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PO: OPERACIJOS UGANDOS 
.PREZIDENTAS BE SĄMONĖS

TRUMPAI IŠ VISUR PREMJERAS TRUDEAU IR J. CARTERIS 
APTARĖ PAGRINDINIUS PLANUS

Ugandos budelį oper
« NAIROBI, Kenija. — Prieš 6 

metus smurto keliu pasigrobęs 
neseniai nepriklausomybę ga
vusios Ugandos valdžią, pasis
kelbęs “visam amžiui” priezi- 
dentu ir jau pagarsėjęs laukinio 
brutalumo veiksmais, Idi Ami
nas sostinės Kampalos, Mugala 
ligoninėje po operacijos nuo 
trečiadienio guli be sąmonės.

Ugandos radio pranešimu, 
vienas sovietų chirurgas, dr. 
Feodor Senko ar Senkof, kuriuo 

J-

prieš ilvykdamas į ligoninę Ami
nas pareiškė visišką pasitikėji- 

- mą, operaciją padarė trečiadie
nį, bet kokia liga ir operacija, 
neskelbiama. 

Z > --- -• ----------«. *»♦. MS..

Idi, Aminą į ligoninę lydėjo 
pats Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Ugandoje Jevgenijus Mu.- 
syiko, su kuriuo Idi Aminas iki 
pat operacijos diskutavo medi- 

, cinos bendradarbiavimo klausi- 
. A m^> tagĮK Ug&udtfe^^ggl

■ Dar 1972 m. spalio mėnesį šis
; 6 pėdų ir 4 inčų; ‘/felmarša-

las” kurį laiką gulėjo “iki pil- 
\Z. no-pasilsėjimo” Mulago ligoni

nėje Entėble aedodrome, kurioje 
'1976 Yn. Iiepos2 d. Amino įsaky 
mu buvo nužudyta Dora Bloch, 
viena iš išimto Izraelio keleivių, 
kuriuos pagrobtame prancūžų 
lėktuve gabenosi palestiniečiai. 
Keleivius išgelbėjo Izraelio ko
mandą, bet’ sunkiai' apsirgusi 
Mrs. Bloch buvo, priimta į minė^ 
tą ligoninę.

Anuomet Idi Ąmin vykda
mas į tą ligoninę “pasilsėti” 
guodėsi gerkle, bet kam dabar 
buvo- reikalinga operacija, tik 

. spėliojama. Spėjama, kad pre
zidentas serga podagra ir gali- 

~ ,mas daiktas — sifiliu.
“Mes tikime, kad jis išveš 

iš tos padėties”, reiškė viltį ket
virtadienį vienas Amino patiki
masis, bet lotas pasakė: “Pre
zidentas yra — savo rūšies — 
be sąmonės. Tai rimtas daly
kas”.

soviety chirurgas

Portugalijoje 
sproginėja bombos

Portugalijos Žemės Reformos 
įstaigos šešiuose skyriuose ket
virtadienį vienu metu sprogo 6 
stiprios bombos, kurios sužeidė 
mažiausiai 5 žmones ir padarė 
daug žalos bei sunaikino daug 
raštų. >

Tuose skyriuose buvo vykdo
ma žemės reforma, prieš kurią 
smarkiai veikia komunistai, 
kam reforma daroma ne pagal 
sovietų kolchozų modelį.

Policijos žiniomis, žemės Re
formos ofisai bombomis suža
loti L5isabonoj. Beja, Santarem, 
Alcasar do Sal, Sotobal ir Evora 
miestuose.

žžsiia
Drėgnas, vėsus
Saulė teka IddŽiaai 7:11

Kaip Ugandoje žmonės 
miršta

NAIROBI, Kenija.—Anglų kai 
ba leidžiamas Kenijos* laikraštis 
Daily Nation ketvirtadienį pa
skelbė pasikalbėjimą su aštud- 
niais kenijiečiais, kurie buvo 
patekę į Idi Amino valdomos 
Ugandos kalėjimą.

Visi aštuoni, iš jų 4 moterys, 
balandžio 9 d. buvę Ugandos po
licijos areštuoti ir apkaltinti šni
pinėjimu. Kalėjime sėdėdami 
jie buvę liudifiįnkais, kaip Ugan 
dos kareiviai atliko ekzekuciją, 
180 Ugandos kalinių užmušda
mi dideliais kūjais, žiūrėdami 
pro kalėjimo sienų plyšius jie 
matę kaip kareiviai kiekvieną 
kalinį pirma suraišiojo ir kūjais 
jiems galvas suskaldė.

Didins Socialinės 
Apsapgps mokesčius 
WASHINGTON. — SenaM?L 

nansų komitetas -ketvirtadienį 
nubalsavo padidinti Social Se
curity -mokestį savo-verslu už
darbiaujantiems ; asmenims iki- 
114 karto kiek moka samdiniai. 
Pavyzdžiui, jei samdinio rata 
yra 4.95 nuošimčiai nuo algos, 

vtai verslininko .rata būtų 7.5%. 
Į. tuos nuošimčius dar neįeina 
papildomas devynių^ dešimtada
liu-rieno nuošimčio mokestis už 
Medicare ligoninės apdraudę. 
Komitetas dar nenustatė datos 
ir iki to laiko dar turi apsvars
tyti eilę pasiūlymų kaip padau
ginti Socialinės Apsaugos finan
sus.

1981 metu automobiliai
WASHINGTON. — Transpor- 

tacijos sekretorius Brock Adams 
ketvirtadienį paragino Kongresą 
paremti jo potvarkį, kad visi po 
1981 metų gamybos automobi
liai arba turėtų “oro maišus” 
arba automatiškus saugumo 
diržus.

Adams asmeniškai atvyko į 
Senato komercijos komitetą 
svarstant ar atmesti jo birželio 
30 dienos potvarkį, kurs įsiga
lios, jei abeji Kongreso rūmai 
jo nevetuos.

Adams pareiškė, kad jau da
bar trafiko nelaimėse kasdien 
žūsta 126 žmonės, o iki 1990 me
tų kasdien žus po 183 žmonės, 
jei bus palikta kaip yra. Jis tvir
tina, kad oro maišai gali išgel
bėti kasmet po 9,000 žmonių.

Kai studentai 
negrąžina paskolų 

WASHINGTON. — Federali
nė vyriausybė nusprendė kviesti 
iš šalies profesionalus kolekto
rius, kurie išreikalautų iš moks
lus baigusiųjų valdžios garantuo 
tas paskolas, duotas studen
tams, kad galėtų baigti pasirink
tos profesijos mokslus. Apie 
390,000 asmenų arba kiekvienas 
šeštas asmuo, paskolas gavę 
pradedant prieš 9 ‘metus, patys 
nesusipranta grąžinti.

— New York Times skelbia, 
kad praeitais metais amerikie
čiai galėjo klausyt visi] vokie
čių komunistų vadų, sovietų ge
nerolų ir patarėjų pasikalbėji
mus telefonu. Įrengimą! ameri
kiečiams kainavę dešimt mili
jonų dolerių, daugiau nieko.

— Sovietinių tautų, eilėje ru
sai yra pirmieji^— pareiškė 
Brežnevas. — Jie yra lygiausi 
tarp lygiųjų ir galingiausi viso
je Sovietų Sąjungoje. 7. ■ -

— Maskva stengiasi paveikti 
Ispanijos komunistus, kad' atsi
kratytų dabartinio sekretoriaus 
Santiago. Čąrrillo, bet tuo tarpu 
nesuranda ištikimų agentų.

— Vokietija p i rmininkavo 
saugumo- taryboje pirmą, kartą. 
Jai teko svarstyti graikų skun
dą prieš turkus, bandančius pri
sijungti Kipro salos dalį.

-r- Be buvusio premjero-Bhut 
to, Pakistano karo vadovybė

Jauni rakumukai lengviau pripranta prie žmonių, negu suaugusieji. 
Jie labaG. glaudžiai susidraugauja su savo maitintojais. Kai nori 

. * pasišildyti, tai ieško šiltos vietos.

c

Belgradą konferencijai 
vadoyau^AX Gčrtdbef ga s 

^ASKNGTON< — Kaip Bal
tieji Rūmai trečiadienį pranešė, 
Amerikos delegacijos pirminin
ku ambasadoriaus titulu, į atei-. 
nantį mėnesį Belgrade įvykstan
čią Rytų-Vakarų konferenciją. 
Prezidentas nominuos Arthurą 
Goldbergą, buvusį vyr, delegatą 
Jungtinėms Tautoms.

Oficiali nuomonė yra, kad pa
rinkimas Goldbergo, kurs taip 
pat buvo Jungtinių Valstybių 
Aukščiausio Teismo teisėjas, 
reiškia, kad administracija yra 
pasiryžusi dramatizuoti įsiparei
gojimą žmonių teisėms, kas ir 
bus svarbiausias klausimas Bel
grado konferencijoje.

Buvęs Darbo sekretorius A. 
Goldberg, 69, nuo 1962 iki 1965 
metų, ėjo teisėjo pareigas, o nuo 
1965 iki 1968 buvo Jungtinių 
Valstybių atstovas Jungtinėse 
Tautose.

Buvęs Darbo advokatas Chi- 
cagoje, Goldbergas nuo 1968 me
tų praktikavo advokatūrą New 
Yorke ir Washingtone.

pas-

Aliaskos — IlDnois vamzdžio nutiesimas 
kainuos apie dešimt bilijonu dolerių

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter ir Ka
nados premjeras Pierre Trudeau, kelias valandas aptarę visus 
svarbesnius klausimus, bendrame pranešime spaudai paskelbė, 
kad bus tiesiamas didelis vamzdis Aliaskos ir Kanados degamoms 
dujoms siųsti į San Francisco ir Illinois valstijas. Vamzdis bus 
pradėtas Prudhoe srityje, kur yra neparastai dideli depozitai 
degamų dujų. Jis eis lygiagreta jau pravesto degalų vamzdžioč 
Iš Prudhoe jis eis į Fairbanks apylinkes, o vėliau pasusk tiesiai 
į Calgary. Iš šios vietos vamzdis šakosis. Viena šaka eis tiesiai į 
San Francisco, o antroji kurį laiką eis per Kanadą, o tada pasuks 
į Amerikos teritoriją. -

------ ----------------------------- Inžinieriai jau buvo apskai- 
Kariai norėjo nužudyti čiavę, kad šis vamzdis bus 4,700

Mao Cetunga mylių ilgio. Vamzdinį reiks 
daug plieno ir kitokios medžia-

TOKIJO, Japonija. — Pekino gos. Be to, į darbą teks įkinky-
spaudoje paskelbtas stdaipsnis, ti didokas skaičius darbininku.
kaip .krašto apsaugos ministeris Amerikos specialistai apskaičia- 
Lin P*iao buvo pasiruošęs paimti Į yo, kad visas tas reikalas kai-' 
krašto vyriausybę ir nužudyti nuos virš 700 milijonų dolerių, 
partijos pirmininką Mao Cetun-' ~ . - — -

: gą. .,4. •
Atrodo, kad generolas Lin

. Piad turėjo viską paruošęs, bet

i COTMS PARTIJOS RINKIMUS
^r'.s Kinurkariuomenės vadas Piao norėjo sudeginti >

‘' komunistu partijos pLtminihką Mao Četungą
NEW YORK, N. Y. Yorko meras Abraham Beane norėjo 

dar ketveris metus pavaldyti didmiestį, kad galėtų, kaip jis sa
ko, sugrąžinti teisinę tvarką, bet jis pralaimėjo pirminius rinki; 
mus. Daugiausia balsų pirminiuose rinkimuose gavo gubernato- 
diaus remiamas Edward Koch ir valstybės sekretorius Mario 
Cuomo. ? ■

Labai žiauriai pralaimėjo ir' 
triukšmadarė Bella Abzug. Kaip 
Beame, taip ir Abzug šiuo pra
laimėjimu gali baigti savo po
litinę karjerą. Meras Beame, 
patyręs apie balsavimo davinius, 
net apsiašarojo. Beame buvo iš
rinktas tiktai vienam keturių doje dalyvaujantiems amerikie- 
metų terminui. Paprastai me- čiams užprotestavus, sukonfis- 
rus išrinkdavo dviem terminam, kuotos knygos buvo grąžintos, 
bet Beame įsitikino, kad miės- išskiriant tris knygas, kurias iš 
tas nenori 71 metų administra-.amerikje(yų knygų pastatų al
toriaus. ėmė sovietų muitinių'valdinin-

Protestas paveikė
Sovietai grąžina pagrobtas 

knygas
MASKVA. Reuteris praneša, 

kad Tarptautinėje Knygų Paro-

Atstovai nutrauks 
paramų Korėjai

WASHINGTON, D. C, 
kongreso rūmai, norėdami
pausti Korėjos vyriausybė, kad 
atsiųstų į Washingtona mekle- 
rį Tongsun Parką, nutarė nut
raukti visą parsčmą Pietų Korė
jai.

Jeigu Korėjos prezidentas ar
ba kiti kabinėto nariai, kaip tai 
daro užsienio reikalų ministe- 
ris, norėtų ginti nusikaltusį Ko 

rėjos atstovą, tai tada Korėja 
negaus jokios finansinės para
mos iš Amerikos.

Jeigu Korėjos atstovas Wa
shingtone gali laisvai mėtyti de
šimties tūkstančių dolerių ky
šius, tai valstybei parama ne
reikalinga, galvoja senatoriai.

toriaus.
Bella Abzug baigė karjerą kai.

