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IRANE NEBGUANO J ŠEIMOS SKYRĖSI IR BĖGO NUO ARTĖJANČIOS MIRTIES
JAV nori gauti zmoniy pinigus ir vertybes, 

paliktas žudynių vietoje
NORTH Charlestown, N. C. — JAV vyriausybė planuoja parei

kalauti visus Jamestown kolonijoje paliktus pinigus, įvairias ver
tybes ir kitokį turtą, kuią nusižudžiusieji ar pabėgusieji buvo pri
versti ten palikti. Iš Amerikos į Gijaną važiavusieji “liaudies mal
dyklos” šalininkai pardavė visa savo turtą ir pinigus atidavė Jim 
Jones arba laikėsi savo butuose ar migiuose.

Kai buvo jiems įsakyta pasi
ruošti mirčiai, tai apie pinigus 
ar kitas vertybes negalvojo. Dau 
gelis paliko savo pinigus, doku
mentus ir kitokias vertybes savo 
namuose.Jr išėjo paskutinės va
karienės valgyti ir nuodų gerti. 
Gyvi likusiejų, jių šeimos, tėvai, 
broliai ir seserys ir skolintojai 
reikalauja gražinti jų išvežtus 
pinigus. Tuo reikalu rūpinasi 
Valstybės Departamento parei
gūnai, kurie privalo visą reika
lą išnarplioti. -

Policija užrakinėjo 
visas gyvenvietes

Visos'“liaudies maldyklos” gy 
*' ~ venvietės buvo paliktos atdaros.

Visa rengėa'mirti, tai niekad apie

Iš KUR ATSIRANDA 
TERORISTAI?
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patyrė, kad ir josios vyras nusi
žudė. Tuo tarpu Amerikos karių 
buvo paimta., nuvežta su sūnu
mis į Georgetown, o dabar jau 
esanti South Carolinoje.

Amin Tanzanijoj 
pina sau laurus

IDI AMIN siekia laurų kaipLouisville, Ken., p iš’<rito pirmas šių metų sniegas.

| MULOS RUOŠĖSI BOTAGAIS KAPOTI IR MUŠTI NUSIDĖJĖLIUS

pa- 
jis

BERLYNAS, Vokietija.—šio
mis dienomis Vakarų Vokieti
jos Berlyno sektoriuje vyks 
tarptautinė mokslininkų kon
ferencija,. kuri nori nustatyti 
teroristų: atsiradimo priežastis 
Suvažiavo Vakaiti Europos 60 
mokslininkų, kurie svarsto vi
sas galimybes teroristams at
sirasti, sustiprėti iKryžtis^inir- 
ti, kad galėtų savo tikslo pa
siektu ./ r . .

trupino. Kai atvyko JAV ka-j Mokslininkai nustatę, kad 
riai lavonų skaičiuoti, taT’asmej didžiausias... teroristų skaičius 
ninius namelius ir centro įstai-Į atsirado Vokietijoje, Italijoje 
gas rado jau gerokai apvalytas. Pr Japonijoje. Visos trys yals- 
Amerikos: karo policija" neleido • lybės pralaimėjo karą, bet ab 
niekam po kolonistų namus lan sugavo ir etonbmiškai, _išsky- 
džioti ir. daiktus iš t^ nėstt Bu Italiją, gana vykusiai tvar 
vo pakviesta Gijanos policija, kosi. Mokslininkai priėjo isva- 
kuri uždarinėjo visus" namus iri dos, kad pagrindinių žmogaus 
pritaisė naujus užraktus. Teks] teisių pažeidimas įdiegė mintį 
siųsti nuosavybių registruotojus tr ją išaugina prie veiksmų, 
ir patikrinti žuvusių žmonių pa 
liktas* vertybes, jeigu ten < 
bus galima ką nors rasti.’

Žmonės žinojo apie 
artėjančią mirtį

“Liaudies maldyklos” nariai 
žinojo apie kolonijos vadovybės 
ruošiamą mirtį visiems sektos 
nariams. Buvo tokių, kurie ne
pasitikėjo Jim Jones ir nenore-j 
jo klausyti jo pasak ojimų apie 
sektos ateitį. Buvo šeimų, ku
riose vyras pasitikėjo Jim Jo
nes apaštalavimu, bet buvo ir« 
tokių, kuriose moterys buvo juo 
susižavėjusios.
24 metų amžiaus Leslie Wilson? 
Jim Jones visai nepasitikėjo ir J 
pranašavo, kad jis bus ar yra] 
pats didžiausias Apgavikas. Kai; 
ji iš savo vyro patyrė, kad se-J 
kanti diena gali būti paskuti j 
nė, tai ji vyrui pranešė, kad be-i

Vyriausybė ši metą nutarė neleisti demonstraciją 
ir uždrausti nusidėjėliu plakimą

TEHERANAS, Iranas. — Kariškoji Irano vyriausybė leidžia 
tikintiesiems melstis ir giedoti šventas giesmes, bet ji uždraudė 
organizuoti bet kokias demonstracijas gatvėmis, kaip kiekvieną 
metą jie darydavo. Tos metinės šventės, prasidėjusios gruodžio 
pradžioje, baigsis gruodžio 11 dieną.' *

Paryžiuje gyvenantis maišti
ninkų ir dvasininkų vadas Cho- i 
niami jau kvietė visus Irano: 
mulas, šeichus ir krašto gyven
tojus minėtą dieną suruošti to
kias kruvinas demonstracijas Ugandos “didis karvedys”. Tai 
Dries šachą ir visus jo šaliniu-' garbei pelnyti jis savo “arffii- 
kus, kad šių švenčių metu ša- ją” is pasalų pasiuntė į kaimy- 
chas atsistatydintų ir leistų pa- ninę Tanzaniją, kuri nepaisyk’ 
tiems Irano gyventojams tyar. * dama Amino grasinimų nelaukė 
kyti savo reikalus ir gyventi is Ugandos invazijos ir neganė- 
pagal Korano dėsnius. Vyriau-j tinai buvo pasiruošusi. Amino 
sybė jau žino, ką mahometonų I skerdikai spėjo užgrobti geroką 
tikybininkai, arabų vadinami j Tanzanijos v teritorijos dalį. JT- 
mulomis, gali padaryti su fana-! valstybėms pareikalavus atšauk o 
tikais žmonėmis. Vietomis juos ti iš Tanzanijos invaziją, Ugan- 
vedė tiesiai mirtin. kai vyriau-: <3os mėsininkas Idi Aminas iš- 
sybė buvo uždraudusi karo sto- sigando ir prižadėjo, bet nesku- 
vio metu ruošti, bet kokias de- bėjo. . / .

San Francisco gedulas
SAN FRANCISCO. — Gedu

las, kaip tiršta migla, praėjus šį 
pirmadienį apdengė miestą, 
kalbėjo prie miesto valdybos 
40,000 žmonių gedulo demons
tracijos organizatoriai, kai pa
plito žinia, kad tą rytą buvo nu
šautas San Francisco miesto me 
ras George Mascone ir miesto 
prievaizda Harvey

Siaubas,po ’r;auu. Smūgis, 
po smūgio Siausmui išreikšti 
žodžių pritrūksta'*, rašė tą patį 
vakarą San Francisco Cbro*-Jie . 
“Visa tai beprasmi c1-.., mums 
patiems didelėn raidėmis liū
dnos kruvinos sensacijos p^lc 
da darytis kasdieninėm^ žinio
mis. Viskas taip beprasmiška, 
kaip šimtai nebegyvų žmonių 
Guyanoje. San Francisco gyven 
tojai išreiškė kaip meras Masco 
ne buvo mylimas. Pirmadienio 
vakarą eisenoje dalyvavo apie 
40.000 žmonių.

PARYŽIUJE NIKSONAS TVIRTINA, KAD JIE NEMELAVĘ AKIE WATERGATE
Sen. Baker skris į Maskvą ir teirausis apie 

strateginiu atomo ginklu kontrolę
PARYŽIUS, Prancūzija. — Buvęs prezidentas Niksonas 

darė pareiškimus nedidelei prancūzų televizijos stočiai, kad
niekad nemelavęs apie-Watergate bylą: Nemelavęs, nes niekas 
jo nekįausinėjęs apie įvykius, kurie ’ privedei' prie Watergate by- 

pasikalbėjimus 
užrekordavęs,. o kai kongreso' komitetas pasiklausė minėtų mag
netofono jųpstelių, tai Niksonas pats atsistatydino iš prezidento 
pareigų. ,. :<

Jeigu jis nebūtų atsistatydi
nęs, tai tada senato komitetas, 
o vėliau ir visas senatas būtų 
galėjęs jį klausinėti. Prieš pre
zidentą pirmiausiai liudijo ad
vokatas John Dean, kuris dabar 
sako kalbas studentams ir ruo
šia knygas apie įvykius Baltuo
se Rūmuose, bet pats preziden
tas nemelavęs, nes jam nebuvo 
jokio reikalo meluoti. Jis pasi-

los. . Prezidentas Ulbėjęs su įtakingais pa'

i Aanksčiau teroristais tapda
dar vo svajotojai apie geresne san- traukė iš prezidentūros, kad ne

tvarką, tuo tarpu šiandien te- _ _ . _
roris.tais* tampa kraštutiniai
nacionalistai.

— Sinajuje penkmetį pragy
venę izraelitai nenori grįžti į 
Izraelį. Jiems esą geriau gyven 

Įti, nes prie jų nesikabinėja įvai 
Irūs inspektoriai.

— Sinajaus žemės skaitėsi 
mažąją Izraelio imperija.

reikėtų meluoti. Prancūzai la
bai plačiai komentuoja preziden 
to pareiškimus ir stebisi, kaip 
prezidentas gali laisvai važinėti 
ir laisvai pasakyti savo nuomo
nę apie Watergate bylą, teismus 
ir kalėjimus įtakingiems tamau 
tojams.'
Vienas prancūzas Niksoną 

pavadino išdaviku
Vienas televizijos klausytojas

KALENDORfiLIS
Lapkričio 30: Justina, Andrie

jus, Linksmuolė, Elvtta, Saugai

gantu Ji viena pasiėmė trijų me 
tų sūnų ir išėjo naktį į miškus. 
Paryčiu jai pavyko pasiekti ge
ležinkelio liniją, o pagal tą li
niją ji pasiekė stotį, kurioje su
žinojo apie nusižudymą. Vėliau

paklausė buvusį prezidentą, ar 
jis nesigėdina važinėti į sveti-' 
mas valstybes. ir pasakoti apie 
priežastis, kurios jį privertė 
trauktis iš prezidentūros? Nik- 
sonas jam atsakęs, kad jis visai 
nesigėdina, kad jis elgėsi pagal 
geriausią savo- įsitikinimą, visą 
laiką norėdamas gero Amerikai. 
Vienas klausytojas jam pasakė, 
kad jis esąs išdavikas. Buvęs 
prezidentas atsakė, kad Water
gate buvo nusikaltimas, už kurį 
jis pats esąs kaltas, nes jis to 
reikalo laiku nesustabdė. Jeigu 
jis būtų paklausęs gerų patarė
jų ir nenusikaltimo plitimą sus
tabdęs, tai niekas jam nebūtų 
išdaviko neprimetęs. nes jis 
ko neišdavęs.

Sen/ Baker 
rengiasi Rusijon

Respublikonų vadas senate 
sen. Howard Baker sausio mė
nesį rengiasi važiuoti į Rusiją, 
kad galėtų susipažinti su dabar 
einančiais pasitarimais strategi
nių ginklų kontrolei. Jis atsime
na, kad kelionė į Panamą priver 
tę ne tik jį patį, bet ir kitus res
publikonus senatorius informuo 
ti, kad reikia patikrinti ruošia
mą Panamos sutartį. Dabar su
sidaro tokia pati padėtis. Dabar 
paruoštos sutarties senatas net 
virtins. Sen. Baker kalbėjosi su 
prezidentu Carteriu ir jam pa
sakė, kad strateginių ginklų su
tartis nebus patvirtinta, jeigu 
jis nesustiprins Amerikos karo 
jėgų.

nie

— Prancūzijos prezidentas 
Giscnrd pasisakė už Europos 
valstybių Sąjungą. Birželio 
mėnesį Paryžiun suvažiuoja 
Europos parlamentas, kur nr 
retu būti sąjungos pradžia.

Ugandos diktotarius Idi Amin labai susirūpinęs, 
kad į jo teritoriją įsiveržę Tanzanijos kariai. Tanzani-

Saulė teka 6:54, leidžias 4:21. jos prezidentas pareiškė, kad jo vadovaujami kariai 
Oras laMesnią debesuotas* Žengs pirmyn, kol pagaus pat) diktatorių.

monstracijas. _ .. --- Ką-rusiškais ginklais apgink-
Karo vadovybė patyruši apie HUOV‘ Amino k^riaįxte^syeiką, pa 

gąhau .pąaiškėjp. Aminų.-jėgoms 
pasitraukus jš vi^no 'fan^ni-

skelbia. nutarė imtis priemonių lavonų su užpakaly j e surišto- 
apsisaugoti nuo panašių demons -mjs. kur nušautų ten palikti ki- 

iškarstyti medžiuose arba gy-

naujai ruošiamas demorištrack
jas ir sužinojusi įsakymas, ku
riuos maišto vadas iš Paryžius jos kaimo, rasta žrųonių

traccijų. Iš anksto vyriausybė .ti.i
paskelbė, kad miestų gatvėse irjvcnviečių pastogėse. Tanzanijos

; laikraščio Tanzanian

Ryklys apdraskė plaukiką
SAN Francisco. Jaunas stu

dentas, įpūtęs Okeano gangų 
sketeromis slidinėti, 18 metų 
Wengell Cabunoc per 20-30 jar
dų nuo kranto slidinėdamas ban 
gomis į vandeny staiga nuvirto 
nuo savo lentos ir įkritęs į van 
denį tučtuojau pajuto veriantį 
skausmą lyg kas būtų nugarą 
ant ugnies padėjęs. Gyvas pa
siekęs krantą jis pats pastebė
jo, kad viena ranka apkrimsta 
ir nugaroje rėžis išplėštas. Da
bar Cabunoc .guli ligoninėje ypa 
tingos priežiūros skyridje. Jis 
pats rykliai pamatyti negavo,bet* 
kurie matė, tvirtina, i<ad galėjo 
būti apie 12 pėdų.

