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OKUPANTAS, LAUŽYDAMAS TAISYKLES, 
IŠPROVOKAVO DIDELES RIAUŠES

li soorto aikštės nepasitenkinimas 
persimetė į miestą centrą

. MASKVA, Rusija. — Iš rusų okupuotas Lietuvos Maskvon 
atvažiavusieji keleiviai tvirtina: šio mėnesio 19 dieną Vilniuje 
vyko didelės riaušės. Okupanto-pastatyti egentai žaidimų metu 
laužė pačių rusų nustatytas žaidimų taisykles, o tai išprovokavo, 
labai didelį pyktį sporto aikštėn susirinkusio jaunimo, kuris iš
siliejo į riaušes.

Spauda ir radijos išgarsino, 
kad Vilniaus didžiausioje spor
to aikštėje įvyks didelės futbolo 
rungtynės. Jos e dalyvaus patys 
geriausieji lietuviai futbolinin
kai, kuriems teks susirungti šu 
labai jau išgarsinta- sovietine 
Smolensko komanda. Lietuviai* 
žinojo, kad jiems teks gerokai, 
pasitempti, jeigu norės • sumušti 
rusus. * .......

pagandos plakatai. Tokias ži- 
,žias paskelbė Vakarų korės 
pandentai, gyvenantieji Mas; 
kvoje.

Rausės Vilniuje prasidėju
sios futbolo žaidynėse, nors 
žaidynėms tebevykstant publi
koje girdėjosi šūkiai “Rusai 
važiuokit namo”. Futbolo rung 
tynęs tą dieną vyko tarp Vii-.

Lietuviai futbolininkai gerai niaus ir Smolensko miestų, 
žaidė. Iš viso, futbolas yra_po- * saugumo policija, mi
putos sporas Mbartmėje L.e- licija ir‘ karinomenės daliniai 
tuyoje. ęeta™ pradaike visu setniadienl atsiusti g’gj 
žaidimo taisyklių, kūnas nusta-.'■‘-- Wpatys^HBSiJi^. Uetu-l£^J'

. Sekantą rytą"atsiųsti su auto- . - VISI nesig^laVO, bet jie stėngeąi ^prnirlgjg yusai nradėio

WAGENTUROS remiasi a.
PODRABINEK LIUDIJIMU

. Jis buvęs .Lietuvoje ir matęs jaunuolius, 
daužančius sovietinių įsteigę langus

MASKVA, Rusija. — Chicago Tribune korespondentas 
Gallagher iš Maskvos praneša, kad jam tekę kalbėti su rusų 
sidentu, buvusiu pavergtoje Lietuvoje ir mačiusiu jaunimo r 
šes, kilusias futbolo žaidynių metu. Susirinkusieji pradėjo re 
ti savo protestą, kai žaidimų metu buvo iš Smolensko atvy] 
rusų futbolininkų grupė. Viskas prasidėjo šauksmais pač 
stadijone, kad-rusai eitų namo. Užsienio korespondentams i 
išsikalbėti su disidentu Aleksandru Fodrabineku.

Jzraelio gyventojai 
nepatenkinti

TELAVIVAS, Izraelis. — Nau 
ja Izraelio yyriausybė, padariusi

Riaušės prasidėjusios sp< 
stadijone, kur lietuviai žaidi 
Smolesko rusais futbolą. S 
rinkusi 15,000 sporto mė 
minia pradėjo šaukti, kad r 
turi važiuoti namo. Kai Į st

Sovietų saugumo policija, mi Nuo metu spalio 11 dienos "Andropovo saugu niečiai, ginkluoti revolveriais ir rankiniais kul
kosvaidžiais, patruliuoja visas Vilniaus gatves. Jie saugo, kad lietuviai penuluptu_gatvių rusišku 
pavadinimų ir nedaužytų sovietinių įstaigų langų. Okupantas didoką jaunuolių skaičių suėmė. Jau-

dideles nuolaidas, išsiderėjo iš | joną atvyko keli milicijos a 
arabų taikos derybas. Iki šio me mobiliai, grupė jaunuolių i 
to arabai iš viso nenorėjo kalbėti stadijono ir padegė mili< 
anie taikos* derybas su Izraeliu, automobilius. Atsiradus dau 
Egiptas sutiko pasirašyti paliau milicijos, jie pradėjo skirsi 

po miestą. Pradžioje jię lupi 
rusiškus gatvių pavadini] 
Vėliau pradėjo daužyti so\ 
niu istaigū’ laiigittŠ. -1 ‘ - * ‘ *

"’Jau šių* mėtų1 spalio 14 c

bas. bet nuo paliaubų iki dery
bų dar tolimas kelias. Tuo tarpu 
Menahim Begin vyriausybė pra
dėjo labai- -atkakliai- ruoštis ka

;k0ntri>Iiuoti miestą, patrifliuoda- „ , -be klaidoj Tuo tarpu atvežtieji — j .
. . iš &nolęnsko,jokių taįsykEų nė- ' ^ *’ ’ *

žiūrėjo, jas per akis laužė, žiū- Raportą apie įvykius parii- 
rovų pasipiktinimas buvo toks šė ligoninės tarnautojas Alėk- 
didelis, kad savo protestą viešai" ~
skelbė, kai^vertintojai paskelbė- 
melagingus rezultatus. . Stadijo
ne buvo ;apiė 15,000 žmonių? 
Minia pradėjo šaukti ir protes-. 
tuoti. .

Tuojau sporto aikštėje: atsira
do didesni policijos Įjūriai,/bet 
jie nepajėgė- apraminai prote^ 
tuojančių. Vieni aikštėje bandė 
įtikiriti susirinkusį jaunimą, kad' 
reikia aprimti, tuo-tarpu išėju
sieji į gatvę tęsė protestus ir* 
degino atvykusių milicininkų 
automobilius. Aplinkų stadijoną 
kilo keli gaisrai. Iš stadijono iš
ėjusieji žiūrovai sudegino auto
mobilius, priklausančius milici
jai, o vėliau degino ir kitus, ras
tus gatvėje. Jaunimas pradėjo 
plėšyti rusiškas gatvių iškabas, 
daužyti valdžios namų langus. 
Įkaitusio jaunimo niekas nepa
jėgė suvaldyti. Sekančios dienos 
rytą Vilniun lėktuvais buvo per
mesti keli Andropovo policijos 
batalijonai. Vilniaus gatvės ant 
radienio rytą buvo pilnos gink-, 
luotų rusų.

Sovietų televizija labai gyvai 
pranešinėjo vykusius žaidimus, 
bet kai prasidėjo protestai, tai 
pranešė kad žaidynių perdavi
mą sustabdė dėl techniškų kliu 
čių. Tenka stebėtis, kad rusai ši 
tame radijo ir televizijos amžiu
je pajėgė ištisas 3 savaites nūs 
lėpti Vilniuje vykusias riaušes.

LONDONAS.—The London 
Daily Telegraph paskelbė, kad 
okupuotos Lietuvos sostinėje 
Vilniuj spalio 10 d. įvyko smar
kios riaušės, kurių metu buvo 
deginami policijos automobi 
liai ir plėšomi bolševizmo pro

1 be klaidos. Tuo tarpu atvežtieji

žiūrėjo, jas . per akis laužė. Žiū Izraelio gyventojai nėputenkihti griežtais . c,; - 
" ūkio ir finansiniais suvaržymais'5? . i. - -

’BONĄ, Vokietija. — Vokietijos vyriausybė prašė padėti po
licijai surasti įtakingiausius krašto teroristus ir sudrausti jų yeik- 

. lą. Vokiečių vyriausybė nesiėmė - jokių priemonių, bet naudojo
. Vilnius buvo bolševizmo “re veikiančius įstatymus ir turimas.informacijos priemones teroris- 
voliucijoš” 6(> metų sukakties tams suvaldyti. Teroristai bandė apkaltinti .vyriausybę žudynė- 
prpga visas “išpuoštas” bolše- mis kalėjme, bet policijai pavyko nustatyti, kad Andeas Baader 
Jvikiskais šūkiais, kuriuos Vii- ' -------- -
niaus-gyventojai, ypač jaunuo 
-liai su dideliu pasitenkinimu 
plėšė, drąskė.

sandras Podrabenik, esąs ryž
tingas disidentas ir kovotojas 
už. žmogaus teises.

L PHILADELPHIA, Pa. Šo
misx dienomis iš Meksikos, Ga
zmąn aplįnkės, kaimynams, 
dėjus pinigų, i Philadelphijos 
ligoninę atvyko 19 metu
Jesus - Rodriguez, dešimtį metų 
nieko nemačiusi mergaitė. Ji apa 
ko, kai ją užpuolė vadinama ue- 
citis liga. Meksikoje gydytojai 
nepajėgė' nieko jai padėti bet 
Philadelphijos jos akių specia- 
tai besirūpinantieji šia akių li- 
ga, rado būdą apakusiems žmo
nėms padėtu Pasibaigus operaci

jau prieš kelis mėnesius psakojęs draugams, ka jis taip nusižu- 
dysiąs, kad būtų galima apkaltinti saugumo organus. Gyventojai* 
suteikė policijai tiek daug žinių apie esančius ir galimus teroris-*- A - paucti. a. aciucu&uo vyviavi
tus, kad policijai teks ilgai padirbėti turimoms žinioms patftrinti. ja{ ir 3^^ moteriškė

Vyriausybė dalyvavo ■ ’ 
Schleyerio laidotuvėse ■

Teroristai paskelbė, kad -jie 
panaudosią visas priemones kan 
cleriui ir vidaus reikalų ministe 
riui nužudyti. Jie patarė, kad 
galimai mažesnis žmonių skai
čius dalyvautų nužudyto Schle
yerio laidotuvėse. Vyriausybė 
nekreipe į tai jokio dėmesio, Pra 
dedant prezidentu, kancleriu ir 
visais ministeriais, ji dalyvavo 
laidotuvėse ir pasakė momentui 
tinkamas kalbas. Niekas neruošė 
jokio pasikėsinimo laidotuvių

Izraelitai kaltina 
Stasį Čenky

CHICAGO HI. — Chicago Dai 
ly News reporteriai įdėjo ilgą 
rašinį apie 76 metų sulaukusį 
Stasį čenkų, dabar įgyvenantį 
New Yorke, Queens priemiesty
je ir dirbantį vietos vaistinėje. 
Laikraštininkai remiasi Izraely 
je vėlinančio komiteto surinkta 
medžiaga ir kaltina jį glaudžiai 
bendradarbiavus su karo metu 
su vokiečių policija. Izraelitai 
yra įstikine, kad jis turėjęs 
įtakos vokiečių laikais ir pade- metu. Visos laidotuvės buvo 
jęs vokiečių naciams persekioti 
žydus. Paskelbti kaltinimai ne
pagristi. bet jie sukėlė čenkui 
nemalonumų, kai panašūs daly
kai sukėlė nemalonumų ir ki
tiems.

— Komunistų partijos pirmi
ninkas Huana Kuofengas, praė
jus partijos kongresui, pradėjo 
organizuoti savo jėgas, o dabar, 
kai jau tyri valdžią savo kont
rolėje, tai pradeda valymo dar
bą. ' .

rui. Izraelio ?. gyventojai visais 
atvejais turi -susispausti, kad 
krašte būtir dangižUT karo me^ 
itĖnagd^Tr paruoštų~"daugia u Įta
rių. Izraelio gyventojai pradeda 
šiauštis,., .prieš, tokius, didelius su
varžymus. Atrodo', kad kraštas 
neapsieis be streikų,

— -Praeitą sekmadienį Kam- 
bodijosį kariai įsiveržė į Tajaus 
teritoriją, ir užmušė 3 civilius. 
Manoma,'. kad Kambodijos pa
sienio sargai išsivedė 18-žmonių, 
nes’niekur jų negali rasti.

tuvoje" vyksta -riaušės, be 
iąiidų jokiu būdu ■hegalim.ž 
tikrinti.'' ! Sotieftų5 ‘ūdijąs 
riaušes hiektf nekalbėjo, c 
rietu televizija, davusi' gyvj 
dnhą staigiai viską nutrauk 
“techninių kliūčių”.*-

pasakė, kad ji matanti šviesas, 
šešėlius ir judesius. Gydytojai 
nežino, kiek ji ateityje galės ma 
tyti, nes per tiek metų apgedo 
josios retina, bet jie mano, kad 
už kelių mėnesių ji galės žy
miai daugiau matyti. Jis labai 
džiaugiasi, kad gali matytai šrie 
są, šešėlius ir judančius daiktus. 
Iki šio meto ji atbsoliučiai nie
ko nematė. •

Podrabinekas parako j o s 
dos atstovams kitų disident 
vaizdoje. Konferencijoje da 
vo Irena Orlova ir Arena ( 
burg, dviejų suimtų disič 
žmonos. Pasakojama, kad 
dentų pasitarime, kuriame 
vavo pats prof. Andrei Sacl 
vas. Jis girdėjo pranešimą 
įvykius Lietuvoje.

