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KOMUNISTAI ŠEŠIS ČEKUS NUBAUDĖL ILGUiMETŲ KALĖJIMU
POLITIKAS PETER UHL GAVO 5 METUS KALĖJIMO 

g O VACLAV HAVEL — 4'Ą METŲ

PRAHA, Čekoslovakija.— Pa- ( skelbti sprendimą, 
gal visus apskaičiavimus, teisia
mi šeši čekai disidentai dar tu- 
rėjo pasakyti papildomas kal
bas ir išaiškinti nenormalias 
teismo eigos sąlygas, bet antra-' 
dienio vėlų vakarą patyrė, kad j 
teismas baigiamas žymiai anks- • 
čiau__  - - -

Vietoj advokatų pareiškimų 
ir teisiamųjų kalbų, teismas su
kvietė kaltinamuosius ir pasakė ; 
jiems,, kad bus paskaitytas , 
sprendimas. Sunkiausią bausmę j 
gavo inž. Peter Uhl — 5 metus 
kalėjimo, o antroje vietoje - 
rašytojas^VaclavHavel—nubaus
tas 4įZ>metų kalėjimo. Savo 
sprendime Uhl pavadintas troc- 
kinjnku, nors jis gynėsi, kad 
Trockio idėjų nepažinęs.

Bylą buvo anksčiau baigta, 
nes čekų valdžiai nepatiko .didė- 
lis-Ja- susidomėjimas. Pradžioje _jas, Antanin Kaspar. Prokuro- 
buvo planuota-dudti dar bent' ras reikalavo po 10 metų kiek- 
dvi dienas bylos eigai, bet pds- vienam,'* beY teisėjas' davė. ma-.

■kui buvo nutarta ant greitųjų žesnės bausmes, J“

32 metu amžiaus Vaclav Ben
da gavo keturis metus kalėjimo. 
Jis suorganizavo inteligentų raš
tą ir rinko parašus. Benda ragi
no čekų vyriausybę pripažinti 
pagrindines žmogaus laisves. 
Benda -aiškino valdžios atsto
vams sąžinės laisvės svarbą, 
jiems priminė, kaip senovėje 
čekai kovojo už sąžinės ir spau

di j dos laisvę ir kaip dabar naujoje 
santvarkoje tie reikalai tvarko-
mi. Televizijos 4mfų~kornentav 
torius Jiri Dienstbier ir žurna
listė Otta Bednarova gavo po 3 
metus. Psichologė Dana Nemco
va gavo du metu.

BENDA GAVO 4 METUS

Visi šeši 
nuteisti, tik kitų bausmės kiek 
mažesnės.

.’•Š

Prezidentas Carteris, padėjęs į šalį antraeilius dalykus, išvažiavo į pietų 
ir vakarų valstybes suorganizuoti rinkiminę kampaniją.

ū - -

IBDYTI K0MUN1STPATARIA VENGTI SUDARYTI SĄLYGAS UŽSIENIO INTERVENCIJAI’ 
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VIETOJ DAJANO, BEGINĄS IEŠKO KITO ŽMOGAUS 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIO PAREIGOMSPALANKIAI SUTINKAMA PREKYBOS - •! TEL AVIVAS' SUTARTIS SU KINIJA
-■ MANOMA, KAD' 1985 METAIS PREKYBA SU KINI JA į 
- - - - ' GALT-PASIEkTĮ -5 BILIJONUS DOLERIŲ / ., :

WASHINGTON: — Prez. Car
teris laišku prašė Kongresą ga
limai .skubiau pątyirtjnĮti preky7 x 
bos su komunistinę. Kinija susi
tarimą, pasirašytą liepos 7 dię- 

■ ną Pekine. Juo Kinijai taikomos 
kai kurios lengvatos, kurių Ru
sija negavo.

Atstovų’ Rūmų- prekybos ko
miteto pirmininkas Charles A. 
Vanik (D., Ohio) pareiškė, kad 
minimos sutarties klausimai bus 
svarstomi lapkričio 1 ir 2 dieno
mis. Manoma, kad 1985 metais 
prekyba su Kinija gali pasiekti 
5 bilijonus dolerių. Šįmet numa
tomas ‘tik 1.9 bil. dolerių ba
lansas.-— -........ - - =•— ■ --

Pagyvės ir Kinijos eksportas, 
nes pagal susitarimą dešimčiai 
svarbiausių eksportuojamų Į 
JAV produktų būtų sumažintas 
muitas nuo 24% iki 5.5%.

1974 m. prekybos aktas ap
ribojamas: Jackson-Vanik patai
sa, kad komunistinei valstybei 
negalima teikti lengvatų, jei 
prezidentas nedeklaruoja, kad 
ši šalis leidžia savo piliečiams 
emigruoti. Tokią deklaraciją 
apie ■ Kiniją prez. Carteris pa
siuntė Kongresui. ■

Minimos pataisos autorius se
natorius Henry M.. Jackson (D., 
Wash.).' sūtaftį’šų Kiniją, palan
kiai vertina ir minima pataisa 
neprieštarauja . Kinijai teikti 
lengvatas? 7 " ’ Vž,‘į *.' .'*T JT: m

— Nobelio premiją laimėjusi 
vienuolė’ “Motina Terese’’ yra 
atleista nuo Indijos valstybinių 
mokesčių^ Ji prižiūri biednus ir 
sergančius žmones. ,

Iz
raelio parlamente opozicija pen- j 
kis kartus siūlė pareikšti hepa-' 
sitikėjimą Begino vyriausybe, 
bet kiekvieną kartą Beginąs su- j 
rinkdavo pakankamą balsų skai-1 
čių ir atmesdavo nepasitikėjimo damas atsistatydino ir jokiu bū- 
-rezoiiud-jąr—Nustebęs— buvo— nebegrįš4Jkabinetą. Dajanas
tik pats Begin', bet ir opozicija.

Beginąs pareiškė. Jųad: jis ieš
ko žmogaus užsienio reikalų mi
nisterio pareigoms. Jis ir dabar 
pastebėjo, kad Jam. geriausiai 
patiktų, jei Dajanas vėl grįžtų/ 
bet Jam-labai sunku jį įtikinti.

. 1 . DAJANAS NUMATO
NETOLIMĄ PAVOJŲ

Buv. užsienio reikalų ministe- 
ris Dajanas pasitraukė ne dėl 
šios dienos Izraelio pozicijos 
palestiniečių atžvilgiu, bet dėl

ir žino, kad Begino užsispyrimas 
Izraeli nuves prie pavojingos, 
pozicijos, kurią jie pralaimės. !

.Dajanas išpasakojo artėjanti 
pavojų, bet Beginąs jo nesup
ranta, todėl Dajanas protestuo-

■ atsisakė balsuoti parlamente.! 
bet jis kalbės Izraelio parlamen
te ir aiškins padėtį. Dajanas 
mano, kad gen. šaronas daro

f-
4.s m

Ruošiasi 35 valandų
. darbo savaitei

. WASHINGTON. D.C. — Kaip 
vyriausybės, taip ir darbininkų 
unju toliau matantieji vadai 
priėjo nuomonės. ’"iH reikia 
įvesti 35 vai?- darbo savaitę. 
Pirmon c' tokios paka’tsz 
dabartiniu metu yra įMimos. 
Prie tų valandų c aciaus gali 
prisitaikyti ne pramonė, bet 
ir- darbo jėga. Žymiai didesnis 
darbininkų skaičius galėtų gau
ti darbo ir žymiai sumažėtu be- 

j d arbių ^ska ičiti s- -Da id)as. s tab.il i - . 
zuotų krašto ūkį. pagyvintų 
prekybą ir krašte grįžtų normali 
padėtis, nebūtų įtampos. Gali
mas daiktas, kad tokio žingsnio

yra

didelės įtakos i Begina, todėl | . . t______ _£ . , A . I tuiėu imt.s. ir kitos valstybes.
nrprniprjK -ir vrs fmrwTrTCKnv-t _____premjeras ir yra toks užsispy-, 
rėlis. Jis mano, kad šaronas dar 
gali laimėti vieną mūšį, bet jis į 
nemato, kad vėliau Izraelis gali 
viską pralaimėti.

VENECUELOS M1NISTERIS LABAI AŠTRIAI 
KRITIKAVO MARINUS KUBOJE

LA PAZ. Bolivija. — Pietų 
Amerikos valstybės pačios turi 
imtis priemonių sustabdyti ko
munistų agentų infiltraciją į 
Vakaru žemvna. — suvažiavu- 
siems Amerikos valstybių užsie
nio reikalų ministrams- sakė 
JAV Valstybės sekretorius Cy
rus Vance. — Reikia imtis visų 
priemonių nesudaryti sąlygų už
sienio intervencijai. ’Reikia'su
daryti sąlygas, kad kiekviename 
krašte TdūIu sudarytos sąlygos 
taikioms pakaitoms ir refor
moms ir būtų užkirstas kelias 
svetimų valstybių intervencijai. 
Kur įsiveržia ginkluotos grupės, 
ten seka ir komunistai.

Irano šachas serga
____vėžiu__ ___

NEW YORK, N.Y. Irano

Alžyras peikia 
Amerika

ALŽYRAS. — Valdžios-kon
troliuojama spauda kritikuoja 
JAV valdžią už ginklų pardavi
mą kaimyniniam Marokui. Ma
rokas valdo vakarinę Saharos 
dalį, kurioje' veikia Polisario 
partizanai.^Alžyro. remiami. Mi
nimi ginklai skiriami kovai su 
partizanais, gi Alžyro valdžia 
skelbia, kad jie gali būti nu
kreipti prieš Alžyrą.

Sakoma, kad už teikiamus 
ginklus Amerika gaus Maroko 
valstybėje keturias bazes ir val-

--------------- ---------------------- i džios pažadą remti Izraelio ir 
Sekretorius Vance pasakė ilgą Egipto sutartis bei JAV politiką 

ir griežtą kalbą tiktai po vo. kai j Artimuose Rytuose.
Venecuelos užsienio reikalų mi-į 
nisteris pažsakė' prieš JAV po- i 
ziciją Guantanamo srityje. Ve?' 
necuelos užsienio reikalu rhihis- 
teris Jose A. Zambrano, gerokai
įsismaginęs, labai jau aštriai kri- : šachas Rėza Pa.hlevi antradienį 
tikavo JAV ^ mąrinų.. iškėlimą atskrido į LaGuardia aerodro- 
Guantanamo uoste. Jis pareiškė, { mą Ir tuojau nuvyko į ligoninę, 
kad visa ta‘operacija., buvo tik i Meksikoje gydytojai patarė jam 
Amerikos marinų pratybos is-| vykti į New Yorką ir leisti vėžio 
kelti ginkluotus vyrus jiems ži- Į 
nomoje bazėje. Sovietų Sąjunga j 
atsiuntė gerai ginkluotą SSSR 
karių brigadą, o JAV pasiten
kino vien Amerikos marinų iš
kėlimo pratybomis.

specialistams nustatyti būdus’ 
jam gydyti. ‘ Didėjantis auglys 
trukdo tulžies latako judėjiiiįą. 
Pasitariman pakviesti geriausie
ji vėžio specialistai.

šachas vra 59 metu* amžiaus.

— Aukščiausiojo teismo tei
sėjas William B. Brennan dėl artėjančių su jais pasitarimų, 
senatvės rengiasi atsistatydinti. -■Dajanasr®n<f!tarptautifies teises

KALENDORfiLIS

Spalio 25: Darija, Izidorius, 
Skalva, Vyliauda, Švitrigaila.

