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IZRAELIS IKO SADAh
GREITAI PASIRUOŠĖ DRAUGINGAI 

SUTIKTI PREZIDENTĄ SADATĄ
Egipto prezidentas panoro aplankyti Al Aksą, 

pačią seniausią arabą maldyklą
JERUZALĖ, Izraelis. — Egipto kariuomenės pulk. Kimel 

vadovaujama karių ir saugumečių grupė stebisi, kaip Izraelis į 
kelias dienas galėjo prersiorganizuoti ir taip draugingai sutikti 
Egipto prezidentą Anwar Sadatą. Labai daug padėjo žydų orga
nizaciniai gabumai ir kiekvieno atsakingo pareigūno labai didelė 
iniciatyva. Atskridusius egiptiečius pasitiko užsienio ir vidaus 
reikalų ministerijų pareigūnai. Veik kiekvienas jų kalbėjo ara
biškai. Jiems nereikėjo jokių vertėjų, nes jis galėjo labai lengvai 
susikalbėti ir spręsti pagrindinius" saugumo klausimus.
Turėjo bėdos Su Egipto himnu

Ben Gurion aerodrome prezi
dentas Sadatas buvo sutiktas ne 
tik kanuolių šūviais, bet ir labai 
gerai sugrotu-Egipto valstybi
niu himnu. Izraeliu karių orkes
tras Egipto himno gaidų neturė
jo, o įsakymas buvo gerai sugro-

VISUR BUVO IŠKELTOS EGIPTO VĖLIAVOS 
AIINIOS SVEIKINO SADATĄ

Arabą pasaulyje šeštadienį buvo deginamos
Sadato iškamšos, jis apšauktas išdaviku s

JERUZALĖ, Izraelis. — Egipto prezidentas Anwar Sadatas 
Ben Gurion aerodrome buvo sutiktas, kaip draugingos valstybės 
galva. Pirmiausia jis buvo pasveikintas 21 kanuolės šūviu, visur 
buvo iškeltos Egipto ir Izraelio - vėliavos, plevėsuojančios taikos 
vėjui pučiant.-Egipto prezidentą aerodrome pasveikino aukščiau
sieji Izraelio valstybės pareigūnai, karo vadovybė, kabineto nrriai.

ANKSTOGALIMA BUS Iš
ATSPĖTI APSIGIMIMUS
MINNEAPOLIS.—Naujas bu

išrastas Miųnesotos universitė-
„ t__ _____ _ ______ _ te tiriant žmoniiichromoso-

ti Egipto himną. Orkestro vedė-J mus. .
jas niekur gaidų negalėjo gauti, Iš kiekvienų 20 naujagimių 
tada jis -uždėjo rekorderi ir už- 
sirekordavo Kairo geriausios ra- 
dijo stoties grojamą -himną. Jis.

; tuojau pat įkinkė geriausius sa- 
yo muzikus-iš to hinmo-pąruc^ti 
gaidas ir įsakė orkestrui jį iš
mokti. Kai himnas buvo sugro
tas, tai egiptiečiai stebėjosi; kaip 
izraelitai galėjo taip gražiai su
groti Egipto himną.. Jis turėjo 
būti' gerai sugrotas, nes buvo 
nurašytas iš geriausios Egipto 
radijo stoties. ” : v L

Sadato lėktuvą A 
saugoja egiptiečiai _ _. ..

Atskridusį Egipto didelį'kęlėi 
vinį lėktuvą, “Egipto ąrąbųties- 
publika” nuvedė į Ben Gųrion 
aerodromo iš anksto parinktą 
vietą ir pastatė. Tuojau lėktuvo 
sargybas perėmė iš anksto ats
kridę Egipto saugumiečiai. Lėk 
tuvo kapitonui įsakyta visą lai
ką laikyti šiltus motorus. Jeigu 
prezidentas Šariatais nutartų tuo 
jau baigti kelionę ir išskristi, tai 
jam aerodrome nereikėtų laukti. 
Prezidentas Sadatas yra greitų 
ir griežtų nutarimų žmogus, iš 
anksto apie tai neapgalvojęs, pa 
sisiūlė skristi, jeigu tai bus nau 
dingą Egipto taikai, kad ir į Iz
raelį ir tartis su Izraelio vadais. 
Izraelio premjeras čiupo šį pra- 
sitarimą ir pakvietė ne tik at
skristi, bet ir parlamentui kalbą 
pasakyti. Jis leido Egipto prezi
dentui sakyti, kas guli ant šir
dies. Sadatas priėmė pasiūlymą 
ir atskrido.

Aplankė pačią seniausią 
arabų maldyklą

I Vladas Rasčiauskas dabartiniu metu yra 
G SS atspėtu apsigimimo defek-t naįfjnjjj- laikoma Cebu salą, apie kurią -jis 
tus ligi dar kūdikiui negimus- Rudžiai, teisėjas A. Wells, Vladas Rasčiauskasį

vienas’ gimsta su chronomoso- 
mų defektais, - kuriuos galima 
susekti -standartiniais meto
dais. pasakė Dr. Jorge Janis,

cinos ir patologijos prdfeso- 
riuš.
Prof. Junis tvirtina, kad tarp 

2 ir 5 nuošimčių kūdikių gim-- 
sta'su genetikos defektais, ku- 
riuos galima atspėti vartojant 
naujuosius metodus. • . - .

NUKIRTO GALVĄ
ABU DHABI. — Saleh Mo

hammed Khaled,' 19 metų pa- 
lestihiečiui, kuriam už Jungti-' 
nių Arabų Emjratų užsienių' 
reikalų" viceministerio nūžudy' 
mą religinis' teismas priteisė 
mirties bausmę galvos nukir
timu.'. Bausmė įvykdyta sekau 
čią dieną po nuteisimo. Teis
mo -nustatyta, kad Khaled no
rėjęs nužudyti Sirijos užsienių. 
reikalų ministerį;

Egipto prezidentas Anwar Sa
datas nutarė Izraelyje praleisti 
36 valandas. Jis dalyvaus kelio 
se konferencijose, bet jis pareiš
kė noro aplankyti pačią seniau
sią arabu maldyklą Al Aksą. Jis 
buvo labai patenkintas kad rado 
viską tvarkoj. Kalbos apie jos 
šsprogdinimą buvo be pagrindo. 
Jis pasikalbėjo su arabų dvasiš
kiais toje maldykloje.

šiltesnis, lis
Saulė tek* 6:44, lėidihUi 4:27

tgiasį parašyti 
Algirdas Braz

Pietų Filipinų salas, pateko ^maištininku 
kai grįš iš kelionės. Sėdi iš kairės į dešinę A. ir M. 

Josephine Mįleriūtė, Martynas Gudelis, ponia ir

DISIDENTŲ PARODA 
ERZINA SOVIETUS

VENECIJA, Italija.—čia ati 
daryta tremtinių ir pabėgusių 
disidentų paroda sukėlė Sovie
tų piktą nirtulį. Parodoje 
tatytus eksponatus sovietai 
dina “falsifikacija”.

Italijos kompartijos šulai
rintieji pasirodyti nepriklau 
somi nuo Sovietų, pripažino, 
kad paroda suruošta “ant

išš-
va-

no-

EUROPA ATIDŽIAI SEKĖ GRAIKŲ
PARLAMENTO RINKIMUS

Balsuotojąi nustatys Graikuos santykius su JAV, 
tvT'Opos

ĄTENAI, Graikija. A--- Phaeitą ■ šekmadienį. Graikijos pilie- f sįtarimų Baltuosiuose Rūmuose 
eiai rinko natfjM ^rihmėntąAifebartinis-parlamentas dar. galėjo 

. leisti įštafythuš, . bet" vyriausybe -nutarė' patikrinti: krašto • gy
ventojų nuotaikš. Dabartinė- ’graikų vyriausybė turi visą eilę, 
svarbių problemų, ‘■kurių pati Viena" nenori .-spręsti,- Pati svar-. 
blausioji yra Kretcfe problema. Nieką nepašlaptis, kad buvusi 
karių vyriausybė, ruošdama perversmą prieš tuometinį Kretos 
prezidentą, išprovokavo turkus, kurie įsiveržė.į salą -ir užėmė 
daugiau negu trečdalį salos.

Graikai nepatenkinti
- JAV pozicija

Dabartinė graikų vyriausybė 
labai nepatenkinta JAV pozicija 
kaip Kretos salos, taip ir kitų 
problemų skirtingomis pažiūro
mis. Amerikiečiai atsisakė par
duoti turkams daugiau modernių 
ginklų, nes turkai gautus tankus kūrenamos jėgainės nešvarumais 
naudojo prieš graikus Kretos sa prie pat to parko? 
loję. Turkai sulaužė duotą pasi- , , ... ,v .... , , . . ,. ..t Į departamento ultimatumąžadėjimą, bet pirma tokį patri J ę --■>’ atstakydama. NIPSCCO siūlo sa

Ar kada baigas teršti ’ 
Paežerės Kopų Parką?

WASHNGTON. — Vidaus rei 
kalų departamentas nusivylęs 
klausia ar ir kada šiaurinės In
dianos valdinė Public Service 
baigs teršti ežerą savo anglimis

TRUMPAI IŠ VISUR

šacho užsakymai Paryžiuje

Egipto prezidentą sveikino 
didžiausios izraelitų minios. Vi
sur iškeltas “šolom” plakatai. 
Žydiškai tai reiškia “Sveikina
me”. Minios šūkavo: Norime tai 
kosi Prezidentą Sadatą sveikino 
netik vyresnieji, bet ir Izraelio 
jaunimas. Aerodrome i’- gatvėse 
pravažiuojantis prezidentas bu
vo žmonių sveikinamas, kaip 
taikos pirmoji kregždė.

Visoje Ben Gurion aerodromo 
srityje buvo daug Izraelio poli-

“priešsovielinės platformos” tu cininkų, dabojančių saugumą. 
rinl galvoje politinę padėtį Ry Izraelio vyriausybė prižadėjo 
tų Europoje. imtis priemonių, kad ši Egipto

Parodos ^engėjai SB*
tad yra iiamdė
giarna kas antri metai) i, 
švęsta disidentams Rytų Euro 
poje.

lllinojaus seimas atmetė 
gubernatoriaus vėlavimus

SPRINGFIELD, UI. — Nepai 
sydamas gubernatoriaus- Thomp 
šono protestų, Ulinojaus seimas 
didesne balsų dauguma negu rei 
kalinga veto atmesti, atmetė jo 
.pasirašytus vetavimus trims 
naujiems įstatymams, tuo būdu 
visi trys biliai pasidarė pilnai 
galiojančiais įstatymais. Tie įs
tatymai liečia abortus, kurie lei 
džiami iš welfare gyvenančioms 
moterims abortus tik tokiais 
atvėjais, jei daktarai nustato, 
kad nėštumas gali būti pavojin
gas moters gyvybei. Kitas bi- 
lius liečia kontroversinį T-aetri- 
le, daug ginčų sukėlusį vais
tą kurs rastas ligai nenaudin- 

ir nepavojingu.

pasižadėjimą sulaužė kariškoji 
Graikijos vyriausybė. Graikų 
laivynas nebuvo paruoštas ko
voms, tuo tarpu turkai tuojau 
metė į Kretą kelis gerai paruoš 
tus batalijonus ir išmušė grai
kus į dvarbių salos pozicijų. 
Graikai būtų norėję griežtos 
amerikiečių intervencijos, bet 
nei anksčiau buvusioji, nei da
bartinė administracnja nenorėjo 
naudoti jėgds.
Tikėjosi paramos iš Amerikos

Dabartinis graikų premjeras 
Cohstantantine Caramanlis yra 
demokratas. Jis atstatė demo
kratinę konstituciją ir tikėjosi 
daugiau paramos iš demokratiš 
kai valdomos Amerikos. Cara- 
malis norėjo patirti dabartines 
krašto gyventojų nuotaikas, kad 
galėtų apręsti santykius su JAV, 
su Turkija, Kretos salos inter
vencija, tolimesne Kretos admi 
nistracija, graikų vandenų tei
ses ir santykius su Europos kai 
mynais 'bei rinkomis. Graikų rin 
kiminė mašina-sistema lėta. 

Užims kelias dienas, kol bus sus 
kačiuoti baisa ir pasiųsti į cen
trus.

vo naują planą ežero teršimui 
anglies pelenams ir kitokiems 
taršalams Į ežerą nebeleisti, bet 
tam esą reiks dar nemažiau kaip 
3 metu, o iki to laiko tą vietą 
terš dar didesnė teršikė-atiminė 
jėgainė.

Negali nupirkti tetai namą
NEW YORK, N. Y. — Rusų 

rašytojas Aleksandras Solženi
cynas paskelbė, kad sovietų val
džia neleidžia jam šalia Maskvos 
nupirkti namą senai jo tetai. 
Moteriškė yra 90 metų amžiaus, 
akla ir kurčia. Solženicynas no
rėjo nupirkti jai namelį, kad se
nutė galėtų ramiai jame baigti • pranašė, kad jis neturi teisės 
dienas, bot sovietų valdžia jam pirkti jil namo.

Korėja neri išgelbėti 
agentą Park

WASHINGTON, DC. — Ko- 
rėjos vyriausybė veda pasitari
mus su JAV vyriausybė dėl 
Tungson Parko nusikaltimo. Ko
rėjiečiai sutiktų leisti Parkui 
išvažiuoti į Ameriką ir liudyti 
kongreso komitetui ir teismams, 
jeigu nebus baudžiamas pagal 
Amerikos įstatymus. Agentas 
Park, dalinęs vyriausybės pini
gus dešinėn ir kairėn, dabar ne 
nori imtis atsakomybės. Jeigu 
prokuratūra jį teistų ir baustų, 
tai Amerikon jis nevažiuos. Bet 
jeigu bus garantuotas immuni 
tetas., tai jis atsakys į visus kon- 
reso advokatų ir prokuroro klau
simus. Agentas Park nori gauti 
Amerikos prakuroro laišką, atlei 
džiantį jį nuo bausmės.

i .pareiškė kad jis daro sąrašą ke 
lįų bilijonų dolerių verįės 'daly
kų ir galbūt ginklų pirkti Pran
cūzijoje, jei JAV nesutiks par
duoti . ginklų pagal jo sudarytą 
sąrašą, šachas kalbėjo.nuo prezi 

; dentinių rūmų Elysee laiptų Pa
ryžiuje baigęs pasikalbėjimus 
su Prancūzijos prezidentu Vale- 
ry Giscard d’ Estaing.

