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NEVERS SOVIETŲ KARO JĖGŲ ATŠAUKTI IŠ KUBOS
Rugpiūėio 18 d. Reuteris ir Deutsche Press Agentur pranešė, 

kad Duisburge, Vakarų Vokietijoje, rugpiūčio 16 dieną politinio 
prieglobsčio pasiprašė “sovietinis pilietis” Vladas Česiūnas. Žinių 
agentūros- paminėjo 1972 -mėtų olimpinius žaidimus Muenchene, 
kur Česiūnas, kartu’ šu- rusu. Lobanovu, dviviete valtele išsikovojo 

.aukso medalį 1000 metrų nuotolyje.-Be to, Česiūnas kelis kartus 
buvo pasaulio čempionas. Į Duisburge vykstančias pasaulio irkla
vimo pirmenybes jis atvyko kaip turistas.

Vladas Časiūnas, 39 metų-am
žiaus, buvo viena įžymiausių 
Lietuvos sporto žvaigždžių poka
riniame laikmetyje. Jis 15‘.kartų 
buvo Lietuvos kanojų meiste^ 
riu, 6 kartus Sovietų Sąjungos 
meisteriu dvivietėje ir kartą 
vienvietėje, Apkartus pasaulio 
meisteriu dviviete kanoja, ir lai
mėjo daug tarptautinių ’ varžy
bų. 1973 ir 1974 m. V. Česiūnas 
buvo išrinktas geriausiu Lietu
vos sportininku. C '

“Draugo” bendradarbiui Vo
kietijoje česiūnas pareiškė, kad 
jau nuo. pat vaikystės jis svajo
jęs apie Vakarų pasaulį.. Daly
vaudamas sportiiįėše varžybose 
užsienyje jis matęs “koks skir
tingas yra laisvas pasaulis nuo 
komunistinio ‘rojaus’.” česiūnas 
žada' rašyti atsiminimus apie, 
sportinį gyvenimą Sovietų ■ Šą- 
jungojfe. ‘ .’

PABĖGO JAUNAS LI.ETU- 
... . . VIS MUZIKAS 

' . t • • - T, . i

■ Iš -patikimų šaltiniųhj^tirta, 
jog Europoje1-pabėgo įCz^iąįdudas 
Kasiulis, ■ gitnęs 1957 m;, ? muzi
kas. Sovietai 'deda pastangas jį 
surasti ir susigrąžinti. •
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LATVIŲ JŪREIVIS , 
PABĖGO. Į ŠVEDIJA

š.m. biržėlib 18 d. latvių jūri- 
ninkas Juris Kalniriš iš sovieti
nio laivo-pabėgo į Švediją, kur 
jis gavo politinį prieglobstį. Jis 

'nepastebėtas iššoko į jūrą, kai 
dauguma jūreivių žiūrėjo tele
vizijos filmą.’ Jau visai nusika
mavusį Kalninšą ištraukė šve
dų žvejai. ,

Lietuvių Kunigų Susivienijimas 
Brazilijoje.

i’i

KINIEČIAI PAŠIEPIA MASK- 
: VĄ, GIRIA LATVIUS

“Latvių šventė Gotlando salo
je sukėlė piktų Maskvos šauks
mų”, rašo Pekino laikraštis Žen- 
min Žibao (1979.7.2). “Nors lat
viams tikriausiai maloniai skam
ba jų gimtinės dainos, jos sukė
lė, didžiarusių šovinistų Maskvo
je įtūžį. Maskva įteikė Švedijos 
užsienio reikalų ministerijai 
grasinantį’protestą, kuriame tei
giama, jog latvių dainų šventė 
Gotlande yrą-.. n e d r a ugiškas 
veiksmas ir-gryna provokacija”. 
-Pasak kiniečių laikraščio. 
Maskvą supykino ne, latviškos 
dainos Gotlando saloje, bet *‘opi 
problema”, kurią Maskvą nori 
nuslėpti: ..“Visiems gerai,, žino
ma,. kad, daugiau. kaip du mili
jonai latviu s,ąvo krašte yra ne
patenkinti Maskvos vedama dį- 
džiarusįų šovinistine politika, 
siekiančia asimiluoti tautas. 
Latviai kovoja už savo tautinio 
charakterio ir . kultūros išlaiky- 

‘mą. Kremlius gi susirūpinęs, 
kad dainos Gotlando saloje gali 
priminti už šimto kilometrų So
vietų Sąjungoje gyvenantiems 
latviams’jų vargus, iššaukti toli
mos praeities ilgėsi ir sudrebinti 
rusų viešpatiją užimtuose kraš
tuose”. (Elta)
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.BOSTONE JĮ SVEIKINO PREZIDENTIENĖS ROS AL YNN'’ • 
"" CARTER, BAŽNYČIOS IR VALSTIJOS PAREIGŪNAI ■ -•

'BOSTON. — 'Pifmddiehį -čia [. Mielas jaunime!. Nenusigąsk są-

' “KRONIKA” IR “KAZIMIE-r 
RAS” PORTUGALŲ KALBA

Brazilijoje 2000 egz. tiražu iš- 
• leistas Lietuvos Katalikų Baž

nyčios Kronikos 32 Nr. portuga
lų kalba — Cronica da Ingreja 
Catolica na Lituania. šis Kroni
kos vertimas, paruoštas kun. 
Prano Gavėno rūpesčiu, išėjo 
kaip laikraščio. Mūsų Lietuva 
(Nossa LituaniaŲ’priedas. Tas 
pat laikraštis išleido iiĮ kun. Ga
vėno monografiją apie ^v. Kazi
mierą: “Quen e S. Casimiro?” 
(Kas yra Šy. Į^azimieras?), Sao 
Paulo, 1979. 40 p$l. Jau verčia
mas in/Tuošjamas spaudai Kro- 
nikos/ 33 numeris. Leidėjas —

Panama perėmė 
kanalo zona ,

PANAMOS SOSTINĖ, Pana
ma. — Praeitą sekmadienį Pa
namos karo jėgos perėmė dalį 
kanalo zonos, o.pirmadienį buvo 
baigta perduoti visa zona. Kur 
ceremonijas vedė Panamos ka
riai, ceremonijos buvo tvarkin
gos ir garbingos. Amerikos vė
liavą nuleido JAV marinai, o 
Panamos vėliavą iškėlė Pana
mos kariai.

Bet vietomis nuleista Ameri
kos vėliava pateko į jaunų pa
namiečių rankas. Jie džiaugs
mingai vėhavą suplėšė, nes skai
tė, kad kanalo zona buvusi ame
rikiečių pagrobta prieš 76 me
tus, o dabar tą zoną iškovojo 
krašto apsaugos ministeris Oma
ras Torrijos. -j

Paties kanalo perdavimas 
įvyks šimtmečio pabaigoje. Zo
noje tvarką palaikys patys pa
namiečiai. Kanalo operacijas 
tvarkys bendra kanalui admi
nistruoti komisija. Ųą

darigus buvo apsiniaukęs ir lijo į žiningumo. pastangų ir sąžinin- 
lengvas-rudens lietuš.''Tačiau, go darbo, nesibijok tiesos. Ati- 
virš.400.000 žmonių minia entu
ziastingai laukė popiežiaus Jono 
Pauliaus II. Minibs priekyje bu
vo prezidentienė Rosalynn Car
ter ir'kardfnolas Humbėrto Ma- 
deiros,- Bažnyčios, valstijos ir 
miesto aukščihusi 'pareigūnai, 
taip pat Kanados 'katalikų at
stovai. Popiežius atvyko Bosto-

,no aerodromam Airijos lėktuvu 
Boeing 747, pavadintu Šy.:- Pat-' 
riko vardu, .; ' . .. '

Pirmiausia jį pasveikino pre
zidentienė Carter jautriais jr 
nuoširdžiais žodžiais. Popiežius 
į tai tarp kita, savo kalboje taip 
pareiškė: . / ?

— Aš atvykau pas jus, Ame-, 
rika, su draugiškumo sentimen
tais, nuolankumu^ jr Jaika. Aš. 
atvykau j^u .jus pažindamas ir 
jus mylėdamas.'" atvykau palin
kėti, kad jūs išpildytūmėt savo 
kilnią misiją pasaulyje. Aš-svei
kinu tave, gražioji Amerika. AŠ 
noriu pasakyti kiekvienam.! ka.d 
popiežius yra jūsų draugas,

Išlipęs iš lėktuvo, popiežius 
pabučiavo Amerikos Jėfnę. Tuo 
giliu sentimehtu ir prąšįmng^ 
nuolankumu jis pradėjo ’ septy-i 
nių: dienų vizitą šešiuose. Ame-; 
rikos< miestuose.'i Antradienį jįs 
buvo Nevy. Yopke ir 11 vaL kal
bėjo. Jungtinių - Tautų,; organ ižel
ei joje.-Jo kalbą-'trapsbayo dau
gelis radijo irr - visosdidžiosios 
televizijos: stotys.- Jo.kalbąs pa^ L —• Mfeksikosųjrezidentas davė 
sižymi kasdieniškais ^ žodžiais; 
aiškumu ir minčių gilumu. Bbs^ 
:tone; -kalbėdamas- apie ’’.Kristų, 

ii 

jaunimui/ jis. pareiškė: r
Lfi—,Tikroji.medė .yra,daug, rei
kalaujanti. Maną misija nebūtų

darykite sava.-'širdis- Jo meilei. 
Jo -tiesai ir Jo-džiaugsmui. Ne- r O
nuteikite liūdesyje. ■’ -

Ketvirtalienį.popiežius Jonas 
.Paulius II atvykstą į Čikagą. '

I-v .Ldikuu atidavė 
rii o lė ktuVo va i ra

t LOS ANGELES. Cal. — Pen- 
kiasdešimt ’deyyniu, metų lakū
nas, kap. Vernon- H; Julis. prieš 
skrisdamas iš Sava jų į Los An- 

■ gėlės, papasako-jo savo padėjė
jui.. kas reikėtų daryti, jeigu jis 
sunegaluotų. Išskridęs iš Hava
jų jis perdavė-vairą ir išėjo į 
prausyklą. f ’
■:: Lakūnas praskrido geroką ke- 

;lio dali, bet kai reikėjo leistis, 
tai jis paprašė pakviesti kapito
ną,kad patartų jam kaip orien- 
: tūptis.-Patarnautoj ai įėjo į prau
syklą. ir-jradoVkapitoną gulintį 
ant .grindų. Lakūnas laimingai 
nuleido keleivinį lėktuvą ir ati- 

[ darė duris laukiančiai ambula
torijai.

<■< Kapitonas Julis buvo pasku
bomis nugabentas į ligoninę, bet 
jis c jau neatsigavo. Ligoninėje 

:!jis mirė. Lakūnas labai dėkin- 
-ga'š už*gerus patarimus. Kapito
nas, matyt, nujautė/kad širdies 
priepuolis jį smarkiai suspaus, 
šitas kapitono elgesys išgelbėjo 
keleivius iš didesnės nelaimės.

suprasti, kad Meksika nemokės 
už-’’prasiveržusio mineralinio 
aliejaus-padarytus nuostolius.

^KALENDORSLIS _

Spalio 3: Marija Jozefą, Eval
das, Alanta, Milgintas.

Saulė teka 6:48, leidžiasi 6:31.'
(T*n ’ unhtfi. 1 <.T- ■ ' ’-/*

— Kalbama, kad vysk. Mar^ kalaujanti. Man<j misija nebutlį 
cinkus galėtų popiežių nuvęžti* sėkminga, jėi aš jums nepasaky- 
į Cicero ir parodyti • švento- An
tano bažnyčią, t

— >. ■<» .« į . fl. - į
, y -j n . '■ 1

* — Popiežius Jonas Pauliną II 
antradienį pasakė Įdomią kalbą 
Jungtinėms-įTautom^.-5.3 Į

čiau aiškiai... Meilė.ųeikalaūja 
pastangų ir asmeniško pasišven
timo .-Dievų, valiai.. -Tai,<ręišk*a 1 

, ne tik disoipljną ir > pasišventi
mą, beį.tajp pat džiaugsmą ir 
žmogausg.-pąp^gų'.-sišpįJdytųą-...

M — Apskaičiuota, kad iš Mek
sikos* įlankos prasiveržė 110 mi

lijonų galonų 'mineralinio alie
jaus iš plyšusios versmės.

uos**- Labai piktos bitės užpuolė 
-šešis,-’taivaniečius, lipančius j 
kairinę. Vienasi sportininkas mi
rė nuo biftu^gįhmų. - ra -

Čilė neišduos nusikal- 
tėJiu Amerikai

SANTIAGO, čflė. — JAV vy
riausybė pareikalavo Čilės vy
riausybę išduoti friš ‘aukštus '"Čf-j 
lės pareigūnus, kurie organiza
vo buvusio či’ Ų, ursiemo reika
lu minister’ Jrlando. LetelUėr 
nužudymą Washingtone Gavu
sio .minįsierio autor- .dilyje bu
vo Įrengta bomba. Kai bomba 
sprogo, užmušė minister!. Tar
dymas,. arestaj. ir teismas nusta-: 
tė.. kad bombą, padėjo try s Ku
bos/ tremtiniai,: gyvenę Ąmeri-’ 
kdjer bet i viską organizavo trys 
aukšti-dabartinės. Čilės vyriau 
sybės pareigūnai.

JAV vyriausybė reikalavo iš
duoti 49 jmėtų. amžiaus Contre
ras. buvusį tuometinį Čilės žvaL 
gybos viršininką, ir du jo pava
duotojus: pulk. Pedro Espinoza 
ir kap. Armando Fernandez.

Amerikos policijai pavyko su
imti kubiečius, padėjusius bom-

į Letellier automobilį.bą

Jackson kalbėjosi 
su Sadatu

KAIRAS, Egiptas. — Pirma
dienio popietę JAV juodžių va-Į 
das. Jesse. Jackson kalbėjosi su j 
Egipto prezidentu Anwar Sada-I 
tu įv?’’':'is ArJmųįų Rytų tai
kės reikalais. Prezidentas Sada- 
tas pareiškė, kad jis nemato rei
kalo skubotai pasikvieti Arafatą 
į taikos pasitarimus. ,

Arafatas keliais atvejais yra 
grasinęs nužudyti prezidentą Sa- 
datą. Sakoma, kad jis net siun
tęs palestiniečius teroristus į 
Egiptą pasikėsinti prieš"'Sadato 
gyvybę, Jesse Jackson nieko 
apie-tai nebuvo girdėjęs ir ne
manąs, kad Arafatas būtų toks 
žiaurus.

