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GAUSUS, ĮSPŪDINGAS IR NEPAPRASTAI 
GRAŽUS NAUJIENŲ PIKNIKAS 
Žmonių didelė daugybė, nebuvo vietos 

- 'mašinoms pastatyti
CHIGAGA, Hl. — praeitą sekmadienį pasitaikė nepaprastai 

gražus oras, žmonių prisirinko didelė- daugybė, pikniko didelis 
daržas ir šokių salė buvo pilnutėlės. Būtų buvę dar daugiau, jeigu 
būtų buvę vietos mašinoms pastatyti. Ne tik visas pageležinke- 
lys buvo pilnas mašinų, bet per penkis blokus aplinkui, nebuvo 
vietos mašinoms pastatyti. Apie 30 mašinų po kelis kartus apsu
ko aplinkui, bet nepajėgė rasti parkinimo. Jie nuvažiavo namo...

'Piknike buvo parduotas visas 
alus, išpirktas.visas maistas, ir 

.parduotos visos pumpuškos. Jei 
gu būtų buvę daugiau paruošta, 
tai viskas būtų išėję. Žmonių 
prisirinko iš visų Chicagos apy
linkių. Buvo privažiavusių ir iš 
aplinkinių provinciją. Buvo Ro- 
ckfordo, Kenoshos, Gary, Bever 
ly Shores, Lemopto, Union Peer 
ir kitokių kpĮ^jy. atstovai..Pra 
eitą sekmadienį Chicagoje buvo 
visa eilė susirinkimų,: konferen
ciją ir minėjimui Buvo ir-priva
čią gana didelią subuvimą; Da
lis ją atskubėjo į

ima atvyko ahks.

.u;Įi..gražiame sode ir išsikalbėti 
... su naujieniečiais .įvawiais‘ gy- 
■.. vaisydienos klausimais. 1 
j., < f Virtuvės skanėstai bųvo toki 

. geri, kad jau apie penktą' valan
dą pradė j o pritr ūkti.. Visus 'yir- 
tuvės reikalus tvarkė Jau garšė-

• janti Chicagos lietuviško mais
to gamintoja Sofija Adomaitie
nė. Ji pagamino daug < skanių 
virtinukų, bet viena Ją. lėkštė 
ėjo po kitos. Jai maistą gaminti 
padėjo Galina Jasfūhaftięnė, pri
tyrusi šęimininkė. Jodviem te-* veiniu negalima riešutauti, nes

bui reikalingais įrankiais. Pum- 
puškos buvo tide, mėgiamos, ir 
gaudomos, kad ne visiems teko.

šokiams grojo čįgagiečiams 
gerai žinomo politiko George Jo
niko vadovaujamas - orkestras.

Visus pikniko reikalus prižiū
rėjo Naujienų administratorė 
Kristina Austin. Ji pasveikinda
vo kiekvieną atvykusį svečią ir 
visus jo šeimos narius. Beveik 
visus ji asmeniškai pažįsta, nes 
kasdien tenka jai su-žmonėmis 
susitikti, odganizacimus reikalus 
bet tvarkant: Jai padėjo jbsis 
-motina Josephine Kriščiūnienė. 
Tiketėlių reikalus tvarkė Emma

ir kelių lietuviškų organizacijų 
narė,'.; s.

. Tuojau po penkiu buyo praves
ta trumpa programą. Susirinku- 
;sius pasveikino NaųjiMių redak
torius M. Gudelis. Jis padėkojo 
už gausų svečių atvykimą ir pra 
šė dar glaudžiau bųpddadarbiau- 
ti. Jis priminė, kad Naujienos 
niekad. nebendradarbiavo ir’ ne
bendradarbiaus su- okupantais 
arba jų. siunčiamais įvairiais 
agentais. Naujienos žino, kad su

TRUMPAI 1$ VISUR
’a ”

dienos lakūnų-pilotų 
sekmadieni suparaliža- 
Portu gali jos oro liniją 
suardė 9,000 keleivių

, LISABONA, Portugalija. — 
Vienos 
streikas 
vo visą 
TAP ir
planus apie 60 skridimams Eu
ropoje, į Ameriką ir Afriką. Pi
lotų uni j a_ skundžiasi esanti ap
mokama visame pasaulyje že
miausiomis algomis.

LONDONAS. — Daugumai 
Anglijos kepyklų sustreikavus, 
beregint miestų gatvėse atsira
do eilės duonos pritrūkusių žmo
nių, o šeimos pradėjo namie duo 
ną kepti, šeštadienį visoje Ang
lijoje ir Wales sustreikavo 
57,000 darbininkų kepėjų, rei
kalaudami padidinti algas. Atsi 
rado duonvagių, tokių kaip Le-, 
atherdeade, kur vagis išmušė-. 
$342 kaštavusi langą, pabėgda
mas su trimis $1.10 vertės, duo- 
nos kepaliukais.

WASHINGTON. — Kongreso 
ats£. Henry J. Hyde (R-Hl.) pa-

Įšperėtus vaikus paukščiai ilgai lesina, kol jie sustiprėja iir ryžtasi 
■ išskristi iš-£zdo. Didelė paukščiu dauguma rūpinasi savo vaikais 
ir vėliau. Ji|m$ nurodo, kur ieškoti maisto, o jeigu kuris nepajėgia 

kirmėlės surasti, tai tėvai jam tą kirmėlę atneša.

BliNDRl'OMENĖS CENTRO VALDYBA 
PASMERKĖ PORNOGRAFIJA

ko. daugiau padirbėtu Jos pradė
jo iš vakaro, bet pagamino virti- 
nukų, dešrų, gero kugelio,. ko- 

* pūstų, kavos, pyragaičių, kurio
mis apdalino visus išalkusius ir 
ištroškusius. Padėjo' A. Repšie
nė, O. .Pranckevičienė ir kitos.

Praeito sekmadienio pikniko 
baro reikalus tvarkė patyrusi 
baro darbininkė Uršulė Dam
brauskienė. Ji pati turėjo dide
lį sodą, vietą piknikams ir vaka-

ne .velniui bus užkabinta kilpa 
ant kokio, bet vęlnio bendradar
biui. Gudelis priminė susirinku
siems ir apie plačiausiai lietuvių 
čikagiečių komentuojamą temą. 
Vienuoliai Clevelande apgailes
tavo, kad Chicagoje padarė di
delę klaidą, bet Naujienos jiems 
tą klaidą priminė ir patarė dau
giau to. nedaryti. ‘ Komentarai 
sukėlė, publikoje gardaus juoko.

Gudelis pakvietė lietuvį alder
ruškoms, aptarnavo didelį barą maną r j^į tarti gusirinku- 
ir moka labai greitai apsisukti.1 sjems kelis žodžius. Jis pasvei- 
Kol nepatyręs bartenderis įsi- kjn0 naujięniečius ir priminė, 
klauso, kO atėjusieji nori, ji Jau <kad jam visuomet malonu daly- 
viską suranda ir paduoda. Jai vauti Naujienų renginiuose, nes 
prie baro padėjo Kazė Bražienė jis įjno? ]ęad didelė lietuvių dau- 
ir kitos. Prie baro apsukriai pa-Į guma skaito Naujienas, o jose 
tarnavo moterys, todėl baras da vjsa lafką teisingai aprašomos 
vė daugiau pajamų ir žmonėms lietuvių nuotaikos. Tegyvuoja 
nereikėjo taip ilgai laukti. | Naujienos ir Marquette Parkas 

Pumpuškas šį kartą naujie-’ ]iaigė aldermanas.
niečiams virė Rožė Didžgalvie-Į Didelį susidomėjimą sukėlė
nė, Elzbieta Petkūniene ir josios 
sesuo Margie. Ji ilgus metus gy 
veno Texas valstijoje, bet jai 
Naujieną piknikas ir jų žmonės 
tiek patiko, kad ji planuoja vi
siems laikams persikelti į Chi
cago čia yra daugiau lietuvių. 
Paskutiniais metais pumpuškas 
nuolat virė zarasiškmi, bet pas
kutiniu metu paaiškėjo, kad jie 

■ buvo užimti. Jie tik leido pasi
naudoti tokiam sudėtiniam dar

-Debesuotas, tvankus 
Saulė teka 6:27, leidžiasi

gausiloterija. Prie įėjimo buvo 
išstatytos visos žmonių suneš
tos dovanos. Pati vertingiausio- 
ji dovana buvo vienos Naujienų 
skaitytojos pagaminta lėlė. Tai 
buvo pati gražiausioji pikniko 
pažiba. Visi ja gėrėjosi ir kal
bino. Vienas net 20 bilietėlių nu
sipirko, kad tiktai galėtų lėlę lai
mėti, bet laimė kitaip lėmė. Apie 
laimę ir laimėtojus bus plačiau 
parašyta. Ten bus paminėti au
kotojai, tiketėlių pardavinėtojai 
ir prisidėjusieji įmonės.

Kai saulė jau palinko visai į 
Vakarus, susirinkusi gausi gerų 
•balsų grupė užtraukė “Eisime, 
broleliai, namo namo...*’

Tai buvo vitnas gražiausių;

. * » ■ • ‘ A * ' J . K » Į

Jungtinių Valstybių ręprezen- 
.taį^^Fasauliiuarųe. Trankę , ir ki 
tose tarptautinėse finansinėse 
organizacijose gauna į ‘atiygihi- 
muš didesnius negu gauna pats 
Iždo sekretorius, ir kad Jų algos 
turi būti sumažintos. Hyde pa
reiškė, kad jis pirmadienį Įteiks 
Kongrėšiii., bilių, 'kuriuo ;Jt>ūtų 
drastiškai sumažintos algos ofi
cialiems JAV- reprezentantams 
Pasauliniame Banke, .Tarptauti
niame Monetariniame Fonde ir 
Azijos bei Tarp-Amerikos vysty
mo (Development) bankuose. 
JĄV .Iždo sekretorius Blument
hal metams gauna $66,000, gi 
JAV atstovas Pasauliniame Ban 
ke gauna $83,830.

BONA, Vakarų Vokietija. 
— Teroristų gaujos praei-' 
Tos savaitės pirmadienį pagrob
tojo žymaus pramonininko Hans 
-Martin Schleyerio žmona sek
madienį apeliavo į valdžią, pra
šydama mainais už pagrobtąjį 
jos vyrą paleisti tuos 11 kalėji
me sėdinčius teroristus. Fede
ralinė Kriminal. įstaiga tuo tar
pu paskelbė grobikams atsiklau 
Simą įrodyti, ar Schleyef tebė
ra gyvas ir “realių pasiūlymų, 
“kokių jie reikalauja tiems tero 
ristams iš kalėjifo paleisti.

BIRMINGHAM, Anglija. — 'čiai: 
Diabetes (cukrinė ligaj darosi 
vis populiaresnė (daugiau žmo 
nių eugralige sergančių), kadan 
gi naujais vaistais vis labiau 
pailginamas sergančiųjų amžius 
ir padidintas diabetikų vaisingu 
mas, praneša Britanijos Moks
lų skatinimų Asociacija.

Rj Lietipnų Bendruomenės Centro Valdyba savo 1977 m. rug
sėjo mėn; 7M: posėdyje, susipažinusi su “Draugo” premijuoto ir 
^išlęisttf ro^£no-‘‘Sauja skatikų” tūriniu, rado, kad jame yra 
■ .suniekinti nuo okupanto grėsmes į laisvąjį*paSaairpašitraukę; Bę- 
tuviaį išaukštintas oknpauotos .. Lietuvos įhiiicininkąs —' aklas 
okupanto-Įrankis; kad jame aprašomos' moralinio supuviino'por
nografinės scenos, žalojančios mūsų jaunimo dvasią. — ’Del įfo 
šį romaną ir jo platinimą pasmerkė kaip nesidėrinanLf 'šu mūsų 
tautos garbe ir jos. moraline sveikata.

■ ; RLB Centro Valdyba ir Taryba

INCIDENTAS PRIE BOGAN MOKYKLOS
V/ 4 jauni demonstrantai sužeisti
g automobiliais įvažiavusiųjų tipą
CHICAGO. — Sekmadienio vakarą keturi jauni asmenys bu

vo sužeisti, kai du automobiliai, vairuojami po’Vieną važiavusių 
subjektų, kurie visus greičiu Bogah Parke prie Pulaski ir 80 Pla
ce įvažiavo į besiskirstančią tūkstantinę eiseną prieš vaikų “busa- 
vimą” protesto susirinkimo, kuriam neturėjo leidimo ir policija 
liepė išsiskirstyti, v 

l v’-i"- .
Keturi jaunuoliai sužeisti ei

senai J besiskirstant yra Larry. 
Kamenske, 17, m. gyv. 4540 W. 
77th PL, Donna Cericolia, 15, 
iš 8450 S. Kolin, ir Donna Wid- 
oows, 14 m. amžiaus iš 8101 S. 
Kilpatrik. ir Thomas Brogan, 26,

kiai'sužeistas nugabentas į Ch
rist Hospital pasakė, kad jam 
beeįnhnt automobilis iš užpaka
lio iį pertrenkė. ’

Sun~Times fotografas, Daun- 
ne Hali kuris tą autcohobilių už- 
nuolimą matė, pranešė sekan-

(Jraugingiausių ir naudingiausių 
Naujienų piknikų. Naujieniečiai 
pamatė, kad jų šeima auga ir 
stiprėja. Kovotojų už Lietuvos 
laisvę, už teisybę ir tikslias infor 
macijas skaičius didėja. Didie
ji tikslai jungia vis platesnius 
Amerikos lietuvių sluoksnius. 
Niekas laisvų lietuvių nesuves 
šunkeliais, nors jie 4r labai 
stengtųsi. *

1973 — metu automobilis, ku
riame 79 gatve j vakarus važia
vo tik vienas vyriškis, pagreitih 
tais, su žviegiančiomis padango-i 
mis iš užpaskos pertrenkė tris 
keliolikamečius po vieną iš ei
lės. Viena mergaitė kulvertiniais 
buvo išmesta aukŠtin.