—PARYŽIUS. Jonas Paulius 
II praeitą savaitgalį pasakė Ro 
mos Katalikų Bažnyčios lyde
riams. kad jų pareiga yra gy
venti savo gy venimą beturčiais 
ir klusnuhe yra verčiau, negu 
“įsijungti į socialinį ir politinį 
racionalizmą”. Savo kalboje 
Vatikano mieste jįs patvirtino 
žodžiais savo politiką, pabrėž
damas. kad vykdant pageri
nimus ar vedant naujoves 1962 
— 1965 metų Vatikano Eku
meninio Susirinkimo
tus. reikia respektuoti įr 
({icines senovines vertybes.

n uosta“ 
tra-

-----   —. ----- - -- - j
darbovietėse visos religinės de- valdžios
monstracijos yra draudžiamos, i Daily News reporteris lydėjęs 
Šių švenčių metu bus uždraus
ta tikybininkams plakti pa
tiems save ir neleista plakti nu
sidėjėlių. Korane nepasakyta, 
kad mulos turėtų teisę plakti 
nusidėjėlius. Irane žmones bu
vo leidžiama plakti tik pagal 
teismo sprendimą. Naujai vei
kiantieji įstatymai, paties šacho 
pasirašyti, 
į kalėjimą 
ti. Jokioje 
valstybėje 
šachas prieš dešimtmeti pasira
šė įstatymą, kuriuo draudžia pla 
kimą. Mulos neturi tesės žmonių 
plakti. Premjeras ir kariuome
nės vadas įsakė kariams šių 
švenčių metu neleisti jokių de
monstracijų gatvėse ir uždraus
ti tarpusavį bota gavimą ir mu
šimą gatvėmis einančius demons 
trantos. Kariams įsakyta šven
čių metu palaikyti tvarką kiek
viename Irano mieste.

Prokuratūra šiomis dienomis 
išaiškino, kad aukšti žibalo pra
monės pareigūnai vogė žibalo ir 
aliejaus valstybei nešamas pa
jamas. Vien tiktai šiais metais 
aukštiems valdininkams pavyko 
pavogti iki 25 milijonų dolerių, 
kurias valstybei nešė žibalo vers 
mės. Į šią aferą buvo įvelti keli 
aukšti karališkos šeimos asme
nys. Pinigus pavogusieji parei
gūnai jau suspėjo pabėgti i už
sienius, prokuratūra faktus žino 
ir yra pasiryžusi traukti juos 
teisman, kai tik jie grįš į Iraną.

Irano vyriausybė yra pasiry
žusi palaikyti tvarką. Premjeras 
pasakė kalbą per radiją, kurio
je patarė visiems gyventojams 
būti tvarkingiems ir neardyti

neleidžia suimtų ar 
įmestų žmonių plak- 
pirmyn žengiančioje 
žmonės neplakami.

— Diplomatai ir kariai svar
sto klausimą, ar kartais šiau
rės Atlanto karo jėgos neturė- ksualas. Manoma, kad todėl San tvarkos. Jis pareiškė įsitikini- 
tų susirūpinti Artimųjų Rytų Francisco savivaldybėje jis bu-J 
apsauga.

— Naujai paskirtas tarnauto 
jas Herbert Milk buvo homose-

vo nušautas.
Imą, kad Paryžiuje gyvennantie- 
j ji maištininkų vadai šį kartą

savo kariuomenės dalinį j Min- 
ziro, rašo, kad Amino karei
viai... apiplėšė visus namus, iš 
automatų šaudė kiekvieną ras
tą gyventoją išprievartavo mo
teris. Aminas tvirtina, kad jau 
praeitą mėnesį visa Ugandos 
kariuomenė kuri buvo okupa
vusi teritoriją prie Ugera upes, 
jau atitraukta, bet Tanzanija 
tikrina, kad dar tik pusė Amino 
okupuotos teritorijos išvaduota.

Somozo šeima nenori 
trauktis iš valdžios

NIKARAGUOS ginčo tarpi
ninkai negalėdami pasiekti kru
vinos krizės patenkinamo spren 
dimo. pasiūlė grįžti prie anks-^ 
čiau nepriimto sumanymo skelb 
ti plebiscitą, kad žmonės galėtų 
betarpiškai pasisakyti, ar jie 
nori kad Somoza toliau lik
tų prezidentu, ar kad pasitrauk 
tų. Pirmą kartą tą pasiūlymą 
atmetė ir opozicija ir pati Somo 
zų šeirrr Dabar, siūlant antrą 
kartą, abidvi pusės nebesiprieši 
n?

Tarpininkavimo komisija, ku
rią sudaro JA-bės, Dominikonų 
respublika ir Guatemala, žada 
atsisakyti, jei per dar 72 valan
das nesusitars.

— Savo turtus atidavė Ji m 
Jones bažnyčiai dabar nori bent 
dalį atsiimti. Bankuose palikta 
12 milijonų dolerių.

nepajėgs ardyti viešosios tvar
kos ir daryti nuostolius visam 
Iran u i. Jeigu kas bandytų ar
dyti žibalo versmių ar sandėlia
vimo įrengimus bus atiduoti ka
ro teismui. Vyriausybė netole
ruos valstybes turto naikinimo.



Benzinu — spekulianto tėvas 
ir'motina. <

R. Kryžius — pelninga tarny-Į

x Sieninis laikraštis — lageri-, 
uose prigijusi nesąmonė, nes* 
sien. laikraščiai leidžiami tiktai! 
raudonuosiuose kampeliuose.

Repatriacija - nevyksta dėl 
to, kad tremtiniai dainuodami 
“eisJm broliukai namo, namo... 
rasim močiutę belaukiančią,’ 
raukj, rykštele belaikančią”, 
yra įsdikmę, jog ras ne močiu
tę, bet tėvelį.

UODAS IR PIEMUO MODERNUS SAPNININKAS

Tas jaunas vyras tvirtina, kad pagal įstatymus vai
stai turi būti prirašomi ir duodami tik turinčių valsty
binius leidimus asmenų.MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

Dėsto RDIAS NERIMAVIčIUS

inter 
tokį

rabi

ARTINASI REIKŠMINGA 
SUKAKTIS

Daugelyje vietų frontininkų 
Lieluvių Bendruomenė (f.LB) 
iškilmingai šventė 25 metų kul
tūringos ir ne visai kultūringos 
veiklos sukaktį. Tačiau lai ne
būna pamiršta greitai heart ė j an
ti masinės imigracijos iš Vokie
tijos lagerių į Ameriką 30 m. 
sukaktis, davusi pradžio LB, 
dabar jau tapusiai f.LB.

Buvęs DP Pulgis; Andriušis 
1946 m. parašė ^uincreską ‘Tr 
vis dėlto ^uoknrręs’u Još pabąi- 
goje yraiiiieKupKaniamų. žodžių- 
žodynėlis. Jį perspausdiname, 
dediku^Rtžml-’^lad^f?  jos“ - poli-; 
tikieriams, Cicero mi^tęlip pir
mosios pus/s ar-trMJait'pūšei’ ir - 
kitienįli£!^^£,naujųj2į 
kų kučVŽrji)Iitikieriams::<'^Ci

Nnn$i*— Ubagų ir nabagų ra- 
ininirno.beLrąlaYcjinio admims.-j

ANEKDOTAS
BENDRADARBI ARTOJAMS

Tiltininkai ir bendradarbiau- 
tojai ieško prielaidų ir argu
mentų pateisinti savo laikyse
nai ir kitus suklaidinti.

Komunizmo žinovas dr. Fred 
C. Schwartz savo knygos “You 
can trust the Communiste” sky 
riuje apie kamunizmo sąjungi
ninkus rašo, kad visuomet ga
lima atrasti klaidinančios 
pretaccijos ir tam duoda 
pavyzdį:

— Du draugai—kunigas
nas — išvažiavo pasivažinėti sa 
vo naujomis mašinomis. Rabi
nas važiavo pirma ir priva
žiavęs prie kryžkelės raudonų 
šviesų, sustojo. Kunigas gėrėjo
si gamtos vaizdais, pervėlai pa
matė raudonas šviesas ir prie jų 

.... . x r sustojusia rabino mašiną. Jisnoje labai brangios, todėl trem., , ,v. ,Įspaude stabdžius, bet jau nega
ilėjo savo mašinos sulaikyti; ji 
trenkė į rabino mašinos bagaž- 
niką ir jį labai sulankstė. Abu 
išlipo iš savo mašinų ir skaičia
vo padarytus nuostolius. Tuoj 
pat prisistatė airišių kilmės po
licininkas ir iš situacijos bei vei 

‘ du išraiškos pamatė, kas yra kai 
tas. Tačiau greitai padėtyje su- 
siorentavo ir autoretingai pa

Urna — krematoriume — pe
lenų dėžutė, o demokratijoje — 
kelias į sotų ir pelningą gyveni-

Kalorijos — amerikiečių žo

tintai važiuoja jų įsigyti į pran-.
cūzu zona.

DP — Dievo Paukštelis (ku
ris nei sėja, nei pjauna, bet ge
ria ir valgo).

PD (prancūzų zonoje) — Po
nas, duok!

Pakietėlis — dovana patogi 
tuo, kad Pačiam nereikia jos ar
dyti; -

Vertėjas;— visų komitetų ne*
.mėgiamas .užsiėmimas..^, .....   7

Ansamblis - santykių su Unr* į važiavo į šis pilietis, 
ra' pagerinihio is &igajI

Organizuoti - lengvu būdu 
į^^^dįfratį! /

Pliažas — vieta* kur .t-remfil

— Kokiu greičiu, tėveli, į jus 
, važiuoda

mas atbutiniu bėgiu?
t. • .> v K. Petrokaitis

Piemuo pavėsyje miegojo:
Pasitiktomis
Savaisiais šunimis,
Tatai pamatė
Arti gulėjusi gyvatė.
Iškilus gy lį, šliaužia ji iš po akmens —
Artėjo prie Piemens.
Heinens nebūti] gyvo. Uodas betgi skrenda.
Pasigailėjo Uodas jojo —
Visa jėga miegaliui jis įkanda.
Piemuo pabudo ir gyvatę nudaigojo,
Bet pro miegus sau tėškė tokį smūgį drūtą, 

, * * *
Kad Uodo čia kaip ir nebūta.
Yra nemaža pavyzdžių tokių:
Kai silpnas, kad ir gėrio vedamas pagundos, 
Stipriam atverti tiesą susigundo —
Nukreipt į tiesą žvilgsnį jo akių,
Žiūrėk ir lauk, kad gali taip nutikt, kaip Uodui.
Nelaimėj teikusiam paguodą.

J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, vertė J. Valaitis, iliustruotos, 210 
psl., kaina $4,-gaunamos Naujienose).

, Pagal seną lietuvišką sapnininką
■ (Tęsinys)

KULTŪRA reiškia džiaugsmą ir gerus sumanymus, 
kurie išsipildys; būti kultūringų žmonių draugijoje — 
laiminga ateitis.

Į KUMPIS ženklina pergalėjimą, bet rūkytas — ap
sunkinimą; piaustyti kumpį — neteksi artimo ar gero 
draugo.

KŪNAS gražiai aprengtas — laimė dėl amatininkų 
. ar profesionalų; nuogas — gėda ir pažeminimas į sužeis. 
. tas — nelaimė; juodas — skyrybos ar suvedžiojimai;- gek 
tonas — liga; žaizduotas — turtingumas. Matyti ar jausti 
savo kūną sveiką ir tvirtą — turtas, laimė ir geras gy* 
venimas.

j Į U y

— Kas tau sakė, kad čia savanoriams rūkyti 
džiama? .

VLTK'as - Visa Lietuva ilgisi 
katalikui; . v-

Lagerio komendantas '— is- 
vietintasis, kuris turi raktus, bet 
tik ne į Unrros sandėlį.

Rūmininkas — valdžios 'pa- 
reigūnagj^įurisu kišasi ne į savo 
reikalų^.

Koiįitetas - - kambarys, kur 
galima’parūkyti ir sužinoti pas
kutines kainas.

T. Bendruomenės apylinkė — 
nauju yardu pakrikštyta tauti
ninkų apylinkė.

Sekcija — jeigu jos pirminin
ku esu aš, tai ge»a sekcija. Jeigu 
mano/švogerus — dar pakenčia
ma, bet jeigu kas kitas — tai 
grynas krolnelis.

Komiteto pirininkas — 
pirmas paėmė valdžią.

Kandidatas — optimistas, 
ris, kvailas, mano, kad ir ji 
kada nors išrinks.

Rinkimai — proga prieiti prie 
drabudžių sandėlio.

k ab

ku-
dar

Pliažas
ųiai ilsisi nuo valgio atliekamu}
Olėtu. • , ;įLĄ . L . t

Ankiela — vekseliams “'išnyr ? 
kusį' lietu vįąins^ įiįtr,neniėgf£mi- 
ausia> literatūrą, i . '

K^epšinis — tremUiJų. mėgia-
’ fnianšias' sportas; nors ir mūsų 
krepšius dabar pripildo Unrra.

Spekuliantas - pogrindžio vei
kėjas, kuomet kalėjimas neturi 
šviesesnės kameros viršum grin
dų. ~" ■

Tautinia išokiai — vyksta ten, 
kur išgirsta, kad dalinami atvež-f 
a iš Amerikos skudurai.
. Zona — spekuliantams nesu
prantama. sąvoka.

