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Žuvo 3 Amerikos turistai
TACOMA, Wash. —, Iš Brazi

lijos ateinančios žinios sako, kad 
žuvo trys Amerikos turistai, kai 
didelis turistinis busas, besileis- 
damas Brazilijos kalnų keliais, 
paslydo ir nukrito nuo kalno, už 
mušdamas vietoje tris Ameri
kos turistus ir sunkiai sužeisda- 

_ x mūs kitus. Buvo suorganizuota
vyks Yurijus V. Andropovas, ekskursiją į Pietų Ameriką, kad

- t—--- -------------------- ------------- -----
jos viršininkas, tuo pat metu, [pietų Amerikos žmonėmis. Eks 

organizavo Takomos

Palūžę kalūkio pastatai skęs- - 
dėjo purve. Farmose žmonės nie 
ko neuždirbdavo, buvo viskam 
abejingi ir baisiausia tai, kad j 
šitie žmonės niekuo netikėjo. j

: J 'paskelbė žinią:
Vieną rytą, atėjusi į kiaulių 'valdžios šaltinių tvirtinimu, į-

farmą, atradau apsiparšavusias (Bejg-radą; oficialiam vizitui, at- 
dvi kiaules. Viena atsivedė 12,‘v . - • • -
paršelių ,antra 10-. Po trijų KGR, sovietų slaptosios polici-. galėtu susipažinti su gamta ir 
valandų neradau nė vieno. .Vie-.. 1 ......
na kiaulė paršelius nuspaudė. įada ten narstomos žino- kursi ją 
šėrėją ramiausiai užkasė juos 'gaus teisių problemos. Žmogaus šraineriai. Buše daugiausia ju

teisių gynėjantis ir tautų laisvo ir buvo. Braziliečiai suteikė hu- 
apsisprendimo - propaguoto j ams kentė j usiems pagalbą ir organi- 
Andropovo asmenybė yra sim- zuoja jų kelionę namo, 
bolis sovietinės priespaudos.

1956 jis buvo SS ambasado
rium Vengrijai. Jis koordinavo

Kai paklausiau šėrėjos, kodėl 
ji nesaugojo tų paršelių, ji at
sakė. “Džiaukitės, kad šerių neš. ,
mesiu darbą; ir tada Žinčisite; už4sovietų Jfciriuomenės dalinius, Į sakė tardytojams, kad-jis ga-: 

' J/dyką i>ė-šijo zo- 1 ’t7-1 1 —
otechnikė visiškai segavusi jo
kio atlyginimo. Žemės ūkio ma-

— Diplomatas Chanyung pa-

kurie tuo metu užspaudė veng- vęs $100,000. Viskas buvo gra- 
rų sukilimą,.1968 metais, čekos- ,žiai surišta ir- sunumeruota. Iš 

__ _  _______ . tovakijoe sutramdymo metu, jislto ryšulėlio jis pasiėmė $50,000 
; ši^os "nuolat lūždavę; arimo ko- vadovavo armijai slaptų agentų, ir išdalino amerikiečiams pagal 

kurie-veikė rytų Europoje. nurodytą sąrašą. Kongreso ko- 
(Elta- mitetas tyrinėja išleistas sumas.

.< š kybė buvusi jperĮ^ta, todėl nesi
tikėjo gero žiemkenčių sudygi- 
mo, - c -

Tą vasarą

r pai Kol sutaisę silosapiovę, prą 
: ( ej'usi ištisa diena, b žmonesLiri- 
' . są. dier^ šėdėlę ,be darbo. Pra

dėję krūvose Kaisti, kukurūzai 
ir rūkti dūmai, kaip iš laužo. Pa
sitaikę bažnyčioj trijų dienų at
laidai, ir žmonės neatėję i

rinės Biokyklos ihokytojų befmo į* 
kinių ir apylinkės . Įstaigų dar
buotojų talka. /.. . . . .

Šalčiams-ūžė j us. darbasfarmo 
se pasidaręs ypač sunkus; Ten, 
kur stovėjo gyvuįiai, nebuvo vi
siškai privežta pašaro. -Reikėjo 
jo yežti iš kolūkiečių kluonų, 
sės šiaudai ir šienas ten buvo 
sukrauti, “šitaip vežiojant pa
šarus, daug nubyrėdavo.-Kad 
sustiprintume pašarų apsaugą, 
buvome priversti, išleisdami ve
žimus, apmatuot juos. Taip pat 
matavome pašarus,, priimdami į 

. farmas”,
’ 5 Iškraunant šiaudus, net pat

sai apylinkės tarybos deputatas 
norėjęs parsivežti j namus 20 
kg, šiaudų, nes jis baigęs savo 
pašarą ir jo karvė buvusi nešer
ta. Zootechnikė žinojusi, kad 
dauguma kolūkiečių stokojo pa
šaro, bet šiaudų išsivežti depu
tatui nedavusi, nes “dar beviL 
tiškaesni kolūkio faunų reikalai’. 
Mat, “daržinėse švilpavo vėjai, 
nerimavo alkani gyvuliai... Dau
guma karvių jau nesikėlė... Mel 
žėjos negalėjo jų pamelžti.

šėrėjai per juosdavo karves vir 
vėmis, rišdavo tas karves prie 
lubų. Tik taip ant kojų pasta
tytos karvės pastovėdavo... Mel 
žėjos paskutinais žodžiais keikė 
savo gyvenimą ir kolūkio valdy 
bą. Tylėjau, nes žinojau, jei pa
sakysiu nors žodelį, jos, trenku-, 
sios kibirus, išeis iš fanuos”.

(Elta)

Saulėtas, vėjuotas
Saulė teka 6:25, leidžiasi 4:43

, Kongreso atstovai abejoja, ar Brežnevas tikrai ..
. . . ; rengiasi sustabdyti atomo skaldymą

- WASHINGTON, D. C. — Valstybės sekretorius Cyrus Van
ce •džiaugiasi-, -kad -sovietų' prezidentas Brežnevas viešoje kalboje 

’.pasiūlė nesprogrinti: daugiau atomo bombų. Jis siūlo jų nesprog- 
idinti-erdvėje,'ore, žemėje ar vandens, gilumoje. Brežnevas priėjo 
įsitikinimo, kad atomo bombų sprogdinimas yra kenksmingas vi
sai žmonijai. JAV jau seniai yra pasižadėjusios daugiau nesprog- 
dinti atomo bombų ir jų nesprogdina. Sekretorius Vance šiuo rei- 
kalu- rengiasi rašyti Sovietų Sąjungos prezidentui laišką, patar
damas oficialiai formalizuoti viešai paskelgtą Brežnevo pasiūlymą.

’ Senatoriai abejoja
’ Brežnevo nuoširdumu
Sekretorius Vance Brežnevo 

pareiškimą skaito tikru ir tiki, 
■kad jis kalbėjo atsakingų Sovie
tų Sąjungos valdovų vardu. Sek 
retorius žino, kuriais sumeti
mais kompartijos sekretorius 
paskelbė tokį nutarimą. Jis nori, 
ka Kinija, Pietų Afriką Izrae
lis, Japonija ir kitos valstybės 
nepradėtų sproginėti atomo 

bombų. Rusai žino, kad sproginė 
jimas kitose valstybėse nieko ge 
ro patiems rusams nežada. Ame 
rika iki šio meto nenaudojo ato
mo bombos savo valiai primes
ti. Ji net nepavartojo šios bom
bos sovietų ekspansijai pristab
dyti. Bet ar panašiai pasielgs 
Kinija, pasigaminusi kelios bom 
bas ir jas ar nenorės išbandyti 
priešo teritorijoje arba pastoti 
kelią kraštan besiveržiančiam 
komunistui rusui. Kinijos bom
ba gerokai aplaužė sovietų mar
šalų iliuzijas netolimoje ateity
je užvaldyti visą Aziją Ameri
kos. Kongreso atstovai, paskaitę 
Brežnevo kalbą, abejoja, ar jis 
prisilaikys savo pažadų. Iki šio 
meto pats Brežnevas ir sovietų 
Rusijos valdovai sulaužė labai 
daug pažadų. Senatoriai nenori 
tikėti, kad jis dabartinio laiky
sis.

Policija suima streikuo
jančius argentiniečius 
BBUENOS Aires, Argentina. 

_ Policija suėmė dioką skaičių 
streiikuojan&ų argentiniečių, pa

Katės ir katinai — 
seni žmonių draugai

NAIROBI, Kenija. — Moksli
ninkai, -tyrinėją rastus griau
čius, nustatė, kad jau prieš 6,000 
metų katės ir katinai buvo žmo
nių draugai. Dabar katės peles 
gaudo, bet ką tais laikais jos 
žmonėms darė — mokslininkai 
dar nenustatė. Jie tik žino, kad 
jau tais laikais buvo kelios ka
čių rūšys, kurios gyveno kar
tu su žmonių šeimomis. Pagal 
griaučius nustatyta, kad tos pa
čios kačių rūšys gyveno šiaurės 
Afrikoje, Europoje ir Arabijo
je. Ispanijos, Centralinės Euro
pos ir net Lietuvos katės buvo 
tos pačios rūšies, bet Didžiosios 
Britanijos Olandijos ir Turki
jos katės buvo kitokios. Skan
dinavijoje visai kačių senais lai
kais nebuvo: klimatas ten buvo 
per šalta Kiniečiai pirmieji pra 
dėjo kultivuoti specialias kačių 
rūšis ir pardavisėti jas arabams.
f ■ —.........r
reikalavusių pakelti algas 70, o 
vietomis net 100%. Streikuoja 
darbininkai, susibūrę į Perono 
suorganizuotą usiją. Jie reika
lauja, ka Izabelė Peronienė bū
tų paleista iš kalėjimo. Karo va 
dai ją suėmė, prižadėjo greitą 
teismą, bet jau virš metų visą 
reikalą vilkina ir jos neteisia ir 
neišleidžia. Policija yra pasiryžu 
si suimti peronistus ir patraukti 
juos atsakomybėn už viešosios 
tvarkos ardymą ir kliumą nor
malizuoti pramonės darbą.

Rudens .vaizdai

apie protesto demonstracijas Lietuvoje su šūkiais: “Rusai, grįž
kite.namo”. imant kokia priespauda dabar viešpatauja lietuvo- 
je, šitoksai protesto pareiškimas yra didelės svarbos Įvykis, ką su
prato ir didžioji Amerikos spauda, skelbdama apie tai .savo pir
muosius puslapiuose. Kai kur išeivijos lietuviai, išgirdę tą žinią, 
savo susirinkime su ašaromis giedojo Lietuvos himną, jungda
miesi savo išgyvenimais su prispaustais tėvyiiės žmonėmis.

Mes visi turime paremti tą pavergtos Lietuvos žmonių lais
vės šauksmą. Jie išdrįso reikalauti laisvės, žinodami, kad už tai 
gali grėsti kalėjimas ir ištrėmimai. Teišgirstai pasaulis lietuvių 
šauksmus!. Siųskime telegramas ir rašykime laiškus prez. Carte- 
riui, Valstybės sekretoriui Cyrus Vance, ambasadoriui Arthur 
Goldbergui ir savo senatoriams, prašydami, kad jie gintų ne tik 
Afrikos, bet ir Lietuvos žmonių teises į laisvę. Krašto valdžia tu
ri būti pavesta gyventojų daugumai ne vien Afrikoje, ’bet ir nau
josiose Europos kolonijose, jų tarpe visų pirma Lietuvoje.

Visi lietuviai atlikime savo pareigą, telegramomis, laiškais 
prisidėdami, kad Vilniuje įvykusi demonstracija prieš okupantą 
neišblėstų be pėdsako. To iš mūsų laukia pavergtos Lietuvos bro
liai. Su telegramomis ir laiškų tekstais patarnaus Amerikos Lie
tuvių Tarybos raštinė, 2606 W. 63rd Sar^ Chicago, UI. 60629;

Amerikos lietuvių Taryba

KRAUJAS ADDIS
ABAB0JE

Belgrado laikraštis “Daily 
Politica” pranešė žinias iš 
Etiopijos, kad Addis Ababoje 
pradėjus gaudyti karininkus 
opozicijos žmones, “didėlis 
skaičius liko užmuštų ir sužei
stu*. C
To paties laikraščio žiniomis,

RUSAMS DUONOS TRUKS .
Ūkininkus nuskriaudė, o per 60 metų neišmoko 

prisiauginti pakankamai javų . «
WASHINGTON, D. C. — Leonidas Brežnevts, Sovietų Są

jungos prezidestas ir komunistų partijos pirmasis sekretorius 
beruošdamas rusus pačioms svarbiausioms iškilmėms, praeitą 
antradienį padarė apžvalgą sovietinės sistemos 60 metų sukak
ties proga. Jis pasidžiaugė, kad šiais metais visi išpildė visus pa
sižadėjimus žemgs ūkio darbuose, bet turėjo pasakyti, kad so
vietų sandėliai šiais metais turi mažiau javų, negu ankstyves- 
siais metais. Sovietų Sąjungoje viskas daroma pagal planą ir pa
gal valstybinius apskaičiavimus, tai šiais metais valytų javų kie
kis 10% mažesnis.

