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•Etiopijoje nužudytas karo vadas

Saudi Arabijos vyriausybė ir karalius yra pasiryžęs’ reikiamai 
išspręsti Somalijos modernių ginklų’reikalą. ' ' '

vo konstitucija reikalauja didės 
irių bausmių, negu Stalino kons 
titueija.

Protestas dėl 
"Lietuvos vėliavos

bet kuri ki- 
Egiptas tu- 
ūki ir pasi-

Kai kurios arabų valstybės 
tuojau pradėjo kaltinti preziden 
tą Sadatą, kad jis resileiko ben 
dru nutarimu ir imasi ii'.’c'aty-

Izradio pasienyje, o dar labiau 
jis "smerkia toki žiaurų Izraelio 
aviacijos ir artilerijos bombar-

' The First and Greatest y
Lithuanian Dady in America

Iš Etiopijos sostinės ateinan
čios žinios sako, kad 58 žmonių 
karo taryboje eina nepaprastai 
dideli ginčai dėl ateities planų ir 
šiandien vedamų kovų su soma
liečiais. Keli karo tarybos nariai 
nuolat kelia klausimą apie pralai 
mėjimus įvairiose Ogadeno dy
kumos vietose. Dabar nustaty
ta, kodėl buvo nužudytas pulk. 
Anafu Abate. Pulk. Abate buvo 
pulk. Mangistu dešinioji ranka. 
Oficialiai jis buvo Etiopijos ka
ro jėgų štabo viršininkas, karo 
tarybos pirmininko Mengistu 
pavaduotojas, bet tikrovėje jis 
tvarkė visus karo reikalus. Ka
ro (policija buvo suėmusi leite
nantą Solomoną Gresse. Iš prp- 
vinciios atėjęs pranešimas sakė, 
kad jis'bereikalingai kėlęs triukš 
mą ir atsisakęs klausyti vietos 
karo vado įsakymo. Karo lauke 
vadai turi teisę sušaudyti nepa
klusnius karius. Pulk. Abate 
buvo pranešta apie incidentą ir 
apie viršininko nutarimą atiduoti 
lt. Gresse karo teismui ir sušau
dyti. Pulk. Abate nekreipęs rei
kalingo dėmesio į karo vado pra 
nešimą ir lt. Gresse buvo sušau 
dytas. Tiktai tada paaiškėjo, kad 
jis taip nat buvo karo trybos na
rys. Pulk. Abate buvo sušaudy
tas už nesustabdymą mirties 
mirties bausmės vykdymo lt. 
Gressei. Bet čia yra tiktai pavir 
šutinė klausimo pusė. Karo ta
rybos narių nesutikimai yra di
desni. ,

galingas ciklonas, kad jis nešė 
viską, ką tik pakeliuje rasdavo. 
Ciklonas išvertė nepaprastai di
delius kiekius vandens. Apskai
čiuojama, kad ciklonas nusinešė 
į jūros gilumą apie 350 žmonių. 
Vanduo buvo verčiamas ir suka
mas tokiu stiprumu, kad joks

Turėdamas galvoje arabų vals 
tybių reakciją į prezidento nuta
rimą vykti į Izraelį ir pasakyti 
parlamentui savo ir kitų arabų 
valstybių nuomonę apie Izraelio 
karo veiksmus, jis nutarė rytoj 
pirma nuskristi į Siriją ir dar 
kartą viską aptarti su Sirijos 
prezidenttu. Kaip žinome, Si
rijos prezidentas Asadas vienin
telis nesutiko vykti Į Ženevą pa
gal amerikiečių ir arabų paruoš 
tą Ženevos konferencijos planą. 
Sirija reikalauja, kad Ženevoje 
dalyvautų Palestinos atstovas ir 
jam būtų duotos visos teisės. Iz
raelis su tokia pozicija nesutin
ka. Sirija nori, kad pozicija vi
sų arabų būtų priimta.

Ar’ prezidentui Sadatui pa
vyks susitarti su Sirijos prezi
dentu Asadu. tik pasikalbėjimo 
metu paaiškės. Jeigu pavyktų, 
tai Egipto prezidentas galėtų

’’rašiau kalbėti Televive ir pa
reikšti ne tik savo, bet ir kitų 
arabu 'stybių reikalavimus.

Izraelio premjeras Menahem 
Begin džiaugiasi, kad Egipto 
prezidentas priėmė jo pasiūly
mą ir rengiasi atskristi į Izrae
lį. Begin pareiškė, kad jo kelio
nė bus saugi ir jam bus suteik 
tos visos privilegijos. Beginąs 
džiaugiasi, kad Egipto preziden 
tas rado reikalinga ruoštis 
kelionei į Izraelį, kada abi vals
tybės dar nėra pasirašiusios jo
kios sutarties. Galioja pasirašy
tos paliaubos, bet pasitarimai tai 
kai labai sunkiai eina.

negu jos bus duotos kitoms ara 
bu valstybėms. Prezidentas pa
reiškė, .kad jis imasi iniciatyvos 
taikos, sumetimais. Jis nenori, 
kad Libano klausimas būtų pa- 
nAudotas-maujam karui. Jam la

kius žygius skaito karo veiks
mais, o karo dabartiniu metu 
Egiptas nenori. Egiptas nuken
tėjo daugiau, negu 
ta arabų valstybė, 
ri sutvarkyti savo 
ruošti gynybai.

Brežnevo konstitucija 
daug griežtesnė

WASHINGTON, D. C. Disi
dentas i Vladimiras Bukovskis 
tvirtjflA, kad naujoji sovietų 
konstifuėija yra daug žiiųjčsiA 
negu ąnksĮįjau buvusio*!.

VIENA, Austrija 
šeštadienį grupė banditų suciu 
po milijonierių Walter Palmers, zidentas Sadatas galės iš Izrae- 
ir pareikalavo stambios sumos’lio išsiderėti geresnes sąlygas, 
pinigu. Sūnus įteikė banditų rei
kalautą sumą ir šie paleido tėvą. 
Namo Įžengęs milijonierius ta
rė: — Brangioji, nepyk, kad aš 
šimtą valandų’ pavėtevąiL pie
tums. Pagrobimas 'buvo gerai

14..metis nuteistas4
1 tti mertgitės užmušimą_
CHICAGO. — David Thur, 

'14 metų amžiaus palaidūnas 
iš priemiesčio Bridgeview už 
savo įseserės Tinos 8 metų am 
žiaus užmušimą buv 
nuteistas kaip paauglis be 
statyto termino į Pataisos de
partamento paauglių (juveni
le) skyrių. Tiha mirė liepos 29 
su suskaldyta galva ir nuo fa
tališki; kitų kūno dalių suža. 
lojimų.

Vengrų šv. Stepo vainikai
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirm. dr. K. Bobelis pasiuntė te
legramą prezidentui Carteriui, 
skatindamas šv. Stepono vaini
ko, kuris yra vengrų tautos lais
vės simbolis, neišduoti dabartinei 
diktatūrinei Vengrijos vyriau
sybei kol ten nebus atstatyta 
demokratinė santvarka.

Lietuviai kovoja dėl 
tautos likimo’’

Jis buvo laikomas’ priemiesčio 
mažame’ mūriniame kambarėly
je, kuriame nebuvo lovosi Jam 
tekę piiegoti'ant grindų akmens. | davimą. Prezidentas Sadatas to- 
Policiya labai atidžiai sekė kiek 
vieną šeimos nario judėjimą, bet 
iki.šio; meto grobikų dar ,nepa- 
gavb
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New Yorke leidžiamas lenkų 
laikraštis “Nowy Dziennik” tokia 
antrašte įsidėjo per du puslapiu 
nusitęsiantį straipsnį, kuriame, 
pasinaudodami t JAV Helsinkio 
komisijos, leidiniu, plačiai infor
muoja apie'<ir. Kazio Bobelio, 
Bendro Pabaltiečių komiteto ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos var 
du padarytą tai komisijai prane
šimą apie priespaudą, rusifika
ciją, religijos persekiojimą Lie- 
tuvoj, apie- pogrindžio spaudą.. 
Plačiai aprašęs minėtą dr. K. 
Bobelio įteiktą lietuvių pareiš
kimą, laikraštis informaciją bai 
gia žodžiais:“Tas atsišaukimas 
yra iškalbingas dokumentas, pa 
brėžias tragišką lietuvių padėtį. 
Su nuostaba ir atjautimu stebi
me kietą savo šiaurės kaimynų 
atsparumą prieš rusų smurtąir 
neteisingumą”.

Tame .pat numery laikraštis 
šiltai informuoja, apie “Litua- 
nus” žurnale išspausdintą prof,, 
R. Misiūno.straipsnį apie ląnky-

Kriminalistės neatsilieka 
... jiuo vyrų , .

Dvi Chicagos

Filipinų hotelyje 
sudegė 4 žmonės

MANILA, Filipinų salos.— 
Manilos miesto centre kilo gaiš 

j ras viename hotelyje, kur žuvo 
į 44 žmonės. Ugniagesių vadas 
apskaičiuoja, kad žuvusių skai 
čius bus gerokai didesnis, nes 
dar neišvalytas visas laužas. 
Jam atrodo, kad mažiausiai žu
vo dar 40 žmonių. Manoma, kad 
viešbutį galėjo padegti Pietų 
Filipinų maištininkai.

.1 §1,000,000 UŽSTATAS 
NARKOTIKŲ AGENTUI

CHICAGO.—Narkotikų, teis
mo teisėjas Arthur Zelezinskr 
abiem narkotikų šmugleriams, 
praėjusią savaitę sugautiems 
su §13 milijonų' vertės gatvės 
įkainavimu heroinu nustatė už 
status (bonds) vienam §50,000, 
deantram visą milijoną dolerių. 
Šis šmugleris Angel Herrera, 
30 metų amžiaus, kaip jau nu
statyta, yra visos gaujos mek-l 
sikonų kontrabandininkų ly
deris. kurio giminė kelintą gent 
kartę verčiasi Meksikos heroi
no kontrabanda.

terį “nedelsiant greit ir lemia
mai” teikti pagalba Sbmalijai. 
Šonialija- .nutraukė visus “drau 
giškumo” santykius bei sutartis 
sų^SSBR, uždarė stąteginę. sovie. 
tų kariškųjų laivų bazę ir povam 
deniriių bazę>Berbarpje ir nu-, 
fraukė-y&ūąsantykius; su Kuba.

Ekz'ėkucijos Haiti f koks
"■ ’ V tėvas, toks ir ;vaiks

Praeitą {vos pats vienas tartis su Izrae
liu. Arabai yra įsitikinę, kad pre

• Amnesty International prane- 
Šiinūj'šayd’^Vo paveldėjimo ke
lių paskirtam Haiti salos prezi
dentui Jeąn Gaude Duvalier še
štus mefųs valdant, T£iti kalėji
muose kasmet ekzekutuoja dau
giau kaip 150 politinių kalinių. 
Londone savo bazę turinti ši 
tarptautinė organizacija, kuri 
rūpinasi suimtų politinių kalinių 
likimu pareikalavo duomenų apie 
kalinius, mirusius Haiti kalėji
muose, 'bet patyrė kad detalių 
apie kalinių mirimus net nus- 
merktųjų giminės negauna. Pa
tirta, kad Fort Dimanche kalėji 
me Port au Prince 1971-1972 me 
tais ekzekutuota 200 politinių 
kalinių, o nuo to laiko po dai
giau kaip 150 kiekvienais metais.

Kubos veikla Afrikoj
JAV .Valstybės departėmen- 

tas pirmadienį pareiškė, Klubą 
dar labiau padidino savo karei
vių skaičius Afrikoje ir tuo bū
du sąmoningai sunkina taikos 
pastangas. Departamento žinio 
mis, Angoloje Kubos kareivių 
yra apie 20,000, o Somalijos su
rinktomis žiniomis Etiopijoje 
turi 15,000 kareivių, padedančių 
Etiopijai prieš Somaliją

— Sadatas yra pasiruošęs tar
tis . su.visais savo kaimynais, 
kad tiktai Artimuose Rytuose 
būtų taika ir kiekvienas sutvar 
kytų savo ūkį.

— -. —Tiri nebuvolead Saudi Arabija karalius prašėz prezidentą Jimmy Garterį be» \• i - • v - o - -ii o paskelbta, kad turtinga šio biz-jokio atidėliojimo parduoti Somahjai reikalingų ginklu. Saudi’/T: ’ . ^r. . - ... ... , ,. , . . , - . ,T , , J .* -S : . .. , : menaus seimą Vienoje sumokėArabijos karalius nepatenkintas, kai Valstybes Departamentas? . . ... , . .... ,... , . . . .5. ... •. Jo grobikams tns milijonus do-jam pranešė, kad niekas neprivers JAV vyriausybės keisti poli-., . r ,. .. . .... . ,
... . . - j * t * c .... ...__.. T -lenu. Policija tun. žinių, kadtik ąapie ginklų pardavimą. Jeigu Somahja negales įsigyti moder-, ... - , —
nių.ginklų, tai labai svarbioje stratėgmėje-vietoje gaff įsistiprinti* 1
sovietų, karo jėgos. Laimė, kad Somalijos prėžidentas įsakė so-į ? <*- •
vietų patrėjams išsikraustyti iš uostu ir:pasišthtytų kareivinių?

. k— T-r»£- do mianytn. kad-grobikas lėktuvuviename fronto ruože somaheciai jaučia, kad Etiopijos karo tary-į. . r ., .., , ... . ų . , .f. _. . ; i- , .-“jau pasiekė-’Amerika'ir čia geba tun ne tik nauju mnklu, bet ir žmonių, mokančiu, juos vartoti.!J.... a-.: ,. . . . -irai įsitaisė.-. .Austrijos policija
žino,-kokie; pinigai - buvo įteikti 
grobikams. Jai yra žinomas kiek, 
vieno banknoto numeris. Bankai 
ir-policiją’ žino ko labiausiai rei 
kia-ieškoti.