Vis vien 90 minučių trukusia
me pasitarime Jacksonas ragino 
prezidentą Sadatą imtis inicia
tyvos, kad teisingumas įsigalėtų 
Vidurio Rytuose, kad izraelitai 
ir palestiniečiai galėtų surasti 
bendrą kelią, vedantį į pastovią 
taiką šiame rajone. Prez. Šaria
tas sutiko šį klausimą iš naujo 
peržiūrėti, bet jis įbrėžė palesti- 
meČiiŲberuhadarbiav?m<Y

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris pareiškė, kad 
jis, gavęs informacijas iš aukš
čiausių sovietą valdžios atstovų, 
nutarė neversti sovietų karo jė
gų atšaukti iš Kubos. Prezidentą 
užtikrino, kad Kuboje esančios 
karo jėgos nesudaro jokio pavo- j 
jaus JAV ir kitų Amerikos vals
tybių saugumui, todėl jis nuta
rė neversti sovietu valdžios ai-, 
šaukti praeitą mėnesį atsiųstas 
karo jėgas.

Vietoj sovietų karo jėgų išve
žimo iš Kubos, prezidentas Car-, 
tens, pasitikėdamas sovietų pa
reigūnų žodžiu, nutarė palikti 
sovietų karo jėgas Kuboje, bet 
sustiprins visą Karibų jūros ap
saugą.

Jis įsakė sudaryti Karibų salų 
ir vandenų vienetą,- į kurį įeis 
visos ginklų rūšys, kuries sau
gos JAV teises ir interesus ir 
seks tolimesnius sovietų karių 
judėjimus Kuboje. Prezidentas 
įsakė įsteigti Floridoje. Key 
West srityje,' specialaus Karibų 
vieneto centrą,’ kuriam pavesta 
sekti Kubon atsiųstų rusų karių 
veiksmus ir imtis priemonių, jei, 
rusai bandytų dar daugiau stip
rinti savo karo jėgas' Karibų sri
tyje af kitojė šio žemyno vie
toje.”

Prezidentas pareiškė, kad jis 
pasitiki sovietų valstybės vadų 
užtikrinimams. Sovietų valdžios 
atstovai tvirtina, kad sovietų ka-| 
ro jėgos jau 17 .metų esančios 
Kuboje, bet niekad per tuos me
tus sovietų karo jėgos nesudarė 
jokio pavojaus Amerikos terito
rijai arba pakenkė JAV intere
sams, .. . _ _ .

Prezidentas taip pat pareiškė, 
kad JAV imsis priemonių ati-? 
džiaū sekti Kuboje esančių so-j 
vietų karių veiklą, taipgi seks 
sovietų karo jėgų veiksmus ki
tose pasaulio vietose.

Prezidentas taip pat prižadėjo 
teikti ' Pietų Amerikos valsty
bėms didesnę ekonominę para
mą. kad būtų ramybė tuose 
kraštuose ir užsienio agitatoriai 
negalėtų kelti maisto.

Preziedntas taip pat pridėjo, 
kad jis pasiųs Amerikos laivyną 
į Indijos vandenyną. Tvarkai ir 
ramybei palaikyti Amerikos ka
ro laivų esimas Indijos vande
nyne yra būtinai reikalingas.

Prezidento Carterio kalba la
bai plačiai komentuojama. Dau
gelis radijo ir televizijos klausy
tojų nepatenkinti, nes jie tikė
josi griežtesnės kalbos iš krašto 
prezidertto. Daugelis laukė tie
saus ir stipraus žodžio sovietų 
vadams, kad būtų pastotas ke
lias tolimesnei sovietų ekspan
sijai.

Daugelis tikėjosi griežtesnės 
prezidento kalbos, bet jos nesu
laukė. Reikia manyti, kad pre
zidentas, gavęs tiksliausias in
formacijas, jomis vadovavosi ir 
sprendė. Bet tas sprendimas la
bai skaudžiai paveikė JAV fi
nansus. '

PreziddTrtb kalba-buvo litiko-

Balionas nusileido
Ohio valstijoje 

, /

VAN WERT, Ohio. — Keturi 
Amerikos balionistai norėjo per
skristi visą vakarų kontinentą 
balionu, bet jiems nepavyko. 
Praeitą savaitę visi keturi balo- 
nistai iškilo į padanges Orego
no valstijoje. Jie naudojo 100 
pėdų aukščio balioną. Oras pasi
taikė labai patogus, jie lengvai 
iškilo ir pradėjo plaukti- į rytus.

Kai 'balionas’’’’pa šlekė ' Ohio-.. 
valstiją, tai jis pateko į d.delę 
audrą. Apačioje pylė lietus ir 
daužėsi perkūnija. Jie buvo pa
siruošę nusileisti parašiutais, bet 
sugebėjo pasiekti žemę balionu. 
Balonistai sveiki, nors vienas 
nusileidimo metu koją nulaužė. 
Visi gerokai išvargę, nes vėjas, ‘ 
lietus u perkūnija juos gerokai 
kankirvv ko! pasiekė žemę.

— Meksikiečiai valo Dievo 
Apvaizdos bažnyčios apylinkę, 
pro kurią pravažiuos popiežius 
Jonas Paulius II.

— Penktadienį- popiežius 8:30 
vai. ryto.-bus Marquette ParŲe. 
J. Bagdžius pataria visiems LB 
nariams 7:15 vai. ryto rinktis 
prie..yęiiąvų. pakėlimo vietos;-
---------- ------------------- - ------------------------ _

ma garth didelėje paslaptyje. 
Baltieji SRūmai tiktai 4 valan
doms prieš kalbėjimą davė ke
liems didesniu laikraščiu korės- 
pondentams josios tekstą. Nėr. 
spėjo prezidento pozicija paaiš
kėti. doleris pradėjo smukti. Iki 
to meto už aukso unciją mokė
jo 400 dolerių. Pirmadienio V®* 

į kare ir antradienio rytą kai ktr 
j rįe Europos bankai mokėjo $440 
’ už unciją. Londone mokėįo 

$426. Niekad auksas nebuvo 
toks .brangus, kaip antradienio 
rytą. Daugelis manė, kad prezi
dento kalba bus griežtesnė, bet 
ji nebuvo. Tuo tarpu JAV eko
nomistai kitaip galvoja: laikyti 
sovietų karo jėgas Kuboje ru
sams labai brangiai kainuoja ir 
kainuos.

Jtamy Cačter

Prezidentas Carteris leido at
vežtiems rusams pasilikti Ku 
boję, bet įsakė sudaryti avia 
cijos, laivyno ir marinų viene

tą Karibų št^Štnš' safigoti.



Suklupęs ant kelių prieš velnio pagundą, 
Jutau nemiegodamas — pragaras bunda . . . 
Ir cnatos čystatos keliu mėnesienos 
Nuskrido.- Likau ant bedugnės pats vienas.

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėst® RIMAS NEREMAViaiVS

Iro — Hitlerio pėdsakais, Cho- 
njeini — žudynėmis, arabai — 
alyva, Amerika — infliacija.

• Ar bet kokia gyvybė gali 
egzistuoti po 18 pėdų stoninio' 
ledu, ten, kur nė vienas procen- ‘ 
tas šviesos nepraeina? Taip, sa
ko American National Science 
Foundation. Narai rado daugy
bę rausvos spalvos algae dvie
juose prėsko vandens ežeruose 
Antarlctikoje. Zoologijos profe
sorius, George M. Šimrrlpns Jr.: 
sako, kad šie maži orgąpizmai 
gali gyventi 4 mėnesius tamsoje, 
ir gali veistis. Dr. Dąvid Morton 
sako, kad ir Arktikoje, yra po 
storu lędu ne tik moliuskų,, bet 
ir žuvų. , . , , . ;

® New England Journal’ of 
Medicine rašo-; kad Disco mu
zika 'suluošina jaunimą:: 1) nuo 
leizerio šviesos - sugadina akis. 
2) apkurtina, 3) sužaloja kojas 
ir nervus, 4) iškreipia kūno 
anatomiją. Viena- mergaitė ga-

kojo's pirštų užkrėtimą- Pirš
tų pliauškinimas juos išsukio-

iš vietos- Teinple -univęrsite-'. 
sporto medicinos centras ši

tą jaunuolių akrobatiką pavadi
no diseomanija. ; ;

• Oregon Journal rašo, ko
kia orgijas kėlė- viešai homo
seksualai West .Lipi) parke prie 
stalų ir išvietėse. (Policija parką

Pasikalbėjimas
Maiki 
su Tėvu

Hžys ir lapfe

VO

* 1 '

Rinkti diktatoriai ir nerinkti 
visuomenininkai

Dirvos 37 nivvvh- savo* skilty7 
je “Iš kitos pusės’’ rašo apie to
kius dalykėlius,

“Turėjau nujautimą, kad V. 
Rastenis dar ilgai Akiračiuose 
Įrodinės' brinkimų pranašumą 
prieš kitus valdžios sudarymo 
būdu. Tai'jau jo paprotys viską 
išsiaiškinti iki pagrindų. Ir iš 
tikro jis'apie lai kalba rugsėjo 
mėn. N'r. ši kartą jis paberia 
Įdomių prisiminimų. Taip kun- 
V. Mironas jam sakęs, kad da
lis tautininkų elito po gruodžio 
17 d. preversino maniusi, kad 
be ęinkimų valdžioj ilgai sėdėt 
negerai. Jų nuomone pakilęs po 
perversmo partijos populiaru
mas leistų pravesti pakankamai 
savo atstovų, Įgalinčių parla
mentinėse kombinacijose turėti 
žvinu. gal net lemiama svorį. 
“Bet. — sako Rastenis,.— aiytai 
dėl Voldemaro nepalankumo,-ar 
ir dėl Smetonos delsimo ... — 
iš to su manymo’ nieko neišėjo.”

Vėliau 1944 -m. pradžioje. 
Rastenis patekęs į intymų po
sėdį. kur tas pats dekanas Mi
ronas ir kiti tautininkai pinta-: 
re.-, VLIKo vasario 16 d. dekla
racijos projektui, išsivadavus 
laikinai laikytis 1938 m. kon
stitucijos- tačiau tuojau pakei
čiant prezidento ir seimo “trūki
mų įstatymus, derinant juos 
prie normalių demokratinių -rin
kimu dėsniu.

Jei tai būtų tik prisiminimai 
ar net atgaila už buvusią talka 
nelinktom institucijom, autė- 
riui galima būtų tik paploti. De
ja, “Rastenis taip ilgai stengiasi 
Įrodyti lik Bendruomenės pra- 
našmną už .XL I’ą. nors dar nie
kas nesiginčijo, kad krašto ar 
net organizacijos valdžią ge
riausia būtų išrinkti. Dar tačiau 
negirdėjau, kad rinkimais bū
tų ^gaminami rašytojai, žurna- 
Tisįti. menininkai ir kitokie 
sp&ialistai- Taip pat ir idėjos. 
O mūsų atveju, kaip pats Ras
tenis pripažįsta, reikalas suka-

ja 
to

f’rie ežero šlaite
po eglaite 
turėjo lapė ’olą.

Už šimto žigsnių senoje 
išpuvusioje giioboje 
ežys turėjo šovą.- * f >"

> -

lUliK

— Maiki,. ar tu skaitei Nau
jienų a'pžvaigminko ’raštą,’’šių 
metų rugsėjo 20 d-, kuriame jis 
prašo paramos Naujienoms?

. Skaičiau, Tėve. Aš savo 
., ... j . ._______ .... Jauką; jau paskyriau ir pirmai,

tuoti lietuvybę Amerikoje kaipjiiaį ruošia maršus, ir .reikalą u- ’.progai .pasitaikius -įteiksiu. Esu 
laikraščių redaktpriai,, kurie ją ja pripažinti, jiems; “iygias':tei- ! ’ ‘ -

sės” . . . ; - j >;<. ....
■ * - ■ \ x - i - j - - ■ ■'

sakoma, ‘pilna}... • b? Visai .’malonių
man rodos,

' ’ tyti porą eilėraščių .IŠ' leidinėlio Į

si ne kaip rinkti barių . mokes
čius ir ruošti jiems’ pramogas, 
bet apie ‘politinę ręprezentaci-j uždarė, kad. nepiktintų padorių 
ją’. Kas geriau gali . reprezen-j gyventojų. .Chicago)'e jškryp.ė-

sielojasi ne ilgais švenčių .sa
vaitgaliais, bet dirba jai, kaip 
šiame krašte sakoma 
laika’. Todėl, i
Rastenis be reikalo prikiša .Gri
gaičiui- Vaidylai i . 
kad jie negavo jokio įgalioj inio 
iš tiesioginių ar kitokių rinki
mų. Iš tikro jie ar jų .įpėdiniai 
reprezentuoja tūkstančius savo] . 
skaitytojų. Pagaliau tame, pa-1 
čianie Akiračių Nr. yra pasikal-] 
bėjfhjas su ūkraimėčių reprę-J. 
zentanlu Washihgtbiie. Kas_jį. 
ia'ihko? t) gi jo, veiklą reiniasi^ 
tik keturių stEičneni-jinių, kū-j •’ > ( 
rię kaip, ir iriušų Ji^fatios ihsli-1'.J 
tucijos verčiasi draMimu, ir Irf-* ' 
tų organizacijų-kafitrfmu. Ar tą.ĮĮ- > ’ 
santvarka ’n^-a ' Al-Tos kbpija’?<^ į, r jų į~'O K~A I

w ■' Jv, -------- :—p-
j Kiek tolėliau būrys vaikinų. A? 
• Atrodo, varžosi lėųfctyhių.
•jie gaudė, stumdo vienas antrą 
Keli iš kario žęnjėn įkrenta. . - 
Voliojasi..4— ir, vėl pakyla- 
tr kaujasi, net ausys svyra. 
Ko jie taip,siaučia 
Nekiaėsia siausdami yįilęąi... 
Pradėję ftūo mažų dalykų,

stalynio laipsnio teisybei ii i 
sveikatai- Todėl nereikėtų gir-{ 
tis teisingumu. Naujienas aš- 
myliū dėl jų pakraipos ir tole
rancijos.

— Tū, Tėve, pasakei geros fi
losofijos gabalėlį"— nei vienas 
spaudės organus nėra leidžia- 
mas nėleišybei skelbti, bet kar
tais Tų redaktoriams ar. bend-■ 
radarbiaihs ^įlenda pagunda už-’

Taip daug pasaulyje yra. 
kad du kaimynai gretimai gyvena , 
ir vienas kito nekūreną.L:; < <kns 
Bet šičia santarvė taip gera.
Ežys dėl lapės nosies ir naudos,

sau nesuka galvos; ’
pas j4 j jos apygardą nevaikšto, . ‘ .

jos kalbint nesitaiksto-, ; o.
Bet lapė netokia: : - •■ >. ■ • ■
čia viena ji akia *' •

, į ežį žiūri, . • •
kita — į kurapkėlių būrį.

