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TRUMPAI IS VISUR

Egiptiečiai prifria 
Sadato pastangoms

visus 
sugrą- 
kurie 

įgulos

—Pinrtas spausdintas pasaulio 
dienraštis buvo “Daily Curant”, 
pasirodęs Londone'1702 m.‘ ko
vo 11 d.

Viena 'sutartis veikia

1972 metais pasirašyta sutar
tis su Sovietų Rusija dėl antiba- 
listinių sviedinių apribojimo pa 
sėkmingai veikia, kaip Valsty
bės departamentas pirmadienį 
pranešė. Patikrinimas padarytas 
kartu su Sovietais ir bendrai 
paskelbtame komunikate pasaky 
ta: “Abi šalys sutinka, kad su 
tartis veikia efektingai, kas ir 
demonstruoja bendrą Jungtinių 
Valstybių ir Sovietų Sąjungos 
įsipareigojimą siekti branduo
linių ginklų apribojimo ir lygaus 
saugumo principo”.

Ta sutartis apriboja Jungtines 
Valstybes viena ABM sistema 
Washington© sričiai ginti, bet 
JAV niekuomet tokios sistemos 
nepastatė. Sovietų Sąjunga ap
ribota dviem ABM sistemomis, 
viena Maskvai ginti, antroji — 
apsiginti nuo atakos iš Kinijos 
pusės.

Išsigelbejuslėms gręsia 
gresia badas ir ligos

Stipresnieji,-kurie pajėgė tuo

Prisiekusiųjų teismas 
-ištirs reikalą

riuje-. Buvęs meras Daley pasky
rė ponią Byrne komisijonierės 
pareigoms 1969 metais. Ji ramiai 
ėjo pareigas iki praeitų metų, kai 
pradėjo kabinėtis prie šoferių 
ir taksi bendrovių. Meras Bilan 
die būtų galėjęs ją seniau at
leisti, bet jis leido miesto tary
bai įsitikinti, kad josios mesti 
kaltinimai yra visai be pagrin-

Trečiadienis,—Wednesday November 23 1977

Prisiekusiųjų federalinis teis
mas ištirs visą taxi bendrovių 
ir savininkų įtaką i miesto sa
vivaldybės reikalus. Tam teis
mui liudys ne tik atleista komisi- 
jonierė Jane Byrne, bet teks liu
dyti ir merui Bilandic. Į teismą 
bus pakviesti nė tik atsakingi 
miesto pareigūnei, bet ir automo 
•Kiliu sfevininku atstovai. Susida
ro įspūdis, kad atleista tarnau
toja norėjo pakenkti naujai iš
rinktam miesto merui.

IŠKVIESTAS AMERIKOS DELEGACIJOSPATARĖJO PAREIGOMS

Dr. Kazys Bobelis praeitą penktadieni išskrido Belgrado 
konferenciją -patarėjo, pareigoms. Jis informavo Amerikos 
delegacijos narius apie Sovietu Sąjungos prievartą Lietuvoj 
- * ■■ -ir kituose Pabaltijo kraštuose.

Argentinoj dingsta 
tūkstančiai žmonių

JAV valstybės sekretoriuj 
Cyrus R-. 'Vance atvykus į Bue^ 
nos Aires ir pradėjus su Argen
tinos valdininkais pasikalbėji
mus, dėl tūkstančių kalinamų 
arba be žinios dingusių, žmonių, 
jų giminės ir artimieji pradėjo 
šauktis į ji kaip gelbėtoją.

Pavyzdžiui, Vencei nuvažia
vus į Plaza San Martin padėti 
vainiką prie Argentinos didvy
rio gen. Jose de San Martin pa
minklo, apie 100 moterų, dingu
siųjų vyrų žmonų ar kitaip jiems 
artimų, pamačiusios' jį’ pradėjo 
skepetaitėmis mostiguoti ir §au 
kti, “Vance, Vance, ayudenos,” 
— gelbėk mus, padėk mums su
rasti šeimų narius. Tos moterys 
čia vadinamos “Plaza dėl Majo 
pamišėlėmis“, kadangi jos regu
liariai susirenka prie preziden 
to rūmų žiniomis, ir gandais apsi 
keisti ir apie dingusus artimuo 
sius pasiteirauti

Penktadieni informuos Amerikos lietuvius apie 
amerikiečių padarytus žingsnius Lietuvai

CHICAGA, III. — Nuo praeito savaitgalio dr. Kazys Bobelis. 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, dalyvauja Belgrado kon
ferencijoje, kaip Amerikos delegacijos patarėjas Į Belgradą 
jis išskrido kartu šu sen. Robert Dole, Amerikos delegacijos įta
kingu nariu.

TŪKSTANČIAI EGIPTIEČIŲ SADATĄ VADINO TAIKOS DIDVYRIU

Viename visi keturi būtų nu
baust mirtimi, o teisiant Sin
gapūre gautų tik kalėjimo ter
minus. Tarp Vietnamo ir Sin
gapūro jokių diplomatinių san 
tvkiu nėra.

Egiptiečiai pritarė prezidento Sadato kelionei ir 
džiaugiąs! tos kelionės vaisiais

KAIRAS, Egiptas. Prezidentas Anwar Sadatas pirmadienio 
vakere grįžo iš Izraelio didžiausių Egipto didvyriu. Tūkstančiai 
žmonių jį pasitiko ir sveikino, kaip didžiausią Egipto tautos did
vyrį, drįsusj įkišti galvą į priešo nasrus Nei vienas preziden
tas, nepasirašęs taikos sutarties su ilgamečiu priešų, būtų nedrį
sęs vienas skristi j priešo teritoriją, tartis sū Izraelio vadais, pa
sakyti jiems daug karčios teisybės ir grįžti laimingai į Egipto 
sostinę. Laimingai šrįžo ne tik prezidentas Sadatas, bet ir kitas 
Egipto lėktuvas su 60 saugumiečiu, dabojusių Sadato asmenį Iz
raelio teritorijoje.

Jane Byrne savo pareiškime 
tvirtino, kad miesto meras Bi- 
landikas susitaręs su taxi ben
drovėmis, pataręs pakelti mo
kestį už vežiojimą taxi automo
biliais. Meras Bilandic paneigė 
šiuos josios tvirtinimus. Yra 
miesto trafiko komisijonierius, 
kuris tvarko visus reikalus. Mies 
to merui nėra jokio reikalo įsi
velti į šiuos klausimus. Jis jo
kių kyšių neėmė, su taxi savi
ninkais nesitarė ir nesusitarė, 
Jane Byrne tvirtinimai buvo iš 
piršto išlaužti. Ji buvo atleista 
už pasitikėjimo praradimą. 

Toms pareigoms ją buvo pasky
ręs meras Richard Daley. Jam 
mirus, josios įtaka savivaldybė
je ėjo

Jane Byrne užleido 
vietą juodei

CHICAGO, Ill. — Komisijo- 
rė Jane, pradėjusi kabinėti vi
sai be pagrindo prie mero Mi
chael A. Bilandic, Mero buvo 
atleista iš darbo, o josios vieton 
paskirta juoduke Sharon B.

Laikraštininkams ji pareiškė, 
kad ji tikėjosi būti atleista, bet 
narnanė, kad reikalas taip grei
tai galėtų būti išspręstas. Chi
cagos meras buvo nuėjęs pas 
melo tikrintojus, atsakė į visus 
jų klausimus, kurie buvo dau
gumoje, • priešingi Jane Byrnes 
paskelbtiems atsakymams. Lai- 
kraštitininkai užklausė išeinan
čios komisijonierės, kaip ji-išaiš 
kiną visai kitokius atsakymus 
tiems patiems klausimams. Po
nia Byrne atsakė, kad negalin
ti nieko atsakyti į šiuos klausi
mus, bet ji liudysianti prisieku
siųjų teismui.

Bilandikas nepatarė 
kelti kainu

dama kelia iiėtuvoš kbmūništus. 
prievarta Įstiantus į 

pavergtos Liettivos valdymą, pri 
vertus buvusi Lietuvos komunis 
tų partijos' centro komiteto sek
retorių Antaną Sniečkų prašyti 
Staliną prijungti okupuotą Lie
tuvą prie Sovietų Sąjungos. Sta
linas, pildydamas Sniečkaus va
dovaujamos delegacijos pršymą, 
suredaguotą Vladimiro Dekano
zovo, sovietų užsienio komisa
ro pavaduotojo paruoštą, kuria- 

Reuterio ži-!me oficialiai Sniečkus paklausė 
tie vietnamiečiai, ku-jslaPto Stalino Įsakymo ir pri- 
' ’• • ' jungė Lietuvą prie Sovietų Są

jungos. Amerikos kongresas spe 
daliomis rezoliucijomis šio nu
tarimo nepripažįsta ir reikalau
ja grąžinti laisvę rusų karo jė
gų pavergtoms tautoms.

Valstybės Departamentas iš
kvietė Dr. Bobelį patarėjo parei 
goms, kad informuotų Amerikos 
delegacijos narius apie sovietų 
valdžios ultimatumą Lietuvos 
vyriausybei, apie įleidimą sovie
tų karo jėgų garnizonų į Lie
tuvą. Dr. Bobelis informavo vi
sus Amerikos delegacijos narius 
apie sovietų prievartoj veiks
mus.

Dr. Kazys Bobelis tikisi grįž
ti iš Belgrado penktadienį ir 
penktadienį, lapkričio 25 dieną, 
lygiai 4 valandą po pietų Lietu
vių Tautiniuose namuose, esan
čiuose 6422' S. Kedzie Avenue, 
informuoti Amerikos lietuvius 
apie Amerikos delegacijos pada 
rytus žygius pavergtų tautų lais 
vei atgauti. Jis konkrečiai pami 
nės delegacijos narių padarytus 
pareiškimus apie Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos okupaciją.

Lietuvos reikalais suinteresuc 
ti visuomenės veikėjai, komite
tų bei valdybų nariai ir šiaip 
gimtinio savo krašto tikimu susi 

lietuviai kviečiami 
pasiklausyti Dr. Bobelio praneši 
mo.lis atliko visus suvereninės val

džios žingsnius respektuoti kai
myninės valstybės prezidentą. 
Sadatas buvo patenkintas kelio- 

Debesuota, gali lyti | De jr prižadėjo tęsti pasitarimus.
Saulė teka 6:47, leidžiasi jt:20 Įtaikai įgyvendinti.

žygiams, jį džiaugsmingai svei-z 
kino ir linkėjo sveikatos, iš ae
rodromo iki -jo namų esančių Kai 
ro Gizos priemiestyje,* yisas 
kelias buvo apstatytas .11 
čiais egiptiečiais. Kelią' s 
Egipto kariai, bet dielkr 
šio jiems nereikėjo kreįp 
egiptiečiai yra drauginį 

. teikę -dabartiniam '
Visą dešimties mylių kelią iš 
aerodromo į namus, prezidentas 
Sadatas važiavo atidengtame aų 
tomobilyje ir sveikino jo pasi- 
tikti atėjusius egiptiečius

Arabų pasaulis turės 
keisti nuomonę

Nuo praeito šeštadienio iki 
šios dienos arabų pasaulis sus
kilo, o, daugelis arabų vadino 
Sadatą išdaviku. Palestiniečiai 
paskelbė, kad Sadatas ir Izraelis 
yra toki patys arabų priešai. 
Palestiniečiai prisiekė Sadatą 
nužudyti. Libijos diktatorius nut 
raukė visus santykius su kaimy
niniu Egiptu. Bet kai arabai pa
siklausė Sadato Izraelio parla
mentui pasakytos kalbos, tai dau 
gelis pakeitė savo nuomonę. 
Egiptiečiai niekad nebuvo pasi
piktinę šia kelione, nes didelė 
krašto gyventojų dauguma jai 
pritarė. Egiptiečiams jau nusi
bodo kariauti, kada jie yra įsiti
kinę, kad karo laimėti jie nepa
jėgs. Izraelis gerai ginkluotas 
ir pasiryžęs savo teises ginti.

Izraelis džiaugiasi 
Sadato atvykimu

Izraelio vyriausybė, parla
mentas ir visuomenė džiaugiasi 
Egipto prezidento Sadato trijų 
dienų vizitu. Egipto prezidento 
Sadato oficialus atvykimas į tai 
kos sutarties neturintį Izraelį 
parodė, kad Egiptas oficialiai pri 
pažino Izraelio valstybę. Izrae-

Belgrade yra didokas būrys 
įtakingų Amerikos delegacijos 
narių. Delegacijos pirmininkas 
teisininkas Arthur Goldbergas 
keliais atvejais, kalbėdamas apie 
pagrindines žmogaus teises, taip 
prirėmė sovietų delegacijos na
rius prie sienos, kad jie nežino
jo, kaip pasiteisinti ir išvengti 
tolimesnių pirmininko Coldbor- 
go smūgių.

