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sai tvirtina, kad jis tarnavęs na 
ciams. Varvarivaa paneigė rusų 
kaltinimui.

WASHINGTON. D. C. — At
sakingos vyriausybės įstaigos 
planuoja patvarkymus prieš ope
racijų skaičių. Valddžia nustatė, 
kad dabartiniu metu gydytojai 
dažnai daro operaiijos net ir tuo 
metu, ka galima apseiti be ope
racijos. Planuojama paruošti gy 
dytojams instrukcijas, kada gali 
ma daryti ir kada operacijų ne 
reikia daryti. Patys gydytoja ne 
ra vienodos nuomonės.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos-kavos didmenu kainos

— Egipto prezidentas Sadatas 
nuskrido į Teheraną, kad galėtų 
su šachu pasitarti ir susitarti 
dėl planuojamos Ženevos konfe
rencijos, kur bus aptariami Arti 
mųjų Rytų reikalai. Egipto pre
zidentas planuoja sustoti Rumu 
nijoje ir Saudi Arabijoje.

— Izraelio darbininkai paskel 
bė streiką aerodrome, kai vyriau 
sybė atsisakė pakelti atlygini
mą. Prekėms pabrangus, darbi
ninkai negali prasimaitinti. Iz
raelio valdžia viską skiria apsi- 
gMdavimui.

I pakvietė štabo viršininko parei- 
1 koms.

Kurį laiką šis karys klausė 
premjero, bet vėliau jis pats nu
vertė Bhutto vyriausybę ir pra
dėjo valkioti buvusį premjerą po 
teismus. Abiejuose teismuose jis 
jau buvo išteisintas, nes nebuvo 
jokių įrodymų apie jo nusikalti
mus. Kada rinkiminiai pasiruoši 
mai bus baigti tuo tarpu dar nie 
kas nepaskelbę.

— Trečiadienio sovietų spau
da kaltina JAV dėl Konstanti
no Varvarivo padarytų, pareiški
mų. Varvarivas dabar yra dip
lomatinėje JAV tarnyboje, o ru

Kavos kainos mažėja 
tik ne krautuvėse

— Sovietų valdžia davė dido
ką kiekį naujų ginklų etiopie- 
čiams, kurie tikisi sustabdyti So 
malijos partizanų žengimą pir
myn. Somaliečiai planuoja, kokiu 
būtų jie galėtų atimti iš etiopie- 
čių rusų atvežtus ginklus.

nustebino Amerikos dolerio nuo 
latinis kritimas. Europos pinigų 
rinkoje doleris dar nukrito ke
liais centais. Pirmą smūgį Ame- 
rkos doleriui kirto Japonijos je-< 
nos sustiprėjimas. Matyti, kad 
stipresnis japonų vienetas, palie 
tė ir švara ‘

< AUKŠČIAUSIA
TELEVIZIJOS ANTENA 

' 'rs* ' 1 £.» ‘ . ,'C. * a w ■ .

MLS televizijos stotis pla
nuoja pastatyti naują .TV' 350 
pėdų ’ aukštumo! • an tena - ant 
naujojo Sears dangoraižio, kū 
ri turės 1 <454 pėdas-* aukštumo, 
t'digi* WLS turė?- pasaulinio 
aukščio, bus jau tik treciojo 
aukščio ,nes turės 1,804 pėdas, 
o Toronto, Ont., turi stotį visa 
pėda aukštesnę — 1,805 pėdų.

Antenos vršum Sears pasta
tymas kaštuos tarp 2 ir trijų 
milijonų dolerių. Per ją trans
liuos kanalas 7.

— Prezidentas Carter labai 
susirūpinęs dolerio kainos nukri
timu Europos rinkose. Jis ruošia 
priemones atstatyti aukštą dole 
rio vertą.

mai būtų beverčiai.
Pirmuosius puolimus kirto 

Amerikos atstovai, bet paskuti
nėmis dienomis amerikiečiai dau 
giau faktų nebekelia. Arthur

Jis padarė netikslius pareiškimus kongreso 
komitetams, todėl ir turi aiškintis

lėktuvą suf 26 keleiviais, ku
riuos iki pusiaunakčio išlaikė 
savo įkaitais, apsigalvojęs ati
davė policijai savo M-l kara
biną ir pats save. Išskiriant ke 
liolika valandų trukusią kelei 
vių baimę, niekas nenuken
tėjo. Piktadarys Paul Virtanen 
su kitu sėbru šeštadienį api
plėšė vieną vaistinę, paėmė 
$800, bet policijai vieną jų su
gavus, antrasis Paul Virtanen 
pabėgo ip greičiausiai pasiekė 
aerodromą, bandė pabėgti lėk 
tuvu.

CHICAGA, UI. — Vakar Chi- 
lagoje mirė pramoninninkas ir 
mokslininkas Lawrence Kimp- 
pton, buvęs Chicagos Universi
teto kancleris. Jis mokėjo įtikin
ti turtingus biznierius ir plieno 
•bendroves skirti universitetui 
reikalingas sumas, kad ši moks 
lo įstaiga ne tik stovėtų reika
lingoje mokslo aukštumoje, bet 
visą laiką žengtų kelis žingsnius 
pirmyn. Universitetas yra apęs 
daug galvojančių mokslininkų, 
kurie pastatė Ameriką mokslo 
ir pramonės priešakyje. Kimp- 
ton buvo įtikinantis kalbėtojas, 
studentai jį mėgo.

KARAS SAHAROS 
DYKUMOJE

Alžyras atsisakė tarpinin
kauti buvusios ispanų Saha- 
ros konflikte, kur paties Alžy
ro remiami revoliucionieriai 
kovoja dėl nepriklausomybės 
nuo Maroko ir Mauretanijos.

Polisarro Fronto partijos Sa 
haros sukilėliai pranešė, kad 
sudavę skaudžius smūgius 
Mauretanijos ir Maroko kari
nėms pajėgoms, jie nuo šiol 
nepaliaus kovoti, kol Sahara 
atgaus visišką neprrklausomy-

JAV VETAVO AKONOMINES SANKCIJAS 
PRIEŠ PIETŲ AFRIKOS VYRIAUSYBE

Nenori leisti pirkti ginklų, bet neleis taikyti 
visam kraštui skaudžių ekonominių sankcijų

NEW YORK. N. Y. — Afrikos valstybės pasiūlė Jungtinėms 
Tautoms pritaikyti ekonomines sankcijas prieš Pietų Afriką, bet 
Amerika uždėjo savo veto. JAV sutinka uždrausti Pietų Afrikai 
pardavinėti ginklus- šešių mėnesių laikotarpyje, bet nenori tai
kyti ekonominių sankcijų. Amerikiečiai bijo, kad ekonominių 
sankcijų taikymas pakenks Pietų Afrikos gerbūviui ir visai su
griaus dabartnę vyriausybę. Arhėrikiečių poziciją šiuo atveju 
palaikė Didžioji Britanija ir Prancūzija. Jungtinėse Tautose ėjo 
smarkūs debatai dėl Pietų Afrikos nuolatinio vilkinimo, bet Pie
tų. Afrikos vyriausybė kitaip galvoja. Premjeras Vorster nenori, 
kad kiltų maištas krašte. Jis nori paruošti juodaodžius įstatymus

Duoda daugiau 
leidimų statyboms

NEW YORK, N. Y. — Iš vi
so krašto ateinančios žinios sa
ko, load spalio mėnesį duota žy
miai daugiau leidimų naujų na
mų statyboms, negu bet kurį šių 1 
metų mėnesį. Ypatingai padidė-Į 
jo statyba- didmiesčiuose, kur 
statomi daugiaaukščiai namai ir 
rengiamasi pradėti plieno ir be 
tono statybą.

Pataria sumažinti 
bedarbių skaičių

WASHINGTON, D. C. — Sen. 
Edward W. Brooke pataria im
tis priemonių nedarbui Ameriko 
je sumažinti. Jis yra įsitikinęs, 
kad dabartnis toks lėtas perio
das pasibaigs, kai kiekvienas 
gyventojas turės daugiau paja
mų. Jam atrodo, kad vyriausybė 
turėtų imts didelių projektų ir 
duoti žmonėms darbo. Jeigu toks 
neaiškus periodas užsitęs, tai 
krašto ūkis gali dar labiau pa
blogėti. Viešieji darbai padėjo 
anksčiau. Brooke mano, kad šis 
problemos sprendimas galėtų pa 
dėti sustiprinti ūkio reikalus.

Britų svaras pradeda 
atsigauti . .

LONDONAS,Anglija. —Fir
mą kartą tarptautinėje rinkoje 
britų svaras ne tik atsilaikė, bet 
pirmadienį jo vertė pakilo net 7 
centais. Nuo 1976 metų balan
džio mėnesio svaro vertė vis 

. smuko. Neatrodo, kad jis. atsi
gaus, bet birmaditnkrrinkoje jis

WASHINGTON, D. C.
Helms patrauktas teisman už neteisingą liudijimą kongreso komi
tetams apie teiktą paramą kelioms bendrovėms. Keli geri jo drau
gai patarė neprisipažinti kaltu, bet ir nesiaiškinti. Tokia poziciją 
teisėjui pasako, kad jis prisipažįsta kaltas. Tada nereikės jam eiti 
į priesiekusių teismą ir priklausys nuo teisėjo, kuris svarsto vi-| 
są bylą. Kiekvienam aišku, kad jis pinigus davė ne asmeniškais Į 
išskaičiavimais, bet valstybiniais. Visas Washingtonas labai ati- tų Zulfikar Bhutto, kurį Ul-Hag 
džiai seka šią bylą, nes nuo jos sprendimo riklausys ir žemesnių 
tarnautojų bylos, šios bylos eiga seka ir užsiesio diplomatai. 
Hehns buvo ČIA viršininkas, o kai pasitraukė, tai buvo paskirtas 
Amerikos abmasadorium Irane. Dabar jis pasitraukė.

Paveiksle matome pačią gražiausią Jain maldyklą Indijoje, Kalkutoje. • Ji pastatyta 
prieš šešis šimtus mėty, bet dar ir šiandien yra stipri-. Joje nuolat lankosi jauni 
ir seni, kad ’ galėtu susikaupti ir ramiai pagalvoti apie svarbiausius klausimus.

TEISĖJAS SIRICA 
PASITRAUKĖ PENSIJON
John J. Sirica, kurio vardas 

pagarsėjo, sėkmingai išnarpa- 
liojęs didžiausią skandalą JA- 
V-bių istorijoje, nuverčiant 
prezidentą Richard M. Nikso- 
ną, praėjusį pirmadienįį pra
leido paskutinę dieną kaip,’fe
deralinis teisėjas. Nuo antra
dienio J. J. Sirica. 73 metų am 
žiaus. bus jau pusiau privatus 
senioras teisėjas, turįs teisę 
pasiri l:’i bylas, kokias norės 
spręsti. Jani paliekamas jo 
ofisas, štabas ir ta pati alga.

Pakistane įvyks 
visuotini rinkimai

_ ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Diktatorius Mohamed UI Haq 
paskelbė, kad Pakistane visdėl- 
to bus pravesti rinkimai. Savo 

I laiku jis buvo paskyręs rinki
mams dieną, bet vėliau ją atšau
kė. Vakar jis ir vėl paskelbė, 
kad rinkimai bus vienu mėnesiu 
vėliau, kai bus baigti visi pasi
ruošimai. Jis tvirtina, kad nori 
visame krašte pravežti laisvus 
rinkimus, bet nenori, kad laimė-

Toronto žmogvagiui 
nesisekė

TORONTO, On t. — Skautų 
uniforma apsirengęs pavienis 
plėšikas— praėjusį savaitgalį 
apiplėšė. North Toronto ban-

GYVYBĖS KAINA TERO 
RYSTĖS GADYNĖJE
CHICAGO. — Miesto šiauri

nėje daly gyvena Robert Ship 
pie, 30, ir jo, žmona Patricia, 
30, išėjo pasivaikščioti ir kai 
praėjo pro namą 447 ....orth 
Malden skersgatvyje, priėję, 
nė žodžio neištarę pradėjo 
žiauriai mušti, o permuštus 
prie žemės — spardyti kojo
mis ir kada atrodė, kad abudu 
nebegyvi, žudikai nieko nepa
ėmę prasišalino. R. Sh. tebeye 
žarnas į ligoninę — |mirė, o jo 
žmona ligoninėje, rodos, gali 
pasveikti.

jungos puolimas dėl pagrindinių 
žmogaus teisių laužymo gali iš 
ardyti šią naudingą ir gerą kon
ferenciją, — pareiškė Sovietų Riek tiek sumažėjo, bet Us kai- 
delegacijos- pirmininkas Juri Vo| nų mažėjimas nei kiek neatpigi- 
roncovas. Sovietu valdžia nie-
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Negali pakęsti, kad laisvosios tautos 
Kaltina Sovietų Sąjungos valdovus

BELGRADAS Jugoslavija. — Sovietų delegacijos 
kas ir atstovai įspėjo Belgrado konferencijos dalyvius 
ti Sovietų Sąjungos dėl pagrindinių žmogaus teisių 
Jeigu teisių laužymo faktai ir toliau bus keliami, tai gali iširti 
Belgrado konferencija, pareiškė sovietų delegacijos atstovas Bo
ris Sedov. Visi žino, kad Sovietų Sąjungos valdovai laužo pa
grindines žmogaus teises kiekvieną dieną, tačiau Sovietų atsto
vai Belgrade negali pakęsti, kai tie faktais jiems primenami.

— Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos, Kanados ir kitų vals

no kavos kainų Amerkos krautų 
kad nemanė, kad visa eilė valsty 1 vėse, Kavos kanos laba iškilo, 
bių taip atkakliai puls Sovietų Gyventojai vis dėlto brangiau 
Sąjungą. . moka, nes jie prie kavos jTa pri

*_ Toki griežti pareiškimai, pratę Buvo keli pasiūlymai .ka- 
nukreipti .prieš vieną valstybę, vos pakaitalams, bet iki šio mė- 
__pareiškė Sovietų d elegacij os to nerastą nei <vienas, kuris tokia 
narys Boris S-edov. . _ me laipsnyje patemptų'žmogaus

puolimai prieš nervus: Atrodo, kad kainos ga- 
j Sovietų-Sąjungą bus tęsiami, tai lės kiek sumažėti -tiktai metų 
Ijie-gali-visai išardyti šią konfė- Pabaigoje arba atenančių metų 
•renciją/ — posėdin susirinku- pradžioje. Į-Kavos derlius buvo 
siems komisijos nariams pareis- gėras.- >
kė Voroncovas, suvažiavusiems 
delegatams, patikrinti, kokia 
pažanga padaryta nuo 1975 me
tų konferencijos Helsinkyje.

__ Mes čia atvažiavome staty
ti bendradarbiavimo, saugumo ir 
draugingumo tiltų, — toliau tę
sė Voroncovas, — bet labai sun
ku statyti, kai statytojai nuolat 
yra puolami. — Labai sunkiai 
teko dirbti ištisą dešimtmetį 
ministeriams, diplomatams ir 
tūkstančiams žmonių, kad galė
tume pasiekti šios vietos, kurio
je dabar esame.

į Sedovas pridėjo, kad 35 vals
tybių konferencija gali iširti, 
jeigu tie puolimai dėl pagrindi
nių žmogaus teisių Sovietų Sąjun 
goję nebus nutraukti. Iš Sedovo 
kalbos susidarė įspūdis, kad So- 
viętų delegatai gali padaryti 
griežtą pereiškimą ir išeiti. Bet 
kiti diplomatai, pažįsta'ntieji da- 
.bąrtinius sovietų valdovus nema 
no, kad Sovietų atstovai išeitų 
iš Belgrado konferencijos, So
vietų Sąjungai visa tai labai 
brangiai kainuotų. Sovietų diplo 
mafijai tai būtų didžiausias 
pralaimėjimas. Paruošiamuose 
šios konferencijos darbuose ru
sai kelis kartus padarė panašius 
pareiškimus, bet iš konferenci
jos jie visdėlto nepasitraukė. 
Jeigu jie išeitu, tai Maskvai aiš-hael Blumethal buvo sustojęs 

Izraelyje, bet Izraelio vyriausy
bės nariai labai šaltai jį sutiko. 
Jeruzalės meras nenorėjo jam 
paties miesto parodyti. Tuo tar
pu Saudi Arabijoje jis buvo šil
tai sutiktas. Jis pasirašė naują 
sutartį saulės energijai išnaudo-1 Gojdbergas laukia pabaigos, kad 

galėtų padaryti išvadas ir pasiū 
lyti priemones toms negerovėms 
šalinti, šiomis dienomis skau
džiausią smūgį sovietų ir čekų 
valdžioms kirto Prancūzijos at
stovas. Jis paklausė, kodėl Ru
sijos ir Čekoslovakijos rašyto
jams neleidžiama spausdinti sa- atstovas negalėjo įtikinančiai 
vo veikalų? Nei vienas sovietų atsakyti į §į klausimą.

Watergate nuteistieji 
nebegalės advokatauti
Du Watergate skandalo by

loje apkaltintieji kaipo stam
biausios -figūros—buvęs gene
ral, prokuroras John Mitchell 
ir Baltųjų Rūmų ankstas pa
reigūnas John D. Ehrlichman, 
abudu tebesėdi f e der aliniam e 
kalėjime, nebegalės j- prakti- 

: kuoti ativokatūroj e, “kai a Įka
lėję savo terminus išeis į lais
vę. Aukščiausias1 Teismas pir
madienį juos abudu ‘išbraukė 
iš advokatų profesijos. Mit
chel jau anksčiau. neteko tei
sės praktikuot advokatūrą 
New Yorke, o Ehrlichman Ka
lifornijoj e.- •



Ir gavo vaikas dovanu -
Gražiausią šunį iš visu

■MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
’ Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

Anglijos šiaurę i Xew York'o _ pag^iukM,
pusę 14 didelio Goeleborgo ,llį(onws
to, ant savo didelių rankų. Bet 
aš visai taip galvojau, kaip pa
rašiau, kai iš Klaipėdos tos pa
čios Švedų - Amerikos Linijos 
mažiukas, (ar ne šešis kartus 
mažesnis), “Borgholm” vežė 
mane Į uostą Kjalmar. Nieko 
tuomet negelbėjo ir patriotiz
mas, kad iš Lietuvos uosto va-- 
žiuoj:. kad Klaipėda yra vienin
telis Lietuvos uostas, kad ap
skritai, Lietuva — tėvynė mū
sų... Prisipažinsiu, kad iš ma

inęs natų raktas buvo, kaip ge
riausioje operoje...

Arėjas Vitkauskas 
“Gripsholm”,
1933.XI.25 .

O keleivis — kaip viščiukas, 
Pažiūrėt į jį baugu.
Jūra — mida motinėlė,
Jūra ‘rauk tave galai-...
Susipylė, susivėlė,
Sienos, durys ir langai...

tynę, jszokau į tą duobę ir iae 
geros valės mėtavoju; mėtavojų 
už tai, kad jus, valkelei, pjoviau 
ir praryjau, dovanokite man, 
jau dauginus pakolei gyvas bu
siu to nepadarysiu!

Avys gailėjosi vilko ir tieszy- 
pone, mes nepykstame ir neno
rime, kad Jūsų Mylista turėtu-

Arėjas Vitkauskas,mėtė teip sunkei pakutavų.li.
Vilkas ir Avys

(Pik tad ėja bedoje pagelbeti
pavojinga yra)

vedė pasiuntimo liga prie vedy
bų arba ištekėjimo, ar kas besu-Jūros liga

(Mintys, vežtos į Švediją ir per-'skaitys?L.. Kaip tik dabar — 
dirbtos Į vandeninį feljetoną) ant jūros rašant — man tinka 

atsiminti tą gilų posakį, kad nie
kas; nesuskaitys, kiek smėlio 
dulkelių yra ant jūros kranto 
arba dugne... Su ta pačia gau
sybės problema susidurtum žmo 
gus, jeigu galėtum peržvelgti vi
sus ir visokius vedybų kontrak
tus, kokie tik buvo padaryti nuo 
vandeningos žmonijos pradžios. 
Kiek jau būta pasiutimo! C — 

•a!..; Ir kiek dar bus!
Vanduo chemiškai išreiškia

mas: H20. Tik nėra chemiškos 
taisyklės išmatuoti žmonijos- 
dvasios- vandeningumo. Tą iš 
dalies rodo rekordai šokti per 

! trisdešimt dienų be sustojimo, 
duoti save užkasti Į žemę, ir 
taip toliau... Bet tas, žinoma, 
tėra tik mažytė dalelė viso van
deningumo, todėl tikruoju mas 
tu tą vadinti toli gražu negali- 

j ma.
Jūros ligą gi išreikšti chemiš

kai galima šitaip:
Žmogus atsistoja tiesiai, kaip 

šauktukas, staiga jis susisuka į 
natų arba gaidų raktą ir palei- 

įdžia. lyg nuo kariškos koman
dos “laisvai”, visus savo raume- 

bęgyven-*bisį Tuomet gamta Įrodo, kad

Kaip sausažemio žemės ka
muolys, taip, ir žmogaus kūnas 
sausųjų medžiagų teturi ketvir
tą dalį. Trys ketvirtosios dalys 
yra vanduo, Ir, kaip gaila, kad 
daugkam šita pritaikinta ir dva 
sios atžvilgiu... Daug kieno 
veiksmai rodo, jog dvasioje esa
ma nemažiau trijų ketvirtųjų 
dalių vandens... -Ar per daug 
žmonių laikosi savo nuomo
nių?... Taigi.

Jeigu tave pakabina tarp dan
gaus ir žemės, (o, pačiame tar
pe pripila daug vandens, kad tu 
žemę tesiektum, jeigu bent tik 
prigėręs), nebelieka tau.už nie
ko sauso laikytis — belieka lai
kytis tik savo nuomonių... O tas 
jau vadinasi jūros liga... Nors 
ir daugelio žmonių nuomonės 
yra panašios Į juros ligą...

Apskritai, žmogui tenka su-

Kur dingo kamštis? ..
“Nepriklausomos Lietuvos” 

savaitraščio 40 Nr. L. Stankevi
čius rašo apie Montrealio jau
nimo ekskursiją okup. Lietuvon 
ir jų viešnagę Maskvoje. Ta pro 
ga jis giria rusišką šampaną 
taip rašydamas:

— Kai susirinkom vakarienei 
— berniukai staiga atsinešė šamt 
pano bonką ir Danieliui atida
rant sieną, kamštis šovė į lubas. 
Visi žiūrėjom Į viršų ir laukėm, 
kada kamštis kris atgal. Bet jis 
negrįžo, pasiliko Rosi ja viešbu
čio lubose.

Kaip tas kamštis galėjo pra
mušti lubas ir kur dingo kiti- 
kamščiai Stankevičius nerašo.

Blizgučių ir kuokų sandėlis
Dirvos 41 nr. Rimas Daigū- 

nas rašo apie naująją Sov. Są
jungos konstituciją ir pavadi-, 
no ją tikru vardu — blizgučių 
ir kuokų sandėliu, nes ji, kaip* 
ir Stalino konstitucija, uždės pi
liečiams pareigas, o visai pamirs 
apie jų teises. ...

Pabaigoje d uodai] jas. toks
pokštininko atsiliepimas^ .

— Čia nebūtina būti koųstį- 
tucinės teisės žinovių , bet . pa
geidaujama būti ^aleįimų. jstaa 
Jūra — trauk tąy.e.gaįąj-.
yra pareigą.ir atsakcųnybė,.p£r^. 
spek tyvoje rodanti, kalėj into 
ris... - ‘i *,'• i ’\

Iszeikite isz tos duobėsi
— Ne, valkelei, negaliu, asz 

i mėta vošiu; asz savę tpriu už 
I tuos griekus vargais pabaigti, 

Vilkas, suko aplinkui jieszko- tarė vilkas.
dainas laimikio, ūžėjo ant puo-į — Nedaryk sau' lokių skau- 
lenos, godžei ant jos szoko ir dėjimų, iszeik isz duobės, tarė 
įpuolė į duobę. Nusigando - 
nėra pagelbos, reikia sėdėti ne* j 
valėje; sėdi ir dūsauja: jau da
bar bus negerai!

Bet isz netyczių užėjo avių* 
pulkas, žiūri žemyn — vilkas 
duobėje tupi visas didelei nusi
minęs. Avutės matydamos to
kioje bėdoje poną, vilką, pradė
jo gailėtiesi jo ir užšnekino teip 
kalbėdamos: Jūsų Mylista! tai 
ko czion sėdite? *

— Ko asz czion sėdžių? atsa
kė vilkas: galite suprasti; bu
vau neteisingas, daugel nuskriau 
džiau; atsiminiau, kad reikės 
mirti, susijudino szirdis mano, 
palikau svietą, atėjau į tą pus-

— t visos avys.
Vilkas derėjosi, avys praszė 

jo ir prižadėjo jam pagelbėti 
isz duobės; vilkas davė savę 
perpraszyti, o avutės jį isz duo
bės iszgelbėjo. Vienok kaip tik 
iszėjo isz nevalės, tuo užpuolė 
ant kvailų avių; visas iszdovyjo, 
sudraską ir suėdė.

Su piktadariu teip bukie at
sargus, kaip su vilku; jis už ge
rą tau piktu atsimokės; geriaus 
butų, kad jis ranka teisybės j 
nevalę uždarytas sėdėtu ten iki 
myrio.
— (Pamokslai Iszminties ir Tei
sybės, 1906 m. 3-čia laida).

Vaizdelis, pagal spaudoje pasirodžiusią žinią, kad Lietuviy 
Bendruomenės delegatams derybose su Amerikos Lietuviu 

. Taryba liepta nesusitarti.

