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VETERANO LAIŠKAS
Amerikai lai

Pasaulinius
Pasaulinio karo',

Amerikos

I.h tuviai nadėje A A
mėt‘ du 
Pirmojo 
laikinis
Woodrow Wilson paskelbė šū- tai 
kį, kad kiekviena tauta turi lai

kome valstybės-bonus ir tikėjo-
karus. Pa me, kad mūsų Lietuva vėl lAis 

tuo- laisva.
Karas buvo laimėtas. Sovie- 

rįžo vėl į l.ielusą, bet caro
Prezidentas

Pas 
stojo 
kai iuoinene.

šūkio: “Griebk viską kada yra 
proga ir ka gali”, jie nevariojo,I

vėlus i Pirmoji o šaukė visa gerkle: “Mes, lie-
• daug lietuvių tuviai, jus išvadavome, mes di-

šaukė visa

Amerikos dv\riai-”
■ -didesnė di-Į štai kaip ji

< A

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas , 1 

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

VISU LIETUVIU LAIKRAŠTIS UZ TAUTOS LAISVf

VOL. LXVI Price 20 c- Chicago, Ill- —Trečiadienis.
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Išeivių evangeliku liute- 
ronų suvažiavimas TT
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J. l’rdzė iš Bonn-Bad Godesber
go, kunigas Ansas Kilius su 
žmona Marija iš Creglingen- 
Reinsbrcnn, kunigas R. Vyme- 
ris iš Bad Oeynliausen-Bergkir- 
creno, buvęs ilgametis mūsų 
Bažnyčios reikalų vedėjas ir 
buhalteris Fr. šknleris iš Bre- 

.meno ir kunigas Fr. Skėrys su 
žmona Anelyza iš Mannbeimo.

eangelikų liuteronų
Bažnyčios kunigas Zenonas Die
trich gavo prieš porą mėnesių 
antrą širdies priepuolį ir gydo
si Bad Wildungene. Jam irgi pa- 
siuntėm kortelę.-

Garbės svečiais porą dienų 
buvo:

The Lithuanian Daily News
Publhbcd by The Lilhuaman News Publishing Co., Inc. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States
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išlaisvino': de
Jau tuo šinitimis tūkstančių išvežė į Si--' 

visi pradėjo*birų, daugybę išžudė, o tie kurie 
iimybes jų lėvy- dar pajėgė grįžti iš Sibiro, lapo.'

svės apsisprendimo teisę.
Amerikai įsi 

’.ulinį karžj 
savanori

o ūar 
lis buvo mobilizuota., 
laiku beveik ji 

ga'i 
nei išsivaduoti iš carislinės Bu- visai bejėgiai ir jokiam darbu 
sijos jungo ir sukurti nepriklau- netiko, šiandien jie naikiną inū 
somą Lietuvą. :

Manoma, kad tuo laiku Ame- netik žmones, 
rikos ;

beveik 
ilvoti apie ;

• isų tikybų, musų kalbą, rusina malonus pobūvis. 
, bet ir vietoves" 

armijoje dalyvavo apie Į Jei galėčiau nuvažiuoti į Wa- 
* - v I i ’ .i i* i5Q4JMQ pabaliiečiru Daiųg jjį žu-į-shmgtciL lai pai^^kalauciaii-vaK-f^

o kiti dujomis dininkų padėti atkovoti mums | 
laisvę, nes mes Amerikai esa
me daug padėję.

Antanas Ražaitis 
Pirmojo Pasaulinio 
karo veteranas.

vo frontuose, 
apsinuodiję mirė vėliau.

Tai matote, kaip mes padėjo
me Amerikai laimėti karą. 
Amerika yra mums skolinga. 
Mums labai daug skolinga ir 
buvusi caristinė Rusija, nes už 
ją taipat daug jaunų lietuvių 
paklojo savo gyvybes.

Pasibaigus Pirmajam Pasau
liniam karui, Rusijoje kilo re
voliucija ir buvo įkurta Sovie
tų Sąjunga. Mūsų Lietuva išsri; 
kovojo savo nepriklausomybę, 
kurią komunistiniai rusai pilnai 
pripažino. Bet Sovietai, užsikrė
tę caro gobšumu, sulaužė savo 
duotus nepriklausomai Lietu
vai pasižadėjimus ir po 22-jų 
taikaus sugyvenimo' metų, prieš 
pat Antrąjį Pasaulinį karą, jų 
prarijo.
—šį—savo žygį—jie—teisino—ne
va tai Lietuvos apgynimu nuo 
gresiančių pavojų, o galvojo vi
sai ką kita. Jie jautė, kad gali: 
kilti naujas karas tarp jų ir Vo
kietijos, tai skerdynės prasidės 
ne jų žemėje, o kad žus daug 
nekaltų lietuvių, Lai jiems visai 
nerūpėjo.

Prasidėjo Antrasis Pasauli- 
nis karas. Įsimaisė į jį ir Ame
rika. Mes lietuviai vėl padėjom 
Amerikai: tūkstančiai jaunų) lapkrjčio 11 dieną 1 vai..popiet 
vyru įsto'jo į Amerikos armiją, anksčiau minėtoje salėje, 
o mes senesnieji dirbome, pir-

PILIEČIU KLUBAS 
4*

Lenkų

Chicago, Hl.

■i linu ' ——

Nr. 247

tūkstančiai

/■>
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įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
• - - - • • ’------«-» - - *-T

gaiaza^, am *,*«**JV« — - -
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima uz-

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

MŪRINIS Brighton Parke- 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
— KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Nepamirškite, kad šį šešta- 
Rožė Didžgdlvis,, koresp. dienį, spalio 27 d., baigiasi vasa

ros laikas. Vidurnaktį arba prieš
.-einant poilsio, reikia Jaikrodžius_}.proL dr. Krusks iš Vakarų B'ei- 

atsukti vieną valandą atgal. Visi 
sekmadienio renginiai bei susi
rinkimai bus naujuoju laiku.

— Pietinio Atlanto pakraščio 
šaulių kuopa “Aušra”. š.m. lap
kričio. 17 d., 1 vai., ruošia Lietu
vos kariuomenės atkūrimo mi
nėjimą, kuris įvyks Sweden 
House, 5550 N. Federal Hwy., 
Fort Lauderdale, tarp Commer
cial ir Atlantic Blvd. Paskaitą 
skaitys dailininkas J. Juodis. 
Kadangi parengimas surištas su 
vaišių paruošimu, tai apie da
lyvavimą malonėkite pranešti 
iki lapkričio 14 d. tel. 943-9735 
O.- Rudaitienei, 946-4389 J. Paš- 
kiui arba 782-0395 K. Pautieniui.

sis tematinės teologi j os
I

T R U M P A I T

— Da:l. Mikas Šileikis, žino
mas gamtos vaizdų, ypač kopų, 
genialus tapytojas, nuosaikus

I r m'ėno kūrinių vertintojas,' ilga
metis lietuviškos spaudos dar
buotojas ir Meno Žinių redak-

Amerikos Lietuviu Piliečiu . torius, atsiuntė $50 su tokiu
•=• --------—~---------- V __________ _ . . — _ __ _ ___ __ ______ *____•_____ •______- - - - - - ' fflaišku: “Naujienų piniginio va-

poatostoginį susirinkimą rugsė- įaus proga, atsiliepdamas į Jū-
Pašalpos klubas turėjo narių

jo 9 dieną Anelės salėje/4500 S. sų prašymą, siunčiu asmenišką
1 ---- - ’ •• ------

Paul Masilionis ir; kasdien eitų ir nesustotų ėjęs”.
Talman Avė. Susirinkimą ati- j $50 čekį. Noriu, kad dienraštis 

1115 XX | ---------------------------------------- •
klubo! Dėkui už laišką ir uz įpareigo

jančią aukąu 4
— Bronė Kaselis-iš šiaurinės 

Čikagos daugeliu, atvejų yra- 
. _______________ -J

rinkime velionė buvo pagerbta kitą patriotinę spaudą. Dėkui
■ - _ 1 už specialiu laišku atsiųstus $15

darė pirm.
pranešė, kad yra mirusi 
narė Mary Marozienė. Mirė rug
sėjo 1 dieną, palaidota rugsėjo 
6 dieną. Klubas, kaip šiais atve
jais įprasta, suteikė .gėlę. Susi- aukoLis parėmusi Naujienas ir

vienos minutės tyla, o šeimai 
j^eikšla__<iLi_užuojaut.a- Po Naujienų, paramai-
buvo skaitytas nutarimų rast?. 
protokolas ir valdybos raportai, f 
kurie* priimti vienbalsiai.

Antanas Švitra iš Marquette 
j Parko? ilgametis Chicagos Lie- 

Buvę ligoniai jau yra pasvei-i cnvių Tarybos narys, pratęsda- 
kę, ir nesirado -naujai susirgu
sių. Tai geras ženklas.

Klubas Vyčių programos kny
gutei aukojo $25, tos organizaci-l Vainauskaitė iš Bridgeporto apy- 
jos 65 metų jubiliejaus proga. {linkės dalyvauja Vilson mokyk- 

Pirmininkas pranešė, kad se-Į los Senjorių- ir Junjorių tinkli- 
kantis klubo susirinkimas įvyks nio rinktinėse.

i

Po susirinkimo sekė vaišės ir

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI-FAZĖ
Visi lietuviai_kviečiami atkreipti į .Naujienas

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-
jienas iki šių metu pabaigos, duodama nuolaida.
Kviečiame pasinaudoti proga.

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati-

nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

— S-L.A. 6-to Apskr. metinis}

lyno, Estų evangelikų liuteronų 
Bažnyčios arkivyskupas K. 
Veem iš Stockholm© (Švedijos), 
vyriausias Bažnyčios tarėjas 
Gundert su ppnia iš Hannove- 
rįo, kunigas Otie“ iš Olandijos, 
vengrų kunigas Cseri Gyula iš 
Frankfurto ir dekanas Fried
rich Heckel iš Lohr/Spessart.

Prof. dr. Kruska pateikė ga
na platų pranešimą apie evan
gelikų ■ liuteronų Bažnyčią da
bartinėje Lenkijoje. Prieš An
trąjį pasaulinį karą 1939 m. 
Lenkijoje dar buvo 900.000 evan
gelikų liuteronų, o dabar tenai 
yra tik 90.000. Tas skaičius vis 
mažėja, nes vokiečių kilmės 
žmonės emigruoja į Vakarų 

[Vokietiją. 93% visų gyventojų 
yra Romos katalikų tikybis. Vy
riausias Bažnyčios tarėjas Gun
dert perdavė Landesbischof — 
vyskupo Lohse nuoširdžiausius

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

s.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS RE ALT!
Įvairi audrauda —INSURANCE 
BUTV NUOMAVIMAS—paren-: 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-06G0.

/

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

A. T V E R A S 
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6 91 h Street 

-------TeL REpublic 7-1941=- -■
Į

ČEKOSLOVAKIJOJE PRASIDĖJO
ŠEŠIŲ DISIDENTU BYLA

susirinkimas įvyks sekmadienį,
spalio 28 d., 2:00 vai. p.p., Chi
cago Savings ir Loan naujose

Šviita,”kad'čJkuopu’Meg'a-l^eikinimus ir geriausius liuke-
- patalpose; -6201-S-WestenrAver

prenumeratą^ atsiuntė $7 
ūką. Dėkui. ; f-.-

~^^lJvii3zi~Ja^rrdh^ ir Cindy

mas
a’

linkės dalyvauja Vilson mokyk-

Abi rinktinės 
laimėjo pirmas vietas 5-me mo
kyklų ■ distrikte. . —

‘ r. '*
. —‘ V. Viskanta iš Brighton 

Pako, turįs bityną Knox apylin
kėje, staiga susirgo. Gydosi Šv.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. i

tai dalyvautų. Bus kavutė.
C. Austin, sekr.’ i

— Horoscopes or Astrologies Į 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces.. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N

jimus išeivių Bažnyčių delega
tams Marktheide-nfeld’e.

Dekanas Friedrich Heckel 
pranešė apie Bažnyčias jo de- 

Jkanate ir apylinkėse. Estijos ar- 
•1 kivvskuuas ■ K. Veem referavokivyskupas ‘ K.— Veem referavo 

apie Estijos evangelikų liutero-
<7 VUL J • XUXUXl 1 JL k vi LAXkJ JL ? X. 4 X • v • • . •

STATE St., Rm. 1717,-Mes kai- l?ųT,Ba]nycia^ lseiv\10Je-
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

— DENGIAME ir taisome vi-;
sų rūšių stogus.-Garantuojame 

Kryžiaus ligoninėje. Visi, kurie už savo darbą. Esame apdrausti, 
ji^pažistay linki—jam-geros-svei—ARVYDAS -KIELA. Skambinti j 
katos/ , . Tel. 434-9655 (PR)

’fl ll SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
; MARU A NOREIKIENt

Kasdien vvkb rvtiriėš’Tf-vaka- 
rinės pamaldos, kurias iš ryto 
laikė dekanas Irniler, o vaka
re — viena karta latviu kuni- 

I gas B'erzihš iš - Koelno, o kitą 
vengrų kunigas Ludvigas 

Kotsch iš Ludvvigsburgo.
Po pusryčių kasdien vyko Bi

blijos studijos. Jos nagrinėjo 
į estų evangelikų liri teronų^ BaT- 
riyčics propstas (dekanas) Too
mas Jerimias Poeld iš Bielefel- 
do L Mdzeš-!,”27. KunigasJPaū- 
lis Urdzė iš Oldenburgo pasirin- T

n

JANITOR
440-3864

Logan Square apt. bldg. Must keep 
:n g< 
Apartment.
n g'ood repair & operate boiler. Free

Call Mr. Paul 
227-9568 after 5 P.M.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

REIKALINGA MOTERIS
Dirbti-5 dienas savaitėje virtuvėje 

luo atveju reikia mokėti angliškai.
r, jei pageidauja, tai ir prie baro. 
luo atveju reikia mokėti angliškai. 
l>ėl valandų susitarsime. Teirautis 
įuo L 
jai. vak.

pirmadienio iki pentadienio 4-7

Tel. 944-9741

Chicago. HL 60632. Tel. YA 7-5980
U—. ✓

PARUOŠIAMIEJI DARBAI TĘSĖSI SEPTYNERIUS 
METUS, YRA DAUG SUIMTŲ

— dėsnis žmonių skaičius sekti by
lą, tai ten nebūtų vietos. Ne tik 
teismo salė nedidelė, bet ir teis
mo koridorius nedidelis, visas 
nešvarus, apdulkėjęs. Be jau mi
nėtų dviejų asmenų, teisiamas 
33 metų dantų gydytojas Vaclav 
Banda, 54 metu Otto Bednarova 
bei Jan Dienstbier; buvusi žur
nalistė, 42 metų Dana Nemcova, 
vadovaujanti katalikams disi
dentams.

Ruošiami teismai ir kitiems 
čekų disidentams, bet tuo tarpu 
teismo dienos dar nepaskirtos.

*=
M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450

| iškvietimai, pildomi pilietybės, pra
Taip pat daromi vertimai, giminių

i ...............
s,

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent < 
3208 >/2 W. 95th St. 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 VINSUUMCf

State Farm-Fire .and Casualty Company

2608 W«rt 69th St, Chicago, Hl. 60629 « Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS H EUROPOS SAND£LIŲ^~

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — TeL W A 5-2737 

V. V AL ANTIN AS

1

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 ... 
Pavardė ir vardas ____________
Adresas ___________ _______ ____

kuris
... dol.

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

"y:

PRAHA, Čekoslovakija.
Vakar Čekoslovakijos sostinėje 
prasidėjo šešių čekų disidentų 
byla, atkreipusi viso krašto ir 
užsienio dėmesį. Teisiamus di
sidentus čekų valdžia seniai bu
vo suėmusi, bet tiktai šiomis 
dienomis ryžosi pradėti bylos 
nagrinėjimą.

