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CHICAGOS APSKRITIES KONFERENCIJA
Pirmininkavo Kazys Mačiukas, sekretoriavo 

Kristina Austin
PRAEITO sekmadienio popietę Kazio Mačiuko įstaigoje bu

vo sušaukta SLA 6-to apskrities metinė konferencija. Joje daly
vavo 14 kuopų 22 atstovai, apskrities valdyba ir keliolika svečių.

SLA garbės. narys ir apskri
ties pirmininkas Kazys Mačiu
kas pradėjo konferenciją, papra 
šydamas suvažiavusius kuopų 
atstovus ir svečius atsistoti ir

visi valdybos raportai. ~~ 
Trumpus pranešimus padarė 

Pildomosios tarybos nariai, at
vykusieji į konferenciją. Pla
čiausiai kalbėjo SLA iždininkė

vienos minutės tyla prisiminti Eųphrosinė Mikužiūtė, Ji papa- 
praeitą metą mirusius SLA na- šakojo, kaip jai smagu dirbti 
rius. Žmonės atsisėdus .Mačiukas^ Susivienijime, nes čia visi nariai 

jaučiasi kaip broliai ir seserys. 
Gali būti skirtingų nuomonių 
įvairiais klausimais, bet visi dir
ba SLA gerovei ir Lietuvos lais 
vei. SLA nariai labai atidžiai se-. 
ka lietuvių visuomenėje einan
čius smarkius ginčus ir nesan- 
taikas, bet SLA eilėse nesantai
kų nėra. Daugelis dypukų labai 
atidžiai skaito išleistą SLA 90 
metų veiklos istoriją ir Naujie
nose spausdinamas įdomesnes 
ištraukas. Panašūs ginčai, kurie 
šiandie eina Hetuvų. tremtinių 
visuomenėje, Buvo išgyventi pa 
čiame susivienijime. SLA prieš 
50 metų juos išgyveno, pripaži
no tolerancijos principus ir da-

perskaitė konferencijos dienot
varkę, o kai ji buvo patvirtinta, 
tai paprašė sekretorę Kristiną 
Austin perskaityti praeitų metų 
apskrities konferencijos proto
kolą. Priėmus protokolą be pa
taisymų, sekretorė perskaitė pra 
eitą vasarą vykusios apskrities 
konferencijos protokolą,. Kai ir

tas protokolas turėtų būti prr

POPIEŽIUS KLABINA 
KALĖJIMŲ DURIS

VATIKANO MIESTAS. P< 
piežius Je nas Paulius II sekm: 
dienį savo kalboje šv. Petį c 
bazilikoje padarė pirmą atsi 
šaukimą į komunistų valdžia 
pasaulyje del religinės lai 
vės.

Neminėdamas vardų, nei vi 
“ų, popiežius drebančiu balsu 
pasakė daugiau kaip 61),OG 
klausytojų: “Aš turiu mintyj* 
visus mūsų brolius, pasmerk 
lūs, jei ir ne fiziškai civiliška 
mirčiai, dėl savo Akėjimo.- 
mąstau apie tuos, kurie yra 
persekiojami dėl to, kad yra iš 
tikimi tikrajai tiesai, tikrajam 
teisingumui”. Vatikane aiški
nama, kad žodžiu “civiliškai”, 
jis turėjo galvoje tikėjimo per
ykloj i mus Sovietuose.

“Mes niekados neturime pa
miršti.tų, kurie dėl svo tikėji
mo kenčia pasinerkimą.diskri- 
minaciją,. kankinimus ir . net 
mirtį, Jų kančia yra panaši-. į 
Kristaus kančią senovinuune 
Pontijaus Pfloio tribunole.” ”

—1 KIEKVIENO NEGYVĖLIO PARVEŽIMAS 
KAINAVO KO 20,000 DOLERIU

Vyriausybe nori, kad bent dalis šiy išlaidu

vo padaryta: '

'ties valdybos pranešimą,. apie
- praeitais metais atliktus darbus.;, v. .

Jis apgailestavo, kad šioje kon-|^r
ferenccijoje. negalėjo, dalyvauti!,^el deI da!ykų 
vicepinnininkas Stanley Molis, veėamos tokios kovos ir 
bet dalyvauja ■ vicepirmininkas!kada Sįma.feningai dirbti he- 
Petras Vilkelis, iždininkas Pfet-’ V1” a 
ras Bružas, sekretorė Kristina . .
Austin ir suvažiavusieji atsto- .vę J.1"*6* Pabučiuoja, bet 

ot a. pykčio nerodo. Jie ta pati pa-vai. Valdyba seke SLA gyveni-įy . . , . . f. . . - - .. . Įdaro, kai baigia posėdžius ir at-mą, nstengesi gauti naujų nanųr . ~ v,, - sisveikina. Mes esame toieran-ir vykdė ankstyvesnių konferen 
ccijų nutarimus.

Valdyba turi. . teisę skirstyti 
įvairiems' kultūros reikalams . . _ . _. v. -v. -r, nas, pirma gerokai išdiskutavę,tiktai gaunamus nuošimčius. Fra . .. ’ . , , . OT A Ų.
eitais metais pinigus skyrė šal-j 
pos ir kultūros reikalams, o j 
šiais metais ji nutarė gautą pel
ną skirti spaudos ir radijo va
landėlėms. Valdyba paskyrė 25

i tuvių labui.
SLA valdybos nariai, suvažia

jpykčio nerodo. Jie tą patį pa- 
. įdaro, kai baigia posėdžius ir at

sisveikina. Mes esame toleran- 
tai, nes žinome, kad kiekvienas 

Įtari teisę turėti savo nuomonę, 
bet mes priimame tiktai tas, ku

įsitikiname, kad jos SLA gali 
(būti naudingos.

Ateinančiais metais Clevelan- 
de SLA ruošia trijų metų sei
mą. Jam paruošiamuosius dar
bus atlieka radijo valandėlę tvardolerius Naujienoms uz plačius v.x__ ^įkąs Stempuzis. Dr. D. DegesysSLA gyvenimo aprašymus, po, /U . 4 ® į

15 doleriu karta i mėnesi ^5. įraukė ? SLA darbą
mačiai Sudarei, Sophie orgamzuot. šernų.

. ~ .. j.. _ Mikuziute norėtu, kad ateman-cus ir Brazdžionytės radijo va-1 ,v
landėlėms ir kitiems reikalams “V““? •“ nAT L’"8 “ 

Vicepirmininkas Vilkelis pa- > Se““S C^elande >r ,a 
reiškė, kad pirmininkas Mečia. .., ’ - f, j v . • I Mikuziutes pranešima papildekas veda veik visus darbus, tai i ę •-
.. . * - j • (iždo globėjos Josephine Mileriųps pats mažai padare, nes pasi-i . * . J 5vTA v- 3 t*j- • 1 te ir Kristina Austin. Pirmoji gatikėjo Maciuku. Iždininkas Pet- . . J 6L, . *- 1 • 1 « <1 • vusi viena narą nedidelei savoras Bružas pranese kiek apskn _ ,• - • • kuopai, o antroji vadovaujatis tun pinigų investavusi ilges J . ,__ Jmem laikui Ir kiek luri papras', 
toje taupymo įkaitoje. Praei-|£, “’"3, kU°!X’ 
tais matais apskritis uždirbo I Shores esmoa, kuopai

‘ trailt.i namu narni ir tvarkvtiapie 170 dolerių, kuriuos pasiū
lė paskirstyti spaudos ir infor
macijos reikalams. Iždininko 
Bružo raportas buvo priimtas 
su pagyrimu, panašiai kaip ir

gauti naujų narių ir tvarkyti 
kuopos reikalus.

(Nukelta į 5 psU

— Britų premjeras Callahan 
nutarė šaukti Rodezijos abiejų 
pusių pasitarimą taikiam valdžis 
perleidimui Jis nori, kad abi 
pusės susitartų.
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KALENDORfiLIS
Lapkričio 28: Maura, Soste- 

nas, Vakarė, Rimgaudas, Gim
butas.

Saulė teka 6:54, leidžias 4:22.

— Gijanos policija tvirtina, 
kad Jamestown kolonijoje buvo 
nunuodyta ar nužudyta 611 žmo 
nių, ne tik 408. žudynėmis jau
čiamas didelis pasipiktinimas.

— Penktadienį doleris pakilo 
ne tik Japonijoje, bet ir Euro
pos rinkose.

• IZRAELIS UŽ TAIKĄ
:I .MĄĮNIKAUJA;r ;

< OPHIRA, Izraeliu.:įokupuo
ta ,l.eritprij.ą< yjlęto^ė įfIz
raeliui šiais laikais tūri tiek 
pat reikšmės, kaip ir liibliįi- 

-niais r ląkąįs.“ Va ršas~ i Qphirqr
‘ A L * C- '• S . w a « Y

į “Jb-‘

Kaiifąririjbje-kilus gaisrams, pžtys “gyventojai tu
rėjo 'gesinti rnaujas ugnies versmes, kad apgintų ^avo 
gyvenvietes.'-Kalnuose nefeuvo pakalikam?'' ‘bgrliagešių, 
kad galėtų užgesinti kiekvieną versmę.’

NORTH Charleston. S. C. — Apie 80 Jim Jones vadovauja
mos “Liaudies maldyklos” nariai liko gyvi. Prokuratūra ir FBI 
agentai klausinėja kiekvieną sektos narį kad galėtų tiksliai nus
tatyti. kurie yra svarbiausieji nusikaltėliai, šiandien niekam jau 
ne paslaptis, kad “Liaudies maldyklos” vadovybės narių tarpe 
buvo nusikaltėlių, kurie iš anksto organizavo šias žudynes.

= Federalinio Investigacijos Biu 
> ro agentai suvažiavo į South Ca 
i roliną. kad galėtų apklausinėti 
kiekvieną gyvą likusi sektos na 
rį. Prokuratūra jau žjno. kas

vyrauja nužudė kongreso atstovą Leo 
Jamestawn Ryan. Atstovo nužudymas yra 

federalinis nusikaltimas. Nežiū
rint, kur tie nuskaltėlai būtų. 
FBI turi teisę juos suimti, tar
dyti ir perduoti teismui. Kad 
vadovybė nutarė sektą išžudyti,

Buvo ne savižudybė, 

bet žudynės 
GEORGETOWN Ginėja, 

parlamento rūmuose 
įsitikinimas, kad
kolonijoje, kur Jim Jones įkūrė 
“liaudies maldyklos” koloniją, 
vyko ne savižudybė tikinčiųjų, 
bet gerai organizuotos žudynės. 
Išsigelbėjusieji tvirtina, kad ne 
tik pats Jonės ’ragino galimai šiandien jau nėra jokios fąbejp- 
greičiau gerti paruoštus nuodus, 
nes Jones buvo ne vienas, bet 
keli kiti gerai ginkluoti vyrai. 
Policija žino, kad tie ginkiuotie 
ji nenusižudė. Ne tik Gijanos, 
bet ir Amerikos < kariai atidžiai 
ieško ..ginkluotų^; žudikų, k urie 
nužudė ne .vieną-kolonijos, narį? 
.kuris nenorėjo gęrti jam paruoš 
tu ir atneštu' nuodu,..:. ‘ . - ■ - ‘ ■ ...

nės, bet kas yra žudynių pradi
ninkas. kaip visa tai buvo orga r 
nizuota, tiksliai dar nenustaty
ta. Viena . ^udinihkė pranešė . ė 
FBI agentaihią.' kad * sektos hęr; 
riai jau prieš kelis mėnesius; ga- J

k
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so žemė, kur tai toliau į pietus, 
Raudonosios. jūras/ pakraščių* 
Ohir minimas biblijoje knygo-' 
se Karliai 22:18: “Jehoshafa- 
tas pasiuntė laivus iš Taršišo 
plaukti į Ofirą, bet'jie neplau
kė, nes buvo sulaužyti”.

Jei Izraelis ir Egiptas baigs 
taikingai susitarti, kadangi da 
bar yra 20-tas amžius, o nebe 
biblijos laikai, tai į Izraelį 
plauks ne vien laivai, bet skris 
lėktuvai, važiuos autobusai, 
sunkvežimiai ir automobiliai, 
gabendami nebe beždžiones ir 
dramblio kaulus ir povus, kaip 
biblijos laikais, bet daug dau
giau — tai ką, rašo Bashirsky. 
nikv.

Ophira galinga bazė, ginan
ti įplaukimą į Raudonosios Jū 
ros įlanką Aqabą per Tirano 
Sąsiaurį.

YOUNG DIPLOMATIJA
NEW YORKAS.— Nigerijos 

kariuomenės vadas Olusegun 
Obasanjo praėjusį penktadie
nį pareiškė U. S. ambasadoriui 
prie Jungtinių Tautų Andrew* 
Young, kad anglų ir amerikie
čių pasiūlytas planas taikingu 
būdu perleisti Rodezijos val
džią juodžių, daugumai yra 
jau miręs.. Gen. Įeit. Obasanjo, 
kuris skaitomas centrinė figū
ra Rodezijos perdarinio gyven 
tojų juodžių daugumai, pasa
kęs ambasadoriui Young, kad 
karui Rodezijojc baigti inicia
tyva perėjo į rankas Sovietų 
Sąjungos., kuri, kaip ambasa
dorius Young įsitikineš,palaiko 
“gerus santykius” su juodžių 
patriotinio Fronto lyderiais na 
cionalistais, kurie yra priešin
gi anglų — amerikiečių pla
nui. ’ :

i VAKSEI1S NEPATENKINTAS BENDRUO- 
MENES. TARYBOS SVARSTYMAIS
- Advokatas Bylaitis pasisiūlė tvarkyti 

' : * palikimus, bet taryba nepritarė
(Naujienų korespondento Sauliaus šimoliūno pranešimas telegonu)

NEW JORK, N. Y. — Naujai išrinktas Bendruomenės tary
bos narys A. VaJcselis. grįžęs iš Washingtono per Kezio vadovau
jamą radijo valandėlę pasidalino įspūdžiais su to radijo klausyto
jais. Jis apgailestavo,-kad iš New Yorko apylinkės taryboj pri
klauso net 7 nariai, tuo tarpu Washingtone vykusiame posėdyje 
dalyvavo tiktai trys. Negerai, jeigu jie nebuvo pakviesti į Was
hingtone vykusį pasitarimą, bet taip pat negerai, jeigu jie, eida
mi į rinkimus, turėjo galvoje tiktai savo prestyžą. Kada jie išren
kami, tai nesistengia eiti savo pareigų.