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI;
" . .. .x .■* *

Surinko ir redagavo teisininkas Jcmas Talahs
(Tęsinys)

Visiems Kauno Apskrities valsčių ir 
Jonavos- miesto Vykdomųjų Komitetų 

Pirmininkams
Pavedu tuojaus šį raštų gavus iškviesti pas save 

visus Tamstai pavesto valsčiaus rybose gyvenančius 
dvasininkus (kunigus popus, rabinus ir kt) ir paskelb
ti jiems apie griežtą uždraudimą mokyti vaikus tikėji
mo, paimant iš kiekvieno pridedamame lapelyje- para
šus. Prieš duosiant pasirašyti, raštelyje įrašoma dvasi- 
ninko pavardė, vąrdas ir gyvenamoji vieta.

Kiekvieną dvasiškį pavedu išsikviesti atskirai ar
ba nuvykti pas jį į namus. Šis raštas dvasiškiui nero
domas. ‘ *

Užpildytus lapelius slapitu asmenišku raštu iki š. . 
m. gegužės 10 dienos prisiųsti man. Vienkart-būtinai grą
žinamas raštas ir likę nesunaudoti lapeliai.

Kadangi šis reikalas yra visiškai slaptas,,, todėl pa
vedu jį laikyti griežtoje paslaptyje, su nieku tuo reika
lu nesikalbėti ir nerodyti. Rašto-registruoti nereikalin- .

todėl prašau jo nerodyti ir sekretoriui.
Vykdomojo Komiteto Pirmininkas

Minimo raštelio nuorašas.!. . . '
P a r a š o . r a-š t e d i s

Aš žemiau pasirašęs dvasiškis N. ..... . .. X. . 
gyvenantis . .. ...__apskrityje Vaičiuje, .....
km. Šiuo pasirašau tame, kad 1941 m? balandžio- mėn* i 
.. dieną yra paskelbta, jog man yra griežtai uždraus-- 
ta ir aš neturiu teisės mokyti 'tikybos mokinius^ taip- 
pat ir mokyklinio amžiaus vaikus.*kaip mokyklose, 
vaikų ar savo namuose ir bendrai niekur. Taigį' yisaL 
neturiu teisės su jais kalbėtis tikybiniais klausimais.- /i;'

.Vienkart man .pranešta, jog ūžesio 
dymą būsiu patraūktas, 
šau.

ga,

ji ■■

atsakomybėn,, kame !#■ tpašįra^.

sitikti labai jau dažnai su van-j 
deniu.

Vos gimei, jau tave plauna. 
(Tą: darydavo ir dar neišėjus 
privalomam įsakymui. Lietuve-^ 
je, pagal kurį apskričių virši-J 
ninlęai liepia būti piliečiams šva 
riems). O paskui — 1 
dainas — jeigu nępagausi van-;lbereikėjo valgyti ir nereikėjo 
denlįgėSj tai gausi pasiutįmo Ii- 'gėri;. Ir. kas aršiausia, kad ir 
gg, kuri kitaip;—juk — vadina- pats idėjiškiausias blaivinin- 
mą, vandens, bijojimo ligą, (nes. kas lengvai gali iš savęs vaidin- 
žmogus tuomet bijo vandens; ir ti natų raktą!...
nuo pasiutusio šuns geriausia. Gera man rašyti juokus, (vi- 
pabėgti — tai Įsprukti į kokUsa^ ką čia pasakiau, yra feljelo- 
nors vandenį). |nas, išskyrus pačią jūros ligą,

Šių laikų.tempai ir yra pasiu-1 kuris į feljetonus netinka), kai 
timo liga. O kiek žmonių pri- “Gripsholm” neša, mane pro

lnt«|igerUi»ki«usi žnionėt paklausė dr. AdomavJčIau* patarimo 
ir meti, rūkyti. Viwi priešingai -atsitiko su intaligentiŠkiau- 

siomis beždžionėmis — iimpenzėmis: jos pradėjo rūkyti.

Kepykloje ■
-i - • ; • J

Jaunas klientas, peikė pyra
gaičius, keptus seno kepėjo.

— Jaunas žmogau: Aš ke
piau tokius pyragaičius, kai dar 
tu nebuvau gimęs, — sakė jam 
kepėjas. Jaunuolis atsakė:

— Tai gali būti, bet kodėl 
juos tik dabar pardavinėji?„. j

Pakeitė stoną
Senyva namų savininkė .ne

mokėjo rašyti nė pasirašyti, ir 
po kvitu nuomininkams para
šydavo kryžiuką. Vieną. kąrtą; 
ji padėjo ne vieną, bet du kry
žiukus. Priekabus nuomininkas 
jai sakė, kad ant kvito yra ne.jos 
parašas. Savininkė- jam paaiš
kino;

— Matote, vakar aš ištekėjau- 
ir mano pavardė pasikeitė.

JŪROJE...

į. Klientas- visuomet teisus t Teisme
. Trys draugai gėrė viengungio 

kambaryje. Begerdami du susi
ginčijo ir susimušė. Teisme tei" 
sėjas klausė trečiąjį:

— Taigi tu matei, kaip tavo 
draugai mušėsi kėdėmis. Kodėl 
tu nebandei juos numalšinti?

— Kad kambarėlyje tebuvo 
tik dvi kėdės...

į Daktare, jeigu aš valgysiu 
Idąug morkų,-ar. nuo to mano 
rjęgėjimąs • pagerės ? _ -ę-, klausė 
pacientė jauną ąfdų<. gydytoją. 
Gydytojas, atsakė; .
1

į <A-; Žinoma; kad-pagerės. Ar-.
1 gi jūs matėte zuikį arba kraliką 
su akiniais? ”

‘ b ’ . „ * - _ L*' -■ * * ■’ - £ ' - 4 ' .

.-• jmfeijaį siį .bfcX If
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Uždavinys PJritadąlphijos politikieriams ir literatams: 
aprašykite ši. paveiįcslėlį.

Jūrą aš gerai pažįstu, 
Vieną kartą keliavau. 
Pasakyti čia aš drįstu, 
Apie jūrą, ką žinau...
Kai pradėjo laivą supti, 
Nebelijo to žmogaus, 
Kas neimlų “ožio lupti”, 
Lyg nuo jiertekliaus alaus.
Žiūri pro kajutės langą, 
Liūdna darosi akims...
Supa laivą bangų — bangos, 
Lyg tave velniai paims...
Buvo moterys gražiausios _
Dingo grožis jų staiga;
Susilamdžiusios, niauriausios, 
Flirto vargšėms joms gana...
Buvo frantai sulaižyti,
Su kaklaraiščiais gražiais — 
Nebegalima matyti, 
Jų ant denio vakarais...
Jūrininkai juokias tyliai _
Jiems nekenkia ir audra...
Kiekvienai plaukimo myliai, 
Naujo juoko jiems gana...
Rodos, duotum milijonus. 
Kad parodytų kranluą...
Kai žiūri į ponias, ponus, 
Pamanai: kažin kas būs?-...

Mogaryčios

• Žmona padavė vyrą į teis
mą, reikalaudama skyrybų. Ji 
teisėjui aiškino, kad jos vyras 
laikę metų į ją kreipėsi ir kalbė
jo tik tris kartus. Teisėjo pa
klaustas, vyras [raaiškino: “Aš 
neturėjau progos kalbėti, nes 
nęnprėjau jos kalbą nutrauk
ti?...

• Nuo Kristupo Kolumbo lai
kai labai pasikeitė: Jis važiavo 
į Indiją, Ik? pateko Amerikon. 
Šiandien, jei jūs važiuojate į 
Indiją, tai ir nuvažiuojate, lik 
jūsų daiktai gali atsidurti Ame
rikoje. ’ Į

9 Meno profesorius a’škino 
Studentams apie Jtknlptnrą: 
“Skulptūra yra pati lengviausią 
meno šaka. Dnraitf fdramb^į, 
jūs paimate marmurp gabalą ir 
nuo jo nuimate visa laukas ne* 
atrodo, kaip dramblys*.

Gudrus Drive-in.lęatro vė* 
dėjas gerai’žinojo, kpjaunųjų 
poros ten suvažiuoja: jis padvi-

gubirto teatro lankytojų skai
čių visai nerodydamas filmų.

• Vilniaus restorane viešnia 
užsisakė keptą gaiduką, bet pa
stebėjo, kad jo viena koja yra 
daug trumpesnė ir tai pasakė 
bažnyčią išpažinties. Jos melu 
“Na tai kas? Jūs gi jį valgysite, 
o ne šoksite su juo”.

• Į miestą atvažiavo cirkas 
ir vienas akrobatas nutarė eiti į 
bažnyčią išpažisties. Jos metu 
paaiškėjo, kad jis yra akroba
tas, liet klebonas nežinojo, ką 
Akrobatai veikia ir prašė paro
dyti. Akrobatas čia pat prie 
klausyklos porą kartų puikiai 
ore apsivertė. Eilėje buvusios 
■moterys k mušėjo viena kitai 
pasonėn ir tarėsi: “Jei ir mums 
klebonas lieps tai daryti, tai ge
riau eikime į namus apsivilkti 
kelnėmis”...

• Šypsena kainuoja mažiau 
kaip elektra, bet daugiau švie
sos duoda. (škotų išmintis)

• Kiekviena agsitencija yra 
geras dalykas, jeigu praktikuo
jama su saiku. (Airių išmintis)

Lith. Spc. Sov. Rep.
Executive Committee
District’of Kaunas
April 25, 1941

Nd. 8 " ■ /
Kaunas

To the Chairmen of All Executive Committees^ x of
of all villages in the District of Kaunas and of the| 
town of Jonava. . U 1
I request that immediately upon receiving this.;

statement you invite all. the clergy X|flriests,,^fc3^ers,rab-1 
bis,, etc.) in the township assigned to your, supervision 
■and announce-to them tile stimgeut . prohibition, of; tea-, 
ching religion of’ the diildren, ab the same;time- collec- ‘ 
ting their signatures on the enclosed forms. Before get
ting their signatures, the clergyman’s name, surname, 
and address should be written on each form.

Also I request that you invite each clergyman, se-; 
parately or visit each at his home, This; letter shoud' 
not.be shownTo the clergyman . j

The signed forms must be sent to me by secret per
sonal letter, by the 10th day of May. lAt. the; same time 
this letter and all unused forms nlust.be returned: r

Snice this matter is completely secret, I request 
you also to keep strict secrecy, and nbt .to speak of or 
show any one else this matter. .It is hot neccessary. to 
register your document, so I ask-you not to show it 
even to. the secretary. ., '

Chairman of -the Executive Committee
Copy of form on which clergyman’s signature is 

to be obtained.
Signature form

I the undersigned clergyman N. ........... N, ........
living in _____ , district ........... . county, .......... village
acknowledge that on April 1941, • Jt was announced 
that I have been strictly forbidden and hove no right 
to theach religion to children, whether'they be school 
age children either in the schools or just children in 
my home or any place in general. Thus I-have no,right 
whetever to speack with them on religions matters.

(Bus daugiau)

G ARSI N KITE S N AU J IE NO S E
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

1 _ HAUJUNOS. CHICAGO t. ILI----- Wednesday November 24?J7 J
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FAKTAI KALBA UŽ CENZŪRĄ

KAUNO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

AL. B. jei neklystu, tai Aloy-. 
^zas Baronas redaktorius, š m. 
lupulio mėnesio 13 dienos Drau- 
'jp iąidoje. parašė vedamąjį apie 
•^odį ir laisvę.
•t. ’

.Rašo, nekartą mūsuose nusis- 
;kundžiama^kAd redakcija nesis
kaito su raš.ėjų valia. Jų raši
nius trumpina, išbraukia, sukei- 

■*<čią sakinius. Jie tai vadina cen
zūra. Al. B, aiškina, kad tai ne 
sčenzūra, nes šiuo atveju, nėra 
/oficialus . vienos ar kitos val- 
idžios uždėtas raštų tikrinimas.

žmonės paliko Biržams’ Atimk 
širm šiaurės miestui širvenos 
ežerą, ir jis liks labai nykus. O 
dabar, kai žiūri’į Biržus, važiuo
damas į Astravą, tai jie Rygą sa 

(vo užvandenio siluetą's prime
na. Apskritai Biržai yra vienus 
seniausių irdomiausių Lietuvos 
miestų.

Anie XV a. viurį Birius ga
vę Radvilos ėmė juos stiprinti 
ir plėsti. Kristupas P.advila Per
kūnas XVI a. pabaigoje (apie 

m.) pastatė pilį ir 
įrengė sudėtingus įtvidtinimus. 
Buvo pasinaudota palankia mies 
ta gimtine aplinka, padaryta 
labui drąsių pertvarkymų: į šiau

kį šmeižtą paskelbus, jie kolek
tyviniu laišku kreipėsi į Draugo 
redaktorius, prašydami jį ats
pausdinti, kad tai netiesa ir 
šmeižtas. Draugas neatspausdi
no. Reiškia jiems neleido pasi
teisinti Kodėl? Ir kaip reikia 
tai vertinti? Man rodos, kad tai 
buvo “nesuredagavimo” reikaf- 
las, o gryna cenzūra, nes tai ne
siderina su spaudos, žodžio lais
vės principais.

