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Izraelis aptaria

SUTARTIAMERIKOS LIETUVIU TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
AMERIKOS Lietuvių .Tarybos 38-tą suvažiavimą Chicagoje, 

Tautiniuose Namuose, spalio 21 d. atidarė pirm. dr. Kazys Bo
belis. Priėmus dienotvarkę, invokaciją sukalbėjo kun. dr. Ign. 
Urbonas, pradėdamas poetės žodžiais: Palūžo tėvynės kryžiai, 
lūžtame ir mes. Pravirko pievų gėlės, į laisvę kas išves. Meldė, 
kad Viešpats laimintų visus, kurie nepalūžo kovoje dėl Lietuvos 
laisvės.

Į prezidiumą pakviesti Altos nutarimų.
vicepirmininkai* T. Blinstru- 
bas, P. Dargis, dr. L. Kriaučeli- 
ūnas, d r. K. Šidlauskas, d r. V. 
Šimaitis ir dr. J. Valaitis, kurie 
pakaitomis ’*su dr. K. Bobeliu 
vadovavo suvažiavimo eigai. 
Sudarytos komisijos* Sekretoria 
tas — St. Mankus, M. Pranevi
čius ir Ign. Andrašiūnas; Man
datų (Registracijos — M. Barie- 
riė, O. Baršketytė, I. Blinstru- 
bienė; Rezoliucijų — E. Paura- 
zienė, A. Devenienė, V. Jokūbai
tis, A. Chaplikas, inž. A. Rudis, 
dr. V. Šimaitis, inž. Grožv. La
zauskas, M. Gudelis.

Sveikinimai
Gen. kons. J. Daužvardienė, 

sveikindama diplomatinės tar
nybos vardu, dėkojo Altai už 
darbus Lietuvos laisvinimo bv-. ■ r. ■ «<— J

K. Milkovaitis, sveikindamas 
šaulių vardu, pažymėjo, kad jie 
Altą, siekiančią suderintų lai
svinimo darbų, pripažįsta vienu 
iš pagrindinių veiksnių ir remia. 
Džiaugėsi, kad Altos ir šaulių 
santykiai visada buvo geri. Lin
kėjo Lietuvos laisvinimo bylą 
tęsti iki laimėjimo.

ALTo Informacija

Irano kalėjimuose 
daug kaliniu

TEHERANAS. Iranas. — Pra 
eitą pirmadienį Irano tankai ir 
kariuomenės dalinys įžengė į 
Hamedan miestelį, kur buvo pra 
sidėjusios riaušės, reikalavo pa 
varyti šachą. Kariuomenės da
liniai paleido kelis šūvius į gat 
vės susirinkusius ,būrius, o. vė

loj. Reiškė pagrabą ir padėką bau sužeistuosius, kariuomenės 
dr. K. .Bobeliui, pavadindamaj dalinia nuvežė ligininėn. > 
jį reto pasišventimo pirminiu-j Ateinantį ketvirtadienį < bus 
ku.. ’šacho gimtadienis. Jau cirku-

Vysk. V. Brizgys sveikinimo Į huoja įsakymas tą dieną paleis 
rašte linkėjo,ir ateity sėkmingu-Įti iš kalėjimų mažesnius siusi
mo dr darnos darbe, kuris savo-kaltinius padariusius 'kalinius.

Dabartiniu ‘metu Irano kalėji
mai perpildyti teismai dar nes
pėjo peržiūrėti visų bylų. Ma
noma, kad ketvirtadienį iš kalė
jimų bus paleisti 1126 kaliniai. 
Įsakymas be teismo nepaleisti 

Tritfs Altos’dlrbį užTuriuo77ei vieno ^toriaus. Bus pa- 
‘leisti suvedžiotieji, bet kalėjime 
pasiliks ir turės aiškintis kiek
vienas musulmonas fanatikas, 
kuris agitavo paprastus gyven
tojus priešintis šacho patvarky
mams.

sutarimu buvo pavyzdys.
Inž. J. Valaitis iškėlė Altos 

vaidmerfi Lietuvos inkorpora
cijos nepripažinime, Kersteno* 
tyrinėjimuose, Balfo įsteigime, 
imigracijos įstatymo pakeitime.

sveikino Vliko atstovas, pirmin- 
damas, kad bendri darbai ir rū
pesčiai suriša Vliką su Altą. A-» 
merikos Lietuvių Taryboje ra-j 
do bendrą kalbą organizacijos, 
kurių tarpe anksčiau yra buvę 
nemažai įtampos.

M. Rudienė, sveikindama Bal
fo vardu, iškėlė Altos kovą! 
Prieš okupanto priespaudą, pa-j 
sidžiaugė, kad Altą įvedė mus į! viceprezidentas ir ministerių ta 
tarptautinę areną. Skatino ryž-jrybos pirmininkas pirmadienį 
tingai belsti į valdovų duris, kol j Tokijo mieste pasirašė draugin 
laisvė virs tikrove. : gurno sutartį su Japonija. Ten-

PLB pirm. Vyt. Kam antas gas labai gerai atsimena prieš 
dėkojo dr. K. Bobeliui už svei-;30 metų vykusį japonų įsiverži- 
kinimus Toronte, LB seime. Tas] mą į Kinijos uostus ir svarbes- 
seimas pradėjo naują laikotar-įnius susisiekimo centrus, bet jau 
pį, pagrįstą lietuvio meile iri metas praeitį užmiršti. Jis nori 
draugiškumu, o tai padės mums; atnaujinti diplomatinius santy- 
sugyventi. Kvietė važiuoti į Jau-Jkius ir pradėti prekybą. Kinijai 
nimo kongresą ir siųsti savoJ^bai reikia Japonijoje gamina- 
vaikus. Pakvietė Alfos pirmi-!mų prekių. Sovietų diplomatai 
ninką į Jaunimo kongreso gar-’darė didelį spaudimą į Japoniją, 
bes komitetą. Linkėjo suvažia- kar iš sutartis nebūtų pasirašy 
vimui gero darbo ir naudingų!ta, bet japonai nekreipė į tai jo 

________j ko dėmesio. Kinija ir Japonija 
Į nieko neturi ir Amerikos karo

Tengas pasirašė 
sutartį su Japonija

TOKIJO, Japonija. — Kinijos

KALENDORfiLIS
Spaiio 25: Darija, Izidorius, 

Skslva, Vybauda, Švitrigaila.
Saulė teka 7:13. leidžias 5:56.
Saulėtas, šiltesniu«

jėgų 'buvimą Azijoje. Kiniečiai 
yra įsitikinę kad amerikiečiai ne 
turi jokių pretenzijų į kiniečių 
teritorijas.

— Irako prezidentas Ached Ha 
san al Bakr tiksi susitarti su Si 
rijos prezidentu Asadu.

— Kinija ir Japonia ratifika
vo pasirašytas sutartis. Vice
premjeras Teng buvo nuvykęs 
į Tokijo ir pasirašė sutartį.

į JERUZALE. Izraelis. — Iš 
Washingtono parskridusieji in
formavo kabinetą apie sutarties 

įD’oiek'ą su Esriptu. Karo minis 
teris nori galimai greičiau pasi
rašyt sutartį ir pradėti kitas 
problemas svarstyti, Jam labai 
nepa'inka bandymas kabinėtis 
prie smulkmenų. Gen. Dajanas 
pataria sutartį piiimti ir galioti 

j vvriausvbę ią pa.*įrašyti. Jis no
rėtų galimai greičiau pradėti 
pas' arimus su kinais kaimynais. 
Jeigu Sirija ir toliau atsisakytų 
pasirašyti taiką su Izraeliu, tai 
imtis kitų priemonių taikai įgy 
vendinti. Izraeliui bus daug leng 
viau susitarti su kitais kaimy
nais. jeigu bus pasirašyta taika 
su Egiptu. Jis yra. įsitikinęs, kac. 
Egiptas tikrai taikos nori. Ne 
visos Izraelio partijos pritaria 
ruošiamai taikai bet jie priims 
pasirašytus .nuostatus.

KALBĖJOSI SU BREŽNEVU, ŠTABOVIRŠININKU OGARKOVU, GROMYKA
Nenustoja vilties susitarti, bet ši kelionė į 

Maskva nedavė lauktu rezultatu
MASKVA, Rusija. — Valstybės sekretorius praleido dvi < 

nas Maskvoje, tikėjosi baigti strateginės sutarties paruošiam 
sius darbus, bet jam nepavyko. Sovietų valdžia paskutiniu i 
mentu. išsprendusi anksčiau neišspręstus klausimus, kelia n. 
jus ir atidėlioja sutarties tekstą.

-C Thomas C. Hynes, _

Ulinois^va'lslijas senato pirmininkas, siekiantis-Cook apskri
tas asesoriaus- pareigi, šį sekmadienį, spalio 29 dieną, dalyvaus 
Naujienų bankete Alartfnigue restoTane.NIKARAGUOJ GALI VĖL PRASIDĖTI ŽIAURIOS TARPUSAVĖS KOVOS

Ketvirtadieni šachas planuoja paleisti iš 
kalėjimu 1,126 politinius kalinius

MAHAGUA, Nikaragua. — Nikaraguoj yra sudaryta 
niežiu komisijai pilietinio karo aistroms apraminti, bet

užsie.
visame 

krašte nuotaika labai įsitempusi. Komisiją sudaro Amerikos, 
Guatemalos. ir Dominikonų respublikos ambasadoriai. Jie jau 

.tarėsi su opozicijos atstovais ir su pačiu prezidentu Antonio So
moza.

Prezidentas pareiškė pageida
vimą galimai greičiau spręsti 
kilusius klausimus ir grąžinti 
kraštui reikalingą taiką. Atrodo, 
kad prezidentas Somoza labiau 
nori susitaikyti, negu sukilimus 
pralaimėjusieji pareigūnai. Pre
zidentas žino, kad krašte nuotai 
ka labai įtemta ir bet kuriuo 
metu kitose provinciose gali pra 
sidėti susirėmimai su nacionali- 
nęs gvardijos kariais.

Popiežius patarė 
būti kilniais

VATIKANAS, Italjja, — Nau 
jai išrinktas popiežius Jon.^s 
Paulius Antrasis 
pasipriešinti kikiumą naikinan
čiai tendencijai: Kilnumo bete
kęs žmogus nepajėgia ko- 
vos už pagrindines žmogaus tei
ses. Naujai išrinktas popiežius 
pasakė dvi svarbas kalbas. Vie" 
^a buvo lenkų kalba į Vatikaną 
suvažiavusiems lenkams, o kita 
kalba buvo itališka. Jis gana lais 
vai kalba itališkai, nes kurį laį 
ką ten gyveno. Popiežius privalo 
nešioti karūną, bet, sakydamas 
kalbą lenkams, jis užsidėjo len
kišką kalniečių kepurę. Tokią 
sklybėlaitę jis yra nešiojęs Len
kijoje, kai eidavo ekskursijų 
kalnus.

i

Reikalauja spaudos 

laisvės be cenzūros

Opozicija pirmon eilėn reika
lauja pripažinti pagrindines žmo 
gaus teises, neklastoti rinkimų 
ir pats svarbiausias klausimas 
— spaudos laisvė be vyriausy
bės cenzūros. Didelė krašto gy 
ventojų dauguma yra įsitikinu-

Rusai išleido Dr.
Benjaminą Levičą

Sovietų vadžia davė leidimą 
fizikui Sr. Benjamin Levičui iš
vykti į Izraelį. Iki šio meto so 
vietų valdžia neišleisdavo sovie 
tų mokslininkų, galinčių dirbti 
krašto apsaugos darbuose. Visa 
eilė žydų prašė leidimo išvažiuo 
ti iš Rusijos bet jiems leidimo 
nedavė, nes jie buvo susipažinę 
su kaikuriais sovietų krašto ap 
saugos darbais. Dr. Levič ir jo 
žmona Tania pirmą vizos pra
šymą parašė 1972 metais. Jis lau 
kė tiki šio meto kol atėjo leidi
mas pasiruošti kelionein ir išvyk 
ti. Jie buvo aplausinėjami kelis 
kartus, bet vis leidimas būdavo 
sustabdytas.

Pnompenas liko be maisto

Rengiasi numušti besi- 
kraipančią JAV reketą

WASHINGTON, D. C. — 
i pentagono pareigūnas pareiškė, 
kad sovietų valdžia daro bandy
mus Amerikos besikraipančią 
JAV raketą numušti. Iki šio me 
to sovietų atstovai strateginių 
ginklų pasitarimuose reikalavo 
sustabdyti šios raketos gamy
bą, bet paskutiniu metu sutiko 
neįrašyti į uždraustų strateginių 
ginklų sąrašą.