Automobilistas, nebuvus kam 
i j vytis, privažiavo prie polici- 

Jos4inijos prie 79 ir Pulaski, bu 
vo policijos praleistas, kadangi 
jį dar nežinojo, kad jis pabėgo 
tris jaunuolius pennušęs ir bėga 
iš nusikaltimo' vietos. -

Apie 10 minučių vėliau ant
ras automobilis, taip pat vieno 
asmens vairuojamas ir taip pat 
79 gatve važiuodamas permušė 
ir sužeidė ketvirtąjį asmenį, 
ThomAs Brogin.

Pirmąjį subjektą policija su
laikę 79 ir Kostner prie gatvių 
ir nustatė, kad yra Michael 
Smith, 22. iš 1262* W. 13 St., 
kurį suareštavo ir apkaltino už 
pirmųjų trijų sužeidimą, pabė
gimą ir nusižengimą vairavimo 
taisyklėms. Antrojo nusikaltė
lio policija dar neturi.

Tūkstaantinė demonstrantų 
masė sekmadienio vakara, dau
gelis elektros žiburiais švyturuo- 
dami, apsupo ratu Bogan Parko 
futbolo aikštę ir policijai ramiai 
besiklausant šūkąvo> “Mes ne
norime integracijos! Mes rei
kalaujame savo teisių!” Kiti 
ant automobilių pasilipę prakal
bas sakė, dar kiti padegė Bogan 
High School vadovų, Chicagos 
ir Illinois mokyklų superinten
dentų segregacijos patarėjo žmo 
gaus didumo pakartas iškamšas 
ir viena kalbėtoja nuo automo
bilio perėjo mokyklos teritori- 
jon toliau kalbą tęsti, policija 
ją pertraukė ir liepė išsiskirstyti.

PADĖS DABARTINEI VALDŽIAI GERINTI 
APSAUGOS IR EKONOMINIUS REIKALUS

Dabartinė Angolos vyriausybė nepajėgia 
įveikti maištininku ir maisto problemos

JOHANNESBURG, Pietų Afrika. — Iš Namibijos ateinan
čios žinios tvirtina, kad dabartinė Fidel Castro vyriausybė pasiun
tė į Angolą dar 4,000 kubiečių, kad padėtų ginti daabrtinę vy
riausybę nuO-maištininkų ir rastų priemones maisto problemai iš
spręsti. Daugelis krašto gyventojų badauja, kai valdžios pareigu 
nai, kariuomenė ir užsieniečiai labai sočiai maitinasi. Dr Neto 
įvedė sovietinę privilegijų sistemą, kuri sukelia krašto gyventojų 
didelį pasipiktinimą. Valdžios atstovai, pulkininkai, policija ir sau
gumiečiai bei jų šęnhos aprūpintos maistu, tuo tarpu krašto gy
ventojams trūksta paprasčiausių maisto produktų.

Kubos vyriausybė pasiuntė 
Angolon 12.000 gerai apmoky
tu karių, kurie pajėgė sumuš
ti laisvės siekiančius A ngolos 
gyventojus. Angoloje jie rado 

t ginklų

Sovietu imperialistai 
aptaria imperializmą

Vadovaujantis Sovietų spau- ___
dos komentatorius Jurij Žuko- didoką kiekį sovietų 
vas -sekmadienio Pravdoje dšva- ir amunicijos. Kubiečiai--tižė-’* 
džioja, kad dėl . dabar vykstan- visą kraštą, ir s nuginkl avo 
čio karotarį> Etiopijos ir Soina- v.,
lijos “didžiausia dalimi kaltas 
yra Vakarų imperializmo praga
riškas mechanizmas”.

“Imperialistai vadovaujasi se
novės formula^ > kuria vadova
vosi Romos imperatoriai senovės 
pasaulyje; kaS YrPadalyk ir val- 
d5^k!”;Tašd’žuktivas. y-C -j ~t| *'

Yra pagrindo tokiam pėsinįiš^ 
tiškafh kom"ėhtarui:’-Sov7ėtų Są
junga, turinti laivyno bažeS Sd- 
taali j Oš pakraščiuose ir nūb' pat 
Somalijos nepriklausomybės pra 
džios ’ ginklavusi tą buvusią-ko
lom ją sovietiškais ginklais, - da
bar mato kaip “draugiškoji” So- 
malija tais ginklais daužo mark 
sistinę Etiopijos valdžią.

• Galaktikos žvaigždyne 
žvaigždės yra labai toli nuo vie
na kitos — net iki 5 šviesmečių.

užėmė Jijiga miestą
’Etiopija pranešė, kad Jijiga 

miesto-gynybos linijose Ogade- 
no dykumos šiaurėje sekmadie
nį vyko smarkios kovos ir kad 
Somalijos, partizanai masiniai 
koncentruoja sunkiuosius gink
lus trečiam puolimui, o Moga
dišo radijos Somalijoje, prane
šimu Somalijos remiamos (parti 
zanų sukilėlių) jėgos užėmė Ji
jiga ir žygiuoja tolyn šiaurėn. 
Tas pats radijas pranešė, kad 
užmušta daugiau kaip 200 Etio 
pijos kareivių ir kad kovos 
vyksta jau 200 mylių toliau į 
šiaurę nuo Jijigos.

Etiopijos valdžia Addis Aba- 
boje ruošiasi “celebruoti” 3 me
tines sukaktuves nuo imperato
riaus Haile Selassie nuvertimo.

Katalonija džiaugiasi 
susilaukusi autonomijos 

šimtai tūkstančių katalonie- 
čiu (katalanų) sekmadienį šven 
tiškai su vėliavomis užplūdo 
Ispanijos miesto Barcelonos gat 
ves celebruoti prižadėjimą jiems 
grąžinti savivaldą, kurią prieš 
keturis dešimtmečius buvo sut
riuškinęs diktatorius Francisco 
Franco. Sekmadienį katalonie- 
čiai be to vėl viešai celebravo 
savo “Dada” arba Tautos Die
ną.

Kataloiujos autonominė val
džia Civilinio karo 1936-39 me
tais pabėgusi nuo Franko egzis
tavo tremtyje, kol dabartinė Is-

• Pirmasis žurnalas anglų 
kalba “The Gentlemen’s Maga
zine” buvo išspausdintas 1731 m..panįjos valdžia principe prižadė- status.

kelias partizanų griipės, bet 
jiems nępąvj’ko :yis.ųt .pąrjiza^-, 
nū šunritL ’ jie ! lheatračį> ’ 
sų ginklų sandėlių. Jau antri 
metai pradėjo !vėikti‘partiza
nai įvairiose krašto vietose,’ 
kurie kliudo dabartinei’vyriau 
sybei- valdyti kraštą. Rusų pa
rinktai ir primestai vyriąusybei 

‘prddęjo klrudjrti1’ tryk; partiza
nų gni^ėš, šiŪkian’Sos visiš
kos 'kraštui hėpriklaušbmybės. 
Paffio's Angolos kariams ; jie 
neleidžia, pasirodyti, 6 vietomis 
jie 'puola nedidelius kubiečių 
dalinius^ bandančius nugink
luoti partizanus ir padėti ad
ministracijai.

Kubos kariai ir.įvairūs spe
cialistai naudoja pačias nau
jausias susisiekimo priemones,
— mažus lėktuvėlius, galinčius 
nusileisti bet kurioje pievoje,
— bet jie neįtikina ir nepavei
kia badaujančių krašto gyven
tojų. Gyventojai tvirtina, kad 
portugalai mokėjo geriau tvar 
kyti visus krašto reikalus, ne
gu rusai arba rusų primesti 
komunistai. Būdavo Angoloje 
sunkesniu laikotarpiu, bet žmo 
nes nebadavo.

Dabartiniu metu Cabina pro 
vincijoje veikia gana gerai or
ganizuotas išlaisvinimo komi
tetas; šiaurėje veikia gerai or- 
ganizuotas Tautinis Angolos 

' i išlaisvinimo frontas, centrinė
je Angoloje vra gerai jsistipri- 
nusi Angolos Išsilaisvinimo 

-Sąjungą. Visos šios trvs grupės 
nustoja kelio ne tik valžios mi
licijai. bet ir nedideliems Ku
bos daliniams. Kubos gerai 
ginkhin*; kariai ir valdžios 
saugumiečiai labai atidžiai iš
krečia artimesnius kaimus, bet 
už poros dienu gerai ginkluo
ti angoliečiai ir vėl pastoja 
kelią policijai ir saugumie
čiams. Ginkluoti Angolos vy
rai reikalauja pavaryti Mask
vai tarnaujančia Dr. Neto vy
riausybę ir reikalauja laisvės 
visam kraštui. Jie tvirtina, 
kad portugalai davė laisve an- 
goliečįams ne tam. kad dabar 
Neto padarytų1 Angola rusų 
koloniia. Rusai patarčiai bijo 
eiti i krašto vidų, kad vėliau 
kaltinimai nebūtų dar geresni.

• ’ B 
•: h
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jo pilnai grąžinti jos legalų
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Žalias dalgis

(Ttday»)

MIKAS ŠILEIKIS Chicagos akvariumas (Akvarelė)

ŠVIEŽIŲ KOPŪSTŲ SALOTOS

dėdavo mūr

TT

-

Anrą valandą (Jegorovas persistengė it sulaikė Olią

.kepenys ima 
trauktis į krūvą, randė-

du kartus apėjau apie namą. Mūsą dailininkas užgrojo 
triūba. Tatai turėjo reikšti: “Laikyk, nepaleisk”. ’ Jego
rovas iš altanos atsakinėjo pelėdos riksmu. Tatai reiškė: 
“Gerai. Laikau”.

Kunigaikštienė atsistojo ir grimasa, panašia į ofi 
cialią šypseną, pareiškė svečiams, kad Oliai skauda gal
vą, kad jinai prašo atsiprašyti ir tt Svečiai išreiškė ap
gailestavimą, paskubomis pavakarieniavo ir pradėjo iš
važinėti. ' •

Kunigaikštienė ėjo iš savęs-ir uostė ėpiriti^-Ji pasi 
metė spėliojimuose, pyko, gėdinosi svečių.■- jaunikio... J 
niekados nesipeša, bet davė kambarinei antausi, kai toj

Calvillė Blanc ... 
Sturmer Pippin 
Yelio Newton ... 
further Spy ... 
Baldwin . ........
Winesap .........
York Imperial... 
McIntosh .....
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gų prie stipresnio narkotiko — 
herojino vartojimo. Tikrenybė 
yra visai kita: suaugusiųjų rū
kymas tabako veda jaunuolį 
prie marijuanos, o pastaroji prie 
heroino ir svaigalų vartojimo. 
Taigi, nekaltinkime kitų, o imki
me dar šiandien patys tvarky-

Aįf. Adelės PubtUchės sveiko 
ihaistb receptas

us... Prieš- 
antpadėklų

Svaigalai naikina visas 
kūno dalis

ti sulėtinamas, nes raumenys nu 
stoja savo stangrumo. Stiprus ge 
rėjas sutrikdo kraujagysles lie
žuvyje — todėl jo liežuvis su
tinsta visam laikui.

Pažinkime savo priešą — lengviau bus su juo susidoroti

Prop.-: Yz vidutinio didumo 
kopūsto galvelės. 1 didesnė mor
ka. 1 vid. didumo svogūnas. 2 
rūgštūs obuoliai. % burokėlio 
vidutinio didumovar mažiau. 3 
šaukštai safflomer alyvos. ci
trinos sunkos. % šaukštelio drus 
kos.

I š y a d a... Nežmoniškas'žmo?
.dili.. '' ---- ' . 11gus įpranta Į visokeriopą blogiu 

Tada -jis blogį ima Taikyti gėriu: 
Taip žmonės dabar negimusių- 
kūdikių žudymą laiko būtinumu/ 
ir kovoja už teises žudyti savo" 
vaikus. Ne kitaip elgiasi visi išr 
Ivirkėlian *jie, neformalų lytinį 
gyvemnlą laiko būtinumu —r. 
šiandienine kultūra. Tas pats! 
dedasi ir su svaigalais ir rūka
lais. Žmonės taip įprdtu savo as-č

Šitą tiesą Visi turime suprasti, 
pasisavinti ir-ryžtis aukotis sa
vos sveikatos ir artimo, ypač 
jaunimo gerovės labui. Tik per 
mano ir tamstos susitvarkymą 
su rūkalais įffjSB gėralais mes kon 
trečiai <— apčiuopiamai-prisidė
sime- prie-jąunimo išgelbėjimo, 
p- prie jųneįpratinimo Į narko
maniją. Jau-pradėjome visi eiti 
Sodomos-'Golnoros kėliais. Ne- 
iaimė, kad kaltiname laikus, , ki
tus irvisokiusJpiiekus 4^-'tik ne 
$ayę. Dž tai; ir ėmėme Viši skęsti 
savo.ąsmenybės 'menkume. Laj- 
kas; ei- laiks — dargi net pavė
luotas mums visiems atgimti, 
žmoniškam gyvenimui. Tik 
kiekvieno atgimimas — Savyje 
žmogaus sutvėrimas — asmeny
be tikru savimi tapimas yra tik
ras vaistas prieš; visokeriopą 
šiandieninį niūsiįVisų.nužmouė- 
jimą. Tad visi dar kibirkštėlę 
pajėgūme tapt?‘.žmonėmis turį 
pradėkime gaivintis iki tikro sa
vos asmenybės sužmoginimb. 
Tik tokia veiklu Įgalins tnus iš
bristi iš dabartinės tikros pra- 
žūtieš — dargi? ift^niančips pas 
finis he pO ilgoje

Pasiskaitvti. Jim Haskins: All 
About AlcohoL.. Hawthorn 
Btibks, N. Y.

yra pirmas negerumas. Nesi
liaunant girtauti 
nykti
ti, kietėti. Tai vadinama kepenų 
cirozė (sūsiraukšlėjimas — su
kietėjimas). Mirtis dėl kepenų 
cirozės yra skaičiuje dešimties 
didžiųjų mirties priežasčių, šio 
krašto žmonėms. Alkoholio gau 
sa sunaikina tiesioginiai ir ne- 
fiesioginiai kepenų celes. Lieka 
beveik tik kepenų apvalkalas.

