. 
Rusai plebiscitus sufabrikuoja 
ir paskui jais remiasi. Dr. Kar
velis pasiliko prie savo nuomo-

$30.00
$10.00

$3.00

miesčių ištvirkavimas buvo, ir tebėra svetimas, net ir 
norėdamas ši romano vardą išaiškinti, to negalės pada
ryti. Šio vardo neras nei lietuviškame žodyne, nes tokio 
lietuviško vardo nėra.. Neras jo ir angliškame žodyne, 
nes anglišką žodi Meras lietuviškai parašė.

Ką reiškia Striptyzaš? Tai jaunos motel’s, viliojan
čios jaunus ir ne tokius jaunus vyrus, nepajėgiančius 
susitvardyti ir sutvarkyti savo gyvenimo, Įtraukti Į ly 
tines savo, pinkles, kad vienas galėtų doroviniai suluo
šinti ji visam gyvenimui, o kitiems išvalyti jų kišenes ir 
apkrėsti ligom. Bešokdama tokia moteriškė dainuoja,!gos jėzuitai davė lietuvių -stątytuo 
jeigu dar turi koki balsą, o, jei jau likusi be balso, taijrius marijonų ir pranciškonų susitikimui, didelei pade 
kraipo savo krūtis, akis ir kitas kūno dalis, kad galėtų kai 
suerzinti vyrą ir nusivesti jį i savo guolį. Bedainuoda-

Tojc d'.y l/.' išiinktųjį tar
pe yra Lady Am-Pa FLm Pi', 
penicilino išradėjo Flamingo 
našlė '< dvi teal u aktorės Me
lina Mercouri ir Anna Sirodi- 
nou, kuri jau buvo paralmen- 
to atstove.

nustebome vėliau, visa nuėjo niekais.
|; Lietuvių kolonijos tada buvo labai skąitlinogs. 

sruogoje, nes *prie kolonijų būdavo parapijos, apie kurias kon- 
kurie v ė- centruodavusi visas judėjimas.

vis teko Westsideje buvo Aušros Vartų parapija, Milda-
Bagdižūuas

ir pagarbai išreikšti
Lietuviai vienuoliai, kviesdami jaunimą klausyti tūkstantinę.

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per 
six month, $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year, 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

$30.00
$16.00

58.00
$3.00

Naujienos eina tasdieiz. Uakirlant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1738 So. Halrted SL. Chicago • 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.'

Pinigu* reikia siusti pašte Mooev į

įme ir įvirkime vieta. Vėliau, kai Auditorija jau buvo pas- šiaip jau buvo priimta darbus gauti per kunigus. Jei 
tau kunigas išdavė raštelį, paliudijo, kad esi geras 

o žmogus, tai ir gaudavai darbą. Vėliau mes patys esa- 
'Ihe daug prisidėję naujiems ateivaras “dypukams” 
susirasti darbus. t ’

Senais laikais, jei turėjai kelis atliekamus dole
rius, taj nebuvo kur juos pasidėti. Vėliau galėjai pi
nigus pasidėti paštuose,- Sykį, kai aš jau laikiau ga-

kričio 20 d. surengė politines1 denių mažumo, nors rusai dau- 
diskusijas, dalyvaujant Dirvos ,giau klauso rusų disidentų, ii 
politinių žinių žurnalistui Vy-| Lietuvos laisvės kovotojų gau- 
tautui Meškauskui, Dr. Kaziui suolo, kurių pasaulis nenori gir 
Karveliui ir Algiui Zaparackui 
ir pravedant Jauniui Gilvydžiui. 
Virš 50 klausytojų susirinkimą 
atidarė ir uždarė ALTS Detroi
to skyr. pirm. Jonas Švoba.

Vytautas Meškauskas kritiš
kai apžvelgė politinę istoriją nuo 
von

Lietuviai pradėjo steigti bankelius, bet jie buvo 
Kryžiaus parapijo- -priyatiški. Nordsidėje buvo toks Mąrtinkaitis, susi- 

Brighton Parke F trumpinęs pavardę į Kailis. Jo įsteigtas bankelis su 
visais lietuvių indėliais po kelių metų nuėjo niekais.

Bankus turęjo Tananevijfius, Oliševskis ir kiti. 
Bankai išmokėdavę po 3% pąl.ūkanų. Kai kurie ban- 
-kieriai patys papįckd.ayo žiųpnęs, kad tie prieš metų 
pabaigą paskleistų apie jų pači,ų. banką gandą, kad 
jau bankrutuoja, užsidaro, ^mųpės tuoj eidavo iš to 
Banko atsiimti pinigus. .Jpi 'įmones nesulaukę metų 
galo, atsiimdąvo, tai nustodavo priklausančių pro
centų. Išmokėdami tpkiepis žmonėms pinigus ban- 
kieriai. pęrsppdaVO, kad jei laikę saėaitcs neatneš pi

lna žmonių 
nešti atgal, ir taip bankai pasipelny-

Graikiįos motery laimė
ATĖNAI.— Graikijos mote

rys turėjo didžiausią laimėji
mą ir rinkimuose į vyrų di-mi- 
nuojamą graikų paralmenfą. 
Galutiniais praėjusį savaitgalį 
įvykusių, rinkimų duomeni 
mis moterys laimėjo 12 vietų, 
nors ir po to lai. įėjimo graikų 
moterys turės dar tik 1 nuo
šimtį, 300 atstovų parlamen-

ANTANO IR KONSTANCIJOS
STANKŲ PRISIMINIMAI
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niCiniCT TA0 nrTDATTT lto Viršininkas, metų metus
DloikŲijlJ Vm UljllĄyllĘi I eksperimentavęs išrądp, būdą,

_ * . kaįp sumažinti cholesterolą pa
Amerikos Lietuvių Tautinės voje. Jis teisingai iškėlė skirtu- įį>se vištose ir tuo būdu jų 

Sąjungos Detroito skyrius lap- nią tarp Sovietų Rusijos disi- kiau&niuose, pašalinant iš viš 
tų pašaro gyvuliinį proteiną. 
Mėsos, šuvies ir bendrai gyvu
linius produktus ir dedekles 
paverčiant vegetarėmis, tai 
yra jonig pašarą ruošiantis grū 
dų-kviečių ir daržovių, nor-

Dės kiaušinius 
becholesterolo ..c ■ - V ’ -* t . - . .J '

Gera naujiena -iš*. Kanados, 
kad ten vištos pradeda dėti su 
per pusę (50%) mažiau, cholė- 
sterolo ir tai. pasiekta visiškai 
pakeičiant vištoms “dieta” (le 
salą).