Iš spaudos išėjo stambus gau 
šiai iliustruotas veikalas “Flags 
Through the Ages and Across 
the World”. Jame,i 302 puslapy, 
įdėtos’Baltijos valstybių vėlia
vos, bet pažymint, kad tai lietū- 
vių-amerikiečių, latvių-amėri- 
kiečių vėliavos. Amerikos Lietu 
vių Tarybos informacija pasiun
tė McGrow-Hill leidyklai ir au
toriui dr. W. Smith raštą; ku
riuo primenama, kad. JAV nepri
pažįstą Baltijos kraštų inkorpo
ravimo, kad vėliava yra ne Ame 
rikos lietuvių, o Lietuvos ir kad 
ruošiant naują knygos laidą turi 
būti ji sudaryta pagal JAV skel 
biamą tiesą o ne pagal Maskvos 
propagandą.-- •

Pavergtųjų kongresas 
reikalauja laisvės

Chicagoje spalio 21-23 d. įvy 
kęs pavergtų tautų kongresas pas 
kelbė savo rezoliucijas —'reika
lavimus, kad Sovietų Sąjunga 
okupuotuose kraštuose paleistų 
politinius ir religinius kalinius, 
nutrauktų persekiojimus dėl jsi 
tikinimų, atsisakytų rusų kolo
nializmo, jų vykdomo genocido, 
rusifikacijos, nutrauktų darbi
ninkų ir valstiečių išnaudojimą, 
išvestų okupacinius rusų dali
nius. Tarptautinėje plotmėje pa 
reikalavo, kad Rusijos pavergtos 
tautos galėtų turėti tokią atsto
vybę, kaip Palestinos išlaisvini 
mo organizacija ir kad paverg
tiesiems būtų suteikta laisvė. 
Kongreso pirmininku buvo Amer. 
Liet. Tarybos pirm. dr. K. Bobe-

? -' Amerikoj* ieškomi 
grobikų draugai

; VIENA, Austrija. — Austri- 
|jps ir kitų. vlstybių .policija la
bai atidžiai-ieško banditų, ku
rie turi ryšius su milijonieriaus

Ms. Patricia, 36 metų amž., 
gyv. 19 E. 50th Street, sek
madienį apkaltinta nužudy
mu Leono Morris, 48, federaff- 
nio narkotikų kontrolės prie
vaizdo, Jo lavonas būvi rastas 
jo paties bute. 918 E. 55 Street! 
Policiji nustatė, kad šiuo at- 

gyvšs sutvėrimas nėpšjėgė atėis vijų nužudymo priežastis Hu- 
pi«t . vu*- ‘. rJ

CHICAGO 
moterys apkaltintos savo vy
rų nužudymu šaunamais gink
lais. Mrs. Virginia Sergei, 58 
metų, į kalėjimą padėta po 
$200,000 užstatu; ji savo vyrą 
užmušė keliais šūviais į galvą 
Antroji, Bernice Walden, 31, 
gyv. 14531 S. Woodlawn avė., 
teisinosi policijai, kad tik no
rėjusi. savo vyrą “pagrąžinti”, 
jam šeštadienio naktį įeinant 
į miegamąjį ir šaudyklei išsi
šovus kulka pataikiusi vyrui į 
galvą.

Gloria Maldonado, ’33, gyv. 
1929 W. Evergreen, sekma- 

| dienį fatališkai peršovė savo 
į vvra Juan Maldonado, 33, be- teismo ; ,įsigindama nuo mušimo jos pai 

nn"čios ir jų 8-metų vaiko, trisj 
šūvius suvarė savo vatui i gal-1, 
vą, kai jis metė mušęs vaiką,I 
puolė vėl ją mušt. Valst. proku I 
ra turai nustačius, kad užmuši
mas patesinamas, Glorijos net 
nekaltino.

VADAMS PASAKYS KALBA
Bandys susitarti su Sirijos prezidentu, kad 

netrukdyty Ženevos pasitarimams
KAIRASš Egiptas, — Egipto prezidentas Anwar Sadat nu

stebino arabų valstybes ir viso pasaulio diplomatus keliais drą
siai nutarimais. Pirmadienio rytą jis paskelbė, kad yra pasiruo
šęs vykti į Izraelį ir pasakyti kalbą apie Izraelio poziciją su sa
vo kaimynais ir galimybes taikiai gyventi. Izraelio premjeras 
praeifą savaitę pakvietė Sadatą atvykti j Izraelį ir tiesioginiu 
būdu pradėti pasitarimus taikai tarp Izraelio ir Egipto, ir įuo 
pačiu metu taikai A.rtimuose Rytuose. Egipto spauda ir vyriau
sybės nariai pasityčiojo iš šio Begino pasiūlymo, bet preziden
tas Sadatas nutarė pasinaudoti proga ir pasakyti išraelitams 
savo nuomonę apie kaimynų norą taikiai sugyventi.

Sučiupo Kalifornijos 
vieškelio šmėkla

SANTA ANA, Cal. — Vietos 
didžiojo vieškelio pakraščiuose 
jau kuris laikas pasirodydavo 
šmėkla. Kai kuriems keleiviams 
ji įvarydavo baimės, nes jiems 
kartais atrodydavo, kad ta šmėk 
la juos vejasi. Apie 70 automo
bilistų matė šmėklą ir skundėsi 
policijai sukelta baime. Galų ga
le buvo sudalytas 70 kelių poli
cijos narių vienetas šmėklai su
čiupti, jeigu . galima. Policijai 
pavyko suimti 42 metų James 
Hoffman Jn Jis pasisakė, kad 
jam patinka kartais pagąsdinti 
žmones. Advokatai dabar nori- 
išaiškinti, ar jis turi teisę savo 
laukuose vaikščioti ant kujokų 
ir gąsdinti keleivius Byla teks 
spręsti teisėjams, ne advoka
tams.

. Sen. Jąvits planas 
pasauliui patenkinti

. -T ~ »

New Yorko senatorius respiįb 
likonas Jakob -Javits sekmadib-1- ' (Į 
nį pasiūlė steigti dešimčiui metų « 
“pasaulnį. Marchalo . planą su 
$250 bilijonų : kapftaiu, padėti ( 
atsilikusioms tautoms sparčiau; 
progresuoti kad išvengusi 1979 
metais nujaučiamos pasaulinės 
depresijos.

• - - * - - J
Javits pasakė, kad arabai tū

rėtų -į tokio fondo puodą įdėti 
8150 bilijonų, likusią dalį — 
5100 bilijonų gautų sudėti indus ' 
trinės šalys. . _

Ryžtingas Somalijos žygis 
prieš Sovietus Afrikoje

. Somalijosryžtingas žygis prieš 
sovietų ir Kubos interesus Afri
koje ir ypatingai prieš kišimąsi 
į Somali jos-Etiopijos' ginčus ir 
kurstymą' - nesantaikos Afrikos

ri-
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Šiuo įstatymu nuo teismo ir bausmės atleistieji tu
ri atlyginti teismo išlaidas ir jų nusikalstamaisiais dar
bais padarytus nuostolius.

Šį įstatymą vykdo bausmės vykdomieji organai, bet, 
jei bylos neišspręstos arba sprendimai neįsiteisėję, šį įs
tatymą vykdo atitinkamas teismas.

“Rytinis Lietuvos Aidas-', Nr. 286 
(5495), 1940'nf. birželio 19 d., psL 1

Bepigu dainuoti, kai saulė aukštai, • _ • , ,
Kai šypsot, kaip saulė, mergelės skrustai.*

- ' . '(Balys Sruoga)

Pasiteisino

— Kaip tau ne gėda! Dar tik 
10 valanda ryto, o tu jau gir
tas, girtutėlis.

Šiuo įstatymu nuo. teismo ir bausmės atleistiems 
grąžinamos visos teismo sprendimais atimtos ar susiau
rintos teisės. - ■

Atleidžiami nuo teismo ir bausmės, tie, kurie ligi 
1940 m. birželio 14 dienos įskirtinai nusikalto šiems įsta
tymams:

1) Karo baudžiamojo statuto (Karinių įstatymų 
rinkinio XX. knygos) 96 str., 97 str., 99 str., 100 str., 101 
str-,. a ir b raidės I daL, 102—106 str., 108 str., 121—137 
str.,, 141—155 str., 159 -1 str. (kiek liečia 154—155 str.), 
161 st,. 162 str* 163 str., 164 str. 1 daL, 165 str. (apšar- 
vavimo daiktų pametimas), 171—175 str., 177 str., 183— 
184-1 str., 188—196 str., 212 str., 213 str., 216—218 str-,

Jei šiuo įstatymu atleistini, nuo teismo ir bausmės, 
kurių bylos nėra baigtos, nori pasiteisinti savo nekaltu
mu, turi teisę per 1 mėnesį nuo dienos paskelbimo jiems 
apie atleidimą nuo teismo ir bausmės prašyti teismą jų 
bylą spręsti; šiuo atveju nuteistiesiems šis įstatymas ne
taikomas. .

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI / t 
G A R SIN K i T E S N Ą U .11E N 0 S E

Teisingumo ministrui pasiūlius, Respublikos Prezi 
dentas, remdamasis Konstitucijos 13 straipsniu, 
dien pasirašė aktą, kuriuo tapo, atleista bausmė 104 poli
tiniams kaliniams- t *

Šis aktas tepalietė visus tuos kovotojus už liaudies 
reikalus, kurie šiuo metu sėdėjo Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime. Skubiai renkamos žinios tikslu parengti pana
šius aktus, kuriais būtų paleiti ir kituose kalėjimuose 
tokios rūšies politiniai kaliniai. E. /

IŠRAŠAS Iš: .
“Lietuvos Aidas” Nr. 319 (5528), 1940 
m. liepos m. 6 d., šeštadienis, Psl. 3.

(Bus daugiau)

samprotavo dailidė.
Krautuvėje *'Į|1

Į krautuvę įėjo priekabi mo
teris, žiūrėjo daugelį prekių, jas 
peikė ir sakė, kad kainos aukš
tos. Pagaliau priėjo prie šluotų 
ir tarė: ,

Lietuvių Tautos didelės svarbos įvykį Lietuvos Liau
dies Kariuomenės Įsteigimą — skelbia šį Amnestijos 
įstatymą:

(TęMfija)

AMNESTIJOS ĮSTATYMAS

— Pine Bluff. Ark., Malonias 
paminklas Martliai Mitchel. 
Jame bus pavaiždilbln jo* bur
na. Savo liežuviu ji ne tik nu
vertė Amerikos ęėlMfią, bet ir 
pasodino savo buvusį vyrų J ka
lėjimą.

— Marylando' tini vers i tetas 
duoda trijų akadenriuių valandų 
užskaitas už sleitėjimą per TV 
vadinamas Soap operas. Tas 
kursas buvo populiariausias iš 
visų studijų. žinių žinovas

Geras patarimas
Vairuotojas klausė, policinin

ką, ką jis turi daryti su trimis 
protokolais, gautais už blogų 
vairavimą? Policininkas atsakė:

— Saugok juos. Kai gausi 
ketvirtą protokolą, t^i žinosi, 
kad reikia pirkti dviratį arba 
turėsi pėsčias vaikščioti.

— Duokite man šluotą. Tik 
žiūrėkite, kad būtų gera ir pigi.

—- Ąr jums ją suvynioti, ar 
pati ant jos išjosite? — klausė 
pardavėjas.

i MODERNIŲ L^IKŲ ŽINIOS
Human Events 46 nr. pra-l 

nesą,’ "kad AVaslitingtoho .biuro
kratai iš Sveikatos, švietimo ir 
gerovės departainęnto privertė 
užsidaryti biblioteką mažo, 4291 
gyventojų, RuddTpiestelio Iowa 
valstijoje. Minimas įstaigos biu 
rokratai nutraukė jfederalinę 
Revenue-sharing - pašalpą, nes 
bibliotekos pa talpa „neturi ram
pos ir keltuvo luošiesiems. Nie
ko negelbėjo pareigūnų raštas 
ir liudijimas, kad miestelyje ir 
apylinkėje visai bėra luošųjų-

— Viena mokesčių mokėtoja 
išmetinėjo Internal Revenue 
Service įstaigai, kad ’'nuvilko 
marškinius nuo mano nugaros”, 
Kartu su $(>65 dolerių čekiu ir 
minimu laišku ji’pasiuntė taip 
pat savo kelnaites. Gi New 
Guard žurnalas spalio nr. duo
da tokią žinutę apie savivaldy- 
binius mokesčius: "‘’Moteris, 
gyv. New Brighton, Pa., išdė
jo dirbti vieną popietę, savo 
draugui jo batų krautuvėje. Už 
darbą ji gavo $11.03 čekį, bet 
turėjo sumokėti Social Securi
ty įstaigai, valstijos ar vietos 
savivaldybės mokesčius taip pat 
vietinius darbo privilegijos mo
kesčius. Iš to eekį^ ją i liko tik 
5 centai. Laimė, kad ji neuž
dirbo daugiau ir nereikėjo mo
kėti fcderalinių1' mokesčių... 
Kaip ten bebūtų, amerikiečiai 
turi mokėti aukštus mokesčius, 
bet yra iš ko juos mokėti, o pa
našūs įvykiai yra geri anekdo
tams. ...

Brangi šalie žaliyįu rūtų, vis nedrįsty klausti. 
Kas tave didžiuliam vargui nūdien pasikaustė? 
Kas tave varguolei daliai nūdien pasikinkė, 
Ar mes patys, ar kiti kas,:tyčią susirinkę?

(P. Augiaus medžio raižinys, A. Miškinio žodžiai).