Advokatas norėjo =
tvarkyti palikimus [

Vakselis pranešė vieną kitą Į 
dalyką apie tarybos svarstytus} 
Įvairius klausimus. Atidžiai bu-1 
vo

Lavonai kelia

DOVER. Del ware. — Didžioji 
valdžios lavoninė kelia proble- 

išklausytas Dr. Valdemaro mų josios tvarkytojams. Keli 
Bylaičio pasiūlymas Gečio va- j A~eriko« karo lėktuvai jau at 
dovaujamai Bendruomenei pe-! gabeno 912 lavonų iš Jamesto- 
rimti visus Lietuvoje likusiems 
žmonėms amerikiečių padarytus 
palikimus, ir tuo pačiu metu jis 
prašė leisti jam tvarkyti visus 
palikimų reikalus. Vakselis pra
nešė. kad šitas klausimas buvo 
nuodugniai apsvarstytas ir at
mestas. Palikimų reikalas labai 
komplikuotas, labai didelis Ame 
rikos ir Maskvos advokatų skai
čius yra pridėję savo nagus ir 
siekia pensijų, kad galimai ma
žesnis pinigų skaičius atitektų 
tiems, kuriems palikimas 
skirtas. Taryba nepanorėjo 
tis į šį teisinį reikalą.

yra 
kiš-

— Prezidentas Carter ramiai 
praleido padėkos Dieną Baltuo
se Rūmuose.

wn, kur buvo įsteigta “Liaudies 
maldyklos” kolonija. Manyta, 
kad Amerikoje bus lengviau at
pažinti nužudytus arba nusižu
džiusius sektos narius, bet pa
sirodo, jog tai nėra toks lengvas 
dalykas. Galimas daiktas, kad 
dalį galės atpažinti parvežtieji 
sektos nariai, kurie girdėjo apie 
ruošiamas žudynes ir laiku pa
bėgo iš stovyklos. Paskutinis 
lėktuvas parvežė 187 lavonus. 
Lakūnai tvirtiona, kad visas Ja
mestown kaimelis, kur gyveno 
sektos nariai, labai liūdnai atro
do. Iki šio meto toje srityje ka
riai ėjo sargybą, bet į tas sritis 
įžengė ir žingeiduoliai, kurįę iš 
sukaltų namelių jau išsinešė vis 
ką vertingesnio.

POIJTINĖ TEMPERATŪRA
KINIJOJE

NaujųPEKINAS, Kinija., 
prie sienų klijuojamų prokla
macijų, plakatų ir sieninių 
laikraščių daugėjimas ženkli
na, kad “plakatų karas’’. didė
ja, ir kad vėl kaista atmosfe
ra dėl pirmavimo kinų Liau
dies Respublikoje. Tos varžy
tinės jaučiamos tarp pirminin
ko Hua Kuofengo ir viceprem
jero Teng Ilsiaopingo. Laukia
ma, kad kinu komunistų par
tijos centro komitetas premje 
ru paskirs dabartinį viceprem
jerą Hsiao-pingą ir jį patį iš
rinks partijos pirmininku, 
šiol avid vi vielas t u r: savo 
koše Hua Kuo-fcngas.

Serijoje vėlesniųjų plakatų 
kritikuojamas buvęs garbina
mas Mao Cehingas ir paskuti
niame plakate reikalaujama 
“grąžinti garbe” buvusiam ki
nų krašto apsaugos ministeriui 
Peng Te - huai pažemintam 
Korėjos karo metu.

Iki
ran

—PARYŽIUS. Praėjusį penk
tadienį čia nuteisti du ameri
kiečiai __ Melvjn McNair ir
George Brown po 5 metus ka
lėjimo už tai, kad 1972 metais 
buvo pagrobę Amerikos Delta 
Air Lines DC 8 lėktuvą, pri
versdami juos su moterimis nu 
lėkdinti į Alžyrą, Afrikoje. Jų 
abjejų moterys vieno žmona, 
o kito draugė, gavo taip 
po 5 metus, bet joms pn 2 
(us bausmė suspenduota, 
dangi visi I išbuvo po 21 •_»
tų prancūzų kalėjime, moterys 
po 6 menesių bus paleistos.Gro 
bikai teisinosi norėję ‘‘pabėgti 

rasinės diskriminaci-

pat 
nle- 
Ka- 
mc-

— Kamplies žodžiu pripasa
kojo sovietu šnipams Atėnuose 
apie Amerikos satelitų veiklą.

— Amerikos mokslininkai ruo 
šia satelitąą. kuriame galėtų ii-1 nuo 
šia satelitą, kuriame galėtų ii-įjos”.

da tas gerai a s dar • nęturė j o cia
no mišžnio./Bektosjn^iąį nete- • 
kę- visir savo ; santaupų^- f buvo 
‘ikalbinėįaml?. kad ^ęktąy-, jeigu 
negalės laisvai- siekti.savo tiks
lų. protestuos. Tas protestas bus 
pravestas masiniu .-sektoą narių 
nusižudymu. Bet ne, visi. sektos 
nariai norėjo mirti. Jie-ieškojo 
būdų, kaip pabėgti iš Jamestown 
ir išvengti ruošiamų nuodų.

Vadai nutarė žudyti kolonijos 
narius, kai samdyti žmogžudžiai 
nušovė kongreso atstovą Leo 
Ryan du laikraštininkus ir vie
ną fotografą. Sekančią dieną 
150 narių buvo Georgetowne. Gi 
janos sostinėje. Jie bėgo, kad ne 
būtų nužudyti. Dabar jie parves 
t i į South Carolina, kur jie pri
valės FBI agentams išpasakoti 
visa žudynes suruošusių vadų 
gyvenimą ir tikslus

Lavonų ir gyvų likusių sektos 
narių parvežimas labai brangus. ■ ? 
Vyriausybė apskaičiavo, kad 
kiekvieno lavono pargabeni
mas kainuoja apie 20.000 dole
rių. čia įeina karių pasiuntimas, 
lavonų suradimas, identfika- 
cija ir lavonų pargabenimas į 
Delaware lavoninę. Amerikos 
bankuose rasta “Liaudies mal
dyklos” dvylika milijonų dole
rių. Vyriausybė nori, kad bent 
dalis lavonu pervežimo išlaidų 
būtų ap- r,V' iš rastų pinigi
niu r' ’ gų. Vyriausybė taip pat 
yra pasiryžusi išaiškinti ir nu
bausti kriminalistus, kurie nu
žudė kongreso atstovą, o vėliau 
įsakė visai kolonijai nusižudyti. 
Prokuratūrai yra žinomi kon
greso atstovo žudikai. Pasakoja
ma. kad Jim Jones buvo nužu
dytas ginkluotų “liaudies mal
dyklos" narių. Kiti tvirtina, kad 
ten buvo nužudytas kitas kolo
nijos narys, panašus į Jones. Jo
nes ir jo žmonos lavonai jau par 
gabenti į Indianą, Richmond 
miestelį. Ten jie turėjo būti pa
laidoti. bet dabar reikalaujama, 
kad lavonai būtų sudeginti. Ma
noma. kad prokuratūra atkreips 
dėmesį į tokius reikalavimus.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI

lAnt Kuršmarių kranto

Padėkos Dienos nuotaikomis persiimdamb dėkokime 
ir prašykime iškiliŲjy žmonių talkos mūsų keliuose į 
esreens dvasios ir kūno sveikatą.

Šiame laike kiekvienam atliktina pareiga.

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
.Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

_____ JONAS ADUMAVlčiLS, M. D.

Ač'ū Jo Šventenybei už visų 
savimi ir sava vieta iškilų sim- 
boiizavimą dvasinių vertybių; 
ačiū už jų ryškų iškėlimą prieš 
medžiagines gėrybes, dėl kurių 
dabar daugumas gyvena save 
niekais versdami; ačiū už veiks 
minga akistatą su bedieviais.

Ačiū Jo šventenybei už di
džiausio dėmesio kreipimą į la
biausiai tokio dėmesio vertus ir 
reikalingus šventam Sostui iš-

- tikimuosius: į dvasios ir kūno 
kančias bei priespaudas dar šio
je žemėje neregėtas-negirdėtas 
kenčiančius; į dvasios menkuo- 
lius ir kūno neturtėlius; į dau
giausia sunkiausio darbo už ma 
žiausią atlyginimą atliekančiuo- 
sius; į žmonišką kelią šiandien 
pametusius jaunuolius; į tėvų 
pareigas atlikti nepajėgiančiuo
sius ir tuomi ant 'šios žemės vi
sokiausi nežmoniškumą puoselė 
jančiuesius; NEBŪNANT PA-. ______ 7 _________

. SAULIEIAIS supasaulėti ir tuo * žmonijos didžiausią bakteriją- 
mi mediniais kotletais save pa-*' 
versti visom keturiom besisten
giančius dvasiškius bei dvasiš
kes: į toli Erodą pralenkusius 
savų vaikų skriaudikus tėvus ir 
į dar negimusių savo keikiu 
žudikes’motinas bei tokiose žu
dynėse pirmu smuiku grojan
čius jDrofesioųalius patarnauto
jus; f neligines praktikas su sa
vu nėderihančiūošius^
liežuviu, o nesavu, gyvenimų 
Evangeliją skeltfehčiuėfeiūs -ir*

kienčiuosius tiek religininkus, 
tiek pasauliečius; į labiau Auk
so Veršį negu prakartėlėj Girnų 
sįjį vertinančius tiek parapijų 
vadovus, tiek didžiųjų korpora
cijų galvas, kurie mažiausiai 
žmoniškumo rodo pavaldiniui 
ten, kur jie taip unijų nepaža
botai elgtis pajėgia.

Ačiū Jo šventenybei už dvasi
nį bei pasaulietišką išprusimą, 
kalbų išmokimą ir net lietuviš
kai prabilimą; ačiū už papras
tumą pareigose bei gerą šluotą, 
valančią pripelėjusias Vatikano 
tarnybas: visas pasaulis trokšte 
trokšta Bažnyčios Soste Žmo
gaus, o ne valdininko, dargi tam 
šiųjų laikų nuosėdomis apsun
kinto. Tik Jo šventenybės as
muo galės turėti įtakos į baisiai 
sunkią padėtį Italijos tikinčių
jų, jau beveik apsuptų bedievy
bės sparnų, - šventas Sostas turi 
tapti Penicilinu, .naikinančiu

bedievybę:-organizuotą ir pra
garui nenusilštamai tarnaujančią 
tikintiesiems bemiegant bei prie 
tanuose skęstant. Tik Jo švente
nybės paskatinti tikintieji pa
jėgs keltis iš dvasinio miego bei 
Visiems šventiesiams savų pa
reigų pa vedinė j imo ir ims kaip 
krikščioniui pridera Tvėrėjui 
tamauti-bent dalinai dirbti taip 
Dangui, kaip- bedieviai - veikia

Jo Šventenybe esate visų pa- 
ken- šaulio žmonių tiėmęsio t_cęntre

dabar, kaip nė vienas Kristaus 
Vietininkas buvo iki šiol Nėra 
kitos tokios dvasinės uolos nė 
vienam žemės keleiviui, nežiū
rint jo įsitikinimo. Vatikanas gy 

vuos tol, kol jis žmonėms bus 
reikalingas-kol jis bus uola skęs 
tantiems. žuvis ima gesti nuo 
galvos: reikia valytis panašiai 
kaip valosi Iranas dabar nuo 
aukštas vietas užimančiųjų, tin
kamą savų pareigų atlikimą pa- 
miršusiųjų parazitų. Tokių net
rūksta nė po Bažnyčios stogu. 
Nelaimė buvo iki šiol, kad nebu
vo pakankamai skambaus varpo, 
kuris suskambėtų senoj varpi- jas maisto priestalo senatorijos 
nėj ir visus šikšnosparnius iš- valgomajame: tik lietuviui tos 
guitų. Be šitokio išgujimo neį- sanatorijos direktoriui įsikišus, daug būdavo apsileidžiama sa- 
manoma yra šviesi Bažnyčios- kunigas lenkas aprimo ir pats 
ateitis. Ypač tinginiai, vien lū
pų judintojai vieton veiklos ir tėn pajėgė įsidėti (matyt pirmą 
magija bei “stebuklais” užsįiman kartą savo gyvenime j; Iki šiol 
tieji ir jais žmones tamsumo ją-,lietuviai negali- melstis -sava 
liūliuojantieji šikšnosparniai : 
yra Bažnyčiai pavojingi-jie pir
miausia sutvarkytini.. . ( .

Mes ryžtamės dirbti ir melstis 
idant pavyzdžiu, pajėgtume tal
kinti Jo šventenybei . istorinės: 
vertės veikloje.-

popiĖifyrpR^s?^^^- 
Sunku Jėhkųi būti yŽ&įp^^U-’ 

r. lx!)

patį garbiną; o dar kiti savo dar
lio tikinčiųjų Galba. Teisėti liu- jų burtais užsiima, ir tikisi Vieš 
dininkai tvirtina, kad tūlas len
kas yra pirma lenkas, o tik po to bą paveda Dievui: “Tu, Dieve, 
tikintysis. Raupsuotieji -luomu
žemesnieji vis dar ne istorinės mink 
retenybės Lenkijoje. Net sale- 
žietis kunigas lenkas tvirtino 
Helbrono, Vokietijoje, sanatori
joje, kad lietuviai nėra tauta. 
Jam protestavo lenkas gydyto
jas, plaučių chirurgas Skowrons 
kis, vedęs lietuvaitę. Jis tvirti
no.
tos istoriją, kaip ir mes lenkai. 
Tos sanitorijos kapelionas lenkas 
labai šokdino lenkaites padavė-

kad lietuviai turi savo tau-

stale paduotus valgius savo lėks

kalba 'Suvalkuose ir kitose Len
kijos vietovėse.-Tas- pats Kroku
vos vyskupas neleido,pakartoti
nai • prašomas -* lietuviams lietu- 

melstis/. Jis netdabaribū- 
damas Vatikane* lenkams'.,kaip 
-savastį'primena Aušrds ^Vartus, 

Ir >Adomd^k‘keyiČiauš c lū-

duok taiką; Tu, Tvėrėjau, palai- 
mus triukšmaujančius;

Tu, Marija, atnaujink. organiza
cijas Kristuje...” Tikrumoje, juk, 
be savęs 'Sužmoginimo, nėra jo
kio žmoniškumo šalia žmogaus.* 
Labai liūdna žiūrėti į vien cere
monijomis užsiimančius dvasiš
kius, kada reikia jiems kruviną 
savą prakaitą lieti savam ccha. 
rakteriui gerinti ir tuomi tal
kinti parapijiečio tvarkymesi. 
Tikėjimas nėra ceremonija, o 
taika ir pasiaukojimas kito ge
rovei pagausinti. Iki šiol per

4 Naudojamas kaipo karštas pįa- 
tiekalas su bulvėm, ari>ai&ltas 
užkandžiams. Paduodant ūžbars- 
toma susmulkintom petražolėm-

indelyje pašutinti. Sudėti žuvį. 
-Po kebų minučių apsukti šauks 
tu ir sudėti piaustytus' pomido
rus ir porus. Į pabaidą sudęti

’ ?. \, ^UrnEusabT diš 
to once a day, after the . į

excessive use-of water

-------- --- kWtf €

eitl kunigiškas pareigas reikia
mai.

t Jo Šventenybės prašome nu
teikti dabartinius parapijų va
dovus šių dienų darbui, paliovus 
vien “dangun vesti tikinčiuo
sius”: pagalbai ir sužinojimui, 
kur kuris parapijietis alksta, 
trokšta, sala... Kai tokiems bus 
veikli pagalba iš savųjų suorga
nizuota (o ne vien Valdžiai tas 
darbas pavesta) — tik tada atsi 
ras pašaukimų” į kunigus pa
kankama gausa. Čia mums pa
vyzdžiu yra žydų rabinų veikla 
savųjų tarpe: jų seneliai prisi
šaukia greitos pagalbos-jie pat
voriais neslankioja. Dabartinis 
jaunas žmogus mato per dažnai 
kunigą burtininką, prietarų-ne- 
tiesos skleidėją — visa toji veik 
la kaip žirniai nuo sienos atšoka 
nuo jauno žmogaus, kuris mielai 
norėtų eiti Kristaus Vynuogy- 
nan darbuotis.

