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RAWALPINDI, Pakistanas—

Pavasari šis Chicagos fontanas gaivino dieną ir naktį, šią savaitę prasidėjęs hetus 
viską atvėsino. Debesys išliejo daugiau vandens negu fontanas. Energijos taupytojai 

netrukus galės fontanus uždaryti. .
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TEISMAS UŽDRAUDĖ KINGININKAMS 
MAKOTI Į MARQUETTE PARKA

Miestas neturi pakankamai policininkų 
maršuojantiems juodžiams apginti

CHICAGA, Ifl. — Praeitą penktadienį teisėjas Raymond K. 
Berg dar kartą uždraudė Dr. Martin Luther King Jr. Koalicijai 
martuoti į Marquette Parką.

Kingininkų vadas Rev. Ale
xander Dunlap . pareiškė, kad 
lapkričio pabaigoje gali būti šal
ta maršui į Marquette Parką.

Visi pripažįsta, kad kinginin- 
kai turi teisę martuoti ne tik į 
Marquette Parką, bet ir į- bet 
kurią kitą Chicagos miesto dalį. 
Teisėjas Berg, pasitaręs su 
Chicagos miesto savivaldybės 
pareigūnais -įr Parko Distrikto 
atstovais, buvo pasiūlęs Japkri-. 
čio 22 dieną maršui į Marquette 
Parką. ■>:, -

Miestui atrodo, kad apie, tą lai
ką jis galėtų sudaryti reįkalin- 

- gą policijos dalinį maršuotojams 
apsaugoti -i: •••> J'„ T.' j

Nenori martuoti ŠaHą dieną

Prezidentas planuoja 
vizitą į Prancūziją

Prezidentas Carteris penkta
dienį pasakė reporteriams, kad 
jis stengiasi savo darbotvarkę’ 
suplanuoti taip, kad dar šių me
tų pabaigoje galėtų vizituoti 
Prancūziją. Carteris apie suma
nymą dar šiemet lankytis Pran 
euzijoje paskelbė tuojau po pran 
cūzų užsienių reik, ministerio 
Raymond Barre dviejų dienų 
vizito Washingtone. O Barre 
prieš grįždamas namo pasakė, 
kad neleidimas prancūzų — ang 
lu milžiniškiems SST lėktuvams 
nusileisti JAV orodromuose ne- 
siderintų su Amerikos vertybė
mis. '

IŠNAIKINO PALESTINIEČIUS IŠ 
KELIŲ PASIENIO KAIMŲ

Žydai pirma apsupo kaimus, o vėliau visus 
palestiniečius paėmė nelaisvėn

BEIRUTAS, Libanas. — Visą Libaną labai sujaudino Izrae- 
kariuomenės dalinio įsiveržimas į Libano teritoriją ir pa

ėmimas nelaisvėn kelių palestiniečių dalinių. Paaiškėjo, kad pra
eitą naktį Izraelio daliniai įsiveržė ( Libano pasienio zoną, apsu
po kelis kaimelius, kuriuose .buvo Įsistiprinę palestiniečiai, juos 
visus išgaudė ir išsivežė nelaisvėn.

salėje atsiradęs Rev. Dunlap pa
reiškė, kad jis negalįs lauktiiki 

• • ‘šių' metų > lapkričio 22 dienos, 
Blogiausia, kad tą dieną Chica- 

; goję gali būti šalta ir jis nega- 
‘ lės sudaryti- pakankamo žygi- 

nirikų skaičiaus; Jis atmetė Tap- 
kričio 22 dieną ir pareiškė, kad 

, jis su savo šalininkais marguo
siąs rugsėjo 18 dieną.

Teisėjas jam uždraudė tą die
ną savo eiseną pradėti, nes 
miestas neturi pakankamai po
licininkų žygininkams apsaugo
ti. .. .

Dabar miesto policija privalo 
saugoti į mokyklas vežamus vai 
kus, nėra žmonių saugoti mar- 
šuojaučius juodžius. ,

Dvi eisenos Chicagos 
miesto centre

Kingininkams buvo uždraus
ta žygiuoti į Marquette Parką, 
bet kitos dvi etninės grupės ga
vo leidimus martuoti miesto, gat 
vėmis ir išsiskirstyti prie Cong
ress Highway.

Ryte maršuos Van Steuben 
draugijos nariai ir šalininkai, 
pasiryžusieji pagerbti Amerikos 
nepriklausomybės kovų didvyrį, 
o’kiek vėliau maršuos meksikie 
čiai, minintieji savo nepriklau
somybę. Miesto meras Biląndic 
prižadėjo martuoti abiejų gru
pių paraduose.

... Kaip manutaktūristai 
išvengia atsakomybės u

Nacionalinė Manutaktūrįstų 
Asociacija pareiškė " pasiprieši
nimą ruošiamam įstatymui, ku
ris palengvintų vartotojams pro 
cedūrą skųsti teismui kompani
jas už nelegalius prekių kainų 
kėlimus. Tą: bilių, kurį remia 
vartotojų grupės, Kongresui pri 
ėmus, būtų panaikintas Aukš
čiausio Teismo dedzija, kad var 
toto j ai gali skųsti, kompanijas 
juos tik betarpiškai nuskriaudu- 
sias, tuotarpu kai daugumas ma- 
nufaktūristų savo gaminius par 
duoda ne tiesioginiai, o tik per 
tarpininkus.

Zulfikar Bhutto vėl | Jau nutarta statyti
areštuotas ' 5 crosstown greitkelį

RAWALPINDI, Pakistanas—Į CHICAGO. — JAV Transpor- 
Savaitės pradžioje teismo pa-itacijos sekretorius Brock Adams 
leistas buvęs premjeras ZulfikarĮ kartu su miesto meru Bflandic 
Bhutto šeštadienį ir vėl buvo rv><.ni,A
areštuotas.-X" -

PirTha jis^tfVb'apk&rtTntas opo' 
zfcijos vadų zūdynėmis;-bet tei
sėjas, pamatęs, kacl’nėr#‘jokių1 
įrodymų,1 iki 'teismo paleido bu^ 
vusį premjerą? Dabar jis šuim-1 
tas ir apkaltintas apsiausties 
stovio įstatymų laužymu.

Karo vadam nepatinka buvu
sio premjero sakomos kalbos. Bi 
joma, kad šį kartą jam' bebūtų 
suruoštas skubus karo teismas. 
Kartu su Bhutto oro jėgų su
imti keturi kiti jo partijos ša
lininkai

Idi Amino Uganda 
kaltina Tanzaniją

Uganda penktadienį apkaltino 
kaimyną Tanzani j ą,, kad j i savo 
stipriausiąją kariuomenės bata- 
lijoną perkalusi į patį Ugandos 
pasienį. Kampalos radio paskel
bė/ kad--Ugandos, valdžio. apie 
Tanzanijos kariuomenės, kilnoji
mą sužinojusi iš Tanzanijos La-: 
rininku ir Tanzanijoje gyvenan
čių Ugandos pabėgėlių. Tas ba-

Apvalys Kongresą 
nuo įtarinėjimų

WASHINGTON. — Senato ly 
deris Robert C. Byrd (Dem. iš 
W. Virginia) ir Howard H. Ba
ker Jr. (Resp. iš Tennessee) pa 
reiškė kad Prezidentas Carter 
turi tęsti spaudimą kad Tong
sun Park būtų iš Korėjos grą
žintas į Jungtines Valstybes, 
idant būtų galima “išsklaidyti 
nuo Kongreso įtarinėjimų debesį 
apie Pietų korėjos bandymus

huoi Stevenson, greitkelio '■ iki 
■67 gatvės £4 3.2 mylių- ilgumo 
Irus pradėtas statyti be- tolimes
nių aplinkos tyrinėjimų. Inžine
rijos; ir greitkeliui ; reikalingo į talijonas iš Kenijos pasienio 

'■'L žemės ruože įsigijimo darbai ' esąs atkeltas per 6 mylias atstu 
pradedami nedelsiant, o pati sta 
tyba prasidės po metų laiko, pa
sakė Adams.

nuo Ugandos sienos.

BERT LANCE 
Director, BsroM

Organizuoja kova 
cholerai sustabdyti

KAIRAS, Egiptas. — Arabų 
valstybes apima panika dėl ne
paprastai greitai plintančios 
choleros. Vyriausybės nutarė šio 
mėnesio 24 dieną šaukti specia 
lią konferenciją Kaire vien tik
tai kovai prieš cholerą.

Dabar aiškėja, kad , Gilbert 
salose žmonės taip pat serga šia 
pavojinga liga. Arabai bijo, kad 
švenčių metu ligos bakterijos ne
būtų išnešiotos po visus Arti
muosius Rytus ir būtų nubaus
tos visos arabų valstybės.

Keliama mintis visai atšaukti 
Mekos ir Medinos šventes, kad 
nebūtų progos ligai išnešioti į

Visas skersmiesčio greitkelis, 
*nuo Eisenhowerio greitkelio pa
lei • Cicero avėnue ir Interstate 
57 plentą; iki 99 gatvės, viso 13.5 
mylių ilgumo kaštuos apie 1.1 
bilijoną dolerių. ■

kad Ugandos pabėgėliai Tanza
nijoje yra tikras dyglys jo pa
žastėje ir davė suprasti, kad jis 
prieš tą “dyglį” kažką planuoja. 
Tikriausiai kad atkėlimas Tan
zanijos batalijono yra susietas 
su Amino “planais’ prieš pabė
gėlius.

Praeitos savaitės pradžioje pa 
lestiniečiai, bekovodami su pa
sienyje esančiais ginkluotais 
krikščionių daliniais, paleido ke
lis artilerijos šūvius į Izraelio 
teritoriją, užmušė vieną Izrae
lio karį ir sunkiai sužeidė kitus 
tris. Iki šio meto Izraa’i'ykariai 
vengė Įkelti koją j Libano teri
toriją. Izraelitai nesikišo į tar-' 
pusaves Libano kovas. Jie tik
tai reikalavo, kad Sirijos karo jė 
gos paliktų 30 mylių demarka
cijos zoną ir neartėtų prie Izrae
lio sienos. Sirijos karo vadai su-

papirkimais įsigyti .įtakos. No- sitarimo laikėsi ir prie Izraelio 
rint gauti atsakymus į klausi-1 sienos neartėjo. Jie buvo pamišo
mus, kad visi būtų patenkinti, įę nuginkluoti visus dėmarka- 
Parko buvimas, yra “givybiniai’’ jcjj0S zonoje, bet jiems buvo pri- 
reikalingas. Astovu Rūmų Eti-. mintas susitarimas ir jie ton 
kbs komiteto pirmininkas John- 
J.*-ElintŠpasakė/.kad- sui Pietų 
Korėja vyksta derybos , gauti 
Parko paliudijimus, reikalingus' 
teisėjui Leon Jaworskiui; toliau 
tęsti .įnvestigacijas,. Gavus sutiki 
mą, pats Jaworski keliautų į 

‘Pietų Korėją ištardyti Tongsu- 
mą Parką, ryžių prekiauto
ją milijonierių, visos papirkinė
jimų kontroversijos centrinę 
figūrą.

Senatoriams nepavyko 
Lancės šarvų pralaužti
WASHINGTON. — Antrą 

dieną Senato ‘inkvizitoriams” 
kapoj an t Biudžeto direktoriaus 
Bert Lancės savisaugos šarvus, 
bet vieno kito įlenkimo, prakirs
ti ar pralaužti nepavyko.

Penktadienį Lance buvo ne
gailestingai kapojamas senato
riaus Charles Percy (R-Ill.) dėl 
kai kuriems bankams teiktų pas 
kolų ir akcijų (stock) paskirsty
mų, kas atrodo padaryta nevi- 
suomet griežtai vadovaujantis
taisyklėmis, bet kadangi tomis kitas valstybes, 
transklijomis niekas -nebuvo 
nuskriaustoas ir vykusiais paties 
Lancės pasiaiškinimais senato
rių Percy ir Abrahamo Ribikof- 
fo alebardos buvo gerokai atšy- 
pmtos, o senatoriaus Thomas F. 
Eagletono (D-Mo) astringa tar
domojo gynyba pačiue inkvizito
rius kone teisiamais pavert A Pir 
mųjų dviejų dienų apklausinėji
mų išvadą bene tiksliausiai re
ziumavo o Delaware senatorius 
respublikonas William Rott, si
tuaciją palygindamas su situa
cija, kada kas nors pereina gat
ve per raudonas šviesas kuomet 
niekas nemato: J^iekas nesužeis
tas, nebuvo jokio akcidento, nie 
kas nenukentėjo — taigi viskas 
tvarkoje**. *

— Enegijos tvarkytojas Ja
mes Schlesinger tvirtina, kad 
netrukus visame krašte žmonės 
paįus energijos krizę, nes ji žen 
gia sparčiu žingsniu.

— 'Abe Beame, pralaimėjęs 
rinkimus, pataria New Yorko 
balsuotojams balsudti už dau
giausia balsų gavusį Kochą me
ro pareigoms.

— šiais metais krašto gyven
tojai uždirbs daugiau pinigų, ne 
gu uždirbo praeitais metais.

Soliste Maria Callas, panoro 
si greitai suliesėti, pagadino svei 
katą ir neatsigavo. Negalima no 
rėti greitai suliesėti. •

Moterims krūtis pjaustė 
bereikalingai

WASHINGTON, D. C. —Du 
gydytojai patologai įspėjo atsa
kingus sveikatos pareigūnus, 
kad rentgeno spinduliai (X-ray) 
ne visuomet tiksliai parodo vėžį 
ir labai dažnai moterims berei
kalingai nuplaunamos krūtys.

Abu patologai pataria sveika
tos departamento pareigūnams 
imtis kitų priemonių vėžio ligai 
nustatyti. Dabar amerikiečiai 
jau turi tas priemones. Jos ti
ksliau nustato vėžio ligą ir ne
reikia bereikalingai žaloti mote
rų.

Yale universiteto Dr. Samuel 
Thier,* vadovaująs 15 moksliniu 
kų grupei, pareiškė, kad rentge
no spinduliai niekad aiškiai gy
dytojams nenurodydavo, ar tik 
rai vėžys jau įkėlė koją Vėžio 
srityje dirbantieji gydytojai 
mano, kad sveikatos pareigūnai 
privalo imtis tikslesnių priemo
nių vėžio ligai nustatyti.

— Kad galėtų būti teisiami 
visus kyšius paėmusieji, prezi
dentas prižadėjo netraukti teis
man Tongsun Parko. Jis atva
žiuos Amerikon ir liudys teis
man, kam jis kyšius davė ir kas 
paėmė.

— Kiniečiai pataria amerikie 
čiams daboti karan besiruošan- 
čią Sovietu Sąjungą.

Rodezijoje teisiamo 
politikavusi vienuolė

Rodezijos teismas penktadie
nį atsisakė iki teismo paleisti 
už užstatą amerikietę vienuolę 
seserį Janice Ann McLaughlin, 
sėdinčią Salisbury kalėjime nuo 
rugpiūčio 31 dienos, kaltinamą 
esant ryžtinga teroristų siekių 
rėmėja” ir “rimta rizika saugu
mui”.

Sesuo Janice oficialiai yra 
skaitoma Romos Katalikų Ko
misijos .Teisingumui ir Taikai 
Rodezijoje oficiali įgaliotinė, ap 
kaltina neraminančių gandų 
skleidimu ir panikos kėlimu ra
siniai suskilusioje Rodezijos vals 
tybėje.

Pilotų streikas 
Portugalijoj

Portugalijos TAP oro linijos 
lėktuvų pilotai vietoj pabūgę 
valdžios pagrasinimo atleisti iš 
darbo penktadienį visi sustrei
kavo, palikdami Lisabonoje ir 
kituose Portugalijos oro uos
tuose įstrigusius tūkstančius 
keleivių ir iš atostogų grįžtan
čių į darbus ir pareigas. Visi 
306 pilotai reikalauja pašalinti 
valdžios skirtus TAP viršininkus 
ir grąžinti į tarnybą du vyres
nius pilotus, atleistus už daly
vavimą unijos veikloje.

zonon kojos nekėlė. '/* '
i. ■; i: .■ ;■:? » -ji

Buvo pasirašytos Libano, kovo 
jančįų- pusių į paliaubos, bet de
markacijos zonoje-visą laiką ėjo 
kovos. Pradžioje tos kovos ėjo 
trumpais rankiniais ginklais, 
laikui bėgant ten atsirado įvai
rios rūšies galingesnių ginklų, 
kuriais ir liejamas kraujas.. Ko
va eina tarp ginkluotų krikščio
nių dalinių ir gana gerai gink
luotų palestiniečių. Jau žuvo 
daug žmonių iš abiejų pusių, bet 
pozicijos mažai tepasikeitė, šio
mis. dienomis ėjo gana aštrios 
kovos tarp abiejų pusių. Kiek
vienas stengiasi priešą užpulti 
nepasiruošusį ir padaryti jam 
daugiau žalos.

Vyrauja įsitikinimas, kad Iz
raelio daliniai turėjo krikščionių 
žvalgybinę pagalbą. Vietos krik 
ščionys labai gerai informuoti 
apie visus takus ir takelius. Iš 
patyrimo jie žino, kurias pozi
cijas palestiniečiai geriau gali 
ginti ir iš kurių jie traukiasi. Iz
raelio daliniai labai gražiai ap
supo kelis didesnius kaimus, kad 
nei vienas negalėtų pabėgti, o 
vėliau, eidami iš namo į namą, 
išsirinko visus palestiniečius. 
Ne visi norėjo atiduoti ginklus 

, ir pasiduoti. Tie buvo nušauti.