'šachais-pakartojo savo pasi- 
■ryžimą prikalbinti alyvą ekspor 
tuojančius kraštus metams lai
ko įšaldyti, tai yra nekelti alie
jinių degalų kainas. Pahlevi pa 
reiškę, įsitikinimą, kad Saudi 
Arabija jo planą parems. “Mū
sų santykiai yra visais atvejais 
gerįaiisi, “užtikrino šachas iš
skrisdamas atgal į Tehheraną.

Pietiniai korėjiečiai 
prieš savo prezidentą

SEOUL, Pietų Korėja. — Bu
vęs Pietų Korėjos užsienių rei
klų ministeris Choi Dukshin pir
mas iš buvusių kabineto narių 
nutraukęs santykius: su prezi- 

jdento Park Chung-hee režimu 
įstojo į Parko priešininkų sąjū
dį užsieniuose. Choi, 63 metų 
amžiaus, pasitraukęs į pensiją 
general leitenantas, pasakė kad 
Park turi pasitraukti ir kad no
rint atstatyti gerus santykius 
su JAV reikia grąžinti kraštui 
demokratinę valdžią.

Choi pernai pasitraukė iš Ko-'prie Sheffield ir Morris esant 
Ičias vietas, kur “laidojami” ato 
įminiu jėgainių kurui sunaudoto 
atomų “pelenai” arba išdegos. 

Į kuriose dar yra likę pavojingos 
radiacijas. Kita tokia vieta yra

nuo galvos nenukristų. Iš aero
dromo Sadatas ir visi jo patarė
jai buvo nulydėti į jam specia
liai skirtą viešbutį, kur sargy
bas ėjo ir tvarką palaikė ketvir- 

j tadienį atskridę Egipto preziden
—Praėjusis ket-'to apsaugos pareigūnai.

buvo paskelbtas'

“NERŪKAMOJI DIENA” 
PRAĖJO DŪMAIS

CHICAGO.
virtadienis buvo paskelbtas' šeštadienį prezidentas Sada- 
kaip “Nerūkomoji Diena”’, ku tas tikisi susitikti su Izraelio 
rios proga JAV-bių Vyriausias premjeru ir vyriusybės pareigu 
Gydytojas atsišaukė į visus rūinais. Vėliau, sekmadienį, jis 
korius visiškai tą vieną dieną'planuoja pasakyti svarbią kal- 
ištverti nė*vienos cigaretės ne-.bą Izraelio parlamento nariams, 
rūkant, reikšdamas viltį, kadį prezidentas Sadatas iš Kairo 

augę is -vieną < eną ištversj gerai nusiteikęs, nes
neruke mėgins savo valią ir ; Mto dauguma prita.
antrą dieną nerūkyti. Ameri-• rė jo žygiui įgiptiečiai nori
°5 YeZI° .^raUgija U dien?: taikos. Egipto užsienio ministe- 

pava ino je (rreat Americ-įrjs atsistatydino, nors jis pats 
an mo-eout ir A vriau- ne^ jr keiionėje i Damaskas pri- 
nausias ^Gydytojas Dr. J. B.|terė prezidento Sadato planams.
Richmond optimistiškai pąsa.j Ministeris Fahmy tiktai grįžęs 
e. Skatinu m’sus rūkorius, j Kaira pareiškė, kad jam būtu 

kūne yra surūpinę savo svei jabai sunku eiti užsienio minis. 
kata, ištverti nors tą vieną die terio pareigas tokioje vyriausy- 
ną nerūkius ir turiu viltį, kad(bėjer kurios prezjdentas, nepasi-
šimtą’ tūkstančių turės tiek 
valios, kad tą dieną išbus ne

lis neteko vilties, nes 
rezultatų

rūke”.C

po tos dienos jokių 
nebuvo pastebėta.

rašęs taikos sutarties, skrenda 
i priešo teritoriją. Prezidentas 
Sadatas priėmė ministerio Fah
my atsistatydinimą ir pats perė
mė valdyti užsienio ministeriją. 
Jis neturėjo laiko ieškoti kito 
žmogaus ministerio pareigoms.

Iš užsieniu, ypač iš arabų vals 
tybių ateina kitokios žinios. Kaip

rėjos ir gyvena Detroite.
Nušauto policininko 
našlės kompensacija

CHICAGO. — Plėšiko nušau-
to Lincohvood banko sargo po- netoli Morris, kur General Ele- 
licininko patrulio Komounduros ctric suverčia savo atiminiu V 4 _ vi » w w • j *žmona našlė Karen, likusi su 4 
vaikais tarp 6 ir 12 metų am
žiaus, gavo pilną kompensaciją 
privalomą šeimai policininko žu
vusio einat tarnybos pareigas 
būtent: Mrs. Komounduros, 
29 metų amžiaus gaus po $1,072. 
84 kol ištekės arba numirs, o vai

Niekas nenori priimti 
atominio kuro "peleną" 
SPRINGFIELD. — Valdžios

operacijų komitetas ateinančio | Sirija, taip Libija ir kitos arabu
mėnesio pradžioje pradės tirti ii vyriausybės nepritaria Sadato 

kelionei. Sirijoje Sadato lėktuvo 
nusileidimo metu buvo sustb- 
dytas visas trafikas. o minios 
Sadatą vadino išdavviku. Libi
joje ir kitose Afrikos arabų vals 
tybėse buvo deginamos Sadato 
iškamšos ir paveikslai. Tiktai 
JAV prezidentas Jimmy Carter 
palinkėjo sėkmės ir padrąsino 
Sadatą, o Sirijos prezidentas 
Asadas pasiuntė telegramą, lin
kėdamas laimingai grįžti namo.

— Jimmy Carter yra įsitiki-1 kai iki 18 metų amžiaus gaus 
nęa, kad drąšus Sadatai ptilauš | po $94.04, bendrai $1.452 kas mė 
pAJifUrthuI Arthbųjų R. tAikai.jnėsį.

medžiagų atlaikus.
Investigatoriai gruodžio 8 d. 

apeis ir apžiūrės abidvi tokias ■ 
vietas prie Sheffield ir Morris, 
ir sekančią dieną gruodžio 9 d. 
Chicagoje suruoš viešas disku
sijas Su paaiškinimais.

Ilinojaus piliečiai jau kelinti
metai protestuoja prieš tokiu j išskristi besrengiančiam Egipto 
kapinių toleravimą ĮMnojuj*. | prezidentui.

— Viso pasaulio akys dabar 
nukreiptos į tamstą, — telegra
moje prezidentas Carter pranešė



| mus, senamiestį paverčiant cits 
dele. 1833 m. sustiprintu rusų 
garnizonas užėmė bazilijonų ir 
ir augustinijonų, parapinę, 1834 
m. trinitorių ir bernardinų baž
nyčias. 1836 n». jėzuitų vienuo
lynas buvo pavestas- caro butui 
ir komendantūrai. Tvirtovės sta 
tybaį paspartėjus, 1843 m. bu
vo iškelti visi .gyventojai žydai, 
sugiii.uiuiut jų namus ir sinago 

į 1511 m. Žigimantas Senasis pat «as> « ;-iškelti • gyventojai
virtino privilegijas miestui ir oays aąitu sugriaunant 
žydams, ir nuo to meto Lietuvos bažnyčias su vie
Brastoje rinkosi bajorų seimai.!Ila išimtyn^- domininkonų 
1653 m. įvyko bendras Lenkijos- j bažnyčia,- |ių£įon buvp perkelia- 

p. ie; iiyje. Vakarų loty ! Lietuvos seimas. 1917-1918 l.ie-!mt>s Parapinės-bažnyčios pamal 
>koįo Kulto buvo sena gotiška, tuvos Brasta paskutinį kartą iš--^us- Noow laiko Lietuvos Bras

Dr. Povilas Rėklaitis
(Tęsinys)

Rytų ir Vakarų kultūrų ribo- senatoriais; 1505 m. D. L. K. 
je šventovių statyba buvo dvie-) Aleksandras priėmė iškilmingai 
jų konfesijų. Graikų kulto baž-1 totorių chaną šach Ačhcaetą; 
nyčių statyba siekia net XI am
žių: P ti seniausioji buvusi šv. 
I'etro Cif i'vė pii.vje. šv. .Mikalo
jaus kandra Lino mūrinė ir iš
sivysi • iš sene, pirklių įsteigtos 
i e. k ves 

parapinė ir augustinijonų bažny į garsėjo, kaip tarptautinių dery-| ta savo .istorinio penamiesčio
bų vieta.

Pasienio miesto tapusio 
tvirtove likimas

Lietuvos Brasta galop kaip at | 
ramos taškas riboje tarp tautų! 

šio portreto autentiškumos klau j jr valstybių nuo seniausių laikų 
simo, pažymėtina, kad Lietuvos’turėjo pakelti karinių apgulimų. 
Brastos Vytauto portretas pa-

čia įsteigta 1410 m. D. L. K, Vy
tauto. Nuo seno joje kabojo fun
datoriaus — Vytauto — portre
tas, kuris XVII amžiuje pateko 
i Vilnių ir ilgesni laiką kabojo 
Vilniaus katedroje. Neliečiant

Jau 1020 m. r 1182 m. Lietu

į neturi. Iškeltieji-gyventojai bu- 
jvo apgyvendinti naujamiestyje.

Lietuvos Brastos tvirtovė tu
rėjo didelę -strpteginę reikšmę 
rusų imperijos vakarinės sienos 
gynimui ir sudarė svarbų narį 
rusų tvirtovių sistemoje. XIX a. 
buvo pastatytos centrinės Len
kijos tvirtovės: No\vo-Georgie-
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grindė labai plačią Vytauto vaiz vos Brasta buvo apgulė lenkai. J į m?S ’ 
davimo tradiciją: Vytautas Ia-t\m a. pUį griovė mongolai. D. 
blausiai mėgiama vaizduoti pa-Į L. K. Kęstučio valdžioje Lietu- 
gal Lietuvos Brastos portretą jį j vos Brasta gynėsi prieš puoli- 
kopijuojant be didesnių pakeiti mus Vokiečių Ordino, kuris nio- 
mų, pvz. aliejum ant drobės kojo priepilius, bet pilies paimti 
labai piešiniu, grafika, skulp neįstengė. 1389 m. po 10 dienų 
tūra. Lietuvos Brastoje Įvykda-1 apgulimo Lietuvos Brastą paė- 
vo Lietuvos graikiško kulto iš-Įmė Jogaila. 1650 m. miestą nu-
pažinėjų bažnytiniai susirinki
mai. Per XVI a. trukę Vakarų-lo 
tyniškojo ir Rytų-graikiškojo 
kulto bažnyčių atstovų pasitari 
mai baigėsi 1596. X. 9 vadina
mąja Lietuvos Brastos Unija, įs i 
teigusia savitų kulto formų uni
tų bažnyčią.

Nuo seniausių laikų Lietuvos 
Brasta buvo politinių derybų ir 
tarptautinių sutarčių sudarymo 
vieta. 1409.X. 10 čia Jogaila ta
rėsi su Vytautu ir Kipčako Or
dos sultonu Galadinu dėl bendro 
žygio prieš Vokiečių Ordiną; 
1436 m. čia buvo sudaryta tai
kos sutartis su Vokiečių Ordi
nu; 1446 m. vyko Lietuvos D.’
Kunigaikščio derybos su lenkų narniestį

prie Vyslos, taip pat sutvirtinta 
Varšuva, pne Bugo — Lietuvos 
Brasta; 1882-1906 m. laikotar
pyje buvo skubiai modernizuoja 
mas ir plečiamas visų tvirtovių 
tinklas, dabar apimdamas, be mi 
nėtų Vyslos tvirtovių, dar ir vad. 
Nemuno, liniją, kurios svarbiau 
sios tvirtovės buvo Kaunas, pas 
kui Alytus ir Gardinas, jas su 
Vyslos tvirtovėmis jungė Bebro 
ir Narevo linija (Osoviec, .Lom
ža, Ostrolenka ir kt.), kai Eietu 
vos Brasta ir Valuinės tvirtovės 
(Luckas, Rowno, Dubno) jau 
sudarė antrą liniją. Taigi, Lietu 
vqs; Brasta "buvo pati seniausia 
rusų XIX a.-tvirtovė.Nuo 1931 
m. iki XIX a. vidurio statytieji- 
jos įrengimai. greit paseno, to- 

gaisras sunaikino į dėt jau 1871 m.’ buvo pastatyta 
160, 1828 m. vėl 220 namų, 1835 nauja 7 fortų- eilė, -r885:-m. — 
m. sudegė bazilijonų vienuoly- dar 3 fortais 1912 .pradėta stą- 
nas. Jau 1831 m. rusai: pradėjo 'tyti . naujas; .plateąnjs; fcįrt,yt^ę- 
statyti tvirtovę aplink -Lietuvos ‘.das,^kuris. i^l4.jlih .^Įliepsno- 
Brastos miestą, t. y. išplečiantDųs pasąuhniąi^^įąr^fįąrpebų-

siaubė kazokai. 1657 m. — šve
dai ir vengrai (žr. žemiau pla
kiau), 1705 m. vėl švedai, 1792 
m. — rusai.

