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(bandytas, tai užsakymų nepat- 
! virtino. Didieji Amerikos lėktu
vai daug praktiškesni transatlan 
tūriams skridimams.

— William McCay prokutorui 
prisipažino,, kad jis Long Island 
ligoninėje, neturėdamas teisės, 
padarę 12 operacijų. Operacijos 
skaitomos pasisekusios.

— 77,000 juodžiu mokinių Af
rikoje atsisakė laikyti bet ko
kius egzaminus. Jiems atrodo, 
kad egzaminai nereikalingi.

Chrysler kor
poracija paskelbė atšaukianti 
daugiau kaip 1.2 milijonų au
tomobilių: Plymouth, Volare, 
Dodge, Aspen, Chrysler Lc Bat-

kodėl jie šitaip pasielgė. Tada 
jie sulaužytų Sovietų diplomatų 
dešimti metų dirbtus ir niekais 
pavergtus visus Helsinkio aktus. 
Kas toliau reikėtų daryti, tai ne 
Helsinkiu nuvykusios delegaci
jos . reikalas, bet vyriausybės.

šį, tai sovietų valdžios patarėjai 
paskubomis bėgiojo pas aukš
tuosius Egipto vyriausybės atsto 
vus ir patarinėjo sustabdyti mū 
sj, nes situacija pasikeitusi.” 
Sovietų informacijos šaltiniai 
nieko nežinojo apie Izraelio ka
riuomenės gautus ginklus, ku
rie šiuo atveiu nusvers mūšį ki
ton pusės. Egiptiečiai iš karto 
nesuprato sovietu patarėjų pa
tarei” “įtarimu, bet vėliau iš
aiškino, kad geriau nekovoti, ne 
gu tęsti kovą. Egiptiečiai pralai
mėjo. o vėliau Sovietu valdžia at 
sisakė duoti kovu metu sugadin
tus ginklų pakaitalus ar ju da
lis. Rusų patarimas egiptiečiams 
buvo blogas.

WASHNGTON, D. C. — Sveikatos ir apdraudos sekretorius 
Joseph Califano liudijo kongreso komitetui, kad sveikatos ir ap
draudos Medicaid reikalams srityje yra didelė netvarka. Jis aps
kaičiavo, kad šioje srityje padaryti bilijonų dolerių išeikvo
jimai. Sekretorius Califano savo tvirtinimus paremia faktais, nes 
jis turėjo progos ne tik reikalą ištirti, bet ir sumas apskaičiuoti. 
Adv. Califano, dar nebūdamas šios ministerijos sekretorium, jau 
domėjosi sveikatos ir apdraudos reikalais ir nurodinėjo -kur pini
gai ėjo. Jis nustatė, kad labai didelės sumos permokamos už 
įvairias operacijas ir teikiamą pašalpą. Yra paruošti patvarky
mai ir nustatytos sumos, bet praktikoje tų taisyklių Amerikos li
goninės ir gydytojai nesilaiko

žastis yra, kad' jų motinos nar 
kotikuš "vartojo nėščios būda
mos. JT svaigalų kontrolės įs
taigos statistika rodo, kad 620,- 
000 amerikiečių yra-:jadiktai,. 
vartojantieji ; ■opiumą iry kito
kius iš opiumo gaminamus 
narkotikus, Prancūzijoje - per
nai priskaičiuota 100,000 nar
kotikų a d ik tų. Vokietijoje per
nai buvo 4ik 40,000.-

Dabar, kada jau padėtis. pa- 
I grindai Artimųjų Rytų taikai, 
tai Sovietų diolomatai kursto 
palestiniečius, Sirijos vyriausy
bės narius ir kitas arabų valsty 

.bes, kad pasipriešintų sekr. Cy
prus Vance pastangomis pasiekti 

minėtųjų ■taikos Izraelio ir kovojusių

Sveikatos ir apdraudos sekretorius liudij 
kongreso komitetui apie netvarką

. — . ------- - . • ’ -'T}..'*’ -1 't . ’

Šių metę, spalio 18 dieną PiHsburghe, Pa., Povilo ir Gertrūdos Dargiy sod išsiaiškintas artėjantis vajos ir galimybės gahrti nauju nariu. ’ Darbiai visus 
kėjy~ ir organizatorių konferencija. Buvo aptarti SLA reikalai,-plačiai yboje įvyko Vakaru Pennsilvanijos/Susivienijimo Lietuviu Amerikoje vei- 

skaniai pavaišino. Konferencija atneš -organ tract jar. na ūdą.

Vietomis pinigus 
ėmė nesergantieji

Sekretorius Califano turi do
kumentų, kurie rodo, kad vie
tomis pinigus ėmė visai sveiki 
žmonės. Kitur buvo išimtos di
delės sumos svetimais ir klais- 
titais vardais. Tikrinimo parei
gūnai nustatė, kad keliose kraš
to vietose tokių žmonių visai ne 
buvo, kurių vardu buvo imami 
pinigai. Sekretorius Califano 
ėmėsi visų priemonių išeikvoji
mams sustabdyti, bet jis dar nė 
ra tikras, ar viskas sustabdyta. 
Blogiausia, kad įstaigų prieša
kio buvo pastatyti neatsakingi 
pareigūnai, padėjusieji klastoti 
dokumentus ir imti pinigus.

Unijos vadai 
atsisako liudyti

WASHINGTON, D. C.
jos vadas Allen Darman atsisa
kė liudyti teismui anie unijos 
pensijų fondo likimą. Jis pareis 
ke. kad .gali pats sau pakenkti, 
jeigu teismui išpasakos žinomus 
faktus. Paaiškėio, kad Richard 
Kleidienst uždirbo 250,000 dol. 
parduodamas Dormanui netikrą 
apdrauda. Jis apdraudė unijos

ton ir Dodge Diplomat. Atšau
kimo priežastis — patinkrinti 
pryšakinių ratų stabdžius. Pa
tikrinimas liečiąs 1976 .ir 1977 
metų laidos Volares irAsnens ir 
1977 bei 1976 metų LeBaro’”' 
ir Diplomat
modelių turi būti patikrinti pry-» arabų valstybių, o vėliau ir vi 
šakinių.rąlų stabdžiai, , - Įsuose Artimuose Rytuoae.

Pietine Korėja nnri 
gerų santykiu su JAV

Seoul. — Pietų Korėja pasiū
lė Jungtinėms Valstybėms at
naujinti pasitarimus surasti iš
eitį kontroversinėje Tongsun 
Park byloie. dėl kurios santy
kiai tarp JAV ir P. Korėjos yra 
pablogėję

Prancūzų ir britų lėktuvai neapsimoka, 
neturi pakankamai keleivių

MASKVA, Rusija.’— Sovietų valdžia izbandė saujai pasta
tytą keleivinį lėktuvą Tu 114. Jį statė inžinierius Aleks Tupolev.

Praeitą antradienį jis pakilo bendrovės pasidarė labai didelių 
iš Maskvos aerodromo ir už ne-, nuostolių, besistatydamos “Con- 
pilnų trijų valandų nusileido di-! corde.” Lėktuvas labai didelis, 
deliame Alma Ata aerodrome. ■ jis greitai skrenda, bet jis netu- 
Lėktuvas visą laiką gerai vei- '.ri pakankamai keleivių, kad ga- 
kė. Iš Maskvos jis nuvežė į Al- • lėtų apsimokėti. Prancūzų vy- 
ma Ata 80 keleivių. Rusai darjriausybė prašyte prašė leisti 
neatidaro jokios transporto kelio 
nės f Aziją bet jie daro bandy
mus. Naujas sovietų lėktuvas 
labai panašus i prancūzų ir bri
tų statyta “Concorde”. Ameri
kos laikraščiai, pasigavę rusų 
populiaru šio lėktuvo vardą, va
dina jį “Concorski”.
Tupolev rengiasi jį pagerinti

Brežnevas priešingas 
atomo sprogdinimui

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos prezidentas ir komu
nistų partijos pirmasis sekreto
rius Leonidas Brežnevas praei
tą antradienį pasakė pirmą So
vietinio perversmi 60 metų ties 

kalbą. Sovietų valdžia yra pa
ruošus. didelį renginio planą, ku 
rio pirmoji ir svarbiausioji kal
ba buvo pasakyta trečiadieni. 
Brežnevas ilgoje savo kalboje pa 
sisakė už sustabdymą atomo 
skaldymo. Jie pats atsisakė ir. 
kitus kviečia atomo neskaidyti 
erdvėje, po žeme ar vandenyse. 
Jis yra įsitikinęs, kad atomo du
jos yra labai pavojingos ne’ tik 
žmonėms, bet ir augalams; Kai 
JAV prieš metus pasiūlė- sustab 
dyti atomo skaldymą,.tai.Brež
nevas atsisakė tai daryti, o da
bar jis pats siūlo.

■ją^gręaąjHMtBSU'OitteiMą -vi-PSCO ninkas ArfnwrWwftberg pareis- 
nepasako, kė,- kad ■ jis nįęį^o .ji^ątsakysiąs 

^5^?S.?'jrikalų j departamen- -į Jųri, Vprpnęovų fpąskęl,btus pa- 
ta^r 'aplinkos-apsaugos-brga- reiškimus. Tai gali jbūįj Sovietų 
nizacijos yra prieš tokios jėgai- dipllomątų gąsdinimas, bet tai 
nės statymą toje vietoje, prie gali -būti ir .paprasčiausias ble- 
pat Mfchiganb ežero iki Paeže-' fas. Diplomatai atsakinėjo Į fak 
rėš Parko pašonėje, -bet India- tus, o ne į tuščiais žodžiais Įei
na savo gera valia nenori išsi-J ūžiamus gandus. Jeigu Sovietų 
žadėti tokios konstrukcijos, kti- - atstovai’ iš tikrųjų išvažiuotų iš 
rios vien statybai numatoma‘Belgrado, tai tada nurodytume, 
sieks §700 milijonų doleriu

WASHINGTON, D. C. — Sen. 
Backer labai pasroiktines So
vietų Sąjungos machinacijomis, 
daromoms Artimuose Rytuose. 
Ankščiau jos kurstė egiptiečius 
mestis kovon, kuri niekam nie
ko gero nežadėjo. Kada Egipto 

namus, kuriuos Dormanui teko į karo jėgos buvo paleistos į mū- 
administruoti. Apdrauda buvusi 
klastota, bet tai buvo padaryta 
su Dormano žinia ir pritarimu. 
Kiek kiti unijos vadai uždirbo 
iš tokios “apdraudos”, Kleindien 
st nesakė, bet jis, prisiekęs, tu
rėjo prisipažint, kiek jis uždir
bo. Teismas yra pasiryžęs jos 
išaiškinti, kur nuėjo stambios 
sumos iš vežikų unijos pensijų 
fondo. Atrodo, kad keli fondo 
orižiūrėtojai bus priversti sėsti 
i kalėjimą, bet ar jie gražins į 
oensijų fondą prklausančias su- 

tuo tarnu sunku pasaky
ti. Unijos nariai labai nepaten
kinti tokia nevykusia jų duoklių 
administraciia. Jie mato, kad ne 
gaus tokių pensijų . koki.ų tikė
josi.

kė, svarstė, dienotvarkės para
grafus iki galo, o šiandien visi 
matome,’ kad Helsinkio aktų dar 
bai tikrinami nuo pr^d^os iki 
ga’o, Sovietų atstovai ruošėsi pa- 

Prie [grindinių žmogaus teisių klausi
mą nukelti prieš pačias Kalėdas, 
kai Belgrado konferescija turė-

Apsigimę narkomanai
WASHINGTON.—Jungtinių

Tautų narkotikų agentūros .Ge 
nevoje žiniomis, daugiau kaip 
1,000 kūdikių,New .Yoske. kiek 
vieneię -girisštą jau su,

— ---- ----------- , Iš paruošiamosios konferenci
Nesiseka branduolinei J°s Sovietų atstovai nepasitrau 
jėgainei Sandūnuose 
šiaurinės Indianos Viešosios 

Tarnybos kompanija--sustabdė 
savo atominės jėgainės pradėtą 
statybą Bailly apylinkėj 
Michigan ežero. Statyba sustab 
dyta tik laikinai, kol bus susi
tarta kokius stulpus nulieti iki įy pasibaigti, bet šitas klausi- 
žemės grunto. Iki šiol statant mas svarstomas tokioje pačioje 
kokią didelę konstrukciją, pa- eilėje; kitip svarstomi ir kiti Bei 
grindimai stulpai yra; nuleidžia- grado-konferencijos dienotvar- 
mi tam tjkrais: grąžtais pergrę- kės paragrafti.
žianKskyils^įėr visus- ktodus \ ,

šiam lėktuvui imtis keleivius iš 
Amerikos didesnių miestų, nes 
kitaip viskas atsilieps į prancū
zų ūkį. Prancūzų vyriausybė su
dėjo sumas lėktuvui pastatyti, 
bet, jeigu jis negalės paimti 
Amerikos keleivių, tai teks ban 
krutuoti. Amerikos aviacijos 
bendrovės pradžioje planavo nu- 

j sipirkti kelis /Concorde” lėktu- 
Atėjuą žiniai iš Almoa Atos, Įvbus. bet kai jis pastatytas ir iš 

kad lėktuvas 2.000 mylių nuskri
do sėkmingai, be jokių nesklan
dumų.'Jam pikiai nereikėjo net 
trijų valandų. Atėjus žiniai, kad 
Ivktuvas be jokių kliūčių susi
leido Alma Atoje, Sovietų val
džia sušaukė spaudos atstovus, 
kad juos informuotų apie naują 
lėktuvas be jokių kliūčių nusi- 
lyvavęs inž. Tupole^as pareiš
kė. kad jis dar turėsiąs padaryti 
kelis pagerinimus. Sovietų “Cdn 
cordskis” labai panašus į pran
cūzų pastatytą “Concorde”. Lėk 
tuvas galingas, gali greitai skris 
ti, bet tuo tarpi jis neapsimoka.