Susektas keturių 
žmonių žudytojas

CHICAGO. — Penktadienį 
rugsėjo 9 d. savo namuose 3902 
W. Congress buvo rasti nužudyti 
Ernest Longstreet, 37 metų, jo 
sesuo Melden Longstreet, 14 me 
tų ir dar dvi jaunos moterys iš 
Chicagos — Gren Miller, 21, ir 
Betty Scott, 21: Ms. Miller nu
šauta, kitiems trims perpjautos 
gerklės. Ms. Miller 2 ir 3 metų 
dukraitės paliktos gyvos užra
kintos kitame kambaryje. 
.Sekančią dieną policija žudiką 
jau turėjo. Kadangi pats Long- 
stteer, ant.abiejų rankų 8 pirštų 
nešiojo $15,000 vertus aštuonis 
deimanto žiedus, o ant nužudy
tojo rankų nė vieno žiedo nebe
buvo, buvo įtartas Longstreeto
namuose gyvenęs tūlas Donald Pranešimai sako, kad izraelitai 
Reese, pramintas “Starbaby”. nušovė 12 palestiniečių, o kelias 
Policija nuvyko į jo butą 3500’dešimt 
W. Jackson, bet Reese vakarykš i 
čiai areštuotas “už netvarkos 
kėlimą” ir tebebuvo daboklėje. 
Pradėjus apklausinėti Reeses 
motiną, ji policijai gražino 5 
denhantinius Longstreeto žie
dus, kuriuos sūnus vakarykščiai 
jai davęs.

Reese apkaltintas ketveriopa 
žmogžudyste.

Šiltas, lis
Saulė teka 6:2, leidžiasi 6:57

oaėmė nelaisvėn.
Palestiniečiams nušovus Iz

raelio kareivį ir nepasiaiškinus, 
kaip toks dalykas galėjo įvykti, 
jie galėjo laukti Izraelio “valy
mo akcijos”. Yra pagrindo ma
nyti, kad kelias dienas pasieny
je bus ramu bet kiekvienam 
aišku, kad palestiniečiai taip 
lengvai šių pozicijų neapleis. 
Dabar jie keršys Izraeliui. Bet 
jeigu dar kartą bus paleisti šū
viai į Izraelio teritoriją, tai pa
sienio valymas bus dar didesnis,

— Senato komitetas nutarė iš 
tirti, ar panamiečiai nevartojo 
prievartos naujai sutarčiai iš
gauti.



CĘCHOVĄ& POVILAS ANDBEJEV1CIUS.

Jei kometos atmosfera yra

Prieplauką (aliejus)

Kometos yra šviesūs dangaus 
kūnai, kurie skrieja erdvėje ap
link saulę. Ją sudedamosios me
džiagos tankumas yra daug ma

baimė visada yrą dė£ nežino ar 
prietarą. Pavyzdžiui, 1886 me
tais kometa Brook snptfėplanę- 
tai Jupiteriui, ir to pasekujė: 

■kometos apkeliavimo laikas (cik 
las) pasikeitė iš 29 metų -į 27 
metus, o Jupiteris tuo tarpu pa
vėlavo tik 2 minutes. (Iš to gali
ma spręsti apie kometos ir pla
netos masių neproporcingumą). 
Visdėlto toks susidūrimas yra 
daugiau negu pakankamas nuš

luoti nuq planetos visus gyvy-

Nelaime

kai (oębįtęg),, nę taip kaip pla
netų, labai’ ekscentriški, tai yra, 
nepastovūs, nukrypstą. Kometos 
susideda iš trijų dalių; galvos, 
plaukų ir uodegos. Plaukai su
sidaro nuo dujų žėrėjimo, kuris 
teisdamas nuo galvos mažėja.

Priartėjusi prie saulės kome
ta išleidžia uodgą, kuri visuomet bės pėdsakus, 
lieka saulės kryptyje, bet ne už
pakaly galvos, ir ji vėliau nebe-į sudaryta iš metano (methane), 
grįžta atgal į kometą, bet išsis-jo toks atvejis kartais būna, tai 
klaido erdvėje.

Jei kometos uodega pereina 
planetos taką, jos likučiai nu
krenta į žmę. Yra žinoma dau
giau kąip. 60. ko.metų, priklausau 
čių saulės sistemai, ir jos pasi
rodo iki 80 metų laikotarpiais. 
Bet yra nustatyta, kad jų gali 
būti šimtai tūkstančių, tik ne
žinoma;; ar kai kurios jų pasiro
dys. Per šimtą metų teleskopo 
pagalba yra surasta apie 500 
kometųį 'ir mąnoma, kad jų vi
dutinis ■ apkeliavimo laikas yra 
apie 10,000 metų. Reikia many-1 
4-7 Iznmontn cro_ 5

žemės atmosfera būtų nepataį- 
Į somai užnuodyta. Nagrinėdami • 
Exodo prisiminkime trumpai, 
kaip egiptiečius sujaudino sau
sas takas per Raudonąją jūrą 
ir pailgėjusi diena. Iš kitos pu
sės, Meksikoje archeologinių ra
dinių paliudyta pailgėjusi nak
tis. Kometos praėjimas tuo me
tu buvo užrekorduotas ne tik 
Exodo knygoje, bet taipat ir ki
tuose dokumentuose: egiptiečių

I • . v- ’

papyruse, meksikiečių rankraš
ty, suomių pasakojimuose ir kit.

Tiesa, Exodo knygoje nekal
ti, kad dauguma tų komentų ga-vbama apie pačią kometą, bet tik 
lėtų padaryti, mūsų saulės siste- apie jos pasekmes, kurios, be 
mai tosiu sutrikimų, kad plane-į abejonės, yra logiškos. Mes ma
tų gyvybę labai paveiktų. Ta-_jtėme, kad Nostradamus ir kiti 
čiau u^ekti^.iriko daugeliui ei- —— 
vilizaęijų išsivystyti, suklestėti 
ir žūti tarp dviejų iš eilės ilga
laikės kometos praėjimų. Nerei-

SMUKIU IR PROTESTUOJU
žmogus, kuris galėjo taip, su-. mybę Dievui, dėl uždrausto

< niekinti Amerikos lietuvius, ypač į “obuolio”, kažin ar taikytinas.
dypukuę, kurios kategorijos ga- 
Įėjo turėti moralės laipsnį? Pats 
būdamas dypu^ę sūnus, už tūks

negalima tvirtinti, kad tai neį
manoma. Kai Exodo kometos uo 
dega perėjo žemės taką, pradėjo 
kristi neapčiuopiamos, kaip smul 
kūs miltai dulkės. Jos buvo per' 
smulkios, kad būtų galima ma
tyti, todėl Exodo nepaminėtos. 
(7:21). Bej jos nudažė viską 
raudonai, ir egiptiečių vanduo 
buvo paverstas į kraują, žuvys 
stipo, ir jų pūvančių kūnų buvo 
užnuodytas vanduo. Dėl tos egip 
tiečiai turėjo “draskyti žemę” 
kaip ten pasakyta, norėdami nau 
jus šulinius išsikasti.

i
...... .. . I

kia galvoti, kad. kometos praėji- mugąs ’, “raudonas”. Gi liudiji- Panašus įvykis buvo užrašy
mais Exodo kometa visiškai su- įvairiose pasaulio dąįysę. .Po 
tinka su senoviniais liudijimais: smulkaus rusvo (surūdyjusio) 
“Non igneo sėd sanguineo ru- į pigmento, iškristusio Egipte, se- 
bore fuisse”, t. y. “Ne kaip ug- kė stambesnės dulkės'kaip “pe- 

* nis buvo raudona, bet kaip krau- fenai”. Taip užrašyta Exodo kny<:
naikinimus. Galimas dalykas, j jas. > goję, nes jos buvo matomos. Ti^ 'Gąždinimas senovės “Sodoma
kad. užrašytas Exod ūso knygoje^ Ar kometa, kuri ateina, bus ' pelenai suerzino odą ir akis žmę; i
sunaikinimas tnivą padarytas į tokia pat, kaip Exodo? Išnagri- ^nių ir gyvulių? Jie' kasėsi, ir atiį nubatfdimaš1 A&mo už neištiki- 
koinętos. Baimė dėl kometų dąž-- nėjus nelaimių aprašymus Exo- įsivėrė žaizdos; atsirado votys ii^;;:‘; P-' A
nąi yra be pągrindo, bet neręi-; dus’o knygoje ir tas aprašytas; vėliau avirto Į suogus, kurię^ 
kią prieiti išvados, kad tokia mūsų krikščionių pranašystėse, turėjo būti gydomi. Vžkrėtipmas’ 

r

mas reikštų visišką žmonių su
naikinimą.

Iš tikrųjų beveik visos seno
vei civilizacijos paliko liudijimų 
ir i įrodymų apie kometos’ su-

pranašai, kalbėdami apie šviesą,' 
atėjusią iš kometos, vartojo ter
minus “kruvinas”, “geležingas”, 
bet niekur neminėja žodžių.“ug- 

“raudonas”. Gi liudiji- Panašus įvykis buvo užrašy-

Bet katalikams, vienuoliams ma 
rijonams, leisti autoriui taip su
dirbti taip suniekinti ir katali
kybę, ir lietuvybę, netenku ža- 

; do ir mano sąmonė svirduliuoja.
Net pasipinigavimas, kuris bus 
marijonų pagrindiniu tikslu, iš- 

____  , - - ir pankolį katalikybės dog 
daus jovalo “šaukštą” galėjo pul! mos dvasią, principus, tautinės 

Iti į tokią desperaciją^ ‘‘naujos į lietuvių moralės pagrindus, mu- 
kultūros lieteratūros^.žinovo jšuosi į krūtinę ir sakau: — Vieš 
laipsnį”, kad d^ągjt^pukų šei-ipatie apšviesk savo pasekėjams , 
mą taip sVanr^iai suniekinti, i tarpams protjį, duok suprasti 
pavaizduoti motiną paleistuvę, f kad net Kristus prekiautojus iš 
dukterį pasileidėlę, pasakojan
čią kiek kartų savaitėje sugulda 
vo su svetimu ^yru...

.drąsos ir ti^t pykčio prieš Ii

ir Gomora” čią yra perišyelnus

g£ei|, ąpįĮncįavo^yisą kūpą ir bąig

(Tęainy*)

— Niekšą mė barė ji save.
Savo skriaudai ji su visomis ftmŲlkfvynoTnis, nieko 

nenuslėpdama, prisiminė* kad visas šias dienas ji buvo 
prieš Iljino merginimąsi, bet kad ją traukė eiti pasiaiš
kinti su juo; maža to, kai jis voliojosi prie jos kojų, tai 
jinai jautė neįprastą malonumą. Prisiminė ji viską, sa
vęs negailėdama, ir dabar, dusdama dėl gėdos, jinai 
džiaugtųsi, duodama sau antausius.

“Vargšas Andrejus, — galvojo ji, besistengdama su 
atsiminimtLapie vyrą suteikti savo veidui įmanomai švel 
nesnę išvaidą. — Varia; vargšelė mano mergaitė, nežino, 
kokia jos motina; Dovanokite man, mielieji- Aš jus-my
liu labai... labai.”

Ir, norėdama sau pačiai įrodyti, kad ji dar gera žmo
na ir motįua, kad gedimas.dar nepalietę, tųjįį jos “pagrin S 
du”, apie kuriuos jinai kalbėjo Iljinui, Sof ja Petrovna nu
bėgo į virtuvę ir išplūdo ten virėją dėl to, kad toji nepa
ruošė dar stalo'Andrejui Iljičiui. Ji pasistengė įsivaiz
duoti pailsusį ir alkaną vyrą, girdimai jo pasigailėjo ir 
savarankiai paruošė jam stalą, ko anksčiau niekados 
nedarė.-Po to ji surado dukrą Varią, pakėlė ją rankomis ’ 
ir karštai apkabino; mergaitė pasirodė jai sunki ir šalta, . 
bet ji nenorėjo šiame prisipažinti ir ėmėsi jai . aiškinti, 
koks mielas, teisingas ir geras jos papa- . .; .

Tačiau, kai tuojau parvyko Andrejus Iljičius, ji vos 
su juo pasisveikino. Apsimestinių jausmų antplūdis jau' 
praėjo, nieko jai neįrodęs, o tįktaį suerzinęs pr sųpykdęs 
ją savo melu. Jinai sėdėjo prie ląngo,kentėjo jr pyko.,-= 
Tiktai bėdoje žmonės gali suprasti, kaip nelengva būti ?

Niekše- ,

liau papasakojo, kad joje vyko painiava, kurioje buvo tiek? 
pat sunku susigaudyti, kaip suskaityti smarkiai -lekiąn-.. 
čius žvirblius”. Iš to, pavyzdžiui, kad ^^apsi^zidM^W"-

i '■

-V Ww»bad enough Kad to fight the British
turned out

Cold a

varė iš sinagogos, o žemėj e dva 
siškįai, tėvai marijonai, net 
premijuoja pornografinį roma
ną, savo laikraštyje skelbia, 
kad jis yrą geras ir tinkamas 
skaityti jaunimui bei visuome
nei. ' » ,

Didžiausias pasmerkimas yra 
'autoriaus "ir romano' Įvertinimo 
komisijos, ypač jos pirmininko, 
kuris turėjo .šiokį ;.tokį’ supratu 
mą pie Įieratūrą,,nęs buvo pr
irašęs, rodos,, vieną varganą pre
mijuota romaną ar novelę.

Kur’ tavo žmogiška sąžinė, 
kur tavo lietuvybės garbė, sau
gojimas lietuvybės, jei leidaisi 1 
apgauti ir anai pusei' infiltduo- 
ti ir Maskvos, tarnui, kuris rop į. 
maną rą^ę ir sĮtyrė. ne Amerikos A 
lietuviams,' bet Maskvos propa
gandai ir tikslams, nes jis yra 

'savo ankstesniais darbais, jau 
dayę^ .pprą apybraižų Mjaskvos 
naudai, jie buvo atspausdinti ir 
už tai dypuko vaikas, parašęs 
premijuętą romaną “Sauja ska
tikų”-, gavo net Iš dvasiškių, ku
riem anoj; pusėj;“ežero” nuleidžia 
ųęį vieno šaipių ar. Ž9i^įo apie 

'kątaįLkybę, persę^oją kunigus 
ip tikmęiųosipą.-ąteeit .dvąsiniikų 

. brolius, ir seses, visą tūkstapti- 
nę už visų išniekjni^ą, pasųięi^- 
kįmą. ir net atvedė milicininką- 
kuris buvo patikimesnis, nei gar 
bingas Amerikos lietuvių orgar 
akacijų narys.

Džiaukitės pavergtos Lietuvos 
i, lokite prię

■ mirštančios motinos-tėVynės ką- 
po, ruoškite ir dirbkite tautoj 
amžinai pražūčiai.

Protestuoju ir maldauju, pra
šau ir meldžiuosi, kad tėvai ma
rijonai, atbustų, gerai įsigflin;- 
tų į padarytą klaidą ar neapsi
žiūrėjimą, gal įtakingojo įver
tinimo romano komisijos pirm) 
ninko Volerto per didelį pasiti
kėjimą ar padarytą apgavystę, 
kad romanas, parašytas dypukę 

.vaiko K. Almeno, būtų sulaikyt 
tas platinti ir paskelbta, jog 
romanas buvo premijuotas per 

.nesusipratimą ar per kieno di
delę įtaką, turėjusią su romano 
autoriumi Lauksiu ir melsiuosi* 
kad Dievas atsiųstų marijonams 
supratimo ir realybės dvasią.

K. Pakalnią

rui. rūvjfšn r; yiislš

-.“Dieyęįmąno, —; W n

lonus, užėjo kruša smulkąusjnė 
ho, paskiau r^paųs^smėlip,. zvy- 
ro,1 'žvu^dp^’mą^^ JdęmęnėĮių, 
didelių: akmenų ir pagaliau uolų 
skeveldrų. Tai patvirtina nę tik" 
Exodo knygos pasakojimas, bet 
ir eilė ąįvairių dokumentų, ras
tų Mę&iKOj, Suoinu o j, Sibire, 
Egipte ir Indijoj. Todėl yra tik 
ra, kad daugiau kaip pdieš 3000 
metų kometa perėjo, žemės ta
ką, sukeldama didelio masto su
naikinimus.- Toksai reiškinys 
(jei ..pranašystės tikros' gali 

' greit įvykti žemėje. Ir dabar, 
kaip ir tada,- šis ypatingas įvy
kis bus Dievo- Įeitas kaip, baus
mė už žmonių nuodėmes).

Suskilę kalųai,. atsįvers; jūrą 
užlies ištisas sritis-ir, galimas 

; dalykas, net mažas valstybes

u*

.3401

i;

America with the Payroll Savings Plan.ceMwr army witnput proper ck 
ainy epou^fi^^nddxxt .o.

the cold.

. Th*c»kow people toot stock

And then the money came.

merica
sany locatioo.

, i pajūrio, lygtinos nugrims į jū
rą. Kaį žemės atmosferos de
guonis uždegs kometos, uėdegos 
j vandenilį, daugely viętų. dangus 
.suliepsnos. Dėl tos. priežasties 
pakils baisūs uraganai, papildo;- ______
mi naikinimai. Tose šalyse, kur iajsvės duopkasiai 

i dangaus gaisrai sjaus, išsibaigs 
1 deguonies asargos. žmonės, ka
trie tik išeis iš savo, namų, mirs 
Į dėl trūkumo oro. Tur būt, dėl 

■ to daugelis pranąšysčiią sako: 
“pasilikite viduje', užsidarykite 
langus!” Bet uraganai gTęeįlį at
neš naujo deguonies ir taip efek 
tingai veiks, kad šis baisus ban
dymas truks labai trumpai.

Tada prasidės smarkus lietus, 
užgesindamas daug gaisrų že
mėje, bet tuo pačių metu sujcel- 
damas didelius potvynius. Po šių 
nelaimių maisto 'mis taip, maža; 
kari prasidės visuotinis badas. 
Milijonai žmonių mirs badu; jų 
nepaląidoti kūnai sukels visa
me krašte marą rr ęniįlemijas, 
Per tą. gamtos suirutę gyvybių 

‘nuostoliai bus tokie, kad atro
dys žuvusiųjų skąjčius per karo 
veiksmus nereikšmingas, Dėl auk 
ŠČiau nurodytų priežasčių būtų 
klaidinga Didžiąją Neleirrię va? 
disti “Trečiuoju Pftsąuliųiu Ka- 
ru”« ’ / ’ ,

(Bus, dąugi^U) j

FIGHJ HiART tmiASL .