Dr. Darrel Bragg, Britų Ko
lumbijos universiteto paukšti
ninkystės mokslo departamei

trinė Vokietija, sukėlusi du pa
saulinius karus. Net didieji po
litikai padaro dideles klaidas ir 
kartais daugiau nepramato kaip 
paprasti žmonės. Dabar nei 
Rusija nenori karo ir todėl kon
sekventiškai išsivystė detentėnės 
nuotaika. Bet pasaulyje yra ne
tikėtumų ir Lietuvos nepriklau
somybė gali būti atstatyta visai 
nenumatytu keliu.

Diskusijose Vytautas Meškaus 
kas pasisakė už jaunimo važiavi
mą į Lietuvą, nes iš ten jis grįž
ta patriotiškesnis. Tačiau šiuo 
klausiniu diskusijos neišsivystė.

Algis Zaparackas nušvietė rei
kalingumą dalyvauti Amerikos 
politikoje. Tik lietuviai yra per
daug čia neskaitlingi ir neturi 
finansinių išteklių, kad praves
tų savo kandidatus. Todėl kan
didatai turi ieškoti draugų kita
taučių tarpe. Jis pasakė, jog jo 
kandidatūrai į JAV kongresų 
prieš demokratą kongresmaną 
Blanchard buvo sudėta daugiau 
šia lietuviškų pinigų ir todėl vė
liau Blanchard.pradėjo skaity
tis su lietuviais, dalyvaudamas 
Washingtono demonstracijose. 
Čia reikia padaryti pataisą —Za-] 
parackas niekuomet nebuvo kan į gjais indėnais, 
didatu į JAV kongresą, nes pir
miniuose rinkimuose pralaimė- 
.jo prieš respublikoną kandida
tą. Gi Blanchard, dalyvavo tais 
metais Vasario'16. dienos mi
nėjime, kurio pasirodymą no
rėjo sustabdyti Zaparackas ir jo 
šalininkai, nors Blanchard buvo 
pakviestas prieš Zaparacko iš
ėjimą į rinkimus.

Dr. Kazys Karvelis ilgoje kal
boje nušvietė disidentų judėji
mą Soyietu Sąjungoje ir Lietu-

Žuvo 34 prancūzų 
kariai, ir lakūnai

MONYTRAL, Prancūzijo. — 
Praeitą penktadienį, sugedus 
motorui, nukrito karo tmsporto 
lėktuvas, užmušdamas visus lėk
tuve buvusius karius, žuvo 30 
kareivių ir 4 ilgulos nariai. Keli 
inspektoriai iš vyko į nelaimės 

-vietą, .kad galėtų ištirti nelaimės 
priežastis. Tokios nelaimės neša 
valstybei didelius: - nuostolius, 
nes kariams reikia mokėti dide
les kompensacijas.

kambarį. Kai laike savaitės daugiau 'stisipažno 
pasisakėm, kad ir mes esam nuo Perlojos, mūsų nuo- statytų ir didžiausias Auditorijos priešas “Draugas 
inininkas sekanią dieną išsikraustė, sakydamas, kąd ten ■ rengdavo savo koncertus. Visi pirkome šėrus, 
išvyksta į Kaliforniją. Už kelių savaičių 
jį sutikę piknike, dar neišvažiavusį.

Ir dabar, Vilniaus Krašto -Lietuvių 
pradžioje buvome prirašę daugybę narių, 
liau daugumoje nubyrėjo. Peir 15 mėtų man 
būti valdyboje, bet šieųipt (I960 m.),, rankas sudėjęs šis ten turėjo savo svetainę, o Bagdižūnas — savai žolino stoty j turėjau $3,000 čekį. Nunešęs į paštą nore 
prašiau, kad valdybon .neberinktų, nes esu 80 melą banką, -■ ‘jau pasidėti, bet paštas nepriėmė, nes indėliai buvo
amžiaus ir noriu pailsėti. ' /- h Noędsidčje buvo maža kolonija, ir vos merdėjo, apriboti $2,500 suma.

Kaip anksčiau minėjau, į'Uetųvių vaikių Čikagą Naujos?kolonijos buvo išaugę Rozelande. West Pul 
je įsitraukiau per Birutės chorą. Visuomeninį darbą mane. Didelės kolonijos buv 
pamėgau, rengdavom vakarus, vaidinimus, ir maų je, 18-je-gatvėje ir Bričporte. 1915 m 
pačiam tekdavo vaidinti. Geru dainininku nebuvau,1 buvo pastatyta lietuvių bažnyčia, bet namų ir lietu 

r bet balsas chorui tiko. ‘ .. •
Birutės choran prisirašiau, vadovaujant Petrau

skui. Vėliau vadovavo vargonininkas Pocas, 
liūs, atvažiavo St. Šimkus, buvo ir daug kitų 
iš„ Lietuvos aJiUaųkč Vanągaijį. net ir ląivakortę jam 
išpięko. Bet, Vanagaič’niį atrodė'. Jpd veikla Birutėje 
jam būtų pei; siaura. Atvykęs. Ąiųerikon jis tuoj su
paisė, prie 30rtos iri Haistcd gatvių. Vaidinimų repėti- 
tuviy kolonijas. ''' ’ ■

Birutės choro parengimai dažniausiai 
Bričporte, šv. Jurgio rūsyje — svetainėje, 
ir įvairioje bohemų svetainėse. Choro repeticijos 

vykdavo? kiekvieną penktadienį iniąslo parko patal
pose. prie 30-tos ir Haistcd gatvių Vaidinimų repeti
cijos vykdydavo šv. Jurgio svetainėje.

Lietuvių Aud.itorijpos tada, dar nebuvo. Kai sta- 
asi- tė Liet. .Auditoriją, buvo kilęs didelis sujudimas, ku- 

išnuomoti vienam pcrlojicėiui nigai ją prakeikę, sakydami, kad tai būsianti tik iš-

Iš komunistinės Lietuvos. išsiprašęs Meras, apraši
nėja tokias Paryžiaus ir kitų vietų, “linksmybių” scenas. 
Vienoje šio romano vietoje jis aprašė kelias, tokių strip- 
tyzių ir jų pagautų vyrų scenas, pačiais naujausiais žo
džiais, pačias-naujausias šio seniausio moterų amato, 
priemones. Kitoje šio numerio vietoje spausdiname tris 
Mero romano puslapius, iš kurių pats skaitytojas galės 
pamatyti, apie ką eina kalba šiame romane ir kokiomis 
priemonėmis Vakarus pasiekęs rašytojas stengiasi su
žavėti savarankiškai galvoti nemokančius skaitytojus. 
Jis neaprašinėja ištvirkavimo scenų anoje geležinės 
uždangos pusėje, bet jis stengiasi įtikinti skaitytoją, ■ 
koks yra supuvęs Paryžius ir visas laisvasis, pasaulis.,