KOno, proto it jausmų darnos pagrindai 
.Naujausių mokėto žinių populiarus perteikimas 

______ _ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. '■

medelių sienos ir lauKiau grįžtančios uuos. As norėjau 
pažvelgti j Olfos veidą. Mėgstu laimingus moterų veidus.

(Bus daugiau) /

Nedaug pavaikščiojęs, aš įėjau į namą: Prieškamba
riuose padavęjai pastatė padėklus ant stalų ir^^tovėdami 
su-tuščiomis rankomis, niūrai žvalgėsi į publiką. Publi
ka savų keliu su abeja žvilgčiojo j laikrodžius, kurių di
džioji rodyklė rodė jau ketvirtį. Rojaliai nutilo. Visuose 
kambariuose viešpatavo gili, slegianti, kurti tyla.

Kur Olia? — paklausė mane paraudusi kunigaikš
tienė. * Š- ■ J ’ ■ .

T LIETUVOS AIDAI

tų tai riebalų gabaliukams, tai 
randui. Taip ir susidaro gruob
lėtos, susitraukusios kepenys. 
Tada kepenų darbo nėra kam 
atlikti. Tada žmogus ima skųs
tis silpnumu, apetito stoka, svo
rio metimu, kronišku nevirški
nimu, kepenų uždegimu (hepa
titis) ir kietais viduriais.

Čia reikia priminti gėrėjams, 
kad dėl kietų vidurių nereikia 
vaistų paliuosavimui imti, bet 
privalu nustoti gerti svaigalus. 
Priežastį. reikia šalinti — tada 
paseka pranyks.

Per gausiai svaiginantis aptu
rima liuosi viduriai. Manoma, 
kad įvairiuose gėrimuose esamas 
įvairių aliejų nevienodas kiekis 
sukelia viduriavimą. Taip pat al
koholio pakenkta kąša (pank- 
reas) netenka savo virškina
mųjų syvų, tada gaunas ne tik 
kasos uždegimas (pankreatitas) 
— dažnai labai" sunki, net mir
tinga liga, bet ir labai sunkus 
viduriavimas. Toks viduriavi
mas sutvarkomas tik duodant 
papildomai kasos syvų iš gyvu
lio ir supresuotų į tabletes. Atsi
menu, kaip Lietuvoje, universi
teto klinikosna buvo atgabentas 
iš mano krašto sunkus gėrikas 
su vidurių baisiais skausmais. 
Jau buvo naktis. Iššauktas gar
sus chirurgas, pirštus pridėjęs 
prie ligonio pilvo nustatė, kad 
reikia operuoti akląją žarną. Da
bar Chicagoje esąs jo asistentas 
operavo aklosios žarnos uždegi
mo nerado. Ligonis mirė nuo 
pakreatilo. Dažnai taip nusi
duoda riet ir dabartiniais laikais, 
nors turtina kortizonas ir anti
biotikai tokiam stoviui tvarkyti. 
Taip ir išeina, kad stiprūs ir ne
stiprūs gėrėjai yra savižudžiai.
Kepenys yra virškinimo organas

Alkoholio gėrėjas labai paken- 
nes kepenys yra

Darbas: Kopūstą susatkuoti. 
Morką ir obuolius sutarkuoti 
burokine tarkute. Burokėlį su
tarkuoti smulkesne, sūrio tarku
te. Supilti alyvą, svogūnus, cit
rinos sunką ir druską. Gerai iš
maišyti ir tuoj naudoti.

Laikoma tik šaldytuve. Kam
bario temperatūra veikia neigia
ma prasme. Vyksta cheminiai 
pasikeitimai, mažindami naudin 
gumą ir apsunkindami virškini
mo lataką.

Suaugusieji turi visų pirma 
susitvarkyti su irvu nežmoniš
ku elgesiu. Tada ims tvarkytis 
vaikai. Tuomi bus gerinamas 
gyvenimas kiek vienam žmogui. 
Laoar vienas kitą kaitindami, 
savęs netvarkydami, mes žen
giame tikron pražūtim

Vyresnieji dažnai mini blogu
mą marijuanos vartojimo, gir-

Alkohbliš pasiekia ir veikia 
kiekvieną kūno dalį. Padidintas 
alkoholio kiekis imamas ilgesnį 
laiką stipriai pakenkia darbui vi
sų kūno organų ir sukelia viso
kius. negalavimus.

Gausus, o kartais ir vidutinis 
alkoholio vaĘtbjimas gali pa
kenkti skrandžio ir žarnų vidi
nei sienelei. Tada atsiranda už
degimas ir žaizdos tiek skrandy
je; tiek žarnose. Žmogus ima1 
kraujuoti iš skrandyje gautų, 
žaizdelių. Išmatos gali gautis 
juodos kaip smala (tarry stools, 
gydytojai čia vadina tokias iš
matas). Pykinimas ir vėmimas 
po gausesnio gėrimo yra paseka kia kepeniu: 
virš minėto uždegimo. Tik kar- muisto virškinimo kanalo dalis, 
tais vemiama Sumaišius įvairius t specialus, organas suimąs į save 
svaigalus. Netiesa, kad sumai- f visą išgertą alkoholį. Kepenų pa
šius įvairių rūšių svaįkąlus ap- riėbėjimas ir dėl to padidėjimas 
turimas stiprėsnis alkoholio vei- 
kinias. Tiesa yra, kad geriant 
sumašius įvairių rūšių svaigalus 
gėrėjas tampa liguistesnis. Mat, 
įvairūs svaigalai ne tik veikia į 
žmogaus skrandžio ir žarnų glei 
vinę, bet jie veikia chemiškai 
vienas kitą. Taip tada gaunasi 
nuodingesni kūnui junginiai.

■Stipriau girtaujant pakenkia
ma ne, tik -skrandžio nervams, 
bet ir po raumenims. Tada maiš
tas netikusiai -esti virškinamas į Tada žmogaus itiekas išgelbėti n< 
— skaldomas, jo virškinimas es- gali. Kepenų celės užleidžia vie

.. • Ėistno policininkas sustab
do moterį, važiuojančią vienos 
krypties^atve automobiliu prie
šinga kryptimi. Kai policinin
kas ją sustabdė, ta atkirto:

— Bet ar tamstai niekad ne
atėjo mintis į galvą, kad tos ro
dyklės rodo klaidingą kryptį?

Po-kiek laiko ten pat jis su
stabdė vyrą taip pat važiuojantį 
priešinga kryptimi ir jam sakė, 
kad ta gatvė yra vienos krypties. 
Vyfūs jam atsakė:

— Aš ir važiuoju viena kryp
timi...

menybės menkumą skandyti al
koholyje bei aprūkyti tabako dū
mais, kad tos dvi blogybės nelai
komos blogiu net dvasiškių. Jie 
viešai ir ne viešai rūko, girtau
ja ir pyksta, bažnyčiose pragaru 
graso tiems; kurie narkotikus 
Vartoja ųr visą dorą po kojom 
pamina. O tikrumoje jie pir
mieji nedorėliai — nedoros sėjė
jai randasi mūsų tarpe. Girtau
jąs rūkąs suaugusysis veda jauną 
žmogų prie narkotikų vartoji
mo. Dabar medicina laiko suau
gusį rūkytoją, gėrėją pradinin
kąjaunuomenėj narkotikų var- 

Neprašykite apetitui vaistų vi-1 tojimo išsiplėtimo. Rūkymas — 
si gėrėjasi. Alkoholis pats per sa gėrimas yra pirmieji jaunimo 
ve naikina apetitą maištui. Al- musintojai į narkotizavimąsi, 
koliolyje esamos kalorijos vien 
tik. riebaĮąms kūne krautis 
naudojamos. Iš alkoholio gaus 
tas kalorijas, knas negali 
taupyti ateičiai, negali panaudoti 
susihešiojusiu kūno dalių statyk 
bai. Todėl alkoholikas gali būti 
perriebus, bef menkos mitybosį 
Išeina, kad’ alkoholio suteiktu 
žmogui enefgjija 'eina niekais* 
Taip-lr žudo gėrėjai ne tik savėj 
bet i ir savuosius; kurie nukenj 
čia alkoholiko šeimoje įvairiais 
šiai. ’ ’ i;

JWFMa 
aringi, už- 
’ laiko. Aš 

truputi. pąstĄYėjaji^e įėjig^Xal^Qg,LfiWtigatL dvą^ 
šioje ir, nenorėdamas trugdyfeLlaimingosio^AEainybėS}

sulaukę šairipano ir sv< 
ir vėl ėmė šokti.

Išmušė valanda, Olia nesirodė. Kunigaikštienę grie
bė pasiutimas. ' ' ■ . x. , . - . ...

— Visa tai jūštį išddigds. . šnypštė .jind/ėidalina pro 
kutį hors iš mūsų. — Bus jai riešutams. Kur ji? . v '

Galą gūle atsirado geradaris, kuris, jai pranešė/kur 
Olia... šis gėfadaris pasirodo, būvoi mažas pilvotas gim
nazistas, kunigaikštienės broliavaikis, čimnazistukas at 
bėgo iš sodo; kaip pasvilęs, prišoko prie kunigaikštienės, 
sėdo ant jos kelio, prilenkė prie savęs josios galvą iT'^uš-

jo įkando sau į lūpą.
— Altanoje? — paklausė ji.

fcmkt. MO - 10:00 v. v. - 1490^AM 
'įgčF' Į8:0d - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Vedd K. BRAZD2I0NYTE
žlrf Street, Chieago, lllinots 6062d 

telef. - 778-5374

Šios salotos, ypač žiemos me
tu yrą labai naudingos ir gaivi
nančios, nes įeina daug naudin
gų vitaminų, mineralų ir daržo
vinis kalciumas; pagalba .alyvos 
ir rūgšties, yra lengvai ąsimi- 
liuojamas j kyaują. .
. šiš gatninyš tortingas ’sekau-' 
eiai: Gale i ūmas, phosphoras,- ge
ležis,; cobaitas, soda (labai ma
žai), ViL A, Tliiaminasį Ribofla- 
vinas, niacinas, inošitolis, choli
nas. . Pyridoxinas. vit. C; vit. K, 
vi t; E, oiic acid, varis, manga
nas, zinkas, ir kiti.

Pastaba:,jei obuoliai yra per
kami ir yra purkšti, reikia juos 
nulupti. Obuolius, jei yra gali
mybė, reikia pasirinkti turinčius 
daugiau vitamino Č. šioje lente
lėje nurodOiiia, kiek 100 gramų- 
šių obuolių tūri vttamihas Č: 
Obuolių pavadinimas Vit. C 

miligr.

nuo manęs . įr pašnabždėjo 'ką^ką čaidridsęvui. Čaichidze 
vas tąippat paglaudįpdfįečnis^^p V s 
telėjoYiž rankovės; f. :<•<<<; o Shi':

— Kvaiša; — suurzgį^'- pr. ę^’ 
Kambarinės E-jr gimnazistai, kyįrig

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 

GARSINKITE^ NAUJIENOSE

Rūme tuomet, publika ruošėsi sveikinti jaunikį 
nuotaką, ir nekantriai žvilgčiojo į 1 
kainbariuose telkėsi padavėjai su pa 
stovėjo buteliai ir bokalai. Čaichidzevas nekantriau mai
gė dešinę ranką kairėje ir akimis ieškojo Olią. Kumgaikš 
tienė vaikščiojo kambariuose ir ieškoj'o Olią, kad duotų 
jai pamokymą, kaip ji . turi laikytis, kaip atsakyti moti
nai ir tt Mūsiškiai šypsojosi. ’

— Ar nežinai, kur Oria? — paklausė mane kunigaikš
tienė.

'' ’• - ' ‘J 'T' .. \ -

— Nežinau.
— Eik pąieškok ‘ v -
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visdėlto žmonės ten

Amerikos lietuvių paštam
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1800 So. Hakted St,
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K.M

Kaik jau minėjau, Berlyną

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.

knygelės sąskaitom

; Vatikano ir Amerikos paviljonai 
.*V' Išėjęs. iš. toyįėtų paviliono, 
.^uŽsųkan'įVatikano pavilioną. 
."Pastatasnedidelis,kuklus. žmo

NAUJilNOS, CHICAGO t, ILL,— Tuesday, September 13, 1»7J

unku sau įsivaizduoti

vių yra žinomas. Nogales mies
to dalis yra Arizonos valstybėje; 
o kita — Meksikoje. Kai nuvyks 
ti j tą miestą, tuoj pastebi di
džiausią kontrastą. Amerikos 
Nogalęs palyginti nėra didelis. 
Gana švarus. Namai neblogi, 
lūšnų"nesimato. Yra vienas ki
tas viešbutis, kur viskas Įrengta

7.8io8l ir vis reklamine, propagan 
1dinė jitėįktūra. Pasigyrimai ir 
^Jdžr kąri^ į&kigyrimai- Toje šri- 
'/tyje (pramonės, žemės ūkio, 
'-“moksle,7r '&'AJ štai koks dide- 
į lis progresas,. o kitoje, — dar 
/didesnis. Tiesiog daina be galo 
į" pasigyrimo atžvilgiu.