Pats didžiausias nusikaltėlis 
yra 43 metų teatro veikalų auto
rius Vaclav Havel. Kaip savo 
laiku kareivis Hašekas kritikuo
davo kariškos vyriausybės ne
vykusius patvarkymus, tai šį 
kartą teatro veikalų autorius 
Havel panašiai padarė. Vyriau
sybė negalėjo, pakęsti kandžios 
Havelio kritikos.

NELEIDO UŽRAŠYTI
TEISMO EIGOS

Gera žinia turintiems 
katarakta

Minnesotos 'universiteto Akiu 
klinikos profesorius dr. Malcolm 
A. McCapnel savo pranešime 
spaudai Chirurgų, suvažiavimo 
metu McCormick Place. Čikago
je, pareiškė, kad jau išbandytas ■ 
naujas - būdas akių kataraktos ■ 
operac joms. Katarakta apserga 
vyresnio amžiaus asmenys ir 
ta padėtis reikalauja sudėtingos 
operacijos. Tok ų operacijų JAV 
per metus būna nuo 80,000 iki 
100.000, .. - ..................

Naujuoju operacijos būdu į 
5 milimetru 

elastingą lęšį. Pradėjus šias ope
racijas prieš keletą metų, buvo 
daug kompl kacijų. kurių skai
čius dabar yra žymiai mažesnis, 

tyrinėja 
Maisto ir vaistų administracija.

akis Įmontuoja

Naująja__ procedūrą

I I
1

few

Atrodo, kad respublikonai pramonininkai yra linkę

KANCLERIS BANDĖ SUŠVELNINTI
KINIJOS PREMJERO PAREIŠKIMĄ

HUA GUOFENGAS APLANKYS SEPTYNIS MIESTUS.
ŠEŠTADIENĮ IŠSKRIS Į ANGLIJĄ**

BRUHL. Vokietija. — Kinija ~ '■ ---------- ~
pritaria Vokietijos Sujungimui, 
bfic'aliame bankete pasakė Ki
nijos premjeras Hua Guofengas. 
Kinijos premjeras jau du kar
tus susitiko su aukštais Vokie- I11 j jos pareigūnais, bet pirmadie-

1 nio vakarą Augustusburgo pily
je vok'ečiai surengė banketą Ki
nijos premjerui- pagerbti, o Hua 
turėjo progos pasakyti vokie
čiams šiltą žodi:

— Dabar Vokietija yra dirb
tinai padalyta, —pareiškė prem-

j jeras.— Taip negalės ilgai pasi- 
likti. Jeigu norima

Darbo unijų galia 
apriboja JAV teismai

— Greitai baigsis darbo unijų 
judėjimas, kokį šiandien mes tu
rime. Mūsų priešai — unijų nie
kintojai — jau peržengė refor
mų ribas. Taft-Hartley ir Lan
drum-Griffin įstatymai raus 
silpnina. Bet mes galime egzis
tuoti. Tačiau mūsų advokatai 
mums sako, kad darbininkų ju
dėjimas. kokį dabar mes pažįs7 
tame, pagal ruošiamus naujus

negalės .jLoJiau_ taip__
— pareiškė A.E. Bar

kan. AFL-CIO politinis direkto
rius. 1978 m. Illinois konferen
cijoje Rosemonte.

Prieš unijas taip pat veikia

Įstatymai

•HT-

fafkos-.-bai'--į-nuostatus-
Vokietįja pirma turi būti ap- , egzistuoti, 
jungta.

Visiems .buvo aišku, kad
premjero Hupk pareiškimas bu-

t
Įvykdyta mirties bausme

CARSON CITY, Nevada. — 
Pirmadienį kalėjimo dujų kame
roje įvykdyta mirties bausmė 
46 metų žudikui Jesse Bishop 
už nužudymą Las Vegas mieste 
turisto David Ballard iš Mary- 
land valstijos._____________

.Bishop prisipažino -policijai ir

Maskva taikosi 
prie naftos

TOKIJO, Japonija. — Japoni
jos tarptautinės politikos specia
listai priėjo nuomonės, kad So
vietų Sąjungos karo vadai ir 

“poliiikai-taikosi prie-Persijos ri
jos ūlankesmaftosr-Sev.- Sąj ungą' 
, t* __

aišku.

vo stiprus bakstelėjimas poka- Prie§ unijas taip pat veikia 
rinei Svietų Sąjungos.užsienioį^ght-to Work organizacija. Šiuo 

neribotos unijų galios
— Pasaulio taikai gresia no stabdžiu reikia laikyti teismus, 

pareiškė “hune—baudžia—nnijų—vaous uz

remti buvusi kino artistą Ronald Reagan 
prezidento pareigoms. —

iš
metuAntrasis kaltinamasis yra 38 

metų amžiaus inžinierius Peter 
----- Uhlr Skelbiamais -oficialios—sta

tistikos duomenimis jis - labai 
lengvai galėjo įrodyti, kad tie 
patys’inžinieriai ir darbininkai, 
laisvai dirbdami, be jokių pri- 

■ žiūrėtoji!, geriau ir -pigiau pa
daro reikalingas prekes.’Uhl pa
skelbė labai daug tikslių duo
menu. Už minėtų duomenų skel- 

---------t bim ą^'isįr ^apkaltiųta-s. 1

“ Pačioje bylos "pradžioje7 teis- 
mąs ųždrąudė inžinieriauš i Ūbi 
žmonai- užsirašinėti7 pastabas 

t apie teismo eigą. Teisme ji ne
pratarė . nė vieno žodžio. Jį tik 
norėjo kelias notas , padaryti. 
Bet ėvis vien teismo pirmininkas

-politikai.

ras valdyti pasaulį“RLMAI SUKRĖTĖ POLITINES
■ TURKIJOS NUOTAIKAS

premjeras Hua; šitie ~Kinijos: fondu rikvojimą bei -už—prasi- 
premjero pareiškimai labai šil- lenkimą su nuostatais.

teisejūJ kad dalyvavoVdar 18 
žmogžudysčių:. 12 Kalifornijoje 
ir 6 kitose valstijose, o

Bausmės. -įvykdymą stebėjo 
14 liudininku. Mirties bausmės- 
įvykdymas. buvo trečiasis laike 
d ve j ų metų;.:■ .

Bishop'kriminaliniai rekordai 
yra gana ilgi; Jis vartojo narko
tikus ir užsiiminėjo jų pardavi- 
nėjimu7~Virš Žfrisavo gyvenimo 
metų jis praleido kalėjimuose..

leidžia tfiJefė^ sumas pinigų "ka
ro _ ___ _____,_ j__r_ .
prie-monėmš^sfėkiani prieifi * prie 
Irano ir Persijos Įlankos naftos.

. . ■» ’ - , •

laivam^,|a^epterms' įr įkitorrt^:
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tai buvo sutikti ne tik i banke- 
— - «.

.Laukiama daugiau pakaitų,
tą sukviestų žmonių, bet jie nu- kai sekantį.mėnesį atsistatydins

'Rusai-' stiprina! savo' karo jėgas
Jemene. Rusai gali turėti pa-

skambėjo per visą V. Vokietiją. Į AFL-CIO prezidentas George 

yra pati glaudžiaušioji Sovietų' 
Sąjungos bendradarbė, . — pa- 
reiškė Rytų Vokietijos kohtro7 
liuojąma žinių agentūra.“ Jai 
sunku suprasti, kaip galima su
jungti dvi Vokietijas.

V. Vokietijos kancleris Hel
mut Schmidt, sėdėdamas greta 

Reikia taip pat neužmiršti, Kinijos premjero, jam plojo kar- 
kacT premjeras Ecevit apvalė * ’ n • — ——-—«—
Turkijos kariuomenę nuo mulų 
Įtakos, 
buvo

^NAUJAS PREMJERAS TURĖS NEDIDĖTU 
PERSVARĄ ATSTOVŲ ROMUOSE

Prieš galvoje, kad D

— Rytų Vokietijos vyriausybė! Meany

.kankamai karių įsiveržti į Sau- 
n a ftp s versmes. —

Japonai yra susirūpinę Persi
jos versmių likimu, kad .jiems 
nebūtų užkirsta nafta iš dabar—joje

ANKARA. Turkija.
savaitę-įvykusėji rinkimai- su- laikotarpiu abcrBražinskai gavo

iirel valdymo Priėmė senatoriaus / 
“~CTP e rčy patais a

Senato Užsienių santykių ko- 
mitete. svarstant“ S’ALTjjH su
tartį, kilo neaiškumai, ar JAV 
turi teisę aprūpinti NATO są
jungininkus ginamaisiais atomi
niais -ginklais-.—Sen. Charles—EL 
Percy (R.. III.) pasiūlė tą teisę 
įrašyti_į minimą sutartį, nepra
šant Sov. Sąjungos tą teisę prį- 
paž:nti. Senatoriaus Percy pa
taisą priėmė vi. 
to narių.

Sen. Richard G. Lugar 'K. 
Ind.) ir sen. John Glenn (D.. 
Ohio) buvo pasiūlę stipresnių iš
sireiškimų pataisas, bet jos buvo 
atmestos. .1,

TiOUSEKEEPER=MVE=IN-
Asist with our 5 year old and 4 
month old, along with small house- 
work duties. 10 Hours a week. Lignt-

Friends and relatives may

month.
Call 447-7760 OR 447-0590

i

di ArabijosNAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce- 
mento la i ptai=—• ša I igatviai-ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

krėtė visą-Turkiją, nors didelių leidimą išskristi iš Turkijos. Bu- 
pakaitų tuo tarpu niekas Turki-

■ nesitikrj Atsistatydirrus 
premjerui Bulent Ecevit. bijota 
radikalių pakaitų, bet dabar su- 
ridaro įspūdis, kad tos pakaitos

month old, along, with small house^

ooking Own 2 rooms, bath and TV. 
__3 ” visit.

Timš off flexible. Salary $200.00 a
užsirašinėti~~pastabas

vo daromas didelis spaudimas 
juos išvežti i Sovietų Sąjungą, 
bet Demirel leido jiems išskristi 
į Italiją.

tinių Kuvęisto sričių. Japonai 
mano, kad Sov. Sąjungos karių 
iškėlimas Kuboje yra surištas 
su naftos (mineralinio aliejaus) eįs demokratinėse Institucijose, 
transporto keliais iš Persijos 
įlankos--- —■—/•—.... ,__ . 

Sovietų Sąjunga planuoja 
grobti naftos versmes, nes ne
turi dolerių mokėti brangias su
mas už naftą.

;ko temą Luko Evangelijos 17, 
11 ligi 19 skirsnelio', o Biblijos 
darbą net raštu buvo paruošęs 
:mūsų Bažnyčios vicesenjoras 
kunigos Juozas Urdzė iš Bonn- 
Bad Godesbergo iš antrojo laiš
ko Korintiečiams 12, 1-10 skirs
nelio.

Po
kasdien paskaitos. Dr. Gerd 
von Wahlert — biologas iš Lud- 
wigsburgo — skaitė apie “Žmo
gų ii' apie pasaulio kūrimą” —
Der Mensch and die Schop- 

antrą dieną prof. H.
I Rohrbach iš Biscbofsheimo — 
j “ žmogus kaip Dievo atvaizdas

— tikėjimas ir gamtos moks
lai” — “Der Mensch als Eben- 
bild Gottes — Glaube and Na- 
turwisseschaft” trečią dieną

I rektorius dekanas Irniler — 
“Kas yra žmogus ir ką jis pri-į 
valo?” — “Was ist und was soli 
der ,Mensch?”.

Vieną dieną popietį įvyko ku
nigų ir Bažnyčios darbuotojų 
konventas — susirinkimas. Nau
ju konvento pirmininku išrink-j 
tas propstas (dekanas) Poeld 
penkeriem. metam.

Du vakarus Bažnyčios atsto
vai darė pranešimus su skaidrė
mis apie per paskutinius metus

Bažnyčios
!

Ž\ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or-

I . K
Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa

vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas------------------------------- --------- ----------------—
Adresas

*1

s

v

Biblijos studijų Įvykdavo'

SUk

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS ^diilerid 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na-

46'

fung'J’,

i

uozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
domi 250 puslapių knyga 
rauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
•ykti ir knygą pasiimti. Kitur 
yvenantieji prašomi 
yti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

užsisa-
HELP WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

WANTED FAMILY TO BE 
RESIDENT MANAGERS

For large apartment building. Prefer
COUpie "1U1 VUXXUX^U, 
tinue regular job. FREE apartment 
plus $100 00 a month. Maintenance 
& painting optional with extra pay.

447-7760 OR 447-0590

couple with children, husband con-

plus $100 00 a month. Maintenance

I

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment. 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir j u gyvenimo pradžiai.

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

SLA —kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th St. 
Tel. (112) M3-2210

į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums

L_
!

K

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
jadėti teisininko Prano šulo 

i -aruošla, — teisėjo Alphons' 
W e 11 s peržiūrėta, “Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomi; 
ormomis.

Powerful anti-itch 
drug you can buy 
without an Rx!

įsakė, ją ir kitus išvesti...įą salės.
MOTERIS SUDĖJO
I AUTOMOBILIUS

. Pradžioje teisme buvę polici
jos pareigūnai suimtas moteris 
ištardė ir paleido, bet netrukus 
jas ir vėl suėmė. Inžinieriaus 
Uhl žmona Ana Sabatova, vie
toj grįžti namo, vėl grįžo į teis
mo salę. ■ ■

Šie disidentai priklauso ' tai 
grupei, kurie- pernai pasirašė 

žmogaus teisių 
manifestą, protestuodami prieš 
valdžios neteisingumą ir jos 
pastangas neduoti piliečiams 
laisvai išsireikšti.

BYLĄ SEKA APIE 
100 ŽMONIŲ

Disidentų bylos sekti susirin
ko apie šimtas čekų, kurie nori 
matyti, kaip tų disidentų byla 
eina ir ko galima iš jos laukti.

Teismo posėdis vyksta nedi
delėje salėje. Jeigu norėtų di-

— Ugandos vyriausybė atšau- 
kė Idi Amino pasirašytą “ista- 
tymą”, kuris leido jam areštuoti 
tūkstančius žmonių ir juos teisti.

— Netoli Kansas City nuo bė
gių nusirito Chicagos traukinys, 
sužeisdamas 24 keleivius.

'Chartiją*77

buvo labai
p

Premjeras Ecevit 
priešingas terorui,- prieš sauvalę 
oasisakė ir S. Demirel. X

Kelijauni leitenantai 
susižavėję Irano mulų.

Dabar jau paaiškėjo, kad Tur- darbu- bet griežtais Įsakymais

Knyga su formomis gauna 
nuveiktus darbus. Latvių kuni- ,jia Naujienų administracijoje _ _ .... 1.1* i _ _ _ - •gas E. Rozitis jun. parodė skai-į 739 South Halsted St., Chica . . .W w . • . rx —I • ' ___drių iš latvių 1979 m. dainų jr| go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.tautinių šokių šventės Gotlando 
saloje, Visby mieste, estė ponia 
Kagi apie “šventą Žemę’’ ir. 
dekanas Poeld — “Apie Bažny-Į 
čias Sovietų Sąjungoje” ypač ęįems kurdams būtų grąžinti 
apie Pabaltijo kraštus — Esti- gyvenamieji namai ir pagrob-

— Kurdai reikalauja, kad vi-

ja, Latviją ir Lietuvą.
(Bus daugiau)

Las turtas.