Prašome Jo šventenybę visus lėnuELgesnius gabalus supiausty 
tikinčiuosus versti liautis nieki- ti norimo ilgumo.
nūs Bažnyčią savais elgesiais už - _ . \,Svogūnus, morkas uždengtambažnyčios ribų. Dabar gavosi tai 
syklė: kuo labiau Dievą grobs
to lūpomis ir rankomis, tuo daž 
niau esti mindžiojamos artimo 
tesės tokio veidmainio gyveni
mu.

vose pareigose: iš lengvatikių 
lengvai pinigai išviliojami juos 
dvasiniai apgaudinėjant-nebuvo 
reikalo griebtis už žmoniškam 
asmeniui būtinos veiklos. -Pas
kutiniai įvykiai Guyanoj atida
rys plačiau akis visiems: pradės;skyrius.

Adelė Duobliene

1 šaukštelis susmulkintų pet
ražolių.
Darbas:

Žuvį nuvalyti ir nuplovus sū- 
piaustyti inčo platumo juoste-

.Tik iš širdies einantis prašy
mas patenka širdin. Širdingai 
prašome, Padėkos Dienos nuo
taikomis gyvendami, Jo švente
nybės užtarimo taip svarbiuose 
kiekvienam žmogui reikaluose. 
Mes stengsimės savus gėrio tru
pinius padidinti iki apčiuopia
mo dydžio: tuomi geriausiai pa
sitarnausime sau, Jo šventeny
bei ir artimui. Darbe ir Maldo
je prašome — linkime Jo Šven
tenybei viso gero.

Dėkingas ir vilties pilnas šis

ENERGY 
WISE

žmonės rūpintis daugiau gyvai-1

ADELĖS DUOBLIENĖS SVEI
KO MAISTO RECEPTAS

LIESOS ŽUVIES PATIEKALAS i 
' (RED SNAPPER)

siais, kurie papaikusių- dvasiš
kių vergais paverčiami: tada ne
reikės negyvųjų gabenti į na
mus. Pats-laikas dabar išplėšti; 
nesiorįentuojančiuosus. iš viso-j 
kįų apgavikų glėbio. . I .* į Prop
r2-Maloniai;>hrašome Jo švente-]: -, v . , o. . ... ..... į 1 svaras-žuvies 1/2*. puodukenybę until sijoti reikiamai' visusLi : ’ _ , -t kapotų jsvogunų,.-L didesne-, mor- 

^ė^iiiĮų kĮe^os įsin^yb^ ž^gus/pors. j d*

^bąigs .^niinaiĮjęje^ofcsJ

1 šaukštas -alyvos ' XSafflowerrlus.-^Tjjįis bus>Bažnyčios didžiau

tlHWXi V

r tsA

^diinga, kad mūsi^iei^ifetalit
£ai pataikauja'j tok: ai’nete;šybek? j kunigus ■, einančiuosius^ • Men.

Y'7 /ift x
fcCi 11 Kr ;27

tiems lietuviams: *kol jie prašo j tą ryškiai dabar matom iš nuo-* 
melstis lietuviškailėiskite. Mat, j lat visokius pasitarimus vėdan.- 
gali ateiti laikai, kai Jo švente-j čiųjų, nors ir pasimeldusiųjų 
nybei atsiras reikalas prašyti, o Į prieš konferencijas,, širdyje tie- 

’taikingųjų visokios valdžios ats-

« weather, tea

amsxmttion.
k was an army long on courage, 

Hat short on money.
And then the money came, 

feme $27,000,000 from the car be replaced / raxrUi arc rroridrd.

i

old Wc

rad freezing temperatures. AH serious enemies to a

Nowadays, people are sdC 'helping Arrcrioi
. MJong and self^ufndcrit. And they re hclpir^ tben>- 

•dvės to safe, dependable savings, by taking ®

menca

thecricL

vfetoyėje. s JPrįę.. Jk£yžįaųs. buvo į 
lentelė, Jpjė,. vtrimis" kalbomis: 
Hetųvįų, vokiečių ^^Jėi^įbiivo 
įrašyta: Teisybė išaukština tau- • 
tas. Jos; visų pirrfta" irt-prašome j 
mes lietuviai Jo’^firėntenybės 
visems, ypač Lenkijoje esan-

raoKs.tobns,™ sfin&)„er kukur^ „ sojos), .
.pjevį, sayjs elgęau. grasome HgSjgJggį . W®?SSSSE?
Į pakelti,; issunokslinimą kunigų . j __________ • ________ __ -
psachoJogijos pagrinduose. Da- w 
bar jau pirmakursis studentas! 1 
žino, kad taika galima tik asmeį 
hybe susitvarkiusių žmonių tai* j 
pė. Nė Dievas negali sutaikinti 
taikai alergiškų žmonių. Tą fak.

jie nebos į jokius prašymus.
Maloniai prašome. Jo švente-hovų. Joks šventasis netalkins 

nybę atstatyti į dvasinių veTty- j organizaccijų atsinaujinime tol. 
bių puoselėjimą savose parapi- kol ''tų organizacijų nariai bus 
jose visas parapijų'galvas, ku-. i§kamšos-dar menkesni už eHi- 
rios dabar per dažptn priešingai | riius piliečius.
savo kalbai bažnyčiose elgiasi Dabar skleidžiant minėtą psi- 
už bažnyčios sienų. Dabartinis t ekologinę netiesą maldose bei 
parapijietis nėra tamsiųjų lai-j kalbose, jaunas apsišvietęs ir 
kų vergas. Prašome priverst i pa j bent vidutiniai asmenybe aubrėn 
rapijų vadus tarnauti Dievui vi- Į dęs žmogus tolinas nuo netiesos, 
su savu gyvenimu-tik tada at- 
gys parapija tokiam tarnavimui 
Tvėrėjui, kokį aktyvumą rodo 
bedieviai tarnaudami Pragarui. 
Už tai jie ir tiesia-savus tink
lus jokio veiksmingesnio pasi
priešinimo nesutikdami iš asme
nybėmis pastipusių tinkinčnyų.
Pastarųjų dalis giliai miega d va 
sinki miegu, kiti yra tingių as
menybių savaininkai; kita dalis

Ir gerai daro. Mat, ne vien fizi
kos dėsniams kiekvienas turime 
paklusti-tokio paklusnumo reika 
lauja ir dvasinio gyvenimo-psi- 
hologijos dėsniai. Iš čia aišku, 
kad reikia ne melsti pašaukimų 
į kunigus (tai juokų dalbas), 
bet žmogų žmoniškam gyveni
mui rengti nuo pat mažens: tik 
tada nė nevirčiami tokie dvasia- 
asmenybe subrendusieji pajėgs

SUSB7IEMJIMO LIETŪVIŲ AMERIKOJE 
"GEROVĖS KOMITETAS

4018 Franklin Road ’
Pittsburgh, Pa. 15214

Artinasi Gruodžio - December Mėliuo, įvyk
sta SLA Pildomosios Tarybos NOMINACIJOS.

Nominacijų proga malonu pareikši^ kad SLA yra 
toji organizacija, kuri pajėgia ir sugeba apjungti visųų>ažw- j 
rų lietuvius bendram lietuviškam darbai visu šrmtu mm- 

šhnčių išpildo savo įsipareigojimus nariams ir xiwmienė’^.
Turime pripažinti, kad SUSIVIENIJIMAS tos gerdVėš rr 

laimėjimų yra pasiekęs dėka savo dabartinės vadovybės, kil
ti pavizdingai veda ir atlieka organizacijos reikalus, ių pas
tangomis organizacijos fftiatisai kasmet didėja, kyla SLA 
populiarumas VYsnomeneje, gražios v jerubės “narių
tarpe, organizacija aktyviai dalyvauja. Lietuvos tatismtmo 
darbuose ir savo veikla prisideda prie TfeteXyb&s ’-pt^aSkyWio.

Mums visiems svarbu ir toliau islsfikyli NIkST\TL'X110 
LIKTUMŲ AMERIKOJE tvirta irgerą padėti ir tuo'UzHkrift- ( 
ti organizacijos ateitį ... • - 3

Gerai žinome, kad tas daugiausiai fnio 'SusMtr
nijimo vadovybės, todėl šiose NOMINACIJOS kVrecitrrhe 
dtxdi savo balsus už žinomus ir patyriišiūs SC^TVltiNlJlMO 
veikėjus, dabartinius PILDOMOSIOS TARA DOS narius. ? ’

Į NOAfINACUŲ BALOTUS {RAŠYKITE

PAUL P. DALGIS— Prezidentas
ALEXANDER CILAPUKAS—\%c threzidertas
GENEVIEVE MEILIŪNAS — Sekretorė ;
EUPIIROSINE MIKUŽIS — Iždininkė
JOSEPHINE MH.LER — Iždo Globėja
CHRISTINE AUSTIN — Iždo Globėja ' ’
DR. DANIEL T>EGESYS — Daktaras KovoKjas

Esame įsitikinę, kad šie patyrę žjnonės gerai žinau t įėji 
organizacijos darbą tvarkys ir ves Susivienijimą ge.bnwiu 
keliu.

VISI DALYVAUKIME NOMINACIJOSE IR ATįDUOKLj 
ME SAW BALSUS Už MUSU .SIŪLOMUS VEUCfiJuk

Juliana Andrulionis, Sekretorė
SLA GEROVĖS KOMITETAS

I
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Prano Domšaičio paroda Havajuose

Žvirono laiškas
I

K. Žvironas atsiuntė laišką 
ir katalogą iš Honolulu, Hava-j 
jų, kur dabar Universiteto Me-, 
no Galerijoje vyksta dail. Pra
no Domšaičio kūrybos paroda. 
Jis rašo-

Mielas pone Profesoriau,

Siunčiu kvietimą ir katalogą 
Prano Domšaičio darbų paro
dei Honolulu Universiteto Me
no Galerijoje.

Žvilgterėkite į tuos lapelius. 
Originalai laukia mielų lanky^ 
tojų š. m. lapkričio mėn. 18 d. 
ir gruodžio .mėn. 15 d. būvyje. 
Vizituokite.

Po ilgesnių pokarinių klajonių 
praėjusiais metais atsikėliau 
gyventi Honoluluose. Afrikoje 
pasilikti rytojus neviliojęs.

Bandome įsikurti šioje šaly
je.. Pradžia nelengva, bet sten
giamės plūduriuoti paviršiuje 
ir tikimės rytojaus, šios dienos 
gėrio.

Širdingi mano linkėjimai 
Tamstai ir Poniai.

Su pagarba,
K. Žvironas 

1978. 11. 14.
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( mas, tik girdėtas. Pagal p. Žvi- 
l rono informaciją ir Honolulu j 

* i Universiteto Meno Galerijos ku-
į ratoriaus Murray Turnbull ka-. 
talogo įvadą, turime daugiau* 
žinių.

Franz Dbmscheit, vėliau žinc- 
inas kaip Pranas Domšaitis, gi-į 
mė 1880 m. rugpjūčio 15 d. Kro_| 
piuose, Rytų Prūsijoje. Jo tėvas* 
buvo lietuvis ūkininkas. Jaunu-j 
tis Pranas pamėgo meną, pieš-j 
davo savo apylinkės vaizdelius i 
ir lipdydavo skulptūrėles. Tėvas 
norėjo, kad sūnus būtų ūkiniu.į 
kas, bet išėjo kitaip. 1905 me-_________________ _______
tais Ihranukas Įstojo į Karaliau- J _ _________
čiaus Meno Akademiją, frijų p(jvarfju Munch, kuris jau ank- gražinta, 
metų stipendija sudarė jam ga-, 
limybes studijuc’ti tapybą ir ar
chitektūrą. Susipažino jiš 
vokiečių ekspresionistais ir sul 
prancūzų dailininkais, palinku-! 
siais į ekspresionizmą:
Gcgh, Cezanne, Mattiese ir Max 
Liebermann. Jis domėjosi ir lie
tuvių liaudies ekspresionistiniu m. Ferdinand Muller galerijoje, 
menu. atkreipdama kritikų dėmesį.

~ .. i Nuo to laiko jo kūrinius pradė-Vaziavo į Berlyną, 1 aryziųvĮ 
Amsterdamą, Florenciją, Turki, 
ją ir Londoną, norėdamas pl<

sčiau darė įtakos vokiečių eks-j 
: presionistams. Berlyne jis trum- 

sUjpesnį laiką dirbo religinėmis te.
j momis. Sukūrė kelis šedevrus:
j “Bėgimas iš Egipto”, “Nukrj’- 

an:žiuotąjį” ir kt.

Jc pirmoji paroda įvyko 1919
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dėjo jam geriau susipažinti su 
kosmopolitinio meno centrais ir 
menininkais.