Ir toji literatūra mielai dab
inama, — ibrš vežimais ją vežk..

viskas buvo Įrengta. Tai savo
tiška Maskvos parodos kopija. 
Ne tiek turtingas pavilionas įvai 
riąis eksponatais, kiek visokiais 
pąvęiksla^kurie menamai vaiz

■•y: ; 4 < V?v' i'

man teko lankyti ir anksčiau. į Turistams nėra didelio vargo 
Teko ji matyti, kai jis buvo vo- -Įsigauti Į rytų Berlyną. Iš vaka 
kiečių pasididžiavimas, kai jo' rų 
gatvėmis išdidžiai žygiavo hit-;ve; 
lerininkai, kurie buvo pasišovę' k:, 
visą pasaulį užkariauti. Mačiau! se 
jį ir po to. kai praūžė baisusis • ek 
karas, paversdamas didelę Ber-Jga 
lyno dalį griuvėsiais. Kaip skel- m< 
biamo, prieš karą Berlyne buvo 
l,562,0u0 butų. Iš jų 642,000 vi- į 
siškai sunaikinti. Apskaičiuoja- ‘ 
ma, kad griuvėsių ir laužo 
d^rė 75 milijonai-kubinių

.Vos spėji įvažiuoti Į rytų Ber
lyną, kaip pasijunti lyg pris
lėgtas. Pirmiausia pamatai, jog 
ten atstatymo darbai vykdomi 
daug lėčiau, negu vakarinėje 
dalyje. Vienur kitur pastebi ir 
griuvėsių, ir neatstatytų namų. 
Kad sugriauti namai, taip sa
kant, nebadytų akių, tai jie pas-

i pasisekė, — sunku pasakyti. 
O kiek tęn . literatūros buvo

kituose Amerikos miestuose. Ka 
dangr ten šiltas klimatas, tai ir 
žmonėšidaugiausia apsirengę 
vasariškai. Labai apsčiai turis
tų lankomas.

Bet štai rie svarbiausios gat
vės Įrengtas pereinamasis punk 
tas. Ten sulaikomi tiek automo
bilistai, tiek-pėsčiomis einantys > 
žmonės, žinoma, sulaikomi yra I Ir visdėlto, kad Nogales palygi- 
tie, kurie nori vykti i kitą Noga- ni'su Berlynu, tai .paštetą vieną 
les pusę, kuri yra Meksikoje, būdingą dalyką. Nors meksiko- 
Bet tas sulaikymas— tai tik niškame Nogales gyvenimas skur 
formalumas. Po kelių klausimų .dus, bet 
ir dokumentų patikrinimo — ke nėra užguiti. Jie palyginti jau-

5 : 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. Jurgo Jašinskoj MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psL,
—minkšti viršeliai_______________________________________ $1.50

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įsteigta 1923 metais.

• Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne

liauk sau Į aną pusę sienos.
Ir vos tą sieną peržengi, kaip 

atsiduri visai kiptame pasaulyje. 
Atrodo, kad tai visai kitas mies
tas. -Galvės siaurutės, daugely
je vietų negrįstos, žmonės sus
kretę, purvini, prastai apsiren
gę. Vaikai bėgioję basi. Toliau 
nuo miesto’ centro namai mažy
čiai/ tikros lūšnos. Daugybė, 
krautuvėlių, kur prikrauta viso- i 
kiaušių mažaverčių prekių, ku
riomis gundomi turistai. : 
x Tačiau ' iš Amerikos atvyku
sio akį labiausiai patraukia mė
sos krautuvės. Nėi langų, nei du 
rų nėra. Ir šunes ir katės lais
vai gali tas krautuves lankyti. 
Paskersti ir, paruošti gyvuliai 
kabo. Prie kaladžių guli šmotai 
mėsos. Niekur- šaldytuvų nesi
mato. Musių tūkstančiai. Jos tik 
zvimbia ir taikosi nutūpti ant 
mėsos. Ir, žinoma, nutupia, nes 
nėra jokios, galimybės nuo jų 
mėsą - apsaugoti; -Bet1 meksikie
čiai visai nekreipia Į tai dėme
sio. jie perka tą musių apterštą 
mėsą, ją Valgo ir,-matyti, kaž
kokiu būdu išvengia ligų.

Taip, keistas tas Nogales mies 
tas savo kontrastais. Amerikos 
pusėje gyvenimas: visiškai skir
tingas, negu Meksikos pusėje.

kaip 
taip baisiai nukentėjęs miestas 
per tokį trumpą laiką galėjo at
sistatyti tiek, jog beveik nebe
liko karo pėdsakų. Ypač vakarų 
Berlyne. Ten nebesimato nei griu 
vėsių, nei sudaužytų namų, nei 
išgriautų gatvių. Rodos, kad vi
sai ir nebuvo to siaubingojo ka- ......
ro. Sugriauti namai atstatyti J lepiam i už fasadų. Bet tai tik 
laužas išvežtas, išmuštos gatvė
se duobės išlygintos.

Pats gyvenimas vakarų Ber
lyne visiškai normalus, žmonės 
gerai apsirengę. Krautuvėse vi
sokiausių prekių. Pirk jų, kiek 
tik išgali. Jokio suvaržymo, jo
kio apribojimo.

Vakare teatrai, kavinės ir res 
toranai prisigrūdę. Pinigų žmo
nėms matyti netrūksta.

Komunistų valdomas Berlynas 
’ ITaip yra vakarų Berlyne. Vi
sai kitokį Įspūdį daro rytų Ber
lynas, kur šeimininkauja Mask
vos pastumdėliai.

rŪplnlnuL - __________ - - ----- - — —
Dr. A. J. Outt*n — DANTYS, ju priefiflr*. «veik«ta Ir frofi«.

Kietai* virfeihta, vietoje $4.00 dater tik -----------------
MlnkStaia viršeliai* tft --------------------------------------------
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LAST YEAR 2BSQ SCHOOL* 
AGB CHILDREN BETWBeM , 
THE AGES OF 5 AND L4 | 
WERE KILLED BY MOTOR " 
VEHICLES IN THE U.S 
Charles m. mates/ 
PRESIDENT OF THE CMKA60 
MOTOR CLUB, ASKS DRIVERS 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

(Tęsinys)

Reikia pasakyti, jog pavįlio-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo
neša

ETUVIŲ ISTORIJĄ
■ • ‘ j 00 (1860-1080) metą

---- darbu* 664 pal. Kaina 
utorljoa Draugija.

Chlcagoo atvažiavę* lietuvla, pirmos 
lalpm draugijos, statytos bai- 

41 teatro draugija, 48 
lą fanonlą blografi-

Berlyno nuolat turistai yra 
mi į rytų miesto dalį. Tai, 

• ame: ikonai sako, ‘Jsight- 
ng” ekskursijos. Vadinasi, 
gtrsantains suteikiama pro- 
:L.matyti ir kcmunistų valdo 
Be: lyno dalį.

ibiirti stebuklingi Dievo Motinos 
paveikslai. Suminėta, kokiose, 
šalyse yra tie paveikslai. Su 
atsidėjimu ieškojau garsiojo Si-1 
luvos stebuklingo paveikslo, —Į 
niekur jo nebuvo.. Nebuvo nė 
Vilniaus Dievo Motinos paveiks 
!o. Vadinasi, net Vatikano pavi
lkime Lietuva nubraukta...

Vakare, kai jau gerokai nu
vargau. belankydamas įvairius 
paviliojus, užsukau ir į JAV pa j 

L vilioną. Didelis erdvus. Turtin- ’ 
Igas įvairiais eksponatais. Kaip! 
.tik tuo laiku buvo demonstruo
jama madų paroda. Tas spektak 
lis ėjo prie-prūdo, kuriame plau- į 
kiojo gulbės. Ponios ir panelės; 
dembnstravo įvairių medžiagų 
ir madų rūbus.

Kai baigėsi madų paroda, ūžė 
jau į amerikonų paviliono resto- 
raną vakarienės. Tikėsite ar ne, 
q už visai gerą vakarienę sumo
kėjau tik du dolerius. Tai bent 
skirtumas: prancūzų pavilione 
pietūs kainavo $24, o čia vakarie 
nė —tik du doleriai. Gal “patro- 
vos” nebuvo tiek nudailintos, bet 
maistingumo atžvilgiu prancū
ziški patiekalai vargu buvo pra atsuktas 
našesni už amerikoniškus

čiasi laisvi. Jei jie nori įsigauti 
į Ameriką (daugelis jų slapta 
ir Įsigauna), tai vien tik dėl to, 
kad ieško geresnio gyvenimo. 
Jiems netenka susidurti su to
kia baime ir persekiojimais, kaip 
rytų Berlyno ir iš viso Rytų. 
Vokietijos gyventojams.

Vakaru Berlynas

i kontrasto tarp dviejų pasaulių, 
kaip Berlyne. Tai tikras dvivei- 
dis Janus (pasakiškas romėnų 
dievas), kurio vienas veidas yra

: į Vakarus, o kitas. — 
į Rytus.

Dalykas toks, kad Berlynas 
vis dar tebėra padalintas: vaka’ 
rų Bėmyno dalis yra .demokra
tinių- valstybių (Amerikos, An
glijos ir Prancūzijos) priežiūro
je, o rytų — Rusijos.

Prisiminė man ir kitas toks 
keistas dvilypis miestas, būtent Į 
Nogales,- kuris daugeliui ir lietu-j

GALIMA GAUTI H, TAMAŠAUSKO

UVIŠKAJĮ PAMARĮ ’ .J
litebto Ir p*v«I1alal« tpražo Pamarį, Mnus !•
-USD Htįtovlškv vl«tov«r<filų Rraias. Knygos

tyL kcmunistini Ber- 
: verta. Verta dėl to, 

susi- ” '■ ”......palyginti tenykš
t į tį gyvenimą su laisvojo Berly-

i no gyvenimu.

fpajmdššftį. Suminėti, ir kraštai,
^lė l^a^onįitąį paimti. _

įį buvo iška-1 Niekur kitur nėra tokio ryškaus

Dvilypis Berlynas
Kitą dieną sėdau į lėktuvą ir 

po pusantros valandos jau bu
vau Berlyne. Tai buvo jau nu- 

ikdypimas nuo sudaryto kelionės 
plano, į kurį Berlyno lankymas 
nebuvo įtrauktas. Bet aš būti
nai norėjau tą miestą pamatyti 
ir patirti, kaip jis dabar atrodo, 
kiek jis pasikeitė po paskutinio 
mano atsilankymo. ?

Traukė mane Berlynas dar ir 
dėl to, kad jis vaizduoja du pa
sauliu:, laisvąjį ir komunistinį.

1 akių muilinimas. Reikia būti vi- 
I siškai neapdairiam, kad nepaste 
bėtumei, kas už tų širmų (atseit, 
fasado) slepiama.

Atvykęs iš vakarų Berlyno Į 
rytų miesto dalį, tuoj pastebi, 
jog čia gyvenimas itin niūrus, 
klaikus. Jauti savotišką įtempi
mą, kai matai apsiblausiusius 
žmones, kurių veiduose retai ka 
da pasirodo šypsena. Jauti kaž
kokį slogutį. Nei tokių šaunių 

į restoranų bei didelių visokių 
j prekių perpildytų krautuvių 
.kaip vakarinėje dalyje čia nėra.

(Bus daugiau)

TriWi> pridėti dar 50 tentų.
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lietuviškus laikraščius, kad pamatytume

mo bendroves, savišalpos organizacijas, įsteigė savo kny
h

ryti lietuvių bend-
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Laisvi lietuviai neis šunkeliais

senų lietuvių 
likusiems bm-

liams.
Seni Amerikos lietuviai? padėjo pagrindus laisvai lie-

ne tik pradarė duris dypukams į Ameriką, bet nustatė 
gaires tolimesnei veiklai. ;

Didelė Antrojo Karo pabaigos tremtinių dalis sup-j 
rato senus amerikiečius ir įsitraukė į jų vestą darbą. Bet] 
atsirado ir tokių, kurie norėjo būti pranašesni ir viską 
naujai pertvarkyti. Jie sumanė sudaryti didelė organi
zaciją be narių sąrašo; rengėsi sudaryti lietuvių bend
ruomenę pačių lietuvių neatsiklausius. Jie ryžosi viską 
“geriau padaryti”, pradėdami ardyti senų amerikiečių 
padėtus pagrindus, \ ’ N • y

į- J

Jau išėjo amžinybėn trys senų Amerikos lietuvių 
kartos, bet senųjų sukurtos organizacijos nebuvo išardy
tos. Jąs sustiprino protingesitiėji tremtiniai. Jie stojo į 
mirusių gretas ir tęsė vestą darbą. Smarkiausi smūgiai

Mį 

•3kk

buvo nukreipti į Amerikos Lietuvių Tarybą. Jos labiau
siai nekentė Lietuvos okupantas, prieš ją buvo nukreip
tas pats smarkiausias ir Amerikon atvažiavusių gudra
galvių pyktis- Šiandien “naujiems politikams” jau tenka 
kovoti ne prieš senus amerikiečius, bet prieš naujus ir 
energingus žmones, užėmusius išėjusių vietas.

Okupantas pajuto šių “naujų politikų” užsimojimus,

riau gyventi be vienos rankos, kaip 40 mrių iki jaunesnių kaip 
2$ riėtų- “Kas paridriįai vyksta 
Clęvelande, tas pats vyksta ir 
žitįur”, daro išvadą tyrinėtojai, 
kurių daugumas yra Case Wes
tern Universiteto daktarai, ku
rie savo patyrimus paskelbė

Palestinos partizanai 
gina J- T- stebėtojus?
Libano pietinėje dalyje, kur 

nesuvaldomai tebesikartoja gink 
luoti arabų susirėmimai Izrae
lio pasįenyje ir nepastovias pa
liaubas prižiūri Jungtinių. Tau
tų stebėtojai, buvo pastebėtas 
į. T. sunkvežimyje šalia šoferio 
bevažiuojąs uniformuotas gink 
luotas palestiniečių partizanas 
— Palestinos Išlaisvinimo Armi 
jos karininkas. J. T. pranešime 
iš Beiruto aiškinama, kad tokia 
praktiką pradėta po to, kai vie
nas J. T. karys anglas buvo su- 

?as-

negu su abiem rankom eiti į 
pragarą”.