Nuo 1795 m. rusų valdžioje 
Lietuvos Brasta administruota 
Gardino gubernijos sąstate. Jau 
XIX amžiaus pirmoje pusėje bu 
vo palaipsniui sunaikintas Lietu 
vos Brastos senamiestis, žuvo 
beveik visi istoriškieji jo pasta 
tai: 1802 m.
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Cold war.

miesto vaizdas

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
(Tęsinys)

Smetona įsipareigojo bažnyčiai padėti . vykdyti jos 
adarytus sprendimus ir leido dvasininkams gyventi ir 
varkytis visiškai ne paagl mūsų šalies įstatymus-

Nors konstitucijoje buvo įrašyta sąžinės ir tdtėj'm ; 
aisvė, bet kiekvienas puikiai žino, kad praktiškai, ta lai
vė buvo privesta iki nulio.

Laisvamaniai buvo visais būdais terorizuojami. į 
uos buvo nurodinėjama lyg į raupsuotuosius, su kūnais 
ereikia turėti jokių santykių. Antireliginė propaganda 
uvo policinėmis priemonėmis likviduojama.

Netikinčiųjų piliečių vaikai mokyklose būdavo vi- 
uotinės pajuokos ir paniekos objektai, nes religijos dės
tytojai ir kapelionai visuomet klasėse viešai išmėtinėda- 
o ne tik jų tėvams, bet ir jiems patiems.

Jei kas bandydavo spaudoje tai iškelti, ’cenzūra už
kaupdavo burną.

Konkordatas buvo atidavęs bažnyčiai metrikaci- 
os koncesiją, vieną iš svarbiausių koncesijų, iš kurios 
>ažnyčia ne tik labai smarkiai pelnėsi, bet turėjo puikią 
triemonę neleisti laisvamaniams arba visai netikintiems 
gyventi normalų, gyvenimą. Jie negalėjo susituokti, nie
kur negalėjo'savo vaikų įregistruoti, o iš to ėjo, kad to
je nelegaliai susituokusieji buvo visokiais būdais gyve

nime ir materialiai skriaudžiami.
Smetona, norėdamas dvasininkus ir bažnyčią pri

versti, kad kiek galima stipriau remtų jo režimą, laiks 
nuo laiko pagrasindavo įvesiąs civilinę metrikaciją.. Baž
nyčia susirūpindavo, atitinkamai stipriau paremdavo re
žimą ir civilinė metrikacija likdavo stalčiuje- i

Apskritai, civilinė metrikaciją buvo Smetonos ka
napinė baidyklė dvasininkijai pagąsdinti ir darbo liau
džiai truputį pamasinti. Smetona civilinės metrikacijos 
nekentė taip pat, kaip ii- dvasiriikiją,’ir niekuomet Lietu
va jos nebūtų susilaukusi Smetonai valdant.

mė 1111^6 (Kaunas 1915.VII. 
18)- • r . -

Iš visų šių faktų išryškėja 
'bendras likiminis Vietovės istori 
jos bruožas: karinis-tvirtovinio 
miesto pobūdis ištrynė jo istori 
nj-architektūrinj palikimą, paliko 
vietovei vien tik karinį bei po-

kybes, prasmę ir detalių vertę. 
Kas buvo E. J. Dahlbergh?

Iš Kario

Amerikiečių žurnalas 
apie Darių ir Girėnų
Amerikoj populiauriausias ir 

plačiausiai • skaitomas aviacinis 
žurnalas “Flying” švęsdamas 
savo 50 metų sukaktį, š. m. rug- 

.-'j5 . . T. , j o i , sėjo menesi išleido jubiliejinį istorines Lietuvos Brastos ?at- J Vnumeri, apimantį net pusią- 
šiškai karinėse aplinkybėse. Tailpius- žurnalas atskirais straips-

tabus dalykas, <įėM vieno tokio 
karinio ir griaunamojo apgaili
mo, mums. pasiliko vienintelis

vaizdas, kuris buvo sukurtas vi- numerį, apimantį net 432 pusla-
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lt was bad enough we had to fight the British 
for our freedom. But on top of that, we had to fight 
the weather, too.

Because winter at Valley Rxgc meant snow, ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

It was an army long on courage, 
but short on money.

And then the money came. rm“! 1 
Some $27,000,000 from the I l-CO

Nowadays, people are still helping America stay 
. strong and self-sufficient. And they're helping them

selves to safe, dependable savings. By taking stock'®
America with the Payroll Savings Plan. 

Buy. United States Savings Boock.

niais aprašo Amerikos aviacijos 
istoriją, pradedant nuo brolių 
Wright’u ir baigiant erdvėlai
viais.

Autorius Dee Mosteller savo 
straipsnyje, pavadintame “The 
other Flights’4 aprašo transat
lantinių skridimų erą. Viena jo 
straipsnio dalis yra labai įsidė
mėtina ir mums lietuviams, pa
rodanti, kaip Dariaus ir Girėno 
herojišką žygį įvertina ameri
kiečiai. Autorius rašo:
“Per sekančius kelis metus eilė 
JAV-se gyvenančių Imigrantų, 
sukaupę pakankamai pinigų, 
paprastai savų tautiečių suau
kotų, įsigydavo lėktuvus ir mo
kydavosi skraidyti- Ir tada jie 
kildavo, gal ne liek moksliškai 
pasiruošę, kiek pasiryžimo ve
dini, į savo gimtuosius kraštus. 
Ten buvo lenkų, italų, vokie- 

ir kitų to amžiaus Lietuvos Di-*čių ir skandinavų, prancūzų ir 
džiosios kunigaikštystės miestų, I afrikiečių. Bet. gal tragiškiau- 
su aiškia Vakarų kultūros domijsias iš visų buvo dviejų tėvynės 
nacija. Prieš atiprėjančią artile .ilgesio apimtų lietuvių—Slepo- 
riją jau XVII amžftije miestas no Dariaus ir Stasio Girėno 
buvo už senųjų.sienų, laukuose, skridimas, kurie nuskridę be- 
.sųstiprintas naujai^-.bastijonais | veik 4,000 mylių, sudužo ir žu- 
,Tas pats raižinys svarbus: vo Vokietijos miške, tiktai 400 
dokumentas senosios Lietuvos mylių nuotolyje nuo savo tiks- 
kultūros ir karo istorijai—■ ver lo’’.
■tas didesnio dėmesio.. Nūl’ody-1 Kaip matome, Dariaus ir Gi- 
tąsis autorius įgalina išaiškinti rėno žygio tragiškumą pabrėžia 
visas raižinio atsiradimo aplin- ir amerikiečiai. -ej

S- - —S- - *
vario; raižĮnys.,įvardintas (origi 
.naio vertime) ;
. Į Lietuvos-’ Brastos miestas ir 
pįliš apgulta ■ 1657’ “metų: gegužės 
'niėn. 11 d. Švedijos Jo Karališko 
jloSjlDidenybė^. itjkapit.ųliavus to 
įiąęįpf ų^nęsio

.jo >;KarąĮįškpsis Di-

ii Dailus wfifiys vaizduoja'švė 
: dų ar ju* sąjungininkų apgulimo 
kariuomenių veiksmus,' tarytum 
mūšio teatrą arba sceną, kurio 
fone centre įkoponuota = Lie
tuvos ’ Brastos Miesto ir -tvirto
vės autentiška panorama bęi 
planas. XVII a. senamiestis, kaip 
rodo raižinys, dar-stovėjo visas 
ir nepaliestas. Jo šventovių go- 
tiškai-renesansinė architektūra 
savo stiliumi turi tą pobūdį, kaip
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Konkordatas leido bažnyčiai mūsų universitete Įs
teigti Teologijos ir Filosofijos fakultetą, kuris buvo vi
sai paralelinis Humanitariniam fakultetui ir agmino vi
sam kraštui bažnytinės politikos agitatorius — pedago
ginį ir kitokį personalą, šis fakultetas, be to, kad sunau
dodavo milžiniškus pinigus, pagreitintų tempu, ’ be jo
kios valstybinės kontrolės leido į. Lietuvą greitai kepa7 
mus daktarus, kurie tuoj pat užsėsdavo visas svarbesnes 
vietas ir vesdavo tokią politiką, kokios reikalavo Vati
kanas. Konkordato dėka visa Lietuva buvo nusėta ir 
kaskart labiau sėjamą atėjūnais iš svetimų šalių — vie
nuoliais. Buvo duodami žemės plotai ir trobesiai, o taip 
pat ir visokia finansinė parama, kad Įsisteigtų vienuo
lių tvirtovės — vienuolynai. Tai buvo bažnytinės agita
cinės brigados, kurios būdamos nepaprastai privilegi
juotos, laisviausiu būdu visame mūsų krašte kaupė ma
terialinius turtus, medžiojo dūšias, steigė mokyklas ir 
net konkuravo amatininkams, priversdamos juos‘dažnai 
badauti dėl to, kad vienuolių dirbtuvės, turėdamos dova
nai dai-bo jėgą, žymiai pigiau, pardavinėjo savo visokius 
gaminius. .

Sunkų būtų šiame trumpame straipsnyje ir- suskai
čiuoti, kokią “naudą” iki šiol.mums davė, kopkozdatąs 
su Vatikanu. Bet. dabar visą tai pasibaigė. Nųtrąukųs 
konkordatą, dvasininkija ir- banžyčią pastatomą Į lygią 
padėtį su visomis kitomis mūšų konfesijomis, bendruo
menėmis.

Šiuo žygiu nepadaroma niekas kita, kaip tik Įgy
vendinama lygybė ir tos teisės, kurias garantuoja ir ’ 
saugo ligšiolinė mūsų konstitucija, būtent, tikintiesiems 
leidžiama laisvai tikėti ir išpažinti viešai savo tikėjimą, 
o netikintiesiems leidžiama laisvai propaguoti savo įsi
tikinimus. • , .

Visiškai slaptai 
LTSR VRLK VILNIAUS M. S. VIRŠININKUI, 
LTSR VRLK APSKRIČIŲ SKYRIŲ IR DALIŲ

dr. .................... ........
Gruodžio 25—26 d. d. katalikai švenčia vadinamą

sias Kalėdas. Tomis dienomis (pradedant naktimi iš 
gruodžio 24 d. į 2£> d.) bažnyčiose laikomos pamaldos ir 
sakomi pamokslai Abidvi dienos tikinčiųjų laikomos di
džiausiomis šventėmis, atseit ne darbo dienomis.

Nacionalistinis kontrarevoliucinis elementas ir ypa
tingai dvasininkai šiais metais stengsis panaudoti Ka
lėdas savo priešininkams darbu, —ypač šiomis kryp
timis:

a) mėginimais nutraukti darbą įmonėse ir mokslą 
mokyklose;

(Bus daugiau)
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kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

min
tims 
kada

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša <|

cijas. Viena partija, tie; 
didatų, kiek yra vietų.

(Bus daugiau)

atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
:ūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu-

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, 
ša iki

Chicago, III. 60608

eičiau, jei tik siūlytų”, čia Ta-į 
levičius rusų adresu pridėjo sū-J 
rų keiksmą.“Vargšas rusas, ko
kių tik satrapų neužkaria! Bet 
kuo čia dėti mes — lietuviai ?” I

Mano vienas bičiulis pasiūlė,jos 
man ryšį 
nių sargu

“NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS”
Lietuvi ų tautos atgimimas iki 1914 m. s—gaunamas 

' ‘ >■ — Mūsų tautos
” lė—Lietuvos nepriklausomybės metai, 
vertinga knyga kiekvienam lietuviui ir 

Kietuose viršeliuose,

platus, tuo pačiu gana miglotas 
vardas. Joje buvo susispietę vi
sa eilė kultūrininkų, politikų, vi 
suomenininkų. Keli prie progos: 
K. Binkis, doc. P. Slavėnas, agr. 
Andrašiūnas, A. Miškinis, prof. 
S. Kolupaila.

Steigėjų eilėse Tėvynės Sąjun 
goj man teko būti su K. Binkių, 
Slavėnu, Valiukėnu. Dr. A. Juš 
ką prisišaukėm kiek vėliau. Jis, 
kaip buvęs vienas Vilniui Va
duoti sąjungos vadovų, po lenkų 
ultimatumo tą sąjungą uždarius, 
ėmėsi jos narius telkti į Tėvy
nės Sąjungą.

Pik. Butkevičiui aiškinau Tė
vynės Sąjungos tikslą: telkti vi 
su partijų, tikėjimų žmones bū 
simiesiems tamsiems įvykiams 
sutikti. Mūsų giliu įsitikinimu, 
lietuviams teks anksčiau ar vė
liau patekti rusų ar vokiečių 
sūkurin. Partijos, šūkiai, mal
dos gal nebus pajėgūs kuo nors 
padėti. Liks pavienis žmogus — 
lietuvis. Valia, sutarimas lems 
išlikimą. Gal net pasirinkimą 
būti ar hebūti.-

vičius buvo kristalinio taurumo j 
snoguSj karys.-^Palyginti, nes e-1 
įįaš išėjęs J pensiją, . jis. daug] 
skaitė, rašė. Man rodos, jis tu-!. 
Tėjo lietuvio ūkininko ramų svei 
-Įęą charakterį ir. .erudito ištek-

Pulkininką kalbinau prisidėti 
į Tėvynės Sąjungą, kurioje man 
teko sekretoriauti. -Pirmininka
vo dr. A. Juška, iš Vilniui Va
duoti sąjungos įgijęs paveldėji
mą. Tėvynės Sąjunga — gana

“Ir pats ne kartą būsi čia da
lyvavęs parade. O būtų buvę tiks 
lu paradus rengti Rygoje, Tali
ne, Kaune pamečiui”, kalbėjo 
Butkevičius;

Kai atsisėdom Petrausko gat 
vės “Rūtos”' restoranėlyje, pul
kininkas atdūsiu ištarė: Dabar 
jau vėlu rengtis Baltijos para

dui Butkevičių išskirtinai pašau 
kė ir 1941 m. karo metu vado
vauti partizanams. Jis, pagal pa 
tikimas žinias, mirė partizano 
mirtimi, priešindamasis raudo
najam carizmui.

“įgulų mes galėjom neįsileisti. 
Aš bent taip manau. Mūsų poli
tikai — tik politikai. Sakykim, 
mes per ilgus metus neradom 
draugystės su kaimynais lat
viais, estais. Gal net ir suomius 
galėjom pašonėje jausti, jeigu 
mes, trys Baltijos tautos, būtum 
suglaudę pečius, — kalbėjo pul
kininkas, brendant Vileišio aikš 
tės smėliu. Aš prieš tai buvau 
jam pasakęs P. Cvirkos išsitari 
mą.