Demokratu partijos pirminiai’ Sovietai nusileido kai Ameri- 
rinkimai, atrodo, taip pat bai- kos ^ersitetų Spaudos Sąjun- 
gė politine karjerą labai daug ga užprotestavo prieš jų knygų 
šnekančios Bellos Abrug. Savo lr katalogų pagrobimą, 
laiku ji buvo išrinkta' į kongre-1 A^os, Vakarų Vokietijos, 
są, bet ji pralaimėjo. (Italijos dalyviai ir kih amenkie-

Didžiausia josios klaida buvo čial dal-^’lai P^^iškė, kad ir 
padarvta rinkimu į kongresą Jiems atim,a le,d,an? muitinm-l 
metu, _ ji pradėjo komunistuo kam^teVk£nan} knyg3S P"eŠ 
ti. Ji manė, kad krašto gyven
tojai krypsta į “kairę”, o kairė 
jai atrodė komunistuojantieji.
Ja labai lei^gbai išmušė dabarti- “1984 
nis senatorius, o šiandien ją nūs C“*'* 
tume net į ketvirtą vietą nau-'veikalo “Diena Ivano Denisovi- 
jai kylančios demokratų politi- čiaus gyvenime “vertimą į italų 
nės žvaigždės, kurios nieko ben- kalbą ir Viktoro Nekrasovo “Ki- 
dro su krypimu į maskvinę kai- ra Georgievna”, spausdintą pa- 
rę neturėjo ir neturi. čioje Sovietų Sąjungoje.

Meras Beame gavo žymiai Trys pagrobtos ir vis Ameri- 
daugiau balsų, negu Bella Ab- kos universitetams dar ne'grą- 
zug. Ji ubagavo ir prašinėjo kam žintos knygos yra: Slaptosios 
panijai pinigų, bet jau geriau- policijos istorija Lenino Rusijoj, 
sierns josios rėmėjams pradėjo Sino — Sovietų konflikto istori- 
įgristi. Vargu ji bandys dar kar ja prancūzų kalba, ir Amerikos 
tą kandidatuoti. Atrodo, kadxreklamų plakatų meno albumas, 
daugiausia galimybių laimėti tu -------------
ri dabartinis sekretorius Cuo- — Kino artistė Lėni Riefens 
mo. jtahl minėjo savo 75 gimtadienį.

• informavo^, patį /Mao, Cetunga. 
Sąmokslai! buvo Įtraukti kell ka 
,ro -laivai, artilerija, aviacija ir. 

liepsnasvąidžįaį;... ; .
- .1

Miriasteriš Lin Piao/pfalaimė 
jęs perversmą, karo lėktuvu ban 
dė pabėgti į Sovietų ' Sąjungą, 
bėt jam ' nepavyko.' Prie sienos 
jis buvo' sustabdytas. Jis žuvo 
lėktuvo nelaimėje.

i’ . •

Leista spaudai kalbėti 
apie Mao Cetunga

Įtakįngesnieji kinų kariuome
nės kariai keliais atvejais norė
jo pristabdyti Mao Cetungo įvai 
rius ekonominius bandymus, bet 
partijos vadovybė paklausydavo 
politiko Mao Cetungo ir jo ša
lininkų. Dabar, kai praėjo parti 
jos kongresas ir įpareigojo da
bartinę vadovybę tvarkyti vi
sus partijos ir krašto ūkio rei
kalus, tai nebus dirbtinos pro
pagandos Mao Cetungo “išmin
čiai” ir “politinei linijai” gar 
sinti. Leidžiama kalbėti ir apie 
Mao Cetungo padarytas klaidas.

— Diktatorius Amin nuteisė 
12 karių mirti už pasiryžimą j 
ruošti perversmą. Jie bus su
šaudyti jų pačių pirktais gink
lais.

parodą atidarant.
Be vakar minėtų George Or- 

wellso “Gyvulių farmos” ir 
1’’, sovietų muitininkai pa

grobė ir Aleksandro Solženicyno

7^* ■■ Ąį$> 
$3S&£&

. Tuo tarpu Kanados specialistai 
tvirtina, kad be dešimt bilijonų 
dolerių neapsieis. ' Pradžioje ir 
Aliaskos jiegalų vamzdis .neat
rodė toks brangus.^ net vėliau, pa
brango darbininkai ir reikalin
gos medžiagos. Tas pats gali at
sitikti ir su? šiuo -duj.ų vamzdžiu.

Dabar paaiškėjo,' kad ir Ka
nadoje yra dideli' dėposifai de
gamų dujų. Kanadiečiai nori, 
kad amerikiečiai naudotų ir jas. 
Patys kanadiečiai turi pakanka
mai dujų ir kitokių degalų, bet 
jiems rūpi, kad amerikiečiai jas 
pirktų. Kanadiečiai tikisi uždir- 
ti vamzdžių vedimo metu, o vė
liau tikisi gauti nuolatines pa
jamas už pačias dujas. Premje
ras Trudeau buvo labai paten
kintas pasitarimu su. JAV pre
zidentu Jimmy Carter.

Abu prezidentai svarstė kelis 
projektus dujoms persiųsti iš 
šiaurės į pietus. Prezidentai 
svarstė kelis projektus, bet pri
pažino, kad šitas yra papraščiau 
sias ir patikimiausias. Specialis
tai apskaičiavo, kad jis yra tik
riausias ir pats pigiausias. Du
jų vamzdžius ves ir dujas iš 

’ Kanados į JAV stums privatinių 
žmonių sudaryta bendrovė. Ji 
vadinsis Alcan Pipeline Co. Ka
pitalą sudės turtingi žmonės ir 
galingos bendrovės, bet visas rei 
kalas bus privatus, valstybėms 
nereikės kišti pinigų į visą šitą 
dujų persiuntimo reikalą.

Manoma, kad šis nutarimas 
turės įtakos Į tarptautinę rin
ką. Kuw?ito šachas jau paskel
bė, ’... 1 jis pardavinės degalus 
10 centų pigiau, negu pardavi
nėjo iki šio meto. Jiems aišku, 
kad amerikiečiai pirks mažiau 
degalų, nes galimybė gauti de
galus iš Aliaskos sumažins pa
reikalavimą iš Persijos įlankos. 
Vietoj kelti kainas, arabai bus

— Septyniolikamete žuzana 
Kukis gimusi Berlyne, bet iŠ 
Rytų atvykusių tėvų, buvo de- 
šimtmilijoninė keleivė, iš Frank 
furto atskridusi į New Yorką. 
Manoma, kad šiais metais iš Vo
kietijos atskris į Ameriką apie 
penkiolika milijonų keleivių:
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Ruimais su tais, kuriė galingi.
•f/ Ateitininkams Maceina^ pata- 
na perkratyti save sąžinę. Pa
tarimas visai vietoje ne tik 
jiems, bet ir individams, kolekty 
varas ir sustabarėjusi ’ėms ko
kioj ideologijoj intelektualams. 
Žinoma, neišskiriant nef filloso-

vimas 'Macefc 
ii’ ’yra7 vilibiiė"1 ir apgaulė, tai

• Primityviausias gyvūnas 
.yra kempinė: jis ėda ir daugi
nasi kaip gyvūnas, bet neturi 

nekeičia vielos, kaip

ir stengtis, kad jos pakankamai 
.turėtų. Maceina sako, kad 
“Kristus peikia rūpestį duona 
sau pačiam, seklbdamas, kad so
tūs taps alkani, vadinasi, kad 
duonos gausa sunaikins patį sa
ve". Kažin ar sociologai patvir
tintų, kad žmogus, pakankamai 
duonos turėdamas, pats save su 
naikina? Taip pat kyla klausi
mas, kaip suprasti sąvoką “gau 
sa”? Jei perteklius, tai žmogus 
išlepęs, gali pradėti dvasiškai 
smukti. Bet tik gali! Nebūtinai 
smuks. Jei tos duonos turi pa
kankamai, jis gali labiau savo 
dinamiką nukreipti j kūrybą, 
idėjas if savo sielos prusinimą. 
Kristus amžinu pasmerkimu gra 
sino tiems, kurie rūpinasi duo
na sau. Smerkti už tai galima, 
bet amžinu pasmerkimu (amži
na ugnimi) bausti neatrodytų, 
kad tatai galėtų būti dieviškos 
išminties sprendimas. Koks tė
vas galėtų taip bausti sdvo sū
nų kad ir už sunkiausią nusikal
timą ?! Maceina teigia,; kad mes 
neprivalome rūpintis tuo, ką pa 
tys valgysime, bet privalome rū 
pintis tuo, ką valgys mūsų arti
mas. Skamba gražiai, bet visų 
pirštai į save polinkę. Labai re
tas kas, alkanas būdamas, kriau 
kšlį duonos atiduos kitam. Kle
bonas nemirkščiodamas per ka
lėdojimą rinkdavo iš nuskurdu
sių mažežemių grūdus ir kito
kius produktus, nors pats pra
bangoje gyveno 0 buvo ir te
bėra artimiausias Dievo šveico
rius. Maceina sako, kad velnias

toge j e. Net ateistinėje pastogė
je. Ir visi gali būti broliai ir se
sės lietuviai. Grumtynėse tarp 
jų visuomet išlenda velnias su 
ragais.

Atsimenu, mokinys būdamas, 
iškviečiau "šliupą paskaitą skai
tyti. Mokyklos vadovybė uždrau 
dė mokiniams eiti salėm Krikš- 
•čioniška, katalikiška vadovybė. 
Ateitininkams mokiniams, prieš 
Griniui atvykstant su paskaita,. 

■buvo duotos instrukcijos naktį 
. nupiės ti-nuo tvorų plakatus. Tai 
tik. trupinėlis ■ - faktų, rodančių, 
&ąd su- otgaiiKaėijom ir jų idė- 

■ jomis: reikia kas nors daryti. Jos 
Įyisos turėtų suprasti, kad tau
kai yrą yiėnalytiš. organizmas, 
įkurto vis£ organai, vienas kitam 
įiękehkdanli,' -- iūėri • fulkcionuoti 
^armonmgai.f ■ n:

porino apie vestuves, paskirtas, esą .apie liepos pabaigą. 
“Vargšė Olia.— šnabždėjome mes, slankiodami-iš kam
po į kampą, piktai žvelgdami į langą, nukreiptą į sodą iš 
kambario mūsų nekenčiamo rytų žmogaus. — Vargšė 
Olia”. Ji vaikščiojo sode išblyškusi, liesa,<pusgyvė. “Taip 
geistina papai ir mamai”, — kalbėjo ji, kąr mes pradėda
vom kibti prie jos su draugiškais patarimais. “Juk tai 
kvaila, laukiniška”,— mes jai rėkėme. Ji glaudindavo 
pečius ir kreipdavo nuo mūsų savo pilną graudulio vei
dą. Jaunikis sėdėjo savo kambary, su tarnu siuntinėjo 
Oliai švelnius laiškus ir, žiūrėdamas pro langą, stebėjosi 
drąsa, kaip mes kalbėjomės ir laikėmės su Oįia. Iš kam
bario išeidavo jis tiktai tam, kad papietautų. Pietavo jis 
tylėdamas, į- nieką nežiūrėdamas, sausai atsakinėjo i mū
sų klausimus. Kartą tiktai jis išdrįso papasakoti anekdo
tą, o ir tas pasirodė iki niekalo senas. Po pietų kunigaikš 
tienė sodindavo jį šalia savęs ir'mokydavo lošti vintą. 
Čaichidzevas lošė rimtai, daug galvodamas, nukardamas 
apatinę lūpą ir. prakaituodamas. Toks elgesys dėl ..pike
to kunigaikštienei patiko.

Kaitą po pietų čaichidzevas nuo piketo prasmuko 
ir nubėgo'paskui Olią, kuri buvo beeinanti į sodą.. r. - ?

— Olia Andxejevna.—pradėjo jis. —-Aš žin^į jūš'ma 
nęs nemylite. Mudviejų piršimasis, iš tiesų, keistai kvai- 
las. Bet aš turiu vilti, kad jūs manė pamylėsite^.

Jis' tatdi pasakė, smarkiai šusikonf ūzihd Tf šbW *hū- 
ėjo iš sodo į savo kambarį. ■

MICHJAELS
4637 So. Archer Avė. 

(Prie 47-tos)

• Kristų — Diev .liudyti Macei
ną pataria ne liežuviu, bet dar
bu ir tiesa. Taip pat ir tautą. 
Ąr netiksliau būtų liudyti darbu, 
meile artimui ir tolerancija ki
taip manančiam? Tiesa per daug 
jau slidus objektas. O ypač- ten, 
kur ji spraudžiama j betkurios 
religijos krepšį. .; •

Pareigos yra Šventa prievolė j nervų 
savo kryptimi ir artųno krypti- medis.

tį garbėje, bet jis grįžtąs prie 
Bažnyčios, prie viso pasaulio ir 
jį gundąs. Esą “Gyvendami al
kstančio ir skurstančio pasaulio 
akivaizdoje, esame krikščioniš
kos dorovės verste verčiami jį 
vaduoti”... Bet jei Bažnyčia nu 
tolusi nuo Kdistaus idealizmo, 
jei ji ligonis, jei ji pataikauja 
kapitalui, o ne varge atsidūru- 
siems, tai kaip ji gali vaduoti, 
pati-Įklimpusi į purvą savo klai 
du ir turtų bei galybės gobšu
mą? Yra žiupsnelis bemaž- šven
tų, idealistų. Deja, jų įtaka į 
Bažnyčios realią politiką mažai 
turi įtakos. Bažnyčia ne tik gun 
doma, bet Ir sugundyta. Sugun 
dyta taip, kad iš pagundų nėra šaulėžiūros -lietuvis nemažiau 
vilties jai išsikrapštyti. Macei- gali tvirtai jaustis esąs kitaip 
nai “Revoliucijaz regi alki, vbet Dievą suprantančio ideologo pas

Rašinyje “Duonos dialektika" 
Drauge Nr. (33) Antanas Ma
ceina svarsto eilę įvairių proble 
mų, dėl kurių amžiais žmonės 
galvas suko, jas įdomiai inter
pretuodami ir dėl kurių visais 
laikais žiauriai buvo liejamas 
kraujas. Tas problemas jis na
grinėja ryšy su ateitininkų kon 
gresu.