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*\ Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. * BiCOZENE

i

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

6 — Naujienos, .Chicago, BL —■ Tuesday Ptiobcę 23, 4278

KALENDORtLIS
Spalio 24: Nunilė, Antanas K., 

Gluoda, Gedgailė, Valmantas, 
Daugalis.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 5:58.
Oras šiltesnis
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Dešimties savaičių St. Bernardo veislės šunytis, pri-

^8
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•50 laipsnių.
k

6
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pratęs prie virvės, mokomas padėti nelaimėn
. « X . < fe. ’ “ " . • i- /vpatekusiems žmonėms.

kijos demokratai, iš renkamų 50 
senatorių, laimėjo 32 vietas. Se
nate šis laimėjimas užteks nau
jiems projektams pravesti.

. Atstovų Rūmuose yra 227 at
stovai. Demirel Atstovų rūmuo
se turės tik 2 atstovų daugumą. 
Jeigu turėsime galvoje, kad Ece
vit vadovaujama respublikonų 
partija > neturėjo nė 2 atstovų 
daugumos, tai premjero Demi
rel padėtis šiuo atžvilgiu bus žy
miai stipresnė.

Premjeras Ecevit valdė kraš
tą titkai 21 mėnesį. Per tą laiko
tarpį įvyko kelios labai kruvi
nos riaušės. Susidarė įspūdis, 
kad ta pati tikybininkų fanatikų 
banga, vartojusi prievartą Ira
ne, persimetė į Turkiją ir bandė 
prievarta primesti savo valią, 
bet taip neįvyko. Premjeras

j naudojo kariuomenės dalinius 
tvarkai atstatyti, kai policija 
nepajėgė nuraminti moderniais 
ginklais apginkluotų gaujų.

Premjeras Ecevit paskelbė ka
ro stovį visame Irano pasienyje, 
kad Irano mulos ir jų agitato- 

! riai nepersimestų į Turkiją ir 
• ( pradėtų nerimą. Ecevit valdymo 

žuvo 2,100 žmonių, mėnesiais 
riaušių metu.

DEMIREL NETURĖTŲ 
GĄSDINTI

■ - a Lietuviai neturėtų bijoti prem-,

i1

turkų kariuomenė buvo apva
lyta ir kariai neleido muloms 
sauvaliauti.

Yra pagrindo manyti, kad S. 
Demirel, didelis teismo sistemos 
puoselėtojas, neleis turkų teisė
jams nukrypti nuo konstituci
jos ir nuo demokratinės tvarkos.

Pakistane nebus 
demokratijos

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Pakisiane nebus demokrati
jos, — laikraštininkams pareiš
kė Pakistano prezidentas Zia. 
Pakistano karo jėgų vadas ir 
vyriausias teisėtumo administ
ratorius.

Praeitą savaitę Pakistano po
licija, prokuratūra ir Pakistano 
karo jėgos suėmė visame krašte 
buvusius demokratus, liberalus 
ir demokratinius socialistus. 
Jiems prokuratūra pranešė, kad 
Pakistane nebus vietos demo
kratinėms Vakarų idėjoms ir 
Pakistane neleis tokių idėjų 
krašte puoselėti. Prokuratūra 
nepranešė suimtiesiems, ar jie 
bus teisiami už Vakarų demo
kratines idėjas, tik pažymi, kad 
jiems pasakyta, kad jie neturės 
teisės tokias idėjas skelbti Pa
kistane.

— Izraelio teismas uždraudė #* 5 - - •
? t jero S. Demirel. Reikia turėti I steigti kolonijas arabų žemėse.

tu su visais, kai jis išdėstė K-’- 
nijos vyriausybės pageidavimą 
apie reikalą sujungti-abi Vokie
tijas. Jis pareiškė įsitikinimą, 
kad abiejų Vokietijų gyventojai 
taip pat pritaria tam sumany
mui. Bet kancleris Schmidt ra
do reikalo Kinijos premjerui; 
priminti, kad visas šitas Vokie 
tijos sujungimo klausimas yra 
sunjungtas su tarptautinėmis 
sutartimis.

Vokietijos
kad keliamas viešumon karštas |

kancleris žinojo,

i

14 to komite-

— Fordo darbininkų unija di-
klausimas, galis turėti tarptau-j (je]e balsų dauguma patvirtino 

Jis tuojau pa- naująItinės reikšmės.
darė pastabas apie pasiruošimus 
Europos taikai ir vedamus įvai
rius pasiruošimus, bet pridėjo, 
kad geri bei draugingi Vokieti
jos ir Kinijos santykiai negali 
būti nukreipti prieš trečiąją 
valstybę. Visiems buvo aišku, 
kas ta trečioji valstybė.

Kinijos premjeras jau du kar
tu pasimatė su Vokietijos kanc
leriu i 
bet jis tikisi dar kartą su jais 
susitikti.

Premjeras Hua planuoja ap- i dyti. Reikia laukti bent 50 metų, 
lankyti septynis didžiausius Vo- — ■ -------
kietijos pramonės centrus. Ma
noma. kad Kinijos premjeras 
užsakys Vokietijoje visą eile Ki
nijai reikalingų mašinų.

šeštadienį premjeras Hua ren
giasi išskristi Į Angliją, kur pla so pasekėju. Jis niekad nebuvo, 

Stalino pasekėjas.
jis norėtų nuskristi i Treves 
miestelį, kuriame K. Marksas 
gimė ir augo. Kancleris Helmut 
Schmidt prižadėjo jam "padėti 
tą miestelį pasiekti.

darbo kontraktą trims- 
metams. Visi džiaugiasi, kad 
gali apsieiti be streiko.

— Kalifornijos gubernatorius 
Edmund (Jerry) Brown negali 
prisiprašvti nė vieno įtakinges- 
nio demokrato 
kanč ’.-Jų prez

' kad siūlytų jį 
idcau) pareigoms.

— Sov, Sąjungos propagandos 
ir aukštais pareigūnais, agentun giriasi, kad jiems pa- ....... •vyko sustabdyti žmogaus senė

jimo procesą, bet jie negali įro-

Hua Guofengas buvo Mao Ce- 
tungo filosofijos šalininkas, o 
vėliau kelis metus buvo Lenino 
politikos šalininkas. Paskuti
niais metais tapo Karolio Mark-

nuoja pasimatyti su premjere ir 
atsakingais pramonės pareigū
nais. Iš Anglijos premjeras Hua 
rengiasi sustoti Italijoje pasitar
ti. ąų vyriausybės žmonėmis ir 
aplankyti pramonės centrus.

Vokietijoje.

w



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERB1AVIŪIUS ‘ . ų

NUMATANTI ŽMONA

vi-?; resirūpini mūsų 
os stčštai dar viena 

!• ’’■> : siuvėjo! Turėtum su
rūpinti. kad gali ateiti lietin
is literos, — sakė vvras žmo-

ruoši. Ta vė- 
i už lietpaltį.

PREMIJUOTAS 
ANEKDOTAS

GERAS PATARIMAS
Žmona vairuoja mašiną, o vy

ras sėdi greta. Prie posūkio iš 
kairės atvažiuoja sunkvežimis, 
o iš dešinės autobusas.

— Ką aš dabar turiu daryti?
— klausė žmona. Vyras jai at
sakė:

— Daryk taip, kaip tu man 
patardavai, kai aš būdavau prie 
vairo. ..

PER JAUNA MAŠINA

— Tėveli, dabar tu galėtum 
paskolinti man savo automobilį. 
Aš esu jau pakankamai senas, 
— sakė Algiukas tėvui. Tėvas 
jam atsakė: .

— Tu esi senas, bet mano ma
šina yra per daug, jauna...

GANDRAS PAVOJIN
GAS VYRAMS

— Praeitą kartą aš1 jums aiš
kinau apie barškuolę - gyvatę. 
Sakykit, kokio gyvio, panašius 
garsus išduodančio, bijo nęt drą
suoliai? — klausė mokytojas. 
Vincukas atsakė:-

— Gandro. '< - ‘ > > r

Maiklo 
su Tėvu

meš-— Tamsta labai gražiu
kos kailio paltu apsirengęs. Sa
kyk. ar tą mešką pats nušovei?
— -klausė meškeriotojas-medžio-V
toją klubo susirinkime. Medžio
tojas atsakė:

— Ta meška išėjo iš miško
arti mano viršininko, bet jis jos 
nešovė. Dabar aš nežinau, ar ta
meška buvo akla, ar mano vir-i go. Antis, padėjusi kiaušinį, tyli, 
šininkas neprimato... i'odėl niekas jų nevalgo.

TARYBINĖJ VALGYKLOJ I

SENIAUSIA REKLAMA

— Ką daro višta, kai padeda 
kiaušinį? — klausė mokytoja 
Montessori mokyklos mokinius.
Visi vaikai nežinojo, tik guvus 
Vincukas pakėlė ranką ir atsi
stojęs pasakė:

— Ji reklamuoja savo produk
tą, todėl visi jos kiaušinius val-

tai jūs vadinate mėsos

ĮSPĖJIMAS -DARBI
NINKĖMS

KAROSAI

porcija? Ji mane verčia juok
is, — sakė supykęs valgytojas 
išdavėjai. Padavėja jam at-1

— Man labai malonu, 
amsta juokiatės. K;ti už jas la
jai pyksta Ir mus kolibja.“

DIALOGAS ŠEIMOJE

Didelės dirbtuvės vedėjas lie
pė iškabinti įmonės skelbimų 

Į lentoje šį apsaugos nuo nelaimių 
įspėjimą moteriškam persona- 

kad lui:
— Jei jūsų megztukas yra 

perdaug laisvas, tai saugokitės 
mašinų, jei jis ankštas ir įtemp
tas, tai asugokitės .mašinistų, -

astebejau. kad tu nau
jus pirkai. Ar tau jų 
— priekaištavo vyras

— Aš mačiau, kad tu savo ma
ri prikai labai brangų chemi-' 
lą. kad jos motoras neužšaltų 
aš tau nesakiau nė pusės žo-

ta p į-tave įsi-

visai nepastebėjau... šerifas saugo įstatymus

Karštą vasaros dieną šerifas 
snaudė parke tarp medžių prie 
tvenkinio, kuriame Puvo-'tiž
ti rausta—maudyti Sr
atėjo jauna moteris, apsidairė 
ir nusirengus ruošėsi šoktį į
vandeni

ki i

.To D; deny be 
SpiHiaS.

Nenuobodus darbas

Provincijos pašto įstaigoje 
kaimietis stebėjo vaidininką, 
dedantį pašto—antspaudą ant 
laiškų vienodais judesiais.

» ■ “ * / • w v t '

— Tamsia turi labai nuobo
dų darbą, —.sakė jam kaimie
tis. Paštininkas jam atsąke:

— Visai nenuobodus ir nemo-, 
notoniškas. Matote, .‘mes kiek
vieną dieną... keičiame! datąs

Geras klausimas i

Įstaiga paskelbė, laikraštyje,' 
kad ieško mašininkės.' Atsliepė 
jauna panelė su labai, ilgais la- 
kituotais nagais. Įštai’gbs direk-' 
torius ją klausinėjo apie ši kef 
tą ir, supratęs, ka j ji nėra‘ma
šininkė, pdklalisę':

■-*- ‘,-r =?f->ri5'FV3»

— Stop! šianie.__tvenkinyje 
maudytis draudžia įstatymai.

-

L

Pas bajorą vienam giliam prūde, 
Su prabėgančio tyro vandens srovė" l J Į
Karosai inksmai prie kranto nardė ir žvejojo, 
Juos saulės šiluma ir vabalai viliojo; ■ '‘ V i
Džiaugsmingas valandas savo būryje jie leido. 
Bet Štai visai nelauktai laimė juos- apleido. 
Bajoras į prūdą kapą ešerių įleisti įsakė.
“Ką tu darai?”, artimas kaimynas jam pasakė.
“Ar tu dar nepažįsti plėšrumo ešerių?
Nuo tų karosų greit neliks nei pelekų”.
— “Nėra reikalo mane mokyti”.
Bajoras jam atsakė, “Kodėl aš neturiu karosus iš- 

nakinti , -
Ir juos į skanesnius ešerius išmainyti?-■ ’ ■

PELIŲ POSĖDIS .

—į- Tėve,, ąr ,tų žinai .popiežiui 
istoriją?77, ;

Į . —.Taip, .Mąiki, žinau kas pa^ 
: rašytą knygose., > ... .-
. —Tai buk geras ir supažin-

dink . niĄne. , . Popiežius.. Jonas 
Paulius..ĮĮ. taip sudomino inane, 

j kad- nurisi žinoti daugiau,. Sa- 
.. .-N-i. Kiek- raidžių-; galite ..gė?tų -Koks ;bu,vo. jų atsiradimo reika- 
trintuk-u ištrinti per?; minutę ?š.rl lag į Juk ne visos religijos turi 

r..-; - lao.Įpapįežius, o tik Romos katali-
i'.Tikai.p'“ “ 
Mo V —i Tai kliifsyk ir dėkis' į; gal- 

,|;vąi MaikE .iiūygosė parašyta, 
iizrlk^mfiė-4š~t201Adgwkshrdluetao ■ . . , . . .

1. , ,v •* - j„isinas,' valde Bažnyčia■t t kad.‘prieš-20 auizid'tarp zydųr t . . .. J -
l. .o.gyvfedb1 JežUš Kristu’š. Jiš;iš;pal 
;di i maželis prddėjri nesutikti •1 su 
- 'mokj’tSis žydais,1 vadiriainais 
>7^ .‘Tažražiėjais” ? 5r ! ■“Šedukėjais”.

.Pirmieji buvo valstybininkai ir 
ciritikyl^r^ky^. pnse,d;ųk.ėjąų. tai... 

ritoks (Pueląbai tikinčių,žydų, elę-

t d-ij-lii

J KUR^JĮ^’DBTiT''7,^" “
■^.Pataikūnas; -bostių norėdamas 

išėsti savo, darbo:.draugą-:--“Beti 
pįėne. ;Vącys . tiek-.-apkųrtoy-;kąd

į— sakė jis. atvydžiai žiūrėda- 
imas i moterį- .Moteris jam sa

kė: ‘ ■
— Kodėl l amstą man nesa

kei, kai aš nusirenginėjąu?
— Istatvriias to nedraudžia

Netrukus -jo—nebegalima p prišaukti—net j 
per 5 minutes. Jei, nepąsitaisys 
aj? nereikėtų * jį. -pavaryti ■■ nuo-. 

r.darbo??_ i... ."-.-iti:? ; a
Savininkas,:. “Ni ek.cj joaųdšąųs. a 

„Jpįkių_ lįūdįk. nę^fyę.kįį^^tokio^ 
kvMlvštešį verč'au reikėjų. jĮ.-pa-. 
kęlti į skundų skyrių, su paaukš- 
-tinimu‘i vedėjo pareigas”.

Dingo lapas . . .

Naujasis kunigas rūpestingai 
parašydavo savo pamokslą ir 
padėdavo 'sakykloje gerokai 

I prieš pamaldas. Tai pastebėjo 
'parapijietis, nemėgstąs ilgų 
mokslų. Vieną sekmadienį, 
dar bažnyčia buvo tuščia, 
paėmė paskutinį pamokslo 
pą-

Įprastu laiku kunigas pradėjo 
skaityti pamokslą, kurio peisku- 
tinė eilutė buvo tokią: “Ir atė
jus laikui. Ieva sakė Adomui” ..

