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KARO
TRUMPAI 1$ VISUR

— Popiežius Voityla yra len
kų darbininko sūnus.-Jis gerai 
baigė seminariją ir greitai pa
darė karjerą, jn’es buvo geras 
katalikas ir gabus organizato
rius. . -'

— Skokie savivaldybė pralai
mėjo bylą aukštesniame teisme. 
Naciai turėjo teisę maršuoti Sko 
kie gatvėmis, nes gatvės yra lais 
vos visiems amerikiečiams. Na
ciai neturi teisės stabdyti trafi 
ko ir pastoti kelio kitiems ame
rikiečiams naudotis tomis pa
čiomis gatvėmis.

— Pittsburghe gyvenantis eko 
nomistas Herbert Simon laimė
jo Nobelio premiją už ekonomi 
nes studijas.

— Illinois politikas Partee pa
reiškė, kad jis nesirengia siekti 
Ralph Metcalf o vietos kongre
se.

— Lenkijos gyventojai labai 
diaugiasi, kad Romos Katalikų 
popiežium išrinkąs lenkas.

— Dauguma popiežius Joną 
- PąuHus U išgelbės lenlįus nuo 

komunistų.
Apąsiasio.Soinoza įsake 

deginti Masaja galvėjė gulin
čius" nušautus mastini nkųs.- BV 
jojo,, kad nekiltų pavojingos 
ligos. Lavonai buvo - apliejami 
žibalu ir padegami. -

r:
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MINISTU PRIESAS

šių metu rugsėjo 28 dieną lietuviu rūtų ir rožių vainikas First Federal taupymo bendrovės Brighton Parko skyrių 
darymo metu. Atidarymo cerer<ionijose dalyvavę didokas skaičius žnimlLit ir vietos pareigūnų. Paveikslo centre mato
me .,Walter Clark, First Fe(toaI'UuūpymS betNtrnvėš vykefe^mųji; ricepreSiKwfc* ^^ėjb' matome Ydde^iSDa 'George 
jo dešinėje stovį Richard LaVan, Brighton Parko prekybos rūmų pirmininkas. Ceremonijose dalyvavoįiš kairės j .iešinę 
Archer Road Kivvanis klųĮ>o pirmininkas Larry Dčbis. šv< Kankinių bažnyčios parapijos kun. L. Abrajhoviėz. Balzeko air 
fbmobilįų pardavimo bendrovės pirmininkas Stanley Baize kas. Trečioji* iš dešines yra Norma ;;Eipinger atidaryįo 
Brighton Parko skyriaus vedėja, First Federal vyresnysis viceprezidentas ir-skyriaus vedėjas Ottu AfatJi'pek ir mnijai a|r 
daryto First Federal skyr. vedėjos patarėjas Ant. Žakas. Didy-sis skyriaus atidarymas tęsėsi iki spolio T į'dienos ir buvo sėk
mingas. , ' ' :. / .-VKODĖL DOLERIS KRINTA

NAUJAS POPIEŽIUS PRAVES DAUGIAU 1REIKALINGU REFORMŲ
Rinkdami popiežių, mes nekreipėme dėmesio 

Į politiką, — pareiškė kard. John Cody
VATIKANAS. Italija. — Naujai išrinktas popiežius buvo'ko 

munistų priešas, kovojo prieš komunistus savo šalyje, bet jo iš
rinkimas popiežiumi nereiškia, kad katalikų bažnyčia užims 
griežtesnę politiką komunistų pavergtuose Rytų Europos kraš
tuose. — pareiškė kardinolas John Cody. — Rinkdami naują 
popiežių kardinolai visai nekreipė’dėmesio į politiką.

Kard. Cody dar pridėjo, kad litiką.
kalbėjęs su Philadelphijos^ Šiuos pagrindinius savo vei- 

kardinolu John Krol, lenkų klioktos dėsnius jis pareiškė Sisti- 
mės dvasiškiu apie Krokuvos nos. koplyčioje susirinkusiems 
rkivyskupą Karol Voitylą, bet. kardinolams, kurie iš aštunto 
jie visai neturėjo galvoje jokių i basa vi m o metu tiek daug balsų 
politinių išskaičiavimų. Jį pasi-J atidarė jam. Pirmadienio naktį 
rinko todėl kad gali būti geras $Šv. Petro aikštėje susirinko a* 
popiežius, nes jis labai gerai su- pie 200JltX) italų. Pradžldc ita- 
pranta katalikų bažnyčios do- lai buvo kaip ir nepatenkinti 
rovimus dėsnius, moka juos naujai išrinktu popiežium, jie 

norėjo, kad būtų išrinktas ita
las, bet netrukus jie pakeitę sa
vo nuomonę, kai popiežius Jo
nas Paulius Antrasis gražia ita
lų kalba, visai be jokio akcento, 
pasakė gražią kalbą.
. -p- Mes istiesim savo rankas 

’ir atversim širdi visiems tiems, 1 
kurie jaučiasi neteisėtumo ar 
iUskriin inaę^s^iĮi^ųgti^'kn- 
riuos sl^tų ekonominėj socia
linė ar politinė priespaudą, ku
rie, hėtujėtų 'sąžinės, pagaliau 
ir religinės laisvės pareiškė po
piežius. ' ' 3 ‘

šiais žodžiais jis palakė Ry
tams ir Vakarams, ko jis siekia 
ir kokiomis mintithis jis rengiasi 
grįsti savo darbą Bažnyčiai. -

taip išaiškinti, kad didelė žmo
nių dauguma juos suprastų.

Po visą pasaulį tikinčiųjų ir 
netikinčiųjų tarpe kilo susirū
pinimas,^ kai Bažnyčios galva 
tapo išrinktas-.‘dvasiškis iš ko
munistų pavergto Rytų Euro
pos karsto. Bijota, kad naujas 

■ kardinolas nepalenktų Bažny-. 
etos vadovybės, komunistanis 
paląpkią kryptinių £aip ta kryp- 
tįmf ijs|ėjo ’keli Pietų Amerikos 
dyąšįįkiąh Kard? Cody tų susi- 
:rūpinama suprato ir rado re- 
kalo paaiškinti laikraštininkam, 
kąd tokio pavojaus nesą. Jis as
meniškai' pažinęs arki v. Voity
lą, turėjęs progds šu juo išsikal
bėti ir žinąs, kad jis vykusiai 
kovojęs prieš komunistinę ne
teisingą sišlerną. šiuo atžvilgiu 
jo’’pažiūros esančios tokios pa
čios, kokios buvo fnirusio; popie 
žiaus Jono 'Pauliaus Pirmojo.

PANAUDOJA INFORMACIJĄAPIE LIETUVA Prancūzai pasisakė 
pieš Camille Chanioun

ALT Informacija

:: e

žymus 
buvęs 
Patarė

— Kanados premjeras Trude
au labai bijo rinkimų, nes kraš
to nuotaikos yra priešingos vy
riausybė.

— Vietoj mirusio Ralf Met- 
calffo, demokratų partija termi 
nui baigti kongreso atstovu pas 
kyrė demokratų partijos alder- 
moną BBenett Stewarda.

Saulė teka 7:06, leidžias 6:06.

Vėjuota^ vėsus.

FRANKFORT. — Vakarų Vo 
kieti jos pastangos pakelti savo 
markę lyginant ją su kaikurio- 
mis kitomis Vakarų Europos va
liutomis trumpą laiką kilsterėjo 
ir dolerį svetimų valiutų rinko 
se, bet tą pačią dieną — pirma
dienio vakare biržą uždarant do 
leris* vėl susmuko — už dolerį 
mokėjo nepilnas dvi markes bū 
tent $1.8615 markės. Markės 
vertė, lyginant su danų ir nor
vegų kronomis, vokiečių markė 
buvo pakilusi 4 nuošimčiais ir 
su olandų guilderiu 2%, su bel
gų ir liuksemburgiečių franku 
dviem nuošimčiais.

WASHINGTON. — Daug mė 
nešiu, praėjo kaip galingasis 
Amerikos doleris pradėjo smuk 
ti ir jokios priemonės nepadeda 
jam atkelti. Daugumas žmonių 
neturi supratimo dėl ko tokia 
galinga šalis leidžia sau kęsti to 
kį monetarinį-akrbrokšmą. Pa
galiau atsirado vienas iš dauge
lio, kurie tamsiame kambaryje 
juodos katės ieško ir viešai pri 
pažįsta, kad dolerio nuosmukis

KALENDORfiLIS
Spalio 19 Freidesvinda, Izao-

yra “misterija”. Jis yra. 
Amerikos ekonomistas, 
Prezidento Ekonominių 
jų Tarybos pirmininkas Herbert
Stein, kuris pripažįsta, kad prie 
žasčių yra daug, visos neįtiki
nančios, bet viena iš jų yra in- 
fliacia.

Spauda ir radijas sensacingai 
skelbia kaip keitimo biržose do
leris prieš Šveicarijos franką 
per pirmuosius devynis 1978 me 
tų mėnesius hukrito 31%, prieš 
Japonijos jeną 30%, bet pakilo 
prieš Brazilijos kruzeirą 21%, 
ir su Meksikos peso išėjo ly
giomis, o prieš Kanados dolerį 
pakilo 3.5 %r? Kanada : skaitoma 
JAV-bių užsienių prekybos stam 
biausias partneris.

Bendrai imant, preiš 15 sve
timų valstybių valiutas doleris 
yra nukritęs 9 nuošimčiais.

Susidūręs su įvairiausiomis do 
lerio kritimo priežastimis ir jų 
aiškinimais, Stein daro išvadą: 
“Galbūt, paprasčiausias išaiški 
nimas kodėl doleris nusmuko iki 
dabartinio lygio yra ta, kad žmo 
nes yra įsitikinę jog doleris dar 
daugiau kris”.

Į centrinę Amerikos Lietuvių 
Tarybos būstinę Chicagoje daž
nai kreipiasi įvairių miestu mo
ksleiviai ir studentai, ieškoda
mi informacijų apie Liehivą< 
Kiek tuo jie pasinaudoja, gali
ma spręsti iš laiško, kurį Vicki 
Valukas atsiuntė Altai iš Ra
cine, wis. Ji (anglų kalba) rašo: 
“As noriu Jums pranešti, kaip 
esu Jums dėkinga už man atsi
ųstas knygeles apie Lietuvą. 
Visos jos buvo man labai nau
dingos. Gausiu gerą pažymį sa
vo rašomajam darbui. Tikriau
siai, to nebūčiau pasiekusi be 
Jūsų pagalbom. Ačiū dar kartą”.

Paskutiniu metu informacijų 
prašė ir iš Altos gavo Illinojaus 
universiteto lietuvių klubas, 
(pirm. J. Brian Rcjšek), Pur
due univ. lietuvių klubas (pirm. 
Asta Marija Barkauskaitė) ir 
daug kitų.

Valstybėj departamentas 
apie Petkų

Altos Cicero skyriaus sekre
torius St. Paulauskas ryšium 
su V. Petkaus nuteisimu para
šė raštą Valstybės departamen
tui. Atėjo atsakymas, pasirašy
tas Valstybės pasekreloriaus 
W. D. B^lair, kuris pažymi, kad 
Petkaus likimu Valstybės de
partamentas susirūpinęs. JAV 
su rūpesčiu stebi Sovietų Są
jungos veiksmus prieš tuos, ku
rie siekia įgyvendinti žmogaus

Sdv. Sąjunga gerbti žmogaus 
teises ir JAV, drauge su kito
mis susitarimą pasirašiusiomis 
valstybėmis, kelia balsą, kad 
Sov. Sąjunga derintųsi prie su
sitarimo. Valstybės departa
mentas aiškiai Sivietų Sąjungai 
davė suprasti, kad tie areštai, 
teismai, žmonių varginimai nei
švengiamai paveiks klimatą 
santykių Sov. Sąjungos su JAV- 
mis, — rašo Valst. pasekretorius 
Blair.

^Lietuva bolševikų 
okupacijoje” ]

šitokiu pavadinimu knyga 
jau surinkta spaustuvėje. Joje 
bus tardvtu, kalintu, kankintu 
Lietuvos žmonių atsiminimai ir 
liudijimai bei sąrašas apie 2000 
nužudytų žmonių Lietuvoje. 
Knyga bus gausiai iliustruota. 
Leidžia Jūrų šaulių kuopa Klai- 

’pėda. Knygą redagavo Juozas 
Prunskis.