Prancūzai ir britai turi 
nuostolių

Prancūzų ir- britų aviacijos

SUKČIAVIMĄ ARTIMUOSE, RYTUOSE 
Anksčiau rusai kurstė Egiptą, o dabar pritaria

Arrafato vadovaujamiems palestiniečiams
BELGRADAS, Jugoslavija. — Amerikos ir Vakarų Europos 

atstovų dauguma yra įsitikinusi, kad Sovietų atstovai Belgrado 
konferencijoje bando gąsdinti Vakarų Europos atstovus dėl Bel
grado konferencijos išardymo. Visi prisimesa, kad Sovietų atsto
vai protestavo ir labai jau žiauriai gąsdino atstovus paruošiamo
joje Belgrado konferencijoje. Tada ne vieną kartą atrodė, kad 
Sovietų atstovai pasitrauks iš Belgrado konferencijos ir nebaigs 
pasitarimų Helsinkio aktų darbams patikrinti.
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S. Over One Million Lithuanian y

In The United States //

.. Ištarai, kyšininkams
WASHINGTON. — Svetimų 

kraštų oficialių pareigūnų pa
pirkinėjimas kyšiais, einant At 
stovų Rūmų ką tik priimtu įs
tatymu bus baudžiamas iki 
810,000 pinigais ir 5 metais ka 
Įėjimo.

Naujojo įstatymo reikalin
gumas paaiškėjo, kuomet, arti 
400 JAV kompanijų prisipaži
no nelegaliais išmokėjusios kas 
met pilnus 8300 milijonų sie
kiant paveikti savo naudai 
koncesijas, kontraktus ir pa
čius įstatymus. Nauiaiį. istatv- 
ma prižiūrės Security Ex
change komisija, ta pati, ku
rios pastangų dėka buvo su
sekta didžoji dalis tų nelega
lių veiksmų.

Ahnr+ii gėlimas-
ATLANTA,—U.S. Ligų Kon 

trolės Centro žiniomis, abor
tų padarytu .TAV-se nuo 1970 
metų iki šiol padaugėjo 8 kar 
tus: Dar 1970 metais abortų 
skaičius užrekorduotas 193,- 
000, o 1976 metais JAV-liėse 
jau 855,000. Nors abortų skai
čius padaugėjo 8 kartus, bet 
mirimų skaičius sumažėjo: 
1970 metais nuo abortų opera
cijų mirė 128, o 1976 metais 
tik 24,

Patiko kalėjimo 
. gyvenimas

CHICAGO. — Atsidėjęs 30 
metų Michigan, Ind., kalėjime, 
nuteistas 1947 metais mirties 
bausmė, pakeista visam amžiui 
kalėjimo Ralph Lobauh buvo 
pasigailėtas ir paleistas į laisvę, 
ypač kuomet kiti du prisipaži-. 
no nužudę tris žmones iš ketu
rių ir Baugh bebuvo kaltina
mas dėl vieno.

Pabuvęs laisvėje keletą die
nų sugrįžo prašyti, kad priimtų 
atgal, nes neradęs nei vieno, 
kurs norėtų su juo draugiškai 
pasikalbėti. Kalėjimas pasigai
lėjo ir Lobaugh atgal priėmė.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 4:45
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Telšių miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais

Cold war.

NAUJIENOS, CHICAGO », ILL

• Nors iš naiuišvaryti, ta
čiau aukštai pasbdyŪ ir visi po 
jais glaudžiasi, (šiaudų stogas).

Rytinė Darbo Lietuva”, 1940 m. rugpiūčio

Bet oro švarintojai užgimę su 
tam tikra švarinimo gyslele, me 

nerimti.

HEART 
FUND

in Arifcnca bock theft, and you knew hew w 
turned our.

Nowadays, people are still Helping America stay 
strong and self-suffident. And they’re helping thew 
«*dves to safe, dependable savings. By talcing stock m 

sj. America with the Payroll Savings Plan.
Buy Dnited States Savings Bond*,

“Taupykit gazą!”, šaukė val
dininkai “Tau pyk it energiją” 
Energijos krizė artinasi!”

Taupėme, šaltos žiemos metu, 
apsivilkę kailiniais, rankas apsi
movę pirštinėmis, drebėjom susi 
gūžę šaltoj trobelėje r pykom 
ant oro švarintojų.

— Kad jie prasmegtų su šva
rinimo gyslele, — galvojon.

Prie šios temos dar teks grįš 
ti. Juozas šmotelis

1914 m. pavasary Antanas G. 
baigęs šešias gimnazijos klases 
perėjo septinton klasėn, bet dėl 
prasidėjusio pirmojo pas. karo 
veiksmų, mokslas gimnazijoje 
buvo pradėtas tuoj po Naujų 
1915 metų. Vokiečiams pralau-

taigai jo neatleidus nuo pareigų; _J3) serga 
ma dvasine liga, Įgimta, silpnaprotyste,^: 
limpamoje stadijoje liga; . 4) kas'yri sanšj 
kas santiškai gyvena be sutuoktuvių^

žįstamų nemėgo, bet atsilaikiu
sius pas ji nuoširdžiai priimdavo, jampolėje

sinaiciui jis primine 
siąs iš matematikos sunkumų, 
tesikreipia j jį-mielai išaiškin
siąs. . X

Ankstesniuose atsiminimuose 
pabėžiau, kad, savo amžiaus pa 
jėgiausiuose metuose iš keršto 
lietuvių tautai, jį nužudė mask- 
viniai rusa-bolševikai. čia šią 
minti norėčiau pakoreguoti ta 
prasme, kad maskvinius rusus 
(maskolius) tenka skaityti dau 
giau Azijos -barbarais mongolais, 
negu savais. Išbuvę apie 300 
metų žiaurioje tbforių (mongo
lų) vergijoje, jie tiek sumongo- 
lėjo, kad. vienas caro laikų rusų 
rašytojas' Al. Tolstojus yra pra
sitaręs: praskusti ruso odą ir 
iššoks totorius. r' -

Didieji Lietuvos karaliai bei 
kunigaikščiai ilgus laikus toto
rių ir sutotorėjusių rusų (mas
kolių) antplūdį. į Vakarų Euro
pą griežtai'ir sėkmingai sulaikė. 
Tik vėliau dėl. Algirdo, Jogailos 
ir. Vytauto, padarytų didelių po
litinių klaidų, supiongolėję Mas 
kvos kunigaikščiais Įsigalėjo ir

leisti, nauji draudimai įsigalio- 
; jo ir naujos ..bendrovės kūrėsi, 
kurios tiesė vamzdžius nuo vie
no šalies krašto iki kito, ir tais 
vamzdžiais Stūmė iš žemės gel- 
mių ištrauktą gazą. u.

Gazas^'tapo pigus. Rezidenci
jos, ofisai, mokyklos ir dirbtuT 
vės, metė Į laužą savo geras šil
dymui krosnis ir dėjosi gazines. 
Gazo bendrovės, kurios pirmiau 
gamindavo gazą iš anglių, iš 
medinio spirito ir iš šiuošlių sa
vo geras mašinas išmetė į’ laužą. 
Tą pat padarė ir namų savinin- 

j kai. Ir aš savo gerą anglim kū
renamą krasiiį išmečiau. Ven
giau atsilikti nuo kitų ir pel- 

'' nyti “šlekerio” vardą.
1 Per keliolika metų gazo buvo 
. užtektinai. Tam tikros bendrovės

dės girios (Sasnavos valš.) vidų- 
Jry stambus viensėdis. Varnobu- 
Įdės apie 5.000 ha miškynas pri
klausė Kazlų Plūdos miškų urė
dijai. Tarnybos reikalais.
vykstant per Obelinę, matėsi 
prie gyv. namo 
aptvertas pinučių tvora

Santuokai • sudaryti- reikaiing»s-4«ektam^j^^^ss-,^>% 
tikimas.'
minaičiai, o taip pat .tikrieji ir bendratėviai bei bendra-’ 
močiai broliai ir seserys; 2) globėjas su globotiniu ligi/

pagyao- 
reciama 
iė 'arba

savęs gali tuoktis šio įstatymo sąlygomis ir tvąrka arba, 
abišalumo pagrindu, pas savo vyriausybės.,., diplomatinį, 
atstovą ar karjeros konsulą svetimšalių- įstatymais. Sver 
timšaliai Lietuvoje ištuokiami tik-šio istatymo: sąlygo
mis ir tvarka. Svetimšaliai Lietuvoje gali kelti ištuokos 
bylas, jei jie čia yra išgyvenę nęmąžįau kaip, ^ipęnėsiUs.' 
Užsienyje atliktas Lietuvos pįiie^uvištūokĮi^‘nJWį

Jie pastebėjo, kad baltai dažy
tos namų sienos, po metų-kitų 
netekdavo savo baltumo. Ir snie 
gas žiemos metu prisigerdavo 
suodžių.

švarintojų supratimu reiįdė- 
jo ką nors daryti ir pirmoji prie 
monė buvo sustabdymas kami
nų rūkimą. Kai kaminai nerūks, 
suodžių; nebus, baltos sienos ne
susiteps, sniegas bus švarutėlis 
ir šliūkštinėti ledu bus mieliau.

Ir švarintojams, gimusiems 
su švarinimo gyslele, atėjo tal
kon kitų profesijų radikalai. Ra 
dikalams atsirado proga nuimti 
varstus, savo radikališkai gysle
lei ir taip oro švarinimo judėji
mas gavo spartą.

■Po pirmo pasisekimo, atėjo ki 
tas pasisekimas. Daktarai, mo
kslininkai, inžinėriai ir įstaty
mų, leidėjai, puolė švarintojams 
talkon. Ypač sukruto daugelio 
profesijų radikalai, kai jų radi- 
kališkos gyslelės ėmė tvinksėti

- >.^.4 '

(Bus daugiau/

Praleidęs gal savaitę jas betikrin i mokslo dalykų nesuprasdavo, jis 
damas, vieną dieną klasėje jis iš Į buvo vaišingas, nepamiršdavo 

pavaišinti iš tėviškės atsivežtais 
skaniais obuoliais. Dėl to moki
niai sakydavo, kad norint turėti 
gerą atminti, kaip Antano, rei
kia valgyti daug obuolių. Jie tu
ri fosforo ir sustiprina smege
nis. Net ir Antano tėviškė vadi-

stocky
1 America

TA ?
. .. . . . _ . . ato iertfij žiirabirą/ t»š

L Tuokiamosios klūtys. .ų,j itttsixhih

NegaB^okfeE: "yyraš'H;

(Tęsinys)

At the same time I have been informed, I will be 
held responsible for failure to comply with this war
ning, to which I place my signature. '

Prieš susituokdami abu. sužadėtiniai.. turi, pareikšti 
metrikų vedėjui, kurio apylinkėje yra bent katro jų gy
venamoji vieta, norą sudaryti tarp savęs santuoką. x a- 
reiškimas daromas žodžiu ir raštu. -Sutuoktuvių prašy
mą pareiškiant, metrikų vedėjui pristatoma:' 1) suzane el
nių gimimo metrikų išrašai; 2) sužadėtinių gyvenamųjų 
vietų įrodomieji' dokumentai; 3) jei .sužadėtinis jau -^u- 
vo susituokęs, tai jo mirusio sutuoktinio minmo itra^as 
arba nuorašas sprendimo, kuriuo- jis yra ištuoktas ar ku
riuo jo santuoka yra pripažįnta netikra; 4) abiejų suža
dėtinių pareiškimai, kad jiems nėra tuokiamųjų Kuuciu 
ir kelintą kartą kiekvienas jų tuokiasi. Jei sųzadetįms 
negali pristatyti nurodytų gimimo ar mirimo metrikų 
išrašo arba sprendimo nuorašo, tai jo gyvenamosios ai- 
ba gimtosios vietos apylinkės teismas, liudytojų pareiš
kimais ar kitais Įrodymais nustatęs tai, kas turėtų bu ii 
įrodyta anais dokumentas, išduoda jam atitinkamą, tuos 
dokumentus atstojantį , pažymėjimą. Metrikų vedėjas, 
gavęs nurodytus dokumentus, žiūri ar nėra tuokiamųjų 
kliūčių. Kliūčių buvimui patikrinti metrikų vedėjas ga-

ęiergyman’s Signature

IŠRAŠAS IŠ'r ’

kalingus veiksmus. Visa ta procedūra turi būti atlikta 
ne vėliau kaip per dvi savaites. Radęs tuokiamųjų Kliū
čių, metrikų vedėjas nutaria, kad sutuoktuvės negali oū-

k was aa-army long on courage, 
’but short on money. . .