1949 metais solistė Domšai- 
tienė buvo pakviesta mokyti 
dainavimo Cape Town universi
tete, Pietų Afrikoje. Bet ten bu
vo sunku įsikurti pastoviam gy-

SAVĄ KARIUOMENĘ PRISLMENANT
Džiaugėmės 2C metų laisve, sirėmti su baisiuoju milžinu, 

l ie 20 motų išryškino ir parodė Tačiau kitoip manančių jai tas 
'mūs valstybinius ir kultūros, nebuvo luistą ... 
bruožus, pakėlė ūkinį klestėji-l 
mą. O svarbiausia, kad tas ne
priklausomo gyvenimo laikotar
pis tautai leido pajusti savo 
vertę. Išugdė savarankišką val
stybinį pajautimą, visus surišo 
savos tautos ir savos valstybės 
idėja, lai ryškiai pajutome ne
tekę savos valstybės ir laisvės. 
Dabar visi žinome, kad tas’ 
trumpas nepriklausomybės lai-j 
kotarpis tautai leido pajusti sa
vo vertę. Visi jaučiame, kad tas 
laimingas laikotarpis negali bū
ti įkainojamas jokiais turtais. 
Sunku ir įsivaizduoti kas šiais 
tamsiais laikais iš mūs būtų, jei 
nebūtume turėję savos valsty- 

i tės, nebūtume pajutę laisvės. 
Į Žinome, kad tą turtą įsigijome 
pačios savo' tautos kilniųjų sūnų 
ir dukterų darbu ir auka. Tai 
buvo savanoriu, o vėliau ir su

I jais ėjusių pašauktųjų, savam 
kraštui dovana. Ji buvo įgyta 
krauju ir asavųjų netekusių siel
vartais.

Audronis aprimus kraštas kė
lėsi iš karo griuvėsių, alsavo 
dar ligi šiol nepatirta laisve, kū
rė savo kultūrines ir inedžiagi- 
jies vertybes. Bet virš Lietuvos

I Po to, Karki visa tauta iš
tiko baisus likimas ir mūs ka
riuomenę. Bang jo buvo išvežtu 
nezin’on. kur jucs ištiko lenkų 
Katyno karių likimas daug su 
kitais tautos kankiniais žuvo 
Sibiro vergijoje, daug jų ilsisi 
savoje žemėje okupantų Išžu
dytų ir išniekinki nelygiose par_ 

itizaninėse kovose. Ir kas suskai- 
[ tys karžygių kapais nubarsty
tus gimtosios žemės ir baisiojo 
Sibiro plc’tus? Kas išmatuos it 
įvertins kančias, išlieta krau
ją ir ašaras?

Nors ir didžiausioj priespau
doj tauta nešdama sunkią ver
gijos naštą nenustoja vilties. 
Karžygių dvasia yra dar tautoje 
gyva; Pogrindžio spauda, disi
dentinis sąjūdis, neapykanta o- 
kupantui, pasipriešinimai net 

. vergų stovyklose, drąsa pasa- 

. kyli teisybę jų teismuose, stipri- 

. na viltis. Tai vis amžinai gyva 
karžygių dvasia.

Nė vienu vargi ja amžiais neiš
silaikė. Ateis galas ir rusiškai. 
Gaidas ilgai reikės laukti auš
ros, bet ženklų jau yra. Tam ir 
mes turime būti pasiruošę. Ateis 
laikas, kad ir ten ir iš čia vėl

Domšaičio kūrybos paroda

Prano 'Domšąičio kūrinių pa
rodai eksponuc'ta 80/— aliejus, 
akvarelė, pastelė, grafika, pieši
niai ir siuvinėjimai

Ligi šiol mums daiL Pranas 
Domšaitfe-'buvo. -mažai težino-

jo įsigyti Karaliaučiaus, Sieti
no, Lubecko, Berlyno Naciona- 

. v ... , llinė gal. ir kitos.ciau susipažinti su vakarų pa-! 
šaulio menininkais. Vokiečių 
menas esmėje buvo ekspresioni
stinės dvasios. Kelionė padėjo 
jam suformuoti savo kūrybinį 
kelią. 1912 m. nuvykęs į Petra
pilį nutapė gen. Bolderevo por
tretą. Be to, jam padarė didelį 
įspūdį rusų peizažas. Susipaži
no su norvegų ekspresionistu

Tenka prisiminti ekspresioni
stų sąjūdį. Vokiškasis ekspre
sionizmas vystėsi Pačioje tau
toje, kaip ir kitose tautose. Jų 
molto: studijuoti- trapias visuo
menės ■' psichologines vertybes. 
Gal kiek įtakos darė Freaudo ir 
Jungo filosofija, ekspresionis
tams rūpėjo pažinti intelektua
linę determinaciją, tiriant žmo-

igaus dvasios gyvenimą. Eks
presionistinis menas yra ne tai, 
kas iš paviršiaus matoma, bet 
reikia taip daryti, kad “būtų 
matoma”. Nereikia kopijuoti 
matomų daiktų, bet reikia, kad 
širdis matytų ir suprastų, kon
frontuoti gyvenimo reikšmę. Kū
ryba neturi būti kosmetika pa-

’ - ~ • '-y o*

K1MTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naulbfme salimą fautl po Iki y knygę, kurias papuaš brl kokią 

k»TEV spintą «r fantyr^.
AJptMRadęps Pskalnfškts, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atilmmlnut ir įvykių bei vietų aprašymai, įkaitomi kaip ro- 
Trwnm J67 psL Kaina $5.

A. Pakalnffldt. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini. 
**' -'Ir laiko įvykių Lietuvoje, ir Vokietijoje aprašymai, anridn- 

• r tyti i 12 dalių. 296 psL. kaina 30.
Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

___ fiala viršeliais. 335 psL Kaina 35.00. Minkštais virš, 
į FrH. Vacį. GIršHki, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ, KNYGŲ ISTO-
2

į

Gra-

Domšaitis visą savo gyveni
mą pasiliko ekspresionistas pil
na* prasme.

Hitlerio siautėjimo metais 
ekspresionistai kaip Domšaitis, 
Schmidt, Bottluf. Nolde, Kirch
ner, Muller, Dix, Vlaminck, Ode-
Ion Redon, Roualut ir kiti suda- venimui. Tačiau Afrika, ypač 
rė tvirtą pagrindą ekspresioniz
mo mokyklai.

Minėti dailininkai Hitleriui 
sukėlė baimės ir jis jų darbus 
pavadino: “išsigimėlių menu’’. 
1935 m. Hitleris. Pasistengė iš
varyti iš Vokietijos “barbariš
ką meną”. Buvo nesąžiningas 
naikinimas geriausių to laiko 
meno kūrinių. Po to Domšaičiui 
jau nebuvo vietos ruošti paro
das Vokietijoje. 1938 m. jis iš
sikėlė į Austriją ir nuo to laiko 
savo kūrinius pasirašinėjo’ Pra
no Domšaičio vardu.

Austrijoje jis susitiko su lie
tuviais karo pabėgėliais. 1946 
m. dalyvavo suiuoštoj pabėgė
lių meno parodoje Bregenze.

1929 m. Domšaitis susituokė 
su. Adelheid Armhold, išgarsė
jusia soprano soliste ir kartu su 
ja važinėjo po Europos miestus 
j ai koncertuojant. Kelionė. pa-

plačios Karoo apylinkės, Dom. 
šaičiui padare įspūdžio kaip ir 
primityvių padermių menas. Jis 
daug dėmesio kreipė į jų pirmi- 
tyvųjį meną. Jis pats sukūrė 
nemažai tame laikotarpy kūri
nių, kuriuose įsigijo Afrikos 
kultūros centrai. Jo kūrinių turi 
pasaulio muziejai, meno galeri
jos, privatūs kolekcionieriai ir 
Kanadoje turi K. Smilgevičius, 
MoHtrealy, Dr. St. Daukša, Mon. 
trealy, Jonas Zmuidzinas, Gen. 
Lietuvos konsulas, Toronte ir 
a.a. dail. T. Valius, ToroWe.

Pirmąją Domšaičio parodą 
JAV suruošė Adelheid ir jos vy
ras Kazys Žvironą, kooperuo
jant Universiteto vadovybei. 
Žvironas buvo vėl. Domšaięio 
mokinys. Dabar abu Žvironai 
gyvena Honolulu mieste. Ponia 
Žvironienė dėsto muziką. Pra
nas Domšaitis mirė 1965 m. 
Cape Town eidamas 85 metus

M. Šileikis

jome, kad gyvename tarp dide
lių plėšrių kaimynų. Pagal savo 
išgales visokiem netikėtumam 
turėjome būti pasiruošę visą 
laiką. Tam turėjome ir savo ka
riuomene. Graži ji buvo ir 
veno Lietuvos tolimesnės ir ne 
taip tolimos praeities karžygių 
dvasioje. Ji užplūstant raudo
najai lavai buvo pasiruošusi su-

Ketu ir lcu ir 15 čia v 
išeis Pulkai savanorių keliais.

Jau 60 metų kaip lapkrityje 
prisimename savos kariuome
nės nepriklausomybės ir vėliau 
miško brolių kovas. Prieš to 
laiko didvyrius lenkiame galvas 
ir tikime, kad karžygiams lenks 
galvas ir ateities laimingesnės 
kartos . . .

P. Venclova

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JMmhus. A KISS IN THE DARK. ĮPikantiitaj Ir Intymiu nuotyklM 

įprižymai, paimti ii gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai iileiato 
i50 pat Kaina $230. ' ' ' ' ' . . :

Dr. Juozas 8. Kon4lus, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos iatorijoi 
santrauka nuo pat senųjų m pokario metų. Vidutinio formato. 143 
.si., kainuoja S2.0C. . i
\ Dr. Juozą, B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Isteriniai DLK Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jo* kaimynu istorija. 
211 psL Kaito $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šlu knygų yra tinkamo* dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knyga, gatim* įsigyti atsilankius j Naujienas art* atsiuntus čeki ar 
piniginį, perlaida.

RUA, I dalia. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkžtaia vir
šeliai! — 32,00; H dalis, 225 psL įrišta — 33,00. minkš
tais viršeliais --------------------- ----------------------------------_ _______  _________________ 32.99

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, ūiu- 
straęijomis ir dokumentacija. 335 psL kaina $5. 

P. KeaftKas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina 33.

Janina Narfcš, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

POVILAI MILERIS^ Mognfijof bruožai 233

Knygai nžnfcnt raikia pridėti 25 et palto ffliidotni.

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI R
NAUJIENOSE GALIAS* GAUTI NEPAPRASTA! fDOMKJS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. J. Guts^i — MINTYS IR DARBAI, 230 paL Uečknčku 1900 

metų įvykins. Jablouskic ir Tvtoraifio jaunu dienu ir rari- 
rfipiiirnJL - - - —-_____ :___  3U3C

Or. A. J. Gotten — DANTYS, jų priežiūra, rveftata ir grrfia 
Kietais viršeliai!, rieto}e 34.00 dabar tik ------------ ---

Minkštai/ riršeliaif tik _ ________ ____ ;------ —-----
Dr. A. J. Groen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS. 

Kėlionėt po Zuropą įipficftiri- Dabar tik ---
taip pet rfalukyt! paltu, attfuntut čekf irba money orderi, prie 
Rurodytee kilnot pridedant 50c. pertlonrime ftUlAomi.1739 8. Hftlstoi BL, Ckfcu* Ht — TeL HA 14199

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir neta

riu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau U vardintomis knygomis. 
0(s suminėtas knygas gailina užsisakyti Naujienose.

Jw JUpežInskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apld- 
ttant Lietuvą bėgimą nuo bo?seviku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 2f3 p®U kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jvox»« Kaminskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsL 
kmdanėio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

eiKAGIBTiS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PA VERGTO'. LIETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naučakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 pat 31-50. Yra taip prt 
Urenta ] anglu kalbą.

M ZoR^nke. SATYRINES NOVEL t S. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pust, kaina S2,

D. Konffli, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuntsto ir agltpropo propaganda bad 
ufctaaksvlmaL Abi knygos parašytos lengvu, grašiu stiliumi.

Pnrf. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 paL dokumentuota Istorinė stadija apie prūsu likimą. 
Kaina tt **

Vincas žamaffla- LIUBLINO UN UOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 
M pkL Kaina ŠUO.

fh tr kfti laidiniai yra grmaml
MAUJIENOSR, 1W Sa. HALST1D FL, CHICAGO, ILL. MM

1,1. > ..Ij-zv. .g. J.J1

2731 gesti Haktod Sirttt, Cbkaųre, SE. $S«8

Taupykite dabar
pas mus

ttflE

1731 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. ttWS

Chicago, III. 6060855

1739 So. Halatad Street, Chicago, UUnotii I0M5

SXOB
SME

Fedoraliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygeles sąskaitos 
neša

NIVERSA
1800 So. Halstod St

CMiCAGO R, HL Tuoada^ November 28, 197$

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 

lazdynui ifeklcisti mažuti deimantu spindint} žiedą, apkaiJo medžią šakas 
žirginiais, kaip konfetAmis ir pamažu Įveda } gamtos vaizdu Ir garsą ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos acenovalzdEuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pairi rinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Auffvtf»ltyH-V»lčl0nl»n4, ŽVAIGlūtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina $1.—.
2. Jvrpli BaltrvUlth, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijoj giemnėa, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina SJ.OO.
3. Birtfcv Juzė, EILtRAJČIAf IR RAITAI. 155 psL ttJO.
4. Vlneas Jonikas, LYDtJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Hilą rinktinė. 1® 

psl. Kaina $3.00.
5. Kloopaa Jurpollonlt, GLODI . LIOD1. Lyrikos eflėa, 105 p«L HJ».
8. An«toll|u» K»lry», AUKSINS SSJA. HlėraščiaL 88 psL $2.00.
7. Nadas Rasfonfs, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTS. Elitooti pasakojimai apie 

3 ižvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus fMustradjoala J3.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Bcranaulko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Pilės. 96 p«L S1D8.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Kaktlnė lyrika. 187 psL, SSJ8
11. Statys Sattvarat, AUKOS TAURt, S-fi Ivrikes knyga, 192 pst S2M
12. Petrai Sapatat, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Hlluctl kflrfnA 

(lai, 92 psL. $1.00.
13. Petrai Sepatas, PLAUK, MANO LAIVELI. KlėraščiaL 112 psL SLOCl
14. Eupenllut Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. BDės, 70 *sL. $1.00.
19. Elena Tumi .nė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. BOėraMtal. 80
16.
17.

psl-

Alfonsai TyrvoHf. METŲ VINGIAI. Lyrikos 
Jonas ValaWH, IENOVES LIETUVIŲ DIEVAI. 

_ 31.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. PoezŲa. 115 psl 00.
Norėdami įsigyti Has ar kitas knygas, prašome atsilankyti I 

raštine arba užsakyti paštų, pridedant čeki ar pinigini orderi.

