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NUŠAUTAS PIETŲ KORĖJOS PREZIDENT
PATARĖ ATMESTI L BREŽNEVO 
PASIŪLYMUS GINKLAMS MAŽINTI

NEGALIMA PALIKTI GALINGESNIŲ SOVIETŲ 
KARO JĖGŲ RYTŲ EUROPOJE

WASHINGTON, D.C. — Sek-^- —-------------
retorius Cyrus R. Vance-patarė j 
Šiaurės Atlanto valstybėms at
mesti padarytus paskutinius L. 
Brežnevo pasiūlymus Europos 
taikai. Sekretorius pabrėžė, kad 
ir prezidentas Carteris pataria 
atmesti Sovietų Sąjungos prem
jero Brežnevo pasiūlymą suma
žinti Sovietų karo jėgas, jei
gu NATO nebus ginkluojamas 
Pershing-2 .raketomis. Negalima 
palikti Europos silpnesnės, negu 
Sovietų karo jėgos.

Brežnevas sutinka atšaukti 
atominius Sovietų Sąjungos ka
riuomenės dalinius iš Europos 
pasienio/ jeigu JAV nepasiųs 
Šiaurės Atlanto valstybių dali
niams Pershing-2 atomo raketų.

RUSŲ PASIŪLYMAI
JIEMS NAUDINGI

Izraelis nenori JAV 
darbininky

JERUZALĖ, Izraelis. — Izrae
liui reikia pastatyti du didelius 
aerodromus Negevo dykumoje. 
Izraelis, atiduodamas Egiptui 
S:najaus pusiasalį, atiduoda 
Egiptui du didelius- ten įrengtus 
aerodromus. JAV sutiko sumo
kėti Izraeliui stambią sumą. ’Iz
raelis norėjo gauti žymiai- dau
giau, negu amerikiečiai sutiko 
jiems mokėti. Izraelis sutiko 
su mažesne suma, kai Mošė Da
janas išsiderėjo, kad amerikie
čiai pastatytų pigiau du moder
nius aerodromus.

Dabar, kada- atėjo laikas pra
dėti darbą, Amerikos darbinin-

> kų atstovai nuvyko į Izraelį, 
kad galėtu galutinai susitarti. 
Bet paaiškėjo, kad žydai Ame-

Turi viltį baigti 
žudynes

MADRIDAS: Ispanija. — Tik- į 
tai penktadienio vakare paaiš-, 
kėjo, kad 90'< vaškų pritarė pa
siūlytai Vaskonijos autonomi
jai. Niekas nemanė, kad toks. 
didel s vaškų skaičius balsuotų. 
Prieš siūlomą autonomiją pasi
sakė tik 6'< vaškų. Vieni norėjo 
visiškos nepr.klausomybės. o 
kiti norėjo, kad vaškams visai 
neduotu autonomijos. Paaiškėjo, 
kad vašku fanatikų, vartojančių 
teroro veiksmus, yra labai ne
didelis nuošimt’s. Jie kalbėjo 
visų vašku vardu, bet didelė 
krašto gyventojų dauguma ne
pritarė teroristų metodams, nes 
labiau nuo jų nukentėjo vaškai, 
negu ispanai.

Kataląn’ečiai pria balsavimų 
urnu pasiuntė 80'< savo pilie
čiu. Visi pritarė paruoštam pro
jektui ir balsavimu jį patvirti
no. Katalaniečių yra 6 milijonai, 
jie kalba katalan’skai, turi 
mokyklas ir literatūrą.
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— Penktadienį ir šeštadienį 
Irano kurdai.išnaikino du IrąnoSovietų" ikaro i vądoyybė kelis į rikos darbininkų nesamdys. Jie _______________

metus pasakOjo/ka^ji keįčiairti į nutarė gautxkitus>d^hhūnkus; 4cdrfU^alirrhrir<bsTdančius'įkop-
kurie aerodromus jiems pasta
tys pigiau, negu amerikiečiai.

savo karius Europos garnizo
nuose. Maskva nebesiunčianti 
.daugiau karo jėgų į Rytų Eu
ropą, bet ji pasiuntė žymiai su- j 
stiprintus savo kariuomenės da-! 
linius. ...

Naujai atsiųstieji daliniai.yra 
geriau apginkluoti; Jie turi dau
giau tankų ir daugiau aviacijos. 
Jie taip pat turi specialiai ap-Į 
mokytus dalinius atoiiio .gink
lams vartoti. Pradžioje tušai 
nieko’nesakė apie Sovietų karių 
turimus atomo ginklus, bet Va
karų valstybėms nurodžius So
vietų- karių’atomo galią, Brež- nį perdaug nemėgsta su- įštaty- 
nevas ir Ustinovas pasiūlė taip maįs skaitytis. Dabar Chomeini 
ginkluotus dalinius atitraukti į j norėtų galutinai baigti kovas su 
rytus, jei JAV neduos naujųĮ ųurcĮais ir grąžinti ramybę. Bet

i

Irano mulos kritikuoja į 
premjerą Bazarganą ,

TEHERANAS, Iranas. — Pas
kutiniu metu Irano mulos, ar
timi Chomeinio draugai, pradėjo 
vis aštriau kritikuoti premjerą 
Bazarganą,- kuris dažnai'nesu
tinka su Chomeinio pozicija.

Bazarganas yra teiširiinkas. 
Jis žino, kad valstybės reikalai 
turi būti pagrįsti teisiniais' nuo
statais,tuo tarpu muIa-Chomei-

ti į kalną. r T
_______ i.

— Valstybės departamento 
pareigūnai' dąiroši, -dr kartais 
piliečių tarpe negalėtų rasti ko- 

’kį meksikietį, tinkamą' ambasa
doriaus pareigoms.

i.- r?

— Manoma.’kad po balsavimų 
VaškonijOie bus ' baigti žiaurūs 
teroro veiksmai: ''lJ ' ■

atomo ginklų šiaurės Atlanto 
kariams.

PLANAVO GERIAU AP
GINKLUOTI-KARIUS

kurdai nenori nieko bendro, tu
rėti su mula Chomeini, su jo 
skelbiamu islamizmu.

. ; - m "“i*' r- r ■
Kurdai .reikalauja Įe'šti jiems 

gyventi-pagal jų papročius. Jie 
nori, kad jiems būtų grąžinti 
tie pagrindiniai sugyvenimo dės
niai, kuriuos jiems buvo davęs 
Irano šachas ir generolai. Kur- 
dai.niekad neužmirš,^<ad-mulos 
Chomeinio įsakymu buvo nužu
dyta 700 kurdų, kurių tarpe bu
vo vaikų ir moterų.

i

Amerika, apsvarsčiusi rusų 
sudarytą naują" ginklų rūšį vi- j 
same fronte, pasižadėjo apmo
kyti visų Šiaurės Atlanto vals
tybių dalinius, kaip vartoti ato
mo ginklus. Atomo raketas gau-j 
tų Olandijos, Danijos, Belgijos | 
ir Anglijos kariai, pasiruošę pa- j 
stoti kelią Vakarų Europą pa-! 
vergti norintiems rusams.

Ustinovo žvalgai, patyrę apie 
Šiaurės Atlanto valstybių pla
nuojamą apsiginklavimą, pa
skelbė naujus pasiūlymus. Tuo 
tarpu dar nežinia, ką rusai da
rys, bet jie yra pasiryžę gintis. 
Sovietų planas pasitraukti yra 
bandymas sumažinti apsiginkla
vimo išlaidas. .

|j|
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AMERIKOS KARO VADOVYBĖ ĮSAKĖ VISIEMS 
KARIAMS BŪTI PASIRUOšUSIEMS

Inchon

Kdrėd
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SEOUL, P. Korėja. — Pietų 
Korėjos prezidentas Park Chung 
Hee. kieta ranka vaidęs kraštą, 
penktadienio naktį buvo nušau
tas. Pranešimas apie prezidento 
mirti buvo truputį suvėluotas, 
bet vėliau paskelbtas.

Prezidentą Park nušovė Pietų 
Korėjos žvalgybos viršininkas 
Kim Jae Kyu. Nušautas ir Park 
sargas Cha Chi Chul. Preziden- 
tas buvo pakviestas į Korėjos 
žvalgybos centrą neva vakarie
nei,. žvalgybos įstaigoje pats 
žvalgybos viršininkas, susitaręs 
su įtakingesniais Seulo karo va
dais. asmeniškai nušovęs prezi
dentą Park. Apie tris valandas 
buvo suvėluotas pranešimas

Pietų Korėjoje padarytas perversmas, nušautas 
prezidentas Park Chūng Hee.

Spalio 29: Euzebija, Maksimi
lijonas, Tolyydė, Kanapė, Ger- 
minas, Laimonis.

Saulė teka 6:16, leidžiasi 4:52.
Oras vėsus.

’' John Connally
Buvusiam finansų sekretoriui John .Connally . butu 
lengviau įveikti seną torių Edward Kennedy, todėl jis 
ir tvirtina, kad Kėnhedy būsiąs demokratų kandidatas 

prezidento pareigoms. _ , \
- ■* * t -X ' - e %, f I ’ , f* t - -*■

Ir vėl sukliuvo derybos 
dėl valdžios Rodezijoje
LONDONAS. — Ilgai užsitę

susius derybos dėl Zimbabvės- 
Rodezijos valdžios vėl atsidūrė 
kritiškoje padėtyje. Konferenci
jos pirmininkas Lordas Carring
ion pasiūlė britų planą. Pagal 
tą planą būtų paskelbti nauji 
rinkamai, o kol jie įvyks, kraštą 
valdytų britų skirtas guberna
torius.* Dabartinės valdžios at
stovas vysk. Abel Muzorewa, 
išrinktas Zimbabvės mini eteriu 
pirmininku, dar į planą neat
sakė.

Tačiau Patriotinio fronto par-
apie Korėjos prezidento mirtį, tizanų vadai Joshua Nkomo ir 
o vėliau paskelbta, kad žvalgy- Robert Mugabe tuoj pat pasiūlė 
bos centre įvyko nelaimingas 
atsitikimas, žvalgybos viršinin
kui netyčia iššovus ginklą, kuris 
nušovė -krašto prezidentą.

Buvo pasklidęs gandas, kad 
žvalgybos įstaigoje prezidento 
sargas Cha Chi Chul pasikeitė 
keliais 'aštriais žodžiais su žval
gybos viršininku, kuris. - įsižei
dęs. tuojau išsiėmė savo revol
veri ir paleidęs kelis šūvius. Vė
liau paa’škėjo, kad buvo suruoš
tas perversmas prieš prezidentą 
Park. Buvo nušautas - ne tik 
prez’dentas. bet ir asmeninis 
prezidento sargas.

Kitas pranešimas sako, kad 
krašto prezidentas buvo nušau
tas penktadienio vakare, vos i 
svečiams susirinkus žvalgybos 
centre vakarienei. Ten buvo nu
šautas prezidentas ir jo sargas.

Netrukus paskelbtas antras 
pranešimas, kuris tvirtino, kad 
prezidento pareigoms tuojau 
prisaikdintas krašto premjeras 
Choi Kyu "Hah. Prezidento pa
reigas jam teks eiti, kol bus iš
spręsta prezidentūros krizė.

Naujas krašto prezidentas j 
Choi tuojau paskelbė karo sto-| 
vi. įsakydamas visiems parei-J 
gūnams eiti savo pareigas ir da
boti tvarkos, žinia apie prezi
dento mirtį oficialiai paskelbta 
tik praėjus 12 valandų nuo kru 
vino įvykio.

Amerikos karo vadovybė nie
ko nežinojo apie korėjiečių su
ruoštą perversmą prezidentui 
Parkui nužudyti. Prezidentas 
Carteris, informuotas apie įvy
kius Korėjoje. įsakė 39.000 Ame- J 
rikos karių, paliktiems Korėjoj, 
tuojau pasiruošti bet kuriems 
netikėtumams. Tuo tarpu pre
zidentas įsakė išaiškinti Korėjo
je susidariusią padėtį. Amerikos 
kariai yra paruošties stovyje, 
bet jiems įsakyta nesikišti į Ko
rėjos vidaus reikalus. Tuo rei
kalu sprendimas bus padarytas, 
kai bus tiksliai nustayti faktai. J

Prezidento pareigas einąs 
premjeras įsakė Seulo garnizo 
nui būti paruošties stovyje, bet 
nesikišti į krašto vidaus reika
lus. Korėjoje veikia įstatymai, 

siekti taikos, nes kitaip gali kilti kurie .bus taikomi susidariusiai 
konfliktas su Sovietų Sąjunga, krizei spręsti.