[GIVE H6AR T F u N o

I.

momis. mintimis,'visofiiS jėgcnr^
sumesupranta-i;
’negalvoti apie :

“Ir kodėląš,^&s^!šiai(fceil—.kankinosi 
— lę nejaugi aš tokiū, kad nėg^iiirlkrd^o ’̂'už save”. '

gyti paskutini patiekalą, jinai jau 
mo: papasakoti viską vyrui ir-.beg

pradėjo, ji po pietų;' kai jos vyras-fluswi&foeja šy|rką ir j' 
įnusiąvinėjo batiis; kad eitų pailsėti. ' . .l A* t

— Išvažiuokimę..^ čia- ’ g
— Hm... kur? į miestą dąi* aiiksti. ’•

Nę* keliantį ką' jprb panasuA J’
•— sj^ięęiėjo'notaras, pasftęmpdamas. *

— Aš ir-pat& apje. tai svajoju, bet iš kur pinigu* imti ir 
■kąm, aš.rastinę paliksiu^ - f

Ir, kiek pagalvojęs,, j^ai pridėjo: . " u
‘ —Iš tikrųjų tau nuobodu. Važiuok pati, jeigu nori. '

Sofja PetrovnaAutiko, bet tuojau pat suvokė, kad Įl- f 
i jinas apsidžiaugs proga ir važiuos su ja vienam .traukiny, i 
•viename vagone... Ji galvojo, ir žiūrėjo į savo ^^rrąj sotų, | 
bet vis dar pavargusį. Kažkodėl josios žvilgsnis sustojo 
prie jo kojų, miniatūrinių, beveik moteriškų, apautų drjr-1 
žuotom kojinėm^ abiejų kojinių galučiuose kyšojo siūlių- ? 
kai. • v • _ j.

Už nuleistos užuolaidos daužėsi į stiklą ir ūžavo vaps- ‘ 
ya. Sof ja Petrovna veizdėjo į* siūlelius, klausėsi vapsvos 
ir įsivaizdavo, kaip jinai važiuoja... Vis-a-vis dieną ir ' 
nakti sėdi IIjinas, nenukreipdamas nuo jos akių, piktas . 
dėl savo bejėguma ir išblyškęs dėl sielos skausmo. Jis iš- 
didžiai vadina save ištvirkusiu vaikėzu, jąją bara, rau- - 
na nuo, savo galvos plauku^, bet sulaukęs tamsufnos ir 
nutaikęs laiką, kai keleiviai užmiega arba išeinu ų stotį, 
krinta prieš ją ant kelių ir įspaudžia jai, kojas, kąip tuo- t 
tnet prie suolo. ū . .1

Ji susigriebė, kad svajoja... j ?
— Paklausyk, viena aš nevažiuosiu. — pasakė % — Tu '

turi su manim važiuoti- . 7 ‘
— Fantazija, Sofocka. — atsidus Įjgįyią^fieyas. 4- Rei 

kia būti rinitai įr norėti tiktai galimo.
r (Bus daugiau) ' I ■

T
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Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

šiandien ir- rytoj). Jame nagri- 
pėjanioę , prieškarinės Lenkijos 
.klaidos mažumu atžvilgiu, čia 
.suglaustai. pateikiu- kdįcuriuas

Suvalkų kraštas nuo senovės 
buvo Lietuvos dalis, šitai pa
tvirtina pasaulio tautų moksli
ninkai ir netgi nešovinistai len-

kaujienos, CHICAGO t, ILL,— Monday, September 19, 197£

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

Suvalkų trikampio 
tautiečių balsas

Ne, per seniai “pats“ Lomžos 
vyskupas į faktus kaip lietuviai 
yra skriaudžiami ir. lenkinami 
Lenkijos.-valdomame lietuviška
me Suvalkų Trikampyje atsilie
pė laišku Tėviškės Žiburiams, 
kaip lietuviai ten esą visu kuo 
aprūpinti, kad tik kielės pieno 
betrūksta. Suvalkijai' lietu
viai vyskupui M. Sasinovskiui 1 
ilgu faktų rinkiniu atsakė taip 
pat Tėviškės Žiburiuose. Pavyz
džiui:

Rašo vyskupas ir apie Punską. 
Esą Suvalkų trikampyje, kur 
gyveną tik lietuviai, visi yra ap
tarnaujami savo gimtąja kalba.

k

• Pradeda savo klaidas matyti 
;^.,Sfepas Varąrika straipsnyje

J Toronto lenkų laikraštis “Glos 
ęofetf’’ (Lenkų Balsas) š. m; 
rugpiūėio . 4 .d. paskelbė Alek- 
sandro Pole - Noble sraipsnį

AMKRIK08 LIETUVIU STORUOS DRAUGUOS 
▼ardu far pasiųsti:

▼too tavo 
d ir >14 
ftų, aocS_  .________ ____
inelctof mokykloa, akaltytioc, b*n-

prašomi parašyti čeki arta Money

nime; kriĮkšionišką meilę, bū
tumėm buvę vieningesni ir stip
resni.' Mūsų priešai nebūtų taip 
greitai suorganizavę mūsų vals
tybėj e karo metu penktosios ko
lonos. Taip mes, prieškariniai 
lenkai, pralaimėjome ginkluotą 
kovą savo krašte greičiausiai 
dėl praeities klaidų.

166 psL, minkšti viršeliai ----- ~----------------------------——

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriuj.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu: f . *

NAUJIENOS /t
„1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

; ,Valstybės sienas turėj ome a t- 
sitiktinęs, . ginklų apibrėžtas, 
JAy,Ąngli josirPranczijos poli- 
tįką patvirtintas. Tos valstybės 
.neturėjo ^supratimo apie gyvy- 
^j^h^^ęp^šą^jėjkalųs. Joms 
jierūpėjb- tos valstybės egzisten-

i. Gyvei* toj ų. turėjome iš trijų 
okupuotų Lenkijos dalių. Jie buT 
yo .skirtingų išsilavinimų ir po- 
lątįrSb supratimo Turėjome len
kų, ukrainiečių, Wdų,gudų, vo- 
' kiečių ir lietuvių Vilniaus kraš
te’ Be to, turėjome daug pa
bėgėliųniio' rusų revoliucijos.

Neturėjome prityrusių politi
kų. TiestL buvo keletas iš aust-

Tačiau. taip nėra. Seinuose lie
tuviai visiškai nėra aptarnau
jami gimtąja kalba.

Pavyzdžiui, Seinų bažnyčioje 
ėmė visaip lenkai burnoti ant 
lietuvių. Lietuviai pranešė mi
licijai. Milicija' ištardė lenkus, 
kurie taip burnojo bažnyčioje 
ant lietuvių, ir lenkai gavo bau
das. Kai Punske lietuvių pamal
dose kunigai- dažnai įsikiša su 
lenkiškumu, o lenkams nieko 
lietuviško- neįdeda, tai lietuviai 
nesokinėja ant kunigų. Buvo 

'toks atsitikimas Pųnsket Kai 
pamaldas, kurios prasidėdavo 
lenkams 10 "vai., klebonas pa
darė pusvalandžiu anksčiau', tai 
lenkai ko klebono nesudraskė. 
O kai lietuviams nuo pusės de
vynių pamaldas nukėlė į 8 vai., 
tai lietuviai ;jpė pusės žodžio dėl 
to nepasakė. .

Taip pat vyskupas rašė apie 
kunigą Maceką, kad gerai išmo-- 
ko lietuviu kalbą. Jis ir yra vie
nas iš visų lenkų kunigų, kuris 
yra tikras kunigas ir politiniais 
lenkų reikalais neužsiimą. Sma- 
lėnuose ankščiau buvo į- lietu-

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai---------------- $800
2. Jurgio Jašinsko, MELA GTNGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.

minkšti viršeliai ___________________ ________________ ______
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai

LAST YIAR t^SO SCMOOU ■ 
AGBCHILDRSN BETWMtll 
THS MBS OP 3 ANO »4- J 
WERE KUXED BY MOTO* V 
VEHICLES N THE U.S.' 
Charles m. mayes/ 
PRESIDENT OF THE CHICAGO 
motor club, asks drivers 
TO Be ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

k p - NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
ij j. Aūgustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai —------------------------------ ------------ .$2.50
Ž J. Aukštaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT- 

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai----------------$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI- 
i JMAtS, 104 psk, su žemėlapiu, minkšti viršeliai------- $2.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

"mfiikšti viršeliai, 52 psl._______________________ $1.00

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. . TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

LIETIWIŠKĄJĮ PAMARĮ
Ir pmftsials apralo Pamarį, aanos ]• 

tr jĮtiėlĮž. IjBO llafvvliky viatovanffiv sąrašas. Knygos 
,yiriWla!.

alku kraštu laikė lietuviški", 
be'Apie lai liudija toks įvykis. Kai 

j Suvalkų kraštas buvo prijung
tai lietuviai 
•ėjo tarnau- 

C.entri- 
: kiečius

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

x Tėviškės Žiburių Nr. 37 greta irų okupuotos srities, nedidelis 
yienas antro telpa du straips- skaičius iš Prancūzijos ir Šveica- i 
ųiai, kuriuose ryškiai išskaito- rijos. Buvo sunkumų surasti f 
|aas lenkų charakterio dvivei- populiarų politiką, kuris galėtų 
diškumas: vienaip kalbėti, ki-1 visus suvienyti, paruošti sugy-į 

venhnui su tautinėm mažumom.1
iva* 5.: u sunra- C —
uvis moka len- 
> ir lenkas. Jei- 
lenkiškai lanko
tai jau tokį lie
ja ko lenku. To

li kunigais nenori 
duoti lietuviams pamaldų, kad 
galėtų įrodyti, jog č:a nėra lie
tuvių, o tik lenkai. Ir jeigu lie
tuviai eitų į lenkiškas pamaldas, 
tuomet vyskupas pasakytų, kad 
Seinų parapijos nėra lietuvių ar 
net visame Suvalkų trikampyje. 
Tada statistika būtų labai pa
prasta — 100% lenkų.

Mes, tikintieji lietuviai, ne
galime tylėti. Mums daroma 
sunki moralinė ir fizinė skriau
da. Mes norime, kad visa vie
ša pasaulio opinija žinotų, jog 

| Suvalkijoje lietuviai yra pasiry
žę ginti savo tikybos ir tautos 
reikalus. Pasiliksime tokiais, 
kokiais buvome nuo amžių — 
ištikimais Dievui ir Tautai.

■ Alabto Ateoee <ayg* a>raMntl paskutiniu 90 (186^1969) metų 
Oiatfbt Mehrrfu gyredmą ir tu aUlktua darbui 664 pat Kaina 

IVtido AJMriko* Lietuviu marijov Draugija.

s’VtBTtBje pirmai CMcagon atvtfiavęg lietuvis, ptrmoe
Hra TPlMitjiM, Ja ttorfuifsuotfle ialpoe draugUoc, statyta bai.

tetekti IktoaMTkarta “ “ ... .................. ~
dborai, 9 btfaythi 

te DwM dokumrotd katJi 
teta otaotadju atlikti darbai,

t viskas pamaldas lq|u(pjamas kai. Po pirmojo pasaulinio ka 
I lenkiškumas, bet kai atėjo kle- ro centrinės Lenkijos lenkai Su 
IbonaaL ktm. Macekas. pa m ai 
idos dabar vyksta reguliaria 
tjokių lenkišku priedų.
j Punskas prieš pirmą pašau- Į 1 ; 
jlini karą buvo grynai lietu\iš-Ic 
įkas. PF20-21 m. užėmus len- lenkų k 
• kams Punską, atsirado lenkų tar Denk.ji 
nautojų ir d\aruose naujakurių,

I (osadnvkų).
J j

Kode! lenkai Punske faips 
smarkiai gausėja? Visų pirma, 
vyskupas didina lenkų skaičių, Į 
antra, lenkai smarkai varo Su- Į

’ valkų trikampyje lenkišką k'olo- 
jnizaciją Vokiečiai mažiau i u 
tempu ėjo su kolonizacija. Pa
vyzdžiui, vokiečiu okupuotose 
prūsų žemėse ištisus šimtmečius 
išsilaikė lietuviški pavadinimai 
ir lietuviška kalba. Lenkai ir 

| rusai lietuvius greitu tempu 
lenkina ir rusina. Lenkai ver-į 
čia lietuviškas pavardes į len
kiškas, kaimų ir miestų pava
dinimus į lenkiškus. Rusai už
ėmę prūsų kraštą, iš karto jį Į 
surusino, pakeisdami lietuviš
kus pavadinimus į rusiškus ir 
įvesdami tik rusišką kalbą, nors 
ten nemažai gyveno ir lietuvių. 
Rusai ir lenkai šaukia, kad hit
leriškas fašizmas naikino tau
tas. O ką lenkiškas ir rusiškas 
fašizmas daro lietuvių tautai?

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

JO, VISUOMENtS YEIKAJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS* 
Or. A J. Gv«wn MINTYS IR DARBAI, 2» p«L 1906

metų {rykliu, Jablonskio ir Totoraičio Jauna® dienas ir jrajį- 
rftplnlmą ___________________________________

Dr. A J. Gu««an — DANTYS, jų prleMūra, aveikata Ir frofia.
Kietai® virtellala, vietoje >4.00 dabar tik -----------------
MlnkStal® virSellal® tik--------------------- -----------------------

Dr. A A Gu*Mn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtl.
Kelionė® po Europą J«pfldžiaL Dabar tik -----------------

Galima taip pat ublsakyH palto, ataluntv® čak| arba motwy ordwt prta 
nurodyto® kalnoa pridedant 50c. poralimHmo maldoma.

Iš po ilgos 150 metų truku- 
daro, kenk-Įsios sunkios vergijos ir 1914.-18 

geriems į metų karo audros kėlėmės pa-' 
šiuo atveju lietu- kenčiamai ekonominėje srityje,! 

bet nedarėm pažangos politinė
je. Turėjome perdaug partijų.. 

iTai labai silpnino valstybę. Vė- 
•liau buvo prieita prie vienos par- 
j'tijos, kuri slopino kitų partijų1 
politinius užsimojimus. Pagalia u. 

(“■prieita prie to, kad politiniai prie 
Į šai buvo sodinami į Brzescio 
( tvirtovę ir kalėjimus.
I Baimė dėl valstybės saugumo 
Įvertė persekioti tautines mažu-" 
mas — ukrainiečius, gudus*, lie
tuvius ir kitus. Jų turėjome ne
mažą nuošimtį. Ūkinėje ir re
liginėje srityje negerbėme gau
sios savo mažumos. Iš žydų da
rydavome juokus, niversitetuo- 
se prieidavome prie žydų mu
šimo. Aplamai, nelenkas Len

kijoje buvo traktuojamas kaip 
antros klasės pilietis. Tai la
bai gerai jautė mažumos. To
kia vyriausybės .politika skaldė 
valstybės gyventojus. Romos 
katalikų tikyba buvo laikoma 
lenkų tikyba. Kitos tikybos bu
vo blogos o žydų —blogiausia 
(Kristaus žudikai). Nebuvome 
gėri krikščionys. Negerbėme sa
vo mažumos ir kitų. tikėjimų. 
Buvome dar nepriaugę prie to
lerancijos, nors didžiavomės sa
vo demokratine sistema ir reli-

Tikriausiai, jeigu būtumėm 
praktikavę kasdieniniame gyve-

daryti. .Nors istorijoje 
daug skaudžių pamokų turėjo, Neturėjome politiko, kuris ga 
^aug skaudžių pamokų turėjo, lėtų Lenkiją sucementuoti, 
bet jas greit pamiršta ir kitas Iš po ilgos 150 metų truku 
panašias klaida: 
darni Įr ' ^ū ir savo 
^Įiim^nains, 
yių tautai/ Cituojame
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Aleksandras Štromas - sovietinis 
“mokslininkas”

Barzdukinės tendencijos laikraščiai įdėjo Dr. Alek
sandro Štromo Anglijon suvažiavusiems frontininkams

tas, kai buvo padarytas disidentu ir pasiųstas į užsieny 
darbui, kad galėtų apšviesti frontininkus ir jų bičiulius. 
Jeigu šiam darbui jis nebūtų tinkamai paruoštas, tai lei
dimo išvažiuoti iš Lietuvos jis nebūtų gavęs. Savo laiku 
Maskva siuntė į užsienius “kriaučius” ir “kalvius”, bet 
jie tik pagadindavo viską. Patirtis jiems parodė, kad so
vietų imperializmui gali būti naudingas tiktai tas užsie
nin išsiųstas pilietis, kurs yra apdairesnis ir geriau infor 
muotas, negu tie, su kuriais jam teks susitikti ir nukreip
ti “teisinga kryptim”. •

Kad Dr Štromas, skaitydamas frontininkams pas
kaitą apie „politinę orientaciją” dabartinėje, Lietuvoje, 
matyti iš susidomėjimo jo paskaita. Tremties “inteligen
tai” pripažįsta, jog tai buvo gerai paruošta “mokslinė 
paskaita”. Ji buvo “aukšto lygio”, informacijos ’ “buvo 
tikslios” ir daugeliui buvo labai malonu skaityti teisių 
daktaro studiją. Kad tas “daktaras” yra sovietinis, kad 
jo teisės, makslo, informacijos ir įvykių vertinimas yra 
sovietinis, t. y., iškraipytas, persuktas, sakytas ir nepa
sakytas, tai surambėjusias smegenis turinčiam ir sens
tančiam inteligentui jau ir i galvą neateina.