Saulę teka 7:13,.leidžiasi 5:36.
Oras1 šiftešnls. ' ■

Irano šachas su žmona antradienį atskrido į New 
Yorką, kad gydytojai specialistai nustatytų, kokios 
rūšies vėžiu jis sergą ir kokios geriausios priemonės 

c.,vėžiui gydyti. . •

Trys senatoriai skrenda 
Kambodijon

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Praeitą trečiadienį į Pnompeną 
išskrido trys JAV senatoriai, 
kurie bandys susitikti su atsa
kingais pareigūnais ir aptarti 
kaip bus galima greičiau prista
tyti maistą tūkstančiams ba
daujančių. Jeigu derybos pasi
sektų. maistu prikrauti sunkve
žimiai galėtų pasiekti tas vie
tas. kur dabar žmonės labiau
siai kenčia. Senatoriai pažymė
jo, kad Vietnamas pažadėjo ap
saugoti tuos sunkvežimius, kad 
kokios gaujos neužpultų ir ne
atimtų teikiamos paramos.

Amerikiečiai senatoriai taipgi 
nori savo akimis pamatyti kaip 
tas maistas bus dalinamas. Rei
kia manyti, kad dalis to maisto 
•atiteks valdžios tarnautojams, 
bet valdžios atstovai turės kreip
ti dėmesį j amerikiečių reikala
vimus maistą duoti visiems ba
daujantiems. jeigu jie tikis gauti 
didesnius maisto kiekius.

r Eisenhower nenaudojo 
magnetinio kaspino 

HOUSTON, Tex.
Whitman, buvusi prezidento Ei-
senhowerio asmeninė sekretorė,

Ann C.

Sekretorius Vance'bandė įti
kinti Amerikos žemyno valsty
bes. kad JAV nutarimas-Sūstįp: 
rinti JAV karo pozicijas Karibų 
vandenyse vra pakankamas at- 
siųstoms Karo jėgoms sulaikyti.J— 
Rusai gali turėti daugiau karių Į 
Kuboje, bet jie neturės daugiau i / 
galios pulti kitas Karibų jūros 
valstybes. ’ J A V “y r a pariruoštr- 
sios padėti toms JAV karo ;ė- 
goms. kurios dabar gina Karibų 
salų l?.;svę.

Trumpas pastabas padarė ir 
kiti Amerikos saugumo organi
zacijos atstovai. Visiems buvo 
aišku, kad Sovietu Sąjungos 
agentai, veikdami įvairiausiais 
būdais įsibrauti į darbininkų 
tarpa, kariškas organizacijas ir 
net bažnytinius centrus, pasku
tiniu metu daro didelį spaudimą 
į Centro Amerikos valstybes. 
Jeigu Sovietų Sąjungos agentai 
pajėgs įsistiprinti bent vienoje, 
tai iš jos jie bandys praplisti ir 
kitose vietose. Atrodė, kad Sal 
vadore negalės užkirsti kelio 
svetimiems agentams. Ten per
simetė didokas skaičius iš Nika
ragvos. Salvadoro prezidentas, 
nepajėgdamas suvaldyti atsira- , 
dusių įvairių “laisvintojų“. iš*t 
skrido į Gvatemalą. Bet visai ki
taip j reikalą pažiūrėjo Salva
doro kariai. Pulkininkai sudarė 
chuntą kraštui valdyti ir būti
niausioms reformoms pravesti. 
Tris dienas ėjo įvairūs pasitari
mai ir pakeista chunta. Iš 16 
pulkininkų liko tiktai penki, 
kuriems buvo palikta teisė tar
tis su politinėmis grupėmis, pa- 
siryžusiomis padaryti reformas 

bius su žmonėmis, užėjusiais į Ibe užsieniečių įtakos. Tolimesni 
Baltuosius Rūmus. ' I pasitarimai chuntoje paliko tik

Kils kel’os naujos problemos, 
ką sveiki vyrai ir moterys darys 
po 35 valandų darbo? Kaip jie 
pajėgs “ilgesnį laisvalaikį išnau
doti? Turėdami nepaprastai 
daug laiko ir nežinodami, ką 
su laiku daryti, gali tapti labai 
nervuotais žmonėmis.

Pakels vandens kaina
CHICAGO; — Miesto majore 

Jane Byrne antradieni painfor
mavo Miesto Tarybą, kad Van 
deniu amūpimrno tarnvba per 
ateinančios met’’’ pakels są
skaita- už vandenį ta.p. kad vi
dutiniai šeimai per metus teks 
mokėti $27.

Iš stambiųjų, daug vandens 
suvartojančių komercijos ir in
dustrijos įmonių bei institucijų 
biudžetui subalansuoti tikimasi 
ąauti pajamų iš vandens tarp 
20 ir 40 milijonų dolerių.

— Chicagos sanitarinis distrik- 
tas sumažino savo išlaidas, pagal 
majorės J. Byme pageidavimą.

pareiškė, kad prez. Eisenhower 
niekad nenaudojo magnetinės 
juostelės pasikalbėjimams įra
šyti. Ann Whitman dar pridėjo, 
kad laikraštininkas Lowenstein, 
aprašinėdamas gen. Eisenhowe- 
rio darbo dieną, rašė neteisybę, 
tvirtindamas, kad Eisenhoweris 
pirmas pradėjo įrašinėti pokal-

Neprašytas svečias 
Atstovu Rūmuose

WASHINGTON. — Pirmadie- 
■ nį nelauktai ir netikėtai iš žiū- 
' rovų galerijos į Atstovų Rūmų 
I posėdžių salę (apie 20 pėdų) nu- 
i šoko než nomas asmuo, kuris 
i nė kiek neužsigavęs pradėjo eiti
• prie kalbėtojo stalo.

Aišku, sargų tuojau buvo su-, 
j trukdytas ir policijos paimtas.
* Pasirodė, kad tai būta Salieu 
i Mohammad Bah. kuris sakėsi

norįs išreikšti savo, nuomonę^-?

| 2 pulkininkus ir. vietoj kitų tri
jų. chunton pakviesti trys pro- 

Į fesoriai. teisininkai ir ekonomis- 
Į tai. Jie privalės paruošti demo- 
j kratinius rinkimus visame kraš- 
i te. pravesti žemės reformas ir 
i papildyti pagrindines žmogaus 

teises.
Į Sak ado. ą susitelkę įvairių 

brigrpartiza:.,;: pradėjo bėg- 
t’ ienius. kai įsitikino, kad
nu. neleis užsieniečiams kiš
tis į Sa’vadoro reikalus. Chun- 

į tai vado auja pulk. Maano. bu- 
| vęs štabo viršininkas.
i Sekretoriaus Vance kalba ra

minančiai paveikė konferencijos 
atstovus. Jis išblaškė visas Vė- 
necuelos ministerio sarkastiškas 
pastabas apie amerikiečių neno
rą kovoti prieš naujus imperia
listus. bandančius įsistiprinti 
Afrikoje. Persijos įlankoje. Ar-

I timuose Rytuose, pagaliau ir 
Vakarų žemyne. Amerika yra 
pasiryžusi padėti toms tautoms 
ir valstybėms, kurios pačios ryž
tasi pastoti kelią, kitų valstybių 
agentams.
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SUKAKTIStrūkumą ir norėtų daugiau su- ‘ artėti. Ji pranešė, kad ponia B. Smetonienė paskambins tokius kūrinius: pradžiai.Frederic Chopino Etiudą DO diez minor, opus 25. numeris septintas, ir Baladę Fa mazor, ir du Mikalojaus Čiurlionio kūrinius — Pre-Si bemoi minom ir -Pre- r -Re minor. Ir pabaigai Smetonienė paskambinsF. L’szto Rigoletto Parafrazę.1 Esu tik muzikos rhėgėjasį ne'gą-‘ lėčiau pasakyti kaip 'tiksliai jiĮ ’špildė sunkius garsių kompbzi-Į. torių kūrinius, tik galiu paša-j' kyti. kad salėje publika buvo! lyg užburta. Baigus koncertą, j gausiems plojimams palydint, solistei buvo Įteiktas raudonų •ožiu bukietas. - r
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Pagrindinį kalbėtoją, jauną Vytautą Smetoną prištatė lituanistas Ignas Serapinas. Nęžiūr fmf,'kad-ja'nr dar -tik’ -25ūnet%i; bet jis jau žinomas pianistas virtuozas. Mums gal Jr nęįppąętą.. kad muz’ka eina kartu, su polį-į; tika. Jis kalbėjo apie lietuvius :r apie Amerikos užsienio poli- tiką. Gerai susipažinęs šu Amerikos politikų-raštais. Jis aiškiai.. pasisakė prieš—tą. naujai su. ru- r
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tušienė pateikė Altos tarybos valdybai ir atitinkamoms komisijoms konkrečius pasiūlymus jos veiklai vystyti ir ją sustiprinti. Kongresas jo pasiūlymus rimtai išklausė ir skardžiu plojimu užgyrė. Tai ir buvo vienintelis toks konkretus, praktine veikla apspręstas, siūlymas.• (R.) LB-nės žmonių kelionė autobusu į Amerikos Lietuvių kongresą Clevelande buvo - nup— taikinga ir maloni. Nuvyko ir kongrese dalyvavo virš 30 asmenų. Autobūso komendanto pareigas sumaniai ėjo J: Bag- džius. faktinas Marquette Parko apylinkės pirmininkas.Šiuo autobusu keliavo ir (R.) LB-nės vadovai: A. Juškevičius— tarybos pirm., dr. V. Dargis— centro v-bos pirm, ir kiti valdybos pareigūnai bei pareigūnės, kelių apylinkių pirmininkai. Visi drauge Altai paaukojo apie $1,500.Kelionės nuotaikas palaikė Dainininkų būrelis, vadovaujamas Teodoros ir Igno Serapinų. Dainininkai -veik -visą kelionės laiką tik ir traukė lietuviškas dainas. ’. : ' y

zuotas autobusas iš Chicagos ir į kongresą nuvažiavo virš trisdešimt asmenų, tai didelė (dalis nuopelno , priklauso Antąnipai ir Al. Repšiams, kurie, finansiniam negalavimui pasireiškus, greitai praplėšė savo santaupų maišelį banke, išėipė tūkstantinę ir ją paklojo, paskol no — sumokėjo už autobusą iš anksto. Už tokį jų šiltą mostą jiems ir tenka visų keliavusiųjų nuoširdi padėka, . . i• Fotografas C. Geriut-'s Arne- >■ rikos Lietuvių kongrese dirb<v. prakaitavo. Foto aparatais ars- krovęs, jis tik ir lakstė po sa’ę, gaudyte gaudė Įdomesnius vyksmo momentus ir juos fotogra- • tavo. Reikia manyti, kad jo darytos nuotraukos greit pas^o- dys spaudoje, papuoš jos pūsle-; ” •pius. Be to, C. Genutis dar -ir gana įteikė stambią p'niginę sfukąALTai/ ’ —