1REMKIME KONGRESO REZOLIUCIJĄ 
r PABALTIJO REIKALU 

1 1

1979 m. spalio mėn. 24 d. Kongreso užsic'av reikalų komitetas 
svarstė pasaulio pabaltiečių santalkos '.=iiiiamą jungti”'' Kon
greso rezoliuciją (HCR. 147). Komitetas padaręs k^li* ■ .pildymus 
ją priėmė ir perdavė atstovų rūmų svarstymui

Papildyta rezoliucija turi naują numerį - HCR 200. Josios 
balsavimas ir priėmimas JAV atstovų rūmuose pareis dabar nuo 
•jų pirmininko Tip O’Neill (D.. Mass.) įtraukimo į tvarkaraštį.. 
Šita rezoliucija rekomenduoja JAV prezidentui daryti visas pa
stangas. kad sovietų jėgos pasitrauktųJįš Pabaltijos kraštų. Visi 
lietuviai yra prašomi telegramomis ir laiškais kreiptis į atstovų 
rūmu pirmininką Tip O’Neill (Speaker of the House. House of 
Representatives). Washington, DC 20515. prašant, kad jisai ją 
kuo greičiausiai .pristatytų pilnų rūmų svarstymui ir priėmimui.

• ‘ ‘ • ■ (ELTA)

o Prez. Carteris pasirinko 
W. Mondale

. WASHINGTON, D.C. — Ga
lutinai paaiškėjo, kad Walter 
Mondale bus prez. Carterio kan
didatas viceprezidento parei
goms. Amerikos Darbo Federa
cija buvo pasiūliusi pasirinkti 
srerą darbininkų atstovą, bet 
Carteris jį atmetė. Siūlė dar ir 
kitus kandidatus, bet preziden
tas daugiau pasitiki savo dabar
tiniu viceprezidentu.

Iki šio meto pats viceprezi
dentas Mondale savo misijomis 
labai patenkintas, nepadaręs jo
kios didesnės klaidos. Jis orien
tuojasi valstybės politikoje, gali 
kiekvienu momentu pasakyti 
tinkamą kalbą ir moka klausyti, 
kai jam duodamos instrukcijos. 
Jeigu reikia, tai kelionėn sutin
ka važiuoti ir jo žmona. Dauge- 

‘ lis moterų nenori važinėti.

Beginąs neranda užsienio 
reikalu ministerio

JERUZALE, Izraelis.— Izrae
lio premjeras Beginąs, nugalėjęs 
parlamente pasiūlytus penkis 
nepasitikėjimus, negali rasti už
sienio reikalų ministerio. Jis ir 
dabar visiems pasakoja, kad 
Dajanas buvo geriausias užsie- 

,-nio ministeriš. Dajanas pirma 
nuodugniai išnagrinėdavo kiek
vieną svarbesni .reikalą ir siek-

sudaryti iš partizanų ir valdžios 
dalinių bendrą armiją, o minis
terijos būtų padalytos tarp vei
kiančių. partijų. Jie taip pat 
reikalavo,’ kad rinkimus prižiū
rėtų - Jungtinės Tautos. Jos tu
rėtų sudaryti taikos palaikymo 
dalinius ir civilinę policiją. Šiuos 
dalykus Lordas Carrington at
metė.

Didins apsaugas

Neri $155,000 baudos
WASHINGTON. D.C. — Kon

greso sudaryta atomo energiją 
reguliuojanti komisija siūlo už
dėti $155.000 baudą Pensilvani
jos Metropolitan Edison kompa
nijai. kuri buvo atsakinga už 
Three Mile Island elektros ga
minimo stotį ir labai nevykusiai 
prižiūrėjo atomo energijos nau
dojimą. Nevykusi stočių prie
žiūra padarė žalos daugeliui 
žmonių.

Metropolitan 
nija privalėjo 
dalių suderintą 
čiose krosnyse
mas dėmesys į nustatytas tai
sykles. praleisti užteršimai, ku
rie sudarė pavojų visai apylin
kei. Metropolitan Edison kom
panija rengiasi prašyti sumažin
ti uždėta bauda. V

Edison kompa- 
prižiūrėti visų 
veikimą. Esan- 
buvo nekreipia-

— Panamos policija suėmė du 
amerikiečius, planavusius už
pulti uosto sargybas.

davo susitarti, buvo jam ištiki
mas, informuodavo apie savo 
planus ir galimas nuolaidas.

Bet dabar Dajanas pranašau
ja Izraeliui nelaimes, jeigu ir 
toliau Izraelis steigs kolonijas 
svetimose žemėse. Dajanas yra 
įsitikinęs, kad Izraeliui reikia

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentai Carteris yra pasiryžęs 
padidinti krašto apsaugas 16 bi
lijonų. Pradžioje prezidentas 
Carteris norėjo padidinti krašto 
apsaugas tik 5 bilijonais dolerių. 
Kongreso atstovai, suprasdami 
susidariusią padėtį, sutiko tokią 
sumą skirti krašto apsaugai. Bet 
paskutinių dienų įvykiai priver
tė prezidentą papildyti krašto 
apsaugai reikalingas sumas. 
Wash:ngtono sluoksnius vertė 
susirūpinti Sovietų valdžios at
sisakymas atšaukti brigadą iš 
Kubos. Tai reiškia, kad Sovietų 
valdžiai kariai Kuboje yra labai 
svarbūs, o Kubos kariai buvo 
•reikalingi kitose vietose.

- Amerika turės skirti daugiau 
pinigų krašto apsaugai, o Mask
va gaus mažiau lengvatų užsie
nio prekyboje.

■ft

P. Korėjos prezidentas Paik 
Oiung Hee. penktadienio 
naktį nušautas Sęule,, Korė

jos žvalgybos centre.
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BOJUS TOLSTQJ

TOLSTOJŲ GUMINĖS PRADININKO 
“ĮNORIO” AS5IENYBĖS IŠAIŠKINIMASFilologijos profesoriui Voldemarui autorius reiškia savo pagarbą.Į klausi- negirdėta, jam pareikšta pagar-
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1 enxa

gal naujus duomenis jau tai pa-, iodo; be to, jei atydžiai įsižiūrėti i pirmąjį heraldikon įrašą, tai ką įneš matom? ] kruopščiai įrašyta viskas, kas' liečia Indrio atvykimą; kada jis atvyko, ir kad jis atvyko su dviem sūnumis, su labai skaitlinga tais laikais kariauna, buvo pagarbiai priimtas taip Černigovo, taip ir Didžiojo kunigaikščio, kuris jį apdovanojo labai dideliais žemių turtais ir tėvūnijomis. Taip, visa tai aišku, bet lai liečia tik patį Indrio atvykimą į rusų žemes. Bet kas jis toks buvo prieš tai? Apie tai nieko, ir visai dviprasmiai pa-

•;as buvo Indrisi rieks čia reikalas ir kudėl raldikon įrašy-'toks keistas, m aiškus įrašas ru-, <’*migovą? i sų heraldikoje? Vyras aukštos šį įrašą turėtų į kilmės (pagarbus), bet neaišku krųjųj kokios. Visa tai galima papras- j tai išaiškinti. Neaiškus, įrašas, i neteikiantis jokių žinių apie Indrio asmenybę, turėjo būti padarytas apgalvotair kad nuslėpti Indiro vardu asmenį atvyku-Labai Černigovą. Reikėjo atliktiformalumus, įregistruoti atvykimą, kurį nebuvo galima nuslėpti nuo vietos gyventojų, ir tiek; bet tikroji Indi-io asmeny- K,auno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto j Lietuvoj
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ŽMOGUS IR LAPĖ
— “Vištų vogimo amatas yra netikęs“, žmogus įspėjo lapę ją sutikęs. T- “Taveiinftn tenka labai gąiiėU;.L UiP.Ji '*! < Tau gresia iš visur pavojai netikėti.AŠ nekalbėsiu, kad vogti negražu ir gėda, Už ką visi ant tavęs taip užsėda; . * Bet už pietus gali tu sumokėti-savo kailį.Ar tu jau.jo visai negaili? ■Kas tokią būklę pakęsti ilgai gali?.Mesk negarbingą savo amatą į .šalį*’.Atsakė lapė: — “Kam gali toks gyvenimas patikti?.( Man sunku priešų tarpe’gyvai:išlikti. ■. Kad žinotum, kaip esu aš sąžininga; .. •Bet ką darysi, vaikam juk nuolat maisto stinga; : ' Be to galvoju, ar aš vieną vagystei linkus,’ b !. Nors man dažnai tas darbas drebina pakinklius”.— “Klausyk”, žmogus pasakė, “jęi tu tik

Įėjo būt padaryta, sutinkant priėmusiems Indrį kunigaikščiams ir, matomai, jam.pačiam, taip įtakingam asmeniui, pageidaujant. I . >'štai dėl ko reikėjo ištirti ir išaiškinti kas buvo tas Indris, prieš atvykstant į rusiškas sri- tis.

gaikščius ir pradėjo -įjungti į sa- ddikoje vo Didžiąją -kikiigaikš^iją ir ru- _____ ________________®kus į šų, labiausiai .kųnigaikš- Černigovą patsinidiis t^Abu jojčius, jis pasiekė .neSį.Kiėvą, ;kų-‘ sūnai atsisėdo, kaįplbajb^^^ba-Miri užėmė. Gediminas pasiskelbė:
Pirmiausia V pažymėtu j •kaĮ

Heraldika L ;.Iš pirmojo rusų heraldikos tekste įrašo matyti, kad'1353 metais iš Vokietijos išvyko į Černigovą pagarbios kilmės vyras Indris, pakrikštytas Leonti- no vardu, su sūnais Konstantinu ir Teodoru rr sū trijų tūkstančiu vvru kariauhos būriu. Di-j , .. t , ,.., . , s . .. rvlum-jiSrątyyr.es.is Vokietųos.dvsis kunigaikštis apdovanoję I*-,. .j " f . * Tv:"■r*. . , - ... ... pToliau is.'tpnaujo.įrašo,.heraid1-?fndrių daugelnv žemiu ir tėvu- ; , i? , • -• V ■ , r ' x-' : - koje, matyti, jkąd;pats,Judras,-no■ niju. Konstantinas. Leontijo su- ; T, . . J" .' ■ , . '**•-
| r> i iv* L” v»i <1 i •» w r»rodyta nė iš kurios Vokietijos nūs, turėjo vaikaitį Andrių,' sū- sritiesbuvo, kokį turtą rio būtų galėjęs didelę kariauną, priežastys privertę jį palikti sa-įįrašas’ vo’tėvynę ir atvykti į rusų kū-.Frimcūzijoje, kur pagal franį nigaikš ysię, ir niguikši

čių (“nemec”), atseit, iš Vokietijos ir daugiau nė žodelio.Pats “Indiro'-’ vardas pasirodė nežinomas*Ir nesantis jokioj valstybėj. Nenurodyta .nė pačio Indrio. nė atvykusios .drauge su juo kariaunos tautybė. Vien nurodymas jo atvykimo iš “vokiečių”, duoda'pagrindo prileisti, kadį jis buvo vokietis. O gal šis užrašas reiškia, kad jis atv\’- ko iš vokiečių apsupimo. Nenu-

jo'rų seime Černigovo kunigaikščio. Dįijiitrijąus Ąlgirdaįčįo^sū.-. kiu buvo vokiečių pripažintas, nau? Didžiojo, jLįetuvos. kuni?gaikščio Olgerdo- (liet. “Algirdas'”). Toliau . toje .-heraldikųję.nurodoma, kąd Indrio sūnų vardai prieš jų krikštą-, buvo Lietuvis (Litvinas) ir. žyųianv tas (Zimointen),. L-y. .šiintaprp- ėentiniąir.|ięluyi§k.i vardai, ūš; < seka,- .kad Jj-j puts -Įiųlrįs.. bųvo- Įietuvis.Ątrpdo < jo vąldąa^ užę- mė vokiečiai, , būtent/ Aokięri.’l Ordinas.- ?Į tąi; nąrpclo^pi^niy^^- tis . įrašas hfyrąĮdįk^ję, (.,kąd U;

lietuvių ir gudų karalium ir to1'
tis Andrius (Andrėj), kuris vi- duiy NIVį šimtmečio dįngsta be pėdsakų iš Lietuvos. Čia .tenka pė^tėbėti, -kad šis. kunigaikštis- vokiečių praiiiintaš “Winrigcil-1 dtr’’; kas reiškia grobiantis auk- ’: ša. Iš. rusų istorijos taip pat žinome, kad Trubecko ir Polocko kunigaikštystė buvo' apsupta vokiečių - kryžiuočių ordeno ir lenkų (?Vertėjas)..c-Indriaus pravardėį h?.i šių.’tyrimų autorius tuoj f po Pirmojo pas. karo juos pra-h def0’ gyvendamas; Lietuvoje sa- v'o paveldėtam iietiiviškam dvare, naujų, ankščiau.; nurodytų heraldikos' duomenų, jis netu- “ rėjo. Iš šeimos, jo'tėvo pasako-! ’

1 :

Įloję, matyti, ikąd;pąts,4ndris,.įįp vaikai ir visa kariauna gasL , , , .. x i.-«- ,,, .-r... ^krikštiję priėmė stačiatikiu ti-is atvyko, Kuom jis tenpių Chantono, kun Didysis ku- ; f ? ?->ą turėjo, iš ku- j nikaigštis Vosylius (Vosyliaus išlaikyti taip į sūnus) (1435-1’462) pavadino nenurodytos; Tolstojum (Tolstym). Antrasis helaldikoje padarytas
kėįima; neš’jiė įniro 'pagoi’iVš.

