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SAUGUMO TARYBA APTARS IRANO IKAIT
DR. K. ŠIDLAUSKAS PERRINKTAS

ALTOS PIRMININKU
Cleveland© suvažiavime suda

rytoji Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba lapkričio 16 d. savo 
patalpose Chicagoje turėjo po
sėdį. kuriame išklausė Ameri
kos Lietuvių Kongreso rengimo 
komiteto pirmininko kun. Adol
fo Stasio pranešimą apie, kon-

ALTOS TELEGRAMA 
PREZ. CARTERIUI

Amerikos Lietuvių Taryba, ry
šium su brutaliu elgimusi prieš 
amerikiečius atstovybės tarnau
tojus Irane, pasiuntė preziden
tui Carteriui telegramą, kuria 
pažymima, kad Altą pritaria

gresą, galutinai suredagavo kon- Į prezidento linijai tuo reikalu, 
greso priimtas rezoliucijas ir 
pasiskirstė pareigomis. ’•? /.’ 

T ’Amerikpš^TS'ėtuvių. Tarybos 
pirmininku didele balsų daugu
ma perrinktas dr.' Kazys Šid-: 
laųskas, vicepirmininkai: Teo
doras Blinstrubaš, Povilas Dar- 
gis,'df! Juozas Jerome, dr. Leo
nas Kriaučeliūnas,. dr., Vladas 
Šimaitis, Įr- :drT Jonas’ Valaitis; 
gene.raliniš sękrėtorįus - kun. 
Adolfas Štąšys, protokolų sek
retorius inž. Grožvydas Lazaus
kas, iždininkas Juozas Skorubs-, 
kas, : firiansu. sekretorė Emilija nistų vykdomą genocidą. Be to, 
Vilimaitė.r /i-•. ? Altą susisiekė su latvių, estų,

Dar . posėdyje dalyvavo vai- lenkų vadovybėmis ir sutarė, 
dybos nariai: Staniey"Ęal?ekas, kad jie tokį reikalavimą perduos ( 
Petras Bučas,?' Aleksas Jąnkū-’ 
nas, Juozas LėSaš, inž. Viktoras 
Naudžius, Kasperas Radvila, 
taip-pat dalyvavo Ireną Blihšt- 
rubienė ir kun. Juozas Prunskis.

. APIE ŽYDŲ IR LIETU-
-... VIŲ GENOCIDĄ

Chicagos 'Švietimo taryba i 
socialinių studijų programą ry
žosi Įvesti punktą apie nacių 
vykdytą"žydų naikinimą Euro
poje ir tą Įtraukė į mokytojams 
ruošiamas instrukcijas.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kreipėsi Į Chicagos švietimo Ta
rybos superintendentą, primin
dama reikalą, kad drauge turė
tų būti dėstoma ir apie komu-

Alta susisiekė su latvių, estų,

Nr. 27a

Rodezi jos partizanu vadai 
atmeta taikos planą

DAR ES SALAAM, Tanzani- 
; ja. — Patriotinio ĮFrento. ;parti- 

. sžąnų'Įyadai ■ Joshua' i$&G&o ir• 
■ Robert’ Mugabe atmetė Britani-

jos užsienio reikalųc ministefib
i Lordo .'Carrington ultimatumą 

— primti ar. atmesti ’ taikos pla
ną Rodezi j ai. Jie aiškina, kad 
taikos planas nėra pilnas. Jame 
kalbama apie nutraukimą pa
galbos iš Mozambiko, Zambijos 
ir Bats vanos," bet niekei nesako
ma apie Pietų Afriką, iš kurios 

-- Rodezijosdabartinė valdžia 
gauna ginklus ir amuniciją.

Nežiūrint ultimatumo atmeti
mo, pirmadienį jie grižo Į Lon- 

M doną tolimesnėms deryboms.

Šeši gubernatoriai lankosi 
Sovietu Sąjungoje

MASKVA (AP). — šeši Ame
rikos gubernatoriai atvyko į So
vietų Sąjungą pagal numatytą 
pasikeitimo programą. Jie ma
tėsi su aukštu pareigūnu ir po- 
litbiuro nariu Michailu ■ Solo- 

- mentsevu, taip pat ruošiasi ap
lankyti Minską ir Leningradą.

Grupėje yra šie gubernato- 
■ riai: Robert D. Ray iš lowos, 

Bruce E. Babbit- iš Arizonos, 
John V. Evans iš Idaho, J; Jo
seph Garrahy iš Rhode Island, 

. ■ Jay S. Hammond iš Aliaskos ir 
Richard L. Thornburgh iš Pen

silvanijos. . ’■ *■ 1

KALENDORf LIS

Lapkričio 27-. Bilhilcfa, Virgi
lijus, Girdūnė, Skomantas,* -Ei- 
dimtas. . ' _ •; .

Saulė tė^a. 6:51. lei^iaši 4:2$. 
r’ Lis, galt sMgflį

Chicagos švietimo vadovybei.

' BREŽNEVUI PRIMINĖ 
GAJAUSKĄ^

Senatorius'Birch Bayh pra
nešė Amerikos Lietuvių Tary
bai, kad jis su kitais senatoriais 
pasiuntė raštą Brežnevui, rei
kalaudami nedelsiant išleisti ka
linamą Balį Gajauską.

(ALT Informacija)
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Vicegub. O'Neal kandida- 
tuoja j JAV Senatą ►

SPRINGFIELD, Ill.' — Vice-, 
gubernatorius Davė O’Neal pa
skelbė savo'kandidatūrą respub
likonų tikėtu į nekandidatuo
jančio sen. Adlai E.'Stevenson 
III (D., III.) vietą. O’Neal pri
klauso dešiniajam partijos spar-, 
nui ir rinkiminiu šūkiu pasirin
ko posaki: “Juo intensyviau dir
bame, tuo esame laimingesni”. . 
Jis pirminiuose rinkimuose tu
rės nugalėti kitus respubliko
nus: vyr. prokurorą ‘ William 
Scott? Peo rijos merą Richard R. 
Carver ir seimelio atstovą Cal
vin L. Skinner.

Bolivijos generolai

LA PAZ, Bolivija. — Naujai 
išrinkta Bolivijos prezidente Li-. 
dia Gueiler įsakė kariuomenės 
vadui gen. Luis Garcia Meza 
atsistatydinti, bet. jis, atsisakė 
tai daryti. Jis? pasiuntė 30 gerai 
ginkluotų vyrų ir. pareikalavo, 
kad naujai sudarytoju Vyriausy
bė pildytų visus- pasižadėjimus. 
Jeigu jų nepildys, jis nesitrauks. 
Jis nenori pakenkti naujai vy- 
riausvbei ar prezidentei,, bet jis 
-nori, kad susitarimai būtų vyk
domi. r y . !- ->
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S AUDI .Ą.RĄBIJ’Ą RUOŠIA- GREITĄf.TEISMĄ. •■ - ' 
.:VISIEMS SUIMTIESIEMS’IRANIEČIAMS - b - ’H’:

’ -JIDA, Saudi'Arabija.Šatu ;žUMO; APIE 160 PAKISTANO 
'dj Arabijos kariai penkias die- >'!/ SMALDININKŲ ARABŲ 
nūs laikė- apsupę svarbiausią . i t Pirmadienį; * rytą ’pakilo < 
Mekos Thaldyltią; tiktai' Sekma
dienio rytą riiltarė veržtis į/Vi-. 
du iri hugiriklūoti Įsistiprinusius 
ŠįįitŪS." : c;. ; ,

Praeitą ketvirtadienį sijitai 
išleido dolj jsTbroveliti, fbet- ki
ti ’atsisakė ėiti. .Tie reikalavo, 
kad Irano šijlta’nrš ‘Uūht pripa
žinta pirmenybė Tvdriano inter* 
-pretacijojė.1 ■ <• «?> _ i i

, . vyriausybė jpran^sė^kąd ši? 
jitai sudegino, ketvertas, -nirhal 
rctes ir nialdykiąj.padarę dide
lių, nuostolių. Nįeko nesąkoriįa 
apie žuvusiųjų skaičių., < Kovų 
metu būta aukų, b,et, apie jas 
praenšimas bus paskelbtas vė
liau. Suimtuosius teis karo tei
smas, bet sprendimus patvir. 
tins ne karalius ,9, ųiahometo-

„nų.»,yyręsni^L. «„♦ ;. . . > 
,i.-rVnhij rasta simtčiamoji sto
telė; Įsibrovėliai visą laiką pa
laikė rvšiiisiširi mula .. Chomci- 
ni.. ~—— -

<Visiems aišJpĮi;-?kitd Mekos 
niausią moskfbtiigriovėCinoho- 

•metonai' šijitai, S&udi-Arabijos 
karalius ląl>ai>pasipiktinęs mu 
la Chomeinj .ir nepaprastai di
džiu jo uohį valdyti visą maho

į di
delis Pakistano -keleivinis lėk
tuvas,. vežęs namo-160 crialdv 
ninklh Jie jau buvo baigę savo 
svarbiausias maldas ir skubė
jo-Į Pakistaną. Jiems buvo ne
patogu. kad Pakistano arabai 
buvo apgauti. Nereikėjo pro
testuoti prieš amerikiečius, 

•nes -Azijoje nei Mekoje, nei bet 
kurioje kitoje-vietoję šijitų ne
puolė.

Nustatyta, kad -lentoje gaisrą 
sukėlė susijungę elektros lai- 
dah Lakūnai pranešė žinią dar 
iš padangių. Nukritęs 
Vas, rastas 60 mylių i 
nuo Mekos.

— Europoje už aukso 
temoka 389 dolerius.

so

Galimas CTA streikas
Penktadienį baigiasi darbo su

tartis tarp’ ‘Chicago Transit- 
Authority iY šoferių bei’darbi- nietopu pasąulį. Jis pap» pasi
ninkų ' ūnijbš, ’ Štstovaujaųčios skeU>ė,“šyęųĮuojų žąųpgunf', o 
ir.OOCi asmenų'; DetyKoš ;yra šfjitai
pradėtos, bet skiftūHi&l ’ yra di- if.patį^Mlą., ry^<Įįnii cfprąnašu. 
deli, todėl sxąlijp«.*Jąukti šj.są-v^ūdj Arabįjo^^araįips; ir klau 
yąitgąlį.gitMdkcū .v?^,- ę- - ] t .? v 1

lėkhr
Rvtus

unciją

-Prezidentas Carteris vakar 
1 : tarėsi su sekretoriumi C. • 
ni.rnVsntė Irano klausimais.

MULA CHOMEINI PRAŠO ATIDĖTI 
POSĖDI VIENAI SAVAITEI

MANOMA. KAD IRANO VALDŽIA. PASMERKUSI
ŠACHĄ. SUTIKS PALEISTI ĮKAITUS

NEW YORK. N.Y. — Jungti
nių Tautų generalinis sekre.o- 
rius Kurt Waldheim pirmadie- 
n-o popiečiui sukvietė Saug’ųmo 
tarybą posėdžio, kad spręstų 
Irano laikomų įkaitų klausimą 
ir galimą .karo išvengimą, irę no 
vyriausybė sutiko svarstyti ka
ro pavojų Artimuose Rytucre, 
nes Iranas nenorįs karo ir cr.'.yą 
viską karui, išvengti, c- o

Sekmadienio vakare Irano 
. . t ■ ■

užsienio reikalų ministeris pa
reiškė, kad jis pats vyksiąs.} 
Jungtines Tautas informuoti
Saugumo tarybą apie padėtį į 
Artimuose Rytuose. Iranas nori 
išvengt’ karo, todėl 
bendradarbiauti su 
taryba.

JAV sutiko Irano
svarstyti Saugumo taryboje, bet 
pareiškė, kad Irano studentų 
ambasadoje laikomi amerikie
čiai privalo būti paleisti, jei no
rima išvengti konflikto.

Sovjeių Sąjunga turi ambasa
dorių Jungtinėse Tautose ir 
Saugumo taryboje, o Sovietų 
valdžią ’ pritaria idėjai, .kad i 
Amerikos atstovai, laikomi Te-i 
herane. JAV ambasados rūmuo- l 
se, privalo būti paleisti, Ameri-;

ir sutiko 
Saugumo

klausimą

Čikagos politikierių

: *1 *■ i * £ 7 ;

T? Izraelis ja-O'tla ve Eg iptu i 
versmes

• - TEL -AVIVAS, Izraelis. — Iz- 
raelio vyriausybė vakar atidavė 
Egiptui Sinajaus kalnuose buvu-i 
sias gana prdduktingas naftos - 
versmes. Izraelio .kariuomenės 

r * 2.- A x. J - ' - • ' į

vadai iabai nenorėjo atiduoti 
versmių, bet Egiptas jas gavo, i 
Buvo didelės ceremonijos. Abi 
pusės atvedė batalioną karių. 
Vienas karys, stovėdamas Izrae
lio bataliono priešakyje, nulei
do Izraelio vėliavą, o kitas Egip
to karys iškėlė Egipto. vėliavą. 
Kariai nekalbėjo, bet karininkai 
pasikeitė keliais taikos ir bend
ro darbo pareiškimais.

Iki šio meto Izraelis naudojo
si Sinajaus nafta, bet ateityje 
teks už ją mokėti. Jie manė, kad 
Izraelis gaus geroką nuolaidą, 
bet Egipto prezidentas atsisakė 
daryti bot kokkts nuolaidas. 
Izraelis tvirtina, kad Egipto pre
zidentas pareikalavo žymiai 
daugiau, negu kiti naftos gamin
tojai. Jam atrodo, kad Izraelis 
ilgus metu naudojo Egipto naf 
tą, nieko Egiptui neužmokėda
mas. užtat dabar turi mokėti be 
nuolaidų. Jeigu pirktų naftą ki
tur. tai turės dar daugiau mo
kėti, sako Sadatas. , . 1

CHICAGO. Ill. — Senatorius 
ir U-tos apylinkės demokratų 
pirmininkas -Richard M. Daley 
kandidatuoja į valstijos proku
roro nešta sekančiuose rinki- X fc. •

muosę. Tačiau prokuroru nori 
būti ir 14-tds d^VKhkes alder- 
manas Edward M. Burke. Jį re
mia miesto merė Jane Byrne. 
Aid. Burke pareiškė, kad jį re- 

Lmia ū__buvęs miesto meras Nįi< 
chael A. Bi landic ik-H tos apy
linkės.

Įdomu, ką kandidatu pasiūlys 
80 asmenų Cook Apskr. demo
kratų partijos centrinis komite
tas? Abu kandidatai pareiškė 
turį komitete pakankamai rė
mėjų.