— Rusai, važiuokite namo 
kė minia, reikšdama nepas 
kinimą teisėjų sprendimais, 
tuviai geriau ir teisingiau 2 
o teisėjai krypdavo Smok 
komandos pusėn. Tuojau p 
jo šaukti: “Rusai, važiu 
namo.” Iš Vilniaus parvaž 
disidentas Podrabinek tvi: 
kad milicija atvyko į sporte 
tę triukšmaujančių suin*

Egipto prezidentas AnwarJ tuo tarpu jaunuoliai, išf 
Sadat ir Rumunijos preziden
tas Ceau sescu susivažiavę kal
nuotame Sinala rezorte. tarė
si dėl bendros laikysenos Ge- 
nevoje, kur turi vykti konfe
rencija Izraeliui su arabais 
sutaikinti.

— Indijos kariai nušovė žmo
nes ir sužeidė dar kelis, kurie 
bandė prieiti prie Gandhi.

Vilniuje įžeidė 'didįjį brolį'
MASKVA, Rusija. — Kad Vfl 

niaus j’aunimas, suėjęs pasižiū
rėti, kaip Lietuvos futbolo ko
manda kirto iš Smolensko atvež 
tiems rusams, šaukė — Rusai, 
važiuokite namo, — tai dar bū- 

■■ tų pusė bėdos, bet kai lietuviai 
pradėjo šaukt — “Kacapai, va
žiuokite namo. — tai aikštėje 
buvusieji milicininkai labai su
pyko. Kad rusai buvo vadinami 
kacapais, tai praneša Chicagos 
Daily News Maskvoje esanti tar 
nyba. Apie šitokį vyresnio bro
lio koliojimą maskviečiams pra
nešė Aleksandras Podrabinek, 
Vilniaus riaušių metu buvęs Lie 
tuvos sostinėje ir matęs lietuvių 
jaunimo rusams padarytas skri
audas. Rusai negali suprasti, 
kaip lietuviai, tokia negausi tau 
ta, taip galėjo įžeisti “didįjį” bro 
H-

Vilniuje leidžiama Večernije 
novosti prieš kelias dienas buvo 
paskelbusi žinutę, kad chuliganai 
gerokai apardė sporto šventę. 
Sovietų valdžia areštuoja jauni
mą Vilniuje, o visame krašte ji 
ruošia amnestiją visai eilei ka-.

. linių. Palyginus su 1972 metais | pietų Amerikos valstybės.
Kaune buvusia lietuvių demons] 
tracija, Vilniuje buvo daug ra- 

■ mesnė. Vilniečiai naikino artėjan 
ruošti komandas įkaitams išlais ^ai Šventei padarytus pasiruoši- 
vinti.

transliuojamos per visas Vokie
tijos televizijos ir radijo stotis. 
Vokiečiai turėjo -progos užgirsti 
laidotuvių metu sakytas kalbas. 
Žmonės padėjo policijai nustaty
ti, kas paskutinius tris metus 

• vadovavo teroristams. Dabar te 
roristai savo veiklą iš Vokietijos 
permetė į Olandiją, kur jiems 
pavyko pagrobti turtingą nuosa
vybių pardavėją, bet iki šio me
to grobikai nedrįsta nustatyti 
sąlygų, ko jie nori už pagrobtą 
gyvą ir nekaltą žmogų. -

— Rodezijos vyriausybė pas
kelbė, kad praeitą savaitę pakraš 
čių sargai nušovė 87 partizanus, 
norėjusius įsiveržti į Rodeziją 
Keli įsiveržėliai suimti krašto vi 
du j e.

. — Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Dobryninas praleido ke
turias dienas Aliaskoj e.. Kai bu
vo paklaustas, kokį įspūdį jam 
padariusi kelionė, tai jis atsakė, 
kad Rusijos carai buvo puskvai
liai, parduodami Amerikai to
kius didelius turtų plotus.

— Hua Kuofengo vyriausybė 
keliose vietose sušaudė vagilius. 
Apskaičiojama, kad nuo 1976 
metų jau sušaudyti 3,000 vagi
lių ir įvairių nusikaltėlių. Vy
riausybę yra pasiryžusi likviduo 
ti visus keturių perversmininkų 
grupės veiklesnius narius.

EGIPTAS IR RUMUNIJA 
TARIASI DĖL IZRAELI!

aikštės, pradėjo deginėti 
cijos automobilius. Sovieti 
džia jau yra pradėjusi ruoš 
nių artėjančiom didelėm pi 
nėm šventėm, o iš stadijoj 
ėjusieji jjaunuoliai pradėj 
pinėti ir trempti jau pakai 
pagražinimus.

— Vokietijos teroristai iš
sprogdino bombą Zeribrucken 
miestelyje, esančiam Saar srity 
je, visai netoli prancūzų sienos. 
Vokiečių policija yra pasiryžusi 
sropiai saugoti Prancūzijos sie
ną, iš kur teroristai gali atvyk
ti į Vokietiją. Policija žino, kad 

| dalis teroristų slapstosi Praneū
S|ulė teka 6:21, leidžiasi 4:|7. -sijoja, Olandijoje ir Danijoje.
Vakare lis

— Finansų sekretorius Blu
menthal Saudi Arabijoje pasira 
šė susitarimą saules energijai 
naudoti. Abi valstybės panaudos 
priemones ir žinias šiam klausi-

mus.

— Kelios Chicago? gamybos 
bendrovės keliasi ft didmiesčio.

Savivaldybė imasi priemonių pa 
liktai tuštumai užpildyti.

, —Puerto Rico agitatoriai kvie 
čia žmonęs neprisidėti prie JAV. 
Jie nori, kad Puetro Rico salos 
pasiliktų nepriklausomomis, o> 
vėliau prisijungtų prie kurios I

, —Teroristai tvirtina, kad pra 
mOnininkas Hanns M. Schleyer 
prašęs kanclerį paleisti visus te
roristus, bet nuteistų nusikaltė
lių Helmut Schmidt nesutikęs iš 
kalėjimo paleisti. Jis pradėjo 
komindis Jcaitams išlaisvinti. A.’Sadatas

Iš Vilniaus neteikė žinii

Korespondentai norėjo į 
iš atsakingų Vilniaus pare 
apie Vilniuje vykusias ri; 
Jie pripažino, kad sporto 
tėję buvo nepatenkintų, b 
esą buvęs tiktai kelių “girt 
liganų darbas“. Platesnių 
apie incidentą atsisakė 
Buvo atsiklaustas miesto b 
tas ir atsakingų komunisti 
tijos nariai, bet jie norėji 
reikalą nekalbėti. Viskas 
mo, kai sovietų valdžia lėk 
vežė į Vilnių kelis batai 
naujais ginklais ginkluoti 
gumiečių.



ST, PETERSBURG,
Lietuvių MuhQ Ži^pios sezono atidąpymas

V’ąsąros kąrščteu^ ątąlitfū*, ĄuUsčiausis męnąs visuomet 
sugrįžo diduma atoslogininkų, yra ir religingas, o didžiausiąs

FLA, Tautinių šokią grnH
Tautų feshvab’j graliai šokdjynį, 
Lietuviu vardą išgarsint pasiryžo, 
O jiems taip smarkiai šokant. 
Muziku akordeonas
Net keliose vietose suplyšo,

ir, kaip ir visuomet, klubo miš
kus choras, vadovaujamas mu-

j^u pradeda lankytis ir svečiai dailininkas jra geiašiidingiau- paj^iaijyĮįj}e kaip gražu 
sias, painaniau sau. Gąlįnia }>a- (jaugmąoįj šokėjų vaikai suaugo 

„i... m., k kąj kurių ąoukai
chael} Angelo, tuo tik parodysi g jie nors (|viejų kąrtų seųeįiąi, 
menką savo meninę nuovoką, jr šypsosi geram ūpe.

Gaila, kad šiandien nepasirodė 
Mūsų graži moterų tautinių {šokių grupė. 
Jos taip grakščiai šoka blezdingėlę 
Širdyse jos ilgesį h’ net pavydą būt sukėlę. 
Bet girdisi, kad šokių grupės vyrai 
Jau kasdien vis mažiau ir (mažiau 
Galanda kirvius, kalavijus aštrius, 
Ir vėl tuoj susijungs blezdingėlės 
Su užsispyrusiais ožiais, 
O mes ir vėl grožėsimės jais visais.

Šiandien mūsų gyvenime įvyko 
Ir vės istorinis dalykas:
'l ai klubo barąs su leidimu atidarytas;
Nuo šiandien bare be baimės galim —• 
Išgert kiek tiktai norim, 
Ir prie baro rymot, — kol tik 
Ant

iŠ tolimųjų Amerikos kUblPM- 
Sujudo visu smarkumu ir Si/ 
Petersburgo daug žadančios me
ninės jėgos.

Sekmadienį, spalio mėn. Ib 
dieną įvyko Si. Petersburgo Lie 
tuv ų Klubo iškilmingas klubo 
žiemos sezono atidarymas, daly
vaujant geriausioms mūsų ko- yra nenuilstantis visuomenimn- 
lonijos meninėms jėgoms.

Į salę įžengus pirmiausia plė
tėsi žiūrovui į akis ypatingai ir 
neįtikėtinai gražiai išpuošta sce
na. - -

Negalėdamas pasitenkinti 
vien savo paprasto meno supra-

juosti Raphael}, nepagerbti Mi-

niekuomel nepažeisi jų garbės, 
nes Viešpats vienas yra tapyto
jų sutvėrėjas.

Dailininkas p. Jurgis Juodis

kąs. Jis visuomet yra pasiren
gęs, reikalui, visuomenei pasi
tarnauti.

Salė buvo pilnutėlė, kada pa
sirodė pirmininkas p. A. Kar
ibus. Tuoj prasidėji ir iškil
mės, nes ta diena skyrėsi, kaip

vien savo paprasto meno sup.--. tuo> kad
limo galia, pasiryžau sustabdy-tĮ^ įaras gavč“leidinia veik. 
ti skubiai žengiant} per salę losi .ti.

Pirmininkas p. Karnius ir p.
taip žavios idilijos kūrėją, daili
ninką p. Jurgį Juodį.

— Kaip pavadinai tą taip ža- Angela Kamiene perkirpo juos
vų kūrinį?, — paklausiau jo.

— Tai yra simbolinė Lietutį 
vą, atsakę jis mąn..

— Ąš galiu įžiūrėt- Rauną, ar 
teisybė?
į -—Galima matyti tenai ir Vil- 
nių, sako jis.

Pilnai patenkintas maloniu 
dailininko paaiškinimu, jaučiau 
si ir kaip ir visą Lietuvą matęs..

— šiėMOS SEZONO/ATHIARYMĄS, PRADĖJO DR. ZĘIBIENĖ

telę, kuri “draudė”, bet kam 
įžengti į baro kambarį ir tuo 
prasidėjo programą.

Pirmininkas p. 1A- Karpius, 
padaręs pranešimą ir apibūdinęs 
iškilmių reikšmę, pakvietė vi
suomenininką, nenuilstančią mū 
sų kolonijos veikėją, pradėti 

■ programos, jos pasirinktą pos- 
Jmą:

Šiandien pradędain naują žiemos sezoną.
Ir klubas kviečia į Bendrą darbą

. visus narius: Oną, Marytę, Petrą ir Joną.
Petys į p.etį, koją į koją
Stokim į darbą mes nuo rytojaus. 
Vieni męs šokim, — kiti dainuokim,

- Tiktai senatvės negaliąvmiams — nepasiduokim. 
i . Prisipažinkim — juk mųnjs čia linksmą,
” Gera ir šilta, ir nei vienas iš mūsų —
- Atrodo, nei sensta, nei plinka.
3 Priešingai t-* visi linksmi, visi laipiingi, 
3Visi sotūs ir turtingi;
~ Visų akys linksmai blizga, 

viengungių ir našliukių, -, . ■ .
" Nę tik akys, -bet ir veidas meile iryska. • ■ • 5 ’ ■

Džiaukimės, kad mes visi 
Ąąųęįamės jauni -— laimingi,

į Bet už tei — save klubo valdžiai
- y Turim būt dėkingi.
’ Ji mumis rūprias — prižiūri,
- Kas sekmadieni pietums viščiuką turi. 
-• Pasirodo mokslto®kąį aiškiai sako, 

■ Kad viščiukas — žmogaus kūpą 
Jaunin, stiprin, o vyresniems krUMlS vato.

Bet svarbiausia pasakykit
Kodėl tas laikas tarp greit bėga?
Nepajunti ir nematai, kai čia. pavasaris. 
Čia drėgna vasarą, čia vėl žiema artėja. 

Tik gerai, kad mes esam tokie laimingi 
ir priklausom mūsų klubui,. 
Tai neturim laiko nei nuobodžiauti, 
Nęi tinginiauti, nei pasiduot — 
Mes blogam ūpui.

Nu.t> šiąftdięp, tąį yra nuo. atdarymo sezono, 
Pąmąiysįt? feevrik kąs -ąpti-ą 4ięoą 
Turęąįpi — (ąį bąlĮjj — tąį pąręngiiiną, 
Jąi širdyj jauti lyg kokio kirmino graužimą 

Tliftjai1 scenpj pasirodys kojes mūšų chorąs yri puikus, 
'įįčl, sako, dąp nevisi ąpsjffįpkę. ■ 
Kąi kurie rfąr negrįžę i.š šaltesnių kraštų, 
Dar Petersburgo oras jiems persiltas.
<1 scenos grindys — jau šiandien 
Nuo tiek daug dainininkų, matysit — 
Atrodys net įlinkę.