Ajrorikiečiai žiro, kad rusai 
b?r.dė nušauti -besikraipanįčią 
raketą. Tokios raketos jie patys 
dar neturi, bet savo naikintu
vus siuntinėja į viršų. į šonus ir 
neria apačion, kad jų lėktuvas 
galėtų pataikyti tikslą siekian
čiai raketai. Tuo tarpu sovietų 
kariai gali numušti vieną besi
kraipančią Amerikos raketą, bet 
jie nieko nepadarytų, jei ame
rikiečiai paleistų kelis jų šim
tus. Joki sovietų lėktuvai nega

si, kad nacionalinės gvardijos 
kariai neturėjo būti tokie žiau
rūs su kelių miestų maištinin
kais. Maištininkai reikalauja 
spaudos laisvės ir neklastotų rin 
kimų. Jie taip pat reikalavo, 
kad pats Somoza pasitrauktų iš 
prezidentūros ir išvyktų į užsie 
n į. Be Somozos įsakymo nacio
nalinė gvardija nebūtų suvariu 
si vyrų ir šaudžiusi juos žiau
rus įsakymas užkirto kelią -bet 
kokiam bendradarbiavimui/

BANGKOKAS, Tailandija. — 
Iš Hanojaus ateinančios žinios 
tvirtina, kad Pnompenas, Tai- 
landijos sostinė, liko visai be 
maisto. Hanojaus radijas tvirti
na, kad nuo šios savaitės prad
žios sukilo veik visos Kambijos 
provincijos, krašte nėra maisto 
ir nėra tvarkos. Svetima avia-

lėtų numušti visų raketų, nes 
jie patys viens kitą pradėtų dau 
žyti. Besikraipančios raketos 
gali pakilti į viršų, perlipti aukš 
tą kalbą pasisukti nuo medžio, 
apsisukti ir vėl toliau plaukti, 
tuo tarpu patys geriausieji lėk
tuvai nepajėgia tokių greitų ma 
nievrų padaryti.

cija bombardavo visus kelius, ------ - -----------
kurie veda į Pnompeną. Tuo tar l — Kinija, žinojo kad japonai 
pu dar neaišku, kuo šitas maiš turi karo sutartį su JAV, bet 
ta« parbaigs. Į tai jų visai negąsdino.

Hamedane susirėmimai 
tesėsi 10 valandy

Irano tankus lydi šarvuoti au 
tomobiliai, kurie veža gerai gin 
kluotus karius. Į Hamedaną at- 
vukusieji kariai pirmiausi gar
siakalbiais visiems pataria near 
dyti tvarkos ir susisiekimo. Gar 
siakalbiams išdėsčius priežastis 
tvarkai palaikyti, eina kariai ir 
šautuvais ar kulkosvaidžiais pri 
verčia gyventojus iš gatvės su
eiti į vidų. Tankai išgriovė maiš 
tininkų ant greitųjų pastatytas 
barikadas, bet jie į žmones ne
šaudė.

Prašo keisti 
sutarties tekstą'

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
prezidentas Anwar Sadatas pra 
šo sutarties projektą paruošu
sius Izraelio ir Egipto atstovus 
pakeisti dabartinio projekto teks 
są. Egipto prezidentas nenori 
eiti į smulkmenas, bet jis instruk 
tavo Egipto atstovus, kad jie ke
lis žodžius pakeistų dabartinia
me tekste. Prezidentas sutinka 
su mintimi, kad gali atskiri su
sitarimai laikui tiksliai nustaty
ti, bet jam-atrodo, kad ir pagrin 
diniai dėsniai galėtų būti tiks
liau formuluoti.

— Atrodo, kad New Yorko 
lakraščių (leidėjai susitars su 
darbininkų unijomis ir netrukus 
išeis New York Times ir Daily 
News.

— Los Angeles priemiesčiuo
se kilo didelis gaištas, kurio lie
psnos prarijo 70 gerų namų.

— Vicepremjeras Tengas šie 
ria gaudesnių prekybos ryšių su 
Japonija, nori gauti kredilų.

— Spalio 23 d. Chicagos Sun 
Times įdėjo Dr. Kazio Bobelio 
rašinį apie nepagrįstus kaltini
mus visai lietuvių tautai.

Praeito pirmadienio popi 
sekretorius Vance Kremliuje 
srtiko su sovietų prezidei 
Brežnevu, sovietų karo jėgų 
bo viršininku maršalu Nikok 
Ogarkovu ir užsienio ministei 
Andrejų Gromyka. Sekretori 
visiems trims aiškiai pasai 
kad antradienį jis išskrenda 
Washingtona — susitars ar r 
susitars.

Atrodo, kad paskutiniu me 
sovietų iškelia naujus reikalai 
mus amerikiečiams. Nespėjo i 
spręsti vieno užsikirtusio klau 
mo, jie jau ateina su kitu ir p: 
deda tolimesnius pasitarimu 
Pačius pagrindinius klausimi 
sekretorius Vance nutarė Ne 
Yorke, kad Gromyka ir Van< 
buvo atvežiavę į metini Jung 
nių Tautų asamblėjos susirink 
ma. Jiedu sušitikdavoi!vėikr ka: 
dięn ir po tris valandas sprend 
komisijos neišspręstu^ klaus 
mus. Gromyka Užsispyrė fr pa 
reikalavo laiko Kremliaus; atsi 
klausti. Atrodo, kad' jam pa v; 
ko kelis klausimus išspręsti i 
patarė sekretoriui atvykti į Ma: 
kva galutinai nušlifuoti nesklar 
durnus ir nesutartus klausimus

Sekretorius Vance, nespėję' 
baigti Pietų Afriko ministerii 
pasitarimą Narni bijos klausi
mais. viską padėjo į šalį ir nūs 
krido į Maskvą. Atrodo, kad pa
vyko susitarti pačiais svarbiau
siais klausimais bet iki šio meto 
jis negalėjo baigt sutarties para 
grafų. Daugiausia jam teko tar 
tis su užsienio minksteriu Gro
myka, bet pirmadienio vakarą 
jis buvo nuvestas pas Brežnevą 
ir sovietų karo jėgų štabo vir
šininką maršalą Ogarkovą. Ta 
me pasitarime jau nepavyko Sū 
sitarti dėl kelių paragrafų teks 
to.

Sekretorius Vance išvažiavo 
iš Maskvos be strateginių atomo 
ginklų sutarties bet laikrašti
ninkams jis pareiškė viltį, kad 
dėl sutarties bus susitarta ir do
kumentas pasirašytas. Diploma
tai mano, kad svarbiau doku
mento pasirašymo ceremonijos, 
negu (ke’; cc'rumento paragra
fai. n ' mevas savo bičiuliams 
pasaKojęs, kad jam labai svar
bu pasirašyti su JAV strategi
nių atomo ginklų sutartį o vėliau 
jis būtų pasiruošęs eiti atsargon 
ir ramiai baigti savo dienas gim 
tiniame kaimelyje.

Vienas paragrafas sako, kad 
JAV ir Sovietų Sąjunga gali tu 
rėti tiktai po 2,259 bombonešių 
ir tiek pat raketų. Tiktai pusė 
jų gali turėti kekinius šovinius, 
o kekėje galėtų būti tiktai po 10 
šovinių. Kaip kekinių bombų 
gamybą kontroliuos — sutarty
je neminima. Manoma, kad er
dvėje skriejantieji “šnipai” gali 
pasakyti gaminamų ir pagamin
tų atomo bombų kiekį.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUK

AKĖJAS VITKAUSKAS

TCllukų eksk unija a>CUri 
arterinio muziejau* eksponatu*. 
Vieno jų ilgiau užtrunka prie, 
faraono mumijos.

— Žiūrėk, — šaukia draugui, 
— kaip puikiai jia aptvarsty-t 
tas!

— Tikrai! Matyt, kad jis bu
vo mūsų stovyklos ligoninėje.

Vyr. skautas klausia vilkiuką:’
— Ko tu verki, broli?
— Aš neverkiu, tik man aša- i 

ros byra . . .
Mama, ramindama Andrių; j
— Nieko stebėtino, kad tau 

dantis skauda. Tu tiek daug sal
dainių suvalgė!!

— Tai, mama, ne nuo saldai- \ 
nių! Aš saldainius kandu visais 
dantimis, o man skauda tik vie-į 
ną dantį, —. atsako Andrius.

Vilkiukas klausia drauginiu- 
ką:

— Kaip atskirti kiškį nuo kiš- 
kienės?

DRAMBLYS IR MOPSIUKAS
•^Vedžioja Dramblį gatvėmis**, — kažkas pasakė. 
Matyt, žmonėms parodyti norėta.
Drambliai gi — retenybė neregėta, 
Dėl to minia žioplių jį sekė.
Kažin iš kur Mopsiukas priešais atsirado.
Pamatęs Dramblį jį įveikti bando: 
Ir loja, urzgia, širsta, lyg be žado, 
Imtynių atkaklių jau taip ir lenda.
“Bičiuli, liaukis, Gėda puldinėti, — 
Aviganis jį gėdina, 
Atkalbinu t mėgina, — 
Ar su Drambliu tau lyginėtis?
Žiūrėk, jau tu dūsti, o jis pirmyn sau žengia 
Ir tavojo lojimo paisyt nesirengia”. — 
“Ak, ak, — Mopsiukas taria, — ką galiu ?
Juk šitai man drąsos ir teikia, 
Kad aš be nieko, be peštynių atkaklių 
Jau būsiu vienas iš didžių mušeikų.
Tegu gi kalba šunys ir galvoja:
“Aha, Mopsiuks! Matyt, stiprus, kad Dramblį loja”.

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių rinktinė, ver

(Iš apysakų "Senieji žmonės" Halloween proga)
Mano senelis, nemanykite, bupr sako: “Tai kur jūs dabar — 

vo geras muzikantas, kai jaunas: naktis, dar ir lietus lyja. Eiki\ 
buvo. Gerai mokėjo armonikas ’ me pas mane namo išmiegosite 
išrinkti! Bet jis tą darydavo ki-.ir rytą namo pareisite!...” 
tiems — pats jis buvo smuiki-^ Kur čia mes neisime kad tik. 
ninkas. Visoje parapijoje geriau, būtų kur! Nuėjome pas gerą 
sias smuikininkas! O su smuiku žmogų. Netoli jis ir gyveno.
rišo ko juk nutinka!.... ; — Suėjome mes į vidų, žibu-

Kartą groja jis vienose ves-Įrio nedaug tebuvo, tai greitai! 
tuvėse ir taip jam linksma, lyg nusivilkome, nusirengėme ir su1 
jis pats būtų jaunasis! Ir ben_ gulėme. Kad ir ne taip jau. pa- 
dradarbiai muzikantai, su armo togiai, kaip namie, bet kame sve 
nika ir būgneliu, labai rėžia. Ar 
monika pavyzdžiui, ištempta vie 
nu galu žemę siekia, o būgneliu 
nykštis labai skandžiai vaikš
čioja. Labai nusiteikusi muzika!

Iš tokios muzikos, kaip galite 
žinoti, ir nuovargis nemažas.

— čiupk kiškį už ausų ir ge
rai į Įsižiūrėk: jei pilkas — kiš
kis, jei pilka — kiškienė.

Besiruošiant religinės progra- 
Jmos egzaminams, kapelionas il
gai aiškino paukštytėms apie 

J nuodėmę, maldą ir atleidimą. 
Pagaliau jis paklausė mažytę 
mergaitę:

— Ką mes privalome daryti, 
prašydami Dievą atleidimo?

— Pirmiausia privalesne Pa
daryti nuodėmę, — atsakė ma.

tė J. Valaitis, 210 psl., kaina $4, gaunama Naujienoje).

Romantiškas pasivaikščiojimas ankstybo rudens dieną.

MODERNUS SAPNININKAS
Pagal seną lietuvišką sapnininką

— ■ —*- (Tęsinys)

KAMINAS reiškia pasileidimą, o rūkantiems — 
greitą mirtį, matyti kaminą rūkstant ženklina dideles 
permainos gyvenime.

KANAPĖS nieko gera nereiškia, tik nuliūdimą, na
minius vaidus ir rūpesčius, džiūstančios kanapės reiš" 
kia kalėjimą, braidžioti ar landyti po jas — nereikalin* 
gi rūpesčiai ir nemalonumai dėl neteisingų skundų.

KANAPKA arba sofka reiškia gašlavimą ar sveti
moterystę, gulėti ant jos—darbą be naudos.