O jį tai lanko ir po daugel kaltę
Kur buvus, kur nebuvus, , ,i

. kur Jkliuvūs-, neužkliuvūs — t. ,•• •
ji vis prie ežio vartų • c

.. “Kaimyne, ei! Ar išrdiegdsl?
Parodyk savo nosį!”., ; ‘
O tas nenori jos matyti j.i ■ . ..
nei kk jai besakyti. --'•>>< --u.’; ....

O jeigu jau šlaite kada Pamato,
į kamuoliuką susiriečia, s-. . ■. ■
spyglius pastato, ;i ! ' ■ į'J

■*- ir lapė jo neliečia. '
- Z T ‘ • j ■ 4

Pavasarį vaikų laputė šūšiląukė '.
ir paauginusi su jais medžioti traukė.

.Ežys dabar; jau j jiems 
visiems' ■ - '
pradėjo kliūti, 
ir kaltas būti.
“Tu šioks,

; ,Įjam lapė '-0ko:' ’
“Nepasitrauki nė nuo, tako.-!...
Akis į gūžį susikišęsTfėmatai ;
ir mano vaikus badaiyč f š-.j--■,‘-

Štai vieną kartą ji su savo būreliu ' 
smagi pareina takęliūt o< ,.1'''

O čia — genys. “Is;kur tokie iH^smį.^”
■paklausė7 ji s. “0 ką?” atsakė ta: .
“Ar mail takai 'čia svetimi,
kad būčiau šūširaūkūs ir pikta •? 1

Gavėnam hė’prastai, ' :: v 
tai šiepias ir žaptai. : '
Ko šiandien mums bėreikfe!”

i1 " * ’ i ■ » ’ ;, - 1

— “Bet ko taip nusiteikę?”, 
tas vėliai klausia jos.

"Geny, tu nematai dienos!
Mums šiandien visą diėiią .pūik¥ai--ktdj'd'S.
0 štai dabar,—kaip geniui '
mes grįžtam išsimaudę su eziuA*

Genys febai ūtisistebėjo. _ _r
*0. ta. tblfeti 'ptė^.ėjo.: ;; - ;;

“Sakyk, g'ėhy, ūr bū-čd tai grižui
Toks artimas- kaitnynas-^y - s * 

gali sakyt — tas pats skiedryTras
o nosies neparodo, .^k' :v '

■z 'Hpensininkas;. ir-' stambių sumų 
neturiu, 'be Ii vistiek šį tą kas mė
nuo nulykiju', fd kas mdyLyta,; 
Tuo tegul pasinaudos Naujienos- 

sakai, t Mmkjį ^N%ų; (gaįĮiqti kitus tos' pat profesijos j

ta. Kas nors nebėro yra žmo- . 
^auš prigimtyje.

— Taip, Maikiy.-žmogaus pri- . 
gimtis kalta. Ne visi turim jė
gos ' atsispirti pagrindai, kuri 
yra apsėdusi žmogų nuo pirmo-1 . 
joj Adonio..’ Mozė,' rašydamas Šv.-j 

' IjtRšta,’ įą. blogį teisingai paste-į 
feėjb. Taigi ir’ dabar žmogus, kai] 
kada', krypteli is teisingojo ke-J 
lio' ir pasuka Į blogį. Keli neap-J 
galvoti žodžiai, išstumia daly-- 
ką''Iš; teisybės. “Pagaliau daug.* 
]5risidėda pažva-lga. Juk žvel
giant į dalyką iš viėn’o taško, 
tab 'dalikas atrodys vienaip, 
žvfelgih'nt iš ‘ kito — kitaip-: Taigi 
.nekeikia perdaug didžiuotis tei
singumu, o pas artimą matyti 
daugiau net'ėišybfą, nėgė jn yra..

— Tėve, ar tu manai, kad fr, 
Naujienos, kai kada, parašo nė-, 
teisybę? ir

ir šimučiui,: ^AGYS KLAJOJA Tr“GAlVO- ji^pnts reikią paramoą. Įr užgaulioja. Ir krėni-|

MAGARYčIOS

e Didžiausia klaida yra Įsa
kinėti, jei nesi tikras, kad tavo 
komanda bus Įvykdyta (Grafas’ 
Mfržrbeau). Yra datig Kunkiati' 
įsakinėti, rtegu vykdyti :(Frie- 
ricli Nitzch'e). D’ė'iig le'ngvra'u \.T .... . _-, -v^.- L.-U. •• i -N c.- t įniršta taip, kati amžinaiatrouxii įsrfnntrfign kitiems, ne-1 ‘ ,.. T . .~ e v' X J ‘ k 1 Atrodo, musis, išdykaus, > gu sau pačiam (Liia RocneT0u--,-ę^A L, s •'■. Gd' ’<*•••'... , Kol viisū kas ar gala gaus .cauld). > ‘ ”

- • .. r ■ i

e Senato Agrikultūros k b-1 
initėlas. norėdamas propaguoti 
žemės riešutus, žinomus peA-j 
nuts vardu, pakvietė vokiečių 
prekybininkus pietų ir stalus: 
papuošė metaliniais riešutais. 
Tai buvo bloga rėkiama, nes 
vienas vokietis atkreipė dėme
sį, kad ant tų metalinių riešutų 
buvo Įrašas “Made in Japan”.

'ė Kas kuo garsėja: Pusi ja — 
girtavimu, lenkai — popiežium, 
žydai karingumu, lietuviai 
— tarpusavėfn rietenom, Cas-

CL

‘Studentu didelis būrys 
Tri'nkšrrra'ūja, barasi ir deras; 
Nežino pro kurias duris 
Všėiti jfėhils pėKėtilTn 
VYėni jų n’dri sttrdij'ueti
Ir knVgžiS iš tvė'p'šTfĄ traūkia, 
Kiti gi ban'do ’uždainuoti, 
Bei trūkičfrTų W‘^A%’ė*kia. 
Taip jie Tk^rkai pasibarę 
Ir ką daryti nesutarę, 
Išlaksto' i visus kraštus.
Palikę Įspūdžius sunkius.

Don Pilotas

kad visa sunkiausioji našta gU-i 
la ant 9jUų žmonių — dviejų; 
redaktorių ir i. administratorės.

| Jiems nė vienas darbas nėra 
persūhkus. (Jie. ,'rašo,,, prenūnąe-

■ ratūs. tvarko, ..išveža, kolektuoja
- 'ir bendrą (.tvarką prižiūri. Tai 

»' į nepąprąsĮąs Įsipęreigpjimas 1: A.š,į
J ka.L gausių . ^ocįsl .Security (če- 

' •! kg 'ir ĮšsĮmaipyšių^. dalį pinigų.
|ati(luosįų Nąujiuioms. Juk,, ye- 

/ du,1 Maiki,’ 'ešau n'aujieniėčiAi ,ir 
.. t i,: paĮty'š pirįhiej i tųrfaii. ’ ištiesti.1 

. _. jom’ŠaVd pagalbos ranką. Tu, 
Maiki atsimeni kas atsitiko’ Ke- 
leiviui, sulaukusiam 74-rių me-' 

‘tų: /Keleivfęčiai Trėparėmė, so-į’ 
čialdemokratai pasigailėjo . san
taupų. ir Keleiviui užspaudė 
akis. Keleivis, mirė badu. :

— Gana. Tėve!• Daugiau to 
■ia? Kas ivvko? jjvVkio neminėki Manė' apima 

gailesys ir nerimas. Toks kilnus 
spaudės organa&ė mirė badu?. 
Dabar taūpykini 'dolerius ir pa-' 
remkim Naujienas! '
.4— Bet aš, Maiki, noriu pridė- 

:fi žodį prie Naujienų čapžyalgi- 
•žnūko; rašto. Ji& pęftclau& di- 
^iūoja'si teisybės rašymu.- iuk 
begalima prisileisti iTiiūtlės, kadi 
kiti laikraščiai rašo vien nefei? 

kėip sveikata: čia ji-gali būti.
gali nebūti.. Teisybė ir.Sveikatai nų redakcijos- teisingumą, 
lį'rtįfąši ląįlisniaiš Tr įŠ&s'vaigė^.:;-
MkžVtis pal<r\phn’as ar suskŪu-l Už tą teisinguntą, Naujfends* 
'i^jįpia's išstumia lįas d\ą yra vartos visokeriopos t>arė-: 
$J%ės tikrojo. itdVto. Įr 'pa-, mos. Prie šio pasikalbėjimo pri- 
ąi'aiga Aaūg prisf^feda .pį¥ė^fU.i-J-(tėdu čekį. .

Ne, Maiki, Tesakai j'STėii-' 
jiėnos”, Nerm'ė'šfeatn kalkes Ant! 
laikraščio IsšįiafeĄha įą, 
ką žnYoįiės ^Ara&b'. Khtš Taikraš-; 
tis nerašo. Aš .sakąų, k'ėd Nhū-’ 
j-ren’os išspausdina raštus tai0 
kai'p žmonės pafūšo: neišsufcda- 
iYYok, fteiškridlpdūin'Os- Tės tŪi 

lįjypę.- Taip nėra- Teisybė yrai Vra Nėūjienų nuopelnas. Kiėk 
khip sveikata: čia ji-'gali būti, vienas rašantis vertiną Naujiė-

Tegul bus tavo tiesa. Tėve.;
vistiėk susikalbėti h^alėja'ii. ? g

Ir . nusibodo. /
O šiandien jį ^rie 'ežero sįftikyft

X J 1 'i Lt X-> ■ X ♦rik .

>•7 J£ i;'tq ^.iTU.4

r

4

T- •: - ■”*
c4-. -

•i

te

— Kas čia dabdr 
da/osi?

—Ogi patvirtinta • v
darbininkų ir. ka- 
p-terfistų stotinga 
prfeš k amonis tos.

' t • žaibas ir elektra
; - ♦

Mokytojas aiskiūo • Vaikant 
apie elektra ir tikrino, ar jfe 
SiYpjWo- J; £ .?

•j— Koks skirtumas tarp elck- 
fiįdsį ^teinančioji į MS^ų- bamiiš 
lakiais.’ fr tarp Žatbb^

— Visi vaikai nėžfndjo, tijc 
guyųs
atšTsYdjo ir pasakė:.

- Už elektrą reikia jnblėtK 
b'Iiž raibą nereikia.

S'asikaP>ė5<F'.:
’ A~- 1uJ/gak|ę»-i§te.il^’ti 'šei-. 
mą’Į . klausė pūsimas uO^yiS- 
būsimą žentą, žentas atsa&ė:

Aš ištaikysiu• tik -jūsų duk- 
raif, gi jus f^'iinl’ iPfniino šetmū 
rfėrd reikalingos, pramos- nes

Kaimynui. , j
’ — ’(5 iš kur jus žinote, kad* 

tai buvo iriarto Kūnus? Ar jis 
.ftfni palaikė?

■ — Tai/rfehuvo mano,.sūnus:- 
Jis bųtų^pataikęs • . . ’

: r • Diatbgas šeimoje t j * •- « -
Ylrangidji, tų tSni hfe’ntr 

fetuau. gefbtĮ-*<M laikraštyje yra 
žnvą, tad vieifai Algeria! fčn- 

^’1 vrchW Ir pu&fe — sake' 
Vyrrfs žmonai, fcnioūj atsakė: 1 

Iš tikrųjų ūš esu nn’skri Au
sta, nes iftai) teko lik pusė vyta.

Nutvėrei^ ir į vandėbį 'fritonT?“' -
ir akių paslėpti ’rfėkatfėjd.
— “O kur dabar ,'ėžyš?”
paklausė sUSirupfri^š $enys.

“Dabai* jisai ant kranto prieš saulutę
džiovinasi skrandutę.”
Ir ji su savo būreiiūj a :
smagi nubėgo tiksliu. 5 : :

Genys, dar nenorėdamas tiįcfe'ti,. ’ 
n’ūskrid'o pits į paežerę pažiūrėti.
Ir iš tikfdš tėištbės rado prieš saulutę, 
eželio patiestą skrahdūtę . . . - ■'

(A-. GlfefeRiŪS, PASAKĖČIOS ^., ifius- 
struotos, gaunamos Naujįen^a, kaina $2.).

Sxecwpse
- Tas vyrąs, ten stalo gale,, 

•yra jau gerai išgėręs ir turėtą 
„vfei yra-■■ suaugę rr gali patysoti namo, — sakė vienas Sve

čias greta-sėdinčiai poniai. Po
nia atsakėU

— Jis yra mimo vyras. Ji'jf 
išeina teimo irk iadl, kai jau 
Xisft,i negAli psiiVi . . .

apsirūpinti.

Kai mynę dialogas'' .
Jūsų rijhdih >WiiMėri irome, 
nj. — skiūid&si

1 ■■ j 1 ■■ 11 ■! 1 j u j r Ff r; bĄ f
- naujienos.. rn^ACO e: ILL. 'Wednesday, detober 3, 1979



MENO ŽINIOS
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

ALĮ) sąjungos susirinkimas
Rugsėjo 21 d. Čiurlionio Ga

lerijoje, Ine. Įvyko Amerikos 
Lietuvių Dailininkų Sąjungos 
susirinkimas. Atsilankė nema
žai sarių. Susirinkimą pradėjo 
pirmininkas Mikas Šileikis, pa
darydamas pranešimą apie Są
jungoj veiklą- Buvo minutės 
susikaupimu pagerbti mirusie
ji nariai: prof, dailininkas Ado
mas Varnas, Sąjungos garbės 
pirmininkas ir Vladas Vaičaitis. 
Protokoklą perskaitė kol. Vera 
Švabienė. Iždininkė
Morkūnienė pranešė,. kad Są;. 
junga nėra turtinga, nes buvo 
nemažai išlaidu už mirties 
užuojautas ir kt. Nariai sumo
kėjo savo' metines nario duok
les. . j’ ’” ' ' ■- .

Barbora

*

M. ŠILEIKIS

Iš MENO PASAULIO.

Dr. Antino Lipskio tapybos, 
ir skulptūros darbų paroda te
bevyksta Balzeko Liet. Kultū
ros muziejuje, 4012 Archer 
Avė., Paroda pratęsta iki spalio 
20 dienos. Lankyti galima kas
dien nuo 1:00 iki 4:00 vai- po
piet. *

Prano Baltuonio medžio šak
nų apipavidalintos skulptūros 
paroda vyko .Jaunimo Centro 
galerijoje. Lankytojai itin do
mėjosi metamorfozine paroda.