.And then the money came. " 
Some V7.000.000 from the 
Rocked new Americans.

Hart tov people took rock

jautą didžiai gefb. poniai Bro
nei Gustai tienei ir dukroms, 
taip staigiai, netkėtai netekus 
mums visiems, visai Lietuvai, 
brangiausios asmenybės, kokios tai po metų pradėjo 
lietuvių tauta vargu ar šimtine- Dūmu kvapas jiems nebepatiko. 
čiais sulauks.

Įzįusf lenkus ir daugelį kitą tžū- 
tįį bė£ valstybių ir Šiandien ta
po grasa visam laisvam pasau- 
liiii. . ii.;./-

Algirdas vesdamas ruses žmo 
nas protegavo rusiškumą bei 
stačiatikių tikėjimą savo didžio 
je Lietuvos karalystėje. Jogaila 
ir Vytautas priėmę Romos krikš 
čionybę, nepasekė savo seno pir 
mtakūno karaliaus - Mindaugo 
pavyzdžiu, būftent, atkurti ats 

j kirą tiesiog Romos popiežiui pri- 
j klausančią Lietuvos bažnytinę 
i provonciją, bet pavedė lietuvių 
tautos religinius reikalus tvar
kyti Lenkijos katalikų prim ui — 
Gniezno vyskupams, kurie 500 
metų laikotarpyje, ypač po Liub 
lino unijos, taip patvarkė, kad 
Lietuvos aristikratija ir dide
li lietuvių gyvenami plotai tapo 
sulenkinti, šios fataiios ’ klaidos 
pasėkos ir šiandien niusų tauto
je, bendrai visuomenėje, ypač 
dvasiškojoje, jos vaduose, pla
čiai ir žalingai reiškiasi.’ Bent 
mes lietuviai iš savo istorijos tu 
rėtumėme pasimokyti ir pada
ryti aiškią išvadą: kad tautai 
religiniai dvasinė jos vadų ne
priklausomybė yra svarbesnė kitas skyles ir dar kitas, o žemė 
už politinį tautos savkrankuma. mažiau ir mažiau tų brangių du- 
čia pavyzdžiu mums gali būti beišdavė. 
ir žydai. .. .

Tad šiandien minėdami gene
rolo Antano Gustaičio 36 metų 
mirties sukaktį, niekad neturi
me pamiršti, kad ši mongolizuo- 
toji slaviško mentaliteto bei jų 
žvėriško būdo grėsmė, bei veik
la kurios žiauria auka jis tapo, 
fiziniai ir dvasiniai žlugdo lietu
vių tautą, prieš ką mes visomis 
išgalėmis privalome kovoti, pra 
šydam i Visagalio, kad jis lai
mintų mūsų šventą pasirįžrmą 
bei pastangas ištverti, nes mes 
turime pilną teisę, kaip sena, di- 
dvyrškos istorinės praeities tau 
ta, atgauti barba i o ruso — oku
panto sutryptą religinį ir valsty 
binį savarankume. Ačiū baigiad. 
oinj savarankumą. Ačiū, baigiau

gazą ir vamzdžių tiklais stūmė 
į miestus, o miestuose stūmi
mą perėmė gazo bendrovės. Pilie 
čiai šildėsi, ir valgius virė-kepė 
gazu. Ir aš sau blynus kepiau ir 
kopūstus viriau , gazų. Tūlą lai
ką visi buvom patenkinti.

Bet būtosios žemės gilumoj 
gazo kišenės ištuštėjo. Gręžė

Oro švarintojai ir mes

“Mes” reiškia visus piliečius 
— mane ir Ttamstą, mielas skai 
rytojau, gal Tamstos žmoną, vai 
kus ir tetą. Visi peržengę 
visa dešimties metų slenkstį 
žino, ka oras dabar yra šva
resnis, negu buvo prieš dešimtį 
metų. Sulaukusieji penkių de
šimtų metų, dar geriau žino.

Prieš penkias dešimtis metų 
niekas sesirūpino oro vvara, bet 
visi buvom' patenkinti ir sveiki. 
Šalčiams užėjus galėjom kū
renti krosnis ir šildytis.

Oro švarintojai dar nebuvo gi 
mę, o kurie buvo, tie dėvėjo 
trumpas kelnaites ir žiūrėjo į 
pelkes, kada vanduo užšals, kad 
galėtų pašliūkštinėti ledu. Tru
pučiukas dūmų, niekam nekliu-

šinelio skvą-nai buvo prikirpti, ko bei genialaus letuviškų Anbo 
kad laisviau galėtų judėti. At- lėktuvų konstruktoriaus, drauge 
rodo, Antanas G. ruošėsi būti noriu pareikšti nuoširdžią užuo- 
gimnazijos mokytoju ir J. Plau- 

jei turė-

sublo pakilęs, pasakė mokytojui, 
kad radęs, klaidą. Tuoj buvo 
pakviestas-prie lentos tai įroky- 
ti. Nelaimei, šį kartą paaiškėjo, 
kad ne. logaritmų lentelių auto
rius Lagranžas, ar Buergi (?) 
bet Antanas padaręs klaidą. Ne
žiūrint .tai, visai klasei tas bu-inosi Obeline. Tai buvo Varnabu'.žus rusų frontą ir artėjant prie 
vo savotiška sensacija!

Antanas nei . ateitininkų nei 
aušrininkų (tuomet slaptoms) 
moksleivių organizacijoms nepr-i 
klausė, bet lietuvių kalbos lais
vas pamokas lankė, buvo sąmo
ningas .lietuvis. Mėgo sportą, 
pats praktikavo .kūno fizinę man 
kištr pagal MiuHeri: “Mano 15 
minučių sistema”, net buvo su
organizavęs ir pats vadovavo 
mokinių futbolo komandai, žai
dimai vykdavo už miesto-“Lie- 
pyne”.

Marijampolės, mokslas gimnazi
joje sausio mėn. pabaigoje .buvo 
skubiai nutrauktas. Tą žiemą 
Antanas praleido tėviškėje ir 

keliu kai vasarą evakuotoji Marijam 
polės gimnazija atsidarė Jaros- 

didelis, gražus lavly (šiaurės Rusijoje), ten 
i sodas, nuvykęs jis 1917 m. pavasary 

Pasakojo eigulis, kad Antanas baigė tos gimnazijos aštuntąją 
G. belankydamas tėviškę Į jos > klasę. Atrodo tai buvo paskuti- 
laukus savo orlaiviu Anbo buvo1 nė laida. Tokiu būdu caro rusų 
nusileidęs. i 1874 m. įkurtoji Marijampolėje

Antanas nebuvo joks dabita, i gimnazija ištvėrė lygiai pusšim 
dėvėjo švariai, bet paprastai; J. i U metų.
Plaušinaitis prisimena ji suti- Į... Baigdamas šį trumpą Antano 

Antanas lankyt draugų bei pa kęs 1918 m. rudenop neseniai grį- Gustaičio prisiminimą, kaip ina 
" ’ i- žūsi iš Rusijos. Buvo taF Mari-- no mielo, nepamirštamo draugo 

Jis dėvėjo . Jiarišką — bendraklasio,, vėliau' Lietuvės

muši šitokio turinio Santuokos įstatymą:
Bendrieji nuostatai

Santuoka yra vyro ir moters sąjunga, sudaryta su
tuoktuvėmis, Tuokiamasi pas metrikų vedėją. Po su
tuoktuvių, padarytų pas metrikų vedėją, gali būti pas 
dvasininką atliktos tikybinės .sutuoktuvių apeigos, tačiau 
šis apeigų atlikimas neturi teisinės galios. Vyro ir mo
teries santuokįškas gyvenimas be sutuoktuvių bet katro 
jų reikalavimu gali būti metrikų vedėjo pripažintas nuo 
pradžios santuokiniu, jei nėra tuokiamųjų kliūčių. Lie
tuves piliečiai, gyvenantieji užsienyje, gali tuoktis pas 
SSSR vyriausybės dipolmatinį atstovą arba karjeros 
konsulą šio'Įstatymo sąlygomis ir tvarka arba p"aš . vie
tos sutuoktuvių metrikacijos valdininkus tos šalies Įsta-



MIKAS ŠILEIKIS Prieplauka (aliejus)

riantas

yarusuYayytuiiuo ;§Ventibras

pas mus

BANKETĄ RUOŠIA ERSA
1800 So. Hoisted St

Dubysos vandens

žų. vandenis- tikrai čia užtvenkė, 
'SU’idcįaiėdirbdąmi.. baųdžiaunin- 
kai; Yra rašytinių paliudijimu,

Pas mna taupomi jūsų pinigai at- 
j 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.

6:30 valandą vakaro
Vakarienė ir gėrimai 15.00 dol

Žeimenoje —15.

Tuo pačiu metu ieškota išėji
mo į Dauguvą šventąja, čia nuo 
Daugpilio apylinkių per Obelius 
priartėjo ledyninių vandenų iš
graužtas klonis. Į Sartus iš ten 
atiteka .Kriaunos upelis. Manyta 
čia daryti kanalą. Sumanynąas 
liko tik projektu. Įdomų, kad 
jau mūsų šimtmetyje vėl buvo

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

DAINOS
SVEIKINIMAI
VAKARIENE

os . salos pastatus ir' medžius 
ra atvaizdavęs T. Makoyskis 
iržų miesto raižinyje XVII a. 
ra^oje^. Paaakftiąma, kad ki- 
>Jė- saloje Radvilos -turėję, ištai-

.• -Kai Biržai atiteko Tiškevi- 
Čiarns, kitapus: ežero, prie už
tvankos, .btiyp. pastatytas Ast
ravo dvaras, .kur. savininkas už- 
.yėiąė’;pąrką7.‘’' '
- - i •• X < i . -z •• ... I

.‘. Biržų: ežeras; turi gražų vs.t- 
flą' i^ širvena. D^ar nežinia, iš 
kur' tas' vardas. Upių santakoj e

NAUJIINOS, CHICAGO », ILL.— Thursday, Noverber 3, 1977

marias, kuriose

ir su kenčiančia Jauta 
maldoje dalytis jos 
mis

ria savo asmenini gyvenimą 
Dievas negali kalbėti į tuščią 

indą, i sustabarėjusį padarą, 
kuris užsimerkia aplinkai, ar
timui, savo broliui lietuviui

Tuo pačiu metu buvo domima
si ir Ventos 
keliu. Jį tyrinėti pradėjo Vitė 
1786 m. Be tiesaioginio kelio iš 
Dubysos į Ventą ir Ventspilį, dar 
buvo siūlomas Dubysos 
tos — Bartuvos kelias į jūr^ per

Jau turis laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Atarose Knyga . aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus oc4 psu ixam* 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. . '

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs; lietuvis, pirmą 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos Daž
ny čios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso
pB<pmiietife)ri—chorai, 9 bažnytįjnai 'ir-^4 - veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataSSškų. soeailistinių, laisvamaniškų ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos,
kai Ir tt. . .