'.'-V tf/įą £.<f ;Į i;..-,;-; 5 į.•Husų ’ ištorijėš’ duomenis - -J1316: Hudais pagal (-(proLrPįa,- tonovą). :; Liętįų y<s jkomigaikštįs
— ■* r - . K. - _ • *-.-»_• 7* 'e r- ■£. -” • •kodėl rusų ku- čūzų įstatymus rusų heraldika ^Gediminas apjungė savo,didžio- iai jį priėmė su tekia įr joje padaryti,nauji įrašai tu\ jon valdon visus lietuvių,kųni-

į
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nors karališko vainiko iš Rotuos popiežiiiis neturėjo, , nės ■buvo pagonis^ Po Gedimino mirties, Didžiuoju Lietuvos .kunigaikščiu, tapo jo sūnus Algirdas ir tęsdamas tėvo politiką'jarisi- jungė '.,gūdų .(bįelorųsų)" atskiria j rus kunigaikščius.L ”1223 metais JCiiingiš:Hario tp- tririų ordos visiškai nugalėję sujungtas rįisų !kbr»igaikščių karo .jėgas,"Uuaiinbb lalį ir po; to.dingo ife pėdsakų. Po riękurid lai- ,kb- vėl pasirodė' chano' Batyjo vadovaujamos • totorių ordos. Jie vėl nūaliilcr visą kraštą, apdėjo. jį duoklėmis, bet pasiekę Lfe'tuyoš'šiėfią sustojo 'ir: sųda- 5 fe ,’sū'Lietuva' bendros pagalbos Nutarti. Totbridi • ir po Batyjo TvirtUi ■ šios' štrfarties laikėsi ar ■neperžengė Lietuvos sienų. Kas ■dainai paaiškina lengvą'prijiin- giihą gudų b (bielorušų) kunigaikščių prie Į);.- Lietuvos kunigaikštijos. ėia^daug reiškė toji •'valdymo tvarka,- kurią Didysis Lietuvos ‘kunigaikštis' palikdavo IH’ijungiamdsė ■•kunigaikštijose. Jis paliko visą rusišką valdymo JvSrkąj, - kunigaikščius, \ bajorų įriišą,' if atskir-iėms- rusų, kuni- gaikščiains* buvo’;naudihga išeiti iš- Rusų Didžiojo Kunigaikščio valdų;'-Lietuvos’Didžiojo Kuni- „jgaikščio valdžion,":nes- tuo būdu įjiė išvengdavo totoriams duoklių;'? Atseit/ karo’r žygiai’; Gedi- manb ir Algirdo prieš atskirus rusų kunigaikščius galima ■■ -Skaityti-buvo savo rūšies vaidinimu 'totoriams, kad rusų kUnigaikš* čiai galėtų pasiteisinti dėl duoklių jiems nemokėjimo^- Rusų ir ’Lietuvos didįęjh-kunigaikščiai gyveno' i'nant domėn riars sutartį.• Iš -.rusų (prof. Idatonovas, vas, Kafamzina-s-"Ir kiti)? ’kad Didysisxf IJeluvoš?- kunigaikštis Algirdas ’turėjo. <daug šunų <ir tarp jų rusų istorijoj minimas iš-4ilologijos. Trūbeeko'ir Polocko ktmigaikš- **- (Bus daugiau)

i neišgalyojąi, Aš galiu padėti ir tau išnyks pavojai; ? . ! Galėsi dorą duoną pas mane tu pelnyti Ir tavo priešų niekad nematyti. . ...Saugoti vištidę ųuo lapių man.tik prižadėk Ir savo, duotą žodį ištesėk.. ■ s . . g;.-• I- Visas gudrybes lapių-!hi be abejo žinai, . ; f -7- 41: Tai tau atlikt tą darbą buš - Vieni- niekai1’. '■ ■Tas darbas lapei tiko'ir ji siitiko. ' '' ‘ ! ,
, ■; ■ ■ ;jį • - j ‘ *11 i ' ' ‘Nuo tos dienos ji ėjo vištidėje sargybą .

x . 1 * ‘ i • : J i .'->< j. - • - j • ’ *» . » *1 -' <Ir džiaugėsi gera mityba, -c.t’,, c. s žmogus tas geras, nepiktas buvp\- , { Ir lapei niekados nuo jo n^diuvo.Jai nieko tarnyboje netrūkd;■ ’
» . . . J L r^. .. -r..Ir nei viena višta Ūš Vištidės' neištrfiko. ‘Lapė pasidarė sveikesnė ir.‘.riebfene,Bet, deja, nei kiek ne sąžinhįgęsnė? (.q, Vieną naktį ta gražuolė ■ Utį Padarė tarnybojrpelaųktą -štiblįt«.:i : 'Visašrvištas -išplovė• Ir į krūmus tftoj numovė
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ntr ?: i s*m*jh*‘‘'“’Kas turi’-šąžinę, yfa*teisuŠ;" ’ '~/l? ' įJdš nepavogs, nors jojo ‘-■' Bet vagįų^^ų^įą’orš ąąks^^ūvą, f ’.,i./ jgJis, vcfgs višuę, kur jąm paklįųya.^ (,-į v-jri .(Vytautas -Petraitis,-’PASAKĖČIOS’ ‘pagal?Kvylovą/; 217 ’pšl.,
-V *5t r .t’?

r: '■m-jso U JE*jinių, jis1 gird^ęšl kad IndrisTa- »• rytum • buvęs; ■ Lietuvos _kuni- : gaikščiu. Net buvo-koki tai- susidėvėję lapai lotynų kalba ,.su{ baltais' antspaudais;, bet jie nebuvo iššifruoti ar dingo gal dar'; prieš revoliuciją;• .Reiškia;įer-ką ’ ir būtų buvę galima- išaiškinti,! kbiha $3, gaunamos Nairjiėnošė).‘:! ; tai pirmos eilėse reikalas buvo į išaiškinti patį Indrio -vardą -ir išj- “ ’ kur • galėja -atsirasti ...asmuo, pa- p' našių vardu. Paaiškėjo, kad nei! • Petre Stravinsko' straips-' ’Liet'uvojė, Vokietijoje, ar Škan-! v:ak atspausdinti; vakarykščiose; dihavijoje 'tokio vardo nėbiivo;. Norvegijoj'buvo daug Ondrikų, bet jokio Indrio. Paieškojimai buvo nesėkmingi ir, ‘galop, autorius nutraukė pastangas, ką noris’sužinoti apie savo protėvį.
• • - ’ ' - * J - * ' ■ ' , . r . J . *! -Tik .visai priyuolahiaLšių ty»t- , . . .rinįinių . autorius uavo naujas, * Ulinms gobenwtonus'TIrom laba, .valinga., žinias iš Nepri. Psbn pasirasė pratynw ,klausomus Lietuvos respublikos M <lra‘Klž«ma išjungt, kūrė- ’ fiamas dujas-ar elektrą uz ne^ sumokėjimą sąskaitos,jefg® ateinančią žiemą- Chicagoje ar kituose miestuose' nūmatoma temperatūra nukris - 20- laipsnių žemiau nulio ar daugiau.
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į(1979 nv spalio •■27 d.) Naujienose,-pirmą kartą pasirodė -Naujienose 1964 > m. rugs. -19; dm 24; dienomis.-Juos pakartojome, mes tuo metu gvildentos problemos; dar-gyvos. ■ ' ■ ' ■ N,. Red*

' pagal

■* Archeologo žmona. Betek

f i-

L -1; Oi ‘r t >

t? nJr ■|L-Jti:J Kilbf:šėhėšhė ir šfeiioviskėšne tam pa žmotfa,-' tub daugiau j i S‘ ja-domisi^-' 1 i- '
1,3 it.b- ra; jr' -v;P'... ¥ekbiiiettdaei- jėk,,: A4>\pįtklausė ponia, atf’aė- puŠioš Į-’Škfelbihių,' khd ’jai rei-' kalrhga' :! šėrių iri mk ė;"17 leškiinli į darbo ! inotef iš' priklajisę U “‘feo* kios; rek’ohiėhdiaęi jb's” ?‘‘Po iria :* “Aš gi aiškiai savo skelbime nūro-dirarnV kad rėlkajingoš' ‘geros A’^dmedd'acijbš’’.Motor iš: “DieVe raĮRifo, cč aš ‘plftnąhia.u,’ ki8‘ 'gercž^Wk6*M^ii'dacij »$ ji'ej čia

nesantaikoje, pri-li etuvlu. su to to-istorijos žinomeKostomaro-

pirmininko ir filologijos, profe šoriaus Voldemaro...Profesoriaus Voldemaro aiškinimai.....Profesorius -Voldemaras gry makraujis lietuvis,- kilęs iš neTurtingos lietuvių- šeimos. Išė-į jęs pradinę 'jSdkyĮč^; baigė 'ty vinių ..istorijų rašytoją Agata? gimnaziją; ir’tęšė>štiftiijaB Char- Gristi, di'džįaja savo gyvenimo universitete, čia jis tuo i^alį praleido Bagdate, kur pat laiku lankė du fakultetus--jos vyras-.arčfieologas -dirba-, juridinį 'ir filologinį, baigė abu,! Pl’ie senovės iškasenų paskutinį aukso medalium. Gavo ; j)rival-docento vietą prie universiteto ir būdamas 24 me- jlų amžiaus skaitė studentams

— .♦. fveturiųaupralimoT-ka reikią uupįąktį &^$pai jns gimtadienio 'proga.-L- Tųrčturn j os
kovo i. “Istori- įkas - acheologas,”-— sako ra* [šytoja, “pats geriausias -vjv

?. ♦^KaL^^iutianadį tair nibs
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place that is mads
And, U.S. Savings 

Bocdi have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less titan
<ix years. That means your dream* 
an come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti- 
-u)*r dreem bv ,’oining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
AowM-Month plan where you hank,

Brfora you know it, your American
5 ;urt will be a reality.’.

'l ake stock in America.

Now R Brwte p<y l>tar*toL »h« Said to 
maturity of 6 yuan. 10 nwnthp (4*J the Lm 
year). Bond* m raplMRd If ktoU tonldnu • 
d^wtroywl Wb®& naaM tfwy can be mabed ♦ 
at your bank hrtortoto it not rtihmel. to torto 
to kval incwne taML And tos Mr 1

OUR SAVINGS 
.certificates 

EARN Up TO 8°/°

see us for 
financing

AT OUR 10W RATS

MutualFedeul 
Savings and Loan <3lVS5

2212 WIST CERMAK ROAD CHICAGO, DLUNOB

Pmx Kazan acaka*, Phone i Virginie 7*7747

HOURS| MoD.Tu«.Prl.£-4 Thux.fr~fi set. 9-1 *.4

SERVING CHICRGO MND SUBURBS SINCE 1905

you*u. run into trouble’ if, i 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST\y LN 

the R/GW LANE

NAŲJįaSCI,
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Stepono Kairio atsiminimai ROMANU MOTERYSI