— Amerikoje vis.didesnis pa
reigūnų. skaičius planuoja ra- 
cionuoti gazoliną. \ •

— Chicagoje, 1320 S.- Halsted 
St., kilo didelis gaisras 5 aukštų 
name. Gaisras kilo pogrindyje

kos atstovybės tarnautojai ne
gali būti laikomi įkaitais. Sovie
tu valdžia šia savo nuomone pa- 

r=-- < j\ x j..* * * - į

'Ydiškė 'Irano' valdžią?," ‘d dabar 
■ rUša?c savo*- nūbmerię pasakė 
Jungtinėms-Tautoms. ,,

• Kinijos, atstovai ikį.šio meto 
į konfl>ktą nesikišo. Jie reika
lauja, kad’Iranas tuojau paieis- 

. tų .Amerikos diplomatus ir ne
laikytu jokių įkaitų. t;-Kinija 
smerkia mulos Chomeini pozi-. :Tia; jo$ gauti. 
ciją. Tarptautiniuose santykiuo-; 
se panašus elgesys neįmanomas, i

Saugumo tarybai sužinojusi 
šių dviejų valstybių pažiūras 
Amerikos įkaitų reikalu, viską 
supynė naujais Irano vyriausy 
bės pranešimais. Irano užsienio 
reikalų ministeris prašo Saugu
mo tarybą bent vienai savaitei j 
atidėti Saugumo tarybos posėdi j 
Ivano jkaitų klausimui spręsti, 
šia savaite Irane bus labai di
delė mėtinė šventė. Tada, po I 
šventės, atvažiuotų pats užsie
nio reikalų ministeris, padarytų 
platų pranešimą apie Irano pa
dėtį ir Irano vyriausybės pagei
davimus.

Manoma, kad iki šios savaitės 
pabaigos bus paaiškėjęs ir Irano 
šacho reikalas. Jeigu šachas nu
tartų grįžti į Meksiką, tai Ira
nas neturėtų pagrindo daryti 
toki dideli spaudimą Į Ameriką, 
šachb :i- iškeliavimas išmuštų 
ginklą iš Irano mulos Chomeini.

Dviem didelėm valstybėm pa
darius pareiškimą apie reikalą

Maištauja prieš 
Ceausescu

- ■’ BUCH AREŠTAS, - Rumunija.
— Senas Rumunijos komunistų 
partijos'narys. 81 mėtų Cons-

i tantra Pirvelesču pareikalavo, 
kad "Ceausėfecu- ’. atsistatydintų, 
■nes: jis valdžios priešakyje sėdi 
nuo 1965 metų.

Kritikas tvirtina, kad Ceau
sescu dabar dažnai kreipia dau
giau dėmesio į savo asmeniškus 
reikalus, o partijos reikalai ati
dedami antron vieton. Visiems 
patiko senio postaba, bet Ceau
sescu ir toliau pirmininkauja.

—. JAV tariasi su Saudi Ara
bija. kad gamintų daugiau naf
tos. nes kitur negalės pakanka-

muose lankėsi JAV kongresma- 
nas George Hansen. Idaho vals
tijos respublikonas. Jam teko 
pasimatyti su suimtais, o su ke
liais teko ir išsikalbėti. Kongrese 
manas Hansen domėjosi jų liki
mu. Jie tvirtino, kad jų nekan
kino, bet nuotaikos pas sulaiky
tuosius labai blogos. Demonst
rantai šūkauja apie mirtį ame
rikiečiams ir visai Amerikai. 
Jie reikalavo mirties preziden
tui Carteriui, o sulaikytiems 
taip pat pranašavo mirtį. Suim
tuosius -1-'«ia tas faktas, kad de
monstrantai ’o'-Skai negalvoja 

i’^’ko tarptautiniu susita- 
ir visai negerbia kitų tei- 

Jiems ir į galvą neateina, 
jie rūpinasi tiktai savo Th-

ir ’

ir persimetė Į pirmą, antrą ir j paleisti A Sulaikytas Amerikos 
kitus aukštus.

— Mula Chomeini ir toliau 
kalba prieš amerikiečius, kaip 
didžiausius Irano priešus.

— Amerikoje studijuojantis 
Irano jaunimai nenori vdžiubti 
į Iran$, nes bijo ten kylančio 
vis didesnio varžo.:

diplomatus, manoma, kad Sau
gumo taryba priims rezoliuciją, 
smerkiančią dabartinį Irano re
žimą. už diplomatų areštą ir pa- 

. reikalaus, tuojau paleisti visUs 
suimtuosius. - ■

? TEHERANAS. Iranas.- — Pra
eitą sekmadiėftR amHasAtfos rū-

siu. 
kad 
teresais.

Kongresmana Hensen įsileido c. k.
į vidų, kad pamatytų, kaip už
daryti amerikiečiai gyvena. 
Juos slegia nežinia ir neviltis. 
Vėliau kongr. Hensen kalbėjosi 
su studentais. Jam buvo pasa
kyta. kad jį Įleido tik todėl, kad 
jis yra opozici jos atst^vqc nėra 
vyriausybės narvs ir keliais at- 
veiįais kritikavęs orez. C^teri. 
Jeigu būtu atvažiavęs JAV val
džios atstovas, tai io nebūtu 
įleidę Į ambasadą. Reikalai, esą, 
pasikeistų jęi būtų šachą su
ėmę ir atidavę trafluf.

s
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Kūno, proto in jausmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

eiant nesuluešome ir į giltinės 
g ėbį nepatekome. Nesuskaito 
mi ska’Čiai daug puikesniųriuk 
mus žmonių tokia laime pasi
džiaugti negali. Už tai mes, nau- 

,. . . dingais darbais atskJėkoH'hielietuviai,

l'r ’cs veikto? net itr lėkdami Gana tokius gilt- n šk s veiklos 
kiekvienom is mūsų!-

į? * i f " ’ . ’
Li •ukimfet į jtiųftijtto 

kdrttą vjuš tįplį

ple r i dliiV ’tif T.
tivos univeaiktui Vilniuj* 
Jauta padėka, š'imdi^ų pasiųs 

.a advokato ęhttries OJ įėšęmit 
užvirs pirk ta--knygų apieširdies Jigas. Visi kitų specialy

$

?ADiOVO®IAS IR PAPRAŠYMASDekavokime geradariams ir parlipusiųjų prašykime taisytis elgesiuose. (Mediciniškas raginimas)A.' ii D’ev.ij iri dmsnumą Jo lusingą ir už dangaus bei že- iš gražumą stabuklingą - taip dėkojo už gėrį mūsiškis pralotas'Adomas Jakštas. Mes dabar Padėkos dienos nuotaikomis
m

k i me mūsų protėviams —

Dailininką Povilą 
laupą -prisięienąiffDailin nkas Poviląs Kaupas 

in'ė Kaūheil89& melais. Dailės ‘ rokėsi Kaunė mėno mokykloje, o vėliau J. Vienožinskio studi-. joje studijavo tapybą. Į dailininkų sąjungą įstojo 1935 metais. Išeivijoje buvo Lietuvių Dailės Instituto narys.. Jau Lietuvoje jis dalyvavo beveik visose dailininkų rengtose parodose. , : Jo darbų yra Čiurlionio galerijoje, Vilniaus Dailės muziejuje, Šiaulių Alkos muziejuje ir kitur. Jo tapyba’= piiižymi ’&Įt'dHrigtf stiliumi,r r aini',’" spalvoti ga.- H '
Daug įdirbo** vir?i>'išeivijoj e. Wiurzburgo pabėgėlių stoVyklo- . ' je 'su dailininku Česlovu Janušu turėjo meno studiją. Daug tapybos darbų sukūrė ir Chicago j e. Čia su dailininku Petrą vi-, čium ir kitais dirbo ir menp mėgėjų studijoje. Kaupas buvo, draugiškas, nuoširdus ir atviras. Daug draugų turėjo dailininkų ir kitų tarpe. ,Povilas Kaupas mirė 1978 m. spalio 10 dieną. Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapmėsėl Suėjus metinėms . draugai nutarė šį kuklų, bet ryškų kultūrininką atžymėti. Lapkričio .16 ČL .Čiųp- T lionio galerijoje (Jaunimo centre) buvo( surengta jo’ kminių paroda. Išstatyti' 72 jo tapybos darbai. L. Tautinėse, kapinėse ' jau statomas : pariairiklašl Pa-., minki o projekto, autorius — dai- ISiinkas. A. Marčiulionis. . Taip pat j au-^riisdinaiha’ YiI‘,|r^il: pasirodys ^oVikj! Kali-po -mą?npgxiafiją. ų.J^ rūpinasi r dąilininkąri:,Br,-. jŽffūri- , . nas,: j. ,Mąrčiųji<^up įr 4- . ■lis) Tąi^^a^yv^sųĮūią^s^Mor . nogfūjajai ‘^n^dziagą, surmip- ir., jsurędągayo'į,- dąil. ,Br<. Mudrias,..■Visiems šiems. dąpjjan^; ailikū.-. . į. sudalytas. ^ndras.>^q=mįpei;as,. .į,. kurį,'įeiną. dąįįinihkąi j^ąyęįuįię-, nis. Mieliulis ir Murinas; .taip . ' pat draugai Br. gįliūnas.'V.^iląįr žeiką,. y. Kąsniūnas, D. Baraiis- ■- kienė ir,D^Aįug^e»ė..'T

, . - pi Venclova

šiam kraštui, ir tol taip elgtis- Aelū visiems pavieniams as nų pioftsijonalai prašomi tuo jau siųsti savos specialybės knygas. Tegul tėvynėje mūsų gydytojai sėkmingiait gydo ten likusius mūsų brolius. Siuntimas kiek komplik uotas. Norintiems patars čia rašantysis, ši. aip žmonės prašomi remti Alvu- dą jo minėtose pastangose. Simpatingasis Antanas Kazaitis šiandien žadėjo atnešti savo duoklę Lietuvos universitetui.IŠVADA. Ruoškimės .savomis asmenybėmis tapti tikrais žmonėmis. Tada artimui geras darbas bus mums būtinumas be jokio vargo, o su didžiausiu' pasitenkinimu atliekamas. Dėkokime visiems geradariams ir renkimės savą veiklą remti sava energija, o ne degtine. Per degtinę laimėtas centas prilyg- ista praradimui žaliukų šimtinės. .PASISKAITYTI. John Nash: Developmental -Psichology. prentice — Hali,, Ine.

menų. Tuk’ais lietuviai būdami pajėgė nemeluoti Tvėrėjui, tėvynę ir artimą gerbti.
Dėkingi būkime už 

mažmožiusDidžiai žmoniškivos tik atsikėlę rytais iš lovos, dėkoja Dievui ir artimui už šiltą kambarį, skanius — sveikus pusryčius, gerą dangojų ir pajėgumą dirbti. Sveiko proto lietuvis supranta, kad lygiai geri Žilienės kituose kraštuose nė sapnuoti nesapnuoja net šešėlio tokio gėrio, kokį mūsų dauguma čia turi. Tik lietuvio’ vardo nevertas asmuo sakosi, kad tas gėris savaime jam skirtas; kitaip, girdi, nė būti negali. Deja, taip nėra gyvenime. Taip nebuvo ir niekada nebus. Jei mes šiandien esame sotūs, apsirengę, pakankamos sveikatos ir ne vergijoje, tai tarkime ačių prieš mus gyvenusiems ir su mumis besirandantiems pažįstamiems ir visai nežinomiems asmeninis. Jų artimui skirti darbai įgalina dabar mus naudotis taip gausiomis gėrybėmis. Juk, karžygiški broliai — laisvės ginėjai, vergiją naikintojai, visokiausių tamsybių šalintojai dirbo — kovoję, tūli net galvas paguldė, idant geresnis būtų gyvenimas mums visiems. Už tai ne tik dėkokime visiems geradariams savu žmo'nišku elgesiu, bet ir eikime visomis jėgomis’ padėti išbristi iš vargo kiekvienam už mus nelaimingesniamĮ savo broliui ir seseriai, bei įvai- . riopai skriaudžiamam, visai nepažįstamam žmogui.Kad mes čia dabar esame lai- ■ svi iš džiaugtis galime šio kraš- ' to gerybėmis kai niekur kitur

nepaliaukinier kol mūsų krūti
nėse širdis gyvuos.

Netvarkinguosius tvarkinga 
elgsena siidrauskime

siauginusiems žmoniškiausių asmenų. Apie pastaruosius senovės romėnų istorikas Tacitas rašė, kad lietuviai yra žmoniš- kiausi žmonės (homines huma- nissimi). Tik taip žmoniškais būdami lietuviai kuogražiausiai puošia ne tik tėvynę Lietuvą, bet ir svetimtaučius žavėie žavi savu visuomeniškumu, artimui pagalba, darbštumu, moksliškumu, gėrio — grožio — tvarkos darnos užlaikymu. Lietuviai, būdami žmoniškiausi, neužpul- dinėjo kitataučių, o tik gynėsi Inuo užpuolėjų. Lietuviai karžygiškai gindamiesi žūdavo ne svetimose žemėse, bet savose giriose.Didžiausią gėrį — žmoniškumą Įsigyti galima tik didelėmis pastangomis Žmoniškumas lietuviuose atsirado savaime. Reikėjo dėti didžias pastangas lietuviams tėvams, idant jų vaikai įšauktų geravaliais: sau laimę kurian. čiais artimui naikinant, o ne kankinant jį. Toks lietuvių tėvų sveiku protu vadovaujantis savų vaikų auklėjimas buvo sėkmingas, nes lietuviai tėvai atliko kuo geriausiai savas trejopas pareigas. 1. Tėvai pajėgė žmoniškai, o ne perdėtai vaikus mylėti. 2. Tėvai sugebėjo vaiko To-: elgesius tramdyti ir 3. Jie leido pajėgia • būti vaikui augti — vystytis natura- įsmenybėmis. liai. šitoks trejopas lietuvių tė- imais, s iapusieji. Už.no, Lietuvai prisiauginti reikia- nemirėme, kad visko trūkstant skaičių žriioniškiausių as-; nesušalome, kad ligoms siau-

gyvendami ir Tvėrėjui už tikrai gražų dangų dėkodami, ryžkimės toliau jau neteršti savais nirkdarbiars taip gražų žemės veidą. Dangaus platybių teršti nepasiekiame, todėl dar iki šiol niaironiškai gėrimės vasaros nakties dangumi: - “O kas per nekils — dega žvaiždės aukštai, bemirkčioja tartum akutės’?..” Visai kiti dalykai nusiduoda ant gražios žemės. Čia dar tikru žmogum netapusysis iki šiol negirdėtu neregėtu brutalumu teršia iki neatpaži. nimo jakštiškąjį žemės stebuklingą gražumą. .Apkalbos, barniai, nesantaikos, kovos, karionės - karai bei įvairiausios žudynės vis tai didžiausi paties nelikusio žmogaus teršalai kloste ‘ klostosi nuo neatmenamų karkų ant žemės paviršiais. ••Blogiausia, kad tokiame ter-; Šime dalyvauja lygiai bedievis,' kaip ir 'tikintysis,J dargi krikščioniškų —- katalikiškų. grupių nariai* net vadų iieišškiriant, ir garsinasi Kristaus vardu eina žemes švarinti. Matom, kad ne tautybė. ,.ne religija, ne užsiėmi-į mas bei kišenės storumas pajė-! gia dailinti žemės veidą, kinis daiiminkais vien tik- savon savais1 'neisite tiktais žmionėmistari šioje i'adėkcs ' dienoje- dėko^ nią