U 1ę t;
V v

A. ir A. Repšiai
■<- - -k M• Na, ir jeigu Buy/J /SUprganj-Jarais pristatė programa. pianiste, muzikos '.ę Smetonienę, supa- as- publiką kokiose, įvijose ir pas kokius s i: rengėsi muzikos,Trumpai nurodė/ a davusi pianino kon-

vi:
?ytė tikrai etuv’ų kal- ą. ‘Prieš tai atsiradusio 'o ir vyresnio- luomone. tiek

ii

sais pasirašytą sutartį SALT II. jei mes būtume neturte savos tymų garantuoja spaudos Jais- piniai komentuoti; vengti asme-- į-spaudos, tai vargu būtume at-; vę,. tik’bėda, kad ne visi suge-- n iškurnu, šmeižto: neleisti šiukš- Musu naramios klebonas kun. . :t -a . .< .,r.. ■: js. ■■ ■ -.- ;. ■ . ..gavę laisvę ir džiaugėsi. Nepri- .l^amę šią laisve tinkamai nąų- ’ imti .spaudą^ erzinti, ar. skaldyti j'klausomus 'Lietuvos. ^yvęninįu? dotiš. Spaudos- laisvė yra. dąž-1 savuosius'. Dabar gį yra .atsiti-nio -pcjįtįnioėįei^n^o'jį^tajyra; partiniu-fanatizmu .- puto<lamas, riųš griebtis ūž gihkid’ir^ drąsiai [mūsų ■iš'ėivijos. pat? didžioji ne-laimę. Pavyzdžiui, kai kuri mu-

ek kiti jaučia tarn tikrą •

Mūsų parapijos klebonas kun.A. Zakarauskas siikalbėjo prieš '-vakarienę maldą.-Svečiams t.bū-i-.-..<, --i r-.-T ik--i: , 2______a^ėkta -alki-vakarienė;____I Aisfru~. ]Q| kčjjaai piktnaųdojama. ypač parti- kimų, kad net pats redaktorius •_______________ --v V’ T Tliusįį laisvę, parengė’ savanų- : 1. Po vasarienes zurn.-Z. Juske- . ų -. ų/s-v . vič’ehė trūmpar”pakalbėjo apie spaudos reikšmę ir1 jos uždavi-j nius. Ir K. Venskaus orkestrui, grojant, pilna salė-sjljudo — kas šokti, kas pasidalyti Įspūdžiais, pasikalbėti su' šernai matytais draugais. Taip Tr nepajutome, kai .priartėio- 12 valandą -ir. .reikėjo skirstytis namo.
f Ignas Petrauskas

Aišku, jog

i •> *«- • " • ‘ į -t, • ■ • ■> • - a ■ > *savuosius. Dabar gi yra.atsiti-
griebiasi šmeižto prieš patriotus ir jiems net’nemirktelėjęs- sega

raoiNmno! reikia--TINKAMAI NAUDOTI ?

ste^įj į kovą prieš ttėpaly’ginkirid _____________________f________ T_____  _ ________ _ __________gajįsius lLietū'ydš':prtė^U's'fr’ šią sų spatida yfa tiesiog .gožte ūž- keiksmažodžius, išvadina komu- ko^ą laimėti -y-''atkbvėti 'laisvę[gožta demagogija, mielu’ir pa-- nisių agentais ir po to dar ne- Liėtūvai.' ' ' ' 7 ; skiru: "asmenų niekinimu. Kas j d”~4>'Ęąnaikihu£; baūdžfaKm -'Lietu-j itfrę skaudu, kad apšmeižtajam- gailęsting?v oje, 186T metais'' įhūšų' vadštie1 y^^ątimama net teisė apsiginti. .čiaf; pradėjo sarūb'‘vaikiiš leišti Būna ir taip, kad Į redakciją at-1"' Drąsiai galima tarti, kad jei Į mokslą’. Mūšų kalbės' rašybos ėjęs įprašyti spaudos laisvės.. — I nė Naujienų dienraštis^ išskirti- reikalu pirmaš-g pūadėjčjrupi'h-'į teisės ' apsiginti ūuo šmeižėjo, Į nąi' gerbiąs demokratinį spau- tisįdri J'. Bdsanavici'US,'k’ūris 'palies redaktoriaus keiks- ’ J - —r- j-------------yra vėdinamas tautos atgimirtid njažodziais iškoliotaš ir išvytas.

duoda apsiginti. Tai šitaip nė- ingai vyksta išeivijos . ^skaldymas ir skaidymasis.
L

būną paties redaktoriaus keiks- ‘A-'r • _ _• _ i: _ j. _ ’ •_Taf-šftaip pas-mus—yra respek-

’ J:
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■ 5 ' ■' L VKažkoks jaųnltclis pirko erdvį nan^ Namas .senas, bet suskas jame jgef^'. Nieko jaju netrūko: tvirtas, ir- jaukifš^, Išriauko ir vidaus grazusi^jjut^ausi' Tik vieną trūkumą turėjo: ; 'r Tolokai nu©- vandens štpvėjo; įtįj “Na, tai kas?’’ jaunuolis mąs^o..; | “Juk namas ne uiūehūs, O trapi plyta,, tai-n e rąstas”, '*£3 (Mechanikas jis buvo neprastas),-'' . “lai liepsiu rogėmis prie upės jį nutraukti Ir pakeliui kliudančius medžius išrauti. Tik roges reikia po' jo apačia pakišti ■Ir namą^tipriai-prle jų-^rir-išti.-—______ _Paskui suktuvą panaudodamas- * ’ Jį prie vandens galiu nutraukt nęstodams. O ten nesunku jį jau pastatyti '■ Ir pagyrą visų už tą sumanymą pelnyti. Turiu dar aš pridėti, Ko neteko niekam dar girdėti?' ' - - >Kai namą į pastovią vietą trauks, Ten visi su muzika mus lauks, • O mes, sėdėdami name už įkurtuvių srido. Vaišinsimės, važiuodami iki kelionės gah»’:. Užburtas-tokiu keistu planu, ’ V. £Jaunuolis vykdė, kaip jis manė:’*“ - Nusamdė darbiniftkifš,' dirbo iš v^V-įėgu. Nesigailėdanis tam nei triūso, neijėsų., Deja, pažado jię neištesėjo, Pervežti namo nesugebėjo, * ’ ">’Nes jis nelauktai subyrėjo.Kaip daug yra žmonių,Kurių sumanymai — svaičiojimai kvailių. (Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS. pfig: l Kyylava,. 217. kaina $3, gaunamos Naujienose).

dos laisvės principą, tai daugu- ‘ma išeivijos ir būtų vien tik . partiniu melu ma Įtinama. Tik partijos kontroliuojamo dienraščio informuojama, gautų žinias tik per partijos koštuvą perleistas ir skaudžiai kentėtų partinės demagogijos smūgius. Par- ūnis melas, demagogija visai užgožtų ir paraližuotų išeivijos gyvenimą. Todėl laimė, kac Naujienos atskleidžia jos melą, gina t:ėsą~-Infliacijai bujojant. Naujienų dienraštis yra paklūvęs į finansinius sunkumus. Mūsų pareiga -'elbėti Naujienas, visų lietuvių laikraštį už tautos laisvę kovojantį pirmose, .vadovaujančiose "retose.. Naujienos remia Reorganizacinę veiklą. Kaip matome, ir skyrių duoda: sudaro sąlygas jungti, informuoti narius "pie organizacinę veiklą, o taipgi ir informuoti plačią visuomenę apie Reorganizacinės Lietusių r Bendruomenės idėją. Tad mės, rieorgarrizatoriai, ir privalėtume pirmieji atskubėti į pagalbą. Naujienoms, gausiai, pagal individualines finansines išgales. jas paremti Be to. gi lietuviškas dienraštis yra mūsų “tn'hife grunės kultūrinio, poli ‘;nio prestižo reikalas. Tautinė unbmija ir Lietuvoj laisvinimo ■eikMaš įtaigoja mus šį prestižą ;š3a:k-yti ir jį išlaikykime’' 4 ■ Z J.

?tė=rii? .JlŠ išteigė' 'Uirihąjf ’laik-li-raštį- “AUŠRĄ' 1883 metaispfei- tū^jjama spaudos laisvė! Š* . rį -spausdino Prūsuose. -<>-kny§- spauda yra kontroliuojama vię- '.nešktT''ŠĖT spauda tūkstančiais -n^Įnfažos politinės partijos ak- slaptai gabeno į Lietuvą ir pla- tad suprantama, kad ši čiai ją skleidė, nebodami nei kalėjimo, nei t Aušros tautiniai pažad ntas dr.■ V? Kudirka įsijungė i kovą už laisve. Jis įsteigė irje;do “VARPĄ". kuris taip pat slant a’s keliais siekė ir pasiekė lietuvius, žadino1.' ugdė jų tautinį sąmo-
bingumą.DABARTIES SPAUDA į -IR JOS VARGAI.* ■*' ' NESĖKMĖSMusų gyvenamas kraštas

_ k r ase j. o

Repicnūrucmcnės pare’gunai (iš kairės į dešinę): A.Bendruomenes pitmrninkas1 K. Rutkauskas, centro pirmininkas dr. V’. P. Dargis ir kiti.

net dvi svar-į Spauda yra -galingas, ginklą^ iktvs. tai šim j ir veiksminga priemonė.'.Tokia tuviško į veiksminga; • kad net . sunkų ir LIETU- atsekti, išmatuoti jos galią, jos noveiki. Suprantama, jog spauda priklauso nuo to, kas jai va- I dovauja, ar ją kontroliuoja . Spauda gali būti panaudota po- ! zityviam reikalui — statybiniam ir negatyviam-griaunamam.
TRUMPAS ŽVILGSNIS• ‘ i prIėitiTenka drąsiai tvirtinti, kad

spauda ir tenkina, gina tik šiosSibiro bausmių, * viOęos partijos interesus. Dar įp.

: Z

nežiūrint tiesos faktų, ši spauda skalbia melą.per akis — skelbia siĮ^ad laikraštis yra visų lietu vįįj. laikraštis. Tad sakykite, miidi, kaip šitokio melo ir klas- to|£ pasaulyje galima .surast1 jbenįrą kalbą ir bendra’darbą?tortinio, diktatūrinio1,Interese užeitoje .spaudo je susidaro pui kiosLsąlygos reikštis- skaidoma- įsta Ijat^gai ir ten ji reišldaSū'faktų Inu pimu, jų iškreipimu, neda- jsa 1 žodžiu, nubrauktu saki jniu ir 1.1. Dirbamas erzinantis, ■skaldomasis darbas, o nuolat skelbiama, rašoma, apie tautinio solidarumo būtinumą.^ Tai yra tik-.profanacija, -tik \iiaugumos išjuokimas, t.k pigiausia dema goj^ją.-ukurių: jaus, motų metais tęsiasi tr maikihte Paikina indi-’ vidųalias ir organizacines jėgas, žuvyte žudo tautinio pasiŠven*- timo ryž’a. š taip -visut? be-aU; ;alęr>p)ybės yra eikvojamos išeivijos jėgos negatyviai - vidaus triiw?al ir si trūtis stipriausiai reiškiasi spaųdo;Į .f Kąs jr, lįųdį , ja. 'jpg mės nesweeb^nse-tinka- maUnaudotis spaudos laisvėta ;r yra mūsų išerViins pati didžioji nelaime, ' Lkca Dievo, bausmė. . ___ __
Kiekvienas ta ui^ lietuvis privalėtų pagarbą, aįgako-mybę. 4>aud^i,5.-y#^laįkra^ū’ redaktoriai paivelėtų^* bott, spa ' . ...................................................'sm. •dĮnti tik patkrintus,-.- tfli 

r> taktui Uk;f>ruKi-
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Kronikos žinios
• Dr. Br. Motušienė, Cicero 

ALTos skysiąus vicepirm.. daly 
vavo ‘Amerikos. -Lietuviu kon
grese. ? įvykusiamė CteVėlande., 

JJsrtyvgvp ir jos vyras inž. Vik 
toras Motasis. Kongrese dr. Mo-i
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LOS ANGELES, CALIF rimo liaudies komisariato orga-ibiitų paruoštas studijoms, ir $ Pirmasis geležinkelis buvo -----:li, pastatytas 1550 m. Elzaso ang- ! lių kasykloje, Vokietijos Pian
"Tautinės minties keliu" pristatymas