Tai buvo tuojau po Molotovo- 
Ribentroppo susitarimo. Cvirka 
buvo karštas vokiečių priešas. Po 
pasirašymo Cvirkai prikišau: 
“Matai, kurion peklon pateko 
Kremlius, susidedamas su nacių 
imperializmu”. Cvirka buvo su 
mišęs. Jis šoko aiškinti, kad tai 
taikos labui, kad tai toli prama 
tanti Stalino politika, čia. pat 
jis griebėsi už Mcločkovo skver 
no, Sovietų atstovybės kultūri
nio atašės Lietuvoje: “Moločko- 
vas užtikrino, kad ir Lietuvos tai 
ka ir gerovė bendru sutarimu su 
vokiečiais yra geram kelyje”.

Pulkininkas Butkevičius, ilgo 
kai tylėjęs, pritarė mano 
čiai: tarp nacių ir sovietų 
būti susitarimas, kaip ir 
mums užnerti virve.

Bus ir kaip nebūta, 
bus ir kaip žinai

įgulos jau buvo atvykusios. 
Spėliojimais mitome: atvyks dau 
giau, ar savo laiku iškeliaus 
kaip atvykę? Ar tai pradžia ga
lo, o gal verta tikėti skelbimu: 
tai mūsų ir rusų noras išlaikyti 
taiką.- .

Po žmogaus Globos draugijos 
susirinkimo ėjom iš Molėtų gat 
vės per Vileišio aikštę. Tai bu
vo penktadienis vidurys lapkri
čio.

Pasiūlė pasivaikščioti pirmi
ninkas, atsargos pulkininkas, 
standžiais retais ūsais uždengęs 
sučiauptas lūpas. Ne taip jau 
kariškai atrodė: apvalūs, žemyn 
krintą pečiai, moteriškai atsar
gi eisena, žodžiai reti, parinkti. 
Tau kalbą baigus, jis kiek palau 
kia, lyg bijodamas nutraukti.

Tai Liudvikas Butkevičius, at 
sargos pulkininkas. Buvęs moky 
tojas,; už lietuvišką veiklą.caro 
kalintas; Rašęs -savo laiku- gu
via, ranka feljetonus. Gilus mū
sų ir rusų literatūros istorijos 
.žinovas. Meilė tėvų žemei, žmo

pirmas tomas 
knygų parduotuvėse. Baigiamam -ruošti antrame tome 
istorija iki 1920—1922 rruz treciame—L 
Istorijos pirmasis tomas — 
graži dovana švenčiu &ei kitomis progomis.

560 psL, kaina $15.00. Užsisakyti leidėjo adresų:?/

. J. URBELIS, 1649 NO. BROADWAY, MELROSE PARK, IL 40160

Tai ne atsiminimai. Taip pat 
ne visu balsu, beveik pašnabždo 
mis šitai rašyti, ką rašau, labai 
nelengva. Gal net neįmanoma. 
Dėl daugelio kliuvinių: negalima 
minėti kai kurių pavardžių, da
tų, kol priešas tebėra tenai, kur 
jo letena užgožia ir dienos švie 
są, ir žodį rakina, ir sapnuose 
prakaitą sunkia kpšmaru.

Tai vaikščiojimas viela. Kai 
kurių, itin žymėtinų, likimas ne 
žinomas, spėtinas. Tai daugiau 
šia liečia likusius anapus — mas 
kviniam aptvėrime. Ištrukusių
jų vardus minėti neturiu sutiki
mo. Atsiklausti — nepakeliamas 
uždavinys.

Dvidešimt penkerių metų Lie 
tuvos okupacijos — laukinio ir 
civilizuoto žmogaus kelyje nema 
tyto absurdo —sukaktį pravartu 
minėti. Ta dingstimi ir rašau 
šiuos priešokių laiku nugriebtus 
užrašus.

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 ptl Kaina 11.50. 

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresų:

NAUJIENOS.* /ŲŲ
1739 So. Halsted SL, Chloro, ŲL 80608

1956 m. išvežtas) 
turi būti ir Seime. Gal jūs nie
ko gero nepadarysite, bet gal iš
vengiamo blogo išvengsim”. “Ko 
dėl aš turiu ten būti. Aš — rašy

je, nėra pasirinkimo. Partija man 
davė suprasti, kad atsisakymas 
— pradžia galo. Pagal mano drau 
go planą, aš galėjau kapinių ma 
uzoiiejuje išbūti keletą mėnesių. 
Kol užaugtų barzda, pasikeistų 
veidas. Tada Vilniuje man pa
ruoštų dokumentus maždaug už 
tris šimtas litų. Dokumentų pa
ruošimas man buvo žinomas. Nuo 
mauzolie’aus atkalbėjo šeima. Ir 
man pačiam ėmė atrodyti ne taip 
jau šviesiai.

Protestuoti prieš okupaciją 
ruošėmės trys: daktaras A. Gar
mus. mano geras pažįstamas ne 
partims, sunkaus darbo žmogus 
ir aš.

Rengimasis protestui
Dr. Garmus susisiekė su De-

Jam 
ižuos

‘ ' ”. Dekanozovs bu
vęs rūstus ir be jokių kompro
misų. Garmus man prisipažino, 
kad jam dar netekę kalbėtis su 
tokiu arogantu — deržimorda. 
Jis Garmų išvadinęs vaikėzu— 
_  junoša. Tankai, demonstra
cijos juk jau parodę. Jeigu Gar
mus viso to nematąs... kas tai ? 
žlibumas, kvailystė?

Aš susisiekiau su partiečiu, ku 
rį čia vadinsim Jonu. Jis ir da
bar aukštai tebesėdi Lietuvoje. 
Aš trumpai drūtai išdėsčiau me 
lą, priverstines darbininkų, mte-

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraše Pamarį, wnm' 
gyventojus Ir gamtą. lietuvišku vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai. -tf; ’v

J*. r -] 
Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 eefitę,

■Jei liūdnu Meturtu tąutor Hktmu 

[estėjusiiĮ Lietuvos politiniu, ekonomi 
■šiandieną.
tūnanti savo Žemės Ūkio JruMžrof vtlMkb 

tautom*”.
žemdirbiam! įkaityti, kadail^j

dynių, bado metu Rusijoj tautos tys rusai: Volgos dugne akmuo 
išdygo po tamsios nakties. Lie 
tuvis ieškojo lietuvio, lenkas leh 
ko, čekas čeko. Partijos, šūkiai 
plėšė garsais gatves ir miega
muosius, bet tomis lemiamomis 
valandomis, kai Rusijos žmogus 
virto viskuo, tik ne žmogumi, 
— liko pasitikėjimas, artimu
mas savųjų — tautiečių.

Bet pik. Butkevičius toriai 
laikėsi savo: nęsidėti į jokias par
tijas, sąjungas. Tai kaip tik bu 
tų atkreipimas priešo akių. Jis 
apgailestavo jau pabėgusius me 
tus kai mes talmudisto atkaklu./ 
mu laikėmės partijų etikečių, 
dėl kelnių dryžių skirstėmės į 
skiautus ir skiautelius.

Apie “Rūtos” restoranėlį bu
vo dainuojamar '

“Tu atefkį Rūtą, ateik būtinai;
Bus ir. -kaip nebūta, bus ir
kaip žiniai”. '■
Tuos posmus kartojo ir/But 

kevičius, Ir pridūra: ‘"Tikrai, bp. 
ir kaip nebūta, bus ir kaip ži
nai...” Aš buvau karuoše, 
j ą išmaišiau, pažįsta rusi” Vo^ 
kiečius mažiau, nors buvąu ir'

ti. Dabar dar neatėjo valandai kad protestai kompartijoje nie- 
mestis mums ant ginklo, savižu- ko nepadeda. Ten, kompartijo- 
diško ginklo. Gali būti, kad ru
sai ar vokiečiai gali mus išprovo 

' kuoti savižudybei. Sitai neuž
tenka žinoti, bet reik mokėti ats 
kirti provokaciją”.

Į Su pik. Butkevičium pirmiau
sia tariausi, kai iš ryto laikraš- 

,tyje radau žinią — mano kandi 
I datūrą į Liaudies Seimą. Suti- 
■ kęs jį. sutartoje vietoje Donelai 
čio gatvėje, išgirdau greitą at
sakymą : "Tu turi sutikti! 
Mums reik išlaukti. Vokietis su

Gal jie abu 
Dabar, va, 

žmogus turi

• KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Ki pačios kas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplef 
džiaut Lietuva bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
lase Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas KapaČinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųj 
kuriančio ir patvariai įs 
ftruota, 300 psL Kaina 7 doL

CIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO' LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose2 Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Žoičenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraltltg KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Aib 
toriaua pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
tįbmaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą 
Kaina $2. rMf

Vlncaa tamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 p«L Kaina S1J50.

tie Ir kiti leidiniai yra gaunant

NAUJI INOS B, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, FLL. 4640S

tftllMlraM <arW vtleMomli arba užaakaM palfv Ir pridWaM 
ar plalglnf p*rUI4<

jis/manr^niąu^iai pasate? “žmo 
'^is turLžineti; :kąda. ^yentL ką Į 

<ka--.

American Cancer Draugi- 
duomenimis nerūką vyrai 

su vienų Kauno kapi-1 gyvena 6 metus ilgiau už rūkan- 
, kai aš pasiguodžiau, čius.

VIENA., STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įsteigta 1923 metalą. TeL, 421-3070

Įitalgoa pletaoee kiemai automoMliamą pastatyta.

Pik. Butkevičius kantriai klau
sėsi. Jis papasakojo keletą vaiz- i Vokietijoje.'. Pats manai, .k-ąši vis,, 
dingų nuotykių iš Rusijos pirmo įkas keičiasi, bet tai-vargiai; pri? 
jo karo metu. Revoliucijos sker taikoma Rusijai. .Kaip s^teo.-.-pąį-

ruskiu susikibs, 
sprandą nusisuks, 
dabar tik pavienis 
pasirodyti”.

“Čia ne politiką.
kilpą ant kaklo, o mes turim kil
pą atstumti”, Butkevičius atrė
mė mano aiškinimą-nenorą veltis (
į purviną politiką. “Veliasi Krė • kanozovu ir Pozdniakovu 
vė, veliasi Galvanauskas. Tai ir; buvo pavesta, kaip tarė, 
yra viltis. Gal jūs nepakeisite ■ tinėti dirvą 
Kremliaus samoderžavijos, bet 
žmogui—littuviui padėti reikės 
Šit kur šių dienų politika, jei
gu tankų ir enkavedistų užplū
dimas paliko kiek vietos politi-

Jtu kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
'Alekso Ahrose myga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 864 psl. Kaina 
H0. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. ________

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
lietuvių kolonijos, j 
nyHos, Įsteigti laikra 
Enlietiški chorai, 9 bažn: 

Duoti dokumentai ka! 
organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, xkaityklo*, ban

kai ir kt
Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 

Orderi i «
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 

vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halsted St, Chicago, BL 80608

pasausėja, o ruskis vis ruskis. Kdl '
Dievas ruskį seniai išmetė per j Antrasis buvo pulkininkas Z. 
tvorą, p velniui ant kupros sėdė- į Talevičius, giminė (Sibire miręs 
damas pečius sulenkė. . ! 1956 m. išvežtas): “Kas nors

Dd .vėlybos, nakties vaikščio
jom. Butkevičius pasakojo. Jam 
nujautimas kalbąs slapčia, kad 
mūsų laukia sunkios, kruvinos 
dienos^ Nuo rusų tankų siA įgu-itojas. Gal būt, pats metas ką j jjgenįu stumdomas demonstra 
k>inis pasirodymo jis neabejojąs ---•i. “YTonac TiAcinln. I .. —^4.
ateitimi, — Rusijos imperializ
mas, prisidengęs komunizmo mig 
1 a, užgriusiąs muš nematytai. 
Jam liet sapnuose atgijęs rusų 
žiaurumas,- anarchija, sena tin
giniu č—'plėšikų' profesija: pla
nuotu miglas pūsti,-meluoti įsi
kibus -parazitų 'į pavergtuosius.

■ -. Per porą metų, pik. Butkevi
čiui būnant žmogaus Globos pir 
mininku, , man įteko beveik kas-

.-dieną jį aufiktL Jeigu tie žodžiai!

aSiK

PUIKI Knyga, parašyta su meile : 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

■

l i

Or. Juonį D»up«n*. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAI Studija Ule 
ta Chicago j e 1966 metais paties autoriaus lėšomis. 1 
Ilų: lemės ūkio Švietimo problemos Ūkininku krašte, 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyveaijBo fr nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos pditinip. ekonomė 
nių ir kultūriniu laimėjimų,'■šiandieną drąsiai gailiną’ ukytL Itetcrrių 
tauta galėtu didžiuotis ir 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Euro] 

Knygos apie žemės ūki atrodo t
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir 
saulj išblaškytų lietuviu absoliuti da1 
minkai, arba ūkininkų ' 
liūčiai lietuvių daugumai, 
žemei parašyta, kad prac 
autoriaus skiriama Lfi 
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių ru daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi įtartį takiu adrecu:

NAUJI BROS

MAUHINO*, CHICAGO t, ILL— Monday, November 21, 1977
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1 nų redaktorius gyvatiškai nutyli”. Jeigu jis būtų siuos 
Į savo tvirtinimus faktais įrodęs, tai gal būtų ir pasiekęs 
šiokį tokį efektą, bet jis to negalėjo padalyti, nes taip 
nėra. Nei Naujienų redaktoriui rūpi buožės ir šimtamar
giai, nes dabartinėje Lietuvoje jų jau nebėra. Pirmosios 
sovietų okupacijos metais jie visi Lietuvos komunistų 
buvo išgaudyti, susodini į galvijinius vagonus, išvežti į 
Sibiro šiaurę ir ten iššaldyii- Jeigu vieno buožės ar šim
tamargio vaikas, kaip okupanto tarnai vadino, pajėgė 
grįžti į Lietuvą, tai jiems buvo uždrausta Įžengti į buvu
sius savo tėvų ūkius ir reikšti į tas žemes kokių preten
zijų. Be to, Jokubka, rašo, kad Naujienų redaktorius “gy
vatiškai nutylėjo’, bet nepasako, kaip galima “gyvatiš
kai” nutylėtu Jeigu Naujienų redaktorius būtų tą straip
sni nieko nerašęs, tai jis būtų turėjęs pagrindo sakyti, 
kad “nutylėjo”, bet taip nebuvo. Redaktorius stropiai 
paminėjorir nurodė pačias pagrindines jo klaidas. Pats' 
Jokubka turėjo tas klaidas pamatyti ir straipsnio nedė-’ 
ti, bet kai įdėjo, su klaidomis, tai jis šoko Naujienų re
daktorių kaltinti. Antrą kartą dar siaubingiau spaudoje šlykščių melu ir šmeiž

V. Balčiūnas Kenoshoje suruo
šė puikų ir įspūdingą minėjimą.

Jo suorganizuoto Lietuvių Or
ganizacijų Centro vardu, o pa-

Rotušės aikštė ir katedra Kaune 1920 m.