KANARĖLĖ reiškia ilgą kelionę, jei ji uždaryta 
narvelyje — saugokis kalėjimo, šnekanti kanarėlė rei* 
škia tas pačias kalbas ir melus bei apgaulingą pro
pagandą.

KANAUNINKĄ bažnyčioje matyti reiškia ilgą ir 
laimingą gyvenimą, o susirinkime girdėti jį kalbant — 
ramią sąžinę, su juo kalbėti — tvirtą valią ir teisingus
įsitikinimus. Jei jis laimina — priešai greitai ir gėdin* 
gai pralaimės.

. KAXKINIMUS nukęsti reiškia didelę garbę, būti 
kankinamu — išsigelbėjimą, kitus kankinti — saugo
kis visokių negarumų, būti užpultam reiškia, kad prie
šai greitai pralaimės.

KANKLĖS reiškia gerą pasisekimą prie moterų, 
moterims prie vyrų.

KANTIČKOS senos reiškia begalines kalbas dėl 
vienybės visuomenėje, giedoti iš jų — saugokis apgau" 
lės ar piktos propagandos.

KAPINĖS reiškia liūdną naujieną, vaikščioti po 
jas yra gerai — sulauksi žilos senatvės, būti laidotuvė
se reiškia artimo asmens mirtį.

KARALIŲ matyti ar su juo kalbėti’reiškia garbę 
ir turtą, su juo vaikščioti — laimę, jį mirštantį matyti.
— gerą žinią. Karalienė reiškia garbę ir gerus drau-
gus. t ,

------ •- - - 4 ... - . i £ ■* r-. į
KARAVANĄ matyti einant blogai: reiškia kas

I nors iš artimųjų bus lydimas į kaginės-, ' . . į
KARDAS blizgantis’, reiškia, ’jeį^jis’ ištrauk-1

■ tas iš makšties — galybę - valdžioje ar ■■ bendruomenėje, i 
’Nulaužtas kardas.reiškiudhes’ahtįąi^šUyįsųpmėnėję _,ąrį 

„ Į bendruomenėje,. švaistytis-su kardu-^Juamiratis bar- į 
niuš, nešio^^^rie;;-špno-;—; ū .ar
stoti įtakos valdžioje ar bendruomeneje, nulaužti jį —1 
pi-arasi -turtą ar gerą ■ vardą,

KARDINOLĄ matuti .Į^įs^iasoTjuo kalbėti!
pakilimą tarnybojė’./būti; kardinolu — išrinks į i

valdybą. ’ - |

KARIAUTI ar kariaujančius matytį reiškia 
virkščiai: taiką ir gerą sugyvenimą, visuomenėje, pa- ■. 
čiam kariauti — turėsi nuostolių, bet karą laimėti yra 
gerai: būsi linksmoje draugijoje ir viskas gerai seksis. 
Kariauti jūroje reiškia linksmybes.

J

KAREIVIU būti—sunkus darbas ir rūpesčiai, ma- i 
tyti kareivius mokomus — didelis vargas, kuris greitai 
praeina, pačiam eiti kareivių rikiuotėje—garbė.

KARIETA reiškia didelę garbę, bet mažai pinigų, 
važiuoti karieta reiškia apkalbas arba piktą 
gandą.

KARKLYNAS reiškia šeimos padaugėjimą, 
ščioti po jį — būti linksmame pobūvyje, o kovoti
— saugokis nulaimės.

KAROLIUS sapnuoti reiškia didelę laimę, tik hipio 
karoliai arba karteliai reiškia pajuoką.

KARTUVES matyti nr būti pakartu reiškia artė
jančią nelaimę, bet jei jos aukštos, tai—gerai: būsi pa
gerbtas ir išaukštintas.

(Bus daugiau)

Draugininkas veda pašnekesį 
apie pirmąją pagalbą. Paaiški
na apie staigius susirgimus ir 
ką- reikia tokiu atveju daryti. 
Išvardina keletą staigių susir
gimų, pamini ir apendicitą.

Pamatęs, kad Tudrius, kurio 
tėtis gydytojas, dairosi pro lan
gą, klausia jį:

— Audriau, ar gali mums ką
nors papasakoti apie apendici-, 
tą?

— Mm . . ..jis kainuoja apie 
300 dolerių.

Gydytojo laukiamajame kam
baryje viena ponia žvilgterėjo į 
šalia sėdintį berniuką,’ kuris' vis 
traukė nosį. '-- -• '

Neiškentusi paklausė:
— Ar tu turi nosinę? ♦ : į
—- Taip, ponia, bet mano ma- 

’Įma man neleidžia niekam jos, 
skolinti, — atsakė sumišęs ber
niukas. j

— Tėveli, duok man 10 cen- 
tu-

— Ar tau neatrodo, sūnau, 
kad tu jau per didelis, jog visą 
laiką prašytum 10 centų?

— Gal ir teisybė, tėveli. Tuo
met duok man dolerį, gerai?

i
čiuose taip gerai rasi! Skrybė
lės kabo ant sienos musu paka
bintos, net girdžiu kai laša nuo 
jų vanduo. Muzikas taip pat ant 
sienos sukabinome.

— Gerai. Išmiegojome. Atsi
keliu aš pirmas ir žiūriu. Ną;gų

Kojos, pavyzdžiui, pinasi, kai pasiuto!.. Žadinu: *savo kaimy-į 
nori atsistoti nuo suolelio. Mu. nūs. Žiūrėkite, sakau, kame gi 
zikalus buvo mano senolis, kad mes gulime?! Ir jie teisybė,' at 
jį-kur... sikelia ir stebisi — gi mes visi

Tą vakarą mano senelis su ki
tais muzikantais sulaukė ryto. 
Ne šviesos bet jau kita diena 
buvo. Reikia eiti namo. Niekas 
muzikos nebeklauso, visi išvir
to, kame šoko arba sėdėjo... Ir 
muzikos “nočynos” susimaišė: 
senelis braukė nykščiu kaimyno 
būgnelį, o jo savininkas atbulu 
smičium rėžė smuiku. Armoni
ka senai buvo pilna, jos savinin
kas ant jos ištemptos gulėjo... 
Belieka — namo!

Senelis būgnelį už juostos už
sikišo, kaimynas smuiką už kel 
nių įsigrūdo, o armonikos savi
ninkas ją per petį ištįsusią per
simetė. Ema.

Dabar, kai jie išėjo, leiskime 
pačiam mano gerbiamam sene
liui pasakoti:

— Ėmė nei iš šio nei iš to lie
tutis dulkti. Vis daugyn, kad net 
apykakles pasistatėme! Mano
me. kas čia bus... Egi, ateina 
prieš mus žmogus. Sutiko mus

sų ant žemės, vandens pilnos, 
smuikas ir būgnelis ant šakų pa 
kabinti... Bet jau skrybėlės, gy
vatės, ant pačių viršūnių užmau 
tos!.. ' ’

— Ką gi mes darysime?! Pra
dėjome šaukti žmones. Atbėgo, 
žiūri — tiesa, krūmuose gulėta! 
Reikėjo net nukelti sušlapusius, 
skrybėles kad tik išgręžk...

Mano senelis, tarp kitko, bu 
vo ir blaivininkas, kaip is pats 
sakydavosi. Ar neaišku, kad čia 
juos pikta dvasia suvedžiojo?..

SKAUTIŠKI JOUKAI

Skautai yra uiokc'mi niekuo
met nenusiminti, o užėjus liųde- 
siui, pradėti švilpauti. Tai atsi
spindi ir skautų juokuose, at
spausdintuose Skautų Aido rug
sėjo numerio skyrelyje “pro Pa
lapinės plyšį”:

— Močiutė neturi savo vaikų, 
dėl,to ji mėgstą kitų žmonių 
berniukus ir .mergaites. Močiu
tė ‘ neturi ką daryti; ji turi tik
tai būti. Ji niekada nesako -J
“Greičiau-” Paprastai močiutės 
yra storos, bet ne j>erstoros už
sirišti savo batų raištelius. Jos 
moka atsakyti į klausimus, ko
dėl šunes nemėgsta kačių ir ko
dėl Dievas niekada neapsivedė.

, t, =-.-■*> - -

Kiekvienas turėtų pasistengti 
turėti močiutę, ypač jeigu netu
ri televizijos, nes močiutės yra 
vieninteliai suaugę žmonės, ku
rie turi laiko.

(Skautų Aidas, skautų ir jau
nimo mėnesinis žurnalas, vyr. 
redakt. Sofija Jelioriienė, redak
torės pavaduotojas Balys Vosy
lius, administratorius Aug. Či
rentas, 6342 So. Campbell Avė., 
Chicago, IL 60629. Kainuoja 
metams $5‘.

Storulio priemonės
....— Tu tiek daug nevalgyk, nes 
kasdien eini vis storyn ir sto-

Reikia, pagaliau, imtis

Magaryčios

♦ Spėjama, kad šiemet bus šal 
tesnė žiema, nes visi gyvento
jai gerai Izoliavo savo namus ir 
šilima neišeis laukan. i__

♦ Kai kurios kolegijos prade

ti gyvam?”, bet visai nesusi
laukė [jokio dėmesio.

Metrinė sistema neranda 
jokio dėmesio, nes žmones yra 
pratę matuoti nykščiais, sprin
džiais ir stikleiliais.

AUSTRALIŠKOM TEMOM
\

Viena Londono moteriškė nu
sipirko kengūros mėsos. Neži
nodama. kaip tokią mėsą pa
ruošti, parašė save giminaičiui 
Australijon, prašydama patari
mo.

Užklaustasis parašė lokį pa
tarimą: — Įdėk mėsa puodan, 
pripilk vandens ir prislėk šva- ryn. Reikia, pagaliau, imtis 
riai nuplautu akmeniu. Karts i priemonių, — sakė žmona savo 
nuo karto šakute pabandyk ak-j vyrui. Vyras jai atsakė:

♦ Infliaciai viešpataujant pi
nigai kišenėje greičiau sutirps
ta, negu Zablockio muilas mai-

♦ Tavernoje susiginčijo bar 
tenderis su klienu: — Tu jau gir 
tas eik namo. Klientas: — Ar 
nematai, kad aš dar gyvas?

♦ Klientas bara siuvėją, kad 
jo kelnes padarė pertrumpas. 
Siuvėjas, — Kelnės buvo tvar
koje, bet tu pats pasidarei ilges 
nis.

propv ’

vaik- 
jame

Filadelfijos visuomenės vadovių moko
Bendruomenę paklusnumo. /

menį. Kai akmuo suminkštės, 
bus ženklas, kad ir kengūriena 
tinkama valgyti.

— Žinoma, kad reikia. Rytoj 
einu pirkti naujas kelenes, nes 
tos jau yra persiauros.

NAUJA BAROMETRŲ RŪŠIS

Australijoje turistas sustojo 
pasikalbėti su iš jo krašto at
važiavusiu imigrantu, kuris pa
jūryje kepinosi prieš saulę ir 
rankoje laikė virvės gai>alą.

— Ką gi tu ten laikai ? — pa
klausė turistas.

— Čia mano oro rodiklis.
— Kaip gi tau virvės gabalas 

gali pasakyti koks oras?
— Imliai paprastai — atsakė 

tas. — Kai virvė pradeda judė-J 
ti į vieną ir kitą pusę, tai žinau, 
kad vėjuota, o kai virvė šlapia, 
tai žinau, kad lyja.

KAS YRA MOČIUTĖ?

Šis klausimas buvo duotas 
stovyklaujantiems vilkiukams. 
Dienos tema — “šeima ir jos 
nariai*’.

Vilkiuko rašo:

H

t
i

♦ Dievų ir dievaičių karalija 
buvo abai plati. Senovės lietu
viai- garbino Perkūną ir daug ki 
tų dievaičių, Graikai turėjo Zu 
są (Zeus), kuris karaliavo Olym 
po kalne o pakalnėje buvo pra 
garas (Hades).. Indėnų pader
mės turėjo savo dvasios vado
vus: bėdrą, arą, didžiąją dva
sią. paukščus gyvates, kirvį (ind. 
Tomahą). Karvį naudojo šokių 
ritualuose. Kirvukas buvo labai 
naudingas mankštinantis, nes 
šokant visas kūnas turi virpėti. 
Bet tada dėl dievaičių ar bai
dyklių mažai tesipešė. kaip da
bar daro airiai, libaniečiai, pa
lestiniečiai.