- • Vienoje valstijoje prie kal
nuoto ir vingiuoto kelio yra toks 
uži-ašas: '’Trisdešimt dienų turi 
rugsėjis, balandis, birželis ir 
lapkritis. Tiek pat dienų gaus 
kiekvienas vairuotojas, važiuo
jąs virš 40 mylių per valandą”.

• Mandagiu laikomas asmuo, 
kurias su dėmesiu išklauso jam 
žinomus dalykus, apie kuriuos 
pasakotojas nieko neišmano.

• Washingtone juokaujama, 
kad prez. Jimmy Ca rteris pa
siuntė į Kubą sen, George Mc
Govern ir sen. Frank Ghurcli, 
bet jie abu iš ten sugrįžo, atgal,

• Daugelis žmonių, kurie
nuolatos dejuoja dėl pabrangu
sio pragyvenimo, turi įrodymus 
■mt savo pilvų. ‘ .

• Modernios mokyklos gero 
elgesio pamokoj vienas moki
nys klausė, kaip uždengti bur
ną žiovaujant, kad iš jos n eiš- 
krislų balionus daranti kram
toma guma.

• Eidama į balių moteris de
javo, kad neturi kuo apsireng
ti ir tuoj pat sakė, kad rūbinėse 
yra per mažai vietos.

Esu bęndrądarbiautojas —
1 Bendradarbiauju su kaukais:
Į Jie man girioj suranda 
Spindintį kraujo lašą”.

To eilėraščio epilogas turėtų 
būti toks:

Eina vyrai per eglyną 
Ži u r - Bradūnas tankumyne. 
Tam Bradūnui tokia gėda: 
Apsisuko ir vėl bėga...

S.Pašilytė

Diplomatas
Kadaise mažame Lietuvos 

miestelyje pamaldi katalikų šei- 
j'ma draugavo su tokia pat žydų 

Karta šeimininkė sakė

Jei pagal šį įstatymą nuo teismo ir bausmės 
ūžiamasis dar yra nubaustas iš sudėties taisyklių, tai už 
šiuo įstatymu neamnestuojamus nusikaltinus jis turi 
atlikti tiek bausmės, kiek jam paskirta už juos teismo 
sprendimu. '

— Kuria nors dieną aš kepsiu 
kumpį ir pakviesiu visą tavo 
šeimą į svečius- :
;. .n— Dėkui- labaiir Prašom^ -• Sai 
pądai^j beį^kurįėp^ąą^hįr 
— mandagiai, atsakė ^.žydas.

Klausimas ir atsakymas
"iVienybės” 17 nr. stebėtojas 

savo pastabose rašo ir klausia:
— Slaptoji policija vėl, gali

ma sakyti, tkpaieistuvauja” Lie
tuvoje. Ji areštavo ekonomijos 
mokslus išėjusį 49 metų AntaV 
na Terlecką, 47 metų Viktorą 
Petkų, o liepos mėn. suėmė Vla
dą Lapienį, Joną Matulionį ir 
Oną Prauckūnaitę. Visi gavo po 
-2-3 metus kalėjimo ,už platini- 

l iną Lietuvos Katalikų bažnyčios 
Į kronikos. Būtų įdomu patirti,

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIčIUS

Atleidžiama pusė teismo sprendimu paskirtos baus 
mės ir sunkiųjų darbų kalėjimas ligi gyvos galvos pake! 
čiamas 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo tiems, kurie Ii 
gi 1940-m- birželio 14 dienos įskirtinai nusikalto 
baudžiamojo statuto (Karinių įstatymų rinkinio 
knyga) 98 str., 101 str., c raidės 2 dal. ir 107 str.

Šis įstatymas veikia-nuo paskelbtosios dienos.
J. Paleckis ■' , 

- E. Respublkos Prezidento p. 
Ministeris Pirmininkas

Prof. V. Krėvė Mickevičius 
Ministro Pirmininko Pavaduotojas 

Kaunas, 1940 m. liepos 13 d. ' ;.. ’
' IŠRAŠAS Iš:

kas negelbėtų, turėtų prapulti. 
Dėlto reikia būti niieiaszirdingu 
dėl kožno bėdoje ėsanezio, atsi
menant, kad gali kiekvienam 
tai atsitikti.. O kas turi užkietė
jusią szirdį, kaip galvijas, ne
laimingas yra; kad ant jo ateitų 
prapultis, neras niekur miela- 
szirdystės. — Tu, arkly, tu be
gėdi- dėlto kad tu dar nepriėdei, 
nenori gelbėti žuvanezio zuike-Į šeima 
Ko! Tu, jauti, begėdi tu! kad atsilankiusiam žydui 
tu tingi pabėgėti; nenori zuike
lio gelbėti! Ir tu/ožy, ir tu, ver-- 
^ži^ visi pikti * esate, Lad esate’

j 

' (Paniokšlaf lszmiiHies jT Tei-i 
sybes, 1906 m/'<įęią jaida). s ?
Modemus bendradarbiautojas 

, ' r f t .
_ Poetas K. Bradūnas savo nau-i 
jausioje eilėraščių knygoje “Al
kana kelionė” nukalė eilėraštį, 
kuriame veiksnius prilygino so
vietiniams m'-iiciįinnkanis:
’liekas negal man uždrausti 
(irižt-į- tėvynę:-
Nei okupanto sargybos, 
Nėf saviėji politikai — 
Nūšilaūžiu poezijos šaką, 
išdrožinėju lazdą eilėraščiais 
Ir frasileidžiū kelionėn.

Prietelei
(Artimą bėdoje esantį 

reikia gelbėti)
Buvo jaunas gražus zuikutis. 

Visi jį mylėjo, dėlto, kad dėl 
Kiekvieno buvo meilus. Niekam 
jis ant svieto nedarė pikto, už
tai jisai nieko nebijojo; jam 
rodėsi, kad geram galima yra 
pasivalgyti, ^atsigerti ir pasi
džiaugti.

iTeię vieną' sykį labai anksti 
riidenyje išėjo į lygią pievą pa- 
l^srokinėti.,Bet nežine isz kur, 
tąi girdi balsus ragų, szunų- loji- 
nius; riksmą žmonių po 
plikutis atsistojo- ant paskuii- 
rių kpjaliir ^vklaušo, dyvijasi. 
lįgai netrukus tie balsai kas sy
kis artinasi/ Zuikutis suprato, 
pakėlė kulnis, bėga. Bebėgda
mas blyslelėjo akimis į szalį h 
pamalė du sžuniu ir medėjas 
atsiveja.

Nusigandęs sukruto, szoko 
ant kelio ir paliko szunis. Bėga 
ir pataiko į kaimenę. Dabar 
jau tik iszliksiu, tarė sau zui
kelis: czion daugelis tikrų ma
no prietelių. Ir tęip priėjęs prie 
jauno arklio praszo jo; geriau- 
ses ponaiti mano, pasigailėk da
bar manęs didžiausioje bėdoje 
esanezio, imkic ant savęs ir 
neszkie kur szunys neužeitų.-. 
Arklys atsakė jam: gaila man 
tavęs ir galėcziau gelbėti, vie
nok laiko neturiu; reikia man 
paėsti, neužilgio turėsiu į kelio
nę eiti. Geriaus bus eikie ana 
pas jautį, tas dykas dabar, tavęs 
pagelbės.

Zuikelis bėga pas jautį ir pra-. 
szo; dėdukai, duszyte mano, 
gelbėkic manę, imkie ant savęs 
ir neszkie nuo szunų- - Jautis’ 
atsakė: vaikeli mano, žinai, kad 
asz negreitas, cik pas ožį, tas 
tavę gelbės.

Zuikelis bėga pas ožį. praszo 
jo pagelbos. o ožys sako: ne, ne. 
ne. mano nugara labai kieta, 
nepasėdėsi; bėgk pas aną vil
nuotą avi, lai ta tavę gelbės.

Zuikelis praszo avies, o ji sa
ko: asz norėčiau, bet szunes pa
vys ii- abudu suės; skubinkiesi 
pas aną strangų sz’inetj versliu- 
ką, melskit- jį, jis lai paisai tik
rasis, jis tavę gelbės.

Zuikutis puola prie versziuko 
ir praszo, bet ir tas paskutinis 
priclelius atsakė: kad visi, ku
rie daugiatis už manę gall la
ve ncgelliėjo. ko-gj tu nuo ma
nęs nori? — Ir leip. kad jau 
visi prietelei nuo nelaimingo 
zuikelio atsitraukė, szunes jį pa
vijo ir suėdė.

Ant svieto beveik kiekvienam 
iszpuola pareiti į bėdą; jei nie-.

' r
A<s*kym»$ yra IoJw:
— Sovietų Sąjpigos kaliniam 

nefeliižiama susirušinėti ne tik 
su giminėmis Amerikoje, bet ir 
su kolaboruotais ar tiltiuinkais.

Plati giminė
Anksčiau R^ilywoodo artis-' 

tės, norėdamos ■ pasižymėti, ar» 
dydavo sąvę šeimas ir vėl jas 
kurdavo. Kartą tokia artistė su- 
rcusšė balių. - Viena jos draugė 
negalėjo jame dalyvauti, todėl, _ Tos y nM
rylojaua din,. klausė: 1 atsuktos i sien,.

Braagtop. ar daug tarėja, j' jų
sxeciu.. j, ■ . bjis geros priešingai sienos

— Ne, visai nedaug. Buvo tikį'’k \ - .,1 pusei,artumausi gmunes: sūnus įsr, 
niano pirmų jų’yedybų, duktė ir f 
sūnus iš antrųjų^.*mano šeštojo 
vyro buvusi ketvirtoji žmona, 
trečiasis mano vyras su dabar
tine savo žmona ir mano su
žadėtinis su savm penktąja žmo
na. • .

-s c.

ar areštuotiems leidžiamą — Tu man, brolau, turi at- 
rašinėlj su giminėmis Aoxrik leisti,.. Aš neturiu laikrodžio.

Narvų ligoninėj*

Buvęs dailidė pakliuvo į ner
vų ligoninę ir pasisiūlė iškalti 
lentomis vieną kambarį. Ligo
ninės admimslracija davė jam 
padėjėją, medžiagą ir įrankius. 
Pradėjus darbą, vienas padėjė
jas kalė prie sienos lentas. Dai
lidė pastebėjo, kad jis meta ant 
grindų daug vinių ir paklausė, 
kodėl jfs jas mėto. Padėjėjas at
sakė:



UŽGAULIOJA ALTĄ
Ponas Marijus Blynas savo lomatas pasakęs: Reikėjo 5 me-' t 

ilgame straipsnyje “Laisvė, De- tų, kol pavyko rusus įtikinti taip 
magogija ir Politija (“l^aisv. ] toli žengti, pliekas nesvajojoj į 
Lietuva” 1977. 11. 3) gana aš- kad mums-pavyks 1972 m. Hel; 
triai užgaulingais žodžiais kajsinkyjė prikalbinti juos pasira- 
binėjasi prie 1977 m. ALTos šyti tai, ką jie pasirašė. Tai buvo ■ 
suvažiavime pasakytų žodžių, Į didžiausias Vakarų diplomatinis 
kuriuos jis ten paduoda: “Turi-“laimėjimas. Ir aš įtariu, kad nuo. 
me pasmerkti tuos, kurie Hel-1 tada rusai pradėjo stebėtis, kaip 
sinkio konferencijos interpreta-. jie galėjo būti taip prigriebti, 
ciją skelbia tekią, kokią duoda. Ir dabar, kai jie yra Įklimpę, 
Maskva mūsų skaldymui”. Ir1 mes turime juos laikyti įklimpu- 
tuoj pat jis papila tokį savo sa- siais...”. 
kinį, ir jį pabraukia, kad būtų m . v.x . , !
aiškiau matyti ir įsidėmėti: “šie „Įa.‘ ’■’’“į de!,
žodžiai yra geriausias grynosios vertimo Spau-,
demagogijos pavyz.lys”. j <los pasrsokymar nėra joks do-į 

.kumentins įrodymas, o tik ats-j
Gal būt, kad 1977 m. ALTos asmenų nuomonė. Ji gali 

suvažiavime pasakytieji žodžiaif teisinga ir-klaidinga. 
jam nepatiko, bet tuos žodžius j jį Blynas paduoda ir ištrau- 
pavadinti grynosios demagogi-!kėlę iš Helsinkio aktų: “Daly-
jos pavyzdžiu, jau yra perdaug.j vaujančios valstybės laiko ne-
Tą patį juk buvo galima pasaky liepiamomis visas viena kitos
~ A^n^ne ^orma *r ne taiP’ sienas, kaip ir visų valstybių Eu

ropoję sienas ir todėl jos dabar mstruojamos, kadangi
x ir ve^s ku1*^ ; tams nepripažintos.

mentarai spaudoje yra Reras dū sikėsinimų Į tas sienas”. j
į Jungtinės Amerikos Valsty-'

?_S?^etL^i^n5f:.PaSik^S?°i bės dėl Helsinkio Aktų ir- Balti-} 
‘ ‘ ' i pasisako šitaip.1

Įžeidžiančiai.
Kritiški pasisakymai ir ko

I

Lietuvos nepriklausomybės laikais Ukmergės amaty mokyklą, pastatyta .1940 metais

Prisiminkime redaktorių Fridriką Kelkį
ki rmo jo redaktoriaus

100 mirties proga)
Rašo Dr. K. Gudaitis

Nuolatiniai kryžiuočių užpul
dinėjimai alino Lietuvą ir truk 

‘•dė jai kultūriškai bei ūkiškai 
įkilti ir storėti. lenkiškoji Ro- 
; mos dvasiškija lietuvius laikė 
vergijoje ir dvasinėje tamsumo
je. Ta dvasiškija nemokėjo lietu 
vių kaFios ir su liaudimi jokio 

j ryšio nepalaima, o žmonės jų

turai kurtis lietuvių kalba. Toje 
Įtakoje Maž. Lietuvoje gausėjo 
naujų giesmių kūrimas, postilių 
arba Kvante! jų išguldymų ruo
šimas bei katekizmų spausdini
mas. Maž. lietuvoje, kur atėju 
si Evange Įjos šviesa buvo su
prasta ik grynasis tikėjimas Į 
trivienąjį Dievą buvo priimtas, 
buvo steigiamos lietuviškos mo
kyklos ir spausdinamos knygos 
liaužiai šviesti. Abromas Kulvie 
tis, vienas iš pirmųjų reformato-

sovie—į 
’ tratinės teisės žinovams.