Visi delegacijos nariai yra 
informuoti apie Sovietų Sąjun
gos karo jėgų įsiveržimą į Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, ir kiek
vienam aišku, kad sovietų karo 
jėgos, policija, ir Pabaltijyje ap
gyventi rusai. į kolonistai nenori 
kraustitis iš Lietuvos; Okupacinė

Rumunijos disidentas Pau; 
Gouia su žmona ir sūnumi ga
vo savo valdžios turistinę vi
zą visiems melams išvažiuoti į 
Vakarus ir jau atvažiavo į Pa
ryžių, kur nori padėkoti Vaka 
rų spaudai už teikiama para
mą kovai už žmonių teises Ry 
tų Europoje. Goma, vienas iš
kalbingiausių žmogaus Teisių’ 
Chartos 77 Rumunijoje gynė
jų, buvo praeitų metų balan
džio mėnesį areštuotas, ir dvi- 
savaites sulaikytas po to? kai 
jis parašė laišką Rumunijos 
prezidentui . Nicolae Seause- 
sco, gindamas žmogaus t eises 
Rumunijoje

SANTIAGO, Čil, Pietų A- 
merika. — Santiago de Chile 
oficialiu pranešimu, 1980 me 
tais pradės galioti ir veikti nau
ja konstitucija. Speciali, prezi 
denio Pinochet sudaryta komi 
sija darbavosi 3 metus, kol 
naują konstituciją suformula
vo.

guma pritaria prezidento Sada
to .pastangoms siekti taikos su 
Izraeliu. Visiems buvo aišku, kad 
abi pusės užsikirto ir buvo ma
žai vilčių susodinti vžsuifM^vie-- 
no stalo ir aptarti paeiti? švar-
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BUENOS AIRES, Arentina.— 
Praeitą pirmadienį j Bariloche 

vas 
pateko į didelę audrą ir trankė 
į pašlaitę, užmušdamas 45 ke
leivius ir sužeisdamas didoką rūpinusieji 
likusių dalį. Lėktuve skrido jau
navedžiai, norėjusieji praleisti | 
medaus mėnesį Bariloche ežero | 
pakraščiuose įrengtose vasar-i — Du didieji pasaulio rašyto- 
vietiėse. Beveik kiekvieną metą jai: anglų W. Shakespeare ir iš
vietėse. Beveik kiekvieną metą panų Cervantes mirė abu tą pa- 
nelaimių. čią dieną — 1616 m. baland. 23,

igojoLjaų orientuotis, kas čia atsitiko’, 
šme^|iš.'kur cikKnai vertė tokius dide- 

n6®,; besisukančio 1 ietaus ir yan- 
-----y.^us!‘pens kiekius, pajėgė išsigelbėti. 
prezid:ėntui. j Nelaimės'metu -žuvo daugiausia 

vyresnio amžiaus žmonės, ligo
niai ir. vaikai, žuvo ir tie, kurie 
ciklono ..buvo taip staigiai užklu
ptų kad riealėjo- orientuotis, ku
ria kryptimi Įieškoti saugumo. 
Sfiprėšnieji išsigelbėjo, pajėgė 
traukti į aukštesnes Hederaba- 
do vietas, bet jiems gręsia badas 
ir ligos, neg ciklonas nunešė ne 
tig galvijus, bet ir laukuose bu
vusius javus. Svarbiausia, kad 
jis išnešė ir dirvožemį.

zidentas Sadatas, nuskr 
raelin, ilgai kalbėjosi si 
lio vyriausybės atstovai? it 
tarė nepradėti-.naujo^-kato, bėt -šė vandeni didižausiais kiekiais, ir'-skandintif; laiilnis; gyventojų’ 
tęsti pasitarimus'taikai pasiekti mamus,.galvijus ir pačius žmones. Labiausiai nnkęnttėjo visa-Hei-"

tojų ir benamiais paliko deš&ntjg tūki^a^S^^j

MERAS BILANDIC ATLEIDOJANE BYRNE IŠ PAREIGU
CHICAGO, III. — Chicagos-meras Michael A. Bilandic pir

madienį padarė pareiškimą Chicagos miesto tarybai ir atleido 
Taxi reikalu kemisijonierę Jane Byme.iš pareigų.

Librarv
n;ig.ress
^V>£‘on

Sekretorius Vaftce 
atskrido į Braziliją

RIO, Brazilija. — JAV sekre i 
torius Cyrus Vince, dvi dienas j 
praleidęs Argentinoje^ antradie- į 
nio vakarą atskrido | Braziliją. • 
Argentinoje jis tarėsi su atsa- Į 
kingais valstybės atstovais apie 
skundus iš Argentinos. Sekreto 
rius įteikė užsienio ininisteriui 
ilgą sąrašą tariamai dingusių 4r 
gentiniečių. ArgeritinOh turėjo (apylinkes skrendantis lėktų 
skristi prezidentas Carter, bet 
vėliau jis atšaukė jku planuo
tas keliones, nes kongresas atme 
tė prezidento planus. Brazilijo
je sekretorius Vance dori tartis 
su vyriausybės atstovais apie 
atominės energijos reikalų tvar
kymą. Vėliau sekrėtorius pla
nuoja skristi į Ventebelą. kur 
turės tartis dėl deglų-kainų.

VAKARINIUS INDIJOS PAKRAŠČIUS UŽLIEJO LABAI STIPRUS CIKLONAS
Audrojetžuvo 6/000 žmonių, visam kraštui 

padaryti milijoniniai nuostoliai

, , DELHI, lųtfija. — Vakarinius Indijos pakraščius nu-
biausius taikos klausimus! Pre-- siautė-toks baisus ciklonas, kurio neprisimena patys seniausieji 

®^Iz- .Indijos gyventojai. Viskas prasidėjo smulkiu lietumi, vėliau pra- 
ftrae- dėjo siausti labai smarkus vėjas, ateinantis iš. Indijos vandenyno' 

Bengalijos įlankos, o dar vėliau pradėjo siausti ciklonas, kuris ne

pakels 5r< .gazolino kainas
Regionalinė?,Transporto Vado

vybė nuo gruodžio 1 dienos viso
je srityje pakels gazolino kainas 
5'-<. Specialistai apskaičiavo, kad 
nuo gruodžio 1 dienos automobi
listai bus priversti mokėti 3 cen
tus daugiau už gazolino galioną, 
negu šiandien moka, šitas pakeli 
mas lies visokių rūšių gazoliną, 
niekas nuo jo negalės išsisukti. 
^Gausimas kelis kartus buvo 
^varstytas, atidėliotas, bet dabar 
jau padarytas’galutinas spren- 

. dįmas ir paskelbtas visų žiniai;-

- į- —R»es- Ispa- kvieti
sijos A-
dolfo Sųarez, paskutiniu laiku 
dąrytj (ju pąsikėsiniiriai. Abu
du "kartu iš pravažiuojančių 
automobilių buvo iš kirikošvai 
džių apšudytas premjero’ afi
šas Moncloa rūmuose; Madri
do priemiestyje. Suarez į tai 
pareiškė: Tos rūšies kvaly- 
bės veiksmai nedaro Į mane’ 
jokio įspūdžie

SINGAPUR 
niomis, i 
rie spalio 29 dieną viršum Vietj 
namo skrendantį lėktuvą pri-Į

| vertė skristi į Singapūrą, bus 
? teisiami Singapūre. Vietnamas
kart kartėmis reikalavo 
4 pabėgusius grobikus 
žinti kaip oro piratus, 
nužudę du to lėktuvo 
narius.



Chameleonas tiria aplinką ir svarsto, kokia spalva savo odą nudažyti, 
su kuo bendradarbiauti ir link kur tiltelius statyti...

Pirmiau buvo tamsu: 
Nei žodžio, nei rašto 
Dabar laišką cenzūruotą 
Parneši iš pašto—

Pirmiau trėmė Sibiran
Už lietuvių žodį,
O už ką ištrems dabar — 
Niekas neužuodžia.

Ant Lietuvos vargšės kūno 
Visad koks nevikas:
Pirma Kraują čiulpė caras, 
Dabar bolševikas.

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVlčIUS

INKORPORUOTI
BEN DR AD ARB1AUT0 J Al

Mūsų bendradarbė (ne ben-

jokiu būdu netapti okupacinio 
reižmo propagandos įrankiais”.

Su šia nuomone, taikantiems
. * * i • \ e;, ua lujuviė*privačiai Lietuvon vizitams šim-dradaroiautoja) Sigute Pasiiyte 1 .

atsiuntė iškarpą iš Kalifornijos j l<*----: 7— ;; —-
lietuvių laikraščio “Lietuviai!111
AmeriKos \ akaruose”. btraips-j 
ms pavadintas ’wBendradarbiau-! 
tojų pageidavimai”- Jį spausdi
name ištisai:

"Rugsėjo
Činga, \ akarų Apygardos vai- nepraleis jų vaikų.

paskirtas vice-pirm. įteikė LA V Irečiame punkte rašo. PrL 
red. šaiirograiuola lapeli, ku-!vačiai atvykusius iš Lietuvos 
name išdėstoma dėl bendradar- tautiečius reikia priimti su nuo 
biavimo pageidavimai. Būk širdžių lietuvišku vaišingumu 
tai praėjusiame Apyagrdos val-iir draugiškumu .
dyuos posėdyje buvę švaistoma, 
tiK neaišku, ar buvo nubalsuota. 
Laiške rašo, kad Lietuvos lais
vinimo darbo I
1971 m. Vyiute Plains, N. Y. bu
vę padaryta nutarimai. Toje 
konferencijojedalyvavo.ir -Alios

Būdavo tik kryžius.
Dabar juos iškasavojo 
Bolševikas ryžas.

Kol dar buvome laisvi, 
Savo valdžią peikėm. 
Dabar turim viską girt — 
Reikia ai- nereikia.

Baudžiava, noi-s sunki, 
Visgi ištrivojom, 
O kolchozuose dabar 
Su badu kovojam.

Gal kada Lietuva
Bus laisva valstybė,
Bet dabai' išlaikyt, 
Dieve, duok stiprybės!

Oi, tai liūdna, nesmagu, 
Kažkas netvarkoje. 
Tokie įvykiai dabar

i ią nuošimčiu sutinku. Jei turi
ma mintyje vykstantiems jau
nuoliams į Vilniaus lituanisti
nius kursus yra visai kitas rei
kalas. Kandidatus ne mes pa
renkame, bet Sovietų ambasada 

į VVashinglone pasirenka. Jie ne- 
pradžioje Jonas pritariančių okupuotojams tėvų’. . . . . . .

novų, atsirado lietuviško sūnaus

ti... Po gero pusvalandžio pr*-Remeikis, tuo šūkiu vėdinąs; or
ėjo visus keltuvu kelti į kam- ganizavo sportininkų ekskursi- 
barius. Mane privežė prife fr- ją į okupuotą Lietuvą prieš tos 
goninės raštinės ir paliko* pa- Į pat visuomenės valią, atsukda- 
sienyje. Niekas nekreipia dėJ 
mešio, tiktai tašo ir rašo. Pra
dėjau ‘stiprini čiaudėti ir, dėkui 
Dievui, čiaudėjimas rašančiųjų 
dėmesį atkreipė. Slaugė paštvė. 
rė mano ratukus, greitai niistū- 
hiė į ihano "kambarį Ir paliko 
prie lovos...

į Nors nugarkaulis baisiai skaul 
dėjb, bėt šiklp taip išsikrapš
čiau iš ratukų, .’užsirioglinau, 
skersai lovą ir užmigau. Atsi
budau tiktai tada, kai kažkas

■ valgį atnešęs pasakė: “Soup-”
Namu sugrįžau “kultas, velė

tas, keptas” tiktai nepribaig
tas... Don Pilotas

Kultūringus nekultūringai 
kviečia r . -

Tėvų jėzuitų leidžiamo biule
tenio “Mūsų Žinios” 15 numery 
susirūpinta, kad lietuvių moks
lininkų sąskrydžiu nesidomi 
kultūringoji lietuvių visuome
nė, nes į prof. T. Remeikio pir
mininkaujamą vakaronę — po 
kalbį sąskrydžio temomis su- 

i sirinko mažai žmonių ir tie pa
tys vėlavo. Raginant domėtis 
nidkslininkų sąskrydžiu ir sim-' 
poziumn tarp kita ko taip rašo
ma

mas jai užpakalį.
APYNYS

(Numirtum, jeigu tau niekas 
nepagdbėtu)

Dienoje pavasario iszdygo la
ibai tarpus apynys. Nė vienas 
tėip sveikas, teip buinas nebu
vo, niekas teip neaugo. Jei tik
rai kam gerai pašivteda, tuojau 
jį pripuola puikybė.

— Asz esmių sveikas, grau
žus, sylingas nuo paezios kūdi
kystės- jus esate visi niekai, vi
si ubagėczei, eikite visi man isz 
akių, tarė apynys susiedams sa
vo. --

— Nėsipuikavokie, ponaiti, 
atsakė jaunas alksnelis: prireiks 
tau paspirties neužilgo.

— Ar nuo tavęs paskirties? 
asz apsieisiu, nepraszau tavęs, 
iszsitarė apynys.

Vienok auga dieną, kitą ii- jau 
Hnksta galva jo. Žodį isztarė 
puikorius, nenori nusižeminti; 
varo savo puikybę, auga nors

(Feljetonas)
Žmogaus patogumui ir 

numui yra pagerintų lovų. Be 
jau seniau vartojamų vandens' 

premijuotų “skatikų ir Stripti
zų” lovų, naujai generacijai nau 
dotis, bet tinka ir kitiems.

Mano lova ligoninėje buvo 
taip pat ypatinga, be.p re t elizijų 
malonumams. Aš kone pasike
piau slinkdamas nuo pagalvės 
žemyn taip sparčiai, kad jeigu 
nebūtų slaugės ir. mano lanky
tojai tempę atgal, tai per tris 
savaites būčiau namo parslin- dvasi§kaį įr psichiškai susikū- 
kęs-- ,. = -j prinugių lietuv&kų individų, ap-:

___ ____  ___  .. ___ _ Dar blogiau buvo, kai mano siraizgiusių žlibumo, šykštumo, 
ir .Vliko atstovai, tačiau neteko] Rnli Esu °dalwaves keliuose jiyįena- sugipsuota-rianka>įfcliu.yoįnuo' lietuviškįjjf reikalų atpra- 

“ ........ * .________________________________ '_________ K , ’timo voratinkEfis ”
; Kvieslys ifi^truotas dviem

dyDvs narys ir Krašto valdybos

jei atvytų tautos išdavikas Pe- 
leckis ai' kitas jo gizelis, kurie

konferencijoje ntI£udė mano tėvą ir brolį, ko-
dėl aš turiu juos -vaišinti. Jei at
vyksta giminės, sutinku,- kad 
jūbs reikia gražiai priimti-ir vai

kės-..

iiialo-

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
- , <_ ' A *' * -

(Tęrinys)

Visą medžiagą apie antisovietinę veiklą kunigų 
kalėdojimo metu nedelsiant pagal jų pasielgimą siųski
te į 2-jį skyrių, UGB VRLK LTSR.

Guzevičius
Vidaus reikalų Liaudies Komisaras

'■ ’ Lietuvos TSR
28 lapkričio, 1940 m.

Nr. 1919
Kauno rm

IŠRAŠAS IŠ;
■' “Lietuvos Aidas” 1940 m. liepos 6 d.

. Nr. 219 (5528). šeštadienis, psl. 1.
LAISVOSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS

' PILIEČIAI!

Mūsų vyriausybės nutarimu liepos mėn. 14 d. visoje 
Lietuvoje vyks rinkimai į naują Seimą, kuris turės iš
reikšti laisvosios Lietuvos liaudies valią ir troški- 
mus. ’ ; J . .