♦ Mados seka madas ir politi 
ko j e. siaurės Airijos pilietinis 
karas užkrėtė Vidurinius Rytus 
ir Afriką karo manija. Maskva 
daug kam “padeda”. O kai pasi 
daro riestai, tai visi bėga pas 
Dėdę Šamą patarimų ir pinigų

Don Pilotu
Tėviška pamoka . .

naujienos, CHICAGO B. ILU Wednesday Octubei: 25, 1973
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MarčiulionienėM. Vaza (keramika)

GRAŽI ALEKSANDRO MARČIULIONIO PARODA
Praeitą penktadienį spalio 20imės minėjimo (Bicentennial) 

d. Jaunimo Centre (Čiurlionio 1 kilnojamą lietuvių grupinę pa 
Galerijoje) buvo atidaryta skulp! rodą, kuri trūko pusantrų mė
tomus Aleksandro Marčiulionio 
skulptūros, keramikos ir akva- 
rėhnių darbų paroda. Atsilankė 
ne mažai meno bičiulių. Parodą 
atidarė aktorius-dailininkas Jo
nas Kelečius, pasakydamas įdo
mią ir su humoru kalbą. Aš ma 
nyčiau, kad parodas turėtų ati
daryti aktoriai, nes jie moka 
kalbėki ir turi ko pasakyti. Jis 
labai švelniai charakterizavo ir 
komplimentais apdovanojo visus i 
gerus žmones.

tų.
Marčiulionio kūryboje nėra 

tokio kūrinio, kuris būtų be for 
mos bei idėjos ar minties. Ypa 
tingai išraiškingi kūriniai kaip 
va: “Patenkintas” — linksmas, 
beveik besišypsąs, apuokas, “Rū 
pintojėlis”, “Piemenukas”, “At 
simainymas” ir dar kiti. Kom
pozicijų cikle yra įdomių kūri
nių, kad ir daugiau ar mažiau 
abstrakčia forma.

Marčiulionis nėra grynojo abs
Paroda gerai paruošta, daro'trakto atstovas. Jis giliau save 

kultūringą įspūdį. Nežiūrint to, • išreiškia konkrečiose formose,— 
kad išstatyta 58 darbai, bet ne- j realizme. Realistinėje kūryboje 
perkrauta. Yra 50 skulptūrinių į jis randa žmogų, jo dvasines nuo 
kūrinių ir 8 akvarelės bei grafi taikąs be dirbtinių pretenzijų, 
kos darbai. Skulptūros skyrių- kas šiandien itin svarbu. Jau 
je apstu šilto realizmo, kiek ma gana paviršutiniškų “eksperi- 
žiau į abstraktą palenktų kuri- mentų”. Garsusis skulptorius Lo 

- metalo kū rado Taft skaitydamas paskai-
rinys,, kuris .buvo įjungtas į tąą, šitaip išsireiškė: “Archaiš- 
JAV. 200 metų nepriklausomy ka karštligė pasidarė universa-

nių; pąv. “Tauras'

f
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

NAUJIENOSE GALiALa GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS 
JOr VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO AVSiMlrdMUS

W* A. X Guuen — MINTYS IR DARBAI. 259 pšd., liečiančius 1905 
/>f 19 31" UJetųJvykiu*,'Jablonskic ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

. .rupinimą $5.00

i
Al J. Gutsi/n DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir greis 

-11.4 -Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ___ r
__ Minkštais, viršeliai*,.,tik. ________________

tfc. A. J. Gv»w -LAUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS,
— C--š kelionės po Europą įspudži»t Dabar tfk / STMT 

taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čak| irba money crdsrS, prie 
snrrodytos kainos ^ridadant 50c. parsiuntime IšIal4omK 

nauHek ' ' 
17M So. HALSTED ST- CHICAGO. ILL. iOGOS

VYTAUTAS SIRVYDASVIDINĖ ĮTAMPA SUSIVIENIJIME
(Pabaiga)

Ateivių globa vėl rimto 
mesiu tesusilaukė 1998 m. Sei-j 
me, kuris išrinko komisiją ir 
paskyrė $169 išlaidoms. Komi- 
sijon įėjo Andrius Kundrotą, 
Vincas Ambrazevičius ir V 
i'rakevičius. Ji 1908 m. liepc’s 1 
pas:rašė sutartį su New Yorke 
ve’kiančia Slavonic Immigrant, 
Aid draugija, kuriai vadovavo

: serbai ir cckoslos akai. Susivie- 
Įnijimo vardu komisija prižadė- 
i jo draugijai kasmet suteikti po 
$250, tačiau Seimai nevisuomet j

l prižadą pildė: IMS m. pask 
i re $100, 1909 - $209, 1910 -,T.

Ku i c-ini-> /t- --i - į Lietuvos vėliavomis, i >190, 1911 - $49.13 (Is iždo me- J .
i . i. • • e • • dalvvavokc, tik suplaukusias į Stirną vi
suomenės aukas), 1912 - $100.

Vincui Ambrazevičiui ateiviu 
virto širdies dalyku. Jis 

m. sava atsakc’mybe įsi- 
Slavonic Immigrant Aid 
ir buvo išrinktas direkto-

• ks chorvedžiu ir orkestro i -
| dėjo, seimui specialiai
Į orkestro kompozicija - I 

cs ir, erkes, r u 
inco Kudirkos 
Vilnys.

ve- 
sukui ta 
.ivtuviš.

valsas
c:nuno
Seimo

juosta su
nutęsta melsva
iii“ Lietu
ti? XXI Seimui

:žu gėlių vainiką”, kuri sudžio- 
įvinti siekė tik viena "usnis” 
šešių vielinių kunigų sutartinis 
boikotas, pareikštas pamok
slais ir išspausdintais lapeliu s. 

; Lietuviai buvo griaudenami ne-
: dalyvauti bedieviškos organiza- SL \ v-e
cijes iškilmėse ir miesto gatvė-! pave ks'ai km 

.mis eisenoje, nes toks dalyvavi- čig ir Ameriko 
; inas, girdi, busiąs prieš "Bazny ; shingtono bei 
įčios prisukus”. Ima

Boikotas nepavyko ir vėliau ščit
Seimas kunigus apskundė vie- mino. Scenos papėdėje buvo 
tes arkivyskupui. Seimo išvaka- gyvų gėlių vainikai nuo vietinės 
rėse tirščiausiai lietuvių apgy-’SLA 36-tOs kuopos ir gyvų gy
ventoje miesto dalyje daugelis iių lyra nuo V. Kudirkos Gies- 

i namų pasipuošė Amerikos ir mininkų draugijos.
o eisenoje! Delegatų atvyko 60 iš 22 ko- 

ylika draugijų, su Joni j u nuo 25 kuopų. Moterų 
mis ir Lenais, ly. buvo penkios. Daugiausia de-; 

dlnia 70 vežimų, kurių pora bu- legatų buvo iš Chicago, viso 22, ’ 
vo traukiami ketverto arklių, jų tarpe veikėjai Jonas Bagd/.i-

, akimis neįžiūri-• ūnas (vėliau žinomas Borden 
pavarde), Al. Branskas, M. J.

salę, buvo suplaunu- Damijonaitis su žmona, Jonas 
ta 10 dalykų programa, bet kai Ilgaudas, Vincas Jokubynas, An
kas buvo aplenkta, nes ir taip tanas Olšauskas, ir Motiejus 
nusitęsė iki 11 valandos vakaro, ■. Beldažis. Iš kitų kolonijų atvy

ko Jonas Skirt u Iskas, dr. J. T. 
Želvienė, P. V. Birštonas, A. Ra
manauskas, Vincas Černiaus
kas, Jonas Tareila, Jonas že-

iksu.

Linvolno. šali
ku vo paveikslai kunigaik- 
Vylauto. Algirdo ir

Scenos papėdėje

Eisena ištįsę, 
man ilgiu.

Suėjus i
globa 
1911 
rašė 
nariu 
rių tarybom Serbas prof. M. I. 
Pupinas draugijai padovanojo 
$v0,000 namą New Yorke. Iškil
mingame jo atidaryme (1910 
m. vasario 10) dalyvavo Susi
vienijimo Centro valdyba, Tėvy
nės redaktorius, Vincas Ambra
zevičius ir Vienybės Lietuvnin
kų leidėjas J. J. Paukštis).

Pirmais po sutarties pasira
šymo metais draugija globojo 
38 ietuvius ateivius, antrais — 
1,218. Imigracijos Ellis Island 
stotyje 1911 m. rugsėjo mėn. 
buvo sulaikyta 82 lietuviai atei
viai. Draugijos pastangomis 
tuojau įleista 62, Lietuvon su
grąžinta 8, o kitų bylos pratę
stos. ši trumpa statistika įrodo 
ateivių globos reikalo rimtumą. 
Susivienijimo’ atstovais ; .šioje 
draugijoje 1909 m. buvo Juo
zas švirmeckas, 1910 m. Vladas 
Leščinskas-Lazdynas, vėliau pa
sižymėjęs organizuoti Lietuvos 
Sargus.

r Galiausia, ir tolimoji nuo Su
sivienijimo lopšio Pennsylva. 
nios, Chicaga susilaukė pirmo
jo šios organizacijos Seimo. Tai 
buvo iš eilės 21-asis. Jis tesėsi 
keturias dienas, 1906 m. gegu-

> “gra-

Susirinkusius pasveikino vieti
nės kuopos pirmininkas M.J. 
Damijonaitis, kuris kalbėtoju 
pristatė laikraščio Lietuvos lei-
dėją Antaną Olšauską. Po to imantauskas, A. J. Povilaika, ir 
lietuvius sveikino miesto mero 1 -1’ 
vardu, advokatas Mc'rse įves. 
Astramskas kitų kalbėtojų nei
švardina, bet, sako, “geriausia 
atsižymėjo B. K. Ralevičius 
(Bronius K. Balulis), Valparai
so universiteto- studentas ir lie
tuvių kalbos kurso mokytojas”. 
Choro ir solistų dainų tarpe žy 
mėtina- vokiečio F. Beidelio, V. I 

1 Kudirkos ėdesiuiniiikų draugi * goms.

kiti.
(Bus daugiau)Ii, neturintinei idėjos, nei min- nininkai savo srityje. E. Mar

ties. Menininkai turi žinoti, ką Įčiulionienė keramikos srityje re 
daro. Iš nieko nėra nieko gero”.1 ta menininkė, jos kūrybinė vaiz 

duotė dekoratyvinėje keramiko
je neturi ribų. Jos darbų paro
dos stebina lankytojus. Skulpto 
rių mes turime nedaug, — ant 

. ,. . t - • « kelių pirštų suskaičiuotum.akvareles ir grafikos kupu. ,
. ..... . , t Skulptoriaus darbas yra sunkusL-oo ic til-nnn cnrlorn IrkcTie-r 17

ir net nuostolingas, kai kūrinį 
reikia impregnuoti ugnimi ar at 
keti bronzoj, daug sugadinama

nai”; “Gėlės” ir daug kitų. Ta-j 
čiau skulptūra ir tapyba nesu
daro unikumo, ir atrodo, kad ne 
to paties autoriaus darbai. Bet 
skuptūra paprastai turi ir pro
totipus, braižinius bei planavi
mus. Taip darė Rodenas' ir kiti 
skulptoriai.

Abu Marčiulioniai, Aleksand
ras ir Eleonora, yra stiprūs me-

Kadangi lipdybinė Marčiulio
nio kūryba stovi ant “tumbų”, 
kad sienos nebūtų tuščios, tai 
protarpiais užpildo galerijos šie 
nas i 
niai, kas iš tikrųjų sudaro logiš-j 
ką ir gražų įspūdį. Pravartu pa-: 
minėti ir gan gerų šito žanro kū 
rinėliai pvz.: “Alyvos”, u _

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTIIM)Sekmadienį š. m. spalio 29 diena
Martinique Restorane
2500 W. 94th St.

• DAINOS

• VAKARIENĖ
• IR ŠOKIAI

Evergreen Park, Illinois

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol,

BANKETĄ RUOŠIA

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

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

— Irane policija nušovė 5 pro 
testuotojus, laiku nepasitrauku
sius iš gatvės.

— Rondald Reagan vėl pakei 
te savo nuomonę ir rengasi kan 
didatuoti į prezidento perei-

Už kūrybines pastangas ir tik 
rai kultūringą parodą Aleksan 
drą Marčiulionį reikia sveikinti.

Po parodos , atidarymo buvo

vaitgalio. M. Šileikis

Stasio Krasausko 
pomirtine paroda

Jaunimo Centro apatinėje
j] Įėję vieną savaitę vyko grafi-

ko Stasio Krasausko pomirtinė! žės 28-31. Jj priėmė kaip

sa-

i paroda. Buvo išstatyta 50 auto- 
zinkografų. daugiausia knygų 
iliustracijų -
gus, Avioetiukai, Era ir kt. Še
kspyro Sonetai Solomono Gies
mių Giesmė. Marcinkevičiaus 
Siena ir Baltakio Pėsčias Paukš 
tis ir kiti ciklai.