Alto vadovybė Detroite

Detroito lietuvių organizaci
jų centro rūpesčiu Lietuvių sa
lėje spalio 15 d. suorganizuotas 
simpoziumai į kurį išvykę dr.

i Kazys Bobelis, Teodoras Blin- 
[ strubas. dr. T^eonas Kriaučeliū- 

nas ir dr. Kazys Šidlauskas tu
rėjo uždavinį plačiau supažin
dinti apie Lietuvei laisvinimo 
klausimą ir galimybes mums 
pasinaudoti kai kuriais Helsin- 

teises Sovietų Sąjungoje. Hebjkio nuostatais laisvės byloje, 
sinkio susitarimai Įpareigoja

. PARYŽIUS, Prancūzija. Prah 
cūzijos užsiehio ministeris Lou
is de Garingaud pareiškė, kad 
Libane jau seniai būtų buvusi 
taika, jeigu buvęs vidaus reika
lų ministeris Camile Chaumoun 
nebūtų leidęs izraelitams naudo 
ti jo saviems tikslams. Premje
ras Barre pareiškė, kad jis šitą 
reikalą įšdėstysiąs prancūzų par 
lamentui. Prancūzija pasižadėjo j —----------
siekti taikos Libane, bet jis pri-l tulikų Bažničios 
tarsiąs kaip ir užsienio m- ginsiąs pagrindines Romos ka- 
kalų ministeriui, kuris jau yra. tulikų Bažnyčios doktrinas. Jis 
susipažinęs su dabartine Libano prižadėjo sekti anksčiau buvu- 
padėtimi. s*l,s popiežius ir nesikišti į po-

Naujas papiežiils, pareiškė 
spaudos atstovams, kad užtar
siąs pavergtuosius ir bandysiąs 
pravesti būtinai reikalingas re
formas. Jis paaiškino, kad jis 
sieksiąs popiežiaus Jono Pau
liaus užsimoto darbo, sieks ka- 

vienybės ir

— Daktarai Donna N. larayn, 
McFarkane ir Davis Thompson 
įrodė, kad kraujas lengviausiai 
ir aiškiausiai pasako, ar žmcr- 
gaus organizmas turi vėžio ce
lių. Vėžiui nustatyti buvo nau
dojami įvairūs metodai, bet da 
bar mokslninkai įrodė, kad krau 
jo tyrimas veži aiškiausiai paro 
do.

ARABAI YRA PASIRYŽĘ PRIBAIGTI LIBANO KRIKŠČIONIS '
Septynių arabų valstybių atstovai nutarė naudoti 

jėgą Libano krikščionims nuginkluoti
BEITADINE, Libanas. — Susirinkę septynių arabų valstybių 

atstovai nutarė naudoti prievartą Libano dešiniesiems krikščionims 
nuginkluoti, paskelbė Sirijos ir Saudi Arabijos atstovai, dalyva
vę Sirijos prezidento sušauktame pasitarime. Arabai yra įsitiki
nę, kad Libano dešinieji gauna paramą iš Izraelio ir vykusiai prie
šinasi Sirijos karo vadų patvarkymas. Sirija yra pasiryžusi nu- 
ginkluot visus Libano partizanus ir įvesti tarką visame krašte. 
Sirija negali leisti vienai Libano gyventojų grupei pastoti kelią 
taikai įvesti. Be to. arabai yra pasiryžę pastoti kelią Izraelio gink 
lų transportui į Libaną■rr—

Nevykęs prezidento
Šarkio pasitarimas

Arabai skelbia, kad Libano 
prezidentas Sarkis sukvietė vi
sų grupių pasitarimą taikai ats
tatyti Libane, o tame pasitari
me dalyvavę arabai nutarė im- rnouno vadovaujama libaniečių

tis prievartos priemonių krikš
čionims nuginkluoti ir Izraelio 
ginklams kelią pastoti. Tuo tar
pu Camile Chamoun. kuris da
lyvavo pasitarimuose, tuojau pa 
reiškė, kad tokio nutarimo ne
buvo. Arabai tvirtina, kad Cha-

milicija vedė pačią atkakliausią 
kovą prieš Sirijos karo jegasTX 

Kitų arabų karo jėgos susire- 
muose nedalyvavo. Tktai Sirijos 
artilerija ir tankai bandė okiL 
puoti pietinius Beiruto, prie
miesčius, bet jiems nepavyko. 
Prieš dešimt dienų buvo sutarta 
paskelbti paliaubas, bet Sirijos 
karo jėgos visą laiką apšaudė 
libaniečių laikomas pozicijas, o 
Sirijos artilerija kartas nuo kar 
to paleisdavo šovinius į krikš
čionių porcijas.

Ne •: permesti 30,000 
arabu karių

Tvirtinama, kad Sirija nori 
permesti 30,000 arabų karių, ku 
rie įpareigoti prižiūrėti taiką Li 
bane, į pietinius Libano prie
miesčius ir nuginkluoti krikš
čionis. Kol jie nebus nuginkluo 
ti. tai Libane negali būti taigos, 
susirinkusiems aiškino Sirijos 
užsienio ministeris. Apie visą 
taikos klausimą visai kitaip gal 
voja krikščionys. Jie yra įsiti
kinę, kad Sirijos karo jėgos pri
valo pasitraukti iš Libano, tai 
kršte bus taika ir žmonės galės 
ramiai gyventi, kaip iki šio me
to gyvena



Jos svajojo išplaukti į plačiuosius vandenis.MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERDlAVICItS

H1U-

KIAULĖ DRYŽA ...

(Feljetonas)

Jaunas būdamas mėgau
ziką ir dainas. Kai išeidavau į 
sceną deklamuoti, žmonės tryp
dami plojo. Pradėjau ir chore 
dainuc’ti. Choro mokytojas Cu
krus, pastebėjęs mano talentą, 
patarė dainuoti solo. Pradžioje 
gerai sekėsi, net viena boba pa
sakė:

— Tu dainuok projetarams. 
Neik pas tuos buržujus dipu
kus, tave jie nušvilps.

— Gerai, sakau, neisiu. Vie
nam koncertui pasiskolinau fra
ką, užsirišau baltą šlipsą ir einu 
scenoru. Visi smarkiai ploja, o 
kai atidariau burną, pradėjo 
švilpti ir baubti ...

Pagalvojau, kad proletarai 
nemėgsta buržuczinio- frako. 
Tiek to! Juk aš moku smuiku 
griežti.- Metu solisto karjerą ir 
ifiiu sutaiką. Atsimenu, kai ant 
alaus statinaitės sėdėdamas už- 
griebdavau, lai mainieriai net 
šokli pradėdavo. Vestuvėms bu
vau pirmas smuikininkas. Sa
kau, dar pasimokysiu pas pro
fesorių. tada nosį nušluostysiu 
tiems proletarams, kai išeisiu 
scenon . . .

Atsinešiau sax o seną smnike
lę pas profesorių į konservato
riją. Išsiėmiau iš “futlioro” ir 
stovėdamas laukiu, kada pa
šauks. Netrukus duryse pasiro
do didelė galva, kaip liūto sti 
plika kakta, o plaukai ant ausų 
plačiai atsikišę, nedidelis žmo
gelis, laibom blauzdom, suvel
tam kelnėm. Jis tuoj paklausė: 
— Kur pirmiau mokeisi? Sa
kau, kad aš pats išmokau. Jis 
sake: — lai pagriešk man. Aš 
ir užtraukiu:

’ - Kiaulė dryža, elgias 
Striptyze, čirčir-čir ...

Maestro papurtė savo
galvą, o aš laukiu, ką jis pasa
kys. Jis nieko nesakė, lik padė
jo gaidas ant pianino ir lie|>ė

žilą

htstį naikinama ganyta. 0 tai 
Jįu Universalinė gaida.

Kadaise Bėtavitl menininkai 
Vokietijoje, būdatoi DP stotys 
kieęe, svajoju paėižyinėti tarp > 
laidinėje plotmėje — išplatikti} 
) svetimus vandenis. Nežinau, 
ar dail. AldUna moka plaukti, 
bet, atrodo, kad jai pavyko.

Sigytc Pašilytė ,
Geras medlkHoja*

—r Prieš keletą metu aš vyk- 
davąu į Afriką tigrų medžioti, 
— gyrėsi vienas medžiotojai 
meškeriotojams. Vienas meške
riotojas suabejojo medžiotojo 
pareiškiau ir sakė;

— Kaip tu galėjai medžioti 
Afrikoje tigrus, jei ten visai jų 
nėra ? ' -z

— Žinoma, kad dabar ten jų 
nėra, nes aš visus juos iššau- 
džiau . . .

Grožis ir protas
— Kodėl tu, Aldute, tiek daug 

dėmesio kreipi f savo išvaizdą, 
e visai nesirupini savo kalba ar-^ 
ba proiti? — klausė draugė. AI-J 
du te jai atsakė:

į Todėl, kad vyrai daugiau žr\ 
Kūri, o mažiau klauso • .,

MOKINTA PELĖ.

Viena didelei mokinta pelė 
žinojo visus žmonių gudrumui, 
kaip jie gaudo ir naikina ių gi’ 
minę. Ėjo vieną sykį pro spą
stelius, o tuose buvo kvepentis 
laszinių spirgutis įdėtas.

— Ašz tos peczenskus neim
si u, tegul ji sau ežion būva! pa
sakė pelė: vienok pauostinti 
man nieko nekenks. Ji prisiar-1 
tiinusi su savo snnkuoczil pajų-}

gaidų groja, o’ žiūrėk, kaip jiems dino spirgutį, spąstelėi puolė j 
ant jos ir jai galvą sutriuszkL 
no. ?

Valkelei, turėkite akis ir pro
tą, nebūkite per daug, drąsus, 
valdykife piktus-nonis kūno sa
vo, galite prapulki, kaip fe pe
tuke.

(Iš Pamokslai Iszpminties ir 
Teisybės 3-čios laidos 1906 m.)

REKOMENDĄCBOS 
TARNAITEI

** Žmona: “Manęs yra prašę,! 
kad iSd uočiau rekomendaciją,! 
apie mūsų tarnaitę. Aš. tegalini 
pasakyti, kad ji buvo tinginė, 
nepunktuali ir šiurkšti. Na, ar 
nereikėtų dar ką nors, gal bųt, 
pridėti jos pačios naudai?” 

* Vyras: “Žinoma, prirašyk, 
kad ji gerai miega ir turi gerą 
apetitą”.

grąžino skolą
[ Du draugai — anglas ir ško-*

iš gaidų pagriežti. Aš ir~vėl: —< 
Kiaulė dryža ... •/

— Stop! Tu ir vėl kartoji .tą 
patį. Bandyk fortisimo, tik. nė 
pianisimo. ‘ *

Žiūriu į gaidų lapą, bet nieko 
nes u j) ran tu, ką tie kabliukai rei
škia. Tada jis man sako:

— Nieko nebus! Tu jau suga
dintas, toks, kaip kiti kaimo 
muzikantai. Tavęs nė pats vel
nias neišmokys!

Aš jam dar aiškinau, kad 
Rock and Roll muzikantai be;

KM teiringtuno vtaitkai jie nepažįsta, 
O Oešą faipįi jie dairiai Hvysta.
Ir pavyzdį dėl Iri aš čia pateiksiu.
Kažin kuria proga jau pragare kachdse 
Gytatė ir Smeižikš gretoj didingoj ėjo — 
Jie viens antram uileist pirmumo nenorėjo, 
Nk, ir triukšmarit dėl to pradėjo, 
Katram jų priešaky pirui tanams eiti tenka. 
Pirmumas pragare tačiau priklauso tam, 
Savajam artimui labiau kas kenkęs.
Taip šiam ginče, didžiai karštam, 
Gyvatės priešaky įnikęs, 
Liežuvį kyščiojo Šmeižikas,
O priešpriešais savu gyliu Gyvatė gyrės

t Ir šnypštė — niekados
Nedovanos tokios skriaudos:
Ji stengėsi pralenkti, šliaužė, yrės. 
Dėlto šmeižikas štai tik iš paskos. 
Bet Belzebubas šio pakęsti negalėjo, 
Ir kad šmeižiko pusę palaikytų, 
Gyvatę atiraųkt atgal turėjo, 
Pareikšdama#; “Nors tavo nuopelnų įgytų 
Aš faeneigim bet iš teisybės 
Teikiu aš jam čia pirmenybę. .
Pikta fąyo ir -gylys mirtingas, 
Ir kai arti, ta pavojinga. ?
Ne vieną kartą kandi tu be kaltės,
Bet ar iš tolo tu gali įgelti,
Kaip štai šmeižiko ;
Pik tam lieŽHviui kad pritiko ? ^
Nuo jo nepasislėpsi tit nei už kalnų .
Neigi už jurų gelmenų. rj -
Be abejo, 
žalos čia pirmenybė jo,
Tad šlišližkie iš paskoš ir būk rami!” — pasakė, 
štneižikas pragare ‘garbesnis už Gyvatę.

(J;A. Krylovas, PASAKĖČIOS. Vertė L Vafeitfe, 210 psl. gaū^ 
narnaNaujienose, kaina $4).

Į JŪRA reiškia didelę neapykantą, bet jūrų kiauly-

žuvėdras ar kitus jflros paukščius reiškia nelaisvę arba 
civilinių teisių susiaurinimą- Jūrų liūtas reiškia nuo- 
stolius.

JUOSTĄ turėti ar ją matyti reiškia turtą ir garbę, 
'tik nutraukta arba suplyšusi juosta Ženklina SUitilftą 
meilės.