Jokubka netinka problemoms spręsti

bet
as-

su- 
pa-

Stasys Jokubka, Chicagoje vadinamųjų progresyvių 
vis dar leidžiamos Vilnies redaktorius, nebetinka papras
čiausioms problemoms spręsti. Susidaro Įspūdis, kad pa
grindinių problemų jis net nesuvokia, todėl ir patenka Į 
redaktoriui labai nemalonią padėti. Vietoj argumentuo
ti, teisingai dėstyti vienos pusės poziciją, o vėliau nuro
dyti antrosios, kad skaitantieji galėtų susidaryti savo 
nuomonę apie nagrinėjamą klausimą, Jokubka pradeda 
koliotis Jokubka, kaip tas buvęs Leonas Jonikas, savo 
Įžanginiame ir apžvalgoje ne problemas nagrinėja, 
pradeda kabintis asmeniškai prie autoriaus, o kai ir 
meniški argumentai nepadeda, tai pradeda koliotis.

60 metų sulaukęs visuomenės veikėjas jau turėtų 
prasti, kad kolojantis jokių debatų nelaimės. Vyrai
sikolioja karčiamoje, o moterys gatvėje, bet rimti žmo
nės niekad kolionėmis nebando klausimo išspręsti. Kas 
pradeda koliotis, tas išvaiko visus žmones. Jie nenori to
liau klausyti ir išeina arba visai nusisuka- Šitokiu savo 
elgesiu jis pakenkė tai “progresyvių” srovei, kuri ilgus 
metus sekė Prūseiką ir Andriuli. Prūseika vis dar mokė
jo prilaikyti abejojančius žmones, tuo tarpu Jonikas-ir

■ Jokubka baigia senus skaitytojus nustumti nuo vis re
čiau išeinančios Vilnies, (Paskutines dvi savaitės neišė
jo nei vienas numeris).

Jokubka, nesupratęs skirtumo tarp Amerikos ir 
okupuotos Lietuvos žemės ūkio sistemų, leido pavergtoj 
Lietuvoj buvusiems Antanui ir Pranui Vaitkam para
šyti, ką jie yra matę dabartinėje Lietuvoje. Jeigu Jokub
ka būtų susivokęs, tai tokio rašinio jis būtų nespausdi
nęs. Bet jis tą rašinį paleido Vilnyje, o kai Naujienos nu
rodė dideles to rašinio spragas, tai Jokubka negalėjo 
faktų paneigti, bet pradėjo keliotis. Jį tiek suerzino 
Naujienose nurodytos spragos, kad jis pradėjo nerimau
ti. Tuo reikalu jis parašė net du straipsnius. Jam atrodė, 
kad reikia imtis tokios iniciatyvos, jeigu nori pataisyti 
klaidą. Naujienose padarytos pastabos apie abiejų Vait
kų Įspūdžius niekais pavertė visą rašinį. Jokubka tikė
josi, kad tas rašinys neigiamai paveiks Vilnies skaityto
jus, bet kai pasirodė Naujienose nurodyti plyšiai, tai 
Jokubkai reikėjo kas nors daryti. Jis parašė net du 
straipsnius. Šių metų lapkričio 18 dienos įžanginį “Jam

Vaitkui atrodo, kad nisn okupuotoje Lietuvoje jo į ^plūstant musu Tėvynę raudonjtais suniekinti tuos, kurie šitą įjes jjr. y Balčiūno nepavargs
jai lavai, gelbėdamiesi nuo tiro
no despotiškos rankos, skubėjo
me, bėgomė į Vakarus. Palikda-

matytos, farmos yra labai panašios Į Amerikos farmerių
farmas. Jokubka tuo Vaitkaus rašymu patikėjo ir raši
nį paskelbė. Jokubka nematė Vaitkų rašinėjimo silpnos < mi liepsnose ir žmonių aimanose
vietos. Kol apie rašinį Naujienos nerašė, tai viskas būva j skęstančią Lietuvą, bučiuodami

i • i , i • i i/ i _ 1 a_ — ___ __ y 7 omo. i y cn "nfj ciim't’O f otri

anų klastingą ir pragaištingą 
planą ėmė kelti dienos švieson.

šalia visos eilės pasimetusią; 
ir savanoriškai (ar už .saują ska

tančia iniciatyva š. m. spalio 29 
d. Cicero šv. Antano parapijos 
salėje buvo suruošti dviejų žy
miųjų. Lietuvos vyrų — D. L. K. 
Algirdo 600 metų ir Dr. Jono 
Basanavičiaus 50 metų mirties 
sukaktuviniai minėjimai.

Dr. Vytautas Balčiūnas turi 
užplanavęs ateičiai ir visą eilę 
naujų lietuvių kultūrinės veiklos 
ir lietuvių vardą reprezentuojan
čių darbų.

tvarkoje, bet kai buvo nurodyta, kad tarp nišų užvestų>si°s žemę ir su pasiimta tėviš-itiką) nuėjusią tarnauti didžiau 
( kės grumsto saujele, kaip bran- šiam mūsą tautos priešui — yra 
I giausia relikvija, leidomės į šiur šviesią ir kilnią asmenybią, sa

vo gyvenimą, darbą ir materia
linius išteklius paskyrusią Lie
tuvai, jos vardo ir kančią po 
■svetimu jungu garsinimui.

Tokia retai užtinkamo darbš-
laisvės ir šviesios ateities. Basi- tumo, iniciatyvos ir kilnaus pa
žadėjome kiekvienas pagal savo * sišventimo kupina yra Kenosho- 
pasiruošimą, išgales ir sugebėti j e, Wise, gyvenanti. , tūros reprezentuojamojo darbo

Dr. Vytauto Balčiūno šeima, bare lygiagrečiai eina jo žmona, 
Dr. Vytautas Balčiūnas savo Teresė Balčiūnienė, įsigijusi ma 

gyvenamajame mieste ir placio- gistro laipsnį — medicinos (gai

Lietuvoje ir Amerikos farmij yra didelis skirtumas, tai
Jokubka taip blogai pasijuto, tarytum jį kokia gyvatė į jr tamsia nežinią. Perženg-
būtų įkandusi. Be reikalo jis pašoko, nes niekas jo neį- darni tėvą žemės ribą, atsigręž- 
kando. Jokubka tiktai parodė visiems Amerikos lietu- darni Tėvynės pusėn, dangaus 
viams, kad jis apie dabartinę padėtį Lietuvoje neturi jo
kia supratimo. Jeigu jis būtų žinojęs, kad Lietuvoje ru
sai atėmė iš ūkininkų turimas farmas ir įsteigė rusiškus 
dvarus, kur lietuviai, buvę Lietuvos žemės tvarkytojai, 
tapo tų rusiškų dvarų vergais. Naujai įsteigtus valdoj mus tapti savo Tėvynes ir ken-

akivaizdoje pasižadėjome ištiki
mai dirbti ir kovoti dėl jokios

šalia Dr. Vytauto Balčiūno 
tame pačiame lietuviškosios kul

rusai, o lietuviai privalo dirbti tuos darbus, kuriuos okų- j čiančios tautos ičtikinčiais am į 
panto pastatytas direktorius liepia. Jokubka tvirtiną, 
kad rusai davė žemės bežemiams. Jis niekus pasakoja.
Visus lietuvius ūkininkus rusai padarė bežemiais, o jis’
tiki, kad rusai davė žemės bežemiams- Lietuvoje beže
miai rusų labiausiai buvo nuskriausti. Jie yra skriau- įjn nustūmė Tėvynės slenkstį 
džiami ir šiandien. - . j

basadoriais.
Slinko metai. Visi sveiką kai- (Je apylinkėje (siekdamas ir lie-flestingą seserų) mokyklos lek-

Jlį per pavojus išnešusieji kūrėsi tuvių centrą — Čikagą) judina- 
j laisvuose Vakaruose. Daugeliui visą kultūrinį, visuomeninį, poli ‘

■tore.
f Turėdama plačius ryšius su 

, .... .. , ... . amerikiečiu šviesuomene, rūpes-visu tenykščiu lietuviškųjų or-... . , . , . , :; tingai ji išnaudoja kiekvieną 
progą Lietuvos reikalų garsini
mui. — Tai plataus masto mūsų 
pavergtos tautos ambasadorė. 
Šalia savo tiesioginių dėstytojos 

‘ pareigą mokslo įstaigoje, ji daž 
nai skaito paskaitas apie Ldetu- 

kultūrū ivai- 
Titrose amerikiečiu- organizaciją 
suvažiavimuose, jas pailiustruo 

t dama savo paruoštomis diagra
momis, piešiniais, eksponatais.

Būdama šakotu gabumu ta
lentinga menininkė, savo namu 

... , t- v .erdviame rūsyje yra įsirengusimik koncertu salėj e buvo suruos j .' . . . .. . -i- T .. . A .\visokįciusiu Tnenimii išdirbiniutas įspūdingas Jungtiniu Amen i :
kos Valstybių 200 nepriklauso jcentr?' bename kampe ivamtjj 
mybės meta’sukakties ^^ausn, keramikos dalyku ga-

.. ‘............. , . , . • mykla. Gražias ir įdomias vazas,mas. Šiam minėjimui sutrukdyti1 • t • >
buvo sutelktos vsos okupanto

materialiniai laimėjimai užmarš tini bei šalpos reikalų ratą. Jis

peržengiant padarytąjį pažadą, ganizacijų pirmininkas^ veiklus, 
Jeigu jau Lietuvoje farmos būtų tokios, kaip Ame-pA sąmonėje ir žiaurusis Tėvy- planuotojas, inspiratorius ir rė- 

j nes pavergėjas ėmė puoštis švietėjas, sugebąs su lietuviškosios 
šiomis, ir patraukliomis spalvo- į kultūros propagavimu įsiskver- 
rnis, 6 ten likusiąja kančios be bti ir Į amerikiečiu atitinkamas4 
aido pranyko tolimose ūkanose' institucijas. Jis - nesigaili lietu- 
Dar daugiau: kai kas panūdo vią tautines kultros, jos dera-į - .

■, _____ J°S istoriją,

rikos farmerių farmos, tai jos pagamintų pakankamai 
grūdų gyventojams išmaitinti. Amerikos farmos duoda 
žymiai daugiau. Amerikos iškultų rugių joks komisaras 
neišsiveža. Amerikoje užaugintus javus parduoda pats 
ūkininkas. Užtat Amerikoje yra visiems5 duonos. Ne tik 
amerikiečiai jos turi, bet Amerikos farmeriai dar ir ko
munistinei Sovietų Sąjungai parduoda. Jeigu Jokubka 
savo Įžanginiame būtų Įrodęs, kad Naujienų nurodyti 
faktai yra neteisingi, tai reikalas būtų baigtas. Bet jis 
to nepadarė, nes Naujienų faktai tikri.

! Iš viso, Jokubka faktų nemėgsta. Visi Amerikos lie
tuviai žino, kad jis tris savaites praleido okupuotoje Lie
tuvoje rusų skriaudžiamų žemės ūkio vergų sąskaiton. 
Kelionę Lietuvon jis apmokėjo ne savo, bet skriaudžia
mų ir išnaudojamų Lietuvos darbininkų pinigais. Jokub- 
kai reikėjo paskelbti kiek jis sumokėjo savo pinigais 
kelionėms lėktuvu ir už savaitę Druskininkuose, už resto
ranus ir viešbučius Vilniuje, Panevėžyje ir kitur, tai tuo.

. planuotojas, inspiratorius ir rė-
I nės pavergėjas ėmė puoštis švie, mėjas, sugebąs su lietuviškosios
Šiomis ir pauraUKiiomis spaivo-
mis, o ten‘likusiųjų kančios be bti ir į amerikiečiu atitinkamas

mos garbės garsinimui- skirti ir 
stambias savo profesinio uždar-

tapti mūsą Tėvynės pavergėjo 
tikslą bei užmačią savanoriškais 
talkiiiinkais patys: ir tos taikosi bio sumas?Jo užmoju ir pastan- 
tamybai ėmė telkti net" savo] gomis- sutelktas Lietuviškąją 
vaikus. Tai paruošai paslaugiai} Organizaciją Centras, kurio var 

“Tėviškės”! du 1976 m. balandžio 25 d. Či
kagos centre, didžiulėje Mc Cor-

. talkinti pasisiūlė
■ (Rodinos) draugija. Okupanto 
talkininkai — ideologinių or
ganizacijų vadai, mokslininkai,- 
profesoriai, daktarai, švietimo 
vadovai bei kiti iš paviršiaus at- 
rodantieji “nekalti avinėliai” — 
parsivežė iš okupanto tarnų pa-.
ruošos “malūno” smulkiai dėta-į tarnų bei jų pataikūnų pajėgos, 
lizuotą planą, ima išsijuosę jį i Tačiau anas visų sutelktų prie- 
vykdyti kiekvienas savo srityje, pui pasišovusių tarnauti jėgų

tanus ir viešbučius Vilniuje, Panevėžyje ir kitur, tai tuo. vieni gauną pavedimą suniekiu-}frontas pralaimėjo. — Laimėto- 
ginčas būtų baigtas. Bet jies to nepajėgia padaryti. Ąpięjti išeiviją ir josios moralę perįju išėjo Dr. Vytautas Balčiūnas 
savo, kelionę faktų jis neduoda- Tuo jis ir gadina visą:“sauri skatikų”, kiti — religi- su patriotine lietuvių visuomenė.