Stasys Krasauskas mirė paly 
ginti jaunas Lietuvoje. Gimė 
1929 m. Mirė 1976 metais.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
- , J. Jwnirij. A KISS IN THE DARK. PfiantSku IrJrtvsin ,^25? 

tpražyniiJ. pafcnti ii gyvenimo. Lengva* stilius, gyvi kmba. gražiai išleisti. 
’ 150 paL 1 Kaina $2.50.

* ■ B.-Konžlcs, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijoj
antraAa nuo pat senųjų unžhj iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 

kainuoja $2.00. -4>
Dr Jueiw B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, istoriniai DLKVy- 

tatrtobruožaf. paliečiant to laiko Lietuves valstybes ir jos kaimynu istoriją. 
211 psL Kabi* $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knrgu yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
titai galima įsigyk strilankius i Naujienai arba atsiuntus čeiri^ 
oiuiginę perlaidą.

172? Sostą HsJsted Street, Uhlca®®, BL

— Mieželaičio Zmo

į Tirpykite daba

Miko Šileikio paroda
Dail. Miko Šileikio sukaktuvi

nė paroda buvo atidaryta spalio 
m. 14 d. Čiurlionio Galerijoje, 
Ine. 4038 Archer Avė. Baigiasi 
šį šeštadienį, spalio 28 d. Lan
kymo valandos nuo 12 iki 4 po- 

I piet. Trečiadienį uždaryta visą 
dieną. Asmenys, kurie pirko 
pa veikslus, gali atsiimti šešta
dienį.

M. š.

Balzeko muziejuje šaržai
Spalio 22 d. Balzeko Lietuvių 

kultūros muziejuje buvo atida
ryta dail. Jono Varno vadovau
jama Lietuvos 20 autorių šar
žų paroda. Trys pavardės daly
vių sąraše ne lietuviškos. Pieši
niai apolitiniai švariai padaryti 
ir skoningai išdėstyti.

Susirinko nemažai svečių, vi 
si buvo pavaišinti šampanu ir už 
kandžiais. Paroda tęsis iki lap 
kričio 10 dienos.

Praeitą savaitgalį buvo daug 
parengimų ir net 4 parodos. Sek 
madienį Čiurlionio Galerijoje, 
Ine., dal. M. Šileikis skaitė pas 
kaitą iš savo darbų skaidrėmis. 
Buvo parodyta 79 skaidrės.

—Aukščiausias teismas pripa
žino teisėtais Aliaskos gubemato 

j riaus pareigoms pirminiu# rin- 
! kimu#.

i

5>/4%

laSSJlfl=1

UNIV
A S S O

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

DIDELES ATSARGASTURINTI

fLs KU t&KĮoaJ jug iiMigsl i$> 
nei* dideliai dirbu. Pteix, jh ja-

Junu ptslekti asmeniiku jūrį 
ūitimojimui. Antra, jie padedi n- 
kurti gereanf įpyliniėi bendruomenę 
Ir parūpini fondus namams įsigyti.

STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ 

pairta 1923 m^teūa. T*L 421-3070
latelcot pletooM ttemaa automobUlama >s>tAtytL

Taupykite dabar.
Santaupom, padėto* priež 10 mėra- 

<io dieną, neit auoiimčiua nuo mė- 
'•eaio pirmos dienos.

I įduodami Certifikatai, kurie na- 
ia iki •* ■->«

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė* nąskaito*
“'eša

f —. NABJlOMOt, OKA0Q K ILL Wednesday. October 25, 1978
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Trojos arklių neįves
■Amerikos Lietuvių Tarybos 38-tas metinis suva

žiavimas organizacijos atstovams, ALTo svečiams ir 
ALTo veiklos rėmėjams aiškiai parodė, kad visoj Ame
rikos lietuvių veikloje ALTas yra pats galingiausias- 
mūsų veiksnys. ALTui nereikia girtis prieš kelis metus 
išleistomis brošiūrėlėmis, kaip tai daro josios priešai.; 
ALTui, iš viso, nereikia girtis. Atlikti darbai garsiau 
kalba, negu propagandose sumetimais sušauktos To- 
ronto Lietuvių Dienos. Gali jas vadinti Pasaulio Lietu’ 
vių Dienomis, gali pakartotinai rašyti apie padarytus 
nutarimus, b.et visi žino, kad tai buvo tiktai Lemonto, 
Cieeroir Cleveland© brangiausias propagandos pok-

kovojan- 
tai juos

komunis'

Tuo tarpu Amerikos.-Liętuyių Tarybai nereikėjo 
.važiuoti Į Torontą, samdyti brangius viešbučius, bet par 
,‘sitenkino. tautiškai nusiteikusių lietuvių būrelio nupirk- 
?tais ir dar neišmokėtais senais namais, atvažiavusiems 
skyrių, atstovams priimintas’ lĘSrppes' * ir
dradarbiavittf<y 'komtietui-įteiktas' ’gerar -paruoštas • - pra
nešimas,^pirmininko kelitoė Į1 Belgrado'-konferenciją ir 

;kiti darbai aiškiai visiems pasako, kąsTsugėbėjp dau
giau padaryti,?<pavergtos/Lietuvos teisiu’gynyboje. <

Nieko lietuvių tautos priešas taip labai nenorėtų, 
kaip išardyti Am. Lietuvių Tarybą. Jis ruošė trumpus 
ir ilgesnio-laikotarpio planus. Jis panaudojo dideles 
^ambicijas turinčių naujų politikų jaunuoliams nuteikti 
prieš ALTo “senius”, jie vertė jaunuolius šmeižti ALTo 
steigėjus ir ilgų metų ALTo aktyvius pareigūnus, šmei
žtais apdrapstyti ir tyčiotis iš jų netiksliai ištariamo 
vieno kito žodžio. Jie siuntė gerai paruoštus šnipus če
kių šaknelių vogti. Bet nieko ALTui padaryti ne
galėjo.

Nepasisekus vienai šunybei, sugalvojo naujas prie
mones tam pačiam tikslui siekti. Jiems atėjo mintis pa
siųsti Į ALTo vadovybę kelis Trojos arklius, kurie ne
jučiomis Įmaršavę Į vidų, praėję visas sargybas ir pa

(kėlę koją per slenkstį, pradėjo studijuoti žmones, jų 
psichologiją ir ieškoti būdų kovingai organizacijai su 
kompromituoti. Jie buvo besirengią atidaryti centrai, 
koją Įkėlusių Trojos arklių duris, bet nieko iš to neišė 
jo- Pasirodo, kad suvažiavusieji atstovai, su niekuo ne 
sitarę ir jokių pasiruošimų nepadarę, atidžiai sekė vi 
są konferencijos eigą, kad organizacijai nebūtų pada 
ryti žalos. Suvažiavusiems rūpėjo patirti, ar iš tikrųj 
Trojos arklys gali būti įvestas į vidų, ar tokio pavojau, 
nėra?

, Galimas daiktas, kad Trojos arklius gali Įvesti į ki 
tas organizacijas. Gali kitų organizacijų narius įtikin 
ti, kad jokio pavojaus negali sukelti artimesnių ryšiv 
užmezgimas su gimtinio krašto okupantais, bet Ame
rikos Lietuvių Taryba rimčiau pažiūrėjo Į galimą pa 
voių ir uždarė duris Trojos arkliams. Amerikos Lietu 
vių Taryba nėra priešinga kelionėms į pavergtą Lietu 
vą su savo broliais ir seserimis pasimatyti, bet ALTo 
nariai yra priešingi šunuodegavimui okupantui. Nėra 
reikalo jų girti, kaip tai padarė keli lietuviai inteligen
tai, nesusipažinę su krašto ekonomine ir dvasine pade-, 
timi. ALTas nėjo pasitikti gražiai dainuojančių sirenų, 
bandančių paveikti paskirus asmenis, o gal ir organi-. 
zacijas, bet ALTas naudojo visas priemones 
tiems lietuvimas padėti, o jei kyla reikalas, 
gelbėti.

Amerikos Lietuvių Taryba padėjo prieš
tus kovoti pasiryžusiam ir nuo komunistų pabėgti ban
džiusiam Simui Kudirkai išsigelbėti. Jis buvo ne tik iš
leistas iš Vladimiro kalėjimo, bet jam buvo sudarytos 
sąlygos švykti iš Sovietų Sąjungos. Amerikos Lietuvių 
Taryba kreipėsi Į patį krašto prezidentą, kad padėtų iš
gelbėti Kudirką. Taryba balsas buvo išklausytas, gau
ti leidimai išvykti ne tik Kudirkai, bet ir visai io šei
mai, Įskaitant ir motiną. ALTas Įkinkė į gelbėjimo dar
bą visus Amerikos lietuvius. Vieni rašinėjo administra
cijos pareigūnams laiškus, kiti siuntinėjo kongreso at
stovams telegramas, o tretieji klabeno . Valstybės De
partamento duris ir ragino šito klausimo neatidėliptį 
ir piekviena proga priminti Maskvos valdovams, . kad 
šitas klausimas amerikiečiams labai svarbus. ALTas 
pajėgė visą Ameriką Įjungti Į kovą už pasiryžusio lie
tuvio laisvę. ■

Kad Sovietų valdovai, nenorėdami -pyktis su ame
rikiečiais, nenorėdami nustumti Į šalį didesnių -planų, 
pranešė, kad ne tik Simą Kudirką išleis, bet ir-jo šei
mą, ALTas nei minutei nedvejodamas, išpirko reika
lingus kelionės bilietus ir Įteikė Valstybės Departamen
tui, kad Kudirka neturėtų jokių kliūčių ir galėtų čia 
atvykti, Tuo tarpu didžiausieji .visuomeninio darbo me
lagiai paskelbė, kad jie išpirko Kudirkų kelionei bilie
tus, bet užmiršo Įstaigos vardą-ir adresą.-Brežnevo po
litikai pritariantieji agentai kelis kartus paskelbė, kad 
pinigus kelionei davė jie patys, bet ne ALTas. Tiesa 
visuomet Į paviršių galvą iškelia, nors ir labai bandy
tum ją nugrumzdyti. Naujienas paskelbė ALTui gra
žintų kelionpinigių čekių fotostatus, iš kurių aiškiai, 
matėsi, kad Kudirkų kelionė buvo apmokėti ALTo su
dėtomis aukomis, o ne melus skelbusių. Kitam dienrašr 
tyje kelis kartus paskelbtas melas iki šias diępos nebu
vo atitaisytas.

g
Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno 'paveiksiu galeriją

lllfc
NEŽINOMI DALYKAI 
VIRŠUM MICHIGANO

LUDINGTON, Mich. LPI 

! praneša, kad Oceana apskrities 
šerifo biuro tarnautojai tvirti
na jog spalio' 1. d. matė keletą 
nežinomų objektų skraidant ore 
viršum Michigano ežero.

šerifo deputatas Dave Waller 
sako, kads objekto šviesos bu
vo tiek stiprios, kad jis turėjo 
nusigręžti negalėdamas tiesiai 
žiūrėti. Waller ir jo partneris 
pareigūnas Frank Steiger tą da
lyką stebėjo per pusę valandos, 
kol jis be garso' nuskrido ir din
go tamsoje. Abudu tvirtina, kad 

{Objekto šviesų spalvos buvo rau- 
jdona, žalia ir baltą.

IĮ Walter nieko netrukus pain- 
I’formavo Pakraščių Sargybą, 
‘ kuri to objekto matymą patvir

tino ir dar pridūrė, kad maž- 
I daug tuo pačiu laiku dar trys 
! kiti objektai buvo matcpii vir

šum ežero į vakarus nuo Lu-
| dingtono. Oceana apskrities še

rifas John Simmons patvirti
no, kad tuos objektus pats ma
tė, bet nieko nesakė kol Waller 
ir Steiger nepapąsakeje apie 
tokius pat dalykus.

David Laird iš Pakraščių 
Sargybos tvirtinąs, kad pana
šus pranešimai apie skraidan
čius dalykus Benton Harbor ra- 
jc'ne buvo gauti liepos 28 dieną, 

i taip pat viršum Strugeon Bay, 
Wis. Objektai buvo ęilinderių 
formos ir buvo aprūpinti stipri
omis raudonos ir baltos savos 
šviesomis.