Norintieji tią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1735 So. fialsted St, Chicago, DL 80608

graužusiosgiliau viso žemės pa 
’yirši&us, GaĮ'tuo vardu čia buvo 
pelkė,; jgąh koka kitas objektas, 
jięs , vardas: sėijąs, -lietuviškas. 
Yra nętl padavimų. Ežeras bu
vęs bevardis; tik kai šių apylin
kių mergaitė Širvena, persekio
jama kažkokio’ aejistelėjusio Ra 
‘dvilo#,- čianusiskandinusi, pra- 
.'dėtąą: jos vardu vadinti. į

± ' 'Agluonos,
dirbtinius vandenis 
tne pusiasalyje buvo pastatyta 
pirmoji feiržų pilis. Ji buvo su 
.dideliais bastionjniais žemių py
limais; pritaikyta gintis nuo to 
meto artilerijos.- Aplink iškastas 
gilokag gripvys rodo, kad, ma- 
ĮytC turėta: sumanymų tvirtovę 
apsupti vandenių. Dargi yra se- 
J|ų piešinių,, kuriuose parodyti

šgirsli, ką 
kolekcijų 
pas, bet ne i

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

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

(Tęsinys) 

toliausiai į varkymai daugiausia susiję su 
išsikišusia-j susiekimu upėmis, krovinių | 

pjudymu. Tur būt, lietuviai nuo* 
seno naudojosi savo krašto van
dens keliais — upių ir pratakių 
pailgų ežerų sistemomis (Igna
linos, Dubingių, Dusetų ir kito
mis ežerų virtinėmis), neblogai 
pažino savo upes,- žinojo intakų 
aifištupius, keliaudavo perval- 
komis į Dauguvos upyną. | 

•perkasai, užlieti vandens. Tačiau į Nuo seno sunkumų darė Ne
labai’ abejotiną, ar kada norse muno žemupys, kuris nuo XIII a. 
3ios tvirtovės grioviuose buvo - buvo svetimose rankose. Bet ne 
. ygindens, Dąįįaitjhiai griuvėsiai, vien muitų kliūtys trukdė čia

PERSONALITY LODGE
Z ‘ . r ■ - . I

6649 Su Archer Ave. . Chicago, Illinois

Iš eilės einant į vakarus, ke
lis žodžius įgalima pasakyti ir 
apie Nevėžį, šis Nemuno intakas 
taip -pat domino kelio į Baltiją 
ieškotojus. Nevėžio ir Lėvens su 
artėjimas takoskyroje žadino 
norus padaryti čia kelią į Rygos; 
uostą. Pirmą kartą šis variam__r
Rusijos vyriausybei buvo pasiū
lytas 1797 mC Jį tyrinėjo gen. 
inž. Vitė. Tačiau jokių darbų 
nebuvo imatasi. Dar kartą šis 
variantas buvo patikrintas 1824 
m., prieš imantis darbo Ventos 
— Dubysos takoskyroje. Tačiau 
jo buvo atsisakyta dėl dviejų 
priežasčių : plokščios Nevėžio — 
Lėvens takoskyros nebuvo iš kur 
aprūpinti vandeniu, ir, antra, 
buvo manoma, kad Rygos uos
tas ilgiau būna užšalęs, negu 
Ventspilio. Todėl buvo pasirink
tas Ventos — Dubysos varian
tas.’ 1907 m. latvių inžinieriai pa, 
siūlė naują Kauno—Rygos van 
dens kelio Nevėžiu variantą. Tuo j 
pasiūlymu buvo praėta domė-Į 
tis 1914 m. Dėl žemos ir siauros 
takoskyros šis pasiūlymas pri
pažintas pačiu geriausiu. Buvo

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša - -

Išvadoj kyla klausimas, ko
kioje nuotaikoje vyks kalba
mos rekolekcijas, jei prieš jų 
pradžią, taip kreivai “pamok
slaujama”? K. B-nė

nėjimus ir pradėti darbus. Karas 
galutinai nutraukė visus suma- 

jnymus.

Tik 1930 m. čia per Sanžilę 
buvo iškastas melioracinis kana 
las. Tada, atlikus Lėvens aukš
tupyje kai kuriuos melioracijos 
darbus, šioje upėje smarkiai pa
gausėjo vandens. Lėvuo turi la
bai platų, lėkštą klonį, todėl toks 
išsiliejimas buvo nuostolingas. 
Kadangi Lėvens vagos vandenys 
čią buvo apie 5 m aukščiau kaip 
Nevėžio, tai parirodė įmanoma 
Lėvens aukštupyje susidariusį 
vandens perteklių nuleisti į Ne
vėžį kanalu. Toks 8 km ilgio ka
nalas iš Lėvens į Nevėžį ir buvo 
iškastas.

Prieš antrąjį pasaulinį ka
rą buvo, rengiamasi padaryti ir 
daugiau Nevėžio vagos pakeiti
mų: ištiesinti kai kuriuos stai
gius posūkius pastatyti kelis 
šliuzus ir padaryti upę laivuoja- 
mą iki Kėdainių 1934 m. buvo; 

į atlikti tyrimai, sudaryti projek
tai, bet dėl brangumo neįgyven
dinti.

. Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60668

, arba telefonu HA 1 - 6100 u'-r

UktHef?ės,<Kėdaiiiiij, Dubin-jtais, tas kanalas buvo labai rei- 
gin, Seirijųir kitų- vietų. ■ j Užmingąs. . 1 '
į Nė inąžiąu įdomiai buvo pert i< Nauja vandens kelio krizė iš 
Varkytos it inūsų irpės. šie pert-kilo pp Lietuvos ir Lenkijos pa- j sujungti Dysną su Žeimena. Auk

nenori 
kančio- 

eakaja, kati lik už
kule k ei j m ? ga i i ma 
D’evas kalba per re 
vedėjo v.eiioOlio lū 

rįžnycioje per ku- 
kuiurne yra- 

iškeliamas konkretus žino- 
Būtų labč i liūdna, jei lietu

vės moterys imtų klausyti to* 
eaus gyvenimas ir pareigos. - 
kių I). A. pamokslavimų. Milo
šų lietuviškos bažnyčios turė
tu užsidaryti, o rekolekcininS 

turbūt, be graudulio ke- 
sau “J kalnus, į viršū

nes”. Bet lietuvė yra palikuo- 
nė tij prosenelių, kurios iš 
maldaknvgiu mokė savo vai- 

rašto ir iš
laikė gyvų lietuvių kalbą ir 
gilų tikėjimą, todėl kelio į 
Dievą ieškos gyvendama rea
liu savo tautos gyvenimu ir 
nuoširdžiai prinidania para
pijos kunigų pamokslų min-

jpastatū liekant-Kažkokius vie kitais plukdomais daiktais nebu 
vo ko veikti — smarkios bangos 
neleisdavo nė pajudėti. Apie ko
kį nors irimąsi savo jėgomis ne
galėjo būti nė kalbos. Todėl jau 
1408 m. ordinas turėjo sumany
mų aplenkti Kuršių marias. No
tėta iškasti kanalą iš Deimenos 
į Nemuną ir Giliją. Tačiau tuos, 
ordino planus sumiašė Žalgirio j 
mušis. Minėtas kanalas buvo iš
kąstas tik XVn a. pradžioje, ly- Į 
giai po 200 metų. Atsirado pato
gus kelas § Nemuno į Karalau 
čų (kanalizuota Gilija, perka- 

begali būii eže^ jak. upės ii-lsaiJ De™^a.iqPriegli"mi):„.
■ Augant Klaipėdos uosto reiks Į 
męų dėl tų pačių priežasčių 18631 1802 m. kažkoks valdininkas sumanyta iškasti kanalą iš Sar 

želazovskis pasiūlg iš Daugu- tų ežero iki Obelių geležinkelio 
vos kasti kanalą Laukesos slė- stoties ir plaukioti laivais tarp 
niu, toliau daryti kelią Ukrinės, Obelių ir Dusetų, kurie vežiotų 
Akmenos, Garinio, Skirno, Drū prekes ir keleivius.
kšių ežerais, iš Drūkšių ežero 
Drūkšos ir ’ Lašmens upeliais 
per Apvardų ir kitus ežerus pa
siekti Dysnų ežerą, iš jo Dūdos

| ir Švoginos upeliais įvairi ta 
koskyrą ir Ignalinos ežerais plau 
kti į Žeimeną, šis pasiūlymas ne 
sulaukė kokio nors didesnio dė
mesio, nors 1811 m. ši trasa 
mėgintia tirti.

.v ‘ ' * > - • į -"s * - . - ; -i'.’- - t?

Realesnis buvo inžinieriaus 
Vrangelio 1824 m. pasiūlymas 
kanalu tarp Dysnų ir Dringių

Draugo kultūriniam priede 
spalio mėli. 22 d. Danulr Au-( 
gienė straipsnyje ‘Tik be di
delių pamokslų’* primena ir 
skatina lietuves moteris daly
vauti uždarose rekolekcijose.: 
Trijų dienų rekolekcijos bus

• Chicagoje, Cenacle vienuoly-1 
Ine ir prasidės lapkričio t <1.' 

Rekolekcijoms vadovaus kun.j 
A. Saulai-is, S. J. Nežinia, ko-! 
dėl pažymima,“ kad iai užda-

i r<»s i ekolekcijos. Turbūt, ne 
visas norinčias priims “<k 1 
vietos stokos”, nors ir skelbia-j 
si viešai. Bet tiek jau ir to. D.Į kė 
A. savo paraginime piktinasi, liautų 
kad bažnyčioje paniokluose 
yra užsimenama apie mūsų 
tautines pareigas. Tokie pamo 
kslai, girdi, nesą atremti į Die Į kelius lietuviškoj 
vo žodį. Yra žinoma, kad D.A. 
yra ateitininkė. Šių metų atei
tininkų kongresas pasisakė už 
tautos ir Kristaus liudijimą. 
Tokiu būdu D. A. pasipiktini
mas dėl priminimo bažnyčioj, 
anot jos, “tautinių nuodėmių” 
yra nesuderinamas poreiškis 
su kongreso dvasia.

Toliau D. A. savo rašinyje 
kad “Rekolekcijos 

! yra laikas pažvelgti į savo vi- 
buvo;du, Tai laikas nurimti, atsisky 

rus nuo kasdienybės, koncen
truotis į save. Tyloje klausy
tis ką Dievas kalba”; Bet Die
vas sutvėrė socialų žmogų, lei

dalijimo XVIII a. pabaigoje, štumai įveikti buvo numatyta Liepojos uo^tą. Tačiau tai la- 
Didžiųjų Lenkijos ir Lietuvos Į Dysnoje padaryti 19 šliuzų, o bai sunkus ir nepopuliarus va-

Pagrindiniu vandens keliu 
Nemuno upyno j Baltijos jūrą į aiškina 
buvo pasirinkta Ventos 
bysos takoskyra. 1825 : 
pradėti kanalo kasimo darbai. 
Dirbo kariuomenė (kai kurių tei 
gimu, 18 000 kareivių), karo in
žinerijos personalas, kuris turė
jo tvirtovių statybos patyrimą. tautas, kuriose žmogus ku 
Buvo iškastas daugiau kaip 30 
km ilgio kanalas, ištiesinti ir pa 
gilinti Ventos ir Dubysos aukštu 
piai, statomi 4 rezervuarai van
deniui, kuris turėjo atitekėti 
specialiais perkasais iš Rekyvos 
ir kitų netolimų ežerų. Visoje ; 
trasoje buvo numatyta 41 šliuži 
nė ir kitų paskirčių užtvanka, 28 
įvairūs pylimai. Prie Bubių net i 
buvo galvojama įrengti žiemos Į 
uosta.

itasį . Darbus visaip trukdė vokie-5 
čių diplomatai. Ne veltui Rusi-1 
jos caras, sveikindamas Prūsų] 
karalių Fridrichą jo vardadienio 
proga; kaip malonią dovaną jam 
pateikė ir žinią, kad liepęs sus
tabdyti Ventos ■— Dubysos ka
nalo darbus. Vadinasi, Karaliau
čius ir Klaipėda galėjo toliau tur ‘ 
tėti š ^prękybos ir muitų.

Į - - (Bus. daugiau) .

upių Vislos bei Nemuno žiotys 
atiteko Prūsijai. Muitai, įvairūs 
diplomatiniai sunkumai parali- 
žavo Lietuvos ir Lenkijos preky 
bą su užsieniu. Iškilo idėja apeiti 
Prūsus: sujungti Vislos, Nemu
no ir Daubuvos upynus. Prasidė
jo tyrimai. Ypač sunku buvo su 
rasti tinkamą kelią iš Nemuno 
į Dauguvą,

1802 m
—- 1873 m. buvo iškastas 25 km 
ilgio Vilhelmo kanalas. Iš Ne
muno reikėdavo kilti aukštyn 
Miniją iki Lankupių, o nuo ten 
iki Klaipėdos — jau kanalu.

. . Palyginti seniai, 1767—1783 
m., Nemuno upynas buvo sujung 
tas su Dnepru. Iškastas 53 km 
kąnalas Nemuno-intaką ščarą su 
jungė, su Dnepro intaku Jasiol-1 
da:. Vandens kelio kasimu rūpi-! 
nosi M. K. Oginskis. Jo vardu | 
iki šiol irtas kanalas vadinamas.



$7.50
&5C

TW1 LITHUANIAN DAILY NEWS 

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian Newa Pub. Co^ Tnc, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608, Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rates: .
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per I 
six month, $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year, 
$14.00 per six months. S7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

io cents Der coot

Dienraščio kainos:
jhicagnje ir priemiesčiuose: 
metams_____ _________
pusei metu _____________
trims mėnesiams —______
vienam mėnesiui

aJtose JAV vietose:
metams __ ______________
pusei metu _____________

$30.00 
$16.00 

$8.00 
$3.00

_________

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams _____
pusei metu ___
nenam mėnesiui

$30.00
$1&00
$3.00

Užsieniuose:
pusei metu ______—_ _____  $18.00
vienam mėnesiui ____ _____ $4.00
metams ____________ -------- $31.00

Naujienos eini kasčieu. išzUzitm 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove. 1739 So. Halsted St^ Chicago 

| UI. 80608. Telef. HAymarket 1-6100 
£25.00 Pinigus reikia siusti pašto Mon« 
S14.00 Orderiu kartu su užsakymu.