Cituodamas Ylą, jis rašo, kad 
ateitininkija atsiradusi, paakin
ta to, ką regėjusi aplinkui: “Žmo 
gaus tragediją be Dievo, bedva
sės kultūros grėsmę, mokslo, pa 
Jenkto ateizmui, svaičiojimus”.
Bet žmonijos tragedija nema
žiau buvo kruvina visais tais 
laikais, kada Dievas dominavo. 
Teisingiau, ne Dievas, bet įsi
galėjusios religijos, pavergusios 
ir išnaudojusios plačias- mases 
Dievo vardu. Maceinai dabartis 
irgi atskleidžianti slydį nuo idė
jos į duoną. Ir jis klausia, kas 
toji duona esanti. Pirmiausia, 
jam duona esanti gundymas. 
Pats velnias Jėzų gundės akme
nis paversti duona. Gundęs ga
lybe ir ir valdžia. Kristus gun
dytojui atsakęs, kad “Žmogus 
gyvas ne vien duona, be^ ir kiek 
vienu žodžiu, kuris išeina iš 
Dievo lūpų”. Pagal Maceiną ta
sai Dievo žodis esąs pats Kris
tus. Nesvarstant to, ar Kristus 
Dievas ar ne, reikia pažymėti, 
kad tas jo žodis įvairių krikš
čionybės sektų bei filosofų buvo 
ir tebėra aiškinamas įvairiai. 
Dėl to jo žodžio esmės yra pri
rašyta tūkstančiai knygų, kve
piančių vis kitaip. Tikrasis gi 
Dievo žodis, jei jis būtų kada 
išgirstas, turbūt apstulbintų 
gausius batalijonus teologų. Grei 
čiaųsiai nei vienas iš jų nebūtų 
paglostytas.

Kristus Kalno pamoksle pa
sakęs: “Nesirūpinkite savo gy
vybe, ką valgysite nei savo kū
nu, -kuo vilkėsite... Nesisielokite 
ir neklausinėkite, T<ą valgysi
me’ ar Tcą gersime’. Nesirūpin
kite rytdiena, nes rytojus pats 
pasirūpins pats savimi”, šiais lai 
kais reikėtų būti labai naiviam 
gyventi pagal tokį receptą Ma
ceina cituoja tuos žodžius, bet 
užmiršta Tėve mūsų maldą, ku
rioj tikintysis maldauja: “Kas
dieninės mūsų duonos duok 
mum, Viešpatie”. Žmogus turi 
ne tik maldauti, bet ir rūpintis,

į ji neregi žmogaus”... Argi re- 
jvoliucijos objektas gyvulys? Pa 
įgaliau revoliucija revoliucijai 
nelygi: ji gali būti ir kruvina, 
ir žiauri, įr be kraujo aukų. Kie
kvienas nuskriaustasis ir paver
gtasis turi kovoti visomis gali
momis priemonėmis už teises dėl 
gerbūvio, duonos, laisvės. Be ko 
vos jam nieko neduos nei suma- 
teriaTzėjnsi Bažnyčia, nei ka
pitalizmas, nei betkoks kitoks 
izmas, diktatūros replėmis sus
paudę jo laisvę. —

Kristus kalbėjo: “Palaiminti, 
kurie alksta ir trokšta teisybės: 
jie bus pasotinti”. Maceina ko
mentuoja: “...ne alkio numal- 
Šilimas įvykdo teisybę, bet teisy 
bės įvykdymas numalšina alkį. 
Ne iš duonos gausos gema tei
singa socialinė santvarkt, bet iš 
teisingos* socialinės santvarkos 
kylo duonos gausa”. Panašiai 
skamba, kaip kad klausimas: 
“Kas pirma atsirado: višta ar 
kiaušinis?”. Kristus kalba apie 
troškimą, Maceina gi apie vyk
dymą. Bet ar galimas vykdymas 
be revoliucijos? Be pasiryžimo 
aukotis dėl kitų ? Be rizikos būti 
kalėjime? Be rizikos netekti Baž 
nyčios globos?

Maceinai teisybė ir duona 
esančios priešingybės, ir jos su
siderinančios tik tada, kai vyrau 
ja teisybė. Čia logiškas nesusi
pratimas! Duona ir teisybė tu
rėtų viena kitą bučiuoti. Jeigu 
teisybė pretenduos į vyravi
mą, niekada nebus tarp jos ir 
duonos harmonijos. Ir štai ko
dėl. Teisybė, pirmiausią, yra re- 
littyvi koncepcija. Ji nėra dan
gaus paukštis, bet žmogaus mąs 
tymo produktas, žmogaus gi 
mąstymą saisto. įvairūs veiks
niai, turintieji labai tamprų ry
šį su žmogaus sielos, kūno bio
logine ir psirine konstrukcija, 
o taip pat ^įvairiais išoriniais 
veiksniais. Todėl-.teisybė niekuo 
met nesušvis .aayo. skaidrumu 
ten, kur žmonės, ir jų kolektyvai 
■su savo skirtingumais bandys 
teisybės pastogėje pasislėpti nuo 
realybės' audrų ir'jūs karščio. 
Ateitininkai, :sū šūkiu “Visa at
naujinti Kristuje” teoretiškai Ir 
su praktiškomis pastangomis pri 
mesti savo Įsitžinimus kitaip 
.manantiems, • niekuomet nebus 
teisybės palaiminti. Kai ateiti
ninkas jaučiasi esąs Kristaus 
mokslo pastogėje, tai kitos pa-
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nesirodė. Jis negalėjo-suvirškiįtH čiičhicizėMol |
Sekrnadienį- (antrą po ičaiehidzevo ^taJykima^ -iGdciĄ 1 

si,Kėp6s 5, anksti į
kunigaikštienės bępUąvaikis,j 
Kunigaikštienės įsaky^ySudarĮ tata^ ^ąd. vakarui visi i 
mes būtume tvarkoje: ąpgivjĮk^^ai^^iotįa^J^aitfkak- j 
laryšiai, pirštinės ; kad būtume rimti, protingi, išmintim 1

name. Vakaro didvyriu, matyt, buvo -Čaichi
dzevas. Su rožinėmis dėmelėmis ant žandų, su prakaituo
ta nosim, ankštai aptemptam frake, jis šoko su Olia, li
guistai šypsojosi ir jautėsi, kad jis nevikrūs. Jis šoko ir 
sekė kiekvieną savo “pa”. Jis aistringai norėjo kuo nors 
blykstelėti, bet nesugebėjo nieku sublizgėti.' Olia vėliau 
man kalbėjo, kad jai tą vakarą buvo labai šito vargšo kti- 
nigaikščiuko gaila. Jis atrodė jai niekingu. Jis tarsi nu
jautė, kad iš jo atims nuotaiką, apie kurią jis, būdavo, 
galvojo kiekvieną lekciją, eidamas gulti ir pabusdamas.^ 
Kai jis į mus žiūrėdavo, jo akys buvo pilnos maldavimo. 
Jis nujautė mumyse galingus ir negailestingus varžovus.

(Bus daugiau) v,

254-8500 
PARDUODAME VL 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO

mi. Jos turi koncentruotis be jo
kio pirmavimo reikšmės atžvil
giu ir į kūno poreikius, parūpi
nant jam pakankamai duonos, 
aprangos bei pastogės, ir į dvasi 
nius poreikius, ...neatsižvelgiant 
ar jie koncentruosis.apie Dievo 
sampratą ar apie pasaulėžiūrą 
su kitais įvaizdžiais apie žmogų 
ir jo santykį su ^kosminėmis jė
gomis.

-Alkano malda, prašant duo
nos ar sveikatos, yra atmiešta 
egoistinių pradu. Malda sotaus 
ir sveiko tų pradų gali visai ne 
turėti, jeigu maldininkas ne
laukia iš to-dangaus po mirties. 
Todėl žmogaus paskirtis viso
mis galimomis priemonėmis ap
rūpinti kūną. Pirmoj eilėj, nes 
tik svėikam knhe Sielai daugiau 
galimybių išsiskleisti įvairiomis 
spalvomis. ’ Suspindi ir ligoniai 
kai kada, bet tai jau rėti feno
menai istorijoj. Duona todėl kai 
kada gali būti gundymas, bet 
ji iš esmės yra paskata žmogui 
pilhutiliai išskleisti visas įgim
tas ir Įgytas jėgas.

Malant filosofams miltus žmo 
• gaus pasaulėžiūros maistui, kan 
- centrĮuojantis apie Dievo sąvo
ką, su senos ■ Biblijos girnomis, 
galima jų primalti labai daug, 
bet ar iš jų iškeptas sielai pyra
gas bus maistingas, tai jau abe
jotinas klausimas.

Antanas Maceina minėtame 
rašiny nepaglostė oficialios Baž 
nyčios. Ir tai jau ženklas, kad jo 
sieloj yra revoiiucinės ugnies.

Bet kur tau. Tėvų idėja sutrūko prie pat išsipildy
mo- čaichidzevų romanas nepasisekė. Šiam romanui bu
vo lemta baigtis vodeviliu. 4 ’ . - /

* Praėjusiais metais Čaichidzevas atvyko į Žalią Dal
gį birželiu pabaigoje, šį kartą jis atvyko jau ne studen
tas, o tikrasis studentas. Kunigaikštienė pasitiko jį iš
didžiais, iškilmingais apglėbimais ir ilgiausia, notacija. 
Olia apsivilko brangia suknia, aiūta specialiai, jaunikiui 
pasitikti. Iš miesto atvežė šampano, .uždegė fejeverką,

riukšmaufume, kad mūsų kambariuose'būti! 'maTbhiai' pa"''' 
doru. Žaliam Dalgy buvo ruošiama ka^<as paStsiF Įz su-;^ 
žadėtuves. Iš miesto parvežė vynų, degtinių, užkandžių... 
Mūsų patarnautojai buvo iš mūsų paimti Į virtuvę. Po 
pietų pradėjo suvažiuoti svečiai ir atvažinėjo. iki vėlyvo 
vakaro. Aštuntą valandą, po plaukiojimo, valtimis, prasi
dėjo balius. \ k .: . 4. ’ k

Prieš balių mes, vyrai, turėjome sueigą- šioje suei
goje mes visų balsais nutarėme, kaip bebūtų, išvaduoti 
Olią iš Čaichidzevo, išvaduoti, jei net tatai/ nueitų iki 
stambiausio skandalo. Po sueigos aš leidausi ieškoti lei
tenantą Jegorovą. Jis gyveno savo dvare/už dvidešim-k 
ties varstų nuo Žalio Dalgio. Aš lėkte leidaus pas jį ir rA- * 
dau ji, bet kaip radau. Leitenantas buvo girtas,, kai^į 
v itp a d i s, ir negyvai miegojo. Aš leitenantą išju
dinau, nuprausiau ir, nepaisydamas jo spardymosi ir 
keiksmo, nuvežiau į Žalią Dalgį.

Dešimtą valandą balius buvo įkarštyje, šoko ketu
riuose kambariuose, grojant dviem puikiem rojaliam. 
Pertraukų mėtų sode ant kalnelio grojo trečias rojalis. 
Net pati kunigaikštytė žavėjosi mūsų fejervarkais. Fe- 
jervarkus deginom sode, ant kranto ir toli jūroje valty
se. Ant rūmo stogo įvairiaspalvės begalinės1 ugnys, kita 
kitą pakeisdamos, apšviesdavo vosą Dalgį. Girtavo dvie
juose bufetuose: vienas bufetas buvo altanoje v sode, o 
antras

&IA1 t
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Veda K. BRAZDZiONYTE
2646 W. 71st Street,’Chicago, Illinois 60629 

•Telef. - 778-5374

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai
ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. ,
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Senieji Vienos operas rūmai 
buvo statyti 1859 m. Kai buvo Praėjo tik dvidešimt metų, o 

kaip nepaprastai pasikeitė pa
saulis!..

“N;

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

WORCESTER,' MASS.
Rugpjūčio 28 d. ryte sudegė 

komunistų “šventykla” — Ap- 
švietos bendrovė, Olympia par
ko namas. Buvo neblogas pa

kėlė didelio susidomėjimo, tai 
visdėlto norėjosi parodą aplan
kyti ir pamatyti, kiek prpgr^įo 
pasaulyje padaryta, įšalime, 
nuo to laiko, kai Chicagoje Įvy
ko pasaulinė paroda. ‘. /'; - 

(Bus daugiau}

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams Įsigyti.

NAUJIENOS, CHICAGO », ILL.—Saturday, September 10, 197Į

Kai keliauji su ekskursija, 
tai sustojimas viename ar kita
me mieste yra ribotas. Pasibai 
gė laikas, ir turi keliauti kitur, 
nors kartais vienoje vietoje nore 
tusi ilgiau pasilikti, o kitą — gal 
ir visiškai aplenkti..