Al. B. prisimena, kad Cleve-
Ir ją reikia ąkįrti nuo straipsnių landė ir Chicagoje buvo puikiai 
'ąliredagaVimd. Deja faktai skel- ‘suvaidinta A. Landsbergio dra- 
Jjia kad jo taip vaditiainą'Drau- ma: ‘'šventasis narvas”. Rašyti, 
■jo “suredagavimą” labai dažnai kad veikalas buvo puikiai suvai- 
4reikia iaikyti pilna žodžio pras- dintas, galvojančiam skaitytojui j 
^e,- pikta cenzūra. Tiesa, kad re! dar nieko nesako apie patį vei- 
^ąktoriai negali atsiųstą medžią j kalą. Režisūra yra tik forma, bū j 
ijšiąr jo& nepatikrinę grūsti spaus. das, kurias būna pri statoma. Ii atrodyti ir nešviesūs. Be to 
'. tuvės mašinon. Ji turi būt apdo- žiūrovams veikale įkūnyta min- jokia jų drąsa. Jie parodė tik 
į^otą, nė tjk kalbos, stiliaus at- ^tis. Galvojančiam žiūrovui rūpi. ateitininkijos “biednystę”. Baro 
.žvilgiais,, bet ir turiniu,- kad ne-1 pati veikalo mintis, ko autorius J dė, kad ateitininkija neturi sa- 
,būt, paskelbtas kolcs nors šmeiž ja siekia. Sakysim kad ir “Sau-?vo eilėse literatų, rašytojų. Bet 
.tas, melas. Bet jie turi būt ne'ja skatikų” gal ne daug ką ga- ar tai tiesa? Mano supratimu šio 
įtik- 'apairūs, -bet ir plataus aki- lėtum peikti šį romaną literatu je didžioje ateitininkijos šventė 
.račio,- dideli, tolerantai, leisti pa- riniu atžvilgiu, bet jame įkūny-j je būt geriau pritikę leisti pasi- 
.sisakyti-ir tiems, kurie vienu ar tos idėjos yra smerktinos, smerk j reikšti savo vienminčiams. Taip 
jkitu klausimu turi kitokią nuo- tinos jos moraliniu ir politiniu I pat mano manymu nereiktų 
jnonę. . To; reikalauja žodžio ir į atžvilgiais. Teko nugirsti vienos jiems reikšti ir komplimetų 
spaudos laisvės principai, Pasi-. intelegentės ponios šventojo nar tiems, kurie tokia proga skoli- 
taikius įžeidimui ar- apšmeiži- vo veikalo įvertinimą labai nei- naši svetimos idelogijos rašė- 
iinųį, spaudos laisvės principas giamą. Ji kalbėjo: Tą ką mačiau jus.
1 re&alauja duoti-teisę pasiaiš- gfero ateitininkų kongrese, tai 
kįntų pasiteisinti.. liet su giliu į šalia to viso blogiausia įspūdį 

;^pgaiį^tevii^u, reikia pareikšti, ■ "
:įad' Draugas . tekios tolerancijos 
rodo kuo unažaųsiąi. Paminėsiu 

vįenąjfįktą, o vėliau baigiant 
;šias mano pąstebeles paminėsiu 
teįtių faktų daigiau, kurie nesi ‘kalo pastatymo, jo surežisavimo, 

“degina su Al; B. vedamojo min-(bet ją sukrėtė pagrindinė šio mi 
. 'timis. C
L-";. J’''?'*- \ • - - ----

>5 Prižš kiek laiko Chicago j e bu- 
j.Vo pasikėsinta. Jaunimo Centre 
Rodytį"okupanto paruoštus fil- 
tnusi Mūsų visuomehinkų grupė

įį įprašydami, kad- jis/Jaunimo 
; Centre neleistų, rodyti bolševi- 
‘Itiitius “filmus.: Kas gi įvyko, O

Al. B. rašo apie laisvę rama- 
*jnus rašyti. Tokios laisvės nega

lima neigti. Bet yra visai ki
tas dalykas, kai pornagrafinių 
romanų premijuotojais ir jų lei
dėjais tampa tie, kurių pareiga 
stovėti tautos moralės sargybo
je. Al. B. turėtų suprasti motinų 
keliamą šauksmo aliarmą, kad 
tokie Draugo spausdinami ir pla 
tinami romanai sudaro pavojų 
jų vaikų moralei. Tiesa, kad mes 

nes jį pakvietė šviesūs žmonės, turime savo tarpe tokių, kurie 
nekreipdami dėmesio į tai, kad Į teisina ir tokius romanus, nes 

jų galvosena tokių yra, o ypač 
anglų kalboje. Jie klausia ko
dėl dėl jų. niekas nekelia balso? 
Taip yra. Bet kai parnografinį

paliko “Šventojo narvo” pagrin
dinė-mintis. Manau, kad ši inte- 
legentė moteris turėjo pagrindo 
taip veikalą vertinti. Ir tai bū
dinga, kad ji nekritikavo šio vei

neto mintis.
Al. B. rašo, kad šio veikalo 

autorius jaučiasi patenkintas,

$6 apkaltinti, net apšmeisžti, kad 
užpuolė prie alto-

jis jiems yra ideologiniai kont- 
raversinis žmogus. Aišku, kad 
jis galėjo būt patenkintas, jei 
jie jį tokį pakvietė. Bet kad pa
rietėjai būtų šviesūs, tai jau ki- veikalą išleidžia vienuolių išlai- 
taš klausimas. Pakvietimas nepa j koma leidykla, jį reklamuoja, 
sako jų šviesumo: kai kam jie ga platina, tai aspektas yra visai ki

FRANK D. SAVICKUI PAGERBTI

PERSONALITY LODGE
6649 SL Archer Ave. Chicago, Illinois

• DAINOS

• VAKARIENE

6:30 valandą vakaro
Vakariene ir gėrimai 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠIA

N AUJIEN
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100i

; į. VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

Gyvenimas Lietuvoje nuo se- bar. Daug pasakyti galėtų ir eže 
no glaudžiai susijęs su gamta: 
reljefu, miškais, ypač upėmis ir 
ežerais. Paupiuose ir paežerėse 
buvo patogu ne tik gyventi,'bet 
ir nuo priešų gintis. Neatsitikti
nai dauguma- senovės įtvirtini
mų buvo ežerų salose ir pusiasa
liuose, upių vingiuose ir skar
džiuose. Dažnai prie įtvirtinimų 
būdavo padaromos dirbtinės van 
•dens kliūtys. Todėl, tur būt, pa
tys seniausi dirbtiniai vandenų 
plotai atsirado.prie tvirtovių.

Dubingių palis stovėjo gerai 1

ro netolimos praeities tyrimai. 
Deja, to nebuvo daryta, ir pro-, 
blema, nors nesudėtinga, dar nė j lies ir Plikojo kalno. Tarp tų kai 
ra iki galo išaiškinta. ‘ vų buvo natūralus

Gamtinė aplinka ir kai kurie! 
istoriniai faktai rodo, kad Tra-j 
kų ežerų lygis kitados buvo be
veik 2 m. aukštesnis. Iš tikrųjų, 
juk sunkiau gintis, kai į sausu
mą prie pilies priešas gali išsi- 
keli, kaip dabar turistai. Be to, 
ir fosos paskirtis tarp pagrindi
nio polies pastato ir priešpilio 

.būtų nesuprantama, jeigu ji bū- 
parinktoje gamtinėje tvirtovėje'tų kaip dabar tuščia. Todėl at- 

Į— aukštoje gilaus, skardingo rodo, kad Trakų vandenys-seniau 
ežero saloje. Dabar ta sala yra visdėlto. buvo dau lapiau paki- 
pusiasalis, susisiekiantis su kran

dėti jos pamatai? Gal senovės 
statybininkai buvo laikinai nų- 
leldę vandenį į tą patį Lentva
rio kanalą, o vėliau jį vėl užt
venkę?., f 

i Trakų apylinkėse yra dar vie 
na se <‘. ir labai įdomi vieta — 
Bražuclos piliakalnis. Jis supil- 

I tas ant erozinio atsparuoiio, da
lies aukšto šlaito, šaltinėtom 
griovom iš visų pusių atskirto.

i Tai labai didelis pilkikalnis. Ant 
{jo yra sodyba — gyvena žmo- 
i gus. Gyvena sau kaip Vytauto 
į laikais piliakalnyje ir tiek. Ant 
; kalno yra ir šaltinis, šaltinių la
bai daug piliakalnio šlaituose. 
Yra pylimų žymės. Pylimų tiek
daug įvairiauriomis kryptimis su rę nuo miesto supiltas pylimas 
kasta, kad susidaro vaizdas, jog {jr patvenkta Apaščios ir Agluo- 
risą kalną iš visų pusių kitados nos upių santaka. Natūralioje 
buvo aptvenkę vandenys. O tuo žemumoje išsiliejo apie 400 ha 
se tvenkiniuose gal ir žuvys bu- dyžios ežeras. Tai seniausias Lie 
vo auginamos ? Kai kas nedrąsiai 
taip spėlioja.

Apsindairius galima būtų su
minėti ir daugiau prie tvirtovių 
pertvarkytų vandenų. Juk ir Vii 
nia (Vilnelė) viduramžiais te
kėjo į Nerį pro dabartinę Gedi
mino aikštę. Nėra abejonės, kad 
dabar ji teka kasta vaga tarp pi

tavos dirbtinis ežeras! Jau greit 
400 metų, kai jis čia tyvuliuoja.

(Bus daugiau;

Nelengva nusikratyti 
pagundos

Federalinė vyriausybė tu
rės ką nors daryti prieš tuos 

cigarečių ir like-* vų buvo natūralus balno for- gundančius
| mos pažemėjimas, bet upė pati- rilį industrijos garsinimus, 
ten negalėjo pasukti. Senovės i kuriems išleidžia bilijonus 

, vilniečiams reikėjo gilokai paka < dolerių raginant publiką rū 
sšti, kol paruošė Vilnelei naują kyti ir gerti, nepaisant me- 
vagą. Veikiausiai tai buvo pada- dikų perspėjimų, dėl pavo- 
ryta gynybiniais sumetimais, jaus sveikatai, pasakė NEW 

i statant pagrindines Vilniaus tvirj (Sveikatos, švietimo ir ge- 
toves XHI a. pabaigoje arbaj rovės) departamento sekre- 
XIV a. pradžoje. Senoji upėn va i torius Joseph A. Calif ano, 
ga buvo išlikusi iki XVII a. pra- ’ kuris pats prieš porą metų 
džios. ’ surūkydavo po tris poke-

O kokį didingą kūrinį senovės liūs, cigarečių per dieną.

lies žmonės, perkasę pusiasalio

nybinės reikšmės, perkasas vėl 
buvo užpiltas.

Natūrialiosė salose buvo Pla
telių^ Trakų,/'Drūkšių ir' kitos 
tvirtovės. BeiTr žia žmogus kai 
ką pertvarkė. Iki šiol mįslingiau 
šia tebėra Trakų pilis. Vieniems 
atrodo, kad Trakų ežerai buvo 
daug vandeningesni, ir pilis ki
lo tiesiog iš vandens, kiti teigia

tas. Man rodos, kad Al. B. ra
šydamas savo, vedamąjį turėjo

tvers

Jau turis teitas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

DIDELES ATSARGAS
TeL 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI 
įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

lę ir Skalavo pilies sienas, geriau 
saugojo pusiasalio įtvirtinimus. 
Kad vandens lygis buvo daug 
aukštesnis, rodo ir ežerų kran-i 
tuose nuskalautos terasės. Be to, i 
yra žinoma, kad XIX a. pabaigo
je, Lentvaryje statant ištaigin
gą dvarą, ežerai buvo nuleisti. 
Kalvų pašlaitėmis iškastu per
kasu vanduo buvo nukreiptas į 
Lentvari ir čia užtvenktas. Gal 
būt, prie Lentvario ir iki tol bu
vo nedidelis ežeriukas, bet dabar 
tinis ežeras ir kiti tvenkiniai yra 
dirbtiniai; , I
y Bet? kaipgi’ .’.vandenyje buvo 
pastatyta Ttakų -pilis, kaip pa-

Alekso Abrose myga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 684 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija. _ _ __

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Hetuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos 
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu tiso buvo 12L 41 teatro draugija, « 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiaiai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataSSškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organiracijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. ’ ‘ -r ., -r •

Norintieji Mą knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį xrbs Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1738 So. Halsted SL, Ckieago, m. 8060S

ti kaip dera katalikui rašytojui 
ir savo reiškiamas mintis, jo pa 
ties žodžiais tariant geriau “su- 

Iredaguoti”, kad jos neįžeistų tų' 
katalikų jausmų, kuriems tau-/ 
tos moralės sveikata ir patrinti 
nė dvasia yra neapsakomos reikš 
mės. Jo vedamąjį paskaičius at
rodo, kad jis stengiasi kiek be
įmanydamas storesniu bronzos 
sluoksniu pridengti purvą.