Pasirodo, kad sovietų derlius 
nebuvo toks blogas, bet sovietų 
valdžia nemoka derliaus tvarkiu 
gai nuimti. Dažnai pernokusius 
javus užpuola lietus ir juos su
daigina, dažnai supūdo jau nu
plautus ir sudėtus į kūgius. Vė
liau sovietų/valdžios vežikai ne
tinka javams vežioti. Jų ir veži
mai netinkami;-?-; ^Dažnai derliui 
vežti naudojami raudonosios ar
mijos kariai, bet ir šie, buvę
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Grobikai paleido 
milijonieriŲ Caransa

-Amsterdamas, Olandija. — 
Žmonių grobikai, pralaikę mili
jonierių Maurice Caransa ketu
rias dienas, trečiadienio rytą 
paleido Amsterdame. Milijonie
riaus šeima, susižojusi su gro
bikais, sumokėjo jiems keturis 
milijonus dolerių. Olandijos po
licija visai nesikišo į reikalą. 
Jeigu policija būtų įsimaišiusi,1 Etiopijos sostinėje nepapras- rikos farmerių augintus javus

Atsirado Hitlerio sūnus
BONA. — Vokiečių istorikas 

Werner Mases, kurs renka me
džiagą knygai apie Hitlerio epo 
chą, tvirtina kažkur Prancūzi- : 
joje atrądęs Hitlerio, pavainikį 
sūnų. Nors daugumas <vokiečių 
spaudos^tebeabejoja, bet popu
liariausias dienraštis ilBild Zei- 
tung” sensacingu tonu paskelbė 
pasikalbėjimą ’ su’ ’ 59 mėtų' am-

nuvežti tiesiai į sandėlius. Ten-' žiaus p^r^Įzą ; Jean,- Lorret, - 
ka sustoti sugedusius ratus pa- kurs Bild Zeitung-korespbnden , 
■fcai^tif^Įist^preiriišius -maišos, fui pasisakė,“ęsmi^Hitlerio ,sū- 
užlop^L^K^'fž^nhd darlfeS ėi-Tibs”'. ~^'' - 'v - > ■ v 

nųbyra.| ^Jaser . tvirtina* -kad Adolfas 
Sandeliuose^^rišūomėt esu mą- jįįtier|s< Pirmojo .Pasaulinio 
žiaū jSvų,'ihegū laukuose. ! j.aro metais kapralo laipsniu tar 

Sovėtn valdžią labai ^a^naŲnavo Bavarijos pėstininku pul- 
kaitalioja kolchozų.pįrmįmnkus,1, ^^-^ ^ntythls šu ma- 
ągronomuą ir kitus aųkštuš' pa- jdemoiseIle į^ret ir tu santy- 
reigūnūs. Nevieną kartą buvo vaisius kurs
atleisti žemės ūkio ministerial 
su visais'naujai pastatytais pa
tarėjais. Sekančiais metais nau
jas ministeris gauna naujas ins
trukcijas ir pats parašo dar 
giežtesnius įsakymus, bet javų 
reikalai nepagerėja. Kiekvieną 
metą tenka rusams pirkti javų 
užsieniuose.

Nespėjo Brežnevas paskelbti, 
kad sovietų derlius mažesnis ir 
kad rusams reikės pirkti javų 
užsieniuose, Amerikoje javų kai 
nos pradėjo kilti. Sovietų Sąjun 
ga gali pirkti javus kitose vals
tybėse, bėt didesnį’ kiekį ji ga
lės įsigyti tiktai Amerikoje, sės 
šiandien Amerika yra pats di
džiausias pasaulio javų sandė
lis. Sovietų Sąjunga galėtų už
pirkti dabgiau javų Argentino
je, Australijoje ir kitur, bet tos 
valstybės neturi tiek javų, kiek 
rusams reikia ir nėra tokių at
sargų. Amerkoje pirmiausia so
jos pupelių bušelis pakilo 4 centų, 
b kitų jatų kainos pakilo 3 cen
tais. Visiems aišku, kad sovie
tų valdžia privalės pirkti Ame-

neturėdamas tėvo, įgavo šavo 
motinos vardą — pavardę Jean 
Lorret, ir buvo užaugintas Lor- 
retos tėvų kaip tikras prancū
zas. *■

Sensacija paaiškėjo, kai Jean 
Lorret motina prieš mirdama 
papasakojo, o dabar jis pats sun 
kiai sirgdamas, kurio dienos jau 
suskaitytos, pasakė: “esu Adol
fo Hitlerio sūnus”. Iš viso nors 
tiek naudos, kad pasaulis suži
nos, kad Hitleris nebuvo impo
tentas, pasakė Adolf Hitler Jr.

tai grobikai Caransa būtu nužu
dę. Apskaičiuojama, kad Caran 
sa turi apie 40 milijonų. Grobi
kai atėmė iš jo tiktai vieną de
šimtą jo turto dalį. Olandijos po 
licija labai atidžiai’ išklausinėjo 
paleistąjį. Pasirodo, kad grobi
kai kalbėjo bloga asglų kalba. 
Caransa yra įsitikinęs, kad jie 
turėjo būti iš Artimųjų Rytų, 
nes kalbėjo tokiu akcentu. Ca
ransa jų veidų nematęs, nes vi
są laiką jie dėvėjo maskes. Gro
bikai susižinojo su Cartnsos šei
ma ir gavo įsakymą nieko ben
dro neturėti-su policija. Amster 
damo policija nori gauti tikslias 
Informacijas apie grobikus.

tai padaugėjo darbo laidoji- sovietų kariuomenei ir policijai 
mų įstaigose ir ligoninėse, nuo išmaitinti.
to laiko, kai Etiopijos kairiųjų 
valdžia pasiskelbė išnaikin
sianti visus “ginkluotus kontr
revoliucionierius.“

“Politira” dar pranešė, kad. 
visiems buvusiems žemės 
ūkių savininkams, kurių že
mes valdžia konfiskavo, vyk
dant žemės reformą, buvę sa
vininkai likę bežemiais, buvo 
susimetę Addis Ababoje, da
bar valdžia įsakė grįžti prie 
žemės, kur valstiečių darbo or 
ganizacįjos parūpins jiems 
darbus.

ūkio sekretorius 
pareiškė, kad so- 

ruošiamas javu

AFRIKOS JUODŽIŲ 
VADAI NENORI 

DERĖTIS
SALISBURY; Rbdežija.—Bri

tų taikos pasiuntinys feldmar
šalas lordas Carver ir vienas, 
JAV diplomatas, trečiadienį 
tarėsi su, Rddėžijos kariuome
nės vadovybe, kaip baigti vyk 
stanti partizaninį karą.

Pasitarimu eigoje, juodžių 
Patriotinio Fronto vadovai,su 
kuriai • lordas Carver jau ma
tėsi anksčiau, Tanzanijoje, iš
šovė vieną stiprią raketą, ku
ri bemažko nepataikė į civili
nį lėktuvą ir $3,000.000 kašta
vusį klubą prie Viktoria Falls. 
Rodezijos užs. reik, ministeris 
Peters pareiškė, kad ta ataka 
tik rodo, kad partizanai nėra 
interesuoti derybomis išspręs
ti taikos klausima.

JAV žemės 
Bob Brigland 
vietų valdžios 
užpirkimas nepaveiks Amerikos 
javų kainų. Amerikoje yra pa

rkankamai didelės javų atsargos, 
' ‘kad galėtų labai lengvai parduo 

ti rusams reikalingą javų kie
kį, visai nekeičiant javų kainų 
Amerikos rinkoje. Amerikiečiai 
gali gaminti daugiau javų, bet 
brangiai kainuoja sandėliavimas. 
Sovietų valdžia nuskriaudė ūki- 
ninkus, atėmė iš jų žemę ir at
sargas, bet per 60 metų nepajė-Įmetu sovietų valdžiai trtklta 
gė įvest geresnės žemės ūkioį duonos.

sistemos, negu buvo. Anksčiau 
visi Rusijos gyventojai turėjo 
duonos ir galėjo, javų parduoti 
Vakarų Europai, o dabar per 60
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Susirinkimas Įvyks š m. lap
kričio 9 d. 7 yal. vak. Lietuviu 
East 185th Street.)' Visos tąuty- 
Eąst 185th Stme-. Visos tauty
bės'" yra kviečiamos susirinkime

keliais rubliais gyvenimas nepa
vydėtinas.
’ Jeigu lietuvą būtų., iki . šio

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejeguladyl

Buvo laikai, kad r Ameriko
je bedarbiai ir seneliai, kaip 
pasakoja, gyveno skurde ir net 
patiltėse nakvodavo. Dabar Ame 
rikos bedarbis ar senelis pensi
ninkas geriau gyvena, negu Ru
sijoje darbininkas. O apie pensi 
ninko likimą baisu ir pagalvoti.

Anot, jo buvę “kulokai norėjo 
kįto” bei valdžia jį paliko, Da
bar jis gyvenąs neblogiau už UL 
manį (Latvijos prezidentas); 
Aišku toks jaučiasi laimingu. 
Gal būt tokiais laimingais jau
čiasi ir Danutės giminės, šiaip 
lietuviai neša sunkią rusų oku-

šėnas, specialiai iš Vašingtono 
šiam posėdžiui Clevelandan at
vykęs Valstybės Departamen
to spaudos skyriaus valdininkas 
Preston, teisėjas Edvardas Ka- 
talinas, Council on World At
tains vykdomasis pirmininkas 
ambasadorius Emory Swank, se
natoriaus Metzenbaum specia
lus asistentas Ladd Anthony ir 
A. J Kasulaitis. Kuri laiką da
lyvavo " h* Lietuvių Namų pirm. 
Algis širdyąitis.. ‘c - - - ' -

Pąufiu?-' AlšėhHr '-vadovaujant: 
"dalyvavusieji smulkiai aptarė 
susirinkimo' detales ir pari. A. 
Kasulaitis; buvęs ilgametis - LK-’ 
DS bei VLIKo'narys, dabar Vi
durio Europos krikščionių . De
mokratų Unijos vicepirmininkas 
ilgėliau šia proga išsikalbėjo su 
p. Preston kai kuriais susirinki

vo jo iškelta. Saptuokos nętĮkrumo pripąžgt£ngsi|« by
las sprendžia apylinkės teismas.- gantuoJ^, 
netikra, laikoma netikra nuo sutuoktuvių MiŠrafe. B&pii- 
žinus santuoką netikra, vienas sutuoktinių turi duo^i il
sų antram išlaikyti, jei tas antrasis jų pats petffikit ne
gali jų užsidirbti ir buvo susituokęs sąžin^gaL Račiau 
toks sutuoktinis, kuris sudaro kitą santuoką arba santuą- 
kiškai gyvena be sutuoktuvių, nustoja teisės gauti išlai
komųjų lėšų. Pripažinus santuoką' netikra, sutuoktuvių 
asmens ir turto santykiams, tėvų santykiams su vaikis ir 
vaikų išlaikymui atitinkamai taikomi ištuokos ftuoį- 
statai. ■ ' L

feeder tokku 
įrak sutudk- 
juoktis lap 
susituokė Įiš

Kaip jau aukščiau’buvo šiame 
laikraštyje’ pranešta du JAV 
Valstybės Sekretoriaus pavadųo 
tojai lapkričio, pradžioje atvyks
ta j Clevelandą, kur padarys 
pranešimą Įvairiais klausimais, 
liečiančiais. pavergtąsias tautas

MbHy Pitcher loved her husband.
. So much so, that when he went into battle 

cttnngthe Revolution,she did too. Right by his side, 
Thea one day, while loading cannons, he was 

IdUed by a British bullet.
Molly knew the. time had come to take 

•©de in įer country. So she picked up .
where Her h

pastebėjimo^čarba nuo- prievartos jis
atvejais ne vėHąu •kaip per-V^^^^^^^^^su^u^y-. 
tūyių .diehoš.’J ganiuoką. gfe
tuoktuvių dieną bet katram, sutuoktinių nebuv.o suėję 
amžius; vyrui —-astuolioka metų, moteriai — šešio- 
lika metų. Taęiąū santuoka negali būtį pripažinta; netiki 
ra, jeigu žmona tampa nėščia arba; jeigu nepilnamečių! 
sutuoktiniui sueina įstatymo nustatytas 
žius. Santuoka ’pripažįstama netikra, jei
vo.tarpe tiesįo^ips eilės giminaičiaį o tai^i^t tkrieji ir 
bendratėviąi, bei bendraųiočiai broliai irrsešerys. San
tuoka pripažįstama netikra, jęįgu 'bet katro/sutuoktinio 
pirmoji santuoka nėra pasibaigusi. Reikalauti pripažin
ti sanatuoką netikra -galį, su aktinis, įkuria, ją sudąrydj- 
mas veikė sąžiningai, o 2&— 30 str. atvejais.bet katras 
sutuoktinis, kiekvienas suinteresuotas asmuo ir prokurores 
Sutuoktinio teisė reikalauti pripažinti santuoką netik-

gradp konferencijos., reįkalųs, o 
visas likusią laikau bus skirtas, 
kįaųsimanisjr pą^p.ęk^iąins. Nu 
matyta , taip pat. iL-Iaikp priva
tiems pokalbiams su abiems sye 
čiais. ; . .

Susirinkimo ręįkaląms galųti 
nai aptarti Cleveland© Lietuvių. 
Namų Gintaro valgykloje pietų 
posėdžiui buvo susirinkę (š. m. į ir baigiąs konferencijos snsirin- 
spalio 27 d.) organizacinio komi- kimo paruošiamuosius ' darbus, 
teto koordinatorius Paulius Al- a. e.

lOk-ipmasis ant’MSusituokia sąj-

Compounded
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

Sutuoktiniai gali būti ištuokiami Ištuokia., apylinkės 
teismas. Apylinkės teismo sprendimas sutuoktinio gaįi 
būti skundžiamas kasacijos tvarka Vyriausiajam Tribu
nolui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo. Ištuo
kiama abiejų sutuoktinių sutikimu arba ir vienam kat
ram sutuoktiniui pareiškus, norą išsituokti. Ištuokos pra
šymas pareiškiamas žodžių arba raštu tąm apylinkės tei
smui, kurio apylinkėje gyvena bet katras sutuoktinių.