9 vai. ryto iki S vaL vakaro šeštadieniais — iki 12 v»l

Barzdukas susirūpino “vadų likimu”
Stasys Barzdukas prieš 40 metų buvo pasidaręs di

džiuosius ir mažuosius planus. Didysis planas buvo siek
ti Lietuvos Respublikos prezidentūros. Viskas buvo da
roma, kad sutautininkinti Lietuvos krikščionis demok
ratus, rasti bendrą kalbą su to meto galingaisiais, ir, jei
gu sąlygos leis, su visa tautininkiška ir katalikiška Lie
tuva tapti Lietuvos prezidentu. Tik tam tikslui ir buvo 
atidarytas pirmas frontas pačioje krikščionių demokra
tų partijoje, kad Įveikti šią politinę grupę ir josios pa
galba siekti aukštumų. Pirmieji fronto šūkiai buvo pa
leisti prieš kun. M. Krupavičių, o ne prieš kuri kitą lie
tuvį politiką.

Lietuvos reikalai nukrypo kita kryptimi. Kraštą 
užpuolė labai didelė nelaimė. Barzdukas, pamatęs dide
lę riziką, nekovojo prieš didžiausią lietuvių tautos 
priešą, bet patraukė Į vakarus, kad galėtų išgelbėti sa
vo gyvybę. Didžiuosius planus teko sulankstyti ir pa
dėti Į portfeli. Gal kada nors apie juos bus galima pa
daryti Įdomių atgarsių skyreli Nainio paliktame kam
pelyje. Negalėjęs tapti krašto prezidentu, jis,pradėjo 
siekti “mažųjų planų” — tapti Pasaulo lietuvių vadu. 
Bet ir čia jam nepasisekė. Jis suruošė organizaciją' ku
ri turėjo apimti visus užsienin išvykusius ir. .anksčiau 
ten gyvenusius lietuvius, bet neturėjo reikalingų orga
nizacinių gabumų. Jis neturėjo reikalingos pakantos 
pažinti lietuvus ir nemokėjo gerbti lietuvių nuomones 
ir Įsitikinimus. Jis viską buvo taip sudaręs, kad truks- 
laikys — jis bus tos naujos organizacijos vyriausias 
vadas. •

Barzdukas yra neblogas užkulisių organizatorius, 
bet visuomenės vadu js niekad netaps. Jis iš prigimties 
neturi vado gabumų. Jis yra darbštus, patvarus, mokąs 
paaukoti, bet vadovaut jam nesisekė. Nesisekė todėl, 
kad ne, Lietuvoje, nei užsienyje neišmoko reikalingos 
tolerancijos kitam lietuviui. Jis visą laiką stengėsi ki
tus Įtikinti, kad jis teisus, kad reikia leisti jam vadovau
ti, bet kai vadas neparodė ,kur tautą jis nori vesti, visos 
svajonės nuėjo niekais. Jo Pasaulio Lietuvių vadovybės 
jis buvo pakeltas Į “garbės pirmininką” ir jam duota ,sū-

karto gali dar Įspirti savo priešams, bet didelės žalos jis 
jau negali padaryti. ,

Jis visus kaltino, prie kiekvieno kabinosi, labiausiai 
jam nepatiko Naujienos, bet ir prieš šį seną lietuvišką I 
laikraštį jis nemokėjo kovoti. Jis nesistengė faktais įro
dyti, kad Naujieną skelbiamos idėjos yra negeros, bet 
jis nutarė seniausiam dienraščiui “skaudžiau Įgelti”. Jis 
paskelbė Naujienas “nelietuvišku laikraŠču” ir savo pa
valdiniams Įsakė hiekad Naujienų neminėti, jas igno
ruoti ir išbraukti iŠ lietuvišką laikraščių sąrašų. Mažą 
būrelį ištikimų pasekėjų jis Įtikino, bet didelė lietuvių 
dauguma žino šią Barzduko priemonę ir nekreipia Į ją 
didelio dėmesio. Pralaimėjęs šį mūšį, jis dabar pradėjo 
kabinėtis prie Amerikos Lietuvių Tarybos, dirbančios 
patį našiausią darbą. Praeito antradienio Draugo nu
meryje, jis taip Amerikos Lietuvių Tarybą “sudirbo”, 
kad iš jos tiktai šipuliukai beliko. Būdamas lituanistas, 
jis rėmėsi ne tiktai visuomeninio gyvenimo faktais, bet 
kreipė dėmesį ir Į fetuvių kalbą, josios aiškumą. Jis AL- j 
Tą kritikuoja dėl lietuvių kalbos trūkumą.

Būdamas iš profesijos mokytojas, savo straipsnius 
jis rašo pagal mokyklos vadovėliūš. Jis pataria straips
nyje dėstyti savo svarbiausius faktus, juos padėti Į savo 
laiko ir politinės svarbos aukštumą, o savo rašinio gale 

I padaryti trumpas ir aiškias išvadas, paliesti pačią skau
džiausią vietą ir parodyti skaitytojui reikalingoje aiš- 
kumoje. Iki šio meto St Barzdukas niekad nesigynė. 
Būdamas frontininkas, jis žino, kad patogiausia yra 
pulti. Atrodo, kad reikalai pamažu keičiasi. Puolimas 
ne visuomet yra pats geriausias ėjimas.. Jis, matyt, pa
matė, kad ilgametis puolimas nedavė reikalingų rezul-j 
tatą. Jis Įsitikino, kad kartais reikia ir gintis.. Puoli
mams nepavykus, gynyba tampa svarbiu veiksniu. Jis 
ir savo rašinį pavadino “Nuo pasmerkimo ginantis’. Il
gus metus puolęs Altą, jis pradėjo gintis. Tiktai šį 
kartą jam t enka gintis nuo didelės Amerikos lietuvių; 
daugumos. Jis, aišku, ginasi nevykūsai. Nemoka. Be-

vo pasiekta Whh. 
“Rali baek” dafrtrina.

I Ėtaant ta fcryt>titai buvo at- 
1 sižeigta į Rytų Europos paverg
tų tautų egzilinius veiksnius. 
Tam tikslui buvo 1949 m. įsteig
tas Laisvosibs Kuttepos kodiite- 

, tas, kuris “bėmė Sbvietų pavy
tųjų Europtes vajstybįų laisvoje 
esančias tautines organizacijas 
kovoje Už savo tabtų išsilaistettii 
mą”. Į Laisvosios Eutopofc Kb- 

i mitetą 1952 m. buvo priimtos Vi- 
Įsos trys Pabaltijo valstybės. 
Taip gimė Lietuvos Laisvės ko
mitetas, kurio nariai daūgUmb- 
je buvo ir VUKo nariais.

Kas įdomu, kad tais pačiais 
metais didžiausiame Amerikos 
žurnale “Life” tilpo ediforialas, 
kuriame buvo aptašyta Lietuvbs 
Latvijos ir Estijos Laisvės ko
mitetų inaiiguracija, įvykusi 
Amerikos šventovėje Ihdepeii- 
denceHall Philadelphijoje, kame 
buvo dudta iškilminga priesaika, 
kad išvaduotos Pabaltijo valsty 
bės įsijungs Į kuriamą Juhgti- 
hių Europos Valstybių sąstatą. 
Lietuviškoje spaudoje Šis įvykis 
buvo absoliučiai nutylėtas fr nfet 
LE. nepaminėtas.

Iš tokios -lietuviškų veiksnių 
ir spaudos reakcijos Amerikos 
vadovybei paaiškėjo, kad tufiina 
reikalo su nacfonališais, kuriems 
yra svetimi Amerikos idealai ir 
jbš pasaulinės politikes šlekiai.

Panašiai rėagavo vfci Rytų 
Europos egziliniai veiksniau o 
likusioje V’ak. Europoje naaio- 
naliziuas sulaukė gen; de LauHe 
asmenyje Savo všdo\-ą, -kuris su 

paprastai prieina prie labai .pe-; griovęs Amerikos planus, Vos 
laKTai į simistinių išvadų dėl Amerikos- 'driuge į - - - -

a. nusistatymo . Lietuvos laisvini-'hlntoši
i

PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE

V; KAROSAS

37-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS
z (Komentarai)

(Tęsinys)

(Bus daugiau) rinkta iš amerikiečių šaltinių,
Ats. P. Wytenus iškelti faktai

Adl Utį jcUll u Cima ginčio imu

daugumos. Jis, aišku, ginasi nevykūsai. Nemoka. Be-^ 
reikalngai blaškosi. Kviečia pagalbon mekur jokio mais- sukėlė suvažiavime : nusistatymo Lietuvos laisvini-j
to nesukėlusĮ Bastūną, cituoja Ispanjon filosofuoti išva-l hes aiškiai prieštaravo dr. Bobe’mo b , . - ..<• ,

entuziastiškam pasitikėjimui i ‘ ' -žiavusį kun. Jucevičių ir save parodo visoje pilnumoje. 
Rašinyje jis kritikuoja Altą, smerkia lietuvių daugumą, 
o pabaigoje patį didžiausią savo širdies skausmą jis su
traukia Į šitokį paskutinį paragrafą: c

“Šia proga prisimenu Kaltinėtių kleboniją ir. 
kleboną. 1944 metas čia susirinko tartis partizanui

E- - x -• L-, -x-> • •• • Imclite entuziastiškam pasitikėjimui I • 
Amerikos vyriausybe ir suteikei Neabejotinai mūsų politikai 

__—at m—atas ’žinovai gerai valdo anglų ir 
tas kalbas, bet jie galvoja tie-, 
tuviškai, žvelgdami į -Amėnkoš 
pasaulinę politiką lietuvišku po
žiūriu, priena prie labai kiaiJlh- . j a 1 AlA aiiiž.gų išvadų.- - -- ■ ■ -tr

nemaža amunicijos ALTo politi
kos oponentams r ypač jo prie- 
iarhš. • -

’ - - ■ *

Kaip suprasti priešingumus?

Nub seniau mūsų veiksniai 
yra patyrę, kad per rinkiinus 
prezidentų, senatorių ir kongrės. 
manų duotais pažadais negalima 
pasitikėti-, nes taf 'daroma vien 
balsų gaudymo sumetimais.

Iš kitos putės, skaitant mūsų 
spaudoje tilpusius per daugelį 
metų Įvairių politikų ir žinovų

If besikuriančią
< Tb-

vadai. Jie nematę jokios alternatyvos kaip tik likti 
krašte ir kovot su ateinančiu okupantu, kol jam 
alią'ntai pasakys (?) iš mūsą žemės išsikraustyti, i 
Vienas net svajojo apie pokarinę Lietuvą su penkio
lika milijoną gyventoją t?). Pasakodamas apie šį 
suvažiavimą, Kaltinėną klebonas taip pat pridūrė: 
“Mane gąsdina ne tai, kad rusai vėl užima Lietuvą’. 
Tąi jau Įvykęs faktas. Bet mane apima šiurpas, kai 
pagalvoju, jog-mes likome be vadu. Mes teturime 
svajotojus. (Draugas, 1977 lapkr. 1 d. 5 pst).
Barzdukas šią citatą ima iš kūh. Feliksą Jucevičiaus 

knygos. Barzdukui labai liūdna^ .kad ne tik Lietuva liko 
be vadą, bet jis aiškiai pajuto, kad ir lietuviai tremtyje 
patį Barzduką ir apie jį augintus vadus ir vadukus lie
tuviai paliks be darbo. Ne tik pats Barzdukas; bet ir jo 
mokiniai pajuto, kad ' Amerikos LieiuVflį. taryba Vis 
dėlto dirba naudingą ir pozityvą darbą, tuo tarpu jo 
vadovaujamos Bendruomenės vadai jau pradėjo tarp 
sa'Vęs peštis r vienas kitą kritikuoti. Amerikos Lietuvią 

j--------r--------- t &............ xx j—Taryba ktefe kartus kvrėtė if Bafzduko bendruortiehi-^ dint.i . ... . .. , .
prasti, kad didžioji ir mažoji danelė jau sudainuota. Jam nihkus prisidėti prie lietuvių darbo, bet Bartdukas ftė- vadovauti. Nemokantieji vadovauti, susilauks jtakin- 
paliktas kampelis Pasaulio Lietuvyje, kur jis kartas nuo gali savo patarėjams leisti tokio žingsnio žengti. giausio mokytojo likimo. r ■ -

pažvelgti AmerikcS' akimis. Po- šąjūdžitiš — taįSo
H Paš. karb,.? alsisakius Stali
nui bendradarbiauti sa Vakx ūfe- 
mokratijtemiš,' 'atštžrtat pasaulio;
taiką ir sugriautų tailtų. gerbū
vį, iškilo šaltasis karas. Ame
rika;-atsakydama į Stalino ofen- 

straipsnius, bei pasiklausur bai zyvą, pasisakė už Jungtinių En
gusiųjų Amerikoje mokslo dak- ropos Valstybių šudarribĄ, idant

karu demokratijas- ^

MARIJA POVILIŪNAITĖ

ŠVENDUBRĖ. RAIGARDAS, 
ČEPKELIŲ RAISTAS

Kai nuo Kapčiamiesčio tave pasigauna pušynų kva
pai, tai jau nepaleidžia iki paskutinio žingsnio. AĮ5-į 
žiūrėjus jaukų ir linksmą miestuką, aplankius fej 
Pliaterytės kapą, iki Menciškės nuveda Vingiuota 
miško takelis, o toliau atsiveria platus Baltosios Ah- 
cios, susiraizgusios vingių vingiais, slėnis. Nuo Matfe- 
vicių iki Macevičių palivarko galima eiti ir fehg\^e- 
sniu keliu, tačiau per pelkę — tiesiau ir, žnfoftia. frfo^-i 
miau. Vandens gegužės pradžioje čia buria aį^ie pu
sę metro. Atsikvėpti gauname, vėl išėję į Sriltosfos 
Ančios slėnį, tik jau siaurą, stačiašlaitj. Čia, netoli 
santakos su Nemunu, galima sustoti pirmajai nak
vynei.