Mūsų kelionės sudarytoje pro 
gramojė buvo numatyta Briuse
lio parodos aplankymas. Prisi
pažinsiu, jog pats Briuselis ir' 
Belgija mane nelabai tetraukė. 
Turėjau progos anksčiau Belgi
jos sostinę aplankyti, ir ji ma
nęs nesužavėjo. Kur kas man 
būtų buvę maloniau dar vieną 
kitą dieną Vienoje pasilikti ir 
pasigėrėti austrų gyvenimu. Bet 
kadangi taip jau sutvarkyta, tai 
noromis nenoromis reikia su 
Viena atsisveikinti ir keliauti Į 
Briuselį, kur vyksta pasaulinė 
paroda Jei pats miestas ir . ne

inu. Vieną jų teko aplankyti

Sugabiai sakydavo eilė- 
luptų d rbo 
pašto sky- 
o. J os vy-

Nuo senų laikų Viena buvo 
garsi savo kavinėmis, teatrais, 
operomis ir restoranais, kur žmo 
nėš susirenka ne tik pavalgyti, 

betos • brangenybės, kurios da-.bet ir muzikos pasikląusyti. Ne 
bar/sūdaro-syarbiausią muzie-’trūksta ir dabar tokių restora- 
jąuš tūrfįą

Apžiūrėjome ir Vienos Ope-.Tai buvo čigonų restoranas. Ma- 
rds jriūmūš, kurie karo metu la- lonu buvo jame pasėdėti ir pa- 
bąi nukentėjo. Faktiškai jie bu slklausyti tikrai žavingos ir švel 
yd beveik visiškai sugriauti. Bet.nios muzikos, čigonai sugeba

Paskutinę dieną vienas bend
rakeleivis ir aš sumanėme tram 
vaju pervažiuoti Vieną ir išva 
žiuoti į laukus. Pirmiausia su
žinojome, koks tramvajus eina 
toliausiai. Sėdome Į jį ir pradė
jome kelionę. Malonu buvo ste
bėti švariai atrodančius name
lius. Visur pavyzdinga tvarka. 
Beveik viskas jau atstatyta ir 
sutvarkyta, — karo paliktų pė-

tuaj. pasiryžo Operos rūmus ats'iš jų išgauti nepaprastai gra- 
fatyit/Nofs. kraštas buvo labai žius garsus ir melodijas.

Visi lietuviai maloniai kviečiami i “N.” pikniką 
*'- •* * ■ ’
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stengtasi viską maždaug daryti 
taip, kad jie atrodytų taip, kaip 
senieji, — bent iš oro pusės.

buvusio Wor- 
cesteryje veikėjo Jono Dvarec
ko žmona Malvina Kalantčiutė 
Dvareckienė ilsisi Matulaičio 
namuose.

— Yra labai malonu susitikti 
ir pasikalbėti su Naujienų skai
tytoju Jonu žitinavičium, ir ki
tu maloniu žmogum Jonu Nor- 
kevičium; tai draugiški vyrai.

J. Krasinskas

nuniokotas, skaudžiai nuo karo 
nukentėjęs, bet gyventojai, kaip 
pasakojo mums vadovas, sten
gėsi kaip galima greičiau rūmus 
atstatyti. Iš skurdžių savo iš
teklių jie aukojo pinigus, o dau
gelis prisidėjo darbu. Tai buvu
si milžiniška talka, kurios pa
sėkoje ir vėl išdygo Operos rū
mai.

Rugsėjo 11 d
POLONIA GROVE

ejaė-Čapii-Jiutė, 67 m., 
j buvusi lietuvių Moterų klubo 
pirmininkė. Gabi vaidintoja, 
priklausė Moterų chorui, gabi 

. poet 
i rast ms, per daugelį 
Rainiškių vaistinėje, 

elnias nevali'

— Rugpjūčio pabaigoje mirė'
nemažai vietos lietuvių. Paini-j 
nėšiu tik žymiuosius lietuvius,' 
kaip tai: profesorių rašytoją An-į 
taną Giedrių - Giedraitį, nes šis! 
žmogus žinomas lietuviškam' 
pasauliui. Tai kiti aprašys apie! a Visame pasaulyje yra virš 
jp • J 15,000 Įvairių gėlių ir gėlelių rū-

— Taip pat mirė gabi Wor-' šių. Vien Amerikoje yra virš 
cesterio lietuvaitė veikėja Ange-11.000 žolės rūšių.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psL, ‘minkšti viršeliai----------------$8 00
2. -Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,
- minkšti viršeliai______________ -________________ --------------- $1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL,~ minkšti viršeliai----- ------------------------ ----------------
4. A: Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

. 166 psL, minkšti viršeliai —------------------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriuj.
• / Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Mon
orderį tokiu antrašu:

Pagal praėjusių metų patyrimą daugelis iš mūsų artė
jant šventėms norės pasiųsti savo giminėms dovaną — siun
tinį. Dovana, atsiųsta iš Amerikos, bus daiktinis įrodymas 
mūsų meilės ir pagarbos mūsų artimiesiems.

Paprastai šiuo prieššventiniu laikotarpiu paštas būna per
krautas, kas kartais sutrukdo savalaikį siuntinių įteikimą, 
todėl, norint išvengti panašių atsitikimų, geriau iš anksto 
pasiųsti Jūsų šventinius siuntinius.

Kaip ir praėjusių metų sezone, firma COSMOS PARCEL 
CORPORATION, užsiimanti licenzijuotų siuntinių siuntimu 
į Estiją, Latviją, Lietuvą, Ukrainą ir Į visus kitus Tarybų Są
jungos miestus ir kaimus, visada pasiruošusi Jums patar
nauti siunčiant šventinius siuntinius Jūsų artimiesiems. Ir 
taip, paskubėkite — padarykite Jūsų giminėms malonią 
dovaną šventėms.

Reikalaukite mūsų nemokamų’katalogų šiuo adresu:

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

pteigta 1923 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gv«*n — MINTYS IR DARBAI," 25» paL, IMSančhM 1900 

metų (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir sucL 
rtpinliaa. tt.00

Dr. A. J. Gv»t«n — DANTYS, Ju priežiOra, rreftsu tr grdH*.
Kietais virbeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viriellals tik__________________________-

Dr. A. J. Gussan — AUK1TA KULTO RA ~ ŽIAURŪS ŽMONAS. 
Kelionės po Europa (spUdUaL Dabar tik —____

statas, Sudegė iki Žemei. Jį bu- la Vaiš 
vo nupirkę italai.

Šiame parke buvo daromi pra
timai — kaio sunaikinti Ame
rikos kapitalistus, čia buvo lai
komos Stalino vieros misijos 
Misionieriai buvo Vabalus Pru 
seika, Bimba, Mizara, Andriulis,’ riuje 
Siurba ir kiti. Jie kalė varg- ras mirė 1 
šams daria), žmonėms rusišką 
komunistinį rojų, ant šios že
miškos planetos.

Sakoma, kad nieko nėra am
žino šiame pasaulyje. Taip ir! 
su šiais Stalino maldininkais: į 
vieni paseno, kili išvažinėjo Į t 
šiltus kaštus — Floridą, Kali
forniją, o didžiumoje pateko — 
šešias pėdas po velėna. į

Tas parkas, netekęs palaiky- Mindaugas Zenkus, Elleen Žy- 
tojų, tapo parduotas italams ir delis, Dennis Gorman, Stanley 
dabar sudegintas. Kasanovski, Allen Kasanovskj,

Šis Olympia parkas buvo pla- ir Suzan Kasanovski ir Kathe- 
čiai žinomas spaudai, ypač Ame rine Borezo.
rikos komunistinei, čia buvo j __ žinomo
laikomi dideli piknikai “Lais
vės” ir “Vibades” palaikymui.
Busais atvykdavo iš tolimų ko
lonijų, ypatingai iš Brooklyn, 
N. Y. Dabar pasiliko tik krū- 
vutė laužo.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo,

Investavimo knygelės eąskaito® 
neša

noe 
Galima taip pat ublukytl paltu, atsiuntus čalcf arba money ardorj, ptfa 

nurodytos kalne* pridedant 50c. persiuntimo fUaldoms.

■ - (Tęsinys)
%- /

Vienos operos rūmai

Vienoje praleidome tris die- 
ųąs. Ir kiekvieną valandą išnau
dojome, -— važinėjome, žiūrinė 
jomę. Tiksliau sakant, mus va
žinėjo. Aprodė teatrus,- muzie
jus, patoeius ir kitus įdomesnius 
dalykus. Yisą laiką mus globo
jo vadovas* kuris ne tik važinė
jo ir vedžiojo po įvairias vietas, 
bet ir teikė,suglaustas informa- Iš lauko pusės tie rūmai nėra 
rijas apie tas vietas. ... • tokie įspūdingi, ištaigingi, kaip,

Buvo įdomu aplankyti buvusį sakysime, Chicagos. Tačiau vi- 
imperatoriaus Franz-Joseph pa duje jie įrengti pagal vėliausius 
įocių, kuria dabar yra pavers- technikos reikalavimus. Scena 
tas muziejum. Tas imperato- nusileidžia žemyn. Kai statoma 
riuą valdė-Austro-Vengriją 53 opera, tai žemai- paruošiamos 
metus. Jani viešpataujant kilo scenarijos sekančiam aktui. Va- 
Pirmasis Pasaulinis karas (o dinasi, nusileidžia viena scena, 
karas kilo dėl Austro-Vengrijos o iškyla kita. Vadovas tvirtino, 
šoš^) įpėdjnįo, tiužudymo Sura- kad jokia kita opera pasaulyje 
jevė) , kuris privedė prie valsty-; tokių įrengimų neturi, 
bės subyrėjimo. • 

-' • "Z *■ r ’’ -‘r ' * ’ . - -

, Paloriujei-, yra daugybė kaifr 
barių. Rakandai nepaprastai gra atstatyti dabartiniai rūmai, - tai 
žūs. Vadovas pasakojo, kad - ru
sai, įsibrovę,. į Vieną, tuoj pra
dėjo plėšikauti. Jie buvo pasi- 
ųjoję ir iš.to palociaūs įvairias 
brangenybes - išvežti. Tuos tur
tus jau /buvę. ir supakavę, ta
čiau "anglai griežtai pasiprieši- 
nę, ir tuo būdu buvusios išgel- J r y S *. ' *■ ' ' - « ~ «

Prieš dvidešimt metu -
■ Jau minėjau, jog Vieną man 
teko aplankyti prieš dvidešimt 
metų. Tai buvo 1938 m. Nera
mūs tada buvo laikai. Sklido vi
sokie gandai gandeliai. Hitleris 
ką tik buvė Austriją paglemžęs 
ir bandė ją “suvirškinti”. Cham 
berlainas, su nacių fiureriu ve
dė derybas, o paskui, grįžęs iš 
pagarsėjusios, ir negarbingos 
Miuncheno kelionės, ramino an
glus, kad jam pasisekę “užtik
rinti taiką mūsų laikams”.

Bet Vienoje ir iš viso Austri- dsakų kaip ir nebėra 
joje buvo susidariusi labai ne
jauki, įtempta atmosfera. Ne
jauku ir klaiku buvo ten pasi
likti. Atrodė, kad gyventojus 
užgulė kažkoks slogutis. Aust
rai, kurie mėgsta linksmai ir 
smagiai laiką praleisti, atrodė 
prislėgti, paniurę.

Kiek pasidairęs po Vieną, aš 
tada pasiskubinau ją apleisti 
ir išvykti . į Budapeštą, Vengri
jos sostinę, kur labai smagiai 
praleidau keturias dienas. Tada 
Budapeštas buvo laikomas vienu 
pačių gražiausių ir iš romantiš
kiausių europas miestų. O šai 
dabar padėtis visiškai pasikeitė: 
Vienoje šiandien žmogus jautiesi: 
laisvas, nejaučiamas tas slogu
tis, kuris slėgė gyventojus prieš 
dvidešimt metų, bet užtat Bū
ti epštas jau nebe tas, koks jis 
buvo 1938 m. Jo gyventojai tik
rai yra blogesnėje padėtyje,-ne
gu tada buvo austrai.NAUJIENŲ

— Lietuvių Tii't 
r u ė io 2'5 d cnos 
padalino ne! 17 stipendijų. Pa- 
dal’nta sekantiems narių vai
kams: Rosemary AntojF» Zita 
Babickas, John Kasper, Ste- 
phene Kasper, Donald Krasins 
kas, Regina Klimavičiūtė, Ri
ma Molis, Emily Palubeckas, 
Michael Parulis, Mary Valiūnas.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
488 Madison Avenues, 21st Floor 

(Between 51st and 52nd Streets)
New York, N. Y. 10022. Tel. (212) 758-1150, 758-1151
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Ruošiasi Belgrado Konferencijai
Niekam ne paslaptis, kad Belgrado konferencija tu

rės didelės svarbos Europos taikos, saugumo ir tolimes
nio tautų bendradarbiavimo politikoje- Amerikos ir kitų 
Europos valstybių atstovams teko atkakliai grumtis su 
sovietų ir Rytų Europos delegacijomis paruošiamoje 
Belgrado konferencijoje, kol galų gale pavyko susitarti 
dėl dienotvarkės. Teko posėdžius nutraukti, privačiai 
aiškintis, ateities planus rusams atidengti, kad būtų ga
lima rasti bendrą kalbą dėl Belgrado konferencijos die
notvarkės.

Sovietų atstovybė, pasiklausiusi prezidento Jimmy 
Carterio pareiškimų apie pagrindines žmogaus teises ir 
atkreipusi dėmesį i sekretoriaus Cyrus R. Vance padary
tą pareiškimą Maskvoje dar kovo mėnesį, buvo įsivaizda-

5 >■ 1
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^>veaiu&ios uvsias m.