* (Bus daugiau) >

woman
Vest, Assistant. Secretary of;muitų, šeimų sujungimo, Belgra 
State for European Affairs. Tarp 
kitko Patricia Dariau yra JAV 
Vyriausybės delegacijosčBelgra- 
de narė. ’ ‘ '• . ;

Abu Sekretoriaus pavaduoto
jai padarys trumpus prasėsimus 
liečiančius JAVėSov; Sąjungos

do konferencijos apimties, Bra
žinskų deportacijos' galimybės 
(tą rytą kaip tik PA paskelbė, 
Valstybės Departamentas nuta
rė vykdyti jų .deportaęiją), re
ligijos laisvės, tautinės kultū
ros-laisvės, bei apskritai valsty- 

santykius, žmogaus,tęjses, Bel-,binės nepriklausomybės klausi- 
— ' -------—ii—’— -'niais.

Departamento atstovas patiki 
po jog susirinkime abu Sekret-b- 
riaųą pavaduotojai buą pasiruo
šę išsikalbėti visais klausimais 
aiškiai ir nedviprasmiškai.

Rengimo Komitetui vadovau
ja Jonas Nąsvytis, šiuo metu 
jau grįžęs ią kelionėj Europoje

CHICAGO, ILLINOIS 6X0t
PfaoMt Yfrfinla 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

buvusi laisva ir nepriklausoma 
valstybė tai tikrai būtų pasie
kusi kelis kartus geresnio gyve
nimo ir gerbūvio, negu dabar 
esant Rusijos imperijos sudėty- 

Ije. Tai ir garbinimas ten esan 
eio gerbūvio, tik propagandinis 
burbulas. Juk Rusijoje komuniz
mas 60 metų egzistuoja bet vis 
dar eilučių prie krautuvių nega 

, Ii p na kinti. Vis dar trūksta 
) maisto. Milijonus tonų javų per 

Kita mergaitė, Dana Baluz-1 ka > menkoje ir kitur.
džiūnaitė, pasakojo: “Dabartį- | čia vėl iš Amerikos jaunuolis 
nės Lietuvos negalima palygin- Juozas Kazlas, pasidžiaugęs pa
ti su ta Lietuva, kurią mūsų tė- ‘ siektais įvairiais laimėjimais, ap 
vai pažinojo. Ji dabar panaši į gailestauja, kad nebuvę laiko su 
bet kurį kitą kraštą pasaulyje darbininkais pasikalbėti. Gaila 1 
ir būtų man mažai artima, jei- įteikėjo su darbininkais, jeigu bu 
gu ne giminės. “Ką gi? Dana vi-(vo proga, pasikalbėti. Būtų suži- 
sai nesusigaudo laike. Juk buvo nojęs, kad ok. Lietuvos darbinin- 
laikai, kad pamačius dviratį, vi
so kaimo vaikai subėgdavo pasi
žiūrėti, kaip Į kokį “dyvą”. Vė
liau jau ir automobilis nebuvo 
naujiena. Buvo laikai, kad Lie
tuva taip okupantų buvo nualin 
ta, kad ypač rytinėje Lietuvoje, 
įmonės badu mirdavo — patvo
riais buvo renkamos dilgėlės, pie 
vose rūkštynės ir kitokios žole
lės ir jomis buvo maitinimąsi. 
Kada Rusijoje žmonių milijonai 
badu mirdavo už javų varpos 

Į'nuskynimą tūkstančius i kace- 
tus grūsdavo. Tuo laiku Lietu
vai tapus laisvai ir nepriklauso
ma, po kelių metų maisto ir ki
tokių ūkinių gėrybių tiek buvo 
prisigaminta, kad milijonai to
nų į užsienius buvo eksportoja- 
ma.

kas, palyginus su Amerikos ir 
laisvojo pasaulio darbininku, tik 
ras skurdeiva.

Kada vad. “pažangiečiai” reiš 
kia džiaugsmą ir didelį pasiten
kinimą dabartiniu ok. Lietuvos 
gyvenimu, tai nieko nuostabaus. 
Jie su kūnu ir dūšia Kremliaus 
vadovams parsidavę. Bet kuomet 
pabėgusių nuo rusiškojo siaubo 
vad. dypukų vaikai pradeda 
skleisti prokamunistinę propa- 
gjandą, tai jau darosi skaudu ir 
graudu. Stasys Juškėnas

ŽU VĖdTo s

(Širdies klajonės)

Mane žuvėdros telydėjo, 
kai iš tėvynės aš plaukiau — 
manęs nore niekas neliūdėjo, 
bet truputį aš pats verkiau...

Iš vikingų uoluoto uosto 
palydi publika savus — 
kai kas sau ašaras nušluosto,, 
ir... aš — už akmenis visus...

asmeniu ,arbą jeigu Įsųįųokį 
antrojo sutuoktinio 
tinių gyveninius 
komas išga’dtti
baimės, kilusios dėl jam

2212 WET CEKMAK ROAD
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Valstybės Sekretoriaus pavaduotojai 
atvyksta į Cleveland© lietuvių salę

Surinko ir redagavo teisininkas jonas Talalas
(Tęsinys)

Jei tuokiamųjų kliūčių nėra, tai metrikų vedėjas 
nutaria sužadėtinius sutuokti Tuokiama viešai, patiems 
sužadėtiniam dalyvaujant ir ne mažiau kaip dviejų pil
namečių liudytojų akivaizdoje. Tuokiama šia tvarka: 
metrikų vedėjas skaito sužadėtiniams įstatymo straips
nius, kurie-kalba apie sutuokinių priedermes, o po to 
klausia kiekvieną sužadėtinį skyrium: ar sutinki N; N., 
būti N. N. vyin (žmona). Gayęs.teigiamą atsakymą, me
trikų vedėjas paskelbia, kad N. N. ir N.. N. nuo, šios va
landos yra vienas antram vyras ir žmona. Metrikų’ ve
dėjas sutuokęs tuojau pat surašo sutuoktuvių metri
kus ir susituokusių vidaus pasuose arba kitokiuose / as
mens dokumentuose pažymi jų susituokimą. Pažymėji
mą pasirašo sutuokęs metrikacijos vedėjas. • • v

III. Santuokos įrodymas.
Santuoka įrodoma sutuoktuvių metikais,Alen san

tuokos negalima įrodyti sutuoktuvių metrikais dėl to, 
kad metrikų knygos nebuvo vedamos ar, yra ‘p'uriaikin- 
tos, arba kad sutuoktuvių metrikai nebuyo.yj/jisejJrasųipi 
arba įrašyti.buvo sunaikinti, arba nenugalimų (ikkiųp|ų 
sutuoktuvių metrikų išrašams pristatyti, -tai-Santuokos 
sudarymą gali nustatyti teismas, pasiremdamas dtitb- 
kiais rašytiniais įrodymais arba ir liūdytoj^į? paPd’^y- 
mais. Santuokišką gyvenimą, teismas nustato, ątsižvelg- 
damas į aplinkybes, iš kurių aiškėja, kad . du..asmenys 
yra žinomi kaip sutuoktiniai: drauge gyveno,, turėjo 
bendrą namų ūkį, abu drauge augino- vaikus,’ teikė1 'Vie
nas antram pagalbą ir t^t. ’ . ' . j

IV. Santuokos patikrinimas < -• '
Santuoka pripažįstamą netikra," jeigu "‘'‘sutuoktinis 

nėra davęs sutikimo tuoktis,. ąrbą‘ią ^sutikim^"yrirdą^s 
būdamas nevisos sąmonės, arba bū’daZiąs suklydęs, ar su
klaidintas, arba tas sutikimas yržu'iišgaūl^%Ap^iet^,rta.

Ir vėl kaimynė. atpešė_prw?a- 
gandnjinio turinio kelią. Gimto
jo Krašto, numerius. Kaip jau 
žinome iš spaudos, kad ok. Lie
tuvoje lankėsi grupė jaunuolių 
iš Kanados ir. kitų kraštų, šių 
jaunuolių išvyka rūpinosi Vale
rija ir Liudas Stankevičiai.

Iš Kanados lankėsi šie jaunuo J pacijos naštą 
liai-lės: Danutė Beniušytė. Jo
nas. Brikis. Christina Jankers, 
1 iv:ja Stankevičiūtė, Rimas Pie 
čaitis, į ima Jurkutė, Stephan 
Bragi::etz, Irt .u Adomaitytė, 
Kris l'esntt.s, Dana Blauzdžiū- 
nait, Kristina Kličiūtė, Rūta 
Stankevičiūtė, Albertas Berno
tas, Zigmas Skučas ir Joana 
Adomaitytė, šie jaunuoliai ir jau 
nuolės, kaip rašo Gimtasis Kraš 
tas, dalinosi savo patirtais įspū
džiais su redlakcija.

Teisybė, dauguma savo įspū
džiuose labai santūriai pasisak.ė 
Gėrėjosi Lietuvos gamta, Tra
kais, Kaunu, Vilniumi, dėkojo už 
vaišingą jų priėmimą.

Tuo tarpu Danutė BBeniušytė 
porind“Galiu sakyti, kad Įsi
vaizdavau šį kraštą kitaip, žmo
nės čid gyvena geriau, negu bu
vau girdėjusi iš pasakojimų. 
Mūąų giminės ir apskritai žmo
nės, su kuriais susipažinom lai- 
mingesni, negu įsivazdavom”. 
Friie šios mergitės teiginio nėra 
ko ir. pridėti. Greičiausia mergai 
tė rašo teisybę. Juk ir ok. Lie
tuvoje sugebėję prie valdžios lo
vio prisiplakti, sugeba neblogai 
išsiversti.

Va, praeitais metais gavau iš 
ok. Latvijos buvusio vaikystės 
draugo laišką. Jis. buvo mažaže
mio ūkininko vaikas. Gerokas 
padauža. Vos vieną žiemą ištvė
rė pradžios mokykloje. Nerašo, 
kokiomis aplinkybėmis po ant
ros rusų okupacijos atsirado ok. 
Latvijoje. Ten jis buvo paskir
tas didelio kolchozo viršininku.

see us for 

0: financing 

AT OUR LOW RATES

nieji, yrą raginami-gaūsiai .susi- 

’ ’Valstybės Dėpąrtamentą‘susi- 
rinkįme aistot^.uš-,dū' Valstybės 
Sekretoriaus pavaduotojo rangą 
turį asmenys: Patricia M. Dė- 
rian, Assistant Seretąry of Sta
le for Human Rights and Hu
manitarian Affairs ir George S. r me kilsimais klausimais, k. a.

Žuvėdros — geros tokios, mielos 1
Jos lydi laivą... gal mane...
Taip! — tik toš.lakūnės sielos

Kolchozo pensininkui su 20 ir sutiks, gal, ir kilanr krante...
Arėjas. Kitkauskas įr žmogaus,tejąęs

Gripsholm” — Atlantas.
1933.XI.26 - - : c '
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'flTj
(Tęsinys) r,-

puslapį. Gal tai ten net užrašy
ti vertėtų.

šį kartą planus sumaišė rusų- 
japonų karas, revoliucija. Kai1 
vėl prasidėjo nauji tyrinėjimai 
1914 m. išvakarėse, apylinkių 
žmonės jau ir kalbėjo — bus ka
ras. Karas netrukus prasidėjo. !■ 
Todėl ir gimė legenda apie Ven-. 
tą ir Dubysą, kurios nuo senol 
gražiai sugyveno (iš tiesų, ben.( 
dru kloniu j vieną pusę net sa
vo vandenis poledynmety pluk- j 
dė), bet vėliau labai dėl kažko 

(susipyko, tikriausiai dėl Nemu? ( Dirbtinio kelio čia yra 102'km. lankymą. Į jų rankas buvo pa- r~ —•------- —
.visam laikui. Jų rūstybė tokia di įy^a keliolika šliuzų, tarnybinių Abu nuo Klaipėdos. L Prondzins 
(dėlė, kad nė nemėgink sutaikintpatalpų. Pirmojo pasaulinio ka- kis palaikė ryšius su Ventos ?— 

pats liksi nelaimingas ir ki- ro statinys buvo gerokai Dubysos statytojais, derino šliu- 
3 ’ | apgadintas, bet po karo netru- zų ir kanalo plotį, kad galėtų 

Vienu metu su Ventos — Du- ‘ kus vėl sutvarkytas. Augustavo plaukioti didesni laivai. Atrodo,

Kmai vertino savarankiško kelio 
%iš Nemuhoį Baltiją, kasimą, lau- 
v kė jo. Išsivadavimas iš prekybi- 
' nės priklausomybės nuo Prūsų 

būtų pagyvinęs to meto Lietuvos 
: ekonominį gyvenimą, štai senu- 
|‘kąs D. Poška šitaip savo epigra- 
•:įna sveikipa šio darbo pradžią: 
ir? ' " ■' : - fMūsų caras Aleksandras pra 
^idęd dąrbą Šventą.
51 Nesparkasų sudragin Dubysą 
?<ir Vertą.

i Dieve, duok jąm laimintai
(. Šimtmečio sulaukti. . | -- .__ . . . I n.c»*y yia S.VC. A.U4. įaunao vkvu pa-

j.Į O mum duok, idant būtų su n? ir j® Jis apsodintas medžiais, pasta- tekę kažkokie Leinge ir Eike.
^£uo Rygon plaukti-
M Prasidcjus 1830—1831 m. su- i 
j-kilimui,. kariuomenė buvo per- tiems keršto nelaimę užtrauksi 
.‘įneštą • sukilimui malšinti. Nors į .

('teigia- „ kasamas ke- keliu daugiausia buvo plukdo- būta kažkokių skirtumų: Ven-
.■ jna, kad 10,mln. rb;), bet prie J ' ■
; pradėtu. darbų nebuvo sugrįžta. .