Ilgus metus mūsų Šalyje viešpatavo smurto, saviva- 
po žemę slinkdamas. Czia — iau;liavimo ir beteisiškumo rėžimas. Saujalė plutokratų ir 
auga visokį medelei, nedaugelis 
icasztuotų gražų žodelį vienam 
arba kitam tarti, ir galėtų sau 
sveikas augsztyn suktiesi, bet 

■ ne, puikorius norėjo ant savo
“Man tai tarsi širšės geluonių pastatyti — augo ir po žemę tie- 

dūrė galvą pokalbyje priminta I sėsi, 
galima nesėkmė — per mažas 
būsiąs musų kultūringosios vi
suomenė saviesiems mokslinin
kams dėmesys, .menkas jų kū
rybos supratimas ;r vertinimas, 
todėl tomis dienomis ir valau- t'-* ~ .
domis į Jaunini o Centrą vykti 
nedaugelis tepdslinksiąs.

Apie simporiumą bus skel
biama spaudoje' radijo bango
mis ir per televiziją. Kiek tie 
skelbimai ir raginimai pasieks

tarp- lovos šoninės štangos. Pa-
_________ rištus alkūnės diržėlfeiaklą’prak
iš tokiu atvykusių’lĮėj° smaugti, kąi'-'filIditat-Tin^į)ž^nėliąis,kiniuoše ;vaizduoja- 

i^yrd ir'gėry lietuvių patriotų; Bėt BėkiaUfdiię^.<[rU;tas^sgJI-į
črau per ti is metus jie dm nesu- kaj jj atvykusių pradeda girtisg9aufA 
s4?inįlU '‘Ijl 7 J*. 7 a>ie;tavdTfetaViškūfnh, bet
^irmąm.ę punkte posėdyje da Ataustas ’apie. ĮLi'e^ūyo^ part^'a-Ita>S-rnr..h?t- h^žnyta išįmdo...;K9 

lygavę papeikia LA V per griežtą! nps, jis pasisako, kad juosAau- |tariripakįauSėt. Ąr nematot, kad- 
liftiją dėl ’Sovietinių propagan-4 dė,-ir jei būtų reikalas juos vėl Vniaugia?. — piktai surikau, 
dūšių koncertų organizavimo ir t šaudytų dėl Lietuvos gerovės- ' nepatinka, lai ko neini 
refeiimo. Tos mano nuomonės!Kai vienas iš klausytojų paklau-'namo? — viena.atsakė.
niekas nepakeis. Man patiko so- ‘ še dėl kurios Lietuvos, tai jis už-Į = Galite įsivaizduoti, kaip buvo.

p^ha&ų nutarimų ^ąiiyti jųjpnėniimuose.. gaminių, jie ne
leidžiamuose biuleteniuose. Gii į Kėlė politiniu klausimu ir aš to 
dėjau, kad buvo žadėta vėliau1 „„-įi-čiioi.
siftirinktiLdiskusijoms ’tįsti, ta-

Bet, neužilgo pasijutę, kad 
nuo žemės drėgnumo jo szirdis 
papuvo. Mano apynys dabar pa
gelto, paliego, apsirgo ir numi
rė. Tai ką daro prieszginumas!

Nė vienas negali be pagelbos 
artymo savo apsieiti. Nieko ne
daro, ką tu man szneki: asz, 
asz, asz! Tu be pagelbos kito 
nieko nepadarysi; ateis laikas, 
kad reikės tau labai žemai pa- 
siklonioti, o jei ne — nuo visų 
apleistas pagailėtinai pražūsi.

(Pamokslai Iszminties ir Ten. 
sybės, 1906 m. 3-čia laida).

Kaip namie...
Traukinio vienutėje senukas 

išsitraukė pyi^kę it pasiteiravo 
bendrakeleivės:. . ■ ;

— Ar jūs nieko prieš, kad aš 
užsirūkysiu?

— Jauskitės kaip namie, — 
paslaugiai atsakė bendrakeleivė.

— Gerai, -— atsiduso senukas

rpijėvaį, tempiami vaikų į sim- 
.filziumą. įvertomis į nosis virve
lėmis. ' T '

- - R - ' -• Kaip žinoma iš Spaudos sim
poziumo rengėjai pasirinko šū
kį “Veidu į Lietuvą”.. Taip pat 
yra žinoma, kad minimas T., ir įkišo pypkę atgal į kišenę.

niekas nepakeis. Man patiko so-; še dėl kurios Lietuvos, tai jis už ,
listo Ričardo Daunoro pasaky-1šičiaūpė savo burną, Argi tokį P&ta. Bet antra vertus-, žino
mas, kad kam patinka Sovieti-* lietuvį mes galime draugiškai t>us lui’ėtum tik džiaugtis, kad 
niai Lietuvos okupantai, tegu!priimti ir vaišinti?” į turi tiek daug..‘"draugų.’,.kjirie,
važiuoja ten ir pagyvena kelis; rūpinasi tavu štakata: sąskaitas
melus. Dr. Petraš Vileišis, vie-į Politinė padėtis 
nas iš Amerikos Bendruomenės: - j^ndradarbiautojai ir tillinin-

kafijėdūmas jier L. A. kai už ^vo pr6pag-anda ir «kūl.
Benu. m. sukaktį griėžtaįj 
jiasmerkė Sovietų “batlaižitiš”, 
propagandinių koncertų 
nizatoriuš ir rėmėjus.

Antrame punkte man
“Yra pageidaujama, kad

tūrinius” mainus gauna ba
ravykų ir kitokių pririlegijų. 

orga- pejėdoš žurnalas kadaise iš-
Išpausdino toki eiliuotą laišką iš 

rašo:, okupuotos Lietuvos: 
vyks-į

fantreji Į Lietuvą, ypač jauni-.Nuo pat amžių senų 
inaS; būtų ajišišvietė ir pasifor-A-’e^uva vergavo — 
nittotų aj.je Jenykšdią būklę.’Kaip mergelė kvaila 
bei valdančiąją ideologiją. Bū- Diktą vyrą gavus.
darni Lietuvoje jie turėtų elgtis' 
lai]), kaip laisviems žmonenis 
pridera: garbingai, nepataikan
ti kvietiniams valdininkams ir

Oi. lai liūdna, nesmagu, 
Kažkas net va rk o j c. 
Tokie dabar įvykiai 
Vyksta Lietuvoje.

Nežinomo autoriaus kūrinys, dedikuotas būsimajai romą6a 
. . "Sauja skatiku" laidai.

F-fe*t

t

liaudies išdavikų su Smetona priešakyje įvykdė 1926 me
tais gruodžio mėn- 17 d. smurto perversmą, išvaikė tei
sėtai rinktus liaudies atstovus ir likvidavo paskutinius 
demokratinių laisvių likučius. Mindžiodama liaudies tei
ses, ji pavertė valstybės aparatą pasipelnymo ir asmeni
nio pralobimo darbo žmonių sąskaita šaltiniu. Jai buvo 
svetimi liaudies reikalai.

Per visą Lietuvos valstybės istorijos laiką Sovietų 
Sąjunga nuoširdžiai teikė Lietuvai didelę paramą. Ji pir
moji ir vienintelė pakėlė protesto balsą prieš gruoboniš- 
ką senovinės Lietuvos Sostinės — Vilniaus užgrobimą ir 
grąžino Vilnių Lietuvos liaudžiai. Keletą kartų didžioji 
Sovietų Sąjunga gelbėjo mūsų liaudį nuo karo ir sužlu
gimo. 1939 m. spalių mėn. 10 d. Sovietų Sąjunga su Lie
tuvos Respublika pasirašė brolišką savitarpio sutartį, 
bet buvusieji Lietuvos valdovai, liaudies išdavikai, Smė' 
tona, Skučas ir kompanija siekė.šią sutartį panaikinti ir 
tuo statė pavojun Lietuvos saugumą ir nepriklau
somybę. - ■ U; ‘"

Su Sovietų liaudies pagalba Lietuvių liaudis, išsilais
vino iš seno režimo. Beteisiška, elementariąsias i žmo
gaus teiseš miridžiojariti smurto santvarka amžinai griu
vo. Išdavikas Smetona ir jb pagąlbmihkai bijodamir ąt-- 
sakomybės dėl savo nusikalstamų darbų begėdiškai pa
bėgo iš savo krašto. J ; •

Liaudžiai .pritariant buvo sudaryta nauja vyriausy-- ' 
bė, kuri prisiekė tarnauti liaudžiai, saugoti jos tikrąsias 
teises. •• • U?- - ■ ' ■ I - I- .

' ■- .1'-- ' . - k r’.:-; '
LAISVOSIOS LIETUVOS PILIEČIAI IR

PILIETĖS
glėbiais siunčia Medicare’as, ži
nomi ir niekad nematyti gydy
tojai, rentgenologai, ortopedai, 
konsultantai iš Chicagbs'ir kitų: 
miestelių, tau dar lovoje besi
tampant. Pdlarfiaviniaš tiesiog 
karališkas-

Uydyinuf pabaigti kasdien 
mane vežiojo į vadinamąjį pa
taisos departAnibritą-, kuris pa- 
našus į atletikos klubą; Čia Vyk
sta gvd'yniaS pagal amatiiš ir 
profesijas. Vadinasi, kas l'ovo- 
je nebūvu padaryta, tdf čia allie- 
katha. Ypatingai gera, kad svei-1__
kalą taiso gražios ir grakščius! ' ~ 
panelės, o tai prisideda prife ge- - 
tesiiėš Sveikatos. Procedūra la- '- - . . . ..
l>ai įiaptašta: Gritžu ŽiūFėti. kaRba kimpdotą pamiddrą. Kaip 
diržą pririšušioš per liėineni ve-į^f3’' , v’s'(>s neieško 011-

. ■AįgttMūiho: gal jok irgi pradėtų 
dėti neoriginalioš kiaušinius.

• Didžiatišias rtėsąihbnes žino 
nės pasako afsiš'veikindami.

• Kai pasakai paslaptį vVrui^ 
tai^ji pro vieną aiisį (eina, o ^ro

tam'iščina‘ Kai « pasaVa1 nfo' 
šutina. Mane “kepė” paguldę teriai, (ai ji įeiria pro abi ausis, 
imt karšio stalo. įMe sUgipšuo-P T™ h’Pai. " S' - ' <
lo.s rankos pastalė varpelį, užįte- • (langelis politikierių mėgs-1 
šino šviesą ir išeidamas pasakė:. Ja klausyti lik savo prakalbas,1 
“Kai tavo šonai degs, paskam- o Kai kili, pradeda kili kalbėti, 
bulk tuo varpeliu”- Neskambi-, taijiš eina į kitą suširiitkhną. 
nau, bei rėkiau, kad greičiau'- • ...» ...... .. !
gdbėfų... Slal, tas variaisn,ėn nukrito ska,nW<la„las. Al. ®*. ^2“’- .’i
i-jį.. n .-’i - • i gatėclu "damai išnaikino fsiveu■ «g<> jauna atletiškos išvaizdos - , . ‘. • . - . - .. ... .... sušths tarakonui. ■■ ■ ,mergina, pasodino į kėdę su • r ■
ratais ir privežė dar garuojantį • Mozaikos mėgėjas atšiun- 
prie ilgos eilės laukiančių eleva- lė lokį laišką: “Senųjų laikų bi- 
toriaus. blija tlvirliha, kad ^lį)rud(io.

Pasidarė šalta: po karštos “pir SalnSOiio visa jėga-buvo jo il
ties”, net dantys pradėjo kalen-.gūose plaukuose,J5elkai• Daliju

Istorinę liepos 14 d- mes turime eiti prie finkirinį iir- 
rių Viediftgdmiš if šūglauštotniš eilėriiis ir išnnkti garbiii- 
giis atstoVtts, galinčius reikšti tikrąją liaudiėš valią, jbs 
siekiriiu’s, stiprinti ir plėšti tikrąja draugystę šit didžią
ją Sovietų Sąjungos Socialistine ReŠįtublikA, kuri yra 
vienintelis mūsų krašto klėstėjimo ir laisvo vystyihosi 
laidas.

MeSj darbininkų profesinių sąjungų^ fabrikų ir 
Įmonių komitetų atstovai, valstiečiai, dai'bo inteligen
tijos atstovai, rašytojai, menininkai, Sporto orgahižaci- 
jos, laisvosios Lietuvos moterys, Lietuvos darbd jauni
mas, o taip pat Liėtfivbs komunistų partija, suprasdami 
didžiuosius rinkimų į Šeimą kampanijos uždavinius, su
sijungiame Į vieningą “Darbo Lietuvos Sąjungą”, kad 
išrinktume Į Seimą pačius geriausius atsidavusius liau
dies sūnus, sugebančius ginti ir Įkūnyti tikriioSius liau
dies troškimus.

Mes šaukiame visus dorus Lietuvos piliečius ir pa
triotus, visus rinkikus, nepriklausomai nuo jų visuo
meninės padėties, tautybės ir tikybos, balsuoti tik iaž 
tuos kandidatus, kurie pasiryžę ir sugeba nuosekliai ir 
griežtai kovoti už šiuos, reikalavimus inūsų platformos, 
kuri atitinka Lietuvos darbo žmonių reikalus.

a) Ūšžiefiid politikos srityje
1. Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos tautų 

draugiškumas ir tvirta bei nelaužoma Lietuvos Res
publikos ir Sovietų Sąjungos Socialistinės Respublikos 
sąjunga.

nfikirpd, lai jis liko visai 
Magaryčios negalingas, tiesiog ištižėlis; Gal

ii; ■■ ..r.. L'ns gaiiĮe Išaiškinti, kas atsitik
tų su dabartine rriodemiąja ge
neracija, jei kas nors nukarpy
tų jų plaukus fr barzdas?” Tie-, 
sioginio atsakymo neturime, bet 
žirtdmc, kad neįprastus mados 
susidaro iš beždžiohiavimo, to
dėl duodame Dyguldagio eilė
raštį, kadaise atspausdintą “Pe

lėdoje”: j
Beždžionė, 
tikra amazonė, 
į vcitlrodį pažiūri: 
“Dievai”, ' ,

'taria ji kad, j
“ kor galvą įkišau!” ?
Ji SldMs:., i
a’nl jos galvos ne vainikas rūtų, 
b škliduriiiė kepurė.
(Ji buVb buvus įiaš kirjieju.
Sis, sako, plaukus negerai jai 

[sudėjo.
Nuliūdo ji ir gailiai pravirko. 
tMli |>aėnnis Gidai apsikirpo. 
Dar kartą pažiūri: 
ir vėl jos galva, 
he pažiba, 4
o nupcšiula pašiūrė, 
kaip visada.