Bet kai choro moterys sustos petys į petį 
Ir ant suoliukų — pasilips vyrai, 
Ir kai užtrauks galingą dainą, 
Tai salės palubėj net supsis šėndelyrai.

Šiandieną mūs puikus oktetas —- 
Scenoj jiasirodė —- gaila be puikių pclerinkų. 
Galvutes pakreipusios gražių garbanų — 
prie krūtinės rožę spaudžia jos raudoną, 
O mes jų besiklausant.
Kaž ko širdyj ilgu... ilgu neramu.

G Itondruoinienės sek Idas, — sako, — 
Oktetui — ir šiemet nepasiduos: 
Atsimenat pernai? V
Jos dainuodamos taip kukliai ir nedrąsiai 
Su viena ranka lik truputį pakelia sijoną, A 
ir į priekį atkiša batuką raudoną. , j

Dar visai nesenai, mūsų klubo valdžia galinga, 
Karlu ir negailestinga 
Klubo Dramos Sambūrį 
Su niažnte mėgėjų artistų saujele 
| vieną sujungi norėjo, pagalvokit. 
Taip kaip dvi kates į viena maišą — 
Uždą ryt žadėjc«.
Neįsivaizduoju, kas būt iš to išėję. 
Vienos grupės vadovas nervuotas, 
Kitas — turi vos klibančią širdį; 
f) kai su]>ykę jie tarp savęs barasi. 
Tai net kurčias būdamas už poros blokų 
Aiškiai juos abudu girdi.

M

kojų mes pastovėsim.
Bąrtenderį Simą — visi pažįsta, 
Jis sako: “You know, dusele, 
Dar pensiją gaunu, pinigų nereikia, 
0 tas pajūrys su jaunom mergaitėm 
Į mano pagyvenusią širdį 
Taip maloniai veikia.

You know, klube gyvenau vienas, 
Tikrai kaip vienuolis, o žinojau 
Kad čia pat už tvoros — barę 
Šok merginos — nuogos.
Mano vyriški nervai — šito neišlaikė, 
Už lai — kas, tik salėj pasisukdavo po kojų, 
Aš visus apkeikiau. •

O dabar — pajūryj, su malonumu 
Stebiu mergaites vaikštant su bikini,

Klubui paaukojau — net ir. visą šimtą. .
Nesenai — dar viena gera naujięna
Per mūsų klubą nuaidėjo. -• ...
Kad ponįąį Galvydiępęi naują porą
Klubo karaliais būt pasižadėjo

Karūnavimo dienia — žada būt pravestą 
Labai didingąį.-;. ’ ? ;
Jau .dabar puik^^upęJMinųetu ir Ppįpnėzą

♦

p. Velbasis jų molėtojas’ į? j į .1 T 
Ir vėl pa ąalę skr^į^Asa^įlaštą^'‘ . vl» ' 
Nors jo ir sūšhifiab^į: ; ‘ .
“Bet — nepasiduosi^.Ž^'^’įatš kaū Į&ŠlO '[ 
f; šbkt/:'' ;ii'/

< v Sąnariai jo-at$ifeidžiąnL_ kojos ^b^VęsįigS T= 
* Pąsįjįnta 1Q metų .už'save jaunesnis'' , 

Tikrai — susirinko daug šokėjų — 
Visi geram'ūpe, .. .. - •-r
Tuoj sudarė didelę ir įdomią grupę.

Vienas aukš.tas — kitas-plonąs 
Vięn's mažiukas — kitas storokas, -=- 
Kai sustojo jie į būrį, 
Viens į. kitą, kreivai žiūri- 
Nįsi šokėjai stengiasi figūras raityti, 
Bet dąugųmos ąusjingę sąnariai, 
Nenori klausyti.

Vienam abu keliai brašką,
Kitaip —duria širdį,
Trečįąs — tik ant vįęRos ausies 

Vos. muziką gird}. -/
Vienąs ijį šokėJUi kvąpą ątgąyęs sąko: 
“Bepiga Velbasiųj špkt — 
Jąunystėj iš to dųopą valgę, 
o aš pusę savo ąmžįąus laikoj 
Traukiau dalgį. 
Kitas §ąko: . <
“Visa amžių sėdimą darbą aš esu turėjęs, 
Ir tik retom progom smarkiau pajudėjęs, 
O dabar — jis reikalauja 
Šokt aplinkui ratą, kąs po to gal atsitikt, 
Tąį pet šiurpas krato.

Prakaite visas permirkęs, 
širdis smarkiai duoda 
Kai pasilenkiu ir išsitiesiu 
Net akyse juoda.

O \ clbasis stipriu balsu visus hu'rammo. 
bako: mano mieli,- kuriem yra sunku 
šokt gražų Polonezą, 
Nuo šiandien valgykit daugiau majonezo.

Visi uustebsim kai kąr-unavimo dieną 
Mes nepažinsnn šokėjų nei vieno: 
Jie hus frakuoti lordai ir dekoltuotos damos 
Šokdamos crenolinais šluos 
Grindis mūsų salės.

Tikrai, karūnavimo diena bus didingą, 
p. Karuienė paradą suruoš, 
Labai puošnų ir iškilmingą.
(1 mes — nei vienas namuose nepaliksim tą dieną 
ir kiekvienas aisiveskim net 
Ir kaimyną mielą. 1

Taigi, kaip matot ši žiema khibe 
Bus lalwu judri ir įdomi.
O kadines turėtumėm jėgų, ♦' •

Dalyvaujant visur, 
Tai pradėkim nuo rytoj. 
Visi gerti geritoL..

Rankų plojimui, rodos, ir ga
lo nebūtų buvę, jei pirmininkas 
nebūtų pąprašęs baigti progra
mą, nr* laikas trumpąs, vertė 
eiti prie pabaigos.

Turėjo pasirodyti dar p- tau- 
liuių šokių grupė, kuri praeitą 
pąvąsąrį taįp šauniai pasirodė 
Tautų Festivalyje. Sakė ne vi
siems dalyviams nesusirinkus 
:š atostogų laiku, teko alsisaky- 
ti šį kartą nuo tos taip matomos 
programos.

Po programos, kaip ir kas 
sekmadienį, prasidėjo šokiai. 
Kas galėjo ir turėjo gana svei
katos, galėjo dar ir polkutę ar 
valsuką apsukti. J. Krs.

Toronto - Canada
Lietuvos Kariuomenės atkūrimo 

minėjimas ir koncertas
Šiais metais Lietuvos Kariuo

menės atkūrimo 59-toji sukaktis 
bus paminėta Toronte, Lietuvių 
Nąmuose, šeštadienį lapkričio 
■19 dieną šiam parengimui Toron 
to VI. Pūtvio šaulių kuopa, šios 
šventės rengėja, jau senokai 
labai intensyviai ruošiasi.

Oficialioje programos dalyje, 
kurioje organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su savo vėliavomis,

i

Salė pasipiklė pilna juoku save peraiatw-
rr didžiatHht rankų plojimo tė ir naolerų oktėtes, vadovą u- 
“triukšmą”. ,mas muzikės p. Rūgštelicnės.

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
rinko ir redagavo teisininkas Jonas Talslas

(Tęsinys)

RespubĖkos Prezidentas skelbia šį Seimo rinkimų 
įstatymo priedą: ‘

SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PRIEDAS
Rinkimų Apygardos

kūrėjas. A. Sutkaitis. Meninę 
programą-koncertą attiks 30 as
menų žymus estų pučiamųjų 
instrumentų, orkestras “Esto-

Kariškų ir liaudies dainų 
muzikinį veikalą sukūrė-instru- 
mentavo, muz. A. Prialgauskas 
buvęs Lietuvoje kariško orkestro 
vadovas, šiame koncerte girdė 
sise: Savanorių, ramobėnų sau 
lių maršus, gražiausias Lietuvos 
karių damas ir mėgiamiausias 
.lietuviškų liaudies dainų melodi
jas.-" ■'
r .Tai bus pirmas toks įvykis To 
remto- lietuvių kolonijoj ir pirmą 
kartą. Toronto Lietuvių Namų 
Kąrąįiąųs Mindaugo5 menės 'sce
na'bus užpildyta tokio didelio 
‘‘Estonia” kariško orkestro. . •

1956 metais, maža estų vyrų 
grupė Toronte,- kurie ankščiau 
yrą buvę orkestrantai Estijoje,. 

■ sudarė mažą muzikinį ansamblį. 
Per vienus metus šis ansamblis 
išaugo į pilną orkestrą. “Esto
nia’7 orkestras yrą vienas iš di
džiausių naujųjų atęivių orkest
rų visoje šiaurės Amerikoje. 
Kartu su labai žymiais solistais 
ir chorai^ j*ra dalyvavęs įvai
riuose koncertuose ir grojęs estų 
festivaluose bei dainų šventėse. 
Šio orkestro dirigentas yra žy
mus estų muzikas UNI KOOK, 
kuris šįąm ųrkestym yra para
šęs ir harmonizavęs daug muzi
kos veikalą. Vieną iš jų gįrdėsh 
me įę šiame koncerte.

Tad nepamirškime lapkričio 
mėn. 19 dienos. Visi, kas galim, 
dalyvaukime Kariuomenės šven 
tęje ir konccertė Toronto Lietu
vių Namuose, 1573 Bloor st. W.

S. Jokūbaitis

L Katino apygarda
1. Kauno Miestas,.
2. Kauno apskritis,
3. Kėdainių apskritis.

.. IL Alytaus apygarda
1. Alytaus apskritis,
2. Seinų apskritis, -
3. Trakų apskritis.

III. Mariampblės apygarda 
į., Mąriampolėš apskritis,
2. Vilkaviškiu apskritis, .
3. šakių apskritis.

IV. Ukmergės apygarda.
1. Ukmergės apskritis,
2. Utenos apskritis,
3. Zarasų apskritis.

V. Panevėžio apygarda .
1. Panevėžio apskritis,
2. Biržų apskritis,
3. Rokiškio apskritis.

VI. Šiaulių apygarda.
1. Šiaulių apskritis,
2. Raseinių apskritis,
3. Tauragės apskritis.

VII. Telšių apygarda. ...

2. Kretingos apskritis,.
3. Mažeikių apskritis.

VIIL Vilniaus apygarda 
Į. Vilniaus miestas, ..;
2. Vilniaus apskritis, j
3. ' Švenčionėlių apskritis.

i

h:*

yitobto 3?;į ■ seirtai J to?
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KAS VAŽIAVOTsn >f.
, .filiSovietų Sąjungon

4
■ *>“Rytine' Darbą Lietuva”, Nr. .15, psl. 1, 

1940. VII. 24. ' to
KOMISIJA, KURI VYKS J

-prašyti SSSR Aukščiausią taryb|/kad Lietuvą priimtų 
Sov, S-gojų į

Kaunas, Elta. Liepos 23 d; prieš piet Įvykusiame 
Liąudiės Seimo posėdyje b.ųvo išrinktą įgalįęta delegaci
ja, kuri bus pasiųsta į Maskvą prašyti SSSR Audriausią
jį Sųvietą priimti Lietuvos Sociąbstmę-Tąr-ybų Respubli- 
ką į Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjungą, Į tą komi
siją išrinkti šie asmenys: Paleckis, Gedvilas,Adamauskas, 
Mickis, Venclovas, Liudas Gira, gen. Vitkauskus, sųrųau- 
skas, Didžiulis, Cvirka, Salomėja Neris, Kazys Petraus
kas,. Pranas Zibertas, . Vaneįkienė, Adomas,- Ditkevičius, 
Pranas Petrauskas, Juozas Demskis, Marija Kutraitė ir 
Birutė Abdulskytė. Z to-“ ' ‘ ‘ ' 1- ■ J ®

IŠRAŠAS IŠ: . f

“XX Amžius”. Nr.'135 (1185),' ps'L 1, 
1940.'VI 17.

BUV. VIDAUS REIKALŲ MINISTĘRIS
K. Skučas ir buv. vaistė saugumo departamento di

rektorius Povilaitis yra suimti ir laikomi kalėjime, j
Prokuratūros įsakymu dėl abiejų veiksmų užves

tas tardymas, ir ji_e netrukus bus atiduoti teismui.
Slaptai—asmenlškri

LTSR
Kauno Apskrities 
Vykdomasis Komitetas 
1941 m. balandžio 25 d.