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 16-tą me

nesio dieną, neša nuošimčius >uo 
menesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

JsKrta 182J matais. T< 4Z1-8070
Įsfcadr* pf«tvoM kienJM MtomobOUms
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Svarbi VLIKo konferencija
Šių metų gruodžio 9 ir 10 dienomis Chicagoj, Pick- 

Congress kotelyje įvyks Vyriausio Lietuvos Išslaisvi- 
nimo Komiteto konferencija. Posėdžiai prasidės šešta- 
Congress butelyje - įvyks Vyriausio Lietuvos Išlaisvi- 

Pasitariman suvažiuos dabartiniai VLIKo valdy
bos nariai ir VLIKą sudarančių partinių grupių atsto
vai Suvažiavimą pradės Pranas Povilaitis, VLIKo Sei
mui Rengti komiteto pirmininkas. Seimą rengia visos 
VLIKą sudarančios grupės Chicagoje. Kiekviena poli
tinė grupė yra pasiuntusi gabesnius savo atstovus, 
kad seimas būtų įdomesnis ir geriau organizuotas.

7 Seimą ^pradės . Dn Kęstutis Valiūnas, ilgametis

karnai laiko kelioms paskaitoms išklausyti. Tomas Ven
clovas rengiasi skaityti paskaitą apie žmogaus teisių 
padėtį okupuotoje Lietuvoje, o Dr. Bronius Nemickas 
kalbės apie artėjančią Madrido konferenciją. Be to, or
ganizatoriai mano, kad jie turės dar laiko išklausyti vi
są eilę sveikinimų iš paskirų asmenų, visą laiką prita- 
riusių VLIKo iki šio meto vestam darbui. Sekmadienį 
VLIKo nariai galės priimti rezoliucijas, o tas pats Dr. 
Valiūnas planuoja pasakyti baigiąjąją šio seimo kalbą, 
susumuodamas aptartus klausimus ir priimtas rezoliu
cijas artimos ir tolimesnės ateities darbams. Seime ga
li kilti keli kiti klausimai, kuriais nariai galės pasisa
kyti ir padaryti reikalingus nutarimus. I

Nėra ne vieno lietuvio, kuris nenorėtų padėti Vy- 
riausim Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui siekti paties 
svarbiausio tikslo — Lietuvos laisvės. Turime pripažin
ti, kad nėra nei vieno lietuvio, kuris nesirūpintų VLIKo 
vedamais darbais. Būtume nenuoširdūs, jeigu pasaky
tume, kad politinės lietuvių grupės būtų patenkintos 
paskutiniu metu VLIKo susinarpaliojimu su frontinin
kais. Tas susinarpaliojimas buvo toks didelis, kad pas
kutiniame Floridoje surengtame seime didžiausieji 
VLIKo priešai pravedė kelias rezoliucijas, kurios yra 
priešingos pagrindiniams VLIKo tikslams. Jeigu VLi- 
Ką ilgus metus kritikavusieji būtų pakeitę savo nuo
mones, tai juos būtų galima tik sveikintu Bet kai jie at
važiuoja į konferenciją savo ankstyvesnės nuomonės 
nepakeitę, praveda rezoliucijas, priešingas VLIKo po
zicijai, tai kiekvienam aišku, kad kažkas, kažkur ne- siruošimas Madrido konferenci- .rus į juos atsilepė VI. Bakūnas
tvarkoje. VLIKo pirmininkas turės suvažiavusiems at- ja£ Norint šį klausimą išsamiau šiais žodžiais: “Prieš kiek laiko
stovams paaiškinti, kuriais sumetimais Floridos kon- tektų peržvelgti vakane “Naujienose” skaičiau, su dide- 
ferenciioie buvo nadarvtos tokios didelės nakaitos ir čių detentės Politiką, kurios re liu malonumu, V. Karoso ko-ierenc.joje nuvo paaarytos. tokios ^aeies pakaitos ir jmuose tenka planuoti ir mentarus, ryšium su ALTos ats
kokią naudą VLIKas tikisi gauti is žengtų žingsnių. Į savo veiklą. Tokio tovu suvažiavimu ir Lietuvių

(KOMENTARAI)

(Tęsinys)
BAIGIAMASIS ŽODIS

Dar Ciko neaptartas ALTo pa- man pirmuosius ALTo komenta

net diskutuoti iškeltais klausi
mais. Berta kaip žirniais į sieną. 
Galimas dalykas, kad ra&au pas. 
kutinius komentarus, skirtas 
ALTo suvažiavimams nagrinėti, 
tad tegu man bus leista tarti 
kietą žodį.

Kodėl pašvenčiau tiek darbo 
ir dėmesio ALTui ? Tai daryda
mas išėjau iš sekančių istorinių 
samprotavimų:

Per I Pas. karą laimėjusios 
Vakarų demokratijos nušlavė 
Europoje vyraujančias monar
chijas ir jų vieton atsirado visa 
eilė respublikų. Išlikę monar
chas tai dėjo visas pastangas at- 

I statyti sugriautas monarchijas, 
bet be jokios sėkmės.

Per II Pas. karą drauge su na
cių Vokietija ir fašistų Italija 
buvo nušluotos veik visos nacio
nalistinės diktatūros, arba pa
keistos komunistinėmis. Išlikę

mui užtikrinti.
į Baigiamąjį žodį norėčiau pas 
vęsti pačiam ALTui. Parašius

Antras klausimas — VLIKo leidžiama ELTA. Vi- 
si žinome, kad ilgus metus VLIKo redaguojamoji ir lei
džiamoji ELTA buvo pats pagrindinis politinių žinių 
informacijos šaltinis. VLIKas savo, laikraščio neturėjo, 
bet visa lietuviškoji spauda-mielu noru . ne tik persi
spausdindavo ELTos patiekiamas žinias, bet ir pada
rydavo apie svarbesnius klausimus reikalingus komen- 
tarus. Paskutinieji ELTos biuleteniai tapo ne ELTos 
informacija, bet vienos grupelės propaganda. Pirmą 
kreivą žingsnį ELTos redaktoriai. padarė, kai išstūmė 
visas kitas iš ELTos žinias, o ištisus puslapius , paskyrė 
vien tik Katalikų Bažnyčios kronikoms. -Lietuva yra; ir 
ilgus metus dar bus katalikiška. Katalikai sudaro Mėtų- 
vių daugumą, bet negalima manyti, "kad riša Lietuva, 
yra tik katalikiška. Lietuvoje yra; protestantų, liutero
nų, reformatų,. izraelitų, mahometonų,, karajimų, ir jo
kiai tikybinei organizacijai nepriklausančių žmonių 
Apie katalikus galima ir reikia rašyti- daugiau, nes-Lie- 
tuvoje jų -daugiau yra, bet nereikia’užmiršti kitų, tikė
jimų žmonių. Turime būti .tolerantaiš ir neužmiršti; 
kad ir kitaip tikintieji kovoja prieš lietuvių- tautos prie
spaudą ir nori,. kad jiems būtų pačių pagrindinių žmo-. 
gaus teisių atnešamas gėris. t ■ A;..

Išstūmus kitus iš ELTos informacijos- šaltinių, 
žengtas žingsnis ir Katalikų Kronikos spausti laukan. 
Paskutiniai ELTos numeriai jau tapo grynausiu fron
tininkų propagandos šaltiniu. Jeigu pirma lietuvių lei
džiami laikraščiai noriai dėdavo visas ELTos biulete
niuose perteikiamas žinias, tai paskutiniu metu biule
teniuose paruoštą medžiagą tekdavo mesti į krepšį.

darbą, vadovavo visiems jo darbams ir padarys smul- 
kią ataskaitą suvažiavusiems atstovams. Jau prieš po
rą mėnesių. Dr. Valiūnas paskelbė, kad jis-negalės to
liau šiai organizacijai pirmininkauti. Chicagą buvo pa
siekusios žinios, kad jis privalo rūpintis šeimos ir biz
nio reikalais,/kuriuos buvo apleidęs. Tai reiškia, kad šis 
seimas buvo priverstas rinkti kitą pirmininką.

'^Pranas Bov^laitis. praneš apie . pafūHšiamubsius 
dafb'a^!I’"aęiė"1<štidaTytą’ mandatų rskomisijąI'''ir-Tviską- 
pėrdnos “įfečiani YLIKo^pSmininkūi ii£-''artimiaū«ems 
jd bendĮB^rbiąms- . pt Įį h 'ha||
| Po-%rmnposnDr. Valiūno kalbos, VĖIKš seimas, iš

sirinks seimo prezidiumą ir sudarys pagrindines komi
sijas įvairiems klausimams svarstyti. Seiman suvažia
vusieji atstovai ne tik, išklausys paties pirmininko pra
nešimą, bet galės paklausti apie atliktus ir dirbamus 
darbus. _

Svarbų pranešimą privalės padaryti Tautos Fon
do vadovybė. Platesnius pranešimus padarys Tautos 
Fondo Kanados Fondo atstovybė ir speciali Toronto 
Tautos Fondo atstovybė. Visi žinome, kad Torontas- yra

. Kanadoje, bet VLIKas rado reikalo pačiame Toronte 
sudaryti specialią atstovybę.

VLIKo vadovybė mano, kad suvažiavusieji atsto
vai, išklausę jau minėtus pranešimus, turės dar pakan- Lietuviai žino, kad frontininkai yra geri propagandi-

If aušimo nagrinėjimui tektų Kongresu. Kiek tai liečia mane 
pašvęsti žymiai daugiau vietos, — tu komentaru autorių (V. Ka- 
negu buvo pasisakyta Lietuvos rosą) galėčiau tik sveikinti, nes 
žydų klausimu. Vien dėk vietos niekas tiksliau nepataikė mano 
ir laiko ribotumo bent šiam kar mintyjimą apie Amerikos lietu- 
tui teks nuo šito uždavinio at- vių atstovavimą šio krašto vaL 
sisakyti. jdžios Įstaigose (ypačiai politinė-

Viena tegalima pasakyti, kad s®) Lietuvos laisvės siekimuose. 
Vakarų demokratijų pasaulinė Niekad ir niekur nesu užtikęs 
politika buvo ir yra planuojama (pastarais laikais) 
ilgomis distancijomis, kurios re Ameriko's 
žultatai yra pamatomi po dau- struktūros ir mandato apibūdi- 
gelio metų. Be te> pasaulinė poli- nbuo, kaip tai. buvo padaryta 
tika,! sutikdama paketini sunku- V. Karoso komentaruose” (Nau- 
mus' ar kliūtis vingiuoja kaip jienos. ■ Pastabos iš tolo, 1974.

I tikslesnio
Lietuvių Tarybos

posūkius; kas suketia trmparė- Taip skamba -vienas iš< atgar- 
giams pasimetimą. Trumpai ta- siu Į mano komentarus, bet ma- 
riant< Madride ' negalime tikėtis no didelei, nuostabai, į mano iš- 
didelių čaimėjimų ar pralaimėji keltas mintis ir padarytas isva- 
mų, - bet ALTas joje-privalct da- das ALT o vado'vybė nekreipė 
lyvauti Lietuvos bylos .tęstinu- mažiausio dėmesio. Nemėginta

štai, bet tarp jų skelbiamos propagandos ■ ir tikrovės 
yra didelis skirtumas.

Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą sudarė 
visi lietuviai, visos Lietuvos ir visų joje gyvenančių pi
liečių laisvei ir gerbūviui ginti. VLIKo informacijos 
šaltinis — ELTA — privalo būti paruoštas visiems lie
tuviams, didesnėms ir maženėms. ELTos negalima pa
daryti vienos grupės propagandos organu ir laukti, kad 
kitos grupės veltui skelbtų frontininkų propagandą. Už 
savo propagandą tegu jie patys užsimoka, tada lietu
viai pamatys, kad tas burbulas nėra toks jau di-j 
delis. t I

kaip pirma monarchists!, dėjo 
ir deda visas pastangas atgauti 
savo “laisvę ir nepriklausomy
bę”, bet jų siekiai yra pasmerkti 
nesėkmei, nes istorija nesugrą
žinama j senas vėžes.

Lietuvos diktatūros sąlygose, 
nors ir pasireiškusios minkštoje 
formoje, lietuviškos demokrati
jos jėgos buvo nuslopintos • ir 
didele dalimi bolševikų ir ypač 
nacių okupacijų metu sunaikin
tos. Tačiau, lietuvių tautc's lai
mei, Amerikos lietuvių išeivijoje 
susidarė tvirtas lietuviškos de
mokratijos avangardas, kuris ir 
tapo pagrindiniu veiksniu Lietu
vos laisvės kovoje. Čia glūdi pa
slaptis, kodėl ALTas pasiekė vi
są eilę laimėjimų,- kuo’ negali 
pasigirti egziiiniar Veiksniai. * '

Panašią istorinę situacija tų:. - 
rojome XV} a. ■ Atėjusi. Didžio!/ ' 
sios- Ejętuvįps .Ęųni^ik§tįj(yij 
kęh.kręform4cijąrįjiiĮaįkjDO pra
žydusias lietuvių--tautoje-rener 
sanso, humanizmo ir ypač ;re- 
formacijoš pro^^p^jėgąą, ku. 
rios>. RkęMlClUnrešįf tauįį 
tą - iš s vidiua^iii/ ^ftagjaosi^g

■ oaiypje epoęįioię,. Amjęmieje 4iėf ■ 
.tuvių 'tautoj ĮŠįJSeyųiųūssišliko 
pro tęstąptiŠka.‘ZŽfažn>.Li^wa^ 
be. kurias tautinir-’al^irfiW^?? 
laisvės siękiifia.š b®įlheĮma-

Pagal isterinį inguni ą
kiekviena kovą uz^i|shaisvinimą 
iš vergijos ar pr&paudos^_turi 
būti.vadovaujama -toje epochoje 
iškilusių progreso jėgų, bet nie
kuomet konservatyvių, o .tuo la
biau reakcingų.

(Bus daugiau)

— Gijanoj buvo sušauktas par 
I a men tas specialiai posėdžiui. 
Nori nustatyti, kas leido Jim Jo
nes šalininkams įsikurti Gi ja

unoj, o vėliau išsižudyti?

i

i

L. VENCKUS

Altinio ji Anglija
(Tęsinys}

Prieš akis tamsiai mėlynas fonas, lyg amerr 
kiečių, vėliava, su daugybe gražiai išsirikiavusių 
baltų taškiukų eilėmis, kurios pamažu ilgėda
mos. ... artėja... į mane.. ♦ Į veidą. - . į pat akis...

Sąmonės užuolaida nusileido.
EDENFIELD POILSIO NAMAI

Birželio mėnuo. Visur žaliuoja, šviežia. 
Gražu.