Gan stiprūs patarimai ir var
gu marijonai klausys; bet dėl 
viso ko žiūrėkim, ar atsiras vien
akių ir vienrankių marijonų; '

Aš jiems patariu'susitvarkyti Naujosios Anglijos Journal of 
praktiškiau ir ne taip skaudžiai, Medicine.
būtent sudeginti visas to roma-l Vjenas t rinėtoj Amas. 
no knygas. Tegul manjona. su-f R Ford kad
kuria tauzą ir, žmonių akivaiz- —-u..... į^t,. iii.

Lietuviai ilgus dešimtmečius kovojo už gimtinio 
vo krašto laisvę, kol pajėgė nepriklausomai tvarkyti 
sus savo tautos ir valstybės reikalus. Neilgai lietuviams^ Okupantas pajuto šių “naujų politikų” užsimojimus, 
teko savarankiškai tvarkyti. Du galingi kaimynai susi- geraj nuotaikas išstudijavo ir bandė imtis tų pačių žin- 
tarė atimti Lietuvai nepriklausomybę, o lietuviams lais-^gsnj^ kuriuos naudojo prieš kitas emigracijas. Jie ban- 
vę. Pavergtai lietuvių tautai ir laisyan pasaulin ištruku- jg vienus prieš kitus sukiršinti, sukelti ųeapykantą, mai
šiems lietuviams teks ir vėl ilgai kovoti, kol' gimtinis tinti šmeižtais ir išgalvotais gandai: 4iems nepavyko 
kraštas bus išlaisvintas- Lietuviai žino, kad ta kova bus Amerikos Lietuvių Tarybos sunaikinti, žymiai sunkes- 
sunki ir sudėtinga. Jiems aišku, kad priešas suskaldęs nėmis sąlygomis, tarybai pavyko atlikti pačius sui&iaų- 
žymiai didesnių tautų emigracijas, bandys daryti įtakos sįus darbus Amerikoje — gauti Amerikos senato ir ats- 
ir į lietuvius. Jis naudos visas jam prieinamas priemo- tavų rūmų vienbalses rezoliucijas, nepripažįstančias Lie- 
nes. Stengsis paveikti paskirus asmenis ir ištisas organi- tuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą. Amerikos Lietuvių

Taryba paruošė svarbų dokumentą Europos saugumo iri žaistas užvažiavus ant pak.
bendradarbiavimo komisijai, tuo tarpu “naujieji politi-- ‘ 
kai” gali pasigirti tiktai tuščiomis frazėmis dąr- tuštes- 
nius pasigirimus. ... Ą 'A

Dar didesne neapykanta “naujieji ^ politiką?’ degė 
prieš Naujienas. Okupanto pakurstyti ir jo finansuoti, 
jie išleido specialų pkšvilį prieš.: Naujienas. Su purvais 
maišė ne tik seniausią lietuvių dienraštį,.bet ir jų redak
torių.. Redaktorius paneigę kiekvieną jų šmeištą. Ispanai 
sako, kad purvinti visus galima, "bet ne prie kiekvieno 

- purvas limpa. Bet kokį kaltinimą reikia pagrįsti nepanęi 
giamais ir tikrais duomenimis, šmeižikai to .nepajėgė pa
daryti. Jie net nedrįso savo kaltinimų pasirašyti.

Praeito sekmadienio Naujienų, piknikas parodė, kad 
melais ir šmeižtais lietuvių nesuvedžiosi- Jis šmeižto išk
lausys, bet jis taip pat paklaus, iš kur tu žinai ? Ar tu ten 
buvai? Jeigu nežinai ir nematei^ tai ir nekalbėk, —atsakė 
jiems didelė lietuvių dauguma.

Naujienos niekad kitų nešmeižė ir nepagrįstų gandų 
neleido. Kada tėvai marijonai nutarė verstis pornogra
fija, tai Naujienos jiems nepavydėjo. Jeigu nepajėgia ki
tu amatu duonos užsidirbti, tai ir šio amato neverta jiems 
pavydėti Bet kai Draugo ir T. žiburių redaktoriai por- tai lietuvių tautos priešas.

v o priversti išvykti iš Rusijos ir iš Lietuvos. Jie organi- j delis, tai Naujienos padarė klišes ir įdėjo pornografijos kad jos rašo teisybę ir įspėja lietuvius apie galimus pavo-^ - . •
zavo pagalbą kovotojams, siuntė pinigus komitetams ir įrodymus. Naujienos visiems parodė, kaį toks ųžsiėmi- jus. Lietuvai laisvę galės atgauti .tiktai sveiki, tvirtos va' svarui medaus reikia nek- 
svarstė sudėtingiausius klausimus ne tik sudarytose or- mas nesveikas. Jis ardo lietuviškas seninas ir tvirldną jau lįos ir dori įietuviai.-Lietuviai nenori iš tiesaus kovos taro*3š apįe dviejų milijonų žiė- 
ganizacijose, bet ir spaudoje. Užtenka pavartyti senus nimą Iki šio meto nei vienas atsakingas marijonas fąldtų- lįo iškrypti. ' ' tių. A r ; "

vi-

Vienas tyrinėtojų Dr. Amasa

zacijas.
Seni Amerikos lietuviai stengsis galimai didesnį 

tremtin patekusių lietuvių skaičių atgabenti į Ameriką. 
Jie stengsis sudaryti tokias sąlygas, kad nereikėtų dau
giau kreipti'dėmesio į buvusias kvotas. Jie bandė praves
ti tokį įstatymą, kuris be kvotų įleistų kiekvieną iš gim
tinio krašto į Vakarus išvykusį lietuvį. Jie stengsis suda
ryti reikalingus liudijimus, visi 'nesiklausdami po
litinės ištikimybės. Jis suprato, kad kiekvienas lietuvis, 
patekęs laisvon Amerikoj pats turės apsispręsti-už -gim
tinio krašto laisvę. Svarbu, kad būtų galėjęs ištrūktį iš 
okupanto ir pasiekti laisvąją Ameriką, o kiti reikalai sa
vaime turėtų'susitvarkyti.

Daugelis yra susidarę įspūdį, kad seni amerikiečiai 
buvo beraščiai, neapsiskaitę ir neapsišvietę žmonės. Jie 
ilgus metus gyveno Amerikoje, bet neišmoko gerai ang
liškai nei kalbėti, nei rašyti Jie užsidirbo sau duoną, su
sirado pastogę,- bet jie nepramoko jokio amato ir netapo 
.profesionalais- a

Tai yra klaidinga pažiūra apie Amerikos lietuvius. 
Seni Amerikos lietuviai galėjo nepramokti angliškai ra
šyti, bet jie labai gerai suprato nelemtą Lietuvos padėtį. 
Jie kovojo už Lietuvos laisvę caro valdomoje Lietuvoje,* 
jie stengėsi palaikyti tą kovos dvasią ir toliau, kai jie bu-«nografiją išgyrė ir katalikų pasipiktinimas bųvo toks dL

-

..ALGIRDAS GUSTAITIS

Ką Egiptas pasiekė per 2.000 metų?
Įspūdžiai po kelionės Egipte

Palieku Ispaniją
(Tęsinys)

— Pirmą kartą tai girdžiu. Kelionių įstaiga Los An
geles nieko apie tai neminėjo.

— Tai niekis. Kainuos penki doleriai. Turite penkis 
dolerius, aš tuoj sutvarkysiu.

Penkių neturėjau, padaviau dvidešifirt;
Tikrai, netrukus grįžo jau su viza mano užsienio 

pase, atidavė.
— Dabar palauksime jūsų lagamino. Kokios spal

vos?
— Žalias.

Jisai ne vienas, turi palydovą. Abu atsistoja prie 
judančio tekinio, atnešančio keleivių daiktus. Pirš-^ 
tais rodo į kiekvieną žalią daiktą, klausia ar mano.

— Bet jūs laukiate prie Amsterdamo lėktuvo. Aš al- 
skridau iš Atėnų, antai, tenai yra daiktai iš Atėnų at
skridusių.

Tikrai, kaip jie pamiršę. Tuoj atrandame mano 
žaliuką.

Aerodromo didžioji salė vos apšviesta. Staiga šo- 
nVc*. ' ; v"*sina visas šviesas, gerokai sumažina ir taip 
menkutes Tamsu, kažin ar atskirtum kupranu
garį nuo arabo, nebent kupranugaris būtų dviem nu
garom. '

Atvykusieji už ieniečiai juokiasi, kraipo galvas.

i
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Kuria įauzą ir ™ų anivaiz- rezulutaį ir.daktarus įg, 
doje, tą šlamštą - “Sauja Ska- ^kad ginklų kontrolės reikia 
tiku sudegina. imtis kaip medicinos. “Manau,

Jei jų tikėjimas pa bent kaip kad daktarai ginklų kontrole tu 
aguonos grūdas, jieMą apsivaly- rėtų bent nemažiau rūpintis, 
mo darbą atliks. Žiūrėkim. ^ky™ ^mažinimu”.'

Pasmerktas romanas
“Sauja Skatikų”

Tą pornografišką romaną pa
smerkė eilė, žymių rašytojų ir 
Spaudos Klubas; bet “Draugo’’ 
leidėjai vis- dar jį pardavinėja- 
Matyt, jie yra stipriai sukietėję 
nuodėmėse: • u - , . . . ..._ . i

Šiuo primenu jiems i Jėzaus 
pamokslą pasakytą kalife, bū- 
tent: “Sakau jums — nežiūrėkit 
į moterį idant paleistuvauti su 
ja, nes tik jūsų geidimas.yra1 pa
leistuvystė. Jei tavo dešinė akis 
piktina tave, išlupk ją ir mesk 
šalin, nes tau geriau gyventi be 
vienos akies, negu su abiem 
akim eiti į pragarą. Jei tave pik
tina tavo dešinė ranka, nukirsk 
ją ir mesk šalin, nes* tau bps ge-,

- ------ .-Sj-I-J- -

Daugiausiai žudosi 
šaunamais ginklais

10,000 iRodsjg Jano-

■ilo iš kiekvieni:

7 ; - y--,.
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Press skelbia, kad pirmiausioji 
ir dažniausioji mirties priešas- / 
tis Amerikosjaunųjų juodukų MASKVA. - __ ___
tarpe yra ne.ligos ar kokios ki* ninkai paskelbė; kad jiems pa
ndos nelaimės, o polinkis ėi?iųr r-;,“i*’c4 —*•*
tingai,'' tikslingai žudyti kaip 
Studijomis nustatyta. ” .-M

dystes Clevelande nustatė, kad 
’nužudymų ratos tarp 1958 ir 
1974 * metų padidėjo' 320 nuo
šimčiais? Jiė nustatė,'kad Cleve
lande tarp, 1958 ir 1962 metų 
nužudytų baltųjų ir juodųjų pro 
porcija buvo 1 ir 20, tarp 1968

kaulus iš užšaldytų lavonų, ,ra- 
šo' -įd0"
j e. Iš lavonų paimamų kaulų 
užšaldymas sausuose leduose nėJT..
tik juos gęnausiai išlaiko, bet 
ir sumažina gyvų organizmų re
zistenciją, taip kad prigraftuoti 
kaulai, palaipsniui prigyja atsi- 
naujinančiaiš'kauhf?audiniais”.

l
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visą tą laiką žudynių dalyvių 
amžins jaunėjo: iš jaunesnių

nepaneigė. Dorovinio lietuvių tvirkinimo gali norėti tik-
• L

Didelė lietuvių dauguma eina su Naujienomis dėl to,

Didžiausias arklys buvo vie 
name Argentinos ūkyje. Jis bu
vo? pėdų ir vieno colio aukščio, 
o svėrė 2.976 svarus. Sunkiau^ 
šių arklių užrekorduotas lowos 
valstijoje belgų veislės,eržilas. - 
Jis svėrė 3,200 svarų.
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Mano gidas pristato kitą’gidą, kuris nuo dabar mesio. Kartais jie važiuoja jų vidurių, nes taip geriau pusių užkimšta mažučiais automobiliais. vienas ąnt 
mane globos iki viešbučio. matyti kelias. ’ į kito pirpinančiais.

Einame pakraščiu pastajo. Beveik visiškai neina-1 — Ar policija nieko nesako? | Pagalvoju, ar tik rytoj nespausiu atgal iš Egipto,
tyti. Dairausi, kad tik jie nenukištų mano * žaliuką;* •— J , ' 7
Lauke vėl sušmėkščįoja sargybiniai Niekas nieko ne- |cadangi visi važiuoja kitaip, tai labai retai baudžia, 
tikrino. •

Bet atsimenu, gidas man dar negrąžino penkioli
kos dolerių.

— Ar nebuvo sunku pakristi pinigus?, — švelnia^ 
paklausiau.

— O, tiesa, čia jums grąža. Būčiau pamiršęs...
Paklausiau paskutiniu momentu, nes jis tuoj din-, 

go-
. Veda prie jų mašinos. Visai tamsu (bcųt man), 

įsirioglinau į akmenų krūvą, vos ne pargruvąg.
Naujas gidas maloniai atidarinėja duris, sėdasi

kito pirpinančiais.