• Nr. 8 *
Kaunas

i•Į- 
T

(Bus daugiau)

GARSINK IT E S NAUJIENOSE
VISI LIETUVIAI BIZNIERI AI

a - NAWUNoa, CHICAGO ». ILL. _ iue.day, November'VW
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| WA SVEIKATA - PASTOVI LAUK Į 

Kūno, proto ir jousmy damos pagrindai
i*

i

$

t

Visi riuolat girdim kartojamą s«na tik didelių pastangų pase-

hmm

Mediciniškas raginimas

■ >' ' JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. .

sinusito tvarkymas
• -iDąug apgaulės žmonėms įperšama per radijo, spau-

■ dą ir. TV sinusito reikale — už tai švieskimės šioje 
srityje .tikra mokslo šviesa idant pajėgtume apgavi-

Tiltas (Akvarelė) BR. MURINAS

•Jk' > ▼ nuvrai glfVltAXJ *vai O VA A m VAA UIUVU^ V«AA^

į prekybininkų skelbimą per radi- koje. Nei religinėje srityje, nei 
o ;ir TV ^ peršami vaistai nuo mediciniškuose reikaluose, nei

,>'siiHJsit<Miiio.\. sinus headaches, kitokiuose dalykuose niekas nie 
^tension headaches, postnasal ko negauna už menkniekius. Vi- 
ędrip, congestion ir kitų galų./si turime daug dirbti, didžias pa

iJengvatikių mūsų tarpe daugy-4, stangas dėti ir aukotis, kad ką 
’1>|j—jie sųvędžiojami, jų žaliu-'nors naudingo apturėtume sau 

‘Jkąi nedvokia, tik jų kišenė tuš-’ir artimui. Tik išnaudotojai mus
tėją visai naudos jiems-neatneš (mulkina pasakėlėmis apie dan- 
dąmą. .Taip ir'pripildo savas giškus migdolus apturimus už

- kišenes prėkybinirikai, o kenčia I niekus...
■':■-sinusitu, t -pa<j jr mes lietuviai liau- 

. /^ar J116 j kimėš leidę save mulkinti viso-
-kam ręikiamai..perdėjo bet kokiems pasaulio parėjimams vi-

• kios .ligos - atveju. Ligoniui t 'sose srityse, sveikatos reikaluo- menės nepadeda — sinusų ope-' degimas): 
gy gyte j as r yra naudingas pata- K

'teį-čigonams;, vertelgoms vi-1 dibinos
-šokiems preky^nĮnkams lengvai ^gaudžiams,

„.įkalbami'.-visokiausius, niekus? « ;
,ŽLęnkvatĮkiui. .^ra’ labai sunkus ■ 
•gyvenimas čia ąnt žemės-jį.tokį4

, /visj išnaudoja.- O jis to-’nėjąuęia, 
; net dėkingas esti .išnaudotojams 
-aiž suteiktą nemalonumą — li- 
r gos' užtęsimą, kartais net’ n^>a' 
įtaisomą - žalą^ . Len^gvatikiai tiki-

• ’.-si' net sunkiausius dalykus lerig-
• jindusii. įsigysią--su' prėkybinin- 
' ko peršama' tablete lengvai sar 
įvo -sinusitą ? pasigydysią. Taip ^^7’ Todėl 
'^gyvenime nėniišiduoda. Kiėkrie 

■ ’nas naudingas dalyku’esti at-
stekiamaš - tik didelių pastangų

I dėka. Nelaimė,: kad ir dvasiškiai 
. - prisideda-sayu neigiamu trigra- 
; jUu prie žmonių apgaulės: jie už 
./ip ęnknįękius žada amžiną Įaamę, 
linksmybes; sielos: irrkūno: svęi-

Detrbito naujienos
Literatūrinė popietė

Dstroi to Liet u v :ų K u,! Gros 
Klubas organizuoja literatu ti
nę popietę šių metų lapkričio H 
<L 12 vai. Kultūros Centre. [ s ą 
popietę yra pakviestas gilaus j u 
maro rašytojas-poetas Antanas 
Gustaitis iš Bostono. Jis skai
tys naujausią kūryba iš mūsų 
I’e tu visko gyvenimo. Taip pat 

i tauti
nių šokių ansamblis, Eleonoros 
Stanev čiūtės Holm, iš VVindsu- 
ro. Programai vadovaus rašy
tojas Balys Gražulis.

I jiasirodys jaunas gražus

į ši literatūrinė popietė rengia- 
nia Tautos Fondo naudai, Vli- 

!k<, d trbams finansuoti. Bus ren
kamos aukos. Asmenys, įmokč- 
j ll’J dol., tampa Tautos Foii- 

į d;> nariais, kurie dalyvauja Tatt- 
tos Fondo suvažiavimuose fa" 
gaji tart, savo žodį Vl ko darbų 
fir.aesav'me. Vilkas savo atsi
šaukime sako: ”...Kiekvienas 
Tautos Fondo narys savo da V- 
vu'.unit gali turėti visai apčiuo
piamos įtakos ir j Vliko reikalų 
krypti Lei apimtį. Kviečiame

, šia galimybe pasinaudoti pavie- 
1 nius asmenis bei organizacijas, 
j kviečiame būti Vliko darbų tal

kininkais ir tuo pačiu padėti tė
vynei išsivaduoti iš sovietinės 
priespaudos”.

Kultūros klubas maloniai kvie 
čia visus lietuvius — jaunus ir

1 vyresnius

RUGINUKAI (pyragai čiai)
Prop.: i svaras ruginės, stain 

bių grūdų, juodos duonos, 12 
oz. Malt alaus (Kraft perle) vo
kiškas. (Brown), % puoduko. . . .
avižinių miltų, 2'šaukštai mielių į x^, ,esnlus . \ a1.^1'ni!.s ,(‘a

srhiff 1 šnnkl brauti ypatingoje hteraturine- 
je popietėje, pasigėrėti progra
mos vykdytojais ir kartu prisi
dėti savo auka prie Lietuvos 
laisvinimo reikalų.

Įėjimas asmeniui tik 3 dol. 
plus auka pagal galėjimą ir Vil
ko darbų įvertinimo.

Kultūros Klubo Valdyba

(Brewer’s Yeast) Schiff, 1 šauk, 
štas tikro medauc, 1 šaukštas 
kmynų. /,

Darbas: Duoną supiaustyti 
% inčo storumo, 1 inčo platu
mo ir 3-jų inčo ilgumo rieke
lėm. Jas sudrėkinti % viso kie- 

Avižinius nul-i 
‘ ■ Va malt f 

nosyje esančios sekančios ne- sose ligose į greitesnį pagijimą^.alaus ištrinti Į vientisą tyrelę.*
Apie aštraus sinusito gydymą — Jąja aptepti duonos viršutinei w^SHIXGTOn _ pentago- 

dali ir apvbarstyti kmynais. Į . * ‘. .} 1 ’ 1 no žiniomis, Sovietams, kaip
’ iš daug ko galima manyti, šį 
kartą jiems pasisekė išbandy
ti sviedinių sistemą, kuri gali 
grėsti sunaikinimu kai kurių 
JAV karišku ir kitokių sateli- h - y

i tų saugumui.

nuusitas negyja.
Tokj sinusitą gali nuduoti ki-

drėgmės įkvėpuojamasis oras;
4. antibiotikai ir 5. retai kada-
kai virš minėtos keturios prie- tos ligos ne minėtų daubų už-

nosyje ir ne nosyje
- • ‘ •- i SP* Kartą ant visados ryžkimės racija. Todėl sinusito gydyme esančios negerovės,
.rėjąs. • •pe^,-?.lęn^ąwĮpai Pasj' Jgijimti save nagan ir paklusti me niekada neturi apsileisti nei gy- J

„ I dyto.as> sta. kaip;Sinusitąnuduodanciosnegeroves
tas atkaklaus sinusito gydymas 
atliekamas.
Visu pirma svarbiausias darbas j§erovės: a) nosies sekreto: te- 

' Įkėjimas gerklėn užpakaline no-
Visų pirma gydytojas nusta- sĮenele (postnasal drip); b) 

to tikrą diagnozę. Reikia su- nosįes užsikimšimas (nasal ob- 
žinoti su kuo kokia liga turi- struktion); c) iš nosies pūlių 
ma reikalas. Kartais sinusitu — sekreto tekėjimas (rhinor- 
palaikoma visai kitas negerovė, j j jy nosyje polypas; e) 
o ne sinusitas. Kartais nosies, iškrypusi nosies pertvara; f) 

nemigs kataras, jr kartais g) nor
malios iš nosies išskiros.

Sinusitą dar gali nuduoti ne 
nosies kilmės negerovės: a) ka
kle esamos gūžio liaukos: (thy
roid) sumažinta veikla (hypo
thyroidism) ; b) ‘jausminė Įtatri 1 
pa (emotional stress).

Todėl kiekvienas sinusitu ser
gantysis turi būti gerai gydyto
jo ištirtas: reikia su^ektį^ aę pa. 
ciento nusiskundimai esti' sukel
ti sinuso vieno ar kėliųjų užde
gimo - (sinusito),' o gal jkita .ku
ri virš minėta priežastis ligonį 
kamuoja, o jos tik tariasi sinu
situ sergąs.
Sinusų A-Ray nuotrauka padeda 

tikrą diagnozę nustatyti
Padaroma dvi sinusų nuotrau 

kos: viena pacientui gulint, ki
ta jam stovint. Mat, jei būtų 
skysčių (pūlių) sinusų daubose’ 
— geriau matosi nuotraukoje* 
padarytoje pacientui stovint: I 
tada skysčių lygus paviršius 
aiškiai matosi nuotraukoje.

Taip vadinamas elektrine lem 
pute peršvietimas (transillumi
nation) sinusų (dažnai vartoja
mas) nėra patikimas tyrimas 
sinusito diagnozės nustatymui. 

BToks tyrimas padeda išjungti 
uždegimą sinusų, jei kaktos 
(frontai) ir žando (maxillary) 
sinusai gerai persišviečia minė
ta lempute tiriant. Ir tais atve
jais atsimintini faktai, kad daž 
nos žandikaulio sinuse esamos 
pūslės (cystos) gerai persišvie-j 
čia, nors negerovė — ta cystal 
ten randasi. Maži sinusai, ar si
nusus dengia stori kaulai suma
žino minėto peršvietimo lempu
te intensyvumą, nors sinuso li
gos tais atvejais nesti.

Išvada. Sinusitą tvarkyld- 
mės pagal dabartinį medicinos 
mokslo pajėgumą. Visi netaupy
kime Vinilų sveikatos reika
lams. Visi pildykime pagal da
bartinį medicinos mokslo pai. 
jėgumą.

Visi neklausykime savo pažįs
tamų patarimų, kurie nesideri
na su gydytojo nurodymais. 
Verslume save paklusti tiesai, 
kad tik gydytojas ligcĮje yrt 
vienintėlis patarėjas. O kai ne 
sergame, o tik menkniekiais 
skundžiamės — tada nereikia 
jokio gydymo ir jokio patarėjo. 
Kartą ant visados imkime liau
tis pasidavę visokiems apgavi-1

dicinos mokslui, paliovus ver- 
, mums 

Įkalbantiems visokiausias mei- 
ciniąkas negeroves. Niekas mus 
neapgins nuo išnaudotojų — to- 
kidme laisvės krašte mes gyve
name— tik mės patys sava iš
mintimi ir apšvieta bei asmeny
bės sunbrmavimu pajėgsime be 
apgaulės gyventi.
Sinusitas gali būti pagydytas
. Tikrai, sinusitas gali būti pa- 

[ visi netikėliai 
dėl sinusito pagydymo, Įskaitant 
ir tulus gydytojus, atsisakykim 
seno prietaro, būk sinusitui nie
kas nieku geru negali padėti. 
Taip nėra dabar. Dauguma sinu
situ negaluodančiųjų susitvarko 
Sinusitą vartodami sekančios 

^4 ." •;-* .penkiariopas gydymosi priemo-.ZkM4 besidziaugiiną;.. Tokių da-fnes;
.’.ilykiį j^s.žmįogus'negah l paburkimą gleivinių maži- J J AAACAO - £ XX ?

../tį: už niekus: nž lūpą?pa)vaistai .(decongestants); 2. pūliai aemiteka — c*“ 
• Visoks gėris Iriekviėnam ai-1 drėgna šilima; 3. atsakančios daubos neišsidrąnuoja -

Visų pirma gydytojas nusta-.

o ne sinusų liga nuduodama si- j 
nusitą. Sinusitas yra uždegimas 
šalia nosies angos esamų kauli
nių daubų. Tos daubos randa
si žanduose, kaktoje ir nosies 
užpakalinės sienelės kauluose. 
Visos tos daubos atsiverčia į 
nosies tuštumą, tik Įvairiose tos 
tuštumos vietose. Tos dauboj 
randasi išklotos gleivine. Jį'jsik 
dega, supūlĮuoj ą, sutinsta . — 
tada gali užsikimšti daubos at
sidarymas . į nosies ruimą. Tadą 

— sinusinės
— di-
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6:30 valandą vakaro
Vakarienė ir gėrimai 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠIA
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kaimyno bei pažįstamo gautų 
vaistų.nėimkime — už pasiūly
mą tik padėkokime. Nevartoki
me vaistų, kuriais neva pasigy
dė kaimynas nuo sinusito. Kas 
vienas vaistas, kitam gali būti
pakenkimas. Tik šviesa ir lietu-1 kio Malt alum, 
viška galva tegul veda mus vi- tus, mieles, medų ir

kitą kartą.

Pasiskaityti. Consultant, Sep-| Džiovinti įkaitintoje orkantė-
tember, 1977.

\

je prie 225’F. apie 1 valandą. 
Atvėsus, sudėti į neperšviečiamą 

Agr. Adelės Duoblienės sveiko (ir sandariai uždaromą indą.
- įLaikvti sausoje vietoje, kad ne

masto receptas , Ltidrėgtų.