MANO TĖVIŠKĖAš esu augštaitis. Jei žiūrėtum iš Kurklių bažnyčios varpinės, mano gimtasis kaimas yra pats tolimiausias Kurklių valsčiuje. Vingiuoti Nevėžė, pavasarį jaunuoliškai veržli, vasara nusekusi ir kaitrioje saulėje aptingusi, sraunai tekėdavo į Virinta, skiria mano kaimo lau- palypėtum į didįjį kalną (mano kaimas turi savą didįjį kaina), iš jo aiškiai maiytum, kaip šviesiu kaspinu raiiosi Kauno—Za- l’ftsų plentaš,' o už plento jau Alantos valsčiaus kaimai.Kurkliečiai kalba sava tarme. Jų šnekta artimai gimininga anykštėnų šnektai ir aiškiai skirtinga nuo alantiškių. Bet pies, kurkliečiai, lengvai moka, me susikalbėti su visais augš- įaičiais — į vakarus iki Šiaulių, į rytus iki Vilniaus ir dar toliau, į pietus iki Nemuno ir į šiaurę iki pat Latvijos sienos. .Ar mokėtume susikalbėti ir su .žemaičiais —j ąhej.Qj.u. Kai dar .buvau mažas ir mokiausi Palangos progimnazijoje, mano mokslo draugai žemaičiai mus, aug- štaiėius,- vadindavo gudais. Tfe įžūlūs -žemaičiai, patyš kalbėję, maoo supratimu, springstančia, .kapota kalba, dar ir tuomet biis galvoję,- kad saulė tekanti čia .pat už Dubisos ir pasinerianti ■jūroje tuojau už Birutės kalno. Jie laikė savo Telšius gražiausiu pasaulio- mieštu, laikė ir mus,- augštaičius, už save žemesnius, nors turėjome Vilnių. Kai saviškai prašnekdavome, jie palaidai džiūgaudavo ir iš mūšį tyčiodavosi. Mes, augštai- čiai, nuo Taujėnų, Kurklių ir Anykščių, nuo Subačiaus, Kupiškio ir Rokiškiu, nuo Kėdainių ir . Panevėžio,, be sunkumo nu. galėdami^ nioksl.uosę .apkiautė- jusius savo’ žemaitiškume mūsų i priešginas, dar nemokėjome sa ves vertinti ir pajuokiami nutildavome. . Be reikalo. Augštai- čiaį savo būde, savo sielos savybėse, turi daug ,ko,, ką. jiems ketkąs .gali.. pavydėti.. Aukštai- ^iai nioka širdin; ir. protu užsi- inoti. . . .....yT Ąųgštaičiaajiis. būdinga kūrybiškai laki fantazija, neprarandanti žemės po kojų. Gyvas ?^ęndrųjų..pr,ė>jkalų pĮajautimas; izųjoniškąS, šir^s- (pastūmėtas

• rėjo gero ir negero.Pirmoji pažintis su mus, vaikus, supusiais žmonėmis ir gamta, su jos reiškinių neaprėpiamu įvairumu ir grožiu; lietuviškojo kaimo rami ir darbšti nuotaika, paskaidrinama jaunimo dainomis ir ilgųjų žiemos vakarų pasakomis; darnios ūkininko šeimos šiluma ir vis dar patriar-
For your headache get 

extra strength and safety, too.
Asads* has extra strength, by a panel of experts, used as 

Mwe strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin coiBbmes that strength regular strength headache 
with safety. tablet Gives you safety you

Like aH leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label

more pain reliever than any

rtneagth with safety. Thafs common sense. That’s Anacin.

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
? M IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai .........—................ $5.00 
i ***

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

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
L . VŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739-S. Halsted St, Chicago, IL 60608

$6.00

r

f^RlOPHTHHLMUS
Fish of
QjMg _ 
Bs merhs of Their:
'Mo SWNG
UKE Fins....IMSEARCH* 
OF TOOTHSOME INSSCTS 
^ND BURIES !

prie žmogaus’priėjimas; svetingumas, atviras ir pažangai grei. tas būdas; palinkimas bendrauti su platesniu pasauliu, negu jo' tematoma pro' savos pirkios langą. — yra lai, ką mes, augš- taičiai, norime laikyti mūsų bū-, dingomis savybėmis, jų nepa-! vydėdami ir kitiems. Prie to visko pridėkime subtilu augštai- čio kuklumą, jam neleidžiantį niimižioti kitiems kulnų, bei ir, nepakenėiantį, kad ir kas kitas alkūnėmis jam šonus remtų.Tuo augštaičio apibūdinimu aš nenoriu kelti vaidų tarp lietuvių tautos narių — žemaičių, suvalkiečių, dzūkų ir Vilniaus krašto lietuvių. Man tegul kiekvienas jų save vertina kaip nori. Vieno neprivalome užmiršti: bendrumo turime daugiau, kaip skirtumų ir tas mus riša. Mums, lietuviškojo kaimo vaikams, tas bendras savybes neišdildomai diegė la aplinka, kurioje vaikai augome. Daug kas mūsų, išėju-i šių mokslą, yra linkęs galvoti, kad jo asmuo pradėjo formuotis nuo to momento, kai jis antį,■drobinių, motinos austų kelnių! Lietuviškoji radijo valandėlė abu vietiniai. Savo gražiais bal- užsimovė gelumbines. Daug ■ “Leiskit į Tėvynę”, š.m. spalio sais, dainomis ir šokiais jie ža- ‘.5d. suruošė koncertą-ba- i vėjo mus ir nukėlė toli, toli į
Iruvi i mTlCll V1C11 IDlinuCta

kam toks galvojimas buvo pateisinamu pagrindu, kad nugara

h ARP&lA, 
9 PRFNčR 
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\ COUPLES O 

DURIMS Tb!5 
MRRRlAGč 
CčRčMOhN 
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VlSrflNG

RETENYBĖ HOT SPRINGS’E

mėn.lių, kurį skyrė savo trijų metų atsisuktų į gimtąjį kaimą ir net veiklai atžymėti. Toji valandėlė į savuosius. Nedovanotinas nedėkingumas. Mes esame neišsi-Į mokantys skolininkai mus, vai- ; kus, supusiai aplinkai. Nuostabiai jautri vaiko siela godžiai gaudo pirmuosius vaizdus bei patirtus įspūdžius, juos dedasi j: į pasąmonę ir rūpestingai saugo. Dažnas mūsų, patys tai neįvertindami, išsinešame gyveni-■ mo. kelionėn vaikystės dienomis laimėtas brangenybes, jas sau-■ gome ir tik kartais, pasilikę patys vieni, su laiminga šypsena mokyklOs mokinė, miss Gibson, . jas perdėliojame atmintyje kaip ! _ ..................brangiausią turtą. Juo mus apdovanojo mūsų savieji ir mūsų ■ chaliniai joje santykiai, kaimy- f gimtasis kaimas. Jie dėjo mūsų J nLl bendravimas, į kurį žmoniš-

yra vedama pp.Salomėj us ir Pet - j ro šmaižių. Juodu abu yra su- Į manus, veiklūs ir nuoširdūs lietuviai patriotai.Koncertas-balius įvyko Hot Springs’e, Ark., graikų ortodoksų salėje. Programą atliko: Chi- cagos jaunimo ansamblis “Vaiva” su savo vadovu -Faustu Strolia, orientalinių šokių šokėja Suhair Jasevičius iš Chicago, mūsų garsusis solistas Gintaras Aukštuolis ir jaunoji dainovimo
[• sąmonėn ir pirmuosius bendruo- kūmo pradas suranda nesunkų ; meninio sugyvenimo pradus. Iš kelią kasdieniniame gyvenime n? • jo pasisavinome, ką jis pats tu- YPač Per talkas, vestuves, krikš-

•    1 • J /si, « 1 V* T 1tynas ir laidotuves; jaunimo subuvimai, šviesaus džiaugsmo kupini, kaip pati jaunystė; kaimo amžiais kurta sava moralė, nevisuomet bažnyčios paveikta, — tuo visu kaimo gyvenimu kvėpavome ir mes, vaikai, kad jo niekuomet neužmirštume. ' (Bus daugiau) .

KNYGOS ANGLŲ KALBA

tpraiyaul, paimti ii gyvenimo. Lengva, itillu*. gyva

ITSt Halelei 8tr**L CMear*. 8L MM*

H_«*

— Irano šachui New Yorke .'buvo padaryta tulžies operaciją. Gydytojai patarė jam ilgesnį laiką pabūti ligoninėje.

100 pat Kaina JUO. I
Or. Jumm ft. Kahlua, HI STOK Y OF LITHUANIA. Uetavoc 

antranki nno pat awnjjn amžių Iki pokario ■atę. Vldnttnlo formato. IV 
mL, kainuoja 13.00.
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YOUR DO6 NEEDS 
VITAMINS.TOO.

tlM

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

Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

_____ $10.00

IT’S ANIAZiNG!

RSHK & R 01.RCK 
GOffTS HOOFS...BoilEDiM 

AS P HRlR 
'N 
5P01N ‘

t.:

THE MIDDLE AGES 
CENTRAL EUROPE. FARMERS PAINTED 
THEIR COWS ''/ELLCM SlMCE 
IT WAS BEUEVEO TTWIrtEy VfotA-C 
■ws GIVE &OQE MILK !<.

2.-4- INCHES 
AROUKD-...

5-LSS.yjRS 
GROW KHAR 
PRĖSKO ,CPL.

)

■ praeitį, į mūsų visų jaunystę.Salė, nors ir nepergeriausia, 
į tačiau davė pasigėrėtinai gerą skambesį. Dar prieš 6 vai. vakaro svečiai jau pradėjo rinktis, o veikiant barui ir bufetui greitai prisipildė iš anksto sustatyti stalai bei kėdės. Apie 7 vai. ir 30 min. p. Šmaižienė savo gražiu žodžiu pranešė, kad tuoj prasi-! dės programa. Nereikėjo ilgai laukti, nes publikai aprimus, pasirodė programos atlikėjai. Apie koncerto meninį lygį nerašysiu, nes nesu žinovas.Koncertui vykstant, turėjau progos apžvelgti visą salę. Svečių “riebus” šimtas, gal net ir daugiau. Chicagiškiai fotografai —profesionalai, savo aparatais šaudė be sustojimo. Po kiekvieno atlikto dalykėlio scenoje publika atsidėkojo, griausmingais plojimais, o. pasibaigus visai programai, tik orkestro garsai padėjo viską nutildyti. Šokiams grojo vietinis orkestras. Dainų skambesys,’.-ir šokiai tęsėsi iki vidurnakčio..Mano, galvoje, dūksi klausimas, kodėl savo- jaunimo pasiklausyti ir pasižiūrėti neatėjo tie, kurie tariasi, buvę jų mokytojai, auklėtojai ir- kelrodis jiems? Ar nuolatinis dalyvavimas visokiose vardinėse, gimtadieniuose ir kitokiose sugalvotose pramogose yra kultūringes- nis ir reikšmingesnis, negu gražūs meniški parengimai? Kodėl viskas tas daroma tada, kada kiti, kitaip galvojantieji, turi kokią nors kultūrinę pramogą?Tie, vadinami “davatkyno” dirigentai, prisidengę geležine uždanga, pokyliauja ir duoda nu-

Sakoma, kad romanas yra sudėtingo siužeto pasakojamasis literatūros veikalas. Jame randame Įkūnytus būdingus tam t:kros grupės žmonių bruožus, kurie sudaro pagrindinį kūrinio turinį. Paprastai rašytojas, kurdamas romaną, mažai kur remiasi tikrove, o tik savo fantazija. Suglaustai pasakius, romanas ta’ yra maišas. į kuri viskas telpa.Kaip kadaise rašė ispanų rašytojas Pio Baroja, romanai ilgą laiką buvo rašomi vyrų ir vyrams. O moteris juose mažai figūruodavo. Tai susipažinkime su autoriaus mintimis, kokias sukūrė rašytojai literatūroje moteris.

rodymus savo klapčiukams. Vieni iš jų viską vykdo iš įsitikinimo bei baimės jausmo, kiti nepajėgia blaiviai galvoti, nesugeba atskirti tą, kas yra gražu ir kultūringa, nuo lankymosi į tokius balius-koncertus atsisako. Suprantama, kad visuomenė už viską atleidžia. Ji žino, kad tie “dirigentai” yra pasenę ir jų mintys pakrikusios. Gal ir būtų' jiems noras sugrąžinti tuos laikus, kada neklaužados buvo ant laužų deginami, tačiau to niekad nebus, nes .nelemtos svarstyklės smarkiai sukasi teisybės pusėn.Šio koncerto-baliaus aprašymas yra kartu ir paskatinimas Į gerbti vienas kitą ir dirbti kartu. šaltas vanduo, pavartotas šiame aprašyme, tegul atšaldo smegenis tų, kurie jausis pa- ' liesti.Susipratimo, vienos motinos • vaikai! Plebėjus

Stabmeldžių literatūroje visos moterų figūros yra patelės su savo viliojimais. Elena ai- Venera savo Įvairiausiais pavidalai visad yra moteris, ne šita ar kita, bet lytis bendrai.Vidurinių amžių literatūroje moteris pradeda reikštis ne vien tik savo bendriniu, bet ir specifiniu atžvilgiu. Vėliau bandoma surūšiuoti ir suskirstyti moterų tipus, bet bandymas neturi pasisekimo.Šekspyras, sukūręs dešimtį ar dvyliką vyrų tipų ir pakartojęs kita tiek jau sukurtų, negalėjo sukurti daugiau kaip du moterų tipus. Angeliško pavidalo liūdnas moteris Kordeliją ir Ofeliją, linksmas — Porciją ir Roza- lindą, ir pragariškai aistringą ledi Mackbeth ir Gonerilę.XIX amž. buvo nepaprastas įkarštis surasti moterį, ją ištirti ir surūšiuoti, tačiau bandymai nebuvo vaisingi. Kiek niekų apie jas pripasakojo talentingas rašytojas Balzakas. Goethe, ku-
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, m.

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

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

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

Tel. 476-2206

— Didelė balsuotojų dauguma .Katalunijoje ir Vaskonijoje pa- .sisakė už paruoštus autonomijos -projektus.