ne-

Visokių nesusipratėlių gausy,, bė siaučia mūsų aplinkoje. Budėkime, kad nepatektume į jų 
žabangas. Menkesnės asmenybės žmogus ima pain irsti savo ge
radarius ir pradeda klystkeliais žygiuoti, fe, visokerįopus 
šios žemės menkniekius' gerb
ti. štai, girtauti.'trokštantysis ir per girtavimą mėginąs lėšų susižvejoti mūsiškis džiaugiasi, kad svaigalus mėgstąs ir svaigalų gamintojo remiamas tūlas gydytojas kiekvienam pataria kasdien išgerti po porą stiklelių degtinės, būk širdies apsaugai nuo sklerozės. Dėkoti turime visiems mus nuo tokios netiesos saugotojams, įskaitant ir šio krašto sveikatingumo sargyboje (National Heart, Lung and Blood Institute) esančiam dr. William P. Castell:, kuris išdrįsta mus ginti nuo girtavimo nelaimių. Jis žalą, minėtų poros stikliukų svaigalų kasdieninio gėrimo, viešai nurodo, pareikšdamas: — “Kaip iš viso galimą j patarti gerti. svaigalus kiękvie. nam, būk, širdies ąpsaugari! Tai perdaug rizikingas, patari .mas. Taip patardamas gali pa- Į taikyti ant tokio žmogaus, ku- : ris yra linkęs į alkoholizmą. Ta: da bus suardytas visas, jo’ gfYė- , . v. Inimas, o taip pat ir jo šeimos.’? ant sios žemes, dėkokime siO] ■ ■

uicniius ir organizacijoms, apakinančioms savo sudėtingoje ir didžioje veikloje be svaigalų, čia .viešąi prašome jau pakarto’tinai Jaunimo Centrą ir kitus iš visuomenės lėšų7 gyvuojan-
eitis vienetas apseiti be. svaigalų. Vyresniųjų pavyzdžiu pradėję girtauti jaunuoliai lieka nelaimingais sau, šeimai, šiam 
kraštui ir tėvynei Lietuvai. Ta jų nelaimė. turi atpratinti dar * * ■ į ‘ JT ' ' ’ ’kžmonėmis' save laikančius visus mūsiškius nuo viešo' ir privataus girtavimo. Visi turime keistis į tvarkingesnius žmones. Kito kelio į laimingesnį kiekvieno iš mūsų byvenimą nebuvo, nėra ir nebus. Turime ALVU- Dą, taip sudėtingą darbą dirbant} be svaigalų talkos. Jo pavyzdžiu pradėkime visi kiti nemeluotai. talkinti savo- artimui/ ypač' jaunimui, šios Padėkos dienos laikotarpyje stiprinkime ryžtą- bristi laukan iš svaigalų balos. Tai bus mūsų vienas kul-.

Be alkoholio apsėdantiems K1 
dėkokime ir jais sekime ,2:Todėl męs dėkokime visiems, tiek pavienėms asmenims, tiek organizacijoms, kurios apseina be svaigalų savo veikloj e.) P.alaį- .. . .. . . ,. . ... , , . . i. , Ikvkime visas- kultūrines istaigąs,dvasia vų digešys su savo vaikais Įgali- vyne ap eidę, badmetyje badu ' - ■

krašto sūnums ir dukterims ati- davusiems savo brangiausią turtą — sveikatą, net gyvybę, kad tik šis kraštas nepatektų vergi- jon. Tą pačią - padėką reiškime Lietuvos gynėjams, kitų kraštų geriems žmonėms,, kad mes, tė- be svaigalų savo Veikloje.) Įšalai

AJCLIVo. A cl L UUo 11XLXOLA V IkPULCIO ■ lYCll-- ■ , jįj .>tūringiausių darbų atliktas šiaisJ .metais. Gana mums save ap-1 ADELES DUOBLIENES gąudinėti, būk.per degtinę mes L- SVEIKO MAISTOsurenkame lėšas jaunimui tąl«|. i RECEPTAS kink, jo .yeikloje. Juk, -tikrunĮO- je per degtinę pinigo telkimas yra jaunimo į karstą užkalimas. Tikrai,, juk mes ireuorime likti tokiais karstakalikais.. Todėl vi- b : .JT * - isi Le išimties išeik,ime tikrai* Žmoniškon veiklon, <kurioje ;n.e-4 bus .vietos visokeriopąųi svai- .ginimuisi. Kas ne kas, bet mūsų dvąsios ir kūno; tvarkytojai 1 .turi,pirmieji pasispausti ir imtis .kuo naudingiausios 'Veiklos, Tik tada priklausys jiems visos mūsų tautus didžiausia, padėką, r Dėkotį tĮirimĄ ir visiems mūsų1 liek jdyasinę, tiek., proto bei. kąno syaikata besirūpinantiems J t dvasiškiams ir' pasauliečiams } čia daug .reikią dirbti, kol mū | . siškis buk išgėlb&'ląš iš'grobuoniškų pelnagaudŽių. . Pastarieji iriesiruĮkiha žriibgatis' sveikatos pagrindais,' bet turtus ittaūha ligos'’šimptoimūš mažinėdami. Už Tai jis" perša lengvatikiams ir iiiediciniškamė tamsume pas- kendusiems visokius niekus pa- vidale Prejiaratidfr' H, Laxaty. vų, anacino - bei ifū6' kosulįc skysčio pavidale.Kiekvienas ' liėttivis turi taip asmenybe sustiprėti ir šią diė •ilų mokslo šviesos pagrindais apsišarvuoti, kad joks pelnagau- dys neturėtų per mūsų sveika-- tos alinimą, per mums visokią beverčių vaistų įaiūlinlmą. NtiC šios Padėkos diėlios visi apsėi- kime be minėtų ir kitų kitokią TV i į spatidds apgavikų talkos
Aprūpinkime mediciniška 

literatūra tėviškės 
tittiversHetaPadėka priklauso • ĄivUduT kad jo pastangomis jau išsiųstos
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kurios neremia savo .yeiklps, svaigalais. Teikime savo pagalbą toms įstaigoms. su sąlyga, kad nebus atidaryta nauja kar- čiamav tiek Jaunimui!, skirtose patalpose-,: tiek parapijų salėse, bei kitose kultūros vardu mūsų pagalba išlaikomose vieloje. Gana turime girtavimo punktų mūsų gražiausioje gyvenvietėje — Marquette picrkę. Padėkos dienos sulaukę, atgimkime kul- tūringesniam gyvenimui: liaukimės savą prieauglį girtybėje auginti it per svaigalus netekti brangiausio ir nuims būtiniausio jauno lietuvio. Per degtinę, pinigas tampa mūsų, bet jauni, irias patenka giltinėm glėbin.Dabar tėvynė Lietuva Skandinama svaikąlųose. Taip, tėvynės užgrobikaa .smUkdtf lietuvio dvasinį pajėgumą. O be dvasinės stiprybės žmogus tampa griaučiais; Taip dabar rengia pakasynas mūsų tėvynei svetimtautis. O čia mes savi są? viems, net tūlų dvasiškių bei daktarų talkinamų duobkasiais trys didžiulės, iki 80 dolerių pa per svaigalus prisistatome» nau- v

Marinuoti burokėlių lapeliai,' ar kanibliukai • “10 puodukų ' supjaustytų; bufp-! kėlių lapelių ar kambliukų, ' ’ • ' 2 puodukai --pomidorų skysčio ir vandens, ’■.•••1 - / 71 poudukas Apple cidėr acto/1 Šaukštai rudo' čukraiis, 12 a. šaukšteliai druskos.
'Darbas:Vandenį ar poiijidorų. sunką, cukrų, .druską ir actą, užvirinti. Sudėti burokėlių lapelitis ar ko- tėlitlsr bėt Meiliais y tf, ries kaitinimo laikas yra skTrlifigaš/ŽSu- mažinti ugnį ikf ihinitmiaio-ii lapelius karts nuo karto pamaišyti, kad apsemtų juos skystis. Kaitinti tik 5-7 minutes, nes tas priklauso, kaip stotas šluogšfiiį jų yra inde. Jei kainblitikai — temperatūra ta pati, tik kaitinimo laikas ilgesnis — 10 minučių. • ■ 'Karštus sudėli į išvirintus, hermetiškai uždaromus stiklus r, atšalus, laikyti iki iiaudoji- 
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Detroito naujienos Lerods 1927 meto išJo žmonakilusi. II.
Balfo 76 sk. auky vajus

jau užsibaigėVajus užsibaigė su 35 metų ' jubiliejumi lapkričio mėn. 11 d. Vajus pasisekė labai gerai, aukų buvo surinkta per 4,600 dolerių. Balfo vadovybė dėkoja visiems rinkėjams ir prisidėjusiems prie kilnaus šalpos darbo, o labiausiai dėkoja aukotojams.
Latyiai paminėjo savo 

nepriklausomybės 
>i61 -qsias metines 

’ • r ,Lapkričio mėn. 18 d. latviai atšventė 61-ąją nepriklausomybės šventę. Trumpai paminėjo ir per Lietuvių Melodijų radijo valandą. Užbaigai sugiedojo latvių Tautos himną.Į latvių nepriklausomybės minėjimą ir vaišes buvo pakviestas Detroito Lietuvių Organizacijų Centro pirm. dr. Algis Barauskas sYi žmpna. Iškilmingos šventės proga A. Barauskas pasveikino susirinkusius latvius ir tarė trumpą žodį. Jis pastebėjo, kad lietuviai su latviais Detroite glaudžiai Bendradarbiauja ir gražiai sugyvėna;.' taip pat gerai sugyvena ir'šiū.estais. Lietuviai, latviai ir estai sudaro bendrą Pabaltiečių komitetą ir bendrai • --st-. 1 2• •veikia.

aukodavo po šimtinę. Nemažės- nėmis sumomis rėmė ir lietuviškosios Skautijos fondą. Stam-' biomis sumomis rėmė Lietuvos laisvinimo darbus per Amerikos Lietuvių Tarybą; taipgi rėmė Lietuvių Fondą ir Balfą. Buvo nuosaikus, taktiškas, blaivus, geros širdies, švelnus ir rūpestingas savo šeimoje. Buvo man dagus su pacientais. Daugelį gydė neimdamas net mažiausio atlyginime ir net pats neturtingą sušelpdavo.Labai mylėjo jaunimą. Po re- į guliarių savo praktikos valandų ! patikrindavo skautų, vykstan- į. čių stovyklauti, sveikatą. Buvo JONAS KAIRYS skautas, gyvenąs po Dievo, tėvynės ir artimo meilės vėliaya.Dalyvavo Tėvų Skautų komite-1 te, buvo Baltijos skautų tunto narys, skautininkas ir skautas, apdovanotas Skautų Sąjungos j ordinu. Mėgo ir sportą ir žiemo- ' mis slidinėdavo. Buvo nuoširdus, Radijo klubo talkininkas, pro-' gramų užrašyme į juostą.Dr. Povilas Šepetys, visiems talkindamas, pamiršo net save.’ Staiga apsirgęs sunkia ir nepa-' gydoma liga, atsigulė Provi-j dence ligoninėn pasigydyti. Pa-! sirgęs apie keturias savaites. 1979 m. lapkričio 7 d. mirė.Velionis buvo

IŠAUŠ NAUJA GADYNĖ
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Naujienų phitinuno vajaus, 
uiu kuklia auka ir prašau už ja 
s mlinėli Naujienas mano “va 
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Mirė taurus lietuvis . 
dr. Povilas ŠepetysDr. Povilas Šepetys gimė 1917 metu spalio mėn. 17 d. Lietuvoje; kilęs nuo Biržų. Gimnaziją baigė Biriuose. Baigė Karo mokyklos '. 20-ąją laidą. Buvo pirmo .pėstininkų Didžiojo Lietuvos 'Kunigaikščio Gedimino pulko' karininkas, su Pirmuoju pulku Įžygiavęs į Lietuvos sos- -tinę Vilnių. 

- _ r * f . . 7 - •* ' ' ' ‘Rusams okupuojant Lietuvą, kaip ir daugelis lietuvių pasitraukęs Į Vokietiją, lankė Miuncheno universitetą, apgynė disertaciją ir gavo daktaro laipsnį. .. P. šepetys, turėdamas dakta- . ro laipsnį, atliko Providence ligoninėj^ interne pareigas ir '1975 m. pradėjo verstis privačia ^medicinos praktika. Gydytojavo . skautu stovyklose. Ligonius aprūpindavo vaistais ir kartais pats apmokėdavo vaistus bei kitas išlaidas. . Kalėdų proga ' Gabijos ir Baltijos tuntams pa-

NEBUS-SKURDO, SIELVARTOS; ŽMONES. ., : ILGIAU GYVENS iAudros praeis ir vėl bus ra-i saulinės konjunktūros nenorma ■ mybė,; taika, amžino nieko'nėra, i ųą padėtį, tautų galvažudiškas pranašai garsiai kalba, pranašauja. Vieni sako, kad artėja -neriboto gerbūvio gadynė', užtikrina, kad bus visiems iiuos- laikio ir gausos perteklius ir mokslo bei technologijos pažangos dėka ligos bus nugalėtos, žmonės sveiki ilgiau gyvens ir ■mirtingumas bus atgyvenęs savo amžių, nebebus skurdo, siel-pašarvotas, vartos, pasmerkimo, išauš nau- Charles Step laidojimo koply- ja gadynė. Kiti — atvirkščiai, čioie. Atsisveikinimas įvyko lap-.Jie, tarsi atmetę maloniausias kričio 11 d. Atsisveikinimą^pra-I optimistų- prielaidas, sako, kad vedė buvęs"Skautų tunto tunti- Į žmonija netolimoje ateityje suninkąs Jonas Asminas. pradėjęs! silaūks didžiausių nelaimių, bus sekančiais žodžiais: “Po Lry- badas, marai ir žus kas gyvas, žmm klūpo mūsų d’enpš, kaip pražus ir mūsų mieloji Žemės motina kadaise... Kur tu, Kur aš... j Kim tūkstančiai nueis? _________ ________ ________ o__ vGarbės sargybą nešė Baltijos , našų prielaidas, į šių dienų pa- tunto skautininkai, vyčiai, Ga-! , ____ ■— ___ ____bijos tunto skautininkėą ir lie-j sys Garliauskas; Karių Vetera- ■ nų-Ramovėrių vardu — Stasys Į šimoliūnąs; „ Detroito Lietuvių Gauta užuojautos telegramą j Organizacijų CĮentro vardu — nuo brolio iš Lietuvos. Sesės ir j Antanas Sukauskas; . Lietuvių broliai skautai sugiedojo giesmę \ Fondo ir. LB krašto valdybos “Sutelk mus, Viešpatie, būrin, !• vardu — pirm. Vytautas Kut- padangėj savo atviroj, ramybėj ir tvloj”. Maldas atkalbėjo kun. Povilas Dilys iš Čikagos.Pirmasis atsisveikino dr. J. Weidner, Providence ligoninės- štabo atstovas. Lietuvių gydytojų vardu atsisveikino ,dr. Otonas Vaitas; Baltijos ir Gabijos i tuntų vardu — Jurgis Jurgutis; ALB' radijo klubo vardu — Sta-

planeta. Atseit, bus pasaulioKur dar nevienas?-  ̂galas?- —-—-- I Atsižvelgiant Į skirtingas pra-
tuviai gydytojai. Prie karsto; stovėjo tautinė vėliava.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