Vakar šioje vietoje citavome pirmą Dr. Štromo pa
ragrafą, kuriuo jis pradeda “istoriškai oficiozine, tary
biškai komunistine sąmonę”, bet nesiteikia paaiškinti, 
ką jis šiuo mask vinių žargonu nori pasakyti. Jeigu turi 
galvoje oficialią sovietų karo, jėgų primesta “sąmonę”, 
tai vienas dalykas, bet kai jis tvirtina, kad ta sąmonė jau 
turėjo šaknis Lietuvos gyventojų sluoksniuose^ tai jau

Vilniaus šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios

pramoko politikuoti. Būdamas

minusia turėjo atkreipti dėme
sį į politinį šio romano aspektą. 
Jis turėjo nusimanyti apie Ame
rikos lietuvių politinius užsi
mojimus ir tikslus. Jam turi bū 
ti žinomas Amerikos littuvių 
daugumos širdies skausmas dėl 
lietuviams primestos vergijos. 
Jis žino, kad kiekvienas lietuvis, 
palikęs artimuosius ir apleidęs

Premijuotame remm šunie-

skaitytą paskaitą. Vieni Įdėjo ištisą jo studiją, o antrieji kitas dalykas. Pirmoji gali būti nustatyta sovietų karo jė- 
padarė tiktai jos konspektą. Bet nė vienas frontininkų K1! Įsiveržimo dieną, bet antrajai reikia įrodymų. Jiškal- 
politiką peršąs nepasakė,.kad tas Anglijoje tyliu ir ste-Į^a apie “komunistinę sąmonę , tai kuriems tikslams jis 
buklingu būdu atsiradęs daktaras iki išvykimo dienos Aen prikergia dar “tarybinę”. Yra tiktai vienas“komūniz 
buvo patikimas “tarybinės” Lietuvos vyriausybės aukš- mas ^ik “tarybinis . Kitokio komunizmo tuo tarpu nė- 

tas valdininkas.

Jis buvo ne tik rusų lietuviams primestos valdžios 
šalininkas ir glaudus bendradarbis, bet jis ir. patiems ru- • 
sams aiškino, kaip kapitalistinėse valstybėse bandoma 
apsisaugoti nuo patvirkusių ir išdykusių vaikų. Be jau 
vakar minėtų žinių, skaitant Štromo paskaitą, reikia tu
rėti galvoje, kad jo rusiškai išleista knyga buvo pavadin
ta ,‘Kova su nepilnamečių nusikalstamumu kapitalistinė 
se šalyse”. Visi žinome, kad niekur nebuvo tiek nepilna
mečių nusikaltėlių , kiek jų buvo Rusijoje. Jų buvo aibės 
perversmo laikais, jų yra daugybė ir šiandien. Tuo tar-

Tarybos darbas. Niekais pavers 
ta- tremtinių StfaMų bėgusi nuo 
okupanto ir sukurta tremtyje. 
Tai šeimai, rodos, labiausiai tu
rėtu rūpėti Lietuvos laisvės rei
kalai, bet ji doroviškai sugniuž
usi ir pagrindiniu savo reikalu 
visai nesirūpina. Amerikos lie
tuvių vieningumas, jų pasiry
žimas aukotis, jų pasiekta to
lerancija, jų atlikti dideli dfir 
bai nueina niekais kada ištvirks- 
ta kovos pagrindas — dorovinė 
lietuviška šeima.

Iki romano pasirodymo Ame
rikos lietuviai didžiausiu lietu
vių tautos priešu skaitė rusą 
komunistą, pavergusį nepriklau
somą Lietuvą,, panaikinusį Lie
tuvoje galiojusias teises ir api 
plėšusį visus darbėlesnius lietu
vius. Iki romano pasirodymo, 
lietuviai žinojo, kad su komunis 
tais nuėjd tiktai lietuviškos pa
dugnės.. Lenino policijon stojo 
Petrogrado padugnės, tos pačios 
padugnės stojo ir okupacinės 
“tarybų” Lietuvos tarnybon. 
Raudonarmietis, rusas čekistas, 
komunistų partijos narys ir mi
licininkas buvo girtuokliai, pa
leistuviai, vagys ir prievartau
tojai, tuo tarpu Almenas di 
džiaūsiuoju romano didvyriu pa 
darė tarybinės valdžios milicinin 
ką, už ištikimą tarnybą gavusį 
leidimą praleisti atostogas Ame
rikoje. Almenas bando griauti 
lietuvių tikėjimą komunistų nie 
kšiškumu ir žiauriu elgesiu-sū- 
nekaltais žmonėmis. Almeno mi 
licininkas yra pareigingumo pa
vyzdys,, o. išsigelbėjusio-nuo mir 
ties pavyzdingo lietuvio šeima 
pavaizduota, visai, supuvusi.

Užpraeitą penktadienį Mar
quette Parko Fieldhouse salėje komisijos pirmininkas^ jis pir 
įvyko • Chicagos Lietuvių Spau
dos Klubo narių susirinkimas. 
Trumpus referatus apie marijo
nų premijuotą romaną skaitė 
Martynas Gudelis, kan. Vaclo
vas Zakarauskas ir mokytojas 
Ignas Serapinas. Tuo pačiu 
klausimu pasisakė dauguma 

: Spaudos Klubo narių.
Karzys Tautkus užrekordavo

kalbėtojų pareikštas mintis, • tėvynę rūpinasi gimtinio savo 
jas nurašė ir pateikė skaityto-' krašto laisve.
jamš. 'štai pagrindinės Gudelio Almenas keliais coliais apdai- 
mintys apie paskutinį marijo^ rėsnis už Volertą. Jis, prieš ra- 
nu išleistą romaną: gydamas, pasidarė planą. Jis iš

Šis klubo sūri rinkim a.s buvo anksto žinojo, ką rašys ir kaip 
reikalingas literatūros vardu rašys. Jis žinojo, kokios bus pa

grindinės romano idėjos ir kas 
bus svarbiausieji romano did
vyriai'. Jis iš anksto žinojo-,,ko
kios biB pagrindinės idėjoš ir 
kurios Bus antraeilės. Jam būvo 
aišku, ką teks tiktai prabėgo
mis paliesti ir kam teks kirsti

lietuviams užtrauktai didelei gė
dai. Tenka apgailestauti, kad tą 
gėdą sukėlė nekas • kitas, bet 
lietuviai dvasiškiai — tėvai ma
rijonai, Ar jie padarė klaidą, 
neapsižiūrėjo ar pražiūrėjo, są-

- .. r A....... ..r.:..|to klausimo mes čia nekelsime iš visos jėgos.
ir nespręsime. Reikia manyti,_____
kad tuo reikalu jie patys pasi- netnrėjk) jokios, nuovokos.

ra. Yra senų socialogų svajotojų minimas Įsivaizduotas 
komunizmas, bet jis labai skirtingas nuo “tarybinio ko
munizmo”. Žodis “tarybinis” taip pat būtų reikalingas 
tikslios interpretacijos. ‘Tarybinis” jis galėtų būti, jeigu 
jis būtų pagrįstas žmonių pasitarimu ir pritarimu; jeigu.' moningai ar nesąmoningai, 
būtų kreipiamas -dėmesys -Į laisvai, be partinės prievar-. 
tos, rinktų žmonių atstovų pasitarimo vaisius, bet nei 
Rusijoje nei Lietuvoje tokio žvėrelio nėra. Rusai/‘tarybi- vert-

Almenas anojo, ką darė, o Vo

- -— VėteritL dž. Adolfes.if Ma- 
' rijai Dėlū® Vasario W gnfinazi- 
rjt^ flidkiflifr štipendųčtaš. 1977 
—t97& m; paaukojo G3Ū dol., o 
Pranas- ir Irena Sekmokai. tam

Kazys Almenas. Jį parinko mari pornografija, bet politinė tomą-

niu” vadina tokį nutarimą, kurį paskelbia-'komunistų par-j nima atlikti trim aspektais. Man sio j JOmane- e^nčią. pornogfa- ?
tijos sekretorius, visai nekreipdamas jokio dėmesio Į ki
tų nuomones. ■ AGU-į* ‘ /At

Bet Štromas visai iškrypsta; iš- mokslinės vagos,kai

teko to gėdos romano politinį ją,Jj. visai nėšurivokė apiė<ppli 
aspektą panagrinėti. Romaną, romano svarbą. Katalikai

pu Štromas buvo Įpareigotas rašyti nė apie koVą su nilši-f
kalstamumu Rusijoje, kur tų nusikaltėlių skaičius buvo Į jis, norėdamas Įrodyti tos “kairios inteligentijos” sąmo- 
ir tebera žymiai didesnis, bet kova sV~ nusikalstamumu nės šaknis, tuojau skliausteliuose pacituoja Liudą Girą, 

Antaną Venclovą, Justą J’aleckĮ, Juozą Vaišnorą, Petrą 
< Cvirką ir Salomėją Neri. Bent truputi patirinėjus jų gy-

jonų parinkti “literatūros spe- no didesnė, negu,
cialistai”. Autoriui už naujas 
idėjas marijonai sumokėjo tūks 
tautinę,- o Draugo knygos; klu
bas jį isleidCF ir dabar katalikiš- 

venimo ir minties raidą pamatysime, kad nei vienas apie' kam ir visokiam mūsų jaunimui., 
bet koki “kairumą” neturėjo jokios nuovokos. Kaip Liu- siūlo.
das Gira, taip Salomėja Neris buvo dešiniųjų mokyklos 
auklėtiniai, o vėliau ir auklėtojai. “Kairiausias” ,

moralinė. ž. J-,. x
Mes čia Amerikoje (turiu gal

voje vyresnes Amerikos lietu
vių kartas i d&ugumą dypukų) 
įsitraukėm į Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbą. ALTAs visą lai- 

Marijonų parinkta vertinimo- ką stengėsi ir steigiasi vėsti'

“kapitalistinėse’ šalyse“. ■

Tai reiškia, kad Dr. Štromas, pradėjęs šią stddiją, 
turėjo turėti leidimą prieiti prie teisinės užsienio valsty
bių literatūros. Jis turėjo progos susipažinti su gyveni
mu užsieniuose? Tokius leidimus gali gauti labai jau iš
tikimi žmonės. Jeigu komunistų partija arba kontrolės 
komisija Dr. Štromu būtų nepasitikėjusi, tai čekistai jam 
nebūtų leidę naudotis užsieniečių medžiagos. Jie leido jam 
užsienio spausdiniais naudotis, o vėliau tikrino jo pa
ruoštą darbą. Kai Įsitikino, kad jis nesipriešina komunis
tų partijos linijai ir yra naudingas, tai nutarė spausdin
ti knygos formoje ir leisti; rusams pareigūnams ta me
džiaga naudotis.

Bet tai taip pat reiškia, kad Aleksandras Štromas 
yra gerai susipažinęs su užsienio gyvenimu. Jeigu sovie
tų valdžia Įpareigojo Štromą rusams parašyti knygą 
apie kapitalistinių šalių naudojamas priemones kovai su 
nusikalstamumu, tai jis turėjo būti dar geriau infotmuo- tams pasakė, kad jie neprivers jo galvoti teip, kaip jie jam buto ftlšų primėtomas prievarta.,

jų ga_ Į komisija iš visų atsiųstų romą- kovą už Lietuvos laisvę ir ne
įėjo būti Petras Cvirka bet ir tas čekistu Rusijos gilu- nų ‘<Sau^ skaitikų” pripažino priklausomybę. Į šią tarybą jei 
įėjo būti Petras Cvirka beo ir tas čekiolu kusijos gilu i ^riausiu> komisijai pir- na visos Amerikos, lietuvių, on- 
mon vežamas, rado leikalo partini savo bilietą įkišti Ij^i^inkavo V. Volertas, turėjęs ganizačijos, kurios- nuoširdžiai
miegotą čiužinį, kad kartais kas nors nerastų jo kišenė-[turėti bent koki supratimą apie 
je. Liudas Gira ir Justas Paleckis, pratę agentaiiti, tapo 
sovietų imperializmo agentais. Pinigas ir jiems buvo svar 
besnis, rfegu bet koks “kairumas”.

Kalbėdamas apie poetus Dr. Štromas tūrėjo’ paiši
nėti poetą Kazį Jakubėną ir pasakyti, kokia jū btivO 
manė, panagrinėti josios gylį. Dr. štfūiną Maskvos ttai- 
versitete esantieji čekos agentai apmokė šoviėtmiu žaf- tikslo^ jie Jakilbėlią fiiižudė. 
gono, tuo tarpu kai Kazys Jakubėiias atvykusioms čekis- Jakubėfias' frtiVO kairus žmogus, bet komunizmas

literatūrą, šiuo atveju svarbu 
yra faktas, kad Volertas buvęš 
Barzduko . Įsteigtos . Amerikos 
Lietuviu Bendrudmeiies piffcii- 
ninkas. Bfepifmininkaudamas,

siekia Lietuvos laisvės.- Bendrą 
kalbą rado visos patriotinės or
ganizacijos, ir dirba bendrą dar
bą. Ką Almenas save romane pa 
darė? Jis viską apvertė aukštyn 
kojom. , -

nori Jaktibėiiū valios čfekistai nepalaužė. Nepasiekę savo

TSSM

.ALGIRDAS GUSTAITIS
ę

Ką Egiptas pasiekė per 2.000 metų?

sudarydami 1130 dol. apimties 
stipendiją, kuri, jųpageidavimii, 
BūVtf paskirta:Smo ir Genutės 
’Kudirkų, dukrelei Lolitai antrus 
metus mokytis Vasario 16 gim
nazijoje. Pereitais metais 1000 
dol. Lolitą buvo- parėmęs viena 
Sekmokair Marja Delta, be ta, 
dar žymiai papildė, šiai gimnazi*- 
jai fėttitl komiteto jau turima^ 
laimėjimų dovanas lino aud&,

— Prancūzijos premjeras Bar 
re prašė prezidentą leisti “Coifc 
corda” nusileisti Amerikos ae
rodromuose. Prancūzijai tai esąs 
svarbūs pajamų šaltinis.

— Solistė Maria Callas, panoru 
dideliu derliumi, vakar užsakė 
daugiau Amerikos kukurūzų. šį 
kartą ji nori gauti 100,000 met
rinių tonų.

i Manau, jie yra enkavedistai. Iš karto nfesrivaldo- lietuvio, atrodo^ flėra. fe būtų, prašyčiau talkos tiem f Bežiūrėdamas tūkstančius vertingų eksponatų mu- 
mas pyktis užžiebia mane, pagalvoju: “Jūs raliuotieji enkavedistams Nilo upe pdffliideiiiu paleisti, gal iš- ziejuje, paskęsti datose, įvVkiif eigbšė, nustatytų pap*

Įspūdžiai po kelionės Egipte
Palieku Ispaniją

(Tęsinys)
Visi turi ilgas istorijas, daugybes datų, pavardžių. 

O lenai didelį laikrodį, matote bokšte, padovanojo 
Prancūzijos valdovas, bet laikrodis ėjęs tik tris die
nas. Gi atsilyginimui egiptiečių padovanotas obeliskas 
dabar tebepuošia Paryžių.

Sustojame Khan EI Khalili prekyvietėje. Gidas 
klausia, ar norėsiu išlipti. Aplinka tokia, jog kiek ne
jauku iš auto koją iškelti. Bet išlipu, įeiname į bran
genybių parduotuvę. Ypač gausu sidabrinių dirbinių 
ir gerokai skirtingų nuo europietiškų. Detalių išbaigi
mas labai menkas. Kainos neaukštos, pasiderėjus nu
leidžia. /

Kaip enkavedistus atiduoti NHo žuvims?

Iš kelionės grįžus viešbučio stale matau kelius So
vietų Rusijos pasus. Pirmoji mintis, o gal tarp jų yra 
koks lietuvis?

Viešbučio keltuvas mažas maždaug dviem žmo- 
niems, įlipau vienas, paspaudžiu, apačion. Sustoja se
kančiam aukšte ir mat#u tris gerai sudėtus jaunus vy
ri, 
nęs 
mc

velniai, mano tautos žudikai!’’ Ir tuoj mezgi! nrhitiSi dirfrtutttė nuostabų pladą. Kad ir pasodinus r kiaurą ročių; pavaizdavimuose bei neišaiškintuose pavaizda? 
kaip juos sunaikinti. Gaila, keltuvas turi tvirtas šie- valtį. Aišku,- patsidfivčlfs galėtą įskųsti ir bandytų ma- vimuose.
nas> bevažiuojant nėra kaip išstumti. O būtų puiki pto- flė pasrOvitii paleisti.
ga sumažinti enkavedistų skaičių. Jie dvokia, kaip ' Keliuosi nuo stalo( einu į vidurį, ti&iškai besikal-
metus nemaudyti veršiais Apsirėdę neblogai. bančių ir garsiai lietuviškai paklausiu: “Ar čia yra

Nusileidus, jie greitai išlipa, į mane dirstelėję, su- Sėtuvių?’’
rezgė keletą anglikų žodžių^ Aš pažvelgiu ir gerai įsi- Visi staiga nutilo, sužiūro į mane, Tyla. Aš ramiau 
dėmiu jų veidus. Vienas kiek kumpa nosim rausvo vei ■ šiai' sugrįžęs atsisėdau laukti pusryčių! tarsi nieko ne- 
do. Antras stambių ■ pečių, augalotas. Trečias atrodo buvę.
kukliau. Visi apie 3Q-3& metų. Eidamas tas kumpano-' Niekas nepriėjo, niekas nei židžio nepasakė, nors
sis truktelia pečiai, reiškia jam netinka civilinis rūbas, * palaukiau) iki visi išėjo, kaip tik pro mane. Tie žmo- 
bet tvirtapetis eina, tarsi- niekur nieko.

Sužinau, rytoj atvyks į Kairo Rumunijos preziden
tas. Ar ne tuo tikslu atsiųsti enkavedistai?

Vakare, apie pusė dešimtos, vėl nulsileidau apa
čion. Prie lauko durų pastebiu visus septyūius enkave
distus. Aiškiai matyti, neseniai nusivilkę kariškus rū
bus, visi tiesūs, žvalūs. Jie sėda į tris civilius automo
bilius. paskutiniam, kuris dar tebėra'prie durų, tas jų 
tvirtapetis viršininkas, it tuoj pradėjo triūbyti, 1

atrodė kaip paprasti dtfrbiiiiflkai ar jų žmonos. 
Kas žitto, gal ir enkavedistai.

Kitą dieną jie staiga dingo, Drauge išnyko ir en
kavedistai.

bos?

. iH’kri besikalbančius. Jie įrispraudŽia prie ma- 
ir mes keturiese pamažu leidžiamės žemyn. Esa- 
tiek susigla -dę, jaučiu vieno širdies plakimą, o 
negyvas kom iuteris Maskvos patentuotos gamy-

Pasirodo? Egipto valdovai (faraonai) ar jų žmo-1 
nos nebūtinai galėjo būti tokie gražūs, kaip jie pavalė 
duoti išliko. Aitų laikų dailininkams būdattę įsakoma* 

f jų valdovus pUvaižduoti galimdi gražėšhids. GdlitnaŠ 
dalykas, kad dailininkas (skulptorius it kifokd), sa< 
vO valdovų, jo žtnoną pataiždavęs gražiausiai, gadda* 
vo didesnį atlyginimą. Bet dabar stebimės, kad seno* 
vėje egiptiečiai buvę labai gražūs, vis pamirštant, kad 
tas grožis gal hetikras.