Kada kiekvienas organizacijos narys atidžiai seka ga
limų priešų pasikėsinimus, tai labai sunku priešui, kas 
nors padaryti. Paskutinė konferencija parodė, kad prie
šams bus labai sunku Įvesti Trojos arklius. Amerika ne 
Graikija, Amerikos lietuviai ne senovės graikai. ALTo 
žmonės Trojos arklių kvapą iš tolo užuodžia. Konfe. 
repcija aiškiai pasisekė prieš bet kokį batlaižiavimą 
okupantams arba jų tarnams. Kiekvienas ALTo narys 
norėtų pamatyti savo: brolį Ir sesę,. bet ’ jam’ nėra jokio 
reikalo šunųodegąųtį okupantui. . ' į?

Pąyergton Lietuvos gali važiuoti kiekvienas, kuri 
rusai įsileidžia ir kuris turi ir galį išleisti tokią stambią 
sumą kelionei Sumokėjus tokią sumų kaliopei, nėra , j 6-j 
kio reikalo okupantui šunuodegauti ar. padląižautį.. Ūž 
kiękyįęną patarnavimą jie atsiima daugiau, negu bet 
kuriame kitame krašte. Jie-nesitenkina doleriais,-bet 
jie neri, kad klausytum jų melagingos propagandos ir 
pagirtam jų padarytą “padangą”. Jie giriasi aukšta 
kultūra ir didelių gerbūviu, bet jie dar “nepajėgia pa
sistatyti gyvenamų namų”, neturi vietos apnakvydini- 
mui, todėl ir neišleidžia Į kaimus. Rusai iš Amerikos 
lietuvių nori iškaukti dar didesnes dolerių sumas. Pet
ronis ieško agentų, kurie galėtų padėti jam sugriauti 
ALTą, BALFą, Naujienas ir kitas Amerikos lietuvių i 
Įstaigas. Rusai pajėgė Įkelti koją Į kitų tautų gyveni’ 1 
mą užsienyje, bet iki šio meto jiems nepavyko apardy- do Karpovui, is kurio tą titulą 
ti visuomeninio lietuvių gyvenimo. Amerikos lietuviai 93 dienas trukusiose rungstynė- 
yra apdairesni už soiętinius žvalgybininkus ir neleis Se ste"Sėsi paverztį, bet Karpo.

klausytum jų melagingos propagandos ir

ti visuomeninio lietuvių gyvenimo.

ALTo priešai naudojo visas priemones šiai organi- Trojos arklių įvesti į ALTą arba kitas didesnes organi
zacijai išardyti, bet visos jų pastangos nnęjp niekais, zacijas.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys).

Dar prieš išvykstant Į Ameriką, teko nema
žai sugaišti klubo reikalais. 1962 metų klubo val
dyba pražiopsojo terminą, iki kurio visi klubai 
Manchesteryje privalėjo registruotis. To pasė
koje prarado leidimą laikyti barą. Pradėjo klu
be lankytis visokie inspektoriai: tai iš sveikatos 
departamento, tai ugniagesiai tikrino ar saugu 
gyventi nuomininkams ir užeiti lankytojams. 
Pagaliau ir policija užsukdavo patikrinti ar ba
ras uždarytas. Tad vėl man, kaip klubo patikė- 
tinui, pakartotinai teko lankytis miesto valdy
boje, pas architektą, gaisrininkus ir kitus parei
gūnus. Po kelių mėnesių atgavome leidimą ba
rui, sumažėjo reikalavimai visokiems klube pa
keitimams daryti Tačiau užsispyrė, kad trečia
me aukšte nuomininkai gyventi negali. Todėl ten 
gyvenęs fotografas Vincas Rudys, netrukus iš 
ten turėjo išsikraustyti.

Pasitraukęs iš klubo pirmininko pareigų, 
1955 metais vėl pateku Į valdybą. Tuomet klu
bo pirmininku buvo Aleksas Kuzmikas, o man 
teko vicepirmininko pareigos. Reiškia pasikei
tėme prieš rietus turėtomis pareigomis. Su Alek
su buvau supratęs dirbti, tad jo pavaduotoju iš
buvau iki 1958 metų pabaigos. Klubo patikėtinio

pareigose išbuvau iki savo išvykimo i Ameriką 
1962 metais rudenį.
KULTŪROS KOORDINACINIS KOMITETAS

Sakoma, kur gyvena 2—3 lietuviai, būtinai at- 
sirinda 3—4 organizacijos. Didelėje Manchester^ 
lietuvių kolonijoje, šalia stoginės, visus talpinan
čios organizacijos — klubo —veikė dar bent 10 ki
tokių organizacijų. Tad pasitaikydavo, kad artė
jant kokiai tautinei šventei, net dvi ar trys orga
nizacijos indavo ruoštis švenę paminėti. Kldavo 
ginčai dėl pirmenybės ir to pasėkoje, kartais tok?,' 
kad ir svarbus minėjimas, likdavo nesuruoštas.

Kad išvengus tokių pasikartotinų nesusipra
timų, Manchesterio lietuviai Įsteigė Kultūros Ko
ordinacinį Komitetą, į kurį kiekviena vietos orga- 
nizacijoa paskirdavo bent po vieną savo atstovą. 
Kaip pavyzdį cituoju 1957 metų pradžioje Kultu 
ros Koordinacinio Komiteto visoms vietos organi 
žarijoms išsiuntinėtą aplinkratį, kuris nusako K 
K. K. paskirtį, tikslą ir veiklą:

“Kultūros Koordinacinis Komitetas yra nuo
monės, kad reikalinga ir net būtina visoms, vietos 
veikiančioms, organizacijoms Įsipareigoti ir pri
sidėti prie vietos kultūrinio ir vsuomennio darbo. 
Reikalingas tik tinkamas planas ir koordinavimas, 
Todėl K. K. Komitetas siūlo Tamstoms šitokį pro
vizorinį 1957 metams darbo planą:

1. Visais svarbiais politiniais klausiniais ar 
momento įvykiais šaukiamas organizacijų j

Belgradas, Jugoslavijos.' — 
šachmatu čempijdriąs SvetdžaF 
Gligoric pasakė ’ ka<fyra gera 
galimybė Log Bobby richer, bu
vęs V ; šachmatų jčęmpįpnas 
po 6 mėtų perfraukos' gąli grįž
ti ^fiesaėlun'ątų- Uii$J^Įig<ųšc

čem-

kia: Ficheris 1^721 
kjavike rungtynėse ^ošdamas 
kaip .JAV šachmatisias^JHiga-j 
Įėj ęs Sov. - Rusi j ds pasaulia
cempijoną Borisą^Spasky pėrė-; 
mė iš Spaskio pasaulinio čem/ 
piojo titulą, betk-fl us* g in earns 
dėl lairnejimų ir titulų Fi* 
scher’is pasitraukė iš šachma- 
tistų tarpo o Tarptautinė šach
matų Federaciją pasaulinio 
čempiono titulą 1975. m. perlei-

vas atsilaikė kaip laimėjęs ga* 
vo rekordinę $350,000 premiją, 
o Korčnoj gavo “tik” $200,000.

. posėdis, tikslu nustatyti vieningą ir tinka.- kolonijos sveikesnei ateičiai
mą būdą bei rasti kelią iškilusiems klausi

mams sutikti.
2, Mokykla bei Vaikų Darželiu rūpinasi Kult, 

Koord. Komitetas.
3. Visi svarbesni, metų bėgyje religiniai, tau-

I tiniai bei kultūriniai Įvykiai rengiami šių 
organizacijų:
“Vasario 16”— DBLS Manchesterio sky- 

j rius
šv. Kazimiero —.... Bažnytinis Komitetas- 
Užgavėnių Blynai ir Velykos ...... Klubas.
Motinos Diena —Barželis, Mokykla, Skau
tai, Klubas.
“Birželio 14” —...... Rezistencinė Santarvė-
Darius ir Girėnas —....--------„“Ramovė”.
Tautos Dienas — DBLS skyrius iir Liet 
Liet. Atgim. Sąjūdis.
“Spalio 9”...... .........Rezistencinė Santarvė
Kariuomenės Diena .„J.____   Klubas

Kūčios ............ ....... Bažnytinis Komitetas
Kalėdos ............     Klubas
Nauji Metai ----------------- “Ramovė”
Vaikų Eglu „..Klubas ir K. K. Komitetas.

, Kultūros Koordinacinis Komitetas-”
Šio Komiteto nustatytasis metinis veiklos ka

lendorius pasirodė labai naudingas. Jo pavyzdžiu 
galėtų pasekti, didesnėse lietuvių kolonijose esą 
lietuvių organizaciniai vienetai.

MENINĖS PROGRAMOS
Nors pagal K. K. K. parengimų kalendorių 

kiekvienai organizacijai buvo nustatyta kokį mi
nėjimą ruošti, pasitaikydavo, kad kai kurie viene
tai kartais būdavo nepajėgūs savo uždavinį atlik
ti. Tuomet į pagalbą ateidavo Klubas.

Vienas tokių atsitikimų buvo 1958 metais. 
DBLS skyrius turėjo suruošti “Vasario 16” mi
nėjimą. Apie mėnesį prieš numatytą minėjimo 
dieną paaiškėjo, kad DBLS nepajėgs tai padaryti. 
Organizacijų atstovai bendrame K.K.K. pasitari
me nutarė, kad 40-tąjį Nepriklausomybės minėji
mu Manchesteryje negalima praleisti tylomis. Pa
vedė man, kaip klubo vicepirmininkui, pasirūpin
ti minėjimo įvykdymu, paskiriant mane ir meni
nės programos vadovu- Tokiu trumpu laiku nega
lėjau tikėtis ką nore ypatingo sudaryti, bet visų 
prašomas sutikau pamėgintu

rytų savo
savo posėdyje
statyti kultūrinio darbo kalendorių. Tik planin
gai ir vieningai,-dirbdami, galėsime atsiekti grė-l 
žiu vaisių ir naudos mūsų Manchesterio lietuvių!“

NAUJIENOS, CHICAGO & HL Wednesday, October 25, 127S



. ffL. — BE J-5893

DR.LE0NAS SETBriTTS;
1HKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antr&u. 1—4 popiet 
ketvirta. 5—f vai rak.
Ofiso teloLi 776-TB30 _ 

Rezidencijos tatof4 448-5545

akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulatkj Rd. (Crowford 
Medical Building). Tol. LU 5-6444

Priima ligonius pagal susi tori nu 
Jei neatsdiopta, skambinti 374-8^4.

DR. C. K BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolof. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Waatchastar Community klinikos 
Madicinos diraktonws

Wa S. Hanhaim Rd., Wastchastar, IL.
VALA.^'DOS: 3—d darbo dienom iy 

antra šeštadienį 8__3 vai.
Tal.x SC-2727 arba 562 '7*23

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W»«t 103rd Str*) 
Valandos pagal suaitannig.

OR. FRANK PLECKAS 
' OPTOMETRISTAS

KALBA LEETUVI5KAI
2618 W. 71 St TaL 737-5H9

Tikrina akis Pritaiko akiniu jj 
“contact lenaes”’

VaL agal susitarimu uždaryta trečj

Tamošaiti s

i
Iri[ -fe W ’

Iliuzija" (Tapyba)

į Stovykliniais laikais Vokieti
joj buvo įsteigta lietuviška Ama
tininkų ir Darbininkų profesinė 
sąjunga. Ji kviesdavo atstovu 

j suvažiavimus ir spręsdavo savo 
; profesinius reikalus. Vienas 
toks suvažiavimas įvyko Hanau

DR. VYT ^AITRAS lietuvių stovykloje, 1947 m. ba-
landžio 20 d. To suvažiavimo a- 
prašymas yra patalpintas 1947 
m. “Lietuvių žodžio’’ 21 nume
ryje. Tai juo pasinaudodamas ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Baitdra praktika, Spe-> MOTERĄ liS=e. 