štai dar vienas Jungtinių 
Amerikos Valstybių Baltijos 

lir brutalia jėga Baltijos valsty-1 j" Valstybių " pasisako šitaip.’'Sąjungai ne- 
/1. ! j a x V. tv - pripažinimo p-odymas, tai Los, Čia paduodu Atstovu Rūmų re- A . ...\ . Angeleje paskyrimas ir patvirti zoliucijos Nr. 864 tik pabai- . . T. , v„ /-.v xi x xi. u v ; nimas naujo Lietuvos generah-

sja? ’ ere n|nio konsulo Vytauto čekanąus-
patys ALTos vadovai ta" farizie-! , no change m the longstanding po k()
jiška State Departamento kisin-■ Po antrojo pasaulinio karo hey of the United States on no- .

■ - -........................... 1---------- -J-'— ’ seizure! Gaila, kad kai kurie pasimetą
annexation by the Soviet mūsiškiai, Helsinkio Aktų Kpež 

Lietuvai ir' ieina vis0§ tų valstybių sienos, I Union of the three Baltic na- nevinės versijos aiškintoja^jfe 
f kurios yra tarpvalstybiniais, ar tions of Estonia, Latvia and sai bereikalo piktais ir įžeidžiau 
tarptautiniais aktais, ar taikos Lithuania, and (2) that it will čiais žodžiais užpuldinėja ALr 

sutąrtimis pripažintos ir skaito- contnue to be the policy of the: Tą. I
mos teisėtomis. Į antrą katego- United States not to recognize! Tiesa, iki šiol Baltijos vaistys 
riją įeina tos valstybių sienos,} in any way the annexation of bės jokioje tarptautinėje konfe- 
kurios susidarė antrojo pasauli- the Baltic nations by the So-į reneijoje ar net Jngtinėse Tau-, 
nio karo eigoje, jėga užgrobiant viet Union”.
svetimas teritorijas ir net išti- Panagi rezoliucija Nr. 4i6 yra 
sas velstybes ir jos iki šiandien • priimta senato.
užgrobėjo tebėra administruoja. Tai yra valstybinis dokumen. 
mos ,bet jokiu tarptautiniu ar fas o ne kokg nors laikraštinin. 

Į taikos konferencijos sienoms nūs į ko p^isaj,^^ ;

ra pripažintos. Prie antros ka-Į Matome, kad Jungtinės Ame- 
tegorijos priklauso ir Baltijos 

“Draugas” (1977. 11. valstybės-Lietuva, Latvija ir Es

lykas, bet ne Įžeidinėjimai ir 
užgauliojimai.

ALTos atžvigiu vietomis jis užgrobė ir iki šiandien jas' 
pasisako švelnesniais ir pagirian | įebevaldo. Ar tai yra suderiną-i 
čiais žodžiais, Štai jie: Tuo me jma sU Helsinkio Aktais ir jų dva j 
tu, tų “puolimų” pasėkoje, net;s:a? .

jikorvcj. kjcavc uapai ucmiciiLU .

gerinę politika pagaliau suprato! susidarė dvi valstybių sienų ka-1 m ecognitipn ^of illegal^ 
ir išdrįso išeiti prieš ir pradėjo i tegorijos. Į pirmąją kategoriją] and K:- iV-
pravesti Konrese 1______  ..
Baltijos valstybėms palankias 
rezoliucijas: Atstovų Rūmų Nr. 
864, ir Senato Nr. 416... — Rei
kia todėl sveikinti ir užginti 
Amerikos Lietuvių Tarybos pas ' 
kiausią veiklą, pasiunčiant Pre
zidentui Fordui memorandumą.” 

■ Toliau M. B. rašo: “Kaip dar 
kartą matome, Helsinkyje buvo 
išduotos- pavergtos tautos, Bel
grade jau išduodamos žmogaus j 
Teisės... Ir tą visą sako — rašo I 
ne koks “brežnevas”, L„ ____
ji Amerikos, spaudos žinių agen 
tūra “Associated Press”.

Dienr.
TO. P. Gaučys) patieka “Atlan-jja.
tie” lapkričio žurnale Don Cook! Maskvą Baltjos valstybes skai 
tokį pasisakymą: “Anot Cooko,'to savo teritorija. Kitos valsty- 

xvienas Įtakingas neutralus dip- bės sako kad tik Sovietų admi- •

bet dižio- tatyti aktu tam užgrobėjui nė-}

k:o Aktus, palieku išaiškinti tarp ęitį, tai matom, labai keistą rei 
i*. a • V • f - w —J ' _

and sai bereikalo piktais ir Įžeidžiau

Į tose vakariečių iki šiol nebuvo 
net prisimintos ar paminėtos ir 
vargiai tai bus padaryta ir ar
timoje ateityj e, -bet čia ne ĄL- 
Tos kaltė. s Ą. Pteškyą

rikos Valstybės, Baltijos vals
tybių užgrobimo ir aneksijos So
vietų S-gai nepripažįsta ir atei 
tyje nepripažins. .

Kaip Baltijos valstybių statu- 
są-padėtį skaityti pagal Helsin

Mūsų spaudoje į

SEN. FRANK D. SAVICKUI PAGERBTI

ŠEŠTADIENĮ, š. M. LAPKRIČIO 19 D

PERSONALITY LODGE
6649 S. Archer Avė Chicago, Illinois

DAINUOS SOL. PRUDENCI.TA BIČKIENE
SVEIKINIMAI
VAKARIENĖ

6:30 valandą vakaro
Vakariene ir gėrimai 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠŲ

E
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu-HA 1 - 6100 T2ET

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

Platina, bet ne visus . -*■ 
• i*-'- - <

(F)LB ir jos.Įtakoje, esan
čios partinės organizacijos^ 
dažnai keiksnoja kitas parfP 
jas ir ju sambūrius bei insti-į 
tucijas. Savo biuleteniuose 
bei spaudos platinimo v j 
jie visai nemini ir net visai 
noruoja seniausią ir pati 
mokratiškiausią lietuvių dien 
raštį Naujienas..

Nėra paslaptis, kad dėl A 
ventojų kaitos ir kitų L * 
eių lietuviškų laikraščių 
tytojai mažėja. Užtat yraču 
biami platinimo vajai. T 
naujų skaitytojų; vajų yra ■_ 
škelb.usios..NaujĮenos,, jį paskel 
bė ir savaitraštis Darbininkas, 
Tuo reikalu 44 nr. yra veda
masis; kurio kai kurios min
tys tinka visu laikraščiu skai
tytojams bei platintojams

i “Padėkim laikraščiui išsilai 
ikyti tvirtai. Padėkim, kad jis 
kuo plačiausiai sklistų ir tuo 
skleistų lietuvišką šviesą vi
siems. Pasiūlykim savo arti 
miesiem. Juk yra dar namų, 
kurie neskaito lietuviško laik
raščio. Namai be lietuviško 
laikraščio yra tušti namai. Ii 
turtingiausias nieko neturi,jei 
jis neturi lietuviško laikraščio 
užsiprenumeravęs. ’Apsidairy
kime, gal rasim tokių tuščių 
namų. Apšvieskim juos ne ele
ktra. ne kokiais moderniais 
paratais,- bet lietuvišku laik
raščiu. Kiekvienas už tą švie
sa bus dėkingas. |

Čia pat šventės. Jau regim, 
kaip Į krautuves neša kalėdi
nes prekes, papuošalus. Tuoj 
bus dovanų pirkimo laikas. 
Atsiminkim,kad laikraštis yra 
pati geriausia dovana šven
tėm.

Jei dovanosi žmogui kokį 
daiktą, tai jis greitai apsipras 
su juo ir su davėju. Laikraštis 
gi ateidamas primins tave 
draugui, kad tu jj prisiminei 
ir sušildei lietuvišku spausdin i 
tu žodžiu.*’ o' |

} Pačioje vedamojo pabaigoje] 
taip rašoma:

’ “Kai p a žvelgi am | <ayo prk-j

škinį. Nė viena tauta tiek ne
kovojo dėl savo spaudos, kaip 
lietuviai. Jiem buvo net spau
dą uždraudęs norėjo primesti 
rusišką raidę ir su ja rusišką 
žodį. BeLųeįiiyis nepasidavė 
— jis sunkiai ir ilgai kovojo 
ir laimėjo. Tą lietuvį išgelbė
jo nuo nutautinimo pražūties 
tik spaudą,lietu viskas laikraš- 
ttsJr^sunkiausiose"ni&sę tautos 
dienose Hk spausdintas žodis 
būva ^uĮsį:-^IprVbeį musų .pa
guoda. Ir dabar atimkit iš mū
sų gyv^jiniG - lietusTšką- spau- 
.spaūdjgAiĘįko-vfaikiyertastas 
gyvenimasBus įtik tuštuma. 
Letųviškaispauda yra mūsų 
'jėgšįmiūsų^pasididžiavima^tad 
išlaikykim ją,: sldežskim ją!”

■ šiais' pasimetimo, klaidžio. 
jirniLąrinetilinj; prahašn- -iaii- 
kais Naujienos nenukrypo nuo 
d idžio jo kelio, nepasidavė s ve 
.tijni^ų^ Įlipai, ; n(^H.sižavrėjo. ap } 

■ gaulina^s''.laikinais’. laiinejl- 
?mai^y ’Dėl* to užsitarnavo'- všųl 
lietūyiū - dėmesį- ir paramą, j 
Beikja,;kadfa parama būtŲ re
ali. ‘Reikiarkad kasdien -atsi-

■ rastu/Įęnt-tfyš-'.nauji .prenurne 
rator^įšfaniįj^ikąle gali daug- 

į^adėfi-yo&'.višf:Naujienų skai 
-skleis- 

^mej&ažijienhs^:- i. 7J/

j lenkiškos kalbos ir lotyniškų pa. rių ir vėliau Karaliaučiaus uni- 
maldų nesuprato. Mokyklų ir kny * versiteto profesorius, evangeliš- 
gą lietuvių kalba tuomet nebu
vo. Slegianti vergovės nuotaika 
apgaubusi laikė liaudį dvasinėje 
nevilties tamsumoje.

Tuo metu Europos pietvaka
riuose pradėjo-ieikštis dvasinės 
laisvės ir mokslo pažangos sąj ū 
dis. Išpiytėjusios reformacijos 
banga pasiekė ir Lietuvą. Refor 
macija atnešė dvasinę bei fizinę 
laisvę, švietimą ir kultūrinę pa
žangą. Lietuvos didikų vaikai, 
ėję mokslus reformacijos palies 
tuose kraštuose, parnešė ir skiei 
dė savo tėvų namuose bei savo 
krašte grynąjį evangelijos moks 
lą ir betarpį Dievo mlonės paži
nimą. Reformacijos sąjūdis Lie
tuvoje buvo tas akstinas kad re
formacinės dvasios persiėmę lie 
tusiai skelbė žmonėms grynąjį 
Evangelijos tikėjimą žmonių; var 
tojama kalba ir pirmieji pradė
jo rašyti knygas lietuvių kalba. 
Taigi reformatoriai pirmieji iš
garsino lietuvių kalbą ir padarė 
ją rašto kalba.

1547- m. išspausdintas Mažvy 
do evangeliškas katekizmas su 
giesmėmis ir maldomis davė tą i

koje dvasioje Įsteigė aukštesnę 
mokyklą Vilniuje, kuri veikė sėk 
mingai. O prūsę kilmės evang. 
kunigas Bretkūnas jau tuomet 
atliko milžininšką kultūros ir 
kūrybos darbą. 10 metų laiko
tarpyje (1579-1590) jis pirmas 
išvertė šventą Raštą į lietuvių 
kalbą, tuo pakeldamas lietuvių 
tautą Į kultūrngų tautų eiles. Vė 
lesnieji šv. Rašto vertėjai gau
siai naudojos Bretkūno vertimu.

Pagaliau ir Romos katalikai 
pasimokino iš reformatorių kaip 
prieiti prie liaudies. Merkelis 
Giedraitis, kuris pradžioje buvo 
uolus reformatas, ir Mikalojaus 
remiamas, ėjo mokslus Karaliau 
čiaus ir kituose evangeliškuose 
universitetuose, bet vėliau gau
sių turtų ir vyskupiško titulo 
suviliotas, grižo Romos katali- 
kybėn ir už tai buvo paskirtas 
Žemaičių vyskupu (1575 m.). 
Tas pats Giedraitis, nors gryną- 

(Bus daugiau)

Daugelyje Saharos dyku
mos vietų visai nebūna lietaus, 

=_______ nes dėl karščio lietaus lašai,
galingą akstiną tikybine litera- nespėja nukristi, išgaruoja.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA) {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Gcssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, JiėSančius ĮSOJ 

metą [vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas t?
- rSpin imą-... ...... _ _ »^-0C

b£“A."j. — DANTYS/ją priežiūra, sveikau ir grožis.
1 ■ - . .Kietais viršeliais, vietoje $4.00 -dabar tik ———- $3.00

Minkštais viršeliais tik - ■—i----------------------- f2-0®
Dr. A. X Gu«s«i — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik------- ----------- 32JC
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus žaki arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Iširi domi, v.

NAUJIENOS, fe
'■ 1739 So; HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. S060S

deda Juma pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną,’ neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita7
neša <(

- VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

Įsteigta 1928 metale.
I A: Įstaigos pietuose kiemai automobiliams pastatyti.