Vyrai būdavę vaizduojami tamsesnės spalvos, 
maždaug rusvi todėl, kad jie daugiau laiko praleisda-^ 
vę lauke ir jų oda tikrai buvusi tamsesnė nei namuose 
betriūsiančių moterų. Kojų priekin pastatęs valdovas 
reikšdavo, kad jis stovi greta jo gražiausios ir gtnfan- 
sios žmonos, ar tokių dar.tebetnrįs

Lietuvių tautos istorija skifštytlna į Metanus pe^ 
rijodus. Pirmas nuo lietuvių genčių pradžios iki dd* 
šimto atnžiaas po Kristaūs^dnfras nuo X a. itiXLII £ 
pabaigos; trečias nuo X1V a> iki ItlfB lm vasario &dų 
ir ketvirtas nuo to laiko mūsų dienų. Lietuvių tau' 
tos istorija, palyginus egiptiečių, yra gana leflgĮa,

I

Kyipto Kairo Huziejiije ’

t Milžiniški archeologijos, senojo egiptiečių meno 
tartai sukaupti Egipto Kairo Muziejuje (angliškai 

tvirtapetis viršininkas, it tuoj pradėjo triūbyti bai- EgjplJ8’1 Museum CdiraJ, esančiam Kairo miešte. 
dyti egiptietį taksi vairuotojų, stovintį priekyje jų au-| ’s’ ^,n.° aP’® senovišką egiptiečių meną, senie-, 
to. Egiptietis makaloja rankomis rodydamas, kad da- n^' Oaug^elis norėlų žinoti daugiau. Geriausia* pasau- 
bar negali važiuoti. Jie dar patriūbija ir tuoj tisos trys ^'ie Į°kjas ž*nms pagilinti yra šisai muziejus, 
enkavedistais nusėstos mašinos važiuoja atbulos, įsu
ka į gatvę ir < 
bus kokių nepaprastų naujienų rytoj? , \

Atsikėlęs iš ryto cinu pusryčių į viešbučio valgyk 
lą viršutiniame aukšte. Matau, prie stalų susėdę apie|^ 
trisdešimt asmenų, \ rų moterų ir kalbasi rusiškai. 1 
Atsisėdu taip, kad visus galėčiau gerai apžvelgti. Ste-j 
biu, ar nepamatysiu lietuviško veido. Ne, nei vieno

lauko muziejus saugomas ginkluotų ^argybi* nors daugelis lietuvių jos nelihč 1F tfk fuigrltiboiiiiS 
dingsta*nakhj"ef Kur* jie "išskubėjo? Ar ni9- VM«ic Pilna sąrgybinių. Įeinant neleidžiama pradeda skeričiotisnuo mkMflttg n ko UrikMid.

įsinešti foto aparatp*^, ^inyws-piawewow
Muziejuje praleidau nemaž vahindą, bet pažinau, 'aP*e ankatėanhis 

alyginus su tenai esančiais meno turtais, labai daug. Į
t

^.begaliniai mažai. Kyla noras pradėti studijuoti ir pa- Šiomis dienomis pradėsime spausdinti t
tirti daugiau. . /Lietuvos p^aradiūio dokumentus į

i — Nmjlwtx, ^tri. — Monday, &fiethiėr'



DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINR CHIRURGIJA
6449 PuUUU M* (Crrrferd

Building). T«L LU 5-6446 
Priima ligonius paial smuUruni 

Jei ueaw&4igp K MbamhmU 374-BOOi.

DR. C. K. BOBELIS 
LUKŠTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-C533 

Fax Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

tis Oreutea, Prk vėliavų garbės prarado kūdik'Us budėjuos Bai 
sargyboje asisUvu panelės: tau-‘ tuxxsiuose Rūmuose.
tioiuose rūbuose pasipuošusius
— Tričytė Raniunė, Krutujytė Jšeųoedy. patarė savo preziden 
Regima Kytigriailė Zuzana ir 
Stakėuaiiė Loca.

O vėliavų palydos koloną su
darė tautiniais rūbais paslpuošu 
sios ponios ir panelės: Buiakie- 
nė Marija, Česniu skaitė Rūta, 
C^snauskailė Rita, Giedraitytė

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

t ui nevykti į teatrą, kuriame jis 
buvo nužudytas.

Kennedy sekretorė, kurios pa
vardė buvo LTicolu, patarė jam 
nevykti j Dalias, kur jis buvo 
nniudyLs.

"Nes tu esi Vieip^H, mano prieglauda. Aukščiausiąjį tu padarei 
sau buveine. Tali neatsitiks nieko pikta".

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westcheater Community klinikos 
Medicinos direktorius

1XJ8 S. Hanheim Rd., Westchester, IL 
VALANDOS: S—9 uarbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 562-2/27 arba 562-2726

rįta, Kač'iųdpąnė Aldona, Į.kpi- į sandėlį.
nįenė Ona, l^ulska-nė Bronė, ’ Lee lūrvey Oswald šovė Ken- 
Orenūenė Viktorija, Prauskevi- nedy iš sandėlio ir iš ten bėgo į 
ėieuė, Elena, Bepeik ienė Bronė, teatrą,
Slakėnienė Veronika, Trisienėj Pavardės Lincoln ir Kcnueiiy 
Dpllina ir Vaičiulienė Aleksan- turi po septynias raides.
dra. I Astyenys Andrew Johnson, ir

Šventės rengėjai, poniom ir*Lyndon Johnson kiekvienas tu- 
panelėm, kurios čia pažymėtos,' ri po trylika raidžių.
už pupšaų dalyvavmią tautos i Asmenys John Wilkes Booth

' Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo Žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruosę darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

Viri žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: . »

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

Rem GI 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzi« Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinu Ml 3-0001,

ir pagarbą.
Šventės Rengėjai

TEI____ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3VŪ7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DK. FBANK VLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis Prilaiko akinius ir 
'•contact lenses*”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SĘIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS ’CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad; 1^-4 popiet, 
kecvjrtd. 5—7 yaL yak. 

uhšd telef.: 77Š-2880 .
Rezidencijos telef.: *448-5545

yytv,tą!jkąs ; 
, GYDYTOJAS, ią CHIRURGU j 
Bendra praktika,, spec.-MOTERŲ ligos.

-r.aas ZC52 WEST 59th STREET
< V 7«Vpr ’Matt ’ -
ofisoi'vXu ’ pirm., ąntrad., trečioj, 
ir peihrtt 2-4"ir 6-8 vai vak. šeštacfieį-

Augius

MIRŠTANČIAM dvare

Seną dvarą tamsa jau apsupo, 
paslaptingai dar sušlama medžiai a ugšti, 
žemė kvėpuoja giliai — ją prilupo 
lietusio botagai balti ir ilgi.

Pro atdarą langų dvasia man išklydo 
paslankioti dvaro tamsiais pakraščiais, — t
jai vis dar gaidys po nakties neprągydo, 
ji vis dar gyvena šešėliais klaikiais...

Mintimi pasivaikščiajau vienas po sodą, 
sUjdąr^ė alėjas ten laikas, ir jis 
pagąmino čia ūpą tą liūdną,vienodą: 
namuose, aplinkui, čia slenka naktis...

Fisharmonija girdisi, vaisa raudoja, 
tirpsta valsas, kaip, vėjas, kaip kvapas, name — 
sodp vėjas naktinis slaptiųgai byloja, 
tųąft-jis. 1»X1W aidp» dar ne!...

' Arėjas Vitkauskas
Kalhęliškių mokykla, 1929.V.29 d. vasarą

Palaidojom Joną Ciniką

Yra labai nelaimingų žmonių. 
Vienas tokių buvo Jonas Cini
kas. Prieš kelius metus jis palai
dojo savo žmonelę, o už poros 
metų dukrą, kurį buvo ištekė
jusi ir paliko sūnelį, kurs dabar 
jau keturių metukų.

Cinikas buvo nuolat išrenka
mas į SLA 3Q1 kuopos valdybą, 
paskutiniuoju metu buvo vice
pirmininko pareigose. Buvo Al
tos Cicero skyriaus taryboje

Kai prasidarė geležinės už
dangos varteliai, Cinikas kas 
antri metai vykdavo į okupuo
tą. Lietuvą, nors vykdavo su eks
kursiją, bet turėjo drąsos ir kas
kart vietoje Kauno slapta ap
lankydavo prie, Ramygalos savo 
gimtą kaimą įr tėvų kapus. .

S. Paulauskas

| nas turi po penkiolika raidžių.
Abu žudikai buvo nužudyti 

prieš pradedant jų teismą.
Abiejų Jonlisonų priešiškųjų 

prezideųtinių kandfdatų pavar
dės prasidėjo raide G (Grant ir 
Goldwater). <
' Kaip išaiškinti lokius sutapi

mus ‘k
Ir kas galėtų parengti atitin

kamai įdomius sutapimus iš 
lietuvių tautos istorijos/

Kęstutis Gardinas

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

Iškilnpiųfai atžymėta { Po vėliavų pakėlimo buvo 
, Tautos, šventė

iūais'2-4 vai. poįiiėt Ir; kiti' laikįj . (B). LBrJiė. MarąueLLe Parko 
’ pagal susitarimu. 1 j apylinkės nariai ir skaitlingai 

\ ' dalyvaujant yisuonLenęi. o ypa
tingai garbingos mūsų ponios ir

’ į. ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS panelės, pasipuošusios tauti-
Aparatai - Protezai, Med. ban- niuose rūbuose š- m., rugsėjo 11

•» 10 vai, ryto dalyvav? vėlia-
■VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—lĮvų pakėlime, prie Mąrųuette pa-
2850 West 63rd SU Chicago. Ui. 6C629

T«lef.: PRospect 6-5084 
■■■■■l—1s

■ i Gėlės visoms progoms
EEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 WEST 63rd STREET
Telfonai: PK 8,-0333 ir PR 8-0834
N’aujojj. Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
. THE. DAISY STORE

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

ar sutapimas?
Arnerikiechį spaudoje skai

čiau tokius nuostabius palygini
mus: /* ?
■**** • ■ - ■ t

Kokie keisti -supuolimai, lie- 
čiantieji J|AV prezidentų ‘Lin
coln ir John F.'Kennedy n užu- 
dymus. ' ■ " A '

Jrie abu rūpinosi gyventojų

NEW BRITAIN, CONN.
Rengiamas Lietuviu vakaras

Švento Andriejaus parapijos 
lietuviai spalio 29 d. parapijos 
salėje, -396 Church Str., rengia 
“Lietuvių vakarą”. Tai jau tre
čias toks metinis pareigimas, 
virstąs gražia tradicija.

parengimų pelnas skiriamas 
parapijas, naudai. 1975 metų 
pelnu atremtuota mažoji pa
rapijos salė. Pereitų, metų pel
nas pajskirtas pirkti kaimynys
tėj žemės sklypui, kur būtų ga
lima, atvažiavus į bažnyčią sau
giai pastatyti automobilius, šių 
metų pelną numatoma skirti 
baigimui mokėjimo už perka
mą sklypą ir jei dar liktų, di
džiosios parapijos salės reman-

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4S05-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tex.: YArdi 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS, AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

lapijos salės

giedotas tautos himnas, 10 vai. 
30 min. iškilmingai įneštos vė
liavos į parapijos bažnyčią, ku
rioje lįuvo atlaikytos iškijniin; 
gos pamaldos ir pasakyta gra- civilinėmis teisėųus 
žaus, turinio tai dienai pritaikin
tas pamokslas, z

Pamokslą pasakė pranciško
nas kun. Viktoras Gidžiūnas. Vž 
liavas nešė: St. Patlaba ir Radu-

Liiicpliias prezidentu išrink
tas I860 m., Kennedy 1960, nu

Ąbų buvo nužudyti penkta
dienį stebint jų žmonoms.

.Abu buvo nušauti iš užpaka
lio, į galvas.

Jų pasekėjai.turėjo pavardes 
Jphnson, alpų buvo Pietiečiai de
mokratai ir abu buvo senatorial.

Andrew Johųson gimė 1808 
ųęu, Lyųdjoą Johnspp. gimė 1908

Vakaro programą, atliekama ■ 
vietos lietuvių pajėgomis. Po j 
programos šokiai, laimėjimai, 
ir bufetas su lietuviškais užkan- ' 
džiais ir gaivinančiais gėrimais.'

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Juozas. Balčiūnas

TĖVAS IR SŪNUS • 
MARQUETTE FUNERAL HOME

Telef.: GRovehill 8-2345-5

1410 So. 50th Ave., Cicero
TeieL: T Ownhall 3-2108-9

PERKRAUSTYMAI f
MOVING .

Leidimai, — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Lipcoluo žudikas John Wilkes 
Buoth. gimė 1839, m., ir Kennedy 
žudikas 'Lee Harvey Oswald gi- 
ųjė 1939, Dįi.

Abu jie. Booth ir. Oswald, bu- 
yo Pieticč'ai garbinantieji dj- 
priimtinas idėjas.

Abiejų “prezider^ę žmones

žemaičių. Kultūros klubo poatosto- 
ginis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 21 (L, 1:00 vaį popiet Šiau
lių namuose, 2417 W. 43 St Nariai 
prašomi atsilankyti ir aptarti bėgan
čius klubo reikalus. Bus ir vaišės.

Rožė DidžgaJvis, rast

Lietuviu Pensininku S-gos narių 
susirinkimas bus š, m. rugsėjo 20 d. 
(antradienį) 2 vai. p. p. Gage Parko 
Fieldhouse patalpose, Wstern ir 55 
gatvių kampas. Bus rodomas filmas 
vyresnio amžiaus asmenims kaip pa
žinti ir išvengti įvairių sukčiavimų.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

N ARI A I:
Chicagoa
Lietuvių 
Laidotuvių * 
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu aiHtumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel?376-1882 arba 376-5996

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3301 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vi»o» program©* ii W0PA, 

149p kil. A M.

Lietuvių kalha: kasdien nuo pir
madienio iki penkiadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Scštadieniaia 
ir sekmadieniai* nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto,

Vedėįe Aldona Daukus

Teist: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AYR. 
CHICAGO, ILL. 60629

The all-American frankfurter adapt* easily and tastefully to 
this economical, sure-to*please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner diah, because it costs only about 50< per aervinf 
tor a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste, and texture, a)on< 
with tomatoes arid green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and s^rve it over mounds of thin *pa|p- 
hetti with fresh criisty rolls and butter. For only pennies thia 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easier.

Choose canned California npe olives In ona qf the ęnajletį 
'pitted ajaas for this (fish (there aVe nine rites to Choose froo •

OUVS-ERANKFURTER SKTIXET SUFFER 
(Meke* 4 to S aervin**).

i canned pitted

1 046.) peckap. 
'irtnkfoHere

H green onlone
2 ublecpoona cooking oil

1 (14k) caa tomaM wedv** JMm
Oat oliva* in wadff**, cut franfca tn *

Anuta cUvąwy*dgM, frank* i 
-ninuta*. 
Brinr V> 
Utaą. Bland 
bt6 tfaa ho<___

BU5*N EirtCS WTTH 
SlXXTBN' rjfyano wtt>l 
OUT WACNMN^. Aff£ >CU 

TO NEficm- 
ATE AM EGU-ABuE 
CLAiA* PVC* P^X’EffTX 

«ueH 
a *MSA3A-u>e*«3£PRR& 

A0F7A UOCfi.

/f»O5T ARE POUCJe^ CONTAIN
OF 65 UNtS OF TBCHMtCAL «?CV^ON 
— ANO O*=TBN . WMaCX VOU MAY .
Mcr U*Oe<^AND. ft A LO6& IS SUS
TAINED, caj- an Aczsggęy-nEp /*/&c/d

®rPF<rr. VEX/,
MOT »N«c«A**Ce CO**rvyz ANO NE<^>- 
TIX-PS AOTU$-S XXJtt CLAIMS wn-M . 
TME adMANv rm yxMt RP-iAlF ME AGCČį 
B* rwr cocw ex e-wic< of v*-yx< ' 
M^OC^on ca «UBU& *<£Ut>*eS I 
AOL%*$*WEK Z/***^# ’ tmfv 4N*at4 
oamArtec *uu-t a*o e*^eRTuy/>c«<* 
W A'KVWO, /RT^/WXTWz 
OF £.0**, Ft ) ANO A>/*F CW*TAiN

BUTKUS - V AS AIDS
1445 So. 50th Aven Cicero, UL Phone: OLympic 2-11)03

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS y
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rėpubite 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginis 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilta, DL 974-4418
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Aleksandras Štromas - sovietinis 
“mokslininkas”

Barzdukinės tendencijos laikraščiai Įdėjo Dr. Alek
sandro Štromo Anglijon suvažiavusiems frontininkams

tas, kai buvo padarytas disidentu ir pasiųstas į užsienį 
darbui, kad galėtų apšviesti frontininkus ir jų bičiulius. 
Jeigu šiam darbui jis nebūtų tinkamai paruoštas, tai lei
dimo išvažiuoti iš Lietuvos jis nebūtų gavęs. Savo laiku 
Maskva siuntė į užsienius “kriaučius” ir ‘"kalvius”, bet 
jie tik pagadindavo viską. Patirtis jiems parodė, kad so
vietų imperializmui gali būti naudingas tiktai tas užsie
nin išsiųstas pilietis, kurs yra apdairesnis ir geriau infor 
muotas, negu tie, su kuriais jam teks susitikti ir nukreip
ti “teisinga kryptim”. A ū

Kad Dr Štromas, skaitydamas frontininkams pas
kaitą apie „politinę orientaciją” dabartinėje, Lietuvoje, 
matyti iš susidomėjimo jo paskaita. Tremties “inteligen
tai” pripažįsta, jog tai buvo gerai paruošta “mokslinė 
paskaita”. Ji buvo “aukšto lygio”, informacijos * “buvo 
tikslios” ir daugeliui buvo labai malonu skaityti teisių 
daktaro studiją. Kad tas “daktaras” yra sovietinis, kad 
jo teisės, makslo, informacijos ir įvykių vertinimas yra 
sovietinis, t. y., iškraipytas, persuktas, sakytas ir nepa
sakytas, tai surambėjusias smegenis turinčiam ir sens
tančiam inteligentui jau ir į galvą neateina.