Jie sako, kad reikėtų važiuoti kaip išpaišyta, bet Bet pirmiausia, ar gyvas atvyksiu į viešbutį.
...  7 7 _ > Atvažiavome niekur nesusicįaužę. Baisi iaįipėį ^ič|

| Papasakoju, kaip važiuojame Kalifornijoje. Jie vėl dėkoja', kad atvykau j Cairo,' rytoj ryte atvyks vež- 
juokiasj, nenorėtų taip važiuoti. ' . tis po miestą Ir prie piramidžių. Gidas pageidauja

— Kodėl? mano lėktuvų knygutės, girdi pagal jų rezervuos skrl-
Perdaug taisyklių, čia mes važiuojame greitai, | dįmą atgal. Sakau, kodėl visos knygutės. Ar neužtektų 

jei galima. Egiptiečiai labai geri šoferiai ir nelaimių j lėktuvų kompanijos yp^dp, skridinp> pmoprio, 'datos,
P £ai if or rijoje? Pasakąų, kasdien sutraiško 1 mano pavardės. Girdi, ne, jiem reikia.yj|os knygutės.

Atvažiavome mekur nesusidaužę. Baisi laimėj Jie' 

tis po miestą ir prie piramidžių. Gidas pageidauja

žmonės, kariais net dešimtimis. Jie juokiasi ir sako 
negori būti amerikiečiais.

Artėjant prie miesto gausėjo mašjnų. Jie beveik 
lekia ir didelių greičiu dūgzmai aplenkia kitą maši
nų ušlitdAuri priekin kelių centimetrų tarpelio. Pa- 

kilų tarpelį vėl pagazuoja ir atsistoję priekin
prie manęs. Priekyje vairuotojas, šalia jo jauna ara-tlatfkia -kitos sprogulės. Kaip jie neužmušė, tik Alachas 
bukė. Pavažiavus į švięsą matyti atrodo visai ncblo-. galėtų atsakyti, dh, gidas paaiškino, kad čia jų keĮio- 

ji angliškai nemokanti, bet lanko vokie-lnių įstaigos geriausias šoferis!...

Kairo didmiestis užlvinęs žmonėmis
Cairo mieste gausybės žmonių! Masės einančių,

gai. Girdi, _
čių kalbas pamokas. Graži mergaitė, ar ne?

Galvojų, tai kaip čia, ap ją man nori pritaisy
ti? Užkalbinu vokiškai, nė žodžio negali pasakyti. Vai' 
ruotojas truputį suprąntaL Bet jinai tada jau nesisteu- važiuojančių. Visi pirpia,’ triūbija, lenda, lipa, grūda- 
gia su mąųim kalbčti. O arabiškai aš dar nemoku.

Siaubingi važiuotojai .
Kelias menkai apšviestas. Jie ayto spaudžia dide

liu greičiui šimtas kilometrų vieni nieįcar. Asfaltuotas, 
bet su nuolatinėmis duobėmis. Matyt važiuojantieji 
automobiliai, busai dažniausiai viduriu baltų linijų.

— Ar tos baltos linijos Atskyrimui kelio?
— Taip. Oh, egiptiečių šoferiai nekreipia į jas dč- bet į jas nelabai kreipia dėmesį ir tuojau tenai ii visų

si. Daugiausiai vaikščioja gatvėmis, nedaug kreipda
mi į važiuojančius ir auto vairuotojai kariais net ran
komis pastumia. Visur atrodo baisiai nešvaru, dulkės, 
šąligatvių nedaug, pilna basų, mažai Šviesų, beveik 
visos mašinos senos, baisjausku snaardina tie seni mo
torai ir prastas benzinas orą. Pripumpuoja benzino 
degėsių pilną gerklę, prasižioti bijaisi. Visi lefcia kaip 
patrakę. Kai kuriose kryžgatvėse yra mažutės šviesos,

f

Sakau, neduosiu, nežinau kas jis yra, rytoj paskambin 
siu jų kelionių biurui. Ar turi kortelę, kokia jo pavar
dė, adresas, telefonas? Surašo ant popieriaus, bet ke
lionių bilietų vistiek neduodu. B

Važiuok į devintą, jei nori pakliūti į penktą

Užairegisir]ig^.4ggibuiyj£ El-BorgpAraio palikti 
pasą, kurį rytoj sugrąžins. Kambarį paskiria penkta-; 
rne apĮ^įe. Lininiu rūbu patarnautojas įveda į keltu-* 
vą, spaudžia numerį devyni. ■

— Bet mano kambarys penktame mtjkiĮe, tai kodėl
spaudžiate 4eyy pis f 7”

— Taip, bet penktam aukštui reikia ąpąjy||^evin^
•tą numerį. yj

Padeda lagaminų, pas||a^ČBu apsiaubtų 
duoda ųrbatpinigįų. Tadą nurijau į patogumui. 
ga vanduo. Paskambinu, pasakau. Atsiprašo, pažada, 
atsiųsti mechanikų- ; * - *

Tuo tarpu noriu įjungti lempų. Elektros laidai ne- * 
turi [jungiklio, tik nuogos vielos.-* ' ‘

(Bus daugiau)

I — Nasjhao^ Chicago & DL
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didelis skaičius, kurie įtikėjo,
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"Viešpaties ranka buvo su |ais ir 
gręžėsi į Viešpati".

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

Vilnius dar iš šiandien akiai yni patrauklus

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

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

F. ŽAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

DB. G K. BOBELIS 
Miurv tR ŠLAPUMO tAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«wf. 6>5-L533 

Fm VMlėy Medical Cantar 
46J SUmMir STREET 

ROUtė M, ELGIN, ILLINOIS

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Se. Pvlaski Rd. (Crewford 

Medical Beildme), Tel. LU 5-6446 
Priima ligomis pagal suMtartmą.

Jei nausmep a, skambinti 374-3004.

DxL PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vvv^Cšcvsiar Lcmmuiiliy klinikos 
MvCkonos dirėk.onus

1938 S, Ranhetm Rd., Wesicnester, IL ■w.
V ALANDUS:. 3—9 darbo dienomis ir 

jus antrą šeštadienį 3—3 vai 
let.: 5ox-4/x7 arba 5e2-z/id

Ret: Gl 8-0873 '

DR. W< E1SIN-EI8INAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skaišfbinti Ml 3O0O1.

OK. LIETUVOS SPAUDOJE PASIDAIRIUS T

DR. A. B. GLEVECKAS 
' ^GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

SrtClALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3707 West 103rd Street

> Valandos pagal susitarimą.

OPTOME TRISTAS -
KALBA LIETUVIŠKAI 

2613 W. 71 St.'Tel.’737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

^contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
Prostatos čhirurgija 

' ! Ž6& WEST63rt! STREET

' ' ketvirti.’ -5—7 vai; vaE F 
k a 776-288a- -1’
♦ -fl-V p Rczidehcijor telef.: -448-5545 f

-■—————- . - -,4*

DR. VYT. TAURAS - ■ ■ ■ - .?■.

nių nuotraukų, darytų iš įvai
riausių miesto centrą sukančių 
taškų (iš v ršaus ir iš apačios): 
nuo kalvų ir nuo upės prieigų, 
atvedančių didesnes perspekty
vas. ti

Tyriman padėjo pajusti ir ar- 
rintektūnis unikalumą. Brėži- 
n uose padarėme pjūvius nuo 
vienų kalvų iki kilų per centro 
slėnį. Tuose piūvttiose liksliai 
pažymėjom reljefo alt'tudes, aji- 
skaičiavom pastatų aukščius, iš- 
tyrėm architektūrines dominan
tes, šiuo atveju -— šenamie č:o 

' bažnyčių it vieftutrfyhų pastatus. 
Ir pastebėjom rieSikėlų dalykų, 
iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
arehilektūrinės dominantės se
namiesčio dauboje išdėstytos pa

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

. ti nors ir nedidelius architektu
pasi-r kaip patinka ši žibutė?

rodė gana įdomūs str. “Raktas Statomas didžiausias tiltas per1 j

/ r - ‘ Nerį, kurį projektavo “speciali-j Laikas eind, be
Įsiskaitykime. Įdomios min- zuotas Leningrado institutas*’ 

tys, ir įdomūs svarstymai. Šit Pradedamas mūšų lėšomis ir 
Miestų Statytos projektavimo i atsakomybė tranšportiniš tune- 
instituto projektų vyriausias ar- lis po okūp. Lietuvos bibiibtėkos 
cbitektas J. Vaškevičius. Leis-T aikšte, 
kime jam pakalbėti; _

— “Augant Lazdynams, Ka-

“Literatūroje ir Mene”

šoštinės kompozicijai“.

ritinis ansamblius.

t užprojektūoti 
pastatai beveik nejuda iš vietos.-

Įsigilinę iš kai kurių žiūrėjimo 
taškų, pavyzdžiui, nuo Bekešo 
kaino, pamatėm didžiąją archi- 
tektūrinę bangą. Tai tokie pro
jekcija, kai vienoj linijoj viena 
už kitos kyla architektūrinės do
minantės. Žiūrint nuo Bekešo, 
^Hatyti, kaip septynios Vilniaus 
.bažnyčios (Bernardinų, šv. 
Onos, šv. Mykolo, šv. Jono, Do
mininkonų, Pranciškonų, šv. 
Kotrynos) sudaro nelyginant 
arcllitektūrinę kalvą.
fe/ę; J. Cicėnas

į

Vilniaus-centre, per paskutinį 
dešimtmetį padaryta tikrai ne- 

roliniškėms, .Viršuliškėms, auga' maža, — sako arch. Vaškevičius.
ir miesto centras dešiniajame “Dauguma naujųjų pastatų gra-auj_^taj
-Neries g krante. -Visi, džįąugia-1 žūs bet, ...kol kas rietuiline išbaig
nės, anot achitekto, Sporto rū- io” kad ir nedidelio ansamblio
mais (arch. F.' Chlomauskas), centrinėje miesto dalyje. Ir ma- 
šenoaoš kmergės gatvės re- ža vilties, kad artimiausiu metu 
konstrukcija pėsčiųjų pasažo, reikalai pagerėtų.
Jie primena visuomeninio cent- Buvo numatyta statyti ir ki-

bučio statymas? Arba nei iššio 
nei iš to nubraukiama statybos 
lėšos. Operos teatrui nebraukta r-.' iv. •

Stebiha ii” dvilypumas dėl pa
statų. “Lit. it Mene’* pasirodė 
griežtas straipsnis apie Sporto vėjj3U 
rūmų pianų. Recenzentas aštriai 
tarė:' — Kodėl ta degtukų dė- 
etitė? Kodėl nžribglinta perspek
tyva? Ar norėta “uždengti” Ge
dimino kalnas?

Dabar apie Sporto rūmus “iš- 
feiškiama” didžiaušias susižavė- 
jimas.' : ^5=

Ka? šupfdš Okupanto tikslus?!
Pabaigoje Sš tas iš Vilniaus

^O^p^^AL^ iurn!.,. anti-ad^ .tęe^ad. 
r ir penki. ir. G-8 vaL vak. ršesiadier

mais 2^4* vai. popięt ir, kitu laiku
/ ; pagal susitarimą. . ; c

A-

Aparatai - Protezai. Med. ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports/ ir L L . -4

*

2850 West 63rd Štv Chic*go. III. 60625 
' TeUf.- PRospect 6-5084

Gėlės visonfe progoms 
BEVERLY MILLS GELINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfpnai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gerte Drishių 

“ kfairfuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn

Jie primena visuomeninio cent-
.-o eilę, kurią suformavo Turis-^rio teatrą bei centrinę šokių pra
to viešbutis (arčh. J. šeibokas). mogų salę, “Neatsiradus užsa- 
Buif'es rūmai (areli. A. Nasvy- kovų” apie šiuos 2 objektus pa- 
titšjl-ir ūniversaiės parduotuvės mažu nustota šnekėti. ACsuoti- 
>astatąs (įarch. Z. Lendzberg^š). trio — prekybinio centro ansam- 
iia pąt statomas ir aukščiausias [bliui užbaigti trūksta : dviejų 
.^statas mieste — 650 vietų vieš ’ svarbių projekto nustatytų sta-

jliucnos” muziejaus Kon-
arėk G.^Baravykas)

cent
as ir kairiajame Neries krantfe 

. - pranėša ąrch. J. Vaškevičius. 
3uvo rekonstruotas- centrinis 
paštas (areh. A. ir V. Nasvyčiai), 
šaugonauj asis operos ir bale tU, prie Žvėryno tiitd Vingio parko* , . ... . ■
ieatras. (areli. N. Bučįūtė). Pia- link: šokome prie černiaehovs-^. rfe sėnamiesty-

:nU .komisijos pastatas (areh. N. kio tilto aukštupio link. Dabar|^f/?.r Hėdtnflrio if Lenino 
3učiūtė)Duris atvėrė Šantuo- pei-sikėlėm ę dešinį krantą. Įa .
<ų rūmai (areh. G. Baravykas) _ _ _

Buvusiojo Jaunimo stądijonoįchitektūra ir meniškumu, kaip.
’ėritorijoje kyla administracinių * ir jų priežiūra. Ppės vaga neva- 
raštatų kdnlpleksaš, projektuo-’loma užžėlus, ji kontrestubja sn< 
•as A. Nasvyčio. Profesinių są- Į gelžbetonu padengta krantinė/ [fb kalbą/kurį reikia regėneruo- 
ungų rūmai Čeriaciiovskia aikš kurios žaluma taip pat prašosi 

Įėję, pašalinus menkaverčius pa- bent irijnimalittš priežiūros.
status, pradeda ^judėti” 1 Arch. A. Nasvytrs sako:

tiniųl'.’ “Klaustukas” ir tų pės
čiųjų tiltų per Netį; Susiūbavus t architektų triūso ir rūpesčių: 
vieham projekūriį nutilta ir apie -..įP-fž
projektuojanig Zaigino gyvfena- 
'mąjį rajoną. ■' T. - Jy-

Arphitektai toliau pastebi. Vel
ta pagalvoti ir dėl Neries kran£ 
tinių tvarkymo eilės. Pradėjom 
tvarkyti kairiajame ppės krante

Penkiolikos Amino
'■ priešu ekzekucija

NAIROBI, Kenija. —.Būrys 
ekžękucijos kareivių viešoje 
aikštėje, tūkstančių publikos 
akivaizdoje sušaudė penkiolika 
Ifli Amino priešų. Prezidentas 

kiekvienas, 
tas “pats

per visą 
pasakė vie-

•8

boję, ’ kurią supa neaukštos ža- 
lios kalvos. XIN ■a.- pabaigoje —

irn ti j Vakarus/ dabartinio Lenino 
prospektb kryptimi, šiuo melu 
įn tebsj'vbšiš miesto gyvenimas

ispėjo, kad 
kas jam priešinsis, 
sau duob* kas”.