TURINTI DIDELES ATSARGAS

TeL 421-8070

I — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILI___ Wednesday November 16 1977
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nebūtų galima pasakyti- Bet kai jie išvėtytus javus pri
valo atiduoti komunistų partijos narių priežiūrai ir ja
vų augintojams nieko daugiau apie juos netenka patir
ti, tai tada Vaitkai žiūrėdami Į linguojantį javą, nieko 
Lietuvoje nematė. Jie turėjo viešai dėkoti gen. Petro
niu] už leidimą išvažiuoti Į kaimą ir dėkoti jam, už su
darymą sąlygų savo akimis pamatyti kai kuriuos Lietu
vos laukus, bet komunistinę santvarką jie. matė tiek, 
kiek matė turistai tiktai penkioms dienoms įleisti -j Vil
nių ir visą laiką laikyti “Gintaro” klėtkutėje.

Jeigu Vaitkai būtų'pasiteiravę apie " Lietuvoje lei
džiamą Komunistą ir būtų perskaitę Kaniausko rašinį 
apie suimtų javų likimą, tai kažin ar Jakubka tokius ke
lionės Įspūdžius būtų leidęs skelbti Vilnyje. Kaip Vait- 
kams, taip ir Jokubkai maloniau rašyti apie linguojan
čius javus, bet ne apie tų javų visokį vogimą. ' 7. *

S. Kardauskas šių metų šeštame numeryje apraši
nėja, kaip komunistų partijos paskirti du komunistai su- 

j • imtiems javams prižiūrėti, viską gražiai nutvarkė. Jie

Rotušės aikšte ir katedra Kaune 1920 m

« vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — ūl 12 tbL

Dar apie linguojančius Lietuvos javu 
laukus

Praeitą ketvirtadieni šioje vietoje paminėjome, kaip 
Antanina ir Pranas Vaitkai, pasinaudoję geru Prano 
Petronio paslauga ir rusų Įsteigtos “Tėviškės” pinigais, 
jiems buvo sudarytos sąlygos ilgiau pabūti pavergtoje 
Lietuvoje, pavažinėti josios laukais ir pasigerėti dide-’ 
liais ir gražiai linguojančiais javų laukais.Ju džiaugsmui, 
nebuvo galo, kai dabartinės Lietuvos laukus jie galėjo 
palyginti Amerikos farmerių javų laukams. Jiems atro
dė, kad komunistinės Lietuvos laukus palyginti su Ame
rikos laukais yra pats didžiausias sovietinės santvarkos 
ir geros administracijos pagyrimas. .

Jiems nurodėme, kad sukolchozintos Lietuvos lau
kai žaliuoja ir javai linguoja taip, kaip Amerikoje, bet 
tuo panašumas ir pasibaigia. Trumpam straipsnyje ne- 
paminėjom visų skirtumų, bet patys stambausieji jau! 
buvo paminėti. Skirtumas tarp Amerikos farmerių dir
bamų javų laukų ir žemės netekusių Lietuvos ūkininkų 
ir jų vaikų prižiūrimų laukų yra didelis. Amerikos lau
kus dirba ir visus ūkio reikalus veda patys farmeriai, o

Jie apskaičiavo, kiek šiais metais davė'kiekvienas dirba
mas hektaras. Jie užrašė, kiek šiais metais javų buvo iš
veža Į valstybės javų sandėlius ir kiek u žtuos javus 
gauta. Jie užrašė, kiek javų palikta sėklai ir kaip jie at
rinkti. . *• "

Kada prokuratūra nuodugniai patikrino visus su
imtus ir išvalytus javus su visais valdžiai atiduotais ja
vais, tai rado, kad atskaitomybė buvo padaryta tiktai už 
54 procentus visų javų, o 46 procentai iškeliavo nežino
mon atskaitomybėm Javus prižiūrėjusieji ir tvarkiusieji 
du komunistai žinojo, kur tie javai nuėjo ir kur už juos 
pinigai nuėjo. Viskas suėjo į jų kišenes. Pačiame ūkyje 
niekas tiems paskiriems prižiūrėtojams nieko pasakyti 
negali, nes jiedu turėjo ir turi partijos pasitikėjimą- 
Jiems dabar bus . iškelta byla ir jiedu eis ilgiems metams 
Į kalėjimą, o gal. greičiausiai bus išsiųsti prievartos dar
bams, vedamiems šiaurės kasyklose ar miškuose.

Jeigu patys ūkininkai būtų dirbę žemę ir tvarkę 
gautą derlių, tai jiems nebūtų reikėję daryti tokių dide
lių ir sudėtingų ataskaitų, bet jiems būtų nereikėję ir 
vogti. Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Sovietų Sąjungoje 
ne visi gali vogti. Ten javus gali ramiai ir be baimės vog
ti tiktai kolchozų priešakiu pastatyti komunistai. Nie
kas jų nekontroliuoja, niekas jų negali bausti be parti

Praeitą sekmadienį, lapkr. 13pai gavęs kelis nauju narius ir 
d. popietę Kazio Mačiuko Įstai- raginęs kitas ktftjpas, kad šitas 
goję įvyko Susivienijimo Lietu- rekalas nebūtų užmirštas.
vių Amerikoje 6-tos apskrities Mačiukas pastebėjo, kad nau- 
atstovų konferencija Dalyvavo jų narių sunku gauti, nes dabar 
valdybos nariai ir 9 apskrities " * 
kuopų atstovai. Iš viso, 20 pa
reigūnų.

Penkiolikai minučių po dvie
jų apskrities pirmininkas Kazys 
Mačiukas pradėjo konferenciją 
ir pranešė, kad valdybos vicepir
mininkas Stanley Molis negalės

tiniu metu Čikagoje nėra vietos 
susirinkimams vesti. Kuopų na 
rių skaičius sumažėjęs, valdybos j 
šaukia susirinkimus privačiuose 
butuose, nes' salės reikalauja

| labai didelių pinigų už susirin
kimus. Kartais tenka šaukti su
sirinkimus beismantuose. Naujų

nei pritarus, valdybos praneši
mai buvo vienbalsiai priimti.

Tada Mačiukas paprašė SLA 
pildomosios Tarybos narius pa
informuoti, kas darosi centre. 
Pirmiausia žodis buvo duotas 
Euphrosinai Mikužiūtei. Ji pa
sakė. kad naujo labai mažai ji 
galėtų pasakyti. Ji. pakartojo, 
kad SLA yra visais atvejais sti
prus. Jam tiktai reikia naujų 
narių, Jeigu SLA gautų ateinan 
čiais metais bent tūkstantį nau
jų narių, tai visais atvejais rei
kalai pasikeistų. Ji nurodė, kad 

■SLA šais metais vien tiktai in-
dalyvauti o Odininką Petrą Bru nanilvsunięu Sautl; kai susmuki- vestuoto kapitalo palūkanomis 
ža smagiai kankina strėnų skau M;sauMa™ Pnvacjuose beis- Į uždirbo ?150,Q00. Tai rodo, kad 
smai. Jis pats negalėjęs atvykti, mantuCtee- V1S1 Pataria, kadifinansai tvarkomi gerai. Ji tu- 
bet io žmona afėiusi ir atnešusi Jaunesniems nariams, privalome j keHs tenus, nešusius tikteibet jo žmona atėjusi ir atnešusi 
apskrities banko knygeles, kad 
konferencija galėtu patikrinti

duoti kultūringesnių renginių, 
bet dabartiniu metu neturime to- 

. - kios vietos. Kelis kartus bandė-j pinigus. . . ,. ■ . , , .|me įsigyti namą su sale, bet nie= 
Priėmus dienotvarkę, Mačiu- ko iš to neišėjo. Šitą klausimą 

kas pirmiausia paprašė apskri- turime svrstyti, jeigu norime,

rusų pavergtoje Lietuvoje-laukus dirba žemės netekę’ jos sekretoriaus iniciatyva. Laisvajame pasaulyje bylas
kelia teismų prokurorai. Jie iš policijos gauna reikalin
gas informacijas, nusikaltimui įrodyti medžiagą it* vis
ką perduoda teismui. Jeigu nusikaltimas didelis ir Įrodo
mos medžiagos yra, tai byla bus iškelta ir nagrinėjama. 
Bet Sovietų Sąjungoje prokuroras yra Įpareigotas pa
sitarti su komunistų partijos pirmuoju sekretorium. 
Šis gali patarti prokurorui bylos nekelti, kiek palaukti 
ar kitaip pasielgti. . .

Pavergtoje Lietuvoje javus prižiūrintieji komuni
stai labai dažnai veikia pagal nurodymus iš savo virši
ninkų. Kartais jie privalo nuvežti javų pagal aukštesnio 
partijos sekretoriaus nurodymą, o kartais jie privalo 
javus parduoti ir pinigus, atiduoti kuriant, nors partijos 
projektui arba tiesiog aukštesniam sekretoriui.

Panašus atsitikimas su javais Įvyko ir pačioje Ru
sijoje. Ten kolūkis sumokėjo visas duokles ir atidavė ja
vus pavasario sėjai, bet vis dėlto iš to kolūkio f juodąją

Lietuvos ūkininkai, o kolchozus tvarko atsiųsti rusai ko
munistai arba Lietuvoje augintos jų išperos. -—-

Tuo metu, kai Antanina ir Pranas Vaitkai važinėjo 
po Lietuvą gen. Petronio parūpintais automobilais, tos 
pačios Lietuvos prokuroras S. Kardauskas ruošė pavyz
dinę bylą dviem komunistams, kurie tuos Lietuvos lau
kus prižiūrėjo, kad kiti dirbtų. Kai darbas laukuose buvo 
baigtas ir javai suvežti, tai tie du pasiryžėliai suvežtus 
javus taip nutvarkė, kad šiandien jiedu jau neišvengs 
kalėjimo. Jei tai būtų tiktai kelios dienos arba kelios ka
lėjimo savaitės, tai niekas jiems jokios bylos nekeltų ir 
prie jų dėl menkniekių nesikabinėtų. Bet kai Kardaus
kas tuo du partijos narius aprašo komunistų partijos te
oretiniame žurnale ir nurodo koki jie dideli ir koki ap-! 
dairūs nusikaltėliai yra, tai Vaitkų rašinėlis labai jau 
nublunka. Vaitkai važinėjo po Lietuvą, bet Lietuvos ūki
ninkų padėties jie nepastebėjo, o jeigu ir ką matė, tai
nemokėjo Vilnuje aprašyti. Pamatyti linguojanti javą— rinką išėjo javų už 37,000 rublių. Javus tvarkiusiems ko- 
dar ne viskas. Reikia pažiūrėti, kur eina to javų prino- munistams buvo iškelta byla už valstybės turto eikvoji- 
kintas grūdas. Jeigu grūdas atitektų tiems darbiniu- mą- Teisme paaiškėjo, kad sandėlio prižiūrėtojai Į nie
kams, kurie tuos javus augina, suima ir. išvėto, tai nieko nesį uždirbdavo tiktai 40 rublių.

BE

KONRADAS Z. LORENCAS

MAŽŲJŲ ŽUVELIŲ GYVENIMAS
(Tęsinys) 

f • «

Patinč/jis slai<|a .savo kūnu glaudžiai apsiveja apie pa
telės liemenį atsargiai apverčia ją ant nugaros. Ikrai ir 
sekios išleidžiami tuo pačiu metu.Patelė kėliau sekundei 
po to esti sustingusi, bet patinėliui bemat atsiranda 
staibiu reikalų. Mažyčiai, skaidrūs kaip karoliai ik
rai yra sunkesnį už vandenį ir greit leidžiasi į dugną. 
Patinėlis vejasi juos ir vieną po kilo surenka į bur
ną. Pakilęs jis išpučia juos į lizdą. Patinėlis labai 
skuba ir ne lik dėl to, kad ikreliai gali nugrimzti 
dugną; jam uždelsus, patelė gali atsitokėti ir pradė
ti ryti ikrelius.

Dar aukštesnį laipsnį yra pasiekęs ciklidžių šeimy- 
ninis gyvenimas (daug jų gyvena Afrikos ežeruose).. 
Ir patinas, ir patelė rūpinasi »vo vaikais, o mažytės j 
žuvelės sekioja juosy kaip viščiukai perekšlę. Pirmą’ 
kartą kylarteiuos gyvą sutvėrimų laiptuos pastebime 
tokią elgseną, kurią žmones laiko labai dora. Patinė
lis ir patelė išsaugo šeimyniškus santykius netgi po 
to kai dauginiinatfc baigias. Jie lieka nešsikrianli 
ir to po. kai vaikai išauginti. Paprastai toks daiktas 
Vadinamas vedybomis: abu partneriai bendrai rūpi- 
misi palikoniais, nors tam ir nebūtini glaudūs asme
niniai ’ "^vtojų saitai.
-J Norint p ’’krinti, ar gyvūnai pažįsta savo sugy

ventinį. sis tm. būti pakeistas kitu tokios pat lyties 
gyvūnu, esančiu line pačiame dauginimosi
tarškė. Pavyzdžiui, jeigu pradėjusių sukti lizdą paukš-

finansai tvarkomi gerai. Ji tu
rėjo kelis bonus, nešusius tiktai 

% bet šiais metais jie 
buvo pakeisti į didesnius nuo
šimčius nešančias vertybes.