KABELĮ arba telefono laidus sapnuoti nieko gero 
nereiškia, tik apkalbas ir pletkua, o visuomenės veikloje 
arba spaudoje dirbantiems—piktą propagandą.

KACAPĄ arba didrusį sapnuoti reiškia apgaulę, 
maldoniai su juo kalbėti — kolaboravimą ir savų reikalų 
išdavimą, bartis su kacapu laiškia garbę ir laimę dėl sa
vo anūkų ir ainių- -

KAIMAS arba lietuviška kolonija bei apylinkė reiš
kia naminius barnius ir. nėsantaikas, degantis kaimas - 
yra tolima kelionė, gra.žus kaimas —-laiminga gyvenimo 
pabaiga. . \

KALMENE gyvulių: jei riebi —-gerai: turėsi 'finkš-. 
mą. ir gerų gyvenimų, bet. jei kūda-ar.bldgai įrodanti 
—turėti nepasisekimus ir liūdesį. '* V

KAIMIETI įtekti yragarbė, su jųo^ kalbėti’į-flai- 
.. pasisekimas visuomenejp

KAKLAS riebus reiškia lainįę ir gerą gyvenimą, liė- 
sas —liūdesį ir vergystę,
moteriškas kaklas gašlavimus ir meilikavimus. ' •

KAKTA reiškia-.protą ir protinguifl^,. jei aukšta— 
gerą vardą, jei sužeista — nuostolius: Plati kakta-Ws- 
kia visuomenės tesantaikas Tr buliškas grumtynes dėl

ploja. Jis sako:

— Ten ne kultūros muzika; 
bet akrobatika. Gal ir tave ten 
priims? As tau nieko negaliu 
padėti, — atsakė maestro ir iš
ėjo, net už pamoką “nepačeži- 
no”. Bet aš jam dėkingas, kad 
sužinojau tai, ko anksčiau ne
žinojau. Išėjau iš stadijos stni- 
čiolą rankoje nešinas.

Dori Pilotais

IŠPLAUKĖ U
svetimus Vandenis

Draugo 235 nr. kultūriniame 
priede P. Visvydas labai gerai 
įvertina dail. Aldonos Audfohy- 
tės-Variakojiėnės piešinių ciklą 
apie Raiiibyno kalną, kurį pa
vadinu kalva. Tačiau pabaigoje 
jis taip parašė:

— Būtų įdomu išgirsti kita
taučio nuomonę apie šiuos Al-j

■SRggeRgl^lkS^XSg

Aiškinama, kad grėillčelitiūšc atsitinka daug nelaimių, nes 
didžiųjų sunkvežimių’ vuiruotc'janis mažosios mašinos atrodo, 
kaip didelis vabalas ant priekinio stiklo.

donos paveikslus. Lietuvio aki-p^6 vėlai ri&ktį buvo pakėlitn j 
mis žiūrint, dailiriinkė įddmiai Ūdrinis. Šfelga iš už kampo iš- 
santykiauja su mūsų praeities1 ililclo sti pištolfrta |Hės!kaš.
romantiškuoju silnbolizniu. Vis šktMafc, Hidfyttehigjų kad Vi- 
dėlto ji savu ciklą aptveria tau- švieti twbrišsteuk§, žtiibo įfrei-

Škotas, Hidttdailiss. kad Vi-

tiškai iliustruota tvora; Viduje 
viešpatauja tik mums daugiau 
ar mažiau artimi sentimentai, 
žinoma, su anglų menu susipa
žinusiam žiūrovuAldonos nti- 
jieštų senolio ar Perkūno vei
dai gal pirmins William Blake 
pranašo barzdotą, plaukuotą 
veidą. Jo išraiškoje kitataučiai 
tikriausiai įžvelgs ekologinį rir

Derbų rezoliucija kino teatre: ’ 
savo keliu, arba lai ji nusiima savo skrvbėlafte. 

v i*

tamu ištraukė piniginę 
^flygirittehiss tiž škola aL 
skaito rfalhtr 1c gvnni savu 
dt^ri ilgui:

uAf paiflėitt šiai skola, ku
rią kš fentštai ii (jo sciiai noriu 
gražiau? Aišiptašati, kad laiko 
iki šibl nctdrcjau’\

KOKS SKIRTUMAS

“Ar žinai. kok.> ’
tarp anglo, škoto ir airio?

“Ne. nežinau“.
.“Na tai airis iš'traukinio iš- 

Jipdainas visai nepažiūri atgal, 
anglas žiūri, kad nebūtų ko pa
miršęs, o škotas dar apsidairo^ 
ar ko nors kiti nepamiršo”

WMi©A
iJgOilis: “Al- gatiiifa Išgydyti 

neintgą?”
Gydytojas: “laip. įteikia lik 

iškąri sijiogti j pačią pagrindlrię: 
Ilgūs priežastį”.

Ligonis: “štai, kūjelis p, dak
tare. bet ncsniok per stipriai 

j mūsų mažyčiui, jam dar vos 5 
hiėn, amžiaus“.

IDIOTAS

Skurdelis: “Aš nuoiht iš tavu 
j lūpų girdžiu negražų žodį idio- 
pas. Turiu rillj, kad tanistn tai 
’ taikote ne į mane*.
I Bortelis: uNebūk toks prie-

NEV18IEMS GALLMA

Porcijos teHctiflntasi- “Nie
kada du t tleitiaifaū td'IiilėSttt 
paritą taip tirišiukSlinlą ’ixjfwer- 
gahaiš kaip šiaiidrdf*-.

Policininkas: - “yt»L liiiesto 
savivaldybė tiką -išdalino, lape
lius, su prašymu į gyventojus, 

.kad neinėtvtu žemėn popierga- 
yraskriluinas liu tai (ic palts; ffiiR'Jau čia”, 
f: w ‘ ‘

Motery i iui

Iii ftm nuimi; nuo kabus, (artum daugiau Idiotui

_ ncMiHQ.pasauly*.

< Vteharitc lail6%žt\’3ę tilpo 
toks škelbilrias: tikslu
ie^kottia graži včrsiihiinl’ė su 
potnėgiais laisvalaiko dltbti 
tiattid MtuŠiis darirtfs hr ttfff*.

• Tingus farnątltotaa ,prašė 
pakelti algą ir ^akė bosui, kad 
jo trys ktMipahijos;
Bosas buvo lalmr ir
klateėą kukius kampanijos jo 
ieško? Tamsu tojais įsuk ė: MGa- 
zo, elektros* ir finansų kompa
nijos”. . - ‘ \

e žnifriiu vyrą.-
Tu sūsttfk rūky t f . hėrtiiląi;
kaip daktarai thąmBl.n ėųkyti ? 
Vj'tasf — Tu žtrtav fcad rūkyta 
mūša rtegctidą. irrmnit — Bet 
teMvizijoje rudė, kad nuo rūky
tus rttėsos žmonė^Vėžį gaūna. 
Vyras: — TSi dabar k suprask

žmogus, kas teisybę sako. Ašj 
esu praktiškas Žiiidguš ir fete 
rijbm netikiu.

• Milžtoj u je vyrus sako sa
vo žutotiai: — Žiūrėk, šis purias 
(tiri dvi nosis: viena balta, o an
troji juoda; — Eik tu, čia gi še
šėliu šalia nosies, = atsako 
žmona.

• 69-toj “Laivės alėjoj’’ prie 
baro susiginčijo utį ifitelėkttla^ 
lai dėl pasaulio. Vienas iš jū 
sako: — M&t&i Hiės gyvename 
šiame p&aultfe, Dėt kiekvienai 
turime gdila įdotnų savo pa
saulį, savo pasaulėžiūrą. Antra
sis porija: — Gal Įneš gyvefta- 
tne apačioj saulės, tai it sdkn-> 
me, kad šaUIė viršuj. 6 žemė 
apačioj, Ne, sako afltrasis: — 
Tiktai naktį saulė Mna apačioj; 
o žemė viršuje. Į ginčą įsimaišo 
ir bartenderis: — Na, dar po 
vieną. Hc čierkutės jūs ginču 
neišspręsite.

• Pabaigai siūlau uždainuo
ti unisonu šią dainelę:

Tu, mėrgUile, augink rūtą, 
Kad bernelį gautum drūtą, 
Kad, jis fevq pamylėtų 

. Ir Vestuves pažadėtu.
Tada galis! Stikso žiedų. 
Pasirodyti bits fiegėda, 
Kad esi labai turtinga. 
Magaryčiom - dar laiminga.

Dort Pilotas

KALA^lJWA Kėiskia tuščią .garbę tf-“ 
višiidifieiiėje del-yięfia^lįškoS’.^i’&pyaiįdes; M^aerW- 
tidio. kvaihiffio. ; z<':? f-V' O ’ <

KALBA -atgauti ženklina, 
greit bigsis ib btis gerai, 
ti kalbant, 
šų propags ndęš,: kalbėti 
gystę. ir džiaugsmą. . •' J -V; į

i KAMPOS Aiškią 
fėdoti — godumą ir įvairiW;va^g6s!T**wt»žv J

KALĖJAM 
bet būti kalėjime—raniyKė Jseitr
Ir.jo — pavojus tau arba 
įėjimą — saugokis apgavikų ir"blogO«-v&Ho^ žffiū!mlU.'' "'

KALENDORIUS ženklina pavojų, ir Taiko sųnaų* 
dojimą nereikalingiems dalykams. ' ... '. ; - ' ;

KALNAS reiškia tdĖffiĄ kelionę, UpU į jj _ turėsi 
baimės, pavojus :ir nuostolius, ’kalnas apaugęs, mišku—’ 
liūdėsi ir nepasisekimus. Uoliniai kalnai reiškia pasise-; 
kimą, lipti nuo kalno — nepaisekimą ir vargui .

KALVIS—reiškia rūpesčius, boti kaiwiu-artImo /as* 
mete mirtis. Jei tas kalvis ližla — reiškia tau lunkų 
darbą, jei jis arklius kausto — saugokis, kad kas 'nofrs 
blogai tau neatsitiktų, pačiam geleži kalti = labai sun- 
d'U’bt,bet garbingą ‘ ab politini Ąrtįą

KAMANOS yra laimė šeimoj Ir visuomeniniame dan 
be, jas laikyti reiškia laimę tau ir visiems tavo .tautie
čiams, jas paleisti.»=.priešui džiaugsmas. . - % A

(Bus daugiau) ' • . ” -

į 1

Nedėkingas pilietis: ‘Tu 
saulėje . * .

elkis atsargia

a iClhur^lay. Octobfikjįįi *
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DAiNININKŲ BŪRELIS KVIEČIA
.. Lietuvoje nuo'dainų “laukai skambėdavo”, — taip seni dami- 

iįiiBįai dažnai pasakoja apie savo jaunų dienų dainas.

Į < Dajnąvo vyrai ir moterys, būriais traukdami į darbą ar grįž- 
motinos, supdamos kūdikius, ir jaunos mar- 

ęids, susimąsčiusios apie savo dalią. Traukdavo dainas vestuvėse, 
^baigtuvėse, sueigose, įvairiuose, pobūviuose. — Dainininkų Bū
relis yta pasiryžęs neleisti nutilti dainai ir čia, toli nuo savo Tė- 
vyųęs krantų. — Jis trauks lietuviškas ir amerikietiškas dainas 
4r spalio 29 d., sekmadienį, Martinique Restorane “Naujienų” su- 
-kąktuvfniamę-bankete.

J AS A. ŠARKUS, PH. D.

Ii čia dabar darosi?

IT’S AMAZING!

am OrSTEP grew j 
/3ROUMD 2 fa'Ą/LSp 
Found RY FLgeTOM.Vfl)

, k.: s dabar jau rinktinės 25 dienų mados nei tinka, nei patin 
rnt lų įkūrimo sukakties minėjimą daugumai pirkėjų, šioje ma-

: ma.

i

j?. Tikrumoje nuo detentės dau- tykiavimo su komunistais vie_ 
-giausiai ir gaudžiausiai nuken-; nas iš inspiratorių.

Tokią savo veiklą jis pradėjo 
popiežiaus Jono 23-čio laikotar
piu, vadindamas tai derinimu su 
komunizmu politika. Aldo Mo
ro^, turėdamas Įtakos ne tik į Ita 
Ii jos, bet ir Vatikano politiką,

tėję, nę priešai, bet jos puoselė- 
<Ą>jai. Tas dalykas, taikytina ir! 

' . bendrądarbiautojams ir 
^tūtų statytojams.bei, jų antrin- 

jie naudojasi 
fėtrohio*tikrumoje rusų, privi- w _  _ ______  c____
gijomis/Praeis laiko, kol lie- laikė tai neišvengiamu dalyku ir 
iuVUi ■ tiior įsitikins.