Vakar šioje vietoje citavome pirmą Dr. Štromo pa
ragrafą, kuriuo jis pradeda “istoriškai oficiozine, tary
biškai komunistine sąmonę”, bet nesiteikia paaiškinti, 
ką jis šiuo maskviniu žargonu nori pasakyti. Jeigu turi 
galvoje oficialią sovietų karo, jėgų primesta “sąmonę”, 
tai vienas dalykas, bet kai jis tvirtina, kad ta sąmonė jau 
turėjo šaknis Lietuvos gyventojų sluoksniuose, tai jau

Gudelis vertina “Saują skatikų
pramoko politikuoti. Būdamas 
komisijos pirmininkas, jis pir 
miausia turėjo atkreipti dėme
sį į politinį šio romano aspektą. 
Jis turėjo nusimanyti apie Ame
rikos lietuvių politinius užsi
mojimus ir tikslus. Jam turi bū 
ti žinomas Amerikos littuvių 
daugumos širdies skausmas dėl 
lietuviams primestos vergijos. 
Jis žino, kad kiekvienas lietuvis, 
palikęs artimuosius ir apleidęs

Tarybos darbas. Niekais pavers 
ta trerirtinių ŠriiMj bėgusi nuo 
okupanto ir sukurta tremtyje. 
Tai šeimai, rodos, labiausiai tu
rėtu rūpėti Lietuvos laisvės rei
kalai, bet ji doroviškai sugniuž
usi ir pagrindiniu savo reikalu 
visai nesirūpina. Amerikos lie
tuvių vieningumas, j(J pasiry
žimas aukotis, jų pasiekta to
lerancija, jų atlikti dideli dfir
bai nueina niekais kada ištvifks- 
ta kovos pagrindas — dorovinė 
lietuviška šeima.

Iki romano pasirodymo Ame
rikos lietuviai didžiausiu lietu
vių tautos priešu skaitė rusą 
komunistą, pavergusį nepriklau
somą Lietuvą,, panaikinusį Lie
tuvoje galiojtisias teises ir api 
plėšnsį visus darbėlesnius lietu
vius. Iki romano pasirodymo, 

[lietuviai žinojo, kad su komunis 
[tais nuėjo tiktai lietuviškos pa
dugnės.. Lenino poličįjon stojo 
Petrogrado padugnės, tos pačios 
padugnės stojo m okupacinės 
“tarybų” Lietuvos tarnybon. 
Raudonarmietis, rusas čekistas, 
komunistų partijos narys ir mir 
licminkaš buvo girtuokliai, pa
leistuviai, vagys ir prievartau
tojai, tuo tarpu Almenas di 
džiausiuoju romano didvyriu pa 
darė tarybinės valdžios milicinih 
ką, už ištikimą tarnybą gavusį 
leidimą praleisti atostogas Ame
rikoje. Almenas bando griauti 
lietuvių tikėjimą komunistų nie 
kšiškumu ir žiauriu elgesiu-su- 
nekaltais žmonėmis. Almeno mi 
licininkąs yra pareigingumo pa
vyzdys, o išsigelbėjusio- nūų mir 
tiės pavyzdingo lietuvio seimą 
payaizdudta.Į visai, supuvusi.

Užpraeitą penktadienį Mar
quette Parko Fieldhouse salėje 
įvyko -Chicagos Lietuvių Spau
dos Klubo narių susirinkimas. 
Trumpus referatus apie marijo
nų premijuotą romaną skaitė 
Martynas Gudelis, kan. Vaclo
vas Zakarauskas ir mokytojas 
Ignas Serapinas. Tuo pačiu 
klausimu pasisakė dauguma 
Spaudos Klubo narių.

Karzys Tautkus užrekordavo
kalbėtojų pareikštas mintis, • tėvynę rūpinasi gimtinio savo 
jas nurašė ir pateikė skaityto^ krašto laisve.
jams, štai pagrindinės Gudelio Almenas keliais coliais apdai- 
mintys apie paskutinį mari j o- resnis už Volertą. Jis, prieš ra- 
nų išleistą romaną: šydamas, pasidarė planą. Jis iš

šis klubo susirinkimas buvo anksto žinojo, ką rašys ir kaip 
reikalingas literatūros vardu rašys. Jis žinojo, kokios bus pa- 
lietuviams užtrauktai didelei gė- grindinės romano idėjos Ir kas 

bus svarbiausieji romano did
vyriai. Jis iš anksto žinojo, ko
kios bus pagrindinės idėjdš iri 
kurios Bus antraeilės. Jam buvo 
aišku, ką teks tiktai prabėgo
mis paliesti ir kam teks kirsti 
iš visos jėgos. ?

Almenas žinojo, ką darė, o Vo 
lertas neturėjo jokios nuovokos.

skaitytą paskaitą. Vieni įdėjo ištisą jo studiją, o antrieji kitas dalykas. Pirmoji gali būti nustatyta sovietą karo jė- 
padarė tiktai jos konspektą. Bet nė vienas frontininką Įsiveržimo dieną, bet. antrajai reikia įrodymą^Jis kal- 
politiką peršąs nepasakė,.kad tas Anglijoje tyliu ir ste-[^a aP\e “komunistinę s^nonę 
buklingu būdu atsiradęs daktaras iki išvykimo dienos ^en prikergia dar tarybinę . Yra tiktai vienas kornuniz 
buvo patikimas “tarybinės” Lietuvos vyriausybės aukš- mas^ tik tarybinis . Kitokio komunizmo tuo tarpu nė

ra. Yra seną socialogu svajotoją miniiiiias įsivaizduotas 
komunizmas, bet jis labai skirtingas nuo “tarybinio ko
munizmo”. Žodis “tarybinis” taip pat būtų reikalingas „ _ __ „
tikslios interpretacijos. “Tarybinis” jis galėtų būti, jeigu neprižiūrėjo"ar pražiūrėjo, są- 
jis būtų pagrįstas žmonių pasitarimu, ir pritarimu; jeigu}moningai ar nesąmoningai, - 
būtų kreipiamas dėmesys į laisvai, be partinės prievar- Į 
tos, rinktų žmonių atstovų pasitarimo vaisius, bet nei

: i -n • un 1 • Kau reixaiu jie paryš pasi- Rusijoje nei Lietuvoje tokio žvėrelio nėra. Rusąi_ tarybi-L^. Esame .pasiskirstę verti- u_
niu” vadina tokį nutarimą, kurį paskelbia^komunistą par-, nimą atlikti trim aspektais. Man. sįQ. j jųmane- esančią pomogra- 

teko to gėdos romano politinį^ fįją įp visai nėriisivokė ąpieTpoli 
aspektą panagrinėti. Romaną, iinę romano svarbą; Katalikai 
kaip žinote parašė veterinorius ypa pasipiktinę fdinanė esanėia 
Kazys .Almenąs. Jį parinko mari pornografija,^ politine rdina- 
Jonį parinkti ‘^literatures spe-- ^q- ^ala yra/dar didesnė, negu 
ciaiistai,?. Autoriui už naujas mOralinė. f 1
idėjas marijonai sumokėjo tūks Mes čiaAmer^^ė 
tautinę, o Draugo knygos klu- voje vyresnes Amerikos Ketu- / 

j\<xu xzx. ouluiucio, 01a x v i • • 1 dabar kafalikis- viu kartas'i dhu^inną^ dypukuJ
turėio turėti leidimą prieiti prie teisinės užsienio valstv- vemm0 yn!rr ifeS ralc'ė pamatysime, kad nei vienas apie kam ir visokiam mūsų jaunimui. įsitraukėm j Amerikos Lietuvių 
ture o turėti leimmą prieiti prie teisines užsienio vaisty «kairumą» neturėjo .jokios nuovokos. Kaip Liu- siūto. ęarybos darba. ALTAs ftsį 1st

tas valdininkas.

Jis buvo ne tik rusų lietuviams primestos valdžios 
šalininkas ir glaudus bendradarbis, bet jis ir patiems ru-; 
sams aiškino, kaip kapitalistinėse valstybėse bandoma 
apsisaugoti nuo patvirkusių ir išdykusių vaikų. Be jau 
vakar minėtų žinių, skaitant Štromo paskaitą, reikia tu
rėti galvoje, kad jo rusiškai išleista knyga buvo pavadin
ta ,‘Kova su nepilnamečių nusikalstamumu kapitalistinė 
se šalyse”. Visi žinome, kad niekur nebuvo tiek'nepilna
mečių nusikaltėlių , kiek jų buvo Rusijoje. Jų buvo aibės 
perversmo laikais, jų yra daugybė ir šiandien. Tuo tar
pu Štromas buvo Įpareigotas rašyti nė'apie kovą su nusi
kalstamumu Rusijoje, kur tų nusikaltėlių skaičius buvo 
ir tebera žymiai didesnis, bet kova • su“ nusikalstamumu : 
“kapitalistinėse" šalyse“ tF - ‘

Tai reiškia, kad Dr. Štromas, pradėjęs šią studiją,

bių literatūros. Jis turėjo progos susipažinti su gyveni
mu užsieniuose. Tokius leidimus gali gauti labai jau iš
tikimi žmonės. Jeigu komunistų partija arba kontrolės 
komisija Dr. Štromu būtų nepasitikėjusi, tai čekistai jam 
nebūtų leidę naudotis užsieniečių medžiagos. Jie leido jam 
užsienio spausdiniais naudotis, o vėliau tikrino jo pa
ruoštą darbą. Kai Įsitikino, kad jis nesipriešina komunis
tų partijos linijai ir yra naudingas, tai nutarė spausdin
ti knygos formoje ir leisti rusams pareigūnams ta me
džiaga naudotis.

Bet tai taip pat reiškia, kad Aleksandras Štromas 
yra gerai susipažinęs su užsienio gyvenimu. Jeigu sovie-

qs tikslams jis

dai. Tenka apgailestauti, kad tą 
gėdą, sukėlė nekas - kitas, bet 
lietuviai dvasiškiai —- tėvai ma
rijonai, Ar jie padarė klaidą,

■ SI 
to klausimo mes čia nekelsime 
ir nespręsime. Reikia manyti, 
kad tuo reikalu jie patys pasi-

i

tijos sekretorius, visai nekreipdamas jokio dėmesio Į ki
tų nuomones. . ‘

Bet Štromas visai iškrypsta, iš mokslinės vagos,kai 
jis, norėdamas Įrodyti tos “kairios inteligentijos” sąmo
nės šaknis, tuojau skliausteliuose pacituoja Liudą Girą, 
Antaną Venclovą, Justą JPaleckĮ, Juozą Vaišnorą, Petrą 
Cvirką ir Salomėją Nerį. Bent trtiputį patirinėjūs jų gy-

T. 7 _ ;• ■— Vėteriiij dt. Adolfastf Ma-
Jis neatkrape reMingo W gnBiaH-

jėš mokinių, stipendijoms 1977 
—197A m. paaukojo 630? dot, o 
Pranas-ir Irena Sekmokai tam 
pačiam'tikslui 500 doLr iš- viso 
sudarydami 1130 doL apimties 
stipendiją, kttri, jų pągeidavimtf, 
biivo p^^irik Simo ir Genutės 
Kudirkų dukrelei Lolitai antrus

das Gira, taip Salomėja Neris bttvo dešiniąją mokyklos Marijonų parinkta vertinimo-ką stengėsi ir stengianti vėėtii 
auklėtiniai, o vėliau ir auklėtojai. “Kairiausias” ją ga- komisija iŠ visų atsiųstų romą- kovą už Lietuvos laisvę ir: ne- 
Įėjo būti Petras Cvirka, bet ir tas čekistų Rusijos gilu- “«..“Sau« skaitikJ” Pripaž™ Priklausomybę, l »» Wb» 

mon vežamas, lado reikalo partini savo bilietą įkišti į,mmmkavo V. Volertas, turėjęs ganizacijos, kurios nuoširdžiai
miegotą čiužinį, kad kartais kas nors nerastų jo kišenė
je. Liudas Gira ir Justas Paleckis, pratę agentaūti, tapo 
sovietų imperializmo agentais. Pinigas ir jiems Vuvo svar 
besnis, negu bet koks “kairumas”.

Kalbėdamas apie poetus Dr. Štromas tttrėjd pami
nėti poetą Kazį Jakubėną ir pasakyti, kokia, jo bttvo š^= 
monė, panagrinėti josios gylį. Dr. Štromą Maskvos tffli-

turėti bent kokį supratimą apie siekia Lietuvos laisvės. Bendrą 
literatūrą, šiuo, atveju svarbu kalbą rado visos patriotinės of- 
yra faktas, kad Volertas buvęs ganizacijos, ir dirba bendrą dar- 
Barzduko . įsteigtos . Amerikos bą. Ką Almenas savą romane pa 
Lietuvių Beftdfuoftiehės pifiiii- darė? Jis viską apvertė aukštyn 
nirikas.- Btoifminrftkaudarias,- kojom. , ■■

fiori.-Jūkūbėtid vAliūš čekistai nepalaužė. Nepasiekę savo 
tų valdžia įpareigojo Štromą rusams parašyti knygą Iversitete esantieji čekos agentai apmokė sovietinio ž&f- tikslo^ jiė Jakubėną fiūžudė.
apie kapitalistinių šalių naudojamas priemones kovai su gono, tuo tarpu kai Kazys Jakubėnas atvykusioms čekis- Jūkubėtias' btivO kairus žmogus, bet komunizmas 
nusikalstamumu, tai jis turėjo būti dar geriau infotmuo- tams pasakė, kad jie neprivers jo galvoti tėtfp, kaip jie jam buvo rUSU primetamas prievarta..

a

„ALGIRDAS GUSTAITIS

Ką Egiptas pasiekė per 2.000 metų?
Įspūdžiai po kelionės Egipte

Palieku Ispaniją
(Tęsinys)

Visi turi ilgas istorijas, daugybes datų, pavardžių. 
() tenai didelį laikrodį, matote bokšte, padovanojo 
Prancūzijos valdovas, bet laikrodis ėjęs lik tris die
nas. (ii atsilyginimui egiptiečių padovanotas obeliskas 
dabar tebepuošia Paryžių.

Sustojame Khan EI Khalili prekyvietėje. Gidas 
klausia, ar norėsiu išlipti. Aplinka tokia, jog kiek ne
jauku iš auto koją iškelti. Bet išlipu, įeiname į bran
genybių parduotuvę. Ypač gausu sidabrinių dirbinių 
ir gerokai skirtingų nuo europietiškų. Detalių išbaigi
mas labai menkas. Kainos neaukštos, pasiderėjus nu
leidžia. /

Kaip enkavedistus atiduoti Nilo žuvims?

Iš kelionės grįžus viešbučio stale matau kelius So
vietų Busijos pasus. Pirmoji mintis, o gal tarp jų yra 
koks lietuvis?

Viešbučio keltuvas mažas, maždaug dviem žrno- 
niems, įlipau vienas, paspaudžiu apačion. Sustoja se
kančiam aukšte ir matiki tris gerai sudętus jaunus vy
ti

kai

nazijoje» Pereitais Alėtais 10Oė 
dol. Lolitą buvo parėmęs vieni 
Sekmokak Marja Delta, .be td, 
(fer žymiai papildė šiai gimnazi*- 
jai remti kOthifefct jau turimaš 
laimėjimų dovanas lino aud£-

re prašė prezidentą leisti “Con
corde” nusileisti Amerikos ae- 

t. - .- i - ’ ' 3
rodromuose. Prancūzijai tai esąs 
svarbūs pajamų šaltinis-.

— Solistė Maria Callas, panoru 
■dideliu derliumi, vakar užsakė 
daugiau Amerikos kukurūzų, šį 
kartą ji jiori gauti 100,000 met
rinių tonų. ,

Manau, jie yra enkavedistai. Iš karto nesuvaldo- lietuvio, atrodo, fiėra. Jei buitį, prašyčiai! talkos tiem į Bežiūrėdamas tūkstančius vertingų, eksponatą ma
inas pyktis užžiebia mane, pagalvoju: “Jūs raliuotieji enkavedistams Nilo upe pavaridefiiu paleisti, gal iš- ziejuje, paskęsti datose, įvykių eigose, nustatytų papt 
velniai, mano tautos žudikai!” Ir tuoj mezgi! mititiSį dirbtuitlė nuostabų p laitą. Kad ir pasodinus į-kiaurą ročių. pavaizdavimuose bei neišaiškintuose pavaizda? 
kaip juos sunaikinti. Gaila, keltuvas turi tvirtas šie- valtį. Aiškų,- pafsidfcvclis galėtą įskųsti ir bandytų ma- vimuose. 
nas} bevažiuojant nėra kaip išstumti. O būtų puiki pto- ne pastoviui paleisti. Pasirodo* Egipto valdovai (faraonai) ar jų žmo-1
ga sumažinti enkavedistų skaičių. Jie dvokia, kaip"^ T “ 
melus nemaudyti veršiai. Apsirėdę neblogai. !

Nusileidus, jie greitai išlipa. į mane dirstelėję, su- lietuvių?’’ 
rezgė keletą anglikų žodžių. Aš pažvelgiu ir gerai įsi
dėmiu jų veidus. Vienas kiek kumpa nosim rausvo vei • šiai" sugrįžęs atsisėdau laukti pusryčiu* tarsi nieko ne-^ vO valdovę, jo žinoną<-patkiždaVęs gražiausiai, gaiida- 
do. Antras stambių ■ pečių, augalotas. Trečias atrodo buvę, 
kukliau. Visi apie metų. Eidamas tas k timpano-1' L . , 
sis truktelia pečiai, reiškia jam netinka civilinis rūbas,1 palaukiau; iki visi išėjo, kaip tik pro mane. Tie žmo-j tas grožis gal netikras, 
bet tvirtapetis eina, tarsi niekur nieko. |nčs atrodė kaip paprasti darbininkai at jų

Sužinau, rytoj atvyks į Kairo Rumunijos preziden-t^38 žino, gal ir enkavedistai, 
tas. Ar ne tuo tikslu atsiųsti enkavedistai ?