(Tęsinys)Dar minėjo Vyt, Aleksamlrū- no Mažeika, jog aprašyme esą nas, jog netiksliai aprašytas Kredito kooperatyvo įsteigimas ir po viena fotografija netikslus parašas.Į V. Aleksandrūno pastabas skyriaus pirm. Steikūnas atsakydamas pakartojo, ką anks- buvo sakęs, jog knygą nevienodai vertins. Neolitua- E. Balceris kirto aštriai: Aleksandrinas betaisvda- pats nusitaisė. Ir pasakojo
čia u visinas

trūkumų. Dar į vieną kitą Alek- sandrūno priekaištą atsakęs, A. Mažeika siūlė šiame vieša-' me susirinkime apie knygos netikslumus nebekjalbčl i. Būsią galima skyriaus susirinkime padiskutuoti ir apsvarstyti, kaip klaidas pataisyti. iPo tokios programos buvo laisvi pasikalbėjimai prie kavos. Atrodė, kad kilusios diskusijos paskatino publikoje dėmesį knygai ir buvo pirkėjų. Tautininkai kartais pasiskelbia, jog turi korp-orantų įvairaus rango — jaunių, tėvūnų ir kitokių pareigūnų, bet knygos pristatyme jaunimo nebuvo.

masE. Balceris atsitikimą, jog tikrai A. Smetona buvo sugražinęs neoiituanų spalvas, minėjo pavardes; kurie toje “byloje” dalyvavo, išsiaiškino, atsiprašė ir kad Smetona vėl kepurę ir juo- ^stetę -priėmė. Tingį—paaiškėjo^ jog ne vieną kurtą, bet du kar-l Be abejo, tautininkai tu Smetona neoiituanų spalvų ir garbės nario vardo kratėsi.Tautinės Š-gęš centro valdy- ga yra atiduota, kaip sakoma, į
galės apie knygą kalbėtis savame susirinkime, bet išspausdinta kny-

i**

bos pirmininkas; Antanas Mažeika į Aleksandrūno pastabas atsiliepdamas pasakojo, jog daug kas kėlė tautinės sąjungos istorijos knygos reikalingumą, bet tik Emilijai čekienei pirmininkaujant imtasi darbo tokią paruošti ir išspausdinti. Los Angeles tautininkų veiklai aprašyti buvę ieškota asmens, katras sutiktų imtis to darbo, tik_ _ d.r. Pamataitis sutikęs. Pripūži- • rų pievą per valandą.

skaitytojo rankas, ir kiekvienas ją perskaitęs gali apie ją viešai kalbėti ar rašyti. Kita progai žpclgsiu į knygos turinį ir į kail kurias įdomybes.Klauseikis Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

J.

a Didžiausia šienui piauti mašina turi 41 pėdos ir 6 colių į pradalgę. Ja nuplauna' iki 70 ak-
KAIP VILNIAUS UNIVERSITETUI PRIMESTAS KAPSUKO VARDAS

Everyone has chain fever and we ve 
got the selection and prices to prove it.

All styles...all widths and 
lengths...all great value and all

in 14k gold
40% off

14k Gold Charms — 30% off
14k Gold Earings — 30% off

14k & 18k Religious Medals - 30% off

HAIL Beauty Supply, Inc.
3221W. 63rd St

(Tęsinys)Vienas tokių skyrių ir buvo Vabalas-Gudaitis- kuris yra da 1919 m. pačioje pradžioje pra- | dėta kurti chemijos-bakteriolo- gijos laboratorija, turėjusi du uždavinius: vieną — teorini, mokslo tiriamąjį darbą epidemiologijos, sanitarijos, farmaci-, fakultetas turėjo suvaidinti di- jos ir kitose medicinos srityse, delį vaidmenį, ne tik ruošda- antrą — grynai prakintį, sani-.mas socialistinei mokyklai visiš- tarinc Vilniaus priežiūrą CTy- j rinėjimas vandens, skerdyklų. J maisto ir 1.1. Galop visokios rū- išies skiepijimo priemonių ga- i minimas, kas šiuo laiku itin svarbią rolę turės sulošti”). Tokios laboratorijos užuomazga jau buvo padaryta dar prieš pirmąjį pasaulinį korą Vilniaus Medicinos draugijos iniciatyva, dabar jos atnaujintas darbas turėjo būti žymiai išplėstas, o ji pati — duoti pradžią universiteto Medicinos rakultetui. Laboratorijos vedėju buvo paskirtas gydytojas Kazys Junavieius,. kuris buvd aprūpintas lėšomis.Pradėti organizuoti ir kai kurie- kiti- skyriai,. JTo_meto spaudoje pranešama apie Eksperimentinės pedagogijos instituto organizavima: “Liaudies švie* timo komisariato yra tveriamas dabar Vilniuje Eksperimentinės pedagogijos institutas, kurį manoma su laiku paversti Pedagogijos fakulteto Vilniaus universiteto pagrindu”, šis institutas turėsiąs “eksperimentalę laboratoriją ir mokyklą. Priešaky tų visų įstaigų statomas Jonai

bar komandiruotas Maskvon ir Peterburgan geresniam susipažinimui su panašių. įstaigų sutvarkymu”. šis institutas, o vė-^ liau universiteto Pedegogiko's

nas, .sisieininuai ir planingai; galės pra<lėti darbą ne anksčiau rudens. Bot jau ir dabar galima jkurtr pavasarinj, įžanginį, semestrą, kuriame bus suorganizuotos tos katedros, kurias dabar pavyks sudaryti. Ir jau padėjus pradžią, reikės toliau plėsti darbą ir organizuoti. 1’raidžia visados sunkiausias darbas, bet, jau kartą pradėta, daugiau darbo nestabdysime”.•Universiteto įkūrimo komisi-; ja pradėjo savo darbą gana ener-L gingai. Apie jos nutarimus informuoja “Švicrimo reikalai”.. “Pavesta drg. Sabinskiui išdirbti konstitucijos projektą — dalį palienčiančią mokslo pusę; drg. Biržiškai - organizacinę ir pedagoginę pusę.Pirmų pirmiausia organizuojama fakultetai dviejų grupių.— a) prigimties mokslo fakul- etai: l)ūkio, 2) miškų, 3) me- .die i no's ir~b) vis u om enės -mok s— ių: 4) politikos, 5) valstybinės administracijos, (i.) pedagogijos.Vietos.kalbos yra lygios; kur galima, -steigiamos lygiagretės katedros tomis kalbomis.Katedros turi būti užimamos konkurso kelių; pradžioje, kol universitetas organizuojamas— pakvietimo keliu. Nustatoma dvi lektorių rūši: profesoriai, atsižymėję savo srities moksle, ir docentai, kurie kad ir neturėdami tam tikro moks-' lo darbų, gali duoti mokslingumo pamokų garantiją.^ Priimama trimestrų sistema; Irsis nuo rugsėjo 15 iki gruodžio 15 d.; 2-sis — nuo sausio 1 iki balandžio 15 d. ir 3-sis — nuo gegužio 1 iki rugpjūčio 15 d. Pirmasis pavasario' trimestras prasideda balandžio 15 d., bet nuo rudens prasideda vėl T-sis trimestras ir, kiek bus reikalinga, _ 2-sis trimestras — tiems, kas pradėjo pavasarį’^Z. žemaitis, kuriam tada ne kartą teko dalyvauti įvairiuose pasitarimuose, kur svarstyti universiteto atkūrimo ir apskritai švietimo klausimai, pasakoja, kad “V“ Mickevičius-Kapsu- kas visur raginęs pasiruošti ati- universitetą tų pačių

Tarybinės vyriausybės iniciatyva ir su jos parama Lietuviųrų gimnazijos patalpose įsteigė Mokslo kursus, kur buvo skaitomos paskaitos iš psichologijos, lietuvių liicratūros istorijos, filosofijos istorijos, Lietii- i vos istorijos, matematikos, che linijos ir kitų mokslo sričių. Pas- įkaitas skaitė. J. Vabalas-Gudai jtis, M. Biržiška. .1. Tumėnas, P. ■ Mašiotas, A. Janulaitis ir kili mokslininkai. Iš viso dėstytojų buvo 23, o klausytojų — iki 117. šie kursai taip pat buvo vienas iš renginiu, brandinusiu naują universitetą.Tačiau Tarybinė vyriausybė nespėjo įgyvendinti daugelio savo numatytų pertvarkymų. Nespėjo pradėti darbo ir tarybinis Vilniaus universitetas. 1919 m. balandžio 19 21 d. Lietuvossostinė buvo oxupucta Pilsuds- kio vadovaujamų Lenkijos kontrrevoliucinių legionų, ir visi Tarybų valdžios sumanymai ir darbai buvo nutraukti.(Pabaiga)
Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
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.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

— 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 
Ui PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:
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NAUJIENOS
M |

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

cūzijos pasienyje. Pirmuosius keleivius ir krovinį vežė 1731 m. rAnglijoje. Devynių mylhrkelio nėję buvo 70 keleivių ir 10 tonų krovinys. Pirmasis elektrinis tarmvajus pradėjo važinėti 1879 metais Berlvne.Pop-er ų pradėjo gaminti joje 101; metų prieš mūsų K nieė’ai dar prieš Gutten- čergo laikus pradėjo spausdinti nuo braižytų kliš’ų tuoj po Kristaus gimimo. Taip pat spausdino nuo renkamų raidžių 300 m. prieš Europoje spaudos priemonių išradimo.
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ENERGY
WISE * I

Lknit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

kai -naujo tipo pedagogų kadrus, bet ir metodiškai padėdamas partijai ir vyriausybei kurti naują socialistinę mokyklą. “Ji turi būti darbo mokykla, kurioje vaikai ne vien pasyviai klausytų ir priimtų iš mokytojo lūpų ir iš vadovėlių gatavai išdėstytą medžiagą, į kurią reikia tik tikėti ir atminti, bet mo-{ daryti kintis tyrinėti, liuosai tverti, ir 1919 ra. rudenį, įrengti studen- galva ir rankomis darbuotis tams bendrabučius, organizuo- (...). Ne pasyvius automatus Ii parengiamuosius kursus, ku- ir kitų valios įrankius, bet žmo-Iriuose nes-tvėrėjus, mokančius savo] negalėjęs baigti vidurinės mo- pajėgas tinkamai suvartoti prO-Rkyk’os, universiteto personalo to ir fiziniam savistoviam dar-* —bui”. Tokiais pat pagrindais turėjo būti ruošiami. 'gyvenimui, profesinei veiklai“ iri universiteto studentai.-Universiteto organizacinės komisijos buvo parengti ir išsiuntinėti raginimai, kviečiantys stoti jaunuosius darbininkus Į universitetą. Neturintiems auk- ątajai mokyklai reikalingo išsil. buvo planuojama steigti parengiamuosius kursus ir teikti visokeriopą paramą. “Pats Vilniaus universitetas, — rašė Švie*
J. Jasmkm, A RISI IN THI DARK. PUsntUfcj Ir intymh? novtyfcU 
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Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
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do Bendruomenei paskirti ryšininką į VLIKo posė- > 
džius, kad galėtų papasakoti savo kolegoms, kaip reikia 
visuomeninius reikalus tvarkyti, o jauni moksleiviai i 

; pradėjo vyresnuosius mokyti. Susidarė tokia būklė,
D*iiy Exept Sunday by ru Lithoanite h«vi Psb. o. Ik. kurioje kiaušinis vištą pradėjo mokyti. Kad jis būtų 

in> fc. HakNd Mrwt, Ode***, HL MHį, Tiliyhint tbent išsiritęs, bet mokyti pradėjo dar neišsiritęs, kokią 
dienotvarkę paruošti, kokius klausimus svarstyti ir 
net reikalauti, kas turės pirmininkauti.. Kada Bendruo- 

unenės atstovas, vietoje naudingo darbo pradėjo kištis į 
[VLIKo reikalus, tai patarė jam išeiti už durų ir apsi
galvoti apie kišimąsi į svetimus reikalus, tai jaunuolis 
mandriai isupyko ir pradėjo blaškytis, skųstis jam pada
ryta skriauda. Skriaudą išklausė aukštesnieji JAV LB 
pareigūnai, ėmė ir atsiribojo nuo VLIKo.