-—.-y .-vo;
» Miškinytė rašė, kad bota

nikai išaugino kubo formos ar-

džioja po aslą kaip šunį. Kitos.®11] 
mankština sulaužytus kaulus, 
dar kitos moko valgyti. Gais
rininkams reikia kopėčiomis 
lipti, kitiems dviračiu jqti. ir 
pan. įrengimų yra visokį žūsiu 
ir keisčiausių pagal reikalą. Net /

Mane “kepė” paguldę

i

b) Vidaus politikos srityje ' -
1. Atleisti darbo valstiečius nuo mokėjimų už nesu

mokėtus mokesčius ir skolas, -.panaikinti įvairias jų 
baudas. * -

(Bus daugiau)
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K. STREVA

DVI STRIPCIZO RECENZIJOS
Ateities leidykla 1976 m. išlei-. ja skaitytoją nedaryti jokios iš

vados, kad Meras pergyvena ly-į 
tinio santykiavimo reikšmę žmo 
gaus gyvenime, nes Meras, esąs 
atsiskyrėlis ir neieško lytinia
me išsiilgime prasmės. Kuo jis,’ 
tą paremia, nerašo.

Paskaičius tokį V. Bagdanavi- 
čiaus Striptizo komentarą, rei
kia tikrai stebėtis, kad jis, bū-,

do lechoko Mero, ne lietuvio, bet 
lietuviškai parašytą romaną, pa- 
vądintą keistu Striptizo vardu.

šį romaną drąsiai galima su
gretinti su K. Almeno parašytu 
“Sauja skatikų” romanų kurį 
Draugas premijavo, bet kuris 
dėl nemoralinio turinio mūsų 
visuomenėje sukėlė didelį pasi
piktinimą. Nebūt reikėję spatp1 damas iš pašaukimo teologas, šią I 
do j e atsiliepti ir dėl Mero Strip
tizo, jei teologas V. Bagdanavi
čius nebūt, jo Draugo kultūrinia 
me priede, išgarbinęs (žiūr. 12 
d.). Jei jis jo skaitytojams ne- čiojimas iš tų, kai iš prostituci- 
būt pristatęs kaip neturintį lie- jos aprašų daroma ką nors šven-| 
tuvių raštijoje sau lygaus vei- ta, kuriems Nukryžiuotasai, j 
kalo. V. Bagdanavičiui šis Mero švenč. Mergelė. Marija ir mora-i 
veikalas perdėm dvelkia krikščio lė yra didžiausios šventenybės.' 
niška mistika. Jam ir tas meis-' Gaila, kad V. Bagdanavičius, 
tras, kirpėjas yra simbolinė as- matyt, nėra skaitęs mūsų lite- 
menybė, pilna sunkiai išrerkia- rato ir laureato Vaciaus Kava- 

•mos ir išsemiamos prasmės. Ja- liūno šio romano recenzijos, at- 
me yra kaž kas ne tik žmogiš- spaudintos Dirvoje, š. m. rugsė- 
ko, bet ir dieviško. Tokį sam- jo mėn. 22 d. laidoje. ’Gal ir jo 
protavimą V. B. remia šaukda- komentaras nebūtų buvęs toks,, 
masis net Tomo Akviniečio au- kuris sukeltų skaitytojui pasi-į 
toriteto. Šiuo atveju jo fantazi-į piktinimą. V. Kavaliūno recen-j sada iš žodžio kyla šviesa, kuri 
ja taip toli siekia, kad jis rašo,'zija apie Striptizą šią prostituci-! nutvieskia skaitytojo sielą este- 
jei tik pratęstume šį Mero per- nio simbolizmo knygą nėra pla-1 tiniu džiaugsmu, yra atveju, kad 
sonažą, 'būtų lengvai prieita ‘ ti, bet gana išsami. Tat, paskai skaitytojas, užuot įžengęs į gro- 
prie krikščioniškos mistikos. Jam čius V. Bagdanavičiaus recenzi- žio pasulį ibrenda į purvo gel-1

prostitucinio simbolizmo knygą 
pristato skaitytojui beveik kaip 
Kristaus kančios istoriją. Bet i 
ar tai nėra pikčiausias pasity-

# si

jonas TRIČYS Laivai pajūryje

kų ideologija”, kuris pabrėžia, žmogus, kuri galėtų būti prį- 'Savo 'kūnu jis jautė visą jos 
kūną, standžiai įrėmusį Į jo kū
ną savo apvalias krūtis (...). Tai 
tau V. Bagdanąyįčiaus krikščio 
/niška “mistika” ir kuo ji bai
gėsi...

Bet tai dar neviskas. Meras 
ir toliau' rašo šlykščiausią ble
vyzgą, kai jis tą prostitutę at
vaizduoja kaip Kristų mirštan
tį ant kryžiaus:

kad nors ir menas autonomiš- imtina Marijos garbintojui... ! 
kas, bet negali prasilenkti su mo-, Man atrodo, kad šiuose jo žod- Į 
ralės reikalavimais, nes kūrinys,1 džiuose slypi kaž koks tai, 
kuris prasižengia tiesai ar do- kaip teologo neapdairus pasime- 
raį neišpildo taip pat grožio rei- timas. Tiesa šią savo rekomen- 
kalaujamų sąlygų.

V. Kavaliūnas rašo, kad nevi-;
daciją tokia malda melstis, jis 
bando lyg sušvelpĮnti, bet tai 
jau Mero nenaudai, mat reiktų 
išskirti iš šios maldos vieną per 
daug neįprastą natūraliai meilės 
apibūdinimą.

V. Kavaliūnas, pasiremdamas 
atrodo, kad šioje knygoje yra ją, kuria jis taip labai išaukš- mes Tokiu konkrečiu pavyzdžiu! V. Sezemano Estetikos teigimu,

“Ji vėl išskėtė rankas delnais i driekus, 
į .viršų, ji sutraukė išskėstas į 
kojas ir uždėjo jas, truputį link Į

kurį meno šūkis privalo būti:] Kinija siūlosi būti 
menas grožiui, grožis gyvenimo 
tobulumui.

V. Bagdanavičius rašo, kad ši 
knyga yra simbolinė ir parašy
ta Okupuotoje Lietuvoje. Gi ra
šytojas V. Kavaliūnas rašo taip, 

Į kad reikia džiaugtis, kad ji ne- 
! buvo išleistas Lietuvoje, kad ten j 
turėta tų nuo kurių priklauso 
išleisti (reik padryti prielaidą) 

i kiek kultūros, humaniškumo ir 
takto sulaikiusio nuo purvinimo 
tai kas daugeliui šventa.

Reikia labai apgailestauti dėl 
Ateities leidėjų tokio romano iš 
leidimo, kuriuos rodos, prof. St. 
Šalkausko “Ateitininkų ideologi 
joje” išdėstytos mintys turėtų 
būti ir jų įsisavintos. Nežinia 
už ką Rašytojų draugija Merui 
suteikė iš Lietuvių Fondo gavę 
tūkstantį dolerių premiją. Ar už 
tai kad lietuviškai parašytas ar 
už jo turinį, ar lėmė dar ko
kie kiti motyvai

Taip pat didelė ironija, kaip 
Draugas skelbia, kad literatūros 
ir muzikos vakare, lapkričio 25 
d., Jaunimo Centre, Rašytojų 
draugijos vardu Icchokui Merui, 
už jo šlykščiai užgautus tikinčių 
jų jausmus, premiją įteiks kun. 
pranciškonas Leonardas An-

pavyzdžiu III pasauliui
ROMA (Reuter) — Tebesi- 

vystančios šalys turėtų iš Kini
jos pasimokinti kaip padau
ginti ir pagerinti žemės ūkį 
produkciją, kas pagelbėtų pa
kelti gyvenimo standartus, pa
sakė Edvardas Saouma, Jung
tiniu Tautu Marinimo ir Že
mės Ūkio Organizacijos(F'AO) 
generalinis rektorius Romoje, 
atidarant tos organizacijos 13(5 
narių konferenciją.

Saouma išgyrė mirusįjį Mao 
Cetungą ir bendrai kiniečius, 
kurie visam pasauliui parodė, 
kiek daug galima pasiekti ener . 
gingomis pastangomis.

FAO konferencija Romoje 
tęsis iki gruodžio 1 dienos.

MIDDLEFIELD? Conn.—Con 
necticut Gyvulių Glogos drau
gija ieško kaltininkų ir žada 
dovanų už nurodymą, kas taip 
nežmoniškai pasielgė su 7 šu
nyčiais, kurie sukimšti į alie
jaus skardines ir prie miesto 
atmatyno taip padėti ant ke
lio, kad pravažiuojantis sunk
vežimis sutraiškytų, kaip Įvy
ko: šeši rasti sutriuškinti, sep
tintas gyvas, bet draugija ture 
jo sunaiknti, kadangi pasiro
dė nebepagydomai sužeistas.

išreikšta. tvirta savęs sąmonė, tina ši Mero romaną, manau kad 
kuri yra viena iš giliausių atsva- bus Įdomu susipažinti ir su V. 
rų prieš komunistinį žmogaus Kavaliūno, literatūros speco, 
nublankinimą ir kartu nuverti-i kaip jis jį vertina.
nimą. Ir kad lietuviškoje rašti
joje mes neturime taip tvirtai 
atstatyto asmeninio vertingumo, 
kokį sutinkame Mero knygoje. 
O jo'žodyno pasikeitime glūdi 
epochinė Mero reikšmė ir- pras- ’ 
mė. ‘ •' : j “ “ '*.* .'“J'”’.- L”1 autonomiški pasauliai, kurie tie-

Tiesa V. Bagdanavičius žino, J slogiai nėra vienas kitam pa- 
kad tame romane yra nemažai. lenkti. Jie susitinka tome pačia 
pornografijos, bet ją vadina ki-jme subjekte — žmoguje. Todėl 
tu erotizmo vardu. Jis rašo, kad Į ir menininkas yra atsakingas 
toks erotinis Mero vaizdavimas1 grožiniu atžvilgiu prieš meno 
be abejo,., atrodys , visuomenei kurini, moraliniu-prieš savo ar- 
perdaug natūralistinis. • Gaila, timą. ,
kad nepacituoja kaip ..pavyzdį,1 šitokia Maritaino nuomonė ra 
to taip vadinamo -natūralistinio' so V. K. nesiskiria nuo mūsų fi- 
erotizmo. Ir kodėl nepatiks tai losofo Šalkauskio nuomonės pa- 
visuomenei, o ne jam? Jis Įspė- minėtos jo knygoje “Ateitinin-

Jis rececnzuodamas Striptizą, 
atsiremia Į prof. V. Sezemano 

’ Estetiką, prancūzą filosofą J. Ma 
ritaino knygą: The responsabili 
ty of artist, kuriame pareiškia, 

| kad nors menas ir moralė yra

gali būti Jcchoko Mero Stirpti- 
zas. Ir šį savo tvrtinimą jis pa
iliustruoja cituodamas ilgas 
neto Striptizo citatas.

“Sveika Marija, malonės 
noji, Viešpats su tavimi....

Avė Maria, gratia plena, 
minus...

Ave Marija, gratia...
Ave, avė, avė Maria!
Aš stoviu ant kelių riešais ta

ve, rankas iškėlęs, ir matau jau 
matau tave iš dangaus nusilei-

mi-

pil-

jf‘|H kuris laikus atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

Alekso Aferose myga aprašanti paskutinių 00 (1869-1950) metų 
Chieagos Hetovią gyvenimą ir jų atliktus darbus 864 psl. Kaina 
|10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. ____
ė. • ■ ■.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių koltai jos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katažEskų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

Norintieji Ką knygą įsigyti, prsžoml parašyti čekį arba Money 
Orderi i

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
įT vardu ir pasiųsti:

& 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

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.

Jociai Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei' 
diitnt Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapažlnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalią 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ LIETUVOJ i 
Atitarė buvo Vilniuje, Trakuose 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 j anglų kalbą.

M. ZoUanko. SATYRINES NOVtLtS Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraiti!, KELIONt Į ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Atb 
toriaus pastabumą neapgauna Intunlsto ir agitpropo propaganda bei i 
nžmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarkllt, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2. >*• I

Vincas žamslria. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE.

telėjusi per kelius, vieną, ant ki
tos ir atlošė glvą atgal ir bentkad grožio rūšys vienodai api

ma ir gėrio ir blogio psireiški- 
ir.us žmoguje. Ir kad anot Seze
mano, yra reiškinių sukeįjąnčių 
instinktyvi, pasišlyįcštėM, S -Hesn, nebuvo žais-
pasipiktinimą, nutolstantį nuo į kojose, nei
grožio rfealo w t„„ apnTioiant,-^.^ So^ nebilvo lr 
grožio pasauli. Reiškia, kad , ( ,
nininkas visdėlto privalo turėti ' G * °- —u.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

galvoti, kad tai tikslus Nukry
žiuotojo vaizdas, Meras paryš 336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, aanus !• 

gyvento lūs ir gamtą. 1,200 lietuviškų viatovarc&v sąrasas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

ite Ir kiti laidiniai yra gaunami
NAUJIBNOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. MM*

MtltoaktM dart* valandamla arba užsakant paltu Ir prM«4anf 
ar frialfln* perlaida.

nuovoką ir žinoti kada ir kur sus. 
toti. Yra gi vietų ir daiktų, T • 
veiksmų esančių toli už grožio 
ribų. -O kad tap yrą užtenka tik- 

džiančią, artėjančią, kojų pirš- pasiskaityti Striptizo 262—264
tais žemės dulke, spalvotas ma-j puslapius, kuriuose tokį pasišly- 
no žemės, dulkes besiekiančią kštėjimą sukeliąs atvaizduotas 
(...) Maria,-avė, avė ... kartoju prostitucijos kambarys ir "ao* 

tariaus žodžiais tariant, tam rš(...) • ir delnais tavo skaisčias 
.šlaunis glamonėju ir pilvą tavo 
skaistų be nuodėmės iš švento
sios dvasios pradėjusį” (58-59 
psl.).'
Teologo V. Bagdanavičiaus ma-j 

nymu, kad jis meldžiasi į Pane
lę švenčiausią ir tokioje maldo-- 
je išreiškia savo gyvenimo fi
losofiją tai yra tokia Mero fi
losofija. Sunku suprasti, kodėl 
čia V. Bagdanavičiui pasivaide
no Mero filosofija. Paskaičius 
šias eilutes, greičiau reiktų sa
kyti, kad tai yra ne kas kita, 
kaip šlykšti blevyzga. Nejaugi 
V. B. atrodo čiupinėti delnais 
Marijos šlaunis ir pūva, tą skals 
tų be nuodėmės, kad tai yra Icc 
hoko Mero malda švenčiausiai Pa'
nelei, kuria galėtų melstis kiek- Į jinai, 
vienas, kaip jis rašo pamaldus' tyta, kaip turi būti

tama pravesto. Kristaus pavyz
džiu. Bet ar tai nęšlykštu prosti 
tūtas kančią sugretinti su Kris
taus kančia? Kas, kas'bet kiek
vienas- teologas turėtų: su di- 
džiausiu.' pasmerkimu tarti- kad - 
tai vra blftstamiis.. ’ - • ' »

Valiūnas ? Pėrsžaicius" šią pros-1 
-titucinip-/rimboHzmo knygą, ne- ’ 
pa j untr jokio estetinio malonu- ~ 
mo m.'jbkjo! tivąšinib .džiaugštio. 