. 1901—1905 m vėl buvo suma
inyta- tęsti statybas Ventos —
• Dubysos takoskyroje. Tačiau jau ■ igmys. uerai pasuiauuvva naiu-

f . daug .ką laikas buvo sunaikinęs: Į Augustavo trasa buvo sudėtin. raliomis' gamtinėmis sąlygomis, 
(..tašyti akmenys išlupinėti, pa--gesnė. čia iš Vislos per Būgą, Į Oficialiuose caro valdžios do- 
r naudoti aplinkinių bažnyčių sta- Narevą, Bebrą, kanalizuota Ne-1 kumentuose nuopelnai priskirti 
<-tyboms, jais buvo išmūryta Ne- tės upe, takoskyros ežerais, per j Vitei. Tačiau reikia manyti, kad 
„(•miuno .pakrantė Kaune prie Vy-; Juodąją Ančią buvo susijungta tiek Augustavo kelio, tiek Ven-
..tauto bažnyčios.- Ir dabar jie ten-su Nemunu. Pagrindinius dar- tos — Dubysos kelio kūrime da-

- tebėra, primindami įdomų Lie-’bus ir čia dirbo kariuomenė. Ka lyvavo ir vietinių žmonių. Pa- 
Xtuvos upių • laivyboj istorijos nąlas buvo baigtas 1839 m. | staruoju metu lenkai ištyrė, kad

■' ' ■ - IAugustavo kanalą projektavo
lenkų inžinieriai. Jiems Įsijun-

Į sukilimą, jų autorystė bu-

TRAKŲ PILIS NUO EŽERO PUSES

Svilonis negalimo 
reikalauja

Ter tris Naujienų numerius 
rašinyje “Kursai” Vilniuje yra 
tamsi dėmė išeivijos klystke- 

i liuose” tarp kitko A. Svilonis 
rašo, kad mūsų spauda išcenzū
ruoja RLB-nės ir Spaudos klubo 

j Altos seime sveikintojų vardus, 
kritikuoja Vatikano politiką, bet 

(“tuo tarpu negirdomis pralei- 
jdžin tokių Kapsuko universitete; 
'lituanistikos “kursantų” sklei
džiamą prokomunistinę propa
gandą”

Atrodo A.‘ Svilonis jau per
daug ] 
riaus vaikai uoliai platina bilie-

Gravitacijos jėga yra lygi dvie
jų masių M ir m. sandaugai, 
padalintai iš nuotolio kvadrato 
ir padaugintai iš konstantos.

Jeigu dvi masės po vieną gra
mu yra vieno centimetro nuo
tolyje, jų traukiamoji jėga yra 
O,OJCCltI)3fi/‘7O dyno. Toji jėga 
išreikšta dynais yra vadinama 
gravitacijos konstanta.

Žemė tra ikia prie savęs 
nuli, mėnulis traukia tokia 
jėga žemę. Tarp žemės ir
nulio yra besvorė vieta, kur bai
giasi žemės gravitacijos laukas 
ir prasideda mėnulio.

Nuo žemės centro ligi įnėnu-

mė
li it 
mė-

reikalauja. Jeigu iedakto- |jo eeidro yra 384,000 kilome-
trų. Kadangi mėnulio masė yra

lias per Augustavą iš Vislos Į’ mas Suvalkų miškas. 
Nemuną. Šiuo darbu rūpintis Į 
caro vyriausybė paliepė vieti

niam Lenkijos iždui.

Augustavo kelias yra suma- 
jniai sukurtas hidrotechikos Įren 
įginys. Gerai pasinaudota natū-

. tos — Dubysos kanalas dėl van- 
'dens stokos buvo suprojektuo- 
"tas saūresnis.

Iš “Mūsų Gamta”

Slaptoji milicija ir 
Agitpropas tebedirba

pradeda skleisti artimesnio 
bendradarbiavimo idėjas su 
krašto pavergėjais, pasigirsta 
smerkimai disidentų ir kovoto
jų už laisvę. Galbūt likę Lietu
voje giminės, prašo nesireikšti 
tautinėje veikloje, kad jiems 
kuo nors nepakentų.

John Barron savo knygoje 
“KGR, The Secret Work of So
viet Secret Agents” smulkiai 
aprašo, kaip komunistų slaptoji 
policija veikia. Ji naudoja fan-j 
tastiškiausias ir žiauriausias' 
priemones, telkiant agentus-iš- 
davikus-pranešėjus. Įdomus yra 
škyrius: “Disinformation-PpisoJ 
ning Public Opinion”. Tame)

tus j atsiųstų mus skaldyti so- mažesnė už žemės masę 81 kar
ietų koncertus ir pats dalyvau-.tą, tai ženiės ir mėnuUo gravi.
* _ * _    _ _ . j i ■ X- v w I rja, jeigu redaktoriaus vaikas 
važiuoja Į tuos Kapsuko kursus, 
o paskui propagandiniame ok. 
Lietuvos laikraštėlyje išliaupsi- 
na 1
gražų gyvenimą, tai kaip gi toks 
laikraštis apie kitų kursantų 
liaupsinimus galėtų rašyti?

Tai būtų iš jų pusės baisiai 
nelogiška ir net veidmainiškas. 
Tai ir neverta reikalauti, kad 

ąn"l jie patys prieš save prieštarau- 
tų-

tacijų laukų ribos yra maždaug 
346,000 kilometrų nuo žemės.

_ Toje vietoje būdami daiktai nu-
- }” įstoja svorio. Tokia besvorė pa- 

tenykščius laimėjimus ir dėtis s(atįnė

Stasys Juškėnas

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., TeL VI

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

, ’"Voląre Premier Coupe . .

<;Qirj$er- Plymouth - Arrow mašinos ir
r Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.

(Vartotos mašinos — urmo kainomis)
Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Kita besvorė padėtis yra di
naminė. Kadangi daiktas krin
ta žemyn, praranda svori. Jeigu 
paimsime du daiktus, vieną sun- • 
kų, kitą lengvą ir juos surakinę 
spiruokle leisime kristi, spi- 
ruoklė nebus Įtempta.

Kokia žmogaus savijauta yra 
nustojus svorio, galima patirti, 
kada krinta žemyn. Šokant nuo 
aukštos vietos, tuo momen
tu prarandama svoris. Tuo mo
mentu pasikeičia savijauta. At- 

irodo, kad jis pasidarė tuščias. 
(Juntamas kutenantis smelki- 
mas. Toks pat jutimas atsiran
da, kada lėktuvas Įskridęs į oro 
“duobę” smunka žemyn.

VI. Valinevičius

“Tėviškės Žiburių” 42 nr. yra skyriuje smulkiai aprašyta, kaip I BESVORE PADĖTIS 
-sovietai mcJca klaidinti pašau-į yra dvj besvorės padėtys — 

straipsnis apie keliauninkus Į lio opiniją pagal jiems naudin-Įsta(inė jr dinaminė. Gravitaci-Į
Tia+.iiv^ ni r»š šit Aiži- g’a linija?, * - _ r___  I

Pavergtiesiems ir laisvėje esan 
tiems- ■ lietuviams kelia susirū
pinimą ne tik Agitpropas ir 
KGB, bet ir privilegijuoti bend- 
dadarbiautojai bei tiltininkai.

atspausdintas Stepo Varankos sovietai moka klaidinti -pašau-į Yra dvi besvorės padėtys — 
'cfofino in rlinominp CrrjYvif JAri-

okupuotą Lietuvą, jų pasikeiti
mą, tragikomišką baimę ir at- 

nepripažinta, nutylėta ir pa-! vykusių nenorą atvirai kalbėti.
sisavinta atvykėlių iš kitur. I Nežiūrint natūralaus' ilgesio ir

. , ... , _ 11 meilės savo artimiesiems, visusAugustavo projektą sukūrei , . _ . . ■, . .xr-l- .......... T (slegia rūpestis ir ima baime:

“Juokingai ir tragiškai atrodo,' Jie nestik suskaldė‘išeivi ją, bet 
kai atvykęs sūnus ar duktė pas ir sukėlė nepasitikėjimą paver 
tėvą bei motiną baimingai klauĮgtoje- tautoje. Nors neaukojal 
šia: “ar čia nėra paslėptų mik- ne Balfui, nei Lietuvos laisvi 
rofonų?” Mums tai skamba juo- vinimo reikalams, o taip pat nė-1 
kingai. Prieš keletą metų Ka-J ra nei žodžio pratarę ar rašę1 
nadoje lankėsi, keli žymūs par-Į amerikiečių komunikacijos ins-.

jos Įtakoje kiekvienas daiktas 
turi svorį. Gravitacijos jėga 
apskaičiuojama pagal Newtono 
formula. Dvi masės M ir m 
traukia viena kitą prie savęs.

ne Vite, o vietinis inžinierius Ig 
notas Prondzinskis. šis žmogus 

keliui trasą gamtoje. Iš
likę yra jo laiškų, atsiminimų 
apie sunkai praeinamus Augus
tavo miškus. Jis aprašo pelkių 

kaimelius, j kuriuos 
tada tiesė medinius lieptus. Ap- 

, kad dar čia po senovei ne
gyventųjų vertėsi medžio 

anglių deginimu, balų rūdų ori
ginaliose krosnyse lydymu, bi- 

Įtininkyste. J. 'Prondzinskis mi
ni iš Prūsų atsiųstų šnipų apsi-

cc

lais-1

SEN. FRANK D. SAVICKUI PAGERBTI

ŠEŠTADIENĮ, š. M. LAPKRIČIO 19 D.

PERSONALITY LODGE
.’i'.''... '■ 1

6649 S. Archer Ave. Chicago, Illinois
• DAINOS
• SVEIKINIMAI

6:30 valandą vakaro
Vakarienė ir gėrimai 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIEN
7; • Vietas prašome rezervuoti iš anksto
HAISTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60688

“ - arba telefonu HA 1 - 6100 " ' "’’Si'i

LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

eigūnai. Jiems buvo sudarytos'titucijose, bet nori vaidinti pat 
sąlygos nueiti j. privačias vaka
rones ir pasikalbėti su tautie
čiais. Jie vengė prakalbų ir at
viresnių pasikalbėjimų dėl mik 
rofonų baimės. Jie taip pat ven
gė atviriau .pasisakyti, kai su 
jais sykiu būdavo kitas jų tau-, 
tietis iš Lietuvos^.

Atvykęs svečias iš okupuotos 
Lietuvos, dalindamasis su savo 
gimine ilgų metų nesimatymo 
ilgesniu, nutildo savo balsą ir 
pereina į šnibždėjimą, pasako
damas apie savo ir kitų tautie
čių vargus bei kančias. Ar tie1 
maskviniai pamokymai išvyks-, 
tančiam j užsienį tiek baimės! 
įvaro, ar tai tos “laimingos ša-J 
lies” sistema taip vargšus įbau
gina, kad jie bijosi net savo še
šėlio. Policinė- sovietų sistema 
priverčia žmogų būti labai at- 

Į sargiu. Gerai žinome, kad nie- 
Įkur pasaulyje nėra tokios šni
pinėjimo ir išdavinėjimo prie 
vartos. Tam niekšingam darbui 
žmonės yra priverčiami Įvai
riom suktom priemonėm. Atsi
randa ir parsidavėlių, kurie sa
vo tautiečius siunčia į kalėjimą 
ar Sibirą. Yra pavyzdžių iš Sta
lino laikų, kad vaikai skundė 
savo tėvus, kurie buvo sušau
dyti, o vaikai gavo medalius. 
Tokiam Morozovui už tėvo išda
vimą yra pastatytas set pamink 
las.

Iš vykstančiųjų lankyti savo 
giminių okupuotoje Lietuvoje 
teko girdėti tokius posakius: 
“Važiuoju, bet bijau, kad nepa
kenkčiau giminėms”. Yra ne
mažai norinčių vykti, bet bijan
čių. Sako: “gali prisikabinti 
prie mažiausio dalykėlio”. Vie
toje džiaugsmo' — baimė ir rū-

I pestis. Planuojantieji išvykti 
1 veikėjai savo veikloje “apsnūs

ta”, vengia pasisakymų prieš 
komunizmą ir Sovietų Sąjungos 
sistemą, nesirodo viešumoje.

Grįžusieji iš viešnagės dažnai 
taip pat vengia komentarų ir 
atviresnių pasisakymų iš kelio
nės. Yra jaučiama jų baimė dėl 

| likusių ten giminių. Lankymo 
; simptomai jau pradeda reikštis 
ir išeivijos bendruomenėje: vie
nas kitas nutolsta nuo veiklos,

•riotus - ir atsisėsti nuotraukoms 
kartu su kovotojais bei veikė
jais už Lietuvos laisvę ir rasti 
vietos svetimųjų propagandai 
patriotinėje spaudoje.
'■ ‘ - ■■ K. Petrokaitis

Jau kuris laikas atspausdintą Jr galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 (1869-1953) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 564 psL. Kains 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pimot 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytMai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataSSškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. - z- e

Norintieji šia knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti: - ■ if

1739 So. Halsted St, Chicago, M'«Q608 ||

I ■ 
i 

I 
| 
I

• ♦ "Pūpšo/boba patvory pilna 
•vandens." vidury......... (Šulinys)

i VE R SA
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

I _ NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— Friday, November 4, 1977

palūkanu, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita 
neša

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos. v-— v -•

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

Fsnc 
hhf-i >1’

TąiipyKite dabar 
pasėmus

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 

. užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams Įsigyti.