Bet ir vėl grįžkime prie jo pa- 
. minėtos cenzūros. Jis rašo, kad 
lyra rasėjų, kurie savo rašiniais 
nori .įžeisti žmogų, organizaci-^ 
ją. Taip tokių yra. Bet yra ir 
tokių nekaltų rašinių, kurie yra 
grynai informaciniai, bet deja, 
Draugo redaktoriai arba juos 
išbrauko, o dažniausiai jų visai 
neatspausdina, štai, pavyzdys: 
Altos seime spalio mėn. 7 d. 
RLB-nės Centro Valdybos pir
mininkas dr. Vyt. Dargis, Mel
rose Parko tos pačios B-nės ats 
tovė p. A. Repšienė ir dr. Balčiū
nas fir dar Spaudos Klubas sveiki 
no seimą. Patikrintomis žino- 
mis jų vardai reporterio kun. J. 
Prunskio buvo įrašyti reportaže 
į sveikintojų eilę. Draugas šių 
vardus išbraukė. Kodėl? Juk tai 
legalių organizacijų vadovai. Jie 
yra net to paties Draugo skai- 

Itytojaa. Ar tai ne cenzūra?.
Arba ir vėl Altą siuntinėja 

spaudai savo veiklos informaci
nius biuletenius. Juos sureda
guoja Draugui labai labai savas 
žmogus kun. J. Prunskis. Deja, 
Draugas tokios informacijos nes 
kelbda. Kodėl ? Ką ši Altos infor 
macija įžeidžia? Todėl toks ve
damasis yra neobjektyvus ir ke 

Ilia nusistebėjimą, kodėl garbu- 
'sis, talentingas rašytojas taip!j 
'rašo lyg ir pataikaudamas savo' 
. duonda vėjams.

IPis mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- 
j 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
ša iki
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Primena pasauliui sovietinę prievartą

Įnoroms kyla mintis, kad ir šį kartą lietuviai panaudo
jo didžiojo teisėjo klaidą ir pradėjo šaukti “Rusai — 
važiuokite namo”. Jis galėjo pareikalauti, kad būtą 
pakeisti kreivi teisėjai, bet šito darbo jis nesiėmė, nes j 
jis žino, kad kitas teisėjas bus tiek pat suktas, kiek ir^ 
kreivai žaidimus įvertinęs. Vieton varyti laukan vieną 
kreivą teisėją, jis pareikalavo, kad visi teisėjai išsi
kraustytų iš Lietuvos ir leistų lietuviams tvarkyti sa
vo reikalus.

Susidaro įspūdis, kad lietuviškas jaunimas yra ga
na gerai informuotas. Jis pagavo kreivus žaidynių tei
sėjus kaip tik tuo metu, kai Belgrade prasidėjo Euro
pos valstybių saugumo ir bendradarbavimo konferen
cija, kurioje turi būti svarstomi paties Brežnevo viešai 
duoti pasižadėjimai Laispvosios pasaulio valstybės t 
pasižadėjo nevartoti jėgos sienom keisti, bet vartoti j 
kultūringų tautų rinkimų paremas pagrndinėmis žmo
gaus teisėmis, kur kiekvieno žmogaus valia užregist
ruojama, kur jos negalima klastoti ir kur daugumos < 
valia tampa įstatymu. Sporto mėgėjai priminė visam; 
pasauliui, kad Lietuva yra pavergta, kad rusai teisėjai, 
net žaidynių lamėjimo negali teisingai užrašyti, kad»

RuglapfūtėMIKAS ŠILEIKISVilniuje gyvenantieji nepageidauja rusiškų gatvių pa
vadinimų, ir kad jie plėšo žemyn paties Brežnevo pa
veikslus, kaip savo laiku visa Rytų Europa plėšė Stali
no paveikslus. Jeigu turėsime galvoje, kad lietuviai, ge-' 
rai pažindami rusus, gali surasti bet kurią jų klaidą. I 
Rusai darė ir daro daugybę klaidų. Jie nėra matemati
kai, jie nemoka pritaikyti modernių žemės ūkio prie
monių, jie nemoka taikyti naujausių atominės fizikos 
dėsnių. Rusai tą žino, Jie taip pat žino, kad lietuviai 
už. juos daugiau žino. Kur reikia sprendimą daryti jė
ga, tai rusai yra galingesni. Bet kur reikia' daryti logi
šką ir teisingą sprendimą, tairusai yra bejėgiai. Lietu
viai žinojo,.kad Belgrade eina Europos valstybių kon-

Lietuviškas Vilniaus jaunimas, pasigavęs pačių ru 
sų padarytą klaidą vertinant futbolo žaidėjus, visam, pa
sauliui priminė apie rusų lietuviams daromas skriaudas. 
Rusai tvirtina, jog ta-i būta chuliganų darbas. Atsi
klausti atsakingi Vilniaus pareigūnai nedavė šiam įvy
kiui didesnės svarbos. Riaušės vyko spalio 10 dieną, o 
laisvasis pasaulį pasiekė spalio 30; Maskvoj gyvenusieji 
reporteriai jau 14 dieną buvo girdėjęs apie Vilniaus 
sporto aikštėje kilusius neramumus, išaugusius į riau
šes, bet niekur negalėjo šių žnių patikrinti. Sovietinė 
su
sėsti į lėktuvą ir nuskristi į Vilnių, ne taip jau lengva, 
žurnalistai privalo gauti sovietinėse valdžios leidimą,, 
o tokius leidimus ji duoda labai retais atsitikimais. Už
sienio žurnalistai gali nuvažiuoti Į Vilnių ir kitais vie
tas, kai komunistų partijos vadovybė tas keliones iš an
ksto paruošia.

Pačioje Rusijoje mažai kas težino, o apie riaušes 
Vilniuje irgi nežino, bet tie jauni lietuviai ir lietuvaitės 
padarė nepaprastai didelę propagandą pavergtam kra
štui. Visos didesnės Amerikos ir britų žinių agentūros 
gana plašiai aprašė sporto aikštėje prasidėjusias riau- 
les. Amerikos radijas jau sekmadienio vakare pranešė
jo žinias apie jaunimo pasipiktinimą kreivais futbolo 
teisėėjais. Žaidė Lietuvos lietuviškoji futbolo grupė su 
rusiškąja, atvykusia iš Smolensko. Ne tik lietuviškam 
jaunimui, bet ir pasauliui rusai nori parodyti, kad jie 
geresni žaidėjai, moka geriau laikytis taisyklių ir ge
riau žaidžia. Visur rusų tautiečiai privalo būti prana
šesni už kitų tautų pavergtuosius. Visus pavergtus 
žmones oficialiai rusai vadina broliais, bet pats rusas 
yra “didysis’ brolis. Taip jis vadinasi todėl, kad turi sti
presnį bizūną. Jeigu bet kuris mažesnis brolis nepa
kluso didžiojo, tai jis suimamas, gerokai apkuliamas, o 
vėliau jam parodoma, kur pipirai auga.

Visi žinome, kad mažasis brolis — lietuvis— visais 
atžvilgiais yra apdairesnis už didįjį brolį. Didysis savo 
rankose turi bizūną, kuriuo jis gali kirsti bet kuria pro
ga. Bet mažasis brolis visuomet pastebi didžiojo klai
das ir jas panaudoja savo tikslams. Susdaro įspūdis, 
kad mažasis brolis didįjį taip gerai pažįsta, kad gali 
jam prispausti uodegą bet kuria proga. Noroms - ne - klastingiausią dieną. Stalinas dėjosi atidavusiu Vilnių, gus straipsnius.

V. KAROSAS

37-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS
(Komentarai)

(Tęsinys)

Pranešė apie Lietuvių Moterų 
Klubo peticiją N. Sadūnaitės 
reikalu, kuriai buvo surinkta 
virš 25.000 parašų ir įteikta sen. 
R. Dole. Pasakydamas dėl san
tykių su kitais veiksniais, pa--Q.-LXA VA A VA. k>V»AVVlllV   --------------- ---------------------------------------------------O - - - -- A V 4 O U. T V1A.01LLC110J

spauda apie tai nieko neminėjo, o patiems žurnalistams ferencija, kurioje gali būti iškeltas ir pavergtos Lietu--brėžė •glaudų bendradarbiavimą
vos klausimas. Kad tas klausimas tikrai būtų iškeltas,1 su VLIKu ir diplomatine tarny- 
jie pareikalavo, kad visi rusai važiuotų namo.

Jeigu Belgrade jau keliami kiti pagrindinių teisių*

"buvo didelis laimėjimas, nes pir
mą kartą visos New Yorko vals
tijos vardu buvo pasakyta Lie
tuvos laisvės byloje.

Po šio laimėjimo niujorkie
čius pasiekė iš labai aukšto Bal
tųjų Rūmų pareigūno žinia, kad 
prez. Carteris šiais metais nepa
sirašysiąs Pavergtųjų Tautų sa
vaitės proklamacijos. Patikrinę 
šią žinią iš kitų šaltinių, pasku
bomis kreipėsi Į savo kongres- 
maną MacDonaldą, kuris pradė
jęs kompaniją Press Review pus 
lapiuose. Savo parašytame strain 
snyje (kurį Wytenus plačiau ci
tavo) kongrešmanas pastatęs 
klausimą, .kodėl prez. Carteris, 
prisistatęs žmogaus teisių čem
pionu, atsisako pasirašyti Paver 
gtų Tautų savaitės proklamaci
jos, nors -Kongreso priimtame 
Public Law 8&0 įstatyme yra 
aiškiai išvardintas priy^umas 
prezidentui pasirašyti tokį aktą 
bei; išvardintos Visos konąuniz- 
moj pavergtos tautom bei nurody
tos jų^fieSų-'t^siųisųyayžyinai- -» 
ir religijos persekiojimas.

Pareikalavus kongresmanui 
Mac Donaldui sušaukti nepapras 
tą Kongreso sesi ją ir-savo nuta
rimu priversti prez. Carterį pa
sirašyti

nėję dienoje. Užbaigdamas šį la 
bai įdomų pranešimą atst. Wyte 
nūs kreipdamasis į dr. Bobelį pa-' 
klausė: — Ar jūs, pirmininkė 
galėtume atsakyti -.kodėl prez. 
Carteris taip pasielgė?

Dr. Bobelis nesuskubo išsa
miau atsakyti, nes beliko kelios, 
minutės pranešimams užbaigti!

Netikėta kritika .
Nerašau suvažavimo išsamaus 

reportažo, kuriame turėtų būti 
aprašyti visų pranešimai, kal
bos, administracinės apyskaitos 
ir vietinių organų veiklos ats
kaitomybė. Savo komentaruose 

j mums svarbu iškelti ir nagrinėt

■ čio suvažiavipio esmę. ’ Y
Toje prasmėje grįžtant prie 

dr. Bobelio pranešimo jokios kri 
'tikos nebuvo, bet ji iškylo visai

ba. Santykiai su LB liko itemp- Mausimus kurie su(JaIė 
tu A1.To vardu dar kartą kvwte l&> s„važiavi„„ . .