Amerikoje gyvenantieji ateitininkai, naujai suorga
nizuoti ir anksčiau šioje organizacijoje’buvę, persitvar
kę pagal naujus vadižmo principus, pripąžj^ .Meęo^dąr- 
bą'pačiu vertingiausfu ir prąėitbis metais IšlėiSo Tšny- 
gos formoje. Protingiausias marijonas, mėgstąs knistis 
po knygas ir kelti dvasinius klausimus, tiek susižavėjo 
šia knyga, kad praeitą savaitę parašė šiai temai įvadą. 
Niekad lytinių klausimų viešai nekėlęs, vienuolis parašė 
toki vertinimą, kad sunku patikėti, jog tąj būtų jo dar
bas. Beskaitant kyla klausimas, ar jis pats šią temą rašė, 
ar prie studijos sėdo tiktai-šiaudelį ištraukęs. Savo mei
lę pardavinėjančioje moteryje ir josios pirkti užėjusia
me'jaunuolyje, vienuolis įžiūrėjo labai aukštos kategori
jos maldą, kurios paprastam nusidėjėliui nesuprasti. 
Kitas, vienuolis, pranciškonas, tiek susižavėjo “Stript-y- 
zo” aukštos kultūros scenomis, kad iš New Yorko atvy
ko Į Chicagą autoriui tūkstančio dolerių įteigti-už. gyvai 
aprašytas lytinio patvirkimo’scenas. Tuo ' tarpu Chica- 

namuose kamba-

Palestiniečiai labai 
siaučia Libane

BEIRUTAS, Libanas. — Li
bane gyvenantieji ir įvairioms 
palestiniečių grupėms priklau
santieji palestiniečiai labiausiai 
kaltina Egipto prezidentą Sada- 
tą. Jie vadina Egipto preziden
tą didžiausiu arabų reikalų iš
daviku. Palestiniečiai jį lygina 
izraelitams. Visa eilė palestinie
čių vadų tvirtina, kad jie turės 
sušauti Sadatą, kaip didžiausią 
palestiniečių priešą. Apie jokius 
susitarimus su Izraeliu, palesti
niečiai nenori ir klausyti. Savo 
pageidavimą nužudyti preziden
tą Sadatą jie, • keliais atvejais 
paskelbė.

vių dar buvo labai maža.
1916 metais atidariau maisto krautuvę Marquette

Sarpa- Parko kolonijoje, prie 69-los ir Rockwell gatvių kam- 
Biiulė po. Namų tiek mažai tada tebuvo, kad galėjai jugs 

suskailyli ant pirštų. Nebuvo nei gatvių, nei šaligat
vių, nei kanalizacijos. Marquette Parko kolonija pra
dėjo-sparčiau augti po I-jo Pas. karo. Gyventojų dau- 
guma buvo lietuviai, bet buvo ir vokiečių. Airių bu- 

nedaag.
Mudu su žmona turbūt esame seniausi Marqqette Į nigų atgal, Jirąras palūkanas. Bet daugu 

" avo Parko gyventojai. Marquette Parko lietuvių lųąmų pąbijpda’v 
savininkų draugija man per eilę metų išduodavo na-įdavo.
rio kortelę.Nr. 1. Aš pajuokavau, sakydamas, kadi 
kardinolo aatomobiliui išduodavo licenzijos lentelės’
Nr. 1, o dabar aš gaunu nario kortelę Nr. 1. “****

Eietuviąi tais laikais dirbdavo daugiausia stock- SKAITYKITE IR PLATINKITE 
jarduose, nęs ten būdavo lengviausia gauti darbą.’ DTFVPAfiTl UV ATTTTT7N' A O
Aš pats niekad nėjau į skerdyklas darbo ieškoti. VAwWm K * A

Pasko ja Antanas Stankus:
Atvažiavus žmonai dar labiau įsitraukėme Į biz

nį, turėjome valgomų prekių krautuvę. Tada prasi
dėjo mūsų darbai padėti karo pabėgėliams ir nuo 
karo nukentėjusiems IJetuvoje. Iš Lietuvos atvkdavo 
daug atstovų, tarp jų ir pats Stasys Šimkus, kuris 
sakydavo prakalbas, rodydavo kulipkų suvarstytą) 
savo sermėgą. Taip mus graudeno apie pabėgėlius iš 
Lietuvos, kad mes, kiek kuris išgalėdamas, paskuti
nius dolerius aukojome, kad tik juos sušelpus.

Mūsų šalpos organizacija tuomet nebuvo tokia, 
kaip šiandien, kad turime. Šįinadien turime tik vieną 
BALFą, o tada jų buVo net trys: katalikų, tautininkų 
ir socialistų šalpos fopdai. Kai tous fondus sutvėrė

me ir pradėjime rinkti aukąs rinkėjai ateidavo vie
nas pąskuj kitą, sakydanų, kad reikia sušelpti pabė
gėlius. D.uodi vienam — ateina kitas rinkėjas, pra
šydamas sucipti po Rusiją išsklaidytus lietuvius. Pa
sakai kad jau davei, tai klausia kuriam fondui. Dau
gelis nežinodavo, nei. kuriam fondui aukodavo. Tai 
tokią tuomet pas mus buvę netvarka su šalpos dar 
’v?. Šiandien galime pasidžiaugti, kad lųūsų šalpos 
lomią* o į vienybę.

Čikagoje perlojiškių buvo labai mažai. Cicerojc 
gyvena gal, l.šę'mps, o čia Čikagoje jų yra labai ma-» 
žai. Jei kurie ir ; ~a, tai gyvena, tartum nuo ko p 
slėpę. Sykį pnsitaik

pripažino: malus kraujagysles užteršian- 
čio ir užkemšančio cholestero- 
lo, normalus iki šiol 300. mili
gramų kiaušnio trinyje beliko 
150, daugiausia 200 miligra
mų. Kiek tokie kiaušiniai kaš
tuos?

‘Turėtų būti penketą centų 
daugiau tuzinui”, spėja išra
dėjas, tvirtindamas, kad auk- 
št cholesterolo kaušinių gady
nė jau praėjusi.

ma, nusimeta vieną savo suknelę po kitos, kol lieka visai 
nuogutėlė, arba pasilieka tiek, kiek policijos yra nusta
tyta. Kol viena scenoje sukinėjasi ir kraiposi, kitos jo
sios draugės zuja po salę ir rankioja savo aukas.