“Šūviai nuaidėjo 
Ugandos sostinę”,
nas diplomatas Kampaloje. . j

UPI stebisi dėl gaunamų m- 
fodmacijų apie Idi Amino ope-. 
raciją. Valdiškas radijas nieko . 
hėniniėjd žLpiė jokią Operaciją, 
tik ket^rirtadienio naktį per į 
Ugandos 'televiziją rodyta, kaip 
Mulango ligoninėje daktaras pa- | 
SarUs Aminui špfaiidė mažą in-,{ 
čizijų (ĮpjoVimą) įuriąf'HŽban- /’ 
daždvuš Aminas apleid’š ligb-; 
gemin’. ’ ''

į Negalime girtis krantinių ar- [ Centrui sjenkant Į Vakarus, 
priariėjpm prie naujų landšafti
nių resursų — teškinės—Karo- 
tiškių drdūšlinio.. 0 šis per Tau-

EUDEIKI :■ šBGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 5 '-4

Teu: YArdi 7-1741-1742 3

<33644. So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
* r - e . . -. _ A jpf ~ ,

KVAS IR SONUS J
MAIIOTKTTE FCNEIi.Al. HOMEVis dor tariasi su 

vokiečiais grobikais
BONA, Vokietija. — Vokie

tijos vyriadšybė vakar Įsakė 
pramonininkų sąjungos pirmi
ninką Harms M; SfchleyerĮ pa-: 
grobusiems teroristams paskirti 
nuolatini atstovą, su kuriuo vy
riausybė galėtų tar*tis; Grobi
kai. atrodo, papijojo, kad pasi
tarimų metu vokiečių policija 
gali juos susekti. Jie pareikala
vo, kad policija sustabdytų ieš
kojimą ir nekenktų jiems iš^- 
skristi j užsieni.

7

1410 So. 50th Avėi, Cicero
Tetef.i TOwnfell 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSI £ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ti,' pašalinant -Šiauliuose urba
nistines /‘ŠiųkšlėsČ, per Vingio. 
Įjačką jungiasi- šu kitais žaliai
siais plotais. Neris šiuo atveju 
yra jungiamoji landšaftinė mies 
to centro ašis, /eigų atsisakytu
nte kai kurių tHėhkayerčių pa
stelių it Ledi no aikštę sujūngtu-

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

CMiea^oa

Lietuviu
Laidotuvių
Direktorė
Associacijos

■ ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

8307 Sb. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

šiniojo kranto šlaitais — su Kai
nų parku rytuose ir su šeškine 
vakaruose, turėtume, darnią

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairi y atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tef. 376-1882 arba 376-5996

E L RIDIKAS
ED STREET Phone: YArda 7-ltll

I

■1

$

4

1

.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RKpublie 7-1218
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo« Milla, DL 974-4418

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel; WA 5 8063

SOPHIE BARČUS
RAblJO ŠEIMOS VALANDOS .

Visos programos II W0PA, 

1490 kil. A. Mj 

LlttUvip kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Sėštadiemais 
ir sekmadieniais ndo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto.

Vedėja Aldona Devkes
Telef.: HEmlock 4-2<13 \

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

HOW TO OTANDSEZVE FNĖSff PINEAPPLE

C9ow TWT AFWtfP ARd m$H- 
L00KJN6 PINEAPPLE HAS FOUMff 
AHOMfe tt4 YOUR KTKMEŪ YOU 
MAY WONDER A§6UT THĖ 
EASIEST WAY TČ4UT AND SERVE 
TfflS T£LKACy.WELL,IT<0ULPN'1 
Bt EASIER

&AY THE PINEAPPLE OR TVS 

AiDE.wrm a Large, sharp , 
fcfcvFE CUT LENGTHWISE FROM 
mt BOTTOM THRČUaVfflEODVVM.

‘u'o REMOVE the rairr.

OITAUTHE MKr/FOMD.

FiaifT LERffTMWHE^SHCE OFF COKE (TBP P8TndR) 
e*M eWTtER. CMUNt FKUfT. PUT BACK MTHE 

AN ATTCA4TIY6M5He

me su Tauro kalnu, o Neries'de-Į “ Grobikai taip pat reikalauja, 
kad Vokietijos vyriausybė ne
bandytų reikalauti kitas valsty
bes išduoti juos Vokietijai.

landšaftinę sisfteriią, vadinamąjį’ Grobikai tariasi su kanclerio 
žaliąjį trikampį.' šitą Vilniaus • sudarytu komitetu ir pačiu kanc 
centro kompozicinę-1 andšaftinę leriu, bet jie jaučia, kad Vokie 
:dėją pajutom? tik peržiūrėję 't i jos policija labai atidžiai jų 
daugiau kaip šimtą panorami- ieško.

JONAS AKSENAVIČIUS
GyV. Lietui tx»kferu Draugijos namuose. 773Š W. 71 Šf.

Mirė 19T? m. rugsėjo 12 d., 10:00 vai. ryto, sulaukęs 86 metu amž.
Giiftdš LieMWe.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
tlsliko nuriRdę: dukterėčia Irtna Kamatitauskienė su šeima 

Wheaton, Maryland, ir kiti giminės draugai bei pažjstami. Lietuvoje 
liko 3 seserys — Mikalina Mikalauskienė. Natalija Petkevičienė ir Vin
centa Ūsienė. ■

Trečiadieni, 5:00 vaL p. p. kūnas bus pašarvotas Mažcika-Evans 
kdplyčioje, 6845 So. Western Ave. „

Ketvirtadienį, rugsėjo 15 dieną 10:00 vai ryto bus lydimas iš kop
lyčios j Lietuvių Tautines kapines.

Visi ą. a. Jono Akscnarieaus giminės, drangai It pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterėčia, seserys,- giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL 737-8600.

BUTKUS - VASĄIUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, flL Phone: jOLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572
—■- --- -■ ------------------- ' .-----------------
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Neprikl. Lietuvos Karo muziejus Kaune

2625 "West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

ang
PAVAROS IR VARDAS

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Cook and Grill 
WOMEN WANTED

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

lull Frank Zapolla 
J208V1 W.*5TT» St.

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nainy Statyba Ir Remontas

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

— Vytautas F. Beliajus, Den
ver Colorado, tautinių šokių mo 
kytojas, z tautosakos bei tauto
tyros žinovas ir tų dalykų žur
nalo Wiltis” redaktorius ir, lei- 
dėjasčpa tikslina. kad žurnalo 36 
mėtinės ir knygos “Ona” išleis
tuvės bus ne rugsėjo 22, bet spa-

LAIKRODŽIA] Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Telafu REpubHc 7-1941

8 Argentinoje yra mažiausių 
arklių veislė. Jų ūgis yra nuo

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U S - 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

INSURANCE
parenkam

SECRETARY FOR LAWYER
No experience necesary. Must have 

shorthand and typing skills. 
Call John Sullivan 236-2870.

7 S. Dearborn St.

MARQUETTE PARKE savininkas, 
mirus žmonai, nori Greitai parduoti 
veik nauja 16 m«tn dvieili butu mūro 
narna. .2 automobiliu earaža. Kiekvie
nas turi nn tris miegamus, Šildymas 
ffesu atskiri boileriai, atskiras van- 
deutiekis. įrengtas rūevs.
. Telefonuokite savininkui 778-3702.

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

— Donatas Sakelis iš New 
Buffalo, Mich., prenumeruoja 
daugelį lietuvišku laikraščių ir 
juos remia aukomis. Dėkui už 
atsiųstą penkįnę prenumeratos 
pratęsimo proga. Taip pat dė
kui Los Angeles Lietuvių para
pijos klebonui Msgr. Jonui A. 
Kučingiui už $4 auką. •

— Rugsėjo 17 d. Toronte ren-

•* Vytautas F. Beliajus suda
rė rinkinį straipsnių iš lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čių 2-ję 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 spalio 22 d. Iki tol užsi
sakiusiems knyga kainuoją 2.50 
doL, vėliau kainuos $4- Užsaky
mus prašoma siųsti dabar: V.F. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Den
ver, CO. 80201. (Pr.)

RENTING IN GENERAL 
Nu « m «t

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky Ir Darbininkiy

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

zitą ir už $10aukų Naujienų pa 
rainai.

. PAIEŠKOJIMAS

Ieškau savo brolio KAZIO BLAUZ- 
DŽIŪNO; gimusio 1906 m. Virbalyje, 
Vilkaviškio apskrityje.

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

AGOTAI KUŠNERAITIENEI,
32 Victory Road 

Gloucester, England.

ELECTROS ĮRENGIMAI, , , 
---------- - PATAISYMAI . ...-----

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

- Tel. 927-3559

REIKALINGA KARTU GYVENTI 
SEIMININKĖ

5 arba 6 dienoms savaitėje. Turi su
prasti ir susikalbėti angliškai.

SkambinG Delores savaitės dienomis 
iki 5 vai. popiet angliškai.

TeL 967-1440.

" Experienced
WAITRESS 

Wanted
Must speak English 

, Call after 2 p. m. 
321-9820

1% AUKŠTO MŪRINIS, 3 miega
mieji, du vonios kambariai,- gražiai 
išlaikytas Marquette Parke.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
nių krautuvė (Hardware) su namu. 
Reikia'skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis. '

MESSENGER LIGHT DELIVERY 

for small print shop in loop. 
Full time.

Permanent-
Call: G. WALDEN 346-3456

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose.
Įvhiri. apdrauda

BUTU NUOMAVIMAS - 
nuomininku?

4243 W. 63rd ST.. Chicago
-S 767-OftnO.

Must be experienced and 
speak English. Call after 2 p. m 

• 321-9820

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

. ; Full time.
Call A. WALDEN 346-3456.

MAINTENANCE MECHANICS
x z For plant in heavy... 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
convevor svstems. overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZTE AVE.
An equal opportunity employer

IŠNUOMOJAMAS 4 ir pusė kamba
riu butas antrame aukite, Brighton 
Parke, vyresnio amžiaus porai ar vie
nam asmeniui be vaitai ir gyvulių. 
__________ Tel. 84^1863.

SIUNTINIAI FUETUVĄ 
MARUA NORETKIENĖ J

Ž6«N Wwt SMh SU Cbiearo. IIL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dhfelb o««Jr1nklm», g.rot rONet fvilriu P<*Wy.

MAISTAS Ii EUROPOS SANOtLIU.

♦ (R) LB Brighton Parko 
apylinkė rugsėjo mėn. 18 d. 4 
vai. popietų Šaulių namuose 
2417-W. 43; St. rengia Tautos 
šventės minėjimą, šventės reikš 
mės tema kalbės lituanistas Ig
nas Serapinas. Meninę dalį at
liks Cicero jaunimas ir daininin
kės — Aldona Penkienė’ ir Kor
nelija Venzėlytė; joms akom
panuos jaunas gabus pianistas 
Arūnas Kaminskas. Po minėji
mo bus trumpas informaiinis 
pranešimas ir skaidrės. Kalbės 
Dr. V. Dargis ir Jonas Kreivėnas 
ir, kiti. Po visko bus kavutė. 
Įėjimas visiems laisvas. Kviečia
mi visi geros valios lietuviai šia-* 
me minėjime gausiai dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

DtMESlO ’ \
62—io m. 'amžiaus VAIRUOTOJAI 

Tiktai $91 pusmečiui automobili© 
Liability apdraudimas • penai ninkama

< r r Kreiptis ; į. ;
A. L A U R.A I T I S 

r?*-?4M5 So. ASHLAND --. AVE.
1 r i si S2M77F‘ - r |

y-*-W' tVt ■ e? #>■ - - ■ «_

HELP WANTED — FEMALE
Darblninkiy Ralkii_____

ninku
ninku, Antanas Giedraitis is Chi
eagos — vicepirm., Mykolas Ci
bas, Vytautas Daugirdas ir Jū
ratė Veblaitytė Litchfield iš New 
Yorko — valdybos nariai. Se
kantis S-gos atstovu seimas bus 
Chicago] e.

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. z

2 BUTU 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 KAMBARIU gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400. _

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

2212 W. Cesmak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

HELP WANTED^ — MALE 
f - Darbininku rR»M»

HOSTESSES & BAKERS
Day or night shift. No experinnee 

necessary. Will train
Apply in person 9 a. m. to 5 p. m.

- DUNKIN DONUTS
1728 W. Rand Rd. Arlington Hts., Ill.

and
7801 W. Lawrence Norridge, Ill.

SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 49Wi St., Chicago, III. 40629. — Tol. WA 5-2737 

J333 Se. Halafod M, Chicago. IIL 60604. — Tol. 2544329 
v vala'mtinas

SUNNY HILLS, Florida, skrendame ir 
automobiliais važiuojame rudens savaitgaliui 

spalio 8, 9 ir 10 dienomis x
Dėl informacijų kreiptis į:

V. Belecką. ‘ x
New Yorke 212-382-6440.

J. Zubavičių, /
New Jersey 201—381-3198.
D. Dulaitj.
Detroite 313—5490878.

\ J. Mlkonl/
Oevelande 216-631-2190. ,
M. Kleis, > .
ChlcAgoje 312—434-9655.