Kitą rytą — tankiu spx’gliuociU mišku be takri' 
iki santakos. Tiltas nuveda į kitą Ahčios krantą, ir^

padrikų kaimų sodybų ribos ūiškiai riehu-
brėžtos, nfeš atskirų vahti'e<rių trobesiai išsimėtę po 
visą teritoriją.

Gerdašiai kaip tik ¥r j+A padrikas kaimas, išsi
dėstęs Kristtolyrininkams — o ir ne
tik jtoftfe — bttš ptotart stabtelėti ties Mjzaro sodyba, 
kuriojt yrti tabAi būdingi pivkia sū ankstybąją dar 
nėišvysėidšta ptetto Strijktbrt.

GrtdA’titttW ^Ateito ir diVbo plačiai žinomas 
mferib toefcfrSš Ata^ftlinaMčius-, kurį nužu

dė neaiškūs phAik^i.
Nvmntto stebis tta Sūprikėjęs. Lengviausia — ir 

ir graitansta — teiti ftttkšta .fctfriirtįU upės krantu. 
Yri ir tekis, ttes Lipiiitabis keliamės j kitą

aat Maufthio Raigardo slė
pto krašto ih blrtj shiėlelį minuaini, traukiame Šven
dubrės link.

Reginiai čia nuostabūs, ir dap^ėtfri hiatyti. tik

tarų simpbzijdmus, tikriausiai 
nerastume nė vieno tvirtinimo, 
kurio galėtume paremti ALTo 
nustatytą politiką.

Mūsų politikai ir žinovai, pa
siremdami gausia medžiaga, su-

Įgautų svėrių ir jėga, -remiant 
Amerikai, galėtų išvaduoti Ry
tų Europą iš sovietinės okupa
cijas. Toks Amerikos nusistaty
mas itin suaktualėjo prie prez. 
Eisenhoverio,' kai oficialiai bu-

Barzdukas privalo žnoti, kad vadų gadynė jaU ^Pa
ėjo. Vadovaus tie, kurie turės sveikesnius pasiūlymus, 
ir turės reikalingos energijos tuos pašūlyrAūs

Vadas ir vadukas turi parodyti, kad jis moka

už Jaškonių, toliau—miškas. Azimutas — 108° ir — 
nbsies fifesunm — ik'i Latežerio slėnio. Nuo čia tik 
Vžptirvių — aht kalvų kalvelių suaugęs miškas; ažr- 
niūtas—123°. Toliau kojoms leidžiame pailsėti, eida- 
ihi miško keliu. Nuo Lichaičių vėl pasiekiame ke
lią ir per kupstuotą mišką, pelkėtas pievas A-90° trau
kiate iki Daržiriėlio, d nuo čia lauko keliu iki Ant-J 
ftjfį Kabelių. Kol baigiasi kelionė, ateina ir vaka- 
ras. .! ■

Kitąryt per melioruojamus laukus sukame į Sfu- 
steiką. To kaimo greit prašokti nevalia. < 
rasti būdingų dzūkiškų sodybų su išlikusiais mažu
tyčiais tašytų tąsių svirnais.

Šiame kaihie, kur bepasisuksi, visur audėjos, ta
čiau lalentingiausia jų — Steponą Gaidytė. To būdth- 
£a tjzūkijai Šviesiai geltona spalva spindi lovatiesių 
rSŠtodše, pėtt&iėdama su juoda ir josios truputį ap - 
f-ominta. Iteveik nepasitaiko rusvų tonų, taip bū-

rika nepamiršo ir visai negal
vojo ir negalvoja sugrąžinti-Eu
ropoje nacionalizmo viešpaferi- 
mą. Užklupta šaltojo karo. Anie 
rika, neturint Europoj e. yjrtč 
jos fyiinėje stiprių- dė-
moktafenių atfiėhttk bėdis vet- 
čiaiftą torėjo pė^ritotiti nacioni- 
listiniais sąjū^feafe komunfel- 
nės bf^feyvos šiištobdymui. Sš- 
vaimiai aišku, kad vykdant lį 
uždavinį teko pavartoti dviprds 
toę dfpteriiatinę kalbą, kurids 
apgaulumą pagaliau iššifravb 
musų politikieriai ir mokslų 
daktarai. '

(Bus ddūgiau)

--žemos, pušaites, minkštoj pa^in<tfcios Safttahos; 
vėl trys kiltenietrai -pažlugę įtoškasį įiušč kfrteHiet- 
ro — liunipsinti piteva toišfoftgų'steuSte 'salėjų)’; 
maždaug pusė kilometro —- vandeniu apsemta pievš, 
yra medinių klojinių Itetrahos. Ntate teta — A*-b&°^-iki 
kvartalinės linijos. T’dlijfū — 1ryk Idldiflefrai hub 
stulpo 132-/1-38-, 440/139 linija -į rytus-. -Apsemti tankūs 
krūmai. Pustrečio kilsmetro rųstų klojimais iki Dė- 
binkos kaimo. Tarp žygio dalyvių atstumas 3—4 met
rai. Parbtešta gteftjfejfntosi virote. Reikalinga gumini 

.. avalynė. Nepriėjus dviejų kilometrų iki Dubinkoš, 
. . ga Ta klojimai StoėJh įpriė AtežiAomd 1863 metų sukilitnb įme m a 711- .... ~ .dalyvio kapo. ■

‘(Bus (Jaugiau)

A. ČECHOVAS- . ,

Ii rusų kalbos vertė Jonas Valaitis

dt^, iš Vientt taika — kųr mtn j kitbnft Lietuvos vietoms, užtat gamtos spalvos
__ ___ ___ __ t .........  .. at'Vfeda ftei pM sfeWh. EHlaiiM nuo NciMtino prb SVeft-:._ žMfa ir raudona — raštuose visur atsi-j 

nuo čia miško keliu pasiekiami Gerdašiai -— įdomus|’dnbrę Jaškoltfti lihk. vfftį grožį pajuhtAhrc ir stt- 
padriko kupetinio tipo kaimas.

įlieti] Lietuvoje, pušynuose ir smėlynuose, prieki 
vingrių upelių ir upių prisiglaudusios seniausios Lie-j bu. 

čia labiau negu kitose Lietuvos matyti, valakų reformos metu. TM Vietinės reikšmes

vokiame kur kas giliau.
Švendubrė — ne bet kaimas; VisaX šimtas smfy- 

Jis vadinamas gatviniu rčžfrrih; s-ūsiformhVb.
tuvos gyvenvietės.
vietose žymu, kaip reljefas lemia kaimų statymo spe- 
-’fika. Būdingiausi vadinamieji padriki kaimai.
kainu’ "''O labai savaimingai ir laikomi 
siais. Yra. z; ama. ir gatvinių kaimų, kuriuose abi
pus gatvės — t. "si viso kaimo ašies — išsidėstę Sody
bos. Vienkiemiai viensėdžiai šiam kraštui nebūdin
gi. čia nereta ir vadinamųjų grupinių kaimų — tai

Tfe 
sen iau-

architektūros paminklas. Prie :
muo gatafrts jjteniihktes “Puntuko Ibtolis”, kurio tik
riausiai, iš žemės tik pusė tekyšo. . / < '

Kirtę plentą, geležinkeliį, pškiėktaiTTe Jaškonis.
čfe ir hakvynė. ’v

Trečioji kelionės diena — (tangian ištvermei, 
otftentacijai išbandyti, iš pradžių — smėlėtas takas

kąrioją.
JMe jMffmiotuvės esančiame kiėihc tebestovi We- 

Tnnžas stulpinis avilys.
Sekantis kelionės punktas — Jogaitds kalnas. Iki 

. Netoli kalno, prieš įžengaint į
fcėpfariių raišti, sena drevėta pušis, o ptte jtes — Už- 
faS«: rrt®»ų beferi mHių

rtobnr prhsšdeda sunkiausias kelibnės etapas— 
pet Č.epkriTu raistą. Jį perėiti ir Dubinką pasieki gn- 
tttoa įvairiai, tačiau aprašomo žygio metu buvo eina- prasideda, 
tfto Hip: hito Joagitos kalno X-7tJ\ tf^’š kllbrtielrai

• Mii i «v jo veda miško kelelis,svteftdubres kiūto -ak-'A

DAMA SU ŠUNIUKU
fosfcto jfedu Sigai tarėsi ,k antėjo apie tai, kaib 

iSVteA^i būlHtan# slttftaute, spūdinėti gyveni 
įMiiMJcM rittteshltateį 51|£i teefcfei^vti. Ka’ip išsilais- 
viftti tš 1

Kaip? Kšip kt&ule jis, griebdamas savte 
už galvos. — Kaip? > • r

It atrodė, khd 'dht — ir sprendimas buk
rastas, ir UfttalH ifrteMdtt : turtėto ( geni
mas; ir abiem buvo aišku, kad iki pabaigos dkr .tl 

Hi i(r ktid AteflčHN^ttnas ir sunkumas dar tikttA
J. J ■ ' I

friHitfi) f ’’1 r3 ė
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DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

njR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulacki 14 (Crowford 

Mescal Buildup). TeL LU 5-6446
P ligonius pagal susitarimą.

Jei neaisUiep-a, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

kas antrą Šeštadienį 8—3 vah 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

■

maruampoles gimnazija

Rezj GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
s’liepia, skambinti Ml 3-0001.

J. NASLICNAS

A. A. D-RAS JOKŪBAS ROBINZONAS
Š. m. spalio 24 d. New Yorke riausybė surašyti tekstą sutar- 

mirė, sulaukęs 88 metų amžiaus, ties tarp Izraelio ir Vakarų Vo-
advokatas Jokūbas Robinzonas. , kietijos dėl kompensacijos na-1 savo švelnaus^hūdo ir taktingo 
Jis buvo žinovas tarptautinės cių teroro aukoms atlyginti. Pa i elgesio. Išėjo iš gyxenimo žmo- 
teisės ir žymus Lietuvos advo- gal tą sutartį Vakarų Vokieti- ^us, palikęs visiems, kam teko 

’ su juo gyvenime susitikti malo
nius prisiminimus ir atlikęs sa
vo tautai didelius patarnavimus, 
isleprieinons

katas, gyveno Kauno nuo 1919 ja sumokėjo Izraeliui 930 mili
ni. iki 1940 ra., buvo plačiai ži- • jonų dolerių. 1946 m. J. Ropin- 
nomas ir už Lietuvos ribų. Jis 
atstovavo užsienio firmas ir
bendroves, kurios su Lietuvos ris pirmininkaudavo Niurenber- 
Vyrįausybe turėjo milijoninius go karo nusikaltėliams

 kontraktus dSL automatinių te- 1946 m. pavasari Paryžiuje, vyks 
DR. FRANK PLECKAS i1“®“0;

TEL. — BE 3-5893

TR. 4. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą-

zonas buvo paskirtas patarėju 
prie USA teisėjo R. Jachsono, ku

teisti.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

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

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

kiškai, vokiškai.

šių-Kretingos -; geležinkelio sta- renbergo Teismą karo nusikal- 
tybos, per Nemuną ir Nerį Kau- teliams teisti teko man pasku- 
le dėl tiltų pastatymo ir įvairias tinį kartą susitikti su advokatu 
kitas užsienio prekybines ben- J. Robinzonu. Jis buvo pakvies- 
iroves Adv. J. Robinzonas y tu- tas pas d-rą St. Bačkį, einantį 
rėjo lingvistinius gabumus, ge-. Lietuvos atstovo pareigas Pranij^ Algirdo kuopa išleido antrą’ 
?ai mokėjo keletą svetimų kai-] cūzi j oje,

DR.LE0NAS SEIBUTIS
-U INKSTŲ, PŪSLĖS IR
I ’PROSTATOS CHIRURGIJA
;Ay2656 WEST 63rd STREET
4 į . Va|. antrad. 1—4 popiet, 

.. jketvirtd. ,5—7 yaL -va}ę. 
.VjOfisp.-felęL; 776-2880* \
Rezidencijos telėf.: 448-5545

«■'- <’ 3 ~ -f:.- . .. .