Like aS leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anetin starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

kus; Lietuvių Namų draugijos vardu — Marijonas šnapštys, ir Balfo vardu — Jurgis Baublys.Raštu atsisveikino.. Lietuvių. Skautų Sąjungos tarybos .pirm. V. S. Milkovaitis. Visų atsisveikinimai buvo giliai prasmingi.Sekančią dieną. St. Pauls Amerikos Liuteronų bažnyčioje, buvo gedulingai atlaikytos pamaldos už mirusio Povilo sielą ir nulydėtas amžinan poilsiu Į Grand Lawn kapines Detroite. Karstą dengusi Tautos vėliava perduota velionies žmonai. Visi atsisveikinusieji ir palydėjusieji pareiškė gilią užuojautą žmonai Vandai, dukrai Astai, sūnums — Arvydui ir Manvydui, giminėms ir draugams.Tebūnie tau, Povilai,. lengva svetingoji Amerikos žemė!
'Antanas SukausUas

kovas, seimų suirutes, gausėian-1 čias porų skyrybas, jaunimo i D’-as’kalfimus, nenoromis tenkaĮ kiekvienam sveikai galvojau- i čiam susirūpinti rytojaus likimu.Bet ir anais laikais pranašai vis kalbėjo apie “pasaulio galą”. Buvo baisūs karai, buvo masinės žmogžudystės, siautė badmečiai, karai, žmonės kentė nuožmių ligų kančias. Audros oraėjb. užviešpatavo ramybė ir taika. Žmonės vėl kūrė, gyvenimas atg’io. Kilo Pirmasis Pa- * 'saulinis karas.'' Daug turtų sunaikinta. Žuvo ir daug nekaltų žmonių. Žmonės kalbėjo, kad kaizeris Wilhelm buvo • tasai šventraštyje minimas antikristus.'Jau ir tada’ sakė, kad “Pasaulio galas arti”. Bet didžiosioms audroms praėjus, ir vėl gyvenimas atgijo, atgijo ' ir 'bendroji kūryba. Mokslas ir technologija stebuklus padarė, užkariavo erdvė ir į Mėnulį žmogus užkopė.Todėl, atmetę •• pasimistines prielaidas, kaip nevykusios galvosenos padarą; pakalbėsime apie mums malonesnius ateities pažadus, apie optimistines ateities prielaidas.' MŪSŲ. ATEITIS ROŽĖMIS NUKLOTAF.M. Estandiafy yra sienas iš žymiausių ekspertų savo srityje. Savo įdomiomis ir optimistiškomis svajonėmis jis išsiskiria iš kitų, į save atkreipė visuomenės nuomonę ir jau spėjo atitinkamos pagarbos Įgyti. Jis. kaip patirsime, yra kvalifikuotas savo srityje ir gali pasakyti, ko žmonija gali tikėtis netolimoje ateityje. Apie ji labai plačiai rašė nelietuviškieji dienraščiai, jų tarpe ir didelis Tampa Tribune dienraštis ir eilė žurnalų. Manau, yra pravartu ir mums Naujienų skaitytojams su jo minti-

Apsilankiusius sverius negal-- ii pavaišinti savu gamintu genas rūšies vynu. Be to' jie per vasara augina kasmet apie 15 tūkstančiu viščiukų. Juos gau- vos tik išperėtus. Palaikę inkus 16-18 savaičių, kai. .. . . j vištelės jau pradeda dėti kiau-imėv.au saKjti g^ene, ntsjįįnjus> biznieriai ištuština PeL hemai artėjant jie kasmet iš- ;ro viili(k,s Tuol]le| abu (leda ruoštis pensininko ramiam gyvenimui rloridcje. Prisikrauna laivą kurį prie automobilio prisikabinę vežasi į Florida Katriutės paruoštus žiemai grvbais ir kitonus maisto atsar' K / *gomis iš kaimo, atsisveikina su kaimynais ir lapkričio mėnesyje Padėkos Dieną jau švenčia saulėtoje Floridoje.Kadangi per vasarą su Petru dalindavomės žiniomis iš lielu- viško pasaulio ir jis pamėgo Naujienas labiau už kitą lielu- gerb. siun-

mis susipažini. Pirmiausia, ką važiuoja į Palm Harbor, Fiori-! apie jį sako mokslo žmonės. įur j.,n (jaug nietų tliri,Estandiary yra autorius, iek- paini iii pavėsyje prie melsvo torius. Moky.ojauja Naujoje ežerėlio savo vila. Iš čia jie daž-; ■ockfcnių Mokslų mokykloje, nai aplanko' Lietuvių Klubą Si/ Niujo ke 'r KaUiornijos umver- į siete Los Angeles skyriuje. Loiš Smith, Kalifornijos univer- ; siteto Humanitarinio skyriaus galva, kalbėdamas apie Estandiary yra pasakęs: “Estandiary yra mugu pasamdytas mokytojauti mūsų amžiaus prasilaužimo: 25' metų kursuose dėl to, kad jis yra kvalifikuotas mums' --------- - -pasakyti, ko galime tikėtis susi- : puolio ir spiralinių kainų. Ener- 1 laukti netolimoje ateityje”. Gi I gijos stokos baimė yra dirbtina, , dr. Lester Singer. Naujosios So- į jokios stokos nėra, yra tik poli- i dalinių Mokslų mokyklos Niu- Į tinė stoka. Žmonės yra išauginti jbrkę galva, kaip ir norėdamas j ir išsiauklėję puritoniškojo skur- papildyti Lois Smith nuomonę ! do ir nepriteklių senajamae pa- į apie. Estandiary. pasakė: “Kai-1 šaulyje; tiki, kad jie nėra verti, I bant apie futurizmą ir futurologiją, jaučiu prievolę pasakyti, 'kad Estandiary yra kvalifikuotas .mums pasakyti. ko galime susilaukti mūsų gentkartės laikotarpyje”.. ; ■ .Prielaidos, tiesa, gali atrodyti ir fantastiškos ir gyvenime įvykdyti neįmanomos. Bet iš patirties yra žinomas faktas, kad ir realybė nėra galima be svajonių. Tikrovė eina ranka rankon su svajonėmis, nors tos svajonės gali atrodyti ir atskiro žmo- gaus fantazija. Todėl ir šiuo * | kartu, pasitikėdami laiko teikia- j Z momis aplinkybėmis bei galimy- ] bėmis. priėmę už tikrovę, pažiūrėsime ką mums pasakys Es- .tandiary. Viltyje — galybė.— Pesimistų prielaidos. — pasakė Estandiary. — yra kraštutiniai nepamatuotas pesimizmas. Dar toli nuo perteklių nuo-

nemažai:t a: nesicretina. ; ka su Petru iri Kaiy, neišvengiamai tampa juj draugais, nes ji? aini lalrti ma-! lonūs ir linksmi žmonės, svetingi ir nenuobodūs, moka su visais sugyventi.Petras Gcrčvs Amerikon ai-

; nėra užsipelnę tų liuoslaikio ' gausos .perteklių malonumų. Vi i sa tai juos padarė moraliai sąži- • ningais, kaip ir .tos mintys, kad tik gausos rage tegali gausos pertekliai begaliniai vartaliotis, j tada, kad jau mes dabar ta link- Į. me žygiuojame.(Bus daugiau)

viską laikrašti, prašau Naujienų administracijostinėli Petrui laikraštį jo žiemos adresu Floridoje. Mes, Petro ir Katy’s kaimynai — lietuviai ir amerikiečiai, nuoširdžiai linkime, kad jie ten smagiai ir sveiki praleidę žiemą, pavasarį su' grįžtančiais paukščiais vėl pa- i sirodytų mūsų kaimynystėje. 
' L. Venckus

t 

i
• Laikraščiai pirmauja skelbimų rinkoje. Jie gauna 29.1% visu garsinimams skirtų pinigų. Televizija gauna tik 20.1%.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HI.

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSAtdara’šiokiadieniais nuo

9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
E. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

■ • Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
I, IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo šimučio
t AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
* 500 psL Kieti viršeliai ..

2Prel.riJ. 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
- UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

KNYGOS ANGLU KALBA
I. JacnttaM. A KltS 1M t> A K K. Ir hjfmrfn

♦eraivml naiorti fi fyvenlmo. Lenfrae rm raioA 
’50 nei. Kelno 050

Of JuetM B, Konfluo, HI STOUT OR LITHUANIA. UetaTM I«tort1« 
vntrauka nuo ne* aeiiqjij unžiu Iki pokario reotū. Vidutinio fnrme^n 
wL. kainuoja SS.OO. T ’

Dr. Jmih B. Kenčlpe. VYTAUTAS THS OR R AT. literiniai DTK Vy 
tavto bronfai. paliepiant te talko T.ietrrro* valatrbėa ir io« raimmo '■•terli» 
tll nei Kaina SS.OO Kletala Grifeliais *4 00

Damnma Hn koreu m rinkamo® dovanot f vairiom lt progomis. Jai b 
Wtaa knygai relinu Wgytf etaflankiuc 1 Naujienai arba atatantiu fekl • 
Multine nerlalda

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.______________$10.00

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

Minkšti viršeliai .. $10.00

$5.00

$6.00

NAUJIENOS
i

ITW lUwtfe fftfaUd Rtrwt m <M«B

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI
NAUJIKMOSe GALIA.A GAUTI NKPAPKASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMKNtS VEIKSJO IR RAIYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A..J. Gveawt — MINTYS IR DARBAI, 250 pel.. UečlaniHna 1908 

metij hytiuA Jablonakic ir Totoraičio lannaa dienai tr auti 
rGptetreą. —...    0,88

Jr. a. J. Oueaen — DANTYS, jįj priettflra, rreikata ir groifa
S3.MKJetaia rlrtallala, vietoj* M.00 <!ib«r Hk _____ _ __

MlnHUlf HriolUli tfk _ _____________________
Dr- A. J. — A U KITA KUtTORA — tIAUftO* tMOMftK,

KeUoo4e ■nropt IfpOdtLri. Dabar tik _______

Ų39 S,;Halsted St, Chicago, 11. 60608 17S> S». HALSTKD 8T, CHICAGO, £LL. W55I

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________________ $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai _

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto iilaidoma.

_____ $10.00

I ■■ nąuji«mq£, oicą»< k ILL, Tuesday, November 27, 19J9

I
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vien
Tilžės vaizdas iš Panemunės žiūrintPAVERGTOSIOS TAUTOS IŠVADAVIMAS

1951

A3.00 
118.00 
I 3-60

mo 
■-V 
4IZ

>13.00 
< *00

pusei metu--------
tnm* . mėnedams 
danam meneriui

• Vienas colis lietaus viena
me akre-žemės sudaro 27,000 ga
lonų vandens. Seniau akras bu
vo žemės plotas, kurį suardavo 
per dieną pora jaučių.

Jžuaniuęee.' 
metame 1_ 
pusei meta---

ZIGMAS SUTKUSIdėjiniai pūvančios ir besiskaldan ;čioš Žurnalistų sąjungos reikalu

valstybių klausimo? Klausimas turės būti iškeltais atei- 
n ančių’ metų’ lapkričio-- mėnesįvykstančioje Madrido

1) ' NACINĖS . TIRONIJOS 
METU .pogrindy] e susijungę vi
sos vokiečių politinės grupės, iš
skyrus komunistus. . . , ... .

. “Ir Įvyko tai( kas ^pirma-ro
dėsi neįmanoma: senieji so
cialdemokratai, Centro žmo
nės, liberalai ir . konservą to 7 
r i ai, civiliai ir kariai,- katali
kai ir protestantai- vėl susi
jungė, senaisiais Vakarų.-.pa
grindais.: .. Kiekvienas -jų bu
vo pasimokęs... Po daugelio 
metų buvo .pajustą,-kad reikia 
rimtai stengtis- bei. norėti • vieA 
nąs -kitą suprasti, ir .ghrbij;..? 
Atrodė, lyg kad saulė būtų

■ prasiveržusi pro juodus debe
sis pirmuoju savo. spinduliu" 
(Fabian von Schlabrendorff— 
Ojfižiere gegen Hitler. Eu
ropa verlag—Zuerich 
ft ps!.).
£is pogrindis rengė _• sukilimą 

prieš. Hitlerį, . vadovaujamas 
vok. karininkų - (1944). .Sukili
mas, tiesa, nepavyko. Bet šian
dien. ke] įama visa ■ tai aikštėn ir 
skelbiama, kad ’ .vokiečių tautą 
buvo atstovaujama ne..nacinės 
tironijos, kuri-laikė tautą su
kaustytą, o josios -elito, kuris 
buvo susitelkęs į pasipriešini
mo sąjūdį. ’ •

2) PRANCŪZIJĄ OKUPA
VUS VOKIEČIAMS, pogrindy
je susitelkė į pasipriešinimo są
jūdį prancūzų tautos elitas, iš 
visų pasaulėžvalginių ir politi-

, .t Atstovų rūmai, užsienio komiteto patariami, 
balsiai priėmė rezoliuciją Np. 200. Ta rezoliucija 
narna.prezidentui Carteriųi paruošti reikalingus doku
mentus Lietuvos," Latvijos ir Estijos nepriklausomybės 
klausimui- kelti Madrido konferencijoje. - 1 •

Amerikoje prezidentas ’veda užsienio—politiką, Val- 
stybės’-sekretorius glaudžiai - bendradarbiauja su prezi
dentu, betjų-ezi{įenĮ4is įsako,£j<adąir'koki klausimą < kel
ti. jPreziįehtas rįustato užsienio politiką, bet Kongresas 
jam gali* nurodytąją jis turi daryti Prezidentas priva
lo kreipti dėmesį į ątskįrų Rūmų nutarimus. Jeigu prie-

M L t - M -f esė - - * ■ * *

Athtpvų Rųmų.b^Įso.pi^kieda..dar Senatas, tąi, tada 
Kongreso patarimas’'prezidentui tampa Įsakymu.'

i Atstovų Rūmų -ręzojiudją jau-,-turi ne tik Valstybės 
departamentas?, bet ją. turL-įr Senatas. Klausimą svarsto 
Sefiato užšihio' 'kdmįtėtas, ' kuris yra'daug galingesnis,

— Žaizda, padaryta šaunamu 
ginklu, gali būti pagydyta, bet 
žaizda, padaryta liežuviu, nie
kada nepagydoma. (Persų pa
tarlė)

I (Tąsa)
Stambesnės visuomeninės organizacijos ne

retai turi savo garbės teismus. Kaip kiti valdy- 
mdši -organai; Garbės teismai, narių renkami.' 
Tolį tad Garbės teismą' išsirinko ir žurnalistai, 
kuįjie priklauso, LŽS grupei. Reikia dar pasaky
ti, kad Lž narių tarpe daug ir tokių, kurie nieko 
nerlšcu tik LŽS skyrių susirinkimus lanko.

rTad rinkikai”žurnalistai'pasitikėjo išstaty
tai! kandidatais ir -išsirinko tokį ‘teismą”, nes 
gaįvojo, kad kandidatai gerai įsisąmonino orga
nizacijos įstatus, esą aukštos visuomeninės ir pa
triotinės moralės asmenys.