MP— manęs pasigailėk-
Liaudies universitetas. — vai

kų darželis suaugusiems.
BALF'as — bliuskutė, apsiau

stas, liemenė ir fufaikė.
Atominė bomba — komitetas, 

kuris, išsilaikė nenuverstas ilgiau 
mėnesio.

Svečkinė (pietų Vokietijoje) 
— drąsiai gerkime, nes lai yra 
paprasta slyvinė 60°. Kaulai ne- 
minkštėja.

Sunkvežimis DP aitvaras.

n?- :
Juozas Mikštas -

NERAMI ŠIRDIS

Ar ją nerimas prisotins,-
' Ar staiga ją pražudys, •— 

Ji nepaiso, ji — beprotė,
: Ji — gyva, maža širdis.
t • Tamsią naktį ji klajoja, 

Beieškodama dienos. \ 
Dieną ją naktis vilioja 
Burtais laimės šypsenos.
Vasarą žiemos ji ilgis,

r Žiemą — vasaros gėlių. 
O visur tik želia dilgės 
Iš sapnų nerealių.
žemėj jūrą ji svajoja.
Jūroj — žvalgosi kalnų, 
Kurdama nebūtą rojų 
Iš užgesusių dienų.
Radus meilę išsvajotą,
Ieško ilgesio, kančios. 
Ir, pavergus klusnų protą, 
Pradeda vėl nuo pradžios...

Ak, bičiuliai; mielos draugės, 
Nesipiktinkit- manim, 
Juk. su nerimu suaugęs, 
Gyvenu vien tik širdim.

BANKO KASA

Direktorius:. “Kiek kartų aš 
turiu, kartoti, kad pinigų kasa 
turi būti visada užrakinta?!”

Kasininkas: “Bet koks gi rei
kalas užrakinėti kai joje nei 
cento pinigų nebėra”.

Direktorius: “Prašau visvien 
užrakinti! Kam. gi turi visi ži
noti, kad pas mus pinigų nebe

KUNIGĄ matyti juoduose drabužiuose ar pačiam 
juo būti — liga ir kitokie nemalonumai, bet su kunigu 
kalbėtis — garbė.

KUNIGAIKŠTIS reiškia garbę ir laimę, taip pat, 
kad nereikia bijoti turtočių ir jų neteisingumo.

KUODELIS pakulų — neturtas, o linų ar vilnų — 
geras gyvenimas.

KURAPKAS medžioti reiškia meilikavimąsi ir gla« 
monėjimus su mylimu asmeniu ir nepasisekimą tarp mo
terų ar panelių.

KURČIU būti ar tapti reiškia, kad blogi žmonės nie
ko blogo tau negalės padaryti, nors labai norės.

KURMIS nieko gera nereiškia, tik. norą pakenkti ar 
knistis po visuomeninio ar politinio gyvenimo pamatais.

KŪTĖ arba tvartas: jei tuščias -- blogi metai, jei' 
pilnas gyvulių — laiminga ateitis. .

KVAILU tapti reiškia ilgą gyvenimą;' .kvailu būti: 
vyrams laimė ir sėkmė, ištekėjusioms moterims — garbę,. 
o dėl merginų — moterystė. \ / -L- . ■ • -

KVEPALAI reiškia prabangą; ir gerą gyvenimą: ''.
j kvepalus jausti — turi gerą nuomonę apie ^ye...’if, t.

KVIEČIAI laukuose reiškia gėrovę;- 
valgyti: turtihgiems gerai, o neturtingiems riidko‘gerai1"'11 
nereiškia. 2 i : Ą?"'.

KVORTĄ skardinė ženklina- neturtą; gėri! iš*'još'1 
bet pilkais. Skandinavijos, žino- liūdnos mintys. ■ ’z 0

lei

nuo jūros tautų ar semitiško 
m ? kraujo. Jie laikomi- ne baltais,}

ATOSTOGOS

“Kas trys metai mes vis išva
žiuojame ' vasaros- atostogų kur 
nors toliau už miesto”.

“O ką gi jūs darote per sekan
čias dvi vasaras?’1

KQ pačią pirmąją mes kalba
me apie praeitų metų atostogas, 
O) sekančiąją —' planuojame, 
kaip praleisime jas. ateinančiais 
metais”

ma ir Pabaltijo, kilmės ameri
kiečiai laikomi 35% baltesniais 
u į visus kitus baltuosius. slapti.,

necticut valstijos pakėlė balsą gailestį5 ir vargą, būti palaidotu •—J^lęiimas 
prieš, alfabetinį instituciairizmą, J attza cT -C —
kad alfabetas pradedamas A raį 
de ir baigiamas Z. Jis norėtų, 
kad raidė Z bent kartais atsiras . 
tų telefonų knygos ar katalogų, 
pirmame puslapyje. Jis dėlto j 
padavė teisman New England 
Telefonu B vę, kad uždraustų .išjuoktas, bet jei supranti ir domiesi-
spausdinti Geltonąją telefonų ;nančiu. jr. apsišivetusiu. 

l;knygą senovišku būdu Mr. B.?
}S>. Žitser yra minimos valstijos
vartotojų patarėjas. Colorado

karjerą Staff Sgt. Little B.. Doug 
las. JiSs atėjo į valgyklą, apsirė- 

Idęs juoda baline suknele, aukš
tais kulnimis bateliais ir užsidė
jęs ant galvos moterišką peru
ką. Moderniuose santykiuose jis, 
jnėgo vaidinti moteriškių vaid- 
,menį.

iiuuav.c, n<xu ui Į/iiuiaa cuciu.')?

stiklas jos gyvenime, nes gyven-| * Protingi reformatoriai žino,

A 1 u s
Vienai pagyvenusiai 

vos įvažiavusiai Į čia iš Vokie
tijos, buvo, įsiūlyti^ stiklas alaus. 
Jį nudavė, kad L?.’ pirmas alaus:

poniai,

kkis- laiko matavimais, reiškia geidulių išsipildymą, sto
ka laiko reiškia, kad viskas gerai pavyki ir darKas ar įsi
pareigojimai bus atlikti. , p ■/

LAIKRAŠTĮ skaityti ir nesuprasti, —.būsi draugų
- tapsį, daug ži--

r

’ 4 P

Geriausias patarimas
Girtuoklis valkata ėjo gatve 

ir apalpo. Jį apstdjo būrys pra
eivių ir kiekvienas vis kartojo 
savo patarimus bei nurodymus: 
pašaukti ambulansą ir vežti į li
goninę, pasitraukti toliau ir 
duoti apalpusiam daugiau oro, 
duoti vandens. Tik viena seny
va moteria kartojo savo pata
rimą, skirtingą nuo visų kitų:

— Duokite šiam vargšui deg
tinės . . .

Pagaliau atsigavo valkata, i 
pramerkė akis ir sakė: f

— Jūs visi geriau nutilkite ir į kambary

dama Kaune, ji viską gavusi 
gerti, bet ne alų. Minutę pačiul
pusi, ji pakelia galvą, sumišu
sią išraiški:

“Kaip keista”, ji murmėjo sau 
Į panelę:

“Skonis visai kaip tų vaistų, 
kuriuos mano vyras vartodavo 
per paskutinius jo 25 metus”.

kad niekas reformomis nesido
mi, nes per paskutinį ketvirtį 
šimtmečio buvo tiek reformų, 
kad jų klaidas taisyti turės ke
lios generacijos.

♦ Aukštaičiai sakydavo; “Tu

11 d is reiškia. Don Pilotas skirs do 
Į vaną.

! ♦ Kas turi viltį, tas turi dau
giau vilčių,

♦ Nevyk Dievo į medį; Kai 
’įvysi, su pyragu neišprašysu

I ♦ Atvykęs į Paryžių turistas

klausykite, ką ta ponia sako.

Lietus pro stogą

Svečias: “štai, žiūrėk, lietus 
pila tiesiai ant manęs per kiau
rą stogą”.

Motelio savininkas: į
“Na, bet juk taip ir mano skundžiasi savo draugui, kad 

| skelbime rašoma: kiek vienam »nemokėdamas prancūzų kalbos, 
r tekantis vanduo”. Į negali restorane susikalbėti.

— čia skambina jauna mergaite ir klausia seno ma- 
ojo velniuko ....

ligo amžiaus paslaptis

A na toj ijus Onancvas iš Sovie
tinės Rusijos sulaukė 106 metų 
amžiaus.

— Kokia yra Javo ilgo gyve- 
nijo paslaptis? - klausė jį vie* 
nas vakaritvių žurnalistas. Ona- 
novas atsakė:

— Aš niekuomet nekritika
vau valstybę ir jos valdžią

Magaryčios

mo- 
nus- 
mai-

♦ Viename Kalifornijos 
kyklų distrikte biurokratai 
tatė, kad geriausia rasinio 
šymo formulė turėtų būti tokia: 
du rudi, trys juodi, ketvirtada- 
is geltono ir vienas čigonas 2 ir

šešioms dešimtosioms baltojo, senti. Jis man pasakė dėkui.
. jei tie baltieji neturi Vidurže-

pK«UJ\,uxų ArUUU*

negali restorane susikalbėti.
!Draugas jam patarė:

— Sakyk La popūstų, La Hy 
j nu su smetonėle ir gausi, tik 
pridėk žodį LA Jis gavo, ko pra 
sė. Kai pavalgė, atėjo padavėjas 
ir sako: Jeigu ne aš, tai tu bū
tum gavęs LA špygą//

♦ Kažkas sušuko belipant j 
autobusą: — Lipk greičiau, tu 
seni! Aš jam palinkėjau nepa-

LAIKRODĮ sapnuoti yra įspėjimas,, kad naudotum: 
laikų, tik- naudingiems kūnui ir dvasios: tikslams;. Girdėti- 
mušant valandas reiškia kelionę. .

LAIKYTI karvę ar ožkų už ragų,, kai kiti, jų melžia 
saugokis apgavikų ir kad tavo paaukoti piniįį nebū

tų panaudoti blogiems- tikslams,, pay. bendradarbiavi
mui su priešu, šeimoje tai reiškia vyro> ar žmonos, neiš
tikimybę. ’

LAIMINTI reiškia pranykstantį liūdesį, būti palai
mintu- — džiaugsmas ir laimė.,

LAIŠKĄ gauti ar jį skaityti —. pasišekjmas meilėje 
bei geri santykiai šeimoje, bet. meilės laiškas reiškia ap«. 
gaulę,. atplėštas —. paniekinimą.

LAIVAS ramiam vandenyje reiškia linksmą, gyvą* 
nimą, drumzliname — blogas mintis* sudaužytas, ar- skę^ 
stantis —pavėjų-

LAŽYBOS reiškia praradimą garbės* nežiūrint* 
kad. jas laimėjai,, bet. lažytis reiškia viltį.

LAIŽYTI ką nors reiškia pasisekimą meilėje.
LAKŠTINGALĄ čiulbančią girdėti — gausi gerą 

žinią.

LAKSTYTI arba skraidyti ore reiškia laimę,, skrai
dyti ore be sparnų— pavojų. Visais atvejais lankstymas 
yra gerai ligoniams, nes reiškia pagijimą.

LANGAS niek® gero nereiškia, tik nuostolius. Iškri
sti pro langą — praloši bylą, nulipti nuo palangės — 
bankrotas. Tik atdaras langas reiškia, kad pakliūsi į ge
rą draugiją.

LANKAS gražiai žaliuojanti reiškia laimę ir mylimo 
asmens prielankumą, o prekybininkams — didelias nuo* 
stolius. \ - j

Don. PiiotM
(Bus daugiau.)

— NAUJUMO*. CHICAGO A 'LL Thursday, November 30, 197$
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Detroito naujienosKARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

/

šventės minėjimas galima 
sakyti prasidėjo per abidvi ra
dijų valandas: Lietuvių Melodi
jų ir Radijo Klubo. Abiejų radi
jų redaktoriai ir pranešėjai da
vė bendrą kariuomenės šventės! 
minėjimo apžvalga ir pagroję 
maršus. lapkričio 19 d. 10:30 
vai. šv; Antano parapijos šven
tovėje pamaldos už žuvusius ka
rius, partizanus dėl Lietuvai lai
svės ir Nepriklausomybės. Pa
maldose dalyvavo organizacijos 
šū vėliavomis, buvo įneštos sep
tynios vėliavos: Kūrėjų savano
rių, ramovenų, Amerikos, Lietu
vos, švyturio Jūrų šaulių, St. 
Butkaus Šaulių. Skautų ir Da
riaus Girėno Klubo Vėliavos. 
Vėliavų įnešimui vadovavo švy- 
turiečiai šauliai. Klebonas Kun. 
K. Simaitis pasakė tai dienai 
pritaikintą pamokslą, priminda
mas kovas dėl Lietuvai Nepri
klausomybės. Po pamaldų Lie
tuvių namuose įvyko’ iškilmingas 
minėjimas - akademija. Didžio
sios salės scenos dugne kabojo 
skydas su kalaviju. Priekyje 
Lietuvos ir karių savanorių vė
liavos. Almėjimą pradėjo Švy
turio kuopos pirm. inž. Alfas 
Šukys, pasveikino, atsilankiusius 
ir tarė trumpą žodį. Perstatė 
kūrėjus savanorius ir Klaipėdos 
krašto vaduotojus. Atsargos ma
jorą Kazimierą Daukantą, Kapi
toną Stasį šimoliuną, Kazimie
ra špakauska, Broniu Tatarū- 

- i. ’ . *■

ną, Toma čiunk'ą ir Klaipėdos 
krašto vaduotojus: Vincą Tamo- 
šiūną, ^Petr^ Bliūdžiu, ir Juozą 
Augaifį.^ Visieįps. išvardintiems 
buvo prisegtos tautinės spalvos 
rožytės. Prisegė Birutininkių 
pirm. ^Kristina DaugvydĮepė ir 
Moterų šaulių vadovė Angelė

IT’S AMAZING!