;;;i)lL.VYT. TAURAS
B chirurgas ;, 

MOTERŲ flėį. 
. utisas 26Ž2 WEST 59th STREET

X;P^1223.

OFISO? VAL.: 'pinų.,, antrai,' trečiai

, ........ t vakare kavutei. Mes .4942 m. Lietuvoje išleistos “že-
bų. jis be jokio akcento kalbėjo apie 10 asmenų, karo pabėgę- maičių kankinių” knygelės žy- 
laisvai lietuviškai, rusiškai, len lių susirinkome pas d-rą St. m£ai praplėsta laidą.

francūziškai, Bačkį pasimatyti su d-ru J. Ro-’ 
mgliškai, itališkai ir hebraįškai. I binzonu, kuris mums padarė pra 
lis buvo žydų bendruomenės iš
renkamas nuo 1922 m. iki 1926 
m. visų trijų Lietuvos seimų ats 
tbvu; Nuo 1932 m. jis buvo pak
viestas Lietuvos Užsienių Rei
kalų M-jos konsultantu tarptau

niais' lž-4 Vai’ ’ popiet ir kitu laiku
- pagal susitarimą.'’ "

1 ORTHOPED AS-PROTEZISTAS 
•’ Aparatai - Protezai* Med. ban

dažai. Speciali pagalba kojoms. 
Uirch Supports/ ir t t.

nešimą apie Ameriką. Užklau
sus J. Robinzoną kokias parei
gas jis turės atlikti Niunrenber 
go Teisme, jis pareiškė, kad ve
žąs, kaipo Jadaizmo Instituto pre f 
zidentas, įrodymus Teismo Pir-1 

tinių reikalų klausimams spręs ■ mininkui R. Jackson ui įteikti, 
nacizmas kiek padaręs judaiz
mui nuostolių . įvairiose valsty-’ 
bėse žmonių aukomis ir turtų 
nusavinęs. Tai buvo mano po- 
daugelio metų Kaune artimos 
profesinės praeities paskutinis 
pasimatymas su d-ru Jobubu 
Robinzonu.

1957 m, d-ras J. Robinzonas 
pasitraukė iš Izraelio delegacijos 

. ir,buvo paskirtas koordinatorium 
Atvykęs 1940 m. į USA J. Ro- tyrinėjimų ir dokumentacijos 

binzonas iki 1947 m. vadovavo'prie Konferencijos materialinėms 
New Yorke Judaizmo Instituto1 pretenzijoms iš Vokietijos nus- 
darbams. 1947 m. jis buvo pas-ltatyti ir taip pat konsultantu 
kirtas patarėju žydų agentūros prie Žydų mokslinio instituto 
Palestinai tarptautiniems klau- ir Europos kultūros Fondo. Tose 
Simams spręsti, gi įsikūrus Iz-ltpareigose.jis dirbo iki pat sa- 
raelio valstybei jis buvo- Izrae-! vo mirties. Jo priežiūroje buvo 
lio delegacijos nariu prie UNO.; išleista daug knygų ir tyrinė- 
1952 m. jam pavedė Izraelio Vy-‘jimų, kaip hitlerininkai masi-

išvykimo j US^l D-ras' J. TXo- 
binzonas buvo žinopas tautinių 
nažumų. . kiaušinių, kurie buvo 
rpikžmirįgi tarptautiniame Eu^ 
-opos gyvenime, Jis reguliariai 

’.ankydavo Tautų Sąjungos ko
miteto posėdžius Ženevoje ir daž 
nai būdavo konsultantu, kai bū
davo reikalinga tarptautinės tei 
sės žinovo nuomonė.

2850 West 63rd $tv Chicago. III. 60629 
Telaf.; PRospect 6-S084 

/ 1
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖL1NYČ1A 
2443 WEST 6»rd STREET 

Telfonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
iNaujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

«18 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tei. 499-1318

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii W0PA*

1490 kii. A. M. v

Lietuviu kalba: kasdien noo pi r
madienio iki penktadienio 12J0 
— 1:00 vat popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo iki 1:30

tXawM stuffing onto serving plate; spooe tnrtcey mixture aramR 
bass and into center «f zing, fierw with remaining peaa. Mata*

Prepare staffing mix as directed on package, using IM cope 
atac. Oentl/ press gm wed 4-cup ring moH; keep wnn* 

Meanwhile* prepare peu as directed on package; keep vans.

■ 1 peekace « «*J chicken

yg jmckAcca <10M.eacli) 
5-minote cook from

PERKRAUSTYMAt

MOVING
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KA IN A 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVI N G ,
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376.5996

Vedėja Aldona DetAut 

Telef-: HEmlock «413 

7159 So. MAPLEWOOO AVE.
CHICAGO, ILL.

Anything less than & 20-pomd taxkey would be an tosolt ta 
Ttmr mother’s holiday feast. With two favorite couples comtag 
tar dinner this weekend, be grateful for her gift package of left- 
•rer tarkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a rtac 
tadd and creamy tarkey a la king surrounds it. Birds Eye 5- 
tnlBirte sweet green peas and a bottle of chilled wine are aU yoo 
peed for a port-holiday party.

1 can C10K <ml) condensed.

le — J. Padaubiečio “Telšių kan 
kiniai”. O dabar pakęstu vardu 
išlėkta antroji laida.

Tolau minėtame straipsnelyje 
rašoma: “L. Enciklopedija Rai
nių tragedijos visiškai nemini”. 
Tai netiesa. Straipsnelio autorius 
tepasi.sk a i to L. E. XXIV, 444-445 
ir pasižiūri “Telšių-Rainių kop
lyčios projektą” L E. XXXI, 23.

‘ 1

— 1977 iu. spalio 1 d. Lie
tuvių Tautinėse kapinėse buvo 
ai darytas žinomo visuomenė.s 
ve kėjo advokato Rapolo Skipi
čio pamiklas. Paminklo staty
ba l upiuosi vėliopies žmona Li- 

• dija Skipitienė ir velionies ko- 
įlega advokatas Liudas šmulkš- 
l‘ys- ,
J A tūla ra n t paminklą kalbėjoniai žydų tautą naikino.

Jokūbas Robinzonas buvo kuk žinomas kunigas Jonas Borevi- 
lus, labai malonus būdo, didelio. ėius, SJ ir jis paminklą pašven- 
intelekto, gilios erudicijos ir auk. tįUO- 
stos moralės teisininkas, buvo j
savo teisininkų gerbiamas dėl ! Atidarymo e.gą pravedė šaulių 

'Chicagos rinktinės pirmininkas
Vladas Išganaitis ir velionės 
žmonai L. Skipitienei asistavo 
šaulių moterų 
Cesevičienė.

pirmininkė p.

Šaulių Sajun- 
p. Milkovaitis 

vardu

• i Po to kalbėjo 
gos pirmininkas 
ir teisininkų draugijos 
advokatas Jonas Našliūnas.

Didžiai gerbiamasis redaktoriau:
’š. m. rugsėjo 13 d. “Naujienų” 

Pasibaigus apeigoms Lietu
vių Tautinėse kapinėse, velionies 
žmona Lidija Ekipitienė pakvietė

laidos straipsnelyje, pavadinta- visus j šaulių nafllus geduIin. 
me “Rainiai — lietuviškas Ka- gam pobūviui. Ten kalbėjo ve- 
tynas”, rašoma, kad šiais me-j lionies kolega adv Liadas š&luIk 
tais Kanadoje,Hamiltono D. L.'§tys davė smulkią apyskai

tą paminklo statymo.

Į 0 Balyno balaitėje nuklim-
Ta praplėstą laidą jau 1949 i po kumelaitė: penki vilkai trau- 

' m. “Lietuvių žinios” išleido kia, du vanagai laukia.
Pittsburghe, Pa., 99 psl. knyge-‘ (šaukštai)

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

JOSEPH SNUKST
Gyv. 6101 So. Kedvale j Avė.

metų amžiaus.

t

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TRYS MOMRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

CJricagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aseociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Mirė 19// m. lapkričio 1 dieną, sulaukęs 65

Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Emily (Barkutė), du sūnūs — Joseph, 
marti Flonrence ir Douglas, marti Penny, du anūkai — Shawna ir 
Nathan, trys seserys — Helen Toth, Neil Mis su wru William ir 
Genevieve Loesh, uošvienė Emily Pralgauskas, giminaitės Stanislava 
ir- Adeline Tenukas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 SL

^ Penktadienį lapkričio 4 diena 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

a- ^oseP^1 Snukst giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patamavima 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, marčios, anūkai, seserys, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel 476-2345.

LAST YEAR 2,890 SOOOt- 
AGS CHILDREN BETWEEN 
THB AGSS OP 5 ANO UL 
WERE KILLED BY MOTOR 
VEHICLES * THB U.S. 
Charles m. haves, 
PRESIDENT OP THE CHICAGO 
motor club, asks drivee 
TO Be ESPECIALLY ALERT 
MOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

turi garbinti jį dvasia ir"Dievas yra dvasia Ir |o garbintojai
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 

i širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir gaąbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

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.

akivaizdoje mes esame, yra

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
T«-: YArf* 7-1741-1742

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU S-2345-S

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

'ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

8307 So. f JTUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, (IL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
ms So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette MS72

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArd. 7-113S-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VLiinia 7-6672
1102R SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hiila, i^L 974-441*

I

P. J. RIDIKAS
3334 So. HALoTED STREET Phone: TArde 7-1111

- iJWMJW
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ŠIMAITIS REALTY

; tflllttlUHi ZiiaiMiu?

Namai, Ž«m* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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.

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

© Propaganda prieš pieną “Džiovą gydydavo, be pušų miš- 
prad la maždaug kartu su šu- ko oro ir daug sviesto maiste, 
k u, kad Dievas yra miręs. Tik, dar ir kiaušinių “eliksiru”. Tai 
rumoje p enas be: jo produktai buvo brangus, bet labai tikras 

vaistas, ypač, jei džiava dar ne
buvo įsigalėjus. Šis “eliksiras” 
buvo gaminamas taip: gerai šil 

reikalingo kalcijausitu vandeniu (bet be muilo) iš- 
riboflovino ir kitų Į plautus šios dienos kiašinius su- 

’ "Į stiklinį 
tinis proteino ir mineralų. Ne- indą ir užpildavo citrinų sun- 
tiesa, kad piene bei jo produk-'ka, kad apsemtų. Citrinos Lie
tuose yra daug cholesterolio. 3 tuvoje buvo labai brangios ir 
uncijose virtų kepenų jo yra 372, ne visur jų buvo galima nusi- 
ing., o toks pat gabalas vištienos pirkti. Po dviejų savaičių lai- 
turi 74 mg., gi 8 uncijos pilno -kymo vėsioje dietoje kiaušinių 
riebumo pieno stiklinė turi 34 lukštai ištirpdavo. Viską gerai 
mg., o liesaus pieno toks pat išplakus, perkošdavo ir sumai- 
kiekis turi tik 5 mg. cholestero- šydavo su geru,-=konjaku. Gali- 
lio. Daugiausia jo yra leduose: Ina buvo pridėti truputį medaus 
27 iki 49 mg. ketvirtadalyje lit-«ir gerti 3- kartus dieną po tau 
ro.

yra viena iš keturių pagrindinių 
maisto grupių. Pienas bei jo 
produktai duoda apie 75% mū
sų kūnui i 
ir apie 50/i 
vitaminų, taip pat yra geras šaL dėdavo į plačiagerklį

Namai, Ž*m* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS 

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS. Prez dentes

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

relę prieš valgį. Tame pačiame 
nr. yra apie žaizdų bei pūslių, 

Skautą Aido spalio nume-jkosulio ir gyvatės įgėlimo gy- 
ryje skautininke Elena Gimbu-'dymą. Sekančiam nr. sktn. Gim 
tienė vėl rašo apie savo močiu- butienė rašys apie močiutės se- 
tės gydymo priemones. 9-ąne nųjų laikų namie gamintas kos- 
skirsnelyje duoda tokį receptą: metikes priemones. Skautų Ai-

Vilniaus užmiestis pasakiškai gražus, matome Verkiy priemiestį

das kainuoja metams $5. Ad-,le. Tik 17-to šimtmečio vidury-.Kent State university, Kent, OH 
ministratorius A. Orentas, 6842[je prancūzai ir italai pradėjo 44242.
So. Campbell Ave., Chicago, IL, valgyti jaunį salierų stiebelius,' _ Muz Manjgir(jo Motekai- 
60629- I pavilgdami:: juos į alyvą su io nUotrauka su jo muzikinės

• Trukšmas matuojamas de-pnes °IIia.1S’ •"„"„Tn-“ veiklos aprašymu yra atspaus- 
ral ™na 1S Populiariausių dinta philharmonic or.
daržovių, [kestro informaciniam kvieslyje

• 1876 m. Colorado valstijos į koncertus, kurie įvyks lapkri- 
sen. George W. Swink sustabdė čio 4 ir gruodžio 16 d., taip pat 
Rocky Ford vietovėje traukinį sekančių metų sausio 7 ir 13 d,, 
ir vaišino keleivius šaltais van-. Visos programos prasideda 8

• deniniais melonais. Atminti vai. Auditorium teatre. 20 as_

• Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

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

• Mums reikia didesnės gyvy- 
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta. '

• Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius ‘ mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis į SLA sekretorę:

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

* šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
82,000 arba $1,000.

’Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

8 Sveikatos patikrinti nerei-

8 šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metu mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

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

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

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
N AU J1EN OMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerinant pirmojo 

Amenros netuvių aienntoo steigėjus bei lietuviškos ^ptudot pirartl- 
lus ir atliekant būtinai pareUaa andinxa lietuvybės IžKkfrmrf ate- 
Maznaa Naujienų platinimo rajui.

<AUJIEXOS tvirtai stovi fr kovoja Ltetxrrw fr pavergto ttetovfi Udavv 
BMdxmoK ir nrddėdiMot i landėriui su akuptntedj tz to laalto* 
tiuiaix

<AUJ1£5OS ptlalko visai Beturiu deatokratinei grupei. Ją bendrai Imtito- 
djn ir remia vijų lietuvių bendruoshu darbui 1M tiksiu.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių dauguma Haia pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gird Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vijų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
Sindinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 

p pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant risuotino Ue- 
tuviškų reikalų reneum. f

KMNUOJA: Chicago]# Ir Kanadoje metimą — $30.00, pusei nwfv — flMB, 
trims mėn. — $*-50, vienam min, $X(Xį KHom JAV metami 
— $26.00, pusei mėty — S1C00, vfonam mėn. — $230. LHErianJu*- 

_ |31.00 matams. Susipažinimui siunčiama uvrif? Mmekamaį

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

cibelėmis. Žmogaus balsas tu
ri 70 decibelių, gi stipresni gar
sai yra laikomi pavojingais klau 
sai. Pakildamas sprausminis 
lėktuvas ir perkūnija sukejia 
120 decibelių trukšmą, didieji 
sunkvežimiai — 100, mašinų į 
keliamas triukšmas mieste ir j tam įvykiui Colorado valstija menų grupėms, studentams ir 
žolei piauti mašina — 90, žadin- spalio mėn. ruošia melonų fes- pensinipkams duodamos nuo- 
tuvas — 80, triukšminga taver- tivalius. 
na arba restoranas — 70, leng
vas automobilių judėjimas 50, 
netriukšminga raštinė — 40 de_ 
cibėlių.

8 American Water Works 
Association apskaičiavo, kad 
kiekvienam amerikiečiui tenka 
60 galionų vandens per dieną. 
Daugiausiai vandens išnaudoja 
maudydami esi po •švirkšlėmis 
— dušais: net iki 50 galionų 
arba nuo 5 iki 10 galionų per 
minutę. Tvirtinama, kad tau
pant vandenį ir jį naudojant tik 
sušlapimui - Hr ’piuilp nuplovi
mui, ūžtektų tik 'p galionų. 36 
galionai pripildo pilną vonią, 
•bet maudytis pakanka 10-12 ga
lionų vandens. Toileto nubėgi- 
mui dabar naudojama 5-7 galio- 
,nai vandens, bet galima įtaisyti, 
kad į toileto tanką įbėgtu- tik 
3-5 galionai. Netaupus dantų 
plovimas šepetėliu sunaudoja 
apie du galionus, bet galima ap
sieiti tik su litru vandens. Taip 
pat galima sutaupyti vandenį 
atidarant ir uždarant čiaupus 
kai plauni rankas ir skutiesi. 
Lėkščių plovimui užtenka 5 ga- 
lionių, bet amerikiečiai šiam 
tikslui vidutiniškai sunaudoja 
apie 20 galionų vandens.

• Nustatyta, kad asmenys, 
kurie miegodami knarkia, daug 
greičiau užmiega už tyliai mie
gančius.

• Nuo neatmenamų laikų gistro laipsniui ar daktaratui. 
Viduržemio jūros pakraščių gy- Rašyti: Direktor Ethnic Heritage 
ventojai salierus laikė vaistažo- Program, 119 Bowman Hall,

i

Kalbant apie šaltus laidos iš anksto susitarus teL 
melonus, nedaug kas žino, kad 663-1488. šeštadienio, sausio 7 
karštą vasaros dieną augančio d. programoj, skirtoje Mozar- 
agurko viduryje temperatūra to kūriniams, dalyvaus pianis-' 
yra 20 laipsnių žemesnė. Ne- tas Manigirdas Motekaitis. Pro- 
veltui amerikiečiai sako — šal- gramos gaunamos Chicago Phil 
tas, kaip agurkas. M. Miškinytė harmonfic Society, 410 So. Mi’ 

----------- 'chigan, Chicago, IL 60605.
St. Petersburgo Lietuvių žinių 

^,l" ■ ■ 1 «i biuletenis išspausdino toki vie-
I TRUMPAI I tinės veiklos kalendorių lapkri- 

 _ či° mėnesiui: 3d. 6 v. v. LB 
. ■ < j , . apylinkės susirinkamas, 9 ! d.

. .. . * . ■ 10:30 v. ryto Ralfo-143įsk.‘.pik-
— Dr. Mindaugas Kaulėnas, "įkąs Seminole .parke,r 13 d> vi- 

Amherst, Mass., pakeltas State dudienį .karaliaus ir karalienės 
universiteto profesorium. 1964‘ vainikavimas^ 16 d. 5:30 vai. 
m. jis baigė Londono universi-j IJietuvps kariuomenės ■ nunėjj- 
tetą Anglijoje, o sekančiais me- mąs, .24 d.- vidudienį:/Padėkos 
tais buvo pakviestas i minimo diena, ir klubo rėmėjų pagerbi-? 
universiteto tyrinėjimų dėpar-

Dr. Mindaugas Kaulinas,

mas, . 24 d. vidudienį:: Padėkos

universiteto tyrinėjimų dėpar- m^s, 30 d. 6:30 vai. vak. pįas 
tamentą. Biologijos žurnaluose Andriaus Kuprevičiaus
bei moksliniuose leidiniuose-yra koncertas. Lietuvių katalikų
atspausdinti jo moksliniai dar-! pamaldos būna sekmadieniais 
bai. Margareta ir dr. Mindau- j vaL popiet Holy Name baž- 
gas Kaulėnai augina dvi duk-« nyoioje, Gulfport apylinkėje.
___  A U • . Iras — Aldoną ir Eleną, taip pat 
du sūnus — Gedainį ir Tomą.

— Dr. John F. Cadzow pra
neša, kad nuo senkkanačių me
tų pradžios paskirta $3,200 lie
tuviškai mokančiam studentui 
praktiškai studijuoti lituanisti- 

,ką dirbant lietuviškų knygų bi- 
[bliotekoje ir dalyvaujant kal
bėtoju lietuvių grupėse bei ra
šant j laikraščius. Pageidauja
ma rašantis disertaciją Lietu-" 
vos arba lietuvių temomis ma-

— Cicero JAV karo veteranu 
— VFW 9115 postas lapkričio 
12 d. nuo 6 vai. vak. kviečia lie-, 
tuvius atsilankyti į jų namus, 
1434 So. 49 Court ir už 2 dol. 
50 c. pavalgyti kalakutienos pie
tus.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

OPEN HOUSE 1 TO 4
SUNDAY, NOVEMBER 6

2414 N. McVicker-
English brick 4 bedrooms. Cen
tral air cond. 2 car garage. 
Full basement. Owner must sell.

' See John or call
DEMOON REALTY, INC. i

: f * * TZ I u" rrorrK' •

Biznio Proga— Mieste 
BUSS.. OPP.'— in TOWN

WANTEND-DEALERS 
to instil spriyed 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, j No fees of any 
kind. We are interested only in 
selling this foam insulation that we 
manufacture. • Can be applied all 
year round.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

! rn f

adresas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NOREIKIENg

26C8 West Wh SU Chloro, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
pasirinkimas rūštef J va Iri y prakiš 

MAISTAS Ii EUROPOS lANDtLIŲ.
 ’ .

— Korespondenciniu būdu 
naujai išrinktas liaudininkų cen 
tro prezidiumas pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas prof. Me
čys Mackevičius, vykdomasis 
vicepirmininkas inž. G. J. La
zauskas, vicepirmininkas ir 
“Varpo” redaktorius Antanas 
Kučys, kasininkas Mykolas Si- 
mokaitis ir sekretorius Stepas 
Paulauskas.

WRITE:

IMPERIAL COATINGS 
& CHEMICALS, 
4700 Wissahichon Ave.

PHILA, PA. 19144

Mr. Warren- (215) 844-0706

HELP WANTED — FEMALE 
parblninkly Mlhia _ _ _ __

WANTED WOMAN 
for child care, 

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

mm
— Iš liaudininkų į Vliko sei

mų išrinkti: Alena Devenienė iš 
Kalifornijos, Jonas Daugėla iš 
Floridos, Antanas Kučys iš Či
kagos ir Juozas Audėnas iš New 
York o.. Seimas atidaromas gruo 
džio 3 d. St. Petersburg© Lietu
vių klube. Posėdžiai bus Hap
py Dolphin viešbutyje.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 49th St, Chicape, III. 40429. — Tel. WA 5-273z / 
2233 So. Halsted Chicago, lit 40604. _ Tel. 1S+4T» 

V. VALANTlMAf

] SiunčiM-------------  4oL Ntxjlen^ prenimeratrf, FubfllejlnJo
vajau* proga paremdama* Ueturižką rpaudv

Q Vajaus proga prašau riųsti N»njiena* dvi savaite* susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _______________________ ...

IT

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

Vedu K. BRAZDZlONYTf '
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629

Tehf. - 778-5374

IMKITE BE BAIMES
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu 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 beismahte. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette 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 Remontu

ELECTROS ĮRENGIMAI, ~ 1 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto * leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai 
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS-- . 
_ 4358, Sc~ Washtenaw Ave.

52—80 M: AMŽIAUS . VAIRUOTOJ AI 
- TUttarW pusmefiuJ automobiliu 
□ability apdraudimas panti ninkami

«M5 S* ASHLAND AVI."'

'4
£

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas irTaisymas 
‘ 2646 WEST 69th STREET

TataL: RE public 74941

*

Seeking female companion age' 
mid 40’s to ini<j 50’s. Write to:
Box No. 216, % .Naujienos,

1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

miscellaneous 
]v»Irū» Dalykai

' ; Not*ry Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. MaptoMWL Tel. 254-74M
Taip pat daromi vertimai, glndnlv 
^kvietimai, pūdomi pilietybė* pra
šymai ir klioki blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Ava 
Chicago, III. 60632. T»I. Y A 74910

BEST THINGS IN LIFE

Frink Zipolte

GA 4-«6M

STATI FARM

1MSUBAMCIv -x
Slate Farm Life Insurance Com pany j

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pM TienlBteU 
UHun kailininką 

ChkMLfOjS 

NORMANĄ 
URŠTBINĄ

(ptairoa) ir 
677-8439

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

♦ Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia rudeninį linksmava- 

I karį, kurio pelnas bus skiria
mas lietuviškoms institucijoms. 
Linksmavakaris jvyks lapkričio 
19 d., šeštadienį, šaulių namuo
se, 2417 W. 43 St. Veiks laimės 
šulinys, pilna vakarienė, šokiam 
gros linksmas orkestras. Pra
džia 7:30 vai. vak., auka $8 as
meniui. Informacijoms tel. 776- 

3727 arba 925-4980. (Pr.)

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
(Super Rummage Sale) 

SKOKIE VALLEY 
TRADICIONALISTŲ SINAGOGOJE 

8825 E. Prairie SSL, Skokie 
Namų apyvokos reikmenys, apranga, 
avalinė, žaislai. Visos geros prekes 
už žemą kainą.
šeštadienį, lapkr. 5 d. 8-11 v^r. 
Sekmadienį, lapkr. 6 d. nuo 10 ryto 
iki 4 vaL po pietų.

riMMi

♦ Lapkričio 5 d. 9:30 vai. 
Jėzuitų koplyčioje bus atnašau
jamos šv. Mišios už a. a. Oną 
Subačius. Prašau gimines, kai-

mynus ir pažįstamus dalyvauti 
keturnedėlio šv. Mišiose.

' Petras Subačius
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