; Gautas laiškas iš Ralfo, kvie
čiant dalyvauti Ralfo vajaus

Okupuotoje Lietuvoje mirė 
a.a. Pranas Gudynas, dailinin
kas ir dailės kritikas. Buvo gi- 
męs 1919 m. gruodžio 27 d. Ža
sliuose. ’ . .

tetuo.se, komsomole ir taip pa
našiai.

Per !(• metų Institutas Vilniu
je ir \Vrodavo (Breslau) uni
versitetas palaiko glaudų moks
lišką ir didaktišką bendradar
biavimą. 1 er tą laiką Wroclaw 
mėnesinėse kall>os praktikose 
dalyvauja po daugiau kaip 186 
studentų iš Vilniaus, o 10 Wro
davo profesorių praveda dik-

♦ tatihius užsiėmimus Vilniuje. į prie pas.sakymų pn.-.idtda 
Be to, Wroclaw studentai at ^kirbai.

važiuoja į Vilnių pagilinti rusų 
kalbos mokėjimą.! ?) 

Panašūs kontaktai 
Vilniaus “plaoovvką” 
tą) su Varšuvos ir 
universitetais. Jie stengiasi lem 

, kų mokymo įstaigose ištobulin- 
? ti sugebėjimą tinkamai dėstyti 

vilniškę polionistiką ir studen
tus iš Vilniaus nukleipti į poli- 

Tonistikos studijas Varšuvoje ir 
Krokuvoje ‘ •

šių metu rugpjūčio mėn. Pe
dagogikos' Institute Vilniuje 

t vyksta įžanginiai egzaminai no- 
-WaiiKeganaa i j-inčitj Įstoti į sekančią grupę 

........... j siekiančių tapti polionistikos
. A . 1*1* ... ‘studentais.”

Spalio 9-osios proga - ateities vaisiai

KALBA APIE LIETUVĄ KAIP rencija). Pamoksle Vyšyiiskis 
INTEGRALINĖ ISTORINĖS' >>r įminė tucs didelius vyrus, 
LENKIJOS DALĮ. Prieš 10 me-j Kurie išėjo iš Vilniaus univer- 
ių jis atkakliai gynė Lenkijos siteto . . ." 
teises į žemes prie Oderio ir 
Neissės upių”. Tą į«it dar pa
kartojo ir I^ondono “Europos

jungia 
(fcr-pos- 

Jagelionų

Kas čia nasakyta atrodo kiek- 
eiarn lietuviui turėtų būt aiš- 

i—*, kokios draugvstės lenkai Lietuvis Nr. 3.» 1323, 19/b m ... * ., , ,, , ............. siekia su p įtarimu lenr-is^osiOsrugp. 21 d. kadangi šią žiniai .... . -.i •• ■■. i aukštosios dvasiskijos, o lietu- 
lietuvių buvo priimta tvlomis, . . . . , . , „• b ■ i_„,,1 -. . -Iviai vist’.ek lenkais kaip draustam tariant pritariančiai, tail . ... . , ■ . ,.iv1 1 gaiš l‘k džiūgauja. Ir jei tų \o-

ratinklų ir tuėliau stengsimės 
nematyti, tai pilnai galima tvir- 

Štai “Europos Lietuvyj” Nr. j Įjnt;; išeivijos lietuviai sie- 
1/1441, 197: m. sausio 2 d. an-.^įg ne jjetuvai laisvės, bet tik 
trą svariną žinutę, kuri plačiai i okupaci j u pakaitos — vietoj 
po pasaulį buvo reklamuojama rusjškos į lenkišką. O to siekda- 
ir apie lai rašė lenkų, prancūzų, i nij greičiausiai parnešim dirva 
vokiečių ir kita užsienio span- i ainž'fnam rusų Lietuvoje pasi
eta, tačiau lietuviškoji spauda j likimui. TAIGI. KOKIĄ SĖKLĄ 
nudavė to neinątanti. Cituoja-, §iaxdien SfJAM, TOKU S 

VAISIUS ATEITY TURĖSIMU

VKLS-gos ST. Catharines 
skyriaus Valdyba

atidaryme spalio 7 d. Laiškas j A. a. dail. Povilo Kaupo po- 
skaitytas ir priimtas. Nariai (mirlinė dailės darbų paroda 
susirinkime sudėjo $30.00. auką 
ir įgaliojo atstovą dalyvauti pa
rengime. . ; .

Gautas laiškas'iš Ed Valai
čio, kuris pranešė, kad jis sa
vo parodą, vietoj- lapkričio 
mėn., nukelia į. pavasarį, 
kričid mėn. 15. d. parodą 
gia kol. Vera švabienė ir 
S- Butkienė, susidėjusios.

: Nutarta dalyvauti Vasario 
16 d. rengiamoje kolektyvinėje 
parodoje Čiurlionio Galerijoje, 
Ine. Ateinantį pavasarį numa
tyta rengti AlJJS-go^; nąrių pa
rodą, taip pat Čiurlionio Gale
rijoje, Ine. Numatyta rengti ‘ a. 
a. dail. Juozo Pautieniaus po
mirtinę parodą taip pat- pava
sarį.

Į Sąjungą įstojo du nauji na
riai: Juozas Mačėnas ir Algis 
Šliužas. Kol. ’ Šliužas yra baigęs 
jneno mokslus, o’ Juozas Mačė
nas lanko meno mokyklą ir stii- 
ąijuoja pas privačius nioky- 
-fejus. :- ----■—--- - ■-_ 
^-. Susirinkimas buvo rimtas 'ir

Lenkų spauda “krajuje” 
“Dziennik Zxyiazkowy” Chiea- 
go'je su pasitenkinimu persi-

įvyks lapkričio 16 d. .Jaunimo spausdino iš Vilniuje leidžiaino

Lap- 
ren- 
p-ia

Centro galerijoje.

Dail.' Kaupo ’monografiją rū
pinasi Vyt. Kasniūnas ir 
dailininkai: Br. Murinas, J. 
liulis ir A- Marčiulionis.

. - <0. o:

Charlottenburgo pilyje, 
karų Vokietijoje, rugsėjo 
nesi vyko M. K. Čiurlionio kūri
nių paroda. Pasibaigė spalio 6 
d. Iš Lietuvos į parodų buvo at
vežti 36 Čiurlionio paveikslai. 
Ten rengiamuose koncertuose 
grojo’s Čiurlionio ihuzikos kūri
nius. Įvyko tarptautinis čiarlio- 
nio kūrj’bos simpoziumas. Bu
vo pakviestas Aleksis Rannitas, 
kuris skaitė paskaitą apie Čiur
lionį Berlyno universitete.

trys
Mie-

mė-

Svečių knyga

Kas “pasiskolino” svečių kny
gą nuo Čiurlionio Galerijos. 
Ine., 638 Archer Avė., t___
prašome grąžinti.

* ❖ ...

nudavė to neinątanti. Cituoja-į 
me: “VYŠYNSKIS ATŠVENTĖ į 
VI «NIAUS t NDTųRSITETO ' 
JUBILIEJŲ. Taip gruodžio 1 d- 

i “Frankfurter Allgemeine-’ pa
vadino savo pranešimą iš Var
šuvos. *

f) pranešimo . tekste sakoma, 
kad Varšuvos katedi’oje trečia
dienį (lapkričio 29 d.) Lenkijos 
primo, kardinolo Vyšynskio at
laikytomis pamaldomis buvo 
pradėtas dviejų dienų minėji
mas buvusio lenkiško (?) Vil
niaus universiteto 4(H) metų 
sukakties. Dabar universitetas 
priklausąs Sov. Sąjungai, o Įs
teigtas buvęs jėzuitų 1578 m. 
ir buvęs pavadintas Lenkijos 
karaliaus Stepono Batoro var- 

; du.

ENERGY
WISEKanados katalikų savaitraš- 

Įtis ‘Tėviškės Žiburiai” Nr. 32- 
33/1383-1384, 1979 m. rugpjū
čio 5 d. savo skyriuje “Religi
niame- gyvenime” rašo sekan
čiai: “KARDINOLUI STEFAN 
WYSZYNSKI jau suėjo- 75 m. 
amžiaus. Jis, pagal Įstatymus,

(Tęsinys)

ir ruošia lenkų kalbos, lenkų lite
ratūros skyrius Vilniaus Peda
gogijos institute. Jie ten tobu
linasi pagrindinėj mokytojų 
specialybėje -— lenkų kalbos ir. 
literature’s, ir papildomai isto-j turi pasiųsti Pauliui VI savo 

atsistatvdinima. Vatikano iri 
Lenkijos šaltiniai tvirtina, jog’ 
popiežius kardinolo atsistatydi
nimo nepriims. Jo buvimas pa
reigose šiuo metu yra labai 
svarbus Lenkijos- katalikams 

j dėl tebesitęsiančių Vatikano po- 
|kalbių su Lenkijos komunistine 
valdžia ir dėl vykstančių'Lenki
jos konstitucijos pakeitimų. 
Vienas Vatikano atstovas pri
pažino, kad Lenkijoje kard.

dienraščio “Czerwony Sztan- 
dar”' (Raudonoji Vėliava) nau
jausias informacijas apie len
ku kalbos mokvmą ir jos varto
jimą rusų, .okupuotoje Lietuvo
je? Tas informacijas Vilniaus 
dienraščiui (Czerwony Sztan- 
dar) surinkęs istorinių .noksiu kia _ ,pcda.
docentas W. Czeezot būtent: į

“Pasiremdamas SSSR kon
stitucija, kuri garantuoja moks
lą gimtąja kalba, autorius pa
teikia Lietuvos TSR švietimo 
ministerijos duomenis, iš kurių 
paaiškėja, kad toje respubliko
je gyvuoja 124 aštuonkTasės ir 
vidurinės mokyklos su dėsto
mąją lenkų, kalba. Jose mokosi 
arti 13,000 vaikų ir jaunimo’ 
lenku tautybės.

Per 20 metų tiems pirmie
siems forpostams mokytojus

rijos ir geografijos.
. . '. , i

Lygiai to instituto fizikos ma
tematikos skyriuje yra grupės 
studentų- su 'dėstomąja lenkų

į kalba. Be to, jau metai kaip vei- -J - r '< - I ■ . *1 J - I -r . .

stalo,1 se Lautrec tapybos paroda. Iš-
tatyta 109 darbai. Patartina pa- 

| matyti.

garbingas. Kitą? „Sąjungos su- CHICAGOS MENO INSTITU-I
ęirinkimas bus saukiamas lap- TE, šį sekmadienį atidaroma’

' ...... • - - prancūzų impresionisto’ Toulou-‘feričio menasi o pabaigoje.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. < tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin rtatts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. ,
Extin strength with safety.That’s common sense. Thafs Anacin. -

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai . ......................... $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
- mi ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
.'r'"' 494 psl. Kieti viršeliai ........................  $5.00

• 3-—“Henriko T. Tamašausko
..LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ......
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ ĮRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

> $6.00

NAUJIENOS

i

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
ISKSWSB

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

Don’t be a Bom Loser!

Apie universitetą, kuriame 
yra mokęsi lenkų poetai Ado
mas Mickevičius ir Julius Slo
vackis, ketvirtadieni ir penkta
dieni katedroje buvo skaitomos 
paskaitos. Į šventę pradedant 
kard. Vyšynskio laikomąsias 
pamaldas buvo suvažiavę be
veik visi lenkijos vyskupai (ta 
proga Įvyko ir vyskupų konfe-

gogika-
Studijos su dėstomąja lenkų 

kalba, be’ abejo,’ kaip visame 
institute, tęsiasi 5 metus (sta
cionarinės studijos — akivaiz
dinės), o neakivaizdinės — 5.5 
metų, šiuo metu ten tobulinasi 
280 lenku taiUvb&š' studentu, o

* L -., > '
absolventų skaičius tuose pa
daliniuose jau viršija 500 asme
nų. . . ’ -

Aišku, kad daugumas jų mo
kytojauja’ lenkiškose mokyklo
se. bet, pavyzdžiui, abstflventai 

;su pedagogišku pasiruošimui 
bus taip pet nukreipiami į ra-j- 
joninius švietimo'. skyrius, galit 
būti- mokyklų direktorių pava
duotojais arba dirbti; Įmonių 
patarėjais kabinetuose. •

Jau dabar daug Vilniaus In
stituto polonistikefc' absolventų 
dirba respublikos Įstaigose ir 
organizacijose tokiose pareigo
se, kur reikia mokėti lenkų kal
ba. Pav., yra užimti (Įdarbinti) 
turizmo biuruose, ardiyvuo’se, 
redakcijose, radijo pranešėjais, 
vadovėliu lenku kalba laidvklo- 
se ir daugelyje kitų vietų. Taip 
pat daugelis jų užima vietas 
pertijos aparate ir administra
cijose, Lietuvos KP rajonų ko
mitetuose, vykdomuose komi-

Wyszynski yra didesnis popie-į-t
žius lenkams, negu Paulius VI. 
Jis yra nacionalistinio nusitei
kimo. Pav. net DABAR JIS

DENTURE WEARERS
A major

* advancement ®

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

»
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, IIL

♦ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
. 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

3U:<,'431i

1799 HalaUrf StrwC Olr**. fli *>••*

Di-Gdaddstoits

The 
Anti-Gas 
Antacid.

17J1 5*. BAJLSTkD ST, CHICAGO, ILL. f«WI

mauuiimoa. CMKA*Q h ILL W®dnesday( pctober 3, 187j

TheDi-Gel 
Difference

;Ąnucid-Anb’G3S,
Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jamba, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir ta 

tprtiymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvu rtUlue. gyva kalba. 
ISO paL Kaina S2J0.

Dr. Jvuaa A Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietavoa latortJm 
antranki nuo pat aenqjq amfiq iki pokario netQ. Vidutinio formato. 14? 
xL, kainuoja 0.00.

Dr. JtMSM B. KančTvt, VYTAUTAS TH« GREAT, Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lletuvoa valatyoea ir ]o« kaimynu istorija 
UI pal. Kaina $3 00. Kietai* viršeliai! S4.0U.