•J/UE EAVOCiTE 
cheese-
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Afire Marcela Grinienė.

laisvės.
Vėliau krJbido dailininkas Val-

/hm \MVeSTTG^YlOKJ 
TVAE P«ET LP.CKEO
, WHICH TV-iE’ vJOOO ‘

Regina Bretzloff ir kiti giminės,

ST. PETERSBURG 
BEACH. FLA.

1 darbu išeis. Ar ne tiktai muilo turi ja būtu kaip šventraštis įneš- 
burbulas? Į t? į tavo naują šventc'vę, primirr

j tų tau, kad visuomet tiktumei 
i tauri lietuvė, kovoianti dėl Lie- 

M. Grinienė gimusi LS9X m.-tnvo
sausio mėn. 21 d Lietuvoje kali
ne dabar gyvenanti 1337 N. das Valkūnas, nupasako<iamas 

: Demnood, Dearborn Mich. mirė. Viktorijos ryžtą, darbingumą, 
^avo namuose 1978 m. lapkričio• dirbant Lietuvos vadavimo dar- 
14 d. Buvo pašarvota C. R. Step-įbus. Jo kalba buvo Įspūdinga ir 
Steponąusko laidotuvių namuos^jįdonii, kuri ilgai liks Viktorijos 
Beech Daly Rd. Palaidota su j širdyje.

.bažnytinėmis apeigomis Michi-Į P. Vaičaiticnė iškepė gražų 
gan Memorial Park Flat Rock [tortą su Įrašu “Tegyvuoja Vik- 
kapinėse. Nuliūdime liko dukra tori jus "lietuviška veikla”.

Pobūvyje dalyvavo virš 30
Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė žmonių. Jų tarjx pp. Vaičaičiai, 
M. Grinienė priklausė Susivie
nijimo 203 Kuopai. Buvo kuo
pos kasininkė ir iždo globėja. 
Buvo veikli narė dalyvaudavo 
S LA suvažiavimnose-seimuose. 
Marcela ilsėkis ramybėj o.

Ant. Sukauskas

jų sūnus daktaras Vaičaitis su 
visa šeima, taip pat kun. klebo
nas F. Degutis, dr. Valis su Po
nia, dr. Julia Monstavičienė ir 
daug kilų svečių.

Viktorija Jacobson labai dt- 
į Pinga visiems už gražų ir įspū
dinga jos pagerbimą. E. G r.

Šukienė. Tclimesniai prc'grainai 
tęsti buvo perstatytas šaulių 
Centro Valdybos narys, Toronto 
latvio šaulių Kp. pirm, paskai
tininkas Stasys Jok u Įkaitis. S. 
Jokūbaitis yra pasireiškęs hetik 
lietuviškoje’ visuomenėje bet ir 
Kanados valdžios politikoje. 
Prelegentas St. Jokūbaitis prieš 
pradedant kaip jis pareiškė kal
bės širdies kalba, o ne paskaita. 
Kalbėjo' apie tautą kuri atsisako 
mirti, tai yra Lietuvių Tautą. 
Tai karekteringas pareiškimas.- 
Jis skaito ateities savanorius Į 
kūrėjus mūsų priaugantį jauni-j 
mą. Skatina daugiau kreipti dė
mesio jaunimą, nors tas jau yra Į 
daroma kiek tiktai galima dary-Į 
ti. Tuo Pačiu pastebėjo, kad mū
sų jaunuoliai-ės baigę aukštuc-! 
sius mokslus, be* labai mažai; 
gauna tautinio auklėjimo. Trum-Į
pai nusakė Lietuvos karinome-j Kaip ateis pavasaris ir širdies siems detrcitiečimns j 

nės kovas su komunistais ir len-į daina. Sukuria akomponiato- rai žinoma aktorė ir rėžis 
kais iš rvtu ir bermontininkais riaus J. Guvido. \ įsos dainos la-: Arlauskmtc-Mikšienė yra labai 
iš vakarų. Prelegento SI. Joku-ębai gražiai nuskambėjo. Publi- daug nusipelniusi deh 
baičio apžvalga neilga ir nenuo- ka šiltai plojo ir bisavo, tai tuo- ir daugelio kitų lietuviu koloni- 
bodi, publikai patiko. Du kar- met dainininkės užbaigai padai-'jų lietuviams. Ji su 
tus jis kalbą per-raukė įterpda-Įnavo 
inas deklamaciją. Deklamato-! Kadangi 
rėš torontiškės ponios A. Jocie- mes nebuvo tai labai sunku ko
ne ir A. Dargytė-Byszkiewicz. respondentui 
Toks deklamacijų į jungimas pranešimą. Po meninės progra. 
paįvairino prelegento paskaitą.!mos sugiedotas Lietuvos Hiin- 
Po prelegento kalbos buvo’ me-j nas. Padėkos žodį tarė A. Šukys, 
ninė dalis, kurią atliko su gra-j Programos atlikėjoms gele
žiais balsais vienetas-seksletasjles prisegė Kristina Daugvidie- 
“Antroji jaunystė” iš Toronto. > nė ir Angelė Šukienė. Po oficia- 
Vienetą sudarė V. Simanavičie- bos dalies Jonas Švoba pristatė 
nė, A. Jankaitienė, A. Jucienė, generolo Povilo Plechavičiaus 
A. Skilandžiūnienė, L. Macionie-į 
nė, A. Dargytė-Byszkievricz ir 
V. Siminkevičienė. Sekstetas pa
dainavo septynias dainas: Ilge
sys, Leiskit į tėvynę. Ateisiu,; 
Kur lygios lankos, Teka saulė,

inodernislrausią dainą.
išspausdintos progra-

tiksliai nugirsti

i

tiečiams

vutc.
Susivianijimo 200 Kuopos su

sirinkimas įvyks gruodžio“ 16 d. 
1. vai. A. Ir B. Sukauskų namuo
se 1617 Maybum. Dearborn. Bus 
renkama 1979 metams kuopos 
valdyba ir atliks nominacijas Į 
Pildomąją Tarybą. Susirinkimas 
svarbus, visi nariai kviečiami

i EUMTA KNYGA — geriausi a dovana
■ _ __yllma gauti puikiu knygy, kuriu, papūvi kokią

"AMtundv* Pakainfflds, MES GRĮŽTAME. ĮdomtU jatmg dienu 
at»lminimi ir tvytin bei riebi aprašymai, xkaitomi kaip ro- 

“v- manai 3(17 psl. Kaina S3.
Ą. PakalnHkiK METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu prisimini- 

ir laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskizz- 
■ tyfl. i 12 daliu. 296 psL. kaina S3.

Dr. Karys Grinl.ua, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
___ Hata virfeliaia. 338 paL Kaina S6.00. Minkštais viri.

> h»f. Vacį. BlriHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTG- 
fIMA, I dalis. 208 pat, irižta — $3,00, minkštais vir-

l lėliais — $2,00; H dalis, 223 psL, Įrišta — $3,00. minki-
‘ tais viršeliais_____________________________________ ______

Henrikas Tomas — Tamafavakaa, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvoe. apskritys su Įdomiais aprašymais, Iliu- 
stra<djomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina $8.

P. KaaiOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
[ ptrtianą buities raminas 292 paslapiŲ. Kaina $3.

Janina Narūni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsimininuid 
170 piL --------------------------------------------------------

M. Otrians^POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 2M 

nžntamt rtaUi pridėti 2S et pažto lilaidoca. 

RADH1N08,

\ tnyiV spinta ar lantyn*.

Gn-

knygą-jo beografiją. Knygą ga
lima įsigv’ti pas Pranę Balandie- 
ne. Gretimoje salėje užkandžiai 
ir kavutė veltui, paruošė biruti- 
ninkės. Rengėjai Kūrėjai sava
noriai, Ramovėhai, švyturio ir 
St. Butkaus šauliai ir Birutinin- 
kės. Minėjimas pavyko labai ge-į 
rai, publikos atsilankė apie durai, publikos atsilankė 
šimtus.

.Aktorės ir režfserės
Arlauskaitės-Mikšienės 
mirties paminėjimas.

Paminėjimas -akademija 
įvyks gruodžio mėn. 3 d. 12:15 
vai. Kultūros centro salėje. Vi-

Zuzanos
5 metu

Detroito me
no mėgėjų būreliu daugelio lie
tuvių organizacijų parengimuo
se suvaidindavo be jokio atlygi
nimo. Jog lai tikra tiesa, kad ne- dalyvauti. Po susirinkimo drau- 
vieną ja 
tiksliai skaityti tai dėka velioJ 
nes Z. Arlauskaitės-Mikšienės 
dėka. Po akademinės dalies jos 
paminėjimui Detroito meno 
mėgėjų būrelis suvaidins du vei
kalus. Kurie veikalai bus suvai
dinti, pamatisite atsilankę. Visi 
detroitiečiai maloniai kviečiami 
atsilankyti ir pagerbti nusipel
niusia lietuve. Pelnas skiriamas 
jos paminklui Čikagoje Tauti
nėse lietuvių kapinėse.

Susivienijimo 3^2 Kuopos 
susirinkimas.

’. . • • -L- t mv:

Susirinkimas įvyks gruodžio 
mėn. 3 d. 12 vai. Lietuvių na
muose, bus renkama 1979 me
tams kuopos valdyba ir atliks 
nominacijas į Pi Įdegina ją Tary
bą. Susirinkimas svarbus, visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Po 
susirinkimo užkandžiai ir ka-‘

*■> ’ j ev’,

riuną lietuviuką išmokino! giški pokalbiai.

Dar trumpai apie skaldymą 
Detroito visuomenės.

LB Apylinkės V-ba žūt but skal
do Detroito visliom. Kaip jau 
spaudoje skaitėme LB Apylin
kės V-bos informatorius Vytau
tas Kutkus rašė, kad LB Apylin
kės Valdyba ruoš kitą Vasario 
16-sios minėjimą išvakarėse jau 
ruošiamo Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro 1979 m. va
sario mėn. 11 d. Vienybės grio
vimo darbui LB Apylinkės V-ba 
dar išsiuntinėjo laiškus priklau
sančioms D.L.O.C. organizaci
joms raginančius pritarti tam 
vienybės griovimo darbui. V. 
Kutkus ant šio laiško greta pir
mininko pasirašęs jau ne kaip 
informatorius bet kaip vicepir
mininkas. Kaž kodėl kaitalioja 
užimamas pareigas. Sunku spė
ti kas iš tų vienybės griaunamų

Pagerbė gerą lietuvaitę
Daug lietuviu kuriasi St. 

tersburge, daug šeinių, iš anks
čiau gyvenančių, parduoda na
mus ir perkasi “condominiums”.

Didelė lietuvių veikėja ir dar
buotėj a Victoria Jacobson irgi 
nusipirko liuksusinį condomi
nium St. Petersburg Beach, į , 
kurį gyventi persikėlė lapkričio 
pradžioje.

Jos draugai ir prieteliai suor
ganizavo gražias Įkurtuves, per
sikeliant gyventi J naują vietą. 
Tas jos pagerbimas įvyko pp. A J 
ir E. Bacevičių rezidencijoje. Ta 
proga įteikta “Lietuvos 700- me
tų istorija”, parašyta anglų kal
ba. Įteikiant knygą E. Grušienė 
kalbėjo, kad ta sena Lietuvių is-

pe-

o Galvos smegenys greičiau
siai auga penktaisiais amžiaus 
metais, gi pilnai užauga ir dau
giau neauga einant dvidešimtus 
metus.

; SAKA 
BETIK WINTH 
WITH DRISTAN.

JUT"'*'"

Today's Bristan Tablets give 
.. pu more coMs relief Ulan 

Cootac or Aspirin alone.

DRISTAN

KNYGOS ANGLŲ KALBA
X. Jesmine*, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir Intymiu nuiRykli 

aprašymai, paimti iž gyvenimo. Lengvai stilius, gyvi kalbi, gražiai išleista, 
150 psL Kaine $2.30. «--■» I HfcS

Dr. Jumt S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
antranki nuo pat senųjų zmžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 143 
jsL. kainuoja $2.00. - «

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLKVy- 
tanto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybei ir los kaimynu istorija. 
211 psL Kaili* $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangumi siu knygų yri tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jai ir 
kitas knygas galinu įsigyti itiilankiui i 'Naujiems arba atsiuntus čeki ar 
piniginę periucU-

17S3 Bezti HilrUd Streep Ckfe&ra, HL MSM

Taupykite dabar
pas mus

173J So. HALSTED ST- CHICAGO. ILL. MW8

S3.oe
Ftne

I7» 8. Habtet BL, Ck!c»c«. BL — TeL HA 1-81W

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio j auras dienas Ir jęnį 
rftpi niTną. ____ ;____________________________________

Or. A. J. Guzsen — DANTYS, jų priežiūra, svefkau ir grcži>
Kietais viršeli ils, vietoje $4.00 dibir tik__________

Minkštais viršeliai! tik______ 2____________________
Dr, A. J. G'nstn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionėi po Europą Įipūtffi*L Dabar tik __________

DR. ANTANO J. GUSENO 'RAŠTAI £ 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- * 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Pr- A. J. Gw*n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905

$1.00

$200 
taip pat dbltakyti paštu, aHIvntut čakf arba money orderi. P^le 
nurėdytas kairei pridedant 50c. ocrslnnflma Išlaikomi.