Kiekvienam buvo aišku, jog tai buvo padaryta di
delė klaida. Kaip galėjo Bendruomenė atsiriboti nuo 
VLIKo? Tai tas pats, jei mažametis vaikas atsiribotų 
nuo savo tėvo Jeigu JAV LB vadovybė būtų bent Ame
rikos lietuvius sutraukusi į vieną organizaciją, tai bū
tume galėję pasakyti, jog ji bent svarbiausią dalyką, 
būtų padariusi, bet ji to nepadarė.

Šviesiausios JAV Bendruomenės galvos, pamačiu- 
sios vieno trumparegio elgesį, turėjo tuojau klaidą ati
taisyti. Vietoje nevykėlio, reikėjo protingesnį pastaty
ti. Iš klaidos turėjo patys pasimokyti. Vietoje nevy
kėlius pamokyti, jie patys padarė dar didesnę klaidą.

j Jie ėmė ir atsiribojo. Atsiribojo nuo svarbiausio lietu
vių tautos veiksnio, į kurį šiandien nukreiptos visų 
galvos ir širdys.

Matyti, kad atsiribojimas Bendruomenės prie
šakiu atsisėdusių, yra jų tikriausia nelaimė. VLIKas 
jiems įsakė kreipti svarbiausią dėmesį į vienybę, o jie, 
vieton vienybės, daugiau dėmesio kreipia į atsiriboji
mą. M. Kmpavičius patarė jiems būti tolerantais, tuo 
tarpu jie tolerancijos neturi nė per skatiką. Jiems daug 
lengviau atsiriboti nuo pagrindinius dalykus nesupran
tančių žmonių, negu būti su jais ir bendradarbiauti.

Jiems nepatiko seni Amerikos lietuviai, nesupratę 
jų darbo planų — nuo jų atsiribojo. Bendruomenę kūrė 
be senų amerikiečių.

Jiems nepatiko Cicero ir Marquette Parko apylin
kės — jų tuojau atsiribojo. Lengviau atsiriboti, negu;

) naujas apylinkes steigfti tai ir pasirinko patį lengviau- 
resi SU /illlCJLItVUje Ull u<a.iiviai& ucvuviaio, uave į ’

tarimų, prašė jiems paramos ir net pinigų, kad tiktai} - 
jie greičiau suorganizuotų po didelę šalį išsiblaškiu-' 
sius lietuvius. • - ■

Bet Bendruomenės priešakiu atsistoję žmonės ne
turėjo kantrybės. Vietoje įtikinimo, jie pradėjo įsaki
nėti. Nieko pasaulyje nėra lengvesnio, kaip dirbti su 
Amerikos lietuviais. Jie yra draugingi, greitai susigau- 
dą ir mielu noru imasi darbo, jeigu juos įtikina, kad tas 
darbas Lietuvai reikalingas. Vietoje vienyti Amerikos 
lietuvius Bendruomenės priešakiu pastatyti žmonės 
pradėjo skaldyti lietuvius. Vietoje bendro darbo, jie 
pradėjo kuolus kaišioti į sunkiai vežamus darbo ra
tus. O paskutiniausiu metu pradėjo šiauštis ir prieš 
VLIKą, 
vežusi. ______________________ ________

Vietoje augti ii stiprėti, jie pradėjo priekabių ieš j ’DTr7XTTT7’T?TAT
koti prieš VLIKą, Bendruomenę sukūrusį ir į svietą pa-'. V Icl LlLIUVlAi 
leidusi. Vietoje mokytis iš vyresniųjų, Bendruomenės p A DOT V R f T AJ 
organizatoriai pradėjo priekabių ieškoti. VLIKas lei- A n 0 1 a 1 1 tS L JI RIA U O A
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Ėmė ir atsiribojo
Visi žinome, kad visuomeninis Amerikos lietuvių]

gyvenimas neina taip, kaip jis turėtų eiti. Visi žinome, 
kad lietuviams reikalinga vienybė, jeigu norime suduo
ti Lietuvos okupantui smūgį, bet reikalai taip susiklos
to, kad smūgius kertame ne priešui, bet tiems, kurie 
priešui kerta gana smarkius smūgius.

Visi žinome, kad VLIKas,-kol jis dar tebebuvo Vo
kietijoje, įkūrė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Josios 
tikslas buvo apjungti’ visus lietuvius, išblaškytus po to
limiausius pasaulio kampus. Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menė turėjo apjungti kiekvienos valstybės lietuvius. 
Amerikoje: veikianti Bendruomenė turėjo apjungti vi- 
'sus JAV lietuvius į tos valstybės Bendruomenę.

VLIKas, ne kas kitas, įsteigė JAV Liet. Bendruo
menę. VLIKas visą laiką stengėsi padėti JAV LB gali
mai greičiau apjungti visus Amerikos lietuvius. Auk
ščiausieji VLIKo pareigūnai važinėjo Amerikon, ten ta
rėsi su Amerikoje dirbančiais lietuviais, davė jiems pa-

Jiems nepatiko laisvos Amerikos paprotys užsire-, 
gistruoti pas valstijos sekretorių savo organizaciją, o 
kas norėjo registruotis, tai nuo to atsiribojo. Kam rei
kalinga organizacija, jei galima ir be jos apsieiti.

Jeigu atvykę lietuviai, pastebėję netvarką, nutarė 
įvesti tvarką ir užsiregistruoti pas valstijos sekretorių, 
tai nutarta nuo jų atsiriboti ir patraukti 
registravusius.

Bendruomenės, kurios tikslas yra 
vienybė, atsiribojimas yra didelė klaida, 
čiai iš vienos klaidos bris į kitą. Protingesnieji bandys, 
atitaisyti klaida ir ieškoti bendros kalbos su 

Bendruomenę sukurusį ir Amerikon ją (at- ym£u

teisman užsi-

visų lietuvių
Trumpapro-

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 Lietuvos prezidento Antano Smetonos 
vaikaitis, dar gana jaunas, pagarsėjęs piani
stas, besireiškiąs lietuviškoje veikloje ir se
kąs užsienio politiką.

Be laisvos ir galingos Amerikos,laisva Lietuva 
yra neįmanoma. Laimei, Reorganizuota Ben
druomenė užpildo vadovybės tuštumą ir siūlo po
zityvią programą kovoti prieš šių dienų klaidin
gas tendencijas. Jūs turite užtektinai platų ir 
įžvalgų problemos supratimą ir matot, kad jinai 
nėra tik lietuviška, bet pasaulinė, o lygiu būdu 
matote kad lietuviai turi atsakomybę ir veika- 
lingu resursų sėkmingai kovoti.

Aš trumpai norėčiau paanalizuoti jūsų or
ganizacijai primestą kabinimą, kad jūs griaunat 
‘ vienybę”. Tumiausia, tie, kurie nepasimokė iš 
istorijos klaidų, jas pakartoja. Prisiminkime si
tuaciją Kinijoje prieš antro pasaulinio karo pra-

džią. Chiang Kai Shek buvo beveik sunaikinęs 
Mao ir komunistus. Tuo laiku, Japonija atakovo 
Mandžiuriją ir Mao nutarė agaulingu būdu pasi
duoti Chiangui ir kartu kooperuoti, kad išgelbėtų 
Kiniją nuo Japonijos. Mao prižadėjo Chiangui, 
kad jis jo klausys, kad sunaikins raudonąją ka
riuomenę ir 1.1. Chiang, iš naivaus patriotizmo, 
jam Patikėjo. O Mao, sekdamas Stalino įsakymus, 
pašventė 20% energijos prieš Japoniją, o 80% 
prieš Chiang. Jeigu vienybė yra tokia, kad pri
veda prie kompromiso su teisybe, jinai panaikina 
bet kokius reikalavimus mūąų sąžinei, ir turėtų 
būti suprasta kaip apgaulinga ir neteisinga. Ly
giu būdu būtų protinga prisiminti Robert Welch 
žodžius apie Kinijos padėtį ką tik prieš pervers
mą: “Tuo pačiu laiku Maršalas insistavo, kad 
Chiang priimtų komunistus į savo valdžią. Tas 
buvo panašu į vagių kvietimą banko administra
cijom. Bet visa intensyvi Maršalo agitacija už ko
munistinius išdavikus, naudojant Amerikos svorį 
ir prestižą, turėjo nepaprastą psichologinį efektą. 
Ji padėjo įtikinti milijonus labiausiai inteligentiš
kų, bet oportunistiškų kiniečių, kad Mao, su Ame
rikos pagalba, iškils. Taigi jie paliko Chian.gą ir 
mėgino prisiartinti prie komunistų, kol įmanoma.” 
Gal ir negali būti geresnio palyginimo mūsų situa
cijai. Mes turėjome kovoti ne tiktai prieš priešą, 
bet tuo pačiu laiku ir prieš žmonijos ydas. Man 
neseniai vienas vengras, pabėgęs nuo komunistų

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

MŪSŲ SPAUDOJE
Komunistai nesilaiko nei žmo

gaus teisių deklaracijos, nei 
Helsinkio susitarimo nuostatų

Tėviškės Žiburių 42 nr. at
spausdinta laiško kopija, gauta 
iš okup. Lietuves. Laišką, para
šė Alma-Saulė ir Laimutis Lo- 
čeriai iš Vilniaus TSRS minis- 
teriui pirmininkui A. Kosyginui 
ir Kanados ministeriui pirm. 
Clarkui dėl išvykimo į Kanadą. 
Jų laišką cituoju ištisai:

Antri metai mes ir du mūšų 
vaikai prašome tarybinę vyriau
sybę leidimo išvykti į Kanadą 
pas motiną V. Giedraitienę, gy
venančią Ontario provincijoje, 
Hamiltono mieste.

Mūsų noras išvykti iš Tarybų 
Sąjungos į Kanadą yra pagrįs- 

' tas elementaria žmogaus teise, 
■ paskelbta 13-ju str., 2-ju punk
tu Visuotinėje Žmogaus Teisių 
Deklaracijoje bei Helsinkio su
sitarimuose. Juos pripažįsta vi
sas progresyvus pasaulis. Jų da
lyvė yra ir Tarybų Sąjunga.

Tarybinė valdžia, dangstyda
masi teisiškai nepagrįstais argu
mentais, nesuteikia mums tei
sės išvykti todėl, kad Tarybų 
Sąjungoje gyvena mūsų broliai, 
nors Lietuvos TSR VRM vizų 
skyrius turi iš visų brolių doku
mentus, kuriuose jie nurodo, 
kad jokių turto bei kitų preten
zijų mums nereiškia ir mums 
išvykti į Kanadą netrukdo.

Absoliučiai jokių legalių prie
žasčių, trukdančių išduoti 

i mums išvykimui vizas, nėra.
Atsisakymas išduoti vizas, 

Vidaus Reikalų ‘ M-jos vizų sky
rius visiškai aiškiai ignoruoja 
tiek Visuotinę Žmogaus Teisių 
Deklaraciją, tiek ir Helsinkio 
susitarimų baigiamąjį aktą.

dirbti monumentaliosios - deko
ratyvinės dailės srityje.

Amerika su komunistine Ru
sija turi sudariusi jau pakanka
mai sutarčių įsitikinimui, kad 
jie jų visai nesilaiko ir nesiruo
šia laikytis.

K. PetirolZĮiLtis

Mes visada teigėme — mūsų 
noras išvykti į Kanadą negali 
būti siejamas su politika, nes 
šeimos susijungimas — ne poli
tika.