Kas Helsinkyje'buvo pagrindinės žmogaus teisės, tai 
Belgrade tapo įsikišimu į kitos valstybės reikalus. Ką 
Brežnevas Helsinkyje pasižadėjo vykdyti, tai Voronco- 
vas Belgrade bandė paneigti. Ką Brežnevas pasižadėjo 
įrašyti į Belgrado dienotvarkę ir patikrinti, kaip tie pa- 
žadši vykdomi, tai Brežnevą atstovai Belgrade visai ne
norėjo svarstyti ir įrašyti į dienotbarkę. Pirmiausia JAV 
diplomatams teko įtikinti sovietų atstovus, kad Belgra
do konferencijoje nebus jokio teismo, bet tiktai bus kal
bama apie priemones, kaip padaryti tai, kas iki šio meto 
nepadaryta. Rusams buvo pasakyta, kad be pagrindinių 
žmogaus teisių nebus jokios Belgrado konferencijos. 
Maskva nusileido ir sutiko žmogaus teisių klausimą svars 
tyti, bet stengėsi įrašyti jį į dienotvarkės galą ir nusta
tyti konferencijos pabaigos laiką. Rusai norėjo konfe- ‘

.nomimais ir politiniais klausimais. Lenkija, pasirašyda
ma susitarimą su Vakarų Vokietija, tikėjosi padidinti 
prekybą, gauti iš Vakarų Vokitijos naujų pramonės ma
šinų, bet iki šio meto nieko iš to neišėjo. Vokiečiai pir
muoju susitarimo punktu buvo įrašę sugrąžinimą kiek
vieno Lenkijoje gyvenančio vokiečio. Pradžioje lenkai 
nenorėjo išleisti vokiečių specialistų i Vokietiją, nes jiems 
patiems buvo reikalingi mašinas vartoti mokantieji vo
kiečiai, bet vėliau, kai vokiečiai buvo pasiūlą dar jiems 
primokėti, tai sutiko išleisti didoką skaičių vokiečių. Iš
leido apie 10.000, bet ne visus. Gierekąs negali išleisti 
daugiau vokiečių, nes nebus kam valdyti pramonės maši
nų, o be didesnio skaičiaus vokiečių Vakarų Vokietija ne
sileidžia į jokias prekybines transakcijas- Tas pats galima 
pasakyti ir apie Sovietų Sąjungą.

Sovietų valdžia, atrodo, iš Helsinkio aktų laukė dau
giau finansinės paramos ir prekybos, bet , ji nesirengė 
taikyti pagrindines žmogaus teises pavergtiems žmo
nėms. Komunstnė valdžia nesirengia atleisti varžtų ne 
tik pačioje Rusijoje, bet ir pavergtuose kraštuose.

z A. SVILONĘ

NUSIKALTIMAS TYLĖTI

jis teisinasi, tai aišku, kad jis(Tęsinys) .
T , . , ., ... Įdaro tik su jų žinia. Kodėl jie
Jo toks kronikų sumenkini-.

mas įtaigoja, kad mes jose apra- jam leido teisintis dar iki šiol 
neaiškujeokie jų tikslai, Tikrenciją baigti prieš metų galą, bet ir šis manievras jiems lytais faktais negalime pilnai tiek galima spėti įe ka _ . , . . ne oi 4-4V A4-? "Po4- n-nlir^n Al C* i ’ Jnepavyko. Jeigu nepavyks klausimų išspręsti šiais me

tais, tai susirinks sausio pradžioje.
Helsinkio konferencijai ruošiasi nė tik kongreso ats

tovo Dante Fascell vadovaujamas komitetas, bet tuo rei
kalu rūpinasi Valstybės Departamentas ir įvairūs kami-

(pasitikėti. Bet ar galima Al Gi-: 
{mantui pritarti? Kas geriau ži
no aprašytus fakus, ar tie kurie 
juos surašė, ar tas, kuris sėdi 
Amerikoje? Nejaugi mūsų pa
vergtieji broliai leis save perse-

tetai. Washingtone sudalytas Bendras Amerikos lietu- lklotl> būti grūdama^ į kalėji-
• mus tremiamais į Sibirą ne uzvių, latvių ir estų komitetas. Komitetas kelis kartus po

sėdžiavo ir svarstė visus svarbiausius Belgrado konfe
rencijos dienotvarkės punktus, šis Bendras baltų kilmės 
amerikiečių komitetas nutarė tuo, reikalu pasitarti su

vusi, kad Belgrado konferencijoje ne tik Sovietų Sąjun- Intais' Rytų Europos kilmės tautybių žmonėmis. Iš viso 
ga, bet ir visos komunistinės. valstybės bus pasodintos į neį devynių rusų ir komunistų pavergtų tairi

-- .tybių atstovai. Jie aptarė artėjančią'konferenciją, pri-
valstybės kels viešumon sovietų valdžios žmogaus teisių jęejįs nutarimus ir nutarė pranešti-yuos Valstybės
kaltinamųjų suolą ir nieko kito negalės tarti, kai kitos

laužymus.. Tų nusikaltimų yra kiekvienoje komunistų 
valdomoje Rytų Europos valstybėje, bet dar daugiau tų 
nusikaltimų yra pačioje Sovietų Sąjungoje, laužančioje 
pagrindines rusų teises nuo 1917 metų perversmo pirmos 
dienos. F

Pačioje pradžioje sovietų delegacijos nariai iš viso 
nenorėjo įrašyti į Belgrado konferencijos dienotvarkę

Uoą kurie okupanto pa^ąryti' 
įrankiais jo propagandai slrieis- 
ti. Jei norima ką pateisinti, tai 
pirmiausiai reikia gerai žinoti 
ne tik aąkąvedistų klastą, bet 
iŠ viso kas tas žmogus, kuriam 
enkavedistai leidžia daryti me
lo pareiškimus, o vėliau dėl jų 
pasiteisinti. Kad kartais nebūtų 
toks kaip vienas okupuotosios 
Lietuvos kunigų teisinosi, kad 
jis nieko savo iniciatyva neda
ro, bet ką jam “tarybinė” val
džia įsako, jis įvykdo.

Be to, jei laisvajame pasauly
je gyveną kunigai randa reika
lą atsiliepti apie ten esančius 
kaikuriuos kunigus kietu kritiš-

paremta ne iŠ .piršto išlaužtais 
faktais, o tais kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu pasiekia laisvąjį 
pasaulį.

kritika prieš tuos, kurie oku
pantui padeda skleisti melą ga
li skaldyti išeiviją, tai yra gąs
dinimas,, kuris naudingas paver
gėjui. Juk jam svarbu, kad bū
tų mirtina tyla. Labai gaila, kad

eivijos dėmesį nukreipti nuo tų, 
kurių lūpomis okupantas sklei-

nors siekia sau ar kunigui But
kui. Greičiausiai jam pramato 
kokį nors aukštesnį “tarybinei” 
valdžiai naudingą postą. Ir kad 
nebūtą kliūčių, leido jam “apsiš I 
varinti”. Tik laikui bėgant pa
aiškės enkavedistų tikslai. Tuo. nes" 
;tarpu Al Gimantas savo rašiniu 
patarnauja enkavedistų klas-

T-i r , j v- -v . . . {tai pridengti,
dūksta, kad Kronikose yra sklei į

‘ Iš viso patartina AI Gimantui

kun. dr. Butkaus, kunigų semi
narijos rektoriaus pareiškimas 
dėl religinės “laisvės’* pavergto 
j e, Lietuvoje nėra kokios nors 
eilinės moterėlės pareiškimas. 
Jo pareiškimas turi didelį svorį 
mulkinti ne tik išeivijos lietu-- 
vius, bet ir laisvojo pasaulio-žmo 
nes. •

• Garsųjį chemikalą — DĮ)T 
m,2telius išrado ne amerikietis, 
bet šveicaras Paul Muelįer 1939 

tik Amerikoje jis buvo la- 
Pagaliam paaiškėja paskai-d- nesiimti advokato rolės ginti blausiai paplitęs. - 

čius iki galo Al Gimanto rašinį,-, 
kur šuo pakastas. Jis išeina gin f 
ti kun. dr. Butkų, kunigų semi-f 
narijos rektorių.- šis gi, jau dau 
giau negu prieš metus davė kaž 
kokiam’prancūziško žurnalo re- \ 
porteriui pasikalbėjimą, kuria
me jis pareiškė, kad< dabartinė
je Lietuvoje yra religinė, laisvė

tiesą, teisingus faktus, o už me
lą ? Juk okupantas tik dėl to

džiami 'tikrieji faktai.

Departamentui- ; ; 7 ■. " į
■į. Be to, rugs. 9 dieną, penktadienį, Valstybės Dępąrį 
tamentas nutarė suvesti etninių grupių atstovus, inform 
muoti juos apie galimus Belgrado konferencijoje kelia- 
mus klausimus ir sutiko priimti jų pasiūlymus. Šiam pa-r ir-ten. niekas tikinčiųjų neperse- 
sitarimui vadovauja Valstybės pejantemenįg patarėįgfe ‘ 
Metthew Nimetz. Jis yra gerai informuotai apie pade-: 

pagrindinių žmogaus teisių klausimo. Sovietų agentai tį Rytų Europoje, jam žinomos; rusų ar komunistų pa- 
užsienyje labai atidžiai seka Amerikos, britų, prancūzų, vergtų tautų kilmės amerikiečių nuotaikos todėl nori pa
ir skandinavų spaudą. Jie žino gyventojų nepasitenkini- tirti amerikiečių pageidavimus, kad Belgradan važiuo- 
mą sovietų valdžios paskelbtais patvarkymais ir spaudos, jautieji galėtų jų norus iškelti, ir pareikalauti juos vyk- 
žodžio ir susirinkimų suvaržymus. Rytų Europoje visa'dyti.. 
spauda komunistų yra kontroliuojama. Jeigu kas . bando 
savo nuomonę pasakyti ar išdėstyti be komunistų leidi
mo, tai jis sunkiai baudžiamas. Sovietų valdžia suvaržė, 
tikėjimo ir sąžinės laisvę. Ji neleidžia gyventojams pasi
keisti informacijomis apie metodus krašto reikalams 
tvarkyti- Sovietų valdžios atstovai Vienos ir Helsinkio 
konferencijose sutiko pripažinti pagrindines žmogaus, kuris galėtų ginti sovietų karo jėgų pavergtą tautą, 
teises, leisti šeimoms susijungti ir visiems krašto gyven- Niekam ne paslaptis, kad sovietų valdžios atstovai 
tojams laisvai pasikeisti nuomonėmis apie pagrindinius reikalaus glaudesnio bendradarbiavimo su. Europos vals- 
valstybės, ūkio ir teisetumo administraciją Lybėmis, bet šitas klausimas visur rišamas su kitais eko- nios negalėjo pasiteisinti. O jei

' ‘ t A’’'-

Bendrame Baltų komiteto posėdyje buvo iškelta min 
tis, kad kiekviena etninė grupė turėtų turėti savo atsto
vą Belgrado konferencijoje. Šita mintis bus pasiūlyta 
Valstybės Departamentui ir veikiantiems . komitetams. 
Jeigu ji būtų realizuojama, tai gal tada kiekviena etninė 
grupė galėtų pasiųsti Į Belgradą po vieną savo atstovą,

'kioja. . , / , .
Kun. dr. Butkus tylėjo -dau

giau negu metus, kai tuo. tarpu 
laisvame pasaulyje nuskambėjo 
juo pasipiktinimas ir dėl pareis- . 
kimo pasirodė vieno kito laisva-j 
me pasaulyje gyvenančio kuni-j 
go kieta kritika. Tik šįmet jis 
prabilo ir pareiškė, kad jo pa
reiškimas buvo blogai supras
tas, iškreiptas. Bet kas gali pa-] 
tikėti, kad jis šį atšaukimą pa
darė savo laisva valia. Jei jau. 
kaip Al Gimantas tvirtina, .en
kavedistai sufalsifikuoja pareiš 

| kimus arba juos, iškraipo be pą- 
Į reiškėjo žinios, atsieit šiuo at-i 
veju be kunigo Butkaus žinios 
sufalsfikavo, tai jis ir be ju ži-

m..

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWKZ. fta.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS - gį

7
Qf Mokama 4 mėty
yU C«rfif i katami.

Mažiausia $5,000
X ar daužau.

JANINA MONKUTĖ MARKS

Kontrastu šalis Indija. Žodiniai eskizai.
(Tęsinys)

Sienos, kolonos ir daugj'bė skulptūrų pilnų kambarių. 
Net pagrindinė šventykla stovi kaip kalnas. Tai pa
saulyje didžiausia monolitinė Skulptūra, išpiaustyta 
iš vieno gabalo, šventovė su kiemu yra 107 pėdų aukš
tumo, 267 pėdų ilgumo ir 15-1 pėdų platumo. Kad ir 
toks monumentalumas, o atrodo kaip miniatiūrinė 
skulptūra, čia ir bandos dramblių akmeny ir arkliai, 
ir žmonės, ir dievai, ir laukiniai žvėrys. Milžiniškų pas 
tangų teko jų kūrėjams įdėti. Deja, po aštuntojo šimt
mečio viskas buvo palikta ir statytojai išsikėlė į 
Adžantą, 67 mylias nuo Elloros. Niekas net priežas
ties nežino.

Važiuojant į Ellorą ir atgal stebiu pro langą 
bėgantį gyvenimą. Kaimiečiai mediniais arklais,
čiais pakinkytais, purena išdžiūvusią’ žemę. Kai kur 
kviečiai jau nupiauti, jaučiai suka ratą ir kulia 
dus. Pelus nuo grūdų atskiria vėtydami. (Mesdami ja
vus rankomis į viršų).

Pralenkiam čigonų karavaną. Grupė moterų sėdi 
jaučiais pakinkytuose dviejų ratų vežimuose. Visos 
išsinuošusiųs blizgučiais. Vidun- mergina raudonu “ša 
n . .. h* i vestuves važiuoja. Mediniai raišti braškė- 
<l^j,ini sukasi nie medinę ašį. Ožkos, karvės, avys pri
rištos keliauja kartu; greičiausiai jaunosios pasoga. 
vyrai vedėsi dresiruotą lokį, kurį šokdino mašinai pra-’ Malonus drėgme alsuojantis rytas. Vykstame į 
važiuojant. Vieškcas neasfaltuotas — dulka. Po kiek Ajantą kito architektūrinio stebuklo aplankyti. Ajan- 

, * - * - į *

pra- 
jau-

WBewieMW
•r dtugteu.