Praeitą naktį lietuviai vienuoliai pagerbė Lietu
voje gimusį, ten augusį ir mokyklas lankiusį Itchoką 
Merą. Komunistinėje Lietuvoje jis pajėgė prasistumti 
į rašytojus, o okupacinė valdžia išleido porą jo knygų- 
Lietuviams labai sunku išvažiuoti iš komunistų paverg
to krašto, bet Meras pajėgė gauti reikalingus, dokumen
tus, pinigų kelionei ir išvažiuoti į Izraelį. Ten jis ir 
šiandien tebegyvena. Jis tapo Izraelio piliečiu, atnauji
no ar priėmė hebrajų tikėjimą, suhebrajino pirmąjį sa
vo vardą, bet nenutraukė ryšių su lietuviais. Mokėda
mas kalbėti ir rašyti lietuviškai, jis parašė romaną, ku
rį pavadino labai jau nelietuvišku ir nežydišku vardu. 
Jie vadinasi “Striptyzas”. Tai sulietuvintas angliškas 
“Striptease”. Jeigu būtų kiek padirbėjęs, tai būtų galė
jęs surasti lietuvišką savo romanui pavadinimą. Jeigu 
būtų neradęs vieno žodžio, tai būtų galėjęs panaudoti 
du ar tris žodžius: Bet autorių to^nedarė. Lietuviškai 
jis parašė tokį romaną, kurio, pavadinime jokiame lie
tuviškame žodyne nerasi. Gal jis norėjo duoti . tokį pa
vadinimą, kad lietuviai nežinotų ką tas žodis reiškia? 
O gal jam rūpėjo sukelti, dar vieną misteriją, reikalingą



m. gruodžio mėn, 4 d. a. a.

KN. V. ZAKARAUSKAS

i
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Mirė 1977 m. lapkričio 24 d., 9:30 vai. ryto sulaukusi 85 metu amž.
Gimusi. Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko įtuliūdę: dvi dukterys — Antoinette Gribus, žentas Albert, 

Stella Geajrdn, 3 anūkai — James Gearon, Barbara O’Meara, jos

a. r. PiBTkiE^rt;!, Pr^ 

Tel. LAf<>yGt*e 3-1083 
AUTOMOBILIAMS ,

1 ✓ CįL ) mėty
ĮįL^ / / /t) Certifik«t*mv 
■TL . AAAŽiausir $.1,OOC

diugiiu.

OHTOMRTR1STAS

/*

rn

ketvirtd. 5—7 yąL 'valn . - 
Ofiso telef.:

Rezidencijos telefu 448-5545

2850 West 63 rd St„ Chicago. III. 6062$ 
Telef.: PRospect 6-5084

OBTHOPEDAS-PROTEZISTAt 
aparatai - Protezai. Med. ban 
aazau Speciali pagalba kojom* 

£ (Arch Supports/ir t'V'

GY DYTOJ/kS IR. CUIRURGąS-' ? 
speciąĮybą Akiį -M^’:

Valandos pagal ausĮtiįjįįi

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

; iš įvairiu atstumų.’

ANTANAS YJLIAVkS
I Tel. 376-1882 arba 37^5996

DK. V IT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ I190S. 
ut.sass2p52, W£<L5Š^/%tREĖlį 

‘ Te i. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antracL, trečiac 
ir peiiKt. 2-i ir 6-8 vai vak. šeštadie 

ruais z-4. vat -popiet ir kitu laiki

Gėlės, visoms progoms
BEVERLY HILL^ GtLlNYČIA 

2443 WEST 6ird STREET
Telfonai: PR 8-0833 if, PR 8-0834.
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy’ 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918, Southwest Hwy Oak Lawn

PERKRĄUSTYMAI .

MOVING 
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMĄ KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063 
t - ’ - .*

T)R. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sft. Pvlpsly Rd, (CrewfvA

A^-cal Buildina), TeJ. LU 5-6444^ 
P .ima ligoniu^ Mjml suvtantm.

Jei neacs.uep.a, skambinti 374-8004.

PK.LEONASSEWTIS 
lNJ$STv7ęūSLąs^ljj • 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WQPA^ 

M90 kil. A. M, 

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— l:0Qt VaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9;30 

vai* ryto, “

Vodėja Aldona' Paukus 

Telef.: HEmloek 4-1413

7159 So. MAPLEWOOD AV£ 
CHICAGO, ILI*. 60629

INKSTŲ ir ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telof. 69510533 
Fox Vaiiey Modicai Center 

860 SUMMIT STR^ęT 
ROUT6 $8, ELGIN, ILLINOIS

Hit. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1938 S. Haphęifi) Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

2618 W. 71 St. T<l/Z37-5I49
Tikrina akis Pritaiko aĮdnįjįS: ir 

x “contact ienses’”’/
Vai. agal susitarimą. Uždaryta treę

Tel.: 562-2/27 arba 562-272c

Rez,:. GI 8-0873

Vilniaus Šv. Onoą ir Bernardinų bažnyčios .•

bunolas nepadarys sprendimo, 
kad pinpojį rjp^ystė dėl kokių 
nors ^WX9 sudaryta ne- į
teisėki, j LKDfi ęicero skyrius rengia

ė? š. m. graudžio mėn, 4 d. a. a.
DivorsMOtjeji katalikai, kurie' ...,, “ v. , . . ' ; prelato Mykolo Krupavičiausir vėl crydiaj ąuaituoke, turėtų,^ "■ . .,lf . ...

susirūpinti savp padėtimi. Jie. septymų mel^ in.cUęs ininėji- 
turėti^ iigaj męte.ukiimt kięipt’s Išs minėjimas ppa^ dės 10 

j j savo parapijos kunigą ir paai- vaj <jq Q-tp jįy. Ąn|ano pa
rapijos bažj^pįęi pąmaldo-
įpjs. Po pą/npidU ^ęnkainės.

Gaila, kad lietuviškoje spaudoT Chicago j e, prašymu šią baus- 
je, ijti šiol nębuvo plątęsnįą, pa-pą.naĮĮęipįi, jAų {įrašymą pateų

— Lięląvoa Mepriklajusijmy-, 
bės sąyaiMk
riar kūręjąi, UMA m. sulyhnję 
prieš okupantus žuvų. 2,700 lais
vės kovplŲjĮų ijr j^irLizajjų. Ant
rosios bolševikų okupacijos me
tu, 1945—1952 m. laikotarpyje 

3^X9. ąpig. 3&QQ0 kovotojų už SUSIRENKFMl 
laisvę ir pfieš holšetikinį tero
rą. Koya? o ne pataikavimas pri
vertė okupantu? ir jų bendra- 
darbiautoj us būjj nuolaidesniąis 
ir žmoniškesniais.

yiiiiyU akuilęn^ijė ir meninė 
programą. Rengėjai
I“ T

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

* • < •
‘Garbink, mano Viešpatį, Ir nepamiršk visy |o garadarytcięi. 

Jis atlaidžia vih tavo nusidėjimu Ir šydo visas tavo ligaa^.
Psalmė 103:2. 3.

Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy
dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvieų jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite ne
mokamai. Rašykite; - -

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

Mažeika 81 Evans
akušerija ig MOX£RJŲ. LIGOS aiškinimo, ką reiškia ėkskomu- kinų. Ši bausmę teimyo,UĮę JA\-

GINEKQLOGINE Ck»iąURGUA ' ’ —
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
s'liepia, skambinti Ml 340Q1,

TEL. -r BE 3-5393

nikos bausmės panaikinimas 'alstybėse. 
tiems katalikams, kurie divorsaį 
vo ir vėl civiliai vedė. Ėmė ;
gandąi, kad Bažnyčia jąu pripa
žįstantį teisėta moteryste ir di- 
vorsuotųjų asmenų ir kad jie ga 
Ii priimti šventus Sakramentus, 

EĮąug -kam prašant paaiškini- 
md^a^.Sr trumpaLbandysiu pa 
aiškinti,rką reiškia katalikui ši
toks popiežiaus mostas, ką reiš 
ikia kątjikuiekskomunikosbaus 
mė ir jos panaikinimas ir paga- -čia moterystės, nesūa'rdomumą, 
liau ai -divorsuotieji ir vėl civi
liai- vedę gali ''priimti šventus Są 
'^ramentus. •

U f Tai grynai sieiovaainis (jiasro-
Neseniai. amerikiečių spaudoj- liracinis), kad reikia pakviesti ir 

e buvo paskelbta žinia, kad- poT pdivorsuotuosius Kristaus tikin 
giežius Paulius/VI, panaikinę' 
ikskomunikos bausmę divorsuoy 
žiemą ir vėl ęivUįaį. susįtuoku, 
dems'. Tuo-jis suteikė jiems.ga- 
imybę sų^į#!, į tikinčiųjų ka- ^pintis. Bėt tai būtų nesudermar 
talikų^^endruomeiię. Iki .-šidLinu^.su krikšęioniškos-meilės dva 
ikskomunikos bausmę ųžsitrauty 
tavo kiekvienas JAV gyvenaĄ- 

liis katalikas, ku^ divųrsąyęs ir 
Pėl ciyiliai- susituokdavo.

v. ...... .... .

Ek^nąufliĮ^s^ -bausmė yrą 
ląžnytinė bausmėj atskiriant ka 
aliką iš tikinčiųjų/ferpo, bet nę 

.AP&šip.S'/ieškoti galimybių, kaip galima 
. . . . .. 3. p. . . . . . / būt sutvarkyti tokį jų moterys?
j t. Ęl^k^ųnSįpą b^smū JĄY. tės stovų, ' TV 

■ satalikamš :Wq vY
suotiname šio krašto, vyskupų 
nusirinkime 1884 metais, Balti,- 
morėje.

plisti j. Nors popiežius ęjcskomųnikps 
bausmę panaikino, 'bet tai dar 
.nereiškia, kad, di viršuoti e ji. ir 
vėj civiliai susituokę gali, pp.- 
irutį šventus. Sakrajnentus, kaip 
antai Atgaflpg irj šy. Komunijas.

Panaiki^ją^P.'ekskomunikos 
bausmės nereiškia/ kad Bažny
čios mokslas .pasikeitė, kas lie-

Koks buvo pagrindas ekskoT 
;mimikos bausmės panaikinimo? 
-Tai- grynai sielovadinis (pasto

racinis), kad reikia pakviesti ir

Ząrsiškių Klubo rudeninis bąlius 
. . . v _ .. ivyks šeštadienį, lapkričio 26 dr, 7:30Ąkvariunniosę laikomų val vak VyčiŲ 2455 w 47th 

auksinių žuvelių amžiaus vidur-1st Veiks bufetas, šilta ir šalta va- 
’kis yra lį7z metų, tačiau gerose karienė, laimės šulinys. šokiams 
sąlygose jos gali gvvęuti daug orkestras. Įėjimas

^ilgiau, Auksinjų žuvelių amJ auka $8 asmeniui. - Bilietai aunami 
i.*. - ■>' , ■ ; •* ■ • prie įėjimo arba rezervuoti telefonu
ziaus rekordas yra 40 metų. 925-6527. Klubo valdyba

SOPHIE DVYLIS
Pagal tėvus OVERLING

Gyy. Marquette Parko ir Roselando apyl,

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vietą 
Tel. 737-8600 
Tek 737-8601

EUDEIKIS
čiujų bendruomenę, nes jie eks 
komunika buvo iš jos’.išskirti. 
:Ir kad tokie nebūtų paskirti už
miršimui, kuriais nereiktų rūp 
pintis. tai būtų nesuderina.-

isia. Nuėmus ekskomunikos baus 
-mę, suteikiama jiems galimybė 
-Įsijungti- Įviešas tikinčiųjų ben- 
drupmenės pamaldas, nes eksko 

^mųniką. jie buvo, pašalinti, iš da- 
lyvavimo bažnytiniame gyveni
me. Suteikiama jiems. galimybė 

x ? * i -1' ■4 - ■ > r .

ir Stella Gearon, 3 anūkai — James Gearon, Barbara O’Meara, jos 
vyras'Michael ir Donna Milich, jos'vyras Peter, 5 proanūkai, sesuo 
Katherine Žilinskas ir jos šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western Av. 
Pirmadienį, lapkričio 23 diena 10:00 VaL ryto bus lydima iš 

koplyčios į Švę. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi ą. a. Sophie Dvylis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
. kviečiami dalyvauti ir suteikti jai paskutini patarnavima ir atsisveiki- 
* nifrją. ' ' ' • -

> Nuliūdę lieka:
dukterys, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8500.

GAIDAS. DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
♦ : f ■ 3 x t . “ ■ **-

. 4330-34.. So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai: LAfayette 3-0440

SlGŲERAiSKOS ALR-CONDLTIONED KOPLYČIOS

8.
tai gražus, krikščipniska^ męi 

lės . m-ostžĮą Xyięčią^ katalikus 
prie susitaikinimo. Bet dar kar- 

Po^į.ežjus. BajĮĮi,us_ VI, atlęreipęaįiręztina, kad divprsuotųjų 
lamas dėni^sj: j-;Ąmęrikos. Tąutjf | katąjikij sudaryta civilinė santųo

‘lės VyskupuKonfę^ieijo^, jvy ^ka, tpĮ Bažnyčios nebus skaito- 
-kusioą š. m. gegužio, mėnesį ma teisėta iki kol bažnytinis tri

J. Burkaus dvi naujos knygos 
“Dl; PASAULIAI” -"

vienas gerųjų ir_ kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psl. 
Kairia $8.50. “Teresė Neumanait^”, H-ji dalis išeina 1978 nu pradžioje, 
kaina S5.00 flLji dalis išparduota). Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengyaf suprantamos ir. kiekvienafn tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $13.50, užsakant iš: *

SŪDUVA^ 809 RAMBLEr ST^ HOT SPRINGS, AR 71901, USA,

CRANE SAVINGS ąnd Loan Association

4/ <?nd Rockwell, S.hręe^
VIĘTA

Mok«0w% 4 mėty

*!