Iš dienos dienon mes kreipia- .
mės į įvairias ir ne tik vietines — Sekretorė Harris nepaten- 
Lieluvos TSR, bet ir Į Tarybų kinta Chicagos mokyklų padėti- 
Sąjungos administracines, vals-| mi. Reikalauja, kad jos būtų 
tybines bei partines augštąsias. integruotos pagal dabartinį fe- 
instancijas, prašydami leidimo, deralinės valdžios planą.
išvykti, bet visi mūsų prašymai ' 
visada su didžiausiu atkaklumu 
atmetami.

Tai aiškiai rodo, kokios čia 
mūsų pilietinės teisės ir kaip 
Tarybų Sąjunga, įsipareigojusi 
vykdyti, tikrumoje vykdo tarp
tautinius — teisinius susitari
mus. %

Praradę viltį susilaukti žmo
niškumo iš Tarybų Sąjungos va
dovų, mes tiesiogiai kreipiamės 
į Kanados vyriausybę, suteiku
sią. mums teisę atvykti į tą šąli, 
ir dar eilinį kartą kreipiamės į 
Tarybų Sąjungos vadovus, va
dovus tos šalies, iš kurios mums 
neleidžiama išvykti.

Raudonasis Kanados Kryžius 
atsiuntė Lietuvos VRM vizų 
skyriui savo oficialų dokumen
tą, kuriame aiškiai išdėstyta pa
grįsta mūsų šeimos teisė susi
jungti. Šį dokumentą vizų sky
rius priimti atsisakė.

Mes kreipiamės ir į Raudoną
jį Kanados Kryžių — informuo- 

] kite Madrido pasitarimo daly
vius apie mūsų beviltišką padė
tį ir nepalikite mūsų šeimos ne
žmoniškumo' valiai.”

Laimutis Ločeris už pareikš
tą norą išvykti šū žmona Ir vai
kais į Kanadą pas žmonos mo
tiną buvo 1978 IV. 11 pašalintas 
iš Dailininkų Sąjungos^ -Tuo 
jam atimta teisė kūrybiškai ■ atmatoms “laidoti”.

1956 metais, sakė, kad jis nenori kovoti prieš ko
munistus, nes kai jie perims Ameriką, jie gali 

būti jo elgesiu nepatenkinti.
Amerikos nepriklausomybės deklaracijoj yra 

pasakyta, kad jeigu valdžia pasidaro tironiška, 
yra žmonių pareiga ją nuversti. Aš manau, kad 
aš analogiškai galiu pritaikyti šitą pareiškimą 
dabartinei situacijai: jeigu organizacija sulaužo 
savo principus, stengiasi pasidaryti tironiška ir 
nekovoja už teisybę, mes esame moraliniai ir etiš
kai įpareigoti su ja nekooperuoti. Popiežius 
Pius XI atakavo stipriausiu būdu ateistišką ko
munizmą, sakydamas, kad tie, kurie nori išsau
goti krikščionišką civilizaciją, absoliučiai negali 
kooperuoti su komunistais. Iš to išplaukia, kad 
bet kokia organizacija, kuri bendradarbiauja su 
komunistais, prieštarauja Pius XI įsakymui. Tada 
pasidaro aišku, kad, kadangi mes esam katalikai, 
mums yra uždrausta kooperuoti su organizacija, 
kuri prieštarauja katalikiškiems principams, tai 
yra, kooperuoja su komunistais. Mes esame įsipa
reigoję kovoti prieš bedievišką siaubą, ir šitas 
turėtų būti mūsų aukščiausias principas, o ne dvi
veidis ir neaiškus principas “vienybė”.

Aš neseniai esu pareiškęs nuomonę, kad da
bartiniais laikais yra dvi jėgos, kurios veda pa
saulį į katastrofą: tamsioji ranka, arba tamsiųjų 
jėgų konspiracija, kurios labiausiai matomas, bet 
toli gražu ne vienintelis pasireiškimas, yra komu-

— Policija turi..žinių, kad Ai
rijos maištininkai norėjo^, nu
šauti besisvečiuojančią princesę 
Margaritą.

t * r 4 f ..

— Danijoje antradieni vyku- 
sieji parlamento, rinkimai davė 
daugumą balsų socialdemokra
tams: Manoma, kad Jorgensen 
bus pakviestas 1 kabinetui su
daryti. : f r~ - • - - •

— 27~ metų Roger Dale’ Staf
ford nuteistas mirti už 6 žmonių 
nužudymą. Nuteistasis tvirtina, 
kad jis nekaltas.

— Irano vyriausybė, paskel
busi amnestiją kurdams, antra
dienį paleido kariuomenės dali
nius į šešis Kurdistano kalnus 
pabėgusių kurdų naikinti.

— Irano kariuomenei kovoms 
prieš kurdus vadovauja genero
las Ali Zamreidri'

— Rodezijoš 'ginkluotos jėgos 
įsiveržė į Zambiją ir išnaikino, 
partizanų grupę, besiruošiančią 
įsiveržti į Rodeziją. < — ... \ *

— Vyriausybė uždarė pietų 
Nevados duobes radioaktyvioms

nizmas ir moralinis bankrotas, kurio didžiausias 
ir vėl ne vienintelis pasireiškimas yra idealizmo 
stoka ir oportunizmas. Aš buvau apsidžiaugęs, kai 
sužinojau, kad Reorganizuota Bendruomenė-ko* 
voja prieš dvi ydas: tarptautinį komunizmą ir-mo
ralės sugriuvimą. Aš pats nustebau neseniai, kai 
asmeniškai patyriau iki kokio laipsnio tos dvi jė
gos gali paveikti ir paliesti paskirus žmones.

Jūs gal žinot kad per paskutinį Vasario 16 
minėjimą Clevelande ALTa pakvietė Amerikos 
senatorių Howard Metzenbaum, kuris į kairę yra 
linkęs nei kiek nemažiau kaip Kennedy ir McGov
ern. Jisai yra buvęs- (ir gal tebėra) narys Na»l. 
Lawyers Guild, kurią House Un-American Activi
ties Comm, pavadino “foremost legal bulwark of 
the C.P.U.S.A.” ir lygiu būdu jisai buvo vienas 
iš steigėjų, kartu su Hyman Lumer (C.P.LLJS.A. 
vyriausias teoretikas) Ohio School of Social 
Sciences, kuri buvo Vyriausiojo prokuroro sub- 
versyvių organizacijų sąraše kaip komunizmo 
treniravimo mokykla* Deja, tie tarybos nariai, 
kurie balsavo už Metzenbaum pakvietimą, visi yra 
Demokratų partijos nariai ir leidžiasi vedžiojami 
už nosies iki tokio laipsnio, kur jų elgesys kenkia 
ne tik Lietuvos bylai, bet ir Amerikos laisvei.

(Bus daugiau)

GARSINKITĖS NAUJIRNOSĖ
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AK.UŽERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6*49 $o. Pulaski Rd. (Crawford 
TMUical Building) Tai. LU 5-64*6 
/ruma Ujįoruus pagal susitarH&*.

Jei ueauiUic|ha, smauiuiuu 3/4-buOi

UK, 1'RANK PLECKASj

T

w

Mažeika P Evans

. Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
TeL737-8601

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
, vyuy iojas ir cmikuk.wa» 

W»EClALYBS AKIŲ LIGOS 
3*07 Vtw 103rd Strum

VaUudos ingai susitari mą

OR. RAUL V. DARGU Į 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

W»4*Cl.«*t«r Coi.,mur<iiy kllniicoi 
Mwdicino* direktorių*

y938 b. Miaheun We*tcn**f*r, 1L.
VALaNIMJS: 3 8 darbo dienouus u 

šeštadieni 8—3 vai.
TeL; 562-2727 arba 562-2728

(40 mėty mirties sukaktis)
dirbo Apygardos, teisme ir ver
tėsi advokatūra. Tuomet Vilniu
je susipratusių žmonių buvo la
bai mažai, o darbų begalės. Tai 
visa savo siela ir jaunatviška 
energija pasinėrė į lietuvišką 
veiklą. Buvo “Lietuvos Ūkinin
ko” ir “Lietuvos Žinių” redak
torium, Demokratų partijūG 
veikėju. Dūmos atstovų rinki
mo organizatorium. Įsteigė “Rū
tos” draugiją, skleidė lietuviš
kos kooperacijos idėjas ir re
dagavo kooperarijds žurnalą 
“Bendrija”. Drąsiai galima sa
kyti, kad nebuvo tokio lietuviš
ko darbo, prie Lurio anuo me
tu velionis nebūtų prisidėjęs.

, Pirmasis karas nubloškė į Ru- 
Isiją. Čia jis darbavosi Lietuvių 
nuo karo nukentėjusiems šelpti 
centrų komitete. Komiteto var
du lankė lietuviu tremtiniu ko- 
lonijas po plačiąją Rusiją, dir
bo savo tautiečių tarpe tautinį, 
politinį ir labdaros darbą. 1918 
m* .gruodžio mėn. grįžta į Vil
nių ir randa sunkią Lietuvos 
politinę padėtį. Tuomet Lietu
va buvo nualinta, okupantų nu- 
teriota, beginklė, priešų apsup
ta. A. Voldemaro sudarytas mi- 
nisterių kabinetas pakrikęs. 
Tuomet M. Sleževičius sudaro 
antrąjį ministerių kabinetą :r 
su nepaprasta energija, drąsa 
ir pasiryžimu įmasi skubaus

-

IM ii...

"Vakare ir ryte ir vidudieny aš dejuoju ir taukiu, o jis išgirdo mi
no bals^". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Daniells. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svąr- 
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

5V. RAŠTO TYRI N STOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

ORTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 St. T»l. 737-5145 
iLKnna akm, Pntpikn akinius ir 

•’contact lenses”1
VaL wan ar Una, mn nuyrą tree. įėjo' į Lietuvos istoriją. Tai. bu-
---------------------------------------- j vo žymiausias atgimusios Lie-

Dk.LEUi\aS SElBUTls tuvos politinis veikėjas ir visuo- 
, menininkas. Gabus teisininkas, 
; laikraščių bendradarbis ir re- 
j daktorius, bei kultūrinių orga- 
rnizacijų steigėjas. Jisai stovėjo 
; Lietuvos vyriausybės priekyje 
vos besikuriant mūsų valstybei 
ir sumaniai vairavo valstybės

I vaira pačiais sunkiausiais lai- 
uk. Y I T. TAURAS > kais. Lietuvai ginti pakvietė sa- 
WYUYT&JA5 IK vniKUKUAĖ !

-•nar* prekTiM, *p*w *M»TkKv * pinosi. Ilgą laiką jis stovėjo' darbo. Kviečia visas krašto gy- 
wkėT sna % i kusi

!•!. **K 6-1X44

Mykolas Sleževičius
Šiemet sukanka 40 metų, kai 

mirė žymusis mūsų valstvbės 
atstatytojas teisininkas M. Sle- 

jževičius, kurio vardas plačiai

RhX.
W-W. ♦WB

B Laidotuvių Direktoriai

IMAS I V, HUSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST ,«3rd. STREET 
Vai. aa.Lrad/1—Apopiet,

Qtwo taiafu 774 'MU 
K»ua«ociio» raiar.; *4S-5540

’ kais. Lietuvai ginti pakvietė sa
vanorius ir visą laiką jais rū-

priekinėse mūsų viešojo gyve-į vas. jėgas į bedrą darbą, įkve- 
nimo pozicijose, formavo vals- pia pasitikėjimą, pakelia nupuo- 

vai*, pifua.'. AuuAOn gočiau, j įybine mintį ir visuomenės opi- lusią dvasią. Svarbiausias jo žy- 
£ peuAi. a-* ir &-© vau vaA. »t4UKu» \ niją. Buvo organizatorius ir va- gis> tai. buvo savanorių pašauki- 

dovas didžiausios politinės sro- nias ir už tai jis susilaukė visos 
vės — Valstiečių Liaudininkų tautos dėkingumo, žmonės tuoj 
Saj ungos.