Vakare, apie pusė dešimtos, vėl nulsileidau apa
čion. Prie lauko durų pastebiu visus septyftius enkave
distus. Aiškiai matyti, neseniai nusivilkę kariškus rū
bus, visi tiesūs, žvalūs. Jie sėda į trig civilius automo
bilius, paskutiniam, kuris dar tebėra prie durų, tas jų 
tvirtapetis viršininkas, ir tuoj pradėjo triūbyti, 1__
dyti egiptietį taksi vairuotoją, stovintį priekyje jų au- 
t_'.„„___________ ,______________ _____ _________ „ , . , _
bar negali važiuoti. Jie dar patriūbija ir tuoj Visos trys '^e,*a *°^’as žinias pagilinti yra šisai muziėjus. 
enkavedistais nusėstos mašinos važiuoja atbulos, įsu-f 
ka į gatvę ir dingsta naktyje. Kur t 
bus kokių nepaprastų naujienų rytoj? _

Atsikėlęs iš ryto ėinfa pusryčių j viešbučio valgyk-1 
lą viršutiniame aukšte. Matau, prie stalų susėdę aptė|^ -^,nU8 
trisdešimt asmenų, Nyru moterų ir kalbasi rusiškai. 110 . T —
Atsisėdu taip, kad visus galėčiau gerai apžvelgti. Ste-mažai, Kjla noras pradėti studijuoti ir pa- 
biu. ar nenaniatvsin lietuviško veido. Ne nei vionr, ^rti daugiau.

Pasirodo, Egipto valdovai (faraonai) ar jų žmo- 
Kėlhiosi titio stalo, einu į vidurį, fifsiškai besikal- nos nebūtinai galėjo būti tokie gražūs, kaip jie -pavalą 

bančių ir garsiai lietuviškai paklausiu: “Ar čia yra duoti išliko. ADU laikų dailininkams būtfatę įsakoma
J jų valdovus pavaizduoti galimdi gražėšhnfs. GdlitnaŠ 

Visi staiga nutilo/sužiūro į mane.- Ttia. Aš ramiau [dalykas, kad dailininkas (Skulptorius dr kitoks), sa<
< vo valdovį, jo. žinoną. patriždavęs gfažiaūsiaL geiida- 
I vo didesnį atlyginimą. Bet dabar stebimės, kad sencn 

Niekas nepriėjo, niekas nei židžio nepasakė, nors vėje egiptiečiai buvę labai gražūs, vis pamirštant, kad
1C Z»1 IIv- 1 uvunaao. - «

žmonos.! Vyrai būdavę vaizduojami tamsesnės spalvos, 
1 maždaug rusvi todėl, kad jie daugiau laiko praleisda- 

Kitą dieną jie staiga dingOi Dtange išnyko ir en- vę lauke ir jų oda tikrai buvusi tamsesnė nei namuose 
betriūsiančių moterų. Koją priekiu pastatęs valdovas 
reikšdavo, kad jis stovi greta jo gražiausius it gajau
sios žmonos, ar tokią dar.tėbetarįs

Lietuvių tautos istorija skirstytina į Maturius pe* 
rijodus. Pirmas nuo lietuvių genčių pradžios iki dėto 
šimto atnžiaus po Kririatre;'dnfras nrto.X aL ifclXlll £

Į kavedislfli. /

Egipto Kairo MuziejujeL . . -
Milžiniški archeologijos, senojo egiptiečių meno 

tortai sukaupti Egipto Kairo Muziejuje (ahgliškai 
j^j' Egyptian Museum Cai ra), esančiam Kairo miešte. . .

<iyu egipueų i<u»i v«iruowj9. mov.uu pr.e»yje jų au-Į Visi žin.° aPie egiptiečių meną; senie-’ pabaigos; trečias nuo X1V a> iki 10fe im vasario fftdį
to. Egiptietis makaloja rankomis rodydamas, kad da- nas" Daugelis norėtų žinoti daugiau. Geriausiai pašau- ir ketvirtas nuo to laiko iki mūsų dienųi Lietuvių tau*

* ' .................. ........ " ‘ . los istorija palyfhftta «i^««či^ ;|0a'Mtyhfc
______ D lauko muziejus saugomas ginkluotų šargybi- nors daugelis lietuvių joe riėŽihė it pd^tfftkAiiis 

jie išskubėjo?1 Ar n’^ VMMe P1'!"* sargjbinių. Įeinant neleidžiama pradeda skerMiotift nuo XWl th, nttr UriMčid
[įsinešti foto aparat^^ pdtąeU^^fcfttvių tautai, vfsiškaT fl&inndfihit

Muziejuje praleidau nemaž vatandą. bet tfažimni,'apie ankst«ahis -“io>dus, ' **
r—i su tenai esančiais meno turtais, lab|i~daug.} Tons daugienį
daugiau tyrinėji, tuo daugiau pajunti, kaŲ Zinai 1

šiomis dienomis pradėsime spausdinti 1 
, Lietuvos praradimo dokumentus

besikalbančius. Jie įsispraudžia prie ma- 
ir mc* » *nriese pamažu leidžiamės žemyn. Esa- 
tirk susimi*- *dę, jaučiu vieno širdies plakimą, o 
negyvas koni :uleris Maskvos patentuotos garny- z> 

' biu, ar nepamatysiu lietuviško veido. Kef nei vieno

t
M



DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. PvUsM Rd. (Crvwfard 

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei nea^Uiįp ą, skambinti 374-8004.
Priima

Jei

DĘ. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
695-6533 

Fjx Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S, Hanheim Rd., Westchester, IL 
VALANDOS: 3—9 aarbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Rez.: G1 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEI----- BE 3-5893

DR. A. K GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas " 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3^07. We£t 1Q3rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETR1STĄS 
kalba lietuviškai

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir - 

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

■ - ' ------------------------------ -------- ■---------------1

Z. INKSTŲ, PŪSLĖS |R
7 prostatos Chirurgija 

2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad; 1—4 popiet, 
ketvjrtJcL 5—7 vaL yak. 
; Ūfįso teleE: 776-2830 .

Rezidencijos telef.: *448-5545 ’r
-V- - 1 T y. - . Į

.MIRŠTANČIAM DVARE- - - - -- -- » * 4 -♦ _✓*

...DU, VlT.,rĄlKĄS :
„į. STOXTWAS lą CURURGAS , 
Bęnara praktiTc  ̂spec. MOTERŲ Jtaos^"C

Gt.yį 2^2 WĖŠi ą?th 'STREET ?

uOoz, ,,-.1, pirm., ąntrad., trečiad.
r 6-8 vai yak. ŠeštadieP

ąįis '2-4 vial. popiet ir; kiti laiku i > 4BX LB=DŠ. .MaxqUfitte. -Eaxko 
’ 1 pagal susitarimą. ' ' | apylinkės nariai ir skaitlingai
I “ ~ , dalyvaujant visuomenei, o ypa-
' P. ŠILEIKIS, O. P. 1 tingai garbingos mūsų ponios, ir 
’i. '' ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS panelės, pasipuošusios tauti- 
B Aparatai - Protezai. Mėd. ban- ibiuose rūbuose lį,. rugsėjo 11

uu-th sTppmsTu’ėV010"15' į d- 10 vai. ryto dalyvavo vėlia- 
YaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais S—1! vų pakėlime, prie Marquette pa- 
2850 West 63rd St., Chicago. Ilk 6C629 , lapijos salės, t .

Ja::

Telef.; PRospect 6-5084

i K

Seną dvarą tamsa jau apsupo., 
paslaptingai dar sušlama medžiai augšti, 
žemė kvėpuoja giliai — ją prilupo 
lie Lūšio botagai balti ir ilgt

Pro atdarą langą dvasia man išklydo 
paslankioti dvaro tamsiais pakraščiais, — 
jai vis dar gaidys po nakties neprągydo, 
ji vis dar gyvena šešėliais klaikiais...

Mintimi pasivaikščiajau vienas po sodą, 
sudarkė alėjas ten laikas, ir jis 
pagamino čia ūpą tą liūdną,vienodą: . 
namuose, aplinkui, čia slenka naktis...

Fisharmonija girdisi, valsą raudoja, • 
tirpsta valgąs, kajp. vėjas, l^p.-kvapas, name —

.. sodp. yėjas naktinis slaptingai byloja, 
man .jis neneša, niyfeto ajdp, dar ne!...

Arėjas Vitkauskas
Kalneliškių mokykla,' 1^9,V.29 d. vasarą

Iškilmingai ątžyrfteta Į Po vgliavuĮ pakėtimo buvo 
Tąųl^ šventė

tis Oreątas, Prie vėliavų garbės praiadu kūdiki būdamos Bal- 
sąrgyho^e asistavo gaujelės: tau-1 tuosiouse K ūmuose.
tižiuose rimbuose pasipuušusips • Lincolno sekretorė, kuri buvo 
— Trinytė Ramunė, Krutuiš’tė ^eąjįedy, patarė savo prezUkn- 
Kcgiuas Kybartailę Zuzana ir

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

* Gėles visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Te i fonai: PR 8-0333 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvėj
THE DAISY STORE 

, 9918 Southwest Hwy - Oak Lawn 
Tel. 499-1313

PERKRAUSTYMAI

MOVINQ - 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel/376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 Icil. A. M, 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penkiadienio 1230 
— 1.00 vai popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo &30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Dapkus 

Telef.: HEmlpck 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD. A\E.
CHICAGO, ILL. 60629

*

t ui nevykti į teatrą, kuriame jis 
buvo nužudytas.

Kennedy sekretorė, kurios pa
vardė buvo L’ncoln, patarė jam 
nevykti į Dalias, kur jis buvo 
nužudytas.

John WJkes Booth šovė j

"Nes tu esi Viešpats, mano prieglauda. Aukščiausiąjį tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks niekę pikta".

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji • 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą- Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 

(irHŽvyriA^ Ą<i|0Uaiiauskajkė Liucob&į teatre ir iŠ ten pabėgo . tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime
- ..i, <• •• ___ i-*- ___________ VfiiALnbnmir- i i- noHiicniimoc Vi Acrk24*11li ii*

riįla. KaC U^-J^W Aldona, l sandėlį.
nįgnė Ona, M^ulskicnė Bronė, ‘ Lee Uarvęy (fevąld ^>yė ^en-
Ofenbeąė VHttęrija, Pranskevi- uedy iš sandėlio ir iš ten bėgo į 
ėicnė, Elena. BApt-ikienė Bronė, teatrą
Stakėąienė Veronika, Tridienė ’ Pavardės Lincoln ir penned}’ 
Dplliųa ir Vajėiulienė Alek^an-turi po septynias raides.
dra. I Asmenys Andrew Johnson ir

šventės rengėjai, poniom ir Lyudon Johnson kiekvienas tu- 
panelėm, kurios čia pažymėtos, ‘ ri po trylika raidžių.
uą pupšąų dalyvavimą tautos į - Asmenys John Wilkes Booth 
šventėje, pareiškė gilią padėką ir ‘Lee Harvey Oswald kiekvie-

O vėliavų palydos kolonu su
darė tautiniais rubais pasipuošt! 
sius ponios ir panelės: Bulakie- 
nė Marija, česnauskailė Hutą, 
Č£SDauskaUė Rita, Giedraitytė

Šventės Rengėjai

UICEKO
Palaidojom Joną Ciniką

Yra labai nelaimingų žmonių. 
Vienas tokių buvo Jonas Cini
kas. Prieš kelius metus jis palai
dojo savo žmonelę, o už poros 
metų dukrą, kurj buvo ištekė
jusi ir paliko sūnelį, kurs dabar 
jau keturių metukų.

Cinikas buvo nuolat išrenka
mas j SEA 3Q1 kuopos valdybą, 
paskutiniuoju metu buvo vice
pirmininko pareigose. Buvo Al
tos Cicero skyriaus taryboje

Kai prasidarė geležinės už- 
dangos varteliai, Cinikas kas 
antęi metai vykdavo Į okupuo
tą Lietuvą, nors vykdavo su eks- 
kuysiją, bei, tupėjo drąsos ir kas
kart vietoje Kauno slapta ap
lankydavo prie Ramygalos savo 
gini tą kaimą ir tėvų kapus.

• S. Paulauskas

nas turi po penkiolika raidžių.
Abu žudikai buvo nužudyti 

prieš pradedant jų teismą.
Abiejų Jonhsonų priešiškųjų 

prezidentinių kandfdatų pavar
dės prasidėjo raide G (Grant ir 
'Goldwater). x

Kaip išaiškinti tokius sutapi
mus!

Ir kas galėtų parengti atitin
kamai įdomius sutapimus iš 
lietuvių tautus istorijos/

Kęstutis Gardinas

HEW BRITAIN, CONN

būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas. (

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir palieiia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? I tą klausimu atsako knygutė "Viltis po mirties”, kurią gausite ne- 
mokamai. Rašykite: -

F. ZAV!STz 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

ar sutapimas?
Amerikiečių . spaudoje skai

čiau tokius nuostabius ęalygini- 
inūs: . . -

Kokie keisti 'supuolimai, lie- 
čianlieji JJAV prezidentų ‘Lin
coln ir John FJKennedy n užu- 
dymuft. ?.-- ’r '

__________ U’siteuT rūpinosi gyventojų 
gos pamaldos ir pasakyta gra- civilinėmis teisesųais.
žaus turinio tai dienai pritaikin-1. Lincoluas prezidentu išrink
tas pamokslas, . į tas 18§O m.-, Kennedy 1960. m.

Pamokslų pasakė pranciško-f 
nas kun. Viktoras Gidžiūnas, Vž 
liavas nešė: St Patlaba ir Badu-

su- 
I giedotas tautos himnas, 1(1 vaL 
' 30 min. iškilmingai Įneštos vė
liavos į parapijos bažnyčią ku
rio j-e buv° atlaikytos iškiimin-

The aH-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-coat, «U- 
fri-one dinner dish, because it costs only about 50^ per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste, and texture, s)on< 
with tomatoes arid green onions simmered in a gblden sauce. 
Cook it all in one skillet and s^rve it ovąr ipounds of thin spag
hetti with fresh chisty rolls and butter. For only pennies thia 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
joes together quickly and easily. k -

Choose canned Califoma ripe olives in one of the smaDer* 
fitted aicės for lais dish (Uierf ate nine size* to fchooee from-* 
all the way up to Super Coloml).

SKILLET SUFFER
4 U> S servings)

t

į Ąbjiį ^uvo. nužudyti penkta
dienį stebint įu žmonoms.

Abu. feuyo nujauti iš užpaka
lio, į galvas.

Jn pąsekėjai tupėjo pavardes 
Jjolmson, abu buvo Pietiečiai de- 
mpkratai ir abu buvo senatoriai.

Ąudręv Jolmsou gimė 1808 
m., Lyndpo. Johnson gimė 1908 
m.

Ęiucolpo žudikas John Wilkes 
Bpoth gimė. 1839, įdl ir Kennedy 
žudikas Lee Harvey Oswald gi- 
ųj,č 1939, m.

Abu jie, Booth, ir. Oswald, bu- 
yo Pietieč;ai garbinantieji ne
priimtinas idėjas.

Abiejų preziderfų

Švento Andriejaus parapijos 
lietuviai spalio 29 d. parapijos 
salėje, 396 Church Str., rengia 
“Lietuvių vakarą”. Tai jau tre
cias toks metinis pareigimas, 
virstąs gražia tradicija.

Parengimų pelnas skiriamas 
parapijos naudai ,1975 metų 
pelnu atremtuota mažoji pa
rapijos salė. Pereitų. m£tiį pel
nas paskirtas pirkti kaimynys
tėj žemės sklypui kur būtų ga
lima, atvažiavus į bažnyčią sau- . 
giai pastatyti automobilius, šių 
metų pelną numatoma skirti j 
baigimui mokėjimo už perka-: 
mą sklypą ir jei dar liktų, di-. 
tižiosios parapijos salės remon- k 
tui ■

4 - - 1

Vakaro programą atliekama ' 
vietos lietuviu pajėgomis. Po ' 
programos šokiai, laimėjimai. 
ir bufetas su lietuviškais uzkan- ’ 
džiais ir gaivinančiais gėrimais.'

Pradžia 6:30 vai. vakare.
J-uozas Balčiūnas

SUSIRINKIMŲ
P R A N E Š IM AI

C. * < 4, K-*r L

žemaičiu Ęulturos klubo poatosto- 
ginis susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 21 <į, 1:00 vai. popiet Šiau
lių namuose, 2417 W. 43 SL Nariai 
prašomi atsilankyti ir aptarti bėgan
čius klubo reikalus. Bus ir vaišės.

Rožė DidžgaJvis, rast

Lietuviu Pensininku S-gos narių 
susirinkimą^ bus. š, m. rugsėjo 20 d. 
(antradienį) 2 vai. P- P- Gage Parko 
Fieldhouse patalpose. Wstern ir 55 
gatvių kampas. Bus rodomas filmas 
vyresnio amžiaus asmenims kaip pa
žinti ir išvengti įvairių sukčiavimų.

m eupe canned pitted 
California ripe ofortą

1 (14b.) tomato we<hr^<

Cut olivet in wedgee, cut 
gautt olivo vedret. franks 
ninu tm. Add tomatoes broth. 
Brinf to boR. lower beat

1 small bay leaf, mirabfod

žmones 1

/rtOST RRE RDUOE$ COMTMM 
OF 165 UN6$ OF TBCH «^GAL_ PQCV-QON 
— ANC O=TEN, 'WEPS WHICH 
ncr U*oe«<maisc>. A LOS^ «. SUS-

m HAPPENS.