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

Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

X 
s" 

S;
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.tn is oer cout

Saulėleidis

mą, disposuojantį daug prana-

(Bus daugiau)

MARIJA POVILICNAITĖ

Gardino. einame

(Bus baugiau)

$7.50
Į2JK

riaušių1 antidemokratinių sąjū
džių ‘atstovai, Išėję į-demonstra
cijas prieš komunizmą ir tautos 
pavergimą su laisvės ir žmogaus 
teisių reikalavimais neparemia 
kova, bet- ją profanuoja, šuns

Wytenio iškeltą kontroversiją ir 
nepasitikėjimą prez. Carteriu ir 
•bendrai Amerikos vedama poli
tika. Jei tai tiesa, kad prez. Car 
teris sąmoningai nenorėjo pasi
rašyti Pavergtų Tautų Savaitės 
proklamacijos, o nudeisė -fk dėl 
darbų perkrovimo, tai tolygiai

pusei metu __
rienani menesiui

panašiai elgėsi. Amerikos prezi
dentai savo sprendimuose vado
vaujasi ne vien politiniais, tet 

’ir moraliniais sumetimais. Dik-

$18.0C 
$4.00 

»±.oo

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. HJUNOia

Titnago peilis
buvt> aitrūs

ŠVENDUBRĖ, RAIGARDAS, 
ČEPKELIŲ RAISTAS

adiuse JAV vietose 
cnetams____

pusei metu ___

Užsieniuose- 
pusei metu — 
vienam mencsmi 
metimu — __

reigūnus, kad būtų pravestos rezoliucijos apie nepripa
žinimą Sovietų Sąjungai pagrobimą ir £jWgiiną' Lietur 
vos į Sovietų imperiją. Pagaliau Los Angeles ALTo pir
mininkas buvo paskirtas Lietuvos garbės konsulu Los 
Angeles mieste, o ’ne tuščiaviduris pleperis. Lietuviai 
pasirinko kitus vadus iir dirba naudingą darbą.. D ką

Pirma jis norėjo sunaiknti ALTą, o 
toliau jį pulti, jis yra įsitiki

nęs, kad visų jo nelaimių šaltiniu yra ALTas, todėl va
noja ne lietuvių tautos priešus, bet naudigą'darbą dir
bančius lietuvius. Didžiausiu Barzdūko nelaimių kai-

Fublished Daily Exept Sunday by The Lithuanian Newi Pub. Co^
1739 So. Street, Chicago, 111. 60608, Telephone 421-6100

Gynimosi laikotarpyje Ame
rika, kaip ir kitos demokratinės 
tautos, galėjo ir turėjo naudotis 
nacionalizmo jėgomis, bet perei 
nant į ofenzyvą turės remtis 
vien demokratiniais sąjūdžiais.. 
Ta kryptimi Amerika ruošia dir 
vą jau nuo seniau. 'Prieš keletą 
metų buvo likviduotas Europos 
Laisvės Komitetas, jau kelinti 
metai nebesą ūkiami Pavergtų 
Tautų seimai; Egzilmiai veiks
niai praktiškai yra’ignoruojami, į 
vien ALTuĮpaliko Amerikos pri 
pažinimas, .nes, jame mato atsto
vaujamą Amerikos lietuvių išei
viją, sudarant lietuvių tautos de 
mokratirų avangardą, fė ’ -S;

Taip trumpai suglaudus mėgi I 
'nome išaiškinti New Yorko Sts.

mės neišsprendžia.
Mokytojas Barzdukas, turėjęs vadovauti visiems 

pasaulio lietuviams, jau ir geriausių savo draugų stu
miamas į šalį. Iki šio meto, kol fronto vadas puolė, tai 
jis buvo atitinkamai pagerbtas. Bet kai vadas pralai-

vių kalbos mokyti, bet ne visuomeninio darbo dirbtu 
Šioje srityje jis gali tik mokytis, bet ne mokyti.

su 
mis.

$30.00
$16.00
$3.00

Amerka savo pasaulinėje po- tos ir valstybės labui. Tais po
litikoje siekė sekančių tikslų: j 
Išvengti Pasaulinio karo: sus-

(Komentarai)
(Tęsinys)

Dienraščio kainos 
hicaxnje ir priemiesčiuose.

tzeuau* $30.00
^usei metu ____________ S18.60
Tim* menesiams ______ _ $8.00
ponam ęS 00

kratijos idealų nešėjo, ir toje 
'dvasioje jos vedamos pasaulinės 
Į politikos, lietuvių tautos laisvės 
siekimas turi būti suderintas su 
Amerikos idealais ir jos: politi
ka. Be demokratijos idealų lai
mėjimo prieš despotizmo ir -to
talitarizmo jėgas jbūtų bepila
me ’ir beviltiška lietuvių tautos 
laisvės

Liudvikas, prie Staniūnų persikėlęs per Katrą su lie
tuvių ir lenkų būriais, Žuvo mūšyje . tęs Pelesos, 
ežeru). .

Nuo Dubičių miško kelelis veda tiesiai iki deši
niojo Ūlos intako. Čia apsistojame nakvynei.

Ir vėl vargingas kelias, supelkėjusiu upelio slė
niu, paskiau — kokius penkis kilometrus jaunuoly
nu, brūzgynais ir mišku be tako iki Krokšlio, šumo, 
kaimų. A

Krokšlys ir Sumas — du kaimai, Ūlos skiriami, 
. alų i Į>’rmas*s ’h?? laiką priklausė Vilniaus apygardai, ant 
s trasis

dėlę organizaciją, neturėjęs reikalingos tolerancijos su 
su kitaip .galvojančiais lietuviais, vietoje rimtų įtiki
nančių argumentų, jis Įsakinėjo savo.’leitenantams me
sti iš organizacijos tuos lietuvius ir -net ištisus organi
zacijos padalinius, jeigu jie be jokių prieštaravimų ne-i 
priima vado principo ir neveda vado skelbiamp politi
nių tiesų- Dar prieš Barzdūko atsiradimą Amerikoje, 
buvo stipri lietuvių bendruomenė, kuri mokėjo . dirbti 
naudingą lietuviams darbą. Nekartosime jų atliktų dar
bų, bet tiktai tarsime, kad didelė Amerikos lietuvių' 
dauguma pasirinko kitus- vadus. Barzdukas neįrodė, 
kad jis sugeba vadovauti. Vadas skelbiam didelius šūkius 
ir veda minią tų šūkių vykdyti Vadas minių negali ve
sti instygomis. Jis negal sukurti didelės 'organizacijos, 
dublikuodamas kitos organizacijos vedamą darbą.

Kaip Lietuvoje, taip ir Amerikoje -lietuviai pasi
rinko kitus vadus. Lietuvoj lietuviai nebendradarbiau
ja su okupantu. Jie kovoja prieš įsibrovėlius ir kėlia 
viešumon baisų jų išnaudojimą. Taip ir Amerikoje lie-

Clos vidapoi slėnis nuo Rudnios iki Zervynų pri- 
Idatiso Glbs landšaftiniam draustiniui. Jis beveik vi-' 

Čia saugomos Pietry
čių lygumai būding zandniės terasinės lygumos, ko-į 
po»r apaugusios kerpšiliais, įdomus upių tinklas, pel
kės, termokarstiniai ežerėliai, o taip pat reti augalais 
pievinis šalavijas, ilgagalvis »dobilas^ kalninė amir i 
ka ir kiti.

Ūlos vanduo skaidrus ir tyras 
maitina požeminiai vandenys, šaltiniai šaltinėliai

Nors Mančiagirė 
čiau kelionės baigti dar negalim 
Tyli po patį kaimą.

Tai vienas iš įspūdi ilgiausių respublikoje dide
lių padrikų kaimų. Iš formos jo amžiaus nustatyti

Subscription Rates: « trinu mėnesiams
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per' vieDam 
six month, $8.50 per 3 months. In „ 
other USA localities $26.00 per year, Kanadoje.
$14.00 per six months. S7.00 per metams ---------
three months. Canada $30.00 per year 
other countries $31.00 per year.

Naujienos eta* kasdieu UaHrlsn 
sekaiadieuius Leidžia Naujiena Ben 
<iro»^ 1738 So Haiirted St. Chicago 
m. 60608. Telet HAymarket 1-81OC 

$26.00 Pinigu* reikia dusti pašto Motes 
$14.00 Orderiu kartu su užsakymu.

L. Narbutui atminti (Istoriko Teodoro Narbuto sūnus. la> ramybė, reta žmonių. Beje, ir per visą kelionę jų neįmanoma, tačiau galima manyti, sjog jis susifiirnia- 
vo dar prieš valakų reformą (apie XVI 'ttttižių>. Ne
teisingi sodybų kontūrai ir žemės sklypų išskaidy- 
mas rodo, jog šiose vietose organizuoto žetneA valdy
mo pertvarkymo nebuvo. Taigi, Mahčiagh'ė 'įllėtė'si Sa
varankiškai. -Kaimo .planinė -struktūra -gana sudėtin- 

Pelesa — buvo ga’ idonii: daug aklagatvių, papildomų gatvelių. Ra- 
I drikai išsidėsčiusios įvairių formų sodybos darniai 
1 įsilieja Jį vaizdingus pefeažus.* (Kitas maždaug toldio 
dydžio ir tipo kaimas Pusločiai). ,

Tame gražiajame kaime arba šalia jo *ir 
nakvojame. -

Sekančią kelionės dieną — aštuntąją
Clos slėniu pro žiūrų ir Paulės kaimus iki santakbs 
su Merkiu. .Aplink miškas, žygiuojame be tako. Nuo 
čia A-Ž030 ’pėr l’uvočiūs nukeliaujame iki plataiis, 
gilaus, įspūdngo Skrobjaus slėnio. Puvočiuose —|1- 
gėlešnfe sustojimas, turime (progos palyginti juos Šu 
Mančiagire.

Po nakvynės 'kopttme jj> statų Skroblaus slėnio 
krantą ‘ir A-221U ’mišku be tako, 'b^audamiesi per jah- 
nuolyntis. brūzgynus, pMiekhlttfe Sunupį, o nuo čia 
miško keletu — iki Randamonių, . Tai miško darbi
ninkų kaimelis su gražia girininkija, tvenkinėliu, sb- 

mal, ją gausiai Netoliese —- nemaža ‘bebrų užtvanka. Nuo Ran
damonių A-Ž170 per supelkėįaAį mišką iki Ratny- 

pariekiama jbu vakarėjant, ta-i čėlčs ir kateterio. tTMfci, vėl ggį-
reika pasidai-į atgal. Nakvoti sukame prie labai gražaus Eše- 

1 rinio ežero. , »

čiais kolektyvizmo principais 
_______________________ , remiasi komunizmas, sudaręs sa 

gas Barzdūko samprotavimus nukišo į galą, tai kiek-į kalytį komunistinį monolitą ; |vo valdančią klasę ir reikalaujan 
vienam jau aišku, kad Barzdukas liko be glaudžiausių-išjungti Maskvos dominavimą. tis dirbti liaudies labui. Tautu 
bendradarbių. Mokytojas Barzdukas gali laisvai lietu- išsilaisvinimo procese ir | nis kolektyvizmas negali atšilai- 

'žmonijos revoliuciniuose sieki-į kyti prieš totalitarinį kolektyvia 
muose pertvarkyti savo gyveni
mą naujais pagrindais; paruošti j šes nę organizaciją ir idėjinius 
sąlygas ir jėgas idėjinei ofen-* ginklus.
zyvai ą pačią Sovietų imperiją.

Sustiprėjus Vakarų demokra
tijų jėgoms Europoje buvo gali
ma Helsinkio konferencijoje pe
reit į idėjinį prieš puoli prieš Mas 
kvos ideologinį ir psichologinį 
veržimąsi į Vakarų, pasaulį.

■I ir II Pas. karo laimėjimą va
kariečiams užtikrino demokra
tijos idėjos, nesamos jiaverg- 

j toms tautoms, per-apkasų linijas 
[ir despotizmo- užtvaras. Pana
šiai mūsų laikais Maskvos .už
keltas geležines uždangas tegali 
pralaužti tošLpacios demokrati
jos Idėjos, žmogaus teisių įgy
vendinimas išplaukalš flemokra 
tįjos idėjų siekiančių Sužmogin
ti žmogų, kai tuo tarpu nacio
nalizmas pajungia žmogų fau-

Čepkelių raistas — botaninis zoologinis drausti
nis. Jo plotas 5858 hektarai Tai didžiausioji Lietu
vos pelkė. Pietrytinė jos dalis, esanti Katros slėnyje 
vadinama Katros, pietvakarinė — Piemenėlių pelke. 
— Čepkeliuose yra daug nedidukų ežerėlių, — 
Didysis Ežerinis, Mažasis Ežerinis, Aklikas, 
jotis, Krikinis. yra nemaža įvairaus dydžio 
pusiasalių, tačiau labiausiai paplitusios plynės 
kur-ne-kur Išsimėčiusiomis nedidelė 
Pelkė pradėjo formuotis užželiant 
buvusiems mažiems ežerlėliains.

sė barzdukinių agitatorių kalbų, bet ateityje jau Teika- 
laus darbų. ALTas nekliudė Bendruomenei organizuo
tis, ALTas net nesigynė, kai Bendruomenės vadukai 
grobė Lietuvos laisvinimo darbams duodamas aukas, 
net kad patyrė, kad tos aukos, anot Nainio, buvo išeik- daro Barzdukas? 
votos bereikalingoms kelionėmse ir tuštiems pasitari- dabar j'au jis rengiasi 
mams, tai nusisuko prie Amerikos Lietuvių Tarybos ve 
damų darbų. A .?'

ALTas suorganizavo Kudirkų išlasvinimą ir ap
mokėjo jų keliones iš Maskvos į Ameriką. ALTas gavo tininku buvo ir tebėra pats mokytojas Stasys Barzdu- 
svarbius prezdento Fordo pareiškimus apie “ pavergtą kas. Bet to jis dar nežino. Jau metas, kad įis nustotų 

administracijos pa- kitus kaltinęs. ,

šieji jo draugai nustoja respekto. - Kai vadas, vietoje 
puolimo pradeda gintis ,tai reiškia, kad jis jau nebe va 
das. Jis jau bijo, kad nebūtų pasmerktas, todėl ir ra
šinys pavadintas “Nuo pasmerkimo ginantis ” Jo pa
ruoštas rašinys nepateko į pirmąjį arbą įžanginių pus
lapį, greta smulkių garsinimų. Tai žino kiekvienas, ku
ris kiekvieną dieną skaito laikraščius ir išmoko vertin
ti vadų bei vadukų laipsnius.