Agr. Adelė Duobliene

~ r : - ” " ’. u- i
Jaa Joms laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose Knyga aprašanti paskutlhfų 90 (1869-1959) JBptų 3 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbuži 664 psl. Kainai | 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. K I

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon. ątvažiąvęą>Ji^tuYis,, pirmos; | 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos oaž-, g 
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121; 41 teatro draugija^ 48 > 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniab’ir»314 veiklesnių žmonių, biografi
jos. Duoti dokumentai kataJSSškų^ • socailistimų, laisyamanišini ir | 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos,z ban- r 
kai ir kt. .

Norintieji iia tuygą įsigyti prašomi parašyti čekį ’ arba’ Money 
Orderi - čb r I /jh J’

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti^ ‘ 1

1735 So. Halsted St^ Chicago, HL €0508 , -

i

į

į

1

TaupyKite^dabar

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

r---------------- --- -----------

kams mus mulkinti. Tik jokio'> 
'aspirino nenaudokime dėl saJC. 
vų sinusų uždegimo. Ir kitų iš I W

■B ■■

X

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

sąskaitos

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Čius jaunuolius, Bet tuo tarpu nieko nesigirdi apie jiems 
ruošiamus teismus. Oficialiai skelbiama, kad tai. buvo 
kelių išsigeruisrų jaunuolių sukeltos riaušės. Nenorime 
skelbti apie valstybei padarytus nuostoliui. Bet rusai 
žino, kad lietuviai naudoja kiekvieną jų netaktą savo 
neapykantai parodyti. Sovietų valdžiai rūpi įtikinti 
pačius lietuvius, kad jie ne tik nemoka žaisti futbolo, 
bet jie nepajėgia bėgti, plaukti ir dainuoti. Kai lietu
viai jaunuoliai pasižymi tarptautinėse lenktynėse ar 
rugtynėse, tai skelbia, kad tai yra sovietų jaunimo lai
mėjimai, o kartais lietuvius paskaito rusais ir nusineša 
svetimą garbę. Jeigu ne lietuviškos lietuvir^ plaukikų 
pavardės, tai lenktynes būtų laimėję tiktai rusai sporti
ninkai. Lietuviai buvo ir tebėra geri futbolininkai, bet 
okupantui reikia įrodyti, kad Smalensko rusai už juos 
geresni. Jie laužė'žaidimo nuostatus ir išprovokavo

. * -r
riaušes. . . . ‘ •

Vilniuje riaušės prasidėjo spalio 10 dieną. Taip i

Chicago; a k va n urnas (Akvarele)MIKAS ŠILEIKIS

l z i
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Lietuvoje jaunimas kovoja prieš okupantą
Sekmadienio popietę didžiosios Amerikos radijo sto

tys pradėjo pranešinėti žinias apie okupuotos Lietuvos 
jaunimo pasipriešinimą okupantui. Pradžioje žinios bu
vo labai trumpos ir neaiškios, bet vėliau jos buvo daug 
turtingesnės, paskelbti jų šaltiniai ir paparakotos prie
monės toms žinioms gautu Maskvoje dirbantieji- didesnių 
laikraščių korespondentai, norėjusieji patikrinti atvažia
vusių keleivių pasakojimus, telefonavp Į Vilnių ir krei
pėsi Į atsakingus partijos ir valdžios atstovus, bet tiks
laus atsakymo negavo. Iš Vilniaus ateinančios žinios sa
kė, kad tai būta chuliganų ir girtuoklių darbas.

Pirmadienio angliški dienraščiai jau plačiau kalbėjo 
apie lietuvių protestą neteisingai vertiamiems žaidėjų 
smūgiams, žiūrovams buvo aišku, kad lietuviai žaidėjai 
prisilaikė visų taisyklių, o iš Smolensko atvežti rusai fut
bolininkai ne tik laužė pačių rusų primestas taisykles, bet 
labai jau arbitrališkai viską vertino ir skelbė.Žiūrovai ne 
iškentė ir pradėjo garsiai aikštėje reikšti savo protes
tą. Pirmosios žinios nieko apie politinius reikalavimus 
nesakė, bet vėliau ateinančios žinios sakė, kad aikštėje 
buvusieji sporto mėgėjai šaukė: — Rusai, važiuokite na
mo. Vėliau ateinančios žinios sako, kad~ aikštėje 
teisėjus radino jau ne rusais, bet tiesiog kacapais.

Sovietų valdžios agentai, buvusieji aikštėje, 
darni, kad protestuojančių patarimais nepajėgs
dyti, pasišaukė Vilniuje esančią miliciją. Josios būriai 
jau buvo Įžengę Į aikštę ir ieškojo smarkesnių šūkau- 
tojų. Milicininkams Įsiveržus Į aikštę ir būriais pasi- 
siskirščius po minią, jaunimas išėjo iš stadijono ir pra
dėjo deginti milicijos paliktus automobilius. Žaidėnės 
pasibaigė ir visi pradėjo skirstytis. Iš stadijono pasipylė 
didelė minia, kuri ėmė rodyti savo nepasitenkinimą vi
skam, kas lietuviams nepriimtina. Be rusiškų gatvių 

. pavadinimų, jie pradėjo laužyti sovietinius simbolius ir 
vadų prikalinėtus paveikslus. Ateinančios mėnesio pra
džiai sovietų valdžia ruošia didelius paradus Vilniuje, 
todėl pradėjo piešti sovietinius lozungus ir sovietinės 
galios simbolius. Anksčiau visur buvo kabinėjami Sta
lino paveikslai, o dabar jo vieton jau ruošiami dideli 
Brežnevo portretai.

suktus

maty- 
suval

liais Maskvoje gyvenę užsienio laikraštininkai girdėjo 
gandus apie nerimą okupuotos Lietuvos, sostinėje, bet 
konkrečių davinių neturėjo. Kaip savo laiku rusai tuo
jau permetė kelis batalijomis saugumiečių i Kauną, 
taip jie permetė kelis batalijomis Andropovo vadovau
jamų karo jėgų dalinių Į Vilnių. Kad jaunuoliai neban
dytų toliau kelti riaušes ir pasakytų rusams, ką jie pri
valo daryti, tai naujausiais ginklais apsišarvavę sau
gumiečiai būriais patruliavo visas sverbesnes Vilniaus 
gatves. Kaune veikusi milicija, saugumiečių padedama, 
suėmė apie 600 jaunų lietuvių berniukų ir mergaičių. 
Jie norėjo dalyvauti Romo Kalantos laidotuvėse ir tu
rėjo drąsos reikalauti Lietuvai laisvės. Du šimtai jau
nų vyrų ir moterų buvo išvežti į Vilnių ir atiduoti teis- partamentui. Keista, kad šioji apjungimo klausimo iškėlimą,

V. KAROSAS

37-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS
(Koipentarai) '

(Tęsinys)

Tiesiog nesuprantamą, kodėl joje Vakarai yra ofenzyvoje, o: 
didžioji lietuviškos spaudos da- ’Rytai defenzyvoje. Prez. Čar
lis ir politikų išvystė piktybinę teriš pasuko pasaulinę politiką 
akciją prieš Ameriką ir Altą už stipresne vaga, nes užkulisiuose 
tariamą parsidavimą State de-’yra kalbama apie Vokietijos

mam o kiti nukirpti ir kalėjime palaikyti, buvo paleisti.
Okupantas manė, kad trumpai nukirpus berniukus ir.ma po šiandienai, kuomet pra-|Lietuvos bylai, 
mergaites jis galės paveikti ir tuo būdu priversti juos 
atsisakyti nuo protesto ir į

smerkimo akcija dar tebetęsia-įkas turėtų nepaprastos reikšmės

nešimai iš Belgrado konferenci- ’ Nenuostabų, kad Sovietai iš
vystė kontrofęnzyvą ir stengiasi- r '

Padaręs šią apžvalgą dr. Bo- primesti Brežnevo interpretąci- -

i Lenkijos aišku Amerika ne
skubs karo, bet dėl Izraelio ga
li įvykti karinis užsiangažavi
mas, kas beabejonės , įtrauktų 
ir Sovietų jėgas. Tokiam atvejui 
turime būti pasiruošę.

Išvadoje, dr. Bobelis nesitiki 
didelių Laimėjimų Lietuvos by
lai Belgrado konferencijoje; nes 
neaišku ar Amerikos ėjimus' pa
rems kitos vakarį ečųtautos ir 
kaip reaguos Maskva. Galime 
susilaukti ir mums neigiamų nu . 
tarimų. Tačiau ALT© akcija

gai ir suinąniafgalūne tikėtis 
jaimėjimų.

t ;Sgš šfeio lądanėjįmas AįTas ąž-
pamilti okupantą. Lietuvai- P os™d° kilą T”2?’ t 
x x •* Paname ai o arYzvalcfa nr h ___

tęs ir lietuvių jaunimas ir čia okupantą nustebino. tvirtu balsu pabrėžė, kad ją vakariečiams, kurią čia pa-^:bai^savonumą45?itąy!ęiLdi3&eta-
no gatvėse pasirodė daugiau plikai nukirptų mergaičių 

• ir berniukų, negu sovietų milicininkai, prieš išleisdami 
juos pas tėvus, buvo nukirpę. Plaukų nusikirpimo ženk
las tapo, protesto ženklu' prieš sovietinės milicijos sau-

. - - •

.Žinių sustabdymas laiškų cenzūrom, kelionių į- 
laisvąjį pasaulį visiškas uždarymas, atskyrė pavergtą 
Lietuvą nuo laisvojo pasaulio. Vilniuje riaušės vyko 
spalio 10 dieną, o pirmosios žinios apie tas riaušes pa
siekė laisvąjį laisvąjį tiktai už trijų savaičių. Pasirodo, 
kad geležinė uždanga yra stipri. Elektronikos amžius 
nepajėgia jos pralaužti. Svarbios žinios Rusijos draus
tiniame laikomus gyventojus vis dėlto pasiekią, bet kas 
darosi nuo pasaulio atskiroms tautoms, labai vėlai ži
nias patiriame. Reikia manyti, kad netolimoje ateityje 
laisvasis pasaulis patirs daugiau ir tikslesnių žinių apie 
Okupanto vartojamą prievartą- ne tik prieš vyresniuo
sius, bet ir prieš Lietuvos jaunimą.

Beklausant radijo pranešėjų ir Amerikos dienraš
čių korespondentų pranešimų apie pavergtos Lietuvos 
jaunimo keliamus protestus ir milicijos automobilių de
ginimus prie sporto aikštės, tuojau kyla klausima& o 
kaip tie sovietų valdžiai tarnaujantieji milicininkai ver
tinami Amerikoje?

mes privalome tvirtai laikytis sigąvo kai kurie liberalaiir įgĖgiz | -k^^ąjj^iaiįa- 
Amerikos, nes jį teliko vieniu-įsų tam tikri
telė viltis siekiant mūsų tautai į rdai. Suprantama,, kodėl pku-.^Mis .©ėkwEįą pavįeįjkįti.- -plačią 
laisvės ir pasitikėti jos vedamajpantaį per savo lietuvi^mKA3®ęrik<)S ‘̂WU€®ienę įr jos-spau 
pasauline politika. Čia jis pla-! agentus nukreipė Įžūlius įšpųo-- $nĖftį~Į( Kęngį&są reikn-
Čiai nupasakojo savo dalyvavi- lius pi-ieš ALTą, mąžįąu prįeš'-ĮąvĮną BaLtųAtautomS'sngrąžin- 
mą net trijose konferencijose, ’VLĮKą, nes anoje geležinės ųž--jla

^liudijimą senato pakomisijai irldapgos pusėje kai šie dų veuįs-^ į)r Būbd 
susitikimą su pirm. Arthur niai yra keikiami- tai ąpįe jkįtu^ VHmaš įženį 
Goldbergu,- sen. Robertu Dole, nutylima, nęsiurikĮj, dasiprotėti į-fr įpąijdžittn 
kurio ilgą pareiškimą raš tu, kad [kokiais s.uinetįinais. r 
iškelsiąs. Belgrade reikalavimą i Politikoje nieko nėra, pašto-.