Tipiškiausiąs bendradarbiavi- be jokių kompromisų dirbo. Jis 
ino; net kolaboravimo, pavyzdys taip pat buvo krikščionių demo 

Ubai liūdnas finalas yra Ita- į kratų ir kompartijos seime ben 
■^još krikščionių demokratų par- • dradarbiavimo arch Rėktas. Aldo 
Aįjos- pirmininko Aldo Moro, i Moro didžiausiais Italijos prie- 

tivąėiąme: gyvenime jis buvojšais laike ne komunistus, bet 
pavyzdingas šeimos žmogus, ge- ’ griežtesnės santvarkos šalinin- 

katalikės it labai geras po- • kus. Ne veltui jo šeimos išleis 
piežiaūs Pauliaus -VI draugas įtame nekrologe tarp kita ko taip 
L$expatarėjas.. Jis- buvo Italij os sakoma: 
-^į^Šeįbnię^empkratų ir kdm- — šeima užsidaro tyliam liū- 
-jjįrĮjjoš: bendradarbiavimo archi desyje ir prašo tylos. Istorija 

vykdytojas, taip pat tars savo žodį dėl Aldo Moro 
^įiikanp Rytų politikos ir san- ’mirties.

Chontales inoiams of Mexico 
BEST DRUMS VlHlLE TFEJR CowS X9RE 
BEING Mfl-KEDl "TheV TRINK THE 
SOUND PLEASES THE AJMALS AND ’« 
INPUCES THEM TO Give MORE MILK1.

__ will float, r.....
8TĮSP»HD 1$ MbCECLV/HUV/ATTEgl

'MCVies' EGSS
THROWN AT
AcfoRS ART .
FIRST EMPTIED
CFTHEiR CONTgMTS 
->><£>1 Filled With 
MFHONWISE', 
Which st«s bettet? 
Akio Gives more*

Į du parodoje bus galima pamaty 
A. Plikys, a — įr gai įsigyti — kiekvienai 

į moteriai tinkamų drabužių.
Pasisvečiavimas 12 vai, prieš 

piečiai 1 vai. Viešnios kviečia
mos ątsilankvti, užsisakant vie
tas tel. 798-4194. arba pas klubo 
nares. Rengėju komitetui pirmi 
nirknu-ia energinga Irene Yonai 

‘ tęs. Klubo pirmininkė yra dar 
1 bšti ir pasišventusi Leontina J. 

transliuojama kiekvieną Dargienė.
ir ketvirta mėnesio sekma j Popietės pelnas skinamos sal 
snalio 22-rą dieną bus gir i Pai spaudos ir radio progra- 
dvejom valandom vėliau,.mom paremti.

radijo valandėlė
Hot Springs. Ark. radijo va

landėlė “Leiskit i Tėvynę” — 
Lithuanian Broadcasting SPA,

ta kryptimi labai nuoširdžiai

antrą 
dieni.
dima
būtent 4 vai. 30 min. po pietų j 
per KBHS stoti, banga 590 AM. j 
Laiko pakeitimas yra tik laiki- ■ 
nas. Su šia programa radijo va- Į 
landėlė žengs i trečiuosius gy- į 
vavimo metus. Dviejų metų su- { 
kak tuviu proga gauta naujų duos .

aukų. Pagarba ir nuoširdi pa » 
dėka visiems valandėlės rėmė-Į 
jams, kurių dėka lietu viskas žo
dis ir daina skamba Hot Springs 
radijo bangomis. Radijo valan
dėlės vadovybę sudaro Salome 
ja šmaižienė. Petras šmaižys ’-r 
Antanas Kruklys. Kontrolės ko 
misija — Kostas Marcinkus ‘ir 
Antanas Zubavičius.

AL

Korekturos pataisymas

š. m. spalio men. 17 dienos 
(Naujienų Nr. 237 buvo atspaus 
'dmtas straipsnis “JIE ŽENGIA 
į NAUJAM GYVENIMAN”, o tu- 
i rėjo būti “JIE ŽENGIA NAU- 
ijAN GYVENIMAN”.

Straipsnio autorių atsiprašo
me.VYTAUTO DIDŽ. ŠAULIŲ RINKTINĖS AUKOSAldo Moro buvo pagrobtas ko 

munisLinės raudonosios brigados 
š. m. kovo 16 d., o gegužės 9 d. 
buvo rastas automobilio baga-( 
žinėje nužudytas šūviais. Auto- j 
mobilis buvo pastatytas Romos 
gatvėje, pusiaukelyje tarp kom 
partijos ir krikščiohių demokra 
tų partijos būstinių.

Human Events savaitraščio 
rugsėjo 30 laidoje Vincent P. Mi j 
celi, SJ, gana ilgoje studijoje raj 
šo apie Aldo Moro stiliaus de-t 
tentę, Vatikano Rytų politiką: 
ir dialogą su komunistais bei jų 
okupacijoje esančiais kraštais, 
šių dalykų išvadoje katalikų 
Bažnyčia skaudžiai pralaimėjo, 
šiuos pralaimėjimus V. P. Mi
celi suveda į £ punktus:

1. Dialogas suvedžiojo daug 
katalikų vadų Ir nukreipė juos 
nuo pagrindinio katalikų Bažny^ 
;čios it^sįoy—>ijos / misi jos vesti 
<tikincįūę^u^- išganymai! Kristų? 
Je. JiepuyoęJąbaU^driaųnuma 
’nevrubtį-PTTtopirfę prikšcionyb^ 
.kurios" rtifeĮą$> -vesti'j^Eus^žmt^ 
nes Į' matėriabpe

2. Diajo|as pagimdė tūkstan
čius' buvusių katalikybei ištiki-

m. spalio 8 d. įvyko rink- dyje valdyba nutarė įvairiemsŠ.
tinės valdybes posėdis. Posėdis Į lietuviškiems reikalams, lietuvis 
buvo tikrai darbingas, garbin
gas ir labai dosnus. Tame posė-

S.

Leista rūpintis 
materiale gerove

PEKINAS. Kinija. — Iki šio 
meto komunistų partija draudė 
partijos nariams rūpintis savo 
materialine gerove. Reikėjo rū 
pintis visų gerove, o tada, šaky 
davo ir asmeninė gerovė bus 
geras. Dabar partijos centras pa 
ruošė ir paleido naują šūkį. Kiek 
vienas turi teisę rūpintis savo 
materialine gerove, ši naujovė 
zmomu buvo šiltai sutikta, nes 
jie mato, kad be pagrindo už vie 
na dalyką nebus persekiojami.

kai spaudai, mokykloms, televi
zijos, radio programoms ir kai- 
kurioms liet organizacijoms sku
ti stambesnę auką sumoje 550 
dolerių. Aukos buvo paskirsty
tos sekančiai: 1. dienrašč. Nau
jienos 50 dol., 2 Draugas — 
50 dol. 3. Laisv. Lietuva — 25 

t dol., 4. Sandara — 25 dol., 5. žur 
Inai ithuanus — 25 dol., 6. A-t 
' Kairio “Po Damoklo Kardu” 

p'rhncū gleisti anglų kalba -
25 dol., 7. Radijo “Margutis” — 
50 dol., 8. Radijo Sofija BaBrtkus 

: šeima — 50 dol. 9. Radijo “Lie 
tuvos Aidai” (K. Brazdžionytė) 
— 25 dol. 10. Lituanistinė Done
laičio mokykla —,50. dpi. 11. Lit 
Brighton parko mokykla — 50 
dol. 12. BADFas — 50 dol. 13. 
Lieti -Fondas, nežinomojo ’ šaulio 
sąskaitdn-^100 dol. Viso' 550 dol.
Taip 7pat tame pačiame posė

dyje, į rinktinės šaulių eiles bu
vo priimta 12 naujų narių.

I Be to, rinktinės valdyba nu- 
• 5: Paikas “istorinio kompro- tarė 1979 m.rugsėjo 15 — 16 d. 

mišo” bandymas su komunizmu į surengti garbingą Vytauto Didž. 
veda vakariečius prie savęs ap
gaudinėjimo tikėti į europietiš
ka komunizmą sandraugystėje 
su krikščioniu demokratu siste
ma ir į masyvų agresyvumą, 
galintį tas sistemas 
krūvon.

6.. Nežiūrint visų 
pastangų prijaukinti 
mą, tarptautinės intrygos ir 
jėgos agresyvumas padidėjo .dar; 
gi suaktyvintas nepaprastais 
žiaurumais. Vadinamieji tauti
nio išlaisvinimo karai bei kovos 
užsiliepsnojo keliose valsty
bėse. kurios pranyksta komunis 
tiniame pragare. Afrika tampa 
komunistiniu kontinentu.

Popiežius Jonas Paulius I ma 
tė šiuos dalykus, gerai juos su
prato ir rengėsi reformacijai. 
Dabar, išrinkus popiežium kard. 
Karol Voitylą, problemos tos 
pačios paliko.

Lietuvių Moterų 
klubo veikla

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo narės, vos baigusios va
saros atostogas, skuba lyg bite
lės su naujais darbais, štai, atei 
nanti trečiadienį, spalio 25 d.. Ri 
dge C. C. salėje (103 ir Califor
nia.] os ruošia madų parodą.

Paskutiniu laiku mes girdime 
daug nusiskundimų, kad šių

imu kovotojų-— vyskupų ir ku
nigų, dabar tikinčių į krikščio
nišką marksizmą ir socializ
mą, juos atitraukė nuo Bažny
čios, mokančios esminius dogmų 
bei moralinius dalykus.

3. Katalikų detentės politikai 
yra siekimas supasaulietinti ka'

I

V

pasitikėjimas krikščionybei

17S5 Sosth HaJsted Street CMcste, HL <S888KVIEČIAM Į NAUJIENŲ
suliedinti

pasėmusNAUJIENŲ 64 SIETŲ SUKAKČIAI PAMINĖTISekmadienį, š. m. spalio 29 diena
Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

1

*

; BANKETĄ RUOŠIA UNIVERSAL
.1

1800 So. Hahted St,

vidi Don't b« a Bom Ld®MMALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

ašute

iw

»

llllrt

BuyaŽarnolarflaror 
■ora powerful than you

draugiškų 
komuniz-

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto, 
sumos ir jos iiėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

S3.0C 
jrno'

Missouryje — moteris negali 
teisme megzti.

į

5 •- 'J,

trio prikščionybės skelbiamomis 
tiesomis bei idealais?. Nokstant

t

< '-v V

9 — MASJKMOK Chicago •. ILL Thursday, October 19, 1978

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮjtelfU 1928 mrtilL T«L 421-3070

irUIrot pfetuoM tutomoNIUmi potutytC

P* «veikat» ir *rc2»
riHeb*i*,netoje S4.0C dabar tik__________
»įrtaieUaia : tik <_i

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

/ \ .DR-ANTANO J. GUŠENO KASTAI
' WAUj1tf^9^; QAt^.A GAUTI NEPAPRAĖTAj- {DOMIUS GYDYTO-
‘ '■ įy #>,. VJ*UQM«N«Š vsiKtJo užrašytojo ATsi^uriiMus

IR.DARoAį 259 psL, liečiančius 1908 .
i - gĮetą, ąyjduK. JąblonsMc ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

i

. . ______ _____ . 1&W
Atskmtui Žalį arba money orderį prfa 

fcahioa pridedant 50c. persiuntime

tie. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. <8608

Martinique Restorane
2500 W. 94th St,

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

. 5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

zija, Italija ir Ispanija,zleidžiant 
stiprėti kompartijoms, kad jųrtv. 
kandidalfeS f laimėtų ^Lokalinius 501 
beį savivaldybių - . rinkimus ir 
gatįfĮ ^o^l^^p>|Mnę vai

Įjį^uo^ant

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmine., A KISS IN THE DARK. Pikantišką Ir totvmia 

įpražynud, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50. ?

' Dr Juoim B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos ifortfc* 
untouka nuo pat senųjų Pokario metu. Vidutinio formato^ 143
>sL, kainuoja S2.00. ‘

Dr. Juciai B. Konėlus, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tautor bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kainynu istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

• niTivnmz <iu Įmygu yra tinkamos dovanos įvairiomis progomii. Jax ir 
titaa W atlankius 1 Naujienaa arba atsiuntus ceki^

Amžinę perlaidu '

Chicago, UI. 60608

fži 25T» UnpomJ Jlif jSUnl it* 
tfaha dldallni darbiu. Pirma, jh pa- 
d*<* Jums pasieta asmeniškus Jūsų 
užsimojimo*. Antra, jie padeda su
kurti geresni apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Tsupyklta dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio diena, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
4a iki

ENERGY 
WISE
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nes Amerikos lietuvių kolonijų ir aDVynti H-olsiotifiJ

As of December L 1T77 
Subwipfioti JUitee:

In Chicago 333-00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 p«- 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other jrouątnea .3H-Q0 per year.
-1 ■ 1 T 111 ■ ■ J " * 1 ' " J—K

20 cents per eopj.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienreščio kaires:

Chicagoje ir prienūęsčiucBe: 
metams . 
pusei metu _ 
Arinis niėĮięsiams 
vienam mėnesiui

jtttęee <ĮĄy *&€<**:

aktų reikšmę teisinėje Lietuvos laisvės kovoje Pati ja--* 
skutįttė pirmįninko ir trijų vicepirmininkų ’kelionė bu
vo įvykdyta praeitą savaitę, kai ALTo vadovybė ’buvo 
nuvykusi į Detroitą įr aiškino Helsinkio ąktų reikšmę.’ 
lietuių kovoje už gimtinio krašto laisvę.
, Belgrado konferencijoje Lietuvos byla buvo per
kelta į Europos saugumo įr bendradarbiavimo konfe- Į 
renciją. Konferencijos posėdžių metu sen. Robert iAole 
iškėlė tusu okupuotų Pabalti jos valstybių klausimą. Jjsl 
aiškiai nurodė, kad Europos saugumas ir bendradarbis' 
vimas reikalauja laisvės rusų pavergtoms trims Pabal'. 
tijo valstybėms. Sovietų atstovai bandė aiškinti, kad 
Lietuvoje -buvę “rinkimai i liaudies seimą”, kuris nutą-* 
rė įsijungti į Sovįetų Sąjungą.- Laimė, kad Amerikos; 
ambasadorius Arthur Goldberg suvažiavusięms ats±o’!