Ieškodamas sekančio pusią 
pio. kunigas užbaigė pamokslą 
šiais žodžiais: “. . . atrodo, kad 
pradingo lapas”.

pa
kai

la

JI ŽINO KODĖL

Kadaise pelės save išgarsinti sųmąnė, '
Ir sava priešų — kačių apeinant,pinkies^.. <•
Išvest iš proto virėjas ir-šeimininkes,i ;. -t.-- - ;
O be to pasigirt visur, ką jos padarė. • v ./j
Jų nutarta sušaukti posėdį tik tų 'pelĮū, ■ ': 1 ■:-
Kurių uodegos prašoka ilgį jtį pačių, ' 77
Nes pelės mano, kad kuo uodega ilgesnė, ' .
Tuo ta gudresnė ir vikresnė. ■■ > - , n u, : •
Apie tokią išmintį geriau nekalbėti garsiai-, L '?■.
Nors mes patys dažnai sprendžiam apie išmini "

’ tingumą .•
Pagal drabužius ar barzdus ilgumą^ -; . .
Pakanka mums žinoti, kad jos nutarė, viępbąlsiąi; .
Tik ilgauodegės gali pakvietimą'gauti -i >
-Ir posėdyje teisėtai dalyvauti? “f j'’ •: -ujmi ; : 
Gi trumpauodegių ir tų, kurios netūrY dodėgų^ 

;_Nors jas ir būt nustoję laike koyitX "
j posėdį visai neįsileisti Į - i
.Ir Įlįs per apgaulę*.nuteisti,.;
Kad dėl uodegų'.trumpumo
Nesugadintų posėdžiu orumo'. ' '
Nutarta susirinkti kai tik sutems
Ir atidaryti posėdi, kurs. daug ;nųlęus-riY f
Betekai tikpposėclžiąutojos atsisėdonužu- stąlo-

r-Viena beuodegė-tuščioj-vietbj atsirado.”
Jauna Peliukė tą tuoj pastebėjo ’ K,‘
Ir savo senai kaimynei pašnibždėjo f
— Kokih teisę ji turėjo '" , > ■ •- •”^7,1.*,
Tarp mūšų čia sėdėti? 7.4-v.
Kodėl-įstatymo nenori ji žiūrėti?a

i^Duok man balsą; visiems aš noriu pasakyti j 
į Kad ją nedelsiant iš čia reikia iškFąb§fji|,ti
’ Ar mums ji gąliKutįTfaūdmg^'L 7., 

Kai uodegos jai stinga?” ■ j..
, O kamyna jai atsakė: . “Gėriau ■ tylėk,,
Tau pįepėt niekus-.gana: i •<' £41 m’ ?:
Juk ji yra mano kūma”. ' r ti r.

I ■— Kaip tai galėjo būti, Tėve? 
Argi Dievas nesikišo į Bažny
čios reikalus? .

—j- Matyt nesikišo, Maiki. Go- 
dišiams leido siautėti. Ir siau-? 
tėjo. — už piningus, už auksą 
pardavinėdami, atlaidus ir di
džiųjų. nuodėmių. atleidimus, 

i
Pirmas antipopiežiuš, tūlas I1' 

Novaėijonas, užėmė sostą 251 
metais, bet valdė tik dvejus! 
metus. Faliksas II 355 m. dik- 
tavd katalikų Bažnyčiai per 10 
metų. Kitas antipopiežiuš — Uč- 

. vienus! 
melus —‘ rodos jį nunuodijo. P6Į 
.Ųrsino' penki' popiežiai buvo 
tikri.' Bet vėl įsirioglino į sostą 
tūlas Eūlalijus, bet ir tas valdė 
.tik vienus metus. Kartais užte
ko ir metų — gabus popiežius! 
priširinkdavė aukso pakanka-1 
maį ir’ p'er m’ėlūs! Laurinaš bu-'1' 

•■•.c, - NčriTamtmgeŠnišDiž^ĖūIalijų: po'-fckjzemisku, bet ir pomirtinių! ® x
r . pieziavo 4 metus. a30 M. įskilo 

Diskūras,- bet po trijų melų šv. - -- 
Agapitas kiek ilgesniam laikui.. 
atsteigė popiežių garbę.’ Bet Ir 
po Agapito vienas kitas- antipo- 
piežius iškildavo. Pagaliau 1378 
m. tvanki migla užgulė katali
kų Bažnyčią. Per 37. metus ne- 
buvo prošvaistės. Tuo laiklTiš-j ~ 
sivystė plataus masto atlaidų 
pardavinėjimas. .Popiežiai at
laidūs pardavinėjo karaliam; ~ 
didžiūnams, o paprasti kunigai 
.ir. vienuoliai — paprastiems 
žmonėms. Dvasininkija buvo. ■ 
taip nupuolusi morališkai,, kad 
mažai kas kreipė į ją dėmesį. 
Tjkėjimas Bažnyčiai buvo arti 
sugriuvimo.

Tuo metu pirmas užprotes- . 
tavo Berlyno vyskupas. Marty
nas Liuteris. Jį. pasekė kitas 
dvasiškis Kalvinas ir sufor 
mavo liuteronų bei evangelikų 
tikėjimą. I^atąlikų Bažnyčia žy
miai nukentėjo, bet buvo išgel- 

, hdua nuiiiua nxnawn.^ j ėį;1 nup visiško sugriuviiuo.

rteug nckotalikiškų ir netj - -
ų veiksmų^ T.'į'H’ > | teiktai man gerą-pamoką.

r|ū9š 'būseną; sedūkėjaF sielos' nė- 
.paišė, tik žemės gyvenimu rū
pinosi. Jėzus smerkė abi pažval- 

■_gąsį Idant kritiką\£ū£ę jštipres'; 
pė-J Jėzus telkė Stonius tapaš- 
Įpląis vadinamus ir skelbė nau- 
jfo Hdršf ifešūfoi itiūluotą,' tikėji
mą: 'Fafažejai to- ‘'negalėjo• pa- 

;k£šįr ^Mskhūde Jėzų valdžiai.
,,Manau, 'kad tu'žindi kas įvy- 

Kp ipb'iįskitiifdimo. Jėzus,tprieš 
/žgųgdaniiiš į dangų, liepė apaš- 

'Petflii tęsti jo pradėtą ti- 
imd,' tai Petras tapo1 Jėzaus—  ■* .... —  — — *

Laidojant mil’in-ridu, vi- 
c;ems krito i akis vena mote
rėlė, kuri eidama paskui karstą 
liejo nepaprastai graudžias aša
ras.

V’enas iš mirusiojo artimųjų 
nebeiškenčia :r padaliau įsikiša: 
“Kode! tamstelė taip verki? Mi- 
ltToree*“us nebuvo jums joks 
giminė’’.

“Taiti kam tik dė1 to man
I labai liūdna” — atrėžia ji.

ir

KAIP VAIKAI LAIKO 
PASLAPTIS

Kunigėlis nutarė šeštadienio 
popiete užsukti i vieną šeimą, 
kuri visada tuo laiku būdavo 
namie. Bet šį kartą keistom ap- 
linkvbėm terado 6 metų sūnelį, 
kuris kažkodėl atrodė sumišęs. 
“Mamos nėra riamie''. rėkė jis 
s tolo.

“O kur tėvelis?”, užsispyrė ži
noti dabar kunigėlis.

Vaikas gil’ai susimąstė: “ *’ė 
velio — nėra. Ji* taip pat pasi-Į 
slėpė spintoje", ikman tinęs akis j mo

CIGARU KRAUTUVĖJE

S'o’-'ic nusipirko cigare 
;r no 5 rrinucų grįžta atgal. “Ką 
4ū'< r'<'rj.yia.vė,£j cTtnras- juk yra 
mišriu supėlėjęs”, rėkia jis akis 
išvertės.

“Keistas turns'n 7T^o"us’'. ste
bisi pardavėjas “Dėl lo vieno 
kel- trjųkšrr^ skurjti;e^Į o aš gi 
ir turėdamas rot 500. niekam 
nesakau — tyliu”.

RAšIlKlįiE £

Raštininkas: “Pone, žmona 
man liepė paprašyti algos pa
kėlimo”.

Sarinmkas: “Matai, ką žmona 
oripasakojo tamsta ! Tuoj par
ėjęs namo aš su ja 
besiu!”

pasikal-

pabėgi* 
metais 

pabėgo

1 švedai turi kalinių 
rekordą. Praeitais 

gudriai stengėsi išlįsti pro gautų) rš ' Švedijos kalėjimų 
instrukcijų stoką maža^L xyra&J 1.726 kaliniai: apie 5 per dieną.

irt'ji'cCjį
7 Pfėi.ią
‘.J

j r i9 j g ; f į n
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I
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pirmas popiežius. 
Petras pirmąyoi katalikų, 

ai iki 67 šios Stos'mėtų, 
šri. Petro, buvo’išrinktas šv.

pd jo šv. Ahaklėstas fr 
Iki 1979 buvo 3G1 popiežiai, 
į' aną' skaičių įeina 33 anti- 
iėįįiai/ tai yra nelegaliai iš- 
tirarba uzurpavę popiežiaus

ir' galią. Tuose protar- 
!, karfa Bgiuos kdfalikų 
čia ~ Valdė ‘ antipopiežiai,

Dėkui tau, Tėve! Tu su:

>

01:’’M AGtAĖYCTOS'----- -
įgj* ------žXT>AV ,f/l' ;
Iri t v .* xi ■«■■■'
•' •. i -■ ■ 11 o -■ ant • ■.

Qk1^4-džiaugsmą tėvai pa- 
juntk, kai jų vaikai yra per sęni 
veikti ir'pėr jauni skolinti auto- 
rnbbilį. ^Malonumą tėvaįpb 
kėlia, įkąj. nustoja klausti iš kur 
jie ą|sirado. ,q , pj-;idoda . slėpti, 

/t* ve?

Inansinė

kiti!'jjc įgirta. -

lovą, 217 psl., kaina $3, < gaunamos Naujienose).
. . » • .->>■ zrijl -NA rij" ' t* ,r

paskolų davimo skelbimus.
• Jei jūs kam nors grūmojate 

kumščiu, atsiminkite, kad visi 
jūsų pirštai yra atsukti į jus. 
(Chicago Tribune)

• Sakoma, kad demokratija, 
'kaip it rėligija. '-fiukenčri tik 

: mip.. jtiĮęt£ęftp'U?' , bet ne nuo
priešų. r., -A...

L • Švi Rašte aiškiai parašyta, 
kąd, Judas. pabučią\įmu išdavė 
Kristų. Bet ką reiškia pabučia

,viniai.šiais laikaisI .Kaip žino 
m a. J esse; Jackson, budi aw Y as- 
sir Arafatą, Brežnevas bučiavo 
Rytų* Vokietijos bosą Erich Ho
necker, Carteris bučiavo Brež 
nevą * " ši mandagi mergaitė klauso, ką jai senelė pasakoja, f

• Magaryčių pilstytojai išaiš
kino, kodėl žmonėms yra sunku 
susikalbėti. Pasaulinio kalbinin
kų, kongreso metu Ispanijoje

Si I b« , ■ Įurbūt-iilti
■ m -• „Vonn "fc in vra oihkaj ir bcndradarbiautoįai ner^is.,Taciajp apie IžOv is jų yra t? j

ifgbJojamos Vfen lik Amerikos

indėnų. Visai nenuostabų. Lie
tuviai yra kaip to Babelio boks 
to statytojai: kalba viena kalba.

<5' !ę i savų įn'ooi. c sve.n 
į • * '■ ■ ' - •: *

• Paaugliai yra.
gi. Skaičiai parodo,- k&< 
paaugliai išleitio S32.2bo,000.0001
Pirkliai spėja, kad jauniųji žmo
nės šeka saw tėvų išlaidumą.

Do?t
k =' ■- r
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DR. VYTAUTAS DARGIS SVEIKINA
LIET. BENDRUOMENĖS ATSTOVUS

Šių metų spalio 20 d. vakarą Lietuvių Tautiniuose na
muose dr. V. P. Dargis, JAV Lietuvių Bendruomenės (R) 
centro valdybos pirmininkas, šitaip pasveikino penkmetį 

Į mininčius Bendruomenės atstovus:

? Dvasiškąja, aukštieji svečiai ir , mo, 
visi geros valios sesės ir broliai 
bendruomenininkai!

Turėdamas garbės pravesti šį 
akademinį minėjimą mūsų 5 me
tų sukakties ir kovingo gyvavi- 
Įrno tęstinumo, noriu trumpai 
^pasidalinti su jumis, mieli sesės 
įir broliai lietuviai, keliomis min
timis šiuo baigiamuoju žodžiu: 

- Po šios gražios akademinės
“Šalies “programosp ponios Sme
tonienės skambinimo ir* mielo 
prezidento Smetonos anūko Vy-1 balso!
A. i 0 /\ t zv 1 1 o YYI11 - I

privalome pažinti savo 
ydas, kad galėtume nuo jų atsi
kratyti!” Todėl mes, Reorgani
zuota JAV Lietuvių Bendruo
menės dalis, ir bandome pozity
viai kelti 
ruomenės 
valstijoje 
L’etuvių
(“barzdukinių” frontininkų už- į 
gožta' ir kontroliuojama!) yra' 
priversta “nematyti ir negirdė—r

aikštėn mūsų bend- 
ydas. Connecticut© 

užsiregistravusi JAV ( 
Bendruomenės dalis

ti” tyruose šaukiančio mūsų!
■ Žinoma, ir ant politinės j 

tvoros besėdį mūsų politinio vei- Į 
kimo karjeristai irgi “nemato ir, 
negirdi”, užuot mums padėję j 
suvienyti Lietuvių Bendruo
menę.

Bet nereikia nusiminti. Pra-!
giedruliai jau ryškėja: Vlikas 
tinkaami susitvarko, taipgi ir 
Altą (dar liko keletas frontinin
kų, diriguojančių Trojos arklį). | 
Ateina ir tinkamo atgimimo ir' 
persitvarkymo laikas 
Lietuvių Bendruomenei. “.
ožka prie vežimo”, kaip sena lie-į je Palikime politinę veiklą Vli- 
tuviška patarlė sako, “ir papra- ' kui ir Altai, o jei kas labai nori 
šys šieno” (kuris yra būtinas vi-; politinės kovos darbo, stokite į 
siems lietuviams, kovojantiems/ viiko ir Altos gretas! Sudaryki- 
tremtyje dėl Lietuvos laisvės ir 
valstybės nepriklausomybės at
statymo). Nežiūrint mūsų tvir
to ir bekompromisinio nusistaty- j 
to per penkerius praeitus egzis- Į 
tavimo metus, mes esame visuo- : 
met pasiryžę sueiti į dialogą su; 
mus ignoruojančiais Connecti-- 
cuto broliais Bendruomenėje iri 
tartis, kad Bendruomenė būtų1 
viena, tvirta ir laiminti Lietuvos • į 
laisvės kovą. Deja, su tais, ku-j 
rie jokios opozicijosTiepripažįs-'

Dr. Vytautas P. Dargis

žiauriausu būdu nukankinti 
Rainių miškelyje, Praveniškių 
darbo stovykloje, kur buvo ru
sų bolševikų ir mūsų tautos iš
gamų suvaryti ne vagys ir plė- 
š'kai, bet Lietuvos ūkininkai, 
kurie bolševikmetyje nepajėgė 
išpildyti uždėtų nežmoniškai di
delių prievolių. Suvaryti net 
17-18 metų mokiniai už maldą 
mokykloj. Kokiais vardais va
dinti tuos, kuriems Kauno, Šau
lių ir kitų miestų ir miestelių 
kalėi’muose buvo sulaužyti šon
kauliai. rankų ir kojų pirštai, 
išlupinėtos akys, išnarintos ran
kos, ir Įvykdyti kiti sadinistiniai 
veiksmai suimtųjų kančioms pa
didinti. O juk jie ne savo noru 
ten pakliuvo, o buvo rusų ir sa
vų komunistų budelių sugaudy-