Ne tik Josephine Mileriūtė, 
bet ir Kristina Austin papiįŲė

ties sekretorę Kristiną Austin kad mūsų organizacija augtų. IMikužiūtės pranešimą, ir kyiętė 
perskaityti piotokoU. JI -pa-* . .J . Į visus .organizacijos'atstovus pa
darė. čižauskienei pasiūlius, Mi-I, ^e^r^c*rė Austin , ^r^skė dįj-bėti ir gauti daugiau naujųperskaityti protokolą. Ji tą pa-}

kad ji dalyvavo valdybos pasė
džiuose, surašė nutarimus ir iš
siuntinėjo pakvietimus šiam su
sirinkimui. Ji apgailestavo, kad 
ne visų kuopų atstovų adresai

narių, nes tai lieka pats svar
biausias šios organizacijos klau
simas, J’Iikužiūtė patarė pasi
naudoti dar šiais' metais esan
čiomis nepaprastai lengvomis są

Vėliau buvo padaryti praneši
mai iš kuopų. Vienos kuopos ga
vo po 2 Ir’pp tris.’naujus narius, 
kitos dar šiais metais tikisi gau
ti naujų narių. Veik visi kuopų

leriūtei pritarus, protokolas bu
vo priimtas be pataisų.

Toliau sekė valdybos praneši
mai. Valdybos pranešimą padarė
pirmininkas Mačiukas. Kaip ži-įbuvo geri. Ji norėtų, kad visi ats įstoti j
note, buvo suruošusi banketą ir Į torai duotų jai tikslius adresus. ---- - ' •- -1
gavusi -Įpareigojimus atlikti ke-1 Petro Bružo nebuvo, tai pir-

Praeitos konfe- mininkaš Mačiukas pranešė, kad 
iždninkas’ perkėlė įkitą sąskaitą 
$2,000, kad už juos galėtų gauti
7¥z% • Valdyba jau seniai laikosi į nurodė reikalą gauti
pozicijos, kad pagrindinių apsri-■ veiklai namą, nes be namo 
ties pinigų ji negali liesti, bet ji, šiandien Chicagoje sunku kas

Hs nutarimus.
reneijos paskirtus pinigus val
dyba išdalino pagal nutarimą, o 
kas reikės toliau daryti, tai pri
valės padaryti naujoji valdyba. 
Pats svarbiausias klausimas — 
gauti naujų narių. SLA turi pi
nigų, josios finansai pavyzdin
gai tvarkomi, bet reikia gauti 
naujų narų, jeigu norime, kadjlerių dividendų. Juos gali skirti 
SLA gyvuotų ir augtų. Mačiu-1 organizacijoms.
kas pareiškė, kad jis savai kuo Mikužiūtei pasiūlius, Gulbinie

naudoja tiktai procentus. Pagal 
apskaičiavimus, i metus dabar
tiniai pinigai nesą apie 260 do-

padaryti. . Buvo nurodyta, kad 
kaikurie klubai prisidėtų, jeigu 
SLA imtųsi iniciatyvos. Uznys 
pranešė kad jis negalįs rūpintis 
kuopos reikalais, nes visą savo* 
energiją jis yra pasiryžęs kreip^ 
ti Į Sandarą. Jis Įpareigotas at-

Ar tokią sumą per. mėnesi gaudamas žmogus gali [ gįaivinti Sandarą. Vienas pikni 
nevogti? Ar turintis šeima ir mažus vaikus gali apsieiti!^ jam. Jabai pasisekęs, o 
be kombinacijų ? ■ /' . ‘

Taip Sovietų Sąjungoje, taip ir “ta^binėje” Lietu
voje visi kombinuoja ir vagia, kiek tiktai gali. Amerikos 
farmeriui vogti nereikia. Būtiniausiems reikalams jis 
uždirba, tuo tarpu visoje Lietuvoje jam reikia kombi
nuoti ir vogti, nes pačią didžiausią derliaus dalį išsive
ža rusai. ’ . I

! kys ir kitus reikalus.
(Bus daugiau)

•ruA x i YK PPTS iii FARAGIN7

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

. Čių patelę pakeistnne kita, esančia kitoje —psk-hok,- dą. Matyt, jinai galvodavo, ka<j jos reikalai gerai klo- pavojus. Suvirpėjęs jisai griebė mažjtį ir įsigrūdo jį 
ginėje vaikų maitinimo stadijoje, tai jos elgsena bus stosi, nes sekdavo patinėlį į jo lizdą. Bet, sprendžiant į jau pilną burną. Tai buvo jaudinantis momentas^ 
kitolia, ir mes nieko tikro negalėsime pasakyti. iš to įniršio, su kūrino jo žmona užpuldavo besiarti- žuvis laikė burnoje du visiškai skirtingus daiktus_

Aš labai susidomėjan, kaip panašiais, atvejais nančą varžovę, toji gerai suprato, kas čia dedasi. Jos vieną iš jų turėjo suėsti, o kitą nunešti j lizdą. Kaip
elgiasi ciklidės — vienintelės žuvys, visą gyvenimą vyras nedalyvaudavo šituose išpuoliuose. Tokiu bū-'jinai pasielgs! Jeigu kada ir maniau, kad žuvis gal-
susijusios vedybiniais ryšiais. Tam reikalui įsigijau du, antroje poroje tarsi neegzistavo vienas kitam, ir voja, tai būtent dabar. Kebas sekundes jinai stovė- 
dvi poras šitų žuvelių. Alėjtis dauginiirtosi' laikotar- kiekvienas domėjosi tiktai kaimynų šeima. Įsikišęs jo nejudėdama, tarsi nežinodama, ką daryti. Paskui 
piui, žuvelės puruotM. Viena žuvelė apsirengė aš perkėliau antrąją porą į tokį pat akvariumą. Al- išspjovė viską ką turėjo burnoje ant akvariumo dug-
savo vedybinio rfibu. Bttvu aišku, jog tai patinas. Jis .eskirti nuo šarvo nelamingos meilės, jie greitai rado, uof Kirminas iškrito, o mažytė žuvelė laimingai iš-
atsiskyrč sau vieną akvariumo kampą ir ėmė rengti paguodą bendraudami vienas su kitu, ir taip atsira. ‘ šoko. * -
lizdą. Kitą rytą pasijNiošė viena patelėj ’ Patinėlis iš do jau tikra pora. Po kiek laiko abi patelės tą pačią pradėjo jį esti, maz,vų k
karto parlydėjo damą namo su visomis eeremonijo- dieną išleido ikrus. Man to ir tereikėjo. Palaukęs, kol klusniai tūnojo prie dugno. Taip pasielgė žuvelė 
mis, panašioms j tas. kartomis Siamo peštukai kvie-; m vaikai paaugs tiek, kad galėtų gyventi patys, ap-. kurią šaip jau nebūčiau davęs ir dvieju "pensų! 
čia į lizdą savąją žntoitą, - *— ■ . -u..— j..:-----

• , .._ ■ 'į ' y \ . • -
Pora užsiėmė teritoriją ir pradėjo ją ginti. Kitas 

patinas sukaupė dvasią ir notarė užsikariauti kitą ak
variumo kampą. Dabar du patinai .- stovėjo ViėiUH 
prųieš kitą, kaip priešiškai nusiteikę riteriai savo pi
lyse, 
žygius, aiškiai bendydantas jmgrobtr kainĄno 
ną., Dejaą visi jo bandymai bttvo veltui ir neatnešė JA 
viengungiai jokio džiaugantoi 
Kiekvieną sykį, kai tik jis bandydavo meilintis pa'»-- 
lei. atsukdamas jai savo žėrintį šoną.' jinai' atsakyda
vo jam smūgiu j šitą neapsaugotą vielą. Tirtai fijsrri 
keletą dienu. Po to paripno.šė antroji patelė, ir atro
dė, kad viskas jau išsispręs. Tačiau dėjusi' neari tirą n- 
tumi dalrksr. Ahlrt.fi įdomėjo ♦icrtdm.fari. kaip ’""T' •»<»
i. u. ... n. i™™,.- . 'i“1 T“" n™ *»>r r>i»Bk,ju

Tada tėvas ryžtingai prišoko prie kirmino ir 
i. viena skimi stebėdamas mažytį,'kuris 

už

j teičiau paleles. Rezultatas buvo dviprasmiškas ir j 
Į nelabai aiškus. Antrasis patinėlis pirmojo žmoną pri- 
ėmė bemalamL vos tik toji buvo įleista. Patelė iš kar
to ėmė globoti taikus. Tačiau iš to didelių išvadij 

j negalima daryti, kad šiuo metu patelė užimta. 
... • •• >- •. vaiku auginimu ir skiria neperdaug dėmesio patinui.Viengungis patinas kar1» nuo tarto rengdavo f-.-'ri t - ... ■ , . ... '.w žnio - " dėjosi aname akvariume. Pirmasis pa-

rno- .įįnčTis, netekęs savosios žmonos, atsisakė priimti kl-
... i ta. palelę. Jis trenkė jai įnirtingą smūgį. Keletas si- isskytus nnsittfrrnn. « r i i • • i L*. iJ • 1 (fanrinių zvA-nemi nulėke į akvamirtio dugną, rr aš

buvau priverstas įsikišti, kad patelė Irklų gyva. Tai- 
gi,.šcjrųos ištikimybė pažįstama rr jieins...

, Vieną vėlyvą vakarą. įėjęs į savo laboratoriją, į- 
mcčiaų.į akvariumą gabaliuką kirmino, žuvelių tėvas, 
Saugojęs mažylius, griebė tą kirminą^ nukritusį toje- 

ir jis ja. Jie tiesios ignoravo vienas M fa.' "'"L 7“" '"'"T
Antroji palelė vis, taiką laikėsi prie pirmojo pa.™"#U,,J“ "T* a'."1 "“Ų-''11”! "!az>1’ Te?

ciklo' linelio. Vos ilk lasai pasimdsdavn, .jinai ojimdovo a ?*.. *le. l*’rlojF pa cvje. minoje uvo pra* ...... . ■ low
pua,, kuri, paarusiai nuirto palelė# kviečiama j liz- '^'“5 P”*>“ •"««

(Pabaiga)
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DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ K ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Y«I«L *95-0533

!•!.: 562-2727 arba 542-2726

MO SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. R. (J. BALUKA8 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOJ 

GINEKOLOGINI CHiRURGUA 
4449 So. PuUNti Rd. (Cr*w4srd 

MkhcoI BUIdinp). Tol LU 5-4446
P -ima ligonitM psgai susitarimą 

Jei neauiliepo, stambinti 374-8004

TEL. — BE 3-5893

TR. A. B. GUEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd SlreeL 
Valandos pagal susitarimą

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

S. Hanheim Rd-f Westchester, IU 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Rex: Gl 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. K«dzi« Avo^ WA 5-2*70

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

JONAS RIMŠA Motinystė’’ (Aliejus)
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gamino ii laukinių obelų, vyšnių, 
rieiuto, šermukšnio ir panašių a

tžalų. Joa
Larvtos. ta

turėję bfiti 
’r jų kainaJ 
šaudyti ir 

s buvo gu- 
rje pritvir- 
o, kauk), o 
galvutėmis.

se Europoje 
st rėli ninku

Vėlinės Lietuvio
Sodyboje "

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINU
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI -
2618 W. 71 St. T«L 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
' “contact lenses’”

LANKAS - SENIAUSIAS GINKLAS
Strėlė yra medžioklės ir ko

vos ginklas, išmetamas iš lan- 
i ko. Sakomą, kad jis yra sniau- 
sias ir buvęs plačiai paplitęs

VaL agal susitarimą. Uždaryta' tree ginklas. Tai parodo kalnų olose 
—   ------—■- . ^užsilikę u'rviniu žmonių piešti

I >R.LE0NAS ŠEIBUTIS vaizdai, Gal tik lanko ir strėlės

su juo grumtis. Žmogaus, galė
damas lengviau pasigaminti sau 
maisto, Jau ,turėjo daugiau ir 
laisvo laiko. Tada pradėjo pri
sijaukinti laukinius gyvulius, so 
dinti maistui reikalingus auga-

su timdigex.
titnago, ra

gešežie.-
iuoM karuc

audąrytį
L kurie vartojo patobulin
IMKIM. v

Vėlinių dienai šlujs metais 
esant savaitė* vidury, mirusieji 
buvo pagerbti pęr du sekmadie
nius — *ptieš ir-po tos dienos. 
Spalio 30 d. susirinkę arti 30 as
menų ir išklausę tradicinę Ąlvu- 
ao giesmę Apafugok, Ankščiau-

Ilsisi ir tyli visa žemė, dzh ugiasi ir linksmai Juka u j a".

ėjama, kad lietuviai strė- 
vadėjo vartoti vėlyvajame 
lite (senojo akmens am- 
pabaigoje). Pradžioje strė- 

ntgaliai buvo titnaginiai 
do lapo pavidalo) ir ragi- 
(šeivos pavidalo.) Vėliau 

jau atsirado įvairių formų įtve
riamų ar užmaunamų antgalių, 
kurių dalis jau buvo su užbarz- 
doms. Nuo XIII a. Letuvoje atsi 
rado jau žymiai pagerintų lanki 
nių ginklų, kuriu lankas įtem
piamas mechanizmu. Tai buvo 
arkebuza, belista, katapulta ir 
kt. Prie jų dar galima priskai- 
tyti išrastus pilių sienoms griau 
ti taranus (sieiaužius)l Jais svai 
dydavo akmenis, ietis ir padidin 
tas strėles. Tie ginklai turėjo žy 
miai didesnę pramušamąją jėgą.

Šiandien šaudymas iš lanko 
daugumoje valstybių yra sporto 
šaka. Nepriklausomoje Lietuvo
je ši šaka buvo mažai prakti
kuojama. Kiek daugiau ji buvo 
paplitusi tik Vilniuje. Dažnai lan 
kas ir strėlė buvo tik vaikų prak 
tikūojama žaidimų pramoga.