Dauguma knygų yra tinkamos dovano* Įvairiom!* progomis. Jm b 
tftaa knyga* galima Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atafuntus čeki u 
Mnlgtae perlaida

rv
I. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI

Minkšti viršeliai, 410 psl.------ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai ... $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.00

O R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIBNOSe OALIA.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMBNtS VEIKRJO IR RAiYTOJO ATSI*«WtMUl
Dr. A. J. Gv»*wi — MINTYS IR DARBAI, 23® p«L, UeėiMČiUi 1908 

mėty Įvykiui, Jablonskį? ir Totoraičio jauna# diona« ir md 
mptatwa. ______ _________________ ______ 1AJ8

Sr. A. J. — DANTYS, Jtj prieitai-*, rreikata tr grobia ~
Klotaia rlrleUala, Vietoj* 14.00 d»N*r tik ___ BXM
Ktakitab rirteliala tik __________________________ n_*8

Dr. A. J. _ AUKŠTA KULTORA — XIAUROa 1MON8A
ketionAr Rnropą jrpOdtl*!. Dabar tik

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, DI., 60608

Pridėti doleri palto išlaidoms.

$10.00

tetuo.se
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$18.00
$16.00
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Subscription Bates:

Chfc&io SH OO per year, $18.00 >er 
nc months, $10.00 per 3 months. In 
other USA Iscalitiea $30.00 per year, 
$16.00 per six months. 39.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusi metu ______
tri in
viacana xnexMixd

________ $16.00
' $ 9.00

________ « A00

Kb a ado j<:
TnetATY^ . ..
pusei metu . -
viezum mėšesiūi

________ $33.00
________ 318.00
_______  $ 3J0

20 cents per copy. Užsieniuoee:
________ $34.00
________ $18.00
—_____ 1 4.00

Mve ^rvedžia pirmw 4.
metama _______
pusei metu ______
yienam ai

Naajienos eina kasdien, IfalrirUnt 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, m. aoeoe. Teiet oi-aioo.

metaire _______
pusei, metu ___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

kitose JAV vietoee: 
metams ■'_____ $36  JI Orderis kart* ga abi t y b.
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Nereikėjo kartoti sovietinio melo
Mums atrodo, kad prezidentas Jimmy Carteris, 

neįvertindamas Sovietų valdžios - atstovų ir rusų propa
gandinės mašinos ištisas tris savaites skelbtą melą, pa- 

. darė didelę klaidą. Juk Anatolijus Dobryninas, pasku-
■ bomis-grįžęs iš. atostogų, pasakojo,- kad Kuboje esantie

ji sovietų; kariai nesudaro Amerikai jokio pavojaus. 
Pavojų galėjo sudaryti atominės bombos, bet kai Sovie
tų valdžia atšaukė sovietų bombas, nenorėta įsistiprin-

" ti Kubos pakraščiuose, tai kareiviai nesudaro jokio 
pavojaus..

Tą patį kartojo ir Andrei Gromyka, atvykęs į Ame
riką, ir susitikęs su sekretorium. Vance,-patarė jam pa
sakyti prezidentui, kad jis užmirštų Kuboje esančius 
sovietų kareivius ir daugiau apie tai nekalbėtų.

/Sovietų propagandos mašina’ — radijas, ’ televiziją 
ir užsienyje dirbantieji agentai ne tik kartojo, kad pre
zidentas Carartėris darąs klaidą ir be pagrindo šnekąs 
apie, sovietų brigados sukeltą pavojų, kurio iš tikrų
jų nesą... ■ ' - „ ■ • -

Prezidentas Carteris, kalbėdamas spalio 1 dienos
■ vakarą apie; slaptai atvežtus 3,000 sovietų karius į Ku-

» bą, pafeiškėi; Į; J; . •'
—- Iš tikrųjų, sovietų kariuomenės, brigada, iškelta 

Kuboje, nesudaro jokio rimto pavojaus Amerikos sau- 
; gurnui,-, bet jeigu ta naujai atsiųsta sovietų kariuome- 
: nės brigada nesudaro jokio pavojaus Amerikai, tai ku-
• riam galui prezidentui reikėjo kalbėti apie Sovietų Są-
• jungos pavojų? Reikėjo išklausyti ką Dobrininas 
; Gromyka patarė ir nutilti. !
C Jeigu Sovietų valdžiai Kuboje laikomi sėvietų

i

SU,.

ka- 
' riai kiekvieną dieną kainuoja aštuoni milijonai dolerių, • •
■ nejaugi Brežnevas,- kiekvieną dieną mestų į bąlą 8 mili- 
\ jonus dolerių, ir neturėtų ar nesitikėtų jokios naudos?

. Visi žinome, kad Sovietų valdžiai doleriai labai rei
kalingi. Ji v yra suorganzavusi didžiausią armiją dole- 

* rius gaudyti. Ji vilioja turistus į pavergtus kraštus, 
7 kad galėtų išlupti iš žmonių galimai daugiau dolerių.

Maskvoje, Vilniuje ir keliuose kituose miestuose įsteigė
f / 

« 
u 
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 il 
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specialias dolerines krautuves, kad tik išviliotų iš Ame- | 
tikos lietuvių galimai daugiau dolerių, Lietuvoje lietu
vis turi laukti 6 metus, kad galėtų nusipirkti patį ma
žiausią automobilį, bet kai atvažiuoja amerikietis ir 
moka doleriais, tai jis savo giminei gali tuojau supirkti 
“moskvičių”. * *

Nėra nė vieno lietuvio, kuris išskristų iš Vilniaus 
su doleriais. Viskas taip sutvarkyta* kad iš jo būtų iš
luptas paskutinis doleris. Jis dolerių negali palikti gi
minėms nes iš jų Sovietų valdžia vėliau išlupa. Jis nų- : 
vedamas į dolerinę krautuvę, giminės jam liepia ne
pikti geriausių Azarbaidzano kilimų* kuriu lietuviai ne 
gali naudoti. Tokius kilimus, dar neišrištus, jie neša 
katiušoms, sovietų karininkų žmonoms, kurios užmoka 
trigubai brangiau. •' . :

Kai lietuvis siunčia 100 dolerių siuntinį savo .gimi
nėms, tai sovietų muitinė apkrauna kitą šimtą dolerių 
muitu. Tas antras šimtas yra sovietų valdžios lupikavi
mas. Jeigu siuntinys yra 200 dolerių vertės* tai apmo
kamas 200 dolerių muitu. Kieno siuntinys dąr branges
nis tai jo ir muitas proporcingai didesnis Visi šitie.pi
nigai, išlupti iš lietuvių, eina sovietų kam jėgoms, Pa- • 
siųstų į Kubą. Sovietų valdžia ne tik brangiai 
moka už savo karių laikymą Kuboje, bet tuos pinigus 
moka išlupti iš amerikiečių. Lietuvius sovietų valdžia 
aplupo pačioje Lietuvoje, nuskriausdami juos* atimda
mi iš jų žemę, namus ir visas santaupas, bet juos dar 
skriaudžia ir Amerikoje, apkraudami pasakiškais mui
tais ir imdami didelius pinigus už keliones.

Prezidentą Carterį patarėjai įtikino, kad naujai 
atsiųsta sovietų karo jėgų brigada nesudaro jokio pa
vojaus JAV. Jeigu ji bandytų pakenkti JAV, tai ji la
bai lengvai galėtų būti izoliuota, josios pavojus paša
lintas. Sovietų valdžios atstovai taip įtikino prezidentą 
ir patarė nesiimti jokių priemonių.

Bet prezidentui pritarė patarėjai, kai jis^n^asiti- 
kėdamas sovietų valdžios atstovų tvirtinimais, pareiš
kė sustiprins JAV apsaugoms Karibų srityje, kad Jis 
siųs Amerikos laivus į Indijos vandenyne ir sutvirtins 
žvalgybos veiklą visame pasaulyje.

Jeigu prezidentas imasi tokių priemonių, tai pasi
rodo, kad jis patarėjais netiki Jeigu rusai Kuboje ne
būtų sudarę jokio pavojaus, tai šitokių'priemonių -jis 
nebūtų ėmęsis. Padaryti visą tai, ką jis įsakė, reikalau
ja didelių pinigų. Mes suprantame, kad rusams, bran
giau kainuoja sovietų karių atvežimas į Kubą ir jų už
laikymas, negu prezidento įsakytos imtis priemonės.. 
Jeigu Sovietų Sąjungai viena diena kainuoja 8 milijcr 
nai dolerių, tai visi prezidento įsakymai kainuos Ame
rikai taip pat stambias sumas/ 1 v ’ ° iri-:

Sovietų diplomatai įtikino amerikiečius* kad 3,000 
sovietų karių nepakenks Amerikos saugumui.. Jeigu Jfe 
nepakenks tai ką jie Kuboje darė per 17 metų?' Jie la
vino Kubos karius, kaip vartoti sovietų tankus ir mo
dernius kulkosvaidžius ir artileriją. Kubos kareiviai 
užėmė Angolą ir padeda Maskvos pastatytai komunis
tinei Angolos vyriausybei išsilaikyti. Ar Angolos pą- 

i grobimas nekenkia Amerikai? Ar iš Angolos bazių ru-- 
sai negali sustabdyti aliejaus transportą, einantį’iš 
sijos įlankos? Ar rusų naujai apmokyti Kubos kariai 
nebus pasiųsti į kitas laisvojo pasaulio vietas Ameri
kai kenkti? ' „

Mums atrodo, kad Brežnevui reikėjo, kitu tonu kai- turi važiuoti namo.
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Marčiulioniene Vaza- (keramika)

Laiškas ii S"
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Gerbiamas Redaktoriau^
Su dėkingumu prWmen^ 

Tamstos parodytą dėįą^sį 3-j 
Mokslo ir kūrybos shhporiumui, ■ 
įvykusiam 1977 m, Chicagoje.

Simpoziumo rengėjų “ vardu 
noriu pranešti, kad . ^u^radėti | 

j paruošiamieji darbai M- 1 
ir K. simpoziumu V kuris Jvyks j 
1981 metais, Padėkos savaitėje, 
Chicagoje. . • - '

Jau sudarytas mokslinės pror 
l gramos komitetas (ž*ūii priedą), f

Dėkodamas už praeityje pa- | 
rodytą palankumą; tvirtai tikiu, I 
kad ir ateityje neatsisakysite ; 
patalkininkauti, informuodami 
savo skaitytojus .apie, būsimą Į 
simpoziumą. .--<4^ g

; Prašau taipgi pranešti, kas yra 
Jūsų atstovas Chicagoje, kad f 
galėčiau tiesiogiai su juo palai- i 
kyti ryšius. ; ■

Iš savo pusės pažadu, kiėk-Mdį- ■ 
lygos leis, teikti žinias apie at
liekamus! darbūs ir jame- <8$ į 
vaujančius asmenis..'r

Tikėdamasis skland&us’ ir na- | 
šaus bendradarbiavimo, lieku, su ? 
linkėjimais ir-pagarba,

Juozas' Rimkevičius

kū-

yra
J

KAR. 'DINEIKA

Ideali kūno kultūra lietuvių tautai
BENDRI PRINCIPAI LIETUVOS ŠAULIŲ 
KŪNO KULTŪROS EIGAI NUSTATYTI

Lietuvos šauliams — sušaulinti 
visą šalį, stiprinant tautos sveika
tą ir pajėgumą.

Lietuvos šauliai galėtų pasidžiaugti svetim
taučių atsiliepimais apie lietuvių jaunikaičių 
no sveikatą ir pajėgumą.

(Tąsa)
Sportas yra galingas veiksnys ir tėvynės 

nėjo bei sąmoningo piliečio paruošos darbe.
C. Roosas, “Amerikos Aido” redaktorius,

parašęs strapsnį apie sporto reikšmę kariams, 
reiškia ir šauliams, kur jis samprotaudamas turi 
galvoje, kad kariuomenėn šaukiama daugelis tūk
stančių jaunų vyrų, amžiuj nuo 20 ligi 23 metų. 
Didžioji dalis iš jų, sako jis, yra nukeliama iš so
džiaus į miesto kareivines, ši gyvenimo permaina 
vyksta tuo metu, kai kuo gyviausiai lavinasi ir 
plėtojasi jų kūno ir dvasios savybės. Sunku supra
sti, sekti ir apibrėžti tų minčių ir pojūčių supyni- 
mą, buriuos iššaukia tie įspūdžiai, kurie netikė- 

tuos jaunuolius, perdėm kupinus idėjo
mis; bet-visai'bėdinas prityrimu.

LKDS tarybos suvažiavimo nutarimai
Lietuvių Krikščionių Demo- tinį vieningumą.

kratų ' Sąjungos Taryba sava 
penktą j ainė stivažiavime; Cleve
land® 1979 m. rugsėjo 15 dieną 
svarstė svarbiausius Sąjungos 
darbo, lietuvių politinės ir ^vi
suomeninės veiklos reikalus.

1. LKDS Taryba pritarė Są
jungos Centro Komiteto laiky
senai Vlike, išreiškė solidarumą

j-naujai Vliko valdybai ir pritarė 
, jos planams Lietuvos laisvinimo 
darbe. Taryba- pasisakė prieš

d kai kurių sambūrių bei atskirų 
asmenų veiklą* nukreiptą prieš 
Vilką ir prieš jų siekimą pakeisti

- VLikO; prigimtį.
2. LKDS Taryba su pasiten- 

. kirrimu- konstatavo tamprius--ry-
sius tarp LKDS ir Altos. Tary
ba u ž g y r ė prasmingą Altos 
veiklą. ’

3. LKDS Taryba pasisakė, 
prieš PLB pastangas duplikuoti 
politinių veiksnių veiklą kuriant

' PLB politinę komisiją. Taryba 
nepritarė ir JAV LB pastan-

■ goms duplikuoti Alios veiklą.
Taryba šias. Bendruomenės; pa
stangas? įvertino kaip netikslin
gas ir skaldančias lietuviu poli-

4 LKDS Taryba’dėl laisvojo 
pasaulio lietuvių ryšių su pa
vergtąja: Tėvyne pakartojo-* savo 
ankstyvesnį nusistatymą, : kad 
toks ryšys šiandieną tegali būti 
tiktai asmeninėje plotmėje. Ben
dravimas su’ okupantu ar jo'tal
kininkais yra-nusikaltimas prieš 
lietuvių tautą.

>i z ;.. • . - . ------
5. LKDS Taryba viešai pakar

tojo. Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos tvirtą pasi
ryžimą: dirbti ir kovotidėl Ne
priklausomos Demokratinės Lie
tuvos Valstybės atstatymo. Lie
tuviai krikščionys demokratai 
jaučia savo pareigą skelbti ko
munizmo kėslus ir padarytas 
skriaudas Lietuvai,

Taryba pasisakė, -prieš visas 
defetistines* nuotaikas,. silpni
nančias lietuvių laisvės kovą.

. . ' - ■ '
Šis LKDS Tarybos suvažiavi

mo komunikatas, buvo priimtas 
užbaigiamajame posėdyje Šy. 
Jurgio parapijos, salėje Cleve
land® 1979 m. rugsėjo 16 d.