.tauto Smetonos kalbos, kyla mū
sų mintyse klausimas: Kodėl gi 
/esame mes atskilę nuo kitos Lie
tuvių Bendruomenės dalies, ko- 
;dėl skilimas įvyko? Dvi Bend
ruomenės tremtyje (kiekvienam 

,iš mūsų aišku!) yra mažiausia 
nesusipratimas, arba kieno pikta 
Ivalia, kuri ši skilimą skatina ir 
tišlaiko! Kokia gi. pirminė prie- 

. įžastis? — laužo sau galvą ne vie- 
;nas geros valios neutralus lie
tuvis tremtinys.

pirminė priežastis — buvęs 
■pogrmdžio sąjūdis... Lietuvoje 
(Lietuvių Frontas), išdidžiai ir 
didvyriškai koyp^ę^ sų mūsų tė
vynės okupantąi'š Lietuvoje, at
sidūręs tremtyje, užuot toliau 
kovojęs prieš . okupantą vieny
bėje (Kartoju,-Menybėje su vi- 

""sais"lietuviais”), staiga degene- 
ravosi ir nukreipė visas kovin
gas pastangas į tarpusavio var
žytinės dėl pirmavimo ir uzur- 
pavimo visų vadavimo veiksnių, 
paneigdamas (geriau sakant, 
tiesiog ignoruodamas ir pa
smerkdamas) kitų tremties lie
tuviu ir jų“junginių“ftuomones, 

■tuo ardydamas demokratinius^ įa ir laužo demokratinius prin-i jų ponui Serapinui ir jo komi- nu dėmesį ir pritarimą. Šėką
■principus mūs priglaudusioj e 
demokratinėje šalyje. Ar galėtų 
būti didesnis politinis nesi orien
ts, vilnas ir partinis šovinizmas?! 
■' Mūsų pirmasis Lietuvos res
publikos prezidentas Antanas 
-Smetona savo raštuose pabrėžė: 
“jei sveika yra rodyti mūsų tau- 

_tai-gerieji darbai, tai lygiai yra 
"naudinga kelti aikštėn jos ne
įtikę, peikimo’ verti gyvenimo 
i pasireiškimai. Juk norint gydyti 
. kūnas; (reikia- pažinti jo liga. To- 
tdėl norėdami keltis iš nupuoli- 
ti ■ ‘ •• - - , - ‘ ■ -

ŽAGARĖS KLUBAS
Po ketonų mėnesių atoelogų l-įaffi?s'uska 

Prašė visus atsistoti ir 
susikaupimu pagerbti 
atminimą, o šeimoms 
gili užuojauta. Prie 
karstu buvo padėtos gėlės klu- 
ou vardu.

{ klubą irraše naujas narys 
Pranas P nkus. kuris priimtas 
gaus’u ranklų plojimu.

Fe skaitytas nutarimų rašti
ninkės protokolas, taipgi ir kitų 
valdybos narių pranešimai. Pri
imti. Gautas laiškas iš Balio, 
prašant aukų ir atstovu. Klubas 
nutarė aukoti S1O, o mūsų atsto
vai bus A. Brokevičius ir J. Že
maitis. Vyčiu 65 metų jubilie
jaus proga klubas pris.dėjo su 

-Ž25 programos knygai._________
licijos priežiūroj, jo apsaugai. \ . P° susirinkimo buvo vaisęs iT" 
rodos, buvo skirti trys policiniu- į malonus pobūvis, 
kai, tai vienas iš jų man paša- ’ 
kojo štai ką: sako, kai būdavo i 
eraži diena, tai ponas profeso- j 
rius iš kambario net nosies lau- . 
kan neiškišdavo. o kai imdavo ; 
lyti: ir dar smarkiai, tai profe
sorius pasiima didžiulį. į žemę 
įsmeigiamą saulės lietsargį, me
džioklinę suglaudžiamą kėdę ir 
knygą, išeina kiek toliau į lau
kus, įsismeigęs į žemę lietsargį 
ir ant tos kėdės atsisėdęs skaito. 
O aš kaip koks vargšas, lietaus 
plakamas šunelis, iki odos per
šlapęs turiu saugoti profesorių. 
Sako, tegul velniai tokį profe
sorių, Ivg aš kaltas, kad ii Pre- 
zidentas ištrėmė į Platelius už 
jo “mandrumą” ir nesiskaitymą 
su savo viršininku. Gal būtų 
buvę geriau, jei būtų kovoj žu
vęs, negu Maskvos kalėjime-su- 
pęršautu pakaušiu miręs. Va
dinti 'j.į'Jkankiniu, tai jam per
daug garbėšį nes jis pats savo 
noru mirtį susirado.

Gaudentius Mališauskas

Lietuvių Žagarės klubo susirm- 
kimas įvyko rugsėjo 23 dieną 
Anelės Kojak saleje, 4500 So. i 
Talman Avė. Susirinkimas buvo, 
gausus. Jį atidarė pirmininkus;

: Paul Masilionis ir pranešė kad 
i yra mirę du Klubo nariai — Alex 

s ir Frances Putris. 
minutės 
mirusių 
išreikšta 
velioniu

savo tautos. Juos dar gyvus ga- • 
Įima vadinti kankiniais. O tie, j 
kurie neteko gvvvbiu dėl savo' 
tuščių ambicijų ir troškinio vai-; 
džios ar gerų atlyginimų, tapo i 
tautos išdavikais. Juos minėti j 
spaudoje neverta, nes būtų už- ' 
gavimas tų. kurie tikrai mirė i 
kankinio mirtimi. O likę gyvieji i 
nešioja savo kūne užgijusių • 
žaizdų randus iki grabo lentos.

Dar dėl Voldemaro. Kai buvo

venantį Voldemarą? Kaip va
dinti tuos, kurių tūkstančiai 
prie Červenės buvo sušaudyti?

Prie šitų v’sų nukankintų 
kankinių Voldemaro priskirti 

■ negalima ir kankinio vardas 
■am netinka. Kad ir kaip Bly
nas ir voldemarininkai jį be- 
aukštintų ir Lietuvai-jo nuveik
tus darbus girtų, istorijoje Vol
demaras tautos kankiniu nebus 
vadinamas.

Gen. Kubiliūnas nenorėjo kar
tu gyventi su visais lietuviais 
pabėgėliais, slapstėsi pas vokie
čius privačiai, todėl ir pakliuvo 
žmogvagiams NKVDistams, bol
ševikams. Bet vis tik Kubiliūną 
galima pateisinti, jis nuo bolše
vikų gelbėjosi, buvo pabėgęs, 
tik nemokėjo išsisaugoti.

Voldemaras galvojo, kad Sme
tonai pasitraukus į užsienį, De
kanozovas tikrai jam paves Lie
tuvą valdyti. Ko norėjo, tą ir 
gavo. Jokie jo raštai, blynų, ožių 
it virbalų liaupsinimai, herojum 
ir kankiniu tikrai nepadarys ir 
“Naujienų” į kapus nenuvarys. 
Amerikoje “vilkai” neturi jokio 
svorio.

į j'. Tie generolai, _ kurie_ ture j o 
protingesnes galvas, jas išsau
gojo nuo Maskvos^ kartuviiTTf’ 

”sąvo gyvenimo- dieneles“pusiau 
laimingai pabaigė Amerikoje. 
Nors ne vienam iš jų buvo pa
siūlyta daug visokių galimybių 
tapti dideliais Maskvos tarnais, 
bet tie vyrai nėsusižavėjo jiems 
siūlomomis tarnybomis. Jų dau
guma. o gal ir visi iki mirties 
nešiojo žaizda savo širdyje, ne

it jam skyrė _ kankinio vardą. _^kę žmonų> ‘vaikų> brolių, se. 
Kas kaltas dėl jo mirties? Ogi jis jr artimųjų, o ypač 
pats. Kaip buvęs :ministras pir-j^^t^- ■

Gaila, neturėjosu mumis pro
gos drauge pasidžiaugti mūsų 
garbės tarybos pirmininkas dr. 
Zenonas Danilevičius, kuris dėl 
susidariusios sveikatos padėties

do, bet ir sabotuoja mūsų politi- į 
nius veiksnius kovoje dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo.

Mieli sesės ir broliai bendruo-
menininkai! Grįžkime į vieny-1 turėjo išvykti į Angliją. Tikiu, 

ir JAVipę, grįžkime prie švietimo ir dvas:oje jis, kaip visuomet, su 
Ateis | kultūrinio darbo vagų tremty- mumis ir mūsų darbais. Dėko

jame visiems mus sveikinusiems 
ir linkėjusiems -nepavargti mū
sų šventoje, teisingoje, lietuviš
koje veikloje.

Tikiu, kad visi, šitame minė
jime dalyvavę, nešiojame mūsų 
lietuviškose širdyse tokį motto; 
“Tegyvuoja būsima laisvajr ne
priklausoma Lietuva! Tegyvuo
ja visi broliai ir sesės lietuviai, 
kurie dirba tam didžiam tikslui 
pasiekti! Garbė tiems, kurie pa
dėjo savo gyvybes ant tėvynės 
vadavimo aukuro.”

Tuo šito minėjimo akademinę 
dalį ir baigiameuAčiū už malo-

me darnią kovos atmosferą, kad 
raudonasis okupantas pajustų 
mūsų smūgius.

Atleiskite už ištęstą baigiamą-

Čia turiu dar širdingai padėkoti 
poniai Birutei Srnetonienei už i 
jos virtuozinį skambinimą. Šir
dinga padėka priklauso ir mie
lam mūsų kolegai, prezidento 
Antano Smetonos anūkui Vytau
tui Smetonai už jo teisingus, 
gražius ir tiesius žodžius. Dėko- O

cįpUs^sų tais, mums yra nepake-Į tetų i už šio minėjimo paruošimą, 
liui. Mes niekad nebendradar-j — ■ -
biausime ir neprašysime pagal- :
bos iš mūsų tautos žudikų Lie- 1
tu vos okupantų. Su jais atvirai 
kovojame. Mes neleisime nie
kam (įskaitant ir Fronto bičiu
lius) keisti Lietuvių Bendruo- 

.m.enės_eharto  j e_nubrėžtus_š vietL 
mo ir lietuviškos kultūros puo
selėjimo principus į visokias de
generuotas “politinės veiklos” ir 
kitokių nešvarių machinacijų 
“komisijas”, kurios ne tik kliu-

į For your headache get 
extra strength and safety, too.

Acacia® 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 afl leading headache expect with extra strength you 
tablets, Ab»o starts with a want. Read and follow label

Extra atreagth with safety. Tbafs common sense. That’s Anaciru ’

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai .......................... $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ...................... $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

3

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Lietuvos. himnas.

PRAMANYTAS KANKINYS
Blynas rašo, kad VoldemarasŠ.m. spalio 6 d. “Naujienose” 

'radaū^aTasytą^traipsnjy^airis mrrė-K42~muMaskvos-kaiėjnne': 
pavadintas “Prisvilęs blynas”. 
Tik perskaitęs supratau, ką tai 

-reiškia;—‘^Naujienos” turėkite 
kantrybės. Dabar “Laisvoji Lie
tuva”, pasirinkusi aukų savo 
laikraščio išlaikymui iš savo 
skaitytojų, pirks naują skaura-. 
dą ir pradės kepti blynus ant 
ožio taukų. Kepami blynai- ožio; Lietuvą ir būti jos diktatorium 
taukuose gal neprisvils ir turės aptemdė profesoriaus protą, 
geresnį skonį kaip iki šio laiko. 
Koks jis bebūtų, ar bulvinis, ar 
miltinis, vis tiek palieka blynu.
Bet kai blynas pradeda kalbėti 
žmogaus balsu ir, nežinodamas 
ką pats kalba, tai čia jau kitas 
reikalas.

mininkas ir užsienių, reikalų mi
nistras, gyvendamas užsienyje, 
turėjo žinoti ir be abejo žinojo, 
-kas ■ dedasi okupuotoje-Lietuvo
je. Bet begalinis noras valdyti;

Lindo pats, nieko-neverčiamas,, 
mirčiai į nagus.

Ar tai galima tokį profesorių 
skaityti protingu ir duoti jam 
kankinio vardą? Jei jau Volde
marą vadinti kankiniu, tai ko
kiais vardais vadinti tuos, kurie-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KIM IN TH t DARK. Kkantlitaj Ir totymhj novtytl»

įpražymi, paimti Ii gyvenimo. Lengva* atUUm. gyva kalba, traflai lilrtan 
ISO paL Kaina S2J0.

Dr. B. KeoŽItn, HISTORY OF LITHUANIA. LIetavoa IftoriJe* 
santrauka nno pat aenijjTi amžių iki pokario •etę. Vidutinio formato, 14? 
oaL, kainuoja 0.00. ( :

Dr. JiMMt R. Kenihm, VYTAUTAS TH! O1IAT. literiniai DTX Vy 
tauto bruožai, palipant to laiko TJ*tnTo» v«iatybet ir ioa kaimynu Utorija 
111 pal. Kaina SS.00. Kietai* virialiaia S4.00.

Dauguma k!q knygų yra tlnkamoa dovano* Ivalrtomli progomis. Jaa b 
kitai knygų galima Irtgytf atrtlankiui 1 Naujienų arba ttaiuntua f«tl t? 
olnlgtoe perlaida

HJf RvTMW StrwL Chk»<r*. !¥! *•••>

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI
NAUJI1NOSB OALfA'.A GAUTI NKPAPRASTAI ĮDOMIUS BYDYTO- 

JO, VISUOMINtS VSIKtJO IR RAŠYTOJO ATSI»AINl»US
Dr. A. J. Gvtwn — MINTYS IR DARBAI, 236 pcL, Ue&anfiui 190S 

metu Įvykiui. Jablomtklc Ir Totoraičio jaunu dienu ir anai 
FtptnbM. ______ ______________________j-___ _

•>. A. J. Gvaaer — DANTYS, ju priežiūra, rreikati Ir rrrtHa
Kietali rtrieUaia, TUtoJa S4.00 dabar tik SX.M
Kinkttaia rtrieliala tik _

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtt.
KMlouėa KuropR IrpOdUal. Dabar tik  S1.M

NAUJIENOS,
1739 S*. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. M8ei1

Teko sužinoti, kad klubo kasi
ninkas Matt ir Jennie Povilai
čiai atostogauja Floridoje. L ri
kiu jiems linksmų sveikų atos
togų ir šiltų saulės spindulių.

Sekantis klubo susirinkimas 
Įvyks lapkričio 25 d. anksčiau 
minėtoje salėje.

Rožė Didžgalvis. koresp.

Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

JA Y DRUGS VAISTINĖ
- l 2759 W. 71st St., Chicago, UI.
♦ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ .. $10.00

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
‘ Minkšti viršeliai---------------------------- $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai _

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj pašto išlaidom*.

$10.00

g — MAUJMINOS, odcamo HX. Wednesday, October 24. 1979
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VLIKas galėti} informacijų nevilkinti
Visos didesnės Amerikos lietuvių kolonijos žino, 

kad prieš porą savaičių ar kiek anksčiau Washingtone 
VLIKo posėdžio metu Įvyko formalus susikirtimas su 
inž. Algimanto Gečio vadovaujamos Bendruomenės ry
šininku. Bendruomenės pirmininku jau yra paskirtas 
p. Kutkus, bet ryšininkas paliktas tas pats.

Anksčiau Gečio vadovaujamos Bendruomenės ryši
ninkas turėdavo teisę dalyvauti VLIKo valdybos posė
džiuose. Ar VLIKas siųsdavo savo ryšininką Į Ben
druomenės posėdžius — nežinome. Jeigu toks nutari
mas buvo, tai nežinome, kas tuo VLIKo ryšininku Ben-

Bendruomenės išmetimo fakto ir hera jokio reikalo 
aiškinti Įtarimo priežasčių. Mums atrodo, kad Į VLIKą 
buvo parinkti rimti žmonės, ir kad be priežasties Ben
druomenės atstovo iš centro valdybos posėdžio ne
išmes.