12 iki 48 colių, o vidutinis svo
ris yra apie 150 svarų.

— Ponia Mona Dočkus iš Chi
eagos pietvakarių išrinkta Da.-' 
wes Michelson mokyklos TėVų 
ir mokytojų tarybos pirminin-

linta, o prie bendrojo kankinių 
kapo Telšių kapinėse ikaro me
tu nebebuvo spėta paminklo pas 
tatyti. ,M. L. T. Enciklopedija 
Rainių tragedijos visiškai ne
mini. . s ,j

žvelgdami j kankinių nųotrau 
kąš ir skaitydami jų trumpas 
biografijas matome, kad tai ne
buvo žymūs politiniai veikėjai, 
aukšti valdžios pareigūnai ar 
buržujai-dvarininkai, o- papraš

yti ūkininkai, mokytojai, darbi
ninkai,, moksleiviai Skaudžiau
sia ..gal tau. kad, kaip Įžangoje 
sakoma, “dalls. mūsų tautiečių 
mėgo kaišioti liežuvi, skųsti sa- 

! vo brolius, juos Įdavinėti”.
Prisimenant, kad Rainių, miš

kelis nėra vienintelė žudynių 
vieta, leidimo autoriai padarė 
naudingą darbą, primindami

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint ta sukakti, gerbiant pirmojo 

lietuvių menraieio rtelgejus bei lietuviškos gpaudot pirmo
kui Ir atliekant būtino pareigai amžinant lietnvybėf HHkinurf ikeJ 
biunif Naujienų platinimo vaiua.

<AUJ Mrtaf rtnrf tr kovuia Detuvar tr Mvergtę liataria tafnv 
nefdamca ir neaidMaxof f sand4rrluf su tJniprntria ar jį IgiKo tini > Fi

NAUJIENOS palaiko vlf-aa Uetuvių demokntlDej gnrpea. fa betH^raa inatita- 
djaj Ir remia Tisų lietuvių bendruorina darbui bei tikilua..

OUJT^OS atatnyaula Mia** H^tuvių dangum* Malt mtfmetime reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose glrU Naujie
nai m mada. Lai ta mada tampa jo prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė tr Vajaus komisija Jubfliejintu metu proga 
delbdama platinimo v£ju kreipiasi i visus Ifėturius pasekti lieturišEos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraMo, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietrrror ir Joa žmonių gerovei, tiekiant visuotino lie- 
tiiriškų reikalų renetas®*. •
KMNUOJA: C h leipo Ja Ir Kanadoje mefama — $30.00, pveol me*v —

trims mėn, — UJO, vienam mėn. 13.00. KJ*o« JAV ristose motėms 
— $26.00, pusei mėty — S14jOO, vienam mėn. — 12-50. Užsieniui 
M — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama arveftf eomakawML

PraAomx naudoti žemiau e^ančU atkarpą.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S *

DEL VISŲ INFORMACUV KREIPTIS l

7234 Watt.-North Avenue 
Shnwood^ Park,!;! IBnoU- 60635 

,^. 3^^8200 
ANN A DOCHES 

^Uthtiania'rT Representative

REIKALINGOS SIUVIMO 
' MAŠINŲ OPERATORES

Patyrusios siūti viena adata. Geras 
atlyginimas ir įvairūs priedai. 40 va
landą darbo savaitė vėsinamoje patal
poje. Reikia suprasti ir kalbėti 

liškal. Nuolatinis darbas.
WHEELER CO.

- 224 W. Huron St.
i Teirautis angliškai. TeL 787-1156

Pajutę karo pradžią ir išsiva 
davimo galimybę, vienos kame
ros kaliniai aliuminijaus dube
nėlyje išraižė lyg ir savo testa
mentą. Ten, be kita ko, sakoma: 
“Mas, trylika politkalinių, bol- 
-ševrku aukos, sėdėdami Telšių 
kalėjimo 10-je kameroje, bevil
tiškai laukiame išganingos lais
vės, kaip briedžiai, -ištroškę šal
tinio vandens”.

Deja, tos išganingos laisvės 
jie nei vienas nebesulaukė. Vie
toje jos Rainių miškelyje arti
mieji pritvirtino lentą su už
rašu: “šioje vietoje 1941 m. bir 
želio 24 d. naktį okupantai bol
ševikai negirdėtu žiaurumu nu
kankino 73 žemaičių žemės sū
nus”. Lietuvių enciklopedijos ži- 

Žvelgiant Į šituos sąrašus ir jniomis, ši lenta dabar yra paša- 
skaitant apie sadistines' žudynes, 
nejučiom per veidą nurieda aša 
ra. Ypač, kai kankinių tarpe at
randi giminių, pažįstamų gyven 
tojų' ir jaunų moksleivių pavar 
dės. Visame baisume iškyla di
dysis, neatsakomas ‘klausimas 
— už ką šie niekuo nekalti’ žes 
maičiai turėjo aplaistyti gimtą
ją žemę savo kratiju?

Nors pačiame- leidinyje tatai 
ir nėra išryškinta, bet jame yra 
lyg ir du skyriai: Rainių miške
lio tragedija ir tos tragedijos 
aukų trumpos biografijos su nuo 
traukomis.

Pirmoje dalyje randame pas 
kutinių dienų Telšių kalėjime 
aprašymą. Įvykius mačiusių liu 
dininkų parodymus, pasmerktų
jų testamentą, tragedijos aukų 
suradimą, teismo medicinos pro

— Muz. Vytautas. Kerbelis, 
Maspheto lietuvių parapijos var 
gonininkas, išrinktas Vargoni- gjamos taitiečių lengvosios at
rankų ir Muzikų S-gos Pi^nį" | ietikos pirmenybės Northview

Hights mokyklos stadijone, 550 
Finch. W., prie Bathurst. Bus 
varžomasi suaugusių ir prieaug
lio klasėse ,įskaitant ir E klasę; 
Varžybų programa apima beveik 
visas, standartines rungtis. Da- 
lyvavimas atvitas visiems Sėtu
vių, latvių 'ir'* estų lengvaatle
čiams. Pradžia — 11 v;-r. In
formacijų teirautis pas ŠALF- 
ASS lengv. atletikos vadovą AĮ-: 
girdą Bielskų: 3000 Hadden Rd:,' 
Euclid,’ Ohio 44110, USA. ;Tel. 
(216)’481-7161. '

— Gen. T. Daukanto jūrų šaų? 
lių kuopos Chicagoje 1977 m.

fL Vincas' KaČinskaŠ^jUeįųyių iDėreinatoosaos taurės vyrams 
R’ekvbos-Rūmu direktorius'-ir šaudymo varžybos1 mhžbjo kali-: 
Lietuvių Respublikonu -/Lvgos 
valdybos narvs, gerar žino lietu
viškos spaudos sunkumus bei 
problemas, nes kadaise buvo 
“Laisvosios Lietuvos” laikraščio 
įgaliotu leidėju. Naujienų pik
niko proga, jis įteikė dvidešimt 
dolerių jų paramai. Dėkui, y

— Stasys Lukoševičius, Mar- 
cruėtte Parko Lietuviu Namu Sa 
vininku orfanizdriibs ir 'Alvudo 
veikėias. lankėsi Namienose orą 
tęsti prenumeratą. Dėkui už vi~

’‘EĄL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybe* — k Hu r.

, --- —

FLORIDA'S; ĄUČKLE BROS? INC. 

A f»mous. nirn>Jn Southern Building 
Regfamal Office^ Cameo Tower. Build-

'*• f -

RESTORANUI reikalinga valytojas 
arba valytoja gu bendros priežiūros 
nuovoka nuo 7:30 ryto iki vidudienio. 

5 dienos amitėje.
Teirautis teL 9254078,

1 — t* UJU— TuNriajr, September 13* 197J

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
Industry.

Steady employment with all 
companybenefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

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

Pennine ir kwinensariiftc 1$ Vokie^ 
tijos ir kitu ’kraity piliptvhds ponie- 
rial ivatrni- vaMvbės (fnrrnu pildy
mas. Interesantu r^kalaiį lankosi 
valdžios ir savivaldvhes ištaigose ber 
konsulatvėse. Pad^d* ditva~kvti pen- 
sijas ir bedarbiu pamainas bei kitus 
panašius reikalns. Sutvarko Medicare 
ir kitas paskaitys Padeda neturtin
giems gauti i* WFJ.F A RE ir kitu istai-. 
gu įvairias pašaipas: buto nemok am o 
gydymo. nenrt^Tno maistą korte
les ip kitką. Tain-nat paruoša imi
gracinius^ dokumentus ^r iškvieti
mus i Amerika Sudaromi to^tafnental 
ir asmenų paieškojimai'* Rė tn- išrū- 
nina metrikus^ ar i& p*Wta^ist Kreip
tis^ asmeniškai arba 'laiškais.
' P. Sl:' uMiličlolMėi 10^4^-1363: 

Tax. relief-for Claims.ąsd Grante for 
Senior Citizens and Disabled Persons 
-Galima prasyti uašaljSos dar ir už 
19^2-76 metus iiptihai.; ‘ (
A?ŽEPULIS NOTARY PUBLIC

“ Incpme Tax i§erriceh 13
* 3548 SOUTH-EMERALD ĄVENUE .

(Pirmas aukštas. .Irimas iš-kimo) 
CHICAGO; ILLINOIS 6060®

L Tel. LA A-1387 T
/vwwwvwwywWA^

Didžiausios kailių 
pasirinkimas
I W UetaTf laUlinlnką 

cwo*<o> —

V^Lnormaną
/CnRk^URŠTEINĄ

263-5828
ir

6U-8489

antrąją originalią, žymiai gau
sesnę laidą.

Jau pds ledinio (68 psl.) pa-! 
vadinimas sako, kad čia kalba- 
m i apie trie Telšių esantį Rai
nių miškelį, lietuviškąjį Katy-j 
ną, kuriame buvo nukankinti 73 
Telšių kalėjimo kaliniai. Kny
gutės įžangoje K. Mockus rašo:

‘/Vienu tragiškiausiu bolševi
kinio siautėjimo momentu, be 
abejo, buvo tas, kurį turėjo iš
gyventi Telšių kalėjimo politi-' 
niai kaliniai, 
1941 m. iš 
Rainių miškelyje. Neaprašomas 
sadizmas, kurį vadinti žvėrišku
mu būtų tikrai švelnu, čia pasi
reiškė ypač kraštutinėm for
mom. Tokių kąnkinimų būdų li
gi tol buvome girdėję vieną ar į reikštos.” Ir taip 
kitą atskirai, bet čia jie visijmai vienas už kitą/baisesni 
buvo pavartoti iš karto, pačiom 
aštriausiom formom. Ir visa tai 
buvo daroma juk ne kieno kito, 
o jų nešamosios “laisvės”, “dar 
bo žmonių gerovės” vardan.

Leidinio pradžioj pridėtas juo 
duos esėmuose kankinių sąrašas 
ir paaiškinimas, kad nors ne vi
sų kalinių lavonus buvo galima 
atpažinti, bet iš kalėjime rasto
jo sąrašo, kuris atitiko nukan
kintųjų skaičių, buvo galima nūs 
tatyti kankinių pavardes. Ten 
pat nurodoma, kad kalinių skai
čiuje buvo du rusai. Trys kali
niai bandė bėgti, bet jie buvo nu 
šauti prie Džiuginėnų, o jų la
vonai ten pat užkasti. Tad ben
dras nužudytųjų skaičius buvo

Per karą (1942 m.) Lietuvo- tokolo ištraukas ir "kankinių lai 
je buvo išleista knygelė “Žemai dotuves.
čių kankiniai”. Į užsienį jos pa-1 Smulkiai pavaizduoti budelių 
teko nedidelis skaičius, šiais me'egzekucijas neįmanoma, nes gy- 
tais Kanadoje Hamiltono D. L. vų liudininkų nėra likę. Ką iš- 
K. Algirdo šaulių kuopa išleido kentėjo nelaimingosios tų bude 

lių aukos, galima matyti iš teis
mo medicinos protokolų, kurie 
buvo surašyti kiekvienam lavo
nui atskirai, štai tik vienas pa
vyzdys :

“Visas galvos kiaušas sutreš 
kintas, deformuotas. Iš galvos 
dešinės pusės, tarp kaktikaulio 
ir smilkinio kaulų yra nelygiais 
kraštais žaizda. Iš nosies ištekė
jęs kraujas. Oda nulupta. Sme- 
benys ištryškę. Tie dešiniu lū
pų sujunpimu yra durtos dvi žaiz 

, nukankinti naktį dos, 10 cm gilump. Apatinis žan 
birželio 24 į 25 d. dikaulis sutriuškintas. Šone iš 

dešinės pusės po ranka yra mu
šimo žymės. Lyties organai su
mušti, kraujas išsiliejęs. Rankų 
galūnės nušutintos ir subrūžuo- 
tos. Lavono dėmės stipriai iš- 

visi aprašy-

bro šoviniais iVvks- rugsėjo 18 
i. sekmadieni. 10 vai. ryto Ci
cero Medžiofoiu ir 'Meškeriotoju 
Dr-jos šaudvkloje, netoli Am 
tioch, UI. šiais 'metais Šaudy
mas bus pravestas ir motetu 
grupėje, šaudymo varžybas wk 
dys ir jas praveš 1tn. J. Balčiū
nas. Teisčiau* Cicero jūrų sau* 
lui kuoras Klaioėda. atstovai 
Gen. T. Daukanto knonos na
riai. nori šaudvme dalwautL re- 

i gisfruojasi nas knouos Snnrfn 
įyadnva A. Martmkų,' tel. GR 6- 
.7238.

mums ir pasauliui apie iš dalies 
pamirštą lietuviškąją Katyną - 
Rainių miškelį.

Iš’ Europos lietuvio

BEST THINGS IN UFE

State Farm Insurance Company