Vladas- ŠoUūnas, pirm. 
Adomas; Vileišis, sekr.

. MOKSLINĖS’ PROGRAMOS 
KOMITETAS

- <1 i Its

Mokslinės programos- .pirmi
ninkas: dr. Pranas,Zunde, Geor
gia Institute of Techonology 
(G J.T.); griežtųjų mokslų, tech- J 
nologijos ir architektūros dalies 
pirmininkas: dr, ■ Jonas- Bilėnas, j. 

'’CTty irhiversity^bff '-'NetV' York 
’ (CJJNY); . medicinos mokslų 
dalies pirmininkas.: dr. Rimgau- . 
das Nemickas;’'hūmanifaririių ir 

^oęialiniųi mokslų dalies pirmi- f 
minkė: dryJnj * -
University. .M

— Praeitą. sekmadienT John 
F. Connally /būč© susitikęs _sų | 
keliais turtingais Illinois res
publikonais, kad būtų sudary
tas komitetas' ConnaHy kandi
datūrai paremti. Gubernatorius 
J. Thompson yra • stipriausias 
ConnaHy rėmėjas. y

" >' i

— Brežnevas nutarė ketvirta
dienį nuvykti į Rytų -Berlyną, 
kur pasakys kalbą komunistų : 
partijos nariams.

— Bordo bendrovė-sutikę--pa
sirašyti suifflija tokį pat Tžbi^ 
traktą, .koki pasirašė General 
Motors^ , .

— Cook County ligoninė pla
nuoju nepriimti, ligonių,.negyve
nančių Cook apskrityje.-

- 'e-*'.*-'*. .fa -į ž r.

bėti Jam reikėjo pasakyti, ’ kad sovietų kariai iš Kubos

Kaip idealūs, kad ir fanatingi žmonės būtų, 
visgi perdaug nenormalios, arba gyvenimui ne
pritaikintos apylinkės dažnai spėja nuvesti ligi | 
dorinio bankruto. Pakanka atsiminti istorijos ' 
nurodymus apie Veneros ligų plūdimą, kurie se
kė Vidurinių amtių Kryžiaus karo žygiavimus. *

Sortas Rooso numatomas, kap geriausias vei
ksnys sunaudoti raumenų pajėgas kūno stiprini
mui ir minčių suderintam darbui. Sportas, jo nuo
mone, gan tinka džiaugsmingam laiko sunaudoji
mui* gan kūno lavinimui ir gali plačioje prasmėje 
jungti jaunimą; ir Valstybei tenkanti didelė at
sakomybė dėl pašaukto armijon jaunimo ateities. 
Todėl esą įeikainga kreipti rimčiausio dėmesio į 
žaliuojančių jėgų tinkamą išlavinimą ir jų įtrau
kimą į ateities vaisingą darbą. . .

Viena Valstybė be mūsų pačių pastangų ir 
pasiruošimo nesuras savo laiku perspėti nuo blo
gos karinio gyvenimo ir žygiuotės įtakos. Mūsų 
pačių, šauliai, laimė ir gražaus, nesudarkyto gy
venimo troškimas turi mus verste versti imtis 
save auklėti, kas perspėja blogas išdavas; tik ši
ta sąlyga bus galima įtikinti, kad mes, šauliai 
patekę kariuomenėn juokais laikysime ir karo 
mankštymą ir ilgas žygiuotes ir įvairias vienodo 
ir slegiamo karinio gyvenimo pagundas. Tuomet 
mes švilpaudami grįšim namo ne tik dorove ne- 
nusibankrūtiję, bet dar sustiprėję ir pasiruošę 
dirbti savo tėvynės gimtose vietose kultūrinį dar singai yra šaulių manoma, kad duoti sportui tin-

bą,. Ir tarnybos laikas turės savaime sumažėti, 
nes ką gi mes šauliai—sportininkai karksosim ir 

lveltui laiką leisim.
Be krašto gynimo mes turim savo jėgas nu

kreipti ir į vidaus sutvarkymą ir į kultūros bei 
viešojo gyvenimo sritis, — Gerai kūnu ir dvasia 
pabengtas šaulys, tai jau didžioji kario pusėk Ka
rinių dalykų technikos dalį mes galėsim bema
tant persiimti, nes tereiks glūdančius mumyse 
plačius galimumus pritaikyti tam tikrom sąly- 
sąlygom. Tereikia mums taip išsimiklinti per ke
letą metą, dalyvaujant šaulių būriuose, kad ir 
apie mus istorijos tyrėjas galėtų pasakyti: 
“Kiekvieno Lietuvos šaulio viena svarbiausių gy
venimo ’ idealo momentų buvo sveikata, stiprus, 
tikrai sudėtas gražus kūnas su gyvai judrią dva
sia”. Taip karakterizavo Lesgaftas graikus. Sten 
kimės būti ir mes tokie. Mums reikėtų giliai įsi
dėmėsi filosofo Šalkauskio tvirtinimas, kad “sa
vo galybės vykdymas pasaulyje įeina į žmogaus 
pašaukimo planą, ir štai naujas fiziniam jo» lavi
nimui uždavinys: jis privalo patekti žmogui fizi
nės galimybės gamtos jėgas valdyti savyje ir api- 
linkiniam pasauly”.

Sportas, kaip tik pats per save augins, šau
liuose nuovoką apie atliekamo laiko sunaudoji
mą savo ir' visuomenės gerovei ir tuo pačiu 
rengs vykdyti įgimtus jam pašaukimus. Ir tei-

— Aukso uncija. Šveicarijoje . 
antradienį kainavo M40-, bet ne
buvo aukso pardavimui. į |

karną vietą, sužadinti norą, rasti; paruošti ir iš- | 
platinti' tautinius žaidimus iki sporto laipsnio, 
■vis tai dėkingas uždavinys. ,} | I

Tinkamas fizinis Iavinimas__ stiprins ir ^di

kaip visuomeninė piliečių organizacija, fizinio { 
lavinimo tinkamu pastatymu stiprins'ir visą tau
tą ne tik -prieškarinio ruošimo atžvilgiu bet 
ypač kūninio ištvermingumo ir tamprumo’ribo
se. Kilnus uždavinys yra lavinti ir išvystyti pi
liečių fizines jėgas* veikiant ir dyąsįos ypatybių 
galingesnį pasireiškimą.. Gimnastika, žaidimai ir 
sportas bei atletika yra stiprus akstinas šaulių 
draugijiniam ryšiam plėtoti drausmės Pobūdžio 
^pamatais.. Tatai, iš tikrųjų, išvysto sutartinumą. 
ir sveiką garbės pajautimą. Augant atsakomy
bės nujautimui, stiprėja ir draugijos braĮ^ini- 
mas, tąi skatina sąžiningiau pareigas eitiMtttviė- 
nas kitam pagalba teiktų neatsįžiūrint į Miką |r 
pavojų. Bendrai imant sportininkas gauna dar-.
bų tvarkingumo pabėgimą, žvalumą irjąumanu- | 
mą. Kadangi rationale fizinė kuHūra .^ipriną ’ 
kūną, valią h* dvasią, tai .visą tai krūvoje daro I 
žmogų naršų, sugebantį atsispirti prieš aplinky- | 
beė, ir noromis kovoti dė taįmės ir tgiąyfe Švar 
bus yra daiktas pasikliovimas vien tik pačiais 
savimi. SpOrtsvienui, kaip jau matėme, nė svetL | 
mas ir šitas gabumas. , __ r

’ ' j ' (Bus daugiau)
NĄUMfiNOK CHKAOO h. ILL. Wednesday, October 3~ W
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1 bit Prank pleckas 
43PTOMETR1STA5

KALBA LIETUVIŠKAI
“SS W. h St. T«i. 737-5145

Tikriną aku. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’" ■,

ViL-lfiwt; įufiUrimą, Uždaryta treč.

DRLEONAS SEIBUTIS
. o INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST S3rd STREET ,

TH.: itt-2727 arba 562-2728

m Ai B; GLEVECKAS 
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
{ SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

W»U 103 rd StrwtJ
Valandas pasai susitarimą-

AKUiBRIJA IR MOTERŲ LIGO4 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA '■ 

U0 So, Pufwici Rd. {Crawford 
suokai ^ulldihp) Tai. LU 54446 
Pwinu ligonius pagal suMtarinut- 

Jei neatsfiiopia. Skambinti 974-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
OYOYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»*Hho*tar Community kilni ko* 
?, . diraktorlu*

*934 Si lAanhalm Rd„ Westch*»t»r, Ik.

Magdelena Birutė Stankūnienė Studija (Grafika)
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jau savaime nužemino paties sipiktinimą prieš šmeižtus 
kap. Pr. Gudynd asmenį, ko spaudoje ir patį šmei ėją, prieš 
tikrai neprivalėjo-daryti jo ger- pikto, bereikalingo erzėlib kė- 
bėjai. Taip pat tenka apgailės 4eją. Apšmeižtieji spaudoje rei- 
tauti, kad susfriokimas nepa- kalavū, kad V. Diminskis at- 

noro sužibėti, nustatyti š:uk ų šmeižtus toje pačioje

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

neisi ir tyli visa žemė, džhuglasi ir linksmai iūkiuįi**.
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reiškė 
kokie, iš tikrųjų, asmenys atli- spaudoje, Dršngo dtonraštyje.
ko šį klastos tr kap. PY. Gtidy-> 
no nuvertinimo Uždavinį ir ke- 
no parėdymu jie Intai padare? 
Betgi tikėkime, kad bėgantis 
laikas ir juos išryškins . . .

Paaiškėjo' ir fiiuziejauš va
dovybės aįišniė.'žfmo priežSšfris 
ir šmeižėjo asmuo.

I Lietuvos Laisvės Kovų mu
ziejaus vadovas, kap. A. Juške
vičius, pastebėjęs muziejuje be 
jo žinios iškabintą kap. Pr. Ga
dyne ndėtraūką, painformavo 
skyiriatfs valdybos posėdį. Po- 
sėdžiaūtojai, kaip, ir galima bu
vo laukti, pa’sisakė prieš muzie
jaus nuostatų laužymą ir klas
tą. Buvo į’ia'daryta gana švelni, 
raštiška pastaba muziejaus 

I tvarkdariui, V. Diminskui. Raš
tas pa'siYašytUŠ rrm.. A. Juške- 

i vičiauš ir sekifetdriaus, A. Rap- 
’ šio. Betgi V. Diminskas, vieto- 

. Susirinkime paaiškėjo, kad je priėirięš niaiidagią, švelnią 
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ pastabą ir supratęs padarv-tą 
muziejus yra skirtas ir tik ko- ktšrdą, jog h'c teisės, be vadč’vy- 
vojusiems — žuvmsieYrts už Liė- b'ėš atšiklau'sftno' Įsileido slapu- 
tuvos laisvę ir tai tik patiems kus i muziejų Savavališkai ir 
žymiesiems. Paaiškėjo, jog m u- jiems leido iškabinti atsineštą 

kap- Pr. Gndyno paveikslą, jis, 
V. Diminska'S mSbėgo į spaudą 
su visu glebių šmeižtų prieš

> vadovus, raino vė-

*-hS v

Chicagos famovėmj susirinkimas išryš
kino nuostatus ir nustatė faktus

LVS. RAMOVĖ Chicagos sky
riaus susirinkimas, Įvykęs š.m.

i rugs. mėn. 30 d., J. C., tam tikra 
. j prasme bilvo išškirtinas: daly

davo daūgŪau'narių-negu^praš
ilai, apie keturiasdešimt ir pats 
: susirinkimas buvo gyvas, dar- 

“ bingas. Prieš susirinkimą buvo 
' pateikta moksliškai parengta 
1 paskaita tem: VILNIAUS UNI- 

±. į VERSITĘTO keturių šimtų me
tų sukaktis, šią paskaitą pareti- 

..... . ...... ... .. . gė ir ją pasigėrėtinai pateikė is-
«ntrad, jwaa<i.^orikė Rūgytė. Paskaitinin-

Ofiac 774 "M0
> ,RKi<l«ncl|o* talafu +4B-5545

į DR. VYT. TAURAS
UYOYTOJa'S IK 2N1RURCA, 

Sandra praktika, sp«c. MOTERŲ ilges. 
Offsaa 1«2 WIST 5Ytk SYftaiT

-šr

GI kap. PY. Gūdy no nuotrau
kas teikalas m'uzfejuje. susirin- 
kimo nutarimu, turės būti per- 
cFėota's šjrę'sti LVS. centro val- 

‘dybaJ, t^evefende, ir ji tars galu- 
tfhą palikti Snuziejuje kap. 
I'Y. ’(ftYdy-no nuotrauką, ar ją 
iš-kėiii.

(Vykis, kuris atskleidžia 
ir 'daugelio kitų organizacijų 
šran'dieninius vidaus sunkumus: 
betikslį ir beprasmį vienas ki- 
tj alinimą, erzinimą. Atsklei
džia faktą ir kaip yra sudaro
mi, sufabrikuojami nesantai
kos židiniai ir palaikomas tar
pusavio nuolatinis ir piktas er
zelis, kuris yra naudingas tik 
Lietuvos okupantui . . .

SUSIRINKIMO DALYVIS

SUSIRINKIMŲ

ERŽVILKO Draugiško Klubo su- 
sinnidmas Įvyks trečiadienį, spalio 
3 dieną Aneies. svetainėj, 4500 So. 
Taiman Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Po susirinkimo bus vaišės. Kviečia 
visus narius atsilankyti.

Bernice žmgulis, rast.

Dėkojame Dievui nž tokį brangy ir širdį palinksminanti jojo pažadu, 
Kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose pralytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume & ku
rios kunigaikščiai darys teisybę, (žr. Iza. 32:1; Pat. 14:77. E tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno Ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo, ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 

Ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemes paviršiaus.
ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

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

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN/VE.

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

-

ziejus turi ir nuostatus, pagal 
kuriuos, ir yra tvarkomas. Vy
riausias šio muziejaus viršinin- 
kas yra LVS, RAMOVĖ Centro muziejaus 
valdyba, šiuo WėtuT^zMuojan- nūs! šnieižlai ant ramovėnu S
ti Cleveland, Ohio, jos įgalioti- yfa atspausdinti. Draugo dien- 
nis yra Chicagos skyriaus pir- našlyje š.m. rugsėjo uiėn. 26 d. 
pilininkas A. Juškevičius, kuris laidoje, laišk-ų .Skyriuje. -Negana 
įr, tvarko muziejaus reikalus, šito, V. Dimin§kas gautą pasta- 
.yadovaudaniasis jo paskirties bą raštu padaugino ir kaišiojo 
ir. nuostatų pagrindu. Praktiš-. ta raštą kaj’n reikia ir nereikia: 
kas, ūkinis prižiūrėtojau muzie- tik kėlė ir žiebė tarpusavio ne
jaus yra V. Dii-ninskas.