0Mb*-

ON INVESTMENT
Acxpyxi^

T«Upmtnoi pidftos taupymo 00kąlt» mėnesio
dMdo polu© divldondą už vhą mėmttj.

. iwffiwaw. *AS J ***N*s«Ai
VAI.ANDQS; Ibrautl Ir KefvtrU 9;0b ryto — 8,00 vak.; 
Ainlrmt rr pėnHM*ni 9 00 ryto —'5« vakaro; Šešta-' 
dieniais »tQ0 ryto — U;Q0 dierj^ T^eč»4ieniai»| m*-

Gyv, 4050 So. Francisco Ave,

I Mirė 1977 m. lapkričio 24 d., 6:30 vai. ryto, sulaukęs. 61 metų amz. ĮL "i . « : - .»«* - '>. - , 4 ‘ -t ■
Gimęs Chicago, UI.
Paliko nuliūdę: sūnus Stephens, su žmona, 3, anūkai, motina 

’ Betty 'Pukel, sesuo' Alėlė Zunas. jos sūnus Wayne su šeima, brolis
į Frank Kasputis su. žmona, jų duktė Francine Fhurer ir jos šeima'bei' 

kiti giminės, draugai ir pažįstami.
šeštadienį. 5 vai. vak. kūnas bus pašarvotas S. C. Lack-Lackawicz 

koplyčioje; 2424. W. 69 St.
Ęįrmadienįj lapkričio 28 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios* į Lietuvių^ Tautines kapines. ?
yisi a. a. Alekso Kaspučio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidptuvese ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą;

Nuliūdę lieka:
supus, motina, sesuo, brolis, giminės

Informacijai tel. RE 7-1213 arba 652-5245.
EVW

LAST YfAfi. 2fiSO SCHOOL* 
AGB CHILDREN BETWEEN 
THE AGGS OP 5 ANO l4- 
WE88 KILLED BY MOTOR 
VEHICLE* IN THS U.S. 
Charles m. mayes, 
PRESIDENT OF THE CHICAGO 
Motor CLUB, ASKS DRIVFCS 
TO Be ESPECIALLY alert 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

TĖVAS IR SONUS 
MARQLETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
A1KS1S tutomobiliams pastatyti

NARIAI:
Chicago*
Lietuvi?
Laidotu viį
OireKtoriĘ
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

So. IJTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
L44G So. 50th Avė.* Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS, BIELIŪNAS
134$ So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

*■ ip • » - | _ * r _ z-- 1, «

GEORGE E. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd« 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL Vuli 7-6873
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. P<lo« Hiik, k^L 974-4413

3354 So. HALoTED STREET Phone: YArde 7*1111
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APLENK MUS IR MUSU NAMUS

seino vestuves. Tikrumoje mig
dolų tėvynė yra Jordano upės 
pakrantės. Iš čia jie atkeliavo 
ir veisiasi Ispanijoje ir kituose 
panašaus klimato sąlygų kraš-

Berlyno valstybinėje konserva
torijoje. Jos diplomatinis dar
bas “Modernioji muzika Lietu
voje” yra įvertintas labai gerai. 
Konservatorija jį išleis atskira 

1 leidiniu. R. Lamsatytė yra pir
moji lietuvaiti, gavusi muzikos 
daktarės laipsnį.

— Lietuvių Dailininkių Drau
gijos parodoje Jaunimo centre 
yra išstatyta 60 darbų. Paroda 
tęsis iki gruodžio 4- d> Atdara 
darbo dienomis 7:9 .vai. vak., o 
savaitgaliais nuo 11 ryto iki 9

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS f

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Gyvenant Padėkos Dienosiu buvo gausu ant stalų per da- 

nuotaikomis, svarbu žinoti, kad bartinio Jordano karaliaus Hus- 
dauguma amerikiečių praleidžia 
maistui tik 16-17% nuo savo al
gos, gautos po mokesčių atskai- 
tvnio. Tai vra mažiausias nuo
šimtis lyginant su viso pasaulio
aukšto pragyvenimo kraštais. Į tuose, bet Jordanas buvo ir li- 
Maisto kainų kilimas, lyginant ko migdolų sodu. Migdolai yra 
jį su kitu prekių kainų kilimu, labiausiai vertinami už savo 
yra taip pat mažiausias. Kalbant kvapumą. Ne veltui migdolo 
apie jautienos kainas, žmonės medis yra rožių padermės.
yra pratę sakyti geriausios jau-f 
tienos — steiku kainas, visai 
pamiršdami jautienos kainų vi
durkį. 1976 m. kiekvienam ame!
rikiečiui teko 193 svarai mėsos, 
kurios 129 svarai buvo jautiena.

• Nors konservuoti skardi
nėse produktai gali būti ilgai 
laikomi, bet ne- perdaug ilgai. 
Patartina namuose laikomas 
konservuoto maisto skardines 
keisti kiekvienais metais, seną
sias sunaudojant, o atsargas pa
pildant naujomis. Sugedusiose 
skardinėse yra ^ugedęs ir mais
tas. Atidarytose skardinėse ne
laikyti maisto ar gėrimo likučių; 
o sudėti arba supilti į stiklinius 
indus, bet ir juose ilgai nelai
kyti.

g Artėjant šventėms, šeimi
ninkės planuoja kuo nors nu
stebinti savo šeimą ar svečius. 
Daugelio pikantiško maisto re
ceptų sudedamoji dalis yra mig
dolai. Juos atrado 177 m. prieš 
Kristų romėnai Jordane ir na- 
vadino to krašto vardu — Jor
dan almond. Juos naudojo tik 
patricijų šeimos švenčių, vedy-

I • Changing Times gruodžio 

numeryje rašo, kad nežiūrint di_ 
;delio bedarbių skaičiaus, 4,600,- 
000 amerikiečių dirba dviejose 

' ar net daugiau darboviečių, o 
praeitais metais tokių skaičius 
padidėjo net 600,000. Trečdalis 
dirbančių du darbus turi finan
sinių sunkumų, 8%. taupo atei
čiai, 20% mėgsta dirbti.

a Daugelis' Amerikos lietu
vių sunkiu būdu pastebėjo, kad 
reikia saugoti savo sveikatą. Vie
nas aštuoniasdešimtmetis tau
tietis duoda tokius patarimus: A

1. Valgyk gerai ir’reguliariai, 
bet neperdaug.

t 2. Bereikalo nesirūpink ir ne- 
I sielvartauk. “Dievas davė dan
tis, duos ir duonos” — teigia se
na lietuviška patarlė.