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

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

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai . ___ $10.00

Pridėti doleri palto išlaidom*. 

ris nepasitikėjo analize, sukūrė Margaritą be jokio sudėtingumo. visiškai natūralią, visiškai kvailą Visu moderniųjų rašyto jų moteris niekad nėra tokia, kokia ji yra t'krovėje, bet tokia, kokia autorius yra ją svajojęs. Pas Dickensą jos arba angelai arba demonai. O pas Stendhalį įnoringos ir nepaprastai smalsios būtybės. Vyras niekados negalės pamatyti tokią moterį, kokia ji yra. Tam pastoja kelią lytis, neleidžianti šaltai analizuoti. (Naudotasi: “Naujoji Romuva”, 1939 m. Nr. 33-34.)V. Vytenietis« Viena bitelė, norėdama sunešti vieną svarą medaus, turėtų skristi apie 25,000 kartų nuo avilio iki gėlynų.* Yra fanatikas, kuris negali pakeisti savo nuomonės, bet nenori keisti dalyko. (Winston Churchill)—Kongreso atstovai nori ir toliau kontroliuoti gazolino kainas.
IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM į Tablets are 

50% stronger than Doan's.
Before you take Doan's Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.
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KOSTAS KORSAKAS '
Gyvas protas nenušvietė jam kelio Į> laisvę

Iš rusų pavergtos Lietuvos ateinančios žinios sako, 
kad šių metų spalio 6 dienų Lietuvoje buvo paminėta 
Kosta. Korsako 70 metų sukaktis.

1909 metų spaio 5 d- Korsakas gimė Pakruo jaus val
sčiuj, Pašvitinio kaime. Pradžios mokyklą lankė savo 
apylinkėje ,o gimnaziją lankė Joniškyje ir baigė Šiau
liuose. Lankė Kauno universitetą,' studijavo literatūrą ir 
Įsitraukė i visuomenini darbą. Gimnazijoje tapo mark
sistu/ susižavėjo'Sovietų literatūros kritikais ir savo 
kritikos darbų pagrindan dėjo Lenino, Lunačarskio, Ba- 
ehanihtrir kitų filosofinius pagrindus literatūrinėms 
kritikoms. ‘ ‘

Turėjo gyvą protai gabią plunksną ir mokėjo gana 
gyvai nagrinėti lietuviškų rašytojų kūrinius. Kritikos 
pagrindan dėjo pirmųjų trijų sovietų dešimtmečių kriti
ką, bet niekur neturėjo drąsos' pasisakyti marksistu, o 
dar mažiau ne.pąžjstąmiems .pasakyti apie susižavėjimą 
marksistiniu istorijos aiškinimu -sovietinės Rusijos kul
tūra, filosofija, o ypač literatūra# Dar;gimnązijoje at
kreipė. Šiaulių pažangių dnteligęntų grupės dėmėsi Į ne- 
prikausomoję ^Lietuvoje išleistų knygų vertinimus- 
Skaitytojai Korsaką skaitė gabiu lengvos plunksnos kri
tiku. Baigęs gimnaziją, Įstojo' Į Kauno universitetą, kur 
gilino žinias literatūroje, o ypatingą dėmėsi kreipė Į ru
sų literatūrą. y

Būdamas universitete, Korsakas 7 metus' .studijavo 
pažangų Lietuvos liberalų leidžiamą žurnalą Kultūrą. 
Prof. Petras Leonas užimtas paskaitomis- universitete, 
teisininko praktika ir Įvairiais teisinės kultūros klausi
mais,-neturėjo daugiau laiko Kultūrai pašvęsti. Jis pa
rašydavo po straipsnį teisės klausimu bet Kųtūros re
dagavimą pavedė jaunam ir gabiam “Jiteratšros kriti
kui”, kaip tuo metu sakydavo. Korsakas naudojo moder
nius rusiškos-kritikos būdus, bet niekad nepasisakydavo 
iš km; jis savo išminties šaltinius semia. Per septynius 
metus laisves ir žmogaus teises skiepijanti prof- Leono 
redaguotą žurnalą, jis padarė gryniausia sovietinės lite-

ratūros ekspozitūra. Paskutiniai Kultūros numeriai bu-Į 
vo Sovietų Sąjungos rašytojų darbų vertinimai, jų kriti
kos ir jų metodų pritaikymas praktiškiems rusiškos li
teratūros klausimams-

Susirūpinęs Prof- Leonas, gavęs savo kolegų skun
dus dėl nukultūrėjančios Kultūros, kreipėsi porą kartų Į 
Korsaką, prašydamas paaiškinti, kodėl pasirinkęs tokią 
kryptį literatūr,, kultūros ir laisvės žurnalui. Jis atsakė, 
kad tai esanti pati pažangiausioji tendencija ir kad to so
vietinėje kultūroje nėra nė lašelio. Gabią punksną turė
jusiam inteligentui buvo labai lengva pameluoti ir ap
gauti seną profesorių. Apgaulė paaiškėjo 1940 metais, 
kai pats Korsakas artimiesiems papasakojo kaip jis ir 
kiti sovietinės literatūros šalininkai lengvai prof- Leoną 
ir visą Šiaulių kairiosios inteligentijos grupę apgau
dinėjo. ' ' v

Pirmąjį atsakingą visuomeninį darbą — Kultūros 
redaktoriaus pareigas — Kostas Korsakas pradėjo ap
gaule. Jis, turėjęs palinkimą prie sovietinio komunizmo, 
prof. Leonui ir šiauliečiams pasakojosi esąs demokratas, 
liberalas, siekiąs daugiau laisvės demokratinėje Lietu
voje. Kostas Korsakas buvo ne vienas. Tokiais pačiais 
keliais nuėjo Antanas Venclovas, bendradarbis, Petras 
Cvirka ir kiti-

Kostas Korsakas daug prisidėjo, kad ir Trečias fron
tas neitų kultūros keliais. Pirmas Trečio fronto numeris 
buvo protesto prieš priespaudą, prieš sąžinės laisvę ke
liamas balsas, o paskutiniai numeriai nuėjo kreivais 
keliais- - į

Korsakas parodė savo veidą, komunistų okupacijos! 
metais- Jis persimetė Sovietų tarnybon. Jis dirbo sovie
tinėse įstaigose ruošė Maskvai reikalingą vaikų litera- 
rūrą jaunimui, redagavo žurnalus, rašė literatūrinius 
straipsnius ir kit- r ■

Korsakas bandė ir eilėmis rašyti, bet jam nesisekė.1 
Korsakas ne poetas, jo. eilutės medinės, dvokė apgaulin
gu jausmu. Jis3 nepajėgė, pavaizduoti gražaus gamtos-, 
vaizdo, o moterų bijojo. Ne Korsakas vedė, bet jį 
vedė. ■

Korsakas pasirodė visoje pilnumoje Sovietų oku
pacijos metu. Jis matė, kas Lietuvoje darėsi, bet Į lietu
vių vargus ir skurdą nereagavo. Jis tapo profesorium,*

Istorikas Simanas Daukantas gimė 1793 m. spalio 
28 dieną. Jis parašė pirmą Lietuvos, istoriją, 

paremtą tikrais daviniais.

fęrenęjjas išsiaiškinti susidaju- 
sius. Lietuvių Bendruomenėje 
nesklandumus ir sutaikinti-abe-
jas puses visos išeivijos labui, 
pavesdami šį uždavinį AL,Tos 
valdybai. •

.Po visų nestk.udngų ALTcs 
valdybų paslaugų, Cievelando 
suvažiavime šia klausimas*jhu 
nebuvo svarstomas, • neš’' buvo 
pastatytas prieš frontiriikįj rei
kalavimą priimti Rochesterio 6 
punktus ir vienybės-^ardan lik-
viduoti pačią ĄLTą, ,

Pastatytas prLš. dilęmg,,Išva
žiavimas visai kitaip ręągavo. 

(nes čįą jau peĮjųvo, -kalbama 
;apie LB sutaikinųną jx»jos įjun
gimą . į ALTos veikią, bet ~apie 
pačios ALTos. likvidavimą* 'kas 
įšaukė tokį griežtą ir tvirtą at
sakymą, kad jo atgarsiai pa
sieks kiekvieną išeivijos; už. 
kampį ir nepaliks bė< pėdsakų 
tolimesniame politiniame išei
vi j os' gyvenime. ■ ' '* *

V. KAROSAS

(Tęsinys)

Viso labo, bent mano skaičia
vimu, sumesta virš 1500 dol. 
vien šio Kongreso paskaitoms, 
išleisti j lietuvių, ir, jei būtų ga
lima, dar ir angių kalbą, ipekd 
panašaus, nemačiau per . visus- 
mano • lankytus, ankstyvesnius 
ALTos suvažiavimus, -ąr daly-, 
vaujant Lietuvių Kongresuose. 

šiame Kongrese nebuvo pro
testų prasi veržimų, nes ALToš 
“suliedintojai” pralaimėję, : su- ’ —------------------ -----JT ’ X----------------- / , V- • J- y i

ištikimu partijos žmogumi, bet niekad neatkreipė dė-i scei19?-r J ° ’ ■ Lietuvių Kongresas sąyo auko
mis, atsistojimais, gausiais plo
jimais pareiškė pilną pritarimą 
ALTos vedama jai politikai ir 
j os numatytiems pasiruoši
mams Madrido konferencijai, 
sutartinai veikiant su VLIKū, 
Diplomatine Tarnyba, kovoje už 
Lietuvos laisvę. _ J a * t . - • . -į; . . . t ouo pcioxYcxx wo mu. vvf OA.aiajĮ-'upo

Baigiant šio nepaprasto, tie-Į organizaciją atstovai, matomai veikėjų, kurie tiesiogiai veikė 
sįog istorinio įvykio ąprasymą, nenorėjo įsivelti -į -įsivyravusią Lietuvos laisvinimo -dar be^ ąpa- 
kuris akivaizdžiai įrodė Ameri-kovą ir tikęjo per dialogus, kon- .iizav0 susidariusias situacijas,

1 1 -- • sudarinėjo veikimo.. planųs. ir
su demokratija su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, dnabar Pleike_ savo nuveiktų 
bet Korsakas apie tai neturėjo jokios nuovokos. Jis tu
rėjo vyro protą, vienuolio kantrybę knygoms vartyti, 
jo skitytos knygos nevedė joL minčių Pažangos takais,

mesio Į paprastų lietuvių gyvenimą, kurių nugaromis i 
partijos ir valdžios viršūnes iškilo visi .partijos vadąi- 
Jam buvo didelis vargas gyventi Kuibyvevę ir Maskvos 
■priemiesčiuose, bet jis kantriai badavo ir kentėjo. Rei
kalai pasitaisė, kai kartu su Sovietų armija antrą kar
tą rusai Įsiveržė Į Lietuvą. Korsakas nekreipė dėmesio 
Į rusų atneštą priespaudą. Jis nekreipė dėmesio į perse
kiojamus pažįstamus, bet dirbo komunistų propągan. 
dos srityje. Sovietinėje Lietuvoje jis greitai iškilo, nes 
rusai džiūgavo, kad jiems tarnavo Kostas Korsakas- 

Lietuva badavo, o pas Korsaką buvo pinigų, duonos ir 
sviesto. Korsakas yra Įsitikinęs,-, kad komunistų sant
varka gera, geresnė, negu buvo nepriklausomoje Lie
tuvoje. Jis mano, kad jam reikalingos privilegijos, 6 ki
ti gali stovėti pačioje apatinėje papėdėje.