Ofisas 2652 WEST 5»th S'iPZiET 
Tai. PR 8-1223

OFISO .VALu pirm.. anttatL, trečiad. rašau šį straipsni.
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. SUtaxiie-į Į tą suvažiavimą iš visos Vo- 
sifiis 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal siisita rimą

ORTHOPEDA.vPROTRZf.ST A S 
' Aparatai - Prateki M*i ban- 

dažai. Speciali pažiba fej|ėihs. 
. (Arcb Suppęrti, ;

Vai.: &■' 4 ir 6—3, fi^adiemaia 9_ 1
2t50 West 63rd St. Chicago. UL 60629 

Telaf.fpRbapact s.'5qg4 ''

PERKRAUSTYMA1 . • J

- MOVING
----- Leidimai —Pilna aparauda
- - ; ŽEMA KAINA ' ■

R. SERINAS
Tai. WA 5-8063

i

MOVING
Apdraustas parkravstymas 

U ivairiy atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tai. S76-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Vhot programos H WOPA, 

1490 kiL A. M, 

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

VedėĮe Aldam D*uku»
Telef.: HEmlock 4-2411

7159 So. MAPLEWOOO AVE. 
CHICAGO, ILL. 40629

Didžiausios kailių 
pasirinkimas
> a— ntalxoQ ----- 7

lietuvi laillntoka į
Chh3Mo> “ ■

NORMANĄ
RŠTHNA

185 North

(irtaigoe) k 
877-M8S

— Jei žinote asravnis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Met 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

DAINININKŲ BŪRELIS KVIEČIA
Lietuvoje nuo dainų “laukai skambėdavo”, — taip seni daini

ninkai dažnai pasakoja apie savo jaunų dienų dainas.
Dainavo vyrai ir moterys, būriais traukdami į darbą ar grįž^ 

darai iš jo. Niūniavo motinos, supdamos kūdikius, ir jaunos mar- 
čios, susimąsčiusios apie savo dalią. Traukdavo dainas vestuvėse, 
pabaigtuvėse, sueigose, įvairiuose pobūviuose. — Dainininkų Bū
relis yra pasiryžęs neleisti nutilti dainai ir čia, toli nuo savo Tė
vynės krantų. — Jis trauks lietuviškas ir amerikietiškas dainas 
ir spalio 29 (L, sekmadienį, Martinique Restorane “Naujienų” su
kaktuviniame bankete.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

d ra amatininkų ii darbininkų 
prof, organizacija, iš 74 
vų pasisakė 56, prieš-12 
silaikė 6”.

atsto- 
ir su-

PASIRUOŠĖ LAUKTI 
PASAULIO PABAIGOS

"Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę Ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendritėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

fV. KASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

iškėlė

arba j 
ine-! 
(di-‘

Toliau gyvų diskusij ų 
klausimas, kas yra dabar skai
tomas darbininku Bei amatinin
ku? Juo pasisakyta taip: . Ar 
(atsargos) pulkininkas, 
būvės Nepriklausomybės 
tais aukšt. valdininkas
rektorius), dabar dirbęs darbi
ninku ar įsijungęs į amatą, pa v. 
staliaus, yra skaitomas amati
ninku — darbininku, ar ne? Į šį 
klausimą atsakydamas prezidi
umo pirmininkas p. Zaukus pa
žymėjo, kad jis, šaukdamas šį 
suvažiavimą, buvo spaudoje pa
minėjęs ir dabar laikosi tos nuo
monės, kad amatininkais ir dar-

džių ir raštu dar sveikino visa Liniukais yra -laikomi tie asme- 
eilė organizacijų. Supažindinęs nys, kurie šiuo amatu vertėsi 
su suvažiavimo ,žanga, toliau Nepriklausomoje Lietuvoje”, 
paliesiu tik svarbesnius tos die
nos klausimus.

Buvo išdiskutuotas atstovo 
šeškaus pasiūlymas dėl amati- 
rinkų ir darbininku atskiro vei
kimo. Apie tas diskusijas rašo
ma taip:

“... Į šį klausimą labai vaiz- nau), iždininke ir moterų reika- 
džiai ir argumentuotai atsakė lu . vedėją Jončienė (Hanau); 
amat. atstovas’iš Augsburgo si- revizijos komisijos pirm, šeškus 
uvėjas p. Gersdckas ’ir atst. iš (Kempten). ~^ * 
Miuncheno, p. šiupinys. Taip yie- 
pas taip ir antras, išreikšdami 
didelį nustebimą kuogi nepake
liui ir nepatogu bendardarbiau- 
ti amatihirikiri su darbininku, 
Kuogi skiriasi amatininkus nuo 
šarbiAinkb ? Taip pirmas taip 
ir antras5'šią miritftiesog pas
merkė, Iparieikšdmai,. kad mes 
visi' amatininkai- buvome dar- 
bminkai < o; dabar; esame: irgi 
darbininkai, tiki A°ks skirtumas, — 
kad .gauname atlyginimą -pagal 
kvalifikacijas”. |

Po . diskusijų šis klausimas- 
statomas balsavimui ir gauti to
ki rezultatai:

kietijos atvyko 74 įgalioti atsto
vai. Jį atidarė atstovybės pirm. 
Stukas, pirmininkavo sąjūdžio . 
iniciatorius. A. Zaukus. Jis šauc’ 
įžanginiame žodyje nušvietė 
darbo žmonių reikšmę - nepri
klausomos . Lietuvos .atstatyme 
ir jų didelį indėlį sunkiose ko
vose su“ okupantais. Kvietė visus 
a nia tini nk u$į ir ;d trbihinkus įilri- 
gfis į bendrą profesinė sąjungą 
ir "kovoti dėl Lietuvos:- išlaisvi
nimo. r:

Suvažiavimą sveikino L.JJB. 
vyr. komiteto atstovas J. Audė
nas. Palinkėjo geriausios sėk
mės, pasižadėdamas šią organi
zaciją visapusiškai paremti. Žo- < Už tai, kad turi būti ben-

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part In coeserring 
energy through programmed microwave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent le« 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a "memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with ths touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For examfde, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it wiH cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has bees, 
timed to rainutes and seconds. However, a mtorowww oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Ito versatility 
seems limited only by the homemaker’s own ingenuity to solv
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe:

Ham Bandies
1 ean (11 os) condensed8

Asparagus 
dices (8-oc pkg) thin- 

sliced boiled ham 
slice* (6-cn pkg) Swiss 

cheese
can (15 oz) green 

aaparagos speare, 
drained .

Cheddsr cheese soup

14
Sliced olrnnnH*

slice. Top each with 2 to 3 asptragw spear*. Roll as4 ptorw to 
a single layer, seam side down, in a 12x7W-toeh gtoas baking diliu

2. Combine soup, water, and ctiery salt; spoon ewsly ooar 
wparagus-ham rofla. Cover with plastic film.

3. Microwave on Medium for 8 to 10 urfrwtou Fierce a hole 
to the film for steam to ancape. Sprinkle with almonds andneruu

YIELD: 4 to 6 mrringu _ - - - '

Tuomet į sąjungos valdybą 
buvo išrinkti; pirm. Stukas 
(Hanau), I vicepirni. Gervickas 
(Augsburg), II vicepirm. šiupi
nys (Miunchen), amatininku 
reikalų vedėju Beresnevičius 
(Hanau), sekret. Rakūnas (Ha.

S u važiavimo ^(stovai valdy
bos ‘išlaidoms' padengti suauko
jo 1.600.RM. Priimta rezoliuci
ja, kurią pasirašė visi suvažia
vimo atstovai. Nuskambėjo Tau
tos' -himnas- ir> atstovai išsisklai
dė'po visas Vokiėti jos zonas.
■ įdomu, ar ir dabar lietųriš- 
kpge.,orgaųizaRijoje...>ra .Taip 
spręndžiann; profesiniai reika-

Melbourne, Australija (dpa). 
Vienoje nuošalioje vietoje, per 
400 mylių į Šiaurės vakarus nuo 
Sydney, yra pastatyta dėl 70 
žmonių slėptuvė - kolonija su 
dviem stipriais bunkeriais. Ta 
žmonių grupė parinkta iš prak
tiškų profesionalų ir amatinin
kų tikslu pergyventi passaulio 
pabaJga, kurią 1978 mėtų spalio 
menesi iššauksiantį Sovietų Są
junga sukeldama atominį ba
rą.

Tą slėptuvę pastatęs turtin
gas Australijos biznierius iš 
MelbcMmo, John Strong, 41, ko
lonijai paskyręs 80 ketvirtainių 
kilometrų žemės plotą. Koloni
ja laikoma didžioj paslaptyje, 
bet vienas landus Melbourno 
laikraščio The Herald reporteris 
sugebėjo tą slėptuvę rasti ir a- 
prašyti.

Bunkeriai esą taip pastatyti, 
kad iš viršaus negalima jų pa
stebėti, kad sovietų lėktuvai ir 
tankai nepastebėtų.

Mr. Strc’ng apie tą paskutinį 
“holocaustą” išskaitęs biblijoje, 
Danieliaus knygose ir apskaičia
vęs, kad ta diena yra šių metų 
spalio mėnesį. Dėlto šiomis die
nomis “Išlikusiųjų” kolonijai 
dar iškepta 1,000 vaisinių teš
lainių. Bunkeriuose maisto at
sargų prikrauta ištisiems me
tams.

“Sūdnos dienos” pranašas bu
vo apskaičiavęs, kad pasaulio 
galas bus spalio’ 2 d. Kadangi 
neįvyko, datą jis nukėlė laikui 
nuo spalio 15 iki 31 d. Mokestis 
už “pasaulio pabaigos’’ pergy
venimą $500 australiškų dolerių.

Nepaskelbta kokią naują da
tą Mr. Strovą nuskirs po spalio 
31 dienos.

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 'L'

V; Vytenietis.

■ • • PADĖKA

Duktė Danutė Liepienė su šeima
AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Cikados
Lieta vių
Laidoto vių
DtrvtoriT
Ateocincijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS, IK SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Telef. 476-2345

Mūsų mylimai mamai a. a. ONAI BARAUS
KIENEI mirus, dėkojame visiems užjautusiems 
tus spaudoje, laiškais ir žodžiu.

Tn today's "do-lt-yourselT' world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increaxingly to 
-turnings"'—or architectural spindles m they're known In the 
trade—to provide innovative and imaginAtlVB touches in the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
aižęs and styles. But the sky's 
the limit when It comes to 
the decorative uses to which 
they're dow being put.

Architect interior designer* 
and "do-it-youretifers* find 
the spindles a versatile, Ktylisb 
and inexpensive way to add 
character to a home cr office, 
indoors or ocL.

candle holders ar Unxp toms, 
as room dividers, screens and 
valances, or m >cb for coOm

mounted on valia and doore 
as decorative elements, need, 
as plant holders or m 
tiemen t&.

K A. -Nord Ox. Jarrett, 
Waah_ the worldY Mrgesi 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items to nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7M 
inches to eight feet.

The spindles are msZa of 
selected western woods, ^y-ned 
on hopper-fed lathe*, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in tiear, jroUjOa 
ptufltlc. A broetrure on sptnd>

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IB LAURYNAS LABANAUSKAS 

407 So LJTOAN1CA AVENUE. Phons: YArdi 7-34*1

BUTKUS - VASAITIS
144$ So. 50th Ave* Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3Z19 So, LITUANICA AVR TtL: YArii 7-1138-llSf

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICI)

2424 WEST 69ta STREET RJtpwblk 7-12U
23K WEST 23rd PLACE Vlijlnb 7-A47J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PiIm Hilta, PL >74-4419

3354 So. HALSTKD STREET Phone: T Arde 7*1*1)

f — MAUjiimos. CHICAGO t, ILL Wednesday. October 25, 1978



GĖRIMAS IŠPLAUNA SMEGENIS
Studija parodė, kad nustojus girtauti 

padarytoji žala ats/taiso
alkoholio

Dr. Peter L. ('ui len, Tw:on 
to universiteto . neurologas i? 
nai komunijos tyrinėtojas, tu 
ii gerų ir blogų žinių alkoholi
kams. Dabar X spinduliais ga
lonu greit nustatyti ar ir kaip 
duug alkoholis 
žalos 
n ims

nu
gėrę

SUK*

metus 
ir 

D r.
ir

bet

parapijos salėje, 1500 So. 49 CL, 
Cicere. Bus koncertinė dalis, 
laimės šulinys ir skani vakarie
nė. šokiams gros K. Venckaus 
orkestras. Įėjimas suaugusiems 
10 dolerių moksleiviams 5 doL: 
Bilietai gaunami pas SI. PranJ 
skevičių 1516 So. 51 Ct., Cice-; 
ro. Telef. 656-2550.

Valdyba.

Jie paliko Lietuvą 1944 m.Dagys

Kr 1

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL & Associates

Namai, Žamė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namal, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERAUNAME 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1BSIMOKEJIMA1S / 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

2649 West 63rd 
Tel. 776-5162 

Vai.: nuo 9 iki 5 
Trečiadieniais iš

Street,
PETRAS KAZANAUSKAS, PreffdenUs

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

“Jei alkoholikas, kurio pro 
(avimas per alkoholį yra 
ilpcs. met gerti, jis turi

!b kad jo protinės funk
cijos žymiai pasitaiso’', paša 
kė l)r. Carlen.