Barzdukas tikėjosi vadovauti Amerikos lietuviams^ 
bet nejučiomis ta vadovybė išsmuko iš jo rankųJ 
Ji išsmuko todėl, kad buvo bloga vadovybė. Noras va-1 
dovauti buvo didesnis, negu patys gyviausieji lietuviui 
reikalai. Patys bendruomenininkai, Barzdūko pasirink
ti bendradarbiai, rado būdą juo atsikratyti. JĮ padarė 
garbės pirmininku, kad jis nesikištų į Bendruomenės 
reikalų valdymą. Pagaliau, jis buvo atleistas ir iš Pa
saulio lietuvio redaktoriaus pareigų. Mandagus Bro
nius Nainys galėtų Barzdukui skilties neduoti, bet jis 
Barzdukui leidžia savo minčių atgarsius dėstyti mėne
siniame biuletenyje. Bet ir Nainys jį nustūmė Į galą. 
Pasaulio lietuvį mažai kas skaito, o jeigu kuris ir skai- . 
to, tai nekreipia Į jį reikalingo dėmesio, bet kai-Drau-

ETTTSBURGH, <>a. — Moks
lininkai nustatė, kad titnago 
peiliai buvo laibai-aštrūs. Kol ne
buvo vario, geležies ir plieho, 
turkai naudojo nepaprastai ašt
rius titnago peilius. Titnagą nau 
'dojo tlghiai praskelti, o peilius 
kailiams lupti. Iš kailių darė už
dangalus ir drabužius. Oda pri
valo būti gėrai išskusta, kad bū
tų patogi-ir ilgai Taikytų.

nedaug tesutiksite — bene vien gyvenvietėse.
Čia, ties C’la, aukšti smėlėti skardžiai — konti

nentinės kopos.

Ūla prasideda Baltarusijoje, Pelesos apylinkėse. 
Jps ilgis — 85 kilometrai. Iki praėjusio amžiaus vi 
(ftirio dabartinis Clos aukštupy 
Katros aukštupys. Tuometiniam Clos aukštupiui be-j 
sigraužižint gilyn, jos ištaka slinko į pietryčius, kol ’ 
perkirto Ūlos ir Katros vandenskyrą. Katros intakai 
Duba. Pelesa ir tarp jų žiočių buvusi Katros atkar
pa tapo Ūlos 'aukštupiu, buvo nuleisti Dūdos ir Pele
sos ežerai. Iš viso Cla prisijungė 110 kvadratinių ki- 

’JoiTietrij Katros baseino ploto ir pailgėjo 35 kilo-T 
iftetfais. <<

Kaltinėnų klebonas buvo labai susirūpinęs, kad jis 
likęs be vadu. Buvusieji lietuviai vadai karo pabaigoje 
negalėjo vadovauti, nes pralaimėjo svarbiausią mūšį 
prieš okunpantą, o pats klebonas kun. Feliksui Jucevi
čiui pasiskundė savo rūpesčiu jis nežinojęs, ką lietuviai 
darysią be vadų.

Tuo tarpu pats Stasys Barzdukas cituodamas Kal
tinėnų klebono susirūpinimą, gyvena visai kitais rūpes
čiais, būtent, — ką vadai darys be lietuvių? Jeigu kle
bono teigimas buvo teisingas, parapijos lietuviai palik
ti be vadų, tai taip pat reikia susirūpinti, ką vadai da
rys be lietuvių. Barzdukui labiau rūpėjo Kaltinėnuose 
buvusių vadų likimas, nes jie labai panašūs paties Bar- 
zduko likimui. Be lietuvių negali išaugti joks lietuvių 
vadas. Vadai gali išaugti tiktai pačioje Lietuvoje, kur 
kiekvieną dieną visa lietuvių tauta veda kovą. Kun. Ju
cevičius, žinodamas Barzdūko ir kitų panašių vadų 
nuotaikas, nuvyko rusų okupuoton Lietuvon, gavo rei
kalingus leidimus ir laisvai galėjo važinėti po Žemaiti
ją ir kalbėtis ne tik su Kaltinėnų, bet ir su kitais kle
bonais. Tokius leidimus gavo du žmonės: būtent — Vil
nies redaktorius Jokubka ir modemus rusiškai filoso- ■ i.-*. - - . < v \ - c- . -
fuojantis kunigėlis Jucevičius. Jokubka rašyti nemoka. 
Jis parašė kelis reportažus, be jokių gilesnių išvedžio
jimų ir padėjo plunksną- Tuo tarpu kun. Jucevičus ir 
toliau “filosofuoja”. Amerikoje dirva jam ? nekokia. 
Amerikos lietuviai klebonai šitokiomis Brazilijos ir Či
lės kunigų idėjomis nesusižavėjo, tai jis išvyko i Ispa
niją ir ten tikisi rasti baltesnę duoną ir geresnę dirvą 
savo naujovėms.

Bet pačiam Barzduku svarbiausias klausimas te
bestovi: ką jis pats ir jo iki šio meto vesti vadai darys 
be Lietuvos ir be lietuvių. Paskutinių dienų įvykiai di
dele dauguma aiškiai yra nusistačiusi prieš milicinin
kus. Jeigu Barzdūko draugų premijuota “Sauja skati
kų” kada nors bus nuvežta Į okupuotą Lietuvą, tai rei
kia manyti, didelė lietuvių dauguma tenai pasisakys 
prieš Donatą Vėbrą. Vilniaus lietuvių jaunimas Vėb
ros draugų automobilius degino, o jo draugams patarė 
važiuoti Į Rusiją. Visus Vėbros draugus-sumaišė su ne
mėgiamais rusais, ir, per apsirikimą ar norą daugiau 
Įkaitinti, pavadino juos kacapais. Nepritariame kolio- kraštą. ALTas įtikino kongreso

Beveik kiekvienoje šumo troboje pahiartysi vien- 
poledynmetyjel spalvį kaustytą kuparą. Tuose kaptrfotise — nuosta- 

Į biausi audiniai, kaip ir Musteikoje. Visų pripažinta!
Draustinyje saugoma būdinga Pietryčių lygumai i geriausia audėja — Antanina Semsicnė.

aukštapelkių augalija, globojami briedžiai, kurtiniai; Krokšlio kaime į akis krinta nanjai sureinontim- 
sakalai keleiviai ir kili žvėrys bei aukščai. įlos senosios pirkios, čia radome panašių dalykų, kaijvĮ'sas‘apaugęs sausais pušynais

NAKVYNE DUBINKOJE c*r Musteikoje: pirkios apkalamos lentomis, išlaikant
senąjį charakterį-

Nuo šumo kaimo A — 350° mišku be lako, per 
kalveles, supelkcjusiomis ežero pakrantėmis pasiekia
me Olos slėnį ir čia sustojame nakčiai.

Septintoji kelionės diena nesunki ir. maloni. Ei
name kairiuoju Ūlos slėnio šlaitu. Nors jis labai ne-' 
lygus, raižytas, tačiau pavargti nėra kada: reginiai, 
viens už kitą keistesni < gražesni, mainosi- ties kiek-^ 
vienu posūkiu, ant kiekiveno gūbrelio užkopus. Nuq 
čia Clos slėnis staiga susiaurėja, Visu ilgumti tįso že« 
myn, nuvirtę medžiai, išvartos gožia ir pačią upę. Ty-

Sekanti diena taip pat nelengva. Teisybė, iš pra
džių, kairiuoju Katros krantu miško keliukas veda 
iki Paramoko kaimo. Aplink pelkės. Nuo kaimo žen
giame miškan ir A-95° apie penkis kilometrus iki dur
pyno, nuo čia dar tris kilometrus iki Dubičių, įskū- 
rusių ties buvusia Katros ištaka iš Pelesos ežero.

.t. '■''^loginiai radiniai rodo, jog viename iš ne- 
i< licse esanti/ piliakalnių buvo Vytauto laikų me
džioklės pilis.

Dubiciuose s.cvi mūrinis paminklas 1863 metų 
sukilėliams ir vienrm jų vadui, netoliese žuvusiam, -

sų liaudies- išmintis. Tą tiesą pri 
'val^tų.f-sūpra4^'i'b®it 'mo- 
■raliniij mokslų daktarai.

AiTo vaidmuo ; 
- ' ši

istorinės



KAUNO PILIS

LIETUVIŲ KAPINĖSE
Iš seno yra žinoma, kad lietu- amžinybėm

gina ir toji graži tradicija su nės Pasauliečių komitetas ir šy.' rė, kad mes gyventumėm pilni •

Rel^QL8-QSZ3

. DR. W. E1SIN-EISINAJ 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS.

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
p' liepia, skambinti Ml 34W01.

DR< C- K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695«0533 

Fox Valley Medūzą I Center 
ttoO SUmMIT STREET 

ROUfč 5ę, ELGIN, ILLINOIS

PR. R. G. BALUKAg 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGO^ CHIRURGU* 
6449 Sa, K (Crowfard

M*_cat Baildiaflj. Tai. LU 5-6446 
P jma ligonius pagal susitarimą.

Jei neaks-liep.a, saambmti 374-8004,

1U. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Haoneun Rd., Wesic.^.ier, IL.
VauAx'uj uS; 3—9 uarbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni 8—3 vai 
Tel.: 5ox-2/z7 arba 5al'2724.

' ■ TEL. — BE 3-5893

FR. A B. GlEYĘCKAS 
; GY DYTOJAS Ilk CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3>v7 103rd Street

V&iandos pagal susitarimą.

ir visus tautiečius, šauliams va 
dovam Rinktinės pinu. VI. Iš- 
g. na tu, Tenka apgailestauti,

dalyvavo bendrose iškilmėse ir 
neprisiminė mirusius. Pasiteisi
nimų neturėtų buV, nes čia yra 
bendras tautinio solidarumo pa- 
sjrodymas-p. Įsiminti ir pagerb 
ti ra ms brangius asmenis.

Iški mių pasisekimui prisidė
jo ir gražus oras. Dalyviuose ma 
tįsi di lelis siislk; up.raas ir net 

į tam tikras dvasinės hipnozės 
pojūtis, jaučiant mirusiųjų ben 
d:ą da yviv:mą tose apeigose. 

!”ai l uvo graži ir maloni misti
nė m ste ija, kurią retai tenka 
š yventi.

F? Valgai sugriedojo Marija, 
TL.riia ir tautos himnas. Tuo ir 
buvo baigtos Įspūdingai gražios 
iškilmės. J. Tijūnas

Į č kagos Lietuvių Šachmati
ninkų susirinkimą, įvykusį sek- 
inad'enj, š. m. spalio 23 d. Jau- 

•nimo Centre, atsilankė tik 9 na
riai. Tikėkimės, kad žaid mo 
dienomis jų pasirodys daugiau!