■ •*’’ ' (jos suniekinimui — leisdami Kai šiais metais Čikagoje
! “Striniza” bei nanašius literatė- baisiųjų birželio įvykių minėji-Į “Stripizą” bei panašius literatū
rinius “perlus”, treti yra gavę 
pavedimą sužlugdyti išeivijos lięw —--------- ------o—- . u ry i vt ir! •& AJ KĮ i i 13 \1. r\ o f paveumią suziuyuy bl išvijus

terūpi tik buožės ir šimtamargiai”, ir apžvalgą “Naujie- G A h č 1 A JX. 1 1 E o A. U J 1h A (J ę h tuviškąjį švietimą, dar kiti — > mo tvarkos išgyvendintas, Dr.

VALERIJONAS JAKAS

KOPENHAGOS. ĮDOMYBĖS
(KELIONES ĮSPŪDŽIAI IS DANIJOS)

Tivoli — festivalinės atmosferos parkas 
(Tęsinys)

Keletą dienų lankant parką galima padalyti ne
klystančias išvadas, kad Tivoli susilaukė pasiseki
mo tik todėl, kad jis pasiremia pigiu vulgarizmu. O 
svarbiausia, kad parkas nėra skirtas lik masei links
minti; Kitise valstybėse panašūs pasilinksminimo 
parkai tampa bytnikų ir chuliganų susibūrimo cent- 
trais. Tivolio parko įsteigėjo buvo tikslas įkurti kla
sišką pasilinksminimo parką. Agresyviems parko lan
kytojams ir čia sudarytos sąlygos energijos per
tekliui sunaudoti. Specialiame virtuvės indų paviljo
ne kasmet agresyvąs lankytojai, iš anksto apsimokė-| 
ję, sudaužo apie 60, tūkstančių, lėkščių iję kt. in.d.ų. At-r 
sivžeigiaųt, kad vienoje parko dalyje yra įvairių sū
pynių ir vežilnėlių. bet bendras parko triukšmas yra 
gerai apvaldytas. Gal būt, dėlto, kad danai ramūs 
žmonės.. Jie gali būti linksmi Ik1 triukšmo, šauksmą 
ir garsaus juoko. Dėlto Tivolyje nematyti budinčiu 
policininkų, nes parke nereikia tramdyti chuliganų 
ir vaikyti prostitučių. Tvoli, mūsą taip neromantiš- 
k,,. , . palankiais laikais, visą lankytojų yra mėgsta
mas.. nes p ~kc galima pasijusti kaip didžiojo gvve- 
nimo mylėtoje, prancūzų dailininko Renoiro drobėje. 
“Moulin de la alette”, vaizduotėje jausmingoje va
saros nakties iesdvalio atmosferoje.

minti.. Kisose valstybėse panašūs pasilinksminimo 
ne kasmet agresyvūs lankytojai, iš "anksto apsimokė- 
gerai apvaldytas. Gal. būt, dėl to, kad danai ramūs 
ir vaikyti prostitučių. Tivoli^ mūsų taip neromantiš-

Poetas su. logaritmine lentele
StoękhoĮmo m.iėsto planuotojai, inžinieriai ir 

architektaj, vykdydami 2 bilijonų dolerių “šieno” tui> 
gaus modernizavimo projektų, .nesugebėjo kaip, be 
staigių posūkių, nukreipti, aptihk aikštę, pagrindinė
mis gatvėrpis, automobilių skauto. Po ilgą nesėkmin
gų skaiėiavimą ir planavimų, miesto planuotojai nu
tarė kreiptis į Danijos ne ęilinį poetą Pietą Heiną ir 
prašyti jo pagalbos.

Pietas Hemas yra ųe tik plunksnos žmogus, bet 
kartu yra moksbninkas iy technologas. Skandinavi
joje yra populiarios jo sukurtos trumpos, aforizmi- 
nės. humoristinės poemos, vadinamos .“grooks”. Poe
tas yra parašęs net 7 lūksL tokią tyųųipą poemų. Da
nijoje kaipo rašytojus yra susi a likęs rašytojo H. K. 
Am^erscno pomirtinio populiarumo. Heino ]M>emą 
rinkinys yra išverstas ir įleistas Bostone, Mass., o sa-' 
vo laiku “Life” žurnalas apie šį žyiųų poetą pasky-| 
rė vietos ilgam straipsniui. Nacių okupacijoje, nors! 
slapyvardžių pasirašytas, Hcino poęmps stiprino dva-| 
šioje laisvės netekusius danus. ■? ’ F

Mokslinėje srityje Meinas bemiradarbiavo su ži
nomais fizikais N. Bohrų, Einšteinu, cibcrnaliku N. 
Wieneriu. Technologijoje yra pasižymėjęs optikos 
srityje ir yra padaręs išradimų. Visoms šioms dariu) 
sritims lleinas yra gerai pasiruošęs, nes Kopenhagos, 
universitete yra baigęs ne tik fizikos mokslus, bet dar 
ir filosofiją.

statulėles, barlejėfus bei kito
kius išdirbinius daugiausia ji 
išdovanoja lietuvią ir net nelie
tuviu organizaciją parengimą 
loterijoms. — Kitame kampe gin 
taro apdirbimo (žiedą, auskarų, 
apyrankių, ant kaklo vėrinėlių) 
šlifavimo bei įrėminimo apara
tai. — Dar toliau — lietuviškų 
juosttų audimo staklelės iš virvebaisiują birželio įvykią minėji

mas tam tikru-jėgų pastango- ...... . .... , ... . . ... iii u įvairiausi meniški mezginiai,mis ouvo" is kasmetines mmeji- * -
(Nukelta į 6 psl.)

Kai vieną dieną Stockolmo miesto planavimo ko
misijos vyr. architektas 1967 m. patelefonavo šiam 61} 
m., rieaugšto ūgio, garbanuotų plauką, dar jauno vei-, 
do mistiniam poetui ir paprašė jo talkos padary ti ap
skaičiavimus pagrindinių gatvių vingiams aplink 
“šieno” turgaus aikštę, poetas tuoj suprato problemą. 
Po kelių dienų švedams pateikė iškalkuliuotą, dar 
niekur nenaudotą, visiškai naują elipsą, kuri pilnai, 
atitiko Stockholmo inžinierių reikalavimams. Dabar} 
naujosios elipsės formos pagrindinės Stockholmo gat-| 
vės juosia modernizuotą “šieno” turgų. Taip pat šioji 
elipsė buvo pritaikyta net baldų, indų, kilimų ir lem
pų gobtuvų gamyboje.

Universaliai kūrybingas P. lleinas su šeima gyve
na gražioje gamtoje netoli Kopenhagos, Rungsledo 
vietovėje. Poeto rezidencija ir aplinka originaliai 
išdekoruola ir išpuošia. Visokiomis progomis P. Mei
nas pasisako prieš siaurų specializaviinąsį. Taip pat 
yra įsitikinęs, kad kūrybingumas moksle ar mene re
miasi ta pačia žmogaus vaizduote.

Palankiomis sąlygomis rezistencija išgelbėjo iš

įvairiausi eksponatai liudija lankytojams apie danų 
rezistencijos veiklą nacių okupacijoje. Kaip žinoma, 
įsisiūbavę naciai 1940 m. balandžio įnėn. 9 d. per 2 va
landas okupavo Daniją. Naciai danų partizanų per
sekiojami apleido Daniją 1945 m. gegužės įnėn. 4 d. 
Laisvę mylintiems danams nacių siautėjimas yra pa
likęs siaubingų prisiminimų. Dar ir dabar, minint 
išsivadavimo sukaktį, miesto širdyje, rotušės aikštėje
2 minutėms sustoja visas judėjimas. Senesnioji kar 
ta, prisiminanti okupaciją, nuleidžia galvas, susi
kaupia ir taip pagerbia savo žuvusius. Vakare lan
guose uždegamos žvakės. Taip pat danai apie rezis
tencijos kovas prieš okupantus visuomet pasakoja, 
bet viena iš įdomiausių tų kovų buvo pasipriešinį] 
nacių plaųams likviduoti Danijos 7 lūksL pilicčių- 
žydų. Kai tuo laiku kitose Europos valstybėse kas
dien žydai buvo naikinanti nacių mirties stovyklo
se, o tilo tarpu, Danijoje dąr žydai buvo danų gina
mi ir globojami. Net Danijos karalius Kristijonas 
X ir kitos danų įžymybės demonstratyviai dėvėjfl 
rankovėse raiščius su pavojinga Dovydo žvaigžde. 
Taip pat tuoj danai visokiais budais ignoravo savo

mirties savo piliečius — žydus
Langclinie uoste, ten, kur sostinės simbolis, An

derseno pasakos mažoji undinė sėdi-ant akmens, įsi
mylėjusių žvilgsniu žvelgia į krantą, lyg laukia kada 
pasirodys princas, tęsiasi apie mylios, ilgumo prome
nada, išvedžiota ūksmingais lakaįs, išpuošia žydin
čiais skverais.

Netoli promenados galima aplankyti ’pokariniais 
laikais suorganizuotą Rezistencijos muziejų, kurio

okupantą, o apie 1913 m. registraciją pradėjo orga
nizuotai sabotažus, streikus. Apie tų laiką Berlynas 
pradėjo daryti spaudinių okupacinėms įstaigoms 
likviduoti Danijos žydus. Jau 1943 m. rudenį naciai 
buvo suruošę transporto priemones išvežti žyduą į 
Čekoslovakijos koncentracijos stovyklas. Kai naciai 
pradėjo žydų medžioklę,, tai jiems pavyko iš 7 
Ifikst. ten gyvenančių žydų, lik 500 išvežti į stovyk
las, . *

(Bus daugiau) n
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TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS' 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DK, FRANK PLĘCKA8
t-r OPTOMETRISTĄS .

■ KALBA lAĖTU^KAft^C-' 
2618 W. 71 St. Tel. ^7-5I«l ;

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
r . “contact lenses’” . : -

Val. agal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. R. G. BALUKAS 
Aa.U«ERIJA |R MOTĖRŲ LIGO5 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Bula»ki Rd. (Crowford 

Mo^col Buildir^). Ttl. LŲ 5-6444
P Jma ligonius pagal suutarijgąą. 

Jei neaisdiep.a, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJĄ 

Telof. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

UR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim RcL, Westchester, 1L.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arbę 562-272J

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJĄ 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neai- 
p: liepia, skambinti Ml 3-0001.

M. ŠileikisPRISIMINIMAI -

SOWQRS- HL
5-lu būrio veikla

pinėse dar br ant rytojaus ma
tėsi ant kapų degančios žvaku
tės ir gėlės. Pagerbti ir mūs žy- 
miejį žmonės, čia ilsisi buvęs 
prezidente Kazys Girinius, dr. 
Pijus Grigaitis, kilnusis veikė
jas Juozas Bačiūnas, Prof. Ste
ponas Kabys, veikėjas ir kovoto 

' jas su rusicizbu Kipras Bielinis 
ir kiti. Juose pagerbiant prie K. 
K. Bielinio ir St. Kairio palaikų 
padėtos gėlės. “ J ■

P. Venclova

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

> Ašmeninio skyriaus invesEH tinių skambinijpų,'pagavo “kler 
ga.tpfcius iš didelės įstaigos vie- k‘ę”' bęskambinaint jo buto skaui 
ną Hieną pasiskambino į mano bptį 3 vai. ryto. Už pagavimą 
durįš. Pasisakė kas esąs ir pa- ji nuplėšė nuo rangos bei sumu- 
rodė tarnybos pažymėjimą su šė laikrodį, ąavo nagais subrai- 
nudirauką. - Į žė studento rankų odą iki krau

jų ir dar apskundė studentą kri- 
minaliniu£į.teįsniui už mėlynes 
ant jos kūno. ' Teisėjas liepė nėr 
skambintr: -naktimis svetimų
žmonių skainbučius, priteisė su
mokėti 35 c. studentui, kad jis

nuotrauką.
Pamaniau, kad kuris gyven

tojas ar praeivis prasiskėlė gal
vą, &r paslydo ant šaligatvio, ar 

■širdies smūgį gavęs parpuolė, o 
nuo kąulo lūžimo — susitręnki- 
nio atsigavo, ir pasiskundė ko- _ .
jos ar lankos nuluzunu. Įstaiga < šaitkal< Teisė.
atsiuntė investiga tyrių surašytu.- * P. .... .

"Vakare ir ryte ir vidudieny aš dejuoju ir šaukiu, o jis išgirdo me
no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis į 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

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 66ih STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

V. D» Š. Rinktinės Rockfordo ‘ 
3-to šaulių būriu valdyba iki > 

. šiam laikui ypatingos veiklos 

. neišvystė, bet kasmet birželio 
mėnesį suruošia Joninių gegu
žinę, su programa prie laužo.

Programas išpildo atvykę iš 
Chicagos Rinktinės meno kuo
pelės menininkai su savo vaidy- 

,-bomis bei dainininkėmis. 
‘ Šių metų gruodžio mėn. 4 d. 
Į:3įl vaL Lietuvių klubo mažo
joje salėje yra šaukiamas vi- 
suulinas vielos šaulių susirinki- ( 
mas- Prašoma dalyvauti su šei
momis bei svečiais'.