• ■vams priminė -tokių “rinkimų” nepripažįsta ir prijun- 
Nauiieno* eina kasdien, ištiriant Į neskaito legaliu aktu. Jie buvo padaryti sovietų 

sekmadiening. Leidžia Naujienų Ben- 1 • • ■ - •
drovė, 1739 So. HaUted St, Chicago, 
HL 60608. Tętet 421-8100.

Piritui TeUda. PtMo Mozxey 
$3U00 l-Orderiu karta m ctakyaxL

pusei metų ....... , .. $16.00
tnzna menęsfems . $ 9.00 
vienam" me nėšiui M 3.00

■ s. ; ■ ■ — i

metams - ------------- $33.00
pusei metų  $18.00 
vienam mėneehh ‘-f 8J0

Ųž^ieniuooe:
Inetai ,_____—
pusei meru _____
riepam mėnesiui

$34.00
$18.00
$ «X)

$33.00 
$18.00 
$10100 
$3 JO

9 vai ryto iki -S -taL vakaro. .S^tadif.triaia
~ r--- ■_* - t--------------- ~ -

Sveikiname suvažiavusias ALTo atstovus
- “** ''* , -V ■ * •

, šeštadienį, spalio '21 dieną, .9 vai. ryto, Chicagos 
Lietuvių /Tautiniuose Namuose prasidės metinė Ame' 
rikos Lietuvių Tarybos konferencija. Toliau gyvenan
tieji atstovai jau pąsiekė Chicagą,-o arčiau gyvenantie
ji atvyks šeštaęLie.nį xytą. ĄLTp vadovybė iš anksto bu
vo jšsiuntinėjusi konferencijos dienotvarkę, kurioje iš
dėstyti -visi svarbesnieji klausimai, kurie bus svarsto
mi šiame suvažiavime.

Lietuviai jau žino, kad Dr. K. Bobelis, ilgus metus 
sėkmingai vadovavus Amerikos Lietuvių Tarybai, iš
vyk© -gyveuti j Florj^ą ir,ALTo y.ad.ovybėn nekandida
tuos ir .'tiekus renkamas. Pr- Bobeliui atsįsveikįnti, šeš
tadienio vaka^i-bus suruoštas .banketas. Banketas vyks, 
toje pačioje salėje.'

Daugelis atstovų jau žino, kekių poziciją kiekviena 
svarbesnė organizacija užims svarbesniais klausimai-- 
Juos svarstė politinių grupių ir fraternalinių susivieni
jimų valdybos. Jos išrinko .atstovus ir davė jiems inst- 
rukcįjąsA kurių, jie jįriyalo laikytis .,konferencijos metu.'

tovaš^būtil*’gSJSi''iiiforflixrotas ’ apie svarstomus klausr- 
mus ir jžmotų^ajp-jo -atstovaujamoji grupė nutarė lai
kytis. ,^^inQ,’|kad;ir jamipkiJus reikalui, gali tekti -gru
pės poziciją išaiškintikonferencijos nariams ir ją gin
ti: Bet Chicagon .atvyks ir tokių atstovų, kurie reikalin
gų instrukcijų neturės ir turės jas išaiškinti Chicagoje. 
Jie nori susitikti su savo grupių atstovais, išsiaiškinti- 
užimamas pozicijas, .kad žinotų, kaip balsuoti konferen- 
^cijps eigoje.

Kaip kiekvieną metą, taip ir šeštadieni, svarbiau
sias klausimas bus ALTo valdybos narių pranešimai. 
Kiekvienas pareigūnas privalo duoti konferencijai at
skaitą, bet .svarbiausias parenšimas bus padarytas AL' 
Tos pirmininko dr. Kazio Bobelio. Jam teko imtis ini
ciatyvas kšUems naujiems ALTo žingsniams nacionali-1 
nėję ir tarptautinėje politikoje. Jam teko kelis kartus 
vykti į Washingtona,teikti reikalingas informacijas apie pačioje Rusijoje bus suirutė - ir paiįįjos
dabartį^ padėtį Lietuvoje, jam teko važinėti į jįides'.dai pradės plautis tarp savęs. Bet tarpusav.ės piąuty®ės jLietuvos lais^.į^įslus.

karo jėgoms esant Lietuvoje.
Be ALTo pirmininko pranešimo, įdomūs bus ir kitų: 

' ALTo pareigūnų pranešimai} Įdomus visiems turi būti 
dininko pranešimas, -o dar įdomesnis bus politinės k.O’i 
misijos pranešimas. Apie šios komisijos kelių narių pa
nešimus spaudoje pasirodė įvairiausių komentarų.! 
Jiems buvo leista tiktai gauti tikslių informacijų, ko*' 
kiais sumetimais jie ardo Amerikos lietuvių vedamą 
bendrą darbą, kaip išaiškino priešastis, dėl kuriu jie ne
nori prisidėti prie Amerikos lietuvių daugumos veda
mo darbo. Reikia manyti, kad jiems pavyko nustatyti; 
kuriais sumetimais grupelė lietuvių lankėsi pas And
rew Young.

'Metinėse konferencijose labai įdomūs esti ALTo 
skyrių atstovų praenšįmai apie darbą lietuvių koloni
jose ir apie naujus sumanymus ALTo darbui- ALTui 
•niekas neddktuoja ir niekas jam darbo planų neparuo
šia. ALTo nariai patys aptaria darbo- veiklą-, apsvarsto 
pačius svarbiausius klausimus ir įpareigoja -vadovybę 
imtis prakštiškų žingsnių tiems planams realizuoti.

Iš autoritarinės Lietuvos atnešti labai nelietuviški 
ir neamerikoniški visuomeninio darbo metodai. Ame
rikoje bandoma sudaryti vieną didelę .organįzaeiją, ku
riąs vadus parinktų ir skirtų paslaptingas -vadas. 'No
minacijų komisijai neposėdžiavuš ir jokio nutarimo 
nepadarius, vadas išsiuntinėja Įsakymą, kas bus ren
kamas ir bus išrinktas. Jis .'buvo, išrinktus. .ALTo pir jutai kwiįį-' Sdrąąs 

•mįninkūi atsisakius kandtdątiJOti į vadovybę, ąjgkąs jpsrtįre. .ę.ępn^ąt!- 
niekas negali pasakyti, kas bus išrinktas*Niekas, ne
gali pasakyti, nes njekąs nežino, ; ką -kiekviena grupė 
pasiūlys į valdybą. Negali pasakyti, įkas!'-bus -pmstinin.* 
kas., ieigū rainai, kas kandidatuos pirmininko parei
goms. Ka-mantas savaitę prieš Tokonto “seimą’’ įgalėjo 
-paskelbti, ką jie -darys po seimo, įtuo- <Wpu Amerikos 
Lietuvių Taryba jokio kamanrt© neturi- ’

ALTo tarybos nariai išsirinks -valdybą tiktai sSes] 
tądien!o metinėje konferencijoje, kai -žinos, ką ALTą 
sudarančios grupės pasiūlys vadovybėm Kąi bus žino
mi -visi kandidatai, tai tada -galės pabrinkti patį ga
biausią ir geriausią. Visi kiti valdybos nagai padės !§-■ 
rinktam pirmininkui vesti užsimotu 'įdaubą.

ALTo vadovybės nariai žino, kad jie neša didelę

Uątvv?, (Otprikįamomybės Uikais Alytuje pastatyta dviaukštė .mūrinė mokykla

^WYDA^

: SUSIVIENIJIMASSKYLA
rpwe bęsrrūp.ięiančių, .peš .As- 
tramskas prisimena, “Suavie- 
pijirno augimuinekenkė, joes Jo 
narių skaičius .vis pamažu jdpu- 
gėjo”. - - -■ į

Susivienijime, atrodo,: ~lųo 
metu buvo ir nuoširdžioj įo .ge
rove besirūpinančių, mes , As- 
trmaskas pasakoja.- Keturiolik
tas isdinias <1899-) gerai padarė, 
nutardamas pašalinti -iš ?Susi- 
.vięmjimo .ristis,’ kurie „.sąžinės 
ir tikėjimo- dalaus ^Suarieįiiji- 
■me kėlių". ..šis nutarimas, sako,

ją visą palęįdo, proteątuoda- 
maą, be,t delegatai pareikalavo 
jam balsą atimXi,\ *

jųų ir nekunikirių neramų būvi 
ir Pi ttetone. Buvęs Blaį^ninfcų 
dr-jos pirmininkas,- - pasitelkęs 
dešimtį ar kiek narių, draugijos

^s4u^5jl)

prX^ vCėntrp Valdybos
rinkinius, 1900 m. Seimą vos Be ĄVaterburio, .tarp kunigi- 
^tidĮrįųs pąsįreiške kuniginiu 
manevras. Kun. P.- Saųruąąį.tis 
W^tęi&urj^e greitosiom -suor
ganizavo Šv^ Pranciškaus -vardu
draugiją tikslu ją įrašyti.Busi- vardu' ^suruošė, prakalbąs, Jkn 
.vienijiman ir būti jos delegatu 
Seime, nes SLA 11-toji kuopa, 
kuriąi jis priklausė, b ei many ti 
nemanė -jo delėgatu rinkti, iš- 
rinkdama -gerus tautiečius: Jo-

E)ar

riose, pasak Astra msko/ “kuni
gas buvo viešai ■ išriękhltas“. 
Smulkmenų nėra, bet: kunigas 
buvo M. ^edvydis, g Blaivinki-

rijimui. Kun. Šedvydis apskun
dė draugiją prezidentui kun. A. 
Kaupui, kuris patyręs, kad pra
kalbos buvo suruoštos be ofici
alios draugijos valdybos žinios/ 
nieko nedarė. Penkioliktame 
Seime draugiją atstovavo- M. 
Toluba, o Pittstono SLA.t 7-tą 
■kuopą kun. M. Šedvydis ir V. 
Gradeckas. Čia reikia mintyje 
turėti, kad kuniginių-nekurigi- 
rių savytarpio rietenos, kaip 
Astramskas prisimena, “Sųsį-j 

-tarė: “Likite Av$įkį, vienijimo augimui nekenkė, nes
nenorių žinoti tokių teįšybijį L”

. Gririps, Astram^o įo- daugėjo“, 
džiais, “Turėdamas gera ger- 'Susivienijime.^ 
Mę, 'atsistojo sates viduryje ir Inetu buvo ir nuoširdžiai jo ge-

Joną ^mąptausĮką ir ¥; Raką.

ipertayo, kad -.ši draugija dar nė
ra įrašyta narių, K) bė 4o, ieįuri 
jjepkis. ųariųs, n^kiti Jos pasi- 
^ayipąęui .nariai jęą visi užsi-

Š^ŲŲCUJsąįęip ir Jcųp Grisaus.

jo narių skaičius vis pamažu

atrodo, tuo

dėl privilegijų nesu^ęĮs suirutes’ Rusijoje ir\$ątys Rusi
jos gyventojai nesirūpins nusikratyti komunistinės 
vergijos, tai ten labai sunku kas pasiekti. Tuo tarpu A- 
merikos lietuviai, gy^dami jąčioje .turtingiausioje

atsakomybę- Jiems aišku, kad rusų pavergtoje litefru] kiečius, kaji jfteužinirabęĮ pavergtų tautų įr padėtų jiems 
voje bet koks visuomeninis darh.ąs jieimanonxas. $e ga-j .atgauti sw feisvę įr <savarankį&ai tvarkyti saw įka
lės sukilti prieš sovietų okupafjj^ iik&jčtyejįį jgį'tūrinius įr. ySąuomei^jįus reikalus. jį*
•načioie Rusiioie bus suirutė ir komunistu inantSSos sar* Junkime visiems ALTn nariams sėkmAc Rvarsfvė?

ir galingiausioje pasėlio vaisytoje, gali įtrinti

JLinkinie visiems ALTo nariams sėkmės svarstyti

L. VENGRUS

Artimoji Anglija.
Gyvendamas Londone suorganizavo vaidintojų gnu-:

- • - ’ - , .. ? r |
Aulevįėįah-^ląįulĮai, Paliuliai, Kaulėnai, j^rąz-

P£ Pats piešdavo dekoracijąs? gi'įi^po^a-' džiouįs, jRožąnsfcas ir kiti) Vyčių salėje surengė šaunią
vo “artistus“ ir yra parašęs kelis vejkąįųs

; Maharadža). Artimai dirbo su skautais, kurięms Aaįp 
pat yra parašęs veikaliukų.