Fed erai ini ai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

vių garbdvUs privalo susipažinti su žemiau ii nardintomis knygomis. 
Cta suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą me

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki 8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

fittant Lietuvą bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 P*L kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Jvcm Kaminskas, liElVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
tti natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
tadaočio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pat Kaina 7 doL

eiKAGIETtS JSPOMIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbai girdėjo ir tajai žmonės pasakė. 95 paL $1.50. Yra taip pat

ZožSito SATYRINtS NOVtLtS. Ganiai.m ru«j raitytojo 

90 satyrinių novelių. 199 pusk kaina $2.
D. KuraWs, K ELION t J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. A u- 

tariaus pastabumą neapgauna Intmristo Ir agitpropo propaganda bei

M. P. Pakarirlfc, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

VMcm žemaMH. LrUBLIMO UNIJOS SUKAKTUS PARAfTftJR,

Bh fr kiti MdtnlAi yri frauiM
MAUJIRMOSR, 173? U. MALSTSD ST^ CMKZAOO, HU

irtun vtaafrMrt ir prMedft**

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija’ — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiunse gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausu* pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AvtfvtfiIfyfi.VtlelOnltnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 125 psl. Kaina $1.—.
2. Jurpl* Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkų Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 159 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurpellonls, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 psl. $2 00
5. Anatollfus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psL $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

$ išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga. 152 psl $2.50
12. Petras Sapalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE, 

ttal, 92 psL. $1,00.
13. ‘ ‘
14.
15.
16.
17.

53 psL
18.

Eiliuoti kūrinė*

Petras Sigitas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00. 
Eugerilluf Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilė*. 70 pri.. $1.00 
Elena Tumtanė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50. 
Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 
$1.00.
Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti 1 Naujieną 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

A1! XX o A Al Ljp

1739 So. Halted Street, Chicago, IHinoia 60908

UN VE ?SAL
1800 So. Halstod St Chicago, III. 60608

TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

1928
Į*t*lfoc plctvoM Mam** avtomobOl*!!!*

TUKINTI DIDELES ATSARGAS

T< 01-8070

I MAtJiawoa. cmkaso 1, UJU Thurtday, Novomber 30. 197J

Grinl.ua


asmuo.

PETRAS STRAVINSKAS

laikinai 
kuriuo

paskirti,: nes ąn_

neveikė. Tai įrodo šie 
džiak

— Gijanoj paaiškėjo, kad Jim 
Jones norėjo perkelti savo kola 
niją į Rusiją ir susirašinėjo su 
sovietų valdžia. ,a

. bebūtų sudaryta — užsienyje ar 
Lietuvoje — nebūtų teisėta, jei 

i ji nebūtų St. Loboraičio, kaip 
Lietuvos valstybės galvos, pat
virtinta. Jei St. Lozoraitis mir-

premjero, bet paties
etimos valsty

bės valdžios organų; šitokiai
“vyriausybė” tarėsi gavusi litu- ne informuoja. yra geras tegul 
lą veikti per respublikos prezi- *r Sovietų: aukštąją teisių

reikalų 
ministeris patyrė^ kad keturi politinio biuro nariai ren
gia perversmą ne tik prieš Kuofengą, atsisakiusį pri
sidėti prie naujos “kultūrinės revoliucijos”, bet jis sa
vo duomenis nunešė kariuomenės vadui. Pastarasis, il
gai nelaukęs, įsakė kariams suimti visus sąmokslinin
kus, sukvietė politinio biuro posėdį ir informavo apie 
apsaugos priemones. Suimtųjų tarpe buvo Mao Cetungo 
našlė, vyriausioji konspiratorė. Ji jau buvo suklastoju
si paties vyriausio komunistų partijos pirmininko tes
tamentą. Vidaus reikalų ministeris glaudžiai bendra

darbiavo su kariuomenės vadu ir likvidavo perversmą 
ne tik sostinėje, bet ir visame krašte. Hua laikinai buvo 
paskirtas eiti premjero pareigas
tik paleido iš namų arešto Tengą, bet jį pakvietė į poli- bar gi, jokia vyriausybė, kur ji 
tinį biurą ir paskyrė vicepremjero pareigoms.

Buvo manyta, kad Pekine praeitą savaitę pasiro
dęs plakatas, nukreiptas prieš Mao Cetungą, buvo pa
ties Tengo paruoštas, bet netrukus paaiškėjo, kad tai 
nebuvo jo daroas. Jis čia, pat laikraštininkams pastebė- tų. tai tokią vvriausybę galėtų 
jo, kad jis nesąs priešingas minties laisvei. Jam atrodo, sudaryti tik jo “įpėdinis”. To-

trumpą laiką (iki 
J mū- 

sų turėtą nepriklausomybę, bu
vo. “neteisėta” vien tik dėl to, 
kad j i tada Amerikoje gyėeiiu- 
sib A. Smetonos nefravd “'patvir
tinta’’. Tuo budu-'isėįtų, kad^vi-

riaiš buvo, paįi ^-ąistybė teisiškai 
ir. faktiškai-atstat-yta;-net-irTae- 
tuvos ■■ teismų:; ntsta tyjnžs; teis
mams.’ išleisti, le«is|iąęiniai nao. 
jš&Įaįi kįięisfe -jie f Peržiūrąętgvo 
^ševiki^^i^^spOas 
ir sprendė žąiuasr. bylas, diet Vv-

a. 1946 m. liepoj mėnesį Ber
no konferencijoje, kurioje da
lyvavo VLIKo atstovai ir diplo
matai, įskaitant ir St. Lozoraitį 
buvo nutarta VLIKo Vykdomą: 
ją tarybą perorganizuoti į eg- 
zilinę vyriausybe. Lozoraitis, jei 
jis būtų turėjęs valstybės gab 
vos teises^ tą klausimą būtų ten 
kėlęs, norėdamas pasinaudoti 
savtf prerogatyva. Bet jis to ne
darė ir pats sutiko priimti VLL 
Ko sudarytoje egzilfnėje vyriau
sybėje tiktai užsienio reikalui J Kad VLIKas tikrai yra tokios 
ministro pareigas. Įteisinės prigimties mūsų nacio-

k rv,- • vtt - Į nalinis komitetas, galįs, laikui
Į atėjus, pasiimti net auksciau- 

„ vvTTT • l i -v .-r isios valstybės valdžius vykdy- ną XXI11, visi atstovai Vatika-i L .. , *;Imą, tas aiškėja dar ir is mme_ 
jtos deklaracijos straipsnių^ kur 
jis įsipareigoja tautai, kad bus 
jo atlieta svarbių legislacmių 
darbų: demokratinė Lietuvos 
valstybės santvarka bus sude
rinta su plačiųjų tautos sluoks
nių interesais (5 str.), respu
blikos prezidento ir seimo rin
kimai bus reformuoti pagal de
mokratinius rinkimų principus 
(6 str.), o ypač tai, kas mums 
šiuo atveju svarbiausia — tai, 
kad, pirmiausia, VLIKe bus su
daryta respublikos vyriausybė 
(4 str.). Thi.*va, ir atsakymas 
tnūsų dr. A. štro'mui, aiškinan
čiam. kad tiktai vienas St Lo
zoraitis, kaip “vienintelis teisė
tas^ A. Smetonos “įpėdinis”, 
sudaryti Lietuvos vyriausybę, 
dargi ne tik egzilinę, bet ir išsi
laisvinusioje Lietuvoje, nes jis 
savo straipsnyje rašo, kad “Bet 
kuri Lietuvos teritorijoje ar 
svetur sudaryta mūsų šalies vy_ 
jdamybė 41anie 
me^ų “sukiliminėy vyriaušybė) < — Abortų klinikų salininkai 
negali būti pripažinta teisėta, IDr. Dr. AmoM Blackhim pra* 
jeigu ji, A. Smetonai esant gy- hirrėjo byfes trijuose (eismuo- 

nebuvo jo patvirtinta, o se Jo bylas dar neptrefenigę

“Tėviškės žiburių 
liepos 27 laidoje paskelbtas dr. 
A. Štromo straipsnis “Nepasi
duoti pagundai, bet ir nenumo
ti ranka”, kuriame, kaip ir ki
tuose savo straipsniuose ir pas
kaitose, autorius siūlo rimtai 
pagalvoti apie Lietuvo egzilinės 
vyriausybės, sudarymą. Jo nuo
mone, tokią egzilinę \yTiausy- 
be teisiškai galis sudaryti tik
tai St. Lozoraitis, kaip mirusio 
Lietuvos valstybės galvos A. 
.Smetonos vienintelis teisėtas į- 
Pėdinis.

Dr. A. Štromo 
pagrindinės mintys 

Sovietams okupuojant Lietu
vą. respublikc's prezidentas A. 
Smetona pasitraukė į užsienį, 
palikdamas laikinai eiti savo, 
kaip valstybės galvos, pareigas 
ministrui pirmininkui A. Mer
kiui, kuris tų pareigų neturėjęs 
teisės perduoti niekam kitam, 
tik turėjęs jas grąžinti pačiam 
A. Smetonai.

Nežiūrėdamas tos ribotos tei
sės. A. Merkys, atsistatydinda
mas iš ministro pirmininko 
pareigų, perdavęs ir savo gau
tas iš A. Smetonos valstybės 
galvos teises sovietų pastatytam 
Justui Paleckiui. Tuo A. Mer
kys sulaužęs duotą jam respu
blikos prezidento' mandatą, taip
gi ir pažeidęs Lietuvos valsty
bės konstituciją (72 ir 74 str.). 
Dėl to toks anų teisių perdavi
mas Justui Paleckiui negalio
jęs. Tos teisės grįžusios A. Sme
tonai, kuris jas perdavęs St. Lo
zoraičiui, irgi tik laikinai, 
Smetonai mirus, 
jau “viemintelis teisėtas 
Smetonos, kaip valstybės 
vos, įpėdinis, teisiškai išgalįs su
daryti ir egbilinę vyriausybę.

Kol A. Smelėita buvęs gyvas, 
tai be jo pritarimo negalėjusi 
būti sudaryta jokia Lietuvos 
vyriausybės, net ir 1941 metų 

Politinis biuras ne Lietuvoje vad. “sukiliminė”. Da-

kyklą baigęs teisininkas, net ir juo labiau, jei j* aplamai igno- 
tėisių daktaras, tenesiima St ruotų Smetdną, kaip teisėtą 
Lozoraičiui vesti bylos dėl jo mūsų valstybės galvą. Po A. 
jau seniai pralaimėtos “valsty- {Sinetonos mirties ta pati tezė 
bės galvos”, remdamas jo pre- ’ taikintina jojo paskirtam ir to- 
tenzijas dargi, kaip sakiau, kone dėl pagal 1938 metų konstitu- 
prieš 40 metų “graikų kalendo- cijos 72 str. vieninteliam teisė
se” surašytais A. Smetonos tam jo įpėdiniui Stasiui Lozo- 
“Kybartų aktais” ir paties a.a. raičiui” (pabraukimas ir sve- 
Smetonos mirimo metrika, įpė- ti m ženki in i straipsnio auto- 
dinystei į “valstybės galvą” įro- riaus).
dyti. Gali būti geriausias advo
katas, bet labai jau prastos by
los vis tiek nelaimėsi.

3. Nors mūsų egzilinės

Pagal šitą A. Štromo aiškini
mą išeina, kad visi 1941 metais 
Lietuvos tautos, sukilusiems prieš 

y- okupantus bolševikus ir išva- 
šiandien, riusios juos iš mūsų žemės — 

mano nuomone, visai neaktua- sukilusios tautos vardu sudary
tus, bet jei jis kada vėliau suak- ta ir kurį laiką veikusi Laiki-

ti egzilinę vyriausybę.

Kad VLIKas yra tautos teisi
nė atstovybė, tas aiškėja iš jo 
1944 m. vasario 16 dienos de
klaracijos, jau iš vieno jos įva
do, kur pasakyta, kad VLIKas, 
sudarytas musų politinių gru
pių, kaip tautos politinės min
ties reiškėjų ir vykdytojų, ko
kios tik; mūsų politinės grupės, 
pagal. teisinę .santvarką, iš tik- 

i rųjų ir yra. Politinės: grupės stri 
deda VLIKe save teisinius riga- 
liojimus ir padaro jį teisinę, taf
tos atstovybe. v "H
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1978 m. dėl svarbu, kad St. Lozoraitis 
“suspėtų” darx prieš savo mirtį 
tokį įpėdinį 
traip, nesant ęgzilyje mūsų val
stybės galvos, galinti nutrūkti 
čia mūsų pilnutinio valstybin
gumo- tąsa. ' ė "

Kritinės pastabos :
. A.. Merkys^ perduodamas 

sovietų pastatytom Peleckiui 
savo turėtas ministro pirminiu- 
ko pareigas su A. Smetonos jam 
duotais valstybės galvos įgalio
jimais, veikė ne savo laisva va
lia, o sovietų jėga priverstas. To
dėl visi jo veiksmai, kuriuos so
vietai panaudojo neva laisvam 
Lietuvos apsisprendimui (“per
sitvarkyti” savo valstybės vy
riausybę ir įsijungti “savanoriš
kai” į Sovietų Sąjungą). pagal 
teisę negaliojo. A. Merkys darė 
tai, kas jam buvo sovietinių 
smurtininkų įsakyta.. Todėl jis 
negali būti kaltinamas kokiu 
nors teisių, konstitucijos ar res
publikos prezidento, mandato 
sulaužymu.•J į

šiai savo nuomonei paremti I (1958), išrinkus pc'piežium Jo. 
pateikiu čia dar ir prof. Roeme
rib aiškinimus, kokiu būdu ir ne, taip pat ir Lietuvos įgaliotas 
kokiomis sąlygomis buvo A. ministras prie šventojo Sosto 
Štromo minimas Lietuves val
stybės vyriausybės pertvarky
mas įvykdytas ir kokia padėtis 
bei vaidmuo buvo A. Merkio 
jame.