3. Turėk gerą širdį. Padėk ki
tiems. . .

4. Būk draugingas ir artimas 
tiems žmonėms, kuriuos pažįsti?

5. Bandyk rasti pasitenkinimo 
dainos^,. . muzakoje, - -paukščių

. ... . - . ’čiulbę^ję^,gėlėse ir nuosavoje
bų ir krikštynų, puotose. Migdo- .apjjskojel t

\ - ~~^7~ fr*

260$T W^69thSt,J^tc»g»f ĖL6062£*^ė£^A; 5-2787 
Didelis Msirinklnttt geru rtSĖtet Įvairių preHę,

.': 7;.;MAlVl'ĄS;ižJRJR0PO8 8AND<LlV.< į< >: . «;<«•< >'

/•; •-/ - JA A ' ,,4 •; -į ■ " • ,

M. ŠILEIKIS

— Petro Stravinsko straips
nis “Nihilizmas mūsų literatū
roje’’ bus pradėtas Naujienų pir
madienio laidoje.

PETRAS KA2ANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Virginia 7-7747

6. Būk linksmesnėje nuotai- “Sveiki iš saulėtos Kalifornijos, 
koje ir prašalink iš savęs piktu- garbė Naujienų redakcijai ir 
mo jausmą. geriems beridradarbiams už ge-

_ , ., , . . ra dienraštį. Norėdanias prisį-
• , .? ■. . . . ■ dėti prie Jūsų darbų ir ji pa*

Sius su savo tautiečiai ir neg>- len in(ii s[uni.iu H ailksto u
venk atsiskyręs nuo jų.

' M. Miškinytė

— Juozas Kavalius, Cleveland, 
Ohio, atsiliepė į Naujienų pla
tinimo vajų ir jas užsisakė..vie- 
neriems metams. Nuoširdus dė
kui už dėmesį. Taip pat dėkui 
asmenims, kurie supažindino su 
Naujienomis ir padarė teigiam 
mos įtakos. Platinimo- vaj aus 
proga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo-, 
karnai. Visi lietuviai kviečiami- 
atkreipti į jas savo asmenišką 
dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir pareikšti savo asmeniš
ką nuomonę jas užsisakant.

. — Aleksas špokas, iš East Chi
cago.išsikėlė į .MėrrivįiĮe, Tnd,, 
Keisdamas?adresą, jis iš anksta 
apmokėjo^ prenumeratą ię/at-i 
siuntė penkinę Naujienų para
mai-.- iDėkuii
i l)f±L-Vytautas' feke.hūaąasApater-

raginimo savo prenumeratą. Ra
site $36 čekį. Tai $26 už meti
nę pręnumeratą, o $10 spaudos 
reikalams. Geriausios sėkmės 
visiems Naujienų darbuotojams, 
visiems linksmų ir laimingų ar
tėjančių švenčių”. Dėkui už laiš- 
kąjfir už dovaną. ’

— Stasys.Tiškevičius iš,Mar
quette Parko apylinkės 'kiek
vienais metais paremia Naujįe-. 
nų leidimų. Dėkui už anstybą 
prenumeratos prafęsimą ir už 
nuolatinę paramą.

— Linda Diana Savickaitė iš 
Marquette Parkoj baigusi Hub
bard. aukšt..?'mokyklą, studijuo-, 
ja politinius mokslus Rockford 
kolegijoje, jaukta į Amerikos 
universitetų bei kolegijų pasi
žymėjusių Studentų almanachą. 
Būdama aukštesnėje mokyklo
je^! aktyviai dalyvavo mokinių 
yėikiojej bei. J aunu jų. versliniu-' 
kų organizacijoje, išrinkta -Ori* 
cagos pietvakarių skyriaus pir-- 
mjninke, .gi- Bockfordb kojėgi-! 
joj ji yrą pirmoji, mergaitė; iš-" 
rinkta Į" Studentų tarybą. į. i*

— Vilija Siivinskaitė iš Pa-, 
tos-Parkotyra: nuolatine čelistė.-merafą, atsiuntė pebki^d^isew tos-Parkotyra: nuolatinė čelistė; 

kančią- metų kalendorių. .Po;$4 ^Southwest-simfoniniame orkėsĄ 
atsiuntė Bronius yigėiišįiš Aįays "tre.--Tarpe kitų orkestro nariui

^atia^išįUniDp -Piei*: 3ą®| 
.yišfepis.'- -•

& — D^3onušrdie<fi^^ 
Bostono, žinomas ii&bias 
Giedraičių. giminės, ■ 
dėjęs broliui Antanui-^eė 
greit ;, išeinančią . monsg

šunkiai:serga. Jo
Monika Giedraitytė, bj^rjjpinda-’ 
Ina ligonio gerove ir'^ra Wbį 
taika,-pratęsė jo Naujiemrpre
numerata.

— Paul J. Petraitis iš Tor-; 
rance, Cal., atsiuntė tokį laišką:

> Daugelio dailininkų darbų 
parodą galima aplankyti Čiur
lionio Galerijoj, Ine., 4038 Ar
cher Ave., Midland Savings 
B-vės darbo valandomis . arba 
susitarus tel. 436-1722. (Pr.)1

<► Tony Paznėkas, anksčiau 
tūrėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 Šo. Western Ave., da
bar išsikėlė į 5339 So. Washte-, 
naw Ave. Jis yra vyriškų ir 
moteriškų drabužių siuvėjas ir 
pritaikymo profesionalas.

Tel. Gr. 6^7603. (Pr.)

Kiekvienas lietuvis gali a p-, 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje ■ (SLA) organizaci
joj. ■. • Vaikams ir jaunuoliams 
pigi ' TERM apdrauda: $1,000 
tik už 3-doĮ metams. Jiems yra; 

>įr Taupomoji — Endowment 
apdrauda aukštajam mokslui 
arba studijoms. Klauskite apie 
grupinę Ąkcidentalę apdraudą 
organizacijų ^nariams — tik $2 
už $1,000 apdraudą. Dėl šių 
ir kitokių -informacijų skapibin- 
kite Kristinai Austin % Naujie
nos. Tel. 421-6100. (Pr.)

. . — Jėį. žinote asmenis, kurie 

.galėtų užsisakytiNaujienas,pra- 
Ždme atsių8tir' ji?»adresus.'.. Mes 
jiems silsime Nąujiehas dvi sa
kaitės nemokamai.;

X-— r***

‘Dėkingumas

91-Mj

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkam

4243 W. 63rd St., Chlcage 
Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALh 
Darbininku Reikia

A. G. AUTO REBUILD ERS 
need Auto Body Combination man. 

Steady. 
CALL 776-5888.