.. - 4, LB įsijungti kaip viena iš orga-
laužymo klausimai, o sovietų atstovai skundų nebegali: nizacijų į ALTo veiklą. Kaip 

mes respektuojame LB paskirtį 
veikti lituanistikos švietimo v netiesiogtaiu Mdu,
kultūros srityje taip LB pri- sllvažiavimul pa.
valetų respektuoti ALTo veiklą į BsamIJ praneštalii .jį • 
po meje srityje. -Yorki atstovas P. Wytenus. Tai'

Užbaigdamas pranešimą pa- matomai antrosios kartos seno- 
reiškė pagarbą ir padėką .visoms < sios išeivijos atstovas, savo lais- 
organizacijoms ir veikėjams pn- va laikysena ir gražia anglų 
ridėjusiems ar rėmusius ALTo kalba padaręs didelį įspūdį. Pir- 
darbus ir tikisi dar sekminges- miausiai

klausyti, tai kiekvienam bus aišku, kad toje konferenci
joje bus keliamas ir pavergtos Lietuvos klausimas. Hel
sinkio aktais kalba ir apie tautų laisvę, kaip Dr. K. Bo
belis nurodė kongreso komitetui. Atsirado vienas dele
gacijos narys, kuris yra pasiryžęs kelti Lietuvos klau-! 
simą. Jis turi tikslių informacijų apie Lietuvos nepri
klausomybės panaikinimą ir lietuvių tautos .pavergi
mą. Kad kartais Belgradan nuvykusiems atstovams ši
tas klausimas neužsimirštų arba jis nebūtų padėtas į 
kitą portfelį, stodijonan susirinkęs jaunimas jiems pri
minė, kad mes esame pavergti ir norime, kad rusai grei
čiau išsikraustytų. ; A ■’

Bet spalio 10 dieną galėjo būti parinkta' ir kitais 
išskaičiavimais. Visi kinome, kad spalio dešimtą dieną 
Maskva atidavė lietuviams Vilnių. Vieš skaitėme apra
šymus, kaip, lietuviai žygiavo į Vilnių ir, be mūšio atsi
ėmė seną Lietuvos sostinę. Visa tai labai gražu, bet už 
Vilnių Stalinas pareikalavo įleisti į Lietuvą Trojos ark
lį — sovietų kariuomenės garnizonus. Vilniaus atidavi
mas ir garnizonų įvedimas buvo pati didžiausioji sovie
tų apgaulė. Sovietinių garnizonų įleidimas buvo gal pa
vojingesnis, negu pats Molotovo ultimatumas. Ultima
tumas reikalavo, kad sovietų, armijai būtų5 atidarytos

organizacijoms ir veikėjams pri- va laikysena ir gražia anglų

nio darbo ateityje.
j is papasakojo kaip

Nem York o ALTo skyriui sura-
Suvažiavimas išklausęs pra- dus pusiau, lietuvį pusiau, italą 

nešimą su dideliu dėmesiu, kar- legistratūros atstovą, kurio pa
tais palydėdamas pritariančiais galba pravesta rezoliucija iga-
plojimais ir baigus bendru at- lidjancą prez.' CartėrĮ 'IskelS’padėjo''savo parašą veik paSkiiiS^
sistojimu pagerbė dr. Bobelį už Belgrado, konferencijoje Baltų 
gerai atliktą darbą. 'tautų laisvą apsisprendimą. Tai

bet įvariusiu į Lietuvą sovietų garnizonus. Lietuvių 
nuotaikas teisingiausia trumpai tada pasakė Pupų Dė- 

e "Vilimus musų, o mes rušų,r. Stalinas pareikalavo, 
kad Pupų Dėdė būtų nubaustas. Mūsų patriotai taip ir
padarė Bet Vitais jaunimas ši. klastą prisimena. b~
SnaJin 10 rhpnfl hm Irorl mon: L .. - • *•__ i iSpalio 10 dieną jis pareikalavo, kad rusai kraustytus! 
iš Lietuvos. Vilniaus lietuviai Amerikos ' spaūdoje' Jai-

žymėta ir jo pranešime, kad./ 
šiais metais prez. Carteris už-'

sienos, tuo tarpu krašto viduje jau buvo gerai ginkluo- mėjo pati didžiausią lietuviams padarytą skriaudos ‘ pa- de,sė pasirašymą, bet nepriduo-
ti ir tam reikalui paruošti sovietų garnizonai. garsinimą. <

Lietuvos jaunimas pasirinko spalio 10, kaip pačią nią įdėjo pirmame puslapyje. Kiti laikraščiai" davė' il-
garsinimą. Chicago Sun-Times didelėmis raidėmis ži- dąs didelės reikšmės, nes yra 

perkrautas daug svarbesniais, 
darbais. ' _•

(Bus daugiau) , J

vykęs slaptai. Ir pagal kažkurį keistą aplinkybių su- “Na, tegu verkia, aš tuokart pasėdėsiu, — pa
tupimą, gal būti, atsitiktiną, visa tai, kas buvo jam galvojo jis ir sėdo į kėdę.
svarbu, įdomu, būtina, kame.jis buvo nuoširdus ir 
savęs neapgaudinėjo, kas sudarė jo gyvenimo grū
dą, įvykdavo slaptai nuo kitų; visą tai gi, kas buvo 
jo melu, jo lukštu, kuriame jis slėpėsi, kad paslėptų 
tiesą, kaip, pavyzdžiui jo tarnyba banke,-ginčai klu
be, jo “žemesnioji rasė”; eidinėjimas su žmona į su
kaktis, — visa tai buvo atvira. Ir pagal save jis 
sprendė apie kitus, netikėjo tuo, ką matė, ir visa
dos matė,, kad kiekvienam žmogui po slaptybės už
danga, kaip po nakties uždanga, praeina jo tikra
sis, pats įdomiausias gyvenimas. Kiekviena asmeni
nė būsena laikosi ant paslapties. Ir, gal būti, dali
nai dėl to kultūringas žmogus taip nervuotai rūpi
nasi apie tai, kad būtų gerbiama jo asmeninė pas
laptis. • ' -L •, • -

Palydėjęs dukterį į gimnaziją, Gurovas nuėjo į 
“Slavų bazarą”. Jis nusivilko kailinius apačioje,! 

'pakilo į viršų ir tyliai pasibeldė į duris. Anna Serge-• 
■ jevna. apsivilkusi jo mėgiamą pilka suknia,— Dabar trvs laipsniai si urnos, o vienok smegti, __ • i . • • „ ' ,. • ; , . . ... i nes ir laukimo nuvarginta; lauke jo^ntro vakar vaka-— kalbėjo Gurovas dukteriai. Bet juk šita šiluma | - . .

tiktai žemės paviršiuje, viršutiniuose gi atmosferos 
sluoksniuose visiškai kita temperatūra.

. — Papa, o kodėl žiemą nebūna griausmo?
Jis paaiškino ir tai. Jis kalbėjo ir galvojo apie 
kad štai jis eina pasimatymui, ir nė viena gy’-j 

va siei- tai nežino ir. gali būt. niekados 
uos. Jojo bu . o du gyvenimai: vienas atviras, 
malė ir žinojo v:si, kuriems to reikėjo. pi!nas 
mo teisingumo i.- tariamos apgaulės, pilnai 
šus į gyvenimą jo pažįstamų ir draugų, ir antras — ir prispaudė skarelę prie akių.

A. ČECHOVAS
Iš rusų kalbos vertė Jonas Valaitis

DAMA SU ŠUNIUKU
IV.

Ir Anna Sergejevna ėmė važinėti pas jį į Mask
vą... Kartą per du-tris mėnesius ji išvažiuodavo iš S. 
ir sakydavo vyrui, kad ji išvažiuoja pasitarti su pro
fesorium dėl savo moteriškos ligos, — ir vyras tikė^ 
jo ir netikėjo. Atvykusi į Maskvą, ji sustodavo “Sla
vų bazare” ir tuojau pat nusiųsdavo pas Gurovą 
žmogų su raudona kepure (pasiuntinį). Gurovas pas 
ją vaikščiojo ir niekas Maskvoje apie tai nežinojo.

Kartą jis šiuo būdu pas ją ėjo žiemos rytą (pa
siuntinys buvo pas ją vakar vakare ir nerado). Su 
juo ėjo jojo duktė, kurią jis norėjo palydėti j gimna
ziją, tatai buvo pakeliui. Virto stambus, šlapias snie
gas.

j to nemylėjo, buvo viskas, ko bepageidautmn^ bet 
tiktai nemeilė. t v • . . į f

Ir tiktai dabar, kai jo galva tapo žila, jis pamy
lėjo kaip privalu, iš tikrųjų —• pirmą kartą-, gyve
nime. - - . ’ I •

Anna Sergejevna ir jis mylėjo vienas antrą, 
, kaip labai artimi, giminingi žmonės, kaip vyras ir* 
jžmona, kaip švelnus draugai; jiems rodėsi, kad pa-r* 
Į ti lemtis juos iš anksto viėną antram paskyrė, ir bu-j 
( vo nesuprantama, .kodėl jis yra vedęs o ji ištekėju-1 

, keleiviai, pa-į

Paskui jis paskambino, kad jam atneštų arba
tos; ir paskui, kai gėrė arbatą, jinai vis stovėjo, nu
sisukusi į langą ... Ji verkė dėl susijaudinimo, dėl 
graudingos.būsenos, kad jų gyvenimas taip graudin
gai, susiklostė; jie matosi tik slaptai, slepiasi nuo 
žmonių, kaip vagys! Argi jų gyvenimas nesudau-l 
žytas?

— Na, liaukis! — pasakė jis.
Jam buvo visiškai aišku, kad šita jų meilė pasi-Įsį; jr tarsi tatai būtų du paukščiai, keleiviai, pz f 

baigs dar negreit, nežinia kada. Anna Sergejevna! tinas jr patelė, kuriuos sugavo ir privertė gyventi į 
prisirišinėjo prie jo vis stipriau, dievino jį, ir būtų j atskiruose narvuose. Jiedu vienas antram dovano-1
neįmanoma jai pasakyti, kad visa tatai kada 
turės pabaigą; o jinai tam ir nepatikėtų.

Jis priėjo prie jos ir paėmė ją už pečų, 
pagupstų, pajuokautų, ir šiuo metu pamatė 
veidrodyje. i

Jo galva pradėjo žilti. Ir jam pasirodė keista,

nors

kad
save

jo tai, ko praeity gėdinosi, dovanojo viską dabar-; 
tyje, ir jautė, kad šitoji jų meilė juos abudu yra 
pakeitusi.- * ' ’. ' :

Ankščiau liūdesio minutėmis jis save ramino^ 
visokiais samprotavimais, < knrie tiktai ateidavo jam 
j galvą, dabar gi buvo ne samprotavimų reikalas, jis į

kelio- kad jis pastaraisiais metais taip paseno, taip pablo- jautė gilų pasigailėjimą^ nOTcjosi'1 būti nuoširdžiu,

ro; ji buvo blyški, žūrėjo į jį ir šypsojosi, ir vos lik- 
I tai jis įėjo, kaip ji jau prikludo prie jo krūtinės. 
(Tarsi jie būtų metų dvejetą nesimatę, jųdviejų bu
činys buvo ilgas, ilgai trunkantis.

— Na, kaip ten gyveni? — paklausė jis. — Kas
neži-l naujo? . - /-
kurį Į

taria- galiu.
pana- Ji negalėjo kalbėti, nes verkė. Nuo jo nusisuko

Palūklėk, tuojau pasakysiu

gėjo. Pečiai, ant kurių gulėjo jo rankos, buvo šilti švelniu. <• ■•■’Y L*" ?

I Vd', J",'rJrbra'’ T "J* ■ ' rt'"“. verkei ir pakaks... Dabar SOTkalbiSU, ką nLč
tam, kad pradėtų bluku, vysti, kaip jo gyvenimas.! sugalvosime. 
Už ką jinai jį taip myli? Jis visados moterims ro-l M •
dėsi ne tuo, kuo buvo, ir jos mylėjo jame ne jį patį,' 
o žmogų, kurį sukurdavo jų vaizduotė ir kurio 
sav6 gyvenime gašliai ieškojo; ir paskui, kai paste-1 ___
l>ėdfcvo savo klaidą, tai visdolto mylėdavo. Ir nei 'skaitykite ir platinkite 
viena tt jV nebuvo su juo laiminga. Laikas ėjo, jja . |)n’VRA4TI > •
mezgė pažintis, sueidavo, išsiskirdavo, bet nei kar- iv<apii AJirAvyązy r

(Bus dauglėu)
'^1 rA 4

I■ i
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3yv7 West 103.rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DxL PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

Ms antrą šešucLenį 8—3 vaL 
Tel.: 562-2/27 arba 5o2-272d

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fcx Valley Medical Center 

#o0 SUMMIT STREET 
ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. R. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So, Pulaski R4, (Crowford - 

Mowical Building)* Tol LU 5-8446
P. ūma ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

Rez.: GI 8-0873

DK. W. E1SIN-EISENAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Vaiaaaos pagal susitarimą. Jei neat- 
p^Uepia, sKamointi Ml 3-0001

šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

TEL. — BE 3-5893

...u

"M- L

■

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LlETUViŠKAl 
261b W. /I St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius, ir 
♦‘contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

Mokslo draugas Žemaitis prisimena 
Lietuvos aviacijos vadą gen. Gustaitį

šių metų spalio 16 dienos po- metų esu paskelbęs “Naujienų”
Dn-iuEONAS SEIBOTIS 1 pietę Balzeko muziejaus salėje dienraštyj, girdėjau, kad jie nau

IHKSTŲ, PŪSLES FR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
26o6 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet,

■ -ketvirtų. 5—7 vaL vak.
* vfisav.teief*: 776-2880 M 

Rezidencijos tdef.: Ą#o-5545

buvo prisimintas prieš 36 metus jai atspausdinti š./m. rugs. mėn. 
komunistų nužudytas, gen. Anta.- “Kary”, kurį dar neteko man 
nas. Gustaitis, Lietuvos aviacijos matyti. Prisipažinsiu, tik vakar 
valas, šia proga kalbas pasakė vakare paprašytas gerb. Jasiū- 
pulk. Daibulevičįus ir aviacijos no-šiame minėjime trumpai pri- 
pulk. A. Motuzas. Kalbėjo ir inž. siminti, prieš 36 metus rusų nu- 
J. žemaitis, kuriam teko su nužu -žudytą generolą Antaną.. Gustai 
dytu aviacijos viršininku moky- tį, sutikau. Nebuvo laiko tinka- 
tis Marijampolės gimnazijoje, mai pasiruošti, atleiskite-kalbė- 
Spaųnsdiname inž. Žemaičo kai- siu ekspromtu, pakrikai, kiek 
ibą. -- .-v mano atmintis leis.~

Gerb; Lietuvių Mužėjaus Di- ‘Su Antanu Gustaičiu buvome 
rektoriau Pone Balzekai, didžiai bendraklasiai, pradedant pirma- 
gerb. ponia Gųstąitięne su jau- ja ir baigiant penktąją klase, 
nąja dukrą, mielas ponas Jasiū- Žemesnėse klasėse mūsų pažin- 
našio minėjimo organizatoriau, tis, tolokai, vienas nuo kito gy- 
mieloš ir-mieli-šio minėjimo da- venant, buvo menka, .prisimenu, 
lyviai! -Savo atsiminimus apie jis jau tuomet iš klasės mokinių 
a. a. Lietuvos aviacijos genero- išsiskyrė ypatingais matemati- 
lą Antaną Gustaitį; buvusį ma- ko j e sugebėjimais. Geriausiai jį

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MŪSŲ DRAUGUOS NARIUI

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

' UKlUORKįtĄKt'KOTEZlSrAS
. Aparatai - Protezai. .Med. ban-
* UdzaL Speciali pagalba kojoms.
-Lurch supports; ir L t. AGR. ALEKSANDRUI GAŠKAI

' ; mirus,
žmonai Emilijai, sūnums Remigijui, Aleksandrui ir Kęstučiui, dukroms 
Vidai ir Daliai, broliui Antanui ir ju šeimoms, artimiesiems, giminėms 

ir’ draugams - reiškia nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi

A. L. Pensininkų Draugija 
Chicagos valdyba ir nariai

GYDYTOMS JR CHIRURGAI 
P-narą praktika, spec. MQTERUT ligos, 

vnsas zuS2 WcSr S9rh STkĘBT
Tel. PR S-1222 *

OFISO VAL.: pirm., antrąd., trečiad. 
ir peuKt. 2-4 ir t>-8 vaL vak. šeštadie
niais.^-^ včL popiet; ir/^itu laiku 

,. pagal susitarimą.