PTTH

MOT I V«URANCE CO4AWY, ANO NftSO- 
TIA-FS AOTUSTS XXJR Cl-AiMS WITH , 
THE pm Mg
gv c-njfcc-' codr o* rrwucA cf natxxal
AS4-OC1A-HOK Cfif I
AOCKhL ^MEY AP®OA»ce
□A** RJU-X ANO 

orca**, gTt ) and obtain 
that WUCV AffS »

Ares anp

ano
BUSINESSES WITH

RjRYANOWmL
OUT WAR-UHNU5. ARE XXI

NESOTI-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių Direktoriai

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

Teu: YArdž 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS, AIR-CQXD^TIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NĄKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

2533 W. Jlst Street
TeleL: GRovehili 6-2345-5

1410 So. 50th ĄVe., Cicero
Telet: TO wnhali 3-2108-į

TRYS MODBRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicago?
Lietuvių
Laidotuvių '
Direktorių
Asociacijos

„ ANTANAS M. PHILLIPS
' TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
— ___ _ n... rim. ~ m —------------------------ --------------------------- - ---------------------— — ...............

' BUTKUS ■ VASARIS
1445 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS .
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
z2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673

11028SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-441R

P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 74H1
—*1 ■ II L- i lim——— ll IUI1II .■■■ill Win i ■■■in—
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NĖ VIENO SKATIKO
O keletas j u buvo visai silpni ir 
jury komisijų premijuOti, tur 
būt, dėl to. kad tais metais ne
buvo stipresnių.

Tačiau šių metų “Draugo” 
premij iotąii Kazio Almeno ro
maną "S iuia skatikų” perskai
čius, susidaro įspūdis, kad jis 
nebuvo vertas jokios premijos, 
bet tik stipraus papeikimo. Nors 
pastarojo romano judy komisi-

| J V | u u * , *. v>*

I atrodo, turėtų stipresnę’litera-

Tikrai nemažą paslaugą lie
tuvių literatūros ugdymui atliko 
dienraščio “Draugo” vadovybė 
su savo kasmetiniais romano 
konkursais, kurių iki šiolei jau 
buvo 26. Taigi, buvo premijuoti 
26 romanai. Tokiu vardu šios 
rūšies literatūrinius kūrinius 
mfes vadinom Lietuvoj, taip juos 
vadina Europoj, kai .Amerikoj 
jie vadinami novelėmis. Fluro- 
poj gi novelėmis yra vadinamos; joj buvo keletas asmenų, kurie 
trumpos apysakaitės, kurios čia l ...
vadinamos — short stories. Kon 'tūrinę nuovoką, tad tokio dange 
kurso premijas “Draugas” susi-jliu atžvilgiu menkos vertės kū- 
medžioja iš paskirų literatūros 
mecenatų.

Paprastai vidutiniškai Į tuos 
“Draugo” konkursus kasmet bu
vo atsiunčiama apie .7-8 origi
nalius romanus. Tad per tuos 
26 metus konkurso jury komisi 
joms buvo atsiųsta arti 200 ro-

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

— S. Pangonis, Omaha, Ne
braska, tautinės bei patriotinės 
»pa ūdos rėmėjas ir platintojas, 
pratęsė iš anksto be raginimo 
prenumeratą, o savo gerus lin
kėjimus atlydėjo $10 auka Ma
linu fondui. Dėkui. Į

— P; Variakojis iš Gage Par
ko išreiškė pasitikėjimą Nau-. 
j ienoms sumokėdamas prenu
meratą iki 1979 m. Tos apylin
kės tautietis užsisakė Naujiier 
las vieneriems metams, bet pa
žandės prašė neminėti. Platini
mo vajaus proga Naujienos 
siunčiamos susipažinimui dvi sa
kaites nemokamai pagal gautus 
pageidavimus arba skaitytojų 
atsiųstus gal'mų prenumerato-} MŪRINIS BUNGALOW, 3 dideli 
rių adresus. Jiems priklauso pa
dėka už dėmesj ir už pastangas 
įlatinti Naujienas.

— R. A Drukteinis vadovauja 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Omahos skyriui, S. Pet
rulis yra sekretorius,,o J. Lilei-' 
kis iždininkas.

— Sol. Alodija Dičiūtė Tre
čiokienė ir muz. Ona Metrikienė į 
dalyvaus Santa Monikos Lietu- J

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

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

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTU tvarkingas^ mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu 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 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.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette x Parke. $25,750.

mieg., salionas, natūralus žibinys, val
gomasis, vonios, įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1%. mašinos garažas, 
54x25* sklypas, į vakarus nuo Kedzie 
ant 67-tos gatvės.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

rinio premijavimas kelia nusis
tebėjimą.

Kazys Almenas, nors dar pa
lyginti tebėra jauno amžiaus, 
bet literatūros laukuose jis ne- _ ___
bėra naujokas. Iki šiolei jis yra 
išleidęs jau, berods, 5 knygas,. - . ---- . . .— -
kuriu 4 išleistos Vakaruose, o, . . , .* nes ir komplikuotesnes krimina

linės intrygos nėra. Visa roma-u 
i no eiga daugiausia sukasi apie 
} dypuko Vilniaus Sadausko, kuris 
iš tikrųjų pasirodo esąs įtostas 
Vidugiris, šeimą, jo gimines, 
draugus, jo paties ir jo šeimos 
narių meiliškus santykius. Nors 
pagal to romano struktūrą vy
riausiuoju romano hedojum tu
rėtų būti minėtasis V. Sadaus
kas, bet faktinai juo yra iš oku
puotos Lietuvos į Ameriką pa
sisvečiuoti atvykęs "milicijos tar-

’’ • manu, bet igtikrųjų jokios dides

manų, iškuria bepremmijuotųjų ' viena okupuotoj Lietuvoj. Iš 
tik dalis buvo išspausdinta, o ki f profesijos jis yra fizikas, bet 
ti dar tebėra rankraščiuose pas j turįs palinkimą į literatūrą. Jis 
autorius.

Deja, tik keletas iš tų 26 pre
mijuotųjų romanų yr^ stipresni 
literatūros kūriniai, kurie, ten
ka manyti, ir ateityje bus ver
tinami, tad jie turi išliekančią 
vertę. Daugumas gi tebuvo tik 
labai vidutinės vertės, nors kai 
kurie jų gana įdomiai skaitomi. I menas pavadino kriminaliniu ro-

jau keletą kartų lankėsi okup. 
Lietuvoj ir yra tikras bendra- 
darbiautoj as su okupacine val
džia, nes jai ten atidavė išleisti 
vieną iš savo knygų “Šienapiū- 
tė”, savotišką romaną iš Lietu
vos gyvenimo XVII amžiuje.

“Sauja skatikų” autorius Al-

SPECIALUS VAJUS '
• šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 

ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia-

• šio vajaus.metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą vnuo pila
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų’mokėjimų. ,

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value)’ ir ap^ 
mokėta apdrauda (Paid up va
lue) .

® Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis .tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

- - -š- ’ s. r .r * - > * - !

• Mmns reikia didesnės gyvy-

brangšta, •
Apdrauda pradės galioti 

nuo sekančio- mėnesio pirino-

jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius ’ į'

* Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoj p aptin- 
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis į SLA sekretorę:

MRs. G. MEILIŪNAS

New York, N. Y. 10001

NAUjIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
rLxncnxoi lietuvių dienraščio <xeifc]ns bei uetuvUkor xpaudor pirmo- 
auj Ir atliekant būtinai pareigai mžlnaa lietuvybė! Ižlikkani ikel 
biamat Naujienų platinimo Txlm.

^AUJISNOS tvirtai stovi lt kovoja až Lietuvai !r Retinta
seidamoc Ir neddėdirtuc i sandėriui su dmpantaii ar jį 
tiztialx

MAŪJEKNOS palaiko Tisai lietuvių deatokratinef grupes, jų bendru institu- 
eijaj ir remia visų lietuvių bendruoaiui darbui bei tikaint.

NAUJIENOS ttitovauja tyliąją lietuvių daugumą falą oaalmetimc. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas vn mada- Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų progi 
delbdama platinimo vstjų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvoa ir Jo« žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesam.
KAINUOJA: Chlc>oo|t Ir K*nado|e metama — $30.00, povei mtty — SltJt, 

trims meru — $130, vienam min. $100. KHe«e JAV vietose metama 
— $26.00, putei mėty — $14-00, vienam mėn. — $2-50. UžrienĮue-

— $31.00 metama, SuriprittnlnKH siunčiama atraite eemekmML 

Prašenua naudoti žemiau kančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

dot Navjlen< prenunerttri, TubflJejlnlo

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDft IR VARDAS _________ ____________________

ADRESAS

grafija.
Pagal autoriaus gyvenimišką 

filosofiją jr knygoj vyksta ben
dradarbiavimas tarp iš paverg 
tos Lietuvos''atvykusio milici
ninko Vėbros ir Amerikos lietu
vių. Ir pats Vėbra pavaizduotas 
gana teigiamai, kaip rimtas, su
manus žmogus. Be to, knygoj 
dar yra nemaža ir kitų šalutinių 
asmenų, tarp kurių ir Cicero 
gyvenąs sovietinių knygų . pla
tintojas Petras Doveika.

. 1 .. ; ' ' •

Trumpai šuglaudžiant viską, 
nautojas Donatas Vėbra. Tai jis Į kad ši Sa^J_a
čia įsivelia i tariama V. Sadaus1 skatlta* 
ko žuvimo aiškinima ir tuo M-Į.
du paaiškėja labai' nemoralus P“? da“-

. . . . . 1 gelis kitų kriminaliniu romanųtos sermos nanu gyvenimas.,? . -
t, , ,r o j i " -• - • i ir nesuteikia lokio estetinio pa-Pats V. Sadauskas, jo žmona ir Jsigėrejimo. . ;<-ypač duktė Eglė ir abiejų jų mei 
lūžis dailės žinovas Tonkūnas ve 
da palaidą gyvenimą. Nors da
bartinėj amerikiečių literatūroj 
tai gana dažnokai pasitaiko ap
rašant seksualinių santykių see 
nas, bet Almeno keliose knygos 
vietose sukurti tokie vaizdai 
daugelio laikomi tiesiog porno-

Be to, yra Žalinga ypač jau
nimui tiek politiniu, tiek mora
liniu požiūriu. Ir nenuostabu, kad 
visuomenė jau. viešai kelia bal
są- prieš tokio romano- išleidimą 
ir platinimą.

Sandara

SEE ALL OTHERS FIRST

CONDOMINIUMS -

.4 lįSOGSto

— P. Kazirskis, gyv. Bad Zw- 
sehęnąhn, Vakarų Vokietijoj eį 
užsisakė Naujienas .vienerięms 
metams; - Nąų j ienų platinimo 
vajaus -aidai- ir gera žmonių

.. 506 - 71st Ave.ru..
St. Petersburg Beach, Fla. 33706 nuomonė; apie- jas jau pasiekė

♦ One and two bedroom:
♦ Very modestly priced
♦ Beautiful layout
♦ New construction
Excellent central location near Beach, 
Stores, Aquatarium, Banks, Churches, 
Lowest Maintenance Fees. - Good fi
nancing, Cheerful Surroundings, No 
Recreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and .browse around
Meet the owner, Frank Macenas

813—360-8766

totinias, apylinkes ir tol&nūs 
kraštus, net už Atlanto. Pasi
metimo. ir broyimosi svetimų 
įtakų' laikais Naujienos nenu- 
krypo nuo didžiojo kelio kovoje 
bėf veikloj e "dėl Lietuvos laisvės, 
nesusitepė Spnnėhfeldto doktri
nos vykdymu nė apsikrėtė ben
dradarbiavimo su okupantu ir 
jo patikėtiniais ligomis, infor- 
muodamos skaitytojus apie ko
munizmo pavojų emigracijos 
kryžkelėse. Dėl to jos nusipel
no visų lietuvių dėmesiorir pa
ramos. Dėkui p. Kazirskiui už 
laišką ir už prenumeratą.

2646 W.

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM
Sek.8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. ^RAZDZlONYTE
71 $t Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQURTTE GIFT PARCELS J5RVICE
W. 49th St, Chicle, HL 10429. — Tai. WA 5-2737 

MW So. Haltfad Pfw CMcag», HL 40608. — TaL 154J32f 
V. VALANTINAS

' SIUNTINIAI Į LIETUVA *
MARUA NOREIKIENfi

2608 WeM St, Chicago, ID. €0629 • Tel WA 5-Z787
------- —OW.ll, M*lrfnklm*f rOUec (vairiu

MAISTAS ft EUROPOS SANOSLIŲ.

’ vių klubo baliaus programoje 
spalio 8 d. Miramar viešbutyje.

—. Dr. Juozas Bartkus, gyv. 
Chicagoje, .tautinių organizaci
jų veikėjas, rugsėjo 18 d. pra
dėjo 81-mus ' amžiaus metus. .

— Ponia Adella Zunas iš 
Evanston o, veikli Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus parei
gūnė, išrinkta National Soviety: 
of Arts and Letters Evanstono 
skyriaus pirmininke. Organiza
cija propaguoja grožį ir meną, 
globodama jaunus menininkus, 
ir telkdama, jiems pagelbą bei 
stipendijas.

— Akt. Vitalis Žukauskas da
lyvaus ŠALFASS ruošiamo va
karo. programoje lapkričio-, 12 
d. Toronto Lietuvių liamfacis^.8
i: — ;G.l Paulionienė, V. Daily- 
dienė, ,Ar Rinkūnas ir A. Sut- 
kaitis dėstys Toronto Aukštes
niuose Lituanistiniuose kursuo
se. Prie. kursų veiks nemokan
čių lietuviškai, klasė lietuviams 
ir:-kitataučiams. Kursantų re
gistracija bus rugsėjo 26 ir’27 

. d. 7-9 v, v. West Park Seconda
ry mokykloje, prie; Bloor.ir: 
Dundas gatvių.;, . ....4

— Hamiltono1 Scotf:-~ Tark 
aukšt. mokykloje1šfėmet prade- 1 
dama dėstyti lietuvitĮ kalba. Su- : 
interesuoti registrdejasi mokyk
los raštinėje.

— Standard Federal Taupy
mo ir Skolinimo B-vės centre 
ir visuose skyriuose galima gau
ti veltui informacinį Illinois 
Taupymo B-vįų Lygos leidinį 
“Planing and Sawing Your Way 
to Home Ownership”. Leidiny
je rašoma apie namų pirkimą 
ir paskolos gavimo galimybes.

— Liaudininkų vadovybės 
rinkimai, vyksta korespondenci- 
nni būdii. Rinkimų komisijos 
pirmininkas Jokūbas Kregždė.. 
Chicagoje. Balsavimo terminas 
baigiasi rugsėjo 20 d. Į prezidiu
mą kandidatai yra: Antanas Ku- 
čys,’ Gražvydas Lazauskais, Me- i 
čyš Mackevičius, Stepas Pau- i 
lauskas ir Mykolą? Simokaitis. i 
Renkami trys prezidiumo na
riai. '

Linksma gegužinė
(R) L. B-nės Marquette Parko 

apylinkės valdyba rengia links
mu rudens gegužinę šių metų 
rugsėjo mėn. 24 d. Vyčių sa
lėje ir sodelyje, 2455 W. 47 St. 
šokiams gros P. Rūikio orkes
tras.

Veiks turtingas baras. Pradžia 
12 vai. dieną, visi kviečiami at
silankyti ir linksmai pasišokti, 
pabendrauti. Valdyba

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininku.?

4243 W. 63rd St., Chicago 
Tel. 767-0600.

MARQUETTE PARKE savininkas, 
mirus žmonai, nori greitai parduoti 
veik naują 16 metų dvieju butu mūro 
namą, 2 automobiliu garažą. Kiekvie
nas, turi po tris miegamus, šildymas 
gesu. atskiri boileriai, atskiras van
dentiekis. Įrengtas rūsys.

Telefonuokite savininkui 778-3702.

FIRST OFFERING
s; ■ - i - ■ y j

71st and Richmond builders own cust
om built brick ranch. Formal living 
room, large kitchen, dinette, 2- bed
rooms. Hardwood floors. Oak paneled 
family room or 3rd bedroom. Full 
basement lįž car garage. $41,500.

STEPHENS AND ‘ASSOC.
' REALTORS

429-5555 .

: ' ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENĮ 1- 4 vai.

Savininkas parduoda apynaujį 2 butu 
mūrą po 4% kambariu su 2 rnieg., 
kokliniu plytelių voniomis, uždaru 
porčium, garažu, beismantu. Tuoj ga
lima perimti. 1

251 No. Lotus Avė. (5500 West) 
Tel. 637-0167

TEAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur —

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous narna In Southam Buildin® 

Regional Office Cameo Tower Build-

7234 West. North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MACHINIST MAINTENANCE
Experienced. Immediate open
ing. All phases of general main
tenance. Make own set-ups. Pull 

company genefits.
GARDINER METAL 

COMPANY
4820 So. Campbell 

Chicago, Illinois 
An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — FEMALE 
Derbinlnkly Reikli

REIKALINGA namu šeimininkė pil
nam ar dalinam laikui. Pageidaujant 
duodamas kambarys ir maistas. Tei
rautis darbo dienomis ruo 9 ryto iki 
4 vai. popiet. Tel. 767-6161.

REIKALINGA moteris būti kartu 
gyvenančia kompanione dėl draugys
tės kitai moteriai ir lengvai namų 
ruošai

Tel. 523-0633

Experienced
WAITRESS

Wanted
Must speak English.

Call after 2 p. m.
321-9820

REAL ESTATE 
2625- West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu. Statyba ir Remontas

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tok 927-3559 •
8— I

62—W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98^ pusmečiui automobilio 

^ability apdraudimas • pensininkams 
Kreiptis

A. iAU R A I T 1 S 
So. ASHLAND AVĖ. 

£23-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

n"
------

Pardavinias Ir Taisymas 
2646 WEST A9th STREET

Tuluf4 REpubilc 7-1941

M. i I M K U $ 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini v 
iškvietimai, pildomi pilietybė® pra
šymai ir kitokį blankai

^■■MKoanMaeKa^ecaflaMkaMaMEMr,

I
 Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Art 
Chicago, HL 60632. TeL Y A 7-5980

f^il Frank Zap&llt 
KM Va W.TSfft St.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas
X'!M pte vieninteli

lietuvį kailininką 7^
Chicagoje '

NORMANĄ

(pUigcw) ir 
677-3489

185 North Wabaab Atwkm

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

I MAUJlMoa, cbicaM lb Monday, September 19, 197^

Ave.ru