Nors daugumas sublaivėju 
šių Imi v. alkoholikų pr.tys iš sa 
\o patyrimų žino, kad 

-J, j u a’mintis page
* gali gėliau galvoti,
id nustojus gerti įvykta 

\vhis ! t arlen eksperimentai parodė 
vieniš kai kraujas galutinai apsivalo 

| fizinis sniegenų pasiitrisymas 
nuo alkoholio, kas pasidan 
po kelių savaičių ar mėsesni 
vėliau.Tyrinėtojams tikra nau 
jiena, kad nuo alkoholizmo 
pasigydžius, dramatiškai pas] 
taiso ir patys smegenų audi
niai.

gau-

vv drinkrn) vadinann.s kiek p 
\ ienas, kas ptn eilę metų (10 
ar ((augiau) kasdien 
mažiausia po 12 uncijų 
ky, 1 Obonkų alaus arba 
kvortų vyno.

Eloga žinia tokia, kad
šiai alkoholio geriau tiems pra 
deda smegenys gesti. Net jau
niems žmonėms, jei daug ge 
ria, pristoja smegenų liga ce* 
rebral atrophy, t. y. kuomet 
smegenys pradeda susitrauk
ti .. .

Gera žinia yra ta. kad “ba
zės” nebevartojant, galima at
rofiją sustabdyti, ją apsukant 
“antru galu”, ir smegenų ma-Į 
sės ekspansija žvmiai padid"*-) 
ja. * 1

Galioja mediciniška tiesa, 
kad sniegeną celei mirus, ji 
nebea(gaivinarna, Bet Dr. Gar 
len nuomone proto 
mas pasireiškia, kai 
ir pasitaiso smegenų 
rias alkoholis buvo

pagerėji- 
a Įsigauna 

celėss, ku
nusilpai-’

nęs ir susargdinęs, bet nenu-(tę. Dėkui už auką ir už inkėji- 
marinęs. Garlen tiki, kad ai 
koholis ne vien sunaikina kai 
kurias smegenų celes, bet ir ki 
tose organizmo dalyse jas sijp

, nindanias, ir tai yra kodėl
S tuokjio kojos silpnos.

“Aš abejoju, kad vienas ai 
pora stikliukų per dieną galė
tų pakenkti smegenims, be 
apie tai labai dar mažai tetu
rime datų”. J. Pr.

TRUMPAI

P- 
su-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S, Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
» Nemokamas patarnavimas užsjikant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-, 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; ? 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-; 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuou vietas i 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

mus.
..— Justins, Peikei is Midlothian, 
Ill., atsiuntė tokį laišką: “Ge
rai, kad Jūs stengiatės padėti 
Naujienoms, todėl ir mes skaity 
tojai, galime jirisidėti prie Jūsų 
pastangų. Aš Naujienas skaitau 
jau labai senai ir jas labai gerai 
vertinu, tik gaila kad negaliu 
prisidėti prie platinimo, nes ap
link mus veik nėra lietuvių. 
Siunčiu jums šakneles ir $10 če 
kį”. Dėkui už laišką ir už pa
ramą.

— Dėkui Antaninai Liorentai 
tei už parama Naujienoms pa
imant laimėjimų lapelius ir ta 
proga prisiunčiant $5 auką.

anksto 
si tarus, šeštadieniais iki 12 v 

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiai 

kaip 40 metų, patarnaudami 
klientams.

NAMAS — SVAJONE: 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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

LB

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

Į
i — Halina Dilienė iš Marąuet 
]te Parko parėmė Naujienų lei 
dimą atsiskaitydama už laimė
jimų bilietėlius ir ta proga pa
siųsdama $5 auką. Dėkui.

— Aldona Kačinskienė,
(R) Tarybos sekretorė, daly
vaus su savo draugėmis ir arti
mais Naujienų bankete ir jau 
rezervavo 10 asmenų stalą. Dė
kui už dalyvavimą ir ansktyvą 
vietų rezervaciją.

—- J. Skorubskas iš Cicero apy 
linkės, prisiųsdamas laimėjimų 
šakneles parėmė Naujienų leidi

ITALIJA ^PRITRENKTA’ 
POPIEŽIAUS RINKIMUS

LENKAMS LAIMĖJUS
ROMA. — Nepaisant visų ja- 

stangų suvienyti dviejų pasku
tinių jų popiežių charakterius 
net vardus suvienuodinant — 
Jonas Paulius I ir Jonas Pau
lius II, Romoje jiedu aptaria
mi labai skirtingai: Jonas Pau 
Hus I kaip siurprizas, o Jonas 
Paulius II, kaip smūgis.

Išgirdusi Šv. Petro Aikštėje 
susirinkusi milžiniška žmonių 
minia iš balkono kardinolo Fe-

| lici pirmąjį žodį, kad i w* ‘
— Darbų pasiūlos ir paklau-* švento Petro įpėdiniu išrink- Įvairi apdrauda —INSURANCE 

sos tarnyba jaunuoliams ir silp tas 
nai angliškai kabantiems vy 
resnio amžiaus lietuviams u
lietuvėms pradėjo veikti Lieti simas: <6Kas?” Po to sekė klau 
vos Dukterų draugijos namuo 
se,2735W.71 St. čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Registraci

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 namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

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

REAL ESTATE

M. L. S. 2525 West 71st Street

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

.’BUDRAITIS REALTY
nauju I

Carolis” (Karol Voityla 
iš Lenkijos), iš tūkstančių lū
pų prasiveržė nustebimo Mau

į BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kam nuomininkus

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

Simai: uIš Lenkijos?” "Kaip?” 
"Kodėl?”

Truko dvi dienas ir 8 balsa
vimus išrinkti naująjį popie-

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmioščluoso jrdt, K“ 
nntuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

TeL 927-3559 r

Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skal’ 
lyto jus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
ku juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- mą $10 auka. Dėkui, 
štamą grandise 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 lietuvišku rei 
kalų renesanso. .. >

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo.prie Ha- 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

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 privaSu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu. TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimai-

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

....— Dr. V. P. 'Dargis su ponia 
ir artimaisiais dalyvaus'Naujie
nų bankete šį šeštadienį. Spalio 
29 d. 5 Vai. popiet - Martinique 
restorane. Dėkuir už dalyvavimą 
ir ankstyvą vietų rezervaciją 
Visi lietuviai kviečiami dalyvau 
ti ir vietas grupėmįs ar pavie
niai prašomi rezervuoti, Naujie 
nose arba tęlefonuoti Kristinai 
Austin 421-6100.

J V. --- - -ja veikia kasdien nuo 9:30 v Į žiu, bet truko truko puspenk- 
ryto iki 4:30 v. v., išskyrus šeš’j to .šimto metų, kol išrinkto pir 
tad. ir sękmad. Lietuvos Dūk- mą ne-italą...
terų draugijos telefonas:

925:3211. (Pr.)

Prano Čepėno “Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos” I t. 
brangi knyga visiems- ‘ Ėetu-

.Įvairiausias nuomones, kaip 
masės reagavo,.galimos sugru 
puoti į dvi priešingas dalis: 

gali v 
lenkas 
Romos

‘‘Kad svetimšalis, aš 
matytį . taip,- -bet, kad 
— NE”, pasakė vienas

viams, graži dovana kiekviena universiteto studentas.
progą. Įsigydami pirmąjį tomą', 
padėste ‘įleisti antrą istorijos 
tomą. Kietais viršeliais, 560 psl. 
kaina $io.6o.

Reikalaukite knygynuose ir
leidėjo adresu: J, Ųrbęlis, 1649 sius.'darbus ir jis prieš juos ko. 
No. Broadway, Melrose. Park, 
ID. 60160.

‘‘Aš stačiai-negaliuAs: stačiai?negaliu (tikėti' 
Tai negali būtu O, bet jie pa
gelbės mums. Aš žinau. '* Jis 
žino,, ką reiškia gyventi po ko
munizmu—- Jis matė jų blogau

vos’’, pasakė viena mergaitė iš 
Čekoslovakijos.

Visas ir visus kviečiame į didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reik* tern* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

— Antanas Antanavičius iš 
Brighton Parko, atsiskaitydamas 
už laimėjimų tiketėlius ir ta pro 
ga prisiųsdamas $5 auką, palin
kėjo Naujienoms geros sėkmės, 
o banketo dalyviams — links
mai praleisti sekmadienio popie RUDENS BALIŲ Šv. Antano

JAV LB Cicero 
apylinkės Balius

m. lapkričio mėn. U d. 71_Š. L.. ______ ______ _ -- _

vai. vakaro JAV .LB (R) Cice
ro Apylinkės Valdyba rengia

NAUJIENOS
1737 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 6060S

• H anksto be ra.glnlmo pratesiu saro prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo ^išlaidas. Priede  doL

Pavardė ir vardas ____________ ___________ - — _____________________

Adresas

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

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

Pav&rdė ir vardas _________ ;_______ ___

kuris

Adresas

TREMENDOUS ‘ TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED

A PRESIDENT’ 1

Many Presidents have been 
elected with the help of a slogaz 
that caught the popular fancy. 
There was Tippecanoe, and Tyli, 
too”: Harding’s “Back to Nor
malcy"; Roosevelt’s “New Deal" 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
HarrnBn into the White House.

This is the story: Martin Van 
Buren was nrrmfng for re-election 
in 1840, backed by a Democratic 
Party so powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent, William 
Henry Harrison, stood no chance. 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly. “If Gen
eral Harrison was given 8 pension 
of $2,000 he would be content to 
«pend the rest of his days in v los 
rahfn drinking hard cider."

The Whigs seized upon this 6b-

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

r " '' • * -- --------------------------■■■

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda ir Naujienų 
pastangas,^ prašau_ jas^siuntinėti^už pridedamus - _ doL

Pavardė ir vardai ______________ ___________________________

Adresas

Atsiminimų 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 užsisaky*’. 
paštu. ‘

Knygos kaina — i
Autoriaus adresas

7114 S. Campbell Are.

52-48 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
TIktdi <98 pusmeSui auto mobilia 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

5 doleriai.

te. ASHLAND AVI. ? 
53M77S

Siuntiniai j Lietuvą ^, 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av.
Chicago, III. 60632. T.L YA 7-5980i Ii Tuo reikalu Jums gali daug 

;! padėti teisininko Prano šulo pa-1 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells į-'™'11 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su iegališkomis formomis i
Knyga su formomis gauna-' 

ma ‘Naujienų’ administracijoj, i 
Knygos kaina S3.. Su legaližko-' 
Ralsted St, Chicago ID. 60608. 
mis formomis — S3J5O.

Užsakymus *u Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1759 S.

M. i 1 M K U T- 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4255 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
P .

BEST THINGS IN UFE

>11 Fnrrk ZipoIIi

GA 4-1454

iun faim

iitsviamc^

-State Farm Lite Insurance Company

ENERGY 
WISE ®

HELP WANTED — FEMALE 
________Parbininkiu __ReikIa _ _ _ 

PART TIME HELP 
for loop office.

jMust type and spell accurately. Short- 
I hand helpful. Daytime hours flexible. 
Salary open.

CALL 937-2610

I

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

Don’t be a Bom Loserl

Hręamft the “kį-eabin. hard-cider 
candidate," his military exploit? 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the rugged frontier hero.

A rm a Uy, Harrison had an in
come of $12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facte 
did not change the country*! con
ception of him- The Whig election 
was a hearty one, and the log-cabin 
«nd hard-cider became symbols of 
their candidate. On one occasion, 
when Daniel Webster apeak- 
fag «L a rally in Harrison’i behalf, 
he became ao exated-fhat be aco 
ally apologized because he, himaelL 
was not born in a k< cabin-
I The “log-cabin, bard-cider^ cam
paign became io popular that Har*

MARU A NOK
1W8 West fMk SU Chicxfo, m W62f • TA WA W7S7 

Didelis pasirinkimai porai rOUei Įnirty prokiu 
MAISTAS Ii ĮUROPOf SANPtLIU.

‘LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYrt, 

PROGRAMOS VEDĖJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak. 
Penktadieniais 9:30—10 va), vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374 •<-

• Platinimo vajau? proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suaipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresas

Pavardė ir vardas

t iresai

Cosmos Parcels Express
MAROUUTI OI FT PARCELS IERVICR

L»1 W. M., Chlow, III. — T< WA 5-27X7
XU3 K CNJc*r», Ilk — Tel RM-W2*

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM * Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Prtis for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan s That means MOMENTUM 
gives you 50% more patn reliever per 
dose to relieve backache

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There's no stronger 
backache medcahon you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

No. 79HGHT.HEAPT DISEASE
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GIVE HEART FUND •NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
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