Grįžęs iš ligoninės iš pradžių dar netvirtai 
stovėjau ant kojų. Teko ir lazdele pasiremti. Ta
čiau netrukus ir be jos pradėjau pasitikėti savo 
jėgomis ir kojomis. Ligoninėje išbuvau tik tris 
savaites. Apie grįžimą į darbą po šitokios opera
cijos dar per anksti h* pagalvoti. Gydytojui pa
tariant, mano kompanija sutinka mane pasiųsti 
kelioms savaitėms į poilsio namus sveikatos pa
taisymui.

Edenfield Convalescent Home randasi prie 
vakarinio pajūrio įlankos tarp Southport ir Black
pool vasarviečių. Iš savo kambario, žiūrėdamas 
skersai įlankos, ypač nakties metu, jei tik ne mig
lota, matau bykčiojančius Southporto uosto ži
burius.

Daug kartų su žmona ir vaikais esame buvę 
Blackpool ir Southport vasarvietėse. Bet nežino-

jaukus miestelis Lytham St. Anne’s, kur randasi Čia po ligos tikrai gera vieta sveikatos- pa- pasaulio šalyje jie bebūtų, britai geria arbatą 
bent keli pousio ir atostogų namai, čia nėra daug taisymui. Personalas panašus kaip ligoninėje. (Cup of Tea). Iš britų karių, kovojusių prieš Rom- 

_ - - . . - . j ' Kvatmkuota gailestinga se- meto armiją prie Tobruko, Saharoje prieš voider
tinka. Pakraštys vietomis tiesiog pavojingas, sUo. Jos žinioje yra trys slaugės — dvi dieninėje, 'čius, teko girdėti, kad jie ir ten, didžiausiame 

, _- ? - ■ ____ _____ įkarštyje, neatsižadėdavo įprasto, kasdieninio savo
Atvykus į šiuos poilsio namus, kiekvienas : gėrimo — arbatos puoduko.

į “svečias” gydytojo patikrinamas. Daktaras nu- j Vakare šeštą valandą šaukia vakarienei. Pa-
■ stato, ai- galėsi išeiti pasivaikščioti už kiemo ribų. Į našiai kaip ir pietums, maistas šviežiai pagamin-

1 geresnis

vasarotojų, nes pliažas maudymuisi maudytis ne-; Namo viršininkė

kaip netrukus patyriau. Edenfield rūmų pasta- viena naktinėje pamainoje, 
tas ir didokas žemės sklypas kadaise priklausė j 
kažkuriam lordui, kuris prieš mirtį šią nuosavybę ; " 
paaukojo labdarybei. Prekybininkų draugija vė-' < ■
liau ją nupirko ir is jos padare poilsio namus čia atvyksta dar gana silpnų žmonių. Tokius slau- tas, maistingas ir geras. Nepalyginamai o-eresnis 
savo tarnautojams po ligos arba pensijon išėjus gės paima už parankės vedant į valgomąjį, ar kaip fabriko kafeterijose. Prieš gulant, apie de- 
arba ir norinčiam savo atostogas ramiai prie ju- ponsįo kambarį. Jos taip pat išveda silpnuosius vintą, veik visi namo gyventojai susirenka tele-'
ros praleisti. 1

Baltas, dviejų aukštų namas apsuptas krū-
Į sodą, pasodina j kėdę ir karts nuo karto teirau- 
jasi ar nepavargęs. Jeigu kam lauke nusibodo,

vizijos pažiūrėti, žinių pasiklausyti ar dar laik
raščių pavartyti. Ten mums ant stumiamo stalių-, v • . - iv • TZ- .. . i Aiuwivuuvj lacvilį p <x v <xx LJ ui. A C7I1 UIUIIIO dUlV oLUnilciuIU SUŽllll

moksmaisir medžiais. Kiemo puseje, prie namo vėl nuveda į kambarius. Tikrai puikus aptar- ko iš virtuvės atveža šilto ir karšto pieno, arbatos 
rrnln ci itnrlnrvw Ii c? rioiimaii nonociia i . r. i Mgalo, šiltadaržis. Jis daugiau panašus i botanikos 
sodą, nes čia tiek įvairių augalų iš užjūrio kraštų, 
kurie normaliame Anglijos klimate neauga.

navimas. ,
Išmiegojęs pirmąją naktį, buvau maloniai nu- 

Poilsiautojų kambariai antrame aukšte. Už- stebintas, kuomet apie septintą valandą iš ryto 
važiuojama keltu, nors galima naudotis ir mar- man atnešė arbatos puoduką, man dar lo-važiuojama keltu, nors galima naudotis ir mar- slaugė man atnešė arbatos puoduką, man dar lo- 
muriniais laiptais. Vestibiulio grindys taip pat! voie begulint Sako, tas padeda atsibusti. Tuo pa- 
marmurinės. Visuomet švariai išblizgintos. Keli į®®1 pranešė, kad pusryčiai servuojami nuo 7.45. 
dideli langai, sudaryti iš spalvotų stiklų, sudaro |Tad keliu. Kol nusiprausiu, nusiskusin, jau be* 
menišką mozaiką. Viename pavaizduoti žvejai ir 1 
tekanti saulė. Apačioje užrašas gotiškomis rai
dėmis “Morgenstunde hat Gold im Munde”.

rantu šį užrašą, jį palyginu su anglišku posakiu 
“The early bird catches the worm”. Nors vokiš
kasis posakis geriau skamba, bet pagrindinė min- 

jome, kad tarp tų dviejų vietovių dar yra labai tis abiejų vienoda: anksti kėlęs daugiau laimėsi

.veik bus laikas.
Pusryčiai geri ir nemenki Desimtą valandą 

gauname po puoduką kavos (teisingai, ne arba- 
Retas britas supranta svetimas kalbas. Mano tos!) ir kelis sausainius. Pietūs būna dvyliktą va- 

kambario kaimyon didžiam nustebimui, kad sup- pandą. Čia manęs vėl laukia netikėtumas, šiandien

ir Ovaltine. Rinkis ko nori. Ir sausainį pasiimk.
Kažin, ar yra kur geresnių daržininkų kaip 

Britanijoje? Prisimenant parkus, gėlynus, jų 
"bowling greenš” ir panašias vejas, tenka abejoti 
ar gali kas pralenkti britus daržininkystės sri
tyje. Mūsų poilsio namų veja taip pat puiki. Žolė 
trumpai kirpta, lygi kaip aikštelė. Ten dienos 
metu žaidžiame "Crockett” arba kitus lengvus 
žaidimus, nereikalaujančius didesnių fizinių pa
stangų. Aikštelė apsaugota tvora, už kurios siau
ras takas veda iki promenado ir jūros pakraščio, 

i . • (Bus daugiau.
penktadienis, tai man iš maždaug 30 pacientų, 
vieninteliam paruošė žuvies patiekalą, nes kata
likui reikia laikytis pasninko. Kiti valgo mėsą. 
Po pietų, apie trečią valandą, nežiūrint kokioje

VIST BIZNIERIAI
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UK. K G. BALUKAS 
AKUŽERUa IR moterų ligos 
GINEKOLOGINE chirurgija 

644$ So. Pulaski Rd. (Crowford 
Asdical BuHdtngL Tol. LU 5-6446 
Priima Hgomas pagal susitarimą, 
ei neaisUlepia, .'dounbmti 374-86H.

^KSTV IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

r«l«L 695-05^3

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 

Westchester Community klinikos I 
Medicinos direidonu*

1933 S. Hanheim Rd., Westchester, |U !
V ALA?'DOS: 3—8 darbo dieaoma ir į 

ta* antra šeš tądien i h__3 vBiantrą šeštadienį 8—3 vai.

DR. A. B. GLEVECKAS /T W _ j, 1sydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W.rt T03rd Stm) 
Valandos pasai susitannų.

Indijos vienuoliai

SĖKMINGAS VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS '■
Gražių dainos žodžių įtakoje, * mą, kurios numatytos gruodžio 

Vilniaus kalneliai sveikiname 17 dieną Jaunimo Centre. Jos vi 
jus, įvyko Vilniaus Krašto Lie
tuvių s-gos Chicagos skyriaus 
eilinis visuotinas narių susirin
kimas lapkričio 19 d., Jaunimo 
Centre. Nors šį įkartą minėtų 
“kalnelių” susirinkimas nebuvo 
gausus skaičiumi, nes tą dieną! 
buvo daug kitų parengimų, bet1 
jie savo J 
išsprendė nemaža svarbių klau
simų.

Susirinkimą atidarė pirm. J.
Lekas, kuris pasveikinęs susirin 1 
kusius, trumpais žodžiais apibū
dino susirinkimo tikslą ir prašė 
darbščiai įsijungti į einamųjų 
reikalų svarstymą. Pirmininkau 
ti pakviestas J. Truškūnas sek
retoriauti J. Tijūnas, tam vien
balsiai buvo pritarta. Pagal pa
tiektą dienotvarkę ėjo svarsty
mai, kurie nuosaikiai ir apgalvo 
tai buvo išgvildenti ir priimti.

Valdybos pirm. J. Lekas pa~ 
v. - v . . . .. .. ... .. darė išsamu pranešima iš sky-Geguzes / diena Sheraton vies- ir nacionalinių ‘organizacijų vei- . u- - naus veikios, kun.buvo vispu

siškai naši, kas parodo ir sėk
mingai pravestas Vilniaus die
nos minėjimas, Įjungtiant ir 
spalio 9-tos* paiirinėjimą iške
liant lenkų klastą sulaužant Su
valkų sutartį. Atatinkamai bu
vo prisiminta, kaip ir kiekvie
nais metais, musų mirusieji na
riai ir žuvusieji bėi nukankinti 
vilniečiai, o taip pat šiais me
tais miręs Z. Dailidka ir Justi
nas Valys. Visi /buvo pagerbti 
atsistojimu, tylos minute. Daly
vauta Toronte įvykusiame VKLs

• -gos atstovų informacinio pobū-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

suomenės yra mėgiamos, nes pra 
vedamos gražiai ir pasižymi tra 
dicinių valgių gausumu. Kadan
gi viskas padaroma savo jėgo
mis, tai ir kaina prieinama tik 
$6.

Buvo aplankytas ir pasveikin
> p-—L i tas, žinomas visuomenės veikė- 
aktyviu dalyvavimu ■ . 1-xtiVinn9e vi1nia»« lrra«tr>

dr. frank pleckąs' SLA Prezidentas Fratemalistų Bankete |
OPTOMETRISTAS - -

KALBA LIETUVIŠKAI 1 - . - .
2418 W. 71 5t. TeL 737-5)4? * i būtyje, Mc*nroevi!!e, Pa. (Pitts-} kėjo ’ir atstovo.

Tifarizu akis Pritaiko aldnias ir Jburgho priemiestyje) įvyko žy-| Noriu nors trumpai apibūdin- 
: . , “contact lenses”’ įmaus frąternalisto John Bado-^ti John Badovinac. Jis dar bū-

Vat agal šusterimą, vzdciyu treč;vinac pagerbimui banketas. į damas jaunuoliu -— 1932 metais 
Į John Badovinac vra vienos;pradėjo dirbti Croatian Frater-

DR.LE0NAS SEIBUTIS iš didžiausių fratemaliniij orga-1 nal Unic'n rastinėje.
INKSTŲ, PŪSLES IR 

č PROSTATOS:CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

\ - Vai. an trad. 1-^-4 popiet, 
ketvirti 5-L-7. vaL vak.
Ofiso tolei: 776-2880

Rezidencijos t’elefa 448-5545

;nizacijų — Croatian Fraternall Bėgyje 40-ties metų jis buvo 
į Union prezidentas. Jo vadova u-renkamas įvairioms pareigoms 
jjama organizacija tūri virš šinr ir jau 1967 -metais tapo išrink- 
»to tūkstančių narių. i tas šios didžiulės organizacijos
j . . . ‘ j . i prezidentu.Kaip SLA, tam ir Croatian i T t, . .1^ H ‘ _____ i J. Badovmac per eilę metų

buvo pirmininku ^PennsyNania 
Fraternal Congress”. Prie šios 
organizacijos priklauso visos 
Pensilvanijos valstijoje esančios Jįįo pasitarime, kuriame sužino 
pašaipiuos organizacijos.

) * *. t
: Fraternal Unic'n yra nariais “The 

’ Greater Fraternal Societies of 
DR. VYT. TAURAS / Pittsburgh”, tai ši organizacija 
gydytojas ir cmirurvas Sū slavk Educational So-

SstKfn prikirtu, spe-MOTERĄ ligc±. i ciety surengė virš minėtą pa- 
Ofius 2452 WEST SYtti S i R'JET i rengimą — pagerbimą.

Tel PR 8-1223Anon Wat * .. ’■ Bankete daiyvavo beveik visųOFISO VAL.: pirm.. anuatL, treciad..! J ... , .
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. SUtadie- Pittsburgho organizacijų atsto
tais 2-4 vai. popiet fr kitu laikuvai ir žymus visuomenes veike.

'pagal susitarimą. ‘jai bei kelių miestų burmistrai

jas ir ištikimas Vilniaus krašto 
sūnus, Antanas Stankus sulau
kus 90 metų amžiaus ir 65 me
tus vedybinio gyvenimo sukak
ties proga. Taip pat lankyti li
goniai ir paguodos reikalingi na
riai. Juozas Puidokas nuošir
džiai padėkojo už aplankymą li
goje ir pareikštą užuojautą; jo 
padėkos žodžiai simboliškai iš
reiškia ir kitų padėką, žodžiu, 
vilniečiai glaudžiai yra susijun
gę į bendrą šeimą lyg tie Vil
niaus kalneliai, kurie nuo seno 
stovi krašto sargyboje.

Susirinkimas griežtai pasisa
kė ir pageidavo, kad VKL s-ga 
veiksmingiau imtųsi darbo at
sižvelgiant į Vilniaus krašto 
lietuvių reikalus. Reikia išnau
doti visus ėjimus naujo popie
žiaus išrinkimo proga: daryti 
susirinkimus prašant Vilniaus 
kraštą įjungti į Lietuvos Baž
nytinę provinciją, organizuoti 
laiškų rašymą, telegramų siun
timą, parengti atatinkamą me
morandumą ir surinkti bent ke
letą desėtkų tūkstančių parašų, 
kas prie geros organizacijos leng 
va būtų padaryti, žodžiu, nėati ' 
dėliojant daryti pamatuotą in
tervenciją Vatikanui, kad būtų į 
leista Seinų katedroje lietuvių 
kfdba pamaldos. Dabar gi, is j 
pasisakymų atrodo, kad centro 
valdyba šiuo metu 4 pergyvena 
-rudens štangnacijos nuotaiką. 
Tad susirinkimas prašo gyvos 
veiklos įtraukiant jon ir s-gos 
skyrius.