Cleveland© vykusio Lietuvių Kongreso ir ALTo 
konferencijos metu gandai apie “Bendruomenės atsto
vo” išprašymą iš VLIKo valdybos posėdžio kiekvieną] 
augo. Išmetimo tragedija buvo išpūsta Į nepatikimas: 
proporcijas. Į

Clevelande vis dėlto paaiškėjo, kad išprašytas ponas 
iš VLIKo posėdžio buvo joks Bendruomenės atstovas 
VLIKe, bet paprastas ryšininkas. Ryšininkas neturėjo 
teisės duoti pasiūlymų dienotvarkei keisti, neturėjo tei
sės kolioti pirmininko ir neturėjo teisės keisti posėdžio 
protokolo dienotvarkės.

Bendruomenės vadovybė, matyti, Įsivaizdavo, kad 
ji Įtakingesnė, negu VLIKas ir gali posėdin susirinku
siai valdybai Įsakinėti, ką ji turi svarstyti. VLIKo pir- 
mininkas galėjo paprašyti “Bendruomenės atstovą” iš
eiti iš posėdžio salės už vieną taisyklių laužymą. Ben- 
duomenės ryšininkui salėje pasakyti, kad nebegrįžtų Į 
posėdi, tačiau VLIKo pirmininkas taip nepadaręs. Jis 
leidęs jam baigti savo “širdgėlą” išdėstyti iki galo, o tik
tai vėliau išeiti iš salės.

Seniausio laikraščio atstovas, turįs ryšius vienoje; 
ir kitoje pusėje, paskutinę kongreso minutę, VLIKo 
pirmininkui pakišo Bendruomenininkų platinamą raš-’ 
tą apie “atstovo išmetimą”, bet iki šio meto jokio ofi
cialaus pranešimo dar neturime.

Netikslių žinių skelbti nenorime. Jeigu išprašė 
žmogų iš posėdžio, tai turėjo būti priežastis. Niekas 
žmogaus už ausies nepaima ir iš posėdžio neišveda. Jei 
jau išvedė, tai turėjo būti priežastis.

Didžiausioje lietuvių kolonijoje leisti dienraštį ga
na sunku. Washingtonas toli, o žmonės nori žinių, kas 
darosi aukštoje vadovybėje Telefonas/ ryte ir vakare 
skamba, prašo tikrų žinių, kas darosi. Telefonuoja iš 
tolimiausios kolonijos. Nenorime rašyti,- ko-nežinome.; 
Mums atrodo, kad VLIKas galėtų suredaguoti pagrin
dinius faktus ir paskelti. Jeigu jis negali to paskelb
ti, tai tegu Praneša lietuviškiems laikraščiams apie Įvy-

Japonu juru bangos

tatyti, prišlieti, bet duodama ir minėta ir nesą jų raštų, 
daugiau reikšmių.
eilės yra 
rekomenduoti”. Taigi, tautinės 
s-gos skyrius kviesdamas j 
eigą turėjo tikslą tą knygą 
komenduoti, kaip pirktiną 
skaitytiną.

Publikos susirinko apie 
Prabilo L.T.S. Los Angeles sky
riaus pirmininkas J. Steikūnas. 
Sakėsi norėjęs gauti prakalbi- 
ninką iš literatų ar istorikų, kad. 
apie “Tautinės minties keliu” 
knygą pakalbėtų, bet valdyba 
jam pačiam tą pareigą uždėju
si. Apie pusvalandžio kalboj^ 
J. Steikūnas paskaitė ir vieną 
kitą ištrauką iš tos knygos. Pa-

jjęs, nes straipsnyje vis dr. Pa- 
Septinta iš j Knygo's 167 puslapyje yra to-,mataitis, dr. Pamataitis .t . ir 

pristatyti — teikti,ikia istorija: “Sąjungoje maž-!pasirašo daktaras Pamataitis, 
daug nuo 1929 rn. prasidėjęs1 Los Angeles tautininkų.veikėjų 
skilimas, vėliau rado atgarsio buvę ir daugiau, bet -jie ngpami- 
ir Neolituanijos eilėse. Jose ėmė nėti. Jei dr. Pamataitis lenkėsi 
vyrauti voldemarininkų įtaka. ’ frontininkų studijose, tai' jis

su
rer

ir
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mfenėS centro valdybos posėdžiuose Jeigu tas ryšinin
kas būtų Bendruomenės posėdžiuose dalyvavęs, tai 
tuose pasitarimuose • jis galėjo dalyvauti ‘ labai retai, o 
jeigu tais retais atvejais ką nors rimtesnio būtų paty- _ 
ręs, tai vienokiu ar kitokiu atveju būtų pranešęs apie j kius ir nesusipratimo priežastis, 
drauging darbo-pasekmes.;; - --------------- —----—j;- G-ali būti mums--nežinomos gaTiieW skaityto-

Bendruomenės vadovybe savo ryšininką-p^kyre7’^a“vis^ reikalą atidėlioti, betjeigutoknj priežasčių j j ai Vienodai knygą vertins, #et
—bef-dabojo^kad-yis-VLIKo^osėdžiuose dalyvautų ir vai-- ra, tai _bęnt trumpai reikėtų informuoti Lietuvos_ rei- j j į esanti puiki ir reikšminga is-
- dybą informuotų apie kiekvieną svarbesnį klau-Jkalu K vieninga kova susirūpinusius „lietuvius^ jn-Įto^Į^yg^^^- 7 ' 
simą

Naujienos platesnių - žinių neturėdamos apie Wa
shingtone vis platesnius ir stipresnius ryšininko ple
čiamus ryšius, pranešė vietos “radijo Pųsvalanddžio” 
neteisingą žinią apie nelemtą ryšininko įvykį VLIKo

—pesėdy-Wash-ingtone-ir-patarAryšininkui_eiti-.sąvo_paz. 
reigas, bei nepritarti kaitalioti dienotvarkes ir ką posė
džiaujantieji atstovai turi svarstyti ir kokius nutari
mus nedera siūlyti savo dienotvarkės punktams. Be to, 
pasakyta, kad Bendruomenės atstovui buvo pasakyta, 
kad jis išeitų iš posėdžio, o Naujienos apgailestavo, kad

„nepasakyta, kodėl jis buvo išprašytas iš posėdžio.
Vienas turtingas biznierius, besiverčiąs iš savo 

amato, bet pradėjęs politikuoti, tiek buvo pasipiktinęs 
“neteisingu” Naujienų pranešimu, kad buvo pasi’yžęs...

* Na, ne čia? Naujienų visai ir neskaityti”. Jis aiškino, josangeliškė visuomenė 
kad informacijos Šaltinis buvęs tikras, kad užtenka kviečiama į Tautinius namus mė aiškinimą,, kaip greta pas-Bačiūnas. Knygoje -to nesą'pa-Esą,

drauging darbo “Pasekmes.: Gali būti mums nežinomos priežastys, kurios .ver-»
L
1

1

žodžio pasiprašė Vytautas 
Aleksandriūnas, anksčiau buvęs 
veiklus tautininkų darbuotėje. 
Skaitydamas .knygą jis radęs, 
jog kai kur ištisi puslapiai nu
rašyti iš Antano Smetonos raš
tų, bet knygoje nepaminėta iš 
kur paimti. Pavyzdžių V. A. ne
nurodė, neminėjo katro auto
riaus rašte taip padaryta, tačiau 
kai aš tą knygą skaičiau, radau, 
jog Jonas Puzinas ir Juozas 
Jakštas kartkartėmis, išnašomis 

[mini, jog tekstas paimtas iš A.

ro j Lietuvių Tautinė Sąjunga išlei • įSanalfais atvejais vartoja- gos. . ~
do 416 puslapių knygą su foto- mas “pristatymo” žodis skam-1 Toliau V. Aleksandrūnas aiš- 
grafijomis, pavadintą “Taūti- ba keistokai, kai kam visai jis kino, jog tokią knygą ne pirmi
nės minties keliu”. Spalio 14 d. nepatinka. Dabartinės lietuvių ninkė Čekaenė -sumaniusi, bet 

: visuomenė buvo .kalbos žodyne “pristatyti” reikš- senieji veikėjai — CHis, Biežis,

formuoti.
Vieningo darbo priešai “atsiribojo” nuo VLIKo. 

Jie skelbia nepatikimiausius dalykus. Mums atrodo, 
kad jau galima paskelbti faktus. Reikia neužmiršti, 
kad Lietuvos laisvės reikalais rūpinasi lietuvių daugu-1 
ma. Visi būsime naudingesni, jeigu žinosime faktus, 
nors jie kartais ir nemalonūs.— ----------------------- -——

"Tautinės minties keliu" pristatymas
Neperseniausiai Amerikos (Sueigai, tos knygos pristatymui, i Smetonos viehes ar kitos kny

” žodis skam-1 Toliau V. Aleksandrūnas aiš-

Ilgainiui korporacijoje buvo su
sidariusi net :
nuotaika, kad prezidentas Sme
tona buvo net grąžinęs jam ka
daise Įteiktas garbės nario spal
vas. Bet, tuoj pat filisteriams 
Įsiterpus, buvo' atsiprašytas ir 
spalvas vėil priėmė’’. Vytautas 
Aleksandrūnas aiškino, jog tab 
neteisybė, nes Smetona spalvų 
negrąžinęs ir buvę štai kaip.

Į heprižlausomybės pabaigą,.’ 
po Lenkijos ultimatumo ir po 
kitų—netikėtumų, neolituanų
tarpe pasireiškęs nepritarimas 
Smetonos valdymm.“KauneTnF 
vūsi tautinių organizacijų kon
ferencija ar suvažiavimas. Da
lyviai nužygiavę į Karo muzie
jų. Po iškilmių prie Nežinomo’ 
kareivio kapo eisena patrauku
si atgal Į neolituanų rūmus, nė
jusi, kaip kad būdavę anksčiau, 
prezidento Smetonos pasveikin- 
ti.DSmetona užsigavęs, išsišau-' 
kęs neolituanų vadovybę ir pa
sakęs, jo'g po tokio suvažiavu
siųjų elgesio nebegalis būti gar
bės nariu ir neolituanų jam įtei
ktą uniformą grąžinsiąs. Tuoj 
pat buvę atsiprašyta, Smetona 
atlyžęs^ korporanto spalvas ir 
garbės nario titulą pasilaikęs.

lankėsi ne Tautinės' sąjungos
antismetoniška skyriaus Įgaliotus, bet karpJpri- 

vatus asmuo, tai tik jo asmeniš
kas pasireiškimas."' (Naujienų 
skaitytojai gal .atšimęną, jog 
neseniai VI. Bąkūnas. “Pastabo- 
se iš tolo” rašė apie'tą nevyku
siai Pamataičio parašytą isto-

• Poezija daug senesnė negu 
raštas. Europos žmonių liaudies 
dainos dainuojamos ir kartoja- 
mos—kaimuose, kaip - antikinis 
palikimas. Pirmykštė žmoga 
emocijų išraiška — dainos. Ba
ladė reiškia ritmo supratimą, 
žodžių harmoniją, žodis baladė 
paimtas iš prancūzų kalbos — 
ballef, kuris reiškia šokti, o ba
ladė — šokant dainuoti, žodžiai 
palydi šokėjo judesius. Šios im-

tuoja Rusijoj, Piranėjuose ir se
niau būdavo Lietuvoje, šokiams 
reikalingas' muzikos ritmas, nes 
muz’ka garsais išreiškia jude
sius ir jų ritmišką energiją. Mu
zika, kaip ir daina, yra labai se
na žmogaus, emocijųčprįemonė.

Petro Pamataičio rašinėlį apie 
Los Angeles skyriaus veiklą.

Pamataitis

------- Įtakingieji- demokratų va
dai pataria senatoriui Edward 
Kennedy pritarti jjrfež. tarterio 

suamerikonė kandidatūrai.

Vytauto Smetonos paskaita, minint 
(R) Liet. Bendruomenės penkerių 

metu veiklos sukakti
Šiai paskaitai skaityti, jis buvo pakviestas 

minėjimo rengėjų.
Vytautas Smetona yra pirmojo buvusio lai

svos L;etuvos prezidento Antano Smetonos 
vaikaitis, dar gana jaunas, pagarsėjęs piani
stas, besireiškiąs lietuviškoje veikloje ir se
kąs užsienio politiką.
Ačiū už gražų pristatymą. Aš visada ste

biuosi, kai esu kviečiamas kalbėti, nes paprastai 
žmonės, netgi ir prie geriausių pastangų, nesu
geba manęs nutildyti. Mano pažįstamiems nie
kados neateitų į galvą atidaryti Pandoro’s dėžę, 
kviesti mane kalbėti. Aš manau, kad mano ten
dencija į ilKus išvedžiojimus yra viena iš dauge
lio genet.defektų, ku’ iuos aš-paveldėjau iš tam ti
kros šeimos pusės. Kai jų patriarchas šventęs sa
vo 80 metų jubiliejų,vienas asmuo priėjo prie jo vy 
riausio sūnaus ir Pasveikino jį, tardamas, “iš 
tiki ‘jų. tamsta atrodai nepaprastai serai pagal 
savo metu ”. Daug kas stebisi, kad aš nuėjau hu
manitarinių mokslų keliu, o ne į labiau mechani
šką sri’į, ypač kai trys mano dėdės, dėka jų pro

fesijų, užsipelnė sekančius epitetus; smagratis, 
pomph, ar vamzdis.

Šį kartą man ypač malonu kalbėti, kadangi 
šios dienos publika yra prielanki, panašiai nusi* 
tačiusi, kaip ir aš Aš norėčiau pastebėti, kad 
Reorganizuota Bendruomenė yra atsakymas į 
tendenciją, kuri paverčia dabartinę lietuvių ir 
kitų etninių grupių veiką į paprastą Amerikos 
užsienio politikos imitavimą. Aš norėčiau pakar
toti savo Amžiną atilsį tėvo žodžius, kad tragiš
kai nežiūrint paviršutiniškos opozicijos tarp 
laisvo ir komunistinio pasaulio vadų, Amerika 
eina iš vien su komunistais. Amerika tęstinai 
naudoja savo neapsakomą įtaką ir turtą visur 
pakenkti anti-komunistinėms valdžioms ir padė
ti komunistams kiekviena proga. Kol šita Para
doksiška situacija nėra suprasta, bet kokia veik
la pasidaro absurdiška. Jeigu mes turėsime gal
voje šitą principą, kad Amerikos valdžia eina Iš
vien su komunistais, tada neišaiškinamas elge
sys įvairių mūsų organizacijų pasidaro labai pa
prastas. Amerika “bendradarbiauja” su komuni
stais,© lietuviškos ir kitos etniniės grupės seka jos 
pavyzdžiu ir lygiu būdu bendradarbiauja. Aš iki 
šiol nežinojau, kas labiau atsakingas už etninių 
grupių demoralizavimą — Maskvos ar Vašingto
nas. Yra savaime suprantama, kad 20 milijonų 
amerikiečių iš Rytų Europos sudaro geroką po
litinę jėgą Amerikoje, ir jeigu dirbtų su Pasiry

žimu, galėtų pakeisti Amerikos katastrofišką už
sienio politiką. Kadangi š/ita grupė turi ne tik jė
gos, bet ir tiesiogines informacijas apie komu
nistus, mano nuomone, jos sudemoralizavimas 
nėra atsitiktiniu bet sąmoningas.