Ištrauka iš prof. Mykolo Roe- 
merio studijos “Lietuvos sovie
tizacija”:

“Mūsų žiūrimu atveju Lietu
vos valstybė jau buvo patekusi 

A. į svetimos valstybės karinę ir 
St Lozoraitis politinę disjjo’ziciją, ji jau dėl 

A. į m iii tarinės okupacijos nebuvo 
nei nepriklausoma, nei suvere
ninė; einąs respublikos prezi
dento pareigas A. Merkys iš ti
krųjų valstybei nevadovavo, 
nes jai ir jos aktams vadovavo 
iš Maskvos atsiųstas užienio rei
kalų liaudies Vicekomisaras Dė
ka nazovas; naujos vyriausybės 
sąstatas buvo parinktas ne ei
nančio’ respublikos prezidento 
pareigas ir jo autonomiškai pa
sirinkto 
Dekanazovo

St. Girdvainis, buvo pareikalau-l 
ti pateikti naujus savo valstybių; 
galvų kredencialus. Kadangi ta-j 
da mūsų valstybės galva A. 
Smetona buvo' jau miręs, tai St. 
Lozoraitis, jei jis tikrai būtų 
buvęs, kaip A. Štromas rašo, 
“vienintelis teisėtas” jo įpėdinis, 
vadinas, valstybės galva, būtų 
tuojau pat savo kolegai Girdvai
niui tuos kredencialus panauji
nęs. Deja, jis to nepadarė, nes 
jis nebuvo valstybės galva.

c. Mirus Lietuvos aukšto di
plomatinio rango atstovams P. 
Žadeikiai (1957) Washingtdnc 
ir Br. Balučiui (1967) Londone, 
irgi buvo gera proga St. Lozo
raičiui, pasiremiant savo valsty
bės galvos teisine galia, paskir
ti jų vieton irgi aukšto rango 
diplomatus Lietuvos atstovais. 
Bet ir čia St. Lozoraitis savo 
valstybės nepa-,
^inaudojo,

Todėl, - mano orte, ir nriri
sų A. šlrofias;. kuris, kaip tna-

*

Praeitą savaitę komunistinės Kinijos sostinėje pir
mą kartą pasirodė plakatai, kritikuojantieji Mao Ce
tungą. Buvęs komunistą partijos pirmininkas praei
tais metais mirė, pro jį praėjo tūkstančiai kiniečių, vie- 
m verkė, a kiti labai nusiminė, kad Kinija palikta be 
vado, kuris buvo bandoma pakelti į šventuosius. Kini, 
joje padarytos pakaitos, bet iki šio meto Mao Cetungas 
visų buvo gerbiamas, atvažiavusieji ėjo į mauzolėjų ir 
lankė galvas komunistų vadui.

Praeitą antradienį didžiojo parko garsinimų lento
se pasirodė keli dideli plakatai, kuriuos buvo kritikuo
jamas’ Mao1 Cętun'gas.Ten aiškiai pasakyta, kad Mao 
Cetungas pritarė “kultūrinei .revoliucijai”. Bet svar- 
biausia, jis politiniame biure pasisakė prieš tuometinį 
vicepremjerą Tengą Hsiaopingą. Prmejeru buvo Čiu 
EnlajuSj .kuris vicepremjeru pasirinko Tengą Hsiapih- 
gą. čiu Enlajui susirgus vėžiu, Tengas tvarkė visus 
valstybės reikalus. Niekas, net ir Mao Cetungas, nieko 
neprotestavo, .nes,viskas ėjo sergančio.premjero vardu.- 
Visi žinojo vicepremjero nuomonę, ji daug kuo skyrėsi' 
iitfd 'Rėksnių?' Jis’ "suvaldė * kultūrinės’‘fėvpHuei  jos”’ jąli- •

Jiems..Mesti karių, .užmezgė:.draugingus’ 
ryši^sų įvairiiį ginklų,karo vadais;ir,stengėsi .galimai: 
~ažiau-mūostoiių padaryti kraštui. 'Tetigas^pats būda-1 
mas^kįtLijoiį^udonošios armijos generolas, kiekvieną 
dieną telefonu pasikalbėdavo įvairiais reikalais su Ki
nijos karo vadais. Visi pripažino, kad jis buvo gabus 
karys ir . turėjo nuovoką apie krašto ūkį.

Palaidojus Čiu Enlajų, kraštutiniai komunistų par. 
tijos elementai norėjo pirmon eilėn atsikratyti vice
premjeru Tengu. Vicepremjeras gynėsi, kiek pajėgė, 
bet atėjo laikas, kai pats Mao Cetungas pasisakė prieš 
Tengo vedamą ūkio politiką. Politinis biuras ne tik at
leido vicepremjerą iš valstybės valdymo, bet jį pašali
no iš karo tarybos pirmininko pareigų. Buvo pasiūly
mas likviduoti gen. Tengą, bet pats Mao Cetungas ne
norėjo vartoti prievartos prieš gerą karo vadą. Be to, 
jis, matyt; žinojo, .kad vicepremjero Tengo įtaka buvo 
stipri karių, tarpe. Pats Mao Cetungas jam uždėjo na
mų areštą ir įsakė nesusižinoti su karo vadais ir gerb
ti politinio biuro nutarimą- Tengas iš namų neišėjo, bet 
jis buvo gerai informuotas apie įvykius pačiame kraš
te. JĮ informavo pats Tyriausias kariuomenės vadas.

Įtakingiems Kinijos vyriausybės nariams buvo ži
noma, kad be tik Mao Cetungas, bet ir jo žmona, “kul
tūrinės revoliucijos” šalininkė, norėjo atsikratyti Ten
go. Po visą kraštą buvo skleidžiamos žinios, kad Ten
gas nepasitiki komunizmu. Premjero pareigas 
ėjo vidaus reikalų ministeris Hua Kuofengas, 
pasitikėjo pats Mao Cetungas.

Tuojau po Mao- Cetungo mirties, vidaus

simas liečia tik Lietuvos mini
stro pirmininko Paskyrimą, tai1 
irgi neaišku, kam jis tada usie- 
nyje buvo reikalingas. Kiekvie
nu atveju A. Štromas, rašyda-’ 
mas apie A. Smetonos St Lozo- i 
raičiui duotus įgaliojimus, turė-! 
tų aiškiai pasakyti, apie kokius 
įgaliojimus jis kalba. Greičiau-, 
šiai jis turi galvoje jau labai1 
seniai mūsų spaudoje diskutuo- f 
tus “Kybartų aktus”, kurie, kaip 
jau irgi- seniai buvo išaiškinta, 
A. Smetonos buvę surašyti “per 
graikų kalendas” (kurių graikai 
niekuomet neturėjo). IšAikrųšųd> .J
tais aktais St Lozoraitis niekai Į: ^Toiiau.AtLIKo teisinė prigiin- 
da, kur ir buvo galima jais pa-' tis aiškėja iš to paties deklara- 
sinaudoti, nesirėmė ir niekur cijos įvado žodžių, kur išryš- 
pagal-juos kaip valstybės galva kintas Pagrindinis VLIKo tik;

pavyz- slasr išiaisivinus Lietuvą iš oku
pacijos, “atstatyti Lietuvos val
stybės suvereniniij organų sve
timos jėgos laikinai sutrukdytą 
veikimą”, ką gali padaryti tik 
tautos teisinė atstovybė, galintį, 
atėjus laikui, pasiimti net ir 
valstybės aukščiausios valdžios 
vykdymą, kaip kitados Lietu
vos Taryba, paskelbusi Lietuvos 
1918 m. vasario 16 d. Nepri
klausomybės aktą, pasiskelbė 
aukščiausiąja valdžio ir ėmėsi 
valtybės faktiško suorganizavi
mo

dentą, tačiau jau nebe iš jo, o 
iš svetimos valstybės valdžios. 
Jei tekiu būdu pažvelgsime į 
dalyko esmę, tai negalėsime lai
kyti tai, kas įvyko, atitinkantį 
tą, ką veikusi konstitucija turė
jo galvoje dėl Lietuvos respu
blikos vyriausybės sudarymo”.

2. Kada, kur ir kokiu tikslu 
A'. Smetona, pats būdamas už
sienyje ir galėdamas naudotis 
savo, kaip valstybės galvos, tei
sėmis, perleido tas savo teises 
irgi užsienyje esančiam St. Lo
zoraičiui, tas tikrai neaišku. Ne
gi St. Lozc’raitis, gyvendamas, riausybės klausimas 
lygiai kaip ir A. Smetona, už 
sienyje, galėjo valstybės galvo;
teisėmis ką daugiau nuveikti, tualetų, joks kitas organas ar noji Lietuvos vyriausybė, atsta. 
negu pats tų teisiu turėtojas A. asmuo, o tiktai VTIKas, kaipičiusi tegul ir f ‘ “ 
Smetona? Pagaliau, jeigu klau_ tautos atstovas, galėtų sudary- vokiečių jos už gniaužimo.)

jabętė-vokiemaiĮ^laip j^at~ir^vi- 
sų atsistačiuft'^Jv^E^es^ val
džios organį Į-Gaif.paties že
miausio- -iki:nirtikšeiM8to”si- dir
bąs buvęs'nfefeijtifds, nes ta su
kiliminė' Vy^iĮifeybą nebuvo ’A. 
Smetonos patvirtinta. — -- -

Jei tartais dabar "kada "nors, 
įvykus Sųvfefą ^Sąjungos “su
byrėjimui”. (ką A. Štromas daž
nai pranašauja), susidarytų 
krašte tokia, anot Štromo, “su
kiliminė vyriausybė, tai ir ji bū
tų ‘neteisėta’”,*kd St Lozorai
tis nebūtų jai davęs savo pat
virtinimo.

Sakoma, kad įstatymų inter
pretacijose dažnai būna dau
giau “teisės” negu teisėtumo. 
Bet šioje dr. A. Štromo įstatymų 
interpretacijoje sunku rasti ir 
teisės ir teisėtumo.

Mano nuoširdus patarimas ar 
draugiška sugestija dr. A. Štro
mui — mesti iš galvos tą šian
dien visai neaktualią idėją su
daryti mūsų egzilinę vyriausy
bę St Lozoraičio ar jo “paskir
to*’ įpėdinio teisine galia, už
miršti ir apie St. Lozoraičio tei
sę kontroliuoti ar patvirtinti iš
silaisvinusios Lietuvos sudary
tą vyriausybę, taip pat nenie
kinti ir nelaikyti neteisėta 1941 
metų jo vadinamos “sukilimi- 
nės” vyriausybėSy kuri buvo su
daryta visos mūs sukilusios Lie
tuvos tautos.

Tiems entuziastams, kurie 
nori šiandien sudaryti egzilinę 
vyriausybę, tenka patarti dr. 
A. Štromo žc'džiais, nors ir ne 
jo suprantama Prasme — nepa
siduoti pagundai.

Iš Tėvynės Sargo.

kad Mao Cetungas neturėjo jokios nuovokos apie kraš
to ūkį Ir dažnai kenkė ūkio reikalams. Jam buvę nesma- į 
gu, kad politinis b ūras a leido jį ič p;- c gu. be. ji; bu i 
vo t k ras, kad padarytos k’aidcs bus at a syiris. '

Praei s savaitę artimesn eji drau; ai [askeidė ži
ną, kad m‘.n storių tarybos p:rmlx± kas nciįs tarti 
P’em er’j- Jis būtų geriau jau ęris, je?u Jr.pcni’on bū 
tų vykęs ne tik sutar ies pasirašyti, bet ir 'urėjęs prem- ( 
jero titulą ir teises. Vicepremjeras Teigus tuojau i-šs t 
klaida šluos gandus. Jis paraiška, kad jis nes'ekia prem j 
jero pare'gų. Jis glaudžiai bendradarbiauja su partijos | 
pirmininku Eua Kuifengu. kuris kJau ’-o politinio biu-j’ 

. ro nu arimų ir nenori jo nušalinti iš užima m j pareigų. 
Jam pačiam esą geriau patinka atlikti valstybei reika
lingą darbą. JŠie Tango pareiškimai išsk aidė gandus, 
kad dabartinėje Kinijoje Kinijos vyriausybės vadovy
bėje eina tarpusavė kova valstybės valdžiai kon- 
troliuoti.

Čiu Enlajus buvo pasirinkęs gen. Tengą Hsiaopin
gą krašto ūkiui sustiprinti, ir karo jėgoms sumodernin
ti. Atrodo, kad pats svarbiausias Tengo rūpestis tas 
pats yra ir šiandien- Tengas nori, kad krašto ūkis su-1 
stiprėtų, kad gyventojai turėtų daugiau mašinų mais- 

Itui pasigaminti, kad Kinija galėtų ištraukti iš~ žemės 
! gilumos reikalinbą aliejų, kad Kinijos jėgos galėtų pa- 
j stoti kelią sovietų karo jėgoms, planuojančioms įįsi- 
; veržti į dabartinės Kinijos teritoriją- Vicepremjeras 
Tengas paruošė įstatymo projektą, kuriuo atleidžiamas 
nuo bausmės, kiekvienas pilietis, savo laiku kritikavęs 
Mao Cetungą. Tengas paskyrė karo reikalams dideles 
sumas pinigų, kad karo vadai galėtų įsigyti pačių nau- 
jausiu ginklų ir pajėgtų pastoti kelią įsiveržti norin
tiems sovietų kariams. Tengas siekia geresnių santy- 

ikių su Amerika. Jis norėtų, kad Formoza prisijungtų 
{prie Kinijos, bet neprisijungimas jo neerzina, kai jis 
J žino, kad Taivanas nesirengia įsiveržti į Kinijos terito-. 
riją. Mao Cetungas izoliavo Kiniją nuo viso pasaulio. 
Tuo tarpu Tengas Hsiaopingas atidaro laisvajam pašau 

! liui duris į Kiniją ir nori, akd jai padėtų pakelti ūkį ir 
J sustiprinti karo jėgas.
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Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadų 
ir visos žmonįios Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta; “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi“. (Jc.io 14:19-. Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis. atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad iau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaiminu visus ir nu- 
šluostys vijas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio Žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

Upy.ės Dza^akcr Kiuho pr.ešineti-

^luodLo I d, 1 vju. popiet, Anelės 
i agniau, .^įve.