: ; •? - DAŽŲ PURŠKĖJAS
•U!,. • (SPRAYER)

Patyręs " dirbtuvės darbuose prie 
enarrialio (wrincles & enamel) darbų. 
$3;65! valandai. Reikia bent truputį 
suprasti ir įkalbėti angliškai.

2730 NavEtston Avė.
' • | ..r-'’.
—HELP -WANTED—FEMALE 

i.DarMhlnKy Relki^-

<- BEIK ALINGA MOTERIS gyventi 
.kartu ir prižiūrėti chroniškai ser- 
gančia moteli; - Duodamas .kambarys.

tįjjtįs po ,6:30 val.vak. Tel. 434-9589.

ASSEMBLER

91 jriohtuoti 'puošmenas. Ge-
■ aplinka ir nuotaika. Geras

NAUJIENOMS Šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
AmenJtoa natimą tuenrttoo ateifėjua bei uetuvlftor spauda pirmu bos ir ifflekut Mitinu pareUu iftžfnam Ifetoryb^ ikej.
Mimu Nutitemi plitininic ūju.

<AUJHN0S tvirtai stori Ir korula U*tnrw fr Kataru lairre.
sMdamat ir neaidėdaMiM į nndirioa m •knpontalz ar ta ]<aBo

AAUJIE308 palaižo tinr Itetsrrtą desadnttna* crapet. Ja bendru tsotita- 
dju ir remia Ttoq lletcrln beodmoatna darbu bei t&Mna.

KAUJEENGS atstovauji tyliąja Hotovfaj daugeuna iLri* peatmetlmA, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos; Ne veltui, gerose draugijose girti Naujto

Todėl Naujienų vadovybė Ir Valant komisija Jnbniejlnfaj metų proga 
■ikelbdama platinimo vijų kreipiasi | visos Kėtavtes pasekti Uetųvifitos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais uisipremimeraojknt Naujienas tikrin sudsryti 
Eindine tolimesniems darbams ne tik kiknšio. bet ir Tiso* iieMjos, 

p pat pavergtos Lietoros ir jos fcnontų gerovei, siekiant viiaotino he- 
tnviškų reikale Irnii— t /
KMNUOJAr Chicago]. Ir Ksn»do|. mrtama — 8WJMJ, poael mrt? — glCM, 

trims mėn. — $130, vlonsm mĄ>u 83.00. KHmo JAV vi«t»M motams 
— 826.00, pv*»i motu — $1430, vienam mėn. —. 8230. Užal«Wu» 
•9 —- $31.00 motam*. $u^peHnfmvf alcnčlama eomoframel.

Pnšemn naudoti žemiau eončių atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 80608

Q Siunčia-------------- 4oL Naajknij prenumeratai, Jubiliejinio
-rajaus proga paremdamas UetuvUką spendą.

Vajaus proga prašau siųsti N«njienas dvi savaite, susipaži
nimui nemokamai h; be jokių

f A YARD® IR .VARDAS

adresas

PERRY PLAZA’FOTELI : .
1007 Pirk Ave., Hot Springs, Ark.

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

501—523-9814.

.įkloįe klubas ,ir;jb naruti■-pasižy-i 
m'ėjo nuo?iYdumu,’ todėr jiT na-: 
rių gretose. galima sutikti tokių 
pat ašmenų iš daugelio Lietuvos 
vietovių. . Ypatingas svetingu? 
mas ir socialumas pasireiškia 
jų parengimų metu. Bus gera 
vakarienė, veiks bufetas, ir- lai
mės šulinys’ šokiams gros Adol
fo Ramonio'. orkestras. Visuo
met smagu būti tarp žarasiškių, 
tarąj gražiajame Zarasų krašte.

— Raminta Lampsatytė iš Tė
viškės parapijos, žinoma savo 
koncertais, gavo daktares laipsnį

•iwg J o .1 ,AKASKMMHMMRCMa**

Biblijos /valandėlė 2:30 p. p.
Pamaldos: . 3:30 p., p.

spektyvoy >'ateiSm. Reikia kalbėti 
angliškai. 7 Telefonuokite Mr. Ueno 
arbą Mišą "Ūki. .Y

'A'TelV72^6386

SAKATA PEARL C0.

55 East Washington St.
Room 429

AB JAU PASlDARETc 
SAVO TESTAMENTĄ?

RENTING IN GENERAL .

LIETUVOS AIDAI
Pėnkt. 9:30 *- 10:00 v. v. į- 1490 AM 

Sėšf, 8:00- 10:00 v. v.. L J 06.3 FM 

Veda K. BRAZDŽIONYTt
2646 W. 71 if Street, Chicago, Illinois 60629 

Tokf. - 778-5374

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai^ gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P ATRIA CO. .
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Saertniaftio) 

. . T«L 247-5011

padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Well, 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleisti 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3W Su legaližko 
mis formomis — $3JO. -

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
-falsted SL, Chicago TU. 60608 
kas non {vesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems «..

LABAI PIGIAI išnuomojamas kam
barys moteriai su visais patogumais, 
5 kambarių vieno asmens bute. Pa
geidaujama prisidėti prie švaros pa
laikymo. 2543 W. 39 PI. Tel. 523-0762.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St
De*, nemo* Q l*vta h H vMsus. 

Derteee asrsntuofss.

Skambinti YA 7-9107

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

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

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis i gražųjį Marquette Par
ką. 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 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS < AND CONTRACTORS 
" Namę Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI,
■ RATA ISYMAI

’ Toriu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVE. 
5254775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Teisiu REpubllc 7-1941

IŠNUOMOJAMAS nebrangus 4-rių 
kambariu butas antrame aukšte Gage 
Parko apylinkėje, pagyvenusiai porai i 
ar pensininkams. Skambinti rytais < _ 
iki 12-tos arba vakare po 6-tos vai. [ _ 

Tel. 476-4637

M. i I M K U > 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4239 $. Maplewood. Tel. 254-74M 
Taip pat daromi vartimal, flmlnlv 
Kkviatimal, pildomi pilietybė pra
šymai ir kitokį blankai

INSUOMOJAMAS 6 kambariu butas 
2-me aukšte Bridgeporto rajone.

Tel. 523-9276

1 Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av»
i Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5981

Didžiausias kailiu

par vieBlnteH 
UeterJ kailininku 

Chlotgo>

IBS North

(įstaigos) ir 
677-8489

blate Farm Life Insurance Company

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI

BEST1HINGSINUFE
STATI FARMI Jail Frank Zipolk 

£208 Vx W<Y5ffi St.
GA 4-8654 INSUB

give...
•o more win live

HEART 
FUND

OMCADO I, U - Saturday, November 26,1977