Atvyksta svečiai iš Chicagos
V. D. Š. Rinktinės vadas brolis i
VI. Išganaitis su palyda, kuris. 
įteiks šauliams pažymėjimo ia- ‘

niausią būdavo apgaubtos leng-! ^Ur*e a i>au^al> išbusę 
vu rūktų o kartais ir susmulkiu 
lietaus, mirgenimu.. Tai buvo lyg 
fonas rimtai, liūdnai, bet jau
kiai vėlinių nuotaikai. Ryte žmo 
nės pąsimelsdavo savose švento
vėse. Kapuose jau nuo pat ryto, 

{ar- net iš vakaro matydavai ne
mažai žmonių, daugiausia mo
terų. Aptvarkydavo artimųjų 
kapus, papuošdavo gėlėmis ir 
uždegdavo žvakutes. Gėlės bau
giausi būdavo baltos chrizan
temos, vazonuose. Pavyzdžiui, 
Kaune masinis kapų lankymas 
būdavo vakare, pritemstant. Su-

Mažeika & Evans
Jockson Parko tiltas (aliejus)

Nepriklausomoj Lituvoj turė
jome gražių linksmų ię- liūdnų 
papročių. Ląbąi gražūs papro
čiai būdavo vėlinėse. Jos praei
davo ramiai, "pagerbiant miru
siuosius. Buvo panašumo su čia 
kapų puošimo diena.

Vėlinių dienos Lietuvoj daž-

Laidotuvių Direktoriai

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

- JSZ apiik?- nla„ė, jei -kierW” tu-
I>R.LEONASSEIBŪTlSperaSon,<s stal,>kėd?ir’,al,ra- "eie- » aul m • ”e!

•' ’ %iaū sėstis. ? - .
.? Jisįąjsisėdęs. apžvelgė rąžomą i 
'■ Mašinėlę, nuomoms pakvituo- [ 
;į Ai spaūsdinū^. #PPlįuš ir past ' 
įei^vg:-rr- L?_ A • . -
pąts Gftidys? " i

Taip, atsakiau. O jis išsitrau- gįstruotą laišką isį teismo. Civi-
Xėužčą^ knygelę ir'ten užsįra- lė moteris įteikė skundą “kler- ŠSdmShi^-Sonių "ir'bū 
^ė sayo pastąlpą. Toliau klaipę. 1^ ei . O už skundo įleikmią, ^avo atitinkamos apeigos, žm; 
. — Ar-pažįsti tekių ir tpkią_ “Jjlerk’ė” pagriebė už. piršto ir' 
“klerk’ę” dirbančių pašte? . didelio žiedo ir ko tik neišnarino

Pažįstų, atsakiau. . pirštų skundo ątnešėjai.
— Ji nori dirbti.sąskaitinin- Jeigu ji pąsikviečia į butą pa

kęs darbą mūsų įsląįgoje„- Ar taisyti kokį norą sugedusį buto 
ji tinka lokrąm Raibiu.? Ar ji yęiknteiiį, įrąnkius, reikia laikyti 
oareiginga. Aįšenįųoąc, nes pąts maišau kaip

5je, —- atsakiau.' Ji mofea ves- jpųno dideli atsuktuvą užsikišo 
Ii apyskaitos knygas ir laisvu f antį. į. // 
įaiku nuo tarnybos' pašte, ma-į 
žęsniems hiznfęyiąįtys vesdavo.
Be t dabar ji joftšįgt- dą rbųį dirb
ti netinka. Neseniai išdegino sa
vo butą. Dyi savaites buvo lįgo- 
hinėje, bet grįžo su tokia pačia 
ligota orientacija. Per. 5 ąr 6 sa
vaites tris kartu apdaužė Savo 
autoĮp.obįlį

Jaunas studentas, 'tik pradė
jęs studijuoti po nuolatinių nak-

f

INKSTŲ, PŪSLĖS IR . ' 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vah antrad, 1—4 popiet, 
ketvirtd’ 5—7 vaL vak. :
Ofiso leief.: 774-2880 . .. 

Rezidenčijos tetef.: 448.-5545 1 .

’ DR.VYT.TAUBAS
GYDYTOJAS. IR C^IR^RGAS

B«ndra praktika, spec. MOTERŲligos,
. uhsas 2652 WEST 59th STREET ..

'Toi. p r s-1223 /
, OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 

ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet i -^įtii ląikū 

pagal susitarimą. / ' ųT ’

> >J11ai alls ttJfr \Z» Affci
OaTHOPEDAS-PBOTEZISTAŠ 
Aparatai.- Protėjai. Med. ban- 
oazfti • 3Į&£<& pagalba kojoms. 
Usręh Supportąz.Įr L fc ; ’

2850 Wait 63rd Sfc, Ghfcojo; 111. 60629 
Tolof.j PRospod 6-5084

Gėlės visoms progoms :■ 
BEVERLY HILLS GĖLINY4IA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonau PR 8-0833 ir ER 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Ganė Driahiy 

krautuvė.
the daisy "Store 

9918 Southwest Hunt Oak Lawn
" , Tel. 499-1318

peštis, nes jį aiškinosi, raktą pa-Į 
metusi. Daugiau.-neskambino, 

| bet studentas rakto^nenupirko, 
■ nes “kierk’ė’’ nedavė priteistų 

—rv • i-i : l ’centu. O kai studentas iškėlė - Ar puls esi tikrai tas . -. . .■ ■ ieškinį civiliniame teisme uz
klerk‘ė” nepriėmė re-laikrodi

EUDEIKIS50 melų. .
Kartu atvyksta ir gen. Ilaukan 

to, jūrų šaulių kuopos vadas bro 
lis Edm. Vengianskas, kuris at
vykęs pademonstruos filmus iš 
V D. š. Rinktinės namų a Ii- j 
darymo, ir iš jūrų šaulių veik
los.

Programa vyks šitokia tvar
ka: 1 vai. 30 min. 5rlo šaulių j 
būrio susirinkimas. 2 vai. 30 j 
min.. rodomas filmas iš šaulių ■ 
veiklos. Įėjimas visiems įais-t 
vas.

Kviečiami rockfordiečiai kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir pa
sigėrėti, ką šauliai per trumpą 
laiką nuveikė, dirbdami draus- 
ningai ir vieningai.

Po programos, prie kavutės, 
vyks pokalbiai, susipažinimai su 
svečiais ir t. t.

Dar kartą kviečiame ir pra
šome mielus rockfordiedius 2 i 
vaL 30 min. kuo skaitlingiausiai 
ialyvauti ir pasižiūrėti įdomių 
filmu iš šauliu veiklos. ’

Kviečia jus 5-to šaulių būrio 
valdybą. Augis

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IS DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1S05-07 So- HERMITAGE AVENUE
T«.: TArdi 7-1T41 -1742

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

zmo 
nės paskleisdavo;po kapines, kiek 
vienas. susikaupti. prie savo ar-j 
timuju. kapu. Eidavo ir tie, kurie 
artimųjų tpse: kapinėse palaido
tų neturėjo. Lankydavo karių, 
žymiųjų - žmonių ir pažįstamų 
kapus. Užėjus rusams vėlinių 
apeigos būvo'uždraustos, nes jie 
ir čia Įžiūrėjo didžiajai tėvynei 
pavojų. '

Šis gražus paprotys atsivežtas 
ir Į laisvą ji pasauli. lar šiais me
tais daug žmonių .kapuose rinko
si prisiminti ir pagerbti žmones, 
kurie gyveno, dirbo ir mums pa 
liko savo, darbų sukrautus orga
nizacinius ir kultūrinius lobius. 
Pav. Chicagoje, L. Tautinėse ka

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Jeigu ji pasikviečia j butą pa

tina

HOW TO OJTANDSEJME FK£$H fflSMHE

Dole

♦ Vasarą žalia, rudeni gelto, 
na, žiemą juoda (Brebulė).

Nusivedžiau į penktą buto kam
barį, nes žinojau, kad “klerk‘ė” 
lomėsis pokalbiu.

Patys nieko neturi, o mai- 
visą s vietą £ (Arklys ir žag

Moters pyktis -— kaip mė-
> Jonas J. Gaidys nulio šviesa: n ei šildo, nei pa- 

•(Bus-daugiau) kankamai šviečia.
s

>

i

■

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TRYS MODERNiSKOS KOPLYČIOS
AIKšTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Cnicagus
Lietuvių

. . Laidotuvių
Oirestorią
Associacijos

*Ub REMOVE THE H3J1T, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLCAET01WE SHELL AMO 
pJTAUTHE WAMUHG

ANTANAS Al. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1139

— Jus čia visi peša lės, paskel
bė. iŠYądą invęstigatoriųs.

Gerai, jeigu nies čia name vi- 
_si peštukai, paklauskite mūsų 
“liability’ apdrąiidos -investiga- 
Jųrių. Jis buvo atėjęs pas“ klęr- 
k‘ę“ ąp|cląusinėti po to, kai'ji 
ąpsidegino rapką- Jis pabaigęs 
kalbėtis su “klerke”, atėjo, pas 

' ntanę daugiau žĮuių surink tu

THVAS iR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-2 

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

MM

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustyTnąą 
iš įvairiu attstumy,

ANTANAS VILIAUS
Tai. 376-1882 arba 374-5906 (LAY THE PINEAPPLE ON ITS 

SIDE .WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 

:THE BOTTOM THROUGH 1HECR0 WU.

GSoW THAT A PLUMP AND FRESH
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
AHOME INYOURKVTCHEH.YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS pELlCACy.WELL.lTCOO-PNT 
BE EASIER.'

W K0M BOTH SUEtLl HALVE

GF cAdFoUhrTElL ČUUHt: HURT, PUT BALK IH THE w 
AM <TCMTr(E MfcH -įji

BUTKUS - VASAITIS
144S So. 50th Ave^ Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

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

■ ■ I ... ............................... I—

SOPHIE BARČUS 
radijo šeimos valandos
Vi»o$ progr«m«s iš W0PA, 

1490 Ml. A. M.

Li«twiy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieąiąią nuo iki 8:30 

vaL ryto.

Vedėja. Aldona Daukus

Talaf.: HEmlock 4-3413

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL.

The home pictured above 
(doesn’t appear much different 
! than any typical suburban 
home But It incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 54) percent. It 
has two heat-elrculating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw mom air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
el* and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Ite “Centenergy 
*78” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvement approxi
mately U.OOO .. . projected to 
he amortiM within 4 to S 
>earB through reduced 
^ansa. Included JUK added te?

sulation within, walls and-ceil
ing as well as in earthen berms. 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of urtst 
fireplaces, according to the de
signers of MCentenergy ”76.* .

The fireplaces were supplied 
hp Home Crafts, Inc^ Floral 
Park* New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Yeęa 
Industries, Inc., located in Mt- 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in, 
freestanding end wall* 
mounted fireplaces . . • pm

(LACKAWIC3)
2424 WEST 69th STREET RE public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ? Vb X-tnia 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, P»lo« Hills, kU. 974-4411

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1*11
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vPastabos iš namų pažvalgą staigiai pakeičia ir stu 
mia — puoselėja kita kryptimi.

Parašiau “puoselėja”, bet to 
žodžio nesuprantu. Jo šaknis net 
virta. Palygink: (klodas, puošti, 
puolena (dvasna), puolis, puota 
ir kiti. Mano panagės niešti tą 
puoselėjimą pamačius spaudoje. ’ 
Daug suprantamesni žodžiai yfa: i 
ugdyti, stumti, rūpintis, kad 

.augtų, kerėtųsi ir kitaip.

Pažvalga lietuvių kalboje ir 
gyvenime stipriai įaugusi. Jai

Pažvalga

Mano duktė penkių dešimčių 
metų jos puseseserė dešimtį me
tų senesnė, negali suprasti kas 
jas skiria. Kaž kokia jėga nelei 
džia artimai santykiauti. Jos gal 
voja ir šneka, jog taip negerai, 
taip neturėtų būti, bet taip yra. 
Toji jėga vadinasi “pažvalga”. 
Ji lyginasi pažiūrai ir nuomonei.

Pažvalga yra stipresnė už gi- 1 talkina apžvalga, mintis, faktai, 
minystę ir už tikėjimą. Asmuo i prirodymai, pageidavimai, ar
ktis įdavęs vien savo pažvalgai, gumentai ir logika. Kiekvienas 
taip save suagituoja, kad į kitų rašytojas, ar tik retkarčiais ra- 
pažvalgas ima žiūrėti su neapy- šąs, savo pazvalgą kelia, kaip 
kanta. Jis šalinasi žmonių tu- įmanydamas. Kartais tą kėlimą 
rinčių kitokią pažvalgą ir nega
li bendradarbiauti nei jokiame 
reikale.

. Pažvalga yra sena. Daug am
žių prieš Kristaus gimimą buvo 
įsigalėjusi pažvalga: “akis už . 
akį, dantis už dantį.” Tai buvo 
stipri pažvalga. Kristus ją tru
putį suminkštino, bet ne daug. 
Prisiminkim jo pareiškimą: —/ 
“Nemanykit jog aš atėjau taiką 
skelbti. Ne — aš atėjau sukurs 
tyti brolį prieš brolius, vaikus 
prieš tėvus ir žmogų prieš kitus 
žmones.” - '

Pažvalga pas vieną ir tą patį 
žmogus nesilaiko vienoje linijoj 
— tai kyla, tai puola. Pažvalgos 
keitimasis net žmogaus laikyse- raštą, gal būt ji supras kas ją 
ną pakeičia: kartais būna švel-

paremia faktais, ’ o dažniausiai 
— minkšta medžiaga.

Pažvalga iškelia mintis ir nau 
jas idėjas, o kartais esamas idė 
jas sugriauna. Bet ji veikia tik 
stumiama. Ji kartais vienija 
žmones į grupes, o kartais išskai 
do. Skaitant rašančiųjų darbus 
matyt kiek pastangų, yra deda
ma savo pažvalgai apginti, iškėl 
ti, o kito — suniekinti. Kartais 
niekinimas yra vadinamas “kri
tika”, bet ne tikra kritika.