V. Vytenietis

Mlcaupę, • prtvūnin'dami brangiuo 
sius mirusius, Ane'ei Kirvaity- 
tei ir Ade'ei Duobiienei giedant 
giesmes. Ir bendroje maldoje mi 
nint mirusius ‘ alvudiečius bei 
geradarius, prašant jiems amži
no atilsio. Rimties popietė užbaig 
ta visiems sugiedojus Marija, 
Marija. '

Prisilaikant tautinių papročių 
dar nuo anų prieš krikščioniškų 
amžių, kada lietuviai puoselėjo 
ryšius su savo mirusiais, laido
jant įdėdami j duobę jų mėgia
mus daiktus, dar ir maisto, kad 
nealktų; gi puotaudami neužmirš 
davo nunešti ant artimųjų ka
pų midaus, giros ir kt. pavaidin
ti. Gi krikščioniškos kultūros am 
žiais ryšiai su mirusiais yra 
palaikomi dvasiniai: šv. Mišio- 
mis, religinėmis giesmėmis ir 
maldomis'bei gražiu žodžiu, kaip 
kad lapkričio 6 d. pasakytu dr. 
Adomavičiaus, iškėlus Vėlinių 
gilią prasmę gerbiant mirusius, 
kurie paliko, mums savo patyri
mus, atradimus, mokslą nebe to 
ir gyvybės kaina auką iš meilės 
mums.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminanti jojo pažada, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). E tikrųjų šita 
ksralystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo- 
eėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

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.

Mažeika & i

• Juodoji mamba yra grei
čiausia S visu gyvačių. Tanza-

Laidotuvių Direktoriai

DAIMID
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Po dr. Adomavičiaus kalbos 
sekė giesmės, -kurias giedojo 
Anelė Kirvaitytė ir kiti. Sody- 
bietė Juzė Marinienė skaitė ei
lėraštį mirusiųjų garbei. Laima 
Atkočiūnaitė atliko dienai skir
tą savo kūrinį. Jonas Ramoška 
ir Gediminas Janula solo hr due 
tu padainavo patriotinių dainų. 
Pabaigai buvo sugiedotas tau
tos himnas. ■ ■ -j

Per abu sekmadienius nepri
trūko užkandžių ir vaisių arba
tos, dirbant Marijai Bosienei su I 
padėjėjomis. Martinas Nagis rūA

lūs ir, išlindęs iš olos, ėmė kurti nijos lygumose 19C6 m. ūžre- 
korduota, kad supykusi juodojipatogesnę pastogę,

Geras lankams medis yra šer1 mamba išvystė 7 mylių per va- 
nrukšnis, vinkšna, lazdynas ir: landą greitį- Tenykščiai žmo- 
k T ■ FTV _ • ♦ I.; _ i.  W _ _ I *^*^«*w nrvlr 1 * 4 r\r» v*1Tr*Y

žmonės-išrado vidurinio paleoli-Į lino anglai, juos gamindami iš-fiiamba gali pralenkti šuoliuo
to- laikotarpy j e. Iki to laiko ko-Į į kadugį panašaus mėdžo. Seno- j antį arklį rekordiniu 43.26 my- 
Vbs ir apsigynimo Įrankis buvoj vėje lankai buvo -Ąutr trijų iki iių per valandą greičiu, tačiau 

—• tik tpagalyk* if akmuo/'Susiras^ penkių pėdu ilgnįajb-' 'Trumpes- nustatyta, ji gali išvystyti tik 15 
DK. VYT. TAURAS Itiavo aštria brauna akmenį ir jį {nio lanko ir prąnįiifiainoji jėga‘mylių per valandą gre’tį tik

GYPYTOJAS IR CHIRURGAS odos dirželiaispririšdavoprie pa’yra mažesnė .Bętsu trumpesniu trumpoje distancijoje ir būda-
&«Mra praktika, spec. A4O T ERŲ f (jos. galio. Ir taip, primityviškai buvo’lanku galimą daug greičiau ir žy ,ma labai pikta.-,

'ūfisas 2c52 WEST 59th/5TRE^T 1 gaminami kovos kirviai-.--0- kai. miai taikliau šaudyti. Tai mato
- Tel. PR. 8-1223. jįiuyo prasta strėlė, tai gyveni- me f Urnose iš amerikiečių prie-

OFISO VAL.: pirm., antraL, treoad. foaa/žymiai/palengvėjo. Tuomet tnonių, huleminčių individualių; 
ir penst. 2-4 ir e-8 vai-vakl Seętatįiė-' jau drąsiai galėjo stoti. ūkių plėtoję. Iki karys įdeda j 
aims 2-4 vaL popiet ir kitu laiku J kovą su plėšriaisiais žvėrimis | šautuvą naują užtaisą, tai in-

INKSTŲ, PŪSLtt Hb/A 
- PROSTATOS CHIRURGU*. 

2656 WEST 63rd STREET’ 
r Vai. an trad. 1--4 popiet, 

ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef-: 77*?288&'._ 

Rezidencijos telef.: Ą*o-5S45

/nežinota Australijoje, nes ten 
vietiniai gyventojai išrado bu
merangą.

■Spėjama, kad. strėlę ir . lanką į kt? Tvirčiausius lankus ištobū-|nės pasakoja,. iad tos rūšies

PUSIRTNKTMU

pagal susitarimą.-

OKTHOPEDAS-PHOTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
oazaL Speciali pagalba kojoms. 
(ATcb Supports/ ir L t. . .

j ir lengviau pasigaminti sau mais • dėnas per tą laiką šuoliais joda- 
~~ to. Jis tai galėjo atlikti pats to-*mas iššauna keletą strėlių. Da

liau stovėdamas ar pasislėpęs, bar sporto reikalams lankai ga- 
nerizikuodamas savo gyvybe.įminami iš metalo ir iš fibrinio 
Taip pat; ir priešą jau galėjo iš i stiklo. Jie yra daug geresni už 
toliau pulti ir mažiau reikėjo indėnų .vartotus. Strėles indėnai

Žemaičiu Kultūros klubo prrešme- 
tinis nariu susirinkimas įvyks tre
čiadieni, lapkričio. .1^ d., 1:00 vai. po 
pietų Šauliu namuose, 2417 W. 43 
St. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbiu -reikalu aptarti ir 
valdybos rinkimas dėi 1978 metų. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

mėtina, kad j Sodybos pažmonius ■< 
atsilanko ir iš toliau atvykstan- • 
čių svečių, beviešint Čikagoje, 
Ačiū jiems O. Algminienė

<t> Pirmoji policininkė Ame
rikoje buvo Alice Stėbbens.j 
Wells, priimta į Los Angeles 
miesto policiją 1910 m. Jos pa-i 
reiga buvo prižiūrėti šokių sa
les, čiuožyklas ir jaunamečių 
užkandines. .

Ten: YArdi 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovebill 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
' Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS TUTOMOBMAMS PASTATYTI

i

t

' Į4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

I

Phone: YArds 7-1H1

« - NAUJIENOS, CHICAGO t. ILL—Wednesday November 16 1977

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

I t

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

; BuLUr, io(ie*ed ’ 
tiarfic, mlncM «r mashed v 
Ot*Ū4 Muntecty Jack eba«M 
IU4*1M '
Bof aauca
Trltb-bM brknd tnasted oolM 41p mht 
PlMip orwbfd F rito. brand corn ekipa

MRgcnpN's:
ItoviQve ntftu from wiuahrooms. Waah cape and bfueh witil

bbmbtee wrfMwbbyttan guile, and grated eheate: hUM WelL 
Add^ wiAX ecg eauga> di> mix and crushed com ehipe te e\>ha 
I porta
Al mvshRMb MR irtta mature PUm oq Dabine tt»«t «M 

frr/d) fag } *9 maW Du^DtJ U<KUy Dtmtm*. •

. y BUTKUS - VASAITIS
-1446 So. 50th Ave~, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS
M>9 Šo. LITUANJCA AVE. Tel.: YArdr 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RKpuH’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii VnU T-667J
HOM SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilk, aU. 974-441t

ž«50 Wtsf 63rd St., Chicago. IIL 60629 
T»l«f.: PRosp^t 6--4084 J

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GtLIMYčIA 

2443 WEST torį STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0^34 
Naujoji Barbaros ir Gene Prishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE -• 

>918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318 

\ , . ...............  ■■
JONUI LAUKAIČIUI

PERKRAUSTYMAI

MOVING į 
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausfymas 

. iš įvairi y atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tol. 376-1882 Arba 374-5996

Happy Hour Mushrooms, e prire-winnlnr recipe at the State 
hlr of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
ehips, wine and other tasty ingredients combine in a stuff inf 
jer fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oemi e.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
ghdW* award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table I

This pri^-winning recipe cotntrtnes Fritos brand com chips 
tnd Fttto-Lay brand dip tnlx with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrtf»* 
•fatea until palty time. Brush the. mushroom caps u ith lemon 
juice or white wine before etufflM and they will retain their 
light color during Cooking. • -; *

,f QAFPY HOUR MUSHROOMS
- N medtam-elxed FreeM MenrOoms

T Ublespcane * Melted >utet
latiek (

, 1 clave •
kbbb ‘
1 tablespoons 
i tablespvons
1 pockate v

mirus, 
žmoną Petrę ir kitus artimuosius, skausmo 

valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.
Alė Steponavičienė su dukra

Kazimiera Antanaitienė'

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

STOS

LAST YĖAA 2ASO SCHOOt- 
AG€ CHILDREN BETWEEN 
THE AGES OP 5 AND *4. 
WERE KILLED BY MOTOR 
VEHICLES IN TM0 U.S. 
Charles m. haves, 
PRESIDENT OP THE CHICAGO 
motor club, asks drivers 
TO Be ESPECIALLY alert 
*OR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

, .ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

P. J. RIDIKAS
3354 So. HAL^TED STREET



Prisiminimas apie pašto korespondenciją
•aiškus. Buvo aišku, kad tik tas 
tuos laiškus padėjo prie mano 
durų, kas galėjo paimti tą tuš
čią dažų dėžutę, pro langą ir tai 
padaryti galėjo išsimiegojusi 
“klerk’a”. Kiemas buvo aptver
tas aukšta geležine tvora ir var
tai užrakinti-

Supratau, kati “klerk’a” nak
tį skirstė mano gyvenamam ra
jonui laiškus, susikišo visą ma- 

teris, pragyvenusi pusę amžiaus. J no korespondenciją į rankinuką 
Ji dirbo naktimis pašte ir vadi- ar už ančio, parnešus išsimiego- 
nosi “Night clerk”. Jos darbas Ijp ir nežinomu tikslu viską su- 
buvo skirstyti laiškus į ten, kur krovė man prie durų.
jie turi būti išnešioti. Jos sūnus į Nuėjau į paštą, išpasakojau 
mokinosi rabinų mokykloje iri visų i'Y'kį to pašto superinten- 
atrodo, gyveno prie rabinų mo
kyklos bendrabutyje, nes pas 
motiną labąi retai pasirodyda
vo. Jos vyras jau prieš eilę me
tų jai pasakė: — Goodby!

Kadangi “klerkė” dirbo nak
timis — ji miegodavo dienomis. 
Prieš kelias dienas dažiau jos 
buto naują langą iš kiemo pusės. 
Lango neatidariau ir į butą ne
įėjau. Prie lango iš kiemo pusės 
ant langinės palikau tuščią dė
žutę nuo dažų, nes ją paimti bu
vo nepatogu, dėl išsitepliojimo 
dažais.

Vėlai po pietų prie mano bu
to durų radau sukrauta ant tos 
pačios dažų dėžutės dienraštį! 
Naujienas ir 4 man adresuotus

Prieš daug metų buvo vienin-1 
telė ir pirmoji diena, kad la š- 
kanešys neatnešė man jokio 
la:ško, jokio laikraščio ir nė jo
kios spausdintos reklamos. Ki
tiems prikimšo pilnas dėžutes 
arba tiesiog prikrovė pilnas ran
kas. Aš paklausiau: kur mano 
dalis? Laiškanešys atsakė:

— Niekas neparašė...
Netoli mano buto gyveno mo-»

Nuėjau i paštą, išpasakojau

dentui ir reiĮkalavau, kad jus 
sustabdytų tokius j, veiksmus. 
(New York miesto tik Centrinis 
paštas Nr. 10001 turi .viršinin
ką — “Post master”, o visi kiti 
Borough Centriniai ir mažes
nieji paštai, kurių yra šimtai, 
turi^tik superintendentus). -

Superintendentas taip ener
gingai gynė “klerk’ą”, lyg jis 
pats būtų kaltinamas tuo nema
loniu įvykiu.

Jis tarp kita ko įsakė, kad 
kiekviena “klerkė” išeinant iš 
pašto net iškrečiama. žinoma, 
aš tuom nepatikėjau...

“Klerkė” važiuodama savo 
automobiliu buvo apdaužiusi jj, 
o po mano skundo per mėnesį 
dar du kartu apdaužė automo-

• šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdraųda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
52,000 arba $1,000.

*Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

s Sveikatos patikrinti nerei-

* šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių; ir 16% 
nuolaidą -nuo- sekančių 19-kos 
metų, mokėjimų*-* «67^ 

Po trijų metų garantuoja
mą paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap- 

' (Paid up va-

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-

brangsta. P*-'1-
• Apdraųda pradės galioti 

nuo sekančio mėnesio pirmo-

ir gaus jūsų pirmuosius mie
šimus arba metinius: mokes
čius - ;<? :

pa-

mos,;taip ^at iTrjŲ'priėt

■ ?-Norint'apsidrausti,'

ha ' organizatorius adreso' .netu- 
r ite ir j ei jūsų artim oje aplin
koje SLA kuopos nėra, prąšo-

zatorių

reikia
Fi- ZLICNAS?

Jis ■ New -York,iN. Y. JT0001.

NAUJIENOMS šiemet suėjo S3 metai. 'Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo

Maznat Nspjieną platiabuo rita.
<AUJHS08 Metai jtrri ir keroja nš Ltetrm tr Mtargtą IMrrfi 

aeidamoc ir aenldėdcKiM j aandėrius *n aknptutaia ar ją IfiBo

XAUJIKNOS palaiko tlm lietarrfą demokrsiiMs trope*, ją bendras lasttts- 
eljaa Ir romia Tisų netariu beodruoeius darbui bet tikSioa.