Išbaigus dienotvarkės 'punk- "

"Jie giedoto Dievo temo Mozės giesmę Ir Avinėlio giesmę". Apr. 154.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendrute voniai 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 linksmoji 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 ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

YMV.VbV.VA^VA^SVAViWAY/iW^VAV-WVwViV.WAY

Mažeika Evans
į* Laidotuvių Direktoriai

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

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ta 'apie VLIK© išteistą Lietuvos 
Reikia pasakyti, kad John žemėlapi, te^ris-’turis netikslu- 

Badorinac pasidarbavimu Pen. mų Rytinių šienų nustatyme, 
silvanijos seimas Harrisbnrge ]<as mums vilniečiams butų ne
yra pravedęs-priėmęs eilę vals- priimta. R.. Kalantos paminklui 

■ tybįnių įstatymų, naudingų fra- statyti paaukbtžč$25. Dariaus ir 
mayors, JAV senatoriai bei, ternaiinėms organizacijoms ir-Girėno lituanistinės mokyklos 

’ į JAV Atstovų rūmų nariai. ■ jų nariams. 15 tnetų sukakties proga paau-
oHim>Ksna^KCYi;EziiP-Ą J Susivieirijimą Lietuvių -Ame- ‘ Fratemalistai, atsidėkodami kotą %20.ypę&ans reifadu bu- 

Aparatai' - Protezai. MJcLbau- į Likoje atstovavo SLA preziden-: až visa, tai, kas aukščiau pažy vo parašyti laiškai prezidentui 
^mporu*^* t* PcV1^as P- Dargis. Banketėį mėta,, ir surengė .banketą pager- Carterįui ir senąt. Charles Per-

vUi: p"t fi'ig ‘g ^PiatėsidšOiicagos atvykus SLA bintui,Įo., didžio, fraternąįisto dy, iš jų gauta atsakymai. Prašė Į dalinimas minčių iš susirinkimo 
2^50 Chickgį itt. Robert.Bruce ir jo pą-! John Badovmac ' ■ .-1 .j i

yri; PRbtpeet E-Sįfa “

maty susirinkimas buVo baig- - 
tas. Toliau sekė vaišės ir pasi- -

TeL 927-1741 — 1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDTHONED KOPLYČIOS t-

?erkrau$tywū ■ 
.' MOVIN G 

Leidimai ■— ®iin* apcnud* 
ŽEMA KAINA

R. 3ERĖNAS 
t«l. WA 5-8063

Majėjas John Sabu.-Pagrindifti^ 
kalbėtojas bankete buvb'o JAVnl 
senatorių^ Jolin vHeinz. z 1 > — 

■ Reikia pažymėti; jog SLA pii*d 
ridentas Povflks Dargis buvo k 
labai gražiai pristatytas ir apie 
jį vakaro vedėjas Joseph Swei_:

narius savo darbu^prisidėti prie 
s .kūčių suruošimo'Ir bilietų -pla- 

tinimo.
——' Toliau-sekė aptarimas apie tra, 

l ATM V dicinių vilniečių Kūčių suruoši-

eigbs bei šių dknų lietuviško gy 
fenimo temomis. •- 1'

Vilnius mūsų buvo ir bus!
J. Tijūnas

Upytės Draugiško klubo priešmeti-
r—- frr š-iltzii i^sili-epp Tuibrėž* susirinkimas įvyks penktadienį, “ ter labai .šutai atliepe, paorez , gra?džio 2 d>> x val. Anelės

MX) V INU
Apdraustas porkraustymas 

Ii {vairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-W82 arba 17M996 
»— -

| 9 : IIVUA10 A CL-, X VciJL pvpKrL, AHviCS
[damas P. Dargio veiklą ne tik į salėje, 4500 So. Talman Avė.
! Vsjinn "£1*^ f bpf tiiin nui Nariai prašomi -atsilanl^rti, nes bus
į kaipo iraternaiTstc. pet taip pat renkama VaMyba 1979 metams ir rei-
\ kaipo Lietuvių radijo progra- kia daug svarbiu reikalu aptafti-
inos vedėjo ir įvairių vietinių j Po susirtnkimo husAy^;Sj

RADIJO i€lMOS VALANDOS
VfctH progrtm* 1 WOPA,

1490 kiL A. M.

Lfottfvię V>lb«; kasdien hub pir- 
madietdo iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekHjkdSenteg nuo B:30 Iki 3:30 
ai. ryto.

Aldona ”biukus

’WtT WEwteA Mm
745V So. MAPLEWOO.“ <VR. 

■CHICAGO, KL ««

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

ChlOMTo>

185 North Wahath

S77-B4S*
Ybrt»

Strawberry Pie Spelfe basute

Tn France they are les fraises, in Italy le Fraffole, in Germany 
die erdbeeren. We eail them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing <nrp«sea 
Fresh Strawberry Pie! In this version. Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to bold 
the jellied ripe berries. Either <t^ham cracker erumb oiust or 
pastry crust may be used—the **store-bought ” kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pfe is scttimjRfow- 

Pie
Few drops red food 

* coloring (optional) 
baked P-fnch graham

Lineker Crumb eiwst 
or pie shell, cooled 

Cups halved fresh 
strawberries

NAUDINGA IR NAŠI SLA 
CfflCAROS APSKRITIES KONFMOJA

Pirpmnrnkavo Kazys Mačiukas, sekretoriavo 
r Kristina Austin

ruošti komiteto nariais. T)^rgiš : 
prašė kuopų atstovus tupintis • 
naujais nariais, ties tik šftbkiu. 
būdu užtikrinama SLA ątėitis. t

Trumpus pranešimus pada- . 
rė Jo jonas Jakubonis, Mykolas 
Simokaitis, Euphro^ne Mikužiu 
tė, Aldona Kačinskienė, Petras 

Į Bružas, Elenas Buccinskienė A. 
i Kalvaitis ir kitų kuopų atstovai, 
j Tiktai Simokaičio pranešimas 
buvo pesimistiškas, o Visi kiti 

j oasisakė. kad gauna naujų na
rių.

Kuopos valdyba įpareigota 
suruošti ateinantį metą vakarą 
Dariaus-Girėno salėje arba pik
niką. Valdyba pasižadėjo ragin 
ti kuopas, kad gruodžio mėnesį 
dalyvautų nominacijose ir va- 
dovybė pasirinktų pačius ga
biausius žmones. Nominaccijos 
prasidės gruodžio dieną ir baig
sis- paskutinę. Jos vyks kuopų 
sušauktuose susirinkimuose.

Susirinkimui pasibaigus 4:14 
PM. Mačiukas paprašė visus at
stovus užeiti į rūsį ir pasivaišin
ti Pranės Mačiukienės paruošta 
užkanda. Reporteris

TĖVAS IR "SŪNUS. 
MARQUETTE FUNERAL HOME1

2533 W. 71st Street -į
ft 1410 So. 50th Ava, Cicero 
f Telef. 476-2345

(Atkelta iš I psL)
SLA 134^08 kuopos pirminin

kė 'Siena ’čižauskiehė pranešė,
TRYS MODEMIŠKOS KOPIYCIOS

f AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

Fresh Strawberry
package (3 oz.) straw

berry or strawberry- 
banana flavor gelatin 

cup* botbng water 
tablespoons sugir 

ntainer (4-1 fl bz.) 
JofHi whipped 
topping, thawed

DTssoltfc getfctfn m boHintr wateK-mestwe 1/2 cop mo chm 
until shghtty thickened. FoM <Mcke*ed gelatin and sugar into 
the wUipped topping; add food fcdVltW. Off! agirih, fl heeft- 
aary, until mixture will rnotmi. L4he bottom arid wdes ot 
erumb erast 'wfth whipped topping mixture, moulding 
Jiigh ifUWtd ^dge. "Chill. Meanwhile, chiTI retnafrrinfc gehrtth 
until thickened; stir in ftrawbHrfffc. Spoon frith Ute wMpp?< 
lopping-Tthed trtnrt wHhoot hovtrir< tfee rim wroond the edge. 
Chill w»tfl • bč*a. « ..

1-2/3
2

1

1-W2

tėjęs, 'n^s didokas skaičius narių 
iškeliavo amžinastin. Kuopa su
sitarusi su Dariaus-Girėno Pos
tu susirinkimams vesti. Kuopos 
valdyba ir narės yra numačiu- j 
sios gauti kelias naujas nares. Į 
Vyrų kuopos pranešimą padarė j 
Vrto Uznys. Jis pareiškė, kad ne 
seniai mirė du įtakingi kuopos 
narai John G. Evans ir George 
Morikas, todėl kuopos veikla 
truputį apsnūdusi. Pirmas pik
nikas jiems davęs 1,600 dol. pel 
no, o praeitą vasarą suruoštasis 
atnešė tik 200 dol. Bet kuopa 
gauna naujų narių ir tikisi atsta 
tyti veikląą.

i M. Gudelis mažai ką teprane 
Šė SLA 63-čios kuopos vardu, 
ties į konferenciją negalėjo at
vykti abu Vhyster. Jie galėjo 
pabijoti pranašaujamos sniego 
audros, nes toli gyvena, tad Gu ! 
delis pranešė konferenccijai, kad 
kuopa yra gavusi kelis naujus 1 
narius ne tik vyresnių amžiaus 
grupėje, bet ir jaunuolių.

* Šeštadienio rylą jam telefo- 
navęs Povilas Dargis ir prašęs 
jo vardu pasveikinti susirinku
sius SLA veikėjus. Jis pats yra 
hpvažiavęs kelias didesnes kolo 
tujas ir dalyvavęs kuopų susi-, 
rinkimuose. Jam pavyko gauti 
geroką būrį naujų narių buvo ' 
Siame kasyklų rajone. Savo etos 
togas jis praleidęs bevažmėda- 
mfas SLA reikalais. Buvo Cleve- 
lafcdc, išsikalbėjo su seimui The Anti-Gas Antacid.

NARIAI:
Chicago* <

Lietę vi ų \

Aliotu rių ) 
>irertorii5 
įMociacijos c

'—iw«ftdLAwei 
PATAUVAVl
MAS DIENĄ 
tr -naktį

nmm 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTV 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So. LITU AN 1C A AVENUE. Pkone: YArrfi

rlttS Tto. ,71Kb Avb, Cicero, ŪL Ph<nrti OLym’pie z-ItMJ?

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-357J

GEORGE F. RUDxMINAS
m? s*. trrVANicx t.t: TAri. j-iimis

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACK1WTC5

2424 WEST 69th STREKT
M14 WEST 23ni PLACI
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pnlo« HUX PL 174-4411 ,

RApvbUc 7-1211
Yb 7-5471

C154 Ss, HALSTED STREET Phoce: YAr4« 7*1*1)



CICERO JURU ŠAULIAI
š. m. lapkričio mėn. 11? d. šv. j ką. Susirinkimas gausiais ploji- 

Antano parapijos salėje, 3 vai. mais išreiškė iždininkui padėką, 
p. p. įvyko Cicero j. šauliui šis metinis susirinkimas, per 
“Klaipėdos” kuopos visuotinis kurį yra renkami valdomieji or- 
metinis narių susirinkimas, ganai, buvo sušauktas truputį 

Prieš susirinkimą buvo padary- ankščiau, nes leidžiamai knygai 
ta kuopos narių nuotrauka, kuri buvo reikalinga kuopos nuotrau 
bus patalpinta kun. dr. J. Pruns ka. Pagal statutą susirinkimai, 
kio parašytojo ir kuopos leidžia
moje knygoje “Lietuvoje bolše
vikų okupacija”.

Susimkimą atidarė kuopos Kadangi visuotinį susirinkimą 
pirm. K. Milkovaitis, ir jam pir sušaukti nėra jau taip lengva, 
mininkauti pakvietė J. žemai- tai kuopos valdyba nutarė per

kuriuose yra renkami valdomie
ji organai, šaukiami kas du me
tai tarp 1 sausio ir 5 kovo mėn.

sekretoriauti — A. Gailių. šį susirinkimą išrinkti valdo-
įnešus kuopos- vėliavą, kuopos j muosius organus sekančiai dvie 
pirm, prisaikdino šiuos kuopos ■ jų metų kadencijai. Susirinki- 
šaulius: G. Literskienę, B. Va
leikienę, A. Tautkuvienę ir K. 
Tautkų. Sveikiname priesaiką 
davusius kuopos šaulius-es-.

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė A. Kašiubienė. Sekė 
kuopos pirmininko, iždininko, 
moterų vadovės ir šaudymo-spor 
to vadovo pranešimai. Iš kuopos 
iždininko pranešimo sužinota, 
kad kuopa šiais 1978 metais įvai 
riems reikalams paaukavo $761. 
35. Palyginus su pajamomis, tai 
yra nemaža suma, kas sudaro 
37%. Į tą sumą neįeina kun. dr. 
J. Prunskio parašytos ir kuopos 
leidžiamos knygos išlaidimo iš
laidos, kurių susidarys virš 
$4,000.00, bet šios knygos išlei
dimas pilnai pateisins šios kuo
pos egzistenciją.

Kontrolės komisijos praneši
mą perskaitė J. žemaitis, iš ku
rio paaiškėjo, kad iždininkas J. 
Dekeris kuopos iždą tvarko są-jkoje, bet ir kitoje lietuviškoje 

labai kruopščiai, j veikloje. Todėl jis pasiūlė pra- 
di 4 •• *
K Milkovaitį, kad jis sutiktų

Susirinkimas tam pasiūlymui _
pritarė gausiais plojimais. Kuo- ^4
pos pirmininkas pareiškė, kad ® 1J M P & * i
jei visi kuopos šauliai-ės rems ...................   ~ 1 ■■1 -11
jo ir valdybos dirbamus darbus 
ir patys aktyviai dalyvaus kuo
pos veikloje, tai jis sutinka pasi
likti pirmininko pareigose. Susi
rinkimo pirmininkas pastatė šį 
reikalą balsavimui. Suskaičius

mo metu buvo pastabų, kad per 
šį susirinkimą išrinkti valdomie 
ji organai nebus teisėti. Kiti 
kuopos nariai pareiškė, kad čia 
nebus didelis nusižengimas prieš 
statutą jei valdomieji organai, 
bus išrinkti truputį ankščiau. 
Susirinkimo pirm. J. žemaitis 
pastatė šį klausimą balsavimui.
Didelė dauguma susirinkimo balsus pasirodė, kad virš 90% 
dalyvių pasisakė, kad kuopos 
valdomieji organai būtų išrink
ti per šį susirinkimą. Sekė kuo
pos pirmininko rinkimai. V. Pet 
rasimas gavęs balsą pareiškė, 
kad dabartinis kuopjos pirm. K. 
Milkovaitis Cicero kuopą smar
kiai pakėlė. Jam pradėjus kuo
pai pirmininkauti, kuopoje bu-

; kuopos narių balsavo už tai, kad 
K. Milkovaitis pasiliktų kuopos 
pirmininku sekančiai kadencijai.