Į naują valdybą buvo išrink
ti 5 šachmatininkai: Povilas

viai mirusiųjų kultą,labai bran-■ Kaip ir kasmet, Bendruome- . gailestingumo įnirusiems. Jie mi > Razvs Jankauskas Gediminas 
~~~."T’ ,. . ‘ , • • O1, tr,.' . .7 . ... * .Jenula ir Aleksandras Zujus..didelių susikaupimu pagarbiai Kazimiero lietuvių kapinių Skly Dievo ir tėvynės meiles savo Į Valdyba pasiskirstė parejgOmis 

_ j šitaip: Gediminas Jenula -— pir

vaL Jas atidarė pirm. K. Lau
kaitis, kuris Jo trumpi žodžio 
pakvietė kun. J. Frunskį sukal
bėti maldą, Invokacija atlikta 
gražiais, ir giliai prasmingais 

i maldos žodžiais, prašant Dievo ? 
i

ta o Ą "XTT^ p T A Q * vykdoma. Tai gražus ir reiks- pų savininkų d-ja, prie Kapinių širdyse.
-b L Kzynrl-i-OTTirna.? CH 1 cfoicrOTIl ’TKiTninL’ln .OTkAlin ZyO riiE- TA * J. 1 IV 1 - T? I '

5 Pagrinduįkalbą pasakė Algirdas Dargužis —

mena ir pagerbia. Gi tuo paču, kurie šiose kapinėse palaidoti, AJ. Regis, kuris jautriais 
mums nežinomu antgamtiniu! o taip pat žuvusius dėl Lietuvos * —- / ...... .
keliu, susijungiame dvasiniai suhaisvės ir visus tautiečius, kur i

, • ... j____  ___V i

mingas mistinis bendravimas su’steigėjų paminklo,, spalio 30 (Ne
mirusiais, kuriuos gyvieji prisi-.ną, gražiai pagerbė mirusius,OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI .- į' 
2618 W. 71 St. TęĮ. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
. ‘‘contact lenses’” .

agal susitarimą. Uždaryta tree-------- --------------—•--- ------------j- - - . . . .
I tiesiais anksčiau iškeliavusiais1 Iškilmės prasidėjo lygiai 12

mums nežinomu antgamtiniu' o taip pat žuvusius dėl Lietuvos

savo-artimaisiais bei visais, tau- jie bebūtų palaidoti.
n

; > - i Inkštų^ pūslės ir .
■ PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656. WEST 63rd STREET ‘

''k’eivirtd; Š--7 vaL vak. * -~ 
776r28»o _

’• 4*»-5545

5107 Ti .Oi'ŠŽsį • 'V:- , iV-r'

i j G#QW^Afc. JRį■ CHIRURGAS--

-*į'.fO-3vJ^s oMtbST 59th STREEK1 i:
-jfj ins >bi t -PR-rSrlZZS ■ . i

^Į$^y^JL^.^ii^fanttai,7.trečiad.

•a t.j2-4_,įr; 8-8 v,aL. vak. Seštadie-
mai§- z-4. vai. popiet ir kitu laiku . .i...'• -- r *

pagal susitarimą. I

I Nuo
I 1914 metų -i-."..-". _ .
1 Midland. Savings aptar- 
■T nauja, taupymų, ir namų
■ -.paskolų reikalus visos mū- ; 
t sų apylinkės.. Dėkojame
■ Juihs; ūžt meums; parodytą;I pasitikėjimą. Mes nore- 

tume -būti: Jums naudingi

r Sąskaitos apdraustos iki 
; $40,000
■ ' '2657 W. 69 STREET

Chicago, 1L 6u6x9
I TeL 925-7400
I; 8929 SO. HARLEM AVE.Z

nės Pasauliečių k-to pirminin-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteikia. Vieš- 
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11.
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sari* ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
n Ik *iso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
ji myli ir yra jo pašaukti, kaip Jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasiš vent tįsiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą arsako knygutė "Viltis po mirties”, kurią gausite ne
moka maL Rašykite;

F. ŽAVISI, 37)5 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Laidotuvių Direktoriai

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

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
t Aparatai - Protezai. Med. ban- 

cidzai. spėčiau pagalba kojoms.
* (Aidi Supports/ ir L t.

m
MIDLAND 
SAVINGS

' ANO LOAN ASSOCIATION..
? 4040 ARCHER AVENUE
J CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE 254-4470

2850 West 63rd St, Chicago. III. 60629 
Tel«f.; PRospect 6-5084

J — I - S!.. ' -— - • ■

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2^43 WEST b^rd STREET * 
TelfonąL PK &-0W3,ir.PR 3-0834 
iNaujoji Barbaros ir Gene Drįshiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE. 

?918-Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499^1318

L Ąllaccouniscom-
F pounded daily — Į
Į Passbook, Saving
į paid quarterly

1 ^v^nss
Certificate

i

f

rr
(Minimum $5,OQOX

PERKRAUSTYMAl.

MOVING 
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAIS 
Tel. WA 5-8063

gĖL Bet ter Eating •

Herom start tom
Th e Kįfch en Alm a n a c

MOVING■- . ..
»i Apdraustas, parkraustymas 

iš įvairi y atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882, arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
. RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii WOPA*

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8.30 iki 8:30 
vai ryto.

Vedėja Aldona. Davlrvs

Telef.: HEmlock 4JMU;

7159 So. MAPLEWOOQ AVE 
CHICAGO, ILU 6Q629;

r- Here’s a 
neat break?. 
fas t or 
brunch idea. 
•- give your 
scrambled 

. eggs a spe
cial (and un- f 
usual) taste 
by folding 
in small cubes or balls of avo
cado just before the eggs “set” 
Or spread mashed avocado, 
seasoned with salt and pepper 
and a little lemon juice on 
crisp, hot toast. *

Peanut Crust Banana Pie • 
Finely chop 1 - 1/2 cups of 

Salted peanuts and press into 
a 9 - inch pie pan. Add»2 
tablespoons crunchy peanut 
butter to your favorite banana 
cream pie filhng. Place filling 
In peanut crust. Cod pie and 
refrigerate. Top of pie may be 
decorated with banana slices 
and peanuts.

- • ?<.• e a a.
Keeping up with consumers 

— ths trash compactor is ope 
of .the most popular and use
ful kitchen appliances to 
come along in recent years. 
Researchers at KitchenĄįid 
appliances attribute this to 
the fact that the compactor 
has prove? its worth in 
lųtchen cleanup. •

These experts say because 
trash is reduced, to at little 
as one-fourth its original see 
with a compactor, dkposyig

bottles and jars is now far 
less of < hassle than it used - 
to be. (Ona.trash bag instead 
of four.) » . . And, more new 
homes and remodeled kit* 
chens are inducting the appli
ance as standard equipment*.

If you’re thinking of buy
ing a 300 pound side of beef, 
you. can expect about 225 
pounds of usable meat cuts —• 
which means about 25 per
cent cutting loss.<v « a a

Add the final touch to 
many dishes with buttered 
bread crumbs. Simply stir 1/3 
cup melted butter into 1 cup 
dry bread crumbs^ Use im
mediately as a casserole top

ping, a gar
nish for veg* 
etables, of 
add, crunch 
to the top- 
p i ng of 
broiled fish, 
(Bread 
crumbs pro
vide a de

lectable way to save money 
by using dry ends of bread.)

Store remaining buttered 
crumbs in the refrigerator.

Send your best kitchen or” 
evoking hints to the Almanac. 
Your ideas will be shared 
with readers throughout the 
country. Address: Harry G. 
Chsrk, Kitchen Almanac, 2 
North Riverside Plaza^ 
Chicago^ Illinois 606ptk 4of»ucbltea«M c*n»,

•K--?* ‘

sekretorius, kiti — pusiau rim
tai, pusiau juokais — nariai —- 
korespondentai ir patarėjai. Ko
mandos kapitonas lieka, žino
ma, tas pats: prityręs turnyrų 
vadovas — Romas Fabijonas. O 
meisteriui P. Tautvaišui ir man 
reiktų dar suteikti žaibo turny
rų iniciatorių titulus. Dar la
biau šitoks titulas turėtų būti 
suteiktas Kaziui Ramašauskui, 

, - _ į kuris visada pasiruošęs užsta-
Į laukų sūnų-dukterų, paliktąjį j lyti ne tik doleriųką, o net ir : 
testamentą mes pri\ alome vyk- į sqvo dūšia žaibo partijoje 
dyti, kitaip būtų beprasmiškas j Po susirihkimo h-vko 2 žaibo 
šis atsilankymas ir veidmainis--;

■ 1 kas pagerbimas. Tad akivaizdo
je to viso mes, jų palikuonys, 
Šią valandą dvasioje jungiamės 
su mirusiais, o- jie džiaugdamie 
si mūsų gerais darbais, atsily
gins prašydami mus Dievo palai 
mos bei dvasinės stiprybės lai
kiname. šios žemės gj-venime. 
Galima pasakyti, kad dėka tik 
bendravimui su mirusiais, Lie-j 
tuvių tauta taip visų drasiko-l 

į ma,. dar- yra gyvastinga ir mora
liškai tvirta..?

Prie paminklo gyvų gėlių vai 
niką padėjo Paulina šukytė ir 
Algis Barakauskas. Vėlinių ug- 

i ni-žvakę Įžiebė pirm. Al. Regis 
• ir Sklypų savininkų d-jos pirm. 
J L. Giedraitienė. Uždegtos žva- 

kės. ugių pašventino — palaimi
no kun.. J. Prunskis, o toji lieps 
na simbolizuoja nemirtingus gy, 
vųjų ir mirusiųjų idealus. Dau
guma dalyvių uždegę savo žva-( 
kės padėjo ant artimųjų kapo, j 

Iškilmėse dalyvavo virš 1000 • 
žmonių. Vien uniformuotų šau
lių buvo 70. kurie nešė garbės 
sargybą prie paminklo laike iš- 

’ kilmių. Tai gražus mostas iš 
j šaulių pusės, kai pagerbia ir 
i prisimena s^vo mirusius narius

žodžiais apibūdino šių iškilmių 
reikšmę, kurios.jau virto net 

1q! 10-ties metų tradicija, šių kapi
nių Steigėju paminklas įtikinan- 

< ' čiai liudija, kaip lietuviai prieš 
daugelį metų buvo tautiniai ir 
tikybiniai stiprūs, kurių pėdo
mis ir šiandien mes turėtumėm 
•eiti; Gi jų, taip vadinamų žalių- 
(jų Lietuvos miškų ir lygiųjų

EUDEIKIS
GAIDAS ■■ D AMD

SENIAUSIA IR DIMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

•i 805-07 So- HERMITAGE AVENUE
T«i.: V Arts 7-1741 -174?

MODERNIŠKOS AIR?COND1TIONED KOPLYČIOS
as.

PUSI RINKIMU AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

turnyrai, kurių pirmąjį laimė
jo P. Tautvaišas, antrąjį — su 
Fortūnos palaiminimu — 
O Fortūnos palaiminimas reiš
kia. kad nugalėtojas, nors ir pa
rodė ne kažin kokj meną, bet 
visi kiti, lyg susitarę, visomis 
išgalėmis stengėsi “prakišti” 
pusiau laimėtas partijas!

A. Zujus

Šių metu lapkričio mėn. 9 d. 2 vai. 
po pietų Šauliu Namuose, 2417 W. 43 
St., šaukiamas Lietuvių Pensininkų 
Sąjungos narių susirinkamas. Bus 
trumpa programa, užkandžiai ir lo
terija. Nariai, kurie dar nėra sumo
kėję nario mokesčio, galės vietoje 
sumokėti. Valdyba

4

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

TĖVAS IR SUNOS 
M ARO I ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.:- GRovehill 6-2345-S 

-1410-So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-2

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckicagos
Lietuviu

Laidotuvių
OireKtoriĘ
Asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. JJTUANICA AVENUE. Phone; YArdu 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave„ Cicero, ILL Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpnbHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii l’nia 7-6672
U028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloa Hills, iM. 974-44H

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALoTED STREET Phone: YArd« 7-1I11f

J
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Bražinskai tebėra dideliame pavojuje
Padėkime jiems gyventi laisvėje

Sovietų Rusija vis tebespau-i niaiio R. K. Dornan laišką, 
’ *<r re kalaudaina šytą Algirdui (lustaičiui.

raną *r. I)ear Mr. (lusta tis:
Thank you for your recent 

| comm unication supporting my 
I efforts on behalf of Pranas Bra 
1 zinskas and his son, Algirdas.

It is incred ble to me that our 
Department of Justice would 
even consider the deportation 

| of Bražinskas and his son to the 
(Soviet Union. This man, who 
has suffered the worst of Soviet

paudžia JAV-es 
jiems išduoti lietuvius Pi 
Algirdu Bražinskus, 1970 m.j 
lėktuvu pabėgusius į Turkiją 1 

Garbingas amerikiečių žu 
nalistas Jack Anderson savoj 
sind karinėje spaudoje paskel-1 
bė vertingų stra;psnį, pritariau-Į 
lį .Bražinskų laisvei, nesutin-Į 
kantj jų deportavimui į Sovietų 
Rusiją, kur jų lauktų baisūs 
kankinimai ir mirtis. (Iš ‘kTheJ 
Miami Herald” 1977.VII.26 d.).

Nuoširdus lietuviu ir Brazius- brutaliu and oppresion, should 
kų draugas Kalifornijos kong-,heroically welcomed into our 
resmanas Robert K. Dornan!country- I am appalled that the 
laiške 1977 spalio 19 d. stebisi,'Justice Deparatment did not 
kaip JAV-ių Teisingumo Depar-'see Really its role here to 
tamentas gali siūlyti Bražins
kus išsiųsti į Sovietų Rusiją ir

defend the Bražinskas. More 
than that, thought, I fear for

jis prašo reikalauti prezidento the millions ,ofu enslav^
J. Carterio įsakyti Teisingumo c---- J- — "y-į around the world who 

must now be questioning the 
motives of the United States and 
its resolve to promoting freed-

Departamentui sustabdyti de
portacijos siekius.

\ isi geros valios lietuviai tu- om around the globe. Under 
retų veikti ta linkme. Sovietų Ru the cruelest of regimes, the cap- 
sija laukia lietuvių budrumo1 tive nations’ people had not lost 

their faith in the United States. 
We should not let them down.

We must continue to reject 
as immoral and — ultimately 
— suicidal, any policy that seeks 
to buy peace by compromising

sija laukia lietuvių 1 
sunykimo, kad tada galėtų Bra
žinskus, kaip nukamuotas žu
vis, pasiimti į savo vergų rūkyk
las iki mirtino rtugalabinjmo.

Malonėkite'pasiskaityti čia 
pridedamą Kalifornijos kongres

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniu laivų kelio

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

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

TAUPYKITE PIRKDAMI IŠ
. i i i , a. , . ’ •

J . ..........
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 6 D. NUO 9 RYTO IKI 4 VAL. POPIET
Pirkite dabar Kalėdines dovanas saviškiams (ir siuntiniams Į LIETUVĄ