■ Rinko Centro Valdybą, Garbės teismą ir 
Kontrolės komisiją. Šių organų trijulė, pagal L- 
ŽS įstatus veda ir tvarko organizacijos ideologi
ją Trveiklą. '
I i LŽS Į'Scūtubse (skyrius VI, paragrafas 15) 
nu|b<lyW:,€ '

Gblbės i eismas sprendžia narių savi- 
?tarpio ginčus/kiTusius ’Sąjuųgos_ veikimo sri-

pr|šymus,-^'Salomėjos Neries perskaitytą poemą, nuta 
Fė ias Valstybes priimti į. SoviėtųSSąjūngą.

' I ' -s* A“ ’ ■ ' ’ '
r Bet JAV to “priėmimo

gų ir darbo nežinančių asmenų būrelis. Tada Cen
tro Valdyba privalėtų prašyti Kontrolės komisi
ją suspenduoti kvaištelėjusį Garbės teismą ir 
ruošti naujo Garbės teismo rinkimus.

Juo labiau Garbės teismas negali spaudai 
nurodinėti apie ką rašyti ir ko nerašyti. Tad Gar
bės teismas imtųsi jau cenzoriaus pareigų. To
kių pareigų laisvose šalyse nėra. Tai tiktai ap
gailėtinos “Visuomeninio darbo vadybos” atsi
minimas; darbas, kurį Lietuvoje varė kontraver- 
sinis Visuomeninio darbo valdybos vadeiva Vin
cas Rastenis.

Tai tiktai diktatūrinių šalių cenzorių žirk
lės ir jų raudonas pieštukas. Tai buvo, kada Vi
suomeninės darbo vadyba įsakmiai liepė dėti 
Vinco Rastenio straipsnius opozicinėje spaudoje.

Aišku, Garbės teismo nariai gali reikšti sa
vo asmeniškas pažiūras kaip išmano, kaip suge
ba. Tai jų teisė. Bet jie negali kalbėti viešai Gar
bės teismo vardu. Tai už jų kompetencijos ribų. 
Dabar jie sumaišė buvusios diktatūrinės “visuo
menės darbo vadybos” funkcijas su« Įšeiviškos L- 
ŽS Garbės teismo funkcijomis. Tai apgailėtinio 
visuomeninio neišsilavinimo ir ’ingnoranerjos, pa
darinys. Apie tai labai išsamiai pasisakė ąukš-

konterencĮipie.
•IĮ Rusai, aišku, piestu stos pries šio klausimo ^iskėu 

MadridoJkė‘nferencij^įe. Jie jau ne yieną kart:ą:tvir- 
tiiį,'.ka^Llefeva, Latvija'li:.- Estija yra nutarusios pra
šyla Sovietų Sąjungą, kadi priimtų tąs^tris valstybes į So

Valstybes departamentas nurodė tarptautinį susita
rimą, kuris sakė, kad negalioja joki rinkimai, spren. 
džiantieji tarptautinius ir teritorialinius klausimus, 
okupacinei kariuomenei esant krašte. “Liaudies seimo” 
rinkimus pravedė ne tik Sovietų karo jėgomis esant kraš
te, bet Sovietų policijai ir iš Rusijos atvežtiems komuni
stams besiveržiant į įvairius “rinkiminius“ reikalus. Nei 

»xeoc rinkimai į “liaudies seimą”, nei nutarimas siųsti delega- 
» a.oo ciją į Maskvą, nei Sovietų Sąjungos “aukščiausios tary

bos” nutarimas priimti, savo globon Sovietų karo jėgų 
pavergtas valstybes neturi jokios teisinės galios.

Be to, sekančiais metais buvo sudarytas Atstovų 
Rūmų komitetas Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijai 
ištikti ir minėtų kraštų prijungimu prie Sovetų Sąjun
gos. Tada Amerkoje dar buvo daug gyvų liudininkų, ku
rie savo akimis matė, kaip tas prijungimas buvo prave
stas. Vieni liudijo, kaip Sovietų karo jėgos įsiveržė į Lie
tuvą, kaip jos užėmė Lietuvos valstybės įstaigas ir pra
dėjo valstybės tarnautojų areštus. Pradžioje pradėjo su- 

(iminėti Lietuvos mokyklų mokytojus, vėliau valė polici
ją, areštavo karininkus ir visus aukštesnius ministerijų 
pareigūnus. Suė^ė veik visus politinių partijų vadus, 
įtakingesnius valstybės tarnautojus ir vežė į Sovietų Są
jungą. Prof.Vincas Krėvė Mickevičius liudijo apie įsaky
mą krašto premjerui vykti į Maskvą ir pasikalbėjimą su 
tuometiniu premjeru Molotovu ir kitais įtakingais So
vietų vadais. Tuometinis premjeras nesutiko su Moloto
vo planais ,bet nieko jis padaryti negalėjo; rusai jau bu
vo užėmę visus svarbesnius Lietuvos su Vokietija pa
sienio punktus, policijai vadovavo komunistų paskirti 
direktoriai, o prie finansų ministerijos paskirti rusai 
planavo visą aukso ir užsienio- valiuos išvežimą iš 
Lietuvos. •’ . —.

Amerikon atvažiavę buvę lietuviai pareigūnai liudi
jo Kersteno vadovaujam komitetui apie Soivetų karo jė
gų sauvalę, “liaudies seimo” “rinkimų'metu. Vėliau visi 
tie liudijimai buvo sutvarkyti ir išleistos dvi knygos apie 
Lietuvos okupaciją ir prievartinį Lietuvos prijungimą 
prie Sovietų. Sąjungos.

Tos knygos buvo išsiuntinėtos Europos ir Azijos 
valstybių vyriausybėms, kad susipažintų su Pabaltijo 
tautų pavergimu. Kai Australijos karieji- paėmė vairą, 
vyriausybė pripažino Sovietų teises-į Pabaltijį, bet atėję 
naujieji rinkimai, nuvertė darbiečių vyriausybę, iš
rinko dešininę, kuri tuojau panaikino darbiečių pripa
žinimą.
> Rusai žino, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos klau

simo. iškėlimas jiems bus labai nemalonus. Tarptautinė 
teisė neleidžia jiems pasisavinti karo metu užimtas val
stybes. ir jų gyventojų paversti vergais. 

■ * ’ ■' * ....

q Kaip Atstovų Rūmų nariai gavę šimtus laiškų 
ir telegramų,kuriomis buvo prašoma balsuoti už Lietuvos 

j pavergimo klausimo iškėlimą Madrido konferencijoje, 
ažįno. JAV vyriausy- i taip dabar reikia rašyti savo vaistės senatoriams, kad jie 

trys Senate tą rezoliuciją priimtų. Taip dabar ALTa prašo 
mi- višus lietuvius panašius laiškus rašyti senatoriams. Vi

si’privalome jos raginimams paklusti.

tyje'ir taip pat nesusipratimus, kilusius dėl 
prasilenkimo su spaudos etikos dėsniais. 
Garbės teismo sprendimai yra galutini 
Byla gali būti svarstoma ir už akių.
Tad Garbės teismas gali nagrinėti tiktai 

konkrečius savitarpio ginčus. Tai kiekvieno teis
mo funkcija. Nėra bylos, kurioje nebūtų šalių. 
Nėra ir teismo, kuris skelbtų visuomenei mora
lus ir pamokslus. LŽS Garbės teismo darbo sri
tis: LŽS narių tarpusaviai kivirčiai. Tad bylai 
negrinėti panaudojami abipusiai įrodymai, no
rint nustatyti kas kaltas.

Posakiai “svarstoma už akių” reiškia tik 
darbo būdą, kai kaltintojas ir kaltinamasis gali 
p'ašitėinkinti rašiniais įrodymais ir pareški- 
mais, asmeniškai nesutikdami su teismo po
sed žu.

Garbės teismas gali bausti įspėjimu, laikinu 
narystės suspendavimu ar pašalinimu iš LŽS 
(skyrius II, paragrafas 6).

Tačiau LŽS Garbės teismas absoliučiai netu
ri galios kuriuo nors būdu įtaigoti Centro Valdy
bos veikimą, sekti jos veiklą, girti jos veiklą, ar
ba-ją Nupeikti. Jeigu Garbės teismas taip pasi
elgtų, jis prarastų savo nepriklausomumę ir tap
tų Centro Valdybos arba užmačių klapčiuku, ar 
opozicininku. Taip pasielgęs, Garbės teismas per 
žengtų savo galios ribas, pasidarytų savo parei-

bė ^pasiuntė po vietų waidziai pranešimą^ Kad, ■ stos 
vaįĮtybės bt^f'ijuiigtS’š't'Sdviėfų Sąjungą" prieš 
nėįųitautų?hnofą; ' -“Išrinktas” liaudies “šeimas” hebu- 
vogjoks seimas; bet*tiktai'seimo'parodijai'Lietūvoj'e ’ ko- 
mi|nistų tiek nebuįTJo prašymą įjungti Liėtuvą į Sovie
tų -žemes.pasiūlė Lietuvos komunistų, partijos pirmasis 
sėleretorius Antanas Sniekus, atvežtas Lietuvon, kartu 
suįovietų karo jėgomis, ir pradėjęs lietuvių areštus ir 
žudynes.

Ed. Paris,
Galima’sakyt, visai tais pa

čiais žodžiais ’.saVo sveikinimą 
dę (jaųĮię’iųi’: pareiškė ir kofttū- 
nistas. Georges Marūttte,..sąky-da-, 
mas,' kad ' pąryž^g^i ’ TeįkiĄsi ‘ 
apie yyr^ kuris laike aukštai 
kėlęs.; * yeKąyą
(ten pat). ' į A

Šitą faktą konstatuojame Čia 
tam,- 'kad ^ty^rne^.jog Jaltos 
katąstrofęš 
taikytis .net.. su pačia pragaro. 
jėga: - --J r y <: fJ

: ■ "iš MŪS’U TAUTOŠ

Svetimųjų pavergtą ir; užgožė
ta mūsų . tautąlįęgąĮęjp nei 
šviestis, nei kultūrėti,.Į^odos, 
litiškai-jr-buvo visahnesusipjg’^ 
tusi.-(Turime čia-galvojt carinės; 
Rusijos pavergtąiiet. tautą.)

Bet kai pasiekė ją Taišvėš”Vil-* 
ties spindulėlis, jr tiesiog -.buvo 
lyg elektros srovės paliesta. Pati 
ji, tiesa, reikšti savo vMios ne- ■ 
^alėio. Todėl -ją atstbv? v-o -sust-'® 
pratusieji lietuviai,-ypač josios..

(Nukelta į penktą puslapi)

niiį .grupių. -Net koriuinįstąį -bur 
včr.į'Aą\sąjūdį .priimti.: t. į

Kai buvo sveikinamas gen. de 
Gaulle, laik. vyriausybės” -galva, 
krikščionių demokratų (MRP) 
atstovas Gėčfges ~ HidauŪ^ kai-

* > - ... <.’> r* * <bėjo”: ..’j

“Šiandien' ūm&rn^ubtdjT3 ir 
neunifdrmuotojį.1; Vėžistęifčija 
tęlkįąši, apiė žmoguj /kuris pir- 
mą dieną yra’’ -pasakęs' NĖ?’ 
(L’ANNĖ i>9LlT^QVE.4uBre- 
face d’ANDRE SIEGFIĖLD,

V \x«uji«xua' omtnei, i-Kirom 
.Leidžia Naujiem} Ben

drove, 1738 So. HiUud ’SL, Chicago, 
ill <JM08 Tetai. «21-S10O. .

Pinigai reikia rivt! veMe i
>rdan® fcarht n ižiiVyaa

P. STRAVINSKAS.
. '.Pavergtoji tauta pati tiesio
giai" reikšti savo valios negali, 
ji'-ųėgaįi nei išsirinkti savo at
stovu, kurie veiktų ir kalbėtų 
josi-vardu. .
LAISVĖS NETEKUSIĄ TAU--

TĄ ATSTOVAUJA JOS
.ELITAS

E- - sąmoningiausi ir aktyviausi 
jčs’nariai iš visų pasaulėžvalgį- 
niį ir politinių grupių. Tautai: 
netekus laisvės, jos elitas, ypač 
gi’ politinių- grupių atstovai, tel
kiasi į bendrą pasipriešinimo 
frontą ir kovoja už tautos išlai’s-’ 
vinimą. Tautos gyvenamoje te
ritorijoje, kur laisvės nėra, tas 
elitas veikia ir tautos vardu kal
ba susitelkęs pogrindyje, o už
sieniuose tautą atstovauja iš 
krašto pabėgusieji ar iš seniau 
užsieniuose gyveną jos nariai.'

Tautos laisvinimo darbas dir
bamas visų vieningai, užmiršus 
senų ir nebaigtų sąskaitų suve
dinėjimus, gyvenant broliško
sios meilės ir solidarumo dvasia. 
. Tokių pavyzdžių turime tiek 
kitų tautų, tiek ir mūšų tautos 
gyvenime.

Iš kitų tautų gyvenimo pa’mi- 
iėsime čia du pavyzdžius: 1) 
kaip veikė pogrindyje vokiečių 
tautos elitas, susitelkęs į pasi
priešinimo froritą prieš nacinę 
tironiją ir 2) kokia vienybės 
dvasia Veiške tautos valią pran
cūzų politinės grupės, veikusios 
pr^š vokiečius, okupavusius jų 
kraštą paskutinio karo metu; .

galiu suteikti LŽS Kontrolės komisijai i f (Įstatų 
skyrius V), Tai renkamasis trijų narių organas. 