Dienraščių raštuose smarkiau 
šią kova už pažvalgos pirmavimą 
veda redaktoriai ir žurnalistai, 
o paprasti bendradarbiai savo 
pažvalgomis mažai rūpinasi.

Kai mano duktė perskaitys šį

skiria nuo pusseserės ir nuo su^ 
nūs, kaip pūkas, kartais dygliuo siedės—kito laikraščio rėmėjos.

Juozas Šmotelistas, kaip ežys. Kitas asmuo savo

T A SUSIVIENIJIMASI j A LIETUVIŲ
W AMERIKOJE

į visuomenei ir išmokėjo dau- 
ONUS doleriq savo apdraus

tiems nariams.
SLA — didžiausia lietuvių fratėnialinė organizacija — duoda gyvy

bės apdraudę-Ir ligoje pašaipi-kuri yra pigi, nes SUSlvlE- 
NUIM.AS neieško palno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. - iv

SLA — Jau.turi daugiau, kaip iria ū> put* milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir saugt Kiekvienas lietuvė čia' gali 
gauti įvairių klasŪĮ r*ikalingiai»&» apdraudas nao $100D0

’ Ikt jnO.000,00. ' ' |

SLA — Jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdntudą - Endowment h> 
sūrine*, kad jaunuolis gautų -pinigus aukštojo-mokslo stūfi- 
Joms Įr gyvenimo pradžiai. - y; -Į-

SLA — duoda: VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdraudę 
' : j, už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams - ~::-

SLA — AKdDEMTALŽ; APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asm©" 
■ njms, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugljy Ba

riams. b Už.. $1,000.00 aktidentalės apdraudos mokestis $21X3
■ Vmetus? .■ -; - -v-.

r.'Ąi’ ‘-i.' . . .••'.•■.f-.-vr
SLA —. kuopos yra tiaugnmoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės. į faioptf 

veikėjus ir jie plačiau jpaagkins apie SUSTYDEMIJIMO darbus.

m: BM sica
307 WEST-3G STREET, NEW YORK, N. Y. 10001 ?'

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOMS Hemet suėjo 63 metai. Mintnf tą sukaktį gerbiant pirmojo 

Amerikos Uotnvtu menraėdo steigėjus bei Hėtuvftkoc sprūdo* pirma- 
sos ir atitekant Mitinąs pcraCgM amžinta lietuvybės flBflrfrmfl 
Vamas Naujieną platinimo vadus.

4AUJIXN08 tvirtai atari Ir kovoja til Uatsvw fr pavargta Hrtrrts irtrr*,

tūdjdtj.
JTAūJIETOS palaike rtna Betari* deaoterattMe frupea, ji bendrai tartita-

PO į*** a J *'•* * aJe V J A «A iMMVllAu £WAZkAXAKZOj i U\A

Ir reikalingos, net būtino*. Ne veltui, gerose draugijose girti Ni

Todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus komtalja JuMUeJlnta metą proąa 
ficelbdama platinimo vijij kreipiasi | visus BŠtuvius pasekti UetirtiHroa 
ipaudoa pirmūne pavyzdūsis užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
nudilta tolimesniems darbams ne tik laikražio, bet ir viso* fieivijoc, 
taip pat pavergto* Lietuko* ir jo* bnonftj gėrovai, riekiant visuotino lie
ftrmkq reikale Tanu w i ta-

KMNUOJA: Chlcag«|» Ir Kanadoj awtanw — XMJ», putei mHy — $11M, 
trim* mėn. — $<50, vltnrm mėe. $3.00. Kita** JAV vfeta** w»*tam* 
— Ž26u00, pu«*( m*ty. $14jM, vl*»Mm mėn. — $230. Užatanlu*- 
W — 831-00 v'vtam*. *u«lprtinlnwf rfvniiama savita ***<>lram>i.

Praiema naudoti žemiau saanSą atkarpą.

Munka n tas

— Ponia Constance Gaučienė- 
Gavcūs prieš dešimtį dienų at
siuntė tokį laišką: “Prašau at
siųsti Naujienas susipažinimui. 
Jėi patiks, tai sueisim į artimesr 
nę pažintį. Skaitau daugelį laik
raščių,, bet daugelis mala, tą pa
tį, bet tikrų dalykų neparašo; 
todėl ir noriu pabandyti Naujie
nas”, Nepraėjus nė dviems sa
vaitėms ji, parašė .tokį kišką: 
“Ačiū už Naujienas.-.-Siunčiu; 
Jums. .$3 yįgnam mėnesiui. -jJej: 
"patiks, tąį:-užsiprenunąęrpėsiu 
yži^ųs .Įnęt^įną: Jp^ligeraiMim- 
forinųoją. ,-kąš tie.dasi pasaulyje 
ir liętuyiškojė vjeiklogeb:-Asj :ėsu 
garų tos. -mylėtoją. .Mari: -skaudu 
Žiūrėti- •_ į .ąaikinamąiaplmkądr 
joję nykstančius? žvėretius? bei 
paukštelius. .Reikia yisiepisJtuo 
siisiiūpirifk ųės
Dėkuį -už;.dėmėsi .-??ap:jąenofBS 
ir už prenumerąfą.

r — J. Bigelis iš Cicercr apylin- 
kės kiekviena proga. paremia 
Naujienų leidimą;. Apgailestau
damas, kad ; negalės dalyvauti 
Naujienų bankete, jis-įteikė $20 
auką ir du ,dol. už sekančių me
tų kalendorių. Dėkui .už vizitą,

išlaidų vaistams" dėl chroniškos 
ligos, jis visuomet pratęsia anks
čiau, kad nėr ėikėtų rašyti ragi
nimo. Dėkui už vizitą,; gerus 
linkėjimus ir už $4. auką.

— Ponia " Mirta Kleinas iš 
Town of Lakė^'apylinkės, pra- 
tęsdama prenumeratą, atsiuntė 
penkinę liž kalendorių. Dėkui.i 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, visi lie-; 
tuviai kviečiais j su jomis susi
pažinti ir užsisakyti. Platinimo 
vajaus proga Nąujiėnos yra. shm

’dicinę žięmos stovyklą gruodžio 
27-31 d. St. Donai apylinkėje.

ŠVIESŪS žlBtlRiAI...
I - ^Atkelta iš 4 psl.)
I Bet Čia nejmanamg suminėti 
visų Teresės Balčiūnienės suge-' 
bėjimų ir joa meniškų išdirbinių j 
plačiosios skalės. Su malonumu 
ir pagarba tenka priminti kaip 
pasigėrėtiną pavyzdįfltiu) T, Ral 
čiūnienė į savo meniškųjų išdir 
binių talką yra įtraifkusr visus 
tris savo vaikus: sūnų ir dvi 
dukreles. Jie visi bug savo iš
radingosios Mamytės talentin
gųjų darbų tęsėjai.

Tęresė Balčiūnienė yra ne tik 
didėlė menininkė, bet ir puiki 
lietuviškųjų papročių propaguo 
toja (metinių švenčių, šeiminių 
progų), gabi kulinarė. Ji savo 
pagamintais lietuviškais patie
kalais vąišina svetimtaučius, tuo 
parodydama jiems įvairų ir svei 
ką lietauviškų valgių repertua- 
r^-

Jį-ir nepaprastai darbšti na
mų šeimininkė. Savo didėliame 
žemės sklype užsiaugina visas 
reikalingiausias daržoves, uogas, 
vaisius, grybųs...žodžiu — Tere
sei Balčiūnienei gyvenimo nuo
boduliu- nėr ktįa. sirgti nei kitų 
apkalbomis užsiimti. Ji, kaip 
darbščioj i skruzdėlė ar lietuviš
kojo avilio bitelė neša kultūri
nį medų kitų ‘džiąiigsmui ir tau
tos garbei. , I. Serapinas■ Premija jaunimui

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIAIS ISSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

vąites; nerpokamaį .pūgai gautus' 
pagęitfe-vi.pjus^ąr  ̂tskaitytopĮ 
atsiųstus 'galimų prehurnerato- 
fių-:adresjis.u '

Z jk*

Dr. Leono ir Irenos Kriau- 
Čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir Broliui prisiminti stei 
gia kasmetinę

. . EUGENIJAUS
K^AUčEEIŪNG premiją

x jPremijai skirti'sąlygos yra 
toktos:" i ' A - i ■

: , L : Ei|gewjaus Krįauęeliūno

4243 W. 63rd St„ Chicago
Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALk 
Darbininkę Reikia

need Auto Body Combination man. 
Steady.

■ CALL 776-5888.

AU’-TA|KT' PH3i

lapkūąo-25 d. Chicago  j e. - <

-7. Klevelaridą, ^tuviai/gati-;

vaidy^j^
jdy&LYkurią £suj£»fc£J;
(pirm.),r - Rasa .Petimi tytėrlS

Biliūnas,-B.- Gražulis/ PA Kąra; 
litis ir V- Mariūnas. A

_ ’ - ’ •. • - *’ :

. —'.Lietuvių Studentų*. S-gos 
narių’ -suyažiavhrias bus Vfepkri-

būtyje, Cleveland, Oliio. Suva
žiavimo banketas ruošiamas 
lapkričio 26 d. to pat viešbučio 
salėje. Pradžia 6:30 kokteiliais. 
Visuomenė kriėčifttria. Infor- 

- Petras Mockaitis, pensU“^05 NagevUSu.
ir Romas Phodžinskas.

— Stud Reginą Kndžmaitė ir 
Gintaras Nagys registruoja Mon-

Šimą ir už auką. Brighton Par
ko apylinkės tautietis,, dėl kitų. 
; įsipareigojimų,. negalėdamas da 
lyvauti bankete, įteikė $15, bet 
pavardės prašė neskelbti.

ninkas iš Brigepdrto apylinkės, 
nusipelno pagarbos už savo dė
mesį ir paramą lietuviškai 
spaudai. Nežiūrint nuolatinių trealio lietuvius studentus į tra.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENE ' 5

7W8 Wert 8Mh SL, Chlttgo, Ui 5062f • TeL WA Š-Z787 
Dideli* MsIriAHm** g*rw rOll« fvalrfg grrtdg.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU.
■ i ■ iitan_ <

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, HL «O6O8 ?

] Siunčia dot Naujkmą yranumeratal, FubUkJtrfo

Q Vajaus proga praiau afųstl N*njiena> dvi savaJtee auaipafi- 
nimui nemokamai fx be Jokių Jrtp«rdgo|bn<.

PAVARDR m VARDAS ------------------------
ADRESAS ---------------------------------

Cosmos Parcels Express Corp-
MARQUETTE GIFT PARCELS StRVICf 

2541 W. 69rti M, Chicago, Ilk 40629. — Tok WA tartt 
2W Se. Haletad Pf„ Chicago, Ilk 60604. — Tak 2S44W

& kif? kai

grupėj 
jąįnnno1; .cLąrui,į^orto. būre. 
*• : ^"erf^sj^L/ręprezentavu

e^vi^l'Hęlitėtiivą -vie-

HELP WANTED — FEMALE 
parbinlnkju Jceikia

REIKALINGA . MOTERIS gyventi 
kartikę ir prižiūrėti chroniškai £er- 
gdncią lifioterį. Duodamas kambarys, 
maistas ir mokamas atlyginimas.' Tei- 
rautiš po'6:30 vai. vak. TeL 434-95^.

V ‘ C)

jai j; pantie .'asmenis 
į iįaštų ' pašŠilo jaų : 

žacijų^vadovybės '■ 
fe; vyresniųjų. or-; < 
^'pas^ri 'asmenys ?

piėtiĮ' gruo- •

Didžiausias kailių 
pasirinkimas į 

pUyientateU 
įtari kslMataką 
<Chfc«<o>

NORMANĄ 
>URŽTEIN<

185 North Wabaah Areno*

(įrtaigoa) ir 
677-8439

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

Sait. 8:00 - 10:00 v. v.. 106.3 FM

” Veda It BRAZDZIONYTE
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629

Talef. - 778-5374

asmens ar 
jauiiifiiii^ vĮen etb tink am Amu i 
įvettiHtfąūdatoirfe Jury komisi
ją, kurion po-vieną atstovą ski 
tia Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomęnės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo sąjungos valdyba ir šiau
rės Amerikos Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki sekančią metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučęliū- 
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus, ir siunčiami:

Eugenijaus Kriaučeliūno pre
mijos komisijai. 12500 Pawnee 
Rd., Palos Park, ill. 60464.

* Pasakyti tiesą flats laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie- 

Isos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo ko& 
frontacijos, nors dabar daug

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją Ir toleranciją. Deja. 
Jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerabtų ir palikti 
įvairių tipų bendra darbiau tojus 
visiškoje laisvėje.

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

• AR JAU PAS1DARETL 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina |3.. Su legališko
mis formomis — S3J0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago DL 60608. 
kas non įvesti madą, kad bėrė 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Draugės, katinas ir pelės

Mergaitė rodė savo katiną 
draugei ir jį gyrė. Draugė jai 
sakė: ,t

•— Tai tu paskolink man sa
vo (gerąjį katinėlį, |nes mūsų 
namuose priviso daug pelių.

—O ne. Savo katinėlio aš nie
kam neskolinsiu. Geriau tu sa
vo pelytes atnešk jam į mūsų 
Darnus. «>.

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

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

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 mūro 
garažas, Įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima, užim
ti, vertas $60,000.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
> Namy Statyba ir Remontas

ELfCTROS ĮRENGIMAI, 1 

PATAISYMAI
Turiu Chicago* miesto leidimą. 

Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tat 927-3559 -

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiu] automobilio 

liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

A LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

5234775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimu ir Taisymu 
2646 WEST 69th STREET

Tekt: REpublic 7-1941

M. Ž I M K U S t 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-74501 
Taip pat daromi vertimai, giminiu j 
Hkvletimal, pildomi pilietybė* pre- I 
tymai ir kitokį blankai 
ruiii. i r

4 IC3

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, Ilk 60632. Tel. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE
l^ail Frank Zapolli

QA 4-8654 INlUtAMCr

J blate Farm Life Insurance Company
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