^.-ai piaio^r a.iuanMyL, nes bus 
R'.u.vi/Ma metams ir rei- 

.w3 oa^g svuioau lu.iuuu aptarti.
. o bus va.šes.

A, Kalys, rast.

Jersey abi po 11, Ind ana 8, 0- 
Irio 5, Wisconsin 5, Michigan 3. 
Kuopos veikė 22 tose vaisi jos 3 
ir Kanadoje.

(Bus daug.au)

------BE 3-5493

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd StrMl 
Valandos paaal susitarimą.

NUAUTAS ŠIRVIDAbVIDINĖ J TAMPA SUSIVIENUDIE
OPTOMETR1STAS 

kalba lietuviškai 
261< W: 71 St. Tai. 737-5149 

Tikrina aku Pritaiko akinius ir
“contact lenses,M

VaL agal susitarimą, uždrryu tre-

i

Laidotuvių Direktoriai

1913 metų pabaigoje Susivie-

su 1912 metais, joje kažkodėl

DAIMID
HERTA ELZBIETA GELŽINIENĖ,"

VYRAS, DEKTĖ, ŽENTAS IR TRYS ANŪKAI'

Paskutinis 1915 metų Pildo
mosios Tarybos posėdis, liepos

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Bridgeport^ Lietuvių Namy, Savi
ninku priesmetinis susirinkimas i vyks 
Šeštadieni, gruodžio 2 d-, 1 vaL popiet, 
3808 So. Uniin Ave., iėiimas iš kie
mo. Nariai malonėkite atsilankyti, 
nes. yra daug dalyku aptarti ir užsi’ 
mokėti duokles. Po susirinkimo bus 
vaišės. Kviečia valdyba.

Stella Kaul akis, pirm.

SLA 260 kp. narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 3 d. 2:30 
vai. popiet, adresu 2549 W. 71st St į 
Chicago. i

Bus nominuojami SLA centro Ta
rybos naciai ir kuopos valdybos riu- i 
kimai. Taipogi kiti reikalai svarstomi.

Valdyba

Kuomet lapai nukrinta nuo medžių ir gamta ren
giasi eiti poilsin, mano mylima žmona, mūsų motina ir 
senelė

KAZYS BATLT1S

kelią į gyteisingą

M54 So. HALSTKD STREET Phone: YArde 7-1111

naujumo*. CHICAGO «. ILL Thursday, November 30, 19?8-90

gražius dar- 
jo nurodytu

mes jo 
eisime

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endow ment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikas apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
$.1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St. 
Tel. (212) 563 2210

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACXAWIOP

2124 WEST 6 9tii STREK7 KKpiblk 7-1211
2314 WEST 23rd PLACI Vilonia 7447$
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, pnloa Hilh, PL 974-4419

1 - M
111-

1"
11

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.; 776-2880 

Rezidencijos telef.; 448-5545

DIt VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spės. MOTERĄ lipcr 
Ofisas 2652 WEST 5yth SERGĖT 

PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.. antiacU treciao 
ir penkt. 2-4 ir 6-S vaL vak. ŠUtadie 
rialg 2-4 vaL popiet ir kitu Iri Ir 

pagal susitarimą.

2S5O West 63rd St„ Chicago !PU 6062*.
Telef.. PRosptct S-5OS4

ORTHOPEDa^PROTEZJSTA 
Aparatai - Protezai. M9ct bar 
dažai. Spėriai; paęribr L'lorn; 
(Arch Support^/ ir t t.

(Tęsinys)
Istoriko V. K. Račkausko žo

džiais- “Po Seimo pasireiškė 
aiškus mūsų pažangioje visuo
menėje skilimas: socialistai 
griežtai atsiskyrė nuo tautiečiy”. 
Tokiu būdu, nuo karo nukentė
jusių Lietuvos žmonių šelpimu, 
Susivienijimas, “kaip nepartinė 

į organizacija”, saku, atsidūręs 
];‘tarp kūjo ir priekalo”. Pakryr- 
I pimas bet kurion pusėn, arba 
į aiškus atsistojimas vienos ar 

kitos srovės eilėse, galėjo kenk
smingai atsiliepti organizacijos 
zidaus reikalams’’.

Rytojaus dieną po Visuotino
jo’ Seimo padėtis buvo svarsto
ma laidomosios Tarybos posė
dyje 1914 m. spalio 4, ir priim
ta rezoliucija, kurioje buvo pa- 
sakvta: ‘‘Amerikos lietuviuose j j
gymiai reiškiasi trys srovės, ku
zių kiekviena turi įsteigusi sa- 
70 kontroliuojamus šalpos fon- 

i dus. Susivienijimas turi visų 
srovių žmones nariais, todėl pri
valo stovėti virš partijų. Kaip 
zepartinė- organizacija SLA pri- 

sis karo nukentėjusių šelpimu”.
1914 m. rugpiūčio 14 Pildo

mosios Tarybos ir Kankinių ko-* 
misijos (kuric's nariais buvo V.: 
K. Račkauskas, Vincas Šlekys nijimas turėjo 196 veikiančias
ię dr. A. K. Rutkauskas) suor- kuopas su 5,647 nariais. Dau_ 
ganizuotą prie Susivienijimo 
Lietuvos Gelbėjimo fondą, spa
lio 4 posėdis likvidavo, nutariant 
suplaukusias aukas pasiusti Lie
tuvių Mokslo Draugijai. Vilniu
je. Pareiškė, kad ir ateityje na
rių prisiunčiamos Centrui au
kos, jei nepažymėtos kuriam Massachusetts su. 14. Lyginant 
fondui, bus pasiunčiamos į Vil
nių. Sakoma, iki 1915 m., gruo
džio 31 nariai šalpos reikalui 
suaukoję $2,926.57.

Pirmame 1915 m. vasario 22- 
24 posėdyje Pildomoji Taryba 
nutarė neįrašyti Susivienijimo 
į vasario 10 Chicago j e katalikų 
sudarytą Tautos Tarybą, sieku
sią kalbėti visų Amerikos lietu
vių vardu Lietuvos laisvės rei
kalu, nes į jos organizacinį Sei
mą nebuvo pakviesta nei SLA 
nei kitos plačic's Amerikos lietu
vių organizacijos* Tėvynės My
lėtojų Draugijajr Lietuvių So-

jausmą ir morale paramą jų kiU cialistę Sąjunga, 
mam šalpos darbui,, todėl, rems 
zisas įstaigas,, kurios tik rūpin

perkraųstymai.
MOVING

Leidimai — °ilna a parauda 
ŽEMA KAINA

R, 5EM RAS
Tab WA 5-8063

MOVING
Apdraustas, perkraustymei 

H {vairiuatstumu

AMT AMAS VILIMAS
T< 376-IM2 arba 3765996

SOPHIE BARČUS
RADIJU WM0JL VALANDOS

Vhot propremo* B WOPA, J 

1490 ItfL A. M.

Lietuvį Wb<: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:0C 
—a>30 vaL popiek šeštadieniai* 
ir sekmadieniais nuo &30 iki 9^0

Va4«|s Aldona, Oaukus,

HEmtoek 4-Mtt
So. MAPLEW0OH AVI. 

CHICAGO, H.L. Mtf

— Jai tinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa 
raitės nemokamai.

Liūdnas prisiminimas
KAZIO BATUČIO

devynių- mirties metiniu proga
Skaudžiai ir liūdnai pra

slinko devvni metai nuo 
mirties mūsų mylimo vyro, 
tėvo, uošvio, senelio,, pro- 
cenelio Kazio Batučio.

Velionio jautrioji širdis 
sustojo plakusi 1969 metų 
lapkničib 30 dfeną>.

į Nežiūrint; kadJ jau devy
ni metai praslinko’, bet mū
sų širdyse padaryta žaizda 
nei kiek; nesumažėjo. Velio
nio gražus ir pavyzdingas 
gyvenimas primena jį kiek-, 
viename žingsnyje. Jis ne 
tik buvo pavyzdingas vy
ras, tėvas, senelis ir brolis, 
bet ir visuomeniniame gy
venime ir veilclpje jis ne tik 
Pats daug dirbo organiza
cijose, bet ir kitus ragino 
kiek galėdami dirbti ir jiems rodė 
venimą.

Iki mūsų krūtinėse plaks širdys, 
bus ir kilnų atminimą gerbsime ir 
gyvenimd keliu.DidžiąuMCfr kailki 

jxuirink imat

185 North Wahaah

I (ptaigoO ir 
677-845®

NORMANĄ 
8URŠTHNA

to šiltosios vasarėlės
( Jau atėjo rudenėlis, 

Nei saulutė nebeskmsti, 
Ir dienužė ein tamsyn.

f Dūksta vėjai, krinda lapai.
Puošia kapą geltonai. 
Jau žiemužė nebetoli, 
Apklos žemelę baltai.

Slenka, bėga liūdnos dienos be sustojimo. 
Kur tik einu, kur pažiūriu, vien dyki namai.
Nesimato tavo.veido, o Kazimierai, 
Ir negirdime tavo bahtf įau seniuk

Lai Jaruk amžinu miegu užmigusiam, būna ramų-ilgėtis 
Lfetuviy; Tautinėse kapinėse.

Mes lankysime jo kapą ir puošime gyvouris,gėlėmis.. 
Liūdinti; žmona ELZWETA BATUTIENS.

sūnus MOTIEJAI ir seitim.

30-31 ir rugpiūčio 1 nutarė pas-Į sunyko dvi. Connecticut turėjo 
kolinti K. V^r^iaus prašytą 12,kuopų, New Yorkas ir New 
Lietuvių Mokslo Draugijai IHtts- 
burghe H104KXI Baskoią pa i ta- 
lyti salę ir namus. IV to nul2<ė 
išleisti iš ang'ų luBrs dr. A. L.
Grafe imJ išversk pavkaiu apie 
sveikatą.

Įvedus seniai pagedaujamą, 
ligoje pašalpos skyrių 1912 m. 
Hepos 1, padidinus Tėvynę iki 
8 puslapių nuo 1911 m. pradžios 
ir nustačius mekenti pDiniiti-i 
nėms pagal narių amžių 1915m.j;* 
liepos L Susiviemj maa galėjo 
drąsiai ir su dide’ęmis v’ltimis 
žiūrė i į ateitį, nežiūrint Ameri
kos Uetuvių nanvnjo srovių ka
ro ir pasaulinio baro Europoje.

— Tai įrodė finansų statistika.

PAJAMOS IŠLAIDOS
1911 $20,908.40 $21,657.73
1912 19,436.60 22,199.49
1913 35,434.11 23,301.70
1914 54,559.21 42,268.47

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priesmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 5 d. 1 vai. popiet 
Šauliu namuose, 2417 W. 43 St. Na-, 
riai prašomi atsilankyti, nes bus re n-i 
karna nauja valdyba 1979 metams ir 
yra daug svarbiu reikalu aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rast.

giausia kuopų, suprantama, bu
vo Pennsylvairioj, Susivieniji
mo lopšyje. Ten 1912 metais vei
kė 59 kuopos, o per sekančius 
metus prisidėjo dešimts naujų • 
viso gyvavo 69 kuopos. Po to 
sekė Illinois su 36 kuopomis, ir

pagal tėvus GIRTAITĖ, ' _ ~ -

Gim. 1906. m* gegužės 25 d., Normantuose, Klaipėdos ap
skrityje, po labai ilgos, labai sunkios ir per nepaprastu 
kantrumu išsirgtos ligos, š. m. Padėkos dieną, 8 vai. va
kare, užmerkė akis amžinai ir Aukščiausioji Apvaizda 
paėmė jos, sielą į Amžinųjų Skaistybę.

Kum R. AJuellcr pašventino jos žemiškus palaikus, ir 
lapkr. 25 (L fjie< buvo padėti amžinam poilsiui South Do-

- L *

ver kapinėse^' Wingdale, Dutchess Countrty, N. Y.

Nuliūdę liko:

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1973 nr. lapkričio 27 d. staiga mirė

PETRAS MOCKAITIS
Lietuvos kariuomenės kūrėjas • savanoris ir 

ilgametis- policijos- tarnautojao.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Palike' nuliūdę: duktė Gražina, jos vyras inž. Jonas Mi

leris, anūkai - Kastytis ir Linas bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Phillips - Labanausko laidotuvių na
muose, 3307 So. Lituanica Ave.

Ketvirtadienio rylą bus išlydėtas iš koplyčios į Lietuviu 
Tautines kapines.

Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, anūkai

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Mažeika Evans

EUDEIKIS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 

TeL 927-1741 —1742 ' P "
. i

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Z________________________ e ' i , V y.; ; r * z k U . -U
. • - " ■> — '• } » ; į •- <r ‘ -f r •

i . i J mh it •

MARQUETTE FUNERAL H0MĘ
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Qtiettof
Lietuvių 
Lakiota vi ų 
iMreidori^ 
Asociacijos

AMBULANCl 
PATARNAVĘ 
MAS- 31RNA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE. MIESTO 
DALYSI.

TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS
eWr Sn. LITUANICA 4VENUE. Pkont: Y Ar d f 7-44V1

1*46 So. ČOth Avė, Cicero, I1L Phone: OLympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
LUS So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayHU 30571

GEORGE F, RUDMINAS
3519 So. LITUANICA AVE. T«L: YArii 7-1188-llJt

1

daug.au


PAMINĖTAS LATVIJOS

O GERIAUSIAI ČIA

Tel. 737-7200 arba 737-8534

OPEN HOUSE
SUNDAY DECEMBER 3RD

LAlKRQOliAJ !r BFA.MGBHTIS:

žaidimu

Machinist

Aldona Brusokienė, Fondo pirmininkė Maintenance
Mechanic

Naujienoms reikalingas

ASSEMBLERSVyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

lefonu

WELDER
qualify

FOREMEN

Adresai

Bponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

į BURROUGHS MACHINE OPERATORAdresu “LIETUVOS AIDAI
834-2426F*w<M fr nrdju

DRAUGAS IR BIČIULIS

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar. 
Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-5980

phases 
Ability

ATSIMINIMŲ SKIRSNELIAI

1 P .M. to 5 P.M. 
BY OWNER

ašan siuntinėti Naujienas dvi savaftes suidpių 
Įsipareigojimu.