. Pabaltijo tautoms- apsįsprendi-1 vąus, pakaitomis -vykstą. laimei-, 
mo teisę perskaitė suvažiavi- Jimąį, nesėkmės -ir netĮSėtūinąi,.
mui. . tad ALTui teko visą laiką sek-

Dr. Bobelio Įsitikinimu, vyk-| ti pasaulio Įvykius ir atitinka-
stanėioj e Belgrado konferenci-(mai reaguoti. Dėl Lietuvos ar iyvauti.

re?' W primine,

ir ieškojo jaunuolių, kurie drįstų patarti rusams va
žiuoti namo. • " —--

Visi Amerikos lietuviai smerkia šitokį sovietinės, 
milicijos elgesį. Smerkia juos ne tik socialistai ir tauti
ninkai, bet juos smerkia didelė-katalikų dauguma. Kaip 
galima suprasti marijonų vadovybės nutarimų spaus
dinti romanų, kuriame sovietinis milicininkas turi vi
sas geriausio žmogaus savybes,, kada jis yra pats ' žiau- 

Skaitantie-ji žino, kad- skus metais riausias okupanto įrankis? Kaip galima premijuoti ro- 
Draugo,parinkti lietuviškos literatūros specialistai pre- manų, kurio didvyris yra sovietine miiieini^aš^ Kok 
mijavo romanų, kuriame pavyzdingiausias didvyris kaip dėl marijonai nežingsniuoja kartu su visais 'lietuviais, 
tik ir yra tas lietuviškas*, milicininkas, pats stipriausias kovojančiais už savo kraštų? Nejaugi būtų teisinga ar-

name kvietė liėtuvius^gąųsiai da 
.. —i 
(Bus daugiau) t į

KINAI NORI PIRKTU (

£
?-

Jaunų vyrų ir moterų riaušės tęsėsi tiktai kelias sovietinės valdžios ramstis. Jis ne tik karpė kas,as jau- menų patarlė, sakanti, kad žuvis pradeda gesti nuo 
valandas. Milicininkams pavyko suimti kelis šūkaujan- noms mergaitėms Kaune, bet ir įsiveržė Į sporto aikštę galvos?.

gos- prispirktr: į^ftarų gan^r- 
bos ginklų, esanti tik daįs 
kajį^smijos kįBftji ^ plėsti itaįn 
bą paasulyjė, rašoma sovietų 
kompartijos organe “Pravda”, 
Auri aesp^ja tą pasaulį- bau
gint?. Ankščiau pati “Pravdį” 
panašiai rašė, kuomet Kinijos 
.lyderiai tąpįsį.su Prancūzijjbs 
ir Vakarų Vpkletįjos kariško
mis delegacijomis.

A. ČECHOVAS

Iš rusų kalbos vertė Jonas Valaitis

DAMA SU ŠUNIUKU

- ----- ----- 1 ................................. ■■'■■■■■■ II i .......................................................................................!?a—

rankas užpakalyje,- ir čia gubernatoriaus ložėje, pir- Ji pažvelgė į jį ir nublanko, paskui dar kartą — Aš taip kenčiu! —- tęsė jį, jo 
moję eilėje sėdėjo gubernatoriaus duktė su boa, < 
patsai gubernatorius kukliai slėpėsi už portjeros, 
ir buvo matomos tiktai jojo rankos; uždanga 
svyravę Orkestras ilgai derinosi. Visą laiką, kai 
publika įeidavo ir užimdavo vielas, Gurovas go
džiai ieškojo akimis.

įėjo ir Anna Sergejevna. Ji atsisėdo trečioje ei-
• 1 • /"V • •. » , t ■" Y • ' V* •

o pažvelgė su siaubių netikėdama akim, ir stipriai su.- Aš visę laiką tiktai apie jus gvvunajti
i•» . i t * •"ii • i • _ _ i i • _ < - *  •••• . . v .. _ _

Jis vaikščiojo ir vis labiau ir labiau nekentė pilką 
tvorą, ir jau galvojo apie susierzinimą, kad Anna Ser- 
gejevna apie jį užmiršo ir, gali būti, jau pramogauja' jęje> jr kai Gurovas į ją pažvelgė, tai jo širdis susi- 
su kitais, ir tatai taip natūralu padėtyje jaunos mo-[glaudino, jį- jįg aiškiai suprato, kad visam pasaulyje 
terš, kuri verčiama nuo ryto iki vakaro matyti šią 
prakeiktų tvorą. Jis sugrįžo į savo numerį ir ilgai sė^ 
dėjo ant kanapos, nežinodamas, ką veikti, paskui pie- 
tujo, paskui ilgai miegojo.

“Kaip tatai paika ir neramu, — galvojo jis, pabu- 
ir žiūrėdamas į tamsius langus; jau buvo vaka- 
— Štai ir išsimiegojau kažkodėl. Ką gi aš <la- 
naktį veiksiu?” 
Jis sėdėjo lovoje, padengtoje pigiu pilku, tarsi 

ligoninės, užklotu, ir erzino save su apmaudu:
“Štai tau ir dama su< šuniuku . . . štai I 

nuotykis . . . štai ir sėdėk čia.”
Dar iš ryto, gel. stotyje .jam krito į akis 

su labai stambiomis (rai<Įčmis: 
narna “Geiša”. Jis apie 
teatrą.

“Labai galima, kad 
buiiu galvojo jis.

Teatras '-ivo pilnas. 
Ižernijos teatruose, buvo 
iiiingai nerimavo galiorka; pirmoje eilėje prieš vai
dinimo j radžią stovėję vietos frantai, laikydami

dęs 
ras. 
bar

nėra jam artimesne, brangesnio ir svarbesnio žmo
gaus; ji, pasiinatusr provincijos minioje, šita mažu
tė moteris, nieku nepasižyminti, su vulgariu binok
liu rankose, pripildė dabar visą jo gyvenimą, buvo 
jojo sielvartas, džiaugsmas, vienintelė laimė, ku
rios dabar jis sau norėjo; ir su blogo orkestro., mies
čionių niekingi] smuikų garsais jis galvojo apie lai, 
kaip ji daili.- Galvojo ir ‘svajojo. <

Kartu su Anna Sergejevną įėjo ir-šalia atsisėdo | 
jaunas žmogus su nedidelėm žandenom,- labai -aukš-;

tau ir įtas, gunktelėjęs; jis su kiekvieną žingsniu liukėio- 
I jo galva ir, atrodė, nuolatos lenkėsi. Gali būtį, ta- 

afiša, tai buvo vyras, kurį tuomet Jaltoje^ kartaus jausmo
: pirmą kartą vaidi- I pagauta priminė liokajum. Ir iš tikrųjų.-jo ilgoje li

tai atsiminė ir nuvyko į'gūroje, bakenuose, plikteflėjime Kūmo kažkas lioka-
Įjiško, šypsojosi jis sakižai, ir jo atlape blizgėjo kaž- 
I kuris mokslo ženklas, (arsi liokajaus numeris.
1 Per pirmą pertrauką vyras išėjo rūkyti, jinai 
pasiliko kėdėje. Gurovas, sėdėjęs taip pal parteryje,- 
prie jos'priėjo ir drebančiu balsu verčiamas pa
sakė: ., - •

— Sveikinu. j^oni&ftB*

spaudė rankomis bendrai -vėsyklą ir binoklį, matyt,, mintimis apie jus. Ir aš norėjau užmiršti, užmirštį 
kovodama su savim, kad nęapalptų. Juodu tylėjo, bet kodėl, kodėl jūs atvykote? u '«■ '
Jf sėdėjo, jis stovėjo, išgąsdintas josios nusiminimu, 
nenuspręsdamas atsisėsti greta. Uždainavo derinami rėdanti žemyn, bet Gųrovui buvo vistięk, jj$ prigjaii- 
sruuikai ir fleita, staiga tapo baisu, atrodė, kad iš vi- ’ dč prie savęs Anųą .Sergejeypą ir ėmė bučiuoti jos veį- 
sų ložū žiūri. Bet štai ji atsistojo ir greitomis nuėjo j dą, skruostus, raukas. - 
prie išėjimo; jis — už jos, ir abudu ėjo beprasmšikai, i
koridoriais, laiptais, čia pakildami, čia nusileisdami,1 siaube, nusfumdama >jj nuo savęs. — Mudu išprotd- 
ir jų akyse mirgėjo kažkurie žmonės teisininkai, mo- jome. Išvąžiuo&tįe šjąątfieA pat, išvažiuokite tuojauj 
kytojąi ir kt. munduruose ir vis su ženkleliais; mir-Į Maldauju jus .vįsais šventais, prašau . . . čion eina! *- 
gcjb damos, kailiniai ant pakabikų, pūtė skersvėjis,! Laiptais ft apačids į-viršų kažkas ėjo.

— Jūs tįirite įšvąžiuoti . . . — tęsė pašnibždoijiskleisdamas nuorūkų kvapą. Ir Gurovas, kurio širdis 
stipriai plakė, mąstė:
lui cik šitie žmonės, šitas orkestras . . .

Irusią minutę jis staiga prisiminė,

•5

Aukščiau, aikštėje, du ginuraiasJai rūką riį-

— ką j«s dąncrte, ką jūs darote! — kalbėjo j?

O Viešpatie! Ir kuriam reika-f'Anno Sergejevna. — Ar girdite, Dmitrijau Dmitri 
.« V _ . įjęu.? ^t^ksįųi DM “ * ' ’ * ’ — -

, kaip tuonTet’buvau- laiminga, as <ti 
vakare stotyje, Anną Sergejevną palydėjęs, kalbėjo,) niekados nebusiu, ląinūngą,;ųi#kados! Neverskite gfi 

i sau,.Rad viskas baigta ir jiedu niekados nepasima- mane dar kentHr! Pt&fckiu, aš atvykiu į Masi- 
Į lys. Bet kaip* dar toli buvo iki pabaigos! 1

, Siauruos pustamsiuos laiptuose, kur ' dešinėje no bran^jsi^ ski»ftinva< 
buvo “įėjimas į amfiteatrą”, ji sustojo.

—- Kaip jus mane išgąsdino!! — pasekė ji, sup-

,či^b? Aš ąt^yksių jus į Maskvą. Aš niekados ne»- 
Vbar nelaiminga ir niekados

kvą. O dabar skirkimės! Mano mielasis, gerasis, m į-

Ji paspaudė 
žemyn. vis 9Hiž

ji pirmuose vaidinimuose

Ir čia, kaip aplamai gu- 
rūkas virš liustros, trukš-

te? Kodėl?
— Bet supraskite, Anna, supraskite ... — prata 

rč jis pusbalsiu, skubėdamos. Maldauju jas, su
praskite . . .

greitomis leistis 
y ft jos akių buvo ma- 

. . Gūrova* 
kiek pastovėjo, įsiklausė, paiskui, kai viskas nutil<|,

Žiūrėjo atydžiai, kad tvirčiau išjaikyių atmintyje jo- ...... 7 ' J
'iii bruožiu. - ■ DttMUaTl
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Švabienė

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
»o0 SUMMIT STREET 

ROUTE 5d, ELGIN, ILLINOIS

OR. PAUL V. DARGIS 
tiYOYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

19^8 5. Hąnheim Rd., Wostcnoster, H-
VAuANDUS: 3—9 darbo dienomis ir 

antrą šeštadienį 8—3 vaL 
let.: Soz-X/27 arba 542-2726

DR. R. V, DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LJGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 $•. Pulaski (Crow4ar4

BvUdkw). TaL LU 5-6446 
P- -ima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

ARĖJAS VITKAUSKAS

(Nakties baisybės Kaune, 
atpasakojamos Halloween proga) 

(Tęsinys)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3A/7 West }03rd Street 
Valandos, pagal susitarimą.

akis. Dabar jau tikrai pamaniau, 
kad laikas eiti namo, nors ir dar 
naktis gal. Pažiūrėjau į laikro

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

di moteris. Jan iš nujauthno »u- < Bet, kai atmerkiau akis, prieš 
pratau, kad tai nėra nė viena ii jas nieko nebebuvo. Buvo tam- 
mao tinimu artisčių, ir tuo įsi- su ir tylu. Aš prasikrapščiau 
tikinau kad ji staiga suklykė 
šiurpiu baJeii ir pradėjo raudoti, 
kūkėiodaaaa ir linguodama. Ver
ksmas, kaip peliukas krisdamas ^ėiį. Nors neužsuktas, pagal pa- 
nuo kalno aMįUauždamas į ak- jautimų, vakare, jis savo žėruo- 
menis, uruliavo plėšydamas man | jančkanis skaitlinėmis pasakė: 
— vieninteliam žiūrovui širdį. | — Penkios ir dvidešimts mi- 
Nė viešo aiškaus žodžio neiš-, nučių...

Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Av«>> WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
B'liepia, skambinti Ml 3-0001

Jūrate ir Kastytis

DR. FRANK PLECKAį Sargas, žinoma trenkė pąrte-. sikrapštyti ir pagal visas pado-

girdau, bet vigas sėdinčiojo pas
laptingo pavidalo elgesys taip 
mane veikė, kad aš jaučiau vi
sus jos sunkius pergyvenimus, 
būdamas parteryje. Taip, tai ver 
kė naktį prie kapo moteris, j 
žiauriai verkė.’— O gal aš ne par 
tery?! — man ki’o šiurpi min
tis, bet aš jos negalėjau pati
krinti — taip buvau sudomin
tas moterimi neva scenoje, kad 
visa savo esybe sekiau jos ma
žiausius pergyvenimus ir nė aki 
mirksniui negalėjo žvilgterėtį į 
šalį...

( — Ne, ne, nė... — staiga suk
lykė moteris ir aš pajutau, kaip 
man vietoje plaukų ant galvos 
darosi šalta... — Ne, ne, ne!.. 
Aš nenoriu gyventi, nenoriu gy 
venti, nenoriu gyventi!..

Čia man atėjo galvon mintis 
apie Vasyliutę. Ne, ir ji taip 
siaubingai moteriškos isterijos 
nesu vaidintų! Čia kur kas dau
giau tikrumo... čia — tikru
mas!. ..

OPTOMETRISTAS 
kalba uetuviškai 

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

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

DK.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

•' prostatos chirurgija
2656 WEST 63rd STREET

; - Vai. antrąd.,1—4 popiet,
■ kėtvirtd. 5—7 vai vak.