Algirdas Kaulėnas Landone atgaiyjuu Lietuvos, 
i Atgimimo Sąjūdį (LAS’ą). Artimai bemiradailbiavo 
su Ona Kairiūkštiene, kuri vėliau persi-kėlc -į Manche* 
slerį. apsigyvendamas pas Justiną ir Magdaleną Na
vickus.

{Tęsinys)

Panevėžiečiai, kurie jį pažino iš jaunų dienų, 
man pasakojo, kad Ąįgirdas Kaulėnas (tėvo pavardė 
buvusi Kiaulėnas) jau nuo pat jaunystės dienų skyrė
si iš savo vienminčių būdamas pranašesnis už juos. 
Gimęs 1912 metais, dar mokiniu būdamas pasižymė* 
jo kaip geras sportininkas ir uolus Jaunalietuvis. 
Anksti pradėjo reikšti^ kaip gabus menininkas, rašy
tojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. 1939 melais 
baigęs Kauno Universitetą ir gavęs teisininko diplo
mą. kaip advokatas dirbęs prokuratūroje, tačiau bol
ševikų ir vėliau vokiečių okupacija sudrumstė ir jo 
gyvenimą.

Karo metu, kaip dypukas, atsidūręs Vokietijoje.; 
1947 metais su pirmaisiais vyrų transportais atvyko 
Anglijon. ^moną Ar du vaikai laikinai dar .pąįUko^ 
D. P. lageryje, iš tkur vėliao, pačiam įKaulcnui sura
dus butą Hyde Parkw ayliukejc, buyo atvežta į Lon
doną.

Vos Anglijon atvykęs, Kaulėnas, kaip daugelis 
dypukų, diHw) žemės ūkio stovykloje. Ten l>cbūda- 

suprojektavo Ir pastatė lietuviška paminklą “Ge
ležinis Viikns“. Susipažinęs su senosios emigracijos 
veikėju Tnrk,Tki ir bendradarbiaudamas su M. šilkai- 
£Ju. M. Bajorinir. P. Msršelaičiu ir kitais įsteigė “Brr 
lavijos Letuvj’’, tapdamas jo pirmuoju redaktorium.

Būdamas “Britanijos Lietuvio’’ redaktorium, Alg. 
Kaulėnas stipriai prisidėjo prie mūsų tautiečių J)0ka- 
rinio veikimo. Ugdydamas jų tautinį susipratimą, vis! 
ragino nenuleisti rankų, bet nuolat koyoti yž Lietuvos^ 
laisvės atgavimą, į kurį Įvirtai tikėjo. Tad nestebėtinu, 
kad gaudavo daug pakvietimų ir dažnai vykdavo į įvąi”. 
rias lietuvių kolonijas su paskaitom fe įvairių niwji\ 
mų progomis. Jo straipsniai buvo iniedai skaitomi ir^o' 
(darnieji bei jo paskalos S\ysus domijąo. Kur Kaulėnas 
4ik vykdavo, buyv .mielai priimtas, nes žinęncs jį 
bė ir mėgo. x

19įX melais Kalenu šeima persikėlė iš An^ijęs f 
Chicagą. čia netrukus Algirdas lapo fjetuyos AUpnu-?

yąkarje^ AV velkiais. Pasisekimas buvęs pasigėrėtinas. 
Nętnuįąus po [fc> buvo sudaryta pirmoji Ajįglijos lietoj

i vAų Jdubo (Obic^oįe pirą
I mininkas, AAgiųdas Pužauskas .— ^kueturius, Kazys 

’Ho/anskas — kasininkas, Z. Matulevičienė ir B. Pa-
a lietis — valdybos nariai. Revizijos koiuisiją nudarė B. 

Pužauskįepė, V. Polikauskas ir S. JNJ^fųJeyį^UĄ- t
Savo parengimų pelną Chicagos Anglijos lietuviai 

skirsto 4&ąįriai {lietuviškai labdarai, nepamirštant ir i 
Britanijoje pasitikusių lietuviškų institucijų.

BRONIUS KAZYS BALUTIS

SS^ąpčiąnt Tautos šventę, Manchcsterio lietukai 
1952-rais uitais prisiminė ir savo tautos didįjį sūnų,| 
riUftisų pavergtos valstybės vyrą,, Lietuvos mįnisterį 
Londone, Bronių K. Balutį, pasiųsdami jam sveikini- 
m telegramą. 7^

po kiek laiko gavau klube man adresuotą minis- 
4crįe Balučio artsakymą, kurtaus Ajis sa^p
įvirtą tikpiįmą, kad “ ...betimy lįHito 1$k<XK*s ife, fcas 
Jai lei^ŲUgai priklauso — laisvęjk nc^kląusom<>ęT 
Kai 195^ metais palučiui suėjo *NČJ jf pasvei-

mo Sąjūdžio organo “Laisvoji Lietuva*5 rcdakloriuĮH.- JšUionie. Vėl gaivini alsakytfią, šį kartą jo drebančia-
ranka parašytą: '

Malonus
Jmui iahai dėktogas Tamstai ir p. K. Bačanskni 

gražius syejkini>ms ir gerus linkėjimus, kuriuos

je nepastebėtai įsprausta pasta-' 
to, liepianti tįito, kurie ieltų 
rikėjimiškus, luomų, ar pariLA 
nius vaidus, -Centro
valdybai, kūriau leista, kaltę iš
tyrus, kaltininkus is Susivieni
jimo knygų išbraakt?Ly

Balso atėmimu <iš .Avaterbu- 
riečio Jono Grin^us ^Penk^lik-

bių- šauksmų sųsįfcįjįįpco tarp 
kun. A.; Miluko įl’
Susivienijimo ;§įw^a<fe®^av^
siu Vienybės
daktoriaUs^iriPe^Q:^ MfltohJfiiST' 
kuris laikraštį ^ęd§gav^rnuo

grįiodžio. ; Kunigą^ j^daktoriui 
prikišo dalyvavimą atstovų dr. 
J/SHūpb susaltifamė j taišva.. 
maniu susiviemjięjg■■st^įgiaųųą- 5 
jame seime (Brooldyn, N.Y. J 
1900 m. birženo K ^TiitoI^m^f 
atsikirto, kad dalyvavo >ne ai- > 
stovu, bet spaudos reporterių. \ 
Seimo delegatams tiek pabodo * 
šių dviejų delegąĮų nešibaigią 
“šauksmai”, kąd ‘Wi pakilo ir 
pareikalavo abu v^dininkus iš- 
stuųdį <$z durų. jKą^tuoliai aji 
tilo, joes įs tikngjįj pamatė, ka^ 
j uos supa delegatai iturie* ruošu
si abu už dųrų išvaryti”. . ;

(Bus .daugiau)

AUmo Klubo susirinkimo vardu mano 75 melų 
-Sukakties proga.' ' '

Su geriausiais linkėjimais ■.
B. K. B&tią e

- . ' Ljet^KOs JfliBisfcris
4.-2X- • Z -

KLUBO GARBĖS N.XRIAI.

.... Klubo įstatai numatė, kad ■nusipelnę' oarį^i, <ąl- 
dybąi pas.iįiųs klyl>o nariu metwlaw ^u^rįnkunui 
sutikus, gali būti pąktjJti į garbės narius. Prieš maą 
pradedant klubui vadovauti, klubas tokių garbės na- 1 
rių neturėjo,-o jeigu-kada +urėjo, tai jie mums dtvy< 
kus jau buvę /" s-

Žinodamas Jono ^įuąąąkos ir Prano Puodžiūną - 
darbus bei nudpelhūs perkant naująjį klubą, pagąl- 

į XWau, kad včnti garbės nario vardo. Iškėliau pa5- 
siūlymą valdybos posėdyje, gavau jjritarimą ir naJ 
rių susirinkime. Tada surengėme įdubę gražias vai
šes. SukrięU iųę -Myggkęs įr Puodžiūnų šeimos na
rius. sūnus -l»ei dukras su inarėiomis ir žentais. Daly
vaujant didėliam būriui mūsų klubo narių, abiems. 
misipefauigiciįs aspįenūus įt«^čmę menininko Feltk-

RamoiMo gražiai a>ad*r^iu» iC,griki s nario pažymėji
mus - adnespg. Jų Žauiaas ąp^ovanojome gėlėmis.

(Bus daugiau)
Chicagojc Kaalėnas sutiko daug iš ^oglijoe atvykusiu 
lietuviu. Jis kėlė mintį jiems apsijungti, smeigiant 
vo organizaciją, klubą. Ta jo mintis gado prštaffiiBą irt 
netrukus buvo įgyvendinta.

1960 metų rudenį, veiklesnieji '‘.auglikonaf’ <(Ma-Jionėjote «i|n j^rsiiiari "Mwaiiesttrio'</ci(nw(į 7&ooia-il^,

visi
GARSINKITE NAUJIENOSE

- .NAJLnfi^OS< ^CHICAGO JkJL Thursday. OęjędKj T9, J978



Mažeika & Evans

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

sulaukęs 86 metų am

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSDobiiutė, sūnus Algird 
Gary, Cynthia ir Carla

AMBULANCI 
PATAMWAV' 
MAS DIENA 

IR NAKTL

AKUiERlJA IR MOTERŲ L TOO 5 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

. Sou Pulaski R< (Crawford 
Madleel BuiMirig). tat LU 5-6446 

Primų Ufa&lu* pagal suaitarimą.
Jai neataffiapia, skambinti 374-SV<

NARIAI;
Ckics-fo*
Lktuviij
LsiAotuvię
DireKtoriR
AMociacijos

When mifKX rnoiah pa»n strikes 
use Anbesoi the pain kilter 
Anbeso* with three anesthetics 
soothes irritated nerve endings 
deadens partT Helo prevent in
fect ton. too Use as directed f<x 
hours ot rebel

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

TURIMI ■ 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.'

\ M 0 V I KG
Apdraurtat parkravtfymaj 

K įvairiu Motumy. 
ANTANAS VILIMAS.

Tai 376-1482 arte 57*-5^6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

SOPHIE BARČUS
RABM0 HlMOS VALANDOS 

Vtet Rrttraftw* » WOPA, 
BL A *(

; Maote afttlvatt, karic 
gRlfii^ pro
Eone «Uių«h jų adrofl*. Mer

dvi M

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini KRIKŠČIONIUI

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
SO? So. LITUAN1CA 4VENUE. Pkona: YArd* 7-34D

.. • - - Nuliūdę lieka:

- - , Žmona, ^ūnus, marti, anūkai, giminės.
Laidotuvių Direktorius Walter W. Malone - Tek 232-8233

TeL 927-1741 — 1742

1 package f4-ieWtt»gtize) 
viKIU flaw padding 

< ’and pto fltling

/ ^YbYTOJAS IR xSiBUiHiAS 
prieki,

Oftau 2452 WE$T 5rth SYfcGET 
T<IJ PR 8-1223 \

□TISO VAL.: pirm.. antiacL, trečia d. 
ir penkt; 2-4 ir 6-3 vai. vak. SUtadie- 
tdtii; 2-4 vai popiet ir JLta laiku 
-.pagal susitarimu

€Y0YTūJAS fR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

-Medicinos direktorių* 
ttli X ■Hanhotm Rd., Westchester, JU 
VALAZDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

ka* actra šeštadieni 8—3 vai 
Taki 543-2727 arte* 562‘7’28

ArtBESOL’ KILLS 
MOUTH FWN Oil 

CONTACT
Denture pain, toothache, 
cold sores, teething pain, 

relieved for hours.

• PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf&yeCU 3-3571

BUTKUS > VASAITIS
144$ So. 50th Ave., Cicero, flL Phone: OLympie 24003

‘At C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
;j CHIRURGIJA 

Tarot. 603-053?