Sustinkime paaiškėjo ir iš
ryškėjo gana nemalonus faktas-, 
jdg į šį LIETUVOS ‘ LAISVĖ 
‘KOVŲ muziejų buvo slapta, Be 
‘■■adovybės žinios, Įgabenta; iš- 
'■<ai>in’a kap- Pr. Gudyno ntior 
'trauka, kūš yra nesuderinama 
* :u šl6 niftziej šus-paskirtimi, ję ySi’y sųdir© 
Sitt&dataTs: fcaip • žiirCi'na, kap. 
Pr.'Gūdynaš yra tik vidaus par- 
JtĮhių rietenų dėl (■aitfeios šilką.
Ką savanoris pul. J. ŠA-ędas, vię-; 

šias iš šio mužiej&us įstatų kū
rėjas šitaip pašėke: “kap. Pr. 
trudyno- pavaikjjšs priklaus^, 
tautos istorijos muziejui, bei. 

...ne LIETUVOS LAISVĖS kūvū 
jmųzjejui.” .

• Nemalonus yra ir faktas, kad
■ Pr. (-rūdyno paveikias -buw

EUDEIKIS
’ GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

UPYTĖS Draugiškas Klubas tu
rės poatostogini susirinkimą penk
tadienį, spano 5 d., Anelės salėje, 

popiet. Nariai prašomi . apsilankyti. 
Vo susirinkimo vaišės.

A. Kalys
laidoje, laišk-ų skyriuje. -Negana

£ iiLKiKJS, O. P.

7 : kę pristatė ir jai vsų ramovėnu 
““ vardu padėkojo’ skyraus pirmih. 
i_ A. Juškevičius. . i

Po trumpos pertraukos Įvyko 
! narių susirinkimas, kurį atida- 

su. Įprastine tradicija, tau-
ĮaU pagalba kDfoma.! tine malda. Susirinkimui : pir- 
P&tfĮJr L t mininkauti pakvietė. Ė. Ven- 

gianską, šekretoriauti Pov. Bur- 
h Ineikį’ Mubš šūširiūkifnas, bal-

1 -‘U2-J-2—J__2_——isav1'nif* keliu, priėmė, jieniš ir
'V-vlŲ K 1' x .’patikėjo susirinkimą V^tiuBuj
T 4^ 11 11-Llf A ’ !vo svarstyta, ■aptarta visa’'eilė 

'•••'šįA''organizacinių’ reikalų-,'-bėtgi il- 
.į irfi;,.ih. i ■■ i —a— ------——.jgįaifšia būvo užtrukta’įū-ie LIE

TUVOS LAISVĖS KOVŲ; mu- 
( žiejaiis rtikald. šį reikalą švarsr 

1’tŠiit btfvo pasikėftta ffet H* strė
lės aštrumo Wrj5pušavid pasi- 

" -sakymais, bet nei susirinkimo 
forma, nei eft^a tapo nepažeis
tą, — karišicas 'tonas išlaikytas. 
Ijiskusijdš davė vaišių’: išryški
no, išaiškino LIETUVOS LAI- 

[SVĖS KOVŲ niūžiejatiš n'u'os- 
ta'tiiš ff kilusio n’ėffl&ldftumo’ slapta, be vadovybės žinios- ir 
taktus.

. f
• > 
J LUXNTRAL AVĖ.

Tek (813) 321-4200 
----- 1-.-- -

PERKRAUSTYMAI
' /MOVING ■ 

LeidfiMt^ ftWA M>8rtuda 
' ■ jteWAJCAINA.

T*l. WA 5-8063

MOVING

Apdraustas parkrausfymas 
, . ‘Ū fvafrię ifcAvmv.. ;

ŽAHiAKiAi Vylimas
Tai. 37t-il&2 irfca.foSwU

’g
; • r

teikiamų formalumų iškabintas

Carrot Bars Topped

With Cream Cheese Fronting
■■ wi

$ D FBI i BARtUSI
4 : • 1 ą . - x . I j

LUtinAū k»«Al»ri nuo pir
madienio iki, penktadienio 5.30 
6:00 vai.* vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

«t*l rfrio.. ’v - <>
Ald«ne D»vkv«

/TdPfci HBmtect 49413
„7\Sf Sk MAPLEWOOO AVI.

CHICAGO, jįl. «•*» ’
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“Lietuvos Aidai’ 
J9L ■ JtAžft BRAŽpllbKlYti
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Economy and versatility in a can! Transform canned 

, carrots from Wisconsin into tisty Carrot Bars, which provide 
’ an exceitent source Of Vitamto A. This recipe is a real time 

saver, because you use your blendėr to prepare the carrots 
•. fbruse. , ...... •, - , - į
- Wisconsin ranks first in the nation m the production of 

canned vegetables — peas, beets, sweet corn, green and wax 
beans, and second in the production of cabbage for kraut and 
canned carrots. The temperate climate and lush soils of,Wis
consin are ideal for growing vegetables for canning.. Many 
private label ctmHers dot the Wisconsin map. Vegetables are 
gro'wn specifically for canned brodoction. The “pack season 
begins with peas canned in Jime and ends in Septcmberxitn 
corn and carrots. Wtscdnsm {frotftfetidh įitdvldeS the b/rtk of 
regional or private label canned vegetables sold nationwide.

16 ounce can
Wisconsin carrots

cups SUYJ3T 
cup. salad oil 

4 eggt . .

Carrot Bars
2 

1/2 
. 2
11/2

cups flour 
teaspoon salt 
teaspoons soda, 
tėaspobii cfh’naYhdn 

V/2 bvp Yihopffed fittts

iŽdčlįtk IfiiAdtB 6062) 
if Tfelet 778-6374

1

2 
11/įl

Blcnd^'carrAti. Combibė with sugar, salad oil amd eggs. 
Combine floUr, salt, soda and cinnamon — add this to ^Srrot 
mixture, m« w’ell. Stir in nuts, ftsce in įreased, likis pan. 
Bake at 359° for 30 mintas. Cod! Ihd frbst with Cream 
Cheese Frosting.

Cream Vh(*ese Frosting
'2 UbfeSpoons mflk
2 cdf»s powdttfed sftgar

1 .u* ? ? r ’ ’’

3 ounces cream cheese
1/3 Čnp bhtfer

1 Uaspddn vartillk. .
Beat aH ingredients until snfoot^ _

santaiką, Jkėlė-priešpriešą prieš 
dirbančius,- pareigas einančius 
ramovėmis. Tai klasiškas pavyz
dys, kaip yra fi-ūriami ir palai
komi, vidaus. nesantaikos židi
niai,; kaip -pagal užsakymą iš 
aTia’pųs

z Laimėj kad daugumą ramo- 
x . ...__ j galvojantys ramo-

vęnai, 'fųfm'li 'gilų .tautinės atsa- 
koiny^ės- pajautimą, principų 
žmonės. Šie ir- sudarė susirin-

LIETUVIŲ Brighton Pa^b Mo
tera Klubo narių poatostogmis su- 
sirinkirnas įvyks spalio 4 d. 1 vai. . 
popiet Anelės salėje, 4500 S. Tal- 
man. Nares prašomos atsilankyti, į 
nes yra daug svarbių reikalų, ap- \ 
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

E” Strtmgys, rast.

Arthritis Sufferers! .
Now. Get relief “

for pantful inflammation 
aridjfjrotectionior your stomach!

For minor arthritrs pain^Arthržtfs .Pain 
Formula has 50%’more medicine than 
ordinary headache tablets. Ptus jMo 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis PWn Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin."

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefohas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

iiiiiiuiiiiuiiuuiii iHimiiiiiiiiiilinuiiiiiiiiniiiiHiiiniHiHiittniiHtitfflHiHnr/drp

BR0N1SLAVAI KARAZIJIENEI

AMiUtAUSO 
F’AT'AfekAVl'MAS

TUKIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagos
LietuVių

Laidotuvių

Direktorių 

As’dcTacIjbs

feuv. LIETUVOS ‘POLICIJOS 

KLŪBO “KRIVŪLĖ” 
NADIAI IR VALDYBA

TfiVAŠ IR SŪNUS " " ■>-' 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė^ Cicero

Telet. 476-2345
mirus, reiškiame užuojautą jo dukroms, giminėms ir ar

timiesiems. TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AŪTOMOBIUAMS ¥*ASTATYTI

1 mirus, |
Į jos vyrą Juozą. Danutę Derenčienę, sūnų Arvydą su šei- | 
i nidniis, šūnų Saulių, seserį Adelę, švogerį .Jurgį (iepnei-į, f
1 dukterėčias — Ireną Railienę, Ireną Mcilienę ir Juliją Ižo- f
1 kaitienę su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. j

Laima ir Jonas Vaičiūnai
S s
smuiiinmntifniituiuiniHiiitii.n.'iBjjiiaanuHuiiniiiminiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiDiiHiiJiHiniiiiniiuitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHihiiiiuiiHuiHiumniiniiiMiHiiiiiiiiiiiii^

PHILLIPS - I.ABAN AL'SKAŠ
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel: YArd. 7-3401

BUTKUS - VASAlTlS Į
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL TeL: OLyrnpic 2-1003 j

M

GEORGE F. RUDMINAS
3S1J S*. LITUASTCA AVĖ. Tel: YArds 7-1138- H36

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWFCZ)

2424 WEST 69th STREET RĖpubKČ Mh’S
2314 WEST 23rd PLACE Virinti 7*672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HL 974-4446

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Šo. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettt 3-3572

—■' ————————,. -- »; — f
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P. J. RIDIKAS
8354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

- NAUJIENOJ. CHICAGO I. ILL. Wednesday. October 3. 1979

i
»g 

t
■B

t



DIEVO APVAIZDOS BAŽNYČIA
Kriaučiūno. Tad vyskupas, vie
toj kun. Steponavičiaus, pasky
rė kunigą Piežą, bet ir tas lietu
vių nesuprato. Kurį laiką para- 
pija buvo be kunigo, kol paga- 

nepatiko: liau buvo atsiųstas kun. Alba
vičius. Jis mokėjo sugyventi su 

ir nenoras leisti parapijiečiams Į parapijiečiais ir baigė visus 
prižiūrėti bažnyčiai sudedamas ginčus. «' ;

Dievo Apvaizdos bažnyčią 
įsteigė teisybės ieškojusieji lie
tuviai katalikai. Jie negalėjo su
gyventi su kun. Kriaučiūnu, | 
valdžiusiu šv. Jurgio parapiją 
Bridgeporte. Jiems 
kun. Kriaučiūno pradėtos bylos .

aukas. Be to. jiems buvo toloka Kun. Albavičius labai gražiai ( 
kolnniin<s lip- 'blogo oro metu keliauti į Bridge- sugyveno su 18-tos kolonijos lie-' 

— .—a — ‘ tninaic Havnai iic iizpirta*portą.
1900 metų sausio 6 d. Canal- 

porto gatvėje jie sušaukė pirmą 
tikinčiųjų susirinkimą ir nutarė 
steigti lietuvišką parapiją ir sta
tyti savo bažnyčią. Lietuviai tū
lėje šv. Kazimiero bažnyčią, 
esančią 11-toj gatvėj, bet jiems 
tada nepatiko toje apylinkėje 
keliamas triukšmas. Dabar šv. 
Kazimiero bažnyčia jau 
griauta.

Tas susirinkimas sudarė 
mitetą, kuris sukėlė 3,000 dole
rių ir prie 18*tos ir Union gat
vių nupirko 7 sklypus.

Nupirkus žemę, jie tuojau 
pradėjo statyti bažnyčią. Ją pa
vadino Dievo Apvaizdos vardu. 
Pastatę bažnyčią, tuojau pradė
jo statyti mokyklą, o 18-toj gat
vėj pastatė kleboniją. Lietuvių 
sudarytu komitetu katalikai pa
sitikėjo ir bažnyčios statybą už
baigė. skolas išmokėjo.

Nelaimei, vyskupas naujos pa
rapijos klebonu paskyrė kunigą 
Steponavičių. Prieš kun. Kriau
čiūną maištą sukėlusieji lietu
viai vyskupą prašė paskirti kitą 
kleboną. Sakė, kad kun. Stepo
navičius lietuviškai nemokėjęs 
ir nieko nesiskyręs nuo kunigo'

nu-

ko-

• tuviais. Gana dažnai jis užeida
vo j Naujienas ir dr. Grigaičiui 
papasakodavo apie apylinkės 
lietuvių reikalus.

Kai į Naujienas atvažiuodavę 
tolimas svečias, tai nakvodavo ‘-------- -------------------- ------------
Dievo Apvaizdos klebonijos pa~l
rūpintame kambaryje. Visas j lietuviai prie§ 80 metu šią baž*- 
gaspadines kun. Albavičius sam- ( 
dydavo per Naujienas.

Kai į Naujienas atvažiuodavo 
prof. Mykolas Biržiška, tai jis

1 visuomet apsistodavo pas kuni
gą Albavičių.

Atsiradus šv. Antano parapi- 
jojs nesklandumams, vyskupas 
kunigą Albavičių perkėlė Į Cice-l labai turtingi žmortės, tai jie ir 
ro. Jis visus reikalus tuoj per- pastatė šią bažnyčią, bet jie jau 
tvarkė.

Iškėlus kun. Albavičių i Cice
ro, Šv. Antano parapija tuojau. 
pasitaisė, o Dievo Apvaizdos pa-1.— paklausėme kitą, 
rapija pradėjo smukti. Kai apy-U 
linkėję pravedė greitkeli, ir iš
kėlė šimtus lietuvių, tai. Dievo j 
Apvaizdos parapija visai, susilp-' 
nėjo. Toje apylinkėje mažai te
liko -lietuvių.

Apylinkėje atsirado; meksikie
čių. Jiems atiteko ir Dievo Ap
vaizdos bažnyčia. Lietuviai ka-tv 
talikai su meksikiečiais nesugy- 
veno

ją, kur bus patiekta privati va
karienė. 1 ■ i I8.55 vai. vak. iš kardinolo re- J 
zidencijos važiuoja į katedra. ■ 
kur Chicagos Simfoninis orkest- ■ 
ras duos koncertą, publikai ne
dalyvaujant, bet koncertas vė
liau bus transliuojamas per ra-: 
diją.