Ofiso telef.; 776-2880
Rezidencijos telef.; ^hks-5545

_ C -.i r.r- < » . \ ” r 1

rio duris, bėgo kaip patrakęs per rūmo taisykles eiti namo miego- 
prieškambarius, klupo lipdamas ti, bet atsiradęs lengvas palin- 
laiptąis, negalėjo atgauti kvėpa kimas j snaudulį mane paliko 
vimo.

Parbėggs į savo kąmb-arj, jis Mano akyse dar nenyko “žizel’-’ 
tuojau užsisakė didžiausią virdu baleto scena kapinėse. Aš pra- 
į ramunių arbatos, visą naktį i dėjau prisiminti jos smulkme- 
Hs kalęno dantimis, žmona jp nas. Kad geriau veiktų atmin- 
'ik>stė ir glostė, ir nieko negalė-1 ties vaizduotė, aš net užsimer- 
įp. sužinoti. -Sargas tik retkar-

; šiais miksėjo, baisiai isplėsda-

parteryje. Aš “svajojau” toliau.

:;,.1)1L V>T.TALKxkS
^ ..OYDYTOJAS IR CHiąĮ^RGAS
S^n<wa<praKtika, spec. MOTERŲ ligos.' 

59th Street 
8-1223

OFISO VAL,; pirm., antrad., trečiad, 
ir penKt. 2-4 ir 6r8 vah vak 'šeštadie 
uiais z-4 vaL x popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

kiau, norėdamas padvigubinti 
tamsą, bet koks buvo mano nu
sistebėjimas kai po valandėlės 
atmerkęs akis aš pamačiau prie 
scenos uždangalo šviesą... Kaip 
prieš uždangalo pakėlimą.

Mane surėmė iš karto kelios

* Aparatai - Protezai. Med. ban- 
aazan Speciali pagalba kojoms. 
Larch Supports; ir t t.

2850 West 63rd St, Chicago. 111. 60625 
T«Iot: P Respect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 6ord STREET 
TeHonaū PR O-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gone Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

— Ten!... Ten!...
Kitą dieną sargas sunkiai ūž

ti igo, išmiegojęs iš eilės dvi pa- 
rąs,’ nubudo ir kalbėjo, kad ka- 
^ih -Icą baisaus ’Sapnavo, bet ką, ylos- pašonėse, pro apykaklį -iš- 
■_. visai nebeatsimeną. Kad jis siveržė prakaitas, akys, ištino, 
"šmi&gojb;.tteį*i^’parašTniėk!a^>. kaip’ prožektoriai... Uždangalas 
ąenorėįo tikėti. Kad aną vakarą sujudėjo ir pakįlo.., 
būtų ėjęs uždarinėti' durų, taip j Scenoje ta pati mėnulio šviesa 
sargas visiškai nebeatsiminė... j kaip “žizel” kapinių scenoje, tik

Dabar, kai aplink mane buvo > dekoracijų vaizdas kitoks... Nuo 
lamsa ir aš buvau tame' pačia- , pat rampos visa scena pilna ką
ri e parteryje, kuriame tuomet • prniškų paminklų ir takų su me 
jąrgas kažin ką buvo matęs, man • dęliais. Man pasirodė, kad tos 
buvimas nepaprastoje vietoje į kapinės — ne dekoracijos, bet 
buvo. įdomesnis, bet jokia baimė tikros kapinės, ir nuo to dar ke- 
risiškaį nelindo į mane. Dgai-Jlios ylos pašonėje prisidėjo... 
liui man pasidarė kuone nuobo 1 Tuojau pastebėjau vieną suo
lu ir aš jau buvau pamanęs, kad lėlį pre kuklaus neaptverto ka- 
7erta dar kaip nors iš teatro iš- po. Ten sėdėjo juodai apsisiautu

Ir aš, tikrai, pamečiau minčių 
ryšį. Man pasirodė, kad aš tik
rai sėdžiu pe teatro parteryje, 
bet matau gyvą vaizdą. Lietuvos 
teatras pastatytas ant buvusių 
kapinių vietos, ir aš dabar štai 
matau vieną tos vietos praeities 
gyvą vaizdą... .

“Ne, ne, nei..” — buvo pas
kutinis laukinis moters suklyki- 
mas, ir jos pakeltoje rankoje ka
žin kas suspindėjo ir nuėjo po 
kaklų.,,

Keista, — bet aš negalėjau 
taip ilg i matyti tos moters vaiz 
do. Juk pradėjau jį matyti kokią 
pirmą valandą naktį, ir verks

imas toks trumpas...
Aš pradėjau abejoti, ar tik 

aš nemiegojau, bet perėjimas iš 
užsimerkimo į dabartinę būklę, 
kai galėjau ramiai vėl galvoti, 
buvo toks paprastas, kad atrodė, 
jog tame tarpe negalėjo būti mie 
go. O gal buvau užmigęs ir sap- i 
na vau ? Gal “žizel” vaizdai, at ? ' 
siminimas apie baleto mokinės; 
pasakojimą ir kitos smulkmenos 1 
galvoje sudarė man tokį sapną? 
Ne, ne, — kaipgi aš nebegalė
čiau atsiminti miegojęs L Tie
sa, aš jaučiausi nuvargęs, bet 
ar tas buvo tikrai nuo nepatogu
mo miegoti sėdint, o gal aš jau
čiausi nukamuotas matyto siau 
bingo vaizdo?..

Kai šiaip taip išsisukau iš ne
reikalingų akių rytą ir ėjau iš i 
teatro lauk, aš nutariau, jog tik
rai mačiau vaizdą iš ų laikų, 
kai toje vietoje, kame dabar te
atras, buvo kapinės...

"Palaiminti, kuria nematė ir Įtikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis Mes esame paklusnūs Tam. kuris kalba is 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

Visi 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. ’

_________ _ i 
.f

Iš muzikos istorijos pati
riama, kad 1636 m. Vilniuje 

' lankėsi įtalų daininkai gastro
liavo Vilniuje su Pucitelio mu-> 

Izikine drama “Elenos pagrobi- 
^las” ir sū opera “Adromeda”. 
' Savo atsiminimuose italai labai- 

gražiai atsiliepia apie Lietuvą 
lietuvius.

PERKRAUŠTYMAI

MOVING
. Lei dimai — Pilna a pa ra ūda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

MOVING
• -ė - į '

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 37M996

SOPHIĘ BARČUS
RADIJO ŠEIMq$ VAVANPOS

Visos programos ii WOPA, 

1490 Wl. A. M.

Lietuvių kalbą: kasdien nuo pir- 
macnenio iki penktadienio 12:30 
— 1:6® vaL popiet Šeštadieniais 
Ir sekmadieniais nuo 8:30 iki |:3O 

vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Ttlef.t HEtntock 44413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. ILL. 60629

Fruit-Filled Fantasies

Enjoy the fruits of summer*! labor — with a delectable sour 
cream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’« a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes, 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricots 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing*! quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortod®Nature’s Seasons^easoning 
blend.

Other salad tips? To please the eye as well as the taste buds, 
vary color, shapes and siząs of different fruits (or vegetables) 
op the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
of appbs» peaches, nectarines, pears and some plums in lemon 
Juics.

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (8-ounce) carton sou| 14 tesnpoen Morton * 

cream x Nature's Seasons
\ 14 cup firmly peeked seasoning blend

brown tiM**
Combine all ingredient, tn small bowl; mix well. Store In 

the refrigerator .Makes abogt 2/3 cup*.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
DAT,112GAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

© 'Mažas arkliukas, dieną nak 
jojamas, niekeno nešeria- 

(Slenkstis)

Miške gimė ir klestėjo, 
; namo parėjęs, žmones glamonė

jo. (Lova)

MŪSŲ SĄJUNGOS NARIUI

— Skustuvas!.. — supratau ir (tį
staiga užsimerkiau.J j mas.

Iš scenos * ėjo į mane baisus ' 
gargaliavimas, aš įsivaizdavau' g Po viena skrybėlaite ketu-: 
nuvirtusį nuo. suolo juodą žmo- ri brolaičiai. (Stalas ir staltiesė) 
gaus pavidalą- su perplauta gerk.
le, aš, pats norėjau pradėti šauk 

' J
— Sarge-.. Atidary-kite!..

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

STANLEY BAKAS ■ BARAUSKUI
mirus, ;

dukrai Sandrai .Carnahsn, žentui Claude, anūkams, broliui Antanui 
ir jų šeimoms, artimam draugui Valerijui Ed. TočūauskuL arti
miesiems, draugams ir jų šeimoms nuoširdžią užuojauta reiškia ir 

kartu liūdi

Amerikos Lietuvių Pensininkų Sąjunga 
Chičagos skyriaus valdyba ir nariai

MŪSŲ DRAUGUOS NARIUI

AGR. ALEKSANDRUI GAŠKAI
mirus, 

žmonai Emilijai, sūnums Remigijui ir Aleksandrui, dukroms Vidai 
ir Daliai, broliui Antanui jų šeimoms, artimiesiems, giminėms ir 

draugams reiškia nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi

IEVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeleL: GRovehill 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-8 Į

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

A. U Pensininkų Draugija; 
Chicages valdyba ir nariai

NARIAI:
Ckicagof
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

£

1 -1rw

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR N AKTE

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
8307 So. LITUANiCA AVENUE* Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tek: YArd» 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnblk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tinia 7-6673

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilbų i^L 974-441*

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 74111

|«NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL — Tuesday, November 1? 1977



JONAS ŠEŠTOKAS

KANARĖLĖS
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(Tęsinys)

Spinta neturi būti visą laiką 
aklinai uždaryta, nes tai būtų 
kankinimas. Todėl ryte, dieną ir 
vakare spinta po valandą laikyti 
na atvira, o r>ktį visa laiką ne- 
uždarytina.

Technikos amžiuje gyvą “pro 
f ūsorių” galima pakeisti plokš- 
te’ėmis arba magnetofono juos- 

. tomis. Taip VDR ir pavyko iš plo 
ikštelių išmokyti kanarėles čiul- 
I bėti net lakštingalų posmelius.

Kanarėlių balsas turi būti šva 
rus, o ne prikimęs, stiprus, bet 
ne rėžiantis, skambus, bet ne aš
trus. Giesmelės žavumas prikišu 
so (nuo to, kokią muzikos “mo
kyklą” jaunystėje “mokinys” 
baigė. Kanarėlių giesmelė nėra 
ištisinė. Ji susideda iš atskirų 
frazių. Po ‘kiekvienos frazės bū
na pauza. Gerai giedančio pati
nėlio giesmelė susideda iš 10— 
12, o rekordinė — net iš 20 fra
zių.

Patinėlis ičmoksta giedoti tri 
jų mėnesių, tačiau jo balsas ga
lutinai susiformuoja tik po mė

tojo giesmių. Kartkartėmis pri tų. Mokytas patinėlis gali būti 
valu patikrinti, ko “mokiniai” neblogas giesmininkas 10 ir dau 
išmoko. Reikėtų taip apsisukti, giau metų, 
kad i dienos šviesą ištraukti jau , 
ni patinėliai sugriedotų. žino
ma, mokinių būna ir negabių, ku 
ri.uos spintoje reikia laikyti ii- ir su kitais paukščiais. Dažnai 
giau arba visai atsisakyti mo- namuose auginamos kanarėlės 
kyti. yra gelsvos, panašios į laukines

Giedojimo mokykla

Praktika rodo, kad patinėliai 
nebus geri giesmininkai, jeigu 
nebaigs giedojimo “mokyklos”. 
Todėl jaunus patinėlius reikia 
suleisti į atskirus narvelius, ku
rių matmenys yra 23X18X 15 
cm. :

Giesmių mokyti galima dve- 
jaip. Narveliai su patinėliais sta-į 
tomi vienas ant kito arba sali-1 
mais. Dar geriau tarp narveliui 
įsprausti kartoninių pertvarų, 
kad jaunikliai vienas kito nema
tytų, o tik* girdėtų. Kambario 
kertelė, kurioje sustatyti narve 
liai, turi būti apytamsė. Į atski
rą narvelį įleidžiamas gerai gie
dantis patinėlis — “profesorius”, * 
kurio giedojimo klausosi jaunik 
liai ir pamažu patys pradeda 
čiubėti.

Dar sėkmingiau jaunikliai mo 
kosi, kai narveliai kelioms savai 
tems Įkabinami į spintelę su iš
traukiamais stalčiais, atskirai 
kiekvienam narveliui. Jaunikliai 
spintoje atidžiai klausosi moky-

Kryžminimas

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 80 maty tarnauja lietuvių visuomenei ir Išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi- nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

_ ■' -S

SLA — jau. turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00. _ ; ...

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment Tr> 
su rance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudoą -tik $3.09mokesčio metams,

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAtEDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvSkp KLUBŲ ir draugiją ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus. x įį* •-<

. - į - r. '£ ' ■

SLA — kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbias.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amerirot lietuvių aiennSčio steigėtus bei Hetuvlžkor Fpaudoe ptrmū* 
ana ir atliekant būtinai pareigai amžinam lietuvybė! ižllkimal ikel- 
blamaa Naujieną platinimo rajun

<AUJ3^OS’ tvirtai stovi Ir kovoja vJ Utim tr pavergtą Uetaria lafavt 
mridamoe Ir naddėdajKiM į sandėrluf su ekuptnūli ar ją UaHo 
tinialSL

NAUJIENOS paliflto rinf Hetorią detokntlaef trapec. It becdrar lactit*- 
djas Ir remia riatj lletcvių beodroodiu darbo, bei tiUiK.