Generolas Thomas A. Lane, rašydamas lie
pos 18 d., 1974, katalikiškame laikraštyje “The 
Wanderer”, pastebėjo: “Kai mes observuojam 
etninius amerikiečius, mes turėtumėm stebėtis 
jų stokos, bet kokio politinio efektingume. Tie

Dr. Kazio Šidlausko, Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininko, penkerių į 

metų darbo apžvalgai
(Tąsa)

Taip pat ALTa jau keliasdešimt metų.ren 
gia Vasario 16 d. minėjimą JAV Atstovų Rū 
muose ir Senate. Daug laiko praleidžiama palai

amerikiečiai, kurie , dėka jų specialios kilmės, kymui nuolatinio kontakto su JjAV Kongreso
neturi aiškaus komunizmo supratimo, turi pa
reigą jį demaskuoti ir pasipriešinti prieš komu
nizmą su visais resursais, kurie yra jų rahkose. 
Nėra jokios vilties pavergtoms tautoms, be Ame
rikos užsienio politikos pakeitimo ir Amerikos 
pagalbos, etninėms organizacijoms sukurti ats
kirą bloką, pasišventusį grąžinti laisvę koihuniš- 
tų okupuotiems kraštams”.

Aš norėčiau paminėti, kad Amerikos užsie
nio politika kenkia ne tiktai pavergtam pasau
liui, bet lygiu būdu ir Amerikai, ries jinai prive
da prie Amerikos galutinio sunaikinimo. Tie as
menys, kurie sako, kad jiems Amerikos laikyse
na nesvarbi, tik Lietuvos reikalai rūpi, yra ne 
t'k nerealūs, bet išdavikai ne tik Amerikai, bet ir 
Lietuvo?

(Bus daugiau)

nariais. •
Šiems ryšiams daug Padeda ALT dalyvavi

mas Pabaltiečių Bendrame Komitete *su Ameri
kos Latvių ir Estų Tarybomis, šis Komitetas tu
ri apmokamą Informacijos direktorių, kuris at
lieka tikrą lobyist’o darbą JAV kongrese ir taip 
pat Prie Jungtinių Tautų. AtTos pYmininką 
šiam Pabattiėčių komitete pavaduoja ir pačią 
Tarybą atstovauja jau beveik ištisą dešimtmetį 
Dr. Juozas Geriys.

Šia proga noriu padėkoti visiems Tarybofe 
skyriams ir ALTą sudarančioms organizacijoms 
bei visai JAV lietuvių Visuomenei taip stipriai 
rėmusiai ALTos veiklą. Jūsų parama pridavė 
mums jėgų tęsti tą šventą lietuvių tautos laisvi
nimo darbą.

Ačiū už Jūsų dėmesį.
(Pabaiga)
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DR A. B. GLEVECKAS 
t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPfiCiALYBfi AKIŲ LIGOS 
3907 Wwt 103rd Strwt 

VąLuidos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akli. Pritaiko akiniua ir
“contact lenses’" 

VaL agti tusitarimą. Uždaryta treč.

ir

OR. PAUL V, DARGIS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

W*£t<hest«r Community klinikos 
Medicinos direktorius

x933 S. Mtnhelm Rd., Westchestwr, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

mSERIJa IR MOTERŲ LIGOJ 

JINEKOLOGINė CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crawfer. 
vtoJical Building) TeL LU 5-6446 
Anima ligonius pagal susitari

Jei neataibepu, skambinti 374-8004

Dagys. “Sunkūs laikai”

KAIP VILNIAUS UNIVERSITETUI 
PRIMESTAS KAPSUKO VARDAS

(Tęsinys)
Tokiu būdu dekretas padėjo 

teisinius, funkcionalinius ir ma
terialinius universiteto atkūri
mo pagrindus.

Štai kaip, komentavo dekretą 
į“Dėl .Darbo universiteto Vilniu- 
] je atidarymo” švietimo liaudies 
j komisariato organas “švietimo 
[reikalai”. “Pirmučiausiai jis 

(universitetas) turi sukoncen
truoti mokslo jėgas, kurios 
prieinamai dėstytu plačiosioms 

DR. VYT. TAURAS j darbininkų minioms buržuazi- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS «nio mokslo- išradimus ir padėtų 

Bendra praktika, spac. MOTERŲ llftt. sukurti ir propaguoti tuos moks-
OfiMs 2452 WEST 5Ytk STREET 

Tai. PR 1-1223

DRLEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL aatrad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776'NO
Residencies telef.: 443-5545

lūs, kuriuos gamins proletarų 
_ , kultūra. Tai platusis švietimo

OFISO VAL. pirm., antrad., tračiad. j jar^as„^ Tokiu būdu universi- 
' tetas taptų ne vien aukštojo 
mokslo įstaiga, bet taip pat po* 

y litinių..ir_ mokslinių „žinių liau- 
' dy j e skleidimo židiniu, ideolo- 
i ginės kovos su atsilikimu, su U ° '. buržuazinių bei klerikalinm pa-

įlaii 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
navai snsitarrma

. a- - ; . k i - .

tracija buvo įkurdinusi nemaža; politine ii- moksline literatūra, 
įvairių įstaigų: Vilniaus Viešą- j Pavyzdžiui, senose topografinė- 
ją biblioteką, Vilniaus Centrinį se universiteto bibliotekos sau- 
arhyvą su Arheografijos koini-’gyklų knygose, nurodant knygų 
ąiją ir I Vilniaus berniukų gini- atsiradimo bibliotekoje šaltinį, 
naziją (kurioje mokėsi betik- esti įrašų, kad knygos gautos 
sas Dzeržinskis, Mstislavas Do-į “iš Lenino traukin.o ’. Tai 180 
bužinskis, Vasilijus Kačialovas ‘ pažangias literatūros veikalų 
(šverubovičius) ir kt.). Dabar iš V. Lenino vardo agitacinio 
čia reikėjo rast: vietos univer- Į švietimo traukinio, 1919 m. pra- 
siietui ir pritaikyti patalpas jo džioje atvažiavusio į Vilnių, 
reikalams. Universitetui buvo 
reikalinga ir biblioteka, šias 
funkcijas kaip tik ir turėjo at
likti Viešoji biblioteka, stam
biausia knygų saugykla Lietu
voje. Vokiečių okupacinė vai- centas ir Rusijos Mokslų akade- 
džia buvo ją uždariusi, sustab-Į mijos bibliotekos Petrograde 
džiusi jos komplektavimą. B'i- i bibliotekininkas.
bliotekai tada grėsė visiško lik
vidavimo ir fondų išgrobstymo 
pavojus. Okupacinio jungo nu
vertimas ir Tarybų santvarkos 
įkūrimas išgelbėjo senąją bibli-

— Oleką.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Vilniaus Viešojo knygyno 
(bibliotekos) vtalovu buvo pas
kirtas žinomas istorikas ir etno
grafas Eduardus Volteris, Pe
terburgo universiteto privatdtf-

"Grįžkite į manė ir aš grįšiu į |u$, sako kareiviįv Viešpats**.
Mal. 3:7.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

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

L’niversiteto įkūrimas buvo 
labai sudėtingas reikalas. Trūk
stant materialinės bazės ir ypač 
mokslo jėgų, buvo nutarta kur
ti universitetą etapais — pradė
ti nuo pačių ’ reikalingiausių 
kraštui skyrių, štai kaip apie tai 
rašė laikraštis “švietimo reika
lai“, pabrėždamas kad, esant to
kiai padėčiai, "beliekti tą uni
versitetą statyti indukcijos ke
liu, beliekti pradėti atskiromis 
mokslo įstaigomis, kurios su
sivienijusios ir duotų su laiku 
universitetą”.

(Bus daugiau)

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Pirmajame “Švietimo reika
lų’’ numeryje rašoma, kad “Vil
niaus Viešasis knygynas (biblio
teka) dabar yra reformuoja
mas į centrinį krašto knygyną, 
kuriame koncentruojami visi 
knygų turtai, išmėtyti po visus 
kampus”. Kitdje šio numerio 
vietoje pasakyta: “Buvęs Vil
niaus Viešasis-knygynas- paver- - 
čiamas Centraliniu knygynu, 
su kuriuo bus sujungtos biblio
tekos, turinčios istorinės reikš* į 
mės, ir grąžinamieji iš Rusijos, 

5 knygynai”. Kaip žinia, V. Leni- 
’ no nurodymu ą,,Vilnių turėjo, 

būti grąžintos tos knygos ir ko-į 

lekcijos, kuric's buvo išgaben
tos iš Lietuvos, uždarius 1832. 
m.- Vilniaus universitetą, taip 
pat evakuoti 1915 m. į Rusiją 
unikalių rankraščių ir knygų 

-rinkiniai. Prasidėjo spartus bi
bliotekos fondų komplektavi
mas aktualiausia visuomenine-

nistratyvinė-socialinė grupė — 
ta grupė, kurioje lig šiol visai 
neturėjome specialistų, grupė 
pedagoginė, turinti paruošti 
mums naujos darbo' mokyklos 
vedėjus; grupė agronominė, ku
ri ypač mums šią valandą yra 
svarbi, kai visi dvarai, o vėliau 
ir visa žemė bus nacionalizuota; 
techniškoji grupė, turinti ne 
tik atgaivinti visą karo išnai
kintą pramonę, bet ir naują 
Įkurti, galop medicinos grupė j 
su tam tikromis farmacijos ir 
dantų gydymo priegrupėmis”.

Parengti universiteto statutą 
buvo pavesta švietimo liaudies 
komisarui, o visam organizaci
niam darbui įvykdyti buvo su
daryta organizacinė komisija. 
Liaudies Komisarų Taryba taip 
pat nutarė perduoti universite
tui visus senojo universiteto pa
status • ir asignuoti darbo pra
džiai. 1 milijoną rublių,

"Netrukus prasidėjo paren
giamieji darbai, — rašo savo 
prisiminimuose rašytoja, -revo*

!, o taį 
da “švietimo reikalų” redakto- 
feTAIdona-Didžiolytė-KazaiiavL 
čiehė, ~arčliitektų komisija
apžiūrėjo visas buvusio univer
siteto patalpas. Skubiai buvo 
pradėtas salių ir auditorijų re- 
montas”. Iki 1(115 m. univėrsi- 

toriais, kurių mes taip dabar1 teto patalpose (dabar Universi- 
reikalingi. Taigi čia eina admi* teto g-vė Nr. 3): caro adminis-

ORTHOPEDAS-PBOTI
Aparatai - Protezai. M 
dažai. Speciali pagalba kojom, žiuru atgyvenomis darbo žmo- 
<Arch Supports) ir t t

ifc Chtem.
Ttief.* PRotpMt 6-50M

nių tarpe židiniu. “Kita darbo 
, — toliau pasakyta šiuose 

komentaruose^--— TaL’ tam tik-
= rų specialistų ruošimas visoms-Juicmio judėjimo dalyvė 

darbo rūšims, kurios yra išsta-
tomos dabartinio gj^verrimo.

— Vokiečiai dviejuose miea 
tuose turi keleivinius autobusus <

i elektra varomus.

SUSIRINKIMŲ

CH'CAGOS Lietuviu Suvalkiečių 
Draugijos poatostogims narių susi
rinkimas įvyks penktadienį, spalio 
26 d. 7 vai. vak. Vyčių Salėje. 2455 
u. 47 St Nariai prašomi atsilan- 
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus ir vai

šės. E- Strungys

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

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

DR. C, K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir- šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
“Tar(813j 321-4200

Tam dalykui turi būti suorgani- 
zuolos tam tikros mo’kslo šakų 
grupės, kurių klausytojai galė
tų specializuotis ir tapti tais vi
suomenės gyvenimo orgaiiiza-

T.l, WĄ S-8063

RADIJO IEIMO5 VALANDOS
VJeee proframet li WOPA,

LWtUviv nno r4*
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vaL vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

f Powerhouse Snacking
PERKRAUSTYMA1

MOVING
Laidiniai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

walnuts or pecans 
cups sifted all- 

purpose flour 
teaspoons baking

powder /
teaspoon šalt 
cup Florida orange
juice

1
i 1/2
< 1 i3

f 1/2
1/3

Orange Carrot Cake 
2/3 cup finely chopped

S

Apdraustas perkraustymas 
U fvarrrv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 17*4*2 arfca 376-599*

V*d4|> Aldone Dsukvs 

Tslst: Himteck 4-1413 

7151 Se. MAPLIWOOD AVI 
CHICAGO. ILL. M4M

£ “Lietuvos Aidai’
KAZ« BRAZ&2K>NYT«

Progr«mo» ved4|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 ’<L vak.

Visos laido? 14 W0PA ftotie* 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p 
U WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374 •
i

•t ■ •

From Maine to California, we’re a nation of enthusiastic 
gnackers . . . most of us munch, crunch and nibble our way 
through the day. Children and teens especially enjoy snacks .. < 
and it’s well to keep in mind that snacks contribute to the 
day’s food consumption. A goodly amount of packaged snacks, 
for instance, are empty-calorie foods that appease hunger, con
tribute negligible nutritional benefit. Citrus and other natural 
foods combine for a group of nibble treats that taste delicious, 
provide quality nutrition for between-meal snack attacks.

Orange Carrot Cake is a real nutritional bonanza. It makea 
marking worth while.

(
cup soft butter or 

margarine
cups sugar
teaspoon cinnamon
teaspoon nutmeg 
tablespoon grated 

orange rind
eggs
cups grated or finely

shredded carrots
21/2

r shreaaea carrots
In laive bowl of electric mixer cream butter and sugar. Add 

einnamon, nutmeg and orange rina. Beat in eggs, one at a time. 
Add carrots and nuts. Sift together flour, baking powder and 
«dt: add alternately with the orange juice. Turn into a greased 
and floured 10-inch tube pan. Bake in 350 F. oven for 60 to

I 65 minutes until eake tester inserted in cake comes out clean. 
Cool in pan 15 minutes, then turn out of pan and cool com-

! pietely on wire rack. Cover top with Orange Glaze* and decor- 
, with orange slices,
I YIELD: 10 to 12 servings.
1 ' *OrangeGlize
t 11/2 cups sifted con-

fectioners* sugaž
1 tablespoon soft

butter or margarine
In small bowl^ beat confectioners* sugar with butter, orange 

dnd» and enough orange juice to make a slightly-runny glaze, j

1/2

2

Ulini I IinillL' I! 1!! IHHlil!lll!lllillliilI!lilIillilIlillilHli!llllIllllil!llHlilHlUiilUlilll

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Pagal tėvus Kanaverskis

2533 W. 71st Street

— i

Chicagos

iInformacijai telefonas RE

TURiME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

— Gyv. Vaiparaise,-lnd. Anksčiau g y v. Chicago je,____
Bridgeport!) ir Roselando apylinkėse.

sūnūs, raa.čios, anūkai, se uo, gi;a

Mirė 1979 m. spalio 22 d., 3:40 v^l. ryto sulaukusi 66 metų am
žiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras Antanas Vysther, 2 sūnūs - Robert Burkey 
marti Mary, ir Richard Vysther, marti Anita, 3 anūkai — Robert Bur
key Jr, Duane ir Kevin Vysther, sesuo Justine Stanish, jos vyras 
Henry ir jų šeima, teta Anelė Kasper su šeima, dėde John Kvedaras, 
švogeris Stanley Vysther, švogerka Vlolet Janulionis, jos vyras Antho
ny ir jų šeima, gi mm ės - Frank Pranskus su žmona Barbara ir jų šeima. 
AL c e Talis, jos vyras Stanley, ir a. a. John Vysther šeima bei kiti Į 
gimmėh.df auga iir-pažįstam i.------ —  ------------------- ——_____________

Ve.ionė buvo SjlA t3 kuopos sekretorė.
Kūnas bus pašarvotas trečiadieni 2 vai. popiet Mažeika — Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
xKclvirtauienĮ, spal o 25 dieną 9 00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Šv. M. Marijos G-inimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- 
nia.uų uvaS laidojama Šv. Kazximero Lietuvių kapinėse.

vi J a. a. ..n^.e vyoiner gimines, d a^ga. n puzis.ami nuoširdžiai 
kv’eč a.n dalyvauti la.aomvese ir suteikti jai paskutini patai navimą 
r atsisveikinimą.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

"iiiiniiHiiiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiBiiiiiiinnirniiHiiiiiinnniEnnTiniiiiiiiiiiiiiiiiiin

teaspoon crated 
orange rind 

to 3 tablespoons
Florida orange Jnice

PHILLIPS - LiABANALSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7*3401

CAST YtAA 2/S5O SCHCXX- 
AOB CmilDPEN BKTWte* 
TM1 Ą&6S OP 5 AND l4. 
wgRg KILLED BV MOTO* 
v»HtCue* * TX8 U. K 
CmARLC« m K AVĖS, 

o* the Chicago 
motor club, asks doivt es 
TO BE FSPfCfALLV ALERT 
TOR CHILDREN mow that 
SCHOOL IS IN SESSION

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7*1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RE public 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Di. 974*4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7*1911

i
i
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IŠEIVIU EVANGELIKU LIUTERONŲ Kl GU IR DARBUOTOJU SUVAŽIAVIMAS
Mūsų senjoras 

lens savo veiklos 
siuntė raštu. Dalį 
perskaitė vicest njoras 
Juozas l’rdze, sąmoningai iš
leisdamas 8 eilU'es iš galo ir at
pasakodamas savais žodžiais 
savo naudai. Per tai jis ignora
vo mūsų senjoro kunigo A. Ke- 
lerio pranešima. Vokietijoje yra 

1 lietuviai evangelikai kunigai.