■ - — •> įrtb u- ~t • iii_ ra ia~ t ■* *

Greta finansinės priežiūros, paragrafas 14 uždė
jo Kontrolės komisijai labai atsakingų pareigų: 
Kontrolės komisija privalo sekti, kad .Centro'Vai 
dybus veikimas būtų suderintas su, LŠS Įstatais. 
Įstatų punktas 3 liepia Kontrolės komisijai gin
čytiną klausimą perduoti L*S Garbės teismui.

Tad Kontrolės komisija, skirtingai nuo Gar
bės teismo, yra Centro Valdybos veikimo ■/ prie
žiūros organas. Sakinys “kad darbas butų t sude
rintas su Sąjungos įstatais” reiškią netiktai'tlab- 
bo būdą, bet. ir ideologinį Centro Valdybos lai
kymąsi, kuris plačiai ir patriotiškai nusakytas 
įstatų įvade. Kontrolės komisija privalo laiku 
pastebėti Centro Valdybos, veikimo nukrypimus 
nuo jstatų dyasios ir nusakymų.

Taip gahą riipeštingai buvo sudarytos ga
rantijos apsaugoti LŽS nuo vadovavimo klaidų, 
iškrypimų, kad priešiškas ideologais elementas 
liesibrautų į vandovybę ir nepaverstų Sąjungos 
“nebyliųjų Choru”, anemišku organizmu, kuris 
Lietuvos * laisvės kovas «r- ai&viniipo veiklą už
tylėtų j pažabotų, įkalintu užtylėjimū kalėii 
kaip, tai dabar įr matome, Dabartine padėtas 
klupo taip netikėtai ir j kl rva
salų.

, ■ r - (Bus daugiau)

Kanadoje: ' ■ ■ '
* 'i. .

pusei wetu < — 
nanaa ntanerisi

vaikis. < ’ . ; ū
LŽS sudėtyje.platesnių ir-bendresnių- žinių
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£ KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
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. KAS YRA MIRTIS?
Xąda if kur Atsirado .mirtis? Atsakymas Romiečiams 5:12: 

“Per vifeną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mir 
ti§”. “Nes nuodėmės alga yra mirtis”, ne amžinos kančios (Ro 
miečiįtnš 6:23). Todėl mirtis reiškia gyvenimo pasibaigimą. Salia- 
mond Mok. 9:3 parašyta: “Gyvieji žino, kad mirs, mirusieji gi 
nieko nebežino’1. Esamuoju laiku mirtis yra neišvengiama. Bet 
meilingasis Dievas yra pažadėjęs prikelti numirusius. Todėl Šv 
Rašte mirtis dažnai vadinama miegu. Psalme 13:3: “Pažvelk, iš
rausyk mane, Viešpatie, mano Dieve. Pašviesink man akis, kad 
neuiinigčidu mirties miegu”. Panašiai tikėjo ir skelbė Apaštalai: 
“O mes nenorime palikti jūsų, broliai, be žinių apie užmigusiuo
sius, kad neliūdetumėt” (1 TesaL 4:13). Jeigu mirusieji miega, 
tai klausimas, kur? Atsakymas Danieho 12:2: ■ “Daug miegan- 

žemės dulkėse, pabus”. Mirusieji nėra danguje ir negarbina 
Bi8V$. "Nė mirusieji giria Viešpfrtp. — Psal. 115;17,' ■

b. ■ > tv-RArro-YvRiNeTOjAr''j
J. Muiikaiit, 105 Vau Pelt Avenue. Staten _ Prof. Ai Varnas

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 ,:
TeL 737-8601 Z

Laidotuvių Direktoriai
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Mindaugo vainikavima

urt. K. <♦* kali kai 
akuIbrija ir moterų ligos 

&IN8K0LOGIN4 CHiRURGiJA 

f*4t So. Pulaski Rd, (Crawford 
MWlcal Building) Tol. LU 5 6444 
PfilnM ligonius pagal liisitatinu,.

lei ntatsūiepia* skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGI?
ĮG^PYtojAS IR CHIRURGAS 

Wo**<:h»tt»r Cohimunity klinikos
.- f’ Wodioinos direktorius 

ilSB Š; Manhoiin Rd., Westc'noctor, IL 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir
V ¥» antra -Seitedleni 8—3 vai 

Telj 562-2727 arta 562-272?
------------ ^J. - “ ......----- !------------------------ 

fEL„— BS 3-M£» 4 ,

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
' JW07 W«*f,i0ird Sfir*4f 
Valwidns pagil susitartm,

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMCTRISTAf:

tį^ į KALBA TJETĮJVI^KAl 
^Hirw 71 Sf T«t-737^1M 

Tikrina akiiC Brffqiko akinius ir 
“contact lensp*”’

Vtl.r tffif sitarima. Jždarvta tr^ 
■ ; ‘ ; 

-s—— — -------
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’' : ’ATOS /-MIOU»Al 1A
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taiitancllo* 448-5545
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Stepono Kairio atsiminimai
IŠ pirmos di^io^ gimnazisto inav^Š; įHiųibi ’ f i tą pati

uniformą pakalbinau .spintoje,i kvapij šįeftą|-giliiš,! nėpaždūtfiHa- 
pusbačius numečiau pa^uolin i? | mas i miegas ’ tuo ■ papili įmoihen- 
vienmarškinis iiasjnėrrau į taip:tir pagauna, jdsi^štįjigą sjtėijį: — 
man savą ir pavilgtą aplinką. * iki saulei lytą gerokąj jaū pa- 
Pasinėriau visas. Viskas qa bu-į kilėjus. Vis šviežio šieno kraū- 
vc įprastą ir tiek įdomu. Vąlan-:narna daržinė, man buvo per vi
dumis kalbėjausi, su . motina.] ęą vasarą kąrąįiškasjs; mięgarna- 
Kur buvusi,, kur .nebuvusį, vis'- šis? Pažadindayb. iš miego, 'arba 
prilipdavo ir Banadutė, — ir ji'daržinėje po stogu kraiku susi- 
norėjo kalbėtis. Bet vasarą kai--krovusi’ lizdą 
nie darbas darbą veja. Ta, ne
baigiamų darbų srovė bematant 
pagavo if mane' Dar niekas ma; 
nes dirbti nevarė, bef ir vary’t'i 
nereikėjo, — darbo diena ’'trau
kė kaip verpetas.’.'Wi^u pirma tu mięs£jon:s. nerastų .sau na 

me vietos,‘if "bėgių' į', laukus, ... .
Mail ir tas’’d*arbąš'buvo tik' ‘
lonunias. Turėjau " varinėti ar- 
klius: su piliiaiš įnešto vežimais 
— ’lahkan/su tuščiais —i. iiaino.

apžiūrėjau^ kas_ pfer metus' na-' 
mie atsirado’ naujo. Aplankiau 
arklius, • šū' vlšai’' pašisyėrkmdai’ 
mas; ypatingo dėmesio skyriau 
jaunam prieaugliui. Aplankiau 
jau hužydėj’ušiomis' ’ 
bangavusį. ru'^ių - -lauką. Kluo
nuose visomis lauko 1 gėlėmis’

šneki kregždutė, 
arba mama, kai jau būdavo me
tas nešti 4siendanė' lauke dirbu-- - , t t . L i ! i • - j J 1 ■ f 1 s.ems.

Po šienapjūtes mėšlavežis.
_ . ; v .G -j:-.-.,Kaima patekės meslavezio me-

ir akis pražiūrėdavau, kol pa-j PAVERGTOSIOS TAUTOS 
gaiiau vyrai, papusryčiavę, po-1 IŠVADAVIMAS Z 
įfulio pamiegojo, <fe-r ka'k-a'na-f , , , , r t-'*’*'' - . . ;

lt i \ - i '• •: (Atkelta is ketvirto.puslapio)■mtc patvarkę, ateidavo gerai po t u c ■ ■
šviesuomenė, .elitas, iš visų pa- 
saųlėžvalginių.bei . politinių gru
pių. štai pavyzdžiai. f

1. — ’ Prasidėjus (po japonų
i karo) Rusijoje 'revoliuciniam ■’ 

bruzdėjimui' (1904), mūsų tau?
i tos eLtas tuoj paskleidė masėse 

idėją, kad . ir lietuvių tauta turi 
atgauti laisvę. Ir taip 1905 m. 
buvo sušauktas

DIDYSIS'VILNIAUS 
SEIMAS,

į kuri suplaukė net ■ 2000 mūsų 
žmonių, iš visų Lietuvos kampų.! 
Seimas vieningai priėmė rezo-! 
liudiją, reikalaujančią' Lietuvai

varpoiniš -Vežant’ dnėšĘį',;keivėrtA' vėžiniu

EU DEI KIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAVSĮA tR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA ‘

4(105-07 SO. HERMITAGE AVENUE-
' ' ’ TeL 927-1741 — 1742............

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE '
! ' Telefonas 523-0440 -

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

.pusuienio jnano. gąnoiuųjų at
siimti. Ir. jąųčiaį, ir arkliai jau ' 
-šėhiai' būdavo sugulę pasilsėti.

Jau-ir' fugįąpjųtė. Rugiapjų-
,tė‘: aūgštaičiuoše ■'Uiano kūdikys-* 
tės dienomis' -puvo ir karščiau- j 
sios -.darb-ymetės laikas, ir sa-j 
yotiška šventė šventė rugiui 
pagerbti. Tėvas ir motina iš 
anksto jai’ pašir'ūęšdavo. Tėvas 
padarydavo namiAid alaus, at
rinkdavo • rugiapjūtei storiausių 
laišinių .paltį, patikrindavo pja- 

pitu\us ir iš anksto sumobilizuo- 
į ! davė visus, kas už paskolintą 
* ‘duoną, .už latidiipįą-. nusišienau?;

į. tipievos- gabalą^ juz, žemę bu!-■.. autonomijos.
xxnis pasisodinėk už galvijo lau.-

' ’ žalą buvo sko
lingais darbb h’T'urėjo ji atidirb
ti per--rugiapjūtę. Moterys iš■ - 
anksto’ išsiskalbdavo ir paruoš
davo švarius baltinius sau ir vy
rams/- r - '■ '

■ Iva s. .s vėl ii nu j įlįst ėida ■ d i rb
ii, būdavo . Įapsirengęs • kaip-. i 
svečius, .Rugiui,., l^ur. tik su jųe. 
ūkininkas susitikdavo. sėda- 
mas, laukė augindamas, pjauda
mas/ k uida m as,’.‘ afrrodafi ■ pildą-1 
nias, duoną kepdamas ir duoną 
va^gydąipaSf,^visuomet rugiui 
buvo . rodpm.a,, beveik.„ųiistiška 
pagarba. Rugys yra’ ’duona.

■ ' i • -.It'’’. « - '
Per rugiapjūtę — žmonių! 

kaip kermošiuje. Pilna linksnio Į 
klegesio pjovėjų. :bare< per pus- Daužtą-- pėdą ir po' to-vikriai'su 
ryčius, per pietus jip -vakarienę.] P40 gubą- renidavyme. Kad. ru- 
Darbo 
darbo tempas.
tėvas
spėja rišti pėdt

- TĖVAS IR SCNUS ’
MARQUETTE FUNERAL Ii OME

.- . . • f • • -. > » — * - - ■ -s - * - L

• 2. — Prasidėjus Didžiajam U- 
karuiį. Vilniuje buvo sudarytas . 
Centralmis Lietuviu Komitetas,' 
iškart, tiesa, rūpinęsis tik šelpti, 
nukentėjusius ■ nuo karo' friūsų- 
tąųtięčįus.. bęt tuojau ėmęs 
reikštis ir pavergtosios tautos 
laisvinimo' darbais,
’ Ši Daliai to komiteto narių 
pąsitrau.kūs (dėl karu veiksmų)' ■ 
Į Rųjiįą.' buvo 'SudrganizūotasT 
Lietuvių Komitetas Petrapily^ 
Jis dirbo politinį darbą, rūpin-.^ 
damasis mūsų tautos, laisve. Tu- • 
rėj’o fšavb atštėvus Tškandifiavų ' 
kraštuose, šveicarijojė ir kitur, 
netjp.įJAV. - i-

. (Bus daugiau) . , •

2533 W. 71st Street - ' ! • . ?
- X • >• - ■ z- - ■> ’ ‘ -

1410 So< 50th Avė^ Cicero
’VM * KiZ J/,- -7 -vV'vi ’. ilthei'-tbfmiac laūka;* darbas

1 ‘V, . r i■ėjo' ėifi .riMviir nekliūdamas, 
ip ‘Tąy’.orO šislenioje.’ ' ;

;ip 1)uv6 i-magū, stovint 
' limbai šva'Ha.me vėži- 
š ja'rč'a Tiočia ar'Det Šuo- 

ir.,$bv’dėtl...pęf?' ląukiiš, ‘ vik
riai. .-prąs^ejikli su priešais al-

r Telef. 476-2345,

pražydusi sodri pievh' jūir laiikėl'

DR VYT. TAURAS
■ ^YBYTŠJaš IR iHiftUBGAt 

Wndra pr»>n‘k». MOTERŲ Ules.
CHiut W1 neosT '
. -1?- ' ’' Tei. PR

OFISO VAL:,pirmu in*r«d<:;'fr*4ia<’ 
tf penkt. a-* ir «- ° «<^tidi> j
nialį 2-4 va) poni®* Jr - yHn laiku | 
'V- . oOil iittitkrtaa.

dalgio- Kai“ vakarė parginė- re 
pūdymo" pusiau alkaną %ahdą,‘ kail 
h? čia be veikė visPbuvd seftipa-' 
žjstainl. TrtmiĮioš *marib nbsiėš 
užteko, j kad' visur j ą ikiščiąu it 
viską' jn'atvčjaū,' -- taip ‘įcloiiiė;

, w. u't k' Pi ?' |
-tr \tięk sava. . ~ J

; luidj&u j JO s v?
žėbo mėnesio 13 dienos,' prasi
dėjo šienapjūtė; Š i e n a uja n t 
kluohUš-Jf paftEgės pievss./ji už' 
trlikd-'pčdą snVtliėių. 'Man reikė
jo šfenas’varty1i< išdžiovintas ir 
suimtaš jqiagl^bstyti, / Maržinėn 
šUVėŽtaš * Nėra•< malones' 
iiio Maikop kaip picmoji--š’enap^ j ganyti j augius 
jute-, it kai, per .dieną nusika®- davo. ganyti per visą vidurdienį,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
» . . . ’ e- • . • : . • . > r- ’ r* ~ f' e f

- taip ‘fdoini’

\nt dno, po bit-

11 

niėiuį^ M••••■—•

k 'v V>RTRnPKTiA*pnonn7išTA .«•■ 
Aparatai - Protezai. Ma? bat

Mį daiiL Mta'ta ***--
YAfeh CnnnrwtfO 'j- ♦. t

*<u:.SL—4 k 8^=4. 6—’
MiU Watf tu CMlMa. m,

Teiti,!