9.55 vai. vak. popiežius iš ka
tedros grįžta į kardinolo rezi-’ 
denciją ir šeštadienio rytą ma- ‘ 
lūnsparniu skris į O’Hare aero
dromą ir 7:45 vali ryto — lėktu
vu Į Washingtoną.

Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR ŠALĮ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS- '^ > 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: .- A’-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, El. Tel. Virginia 7*7747

Meksikiečiai, net, nežino, kad retų šiek. tiek suprasti,.. į
— Taip, lotyniškai męs kiek 

nors suprantame, bet šis para- kevičiai iš Brighton Parko tapo 
šas padaryta sena lotynų kalba, ne tik Naujienų prenumerato- 
— paaiškino kelį meksikiečiai, riais, bet ir rėmėjais. Vakar jie 
rodydami visišką savo nesusi- 
.orientavimą... ;

Bažnyčia, galima sakyti,-■ap- 
leisfa.. Meksikiečiai prašo ;aukų 
bažnyčiai, pataisyti ir pagra
žint].. . ,

Tvirtinama, kad popiežius Jo- naš paskirais numeriais krau-i 
riaš Paulius II penktadienį, tuvėse, bet artėjant rudenio be^ 
apie septintą valandą ryto, žiemos blogiems orams ir norė-j 
pravažiuos pro Dievo Apvaiz- darni prisidėti prie Naujienų! 
dos bažnyčią. Jis galės pamatyti vajaus, tapo prenumeratoriais.] 
senų lietuvių aukomis pastatytą Buvo malonu su jais susipažin-i 
bažnyčią, dabar atiduotą meksi- ti, pasikalbėti ir asmeniškai paj 
kiečiams, kurie gausiai apsigy
veno šioje apylinkėje. Rep.-

nyčią pastatė. Jie net nežino, 
kas yra lietuviai.

— Kas pastatė šią bažnyčią? 
— Jūsų repofteris ■ paklausė iš 
bažnyčios^ išėjusius, bet . prie 
bažnyčios, paplepėti mėgstančius 
lietuvius^- ... , s» ,

— Senais laikais čia gyveno

išmirė.
— Ką reiškia mūre įrašytas 

“Dievo Apvaizdos parapija”?

-— Nežinome, nes parašas lo
tyniškas, — atsakė.

— Bet meksikiečiai kalba is- 
Į paniškaTirlotynišką parašą tu-POPIEŽIAUS DARBOTVARKĖ ČIKAGOJE

(Tęsinys)

nes vieni kitų nesuprato4*’Į>ENKTADIENiO PROGRAMA 
' 1 Yėl^yto-pppiežius apleidžia 

kardinolo rezidenciją ir su visa
I važiuoja ■■’J

’• prie buvusios lietuvių Dievo Ap- 
•i vaizdos bažnyčios, kurią arkiyys- 

kūpąs pavedė . lotynoamerikie- 
čiams. .Čia . sųstpjimashkuks tik 

.. ... j5.minutes ir popiežius iš aūto-
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų kelio- ■nŠH-nc ' KM- -na^zpikin^ų (cruses), viešbučių if automobilių nuomavimo rezervaciias: PardnKls. m0D1110 nelips,~?bet.pasveikai

Ilgametis patyrimas — <
Jei ruošiatės keliauti— kreipkitės. į Įąetuvizj Įstaigą;

American Travel Service .Bureau
9727 Sr’Wp8t*rn Avė, Cliicago,.II1..6QS43

- - ■ T TdėL 312 238-9787 " ^

sąžiningas darbas ] palydą (motorcade)

nių (cruses), viešbučių ir automobilių nuomavimo reze^-aeijas; Parduoda- m0D1U0 nelips,-., oeu : pasveiKins 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus- lotynoamerikiečiu bendruomenę 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 ™ -
macijas visais kelionių reikalais-- ■ t , -.-.y-/
_ • Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reūia rezervuoti vietas 
Š aukšto—prieš 45 - 60 dienų. , . •-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
. Visi lietuviai kviečiami, atkreipti i Naujienas į 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa- 
žinti ir jas užsisakyti. ' i { i

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau- ’ 
jienas iki šių metų pabaigos,, duodama nuolaida. ; 
Kviečiame pasinaudoti proga. .-a j

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS - 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ S DOLERIUS. .
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* < 

nimo vajaus talką!

— Marija ir Eduardas Mac-

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir §v 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Cbicagos miesto leidimą. 
Dirbu jr užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

buvo Naujienose, užsisakė jas 
vienerienis metams ir įteikė $8j 
auką: Ponas E Mackevičius pa-! 
reiškė, kad auka yra Maikio tė-; 
vui naujiems batams. Macke-i 

, vičiai iki šiol pirkdavo Naujie-i

dėkoti už Naujienų palaikymą.
— Į Naujienų kreipimąsi jau] 

■ atsiliepia ne tik pavieniai asmejl 
“ i.nys, bet ir organizacijos. LMSFį

į per savo įgaliotinį ' Įteikė' $35;
. . Lauką. Dėkui valdybai ir visiemsį]

Nuo 10 vai. ryto dalyvaus spe- tos organizacijos nariams. j 
cialioje. vyskupų sesijoje. ; j

10.20 vai. trumpam - pasirodys.) 
seminarijos balkone pasveikinti 
susirinkusią publiką.

1 vai. popiet malūnsparniu nu
gabenamas Į kardinolo reziden- 
ciją trumpo poilsio. .. . Naujienoms

2.15 vai. popiet pop.eziusar vi-, 15 jr linkėjimus __ 
sa palydos motorkada .s kardi- r {inansjnius slmJ
nolo■ rezidencijos išvažiuoja l/k;unus. Dėkui.janl ir Ndujientl 
Grant Parką: v - . | veteramli j. Smotejįui.

. ;,3 vai. Grant Parke prasideda. .. : ■
Popiežiaus mišios;' kurias prie, -— S. Pangonis, Omaha, Nebr.
specialiai pastatyto altoriaus lai-' be raginimo. pratęsė prenuine 
kys'pats popiežius, asistuojant ratą ir ta proga parėmė Naujie^ 
visiems J^AV vyskupams ir at- nu leidimą $10 auka. To mies 

’ vykusiems 'iš Kanados, Meksi- to tautietis užsisakė Naujiena: 
kos, Lot. Amerikos ir Europos, iki šių metų pabaigos tinkames 

' -'5.30. „vai. popiet popiežius Jo^ mani susipažinimui, todėl pa
nas Paulius II apleis Grant paę-’vardės prašė neskelbti. Dėkų

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
[vairi andrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Garfield Ridgs, by owner. 5 room
I t „ x K cl brick Rise ranch. Recreation room,„; aS Šmotelis, vienas 1j į ^as central airk 2 car garage,

P Naujienų steigėju, ju nuolatinis* many extras. Shown by appointment.
j bendradarbis, įdomios knygos ;
; “Atsiminimų skirsneliai” ir ki ■
i tų raštų autorius, dabar pasi-i
kalba su Maiklu ir Tėvu. JisĮ

atsiuntė Maikio

Phone 586-2369.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

6 ROOMS—2 BEDROOMS

Stove and refrigerator. Gas Heat, 
st floor. Occupy. Nov. 1 $150.00 a 
no. 23rd and So. Albany. Near 
Schools and Church. Children wel- 
:ome.

521-4119.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis: ?

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND ;AVE. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 69th Street.
Tel. REpublic 7-1941

- r . _ —— - - - . -

Siuntiniai į Lietuvą , 
- ir kitus kraštus į

P. NEDAS, 4059’ Archer Avė.
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-598C

3 f. - - F- - -e - - ’ &

M. ŠIMKUS ’j 

Notary Public - ; L 
INCOME TAX SERVICE Ji 

4259 S. Maplewcod. Tel.; 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

Chicagoję. j. . <( •
.8 vai, ryto, važiuoja į Penkių 

Kankinių bažnyčią, 4327 South 
Richmond, St., kur lenkams lai
kys mišias .lenkų kalba. c ■>> .

.9,15 vai. i^to. važiuos iš lenkų
,bąžnyčids.į Quigley, papuošiamą-.
^ją seminariją,; 7740.,.S. Western
įAvenūe,. . . /. z. • ką ir grįš į kardinolo rezidenci- įuž auką ir už dėmesį.

j —Dėkui J. Braziūnui iš Dear- 
born Heights, Mich., už $5 au-

i< ką, atsiųstą kartu su metin 
prenumerata.

— A. a- Monika Ignienė-Igna 
tavičienė, ilgametė Naujiem 
skaitytoja ir rėmėja, mirė rug
sėjo 26 d. Cleveland Heights’

J 'MARIJA NOREIKIENĖ *

v 26Q8 West 69th St,’Chicago, m. 60629 '• Tel. WA 5-2787 
t; ' Didelis Iparirinkimas geros ’.rūšies .įvairių prekių. i

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ“ ‘ "

BUSAS I CLEVELANDĄ
I siu metu ALTos metinę kon- 

feernciją ir kongresą autobusas 
iš Chicagos Marquette Parko, 
69-tos ir Washtenaw, išvažiuoja 
ketvirtadieni, spalio 11 d., 11 va
landą vakaro ir važiuos tiesiai 
į Clevelandą, į konferencijos 
vietą. ■

Kas nori važiuoti ir grįžti 
šiuo autobusu, tai prašomas iki 
spalio 8 d. susiskambinti vienu 
iš šių telefonų; 737*1286, 652- 
8168, 434-3713. Rengėjai (Pr.)

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/z W. 95th-St. 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
, i — Durys — Porčiai — Ce

mento laiptai — šaligatviai ir kita.
Kalbame lietuviškai

TeL 476-5635 ”

Langai

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ !
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III 60629. — Tel. WA 5-2737

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede....... dol.
Pavardė ir vardas ................ ....... .......... ............ ........ ........... ............
Adresas _______ _____ __ _____ ____________________ .______

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas ____ ___ ____________
Adresas .................. ......... ..................... ..........

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ................ ............. ................. . ..... . ............ .........
Adresas ........ ........... ..... . ...................... .................... ............. ............

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ---- ------- ---- ------------------------ -
Adresas

j[ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
/ SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo« 
f darbus dirba. ..

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

y SLA — apdraudžia pigiausiomis kaiijoipis SLA neieško pelno, 
z riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

> SIxA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — EndowmentJ Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam5 aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

f. SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda'; už 
f $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

/ SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės
/ 1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums
y mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
/ LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
/ / New York, N. Y. 10001
/ J07 W. 10th St. Č. *
t T«l. (212) 54J-M10 rh

i, na-

• tį, reiškiame nuoširdžią užuo 
jautą giminėms ir artimiesiems

f — Chicagos miesto kolegijų 
Į vadovybė išsiuntinėjo spauda’ 
* pranešimus apie Marijos Krau 
X chūnienės seminarą Trumai 
f kolegijoje, 1145 W. Wilson Avt 5 M. Krauchūnienė, lietuvių tau į todailės žinovė, aiškins ir ro 
*>• dys, kaip yra gaminami lietui? 
- ki kalėdiniai ornamentai ir ki 

tokios puošmenos iš sintetini’ 
f šiaudelių. Seminaras bus sps 

lio 13 d. 10-12 vai. ryto.
/ — Ramona Kalpokaitė-Y oun
J iš Watertown, N.Y-,- kartu s 
S sūnumis Dovidu ir Paulium yr, 
f atvykusi į Čikagą giminaitė 
J vestuvių proga. Taip pat atvyk 
5 ir Silvija Kalpokaitė iš Tampo; 
/ Fla. Ta proga jos aplankė sav 
/ gerąją tetą Simokaitienę ir jo 
5 šeimą, gyv. Marquette Parke. 
£ Jos taip pat lankėsi Naujienos;

apmokėti savo tėvelio Jono pre 
numeratą. Dėkui už malonų vi 
zitą. ’ •

• (R) LB Marquette Parke 
apylinkės valdyba rengia RU 
DENS BALIŲ, kuris įvyks spa 
lio mėn. 6 dieną 7 vai. vak. šau 
liu namuose, 2419 W. 43rd St 
Bus trumpa meninė programa 
Šokiams gros K. Venckaus or 
kestras. Kviečiame lietuviški 
visuomenę atsilankyti. Valdybe

(Pr.)

Ž

— Rūtos Ratelis suruošė lietu-' 
viškų išdirbinių, audinių, knygų 
ir žurnalų parodėlę trečiadienį, 
rugsėjo 26 d., Marijos aukštes
niosios mokyklos kafeterijojė. 
Parodėlė buvo surengta naujų 
narių verbavimo proga. Kvie
čiame visas šios mokyklos mo
kines lietuvaites įsijungti i Rū
tos Ratelį. Pirmasis susirinkimas 
įvyks š.m. spalio mėn. 11 d. po 
pamokų. Iki pasimatymo!

Rūtos Ratelio Valdyba

-- — Penktadienį,, spalio 5 d., 
7 vai. vak., Marquette Parko 
Fieldhouse salėje įvyks Spau
dos klubo narių mėnesinis susi
rinkimas, kuriame bus aptarti 
bėgamieji reikalai ir išrinkta 
nauja valdyba. Nariai kviečiami 
būtinai dalyvauti. Valdyba

— Zarasiškiu Klubas malo- 
•vai kviečia atsilankyti į krin- 
•ančių lapų rudenini banketą, 
spalio 6 d-, šeštadienį, 7;30 vai. 
Vakard. Vyčių salėje, 2455 W. 
it7 gat- Bus šalta ir šilta vaka-l 
*ienė. šokiams gros Markausko 
irkestras. Bus gausu fantų. Bi- 
ietus galima užsisakyti pas Pe
trą Blekį Kel; 434-7916 arba] 
jas platintojus bei prie kasos,, 
launimui įėjimas pusė kainos., 
kviečiame paremti Zarasiškiu 
jastangas, nes Zarasiškiai re* 
nia radią, spaudą, senimą, jau
timą ir kitas institucias. Klubo 
lariai prašomi paaukoti fantų.

Kviečia Klubo Valdyba I

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo

9 vai. ryto iki 12 vai. d. — 
Ir pagal susitarimą. —

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

-------------------- T—. V
HELP WANTED — MALI fi

Darbininkų Reikia

EXPERIENCED PAINTER 
& WALL PAPER HANGER

Full time steady job
INSIDE WORK.

Good pay. - Call 478-7999
Ask for Fred

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Immediate openings for experi
enced industrial sewing machine 
operators. Located 44G N. Wells 

Blocks from the Merchandise
Mart.

Apply 7 a.m. to 3;p.m.
Some English necessary.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*’

i ■Į - MAUJiiMot, CHICAGO t, hjl Wednesday, October 3, 197®