M. Sleževičius gimė 1882 m.

v«u. popiet ir uuxu

išgirdo tų didžiųjų karo šauklių
M. Sleževičiaus ir karu. M. Ve-

Aparauu - rroiexai. Mču. D*u-

ixxį,«ui oupporuv ir L k

didžiažemiai dvarininkai patys 
neįstengia išdirbti”. (Laikino
sios Vyriausybes Žinios’’ Nr. 1.)

Pravedė reikalingiausių Įsta
tymų išleidimą ir valstybės apa
rato suorganizavimą. Likvida
vo slaptą karinę lenkų organi
zaciją (Polska organizanija 
wojskowa), kuri ruošė sukilimą

• Lietuvai prijungti prie Lenki
jos. Kadaise savo atsiminimuose 
D. Šleževičienė rašė, kad kai 
M. Sleževičius davė saugumui 
įsakymą areštuoti lo sukilimo 
organizatorius, tai A. Smetona 
įsakė areštuoti M. Sleževičių, 
kad jis skriaudžia lenkus. Bet 
pavojus jau tiek buvo' aiškus, 
kad saugumas neklausė prezi
dento, o tik vykdė įsakymą mi- 
nisterio pirmininko. Apvalė Lie
tuva nuo bolševiku ir bermon
tininkų. 1920. m. ginantis nuo Įgyvendinti socialinį 
lenkų puolimų, M. Sleževičius 
buvo Vyriausiojo Lietuvos Gy
nimo Komiteto pirmininku.

Tris kartus buvo Ministrų 
kabinto pirmininku, sudaryda
mas II-jį, IV-jį ir Nlll-.įį kabi- 

visų 
trijų sekančiųjų demokratinių

uttlHuPKLiAi-HiiO'lL^lbrAS vasario 21 d. Drambliuose, Vi--lykio' pavojaus balsą. Lietuvos 
U..Z-W1 -įpetitu pegaiiMi kjjwtie. duklės vis., Raseinių aps. Lan- bernužėliai sudaiė savanorių 

kė Mintaujos gimnaziją ir čia karių būrius' ir apgynė tėvynę 
j mokydamasis jau įsijungė į lie- nuo j ją besiveržiančių grobuo- 

Kitas svarbus tos vyriausy
bes darbas, tai- žemės reformos 
klausimo iškėlimas. Apie žemės 
reforma vyriausybė .savo dekla
racijoje pareiškė taip:

“Pirmoje eilėje prieš mus netą. Buvo steigiamojo ir 
stovi žemės reforma ir darbi
ninkų būvio apsaugojimas. Lai
kinoji Vyriausybė, pasirūpins, 
kad bežemiai ir mažažemiai tu
rėtų žemės. Laikinoji Vyriausy
bė vedama tos minties, kad že
mė turi priklausyti tiems, ku
rių rankomis ji dirbama, rūpin
tis, kad greičiausiu laiku beže
miams ir mažažemiams įstaty
mų keliu būtų pavestos valsty
bės žemės- ir tos žemės, kurių

kė Mintaujos gimnaziją ir čia

Mra Cfticts*. ifL

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

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

x

tuvišką veiklą. 1901 m. baigė j niškų priešų, 
gimnaziją ir įstojo Į Odesos uni
versitetą. Tais laikais Odesoje 
buvo didelė lietuvių kolonija ir

j M. Sleževičius tuoj pasireiškė 
kaip veiklus organizatorius ir 
visuomeninis veikėjas. 1905 m.

' dalyvavo Didžiajame Vilniaus 
Seime ir atstovavo Odesos lietu
vius. Aktyviai dalyvavo revoliu
cijos veiksmuose. Įsteigė lietu
vių kultūrinę draugiją “Rūta”, 
kuri ruošė vaidinimus, paskai
tas ir bendro lavinimosi kursus. 
Lietuvių veikla domėjosi ir ki
tataučiai, kurie siuntė jiems 
sveikinimus.

1907 m. baigė teisių fakulte
tą ir apsigyveno Vilniuje, čia

ENERGY
WISE

seimų nariu. Seimuose atstova
vo Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungą ir ilgą laiką jai 
vadovavo. Galima drąsiai saky
ti, kad tai buvo akcijos ir dina
mikos asmenybė. Ir toks jis bu
vo politikoje, advokatūroje ir 
visuomeniniame gyvenime. Jis 
buvo visą savo amžių kovoto
jas, nepažįstantis nusiminimo, 
apatijos bei rezignacijos. Kovo
jo su caro režimu, kovojo Vil
nioje su lenkais dėl lietuvių 
tautos teisių, kovojo už savo 
krašto laisvę atgimstančioje 
Lietuvos valstybėje. O jo idea
las buvo gražus ir kilnus: ne
priklausoma demokratinė Lie- ' 
tuva, kurioje visi piliečiai bū
tų lygūs ir turėtų vienodas tei
ses. Visi galėtų dalyvauti vie
šame gyvenime, stengdamiesi 

teisingu
mą. Karštai troško, kad visos 
pelitinės srovės rastų tarp sa-, 
ves bendrą kalbą ir susiburtų 
bendram darbui tėvynės gero- i 
vei. Buvo' didelis tolerantas ki- ■ 
tų įsitikinimų žmonių atžvilgiu. ■ 
Jis pasiūlė A. Smetona išrinkti At 4,
valstybės prezidentu- kuris 
toms pareigoms ir buvo išrink-. 
tas. Bet kaip vėliau A. Smeto- I 
na jam atsilygino, tai visi ge
rai žinome ir be paaiškinimų.

Po 1926 m. rinkimų vėl M. 
Sleževičiui teko sudaryti vyriau
sybę. Bet šis ministeri avim o 
laikotarpis nebuvo jam sėkmin
gas. Rinkimus praleimėjusieji 
krikščionys demokratai susitarę 
su tautininkais suruošė politinį 
perversmą. Tas įvyko 1926 m.

(Nukelta i šeštą puslapį)

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

A

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SUSIRINKIMŲ AMBULANSO 

PATARNAVIMAS

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

Don't be a Bom Loserl

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

f v,
I

CHICAGOS Lietu vu Suvalkiečių 
3 a^g.jos poatoSvOg nis nariu susi
rinkimas ivyxs peūKtadienį. spalio 
2o u. 7 vai. 
\V. 4/ Sv. 
xytų nes yra uaug svarbių reikalų 
Trtani. 1 o

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

Telef. 476-2345

T«l. WA 5-8063

sės.

LASTYtAA 2^SO JCMOOt- 
KG* CHILDREN BBTWtFM 
THS AG-5S OP 5 AXP i-A 
wSRB KILLED BY MOTOA

Apdraustas parkrauatyrna* 
H Įvairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tat. 376-1882 artu 376-5994 ii

poaloSvO^.nis narių
peaK ta dieni.

vak. Vyčių Salėje. 2455
Nariai prašomi atsilan-

s rimemo bus ir vai-
E. Strungys

i

Profrtmot

I

RADIJO tElMOS VALANDOS 

VJ*»t pr«fr»ma« K WOPA,

2
11/4

4
Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

VUoa laidos ii W0PA ftotiea. 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

" ’ Telef- 778-5374

£ “Lietuvos Aidai’ 
JĮz .KAZĖ BRAZ DUONYTE

Lietuviu kalta: kiadipn nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
»<a ryto.

Ved4}« AidMi Davimo

Telaf4 Hfml*eks«4U
715f ta. MAPLIWOO0\AV«. 

CHICAGO, III. CM2?

16 ounce can 
Wisconsin carrots 

cups sugar 
cup salad oil 
eggs

Blend carrots. Combine

Carrot Bars
2 

1/2
2 

11/2 
1/2

Economy and versatility in a can! Transform canned 
carrots from Wisconsin into tasty Carrot Bars, which provide 
an excellent source of Vitamin A. This recipe is a real time 
saver, because you use your blender to prepare the carrots 
for use. .

Wisconsin ranks first in the nation in the production of 
canned vegetables — peas, beets, sweet corn, green and wax 
beans, and second in the production of cabbage for kraut and 
canned carrots. The temperate climate and lush soils of Wis
consin are ideal for growing vegetables for canning. Many 
private label canners dot the Wisconsin map. Vegetables are 
grown specifically for canned production. The pack season 
begins with peas canned in June and ends in September with 
corn and carrots. Wisconsin production provides the bulk of 
regional or private label canned vegetables sold nationwide.

cups flour 
teaspoon salt 
teaspoons soda 
teaspoon cinnamon 
cup chopped nuts

_  ____ _ __ ____ with sugar, salad oil and eggs. 
Combine flour, salt, soda and cinnamon — add this to carrot 
mixture, mix well. Stir in nuts. Place in greased, 11x18 pan. 
Bake at 350° for 30 minutes. Cool and frost with Cream 
Cheese Frosting.

Cream Cheese Frosting
3 ounces cream cheese 2 tablespoons milk

1/3 cup butter 2 cups powdered sugar
1 teaspoon vanilla

Beat all ingredients until smooth.

Carrot Bars Topped 
With Cream Cheese Frosting

CMARLE* M. KAYl» 
?*ftH*.|D€NT or TMt CMlCAGC 
MOTOR CLUB, ASKS D»rvT«. 
to Be rspecjAixY Aj_tRT 
BOR CHILDREN MOW THAT 
school is in session

Chicagos
Lietuvių

LaidotuviųC

Direktorių

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Tek: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IM. 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTEU STREET Tek YArds 7-1911

I — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL. Thurida
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PIKTUS
A.A. MYK. SLEŽEVIČIUS

ŠIMAITIS REALTY

at-
839-1784 arba 839-5568.

bet

geras {Je pareiškė taip:

damas prenumeratą h- parem-'^ Įo . -'. -

• speciali 20% n Uolai j 959 m \r 274)

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
V. Vytenietis.

JANITOR

kuris j( go, ILL. 60608. Kaina $3.00;.
Pašto išlaidoms pridėti 90c.na-

REIKALINGA MOTERISSponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

SLA

HOUSEKEEPER

Lietuvos' Vyčių Gary kuopos 
pirmininkė, Dalia Špokienė —

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

BEVERLY SHORES, INDIANA 
DUNES NATIONAL PARK

Call Pat 219- 874-4068 or 
George 219/874-4036

Namai, Žarna — Pordivlmwl 
REAL ESTATE FOR SALI

woods 181?' years 4 bedrooms, 
baths, fireplaces, $27,750.

DUNES REAL ESTATE

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6’th Street.— 
Tel. REpublic 7-1941

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

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

Apply in person: 
Moser Box Partition Co.

1874 S. 54th Ave.
Cicero, Ill.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas__________ .— ............ ....... ->■■■-------------------
Adresas _______________________________ ------------- -----------

veik-
sua-

Tuo-

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

patalpose, 6201 S. Western Ave. 
Svarbu, kad visi kuopų delega
tai dalyvautų. Bus kavutė.'

C. Austin, sekr.

HELP WANTED — FEMALE
_____ Darbininkių reikia_____

kovų šauklį, kuris tuomet Lie
tuvai dar buvo labai reikalin
gas.

HELP WANTED — FEMALE 
OarbininKV K»IRia

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

Wanted by Professional Couple. Ma 
ture woman, take care of one 2 year 
old girl and do light housekeeping. 
Live in - own room. Good salary. 
Winnetka area.