NAUJIENOS įtrtovaąja tyliąją betariu daognmą Bala parimettaa, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vijų kreipiasi | visus ifetarius pasekti lletarišfos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslą sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, tiekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesM*. *
KMNUOJA: Chlc»so|. |r Kanadoje nwtams — 00.00, pu»l mota — FILM, 

trinu mėn. — 5L50, vienam mėn, 53.00. KHom JAV viofooo motam* 
— 526.00, pu*ol moty — 514.00, vienam mėn. — 5L50. Užsieniu* 

5J1.00 metams. Susipažinimo! siunčiama savsHy Bemokami.

Prašom* naudoti žemiau MuSą atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

□ Siunčia

ESTATE

Rotušės aikštė ir katedra Kaune 1920 m*

N*fn«i, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, JU. Virginia 7-7747

PASKOinS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

kanarėles -— svilikėlius. Tik pir 
mojo pasaulinio karo metu Vo
kietijoje pavyko sukryžminti gel 
toną kanarėlės patelę su čimčia- 
ko patinėliu, kurio viršugalvio, 
gerklės, pagurklio ir krūtinėlės 
plunksnos buvo raudonos. Iš
ėjo vislūs mišrūnai, turintieji 
rausvų spalvų. Palaipsniui pa
sisekė raudoną čimčiakiuko spal 
vą suteikti kanarėlei. Po dauge
lio kruopščių kryžminimo ir 
selekcijos darbų buvo išaugintos 
vislios kanarėles, turinčios įvai 
raus atspalvio raudonas plunks

Kryžminant kanarėles su ki-_ 
tais paukščiais, gaunama taip 
pat įvairiu balsų ir spalvų miš
rius. Iki šiol pavyko sukryžmin
ti kanarėlių pateles su čimčiako, 
dagilio, paprastojo čivylio, ža
liukės, alksninuko, kikilio, šiau
rės kikilio, geltonosios startos ir 
net juodgalvės sniegenos patinė
liais. Kanarėlių patinai buvo su
kryžminti su čimčiako, dagilio, 
alksninuko, paprastojo čivylio, 
žaliukės patelėmis.

Sunkiau pavyksta sukryžmin 
ti 'kanarėlę su juodgalve sniege 
na. Sėkmingai susiporuoja maža 
juodgalvės sniegenos patelė su' 
dideliu, stipriu kanarėlės patine 
liu.- -

Kryžminant gali atsirasti vis 
liti ir nevislių palikuonių, šiems 
mišrūmanis reikia skirti .tam tik 
ra maisto racioną-ir auginti ypa 
tingesnėse sąlygose. Apie čia 
paminėtą paukščiu biologiją ga-

— Filatelistų Draugija “Lie
tuva” Dr. Jono Basanavičiaus 
50 metų mirties sukakčiai pa
minėti š. m. lapkričio mėn. 5 ir 
6 dienomis ruošia filatelinę pa
rodą. ' Be filatelinių eksponatų 
dar bus labai platus Dr. J. Ba
sanavičius gyvenimą ir jo kul- 
tūrii(į palikimą pavaizduojan
tis skyrius, senosios Lietuvos pi
nigų rinkinys ir kita. Paroda 
ruošiama Jaunimo Centro apa
tinėje salėje. Lankymo valan
dos lapkričio 5 d. nuo 10 vaL 
iki 10 vai. vakaro; lapkriSo 
6 d. nuo 11 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro.

Draugijos valdyba ir parodai 
ruošti komisija kviečia visuo
menę šią parodą aplankyti. Įėji
mas laisvas.

— Algirdas Bielskus, Cleve
land, Ohio, sporto organizacijų 
veikėjas ir reporteris, gavo šie
metinę Ohio Lietuvių Gydytojų 
D-jos tūkstančio dolerių premi
ja. ’ :•>

— Frank. Zapolio vadovauja
ma Lietuvos Vyčių tautinių šo
kių šokėjai praeitą sekmadienį 
dalyvavo Chįcagos tautinių gru
pių parodos ir mugės meninėse 
programose Navy Pier auditori
joje.

— Kleveįąndo tautinių gru
pių. atstovai kalbėsis su Valsr 
tybės departamento atstovais 
lapkričio 9 d. Lietuvių namuo
se.

— Genę Ramanauskienė iš
New Yorko išrinkta vaikų dar
želio Gintarėliai valdybos pir
mininke. ’Darželis sėkmingai 
veikia šeštadieniais kultūros ži
dinyje. Pirmadienių ir šeštadie
nių vakarais ten būna lietuvių 
kalbos kursai pradedantiems.ir -------- ------- j------------—
pažengusiems. Suinteresuotus | Cicero; Programoje įvairiai pa 
informuoja Bill Kumet, telef/ ruošta p. Pečkienės žuvis, šilti

ir šalti užkandžiai, gausi lote
rija, jauki lietuviška muzika. 
Įėjimo auka 8 dol. Bilietus ga
lite užsisakyti p. Bikūlčių sve
tainėje; Valdyba

Cicero Medžiotoją ir žveją 
“Ešerys” klubas ruošia tradici
nę rudens balių.š. m. lapkričio 
5 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Veteranų salėje 1434 So. 49 Ct.,

(516) 538-8985

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai. 2 rošinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama- kaina; -

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS'— parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd S»„ Chios* 
Tel. 767-0600.

Biznio Proga — Mieste
BUSS. OPP. — IN TOWN

nausko veikalo “Lietuvos - paukš’ 
čiai” trečiame tome. . -
>. Norintieji turėti gražiai gie
dančiu įvairiaspalvių -kanarėlių,- 
žino, kad tik meilė tiems paukš 
teliams, rūpinimasis jais, kant
rybė ir ištvermė duoda Jaukia
mu rezultatu.

— Dr. Paulius A. Vakselis iš 
Marquette Parko, JAV armijos 
majoras, baigė Health Science 
akademiją Fort Houston, Texas. 
Jis yra baigęs prieš 5 metus Lo
jolos universiteto Medicinos 
mokyklą.

— ,Dąil. K, žoromskio kūri-į 
nių paroda bus nuo lapkričio 28; 
iki gruodžio 23 d. Laffąyette ko- 
legiįoąę, Ęaston,. Pa<; DaiL Ma
rijos žųkįaųskieųęs kūrinių? pa-- 
roda bus lapkričio 5 ir 6 d. New. ,
Yorkb Kultini židihyjė. 4 ~ 1$$? 2 d” '-a<Kl}a-

■■

i(— Skautų..Aldo, spalio mėm; 
nri pasiekė skaitytojus praeitą 
savaitę. Jame yra- daug naudin
gų . ir .įdomių straipsnių,: taip- pat 
žinių bei,vaizdų -iš įvairių- skau^ 
tavimo. ’sričių. Saufefitlene; 
duoda - patarimų jauniems: tė
vams. Nijolė Užubahehė' rašo 
apie gyvąją skautybę, Balys Vo-‘ 
sylius aiškina ^T-jj- įstatą apie 
paklusnumą, kun. ;-A. ' Saulaitisj 
rašo apie sąžinės balsą, S. Stat-. 
kienė prisimena stovyklas Aus
tralijoje ir kviečia į B-ją Tauti
nę stovyklą. Įdomūs yra O .Roz 
niekienės, L. Knopfmilerio,. .Ele 
nos Gimbutienės,' Audros Kubi- 
liūtės, Rasos Kaminskaitės, Arū 
no Gudaičio ir kitų raštai, žur
nalas yra 24 psl., patraukliai iš
leistas, Sofijos Jelionienės ir re
dakcijos narių redaguojamas, 
kainuoja $5 metams. Adminis-

’«■ tratenus Augustinas Orentas, 
6842 S. Campbell Ave., Chicago, 
IL 60629.

mame Jaunimo centre įvyko 
Vasario 16 "d. remti komiteto 
surengta loterija. Tos gininaži- 
jos; tėmėjas ir nenuilstamas’ vei 
Jbšjas ’ buvo velionis • mano kėle- 
.ga •• Pranas Kavaliūnas. šiuo 
;įnetu ypatingai; rūpinasi Pra
nas ir Ona Zailskai, 1934 S. 48th 
Court j. Cicero,- IL 60650. Jiems 
reikia eiti į pagalbą, ją sunkia: 
me. darbe, kad išlaikyti Vasario 
16 d. gimnaziją.

-Loterijos metu laimėjo mano 
pažįstami: adv. Jonas Našliū- 
nas — gražią vazą paaukotą ži
nomos prekybos Terra, vertės 
75 dolerių. Anttas laimėjimas 
teko Brohiųi Matulaičiui — stu
dentės šiaugzdytės iš Ohio gra
žus paveikslas, aliejinių dažų, 
įkainuotas §120. Remkime 
visomis galimybėmis Vasario 16 
d. gimnaziją. Aukas ir infor
macijas prašoma kreiptis į auk
ščiau paduotą p. Zailskų adrė- 
sa. J. T,

WANTEND DEALERS 
to install sprayed foam insulation in 
old and new buildings. Tremendous 
energy saver. Every home and build
ing owner can use it, and can save 
them up to 50% of their heatings 
bills. We are the only manufacturer 
that trains how to install with on the 
Job training and by factory expe
rienced installers. No fees of any 
kind. We are interested only in 
selling: this foam insulation that we 
manufacture, Can be applied all 
year round.

WRITE:

IMPERIAL COATINGS
& CHEMICALS,
4700 Wissahichon Ave. ;

PHILA, PA. 19144

Mr. -Warren (215) 844-0706

WHOLESALE FOOD

Supplying restaurants, caterers, _ 
delicatessen stores, and cafeterias. 
Many Imported European products, 
Over 200 clients. Very well equipped 
operation, including: 3 delivery 
trucks, brick building & stock, plus 
ia vacant adjoining brick building tor 
possible future expansion.

Near Northwest side location.
$100,000 Down Buys All.

Call: Mr. Stanley
342-0180

Alter 3:30 p. m. 
for further information.-

doL Naujienų prenumeratai, lubUJejtalo

Q Vajaus proga pražau siųsti Naujienas dvi savaite* susipefi- 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARO® IR VARDAS

ADRESAS ____________

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENfi

2608 West $9th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA t-2787 
Dldalia m«Irinkimas parai rOšlat (valrly prakfą, 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

M KI

* Easakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
rrontacijos, nors dabar daug 
kas non įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 

į jais konfrontaciją pavėrgtie-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R*iki«

WANTED WOMAN
' for child care, 

light housekeeping to Live-in or go. 
References required. 256-4057

RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 3 kamb. butas su 
šaldytuvu ir virimo krosnim 1-me 
aukšte iš priekio vienai moteriai. Tel. 

HE 6-2640.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 49Th St^ CMeaue, III S06Ž9. — TeL WA S-27ŽZ 
XJ37 Sa. Halted Chicago, 111 4O40S. — Tol ŽS442N

LIETUVOS AIDAI
Penkf. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
SeH. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. BRAZDZIONYTE
2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
toju*. ,z

PERSONAL 
Asmeny laiko

— Jei" žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

IMKtTE BE BAIMĖS
10 BUTŲ 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. X

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metu 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 nuiro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro namas. 
Du atskiri šildymai, alumin. langai, 
didelis garažas, labai gera vieta. 
$31,900.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turtu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai r .

KLAUDIJUS PUMPUTIS.^ 
4358 So. Washtenaw Avė.“

’ Tel. 927-3559

S2—S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9f pusmečiui automobilio

4643 So. ASHLAND AVE.^-. 
' SWfHS ' ’ i

LAIKRODŽIAI (r BRANGENYBŽS

• Pardavimas ir Taisymas ~ ’ 
2646 WEST 69th STREET'

Ttlef.: REpubllc 7-1941

• Notary PuMIe
INCOMB TAX SERVICE

4259 S. Mapluvuod. T»L 254-7458
Taip pat daromi varHmal, fiminlv 
Skviatimai, pildomi piliatybė# pra
šymai ir kitokį blankai

i ■——■————

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chlcigo, IIL 60632. T«l. YA 7-5910

BEST THINGS IN LIFE
(tart ra*a|^i<l Frank Z*j»ll» _ 

uosy, w.vsm st. gjSU
GA 4-8654 iMivaa.ct

STate Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pu vtenlnteą 
Uatari kalUMnk* 

ChkMLfu)t

NORMANĄREIKALINGA kartu gyventi kom:; 
panijonė 47 m. chroniškai sergančiai 
moteriai. Patarnauti tai moteriai ir j 
lengvas namų ruošos darbas. Duoda- j 
rrras pilnas aprūpinimas, o dėl atly-l 
ginimo susitarsime. Prašomą skam
binti tel. 847-6326 tarp 5 ir 7 vai. vak.

263-M26 
(ištaigos) ir 
677-8489

GMT HEAP! DISf ASf

JVE HEART FUND
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SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI
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