L bit. C. K. BOBELIS.
Prostatos, ifikstų ir šiaiufflo

< . ’ t4ktjvwrurjftū-: ■/
- <’5020 ČSNTRAL AV&
. .St Petersburg. Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

pERKRAUSTYMAI

L»ldim»l — PUn» *pdr»vd» 
/FMA KAINA

R.- i fi R t N A S 
f»|. WA

« » i i į » į■ ■> 1

moving
‘ > - L ■ * -- *

v Ii |v»lrlu
ANTANAI ViUMAf

Į c, fl J HE A '■> I UI SI A SI

’I

sukiiuvii§.’’ vĄi t.ūosė^” ^paduoti 
vežimą mėžėiams ir iš jų pairtu 
ti veL julną'prikriiitą. lr šitaip 
visa aična.' Ir (ai<) kelias dienas

■ *ų'-. , ‘. .M -
iš eilės, kol visi'Tvartai - kaip

/ .- »* *■

iššluoti/' ’ /
■ Ko! vyčai liiešla ‘ pūdyme 
■a-pai’iavo, hiiin lėkdavo pats 
hiiopodžiatisias iš visų darbų —

irklas. P»eikė-

The AČe Of Club Sandwiches

Psst .. . looking for a good' sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a dub sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It aWs smdoth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices. <
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
pidts. When friends call; deal thėm Fiesta Stack-Cps, a surp bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1 cup Miracle Whip 1-1/2

12 
6 
6

18

cup Miracle Whip 
salad dressing 

white bread slic^f, 
toasted “* 

ham slices 
tomato slices

cups shredded cabbage 
summer sausage slices 
green pepper rings 
Kraft jalapeno pepper 

singles pasteurized 
process cheese food

6
12

For each sandwich, tprerd one slice of toast with salad 
dressing; top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup 
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage slices* 
green pepper ring, cheese food slice and third slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into tflartįleš; seeurė Vrith nick/ 
6 sandwiches

metu išvvstc'mas . toks gienos. neįpratusiam. raižė ba- 
a<T du vyrai

ir vienas s'a^uTbių'1- ne-pu dirbusiais' bendrumo jaus^
Niekas nera

gina; nespartus, vyriškis ir ypač 
mergaitės, gali nebepataisomai

s kojas, tai tik didino mano

3 .Chicagoemtji

■ Lietuvių

■ • Laidotuvių

Direktorių ! 

Asociacijos

AJMULAN$5
PATARNAVIMAS.- . -s; ■ h ■' •

, i ‘ TURIMI „j-.:
< - KOPLYČIAS
< VISOSE MIESTO

< . dalyse.

:ną. Pietums ir vėl nešiau lau‘ 
kan valgyti ir atsigerti.

Bematant visas rugiii laukas< 
prarasti brangiausią kaime sau mūsų ir kaimynų, buvo nusta- 
daiktą — geru darbininko’ var-J tytas gubomis. Laukas -dar 'tur 
dą. . . . .tingas. . Bet, kol vyrai kartoja

Per rugiapjūtę aš buvau ma-i pūdymą, paruošdami jį rugiams 
ža kam reikalingas^ bet -vistiek. 
kur galėdamas, pritapdavau. 
Iš ryto, kai mama paruošdavo 
du dubenius riebiai taukais su
teptų blynų,-nešdavau juos lau
kan pjovėjams. Ir kai valgyda
vo, juokais klegėdami, si-'bėjau.

PHILLIPS -LABANAUSKAS
3307 So. UTUANiCA.AYE.; Arda<7*3401

. I.

gilusiųjų burncj

sėti ,rugiai, gubose - spėja išsto-. 
vėti. Lietus,, tais mtais nępakliu- 
dė. ir bematant rugiai jau su
vežti. Vežamus rugius padedu 
tėvui sukrauti klojime j prės
lus. Ir kai i$ sutartinai visų va-j 
lemo lauko išnykstu paskutinės 
gubos, kai ka'm J skerdžiaus

ir klausiaus Išsakyti pirtncnĄSč suleidžia, pa- ! 
yčius. kai jaiū galiau. pūdyme iširadėjusią bari- 

■uedais surišti rugiai reikėjo gu
bomis sustatyti, su kitais nešio
jau pėdus gub v etėn. laikyda
vau tėvui pirmutinį gubos pa-į tinas.

1446 So. 50th AVteĮi' Cičėro, ill. TeL: OLyrnpic 2»lbo3

PETRAS BIELIŪNAS . Į
4348 So. CALIFORNIA A VE. TeL: LAfayette 3-3572 I

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So, UTUANICA'AVB; ' Tel.: YAnl. M13S- IlSS

<ią į rng'enas, toks iki šiol mie
las rugiu laukas-pasidaro var
ganas, ftcljcĮdolmis. ncbelanky- 

(Bus daugiau)

J*®15*
i ■ ■ !

. MICHALINA ROPLEWSKI
Gyv. 611 Colby Št. 

Dowagiac, Michigan
■

Mirė IMS m. lapkričio 23 <1. 9 vai. ryto Uc Memorial 
ligoninėje sulaukusi 91 m. amžiaus, (rhnė L:eluvc’je. 1910 
iii ištekėjo uz i lenrv KopleVvski. mirusio 196*4 melai.-..

Nuliūdę l:k<>: duktė Martha Psarros. gyv. Danville, 
Ha., anūkė, sesuo Ursula Linkus, gyv. Ghicagoje.

I
 Pirmadienį už velionės siela buvo atlaikytos gedulingos 

pamaldos Holy Maternity of Mary bažnyčioje, o po jų buvo 
palaidot i Bivcrside kapinėse. Pamaldas laikė ir apeigas at
liko kun. kleb. David Adams.

Laidotuves tvarkė laidotuvių direktorius MeLauchlin, 
Dowagiac, Mich.

. ui... ’ TeL (616) 7S2-2135ht»i __ . rr 'ii!ii..iRiiiiii •_

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416 I

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1I1I I

, . ’ • ’ . * * , Ž i - .’-'i.-’ ’ ” I
-------------- -------------------- :-------------------- 1--------------------. „ , . _ -. . . .. • B

RADIJO ilIMOf VALAMOOf

Lietuvi? kilta: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 530 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais kuo 8:30 iki 9:30

Vfcdėji AHhm 0*«kw
T.Wj MIiMM 4-W1

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 4O42V - . •

>■ N

A “Lietuvos Aidai’ 
-Kaži braidiionyti I

Kasdien nuo pirmadienio tkl 1 
penktadienio 0 v*L vak.

Viso# laidos tf WOPA rtotfaa 
banga 14M AM.

, 4

Št. Peteraburg. FU., 5:30 vaL R,p. \
U WTIB stotie* 1110—AM haftgr

Chicago, CMnote 60621
Tttef. 778-5374

i wv NAUJIIKQA, CWKAGd l, ILL Luuadaj ; Novcųįbei-, 2 ų 1973, >
i



pi Ą. | ev -* susipažinti ir pareih»ti
l i SviiboMVu asmeniškų nuomdhę Jas

š.m. lapkričio 25 d. Kristaus nelė, išlydėdama sūnelį gū$i -L-—..,.r.;----- J./JąijodsafcanL Platinimo vajauš
Karai ;aus šveptėje Jėąųitųkop-i Tėvynės; lai mino kryžiaus ženk-1 —Kątriu|ė Geriiaaipr^.( ^.ra siunčiamos sUsi-

!u ir užkabino ?ant,kaklo rožąjh-: žiemos sezoną praleidžią sąvo 
ęių! Kokia gili Dievo ir Tėvynės viloje, Paini |Iarbor, I-jal, tapo
meilė anuomet buvo! v Į Naujienų •skaitytojais. ^ajA^^siunčiaino^ 1 mėnesius už .*10.

Nenoromis kyla klausimas, ąr progą jięni& jas užsakė porai į 
mūsų jaunoji karta eina tomįš nuliesiu lietuviškos spaudos1 
pėdomis? Grįžtant’ iš Necidos bendradačbįSG ir, yisupmphihin- 

eliginga motirra ■ dejavę, kas į^eo Vęnckus iš Fennville, 
’ .. .  Sv^kįpįŲif*'.*;nąiijųosįus

nyęią tik per Kalėdas ir-Vely- skąity.tojus,-į dėkojame mūsų 
Romas Kalanta, nebijo^ bendradar^į|ųjj.-L, Vęnckuj.už 

įdomius r raštus, f prisidėjiiūą 
prie platinimo vajaus ir, ųž sų? 
pažirdininią skaitytojų *su nau
jais prenumeratoriais, aprašant 
kai > kūriau- jų t gy\ enimo" ir vei
klos detales. , r

— Jozefina Gulbinienė iš Mar
quette Parkų, .Amerikos Lietu
vių Tatybos Chlęągos skyriaus 
valdybos -narė, jąiflriai ir ęfek- 
įjngai^ręągai^) įjNąujienų krei
pimąsi dėl finansinės paramos,

V. Monkus. Vargonais ■ grojo jSafeif fofinūt ’ ’ jtėfk dą fn a, j ^atlmir. 
muzikas . Motiekaitis,- Pamaldos' ‘nTštfatdręr Kristinai Austin šitiv,

— Antanas Jąkutfe Gs Aįajį, 
ųuėltė’\Pafko,? * raginimo pra
tęsdamas pręn|tmefala,‘ parėmė 
(Naujienų leidiį^/<$7t aiikai£|a. i* •’ W M“ - V/ •

lyčių j pamaldos prasidgjy 11 va
landą. Dalyvavo: Savanorių Są
junga. Karių Ramovėnų ir Šau
lių: Vytauto Didžiojo, Klaipė
dos ir Gen. Daukanto kuopų jū
ros šauliai su vėliavomis, iš. viso 
7 vėliavos; šauliai su asista — 
un'formuoti. Žmonių buvo pilna 
koplyčia.

sv. Mišias atnašavo kun. J. 
Borevičius ir pasakė gražų, mo
mentui pritaikytą patriotinį pa
mokslą. Prisiminė žinomą kario 
istoriją, jos kilmę Prancūzijoje. 
Iš čia paplito kitose valstybėse.

Lietuvoje Kario muziejuje 
pastatydintas iš kovos vietovių 
akmenų paminklas. Iš -kovos 
lauko iškastas nežinomo, kario 
lavonas. Ant jo griaučių," ant 
krutinęs buvo parūdijęs kryžius.

• Iškilmingai Karo muziejaus so
delyje palaidotas. Vyriausybė 
prie rožančiaus pridėjo aukščiau
sio laipsnio Vyties kryžiaus or-

, •_ diną.. • ' ..
, Ach, rodos, matai, kaip moti-

pažinimui 2 savaites nemdką- 
.nui. Naujiems skaitytojąįm

narįjf šųšIrįnJįįjĮnąs ’įvyks.iąpkri- 
ęio 28? (L trėeiaįiėnį. 2 yal. p.p. 
Gage' Par^o Fieldhouse patal
pose, 55 ir Western gatvių kam
pas. Bus dr. Arvydo Vanagūno 
paskaitą apie ligą? ir higieną vy
resnio amžiaus asmenų.

REAL ESTATE
viena r<
kad sūnus ir duktė eina į ba|* Mieli.

kas. Ų ______ ______ . ,..
mirti, šaukdamas jignjes. lieps
nose “Laisvės Lietuvai!’" Reikią 
manyti, kad ok. Lietuvoj mažas 
procentas pasinešusių į klystke* 

. Jiųs.- Lietuva kovojariti, Kristuj
Rūpintojėlis,- Šiluvos ir Aušros 
Vąrtų Motina švenčiausia-laimi? 
na jų žygius kovoje už laisvę, ję 
tikėjimą. . ■,.... ... ų
všv. Misitj auką'nešė A. Juške-’, 

vičius ir At Mišelis. “ ' i -
Solo giedojo M. "Monkienė" įft

— Monika T, Pętrokaitė fr 
Pauli US'* A. _ Rupšiu, 'finley Par
ko aukšti ’ niokyk|os ’ junjoraL 
yra garbės mokinių sąrašu'psė. 
su visriis ‘“A“ pažymiais.

t.*= 1 ** :

r jr-n Tamarą Shlaustaitė iš <^u. 
rie aukšt. inokyklo's pakviestą 
į Nacionalinę Ciarbės mokįuų 
draugiją. ’ g

— Danielius Giržadas, Vikto
ras įPlehyš,11 Darius Polikaitis, 
G’edrius Sojlonis, Jonas Eringis 
ir Danielius Iriicksis 'yra Rįce 
aukšti mokyklos garbės moki
nių sąrašuose su dauguma “A“ 
pažymių.
... -U Prano-Raliuonip skulptū
rų bei ęatųj’ąjių ąųedžio figūrų

‘ paroda *; .uošiain a. groudžįo 8 ir
9, salęje -Toronto
mieste.. M j ■

v ’ Savaitraštis “Tėviškės'Įžr 
biiriai’’ "mihes 30 mėtų sdkaktj. 
Ta t proga ’ rtiošiamas koncertas 
grpųdži©; 9 ,d. 4 vai. popiet AĮą-

CICERO
Medžiotojų Meškeriotojų 

klubas “Ešerys”, iš savo kuklių 
sirtaupų, “Naujienoms’’ pasky
rė. 10 dol.

SLA 3ftl _hųop,os .yisųdij?li$ 
metinis harių surirmkiniąįĮvyks 
^r.uo4žj.Q ,.mėnj V
1404 So. 49 Court kuopos valdy
bos vicepirmininkės Onutės Vy
šniauskienę namo apatinėje pa
lai Įjoję. Įėjimas iš kiemo. - ’ 
... .Vasario “16.1980 mętaiš. Cice- 
roje bus minima - vasario 6 0 
d.d. M u .

9 d/12fval. prie Miesto ^Valdy
bos bus iškilmingai iškelta Lie-.

_ _ i - . "j' ‘ *- i į "■

tuvos Į tautinė.- yęjiaya. l JĄV .ir 
Lietuvos" himriliš ’ sugiedos so- 
Hste'Iriena- Petraušlcjėfiė;ri4J!i -

Vasario 10 d. 10 val.30 min. pa. 
maldos šv. Antano ,bjąžųyčįojb> 
tuoj aus po pamaldų, minėjimas 
parapijos salėję.; (i ..