Be veido — kitų veidus ro
do. be akių — visus mato, kas 
prieš ji atsistoja. (Veidrodis)

————
SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS- VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 Idl. A. M.

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

vaL ryto.
Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 80429

Ąžuolas sudegė ligi šaknų: J 
nei anglių, nei pelenų.

no Marijampolės gimnazijos ben teko pažinti ISIS-ISIT metais, I 
draklasį, rodos, prieš dešimtį kai teko artimai gyventi Mari-

- * - -■ f- -.*■ _-.**• V '-v. -*■

8354 So. HALoTED STREET Phone: YArda 7-1111
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, OL Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VIiŲlnU 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 974-44H

2:850 West 63rd St, ChicasOį III. 60629 
Telef,: PRospsct-6-5084 

—————
Gėlės visoms ptogpms

BEVĖRLY HILLS GEklNY^A : 
2443 WEST 6ord; S l KEfeT 

-Telfoųai: PK 0-QW3 ir pR «-0834 
iNaujbji BarbarosJr, Gene Drishių 

krautuvė. 
THE DAISY STORE 

7918' Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318 k--------------------- :----------------

■< ■■

a 
s

PERK RAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Happy Hour Mushrooms, a prize-winninr recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
enips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
tor fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of . Texas, and they art sure te 
ret equal billing at your party table!

This prison winning recipe combines Fritos brand com chlpr 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just tha 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
capt. Flashed.under the broiler until.brown and served bubbly 
hot, these stuTfed mushrooms rill be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made. In advance and refrlr- 
rratea until party time. Brushj the mushroom caps with lemon 
Kor white wine before stuffing and they will retėta their 

color during cooking.
HAPPY HOUR MUSHEOOM1

Fresh mushrooms
Melted butter i . \ /
Butter, softened ** <
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Redwine 
goy sawce
Frite-Lay brand toasted onion dip mbt
Finely crushed Fritos brand corn chip*

M medhxm-dzed 
1 tablespoons 
Ištiek 
letoTt

> Ub1e*poon< 
t tablespoons
1 package 
K
DIRECTIONS f

Remove etemi from muehroomi. Wash cape and hrah with 
relied butter.

Combine softened butter, rM’HA and grated ebeeae; Mix, wO, 
Add wine, toy eauea, dip mix t and emahed eom ttdpe te make

jampolės priemteety-Degučiuose l resnių klasių gimnazistų, jis sau 
pas ponus Pučėtus drauge su atsakančio partnerio nerasda- 
bendraklasiais — Kaziu Montvi-: mas, lošdavo vienkart su keliais, 
la, Vincu Čėpla, Antanų Vosy- ar grupe. Kas labiausiai mus 
lium ir Jullu PlauŠinaiėių, kuris 1 stebino, kad Antanas lošdamas 
kartu su Antanu Gustaičiu gy- šachmatais, beskaitydamas kny- 
veno kieme nedideliam namelyje gą ir grodamas mandalina, tai 
Jis Ant.ną pažinojo anksčiau ir'gi tris darbus kartu bedirbda- 
galėtų pateikti išsamesnių apie, mas, t etai kada ateidavo paž- 
jį žinių. Į velgti į šachmatų lentelę, liepda-

Dabar jau Julius Plaušinai- vo mums jo nusakyton vieton lo 
tis gyvena čia netoliese čikago- šiamą figūrą pastatyti, ir jis 
je, šiandien jį atlankiau ir pak- mus aplošdavo, nors mes save 
viečiau drauge vykti į šį minė-1 skaitėme neblogais šachmatis- 
jjną. Jis apgailestavo, kad po tais.
operacijos jaučūsi vykti nepa-j Prisimenu, susitarę, mes mėgi 
jėgus, dėl to prašė pareikšti sa- ‘ peme Antaną apstatyti — ap- 
vo nuoširdžią užuojautą poniai gauti, atseit, jo liepimu keliamas 
Gustaitienei su šeima dėl taip fįgūj^s sau palankion vieton 
brangaus asmenio ne vien šei- į pastatyti, bet jis mūsų apgaulę 
mai, bet ir visai lietuvių tautai,! pastebėjęs, išsibardavo, liepdal 
perankstyvos mirties, rusų oku- j mas atstatyti figūrą jo nurody- 
pantų pajiegiausiam amžiuje .ton vieton.,Vien likdavo atsipra- 
žiauriai nužudjdz) Maskvoje. _ “klaidą” padarius. Tai

Anksčiau manęs kalbėjusieji aiškus įrodymas kokią fenome- 
šio minėjimo prelegentai ponai j nalią atmintį jis turėjo. Jis loš- 
Dabulevičius ir Mažeika plačiai. javo susirašinėjimo būdu su žy 
ir išsamiai nušvietė Antano Gus ; miais Rusijos šachmatistais ir

klaidą” padarius. Tai

taičio biografinius bruožus, kaip . Sakėsi iš vieno kaukaziečio išlo-
> - • 1.1 _ i __ t______ - _i jis, dėl savo ypatngų gabumų 
i kildamas tarnyboje, nuo eilinio 
, kareivio pasiekė generolo laipsnį 
ir, būdamas genialus lietuviškų 
Anbo lėktuvų konstruktorius, 
išgarsino Lietuvos vardą pla
čiame pasaulyje. Man lieka trum 
pai, kad Jūsų nevar ginti,- prisi
minti kaip atrodė tas pats Anta 
nas Gustaitis lankydamas prieš 
pirmą pasaulinį karą Marijam
polės rusų gimnaziją. Buvo mi
nėta, kad iš prigimties apdova
notas nepaprastais gabumais, 
Antanas Gustaitis nežinia kodėl 
nesistengė klasėse būti pirmau
jančių, matomai,’be visi mokslo 
dalykai jį tiek domino kiek jo 
mėgiamoji matematika. Jis bū 
damas draugiško,.paslaugaus bū 
do, paprašytas paaiškinti ką 
nors neaiškaus matematikos da
lykuose, niekuomet neatsisaky- 
,davo. Kas mus, jo draugus, ste
bino, kad netekdavo matyti An
taną ruošiant pamokas. Kai 
mes ištisas valandas tiesiog pra 
kainuodami joms pašvęsdavom, 
tai Antanas kokią, nors knygą 
(tik ne rankvedįl) beskaityda
mas kartu mėgdavo skambinti, 
mandalina. Jis buvo pirmaeilis 
šachmatistas. Nekalbant apie 
bendraklasius, bet' ir tarpe vy-

šęs 50 rublių. Tais laikais tai 
buvo dideli pinigai, reikėjo tu
rėti drąsos ir savimi pasitikėji
mo tokia pinigų suma, kaip gim
nazistui, operuoti.

Antanas, greitai mintinai ne- 
suklysdamas, atlikdavo triženk
lę daugybą, pav. 269 is 307, dvi- 
ženklės daugybos netenka ir mi
nėti. Už tai gimnazijos mokiniai 
ji vadino ‘Ynatematičeskaja bom 
ba” (matematinė bomba). Jis bu 
vo nuostabus ir gimnazijos pe- 
dagojams: jie sakydavo^ kad per 
visą 50 metų gimnazijos gyva
vimo laikotarpį, mokinio pana
šiais matematikoje gabumais nė 
ra buvę, šeštoje klasėje mate
matikos mokytojas Dombroskis, 
išaiškinęs logaritmų skaičiavimo 
lenteles, pasakė, kad jos. taip 
tikslai sudarytos kad, radusis 
jose klaidą, milijoną rublių pel
nytų. Tas Antaną užintrigavo.

(Bus daugiau)

MŪSŲ SĄJUNGOS NARIUI

STANLEY BUKUI - BUKAUSKUI
mirus, 

dukrai Sandrai Carnahan, žentui Claude, anūkams, broliui Antanui 
ir. jų šeimoms, artimiems draugams Valerijui ir Edvardui Točilauskams 

-ir jų z šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Amerikos Lietuvių Pensininkų Sąjunga 
Chicagos skyriaus valdyba ir nariai

LAST YEAR 2,850 SCHOOL- 
AGE CHILDREN BETWEEN 
THE AGES OP 5 AMD Hi 
WERE KILLED BY MOTOR 
VEHICLES sNTMB IL S. 
Charles m. haves, 
PRESIDENT OF THE CHICAGO 
MOTOR CLUB, ASKS DQrVTRS 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS OM SESSION

VA^W^WVWVW^AAA/WWVWAAWVWWWWWWVWWWWWV

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Grįžkite j mane ir aš grįšiu į jus, sako kareivi | y Viešpats". 
Mat 3:7.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievoper

malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

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

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

Mažeika £/ Eva
Laidotuvių Direktoriai

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

i rB■tb ________ ---- —
—A

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID
-SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Tea; YArdx 7-1741 -1742

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

TĖVAS IR SONUS
MARCH ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehifl 6-2345-5

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODiRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
DireKtorią 
A asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ard 8 7-3401

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArd» 7-1138-1139



Donatas Vėbra dirba viršvalandžius!
Lietuviškųjų išeivijų sujau

dino žinios, kad spalio 10-lų 
ii 11-tų d. Vilniuje vyko spon
taniškos demonstracijos prieš 
okupantų. Pavergei lietu vai 
vėl išėjo j gatves reikalauti lai 
svos ir nepriklausomos Lietu
vos.

štai ištrauka iš aprašymo 
kuris tilpo š. m. spalio 31 d. 
“Chicago Tribune”: “Eventu
ally a combined force of local 
militia police, KGB agents, and 
civilian auxiliaries put on and 
to the riot.”
Kas tie “local militia police”? 

Xa gi tai marijonų premijun
tas milicininkas Donatas Vėb
ra dirba! Už sauja skatikų...Už

kuris nuoširdžiai trokšta lais
vės savo Tėvynei, šmeižia, 
spausdina ir platina begėdi
škai melagingus paškvilius,už 
pila anonimais, grųsina tele
fonais.

Nelaimingoje Lietuvoje da-Į 
bar, šiomis dienomis, pyksta 
areštai, tardymai, kankini
mai. Premijuotasis Donatas 
Vėbra dirba viršvalandžius. 
Gal adatom bado suimtųjų pa
nages ...

Mūsų širdvs su laisvės kovo 
tojais ir kankiniais. Budėki
me!

Delfiną Tričienė

Raka miškas

REAL ESTATE.
Namai, Žarna — Pardavimui Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

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

srujų skatikų vėl sustepa ran- 
1 as brolių krauju!

Kas tie “civilian auxilia-

r TRUMPAI J
yra Vilnius, o ne Wilno. Ta pro- Up”, PO Box 272, Station “B”,. LENKIŠKI “ŽERTAI”

lies”? Be abejonės, tai “Tėvi
škės” (Rodinos) veikėjai. Tai 
tie. kurių uždavinys užčiaupti 
burnas laisvam pasauly gyve
nantiems lietuviams. Tai lie
tuviai komunistai, kurie norė
tų daugiau laisvių sau, bet ne 
laisvės ir nepriklausomybės 
Letuvai.

Ar “Akiračiai” ir dabar pa
tars “gūdžiai tylėti”, kaip da
rė po Romo Kalantos suside
ginimo?!