Lietuvos Nepriklausomybė* taikai* 1937 matais Kėdainiuose 

statyta gimnazija

madl«H(5 iki penktidiefiio 8;00 
—3:30 Vii. ' popiet • Seitadienišū 
ir sekmadieniais nuo'S:30 iki 8:30

■zal. ryto. '■
ViV4|* Aldorta-BaUkW

.—JoloL Rgffitečit 42413

THS te' MAPttWdon -<vt 
CHICAGO, UL teif

Didžiausias keHIy 
pasirinkimai

J** rtenudėlj LJK3jTj 
f£^® •Hunte iiwffl:

^gLNORMANĄ 
?M«MURtnhN4

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMimiSTAS 

.. kalba lietuviškai 
iiu W. 71 $t. TaL 737-3149 

Tikrint, aki* Pritaiko 'pkiniūa ir.
. ' ; . “Contact lenae*”’ " ■ 

Vai? agal naitariau.^ uždaryta* trėč

GEORGE F. RUDMINAS 
3Z19 So. LITUANICA AVK TbL: YArdf 741*8-11*1

lieti ir daug ivętos užimtų.
Draugijos darbšti komisija 

kartu su valdyba smarkiai dir 
ba: B. Žemgulis, H. Vilkelis, 
E. Strungis, kad geriau praei
tų K) metų jubiliejinis draugi
jos banketas, kuris įv\ ks spa
lio 28 dienų šaulių salėje, 2417 
\V. 43 SI. Bos trumpa progra
ma, trumpos kalbos, A Ramo 
nio orkestras ir k i t. Gera va
karienė, veiks bufetas. Auka 
8 dol asmeniui. Pradžia nuo 6 
vai. vakaro. Vakarienė 7-ta 
vai. vakaro. Bilietų nedaug 
prašomi iš anksto skambint) 
737-2584 ar 476-7174. Kviečia
mi visi, turėsite gera laikų su 
mumis.
Kitas draugijos susirinkimas 

bus lapkričio 17 d., į\yks sa 
vaitę pirmiau. Ątkellas Vyčių 
salėj. Prašomi įsitėmyti.

„ . Ona švinnickas

X. -EI------BB 3-5393
M A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPICiALYBB AKIŲ LIGOS.

3967 Wo*t 103rd Stret) 
Vtehmdoi pasai fuMtarlmą.

Gyv. Geneva, Illinois.
Mirė 1978 in^ spalio 17 d., 8:30 vai. vak. 

Haus. Gimęs Lietuvoje.

Amenkoįje išgyveno daugelį metų.

Paliko fiūliūdę: žmona Betty, pagal tėvus 
J.,; ja žmona Norma, gyv. Qeneva, UI., anūkai 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė7>Anjalgated Giothing'Workers Local 269> The Morning 
Start Club ir 'Lietuvių Susivienijimui Amerikoj.
!< PcnktadienįcfTgX). val.. p.p. kūnas bus pašančias Malone koply
čioje, 324 E. State jį, Geneva, 111.

■ ■ ■ •’».» - i . u.’. > ■ • •’ ’ vf

Šeštadienį, spalio 21 diėną 11:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios7 Į LiėtUvin Tvirtinęs ’kaįjines^

Viši a. a. Tdhn Bachuno giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisvėikiniihą. v

SUVALKIEČIŲ I)RAU(ŽIJ()S 
lO^IETŲ JUBILIEJUS

Ghicągos I^etuyjų^ .Suvąljde 
čių ^Draugijos po ųlo^qgy:,/sų 
sįrinkinins ^yj^iusHgsįjų 
baigoje Vyčiu salpjex Vątfvya 
,vtb spirtu.- L. Vasilevas. Praneš;, 
’a; kad mirė*.du draugijos na
riai — Antanaš Stuxas ir An- 
lanas Maukus. Abu buvo pa 
gerbti minulės atsistojimu ty 
loję. Išreikšta gili užuojauta*

Nut. rast. E. Strimgys pers 
mėnesio nuta

rimus ir Balfo laiškų. Balfm

2 e^yolki

CmnbWie ptM4lnf fflht SA f/4 cup if fiie mTOih fhicepęn; 
blend hi egg yoUiA. Add remaining milk. Oook end ftto 
medtam heat timfl mHttlre cotoec to a /te/i boC. Remofe from 
belt. Add ci tract; then told in beaum egg white*. Cool, atirring 
bccaažonaliy. Spodn toto individual deleft glMs; top with 
c^cbm and gamilh with prepared dipped topping, if desired 
Makes 34/8 cupt or 6 •efvinga. ------------- ---

(LACKAWICS)

2424 WEST 69th STEXFT RApvMk 74111
2314 WEST 23rd PLACE Yli vinia 7-€4TJ
IIWB SOLTUWlEST HIGHWAY, Paloa Hill*, UL 374-U13

Like a pair of spotlights, 
two bundles of thousands of 
strands of glass bring light to 
the area being worked on by 
a dentist using the handpiece, 
or drill, pictured here.
worked alternately among 
shadows and bright spots be
cause of the impossibility 
of retting existing light 
sources into the mouth with
out restricting the dentist’s 
ability to work — not to 
mention discomfort to the 
patient.

In-Sight brings the light 
right into the mouth, from a 
light source at the dentist’s 
console, through two bundles 
of thousands of strands of 
g!ai« connected to the hand
piece. Only the bright white 
light travels down the hose; 
the light bulb’s heat and 
electrical source stay on the 
dentist’s console, away from 
the patient’s mouth.

It allows the. dentist to 
work with greater precision, 
leas eye strain and much 
to* fatigue — for -both 
dentisl and paUenU

erudicija. 
Jis niekad neparodė savo “kas 
“kas aš”, bet iš šalies stebėjo ir 
sekė gyvenimo aktualijas. Kam 
reikėjo, gražiai sugyveno su sa
vo kolegomis ir iš kitų to paties 
reikalavo. Kaupas buvo vienas 
dar iš neskaitlingos menininkų 
šeimos Lietuvoje ir buvo Liet. 
Dailininkų Draugijos narys. Bu 
vo gei^is mokytojas ir adminis- 
ratorius, Orentų ’ patalpose me 

no mokykloje Chicagoje.
Mirtis pasiėfnė dail. Povilą 

Kaupą, bet mirtis negalėjo pasi
imti jo kūrybos ir tie jo kūri
niai pasiliko gyviesiems. Jis iš
ėjo iš šio pasaulio, bet paliko sa 
vo gyvenimo pėdsakus, kurie 
greit neišnyks, bet gyvens su 
savaisiais. Povilai laisvoje žemė 
je, išvarytas Ilsėkis iš savo gim
tojo krašto našlaiti.

5r.J^ONAS SSlBrjTIS
■ INKSTŲ, F0SL3S '

PROSTATOS C^itURGUA
7 2456 WEST SSfd STREJBT.
. Vai. antrai. 1—4 popiit 
\ ketratd. 4th “yak

lUzicianciiot 446*5545

Dailininkas. Povilas Kaupas das ir intelektualo 
mirė spalio 10 d. šv. Križiaus 
ligoninėje. Jam buvo padary a 
operacija ir po poros savaičių 
ligoninėje. Jam buvo padaryta 
Kaupas gimė Lietuvoje, mirė su 
laukęs 79 motus amžiaus. Ame 
rikoje išgyveno .29 metus.

Kūnas buvo pašarvotas Ma- 
žeika-Evans koplyčioje. Atsis
veikinimas su velioniu buvo pen 
ktadienio vakare,' spalio 13 d. 
Tvarką pravedė p. Kašniunas, 
tardamas įvadinį žodį. Kalbėjo 
Liet. Dailės Instituto pirm. Adol 
f as Vaieška, dali. Br. Murinas 

i perskaitė laišką nuo . velionio 
draugo dali. T. Petraičio, kuriuo 
išreiškia savo gailestį, kaulių var 
du atsisveikino buvusį šaulių 
narį p. Išganaįtis. J. Jasaitis kai 
bėjo C. Galerijos vardu. Inž. Do 
.nas Adomaitis tarė žodį apie 
Povilą Kaupą, kad velionis bu
vo tolerantiškas. padėdavo savo 
kolegoms daug kai tų dalyvauda
mas jury komisijose.

• Ėvankėlikd' kunigas. D3yš ątli5 
ko' pamaldas koplyčioje -ir kapi
nėse: •seštadiėi'rį1L4 lietuvių^au 
tinęs kapines velionį Kaupą pa
lydėjo daug automobiliui^- :-

A. a. P. Kaupas priklausė Lie 
tuvių Dailės Institutui ir Šaulių 
Sąjungai tremtyje. Giminių tu
rėjo Vokietijoje, o Amerikoje 
daug gerų draugų.

Povilą Kaupą pažinau beveik 
prieš 29 metus, kai atvyko Ame kaitė praėjusio 
rikon. Man patiko jo ramus bū

paskirta $25.
Suvalkiečių draugija prisi

dėjusi per 40 metų kiek galė
dama lietuviškiems reikalams 
—spaudai, radijams esantiems j 
tremtyje, Dr. Vinco Kudirkos 
paminklui pastatyti, Raudo
nam Kryžiui, našlaičiams ii 
veteranam^ ligoninėje, be lo 
draugija savo narius šelpia. 
Sunku būtų čia viską ir suini-

Fresh peaches and pudding are an hresirtible combination 
When it cofnes to rammer desserts. Almond CuMard Cream is 
(fcnctdxnly different and a fitting welcome to the peach season. 
ItVtnade with vanilla flivor Jello-O pudding And pie filling —■ 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract. Topped with prepared Drestm 
Whip whipped topping tnd succulent slices of frtah peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry day.

" ' • Almond Custard Cream
1/4 Uoopobn almond 

extnai
2 egg whHea, stiffly

* - beaten
Sweetened sliced fresh

"Jei kas mans myli, laikysis mano žodžio Ir mano Tėvas || mylės, nee ptf 
jį ateisime ir apsigyvensime44. — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš 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 to
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
ėlgkimės, 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?

tv. KAITO TYRlMrrOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Dentistry News
Putting More Light On The Subject
If you haven’t been to the 

dentist lately, when you do go 
youU think today’s dentist is 
the dentist of tomorrow!

Longer lasting — even life
time — tooth fillings are a 
reality, today. No longer 
need chipped or cracked 
teeth be lost. Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that not only match 
the color of the damaged tooth 
but are as durable as the tooth 
itself.

Dental authorities estimate 
that it will be at least ten 
years before a vaccine to 
prevent tooth decay is 
available but much progress 
has already been made in that 
direction.

Laser beams instead of 
metal drills? A distinct pos
sibility, with much research 
and experimentation yet to 
be done.

High speed drills already 
operate at speeds that greatly 
reduce the discomfort of vi
bration during drilling, while 
enabling the dentist to more 
efficiently prepare the tooth 
for filling — and in less time.

One of the latest major de
velopments to the constant 
search for better procedures 
and instruments in dentistry 
is the use of fiber optics, 
the technique of transmitting 
light through transparent 
glass fibers, to illuminating 
the dentist’s working area — 
namely your mouth!

One company, the Midwest 
American Dental division of 
American Hospital Supply 
Corporation, has designed a 
new dentist’s handpiece (drill) 
called the-QuieTAIr Tn4Rght” 
tiet featarps a btiTt-l>“ifead- 
liftt” to spotlight the tooth 
area beirfg worked oa.

Hiatorically4 dentists have

Peach Time Is Here

X!! . ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS
: .Aparatai r Protezai. Mid. ban-, j 

JJt dažai. Special! pagalba beeini 1

VaU &-^4 ir 6*>~8. ft-^aditeai* 
60639-

:: Ų-.; j- Ta^f.y PRoapgcf >3034. < ,

■ • Leidimai — t^lpa aparautla
• .'> ŽEMA KAINA ■ |
• - ‘ R. 31 RS NAS

. . -T»L> WA-S-S063
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Mūsų spaudoje TRUMPAI

1bukritslts- tnen-u orą 1- • •. •' — Penia Teodora kuziene,nizactj^, menus malus ' r , -v- •J ;LJ Sandarcs, Dvynes Myleto-
Keleivis ’>9 nr. vedamajame jų B j(>s, Chicago^ Lietuvių Ta- 

rašuma apie jokio entuziazmo pylios ir daugelio kitų organiza- 
nesukėlusį LB paskelbtą spau-(ciju veikėja, visuomet dalyva- 
<t<K vajaus mėnesi ir ta proga vimu ir auka prisideda prie 
dejuoja dėl savo liūdni- likimo, bendrųjų darbų liei spaudos pa

laikymo. Dėkui už paramą pri-! 
siunčiant savo ir p. J. Povilonis 
laimėjimų lupelius, taip pat už 
-S5 auką.

— Ponia Anna Bruzgulis 
iš illow Springs, Illinois, sve-^ 
tainės ir piknikų sodelio savi-į 

---- --------- ------ _ ....... . ... niūkė, parėmė Naujienų leidi- 
vos piktąsias dvasias, iš tikrų- j iną $10 auka. Ji atkreipė dėme- 

pati marina savo kultūros įs-’sį į netvarkingą pristatymą pa- 
taigas ir naikina laisvės kovos 
priemones.