Kadangi kuopos pirmininkas 
pasiliko tas pats, tai senoji val
dyba ir kontrolės komisija, su
sirinkusių daugumai pageidau
jant, sutiko pasilikti savo parei
gose. Ligonių lankytojais išrink 
ti 'I. Markauskienė A. Zumara.s 
Toliau kuopos pirm, painforma
vo apie kuopos leidžiamą kny
gą Kuopos šauliai-ės, kad suma 
žinus knygos išleidimo išlaidas, 
tam reikalui: gausiai aukoja po 
$100.00, $50.00, $25.00 $20.00 ir 
mažesnėmis sumomis. Be to, 
pranešė, kad kuopos šaulė Pra
nutė ' Dvilaitienė tam reikalui 
paaukavo didesnę sumą, bet 
kiek-tai šį kartą liko paslapty
je, tikime, kad aukos dydį vėliau 
sužinosime. Pagarba sesei Pr.. 
Dvilaitienei. > -2 P

Nors7 atsiranda knygos išleidi- 
los pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią-Amerikos lietuvių dienraštį.1reptitarancių, tačiau dau- 
u tuo susinažistant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- J gumašUDrant^;kftVgosrišIeidimo 

:etuviškos spaudos klestėjimui, bet Ir visos išeivijos . . _1 svarbą?- Išleidus7 knygą1 -faso-

keli uniformuoti. Dabar kuopa 
turi virš 100 narių, daug vyru 
ir moterų, turi uniformas, kuo
pa gyvai reiškiasi netik šauliš-

žiningai ir
Kontrolės komisija baigdama 
savo pranešimą pasiūlė kuopos I 
iždininkui, už jo sunkų ir atsa-jdar vieną kadenciją nešti sun- 
komingą darbą, pareikšti pade- kią kuopos pirmininko naštą.NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
izįL/.; ./ ■ i \ . i- > ’. - ’ i: -. ' • '

ii. . Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi t visus skaT 
Jfrtojus.irį ristis lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau-J 
ui _ f”.......................... ..
su juo susipažįstant ir 
3žamą grandis^ rrė^T:ik iii _.______ _____________.___ _ ______ __________
taip--pat- paveržtos ‘Lietuvos ir jos žmonių gerovet' bendromis fėgondš 
siekiant Lietuvos uepriklausoznybės atstatymo dr visuotino lietuviškų rėk 
kalų renesanso. ’ 4 v¥ ~ v ‘' j .-—'

skaityti’ ir įlatižti Naujienas, atrirado ^mecenatų, kurie prisidėjo'prie’PbH 
tnSmo/vajaus; latorivertlHgon^ naujiems riMtytoJaaną;
(:< Mykolas Karantis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučiu, 
17350^Gulf Blvd., St Petersburg,' FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų>dienųatostogas dviems asmenims.'- Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu, paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais, moderniais įrengimais.

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 delbiamos ir paskirstytos rUde- 
nįniąme. Naujienų piknike. ? .

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką,

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų bei galimų skaitytojų reikilrns 
prašomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

— Ponia Emma Umbrasas is 
Brighton Parko platinimo vajaus 
proga, tapo Naujienų skaitytoja, 
užsisakydama jas vieneriems 
•metams, šeštadienį gautas jos 
laiškas, tą pat dieną išsiųstos jai 
Naujienos. Dėkui už dėmesį 
Naujienoms, jų platinimo va
jui, dėkui už laišką ir prenume
ratą.

— Robertas Kalan, Elgin, Ilk, 
tapo Naujienų skaitytoju. Jis 
yra visuomenės veikėjo, lietu
vybės ir lietuviškumo mylėtojo 
a. a. Antano Jonchos vaikaitis- 
sesers sūnus. Gerasis senelis, 
miręs lapkričio 17 d., jam paliko 
Naujienas.

— Juozas Sajonas kiekvienais 
metais šaltąjį sezoną praleidžia 
Lake Worth, Fla. Kaip ir kiek
vienais metais jis užsisakė Nau
jienas 6 męri? Dėkui už tai ir 
už $4 auką.

— Dėkui. Antanui Dumčiui is 
Cicero, uoliam Naujienų platin
tojui, už ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir • už ta proga’prisius 
tą septyniolikos (17) dolerių au 
kąJ

7.5 dolerių. Adresas: “Speak * 
Upn, PO. Box 272, Station “B”J 
Toronto, On t. Canada. M5T 2W2.

; — Korp\ Giedra ruošia dail.\ 
Rimo Laniausko darbų parodą 
gruodžio 2 ir 3 d. Klevelando 
Lietuvių namuose.

— Chicagos Centrinis pastas 
skelbia įvairių daiktų varžytines 
gruodžio 5 d. 10 vaL ryto 400 
kambaryje, 358 W. Harrison St 
Daiktus galima apžiūrėti nuo 
8:30 vai. ryto varžytinių dieną.

>— L'etuviu Rašytoju Draugi
ja sudarė komisiją atrinkti pre
mijai geriausią 1978 m. kūrinį. 
Į komisiją įeina literatai iš Los 
Angeles: Alė Rūta, dr. Elena Tu 
mienė, Bernardas Brazdžionis, 
Bronys Raila Pranas Visvydas.

— L'ZS Daužvardžio Fondas 
ruošia tradiccinį Spaudos balių 
sausio 27 d. Martinique restora
ne. Bilietai platinamo Paramo
je
....— Lietuvių Ev. Išganytojo pa
rapijos Toronte Kalėtų eglutė 
vaikams bus gruodžio 17 d. 1:30 
vai. popiet parapijos salėje.
....— B. Paliulytė išrinkta Toron 
to skautininkų Ramovės seniū
ne, 'o R. Poškienė pavaduotoja.

— Poto Bernardo Brazdžio-\ 
nio lyrika dr. Juozo Briedžio! 
harmonijoje, koncertas įvyks 
gruodžia 10 dieną sekmadienį,l 
3 valandą p. p. Jaunimo Centre. 1
Bilietai gaunami “Marginiose”. BUDRAITIS REALTY

Šimtamečių! prof. A. Varnui Įvairi apdrauda —INSURANCE 
gautos kelios aukos yra įneštos 
į specialią Midland Savings są
skaitą Nr. 33063-6. Per pagerbi-’ 
mo akademiją šios aukos bus 
įteiktos jubiliatui. (Pr.)

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card, Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame . lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American, Federation of Ąstro- 
logers; - (Pr.) / . r

^ SEIMD* BANKETAI Vy
riausiojo Lietuves Išlaisvinimo 
Komiteto -p’ seimas -posėdžiaus 
Chicagoje. . Seimui pagerbti 
Pick-Congress viešbutyje .(520 
S. Michigan Ave.), ’ 1978 m. 
gruodžio m. 9d. 7 vai. vak., ren-i

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESLNLAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptumė, 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 Tas
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

0 GERIAUSIAI ČIA
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
quette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
ap:e S18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

M TeL 737-7200 arba 737-8534

klą. Po eilės metų gfil tos kuo-

■ sužinos, > kad kadaise buvo* Cice- 
rojė tokią: jūrų? šauliu 'kuopa, 
kuri šią’ knygą• išleido. *> ?'.r v; ir-

.-Išnešus; kuopos vėliavą ir su
giedojus- Tautos Himną,-susirin-

Dėkui Edvinui Faktui ir jo 
žmonai is Lethbridge, ^Alberto- 
jėį'ūž” ankstybą * prenumeratos 
pratęsimą' iri ruž ę sveikinimus 
besiartinančių Kalėdų proga.
.L — Giliaro Urbono Toronte, let-

eina jau ketvirtuosius. metus.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren
kant nuomininkus

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

—M B II — tu I 'Į

IL ECTRO3 ĮRENGIMAI,
Į PATAISYMAI
Į Turiu CMcigo* miesto lelditrą. 

Dirbu Ir užmiesčiuose ge- 
j rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559

giamas manketas. Rengėjas: Sei-

HELP WANTED — MALE 
Par bin inky reikia

CASTING MACHINE OPERATOR 
Small shop has need of exp’d. man. 

Full or part time. 
CALL MR. KOWALSKI 

384-1700

D t 1 I S I O
M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai pusmečiai automobbk
-U bl lity apdratxhnm 

Krefptii — —

4645 50. ASHLAND A Y M. 
SWEF7S

NAUJIENOS 
173! SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60601

< H anksto be raginimo pratęaiu saro prenmnerĄ tampydama Uikj tr 
mažindamas lusiražlziėjimo Išlaidas. Priede _______  doi.

-r. ------2--------  .

Pavardė ir Tardai -- ------------------- -----------------------------------------------------------

Adrern

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardai ____________________—

Adresai

Bponaorians pavardė, vardas ir vietovė

Į
Adresu

• Platinlino vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ruslpa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adreso

Fsnrdė Ir vardo

Adreso

Pavardė ir rardo

ENGINEERS & DRAFTSMEN

Excellent opportunities available for 
BSCE or MSCE majors in structural 
eng. with min. 5.yrs. U.S. exp. in 
Bridge & Bldg, Design. Also pisitions 
in Civil & Structural Drafting. Must 
have. min. 4 yrs. exp. Salaries com
mensurate with ability. Many Bene
fits! -7

CALL 372-2092

LAIKROOŽlArĮraKANGBNYMfi

Pardavimai Ir Talxyaar* ’ 
S644 WSEST iWf STRMT

Po to, visi susirinkimo' daly
viai buvo pakviesti vaišėms, ku
rias paruošė moterų vadovė su 
savo padėjėjomis: Čia draugiško 
j e nuotaikoje, užmiršus per. su 
sirinkimą išdilusius ginčus, bu
vo praleista keletą valandėlių.

■- Alj. Gailius -

Praeitą savaitę lapkričio nwne-|muį rengti komitetas, sudarytas 
ris pasiekė JAV^ jskaitytojus. jiš Chicagoje gyvenančių Vliki- 
Eis prieškomunistinis politinio irinjų grupių atstovų. Banketo me- 
ekonominio realizmo mėnraštis1 
suindomino daugelį Kanados ir 
JAV pavergtų tautų kilmės as
menų bei griežtai prieš komu
nizmą nusistačiusiu kanadiečių 
ir amerikiečių. Atskiras nume
ris kainuoja 75 centai, metams

Naujienoms reikalingas

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

nine programą - žodžio ir mu
zikos pynę - atliks Laima Ras
tenytė ir Darius Lapinskas.

Chicagos ir jos apylinkių lie
tuviškoji visuomenė kviečiama 
šiame bankete gausiai dalyvau
ti. Bilietai gaunami: pas B. Sko- 
rupskienę (tel. 864-4236-, - M. 
Pranevičių (tel. 735-7107), F. 
Mackevičienę 
7555) 
gimo

(tell. 815-838- 
ir pas kiekvieną kitą ren- 
komiteto narį. (Pr.)

AR GALIMAS IŠGANYMAS 
PER GERUS DARBUS?

MARDA NOREIKLENf 
m3 Weri IWi SL Chicago, Hl *(5621 • TeL WA S-X7X7 

OMeUs ferw rOiUe hralHy peefcht
MAISTAS Iš EUROPOS XAN^tUU.

Cosmos Parcels Express »jorp- 
MAtOUITTI GIFT FAtCILS IStVKZl 

IMI W. 14, Chkw». III — TH. WA S-V3T 
033 S«. Maistu ChleM*. Ilk — TM. 13M33*

t “LIETUVOS AIDAI”
S, KAZĮ BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—0:30 vai

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

2646 W. 71 *t Stre«tr Chicago, Illinois 60629
T»M. - 778-5374

vak.

MIĮJIM’ALIĮ

. JANITORS

PART TIME
5 night per week.
3 hours per night.

In Western Suburbs. 
Lombard & Bensenville areas.

833- 6687
(Must speak English)

** r-“ •

Siuntimai f Lfetuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 'ArcFxr Av? 

Chicage, III. 60632. T«L YA 7-59S0

Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. .

V

_ ' 1 " \
M. i 1 M KUS

ATSIMINIMŲ

i

Kas yra geri darbai? Ką Die
vas galvoja apie mūsų gerus 
darbus?

Išgirsite atsakymą šiandien 
9:15 vai. vak. per “Lietuvos 
Aidus’’ radijo banga 1490-AM.

Gruodžio mėnesi mūsų mie
liems klausytojams skelbiame 
laiškų rašymo mėnesiu. Jei tu
rite klausimų, prašome parašy
ti. Parašykite, pareikalaudami 
apaštalo Jono5 evangelijos kny
gelės, prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321

Oak Lawn. IL 60454

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S u l 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ j 
išleista knyga su legališkomn j 
formomis. j

Knyga su formomis gaunat 
ma Naujienų administracijoje | 
1739 South Halsted SL, Chica i 
gr IL 6(*08.

BEST THINGS IN LIFE
Frank Zapolls

GA 4-3654

run r jum

IMS V KAM

State Farm Life Insurance Company

ll"

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
7354361

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.*

- ... —

Egipto* diplomatai 
laužo galvas

KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dentas Sadatas sukvietė pačius 
geriausius Egipto diplomatus į 
pasitarimą dabartinei padėčiai 
išaiškinti ir rasti būdus. Jeigu 
Izraelis atsiėmė savo reikalavi
mus ir sutinka pasirašyti pačio
je pradžioje aptartą sutartį, tai 
Egiptas neprivalo kliudyti, nee 
pačioje pradžioje Izraelis nore-

i

jo tokios sutarties. Bet Egiptas 
nori šią sutartį dar pagerinti. 
Jie nemano, kad Izraelis Egipto 
pasiūlymo nepriims. Egipto dip* 
lomatai pirmadieniui ar antra
dieniui turės gerai suformuluo
tą pasiūlymą ir norės galimai 
greičiau baigti sutartį. Egiptui 
reikalinga taika, kad galėtų pra
dėti statyti karo metu išgriautą

CONSTIPATION
Doctor įtrovėi ingredient 
Xequires'no prescription.
Doctors *ind a specal laxative 

■ ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Den t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical mgred'ent <s now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Choco’ated Tablets „
or Un flavored Puts. tX~LAX

— NAUĮIINOS, CHICAGO s, ilu Tu*s4*y, N»vw6« 28, 1978