3-5 years experience on assem
bling heavy industrial equipment! 
may qualify you. ,

XAOJIINOS
1739 SO. HAL3TED ST. 
CHICAGO, IL 60601

WMT STREn
TofcŪ RSwvWIc MW .

• Platinimo vajaus 
tinimui nemokamai

3 years or more of maintenance 
mech. exp. repairing a variety of 
machines may qualify you.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Call Frank Zipolls 
W.TSfft St. 

GA 4-1654

NAUJIENOS* KIEKVIFNO

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

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

Pavardė ir vardai _____ ;_____________ —

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

KARO ir TAIKOS KAINA
Spalvuotas filmas tęsis tik pusvalandi. Visi Chicagos ir 

jos apylinkių lituviai kviečiami atvykti ir pasižiūrėti filmo, 
vaizduojančio galimą karo pavojų ir pastangą jam laimėti 
Kviečia. ' - - - .

TERRY KULIKOWSKI 
927-7420

E. O. E. M/F

CASH IN ON
THE INSULATION BOOM I I !

Become an independent foam insula- 
tion Dealer. We train you on all as
pects of the foam insulation business. 
Inv. Sec. For more info, call Mr. Aker 
at (714) 535-1601 (24 hours) or write 
TRIGON INDUSTRIES, 1440 So. State 
College Blvd. Suite 6L, Anaheim, 
California 92806.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

M. ilM K U S .
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai.

WAREHOUSE HELP
Light warehouse packing. Mother’s 
hours possible. Apply in person. 9-5 
Monday thru Fridav.

Tupperware Warehouse^ 
5360 Me Dermott Drive 

BERKELEY 
449-8230

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

5 Simo Kudirkos Tragedijai 'Prisiminti Fondas ateinantį 
sekmadienį gruodžio 3 dieną, 3:30 valandą vakarų Chicagos 
šaulių salėje, esančioje prie 43-čios ir:Š. Western Aveniu, 
rodys filmą < < V . .. v• v -

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

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

estimate. 24 hr. service.
735-6361

— Mike Pulkaunikas, Leth 
bridge, Alberta, Canada, atsiun
tė tokį laišką: “ 
dėti siuntinėti
jas gavęs, jums prisiųsiu čekį už

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

TV, telefonu ;ir .kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė Ir savaitinės skiltigą “Aplink mus ir mūrą nasrai” 
intorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatą, kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rudo-

.1 I

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?

COUNTER GIRL
Mature woman needed for fast food 
snack shop. Good Pay, Good Tips " 
(around 3250 per week for 40 hrs.) 
Elmhurst area. Call Vicki for inter
view.

kaityti fr platinti Naujienas; atsirado' mec
tinimo vajaus .febai; vertingomis dovanomis

Mykolas; Karaitis,-sav. Grand Shores moteHo fr 'R^ddetfdrrfo vfešbhSo, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813-391-9733, paskyrė Į.

šiais metais, lapkričio 18 d. 
suėjo 60 metu nuo Latvijos Ne
priklausomybės paskelbimo. Či
kagos latviai Nepriklausomy
bės minėjimą pradėjo tos sukak 
ties išvakarėse, lapkričio 17 d. 
s?u ruošdami valdžios ir paverg
tu tautų atstovų priėmimą Čika 
gos Latvių Bendruomenės Cent 
re. Iš aukštųjų svečių dalyvavo 
ir sveikino mero Bilandic pava 
duotojas Aid. Leskowski, kogr. 
Annunzio atstovas, Illinois vals
tijos seimelio narė Penny Pul
len, kuri visuomet karštai užta
ria pavergtųjų teises, Gen. kon
sule J. Daužvardienė, ALT’os 
atstovas kun. dr. J. Prunskis, 
Laisvosios Kinijos atstovas ir 
visa eilė amerikiečių visuomeni
nių organizacijų ir pavergtų tau 
tų atstovų. Daug sveikinimų 
gauta raštu.

Priėmimas buvo pradėtas in- 
vokacija, kurią sukalbėjo rev. 
V. Landmanis. Įžanginį žodį ta 
rė Latvių Bendruomenės Cent 
ro pirm. V. Viksnins, užbaigoj 
kalbėjo Čikagos Latvių Organi
zacijų S-gos pirm. I. Bergmanis. 
Latvių kalbėtojai ir pavergtų 
tautų atstovai pažymėjo, kad 
pavergtų tautų išeiviją jungia 
bendras tikslas — tautų laisvė, 
ir kad būtina palaikyti tamprų 
tarpusavio ryšį. Kuo tampresnis 
tas ryšys bus, tuo būsime pajė
gesni ir paveikesni didžiųjų tar 
pe reikšti savo valią kovoje dėl 
laisvės.

Meninę dalį, atliko “Daugavas 
Vanadzu” moterų oktetas, gra
žiai padainuodamas keletą. lat-

ELECTROS ĮRENGIMAI, = 
t PATAIbYMAi
} Turiu Chteaęos miesto leldlirą 
1 Dirbu Ir užmiesčiuose jrrit H' 
t rirtfuotai ir sąžiningą! 
i KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
I TeL 927-3559

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ ^NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Išnuomojamas kambarys vieno -as
mens bute su virtuvės ir kitomis pri
vilegijomis. - Tel. 925-8761.

— 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 Astro
logers. (Pr.)

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia____

Di S.I51C
52—55 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

TlWai $93 pusmodiul automobili# 
.UMIlty apdrawdim** panslniaturi

Kreipti
/ A. LAURA I T i * j

4645 Sc. ASHLAND AVK.
SX3-V75 į f

Doctors hnd a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available m the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated Tablets 
or Unfavored -Pnis LrZ4x

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

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
gc - IL 60608.

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!

CALL 372-2092 i

PART TIME OFFICE
& LAB HELPER

High School Graduate needed 4 
hrs./diy including Saturdays. Must 
have typing skills. Fringe bene
fits available. College student con
sidered. Apply in person:

STANDARD BRANDS, INC.
4801 S. OAKLEY
Chicago. III. 60609

EOE
S5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER

JAX. FLORIDA 32207

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug Įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) 
^ Org^uiMeijos ir^asmenys, no
rintieji pasvęikintiJproL A. Var-

NAMAS— SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu 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

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

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 metą, patarnaudama klientams.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A N0REIKIEN1

Wort l^tk SU Chicago, Hl W62f ♦ Tri. WA UX7X7 
OMaHa aeslrfokhnea verat rOtier Įvairiv

MAISTAI li tUROPOf SARiMLIU.

: —- Lietuviu Paštininkų Sąjun 
gos narių kalėdinis pobūvis 
įvyks gruodžio 3 d., sekmadienį. 
Pirmą'vai. popiet Tėvų jėzuitų 
koplyčioje- biis-pamaldos uz"gy" 
vuosius ir mirusius 'sąjungos 'ria-

dėjo bendromis giesmėmis ir 
maldomis, pravestomis pamoks
lininkų. Po religinės dalies bu
vo akademija latviais kalbė
tojais ir plati meninė dalis, ku-| 
rioje buvo solo dainos, chorai, Į 
tautinių šokių šokėjai, kanklių \ 
ir varpelių muzika. B. M.

2 AUKŠTŲ muro 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 Euksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
ei uette Parke.

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

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express fjorp- 

MARQurrri gift farcili fskvicb 
L»1 W. *7T* CIiIcm., IIL 10629. — T»L WA *-t7S> 

053 K Hatalwt ChlcM*. IIL «5«*. —. Trt. 15443» 
V. VALAMTINAS

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio . Proga — Mieste

Graži, lengvai skaitoma i 
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.

JANITORS
PART TIME

5 night per week.
3 hours pee night.

In Western Suburbs. 
Lombard & Bensenville areas.

833- 6687
(Must speak English)

3-5 years, exp in various 
of shop supervision req'd. 
to direct & instruct & train a must. 
We are a mfr. of heavy ind. equip 
ment loc. in Chgo. easily reached 
by and expy. Sal. comm, w/exp.: 

Benefits — The Best
INTERESTED?

TAKE TIME AND CALL

Naujieną vadovybė dr Platinimo vajaus korija'krripfeM < visus stati' 
Mojus ir.į visus lietuvius, ir.prašo pasekti knygnešių £ei lietuviškos spau
dos-pirmfeiąpaVyzdžiais, platinant šį seniausia Amerikos lietuvių dįenraštį, 
far juo susipažįstant ir'jTužriprenumeruojant tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos-spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos Iri još* zmčnią' gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant j Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų-reL 

e renesanso- > rrzT/JT?
vis PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI; U• ;

knrie prisidėjo

We are looking for machinists w/i 
3-5 years exp. and setup N/C 
machines.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridėd amui ________ doL

fru {
Pavardė Ir vardai ■ - ■ ----- — ------- - —___ ___

3 yrs. e£p. welding may 
you.

. - 220 Waubansee -Road
Riverside, Illinois

(Located across from Forest Preserve) 
Newly decorated X carpeted 3 bed
room Brick Home. Living room, Din
ning room, & recreation room. Lot 
size 85x160 Immediate Occupancy.

Also shown by appointment.
$79,900.00 - 863-8215

H, KAZt BRAZDZIONYTE, 
“i PROGRAMOS VEDtJA

Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak. 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 ft Street, Chicago, Illinois 60629 
Tehf. - 778-5374

MEDICAL OFFICE WORK ’
Interesting general office work in 
medical center of large university., 
Excellent typing skills and good 
knowledge oi english required. Wide 
variety of duties, will work with sev-i 
erai doctors. Good fringe benefits,!

Į free tuition and opportunity to ad- j 
... _, . . , vance. Call: ■

Position available for experienced . 996-7657 between 9 and 5.
L-8000 or L-9000 operator. Must be 
resident of Elmwood Park. Excellent 
starting salary & pleasant working 
conditions. Fop interview call Mr. 
Nestman. Village of Elmwood Park.

452-7300

— Poetas Bernardas Braz
džionis atvyksta iš (Kalifornijos 
dalyvauti jo lyrikos ir dr. Juo
zo Briedžio kompozicijų rengia
mame koncerte gruodžio 10 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
(kntre.

vių liaudies dainų. Išskyrus dai 
nas. visa kita buvo anglų kalbo
je. Priėmimas vyko iškilioje nuo 
taikoje. Akys gėrėjosi skoningai 
dekoruota tautinėmis emblemo
mis scena ir elegantišku salės vi 
daus įrengimu. Gausios gyvų gė 
liu puokštės ir salėje išstatytos 
pavergtų tautų vėliavos taip pat 
prisidėjo prie vakaro iškilmin
gumo. Išskirtino įspūdžio teikė 
užkandžių stalas, paruoštas lat
vių moterų kruopščiu rankų, sa 
vo įvairumu ir išpuošimu.

Vaišių metu buvo galima ap/metin? prenumerata Tuo tarpu 
žiūrėti gretimoje patalpoje įruoš likite sveiki» Dėkui naujam 
tą latvių liaudies meno muziejų staitytojui p. M. Pilkaunikui už 
ir dail. M. Krumins paveikslų dėmesi Nraujienoms ir jų plati. 
parodą. Inimo

Lapkričio 18 d. Nepriklauso--kurie jį ^pažindino su Naujie_ 
mybės minėjimas vyko be kvies nomjs 
tinių svečių, vienų latvių tarpe, ir davė adresa_ Dabar Naujie_ 
Carl Schurz Aukštesniosios mo-!nas skaityti mada.
kyklos salėje. Minėjimas prasi-j _ Antanas Ras}anas iS T(yron 

j to lankosi Čikagoje. Vakar jis 
buvo Naujienose, domėjosi spau 
dos darbais, apžiūrėjo rinkylą 
ir spaustuvę. Malonu buvo su 
juo susipažinti ir pasikalbėti 
aktualiais visiems lietuviams rei 
kalais. Ta proga jis pirko lietu
viškų knygų, pratęsė prenume
ratą ir įteikė $7 auką. Dėkui už 
vizitą^ naudingus pokalbius ir 
už auką.

— Žurn. Jonas Leonas iš Cle- 
velando yra atvykęs į Čikagą 
Dėkui už vizitą Naujienoms ir 
už naudingus pokalbius.

~ . — Dėkui Petronėlei Urbonie-
“Prašau tuoj pra-: ne£ į§ Rochesterior New Yorko 

Naujienas. Aš j valstijoje, už gerus linkėjimus
j ir sveikinimus artėjančių šven
čių proga, taip pat už $5 auką, 
atsiųstą pratęsiant prenumera-

— Reorganizuotos JAV Lietu
vių Bendruomenės Marquette 
Parkč apylinkės metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruo 
džio 3 dieną, 11:45 vaL ryto, 
tuoj po mišių, parapijos salėje, 
esančioje 6812 So. Washtenaw 
Avenue.' Visi nariai ir Pritariau 
tieji Bendruomenės vedamam 
darbui kviečiami šiame susi
rinkime dalyvauti.

Valyba

rius. Tuoj po pamaldų p. Rep
šių namuose, 6608 S. Richmond, 
bus metinis narių susirinkimas 
ir bendros kūčios. Paštininkai su 

vajui, dėkui jo draugams,* šeimomis ir pažįstamais kviečia 
mi dalyvauti pamaldose, susirin 

turėjo teigiamos įtakos ^kime ir kūčiose.

ną jo pagerbimo akademijoj, 
prašomi savo sveikinimus įteikti 
raštu. (Pr.)

BEST THINGS IN LIFE

CONSTIPATION
Doctor proyen ingredient