Phon* after 6 P. M, 441-7710

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

laukuose prie Čikagos. Aldona 
Vaitkienė laimėjo pirmą-vietą 
moterų grupėje.

cars. Overtime available.
FRANKS SHELL 

63rd and Harlem Summit 
458-1454

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

DĖMESIO 
52-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4545 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th Si., Chicago, III 60629. — TeL W A 5-2737

real ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus >.

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, I1L 60632. Tel. Y A 7-5980

Įvairi audrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tei. 767-0600.

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

KODĖL NAUJIENOSE 
NEBUVO PRANEŠTA

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

MATURE MAN
Experienced, w/own tools. Used and 

’ new

• Iš anksto be raginimų pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.
Pavardė ir vardas ....... .. ............. ..... ................. ...............................
Adresas .................... ..................... ........ ...........................................

Dirbti 5 dienas savaitėje virtuvėje 
o-, jei pageidauja, tai ir prie baro. 

' Tuo atveju reikia mokėti angliškai. 
L»ėl valandų susitarsime. Teirautis 
nuo pirmadienio iki pentadienio 4-7 
vai. vak.

Tel. 944-9741

GENERAL MAINTENANCE 
MAN

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

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47.000.

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

A Sergeants 
trie pet pec***

©1979 Morton Compa-y. a tubvd^ry of 
A.H,Rob»n$Co., Richmond, V*g»o»e 23230.

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiau.-,ia lietuviu fraternalinė or- 

J ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
/ SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
f darbus diroa.

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
’ riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
/ Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
f Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 5 Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai,

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
Tol. (212) 543 -2216

— Naujienos, Chicago, HL — Thursday, October 25, .M

Leaseback for sale:
Live on beach 6kz years 4 .bedrooms, 
4 baths, with fireplace S30.000. Live 
in

M. ŠIMKUS
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.___

Yorke.
Mūsų kūlturimrikai; norėdami 

tt« • t ..... v. ..... okup. Lietuvoj pabūti ilgiauVisi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas _ _____________ -

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

- MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

KAIP KELI ŽMONES LEIDŽIA GANDUS : L-
šių metų spalio 9 dieną į Nau

jienas užėjo Stasys Patlaba ir 
atnešė pranešimą apie Mar
quette Parko Lietuvių Namų 
Suvin'nkų šaukiamą susirinki
mą. Patlaba. savo laiku prane
šęs, kad Naujienų jis neskaity
siąs, prašė pranešimą Įdėti ket- 
virtad'eni. Pranešimas buvo at
spausdintas Naujienų spalio 
11 dienos paskutiniame pusla
pyje. Po pranešimu buvo vice
pirmininko Stasio Patlabos pa
rašas.

Praeitą penktadienį įvyko na
mų savininkų draugijos susirin
kimas. Atėjo didokas būrys na
mų savininkų. Vienas žmogus 
paklausė, kodėl Naujienose ne
buvo pranešimo apie susirinki
mą. Vienas valdybos narys pa
sakė. kad nunešė pranešimą į 
Naujienas, bet jis nebuvo 
spausdintas.

Klausimas buvo aptartas,
didesniam paryškinimui jis ati
dėtas į klausimų ir sumanymų 
skyrių.

Naujienose pranešimas buvo 
atspausdintas, bet valdyba aiš
kino nariams, kad pranešimo 
nebuvo. Buvo keliamas klausi
mas, kodėl vienas laikraštis 
įdeda, o kitas nededa, kodėl vie
nam laikraščiui mokama už su
sirinkimų pranešimus, o kitam 
nemokama?

Bet to neužtenka. Naujienos 
įdeda pačios valdybos parašytą 
pranešimą apie susirinkimą, o 
susirinkime vis vien keliamas 
klausimas, kodėl Naujienose tas 
pranešimas nebuvo atspausdin
tas. Chicago j e yra tik Marquette 
Parko namų savininkų draugija 
ir dar viena maža draugijėlė, 
kurios kelia šitokius klausimus.

Prieš Naujienas paleido Įvai
rių gandų ir neteisingų kaltini
mų. Naujienos ir apdairesni vi
suomenės veikėjai žino, kodėl 
taip elgiamasi. Naujienos jiems

nepatinka už karčios teisybės 
paskcdbimą. Prieš Naujienas 
skleidžia įviariausius gandus, 
kaip kaltinimas, kad Naujieno
se nebuvo pranešimo, kada jis 
buvo paskelbtas nurodytu laiku.,

Naujienos yra lietuvių plačiai i 
skaitomas laikraštis, bet mums 
atrodo, kad jau metas sustab11 
dyti p’-’eš Nauj'enas skelbiamą: 
melą. Melas lietuviams nenau
dingas ir nereikalingas. Melą • 

1 turime sustabdyti ir prieš Nau
jienas.

Jį lengva sustabdyti, kai iš
kelsime viešumon, kas tokius ( 
melus i:- gandus skleidžia. Mes 
norime išaiškinti neteisingų ži
nių skleidėjus.

Namo Savininkas

STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 oi 
92543*72. Professional Meni bei 
America- 1’ederat‘on of Astro
loger-. (Pr)

— DENGIAME ir taisome vi- 
. su rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 

Tel. 434-9555 (PR)

N«m«l, lemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Jonas Stalanis iš Mar
quette Parko atsiliepė į Naujie
nų kreipimąsį bei platinimo va
jų, atsiųsdamas £10 ir užsisa
kydamas Naujienas 4 mene- 
-siains. Dėkojant, gerą žinią-ma
lonu skelbti visiems skaityto- Į,. 
jams, prašant aktyviau prisidė-Į 
ti prie platinimo vajaus.

— J. Bitneris iš LaSalle, Que., 
atsiliepė teigiamai Į Naujienų 
kreipimąsį be raginimo pratęs-

noma verslininkė ir piknikams 
vietos savininkė Justice apylin
kėje, kartu su metine prenume
rata atsiuntė $5 auką. Ponia 
Ona Sabonaitis iš Marquette 
Parko' atsiuntė $4, o ponia Ane- 

‘ Įlė Poderis iš New Jersey valsti- 
"•jos atsiuntė $2. Dėkui visoms.

■į, — Jonas Kubilius laimėjo pir
mą vietą Amer. Liet. Inžinierių 
ir Architektų golfo rungtynėse 
taip pat a. a. Jno G. Evans pe
reinamą taurę. Rungtynės įvy-

(Atkelta iš 5-tu psi.)
gruodžio 17 d. Ir tą gėdos 
smą įvykdė garbėtroškų 
gituota grupė karininkų.
met apie 13 melų Lietuvą val
dė “geriausieji iš geriausiųjų”, 
kurie palikę tautą pavojuje vie- 

' ni išbėgiojo, o kiti sulindo j ru- 
; su štabus padėt likviduoti taip 
sunkiai M. Sleževičiaus atkur
tą Lietuvos kariuomenę. Dėl tj 
visų veiksmų negalima kaltinti 
visą Lietuvos kariuomenę. Kal
ta tik buvusį mūsų civilinė ii’ 
karinė vadovybė.; tį* -

Dar kyla klausiiiias, kodėl M. 
Sleževičiaus vyriausybė neda- 
vertino ruošiama sąmokslą ir 
nepasipriešino? Tuo klausimu 
inž. A. Novickis savo paskaito-

damas jų leidimą $10 auka.
Montrealio tautietis užsisakė 
Naujienas iki šių metų pabai
gos, bet pavardės prašė neskelb-Į
ti. Dėkui už auką ir už dėmesį.j, —'■ Loreta Raūdonytė išrinkta

— F. Skilandžiūnas iš Tbron-
to, pratęsdamas prepumeratą, vi irm _ Xavardaus_
savo gerus linkėjimus atlydė- 
jo- $5 auka. Dėkui. Taip pat dė-l__ 
kui to miesto tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas vieneriems 
melams, net pavardės prašiu
siam neskelbti. .

— Ponia Anna Bruzgulis, ži-

> — sekr., Uršulė Tavarienė
• ižd. Ilgamatė pirmininkė 

Milda Jagelienė išrinkta kuopos 
globėja, o kun. dr... Ignas Urbo
nas perrinktas dvasios vadovu.

: — Vienybė rašo, kad iš okup. 
Lietuvos spalio viduryje' atvyko 
25 kultūrinininkų grupė, kuri 
lankysis įvairiose lietuvių kolo
nijose, o ilgiau1 pabuvos New 

Tai kokia’ čia Ivųvbė?
J

kaip 5 dienas, turi pabučiuoti 
gen. P. Petroniui į renka ir pa
sižadėti duoti tik geras žinias.

• PARDUODAMAS
lietuviškas restoranas su namu 
ir visai moderniais įrengimais 
Marquette Parko centre. Labai 
geras biznis, geros sąlygos. Ši
maitis, tel, 436-7878 arba 839- 
1784. (Pr.).'

— S-L.A. 6-to Apskr. metinisj 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 28 d., 2:00 vai. p.p., Chi
cago Savings ir Loan naujose netikėjoj kad

“ ... Jei kuo kaltas M. Sleže
vičius tai visu pirma tuo, kad 
jis buvo perdaug padorus, tau
rus žmogus. Pats būdamas at
viras ir tiesus — jis nesuprato 
klastos iš pasalų; būdamas gar- 

Įbės ir teisės vyras — jis nesu- 
| prato intrigų ir priesaiklaužių; 
būdamas didžiai jautrus kiek
vienam pavojui Lietuvai — jis 

Į rimti valstvbės 
vyrai dėsis į konspiracinę avan
tiūrą, kuri juk taip greitai ga
lėjo virsti brolžudišku vidaus 
karu ir tuo pat Lietuvos valsty
bės pražūtim!” (’‘Naujienos”,

DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženkliį 
kolekcijas. Mokame aukšta. 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

- Tel. 247-5081 (Pr.)
- - vf

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings.. Saturday 
11 to 5 no appointment neces.;į

Atėjo nelaimingieji 1939 me
tai. Lietuvos žemę trempia rau
donosios įgulos, o M. Sleževi
čių sunki liga paguldo į lovą. 
Sirgdamas labai sielojosi, kad 
jau nebėra nepriklausomos Lie
tuves, ir lapkričio 11d. amži
nai atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Mirties priežastis — sunki liga 
ir skaudūs pergyvenimai, ma
tant žūstančią Lietuvą, kuriai 
galbėti jis buvo paskyręs visą-With structural related experi- 
savo gyvenimą. Visa tauta ap-Įence to discuss jobs with cus- 

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N Į Sviestavo anksti mirusį laisvės Domers on phone.

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

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas. iki siu metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga. . •
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIŲ, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENE

Parking on 
premises, excellent benefits. Lo
cated near northwest in Chicago.

For appointment call
MR. BARON 
440-3864• Graikai savo alfabetą turė

jo 8-ame amžiuje. Rašydavo ant 
suvyniojamo popieriaus apie 12 
colių . pločio ir ilgio, abiejuose j 
galuose pritvirtinto prie lazde- į Logan Square apt bldg Must keep
lių. .Homero Iliada parašyta ant, in good repair & operate boiler. Free 
24 suvyniojamų volelių. Rome- (Apartment’Call Mr Paul 
nai taip pat rašydavo tokiu pat, 227-9568 after 5 P.M.
būdu knygas ar dokumentus.' 
Egiptiečių knygos rašytos ant, MECHANIC 
papiruso.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 

4. paruošta, — teisėjo Alphons, 
Ji W e 11 s peržiūrėta, “Sūduvos 

į išleista knyga su legališkomi 
f. formomis.
J' Knyga su formomis gauni 

ma Naujienų administracijoje 
/ 1739 South Halsted St., Chica

><GHT.HEAPT DISE

TWO BELLY DANCERS 
WANTED

On The Far North Side 
NIGHT CLUB 

Phone 465-8678

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga Su. 
įranta 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.