ACCOUNTS
Taupmenos padėtos f re^uITarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 

10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį, 
DĮVIDEtiDAi MOKAMI v ’

VALANDOS: Pirmad. ir keMrt. 9:0» 
Aatrad. ir penktadieni »:00 ry»e — 9 
dieniais, ftOO ryto — 12^J0 dienu*, 
daryta. ' ’

ta randasi apie 100 kilometrų nuo Aurangabado. 1819 
metais, britų karininkai, vaikydami _ ... _ , _ __ „. _ .
rįuose, netikėtai surado šiuos urvus. Jų įėjimai buvo rai ir moterys, aišku kilmnųpejį, tų laikų rūbais apsi-

tigrus kalnagub-
Corregio. šalia jo, su krūtimis kaip mėlonais, jo žmo
na. Tolėliau brangenybėmis pasgiųošęs Vairapani. Vy-

k oriam 
taip pat

rengę, valga, mylisi ir dramWrais jodinėja. Nepapras-uždaryti, pripilti akmenų ir apaugę
pusiau dykumą, negyvenama.-Niekas apie jų buvimą tai įspūdingas mirštančios princesės piešinys. Legen- 
nebeprisiminė

Šiuose urvuose* žmonių iš akmens uolų išskap
tuotuose, randasi ne tik didžiulės skulptūros, bet taip

mėdžiais. Vieta

da sako, kad ji buvusi Sundąri* Budos brolio žmona. 
Net jauti nakties šydą, dėsianti joą vaidą, čia ir Cey- 
lona legenda pavaizduatą ir Budos gundymai ir jo grį-

} kaip elgeta j motinos namus. Pasląugūs patar- 
autojįaį už vieną “yupee'' (12 amerikoniškų centų)

luvtuv/.iv. luoviaoi JUv- orv uiĮy i vo, Az V-1. v •

I pat jų kiekvienas inčas išdažytas freskomis ar tiesio-1 zirn^>
' giniais sienose piešiniais. Prieš du (ūkstankius metų { naUv^į“* .AT J -. - . 1 prožektoriais, apšviečia detaįes.

niiniKhi vTpniirkliJii ria įknrp rpiWim rpnfra ir vipmin. x

gintais sienose
budistų vienuoliai čia įkūrė religinį centrą ir vienuo- 

I lyną. Iš kalnų akmens iškalė sales, šventyklas, gj've- 
' namus pastatus ir viską nepaprastai puikiai išdažė, 
i Kvapą užima stebint žėrinčias spalvas, kurios užsili- 
į kusios iki šios dienos. Jie trynė spalvotus brangakme- 
įnis, maišė su neatpažįstamu skiediniu ir su meile kū-su kar

tai pag-Frė paminklą Budai. Sienos, lubos ir visos kolonos pa
mišimu, ' dengtos puošniausių žiedų, aršiausių žvėrių ir gražiau

grū-

laiko ir mes panašėjam į praeinančius ir pakelėj sė
dinčius žmones. Smėlis, dulkės lenda į nosį ir gomurį.? 
Karšta. Mašina nešaldyta, reikia langus atidarius lai
kyti.-

Kai kur veikia vandens drėkinimo įtaisai. Jaučiai 
suka medinius ratus ir pumpuoja vandenį. O koks
skirtumas tarp ištroškusių medvilnės laukų ir sma-j. 
ragdo žaklroo plotų! Su irigacijos pagalba net 2 ar 3 
derliai nuimami.

Grįžę šokome į baseiną. Padavėjai serviruoja ge
rą gaivinantį Indijos alų ir vaisių sunką. Vakarienės 
laukia įvairus pasirinkimas indiško maisto, o 
gomurys dar. nepripratęs prie aštraus skonio, 
ir europietiško,

Vėželių “kury” suvirtas garstyčių aliejuje 
damono sėklom ir česnaku, plonytės dusas — 
ruzdinti blyneliai, prikimšti bulvių ir Svogūnų
užpilti kokoso riešuto čutney. Vakarienę pradedam šių moterų tapyba, 
muligalani sriuba, pilna avienos mėsos, citrinos ir ko- j 
kuso pieno. (Garsus britų rašytojas Kiplingas, gyven
damas Indijoj, buvo ją labai pamėgęs). Po to tandori. 
viščiukas, keptas moliniuose tandori pečiuose, pana
šiai. kaip “barbegne”. Aštrus, net ašaras išspaudžia. - - 
Ryžiai, pupelės, vaisiai, rūgusis pienas. Su medum mai. 
syti balto sūrio rutuliukai, riešutai.

O už tvoros kaimiečiai ir neliečiamieji alkiui nu-' urvai pasagos pavidale apjuosia Waghafa upę, kuri 
malšinti vos vieųą kartą į dieną saujelę ryžių sug-]- dabar beyeik išdžiūvusi. Bet kai monsūnų lietus pra-

čia vieni už kitas įmantresni geometriniai pieši
niai. pasikartojantis kit ūso žiedas ir Budos jmrtretai.

I Toliau freskose Budos jaunystė, jo išsižadėjimas ka
raliaus sosto, išvykimas į kalnus ieškoti tiesos. Jo die
viškas pasikeitimas, jo geri darbai ir tt.

Pamažu kopiam akmeniniais laiptais į viršų. 29

raibsto.
"" ' A ja n t a

Malonus drėgme alsuojantis

dčs piftf vandenį, ji vėl atgis, jos vaga pakils.

Afu®18 valfant “hinch”, turistfmas' Įreų^ame sode, 
pavėsys, praneš?, kad staiga mirė Indijos (rezidentas, 
šie garsūs urvai, kaię ir visos, vajstyįiaęs įstaigos, bus 
šiandiena gedului uždaryti. Mūrus nebedaug buvo li
kę apžiūrinėti, bet kurie tris valandas autobusais ar 
automobiliais važiavo ir nebegalėjo nieko pamatyti, 
labai nusnminė.
— Madam, pirkite karolius. Madam, kaip šita sagė? 

Madam, .pažiūrėkite! — Visur sekioja vaikai prisikro
vę rankas prekių. Purtai galvą, kad nereikia/ct'jie 
įkyrūs — neatstoja. Galbūt ja dfenm ušdarHs išmai
tina visą šeimą.

Paskutinis ivilgsnis į sveRaną pasaaiį~ir atgal 
i j-eoigbf t r \

i Vėl skrendam atgal į BondPjų*. Jau wrana*pradė
jo Uoga kąmųoti. LaųneiyVisą lųėueaį mekų nąą^ū|iko, 

pokie virusai nekankino. O vrigčm vtsok| įtiektą, lan-
” * . . . , . ., . ..... tdžiojom po visokius užkampius jr šaltą, ir karštą klii

Kiekvienoj šventykloj vų kitokie piešimai. Nuo I tee'fAm v ’
sienų žvelgia legendos, padavimai. Padmani Bodišat- naa 1
vos portreto technika lyginama sq Michealangelo ar (Bus da*į£au)

NuufenouTckfeac® j.'M —Srtwdfijr;



PR. K. G. BALOTAS
• AKU8BRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA '
6449 So. PulMki Rd. (Crowford

Modical BuiMinę), Tol. LU 5-8444 
l*ruma ligonius pagal susitiruną.'

Jei “neais.uep.a, skambinti 374-8004.

' Pionerius negal tarnauti mišiom Castro veikla su

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
' CHIRURGIJA 

Telef. 695-G533 
Fox Valley Medical Center 

SUMMIT STREET 
ROUTE it, ELGIN, ILLINOIS

atstovą netrukdo lankyti kop
lyčią.

Ypač klausinėjo tuos, kurie 
te'na j bažnyčios komitetą. Pa
našiai melagingai Pergalės ko
respondentė prisistatė ir Armi-

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vv esi Chester-<orcwnunity klinikos 
Medicinos direktorius

1936 S. Hanhe»m Rd., West c n ester, JL. 
VzALAAlmS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 56z-2/z7 arba 562-2724

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

veINcKuLOGINE CHIRURGIJA
6142 bo. Kedzie Ave., WA 5-2670

Vaxanaos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKammnU Ml 3-OuUl,

TEL. — BE 3-5893

lorurrojAS ir chirurgas 
SrtGiALYBE akių ligos 

3*v7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
UPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

• i;

' -INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS-CHIRURGIJA
2656 WEST S3 rd STREET
Vai. amrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. ■ 5—7 vaL^vak.

: ONso'telef.: 776-2880 .

' Reziaenctjos telef.: 440-5545
-r < . ~

LDR y y T? TAURAS
I oruYTOJĄS- IR ČHiRURGAS

Be nu ra pra ktikar

Kirdeikiai (Utenos rajonas). 
1976 metų lapkričio mėnesį Kir
deikių **a:Tjyčioįe ėmė tarnauti 
efie mišių rimas ’Kavarskas ir 
Vidas Buivydis, Kirdeikių vid. 
•mokyklos VI k’asės mokiniai.
Mokyklos direktorė V. Rašte- ‘ nų vidurinės mokyklos mokinei 
nienė _ išsikvietė abu mokinius J. Butouskaitei.
ir juos klausinėjo, Iras juos kvie I Tikintieji skundėsi, kad rai
tė patarnauti pamaldoms, kaip džia atėmė butą, ir atvykęs ku- 
jiems atsilygnama už patarna
vimą :/pinigais ar saldainiais? 
Direktorė įspėjo mokinių moti
nas. kad neleistų vaikus tarnau 
ti šv. Mišioms, pagrasindama, 
kad priešingų atveju vaikams 
bus mažinama elgesio pažymiai 
ir kitų dėstomųjų dalykų, o Ka- 
varskienę taukia atleidimas iš 
darbo (mokyklos internate dir
ba valytoja).

Gruodžio 5 į mokyklą atvyko 
Utenos rajono pirmininko pava
duotojas Labanauskas ir atsto
vas iš švietimo skyriaus. Posė
dyje buvo svarstomas šv. Mi
šioms tarnaujančių mokinių ir 
klebono elgesys. Kadangi R. Ka
varsko ir V. Buivydo tėvari į 
mokyk’ą neatėjo, tai Labanaus
kas’nuvyko pas juos pats ir 
pareiškė, kad vaikų tarnavimas 
iki Naujųjų'metų baigtųsi, o jei 
ae, tai po Naujųjų metų bus vyk 
domi direktorės grasinimai.

Gruodžio 24, neatsižvelgiant, 
kad Kūčiose kunigas turi daug 
rūpesčio ir darbo, klebonas bu
vo iškviestas į rajoną. Jam bu
vo paaiškinta, kad bažnyčia ne
turinti teisės trukdyti vaikams | 
susidaryti teisingą materialistu 
aę pasaulėžiūrą, kol jie nėra su 
/jaukę 18 metų ir dar negali re
ligijos kritiškai įvertinti. “Pasi-j 
tenkink seniais, o prie vaikų ne 
.įkišk”'— baigė saVo įspėjimą 
Labanauskas. Kunigas P. Kra- 
tauskas atsakė: “0 kodėl zjūsl 
patys -taip nedarote? Kodėl ne- 
aukiate, kol; sulauks vaikai 18 
netų, bet tuoj pit Įrašote Įšpa5 
iukųs, pijonierius Ir jiems bru 
;ate ateizmą,, kurio jie nesupran

Į ua ir nepajėgia..kritiškai ųvertių

nigaa neturi kur užeiti persi
rengti. (Elta).

KAS TIE TIKRIEJI

Dabar aiškiai nustatyta, kad

WASHINGTON, D. C. — Po-» 
lieijai pavyko mwtatyti. kad Wa J 
shingtone esantieji Castro agen 
tai veikė knrtu hu Čilės polici-, 
jos atstovais buvusiam Čilės' 
ambasadoriui Orlando Letelier} 
nužudyti. , į

Praeitų metų rugsėjo 21 die
ną buvo pritaisyta galinga bom
ba prie buvusio ambasadoriaus ‘ 
I etelier automobilio. Kai jis į?ė 
do. tai bomba sprogo ir jį už
mušė. Savo laiku Letelier buvo 
Čilės ambasadorius Washingto
ne, o kai buvo padarytas per
versmas ir nuverstas preziden- 

Balan^žio 7 dieną Draugas da- tas Allende, tai Letelier labai 
vė vedamąjį “Farizlejiška Mal- aštriai kritikavo gen. Pincheto 
da”. Tarp kitko ten rašoma: vyriausybę.
Beveik prieš 10 metų tėvų Jėzui-,
tų laikraštis “Mūsų Žinios” ra- keli kubiečiai bendradarbiavo su 
šė: Fariziejų ambicijos, neišny- (Čilės policija buvusiam ambasa- 
ko kartu su fariziejais”... šį kar 
tą Draugo redaktorius tikrai pa
rašė teisybę. Tik reiktų pridėti,- 
kad 
gos 
Argi 
džio 
kun. Kezys. Jis duoda Draugui 
atvirą laišką, su išgalvotais žmo
nėms kaltinimais. Tai tikras vi
duramžių inkvizitorius, kuris 20 
— tame amžiuje, jam nepatin
kančius žmones, bando sudegin
ti ant laužo. 

• _ • ' 
O kaip pavadinti tą Draugo 

redaktorių vienuolį, kuris, grą
žina pinigus už prašomą skelbi
mą, o amerikiečiui žurnalistui 
Įrašo, kad tas asmuo norėjo skel
bimo veltui. (“He wanted to get 
the ad in Tor nothing”). Tie 
vienuolių veiksmai ir rodo, kaip 

Įrašo vedamojo redaktorius AJ. 
B., kad tie vienuoliai ir turi fa- 

Į riziejiškų ambicijų, nes melu 
Įnori pasiekti savo tikslą. Kaip 
įgalima gerbti tokius mūsų vado- 
Įvus vienuolius, kurie dėl fari-t 
Iziejiškų ambicijų rašo išgalvo-i 
Į tas fantazijas ir platina visokius 
šmeišto pamfletus. ’

Ignas Petrauskas

dorini sekti ir jam slaptai padė
jo bombą.