O gal Jėzuitų Jaunimo Cen
tre bendradarbiautojai su ko
munistais bandys paminėti 60- 
ties metų sukaktį komunistų 
revoliucijos Rusijoj, kaip ban 
dė minėti 35-kių metų sukaktį 
Lietuvos prijungimo prie Sov. 
Sąjungos? Tik patriotiškos lie 
tuvių vsuomenčs demonstra
cijos šį šlykštų veiksmą tesu- 
stabdė.

“Chicago Tribune” rašo, kad 
Vilniaus laikraštis (nepažymė 
ta koks) dėl įpykusių demon
stracijų kaltina “drunken, hoo 
dluins”. Kitaip negali būti. ' 
Tuos pačius metodus bendra
darbiautojai “su kraštu” nau- .

— Albinas Gesius-Gess iš De
troito .atsiuntė tokį laišką: 
“Siunčiu $10 čekį Naujienų pa
ramai ir prašau jų siuntimą nu
kreipti į Baltic Apartments, St 
Petersburg Beach, Floridoje. 
Aš manau, kad nuvykęs ten, ra
siu Naujienas manęs "belaukian
čias”. Dėkui už auką ir už ge
rus linkėjimus.

— Jonas Adomėnas iš Mar
quette Parko, pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė $5 auką. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašė neskelbti. 
J. Genutis iš Alton, Iii., atsiunė 
$4 už kalendorių. Dėkui. Taip 
pat dėkui tautiečiams, pareišku. 
siems norą susipažinti su Nau
jienomis, dėkui platintojams, 
atsiuntusiems galimų prenume
ratorių adresus siųsti susipaži
nimui.

— Dr. .R. J. Sidrys iš Streat
or, Ill., patikslino žinią Chicago 
Tribune spalio 26 laidoje, kad 
Nobelio premijos laureatas dr. 
A. Schally yra gimės ne Lenki- 

doja ir čia: kekvieną lietuvį, joję, bet Lietuvoje ir jos sostinė

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: ;Ar 

r~g———-y American Travel; Service Bureau
9727 S. Western Ave.,. Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-5787 : įį i
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniq, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodū- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į’ Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Karną 
51,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

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

Amenros lietuvių aienn&io steifėjus bei Uetuvlžkof apaudot plnofr 
bus ir atliekant būtinaa poreUaa aažiiuu> lietuvybėj Ižliktaui ikel 
Mamai Naujienų platinbuo vajui.

<AUjiCMOS tvirtai stovi Ir kovoja vž Lietuvei tr MT^rta UetsvU Ulfvą 
naidamcsE ir neaidėdiMua i sandėriui tu wkupmtali ar Ji IfiISo 
tinlals,

AAUJIKSOS palaiko vlm lietuvių dessokratlnei trupei. Ta bendru inattta- 
djai ir remia viių lietuviu bendruodui darbui bei tikalm.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą ilidf parimettaa,* reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti NauBe* 
nas yn mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
stelbdama platinimo vijų kreipiasi į visus Hėtuvius pasekti hetuvlžkos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laiirašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos Ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesosm.

KAINUOJA: Chlcagejt Ir Kanadoje mats™ — $30.00, pusei metų — SldJe, 
trims mėn. — $150, vienam mėn. $100. KItoso JAV vietose vietom 
—• $26.00, pvtol mėty — $14-00, vienam mėn, — $250. Užrioniv*- 
to — $3L00 metams. Susipažinimui siunčiama savaHp iMmekMML

PraieniA naudoti žemiau ftnančU atkarpą.

ga jis duoda duomenis apie Vii-1Toronto, Ont., Canada, M5T 
niaus okupaciją. į2W2.

t - - 4
— Kun. dr. Juozo Prunskioi

išsamus straipsnis apie Lietuvos! ♦ Venecuelos Lietuvių Drau- 
okupaciją, religijos ir kitokių 'gija rengia rudeninį linksmava- 
pagrindinių laisvių varžymą bei j karį, kurio pelnas bus skiria- 
kitokias okupantų daromas gy- mas lietuviškoms institucijoms, 
ventojams skriaudas. Paminė- Linksmavakaris įvyks lapkričio 
ta, kad autorius yra Amerikos 1 d., šeštadienį, Šaulių namuo- 
Lietuvių Tarybos direktorius J se, 2417 W. 43 St. Veiks laimės 
informacijos reikalams. Kun. šulinys, pilna vakarienė, šokiam 
dr. Juozas Prunskis ne tik pats gros linksmas orkestras. Pra
yra rašęs straipsnių apie paverg- džia 7:30 vai. vak., auka $8 as- 
tus lietuvius ir Lietuvos okupa- Į meniui. Informacijoms tel. 776- 
ciją, bet ir kitus skatina rašyti 3727 arba 925-4980. (Pr.)
kitataučių spaudoje skirdamas. 
už rašinius tris premijas. Tokie; 
straipsniai turi didelės įtakos 
žmonių opinijos formavimui ir 
Lietuvos laisvinimo pastan
goms. ; ,

— Chicago Tribune spalio 27 
d. pranešė, kad Holyoke, Mass., 
mirė lietuvis imigrantas Jacob 
Barowsky, išgarsinto Les t oil va
lymo preparato išradėjas. Velio, 
nis buvo 85 m. amžiaus.. , f

— Ponia Mėta Juozaitis, bu
vusi tavernos savininkė mūsų 
kaimynystėj ir Brighton Parke, 
pardavė bižrii ir apsigyveno Chi 
cagos pietvakariuose. !_

— Praeitą' savaitę pasiekė 
skaitytojus Amerikoje Kanados 
lietuvio G. Urbono ir B-vės Lei
džiamas mėnraštis "“Speak Up”. 
Jį pažįsta Amerikos lietuviai ir 
kiti Pavergtų tautų kilmės ame 
rikiečiai gerai vertina ir jo lau
kia. šis dvigubas numeris yra 
32 psl. Be anksčiau jame ra
šiusiųjų, atsirado ir nauji,-ge
rai žinomi žurnalistai ir' auto
riai. Tai žinomas amerikietis 
M. Stanton Evans, atėjęs net 
su dviem straipsniais, Wm. H. 
Rush,. žinomas kovotojas prieš 
komunizmą, jų kankinys Rev. 
Richard Wurmbrand ir kiti. 
Taip pat yra straipsnis Austra
lijos lietuvio, News Digest In
ternational redaktoriaus J. P. 
Kedžio, šią vasarą lankiusio 
Amerikos lietuvių kolonijas. 
Laikraštis turėtų būti laukiamas 
kiekvieno angliškai skaitančio 
pavergtų tautų asmens pastogė
je. Kainuoja metams $7.50, pus
mečiui $4. Adresas: “Speak

nį rudens balių š. m. lapkričio 
5 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Veteranų salėje 1434,So. 49 Ct., 
Cicero. Programoje. įvairiai pa 
ruošta p. Pečkienės žuvis, šilti 
ir šalti užkandžiai, gausi lote
rija, jauki lietuviška muzika. 
Įėjimo auka 8 dol. Bilietus ga
lite užsisakyti p. Bikulčįų sve
tainėje. ' Valdyba

< * > * - £ - j

yra pats svarbiausias reikalas ir

sos ir teisybės Naujienos ūie- 
kuomėt nebijojo ir nebijo kon> 
frontacijos, nors dabar dautf 
kas non įvesti madą, kad. ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją. pavergtie-Ų- 
sięinsiĮ. L;-'.-.“. '

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 
tojus.

“Ostatnie Wiadomosci” pra
neša: Varšuvoje į vieną kny
gyną įeina du ą>onai ir vienas 
iš jų paprašo Lenino raštų pil 
nūs rinkinius visų laidų.

— Labai mielai pone tams
ta, taip pat labai mandagiai at 
sako pardavėjas, ir šaltesniu 
tonu klausia, — kokios laidos 
pageidaujate?

— Parodykite visas, mes pa 
tys pasirinksime.” ..

Knygininkas tylėdamas ne
ša, velka tomus po tomų Leni
no raštų komplektus, prade
dant paprasto popieriaus lai
domis, toliau geresnio popie
riaus, tvirto įrišimo storais au 
dėklo viršaus ir gražiomis rau
donomis aplankomis ir dar 
minkštesnėmis liuksusinė
mis su impregnuotais odos 
viršais.

Abudu ponai suneštas kny
gų stirtis iš viršaus apžvelgė 
ir knygininkui padėkoję už- 
triūsą, patraukė šeinamųfų 
durų link.
- Nebeiškentęs pardavėjas pa
klausė; ,argi .iš; tokio pasirinki
mo, ponai nerado, nieko'1 paten 
ginamo.? Į taį;ątsakė. vienas iš 

• tų :ponų: “šis ponas yra mano 
pusbrolis, kuris Lenkijoje ap
silanko kartą metuose ir. man 
kvaršina galvą, kad esą pas

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

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

ŠIMAITIS REALTY
— Notary Publie 
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-787b

IMKITE 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.

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

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose.

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

4243 W. 63rd St, Chlcass 
Tek 767-0600.

Biznio Proga — Mieste
BUSS. OPP. — IN TOWN

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 
selling this foam insulation that 
manufacture. Can be applied 
year round.

■ WRITE:

IMPERIAL. COATINGS

in 
we

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 
Chicago, BL 60608

. 1 'f’WKF

O Siunčia dot Nsajieni prentmeratd, TahDkJtnlo

Q Vajaus proga praiau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be Jokių JstpairelgojimR.

PAVARDE IR VARDAS ____________ ________ -

ADRESAS

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

ti, kad krautuvėse nieko nėra, 
o paprasčiausio norint nusi- 
prkti reikia valandomis lauk
ti eilėse stovint ir pagaliau iš
girsti pardavėjos nekantrų at
sakymą, kad nieko nebeliko, 
eikite namo...

“Aš savo netiknčiam Tamo
šiui parodžiau, kad mūsų 
krautuvėse yra pilna visokio 
pasirinkimo, spalvų ir skonio 
prekių ir galima gauti kiek 
ti knori, pasirenkant ir koks 
mandagus patarnavmas! ' Nė 
aš pats nepasakysiu, kad mėg 
štame Leniną, bet geras daly
kas turėti jį daugelyje tomų 
ir įvairių spalvų parodyti ka
pitalistams, kiek kaptalizriias 
yra išplovęs jų smegenis... Bet 
brolau užsiplepėjome, turime 
skubėti stoti eilėn, kitaip ir 
šiandien galime dešros nebe
gauti!... J- Pr-

4700 Wissahichon Ave.
PHILA, PA. 19144

Mr. Warren (215) 8444)706

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 
a vacant adjoining brick building for 
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.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkly Reikia

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENČ

2608 West SU Chiexgo, £JL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis veslrlnklmes yeres rOVet (vairi? prakf*.

MAISTAS 14 EUROPOS SANDtLlŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAMum GIFT PARCELS SERVICE 
3541 W. 49M» Ch kapo, HL 50629. — TH. WA 5-2737 

2333 So. Halstad Ft, Chk>»«, HL 6O6OS. _ TH. 2544321 
V. VALANT I'M AS

Rašytojas ir mergaitė
Garsus anglų rašytojas Ber

nard Shaw buvo pakviestas j sve 
čius. Jis sveikino šeimininko 
mažą mergaitę ir jai sakė:

— Kai tu užaugsi, galėsi pasa
koti jaunesniųjų generacijai, 
kad turėjai progą paspausti gar
siojo Bernard Shaw dešinę, bet 
tai girdintieji tave paklaus: 
“Who the hell was he?”...

WANTED WOMAN 
for child care, 

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

HE 6-2640.

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
5eit. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDU ONYTE
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tefef. - 778-5374 v
—---------

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 731-T200 arba

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narny Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C hica gos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559 ’

Namų izoliacijai, profesio
naliam plyšių užtaisymui (caul
king), visokiems remontams ir 
pagerinimamsdidęlięms, ir. jną 
žiems darbams šaukite

CONSTRUCTION: CO.
Tel. 238-5555. į

Jei norite kalbėti, lietuviškai, 
tai šaukite Antana, tel. 434-1094.

<(Pr.)

a—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

A. ; L A U R A 1 T I s
4445 So. ASHLAND AVĖ. 

5»3775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 49H» STREET

Telafu REpublIc 7-1941

M. ž I M K U S 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplrrood. TeL 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, t įmini v 
Skvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitoki blankai

Geras argumentas
— Žiūrėk, Petrai. Vanduo vi

siškai supūdė ąžuolinį stulpą. 
Vargšas negalėjo atsilaikyti 
prieš vandenį.

— Taigi, matai! O mano žmo
na vis ragina negerti alaus, o 
gerti vandenį...

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

UfftcrrJ taUUnlnką 
ChkM«o>

NORMANĄ

HGHT HEART DISEASt 
__ _________  A____________

(įetaigoe) ir 
677-8489

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 
Chlcepo, IIL 60631 Tel. YA 7-5950

BEST THINGS IN LIFE

I .all Frank Zipoil* STATI 5 At*

Šute Fanrt Life Insurance Company

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

« — MA(Mt«MQ«. c»iCA«o t, HJk—WMnMday November 2 1977