XAUJIENGS stsiovauja tyliąja betariu dantoma peatmetimA, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampė jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija JnMUejlahj meta proga 
•Stelbdama platinimo vijų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti Ueturiikos 
spaudos pirmūnų pavyaSiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti

tnvWrq reikalų Yesenaaa. ( «
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kan*do{« iMtenw — poMl iwfg —■ flUM, 

trims min. — M30, vlunmn min. 5X00. KHm* JAV rista— matams 
— $26.00, pus«| maty —* $14410, rtenam min, — 8SJ0. Ufslanlu» 
m — $31JX> matams. Suslpafinlmut siunčiama saraHų asmalraaiat,

Prašoma, naudoti icmlan caanfią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 8060$

Puikus gamtos vaizdas San Lawrance upės pakraščiuose

bilį. Ir trečią kartą taip smar-1974 metais rimtai kalbasi su 
kiai apdaužė, kad nenorėjo tai-;mini sijonėliu apsivilkusią jau- 
syti. Neseniai buvo gaisras jos'na parapijiete; 5) Mažame lie- 
bute ir ji nežinojo, kaip tas gaiš- tuvių restorane, neįmanomai 
ras prasidėjo. Buvo sudegęs se-1 vadinamame “raudonu” Sofija 
nas minkštas suolas ir po juoiKasueluiek (matyt klaidingai 
grindys. Prieš gaisrą ji norėjo ° 
pirkti naują suolą, o senąjį par
duoti. Bet niekas nenorėjo ir 
veltui imti tą jos suolą.

Nežinau ar dėl mano skundo 
ar ji daugiau padarė neleistinų 
darbų pašta, bet paštas pradėjo 
kasdien siųsti vis į kitą pašto 
skyrių dirbti. O toks stumdys 
mas “klerkei”nepatiko ir ji pra 
dėjo ieškoti naujo darbb. Bet 
apie tai parašysiu kitą Kartą, j Trijų plačių skilčių apie 160

surinkta .pavardė (tiekia lietu
vių mėgiamą valgį rūgštažolės 
(kopūstų) sriubą; 6) Viena iš 
žymiausių Cicero lietuvių yra 
Dr. F. V- Kaunas ligoninės šta
bo narys ir bendros praktikos 
gydytojas, tupintis savo ofisą 
prie 14 Ct. pasižymėjęs atletas, 
medaliais apdovanotas kaip var
žovas teniso ir slidinėjimo spor- 
to srityse.- - t . ' ‘'

Jonas J- Gaidys

CICERO LIETUVIAI
Draugiškas Gera-Lind Kolarik 
reportažas laikraštyje Life
Gyvai redaguojamame Cice

ro dienraštyje The Life sekma
dienio rugsėjo U dienos laido-i 
j e visas 11 puslaptis pašvęstas 
minėtam reportažui su 6 foto 
vaizdais; per visą puslapį ant
raštė skelbia: Cicero Liths: 
they’re disciplined and concer
ned (CCęero lietuviai: jie yra 
drausmingi ir rūpestingi).

Foto nuotraukose pavaizduo
ti: 1. Dvi lietuvės vienuolės - se- , 
selės Kazimierietės padeda gė
lių puokštę prie koplytėlės Šy. 1 
Antano bažnyčios pasienyje mi- :

— Ofelija Barškėtytė pakvies-. . 
ta Amerikos. Lietuvių Tarybos • , 

j Jaunimo komisijos pirmininke.;
E. Vilimaitė, dr. L. Kriaučeliū- 
nasYr dr. J. Valaitis yra tos ko
misijos nariai.

— Chicagos Aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos tradici
nis baliaus bus gruodžio 10 d. 
Jaunimo centre-

— DaiL Mikas Šileikis, Meno 
Žinių redaktorius, po sunkios 
rankų ligos žymiai pasitaisė ir 
jau gali ribotai /naudoti rankas 
bei pirštus rašant mašinėle bei 
plunksna.

*■ - - ■ \r

— Annos Marijos 'Gudžiūnie- 
nės globojamas Amerikos lie
tuvių klubas Curie aukšt. moky
kloje įteikė tos mokyklos grei
tosios pagelbės tarnybai ligo
nių vežųnėlį. Įteikimo iškilmė
se dalyvavo klubo pareigūnai 
bei nariai: Aldona Skriblytė, Da
lia Bagdonaitė, Bay Adomaitis, 
Danielius Gudžiūnas ir A- Vik
torą.' Įvykis.atžymėtas nuotrau
ka ir aprašymu vietos spaudoje.

— Vincas Pledas, Baltimore, 
MD., ankstyvesnės kartos Ame
rikos lietuvis, mirė po ilgos ir 
sunkios ligos spalio, 15 d. Velio
nis buvo taurus lietuvis, mylėjo 
savo tautą ir tautiečius, palai
kė jų organizacijas dalyvau da

ESTATE.
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KĖJIMAIS

' DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

b PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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.

ŠLMAITIS-REALTY

Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL Tel. 436-787b

ilint Lietuvos nepriklausomybę; L arl3a dviaukščiai, taip jau
2) Jurgis Kasiniaitis lietuviško- 
j e užeigoje- kalbasi' sif- savinin
ke Mrs. Eugenija Blinstrubiene;'
3) Cook rodo savo daržą Pra
nui Kučinui, ir -Kasfulaičiui4) 
Bažhytinti^is7 hųbaisįąpsirenggs 
Cicero lietuvių labiausiai gerbia 
mas lietuvių į-Tčilmės Cicero ^pi
lietis' tiridiarinis' OrtosAysku^asr 
PaUlius .Marcinkus- per apšilau- 
kymą savo: gimtrnėjė*iš'> Romos

eilučių reportažas pradedamas 
tokias įžanga: j.

Čia yra didėlė lietuvių bend
ruomenė Grant Works ir Park
holme distriktuose Cicero šiau-Į 
rėj e,, kur kalbama prosenoviš- 
ka kalba ir. lietuviu kultūra yra 
asmens -ir moralės pareiga, -ka-; mas renginniose^ir prisidėda- 

(dangi daugėjis dabar čia gyve- 
nanp’lįjų neteko k qn Lak to su 
giminėmis ir ^raugais - nuo toė 
laiko kai Sovietų Sąjunga už
plūdo Lietuvą.1940 metais.

ši bendruomenė ribojasi Roo
sevelt Rd., 19 st. Cicero avenue 
ir 51 ct. su centru — šv. Anta
no važnyčia priė 14 sL ir 50 avėu 
Toje srityje visi pastatai gerai, 
švariai užlaikomi vienaaukščiai 
gyvenamieji .-mamai (bunga
lows) arba dviaukščiai, taip jau 

bakalejinės :kraųtūvės (groee- 
ries), restoranai i;—■ visadidžią- 
ja dalimi lietuviĮkįr. •: ■ '
. Toliau iš eilės- aprašon^ . tų 
itįętuyių;: švaros, tvarkos Jc gį. 
|ių darbelių pomėgis,’ li^ivių

- užeigos, 
įsteigta-"pirmoj i li^Įuviška rįĮ^- 
jo --valanda, kai Jčuriė;'Įiefiį5^

Gausus namų pasirinkimas 
_ z

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
INSURANCE 

patenkam

6oL Narjieaą yranrrneratal, TnbUkjfnfc

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienai dvi savaites aualpafi- 
nimui nemokamai Ir be jokių jsfpareigojbną.

FAVARDR IR VARDAS ______________________________

ADRESAS ______________________________________________

■■ ' MARIJA NOREKĮENė 'į ■;
2608 We«tS9tkS^^ldauro'/^^60629 • TeL ^^5-2787

- — Dldalla pasirinkimas garut rtHBtr hratrtų prafcfg. ' ' ‘ ~ ’ 
MAISTAS II EUROPOS SANDELIŲ,*

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. fWi St, HL <0629. — TH. WA 54737
2W So, Mftltted Sfv Chlci^, l(L 60605, — Tel 2S44325

< ■

. ________________-

mąs prie bendrų darbų. Palai
dotas ' Holy Redeemer kapinėse. 
Liūdėti liko jo žmona Rązalija 
ir anūkai. Ji ir velionis Vincas 
palaikė lietuvišką spaudą pre-, 
numeratomis ir aukomis. Prieš 
kurį laiką jie atsiuntė Naujie
noms stambią auką. Apgailes
taujant jo mirtį, reiškiame naš
lei užuojautą.

— Patikslinimas: Lapkričio 
7 d. buvo išspausdintas dail. Br.: 
Murino akvarelės paveikslas. 
Parašas psfdėtas M. Ivanausko 
Liepsnos tapyba- Atsiprašome 
dail. Muriną. :

— DaiL Vlado Vaičaičio žmo
na auto nelaimėj buvo sužeista 
ir gųlėjpyšv; Kryžiaus-Mgpflinėj. 
Neatsargus važiūotoįąsč trenkd

damas.
į: — š.-m.-'-Į^ .
v. v. yra atidaroma lietuvių 
Dailininkių -.|^ąūgijQS paroda, 
šį kartą paįoda bus platesnio 
mąsto, nes dalyvauja dailinin
kės ir iš^kitų; Aitierikos miestų 
kaip New Yorko, Clevelando,

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

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patam avimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio

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

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

dalyvaus skirtingu amžių ir 
žanrų dailininkės, vienos moks
liu baigusios Lietuvoje, Imtos 
Vokietijoj, ir dalis, kurios bai
gusios Amerikoje. Visuomenė 
yra kviečiama šią paroda ap
lankyti. Ji tęsis nuo lapkričio 18 
iki gruodžio 4, Jaunimo centre.

— Union Pier, Mich., Lietu
vių dr-jos valdyba, š. m- lapkri
čio mėn. 19 d. 5 vai. p. p., šaukia 
specialų dr-jos narių susirinki
mą p. Aušiūrų reaidengijoje, 
N. Metų sutikimo, kitų parengi
mų ir salės gavimo reikalus ap
tarti. Valdyba

— Marquette Manor Prekybos 
Rūmai jvesdino j pareigas naują 
valdybą. Be kitų, joje yra Lor
raine Seide! iš Chicagos Sav
ings — sekr., Ch. P. Kai — tei
sinis patarėjas, John Pakel ir 
John G. Evans Jr. — direkto
riai, taip pat Allen Shemetulskis 
— tvarkai ir apeigoms.

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - AM
Self. 8:00 - 10:00 v. v.. - Į06.3 FM.
Veda K. BRAZDZIONYT! i

2646 W. 71 st Street, Chicago, Ulinei; 60629 
Tefėf. - 778-5374 ’

JUS 1JMLU IMI* .-My- —

Įvairi apdraųda 
butų nuomavimas - 

nuomininkus
4243 W. 63rd St„ Chicago 

Tel. 767-0600.

RENTING IN GENERAL 
N u o m b <

IŠNUOMOJAMAS Ciceroje naujas 
4 kamb., pirmame aukšte, su šildi- 
mu, butas, suaugusiems arba pensi
ninkams. Teirautis tel. 652-5121.

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

.10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gažu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis i gražųjį 'Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.

MŪRINIS 2 aukštų, 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. Marquette Parke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus, 2 butų mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000.

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

WANTED TO RENT
Ieško buty

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba '737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS/ 
Namų Statyba Jr Remontas £

- RAMIAI moteriškei reikia 4 kam
bariu buto Bridgeporte, antrame 
aukšte. Prašome skambinti .po 6-vai. 
vakaro 927 - 7414. .4J.G- ” '

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pu vienlatelt * 
Itetavį taMrrfnlri ?*m Į^įT* 
l1 , Chicago)* . . "w
^NORMANĄ

į^cL 263-5826 
j G-taigo.) ir
< 6TI-S49S

4M5 So. ASHLAND AVE. 
52M775

D t M 1 S I O
52—$0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $9$ pusmažful automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

^ELEČTROS ĮRENGIMAI, | 

-■PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu Ir užmiesčiuose greit,, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 
... Tol. 927-3559

------------ e

AB JAU PAS1DARSTZ
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
uosta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga —

KAIP SUDAROMI

'LAIKRODŽIAI If BRANGENYBiS 

r "

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su legališko
mis formomis — 83J5O. ,

Užsakymus su Money orde-l 
nu siusti; “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago DI. 60608 
kas nori Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yrs 
patriotinis aktas, paliekant su 
įais konfrontaciją pavergtie
siems ...

♦ Namų izoliacijai, profesio
naliam plyšių užtaisymui (caul
king), visokietns remontams ir 
pagerinimams, dideliems ir 
žiems darbams Kaukite

INTERSPACE 
CONSTRUCTION CO.

Tel. 238-5555.
norite kalbėti lietuviškai,

tai šaukite Antaną, tel. 434-1094.
(Pr.)

♦ Empire State Building tu
ri 102 aukštus. Jame lengvai 
telpa apie 80,000 žmonių, o kel
tuvų nišos yra 7 mylių ilgio.

ma

Jei

♦ Apskaičiuota, kad virš 60,- 
000,000 amerikiečių turi iper- 
aukštą svori- Apie 50% ame
rikiečių visai nedirba fizinio 
darbo, o tik vienas iš dešimties 
kasdien mankštinasi. 23,000,000 
amerikiečių turi peraukšt^ krau 
jo spaudimų. * < *

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Talafu REpublIc 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

* INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7459 
Taip pat daromi vertimai, gtmlnlv 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60832. Tai. YA 7-598C

BEST THINGS IN LIFE

1^11 Frank Zapolla

GA 4-86M

STATI FAEM

IMSUtAMCT

blate Farm Life Insurance Company

Only you 
can prevent

BE
CAREFUL!

f — MAiMtsMCK, C»»CA»O t, MX,—Wednesday November 16 1977