Lovos nėra m jos visai nė^ £ ^W^^aipr tdi. ji .nuo- 
grozio.. idealo. apie.. kurj- kalba 
Sezemąnas • šąvov Estetikoje ir j

mas-labai patogios staklės.
■—Nusirenk.

Kur lova ?' -ta kvailai pa- 
klausė jis. “ ' / ;

reikia.' Tam, reikalui skirtas.spe 
cialus įrengimas; Labai- patogios 
staklės. GaKj^ižitteętiį?

Ji mostėlėįy ranka i 'vidūryjo

— Visa'tajiątliefcamaeiaišią-į 
me kambaryj ir a*t šitų.^aklių/ 
— pridūrė jią.

Toliau autobus į^įbai sš^inįn-: 
gai ir labai tikfiliifi aprašo- šio'

protagonisto kiekvieną judėsi: i i
— Nesi j apdink,Ąk- nuramino;

-Viskas bus kaip, num a-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų ripkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 31.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 71.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 6060S

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

t>r. Juozas Oauparas. ŽEMtS OKIO ŠVIETIMAS. ŠtudHa. Hlete- 
ta Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga aviete da
lią: Sėmės ūkio švietimo problemos fikinteką krašte, u dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. r ' - • ■ £

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietusią tautos likis v 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir,nebūtą ap
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusią Lietuvos politliiią, ekonomi
niu ir kultūrinių laimėjimą, šiandieną, drąsiai galima šakyti. Beturte 
tauta galėtą didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kuttftros vilidais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms“.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūldnifikiti ir po ne
gani) išblaškytu lietuvių absoliuti dai 
nlnkal. arba ūkininkų valkai, reiškia 
liūčiai lietuviu daugumai, vpac kadan 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityt 
autoriaus skiriama ui__________ ____
mai Tėvynei UetuvsT.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik SS.ŪQ 
Gaunama Naujienose. f:. .

dek) arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

knyga ra tokia meile Lteteror 
______ ____ j _ nebesinori pertraukti. Knyga 
letuval Mals žodžiais: "Dėktem rtteus — mrt*-

1789 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60«< 
Gerf ptnlftza, *

“NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS” 
pirmas tomas — Lietuviu tautos atgimimas iki 1914 m. «—gaunamas 
knygy parduotuvėse. Baigiamam ruošti antrame tome — Mūšy tautos 
istorija iki 1920—1922 m., trečiame—Lietuvos nepriklausomybės m®13]- 
istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiekvienam lietuviui ir 
graži dovana švenčiu .bei kitomis progomis. Kietuose viršeliuose,

560 psL kaina ?15.00. Užsisakyti leidėjo adresu: y

J. URBELIS, 1649 NO. BROADWAY, MELROSE PARK, IL 60160 >|

-Maritain'as-^ar -Šalkauskis, -.pagal- 
‘ *į £ -y“; .;i’- ■'< ‘

Pas eui taupom! jūsų pinigai tt-

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St ¥'

I — NAUJUMO*, CHICAGO S. ILL—Wednesday November 23 1977
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deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki - i

i
palūkanų, priklausomai nuo įdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša

.VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
IrteUta 1928 metai*. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose Hemą* automobdltims pastatyti.



kiekvienoje valstybėje laužanti pagrindines žmogaus 
i teises. Jis įtikinėjo rusus, kad išsikalbėjus gal būtų ga- 
) Įima rasti priemones tiems nusikaltimams pašalinti

Delegacijos pirmininkas Arthur Ghldbergas, per
žiūrėjęs kongreso komitetui padarytus pareiškimus, pri
ėjo Įstikinimo, kad Dr. Kazio Bobelio pareiškimas buvo 
pats Įdomiausias ir naudingiausias.

Ukrainiečiai, lenkai ir gruzinai kėlė tiktai žmogaus 
teisių laužymą Sovietų Sąjungoje, bet ir kituose rusų pa
grobtuose kraštuose, susidomėjo Dr. Bobelio pastango
mis panaudoti kitus Helsinkio akto paragrafus, kuriuos 
Sovietų Sąjunga taip pat kelis kartus yra sulaužusi. Bu- 

. vo stengiamasi papildyti žinias iš kitų delegacijos narių, 
bet paaiškėjo, ' kad jie nebuvo geriau informuoti, negu 
atsivežti dokumentai bylojo. Tada nutarta iškviesti Dr. 
Kazį Bobelį, kad jis aiškiai išdėstytų įvykių eigą ir su
teiktų patarimus apie kiekvieną sovietų Sąjungos žings-/ 
nį lietuvių, latvių ir estų tautoms pavergti ir suvereni-1 
nėms jų teisėms paglemžti- , j

Dr. Bobelis turėjo progos ne tik informuoti Ameri
kos delegacijos narius apie sovietų valdžios prievartą 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, bet jis atstovams primi
nė ir Amerikos administracijos senato bei atstoviu rūmų 
nutarimus.

Belgrade Dr. Bobelis turėjo progos sekti visos kon- ~
ferencijos eigą ir darbą. Sovietų Sąjunga tikėjosi, ir pra- Amerikiečių “Red Carpet” ir Sovietų “Balcney 
džioje planavo pagrindinių žmogaus teisių klausimą ati
dėti Į konferencijos pabaigą, o vėliau visai jo nesvarsty
ti. Pradžioje ji norėjo svarstyti a. 
klausimus, kaip užsienio prekyba, kreditai Sovietų Są- 
jungai, parama sovietų pramonei ir kitus klausimus, rėkaudami, jie visi buvo arešJ aparatai,

pačiais tuoti ir ištardyti ir jiems kelia-Į Trumpai apibūdinant parodą, 
ma byla net keliais kaltinimais, užteks manai pastabų apie jos 
Paroda tęsis dar iki lapkričio meno skyrių. Sienos nukabin- 

... _ __ VĮ.___ ____ ,, dėlto de-;tos begale rusų dailininkų pa
vykti Į Belgradą, bet jis jau ten yra nuo praeito savait- ti, pagal, savo papročius. Jie nutarė pačioje pradžioje su-|mOnstrantams taip aktyviai veikslų. Nesu dailininkas ir dėl 

įdaryti reikalingas komisijas, išklausyti ‘ turimus faktus, veikiant galima laukti ir dau- to niekaip negalėjau nustatyti: 
o vėliau svarstyti nuomonių skirtumus. Sovietų atstovai )Siau Įdomių momentų.

Pati paroda — rusiška “balo- pirktų. Čia, tame skyriuje, gali 
ney”, mano akimis. Pagal pla- j matyti tikrą “rusišką” darbą: 

paveikslų .rėmai — pąprEstai, 
kai kurie net nedažyti, pagaliai. 
Stambesnių rėmų kampuose 4- 
dideli plyčiai, kampai nesulėis- 
ti. .. ... . . A

Jei tik tokia sovietinės’- sisfe- 
Ir^tokia, per akis' 60 mėty p^anga, tai Sov^

n^rt.nja- yra.ąt-
silikusi ne .dešimtmečiais Bet 
šimtmečiais.-i-Jei ;Amerika rfe-t 
pardavinėtų, savo • technologijos, 
sovietams-;patys ruskiai -ne- 
būtų padarę nei tokios pažan-; 
gos,, kad ir labai menkos, kurią 
dabar čia rodo. :
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Amerikos lietuvius džiaugsmingai nuteikė žinia 

apie Valstybės Departamento pakvietimą Dr. Kaziui 
Bobeliui vykti Į Belgradą ir būti Amerikos delegacijos 
patarėju. Visi žinojome, kad Į Jugoslavijos sostinę va
žiuojanti amerikiečių delegacija turi Įvairų dokumentų 
apie Sovietų Sąjungos prievartą Pabaltijo kraštuose, 
bet ne kiekvienam atstovui buvo aišku, kada ir kaip Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pavergimas Įvyko.

Džiugino žinia, kad Dr. Bobelis ne tik pakviestas,

Lietuvos Nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose

Į VI. BAKCNAS

Pastabos iš tolo
(Tęsinys) - į

radienį 16 žydų su militantu Ka-ratus (satelitus) ir “Soyuz’’ erd- j
Pačius pagrindinius hane demonstravo irgi jau pa- vėlaivį — yra “cheap”, kai kas 

čioje parodoje dainuodami iri net labai primityvūs (pvz. TV 
laikrodžiai ir kt.).

Brežnevas viršuje minėtus klausimus skaitė 
svarbiausiais, bet’suvažiavę Helsinkio aktą pasirašusių Ls. iia[. m 
valstbyių atstovai panoro reikalus kultūringiau tvarky- 99 (įSaitytinaiL

galio, ir kad šiomis dienomis jis atliko lietuviams ir A- 
merikos delegacijai labai naudingą darbą. Dr. Bobelis1 
prieš išvažiuodamas nepasigyrė, kad jis pakviestas 
svarbioms pareigoms. Jis tyliai išskrido tų pareigų eiti. 
O dabar, kai darbas jau beveik baigtas ir laikas grįžti Į 
namus, tai pranešė, kad penktadienį jis jau bus Chica
go] if padarys platesnį pranešimą apie amerikiečių 
liktus darbus Belgrado konferencijoje-

Amerikos atstovai Belgrado konferencijoje yra 
versti Įvairiausiais dokumentais, kalbančiais apie 
grindinių žmogaus teisių laužymą ne- tik pačioje Sovie
tų Sąjungoje, bet ir kituose komunistų valdomuose kra
štuose. Komunistai privalo laužyti pagrindines žmonių 
teises, jeigu jie nori išsilaikyti valdžioje. Jeigu jie leis
tų žriiohėms laisvai pareikšti savo valią, tai didelė kraš-. 
to gyventojų dauguma pasisakytų prieš komunistinės 
vyriausybes ir visa jų imperija subyrėtų. Amerikos at-

• stovams labai daug medžiagos Įteikė lietuviai, latviai, 
estai, ukrainiečiai, gruzinai, jugoslavai cechai ir kitos, 
rusų pavergtos tautos. Amerikos delegacijos pirminin
kas Arthur Goldbergas, trumpai, susipažinęs su sovie
tų karo jėgų, policijos ir oficialių sovietų valstybės 
agentų prievarta pavergtuose kraštuose, jau kelis kar
tus prirėmė sovietų atstovus prie sienos. Sovietų dele
gacijos vadovybė, pasitarusi su Maskva, pranešė suva
žiavusiems Europos valstybių atstovams, kad konfe
rencija gali pasibaigti, jeigu Sovietų Sąjungai ir to
liau bus primetami nusikaltimai, kurių ji nesijaučianti. 
padariusi.

Atstovas Goldbergas, išsikalbėjęs su rusais, patarė 
atsisėsti ir pasvarstyti priežastis, kodėl sovietų valdžia steigti.

at-

uz-
pa-

priešinosi šitokiai darbo tvarkai, bet Belgrado konfe
rencijoj jie neturėjo reikalingos daugumos. Rusams Pri- 
tarė Lenkijos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos ir net Rumu
nijos atstovai, bet jie nesudarė daugumos. Rusai tegalė
jo surinkti tiktai dešimt balsų, o kitos valstybės turėjo 
26 balsus.

Sovietų delegacija keliais atvejais grąsino išeiti iš 
konferencijos, žadėjo nutraukti visus pasitarimus, bet ‘vylių apsauga: rojus žerhėje vi- 
jiems buvo aiškiai pasakyta, kad niekais eis visi Helsin-I 
kio susitarimai. Sovietų propagandos agentūros labai 
plačiai garsino Helsinkio susitarimą, sovietų valdžia su
tiko vieną kartą visą sutarti paleisti Maskvoje leidžia
moje Izvesti jo jų-laikraštyje, bet vėliau nenorėjo kalbėti 
apie kai kuriuos Helsinkio susitarimų aspektus. Ameri
kos delegatai yra pasiryžę kalbėti ape kiekvieną Brežne
vo padarytą pasižadėjimą Helsinkyje- Jeigu jis nori at
sisakyti bent vieno pasižadėjimo,. tai bus bevertis visas 
susitarimas.