šiame Kongrese7 sulaukta ant
ro netikėtumo*— tai paskaitos, 

_ i kurios buvo suvažiavimo daly- 
j vių išklausytos sii .dideliu dėme
siu, palydėtos gausiais ploji
mais, visų atsistojimu ar. entu- 

i ziastiškomis aukomis'. Viso labo » ' G 3 T ’ _ J Šj Kongrese buvo skaitytos penkios 
I paskaitos.: dr. K. ’Šililaiiskd,' gen.

kos lietuvių ' jše.Įyijos gilų idė-Į kons. A. Simučio, dr. ,JL .Bobe- 
jinį ir politinį brandumą, teks bo, dr. V. Stankaus ir Romo 
įterpti šidje . vietoje-mažą ko. Giedroj ^nes^ąį ątYj^usio<--iš 
mentarą. Nuo. VIII - Lietuvių Lietuvos. Visaspasl^.įtas;mutąr- 
Koiigreso ir po jo sekusiusv AL-žiU atspausdinti atskiru, leidiniu 
Tos. j suvažiavimus aprašiau ir ir jų dalis jau;-, spausdinama 
komėnfeyaų, k .kur... pabrėždavau “.Naujienų*’ puslapiuose; kas at- 
girdįmus deisperaEišljus šauks- palaiduoja, mane'nup'įpaskaitų 
muš gąlbėti ALIą ir bereika- turinio atpasakojimo.,.- 
Tingai pralietas ašaras dėl sto 
kos; vienybėsĮL tuvių tarpe. N e-

Kyla kląiEimąį ši’^ne 
. . , . , ii Kongrese paskaitos biivo išklau-kart, atrodai- ALTa neat-į
laą^-s say° p<meW del ™ dt-‘Anksty^f„6^ ž^a- 
dejanėtu vtdujW kovų, paai- žiavimuose 6 ^:hetuvių 
metimo tr .vadevybes neryžta-. Kong^mįe, peak aiUninlSis 
^um0‘ f: \ ! bųvo k\iiečiarrii žinomi profeso-

. Praeituose suvažiavimuose riaį ąr teisių žlnovai/kurie aka- 
dominayo kovą tarp abejų sus-, dėmimu požiūriu nagrinėjo .te
kilusių Bendruomenių, kurios mas, kas nesukeldavo nei dides- 
ALlos suvažiavimus paversdą. nio susidomėjimor nei tuo. labiau 
vo savo kovos ąrefia. Tuo tarpu entuziazmo. Šiame Kongrese yi- 
nei ALfoS; vadovybė, nei kitų sos paskaitos buvo skaidytos

darbų rezultatus’. '
(Bus daugiau)
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• Londono požeminio susisie- 
s.

— x v x v v* ’ j-AjAiaonv poztrtntiiic) busisit
PrOf- Petras Leonas, adv- Bukauskas jam. pasako-j o- jo protas nenusviete jam kelio j žmogaus,- tautos ir. kįmo sistema turi-257 myliis. 

jo, kad žmonijai gerovę neša laisvesnes laisvė yra tik-1 žmonijosJiskovojo Prieš Liėtuves^nepriklauso-4 ttojė yra 278 stočių. 'New York o
roji žmonijos progreso stumtis. Profesorius Leonas 
paskaitęs pakutinius jo redaguotus Kultūros numerius, 
bandė jam aiškinti, kad visos žmonijos, Įskaitant ir dar
bininkus ir proletarus, gerbūvis eina kartu su laisve,

mybės pagrindus^ bet tapo ištikimas i okupantui. Nepri- požeminio susisiekimo sistema 
klausomą Lietuva, jos gyventojai jam davė: aukštesnio 237 Joje-yra 475 są
mokslo pagrindus, bet jis tapo, kartu su oponentu, iš- clų,.bel 23 5a’
naudotoju- tų žmonių, kurie jam gėrį nese. minio sistemos. I

■ - ■ • : i

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

metų 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-

1 kas užsienio politiką.
(Tąsa)

SALT II ledižia Sovietams turėti ICBM, ku- 
rioš yra 7 kartus galingesnės ir turės tris kartus 
daugiau “warheads”; kiekviena “warhead” turės 
3 kartus daugiau megatonų,kaip Amerikos ICBM 
“warheads”- Jeigu SALT II būtų priimta, Sovie
tų ginklų efektingumas ir galingumas būtų de
šimt kartų didesnis kaip Amerikos- SALT II leis
tų Sovietams 1985 metais pasiekti tokį laipsnį, 
kad jie galėtų sunaikinti tris ketvirtadalius Ame
rikos povandeninių atominių laivų ir 90 nuošimčių 
Amerikos ICBM- Balandžio mėnesį grupė Penta
gono pareigūnų ir atsargos generolų kritikavo 
SALT II sutartį. SALT II duotų Sovietams
2 prieš 1 pirmenybę strateginiams atakos gink

lam^ 47 prieš 1 — apsigynimo ginklams ir 6 prieš 1 
— raketų galingumui ir tikslumui.

iAš galėčiau duoti daug daugiau pavyzdžių 
vienapusiškumui paryškinti, bet manau, kad yfa 
savaime suprantama, kad jei Senatas priims šitas 
derybas, bus tada signalas pasauliui Amerikos ga
lutinės kapituliacijos prieš Sovietus, ir, kaip ge
nerolas Roberts man praeitą penktadienį pasakė, 
Amerika negalės perdaug ilgai pasilikti laisva.

Prez- Carteris dabar išleidžia $100,000 per 
mėnesį mūsų mokesčių, nelegaliai naudodamas 
Valstybės departamentą ir Arms Control štabą 
raginant amerikiečius priimti SALT II. Jų pa
stangų frontas yra “Americans for Salt”, kurių 
propagandą dalina komunistai Amerikoje.

bežiūrint, kad viskas atrodo labai tamsiai, 
čia yra Proga, kur mes galime parodyti pasau
liui, kad Amerika nepasiduos ir, jeigu pasiseks 
amesti SALT II, atmetimas privers pakeisti Ame
rikos skandalingą užsienio politiką nuo pasidavi
mo i laimėjimą. Mes galime sekti generolo Lane 
patarimą ir dirbti dėl SALT II atmetimo, kas pa
rodys pasauliui, kad amerikiečiams Įgriso kapitu
liacija, kad jie kovos už laisvę, ir kad tas prives 
prie komunizmo sunaikinimo ir laisvės grąžini
mo Lietuvai ir kitoms pavergtoms tautoms- Ame
rika, su savo nepaprasta ekonomine jėga, galėtų 
per trumpą laiką, tik jei turėtų noro ir pasiryži
mo, militariniai lengvai perviršyti Sovietus- Bet,

O- Sedelskytė

VYSK. ANTANAS BARANAUSKAS
PO DAUGELIO DEŠIMTMEČIŲ

1959 m. vasarą teko lankytis Telšių rajone. 
Susiieškojau Lauksodos apylinkėje Irtoganos kai
me gyvenančius poeto A- Baranausko brolio Anup
ro sūnų, Joną Baranauską ir dukrą Eleną Bara- 
nauskaitę-Armalienę- Mūsų pasikalbėjimas davė 
įdomios medžiagos, papildančios A. Baranausko 
biografiją, padedančios išryškinti poeto asmeny
bę. Įdomus ir sudėtingas poeto gyvenimas, jo vi
dinis pasaulis, kuriame kryžiuojasi poetas, moks- 

kaip kiniečių filosofas seniai yra pasakęs,-ryžtas 
laimėti yra sugebėjimas sunaikinti priešo norą 
laimėti-

Štai kur yra mums proga aktyviai ir pozity
viai veikti dėl Lietuvos išlaisvinimo. Įsijunkime 
į kovą prieš SALT II. Mūsų pareigą yra grąžinti 
Amerikai norą laimėti, kuris priklausys nuo 
SALT II atmetimo. Aš norėčiau šiuo momentu 
pradėti judėjimą ir prašyčiau jūsų visų pasirašyti 
peticijas senatoriams Peycy. Įr Stevenson, pareiš
kiant opoziciją prieš SALT IL" Tai yYa šiuo^ mo
mentu vienintelis ir konkretus būdas sustiprinti 
Lietuvos nepriklausomybės* atgavimo viltį.

(Pabaiga)

lininkas,4vasininkas, muzikas ir dar, anot A. Vie
nuolio, “devynių gabumų žmogus”?’’^*“

. Mažiausia mums pažįstama < poeto '-vaikystė. 
Antanaukas buvo bė galo. įdomus vaikas. Iš. šei
moje augusių keturių sūnų ir vienos dukters vi
sų judriausias, visų išdykiausias. Visuomet links
mas vaikas, dainuodavo visokiausias dainas, dekla
muodavęs .savo paties sudėtas eiles. Išbraidžiojęs 
upelius, išmaišęs dumblynus, išlandžiojęs krūmus, 
grįždavo namo suplėšytais marškiniais, iki kraujo 
suskirdusiomis kojomis- Gražaus balso neturėję^ 
o’ dainuoti labai mėgęs- Kai uždainuodavo, -broliai 
iš jo juokdavosi: s

— Jurkšte, jurkšte, ko tu čia jurkšti! J''
Nuo to Antanas net “Jurkšto.” pravardę gavo- 

Be toj turėjo ir “Smalaūsio” pravardę. Mat, nuoląt 
dainuodavęs: P !

....; r Ęį, tu smalą smalaūsi, 5 1^7 
Kam tu gaudei maųo žųsį! •. ’ 
Mano žųsis tik toj viena
O tu gaudai trečia diena. ”

Antanukas greit ir broliams sugalvojo pra
vardes., JUrgį praminė “Drošiu*, Anuprą — “Grec- 
ku”, Joną — “Jonkeliu”-

, (Bus daugiau) . / j Į



G. BALUOS

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PQSLBS 1R 

> PROSTATOS CHIRURGUA. 
j 2656 WRST «3rd STREET

TEL. — BE 3-5893

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

JW Wo*t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR.
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA
' M*9 So. Pulaski Rd. (Crawfanr 

woUical Building) T«L LU 5 6444 
/raina ligonius pagal susitarus

/ei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMSTRISTAS

- KALBA UETUVJSKAI
2611 W. 71 St. Tol. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL agai susitarimu. Uždaryta troč.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wost^hostor Community klinikos 
Medicinos direktorius

i938 S. Manheim Rd„ Westchester, Ik.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

ku antrą šeštadieni 8—3 vai 
Tel.: 562-27V arba 562-2728

l -
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Restauruota Traky pilis
i

ntr

NEŠNEKI
1 t i 
I
vyko pas gimines senyvo am-

- žiaus.. m,oteriš^'buvusi mokytojaj 
| dabar* pensininkė. Susitinka su 
j savo buvusiu kaimynu, jau .se- 

&VįįSTiRyHitt. niai Amerikoje gyvenančiu. Pra-
OfbM 2692 WUT 59hi Fl.MlT sideda pašnekesys? ' ■

1 į’ / K Tbl.; FM t-1223 ' - ' * Kaimynas: * Labąr dieną, neži-
0HSQ VĄk: trtfiao. j nau kaip pavadinti*^- ponia ar
ir penlrt. 2r4 ir 6-8 vaL Yik. ] drauge?

Ofbo MdJ 776 "8*0 
RMid«ncl|o« totofa MM545

’ ■<<> * ’ ė’ t ”" ■1 ■ *' ■1 ' < ■' . R'' i

DK, VYT. TAURAS
SYOYTOJM m ^MIRURGM

Ofhu U» »UT IT. n 85 IT

-- j** 4

Iš ok. Lietuvos į Ameriką at-

LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJA
(V., ž. 1928 — V — 25, Nr. 275)

Respublikos Prezidentas, pri
tariamas viso M misterių Kabi
neto — Ministerio Pirmininko 
ir Užsienio Reikalų Ministerio 
prof. A. Voldemaro, Krašto Ap
saugos Ministerio gen. Įeit. T. 
Daukanto, Finansų Ministerio 
J. Tūbelio, Teisingumo Ministe
rio A. Žilinsko, žemės Ūkio Mi
nisterio J. Aleksės. Vidaus Rei
kalų Ministerio 1. Musteikio, Su
sisiekimo Ministerio S, Čiurlio
nio, švietimo Ministerio K. &a.-= 
kėnio ir Valstybės Kontrolie
riaus V. Matulaičio — susirin
kusio iškilmingan posėdin ka
riuomenės šventės dieną, 1928 9.

VIEŠNIA

OŪ11 9-4 wL popiet ir kftu liixu Viešnia: Pasijus ponia, pas 
mu!s;' drauge/r 'Kaip pavadinsi, 

‘paip nepagadinsi.
i Kaimynas: Kas ’ gero Lietu

voje? •, . "l '
P ŠILEIKIS, O. P.

tybės Konstitucija:

: I, Bendrieji dėsniai.
Suvereninė valstybės valdžia 

.priklauso .Tautai.
j 1. Lietuvos Valstybė yra ne
priklausoma demokratinė res-

Mėsos nevalgau, tai ir nieko ne- publika.
galiu į tai atsakyti. 2. Valstybes' valdžią vykdo

Kaimynas: Kodėl ten pas jus seimas, Vyriįisybė ir Teismas, 
tikintieji persekiojami? , 3. Lietuvėsf'Valstybėje’ netm

( ■ .Viešnia: Niekas jų ten neper- rį n. ■ 
sekioja. Kas nori gali melstis §ingas Konstitucijai.' 
bažnyčioje ar namuose. Negir
dėjau, kad ■ kas-- nors ūž meldi- 
mąsi būtų baustas. :

Kaimynas-: Tai- ir aukštas pa
•reigūnaš gali eiti į bažnyčią ir 

valdžios'jokių represijų ne
sulaukia?

-. QBTHOPKDA»^BOTE^STAS
Mk Aparatai - Protezai. MOd. ban- r_, . .