Kadaise Hitleris skelbė vo- j Farmville Virginijos1 valstijoje, 
kiečams 4 Ein Reich, cin \ olk, (jažnai savo raštais bei pasta- 
ein Fuehrer viena valstybė,1 nyOinis įr laiškais amerikiečių 
viena tauta, vienas vadas. Pa-j spaudoje atkreipia^ skaitytojų 
našioje situacijoje yra šiandien 'dėmesį į rusų okupuotus Pabal-i 
atsidūrusi visa išeivija, šiam ujo kraštus. Pastarajame Hu-j 

man Events-savaitraščio nuine-
... . urvje jis atkreipia amerikiečiu >

— Bet Amerikos lietuvių is‘o 
rijoje liks irašvtas dar vienas

dingas faklas, kad lietuvių pra
turtėjusi išeivija, nors ir labai 
garsiai rėkauja ir skeryčiojasi, 
baidydama nuo savęs ir Liet’i-

tu. Dėkui už laišką ir už auką.

Prof. dr. AI. V. Berkis iš

simr
dien Pasaulio ietuvių Bendruo-jman Events-savaitraščio nume- 
menė ir .JAV LB yra (hktatoriš
koše vienos partijos rankose ir j dėmesį į Lietuves, ir Latvijos 
pasiryšusi dominuoti visai is-j jr Estija rusifikaciją-ten stei- 
civijai. Juos remia ne lik ben-?gjant kąrįues bazes ir chemijos
dradarbiautojai. bet ir gerai ap gaininių fabrikus.
mokami tiltų stata tvojai.

Žmonės prdeda suprasti 
pragaištingą propaganda ir do
mėtis, kas čia dabar darosi..!)e 07309 
pradeda palaikvti demokrati-į •>’- v. , . „ - . v.■ . _ v . ‘ 1 menkieciu bei užsieniečiu spalinius laikrascius. Žinoma, ju re-, , • . > -. . doje, turėdamas progos visuo-oaktoriai neturi sėdėti ant dvie 
jų kėdžių ir teisingai informuo
ti savo skaitytojus.

K. PeirokaitiS.

oming klonio didžiausiame ių 
plačiausiai žinomame dienraš
tyje apimančiam lietuvių gerai 
pažįstamas Shenandoah, Ash
land ir Mahanojau miestų apy
linkes. Bet daugiausiai ir pla
čias skaitytųjų mases jis pa
siekia su savo skiltimi “Ameri
can scene”, spaudinamoie Indi
jai skirtame “Globė” žurnale. 
Ta skiltis taip pat telpa G. Ur
bono Toronte leidžiamam 
“Speak-Up” ir J. Kedžio Au
stralijoj leidžiamam “Interna- 

bendradarbiaudamaš a- tional News Digest”. A. Vitkau
sko raštai telpa veik visuose lie
tuviškuose laikraščiuose.

— Arėjas Vitkauskas, World- 
Wide News biuro vedėjas, 309 
Varick St., Jersey City, NJ

mel supažindina skaitytojus su 
Lietuvos reikalais ir lietuviui 
buitimi. Jo atsiminimų bei stra
ipsnių serija nesenai tilpo Wy-

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skai" 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių diemįštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso. <

— Aleksas Bernotas iš Hot 
Springs, Ark., išreiškė savo pa
sitikėjimą Naujienoms pratęs
damas dviems metams prenu
meratą, o savo gerus linkėji
mus atlydėdamas §10 auka Dė
kui.

•W-< 
y. xW©

Namai, Žema — pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DKL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J_

. YEWlAS, KAZANAUSKAS, Pres’deatu
2212 W. Cermak Road • . Chicago, DI. Virginia 7-7747

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo .prie Flab 
tinimo vajaus Jobai vertingomis • dovanomis naujiems skaitytojam.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
Žaidimu kambariu. TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais- į//' 7

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. • t jF

— Vincas Kulbokas, Cicero, 
Ill., tautinių orgąnizacijų narys 
ir patriotinės spaudos rėmėjas, 
parėmė Naujienų leidimą iš an
ksto atsiųsdamas;: prenumera
tą, atsiskaitydamas už" laimėji- ■ 
mų lapelius ir jirie visa tb pri
dėdamas $1.0 auką. Dėkui. Taip 
pat dėkui tos-apylinkės tautie
čiui, užsisakiusiam Naujienas ’3 
mėn. tinkamesniam Susipažini
mui, todėl pavardės prašiusiam 
neskelbti.

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoje reikalam? 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

— Zuzana ir Andrius Juške- 
vičiai iš Cicero apylinkės, labai 
gerai žinomi visuomenės veikė
jai ir patriotinės spaudos ben
dradarbiai, taip pat jų artimieji 
dalyvaus Naujienų bankete ir 
jau rezervavo 10 asmenų stalą. 
Dėkui už dalyvavima-ir anksty-

vą rezervaciją, suteikiant gali
mybę rengėjams tinkamai pasi
ruošti svečių priėmimui ir ge
ram aptarnavimui. Visi kviečia
mi bankete dalyvauti ir vietas 
grupėmis ar pavieniai rezervuo
ti iš anksto Naujienų admini
stracijoje arba kreipiantis į Kri
stiną Austin, tel. 421-6100.

— Dr. Juozas Briedis, veiklus 
visuomenės veikėjas, pratęsda
mas prenumeratą, gausiai pa
rėmė Naujienų leidimą, paim
damas laimėjimų lapelius ir 
dar pridėdamas 817 auką. Dė
kui. Gražioje dr. J. Briežio ir jo 
žmonos sodyboje. Lemon to apy
linkėje, dažnai būna reprezen
tacinės sueigos.

• — Janina Stanaitienė iš Mar
quette Parko' kiekviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Dė
kui už ankstybą prenumeratos 
pratesimą, gerus linkėjimus, už 
paramą paimant laimėjimų bi
lietėlius ir už $5 auką. Taip pat 
dėkui Julijai Dauginienei iš 
Chičagoš pietvakarių už tokią 
pat parama ir $2 auka.;

T7T- yiąygųett^ Pzrko Lietuvių 
Rain^ S^ininjcų drąųgįjo$ na 
fių djijysįs, susirinkimas - įvyks 
spalio'20 d., penktadienį, 7:00' 
vai. v’/parapijos salėje, 6820 S. 
Washtenaw Avenue. Susidarę 
daug svarbių reikalų. Pažadė
jo atvyktį žymūs svečiai: Cook 
County apskrities šerifas "Ri
chard Elrod ir Don Mulack. 
Turėsime retą progą išgirsti, 
kas bus daroma žmonių apsau 
gai prieš įstatymų laužytojus. 
Todėl prašoma gausiai daly
vauti. Patys atvykite ir kitus 
prašykite, kad atvyktų. Po su
sirinkimo bus skaniausios var

sės.

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

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS- SVETAI

NĖS biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

losurance, Income Tax
>951 W. 63rd St TeL 436-7878

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• K anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede doL
r - —•— ------- -• - ■—?:—77----
Pavardė ir vardas _______________ _______________ -_____________

Adresai

Naujienoms reikalingas
• LINOTIPININKAS

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

Stasys Paildba

SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽŽIJU& 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeL247-5081. JPr.)

SUNNY HILLS, FLORIDĄ, 
aplankysime lapkričio 4, 5 ir 6 d.

Infromacijas suteiks:

Vyt. Beleckas, Sunny Hills 
904-773-3333

J. Zubavičius, New Jersey 
201-381-3198

D. Bulaitis, Detroit 
313-549-6878

J. Mikonis, Cleveland 
216-631-2190

M. P. Kieta, Chicago 
312-737-1717 

(Pr.)
ASTRALOGIJA ARBA KOR

TŲ SKAITYMAS LIETUVIŠ
KAI kiekvieną šeštadienį nuo 11 
ryto, iki 5 vai. popiet. Apoint- 
m-entų nereikia. Elinora Jakš- 
tas; 17 No. State St. kambarys 
1717. Tel. 782-3777 arba 925- 
8392. ; (Pr.).

—Lietuvos Dukterų Draugi
jos . Rudens balius rengiamas 
Jaunimo centre spalio 21 d., še 
štadienį, 7.30 vai. Programą iš
pildys sol. Vanda Stankienė. 
akompanuojant Ąžuolo Stelmo-1 
ko orkestrui, šokiams gros tas j oadėti teisininko Prano šulo pa
pais orkestras. Laimės keliu mošta, teisėjo Alphonse Wells 
bus- galima įsigyti dailininkių 
E. Marčiulionienės, B. Morkū
nienės ir A. šimaitytės kūrinius, 
šaltą-karštą vakarienę paruoš 
O. Norvilienė. Prašoma stalus 
rezervuoti tel.: 737-2832, 582- 
9784 arba 925-3211. Bilietus įsi
gyti Draugijos namuose, 2735 
W. 71 St. Bilietų kaina $10.

(Pr,.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
' 4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

V įsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi, at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu. - <

z

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė. -

Tuo reikalu Jums gali daug

peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna-i 

ma ‘Naujienų’ administracijoj.1 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
Halsted St, Chicagr W BO6O8. 
nis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1759 S<

HA 1-6100.
• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas_____________________

kuria

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

MARDA NOREIKIENf
IMS Wert IMk SU Chieafo, in M62» * Tri. WA 5-Z7K7 

DldeUi Mslrinklrntt f*r«« ritter tvilrlv prtkht 
MAISTAS 13 IVROFOf SARIMLlU.

— Federalnė vyriausybe nu
tarė traukti teisman vežiku uni
jos pareigūną * Allen Dorfman. 
Prokuratūra yra įsitkinus> kad 
jis palaiko glaudžius ryšius su 
nusikaltėliu įsindikato nariais. 
Jis vengia parodyti prokuratū
rai dokumentus, kur padėti ve- 
žkų pensijų fondo pinigai.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL
C -roor , ■- -H -~1r — — “ —. ——" ---- - -------------------------------

Pavardė Ir vardas

Adresas _______
» -u- '■ 1 1 - - ■

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suripa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROurrri airr parcels hrvicb 
13*1 W. «**t SL. ChlcMa. IIL — TH. WA 

SM3 La. *+„ CWc**., IIL 6G6M. — TM.

ENERGY 
WISE «

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresas

Fivardė Ir vardas

- “LIETUVOS AIDAI”
-į. KAZE BRAZDZIONYTI,

PROGRAMOS VEDtJA
wJ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

1 
Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

DABAR, NE RYTOJ!
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu Šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namag 
2 butai ir profesionalui Euksus ofi
so patalpa. Daug priedų. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
juefte Parke.

NAUJAS 6 kamb/namas i vakarus, 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pigus, 
$53,500.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

EL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcaęos miesto foldfar% 
Dirbu ir užmiesčiuose frrif, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559

«—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui acfomobHis 

u labuty apdraudimas pensininkam 
Kreiptis

4645 W. ASHLAND AVL 
5ŽM775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGRNTMrj

PardniinM tr Talcaa* j
- X646 WEST H* STREET j

RIw«MU Mtej . 1
b ■ I— - .A

— Praeitą šeštadieni Čiurlio
nio Galerijoje, Ine., 4038 Archer 
Avė. buvo atidaryta dail. Miko 
Šileikio apžvalginė tapybos pa
roda. Atidaryme dalyvavo daug 
meno’ bičiulių, pasakė kalbas ir 
sveikinimus jubiliantui Paroda 
tęsis iki pabaigos spalio mėne
sio i
iki 4:00 vai. popiet. Ketvirtadie-i 
n j — iki 8:00 vai. vakaro.

Siuntiniai i Lietuvi

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehar AK 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59i0

■ "T*
-įt.

M. t I M K U I 
Not>ry Public • 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-74W 
Taip pat daromi 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai-

BEST THINGS IN LIFE

£*f| Frank ZipoIU 
j2ov/x w.95tti st 

GA 4-1654

mn

IMfVBAWC

Slate Farm Life Insurance Company ji

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę R.iki.

BENDROS APŽIŪROS UŽVAIZDĄ 
(Maintenance Man) 

ši bendrovė nori susirasti asmenį, 
™ įgalinti prižiūrėti dirbtuvės įrankius,

ir lankyti galima kasdien Kreiptis:. . _ y ? . ............... I 9633 So. Cottage Grove ^-4
tarp 9 ryto rj 3 vaL popiet

HELP WANTED — F EMALI 
Darbininkių Reikia

šiaurės Dakotoje negalima 
savo knarkimu prikelti kaimy
no.

SALESLADIES
Full or part time in women’s cloth-
ing store. Experienced preferred.

tMr.cnnrfafinn nP^T CXOreSS-

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
pours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues.then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription it needed. Prepa - 
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Good transportation, near express
way. Apply to Mr. Turner:
TURNER &MAGIT CLOTHING CO.

I 555 W? Roosevelt Rd^ Chicago 
K 738-1656 * .

l

RENTING IN GENERAL 
Nuėmė*

Išnuomojamas 4 kembtriy butas 
Gage Parke suaugusiems be gyvuliu
ku. Teirautis pi 5 vai. vak.

Tel. 4767394.

Dls£ A

— NAUJIENOS, CHICAGO % IU, Thursday, October 19, 1979