Dr. Bobelis, turėdamas tikslias žinias apie Vienoje 
ėjusius pasitarimus ir Helsinkio aktus, nutarė pasinau
doti nauju tarptautiniu dokumentu.. Jie nepritarė komu
nistų skleidžiamai propagandai, net kai kuriuose lietu
vių laikraščiuose, o dabar jis asmeniškai informavo A- 
merikos delegacijos narius, apie Sovietų Sąjungos pada
rytus nusižengimus Helsinkio -susitarimams.

kalus, propagandinę literatūrą 
(dalinamą parodoje) Rusija vi
sur pirma, ten visiems didžiau
sia laisvė, kiekvienam ten garan
tuotas darbams, sveikata, buL 

į tas, nesuteršta aplinka, net gy-

a

ANTANO IR KONSTANCIJOS 
STANKŲ PRISIMINIMAI

Seniausi Marquette Parko lietuvių kolonijos 
gyventojai Antanas ir Konstancija Slankai abu 
yra dzūkai, dideli lietuvybės pairi jotai, įvairių 
lietuvškų organizacijų veikėjai bei 
darbų rėmėjai. Jiedu 19(59 m. - 
šakojo kai kuriuos savo atsiminimus,

600.00—700.00 dol., tai -vidur
kis. Nemačiau, kad kas nors

drebėjimas įtariamą kėlė fak- 
, tas, kad toje vietoje randasi 
j žemės kevalo plyšys “Sand- 
i wich Fault” kuris nusitęsia per 

,,’du — Kendall ir Will apskri- 
1 čius ir sudrebėjimas įvyko 
I per 8 blokus tarp 47 Street ir 
i Plainfield road.
’ Kad tai buvo dinamito sti
praus užtaiso sprogdinimas, 
kalba tas faktas, kad kalkak
mens laužykloje akmens su- 
smulkminimui neretai daromi 
sprogdinimai dinamitu. Kor
poracijos pranešimu, tuo mo
mentu buvo sprogdinamas 1,- 
265 svarų dinamito užtaisas, 
nors Material Service paaiški
nimu kai kuriose Missouri mai- 
rioše esą sprogdinta ik beveik 
miĖjono svarų be didesnio že
mės sukrėtimo.

siems.
luojanti propaganda vis’ dėlio 
daro savo — daugelis nieko apie 
sovietinį rojų nežinančių,;stebi
si rusų “pažanga” padaryta per 
60 sovietinės sistemos metjįį 
kuria proga, atžymėti revoliu
cijos sukaktį ir buvo rengiama 
ši paroda Amerikoje- Ir kai vie
nam ar kitam iš publikos pa-| 
sakoji, kad Rusijoje ir šiandien’ 
tebėra didžiausias nedateklius 
visai visko, nekalbant jau apie 
laisvę žmogui, apie milijonus 
vargų ir kalinių, apie naikinimą 
ne tik žmonių, bet ištisų tautų
— tai abuojus amerikietis tam 
beveik nenori tikėti. Vadinasi
— rusiškoji propaganda kai ka- . .. , . , v . ,
palieta ir Sa. DėHo yra labai “T““!!. 5

Arrterikie-i gerai, kad kur tik rusai — -o- 
čiai yTė. pasiryžę kelti kelis fusamš labai hemaloiuus 'dėtai pasirodo, ten atsiranda 
klhusimūs. Sovietų delegatai yra Įsitikinę, khd jiėfhs ne-Į^ė™c‘Tis^racijOs- Ir ^uo 
pavykš gauti -Amerikos pritarimo naujomš kbTomjbmš desnes lr gausesnes — juo ge-j 

J nau. Patys parodos eksponatai, 
išskyrus erdvių tyrinėjimo apia-

- Liaudies Kinija gaus 
naują tautos , himną

-TAIPEH radio pranešimu, 
Liaudies • Kinijos -‘gyventojai 
<iar:šiaiš metais1’gaūs naują tau 
tos hirrfną, kurio'tėkštą ir gai
dą partijos CK Ir kultūros-mi- 

■* Misterija persiunčia nacičnali- 
■ niam liaudies kongresui. Kon

gresui užgS-rus, n'aujasis užims 
vietą senojo himno, .kurs šio vi 
no Mao ir prasidėjo - žodžiais 
“Rvtai raudoni”. ■ "
^Kokios spalvos bus Rytai 
naujame himne, nepasakyta.DINAMITAS SPROGO AR 

ŽEMĖ TAIP SUDREBĖJO
Penktadienį, 9:20 vai. ryto 

Chicagos užžmiestyje McCook 
daugelis gyventojų pajuto, kad 
namai susvyravo, -1_____ ___

i knygos ir indai nuo lentynų? . - — -------- — —
Į nubiro, bet gyventojai tebesi- ^au’ ne^u rekomenduoja Sena- 
’ - - - 'to raportas apie mitybą, kaip aiš

kiną Agrikultūroje departamen 
t to specialistės Mrs. Betty Peter- 
j kin. Kas savo maisto porcijas su 
J valgo su toje mėsoje esančiais 
riebalais ir taukais, toks skaito
mas suvalgęs mėsos 48 nuošim-

Perdaug valgo mėsos
WASHINGTON. — Vidutinis

kai kur net ameri^ie^s mėsos suvalgo mažų
i mažiausiai 25 nuošimčiais dau-

vas drebėjimas ar stipraus di 
namito užtaiso susprogdini 
mas Material Service korpara- 
cijos kalkakmens laužyklos po
žemiuose. : ^B|

Kad tai galėjo būti žemės čiais daugiau normos.
r

rubežys iš toliau atvykstantiems žmonėms buvo nepa
žįstamas, nežinojai, kur stovi rusų ^pasienio sargybi
niai (nors tie sargybiniai būdaVo išstatyti gana retai, 
tik kas vienas verstas). .. >

Kai netoli \Tstyčio bandėme pereiti sieną į Vo
kietiją. trys ržiiti rusą kareiviai dalį mūsų sugavo, o

130 rublių bausmę, arba 10 dienų arešto. Jei būčiau nebuvo galima gauti, vaikščiojom gatvėmis. Aš jau 
turėjęs ūkį, tai iš manęs būtų išreikalavę pinigus. Ka-Jmokėjau bučeriabs - mėsininko darbą, tai siūlyda-

lietuviškų likusieji išrislapstėmr fngiddse. Viskam, aptilus, mums 
vasario 9 <b papa-<pradėjo šaitrbti, kad 'grįžtnrrte, viskas esą tvarkoje.

kuriuos1 KM -'gįFįždffle priė ve^ftią, Yttsai visus nuvežė į kardo- 
magnetinėn juosfelėn įrašė mž. E. Jasiūnas, ir ku- ną (pasienio sargyboj Kardone pernaktojus,

rytojatts dieną žydai agįtffaj mus išpirko, ir pagaliauriuos čia patiekiame skaitytojams.

dangi ūkis priklausė tėvui, taį aš 
j imą.

Seniau rusai į Lietuvą bausmės atlikimui atvež
davo įvairių prasikaltėlių. Iš tokių prasikaltėlių rusų 
kilęs buvo stražnikas Žukas, gimęs jau Lietuvoje. At
vykęs Žukas man pasakė, kad bausmę jis jau 3 sykius J 
buvo atsėdėjęs, bet dabar atėjęs paliepimas inan| 
važiuoti į kalėjimą. Kaip kalinį, mane turėtų vesti, 
pats storosta, bet važiuosiva mudu, kaip draugai. KgI

Lip- j Trakuose ma nliėpė skaldyti ligoninei malkas. Skal-i
A. Red. galėfonte WėPą. ĮEĮirtAnl per sieną, papirkti ’ U-. nuvažiavome į senuosius Trakus, jis užskaitė 3 dienas, 

sų kštreiriai Jftt tako ■ffrtrffft klt^o savo šinciius tJP-į Trakuose ma nliėpė skaldyti ligoninei malkas. Skal- 
siapstus). MPfPs jie gražiPi medžių šakelė- pydavau gal 3 ar 1 valandas per diną, bet už kiek-

kai-J ffi’š ūžlyį^Tfb ‘rrfūšp pėošakPs. s
PASAKOJA ANTANAS STANKUS

Gimiau 18<88-mėtais Lietuvoje. Milioniškės 
ine. Perlojos parapijoje.

Žemė aplink mus buvo prasta, daugiausia smėly-jriką vykdavome dažniausiai tik nelėgMiai. Jei norėda-j 
bai. Grybų būdavo daug, o iš pasėlių gerai augdavojvome aplankyti gimines, galėjome pusiėu laišvai par-Ų.

’slaptaitik grikiai ir bulvės. Negalėjai pasi<ėfi nei kviečių.j važiuoti j Lietovą, O grįždami į Amerrcą vėl

vieną dieną užskaitydavo dvi. Taip po kelių dienų 
T&'if) prieš t-jį Pirt'šrūKrų karą mes lietuviai į Ame- 10 dienų bausmė buvo atlikta.

i Pabuvęs Lietuvoje 4 mėnesius, vedžiau KėiTštaii- 
ciją.

pasirinkau kalė- vaus, kad bent už pavalgymą galėčiau dirbti. Ir to
kių darbų nebuvo. Kai Amerika įstojo karan, darbų 
padaugėjo. Pirmą darbą gavau Wesley Memorial 
ligoninėje, už 25 dol. per mėnesį algą. Davė ir šiokį- 

į tokį valgį. Tais laikais tai jau buvo didelis da
lykas.

Prieš I-jį Pas. karą čikaogje priskaičiavome 
f'apie 100 tūkst. lietuvių. Kultūrinėje veikloje pirma

vo Birutės choras, kuris, be dainavimo, dar reng
davo ir vaidinimus, palydimus dainomis. Per eilę 
metų Birutės choras surengdavo po du vaidinimus 
kas mėnuo. Birutės choras buvo vienas iš tų, kuris 
mūsų jaunimą auklėjo ir buvo mūsų pažiba. Kai 
rengdavome koncertus, vaidinitnus ar operetes, su
eidavo visi mūsų “didžiūnai”, kaip tai adv. A. O1I6 
tėvas Oliševskis, kuris leisdavo laikrtlštį “Lietuvą’*,

, ir silšėš-
nei miežių, nei Imu. Jei šenhojc aPgdavd 3 ar 4 bro
liai, o žemės tik pusė valako, tai kaip pragyvensi? 
Tekdavo laimės ieškoti kitur. Kita priežastis — jau
nimas nenorėjo tarnauti caro kariuomenėje. Taip iš 
mūsų Perlojos kaimo Amerikon išvtžiavo gal 80U 
jaunuolių.

Aš į Ameriką važiavau du kartus. Pirmą sykį vy. 
k.ui . " "irtais, Būdamas tik 17 ntctą jaunuolis. Iki 
Veirietijos si ros važiavome didelė grupė jaunuolių. 6 
nr 7 vežimais. \”sa emigracija į užjūrius tada vykdavo 
nelegaliai, daugi; šia per žydų tautybės agentus. Be

Nors LietaVojc ir patiko gjventi, bet geresnio Tanaftėvičiūs, kuris leisdavo “Kataliką", 
.’■gyvenfftlo perspektyvų nebūvb, todėl po 7 rtiėn. ve- davo pirmose eilėse. Visi gėrėdavosi Birutės choroturėdavome iiereiti Vokiefojtfc tubeŽtų pėsti.

I-jam Paš. karpi artinantis, rusų valdžia išleido^ 
maniesftą. kviečantį nelegaliai išvyktiihis gi įžti į Htr- žtnonfes. Ir vėl rflsą kareiviai mus pravedė, sakydami J 
siją, viskas būsią dovanota. Paklausas to manifesto,1 kad įsame paskutinė grftpė, 1 
išbuvęs 6 metus Amerikoje, 1913 nl. sugrįžau Lietu- keturių dienų prasidėjo I-sis Pas. karas, 
von, Perlojon: Too metu urėdu Vafėhoje buvo lietu-| 
vis, kuris per kitus žmones man prnHešč, kud atva- 
žftiočian pas jį- Aš atsakiau, kad kiek yra kelio man 

atvažiuoti

dybnrio gyvenimo nutariau grįžti Amerikon. parengimais.
Per Vokietijos rubežių prie Eitkūnų perėjome 1351 

ifin£c Ir men nine ’ Ir aš priklausiau Birutės chorui, galiu Aakyti, sb 
kuri pereina’ rienxTžj‘.bi.rūU^ai!^,,ris Pra,edau sa'b jaunystę, kartu sti 

jais užaugau, buvau choro reikalų vadovu ir tvart 
} kyfoju. -L-i 4

tvar-

Kurie iš mūsų turėjo plaukti vokiečių laivais,! 
Die negalėjo išvykti, ir tuos atvežė į Rolterdamą. Iš< 
Rotterdamo į Ameriką laivas plaukė 14 dienų. Jūro-|

Paxakoja Kongtancija Stonkiene
Gimiau 18(K) metais Dzūkijoje, McrlcTnės 

Ise net 6 sykius mus sustabdė anglų kariški laivai irjpijoje, Randamonių kaime.
-i- u v ’patikrino mūsų laivą kažko ieškodami. * ’ \vėliau hit-. . ( • » -i . . (Bus daužiau)

jų pagalbos iš.Lietuvos išvažiuoti buvo sunku, nes pa- vo teismas. Už nelegalų sienos perėjimą man priteisė1 ' vaz,avus i mer 1 ( arbų niekur\

nuvažiuoti pas jį, tiek pat kelio yfh Jam 
pas mane.

Urėdas atvažiavo, surašė protokolą, ir

para-
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DR. it G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų LfcOS 
GINEKOLOGINt CRIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford I 
Ma^cal BuiMInį). t>k LU 5-6446 ‘

P.uma ligotum pagal susitarimu. 
Jei neattaliep.a, stambinti 374-8064.

4

Šv. Augustino bažnyčia, FloridojM. ŠILEIKIS
Tai.: 562-2727 arba 562-2728

Rot: GI 8-0873

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«16f. 69S4533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGlIi, iLLUiois

(Tęsinys)

vėžio prisišrilikimo iielaiiriėje
Kaip kenkta plauč'ahis 

labakb dūmai?
Tabako dūmuose esančios

> nor-

Eūkor a’ trumpiau gyvena už 
nerūkai.us

DU. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1958 S. Hinhėim Rd., Westchester, U..
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

4132 So. kodai* Av*^, WA^5-2*7C
Valandos pagal šnytariįūĮ. seat--' 

F’liepia, skambinu
-------- ■ j

IGYmYTDJAS lR CWĮ|ŲM^AŠ 
SPECIALYBE

\alandos pagal suit tar imą. t

OPTOMETRISTAS (
KALBA UETVWSKAi r - 

2618 w. >i st.

Vai. agaį: susnarimą^ Uždaryta ..ireč

INKSTŲ, POSkRS'-mI* 
P RO STATOS CH IRU RGIJ A 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti ŽL-7 yaL" vak,’
Ofiso telef.: 77e>-2360 .