(Pabaiga)
kunigas A. K e- bėjas. Jis ruošia su jais ekskur- 
pranešimą ai- sijas po apylinkes, aplanko kuk 

Jį pranešimo tūrinius paminkius, reformaci- 
kunigas jos vielas (Worms ir Speyer), 

praveda Advento šventes ir Ka
lėdų eglutes, š. m. urgsėjo 15/16 
dienomis kunigas Fr. Skėrys, 
kaip mūsų Bažnyčios elelega-

esi

tatizmo 1'0 metų jubiliejuje”.
*150 Jahre Protestation zu 

kurie aptarnauja lietuvius evan-,'Speyer 152!)-1979" Speyeryje.
Trys iš jų Rheiuland-PfaL evangelikų liti-, 

r virš 70 m.' teronų
Už kokių de-i Heinrich Kron 

(halėje (Stadtli: 
’ specialų priėmimą — vakaronę

reikalais.
Penkiadienį po pusryčių, pa

dėkoję. namų šeimininkui de
kanui Irmler ir diakonisėm už 
jų vaišingumą, atsisveikinom 
iki sekančiu metu.

Sekančiais melais toks suva
žiavimas numatytas:

“Aut dem Hessenkopf” 
Goslaro rugsėjo. 15-19 
Braunschweigo evangelikų 
ničios 
name.

skaidrių, -kurias pats buvo pa
gaminęs. Jis jau keletą kaitų 

' .../“.’joje tarnybiniais

biirgen ir Sąfihsfig ir jų kul
tūrinę bei- bažnytinę veikią.

1 rodė apie juos keletą

prie 
d. d. 
Baž- 

f asvari-ikio ir posėdžių

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimus
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALI į

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Rl. Tel. Virginia 7-7747

Bažnyčios prezidentas 
suruošė miesto'

Kunigas Fr. Skėrys 8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow,gelikus liuteronus 
jau pensininką 
Prieauglio joki, 
šimlies metų lietuvių evangeli
kų liuteronų Bažnyčios Vakarų 

-Vokietijoje turLūUTš viso jau 
nebebus.

Kunigas Juozas Urdzė nuo 
š.in. balandžio 27 ligi gegužės 
1 d. pravedė Bad Godesberge, 
Aunabergo rūmuose, jaunimo 
suvažiavimą. Dalyvių buvo 27. 
Ketvirtas iš Lietuvos kilusių 
evangelikų liu'eronų kunigų, 
gyvenančių Vakarų Vokietijoje, 
suvažiavimus rugjūčio nuo 15 
ligi 20 d. d. irgi Bad Godesber
ge, Pabaltiečių krikščionių stu
dentų sąjungos name, Annaber- 
go rūmuose. Dalyvavo 7 kuni
gai ir 56 pasauliečiai. Nuo lie
pos 2 ligi 12 d. Įvyko' ekumeniš- 
kas seminaras~šlrasburge/Pran- 
cūzijoje. Jame dalyvavo mūsų 
Bažnyčios delegatas kunigas J. 
Urdzė.

Kunigas Fr. Skėrys dar dės
to evangelikams tikybą Vasa-

I visiems delegcl___ ' . ..
Vokietijos ir užsienio. Dalyvių 
buvo 300 su viršum.

Kunigai J. Urdzė ir Fr. Skė-} 
rys dalyvavo Europos Bažny-1 
čių Sąjungos (Konferenz Euro-j 
paischer Kirchen) VIII visuoti-i 
niame suvažiavime Kretos salo
je (Graikijoje š. m. spalio 17- 
25 d.d. Kelionei ir išlaikymui 
abiem kunigas Fr. Skėrys vie
nas surinko keletą tūkstančiu i 
markių, šitos sumos neužteko, 
ir abu delegatai turėjo dar 
tys gerokai prisidėti.
Ryšius su tėviškės Bažnyčia pa-Į
laiko kunigai J. Urdzė ir

Ruduo Marquette Parke

pa-i skaitytojų, kurie savo prenu- me dar vieną katalikų bažnyčią 
•meratas pilnai sumokėjo. Daug t. y. piligrimo bažnyčią (Wall- 
Jrašo apie veiklą ne tik Pietų vo- fahrtskirche).

Fr. kieti joje, bet . ir - apie visokius Šito suvažiavimo rengėjas
* nuo Bažhyčib’s tarėjas kunigas dr.

1979 m. sausio mėn. 1 d. pėrė- logus ir 1.1. Aptarnauja 9 para- E. Eberhard turėjo jau ketvir-j 
mė “Svečio” atstovybę Europe- pijėles Pietų Vokietijoje:' Ba- tadienį po pietų 
je. Jis “Svečią” ne tik adminis- .varijoje, Baden-Wurttemberge, 
truoja, bet yra kartu ir redak- Hessene, Saaro krašte.
cijos narys. Per pusantrų metų Mūsų senjoras kunigas A.

rio 16 gimnazijoje ir yra jų glo- jis surado 90 naujų “Svečio” jKeleris aptarnauja šiaurės Vo-

— Justinas Straukas iš Hot 
Springs, Ark., maloniai nustebs 
radęs savo pašto dėžutėje Nau
jienas: Jas jam užsakė iki se
kančių metų sausio 31 d. jo ge
ras draugas, gerbdamas jį ir 
prisidėdamas prie Naujienų pla
tinimo vajaus, tačiau savo pa
vardės prašė neskelbti. Dėko
dami jam už tokį dovanos pa
rinkimą ir sveikindami naują
jį prenumeratorių p. J. Strau- 
ką, gerą žinią pranešame vi
siems skaitytojams. • - • I

— Ponia Marija Urbonas, Ro
chester, N.Y., be raginimo pra-

išvažiuoti i {tęsė prenumeratą ir ta proga 
konferenciją Frankfurte. Per 
pietus jis atsisveikinio su vi
sais. Išreiškėme jam padėką už 
šito suvažiavimo suorganizavi-

----- " ~ ---------------- Į kietiją, garbės senjoras kunigas! mą. .To vietoje, atvyko “Martin-i.._. _ .-ą • 
iGelžinius - Leb^ct^^ V1"”‘ T t ;,.^ SiunciurT^amsLomff 8o(J atnau-

- sąžiningas darbas ! lanko'reguliariai "
__ kreipkitės į Lietuvių- mėnesį ir atlaiko lietuviškas pa— sekretorius kunigas Schellenberg |

’ į" X''' maldas, o kunigas J. Urdzė lan- iš Erlangend., |

atsiuntė $10 auką specialiam 
Naujienų vajui. Dėkui.

— S. Zavackis, Kelowna, B'C, 
Canada, tarp kita taip rašo:

įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir šv 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke.

ŠLMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

M. L. S.
Gausus namų paslriūkūnas 

pietvakariuose 
3UDRAITIS REALI) 

.vairi aodrauda —INSURANCE 
’?UTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus 
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. w 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

_______ 4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

\_________ - --- y

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

A. T V E R A S
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tai. REpublic 7-1941

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer. Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-598C^

Ugametįs patyrimas —
Jei ruošiatės keliauti •

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

viena karta i C t v
Luther-Bund’’ — “Martyno Liu
terio sąjusgos” — generalinis

‘ko lietuviškas parapijėles Nbr-
— i drhein--Westfalijos .krašte ir 

Telef. 312 238-9787 daro visokius suvažiavimus Ąn-
Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- n'abergo rūmuose.

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Paduoda-> Vienn nonieti‘visi vayiavOmP 
me keliomųvdraudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą-ir kitus kLt^tus;i vlei^ PQPieU J^l§L^aziavome 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais. . ,■ . .. .>

s Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik neisią rezervuou vietas 
B anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Popiečiai iki kavos buvo, .lai
svi. Tuo .metu atskirų Bažnyčių 
atstovai tarėsi savo reikalais-ir. 
nustatinėjo ateities gaires.

Ketvirtadienį vakare įvyko iš-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
autobusu į Mėšpelbrunn’o pilį/ 
Spessarte, kuri pastatyta ant 
salos. Tai buvo, anksčiau me
džioklių pilis, o dabar yra mu
ziejus. Daug kultūrinių dalykų 
joje yra. Pilis pastatyta penkio
likto šimtmečio viduryje. Ke
liaudami po Spešsartą aplankė-

kilmingos.atsisveikinimą panial-
dos su Šventa Vakariene. Pama-Į 
das laikė kunigai Schęllenberg 
ir Ądarkas kartu. Jie. dalino 
kartu ir šventą Vakarienę.

Po .vakarienės- kunigas Schel- 
lenberg rodė puikų filmą apie 
Rumunijos vokiečius —■. Sieben-

jinimui Naujienų ■ prenumera- 
! tos. Likutis tegul bus Maikio 
I Tėvui naujoms kelnėms, nes 
senis gal blogai jaučiasi naujie- 
niečių aplinkoj su sūplyšusio'm 
kelnėm.-Emkiū Jums viso ge
riausio’’. Dėkui už laišką ir už 
auką. Laiško dalį, liečiančią 
Naujienų pristatymą^perdavėiir 
Chicagos centrinio pašto virši
ninkui.

— Albinas Beniulis iš Gage 
Parko lankė Naujienose dirban
čius savo ilgamečius pažįsta
mus. Ta proga jis pratęsė pre
numeratą ir Įteikė $10 auką. Dė-

, jkui. Skaitytojai A. Beniuli atsi- 
~ mena iš jo aktliaTių~straipsniU.

DRAFTSMEN
With structural related experi
ence to discuss jobs with cus
tomers on phone. Parking on 
premises, excellent benefits. Lo
cated near northwest in Chicago.

For appoinfmen£call 
MR. BARON —
440-3864

M. ŠIMKUS /'
Notary Public

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

šyrnai ir kiloki^lankaL____ J

HOMEOWNERS POLICY

JANITOR
Logan Square apt. bldg. Must keep 
in good repair & operate boiler. Free 
Apartment.

Call Mr. Paul
227-9568 after 5 P.M.

F. Zapolis, Agent 
32081/z w. 95th St. 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

STATI mu

A
IMSUCANCV v

L Statė f armr Tire and Casualty Company

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau- 
jienas-iki-šiu-metu pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS.
Nuoširdžiai kviečiame visas jr visus į plati

nimo vajaus talką!

SIUNTINIAI Į UET.UVĄ
MARIJA NOREIKIEMt

GENERAL MAINTENANCE

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

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 it 
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 - ------------------------------------—..... .......... . .........—— I....

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787 j 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. e

■- - MAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ - - ?

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

i------ Jeronimas žlioba iš Mar
quette Parko lankėsL Naujieno
se pratęsti prenumeratą. Dėkui 
už vizitą ir už $7 auką.

——Jūratė- ir inž. Edmundas 
Jašiūnai iš Marquette Parko- 
pratęsė dviems metans prenu 
meratą, ir—įteikė- $34 auką. De
nki už stiprinimą Naujienų ir u; 
pasitikėjimą. Taip pat dėkui 
inž. Edmundui Jasiūnui už įdo
mius straipsnius aviacijos te
momis.

Including welding, some ma
chine shop work, electric . . .

Apply in person: 
-Moser Box Partition Co.

1874 S. 54th Ave.
Cicero, Ill.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

REIKALINGA MOTERIS
Dirbti 5 dienas savaitėje virtuvėje 

ff, jei pageidauja, tai ir prie baro.

Oėl valandų susitarsime. Teirautis 
\ nuo pirmadienio iki pentadienio 4-7

Tel. 944-9741

— Kestutis J. Bileris baigt tuo atveju reikia mokėti angliškai, 
verslo administracijos studijo;
magistro laipsniu New Yorke J vai. vak.
St. John universitete.

— Viktoras Ralys, Apreiški j HOUSEKEEPER

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — PofčiaH-r.Ce-^ 
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635 / 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

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 tuos 
darbus dirba.

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

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

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

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

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
pagelbės i SLA įsirašyti.

Sla — vaikus
$1,000

SLA — kuopų 
į savo 
mielai

Galite kreiptis ir tiesiai J SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
Tol. (21Ž) 563-2218

na-

mo parapijos vai'goninkas, pa I 
kviestas New Yorko lietuvii 
vyrų choro Perkūnas mokytoji. I 
ir dirigentu. Buvęs dirigentą: 
Vytautas Daugirdas dėl laike 
stokos iš pareigų pasitraukė 
Naujos valdybos pirmininku 
perrinktas Lionginas Draugaus-^ 
kas. Algis česnavičius išrinktas i 
vicepirmininku, Vladas Vaši 
kauskas— ižd., Petras Tutinas;
—. sekr., Stasys Karmazinas — 
choro seniūnu, Dionizas Pranc- 
kevičius — ūkvedžiu.

— Jadvygos Matulaitienės ■ 
vadovaujamas New Yorko tau- i 
tinių šokių ansamblis Tryptinis Į padėti teisininko Prano Šulo 
dalyvavo JSrooklyno Meno ii 'paruo§ta, — teisėjo Alphonse

į W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūeluvos' 
išleista knyga su legališkomb 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
j ma Naujienų administracijoje 
11739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Wanted by Professional Couple. Ma- 
L ture woman, take care of one 2 year 

j I old girl and do light housekeeping. 
( 1 Live in - own room. Good salary. 
’ Winnetka area.

Phone after 6 P. M. 441-7710

Kultūros D-jos ruošto festivalic 
programoje. Ansamblis ruošias 
minėti 30 meti) sukaktį. An 
samblin priimami nauji nariai

SKAITYK PATS IR PARAGINI

DAR KITUS SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

TWO BELLY DANCERS 
WANTED

On The Far North Side 
NIGHT CLUB 

Phone 165-8678

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau

juozo šmotelio <

ATSIMINIMŲ? 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
Įdomi 250 puslapių knyga su. 
nrauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

ikirsnelių 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.

KULS 
FLEAS! 
KILLS 
TICKS!
Gentle 
pump action 
will not 
frighten pets.

^Sergeant's
IPP pet c&e people

©1979 Morton Comoanv, • wbs^ary of 
A^H.Robtnt Co . Richmond, Vfr$in»» 23230
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