~ Didžiausias už bet_kada buvus-išpardavimus PMmaid lingerie — 
pižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžių apatinu
kai. Įvairūs gabalai medžiagos, apsiuvinėjimai, elastįkos' juostos. Nailono, 
satino, trikotažo ir kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio.
SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ . MAIŠELIS TIK 50 c. iki $1. 
Tai tik labai maža dalis krautuvių kainos. Specialus chalatą išpardavimas.

Douglas ”L” sustoja prie Racine ir Morgan stočių.

1022 W. VAN BUREN STREET
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS!

Didelė automobiliams aikštė veltui

Lietuvos kaimas rudenį

— P. Baltras iš Marquetteaway the liberation of other 
people. We must affirm our Parko, pratęsdamas prenume- 
kinship with the captive peoples ratą, atsiųntė«penkinę Naujienų 
of the world, and declare that paramai/ 'fos apylinkės tautie- 
any American foreign policy, tis užsisakė Naujienas 6 mėta, 
worthy of our heritage must’bet pavardės prašė neminėti, 
champion the cause of their ui- Dėkui. Taip*pat dėkui tautie- 
timate liberation.

I will do my utmost to see 
that Pranas Bražinskas and his 
son remain in this country. I, 
call upon you to write the Pre-j

dams, kurie pareiškė susidomėr 
jimą .Naujienomis, prašydami 
siųsti, susipažinimui dvi savai
tes nemokamai.

— Karolis Milkovaitis, LŠST 
sident demanding that the Jus- Centro valdybos pirmininkas,
tice Departament put an end pakviestas kalbėti St. Petersbur- 
to their deportation proceed- go lietuviams Lietuvos kariuo- 
ings.

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

AJuerixo* lietuvių dienraščio steigėjus bei lietcrriikof spsudoc plrmfl- 
bus Ir atliekant būtinai pareigia mažinant lietuvybė! SHkhzml ikel- 
blamu Naujienų platinimo yijua,'

<AUJHNOS trirtai stevf Ir kovoja if Lletuvw fr wrerrtw Uetrriy Ufm, 
neidamoa Ir neddėdisoa I sandėrius au ąfarpantalj ar ji

NAUJIENOS palaiko visai lietuvių deackratinet trupes, Ji bendra Imtiti- 
tijai Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Half pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
Skelbdama platinimo vijų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyz<3tiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbam s ne tik laikrašio, bet ir vizot Išeivijos, 
tiip pat pavergto* Lietnror ir jo* Žmoahj gerovei, riekiant vimotino lie
tuvišku reikalu renenaat.
KAINUOJA: Chleagofe Ir K»nado|e irwtam* — $MJM, puMi meto

trim* m4n. — $830, vienam min. 1X00. KI*»m JAV riete** whitam* 
— $2A00, putei metų — $14.00, rlenam min. — $2-50. Užrieniu^ 
e* — $31.00 metam*. Suripežlnlmui riunSema wratty eemekamei.

prašėm* naudoti žemiau eeančią atkarpą.

menės minėjimo proga lapkri- 
•’čio 16 d. 5:30 vai. vak. Lietuvių 
{klube. Programoje dalyvaus 

Robert K. Dornan,’.soj j^ė Krištolaitytė-Daugėlieį- 
Member of Congress nė. Minėjimą ruošia Romo Ka

lanta ir Palangos šaulių kuopos, 
kuopos. f;

j — Jonas Adomėnas yra da
bartinis Čikagos Lietuvių Fila
telistų Draugijos pirmiriinkasj 
Eugenijus Petrauskas, Raimon
das Lapas ir Antanas Betešką
— vicepirin., Stepas Juodvalkis
— sekr., Aleksas Žakas — ižd; 
ir reikalų vedėjas. Draugija ruo 
šia filatelijos, parodą lapkričio 
5 ir 6 d. Jaunimo centre. Paro
doje bus gausu eksponatų apie 
dr. Joną Basanavičių. Be val
dybos, parodos reikalais rūpina
si Kazys Meskonis, Benediktas 
Jurėnas, Jurgis Jahušaitis, Ka- 
zys Rožanskas, Juozas Liubins1 
kas ir nariai, davę savo ekspo
natus, kurių rinkiniai bus pre
mijuojami. Visuomenė kyiečią-i 
ma atsilankyti. t; .

— Antano F. Skiriaus leidžia
mo “Lietuvių Dienų” spalio nu-- 
meris praeitą savaitę pasiekė 
skaitytojus. Įvadiniu įdėti vii- 

1 niškio Jeronimo’ Cicėno; nuošir
dūs žodžiai vilniečiams iir Jti-i 
tiems, aprašytas^ LB 'Tarybos 
pirm. Raimundas- Kudukis’; gy> 
vėnime, veikioje ir ■ politikoje; 
prof. Juozas Eretas ilga studi^i' 
nagrinėja apie (Kinijos, Rusijos 
ir -Europos santykius, paminė
tas prof. M. Biržiška, poetas Sįi 
Santvaras ir žurnalistas K. A*. 
Petrauskas, gausi ir gausiai 
iliustruota kultūrinės veiklos 
kronika. Angliškąjį žurnalo 

} skyrių redaguoja Alfonsas A. 
Milukas. Kainuoją metams 
812, atskiras nr. $1.25, adresas: 

(4364 Sunset Blvd., Hollywood-,

Sincerely,

vijų ir intensyvaus gydymo H- 
gminėse dabar yra slaugymo 
namuose, 9125 So. Pulaski R<L, Į u __
MII kambaryje. Ten yra gera P®
apžiūra ir tinkami patarnavi- Kf Lj| H 
mai, tik jis yra pasiilgęs draugų IvLaiavlB 
ir pažįstamų, | ‘

( — Tradicinė chrizantemų pa- _ Partiavimui
rodą Garfield ir Lincoln parkų real ESTATE FOR SAL'S 
gėlynuose bus lapkričio 5-27 d. 
nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. Fil
mų festivalis jvyks lapkričio 
4-24 d. Granada, Lamar ir Bio- 
graph kino teatruose.’

— Arūnas Kaminskas, vienas 
mūsų gabiųjų studentų, studi
juojąs muziką Illinois universi
tete ir aktyviai besireiškiąs Tė
viškės evangelikų parapijos kul 
tūriniame gyvenime, šiemet yra mai, 2 ^mašinų garažas, ^Marquette 
ir Lietuvių Operos akompania
toriumi. Jis taip pat dažnai for- 
tepionu ar vargonais palydi mū 
sų socialistų rečitalius ir chorų 
koncertus.

— St. Petersburgh Lietuvių 
Klubo vadovybė suorganizavo 
savanores moteris bei jų padė
jėjus gaminti sekmadieniais pie 
tus nariams ir svečiams. Į tal
ką atėjo ne tik organizacijos, 
bet ir Lietuvos etninės grupės. 
Šią gražią tradiciją pradėjo jur
barkiečiai. Juos pasekė dzūkai. 
Spalio 16 d., vadovaujami M. 
Juodienės, dzūkiškus pietus ga
mino A. J. Acai, K. S. Urbšai- 
čiai ir J. Pupininkas.

— Ponia Anna Balcas iš Wil
ton Manors, Fla., Fort Lauder
dale apylinkėje, parėmė Nau-Į 
jienų platinimo vajų, pirmajai 
pažinčiai užsisakydama dien
raštį vienam mėnesiui, o vė
liau žadėdama prenumeratą 
pratęsti. Ta proga ji teiravosi 
apie kai kuriuos leidinius. Dė
kui poniai Annai už dėmesį, taip 
pat dėkui asmenims, kurie jai 
rekomendavo Naujienas. Gerą 
žinią apie naują prenumeratofę 
malonu skelbti visiems skaity
tojams. .. -

—Fridrichas Lengnick, Okla
homa, atsiuntė tokį laiiška: čia 
atvažiavau pas dukterį ir noriu 
apsigyventi. Laukiu leidimo iš 
•emigracijos įstaigų Dalias mies
te. Mano žmona mirė balan
džio 19 d. Vokietijoj, . netoli 
Pfalheimo. Aš esu labai dėkin
gas savo . draugui, kuris prašė 
siųsti man jūsų Naujienas^ Jas 
jau gaunu.'visa savaitė. Siųski
te ir toliau. Aš kiek vėliau užsi
prenumeruosiu. Labai gerai, 
kad siuntinėjate susipažinimui 
ir platinate lietuvišką žodį. Už
tat jums tariu dėkui”.

— A. Latvaitis, Longueul, i 
Que., Canada, atsiuntė $70 čekį' 
ir tokį laišką: “Siunčiu jums is1^ 
anksto už dviejų metų prenu
meratą ir dešimkę laikraščio’ 
reikalams. Linkiu leidėjams ir L. gmog 
darbuotojams geros sveikatos’’.!
Dėkui už pasitikėjimą, auką iri — Jonas Laukaitis iš Mar-’ 
už gerus linkėjimus. 'ųuette Parko po sunkių opera-1

PAGERBIMAS
“Alcuin” Montessori mokyk

la Oak Parke š. rtj. spalio 14 d. 
pagerbė savo auklėtoją Domą 
Petrulytę.

Casa Royale banketų salėje, 
Franklin Parke, buvo suruoštas 
neeilinis pohūvįs su labai ele
gantiška vakariene ir šampanu.

Dalyvavo mokyklos' persona
las ir vaikų tėvai bei jų svečiai. 
Mokyklos vadovybė labai gra
žiai padėkojo auklėtojai Petru- 
tytea už jos- pavyzdingą darbą. 
Lietuvių:'stalas sugiedojo ?_į- 
giausiij ndetų”. ‘ ' ' ’ ’ .

Buvo graudu ir. kartu irialo- 
au, kad amerikiečiai taip gra
žiai įvertino savo' bendradarbę, 
Paskutinė kalbėj6> montęscįri- 
ninkė Domą Petrutytė, dėkoda
ma visiems už tokį gražų vaka
rą. Ji taip pat siu jpagarba ir dė
kingumu prisnttįliė savo . mol- 
kytoją ir ilgametę bendradarbę 
pbhią Marįją Varnienę, kurtį 
deja, dėl ligos negalėjo daly
vauti savo bendradarbės pager
bime. ; E. Z.i

,♦ Namų izoliacijai, profesio
naliam plyšių užtaisymui (caul- 
kihg), visokiems remontams ir 
pagerinimams, dideliems ir 
žiems darbams šaukite

INTERSPACE 
CONSTRUCTION CO.

Tel. 238-5555.
norite kalbėti lietuviškai,

ma

Jei
tai šaukite Antana, tėt 434-1094.

(Pr.)

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

! ivm1

Q Siundo <4oL Naujieną prenxmeratil, Tnbūfejlnlo

Vajaus proga prašau siųsti N*njiena* dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokią įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS _________________ _____ ________

ADRESAS

ESTATE
Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

* PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 po 6X Geros pajamos, nauji kili- 
__ i. . Z 
Parke. Labai prieinama kaina.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namą pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BŪTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chlcag* 

Tek 767-0600.

Biznio Proga — Mieste
BUSS. OPP. — IN TOWN

i FOOD

Supplying restaurants, caterers, _ 
delicatessen stores, and: ^cafeterias. 
Many Imported European- products, 
Over 200 clients. Vgry .well equipped 
operation, including: 3 delivery 
trucks, briek building & stock, plus 
a vacant adjoining brick building for 
possible future' expansion.

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

G$l; .Mįį Stanley

- s .-? v>;c342-018(L ’
■f- 1 Alter S:3G'p. hl 

for further information;

- RENTING Ilf GBFrtERAL

Willow Springs
St. James of the Sag :

” WILLOW TRAILS' 
APARTMENTS

tlve-in kiiig-size1, 2, & 3. Bdrm.
Apts.

Forest Preserve & Nature Trails 
Out-side your door!

Beautiful views, quick access to Ste
venson & Tri State * - 
Appliances, air cond., ciarpeting, dis
posals, swimndng pool, playground 
_J extra, walk-in storage space.

1 Bedroom from $220.00, 
3 Bedroom from $325.00.
8000 ARCHER ROAD

(South Side, l.Blk. West of 
LaGrange Rd.).

Open Daily 10 to 6 p. m.
Sunday 11 to 5:00 )P. M.

CALL: 839-5585

and

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West SU Chicago, QL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* Meilinkime* sere* rūšie* Įvairiu praidų, 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

♦ Venecuelos Lietuvių Drau- 
I gija rengia rudeninį linksmava- 

i1 karį, kurio pelnas bus skiria- 
Imas lietuviškoms institucijoms. 
Į Linksmavakaris įvyks lapkričio 
Į19 d., šeštadienį, šauliu namuo
se, 2417 W. 43 St. Veiks laimės 

pūlinys, pilna vakarienė, šokiam 
k Į gros linksmas orkestras. Pra- 

I džia 7:30 vai. vak., auka $8 as
meniui. Informacijoms tel. 776- 
3727 arba 925-4980. (Pr.j

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Cosmos Parcels Express Corp.
MARourrn gift parcels service

1501 W. 69th St„ CMcaga, III. 9OM9. — TeL. W A 52737
Sa. Helped *t„ Chicapo, lit 4O4Ot. — Tai. 2544W

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo korėLIETUVOS AIDAI

Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - J490 AM 

5ešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda JC.BRAZDZlONYTt
2646 W. 71 $t Street, Chicago, lllinoif 60629

Telef. - 778-5374

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti i vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. .

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Irar- 
quette Parite. I
■ DIDELIS muro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parite. $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 
Namą Statyta ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, | 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto . leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, s*- 
rantuotai ir sąžiningai ’“•*

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Av*.

Tal. «7455» : "

12—10 M?>AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!
THctota$9« pusmečiui automobilio 

Liability apdriutf me* pensininkam* 
Kreiptis

4445 Se- ASHLAND AVA^

Į LAIKRODŽIAI fr- BRANGENYBŠS
Pardavimas ir Taisymas X- 

. 2646 WEST 69th STREET .
Tdtef4 REpubftė 7.18*1?

! . Notety Public
INCOMB TAX iIRVICI

j 4Ž» S. t«L 254-7450
11 Taip pat daromi vertimai, fIminly

1 iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 
Įlymal ir kitokį blankai J

Seeking female companion age i 
mid 40’s to mid 50’s. .Write to: 1
Box No. 216* % Naujienos, 

1739 So. Halsted St. 
. Chicago, IL 60608

kas non įvesti madą, kad her* 
I dradarbiavimas su sovietais yr» 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairią tipą bendradarbiautojua 
visiškoje laisvėje.

MISCELLANEOUS 
ĮvalrO* Dalytai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
(Super Rummage Sale)

SKOKIE VALLEY 
TRADICIONAUSTŲ SINAGOGOJE 

8825 E. Prairie St., Skokie
Namu apyvokos reikmenys, apranga, 
avalinė, žaislai. Visos geros prekės 
už žemą kainą.
šeštadienį, lapkr. 5 d. 8 -11 v. v. 
Sekmadienį, lapkr. 6 d. nuo 10 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar*. 
Chlcege, III. 60632. Tel. YA 7-5980

r

BEST THINGS IN LIFE
U<1 Frank Zepoll*

GA 4-8654

f TAU r At M

IMIURAMC^

State Farm L4e Insurance Company

Didžiausias kailių
pu vtenlntBll 
lietai taltintokq 

ChtoMoJ*

263-582S 
(jaUigoe) ir 
677-8489

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIBNAS
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