. S. Paulauskai

baigtos Tautos himnu.
& » «

Po pamaldų vist irmkbsi prie 
Laisvės paminklo, zlšsirikiavo 
vėliavos su palyda ir iškilmių 
dalyviai. |

PRIARTĖJUSI KARALYSTĖ
i _ : X < Z‘, : < ■ '

“Laikas yra artėjęs ir Dievo 
karalystė priarlėjusi: atgaįlau. 
kite if ųkękifę IJvąngeliją!” 
jvtbVkaus 1:15. Pasiklausykite

- - r z * " ‘ ‘ ’ ' / * '

šios' Įdomios radijo programos 
šiandien 9:15 vai; vakare... per 
“Gerąją Naujiena Lįetuyiains”. 
bangai 1490 AM —“Lietuvos 
Aidudse”.-

’ Penktadienį 5:53 vai. vakare 
per Sophie\ Barčus: “Stovėti 
JO batuose.”

Parašykite pareikalaudami 
knygelės “Kaip atgimti iš Nau
jo’’ — prisiusime dovanai. Mū
sų adresas: Lithuanian Minis
tries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill., 60454; ; '

Kiršintojų lizdas
Kariai Chicagoje turi įsteigę 

mužiėjų, kuriame laiko paveiks-

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7’7747

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

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

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

PLATINIMO

electros Įrengimai/ 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. - 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. t 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis: t *, -

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Iškilmes.-prądęjo Rąmovępųkvasarą p. Jakui&‘.irij0*Šei’fflfa'tu-1 ....
brangų,ki£Fėdią? 5^ ^^*0% Paidioni&isų

riotine kalba. Po jo kalbėjo są-Į atvykusią’ pasisvečiuog^j^^Įtiej. '””<zll-n T journo i,
jungos pirm. pulk. J, Švedas. PojtiJvSso’ mėnesiams. P<J5gražįų 

-to pakvie^^gerię^lmįp šUbopSfe^tinfi^^^^grizo'ątgai. ‘‘ v . 
pųlkiųinką'.ld£Datkife^ų-už-i| — Aleksas Siekas, M&£rvHe;- 
degti;.•ąvppt^^nį_. 5̂=j^urą; ind., be^gįinino pratęsd'arf^

pitio salėje Programoje dajy-l^s fotografijas karių žuvu- 
A'auj&solista’l: G. čapkauskieįie, Lietu vos laisvę ar karia-

pirm. A. Juškevičius gražia pat-

E,

dęgtbąvprrt^^gh£tit^^rą; . . . . . ...
■ FųĮiuninkui asistavo tautiniais .įr<^®C£^ ąjsiuntė $1Q cafifoŽLĮ įl feii 
: rūbMš pasipuošusios studentės Į^o’įs'ąfšiuntė: Ponia AntaninaTda,ni
R. Krutūlytė irL. •Krišinanaūs- 
kaitė.-*-’..įįS”K

Tuo metu vėliavos buvo nu*

paltys ir ponia M. ZalanskŠstiŠ-

-palyda.. Iz. 
žmuidzinienė , :s Rochesterįo 
škžft^š<’i§ffliiką išJ Vaižganto

’ " 1 redaguoja

7—‘jSoU Laimos - Stepąitieiiės 
ainų ir operų rečitalis akofn- 

^©nupjąpb’ pianistei Reimontai 
Ap.eįkyteį r į.v y k s, šeštadienį,

groudŽfcrf dieną, 8 yal. vak Losi

leistos pusiau stiebų. R^oveni^
vardu igyvų geW - Vainiką1 h^šefąp^fnkėš*."’Dėkui visiems. Visį, 

jį. B^džjukrirjąm-rąsMkvo^ūhskaitj'tojai prąšonir-ręmt)^>vaui ■ 
tiniais rūbais pasipuošusios po^i jidhaš! iir7‘ja'Š! pfetiritil lietu-i
.njoS’Jk;GnfįayririV.^tąliė^nėJįiai' kviečiami į jas atkreipti sa- ' 
: ^Sugį&ddiŠžt-MfeidŠF *pėšmelisyžiu-,-•-;;r—, 
‘‘Mariją Mąpįj^’.^P^k^^iįėk^,-j laitiš'ir daugTail^buvųšlu (karįš-į

'bau^co^Tautos! ki(i.:‘Is-ALffos Mėčiau'T?^Blinst-> 
" j fibą.': Tš><Wtll6yr -Springs . ątyą-;himnu.

6b: Mačiau,,. iškilgiėsei . dalyvavo | 
pulkininkai jKą;P^JUleviaus^-'Ji 
švedas, Tveręs,.-majoras J. Va

jčiūhas.:‘’’'’ 1"-'1;
... Gan kukliai, bet tremty j e. ^ą-

certtf ap^niėje salėje bus Juli- 
jės' šlapelylėS lietuvišku "tąiiti- 
iMių rSbij Preila/ 7

l ..l •;Gvihėjos kiaulytės veisiasi 
nė * Gvihęjįerjei/ bet ‘Pera vhisty- 
ibė^ >Ažl€Kį> kalnūdsė. Jos nėra

’Tb&t gįmines.2-.
W-l.bi F

ANTROJIFAZR
■i .a- z t--r,:-įi <■ o

’tųi'Kari’fiohaėK^" šventė.’'
• U-G alėja ;da'ugiSli^^dafy^aiirti'.'or 
gėriižačijų, ' jWiirlimb/' Bet jau

gilmių;'
_..... .. ____ ----------- - v -,v.- -1(<. ‘Sl^imės-l^f^rT^Šd^val.^

Visi
H i - J .;savo asmenišką.dėmesį, g&csfc str 

zintids, jas užsisakyti/'- i j< p■ 

e Naujiems skaityto jams j-užsisakantierris Nau
jienas iki šių mėtį pabaigoj duodama riūolai^:1 
Kviečiame pasinaudoti -progą./ ■/ 7 •• .
NAUJIEMS
TINKAMIAU, SUŠIPAžiNTĮ SU':DIE 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNĖŠIĖJ^
UŽ 10 DOLERIŲ. ■ “ Z ig iv ; i 

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

MARUA NOREIKIENt ■> ’i
«:ux-rK’i":. ....

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ........ dol. 
Pavardė ir vardas ___________________________
Adresas____________ _______ __ ___________ ...............

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savcf . 
yra naujas skaitytojas. Priede —....__  dol
Pavardė ir vardas ______ ____ •______ :__
Adresas___________________ „.J._______

kuris

SpoDforiaus pavardė, vardas ir vietovė ..

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

e Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas______________________
A dr esą s ........ , - — ■■■ ». ■ »i., .

k V ■ - «—t

vusių Nepriklausomybės kovo
se. ’ Nesenai atsirado grupė ka. 
rių, : kurie norėtų ten laikyti ir 
vėliau, įvairiuose aplinkybėse 
žuvusių karių fotografijas. Taip 
atsirado ųuomdnių skirtumai; 
■kurias, mario • nuomone, tūtėtų 
išspręsti patys' kariai. Ar ihų- 
ziejuje laikyti- vien tik Nepri
klausomybės karų dalyvius ar ir 
vėliau >: žuvusiųjų, fotografijas. 
Bet' atsiranda'■žirichių/ kurie? tą 
įvykį' nori panaudoti1 savo pro
pagandai' kad'SŪkiršfnti išeivi
ją, kad .pažeminti įšeivių veik-' 
lą, kąd papųųšti dirvą (okupanto. 
ągęntajns.'iz c, '
, . Dygugp/jędąktoriaų nuo •_ Ka? 
žake.yičiaus; (vizito’, ?• nepraleidžia 
ppogps^ patąr-nauįi. , okupantui.’ 
yĮirnieji.-išgyrė lietuviu- kalbos 
vatlpyėlį,, pilną, okupanto: propa- 
gandos nuotraukų • • Pirm i ej i pas
kelbė - išgalvotą .istoriją - apie 
* užgultą kunigą prie altoriaus”. 
Patys reklamavo, komunistiniu 
filmų . skelbimus, ; vėliau davė 
vedamuosius, kad “komunis
tai” . protestąvp pi ięš; tų ■ kplnu3

Gausos namų pastrinkiinag 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—par en 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd Sti, Chicago 

Tel. 767-0690.

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

REAL ESTATE FOR SALE

Savininkas turi skubiai išvykti iš 
įmesto' in parduoda^'butųmūrinį 
namą su irusiu Marquette Parke.

Skambinti 776-9232.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 11L 60632. Tel. YA 7-5980

— Horoscopes or. Astrological 
TatBi1- ČatŽt Reading^.; Saturday 
IT: toW’ho appointment 'nėces- 
isrirygELINOR JAKStd, ;N.
STATE Sti' Rin;; "1747.' Mes "kai 
Įganie ĮiėTųviškąi. 782-3777 or 
i925-S3lė: migionarfilmu 
American ■ Federation ėf Astro-1 ' • ' ”
ib^ri'š. ’ ■’ ' ’ ’*''' j <0 ’kiek įvairių . štfaipsnių ir

Įvedamųjų prieš Lietuvos laisvi'-.
nimo veiksnius. Vis, - kad'patar
sianti okupantui. Jieriis nereikia 
rfąktų. Jie sugalvoja įvairiausias 
^istorijas, kad tik nuteikti vfėiią 
išeivijos dalį prieš kitą, kad išei
vių- organizącij ų nariai nebėpa- 
sitikėtų vieni'kitais, kad nusfe- 
tu: remti laišvinirhd Veiksniu?? 
tuo pačiu ištektamuoti, paruoš 
ti dirvą bendra darbiau to jų s J 
okupanto agentais. Nesigėdi ir 
neklauso sąžinės balš'o", bet ra 
šo mėlo, šmeižto laiškus aniėri- 
kieėiui žurnalistui, apie. jieri' ,‘ 
nepatinkantį; asmenį. '
’ šiai ir vėl, tų tikslų siekda
mas iDr?ugo. fėd! f Alg B. Lap. 
kričib 20 diena duoda vedamo 
j}. Ten jis niekina mūsų kariu, 
žuvusius už tėvynę. Jis rašo:... 
“Kad karys žuvęs saugodama 
tiltą ar KARIŠKĄ MALKŲ SAN 
DĖLĮ jis jau yra žuvęs už tė 
vynę” ... Koks pasijuokimas iš 
tų lietuvių, kurie žuvo nepri 
klausomybės kovose? Tolia 
rašo:... “O tas, kuris žuvo gin 
damas aukštąjį vyriausybės as 
menį, jau išmetamas iš laisvė 
kdvų muziejaus... Sutinku su 
šiuo p. Barono palyginimu, kad 
karys žuVęs ’saugodamas ma! 
kų sandelį ir karys žuvęs lydė 
damas diktatorių, turi būti vie. 
hodai gerbiami. Jie žuvo eida: 
mi tarnybos pareigas. Bet j: 
negalima lyginti su kariais ži 
vusiais nepriklausomybės kove- 
se.

| Toliau redaktorius duoda t< 
I k j deimančiuką:... “kad šiai 

j dien jau raudonoji ranka p: 
J lietė išeivijos Karius”.... § 

jau išlenda yla iš maišo, čti; 
d jau agentu nurodyta technik.. 
5 kad pilk viską, kas tik ateina į 
-A * M A 1 — . A J L M J A « « «* A 1 * rt

Z';“’, ’ <y<£-r; H ; ’"4’L -U "-H’JV'

■ 63th St, Chicapy, UI. 60152^^ TęĮ. aį

MAISTAS fir EUĖOPOS SANDMJŲ f •
■ S <" J tri J L y ' ii <

‘ zV: \ -• .. . ..

; Cosmos Parcels Express Corp.
(. » > MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501bWl 69th St, Chicago, Ill. 60629. -i- TeL WA b-27S7

yclj-u.H *1”r. /I’. to-• i ?'

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE t

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- || 
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —- atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, ' kurie tuos 8 
darbus diroa.

t- SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. t:. i’- *

SLA apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- / 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.! , • 4

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

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

, - , . LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
’ ' *’ Now York, N. Y. 10001 f

............  .... ............... .. JQ7 W.-3»th «♦. ; 1 •

real estate — out of-town 
Nuosavybės — kitur

BEVERLY SHORES, I N D I A N A. 8 
room, 2 bath 2 story concrete block 
building useable as large single-fam
ily- dwelling, or as a 2 flat located 
one block &om Lake Michigan. High 
full basement with private ground 
level entrance and beginnings of third 
bath. Easily remodelable into. third 
apartment. Attached 2 car garage. 
Yard storage shed. Immediate pos
session. National Park leaseback ex
pected $60,000.

Call Renard at Callahan Realty.
' '219-926-4298.

palietė Draugo redaktorius, pa
tvirtina pats Kazakevičius, ap
rašydamas kaip jis buvo vaiši
namas Draugo redakcijoj.. O, 
gerb. Draugo redaktoriau, pasa
kyk kada ir kur Ramoyėmr val
dybos nariai bendravo su oku
panto agentais?" Ar ne keistai 
atrodo, kad Draugo redaktoriai, 
kurie Redakcijoj" ‘ -priiminėja ir 
vaišina okupanto agentus, drįs, 
ta šmeižti karius; lyg jie tar
nautų dkupantuk Tas. tik paro
do, kiek daug įtakos į Draugo 
redaktorius padarė agentų ap
silankymai.

Ir tas Draugo vedamasis su
kirptas pagal jų mokytojo Ka
zakevičiaus nurodymus. (Pilk 
kiek gali daugiau pamazgų ant 
išeivijos veikėjų galvų, tuo grei
čiau suniekinsi išeivijos veiklą, 
tuo lengvesnė bus dirva oku
panto agentams. Juo greičiau 
sulikviduosime ALTĄ ir VLI- 
KĄ, tuo lengviau bendradar- 
biautojams bus lankytis! Wa- 
shingtdne.

J. Jonaitis.

— Sulaukęs 78 metų amžiaus 
mirė cukrinės ligos tyrinėtojas 
dr.-Harry Rackets.

—* Japonų ‘unijų vadai reika
lauja daugiau teisių streikams 
organizuoti.

Overnight Wonder 
Pill for Constipation

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system’s own natural 
rhythm Gently, comfortably, over
night. In the morning, you’re right 
back on schedule Smoothly, com
fortably, every time That’s why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder That’s rigSu Ex-Lax pills' 
For occasiooa.Lu$e _
Take as directed EX-LAX

M. š I M K U S -
.. Notary Public

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

šymai ir kitokUblankai. Į; ..Į

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95 th St 
Everg. Park, 411. 
60642, - 424-8654 

./•* < ~ j' ? ' :

State Farm Fire and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai .i - y
TeL 476-5635 i

■ — » « - w *■ ».

Advokatas -
GINTARAS P. ČEPĖNAS

■ - - - r' ' - -*■ *-

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

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

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

Chicago, UI- 60629 ;

— Pakistanas pasigyrė, kad 
balandžio mėnesį jie turės ato
minę bombą, bet britai-abejoja, 
kad iki to meto jie pajėgtų ją 
pasigaminti.. . ..

ENERGY 
WISE -

Change the oil and 
fl Iters every 3,000 to 
6,000 toiles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Losert
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