Viešnia< Turbūt.žiuai, kad jū-

, iw 6M SL, CNmbkIH. attrib, bet ir yįsų buvusių kainiynų
. i PRacpect 64CNM; -r nei vieno trobesio neliko. Viskas 

: .sulyginta, Javai sėjami, sodybų 
vietose. Senimas išmiręs,, jau

kesnieji išsibarstė po visą pa-
! šaulį. Dabar nuvažiavęs nei sa-

su sodyba sudegusi ir ne tik ju-

I /.'..I 1 : i - —

FLOKIDA
—■■ . ■- ~

-• DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų if šlapumo 

' takų chirurgija. '
Į ’; 60Ž5 CENTRAL AVĖ. ■.
; St. Petersburg, Fla; 33719

TeL (813) 321-4200 -

PBRKRAUSTYMA1 . ...

MOVING 
LeidimM —■ Mltta ąpdrauda 

ŽKMA KAINA

” T»L WA 9-9063

MOVING
Apdrausta* perkrauctymas 

H frairiy atrtumu, *•
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-lltt arba 376-5994

RADUQ iii MOS VALANDOS 

Vta» programa* A WOPA,

Lietuviu kalba: kaadlen nuo pir
madienio iki • penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
tai. ryto.

Vadi [a AldMa Davfrra

Telef.! HBmtoct 4-341J

7199 S*. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 66629

į

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ji* yra man pasakęs:- Gana tau mano malonės, nes mano jėga lobu* 
pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė-lai

mis, kad Kristau* jėga gyventu manyje" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina j mus Dievui leidžiant, mūsų naudai. Žinokime, kad Ta*, kuria rody
damas savo meile, priėmė mus. suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus’*.

' ( SV. RASTO TYRINITOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

*aip tikru Matvmu
Autonominių kraštų seimeliai 

neg«H teisei Įstatymų, kurie lie
stų visos Lietuvos ar kitų jos 
kraštų reikalus arha kurie būtų 
priešingi jos Įstatymams.

7. Valstybės kalba — lietu
vių kalba. Vietinių kalbų varto
jimu nustato įstatymas.

8. Valstybės spalvos: gelto
na — žalia — raudona. Valsty
bės ženklas — Laitas vytis rau
doname dugne.

II. Lietuvos piliečiai 
ir jų teisės.

Pilietybės teisė įgyjama ir
m. gegužės mėn. 15 d., su pade- ji nustojama einant atatinkamu 
ka paminėti žygių, padarytų pilietybės įstatymu.
per 10 metų Lietuvių Tautos,; Svetimos valstybės pilietis 
ypačiai jos geriausių vaikų, gin- gali įgyti Lietuvos pilietybę, jei- 
klu apgynusių nepriklausomą gu jis yra išgyvenęs Lietuvoje 
Lietuvos likimą ir nuolat esan-, ne mažiau kaip dešimtį metų, 
čių jos sargyboje, nusprendė) Visos politinės teisės suteikia- 
paskelbti šitokią Lietuvos Vals-J mos tik naturaližuotųjų vai

kams, gimusiems Lietuvos pi
lietybėje, o patys naturalizuo- 
tieji Įgyja tik aktyvias politines 
teises., : .

10. Niekas negali būti kartu 
Lietuvos ir kitos kurios valsty
bės pilietis.

Lietuvos pilietis tačiau ne
praranda savo pilietybės teisių 
patapęs kufio Amerikos krašto 

... ... . x x -. piliečiu, jei,atlieka tam tikrasalios joks įstatymas, prie- . . . „ , .' J- - 1 . įstatymo nurodytas pareigas.
1 Į. Visi Lietuvos piliečiai, vy

rai ip moterys, yra lygūs prieš 
įstatymus. Negali būti teikiama 

; ypatingų privilegijų nei mažina
ma teisių piliečiui dėl jo kil
mės, tikėjimo, tautybės.

12. Piliečių asmuo neliečia
mas. Traukti pilietis tieson ga
lima-tik Įstatymuose nurodytais 
atsitikimais ir tvarka. Pilietis 
gali būti suimtas arba jo lais-. 
vė suvaržyta, tik užtiktas nusi
kalstamą darbą bedarąs, arba 

'teismo valdžios organo nutari- 
• mu. Suimtajam piliečiui turi 

minės teisės turi būti nurody7- i būti ne vėliau kaip per 48 va-1 
tos’ jo statutė, * suteikiamame j landas įteiktas nutarimas dėl jo į 
_ -------------- suėmimo ir nurodytas suėmimo ,

4. Lietuvos, plotas susideda iš 
žemių, kurių si tuos aprašytos 
sudarytomis lig šiol valstybės 
tarptautiijėmįs sutartimis. Keis- J 
ti šis plotas gailina didinant ji 
paprastu įstatymų leidimo ke- 

: liu, o mažinant — tautos atsi-1 
-r Viešnia: O kam jam Į bažny- klausimo keliu, 
•čią landžioti?* Gali ir namuose 
’pasimėlšti.' ' ' ■

' Xaimynasf’ Pas mus rašoma, 
kad pas jus mokytojos tikinčiuo
sius ’mokinius persekioja, maži
na^ elgesio požymius ir kitaip 
tero-izuėja. Mes stebimės, kad Kiekvieną tokio krašto autono 
ten ’mbteryš subedievėjo ir su- 
žlaurėjo. ‘ 

• V.ėšnia: Taip joms valdžia 
'Tįęjjįą."'
’z Kaimynas: ’ Tai tegul valdžia 
ir“ persekioja’mokinius, o kam 
moterims mokytojoms į valdžios 
’reikalus kištis?

Viešnia:’ Matai koks gudruo
lis Amėrikoje gyvendamas pasi
darei? Pasakyk man kodėl 1940

vo, nei kaimynų,buvusių sody
bų .nerastum. ; ū
•' Kaimynas:’ Kaip’ behdrai da
bar ’gyvenimas Lietuvoje?

Viešnia: Gerai ir geriau- ne
kreikta.

Kaimynas: Sakote,’ labai - ge
rai,'o pas mus-rašoma, kad-jūs
norėdami nusipirkti, mėsų? kąs7| metais rusams į Lietuvą atėjus, 
neli privalote ilgas valandas > kelis mėnesius sųiminėjote inte- 

' prie ' parduotuvės išstovėti ir j lįgentiją ir tuos pačius mokyto- 
i dažnai nieko ne’gaunate. ; ' j jus grūdote į kalėjimus, trėmėte

Viešnia: Esu beveik/vegetarė, j Sibirą ir net saugumo aukštas
T?

■ ?

įg Frank Zumbror

THE r
FISHING 
CONNECTION 2

NICKS AND SCRAPES WEAKEN MONOFILAMENT LINE
Small nicks and scrapes, so inconspicuous you’re apt to miss them 

at a quick 'glance, can weaken monofilament fishing line enough 
to cause you to lose a fish. So, next time you’re fishing, reel in. the 
line after a half hour or so, run your fingers lightly over the final 
few feet, i . 4. . . .

Feel any rough spots? Look closely and you may be surprised 
io find spots nicked so deeply there’s only a fraction of the original 
thickness of line left. If you got a ‘good hard strike dr hooked a

' fish that decided to put up a running, darting fight, the line might 
just snap at that point and leave you cussin’ over a lost lunker.

Dragging line over rocks, sandy bottoms, coral, barnacle-covered ' 
piling, submerged trees or other underwater objects can cause this 
type of damage. The smart fish
erman checks his line after about 
every twenty casts and, when he 
notes roughness, cuts off the 
damaged section of the line and 
ties his hook or lure into a new

A “Lietuvos Aidai’ 
JR —KAZĮ BRAZDtlONYTB

Kasdien nuo pirmadienio'iki 
penktadienio 9 vaL vaL

Vboa laido* ii WOPA ftotlaa.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL PO. 
11 WTIS stoties 1110—AM banga-

2846 W. 714 Street 
Chicago, Illinois 60629 
\ Telef. 778-5374 ,

* * -y
f

-f AH monofilament line is not 
alike in its ability to withstand 
such abrasion and you're better 
off using a top quality line. While 
Į it may cost a little more than lotr-pricėd bulk line, it’s bv far the 
least expensive part of your fishing trip. In fact. If your "line fails

(it really doesn't matter how good the rest of your tackle is-—you’ve 
.just lost your fish. > .

The DuPont Company, which has been marketing “Stren~ 
monofilament fishing line for 20 years, asked its’ researchers to 
make a tougher line, without sacrificing important properties such 
as excellent knot strength, controlled limpness, shock resistance, 
and impact strength. Out of their research has come a new "StrenM. 
It is much tougher than other lines, when dragged over 240-grit 
emery cloth under controlled conditions in the laboratory. That's 
a tough test designed to simulate the type of abrasive wear you 
get from underwater obstacles.

The new product, according to Du Pont, is so much better than 
existing monofilament lines that they term It a major research 
breakthrough. The new "Stren” is available in pound test ratings 
from 2 to 80 pounds and can be easily recognised bv the word 
*New* on the package. . sw "Stren” is available in both clear/ 
blue and golden fluo; ent colors that make it easy to see and 
follow from rod tM right down to the water. That can i>e important 
when the fish ' 1 j after is one of those which gently mouths 
or one that t with the bait, rather than striking hard. By 
watching the hue i t the point where it enters the water vou can 
often see the slight line movement that indicates he's taken the 
bait before you feel any tug on the line. By setting the hook as 
soon as you see the line twitch you often get a fish that you’d lose 

** by waiting to ftef the pibble. 1 1 ? .;
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5. Lietuvos sostinė — Vilnius. 
Kitur ji gali'būti perkelta laiki- 
sai tani tikru Įstatymu.

6. Atskiri Lietuvos kraštai 
gali. g.iutį’tam tikrų Įstatymų 
tęįsę autonomiškai tvarkytis.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos 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 1 • -

MODERNIŠKOS AIR-CONDĮTIONED KOPLYČIOS

,r. m . lt- pagrindas. Negavus šio nutari-1 pareigūnas mielai rusams talki- F . . ...., 5 . .... . - I mo, suimtasis tuojau paleidžiamnkavo ir ištrėmimui lietuvių I; nias.sąrasus sudarinėjo. j
Kaimynas: Teisybė, dar seno- 13. Piliečio butas neliečiamas, 

ji policija tuos suiminėjimus at-. Įeiti į butą ir daryti jame kra- 
Įikinėjo. Bet ką ji galėjo daryti, tą galima tik nurodytais Įsta- 
jeigu taip, buvo įsakyta. Jeigu tyme atsittįki'mais ir tvarka, 
nebūtų Įsakymų vykdę,-patys j ]4 p.^ turi tikėjiln0 ir
būtų j kalėjimą Įgrūsti ar 1 Si- I ) .
birą tremiami. • Priklausymas kuriai tikvmai I

Viešnia: Tai pasakys ką mo-,rba iipa:Wmas |)asa„|ėžiOros .
kytojos turi daryti, je.gu valdžia . bM jndas nllsikalti. | 
taip įsako. Joms taip pat Sibire - muį tęisi01i ar atsisakyti nu0 
vietos užteks. Manau, kaimyne, i parejgij
baikime politikuoti. I

; Kaimi/no kaimyno^ 1 (Bus daugiau)

HM TO Oft AND SEN'LL FRESH PINEAPPLE

Dole

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-100.1

G9ow THATA PLUMP ANO FKE5H- 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUNt 
A HOME IN YOUR KITCHEN ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS DELICACY. WELL, ITCOULPN*! 
BE EASIER..

5?O REMOVE THE FRUIT, 

INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT AU. THE Wk'AftXHa

(LAY THE PINEAPPLE ON TT5 

SIDE .WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECROWN.

KEMovt THE PIHEAPFLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FXUri LEHGTHWSE. $UCE OFF COKE (TOP PO^TIOH) W 
CF EAČH 4UAen»R. CHUUK FRUfT. PUT SACK IN THE JT 
SHELL.i, IT MAKE* AN ArTtACW SBVlHG MSH

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

K DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago®

Lietuvių

Laido tu vių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7*3401

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublio 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ID. 974*4416

RJ.REDIKAS
3354 So. HALSTED STREET ' TeL YArda 7*1911

NAUJltfcd'j, CHICAGO'!, ILL, Monday, Octaber 29? 1979
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TUVIU TARYBOS KONGRESAS
Jau 36 metai prabėgo nuo pir

mojo Amerikos Lietuvių Tary
tuos sušaukto kongreso Pitts- 
burghe, o, rodosi, tas taip ne
seniai įvyko.

Kas gi paskatino Amerikos 
lietuvius jungtis į vieną bendrą] 
organizaciją? Ogi ne kas kitas, 
kaip žiaurus Sovietų Rusijos 
okupavimas mūsų tėvų krašto 
— Lietuvos. Taip, Lietuvos ne
laimė ir mūsų brolių kančios 
pagreitino Amerikos lietuvius 
įkurti Amerikos Lietuvių Ta
rybą.