< vrisasį

f t- 'i.-*- -Į’*
OFISO VAL.: antrai/ trečiad.
ir peiiKk 2-4;ir b-8 vaL valL. šeštadie
niais^ popiet ir fĮdtu6 laiku

pagal susitarimą.. /"J

OKIHOPEOXs-PROTEZISTAi 
k Aparatai - Protezai. Med. ban- 
r-, dažai. Speciali pagalba kojoms 
> (Arch Supports^ ir t t.

2850 West 63rd Chicago. III. 60625 
Telof.; PRospoct 0-5084

/ Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Ori ship

, krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn
Tei. 499-131Š

F^ERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tek WA 5-8063

- MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu ątstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1 M2 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

. Visos programos iš W0PA, 
1490 kil? A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12 30 
— 1:00 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto. - _

Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. ILL. SOiir

i B. Kavarskas, i? ~:V. Buivydis 
r po Naujųjų metų tadnavo' 
jsžnyčioje, Tuoj. pat buvo pra-' 
lėtos vykdyti represijos jų at
žvilgiu : buvo mažinami elgesio 
r atskirų dalykų pažymiai, o iš 
Yido Buivydžio pareikalauta, Į 
kad pats ‘ išstotų iš pijonierių 
organizacijos, nes tariamai su- k ~ 
aužęs pažadą. A

Vilnius. 1976 metų spalio mė 
lesi suimtas Vladas Lapienis 
ki šiol (LKB Kronikos 27 nu-| 
neris turi 1977 balandžio 23 da
lą—EI. red.) tebėra KGB tar- 
'ymo izoliatoriuje (Vilnius,^Lė
tino prospektas 60). Jo sveika- 
a bloga, teismo greitai nes*iti-l 
rbir prašo neimti advokato, ku 
is jam nieko nepadėsiąs.

Tame pačiame saugumo kalė- 
ime kalinama ir Ona Pranskū- 
laitė, kurios sveikata taip pat 
abai bloga.

Perloja. 1977 balandžio 18 va 
carą prie Perlojos klebonijos sto 
’ėjo naujo parapijos klebono! 
Kazimiero Žilio automašina. 
Vpie 21 valandą buvo Išmuštas 
našiuos langas ir padaryta kra 
a. Patikrintas portfelis. Visi 
laiktai ir knygos paliktos, paim 
a tik’Lietuvos Katalikų Baž- 
lyčios Kronikos vienas nume
ris.

Vasario 22 kun. K. Žilys bu- 
o tardomas Vilniaus KGB bos
inėje. Tardymas sukosi apie 
Tladą Lapienj. Saugiftnietiai ap
gailestavo, kad nepadarę pas 
*un. K. žilj kratos, kai pas jį I 
.uvo užvažiavęs" VI. Lapienis.

Kaunas. Permės lagerio virši 
tinkas žurakov 1977 kovo 11Į 
ranešė Aldonai Pliūfienei, kad Į 
os vyrui Petrui Piiuftipai-Pliu-Į 
•ai “už režimo pažeidimą” atlm 
:a teisė gauti trumpalaikį pasi
matymą.

Slabadai. 1977 kovo 23 Vilka- 
ziškio rajono Pergalės laikraš
čio korespondentė Birutė Povi- 
ionienė, prisistatydama slaba- 

dieiams vilniške kor«pondente, 
klausinėjo žmones apia Slabadųl 
koplyčią: ar niekas iš valdžios!

ir’ fariziejai tebėra Chica- 
abiejuose vienuolynuose, 
bereikia geresnio pavyz- 
kaip daro mūsų tėvelis

Sofija Adomaitienė, kity lietwaiciy 
padedama, sekmadienį gamins mais
tą Naujieną piknikautojams. Bus gero 
lietuviško maisto, kurio skonis bus 

pats geriausias.

Jis' reikalavo leisti jiems nau
dotis konstitucijoje nurodyta 

jteises tikėti ar netikėti. Jeigu 
i'baptistai turi savo maldyklą,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas H mylės, nes pas 
(į ateisime ir a ps i gyvensima*. — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai as stoviu prie durų ir 
. beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va- 
' karieniausiu su juo". (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo sir- 
' dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos laikai. “Todėl kaip dieną 

■ eigkimės, padoriai f Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: » __ -

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
x ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Brionske uždarė 
baptistu maldyklą

MASKVA, Rusija. — Apie 1 tai saugumiečiai neturi teisės jos 
300 sovietų policininkų ir saugu"1 uždaryti. Brinske 62 baptistai - 
miečhis grūmėsi su Brianskę nepaklausė saugumiečių įsaky- 
gana gausiai baptistais, protes- mo o. išeiti iš maldyklos ir neiš
tarusiais prieš jų maldyklos už- ėjo. Kai bandė juos jėga išmes- 
darymą. ti, tai jie priešinosi.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

EUDEIKIS

• Pelėdos ir vanagai turi ne- 
tik geras akis, bet ir gali gerai 
valdyti, nukreipiant jas skirtin
gomis kryptimis.

BLADIS LINKIS
Gyv. Berwyn, Illinois

Mirė 1977 m. rugsėjo 8 cL sulaukęs 89 metu amžiaus.

: * Gimęs Lietuvoje, Telšių apskr.

Amerikoje .išgyveno 69 metus. j

Paliko nuliūdę: žmona Uršulė, duktė Sylvia, žentas William Russ, 
anūkas Phillip/ sesuo Lietuvoje ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Sekmadienį, 10 vai. ryto kūnas bus pašarvotas Vance koplyčioje,; 
1424 S. 50 Ave^ Cicero, UL

'Pirmatyenž, rugsėjo -12 dieną 10:30' vaL ryto bus lydimas iš kop
lyčios i Lietuvių Tautines kapines.

' ‘Visi a. a. Pladžio. Linkio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti, laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 

! ir atsisveikinimą' .
Nuliūdę lieka: žmoną, duktė, giminės.

Į Laidotuvių direktorius Jean Vance. Tel. 562-5245.

GAIDAS - DAIMiD
SENIAUSIA 13 DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tei.: Y Ards 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440 

* I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Another good reason to cane under our wing.

Wfe help your money 
put on more weight.

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you’ve opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-than-bank 
interest rates and "fat money.* It’s the 
easiest way to 
make thin money 
Sut on weight in a 

urry.

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 

' it gets the healthier it is. But It doesn't get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that's where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left 
L"™ ""- . . . - _ ___ “1 shows all the

8.17%- higher-than- 
7.90% bank interest 

____  rate accounts 
7.08%^* we have to 
681%=- offer. You 

. decide how
5%%=r£Z 5.39%-. much you 

want to save, 
how much

7*%--:' 8.17%- 
7.90% =r

6^%~ST 7.08%=?
6.81% =•

5%%==az 5.39%=?
PWtaMP«* WSB »mill SIawi

-» .1 — 4 «l. I— «■»
«■* •» »»<—■— ■ —

ney

Game under our wing/1 
VMb care what happens toyMi

SpWDARD FEDERAI. SAVINGS
Hmm OHĖ»: 4102 Archer Avem*.Phene M7-114O Anrwi: 301 WeM Gelena BotAn-ard. Phrwxv 892-1140 
Imharfc 23 Main SMt Phone: 07 114D teAWHl: 21 Bwktor HtB Pmbl Phone 897-1 left

Mwn Grew. 5100 Forest Avenue. Phone; 963-1140 gj £ ęac

———

HVAS IR SONUS .
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
w Telef.: GRovehill 6-2345-S
£ 1410, So. 50th Ave., Cicero
J Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
1 TRYS. MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

> AIKŠTE TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

NARIAI: AMBULANCE
! PATARNAVI-

Ckicagos ; . MAS DIENĄ

Lietuvių IR NAKTL

Laidotuvių .jpX^jFJ»' r</ 
L u i \ \ v i

i TURIME

Direktorių KOPLYČIAS
[ VISOSE MIESTU

A asociacijos i DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

«307 So. LfTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3491

. BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, flL Phone: OLympic 2-KĮ03

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDAIINAS j
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) I

2424 WEST 69th STREET REpnblic 7-1213 !
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hills, DL 974-4414 I 
~ P J. RIDIKAS 

•X
8354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1111
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
e žibalo, dažų ir silkių kva- kiami rinkon. Svogūnas subręs- 

p-i muilas nuo rankų labai sun-j ta, kai laiškai ima gelsti ir džlū- 
kiai pana kiną. Sėkmingai pa-Įti.
naikyslte tuos kvapus užbaigda
mi rankų plovimą garstyčiomis 
ir šiltu vandeniu.

S Federalinė Energijos Ad
ministracija apskaičiavo, kad 
15% visos namų energijos su
naudoja vandens šildymas. Tau
pant energiją, kur tik galima, 
vartoti šaltą vandenį. Ta proga 
verta atsiminti, kad vaškuotos 
bei varnišuotos grindys plauna
mos šaltu vandeniu. Gi artė
jant rudeniui ir žiemai žinotina, 
kad virtuvės ventiliatorius perri lankiis lūžimui. Reikia
* I i ks I vi I v t xylorv I wvalandą ištraukia iš buto visą 
sušildytą orą.

3 Perkant avieną žinotina, 
kad Mutton vardu yra vadina
ma dviejų ar daugiau metų ave
lių mėsa.

S 1852 m. Oregono valstijoj 
buvo trūkumas druskos. Už ją 
mokėjo lygiai tiek pat, kiek bu
vo mokama už auksą.

3 Žalieji svogūnai nėra spe
ciali veislė arba atmaina: jie tik 
nepribrendę išraunami ir patei-

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, Cliina Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

Tek 247-5081

automobiliais važiuojame rudens savaitgaliui 
spalio 8, 9 ir 10 dienomis ’71 1: '

Dėl informacijų kreiptis į:
V. Belecką

New Yorke 212—382-6440.
J. Zubavičių,
New -Jersey 201—381-3198.
D. Dulaitį
Detroite 313—549-6878.
J. Mikonį
develande 216—531-2190.
M. Eela,
Chicagoje 312—434-9655.

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Ainerirot neturtu mėnraščio steigėjus bet lietuviškos jpzudoc ptmū- 
auf ir atliekant būtimi ptrrtgtr lažiniu lietuvybės flEUkirmri tkel 
h J imu Naujienų platinimo rajus.

<AUJTEFOS Metai rtM fr kowja ** TJ^trroa tr Mverftv ILttrrti 
ir Mrfdėdaaroc f sandėriui fu akupantaif ar ji ioHo 

tolaix
AAUJEENOS palaiko rišu lietuviu dewokratJnef trupei jre bendraar Izurtitu- 

djaa ir remia Tisu lietuviu bendruoriua darbui bei tūMua.
MAUJIF^OF įtrHvunla Mirh U*trMu ditrCTrmr Rjtfr midmetimc Mn. 

rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie- 
nas m mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proo 
Skelbdama platinimo r£ju kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos,
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos Žmonių gerovei, niekiant visuotino lie
tuviška reikalu renes»m.
KMNUOJA: Chlctgcje Ir Kanadoj me+ar^t — $30.06, pasai rrw*u — FILM, 

trims mėn. — $>30, vknam men. $100. KHet* JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam min. — $L50. Uftlenlue-

— $31.00 matams. Susi pažinimui siunčiama aavaltf nemeltamaL 

Prašnma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčia 6oL N»<jteni >renMTD«r*t*L, FubttkJtnJo 
vtjtuf progz pwemdumo lietuvUki spaudą.

Q Vajaus proga pralau siųsti N»ujienas dvi savaites susipafi- 
nimni nemokamai ir be jokių Jsipartigofiixn.

PA YARDS IR VARDAS

ADRESAS

p Tinkamas riebalų kiekis 
prie mėsos yra būtinybe. Rie
balai mėsa suminkština ir duo
da geresnį skonį. Tik perdidelis 
riebalų kiekis, kaip ir visa kita, 
yra nesveika. Mėgstą rjebesnj 
maistą, turi daugiau mankštin
tis, kad diržas netaptų per trum 
pas ar sijonas persiauras.

> Vyresnio amžiaus asmenys 
gauna apie 30% mažiau kalci- 
jaus, negu yra jo nustatyta nor
ma. Dėlto nukenčia jų kaulai 

naudoti daugiau pieno arba jo 
produktų.

š Jautienos kepsnys bus sul- 
tingesnis ir greičiau iškeps auk
štesnėje temperatūroje, jei jį 
įvyniosite į žalių, kopūstų lapus 
ir pritvirtinsite mediniais dantų 
krapštukais.

f Virtuvėse ir koridoriuose 
elektros lemputės tampa ap- 
traukos nešvarumais ir dulkė
mis. Reikia nuvalyti dulkes, o 
filmą nuimti drėgnu muiluotu

George Joniko orkestras gros 
sekmadienį Naujieną piknike

audeklu ir nusausinti minkšta 
medžiaga. Valant lemputes, rei
kia išimti iš lizdo.

• Kadaise anglų pienininkas 
Bristolio priemiestyje sugalvojo 
naują sūrio gaminimo būdą. Jis 
stengėsi iš varškės išspausti kuo 
daugiau išrūgų, o sūrį padaryti 
panašų į tortą, šį procesą jis 
pavadino cheddaring, o gautą 
gaminį Cheddar sūriu pagal kai-, 
mo vardą. Tikrumoje dabarti
nis amerikiečių sūris yra gamin
tas virš minėtu būdu. Apie Ame
rikos sūrius žinotina:

— Kiekvienas amerikietis per 
metus suvalgo apie 14 svarų-sū- 
rio. Apie-80% to sūrio panaudo
jama sumuštiniams.