Rezidencijos teleK: 448-5545

' t

r

K«ho, proto ir jausmŲ darnos pagrindai
>8uja irsiu mUu»|p ihilU populiaru s <-!k imx-

AWMAviHVk^L d. —z

ŽAĖijA, TABAKO' SMALA IR 
KOPOSTO GALVA

SitHniS dieridiiiiiį visa AjriėHkA yra škhtifiania bent 
v%hai itiertai liautis rūkius, lieš visų pas vyrus 
atsiHLndančių vėžių yri tabako sukelti.

i < Gyvetrimo tiesa

v» v •
"Aš gyvasis, as buvau numiręs Ir štai esu gyvas per amžiai amžius • 

Apr. 1:18.
Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 

prisikėlimas iš numirusią, Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14rl9). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties^, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: - -

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

Rūkymas dažnina širdies pul
są. tada šb-tfe sunkiau dirba -__ _ —
net žmogui sėdiht su cigarete: dalelės trukdo plaučiams 
dantyse. "Rūkymas Irukdoskrad- inaliai valytis. Bronchijų grei- 
džio žaizdų gijimui. Mirtingu-? vinės valosi ten esamų plauke- 
mas rūkančiųjų hūd skrandžio! lių judesiais link burnos. Tie 
žaizdos esti beveik tris kartus valantieji kvėpavimo'takus plau 
(2.9 % kartuš) dažnesnis, paly- keliai j ūda tpkštahtj kartų Tni- 
ginus su nerūkančiaisiais. Tai- nutėje- Tie;.plaukeliai veikia 
gį,įširdis prašyte prašosi nepla-^kaip eskalatąjtŪis- neša ttrša- 
kathaj nevarginama ir'nekeri- hj daleles būtims link. Tada 
kjamp per tabaką. O skrandžio ‘ teršalai paskreplių iš- 
Žaįzdos; nors geriausius vaistus spiaunami Jauk, tabako rūky- 
yačfojąpt gytidmOs, prašo nepil-vpjąs kaip tĮft..ir šupiįžina tų 
U jąnt H flikotinos: nes jos ne-įlpifejūkelių (čilia) veiklą =— ju- 

užgy$:,tada. ]-dėęius.
’ Šio krįto vyry rūkančiu !**. ?6’±i
du pokel.uk Cgar^y Proje j Js ir brofchaIns is.J
ur.nc.y a, metus amžiaus S^lyB. T«M rūkoHai nuolat 
!rmirti dukartus daugiau ;
65 metų nešuiaukuš,-iprilygipuS|P?< ; . . : ;
su nerūkančiaisiais.' Rūkančių-; Niekada nevėlu nustoti rūkius 
jų du pokelius per parą 25 metui; 
amžiaus vyrų amžius esti 8.3 
metais taimpesniS-UŽ nerūkant aa
e.y,u. St.prus rukorta. savoju Ats.sPio
an?z.lfus pai-tamv P^e®ume;‘ta žala iki netoli normos, jei dar 

l nirsta du kartus -dažniau, pa- .. .r., 7.,.
^Širiris sii rierŪkaričiaT^ais' TJŽ W0tunma .8^5™°' reikalinga ( iginus su nerūkančiaisiais. Lz nikynrc {a> Metus
tai meskime dabar rūkę, nes kai x Z > k -

tūrinčių 25 metus amžiaus ga-^>^

2 pasensi me. tai kiekviena valan
da: Atgyventa mums bus bran- 
Tęspfrtfž dabaV gyvenant metus.i

Kai' minėti plaukeliai 
tada 

kosulys esti vienintelis bū-

Mažeika & Evans

DK. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Bonora praktika, s0ec. MOTERŲ II jos.
vnias 2052 WEST 59th STREET

.■ Tėi; H s-liži ' 7:;; ■ 
OFISO V.AL.: pirm., antraji, trečiad 
ir pėakt. 2-4 ir fe-8 vii. vak. SeStadxe-

vėpiniū sekundės darūs aukso 
vertės. ‘ . \

ORTHOPF.r>Ą.<P 
Ah Aparatai - Protezat. Med. bau 
CTt aažai. Spktiall 
ftV (Arch Wifort3/ ;ir £ .ę-.> 
5 ai.: S-4 ir 6-8. Sesiadlenlaia &—k 
2650 W»st 63rd $ū Chtcaso. in. 60629 
?. -piwfct

"—ii WNI - II ■ I Ml « {
i__ Gėlės visoms; profiąnu y
i beVIrLy Mills giuMyčIA ■

2443 Wist rrftŽET ri 
Telfonai: PR 8^833 t? PR 6-0834 
Naujoji Bariardi Ir Geni Driihiy

*

TRė DaTsy’s^RE 
7918 Southwari HWy.yi Oak Lawn

" ■ "1 ' 1

Agr- Adelės Duoblienės 
sveiko maisto receptas

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

■7^ 
Ą.

7į/, 
TĄ

EUDEIKIS
Agr. ASele Duoblienė GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

Jis yra neurotikas, nors gali 
būti gabus menininkas ar ki
toks profesionalas. Rūkymas yra! 
įpratimas į narkotizavimąsi, j 
kaip įprantama į kitus narkoti
kus bei įpratiman vedančias me 
dziagas. Todėl čia prašome vis^ 
žriionių riedėti mūsų menininkų 
fotografijų su pypke bei ciga
rete dantyse. Kaip poniutės 
mus negali vaišinti parodose 
kavutė su tffragaičiais: tokios/ 
vaišės yra žinonių sirgdinimas: 
Taip ir cigaiįtė ar pypkė Drau
go Kultūriniam priede ar kur 
kitur — nieko bendro neturi 
riėi su kultūra, nei su mokslu, 
nei su poezija. Tai nesusipratu
sių žinonių . iriuins teikiamas 
medinis kotlietas. Gana mums

Nęsakykiin, kad rūkėm, sau- tokių vaišių.
pakenkėm ir nieko daugiau nie- t .7 .~ ■ Neužtenka gąsdinimo , ilgomis— 

reikia, asmenybės tvarkos
Nieko nepadės virš minėti ta

bako žalos aprašymai tam rūko
riui, kuris Turi savoj asmeny
bėj trūkumą. Toks ašmuo esti 
'šnaudojamas visokiausių apga- puod. sojos miltų 
vikų, Įskaitant ir tabako per 
statytojus, kaip gero skonio ir kos, % puod. safflower alyvos, 
vyriškuriio dalyką. Tabake yra \ 
kapai, p ne gyvenimas. Tabakas 
dvokia, o ne kvepia — tą visi 
žinom. Rūkorius teršia save — 
tik pažiūrėk į jo rankas, Į jo., 
burną, dantis, bronchus, plau- 
čhiS.„ Jis teršia .aptinką ir arti
mo plaučius. Dar daugiau — jis 
marina 'be laiko save ir kitus. 
Ir vis tie negerumai atsitinka 
dėl žmoga'iis' asmenybės silpnu
mo. Už tai kova su rūkymu 
yra ‘asmenybės.. sustiprinimas. 
Kito sėkmingo numetimui rū- 
kymopėra ir nebus. Bet tai sun
kus ir ilgai trunkantis darbas. 
Už tai jo net dvasiškiai nesi- 
griebia. Ausi rūkoriai prašo tab
letes afpratimui nuo rūkymo. 
Nėba ir negali būti tokio vaistu 
ka'da reikia žmogaus asmenybę 
žrito^nt’. Apie tai — kita kar- 
tri. \ ‘ ;

Pasiskaityti. Theodore Irvin: 
Living with a Heart Ailment.

TŪkyti, tuč tuojau prasideda kviė 
pavimo takų ir. plaučių atsista
tymas iki netoli. hornios. Pfa- 

Į nyksta kosulys, Atsidaro sinusų 
užsikimšimas,' niąžėj a nuovar
gis ir kvapo trūkumas. Taigi, 
kol -dar laikąs, nebūkime paiki: 
liaukimės rūkę* nes rūkymas 
dvokia, teršia ir marina. Nėra 
saugaus rūkymo. Jei tęsime rū- 
kymą — tądą fiūsištatykiriiė sa
ve žudyti;galo: kai šusirg- 
sime dėl fQkynip — nesigvdy- 
kūne. Tai bus logiška savižu- 
dystė. Ar Tamstą, rūkoriau ir 
rukore, ir toliau liksi savižu-

SAUSUKAI be kvietinių miltų
Prop.:
Orkaitė 350cF.
1 puodukas avižinių miltų, % 

i, % puod. sesa
me grūdelių, šaukštelio drus-

Teu: YArdi 7-1741 -1742

:’ bei pypkės rūkymu j
; Y,-/ -
Tikrai tas pats biesas yra ir 

itt Cigaro bei pypkės rūkymu, 
.^pkėš Tr ėlfato' f^čytbjS, Eaųj: 
aisyklė, mažiau įkvėpia tabako: 
dūmų,' palyginus šū tigaretfe; 
ifikoriais, ir jiems esti kiek ma-, 
iėshis pavojus gauti tabako du-,. r, t ..i

T^dziu lr v^ikzudžių musų tarpe?!.
Ar ir tmian ifrenkrnsi sveikatą: 
nerūkančių? Prašome ryžtis;! 
nors prieš šav6 amžiaus galų 
pradėti žmoniškai elgtis! Sėk
mės !

Taip šis mediciniškas pamo
kymas galėtų ir baigtis, jei rū- 
kyftiaš "nebūtų taip didėlė trage
dija hrums višiems. dūk rūko
rius yri SaViriinkaS. žarijos. tB- 
bdko snialos ir kopūsto galvos.

ift^yšiikėltą Vėžį jjlririShosė 
iilifr. Bet nepamirškime, kad 
lypkės ir ’cigarb -Rūkytojai yra{ 
latPjtlje griūti v^žj aril fįįų,i 
btirnoję ir rėklėj-e. Cigareijų' 
.•ūkpfiąi įfiętę jSs rūkVtt ir ėmę' 
)ypkc Be: cigarą traukti — vis; 
.Ten ir fofiali įkvėpia Tabako; 
IfllHiis’.' Tflb tris jiems 'ffešli blb-j 
gan. pypk& tr cigaro ta-: 
yakšs yFa išupFėsfiiš, tdflel jkveįr’ 
.1 -jų dūmai yra pavojingesni

puod. vandens.
Darbas: Miltus, sėklų tęs ir 

druską sumaišyti. Pridėjus aly
vą, gerai šaukštu išmaišyti. Dėti 
po truputi vandenį ir suspau
dus į vientisą gabalą tešlos, ku-^ 
iioti inčo plonumo.

"Supiaustyti inčo poilgais 
kvadratais ar trikampiais kepti 
neteptoj ' skardoje apie 15 min. į

Sausokai tinka užkandžiams' | 
arba, prie sultinių gei kitų gėriJ 
:nų. įtaikomi sandariai užda-i 
"vtuose induose.

. Pastaba: Sesame grūdeliai hi- > 
ri dvigubai, daugiau calciufho, 
.negu fosforo. Proteinų nuo 19—. 
28%>, lecitino ir 
riebalinių rūgščių

1B30-34 So; CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MGDERNIŠEOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SUNOS
MARUI ETTE FUNERAL HOME >

' 2533 W. 71st Street Į
TeieL: GRovehill 6-2345-S

1410 So. 50th Ave., Cicero ’
Telef.: TOwnhaU 3-2108-5 i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTE TUT0M0BIL1 AMS PASTATYTI

nekietinaričnr 
Vii. B ir Vitų

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Ckieagca
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

Paįvairinimui, 
dali sojos miltų ir dalį grikių.Į 
Grikiai dominuoja rutinu ir fla- 
vorioidais. kas panaudojamas 
turintiems aukštą kraujo spau
dimą. Miltai turi daug naudin
gu daliu.

salima dėti’

Dvejų metų mirties sukaktis
MOVING 

Leidimai — PilHaapuratidi 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERRNAS

■: . ■■ 1 ■ -Va- -Yu- ■ iiirrii^

MOVING
Apdraustas ■ perkraustymas 

iš iviiriŲ tmump. ;'

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996, _ -------- - . .

6*

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS

VHoi pregritnot Ii W0FA.

1M» klt M. M. '
LleVuvIv klibi: ktedfen nuė pir
madienio iki 0enkUdieniUt.l2^O 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir Sekmaftiiniais nuo 8:30 iki ft:30

Vediji ATdorui Bjulcut 

TtleL: HEmlock 4-2413 
H59 So. MAPLEWOOD AVfff 

CHICAGO. ILL, *0621.

JOHN A. JONIKAS

.liūdnai praslinko 'dveji metai nuo mirties mūsų my
limojo tėvo, dėduko ir prodėduko John A. Joniko.

Vfeiiūhio jautrioji širdis sustojo plakusi 1975 m. lapkričio mėn. 
d., Ytilltrkiišl M ftėtiį sthžfaus. Nežiūrint kad dvėjimetai pras- 

liiifco; bet thū^į Krdyse įfedaryta žaizda }nei kiek nesumažėjo.
*; Vrfidhfb grąžte fr pavyždihfcaš gyvenimas primena jį kiekviena- 
rtė žingsnyje. Jlš n€ tik BnVo įavyzdii&s šeifnos galfo, bet ir kitus 
ragino, rodydamas teisingą kelią. Jis buvo iždininkas Našlių ir Naš- 
Itakių Klubo, vice pirmi ninkaš. Suvalkiečių fcfube, priklausė šv. Var- 
do Marquette Parke ir Lietuvių Amerikos Policijos Organizacijai.

Mišids bus t>chktadfęnį4 lapkričio 25 8., 7:OT‘VM. ryto St. Adrian 
bažnyčioje. .

iki mūsų krūtinėse plaks širdys, mes jb įklius darbus ir kilnų 
atminimą gerbsime ir eisim ji>-mlrodytu kefitL

Lai jam. amžinu miegu užmigusiam, būni tumu ilsėtis Sv. Ka- 
žiirtferb LtetcMn Hifftisė.

Visad Jo ličdėHaoii:

dvk'tiį tunus, anykil, prWROfat, letio,

BUENOS A SU ES. Su daugiau 
kaip 4,000 šiemet Kleistų naujų 
knygų Argentina ispaniškai kal
bančiųjų pasaulyje užėmė antrą 
vietų, praneša Argentinos ekono
mijos- ministerija.