Labai gerai prisimenu, kaip 
visų lietuvių politinių grupių 
vadovybės, lietuvių laikraščių 
redaktoriai, šaukdavo pasitari
mus bei konferencijas vienam 
ir tik vieninteliam tikslui: nusi
kratyti rusų-bolševikų okupaci
jos, kad vėl astačius laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą.

Niekas tada neklausė, kuriai 
grupei ar partijai priklausai ir 
kokiomis pozicijomis pasiskirs
tyti ALT valdybose.

Sudarius bendrą (ALT) Ta
rybą, darbo pradžiai reikėjo 
stambesnio kapitalo. Niekas ki
tas, o tik Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje atėjo su 5 tūks
tančių dolerių suma. (O tais lai
kais 5 tūkstančiai doleriu buvo 
ne mažas pinigas.) Daug vėliau 
ir kitos organizacijos savo pini
gu prisidėjo, nors ir mažesnėmis 
sumomis.

Atsimenu, kaip Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Pildomoji 
Taryba- padarė viešą atsišauki
mą, ragindama savo skyrius- 
kuopas ne tik darbu, bet ir fi
nansiniai prisidėti prie ALTos 
darbų finansavimo.

Nuo pat ALTos įsikūrimo, jos 
vadovybėje mes matome ir SLĄ 
veikėjus. Kalbant apie labai ge
rai pavykusį 9-ą j į Amerikos 
Tarybos sušauktąjį kongresą- 
Clevelande, reikia pripažinti ir 
atiduoti nuopelną ir Susivieni
jimui.

Malonu buvo stebėti, kaip

puikiai kongrese reiškėsi gerais, 
apgalvotais pasiūlymais SLA 
Pastoviųjų komisijų nariai ir 
SLA Pildomosios tarybos at
stovai: E. M'kužiūtė, A. Chap- 
likas. “Tėvynės” redakcinės ko
misijos narys Jonas Valaitis ir, 
SLA prezidentas Povilas P. Į 
Dargis. |

Povilas P. Dargis,-kuris yra 
ir ALT Centro vicepirmininkas, 
yra patyręs parlamentaras. Jo • 
pirmininkavimas šiame ALT. 
kongrese taip pat daug prisidė-! 
jo prie sėkmingo kongreso pra- 
vedimo.

Tegu šis kongresas būna pa- 
vyzdž u visiems, kaip vieningai 
ir tvarkingai tenka .dirbti dėl 
mūsų brangiosios tėvynės Lie
tuvos. SLA Narys

a

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, /" •

ŠIMAITIS REALTY

Mimai, Žemi — Per dėvimi 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardivlmul 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

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

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

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

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

DĖL VISŲ LNFORMACIJŲ KREIPTIS Į;

BALF’O DIENOS
LOS ANGELES MIESTE

Lapkričio 17 dieną, šeštadie-|" 
nį, 10:30 vai. parapijos salėje 
BALFo direktorių suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyvaus j 
Balfo centro valdybos pirminiu- j 
kė Marija Rudienė. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Lapkričio 17 dieną, šeštadie-f 
nį, 7:30 vai. vak. parapijos sa
lėje Balfo Los Angeles Skyriaus

nėję programoje dalyvauja Vi
da Polikaitytė ir Rimas Priikai- 
lis. “L. ž.”

— Ponia P. R. Yelich iš Los 
• Angeles, Cal., atsiliepė į Naujie- 
Į nu prašymą. Pratęsdama pre-

35-rių metų sukaktuvinfe ba-S numeratą, ji parėmė jų leidimą 
liūs. Programoje dalyvauja sol. ^0 auka. Tos apylinkės tautie- 

Dabsiai ir A. Parėiuė Naujienas taip pat 
ako-mpanuos §eru būdu: 3is >s užsisakė vie- 

Raimondą Apcikytš;..' Taip* pat' geriems metams, bet pavardės

J. čekanauskienė, 
Pavasaris. Jiems

prašė neskelbti. Dėkui už auką 
■ ir už dėmesį Naujienoms.

— Dr. Rolandas Ginčiauskas, 
jaunas gydytojas iš Hammond,

programoje dalyvauja ir Ant.
Polikaičio vedamas vyrų kvar
tetas. Programą tvarko akt. A. 
Žemaitaitis. iPb to seks šilta va-!
karienė ir šokiai. Stalus užsisa-j Ind.. veiklus lietuviškoje visuo- 
kyti pas bet kurį valdybos narį,; menėje, pratęsdamas prenume- 
Auka 12.50 dol. Kas B'alfųi įduos ratą ir palaikydamas lietuvišką 
100 doL aukautas gaus du bilie- spaudą,, atsiuntė 15 dolerių au
tus dykai. tik„.

, Lapricid18 dieną, sekmadie-
____  .. k _ -

remVus^o} ^Prįn^eld> visuomet ge-
nį, 10:30 vai. šv. Mišios už Bal
to darbuotojus ir
pamaldų 12 va!.- parapijos sa
lėje iškilmingas minėjimas, 
sveikinimai, pranešimai. į Meni-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. -- "• r
°. Naujiems, skaitytojams, užsisakantiems Nau- 
įl.ei}a5.iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga." - > i ’ • 
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, .'NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

ka. Dėkui.

Ponia Irena Gillespie,

i ru žodžiu atsiliepia apie Nau
jienas ir paremia jų leidimą. 
Dėkui ūž atsiųstą $5 auką , pre
numeratos pratęsimo proga. 
Taip pat dėkui Cleveland© tau
tiečiui, užsisakiusiam Naujienas 
yieneriems metams ir atsiuntu
siam $3 auką; bet pavardės pra
šiusiam neskelbti.

— Kun. dr. Juozas Prunskis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos In
formacijos direktorius, kalbės

apie okup. Lietuvą ir lietuvius 
per WTAQ radijo stotį, banga 
1300-AM, lapkričio mėn. 6 dieną 
Q-9 programoje nuo 1-mos iki 
2:30 vai. popiet.

— Standard Federal Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovė priims 
laiškus Kalėdų Senelio vardu ir 
juos pasiųs į Santa Claus, Ind., 
antspaudavimui ir išsiuntinėji
mui jauniesiems adresatams, pa
gal parinktus Santa Claus laiš
kus ir adresuotus vokus su 15 
centų pašto ženklu. Laiškus ga
lima pasirinkti dviejuose Bend-, 
rovės skyriuose: 2555 W. 47 St. 
ir 6141 Archer Avė. nuo lapkri
čio 1 iki gruodžio 17 d.

— Šv. Kryžiaus ligoninei rei
kalingi savanoriai vairuotojai 
su savo mašinomis pristatinėti 
chroniškiems ligoniams pietus 
į jų namus vidudienio metu. 
Taip pat reikalingi jų padėjėjai 
nunešti pietus iš mašinos į butą. 
Galintieji ir norintieji savano
riškai paaukoti valandą vieno 
savaitės darbadienio, prašomi 
pranešti Mrs. Lucille Meyer tel. 
434-6700, Ext. 238.

— Cicero Lietuviu žveju ir 
medžiotoju klubas “Ešerys?’ lap
kričio 3 d. 8 vai. vak. JAV karo 
veteranų — VFW salėje, 1434 
So. 49 Court, ruošia metinį ly
dekų balių. Skanus, gerų šeimi
ninkių gamintas maistas ir sma
gus orkestras šokiams. Įėjimo 
auka 10 dol.

— L.K.V.S. ‘"Ramovė” Chica-
I:

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 > TeL WA 5-2787

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

)

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

• Iš anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- n 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.' |
Pavardė ir vardas..... .......... .............
Adresas ______________ ____ _____ '

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu . 
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 ------------------------------------------------------------

dresas ..................

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

• Drill press operator night shift.
• Material handler full time or part time.
• Milling machine operator night shift.
• Electric sub assembler day shift.
• Welder night shift.
• Experienced hydraulic tube fitter day shift.

A growing Company offers security, good wages and an 
opportunity for advancement. Also an excellent Company 
paid benefits package, including profit sharing and dental 
insurance.

Come in or call: 397-5155

HUNTER AUTOMATED MACHINERY 
CORPORATION

2222 Hammond Dr.
Schaumburg, Ill.

(1/2 mile east of Roselle off Algonquin Rd.> 
An EOE M/F

gos Skyriaus ramovėnai rengia 
mirusių prisiminimą, kuris įvyks. 
Vėlinių dieną, š.m. lapkričio 

įmėn. 2 d., penktadienį, 7 vai.
vakare. Gedulingos pamaldos 
bus Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir 
apeigos prie Laisvės Kovų pa
minklo. Ramovėnai ir visuome
nė kviečiami dalyavauti.

Skyriaus V-ba
— JAV (R) LB Cicero Apy

linkės Valdyba rengia Rudens 
Balių šių metų lapkričio mėn. 
3 dieną 7 vai. vak. Šv. Antano 
parapijos salėje, 49 Ct. ir 15 St. 
kampas, Cicero. Programa: Me
ninė dalis, kurią išpildys solis
tai Irena Petrauskienė ir dr. 
Briedis. Vakarienė, bufetas, lo
terija ir kiti baliaus įvairumai. 
Gros K. Venskaus orkestras. 
Auka 10 dol. Jaunimui — pusė 
kainos. Teirautis telef. 656-2550.

Valdyba (Pr.)

• Taupymo B-vei reikalingos 
tarnautojos (tellers) pilnam ir 
dalinam laikui. Pageidaujamos 
galinčios kalbėti ir lietuviškai. 
Teirautis tel.- 925-7400 arba 
254-4470. (Pr).

• GERA PROGA. Namų sa
vininkas parduoda CICERE 16 
metų mūrinį vieno aukšto (ban- 
galo) narna: 4-riu kambariu, 
kabinetinės virtuvės-valgomojc 
ir vonios. Po visu namu ne
įrengtas sausas pusrūsis. -2-jų 
auto garažas, gažiai įrengti du ! 
darželiai. Namas apšildomas 
gazo vandens radiatoriais. (Pir
kinys randasi arti prekyvietės, 
autobusų, mokyklų ir bažnyčių. 
Kaina $47,000. Skambinti 863- 
3849 arba po 5 vakaro 652-5149.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis: . . '

A. L A U R A I T I S
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Gausus namų pastzfuKimas 
pietvakariuose

įvairi aodrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

real estate — our of town
Nuosavybės — kitur

BEVERLY SHORES, INDIANA 
DUNES NATIONAL PARK

Leaseback for sale:
Live on beach 6!4 years 4 bedrooms, 
4 baths, with fireplace $30,000. Live 
in woods 18 VĮ years 4 bedrooms, 
2*4 baths, fireplaces, $27,750.

DUNES REAL ESTATE

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

MISCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

8356 WEEKLY GUARANTEED 
WORK 2 HOURS DAILY AT HOME 

FREE INFORMATION WRITE: 
J. RICHARDSON

P.O. Box 25652 
Chicago, III. 60625

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

Siuntiniai'į Lietuvą'} 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. - 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U S
Notary Public ' 

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

šymai ir kitokį blankai. ;--.

• GAMINU BULVĖMS TAR
KUOTI MAŠINAS. SKAMBIN
KITE TEL. 471-2898. (Pr).

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635 \ -

’ KAIP SUDAROMI 
į TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons 

j Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
Šleista knyga su legališkomi 

į ’ formomis.
Knyga su formomis gaun;

> uia Naujienų acministracijoji 
Į 1739 South Halsted St., Chics 
i go, ILL. 60608. Kaina $3.00 
a Pašto išlaidoms pridėti 90c.

i

iuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
Įdomi 250 puslapių knyga sl 
{rauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuvic 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
įgyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

• Garsioji G. F. Hendelio ora 
torija “Mesijas” yra tik viena ii

HELP WANTED — MALI— 
Darbininky^eikia

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 appointment call
MR. BARON 
440-3864

Advokatas Z"
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, Hl- 60629

/■

HELP WANTED — FEMALE
_____ Darbininkių reikia

TWO BELLY DANCERS 
WANTED

On The Far North Side 
NIGHT CLUB

Phone 465-8678

HOUSEKEEPER
Wanted by Professional Couple. Ma
ture woman, take care of nne 2 year 

; old girl and do light housekeeping.
Live in - own room. Good salary. 
Winnetka area.

Phone after 6 P. M. 441-7710

SECRETARY DICTAPHONE

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

— šacho žmona ir vaikai pa 
dėjo Šachui atsigauti po ope
racijos.

18 jo angliškų oratorijų, tik ki
tos yra labai retai tegrojamos

, Major publishing company. Variety 
j of interesting duties. Near N. W. and 
Union Stations. 35 Hour Week.

Call RITA LAUER
782-1400 Nuo lapkričio 1-mos išnuomojamas 

4 kambarių butas suaugusiems, ap
šildomas gazo pečiukais. Kaina $100. 
mėnesiui. - Tel. 927-0107.

SKAITYK PATS IR PARAGINĘ 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago^ HL -- Monday, .October