— Cheddar stiliaus sūriai yra 
populiariausi Amerikoje, švei
cariški sūriai yra 2-je vietoje. 
Tai reiškia, kad amerikiečiai 
mėgsta aštresnį sūrio skonį.

— Didžiausias sūris buvo: pa
gamintas 1801 m. Jis svėrė 1,235 
svarus ir buvo dovanotas prez. 
Tomui Jeffersonui.

— Amerikoje dabar gamina
ma virš 200 sūrio rūšių. Betgi.

supjaustyta sūrį ir jo išperka už 
500 milijonų dolerių.

’Senovės raštai rodo, kad 
sūris buvo valgomas nęf. 4,000 
metų prieš Kristų. ĮSūskaičiup- 
ta. kad pasaulyje dabar yra nuo 
700 iki 2,000 sūrio rūšių. ■ .

. . 3L Miškinytė 

— Juozas Paliūtis iš Mar
quette Parko apylinkės tapo 
Naujienų prenumeratorium, už
sisakydamas jas vieneriems me
tams. Anksčiau jis jas pirkdavo 
paskirais numeriais, bet artė
jant rudens darganoms ir no
rėdamas prisidėti-prie platinimo 
vaiaus bei sąjūdžio — skaityti 
Naujienas, jas užsiprenumera
vo. J. Paliūtis ir jo šeima yra 
demokratino ir patriotinio nu- 
sistatvmo. sociali, mielai laukia
ma lietuvišku organizacijų su
eigose ir privačiuose pobūviuo
se. Jis ir jo žmona vra dažni 
svečiai bei aktyvūs dalvviai Al- 
vudo pobūviuose, kuriuose su
sirenka tvarkingo ir lietuviško 
gyvenimo elitas. Dėkui už dė
mėsi ir už prenumerata. Gera 
žinia malonu skelbti visiems 
skaitytojams ir platintojams.

— Inž. Jona/lurkūnas iš Mar 

quette Parko, tautinių ir patrio
tinių organizacijų veikėjas, pra
tęsdamas prenumeratą, atsiuntė 
penkinę Naujienų paramai. Tos
apylinkės tautietis užsisakė Nau riuje 1977—1978 mokslo metai

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos parcels Express Corp. 

MAtQUrrTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 w. i9th Chlogo, HL — Tel. WA 5-2737 

1W $e. Halrted Chk**e, IIL 40608. — TeL XSMttS

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARUA NOREWENfi

2608 Wert 6»tk SU CUeaffo, DŪL 6062f • TeL WA 5-2787
Dideli* Mdrlnkh"** •»!*•* fv*lriv

MAISTAS II IUROPOS SANDSLIV.

jienas vienierienis metams, bet 
pavardės prašė neskelbti. Po 
H atsiuntė: M. Stonie, iš Law
rence, Mass.k ponia Lucy Gude
lis iš Hot Springs, Ark., taip pat 
Marija ir Antanas Mason iš Yu
caipa, Cal. Dėkui visiems. Visi 
skaitytojai' prašomi remti Nau
jienas ir jas platinti, visi lietu
viai kviečiami į jas atkreipti sa
vo asmenišką dėmesį, gerai su 
jomis susipažinti ir pareikšti sa
vo asmenišką nuomonę jas už
sisakant. Platinimo vajaus pro
ga NauJenos yra (siunčiamos 
sdsipažinimui dvi savaites ne
mokamai pagal gautus pageida
vimus arba skaitytojų atsiųstus 
galimų prenumeratorių adre
sus. >

— Ponia Ann Laurinavičius 
iš Bridgeporto apylinkės atsiun
tė tokį laišką: “Mano prenume
rata artinasi prie pabaigos. To
dėl nelaukdama jūsų raginimo 
siunčiu $35 čekį. Tie $5 lai būna 
mašinų fondui. Labai gaila, kad 
nieko negaliu padėti dėl platini
mo vajaus. Bet reikia tikėti, 
kad naujų skaitytojų bus daug 
daugiau žiemą, nors jų buvo ir 
vasarą, net dideliuose karščiuo
se. Man yra nelinksma, jei ku
rią dieną paštininkas neatneša 
Naujienų. Linkiu geros sveika
tos jums visiems ir visiems tiems 
geriesiems jūsų bendradar
biams”. Dėkui už laišką ir už 
auką. ,

— Dariaus"Girėno lituanisti
nė mokykla pradės mokslo me
tus šį šeštadienį, rugsėjo 10 d., 
9 vai. ryto Jaunimo centre. Mo
kykloje veikia vaikų darželis. 
Jei susidarys bent 10 silpnai mo
kančių. lietuviškai, tai bus jiems 
speciali klasė. Mokyklos vedėjas 
yra -Juozas Plačas, informaci
jai tel. 476-5381 po 6 vai. vak. -

• .... L
— K. Rožanskas, žinomas vi-į 

suomenės veikėjas ir modernių-: 
jų laikų knygnešys, turės Spau
dos bei naujausių leidinių stalą: 
Naujienų piknike ši sekmadienį,; 
rugsėjo :Jl:‘d./ Pofcšna Grove.’ 
Ten pa f naujieji skaitytojai ga
lės tižšišakyti -’Naujienas^ Nau- 
j ų skaitytojų pTetinmeratas taip 
pat priims Nžrujiėriū tarnauto- 

gas ne dėl asmėniškoš naudos, 
nes visą pelną už parduotus lei
dinius piknikų metu jis skiria; 
Naujienų paramai.

’ TZ '-.k *4^.7A"

— Muz. Petrui Vacbergui dėl 
ligos negalint mokyti ir diriguo
ti Vytauto D. Rinktinės šaulių 
chorui, jo vaddvu pakviestas 
muz; Povilas Mieliulis. Choro 
repeticijos prasidės rugsėjo 12 
d. 7 vai. vak. šaulių namuose. 
Priimami nauji, choristai. Nori 
ir galį dainuoti kyječiąmi atvyk
ti repeticiion. Choro reikalais 
rūuinasi Albertas Kve&ts, telef. 
652-3127. ir Viktoras Morkūnas, 
tel. 927-4357 po 6 vai. vak. Cho
ro vadovas muz. P. Mieliulis yra 
taip pat kompozitorius,\ prieš • 
porą metu su ruošęs savo kūri
niu koncertą. .

*■ *" ’'Tr'

— Chicagos paštas skelbia ne
atsiimtų daiktų išpardavimą nig 
sėjo 13 d. 8:30 vai. ryto Anex 
patalpose, 400 kamb., 357 W. 
Harrison St.

— Illinois valstijos loterijos 
Bonanza traukime rugsėjo 8 d. 
laimėjo 84, 579 ir 0914, spalva 
mėlyna.

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto Akivaizdiniame sky-

pradedami rugsėjo 10 d. vai. 
Jaunimo Centro Rūmų 203-me 

kambaryje naujųjų studentų re- 
gistlacija ir pradinėmis paskai
tomis. PLI Akivaizdiniu sky
riaus direktorius yra A. Dundu
lis.

• Vytautas F. Beliajus suda
rė rinkinį straipsnių iŠ lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čių 2-je Nepriklausomybės de
kadoje. Dalis tų straipsnių bu* 
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m., dalis liečia Lietuvos žydus. 
Iliustruota knyga anglų kalboj, 
pavadinta “Ona”, bus išleista 
folkloro žurnalo Viltis 36-se me 
tinėse rugsėjo 22 d. Iki /oi užsi
sakiusiems knyga kainuoja 2.50

1% AUKŠTO MŪRINIS, 3 miega- 
ivaiuuuja mieji, du vonios kambariai, gražiai 

dol., vėliau kainuos $4- Užsaky-1 “laikytas Maniuette Parke.
mus prašoma siųsti dabar: V.F. I PUIKI PROGA — geležies išdirbi- 

_ U. .nno ’ nm krautuvė (Hardware) su namu.Beliajus, P. O. Box 1226, Den
ver, CO. 80201. (Pr.)

Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — jarenkam 
, nuomininkus

4243 W. 63rd StM Chicago
TeL 767-0600.

MARQUETTE PARKE savininkas 
mirus .žmonai, nori greitai parduoti 
veik nauja 16 metu dvieili butu mūro 
narna. 2 automobiliu garažą. Kiekvie
nas turi no tris miegamus, šildymas 
gesu. atskiri boileriai, atskiras van
dentiekis. įrengtas rūsvs.

Telefonuokite savininkui 778-3702.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
fl0,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. - (Pr).

Muz. A. Jurgutis duoda pri
vačias pianino pamokas. Skani-' 
binti tel. 471-0985. (Pr.)

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

Dažo namus H lauko IhTi rvWaus.

t —■———
į.;. +ffiUP<WANTK>?^ 
v Darblninkiy Raikla

REIKALINGA -gero - liūdo darbšti 
namų šeiminiiįkė 6 dienas, savaitėje 
nuo vidudienio iki 4; vai. popiet. Ge
ras atlyginimas, ,rekomendacijos rei- 
kalingos, .gerą^transportacija artimoje 
šiaurės apylinkėje. Reikia suprasti* 
ir' kalbėti “angliškairTeirautiš rytais 
angliškai. Tel. 642-0195.

No
SECRETARY FOR LAWYER

. '15 » _ c -

experience necesary. Must have 
shorthand and typing skills. . 
Call John Sullivan 236-2870.

7 S. Dearborn St.

HELP WANTED — MA L E-F E AAA L E 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Day or night shift. No experinnce 
necessary. Will train

Apply in person 9 a. m. to 5 p. m,
DUNKIN DONUTS

1728 W. Rand Rd, Arlington Hts., Hl. 
and

7801 W. Lawrence Norridge, Ill.

RENTING IN GENERAL 
N u v m o t

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas kambarys su virtuvės privilegija 
moteriai.

Tel. PR 8-5577

IŠNUOMOJAMAS 4 ir pusė kamba
riu butas antrame aukšte, Brighton 
Parke, vyresnio amžiaus porai ar vie
nam ^asmeniui be vaiku ir gyvulių. 

TeL. 847-1863.

%

IŠNUOMOJAMAS kambarys su vir
tuvės privilegija ir kitais patogumais 
vieno asmens bute Marquette Parke 
vyresnio amžiaus vyrui arba moteriai.

TeL WA 5-6742

PERSONAL 
Asmonv Mko

PAIEiKOJIMAS
Ieškau savo brolio KAZIO BLAUZ- 

GŽIŪNO. gimusio 1906 m. Virbalyje, 
Vilkaviškio apskrityje.

Po karo iš Liubeko stovyklos išvyko 
i Ameriką. Turi žmona Stase (Orentai
te) ir dukrą Ramute. Turintieji ko
kiu informacijų prašomi rašyti:

AGOTAI KUSNERAITIENEL
82 Victory Road 

Gloucester, England.

REIKALINGA patikima kompanijo- 
nė vyresnio amžiaus moteriai. Prašo
ma skambinti po 6 vai. vak.

Tel MG 6-ėUi

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOJ PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

-------      . — ■ -w .

”.£41 ESTATE — OUT OF- TOWN
, j.s. - Nuosavybė* — kitur

isMACKLEBROS. INC 

name’ In Southam Building 
Bufld

'A famous name th Southam B
Re'gionai Office Cameo Tower

1 ~'

723< "West North Avenue
T'EWrtSddPark, Illinois 60635 

Aroa Code *312 771-8200
-4 <***<* v-— ’*<< * <»

Ir. - ANNA DOCHES ' .
Lithuanian- Representative

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 ParitAve, Hot Springs, Ai 
* Albertas tr Kėstutė Režėnal. Sav.

Ave^ Hot Springs/ Ar>

Kambariai i? kitchenette vienetą1 
Spalvota •_■ TV. Šildomas maudvmo 
d baseinas, telefonas, ratams žaidi 
mosikštelė.' Galima rezervuoti tai 
W-S23-98U. ..

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

SLITTER OPERATOR 
STAINLESS STEEL

For leading stainless steel service 
center... Fringe benefits.

. Contact Ed Oliver.
STAINLESS SALES

>, CORP.
5819 W. Ogden Ave. 

Cicero. HL 
656-7650’:

of

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy r 

metals industry.
. Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes.

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.___

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer)

COMP/SET 503
Paste-up design skill and experience 
A-plus. Fast accurate beginner OK. 

Full time.
Call A. WALDEN 346-3456.

REIKALINGAS SUBRENDĘS 
PATIKIMAS VYRAS 

dirbti mažoje chemikalu dirbtuvėje 
Schiller Parke.

Teirautis angliukai.
TeL €78-5240

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas-Mar
quette Parke.

7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400. <

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, . 
J PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

62—tt M.T AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

.lability apdraudime*, pensininkaim
Kreiptis

ALAU RA 1 T 1 S
4645 So. ASHLAND AVĖ. s

52M775 ; r"“.:-

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas

Į 2646 WEST 69th STREET 
Talat: REpubllc 7-1M1

M. 4 I M K U S 
Notary PuWIc 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplovood. TaL 254-7450 
Taip pat daromi varHmal, plmlnlv 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

Siuntiniai į Lietuvą / ! 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Ava. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

......... F

BEST THINGS IN UFE

|jiil Frank ZapoHs fTATT FAR*

State Farm Lite Insurance Company

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pu TietdnteU 
Uetarj tailiniafcį 7^ 

ChioMo>

NORMANĄ

(įataigoe) ir 
677-8489

185 North

MESSENGER LIGHT DELIVERY 

for small print shop in loop. 
Full time.

Permanent
Cafl: G. WALDEN 346-3456

• — ******>•**»*•, *, u-k—Saturday, įjaptambar 10,107?