LAST YEAR 2^50 SCHOOl- 
AGfl CHILDREN BETWEEN 
THS AGES OF S AND p4> 
WERE KILLED BY MOTO* 
VEHICLES iNTHB U-S. 
Charles m. haves, 
S^ESIDENT OFTMt CHICAGO 
McrrOR CLUB, ASKS DRIVERS 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LfrUANlCA AVENUE. Phone: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5flth 'Ave^ Cicero,. flL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGĖ F. RUDMINAS
331& So. LTTUANICA AVĖ. Tel: YArda 7-1138-1139

i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL Vuia ?-6672
U02H SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, AT; 974-4418

I

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALoTED STREET Phone: YArda 7-1111
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LIUDAS DOVYDĖNAS

Kai dar vodkps ir kaviaro 
kvapas nebuvo išblėsęs nuo va
karykščio priėmimo parodos pa
talpose, sekančią dieną iš nat 
ryto, kai tik buvo atidarytos du
rys publikai — minios žmonių, 
net ilgokai laukiant eilėse, pra
dėjo plaukti parodom Bet čia 
pat, kiek atokiau nuo parodos 
įėjimo, prisistatatė labai gausūs 
demonstrantų būriai: lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių, armė
nų, žydų — su plakatais, vėlia
vomis, net sovietinėmis — rau
donomis, kurios buvo degina
mos didelėms minioms (ir ganą 
gausiai policija, taip pat rusų 
pareigūnams, kurių tarpe nea
bejotinai buvo nemažas skaičius 
KGB) stebint. Demonstracijos 
truko beveik visą dieną ir pra
ėjo tvarkingai ir įspūdingai. 
Lietuvi^ demonstragijose “vėl 
žygiavo šeštadienį, 19 d. Pirma
dienį viena moteris, tur būt, žy
dų kilmės, pačioje parodoje 
sviedė plastikinį balionėlį su 
raudonais dažais į vieną rusų 
pareigūną — ji buvo suimta ir 
jai keliama byla iš amerikiečių 
pusės, nežiūrint, kad rusų pa
reigūnas atsisakė ją kaltinti. Ji 
mesdama balionėlį riktelėjo 
“paleiskite Rusijos žydus”. Ant-

Sutikęs mane Laisvės alėjoj, 
poetas Vaičiūnas nusivedė į te
atro parkeli. Jis supratau, bu
vo kalbėjęs su L. Gira. Vaičiū- 
nišku užsidegimu jis gyrė mano 
pastangas. Jeigu ką jis galėtų, 
visada tam reikalui gatavas. Jis 
patarė L. Gira daug nesitikėti, 
ir, girdi, jo poetinis jausmas 
išsiliejęs nenusispėjamais upe
liais. Jis, pats būdamas poetas, 
niekad nepąsitikįs poetais: Poe
tus kažįp kas apibūdinęs neats
pėjamais kaip meilužės.ir bru
taliais - naiviais kaip' kūdikiai, 
Vaičiūnas papasakojo atsitiki-: 
iną iš Rusijos pirmojo kaip.pa- 
baigąjė*^'-Nuvykus jsi?ūst? kariub

en®s..baliuj, ieškoti Jietuvių; iš tus." Dangus nusigrįžo, veiiiai

(Tęsinys)

rikiuotės du iššokę prieš komi-į 
siją. Vienas nuvožęs karišką ke- j 
purę: “Aš esu lietuvis. Jeigu ne 
tikit, tai — “Lietuva tėvynė mū 
sų, didžiavyrių žemė*’, padainiui 
pasakęs lietuviškai, kitką pasa
kęs rusiškai. “Tegul bus pagar
bintas Jėzusas Kristusas”, ant 
ras šaukte iššovęs.

Man pritarė du kauniečiai, 
Liaudies Seimo nariai. Vienas 
liko Lietuvoje, kitas šioje pu
sėje. Jie, tiesa, nesiryžo patys 
ką 'nors daryti, bet pažadėjo man 
paramą, jeigu kada kas ir jų 
atsiklaustų.

Garmaus ir Giros susisiekimas 
su Pozdniakovu —- visai me-, 
kų niekai. Pozdniakdvas iš pra
džių labai nustebęs, net nepaslė 
pęs išgąsčio. Kaip tokia mintis 
atėjusi?! Juk respublikų sąjūn 
ga toli prašokusi siaurus tauti
nius interesus ir simbolius. Kiek 
atlyžęs, Pozniakovlas 'atsisakęsį 
tuo reikalu ir klbetis nes jis —i 
diplomatas, jau gatavas grįžti 
į Maskvą.

Garinus man pasakojo ir liu 
dnai juokėsi: kokia visa teroro 
sistema^ kokie menki pliušinų, 
sabakevičių, vziatkovičių išperos 
apnyko mūsų šgalis. Senas demo 
kratas, už lietuvišką, pažangią; 
veiklą kentėjęs jaunystėje, be
veik verkdamas pridūrė: “Nie
ko neliko. Ką galim pavieniai —■ 
padėkim. Aš numatau baisią ryt, 
diepą”.

Tadą mudu 
kitą palaikyti,

sutarėm vienas’ 
padėti, kur bus 
mūsų žmogui; 

šitai ir šiandienMūsų žmogui.
pažymiu. Jie ne mūsų, jie ver-į 
gu, pavergėjų šaknis. Jie, iš gi
lumos Azijos totorių rimbo šimt: 
mečiais plakti, vergų svajone—< 
keršto saldume, apsimetime pras^ 
tumę šimtmečius, Išradę kerštinl 
ga vergijos sistemą, parazitingu. 

rpię, nepajėgdami darbu, saiku, 
gyventi žmoniškai, ir j^sau:

nesidomi rusu, kartą pasakė iš į — Lietuvos vyčių tautinių šo- 
sovietų grįžęs lietuvis. Iškakę kių grupė pakviesta dalyvauti 
save apgaudinėti ligi neapsako-. Moraine Valley Community ko
mo įsimelavimo, jie patys neži- legijoje Šį šeštadienį lapkričio 
no ir nedrįsta pklausti: kas gij26 <1. ll:3(L-val. ryto. Grupės 
tasai komunizmas, ks gi Mark-^mokytojas ir ^vadovas yra Frank 
sas, Leninas, Stalinas, Chruščio Zapolis iš Evergreen Parko, 
vas ? Kas amžinai taisomoji so
vietinė istorija? Vakarykščio 
apsipiaudymu šiandie grąžina
mas niekšas, kuris apsspiau-

daras namo ir laikraščio reorga
nizacinius sunkumus, remdami 
naujuosius projektus ir atnau
jinimo darbtisj prie kurių pri-1 
sideda nauji skaitytojai.

| — Talman Grocery, 2624 vV. 
69 Si., galima gauti Naujienas 
ir kitą lietuvišką spaudą. Savi
ninkė yra p. Kupcikevičienė.

— ALT Sandaros So. Bos
tono skyrius savo tradiciniame 
rudens bankete renka našlių 
karalienę, š. m. lapkričio 6 d. 
bankete tas titulas teko bosto- 
niškei Marijai Anilionienei, ku
ri karalium pasirinko savo kai
myną Joną Jonaitį.

— Mokslo ir kūrybos semina
rai įvyks lapkričio 23-27 d. Chi- 
cagos Jaunimo centre. Ten pat 
bus ir ti-sis Lituanistikos insti- 
tuto suvažiavimąs. Seminaruo
se Naujienas atstovaus Vikto
ras Karosas.

Namai, lema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, lemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Di. Virginia 7-7747

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

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

ŠIMAITIS REALTY

Kaip visa tai pakelia jie 4— 
rusai? šit kur žmogaus; ir pa
saulio likiminis klausimas ir kai 
tinimas

ir šiandien žarijomis viduje Me
ga anas ilgas ir graudžiai bevil
tiškos dienos pasikalbėjimas , su 
daktaru Garmum. Kiek daug 
buvo reikalingų ne programos, 
ideologijos, bet menkiausio už
tarimo rekomendacijos, pastogės, 
O padėti? Kaip mažai, kaip pavo 
jinga padėti.

Mano pasikalbėjimas su vienu 
iš kompartijos viršūnėje buvo, 
toks, kokio tikėjomės. (Nemi
niu pavardės, jis ir šiandien Lie
tuvoje, aukštai). Kompartietis, 
spėju, jau buvo iš ko nors girdė
jęs apie mano pastangas išlaiky
ti himną ir vėliavą. Jokio išgąs 
čio jis neparodė, palydėdamas 
iki durų dar kartą priminė man,' 
kad 'tokio paskalbėjimo su jūo1 
neEuvę.T ai būsią abiem parang 
kiąu.

— Mokslo ir Pramonės inu- 
ziejus kviečią atsilankyti į ka
lėdines programas “Christmas 
Around the AVorld”, apžiūrėti 
įvairių tautų kalėdines eglaites 
rotundoje, dalyvauti dieninėse 
ir vakarinėse programose. Tar
pe keletos tautu delikatesų, praį 
nešime spaudai yra minijna lie
tuviški lašiniuočiail Įvairįų cho
rų ir tautinių grupių programos 
bus gruodžio i-18 d. Be to, mu
ziejuje yra .Ukrainiečių Moterų 
lygos lėlių paroda ir UNICEF pa 
ruošta tarptautinė vaikų kūry
bos paroda. < ’ / ; ; •

— Vytauto’ F. Beliająus lei
džiamas folkloro ir tautinių šo-j 
kių žurnalas Viltis, pasipuošus 
kalėdiniais piešiniais bei ilius-' 
tracijomis, pasiekė skaitytojus,- 
Aprašomi lenkų ir kitų tautų 
kalėdiniai papročiai, duota įvai
riomis kalbomis kalėdiniai svei
kinimai, juos' pradedant lietuj 
viškai, latviškai ir estiškai, ąo 
užbaigiant .Svahili kalba. Gau-i

♦ Tony Paznękas, anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią .6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė į 5339 ISq. Wash te-, 
naw Ave. Jis yra vyriškų ir 
moteriškų drabužių siuvėjas ir 
pritaikymo profesionalas.
...• . Tel. Gr. 6-7603. - (Pr.)‘

♦ Daugelio dailininkų darbų 
parodą galima aplankyti Čiur
lionio Galerijoj, Idc., 4038 Ar
cher Avė., ’ Midland Savings 
B-vės darbo valandomis arba 
susitarus tel. 436-1722. (Pr.)

Dailininko Arvydo Algmino 
paveiksiu paroda atidaroma Čiur 
lionio galerijoje Jaunimo Cent
re gruodžio 9 d., penktadienį, 
7 vai. vakaro iki 9-tos vai. šeš
tadienį, gruodžio 10 d., ir sek
madienį, gr. 11 d., lankymo va- 
Įandos nuo 10:30 vai. ryto iki 
9 vaL vakaro. -

♦*- ’ -A- £

Tokiom pat; valandom’ paroda 
‘su informacijos apie tąutimųlĄuš atidaryta' ir; kit^’ savaitgalį 
šokįų; grupes ir šventes bei 'feąi juodžio; 16<17 ii' 18 d. ^aro- 
tivąlius, tarp; • j ų visp ’ puslapio^ da uždaroma- gruodžio-18 drsėk- 
[Įzraelio šokių-pnątitųto ~‘T)alia$ tiiadienp Įėjimas laisvas. (Pr.)

šokių-grupes ;ir šventęs bei’fėsA

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuominlnkda

4243 W. 63rd St., Chlugu 
Tel. 767-0600.

L

HELP WANTED — MALk 
Darbininkę Reikia

A. G. AUTO REBUILDERS 
need Auto Body Combination man. 

Steady. 
CALL 776-5888.

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
hutų namų 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 butu mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000.

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

HELP WANTED — FEMALE Į

REIKALINGA MOTERIS gyventi 
kartu, ir - prižiūrėti chroniškai ser-- 
gančią moterį. Duodamas kambarys, 
maistas iF mokamas atlyginimas. Tęi- 
rautišJ>oJfcSO4vąį. jyąk/TęL ,4^Į-9589.

s- ?.-? REAL ESTATE
* ' 2625 West* 71st Street
4. ?TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

-L>-J

(Bus daugiau)

Namųizoliacijai, proiėsio-

venitno anklų kalboje.iliustn 
ta atitinkamais -bei lietuvių b

MISCELLANEOUS”" 
• įvairūs Dalytai

LABAI PIGIAI išnuomojamas kam
barys moteriai-su visais patogumais, 

kambariu' vieno asmens bute. Pa
geidaujama, prisidėti prie švaros pa

• J® kdiajiti.>— kreipkitės į Lietuvių Įstaigą
AiaWiti Travel Sėrviče Bure;
-'i606 

;v'' ■? - TeleĘ. 312 238-9787
; - • tNenibkaoias' patarašriSaaą'; užsakant lėktuvų, tranktoin', laivu kdio- 
įffi* (cruises); ’ riešbuči^Į tų :-i- .-
me kefibmu draudimus;-C 
Swianjme<:iškrietimus rii 
nxacijas visais ketiOTių reik .......

. • Taupykite skrisdami-' Charten 
fi aidste ^'prieš 45 - 6G dienų: • X

apslankymui Amerikoje ir teiki HTnę .irtfnr

informaeiriis skelbitjl^s. žurrią- 
•fas ;yra 39 psl.‘ kainuoja 
ų; metams ^$7.-. Adresas: Vi _

Briiajus,PQ Box 1226
Denver, Gpforaiįo.^82&X. Tet

RENTING IN GENERAL

w—— i ■■■ ■ ■■■% 
f .? ELECTROS {RENGIMAI, ' 1 
r r PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirburir. užmiesčiuose greit, ga- 
rantuotaLir-sąfiningai -s»
- KLAUDIJUS PUMPUTIS - 

4358 - So. Washtenaw ‘ Avo.
| Tol. 927*3559

-_  Antanas Stapulidnis j is
Bostono, Lietuvos kariuomenės 
kurejas-savanoris ir pulkinin
kas, už nuopelnus Lietuvai ir 
organizaci j ai bei visuomenei,. pa j 
keltas LEVS “Ramovė” Garbės: 
nariu. Ji rekomendavo tos orJ

v

NAUJIENOMS šiemet suėjo 83 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
AmezlEM neturtu aiennėtto steigėjus bei UetuvUkoe (pandos ptram 
Ks Ir stllekant būtinas psrtf&M lietuvybės KHWrnnl AaJ
Mamas Jltajiani ptatlnbne vsjun. '

4AUJ1KN06 tvirtai «tvri Ir beveja ai Uataves & verarfta ttetsvfa laterj 
aMdamo* Ir aeaidėdasua | aandėriia m ekupentals ar Ji ifalfc

JtAUJiEEbS palaiko ritas Hetuvtn demokratines gnrpea. Ja bendras laatlta 
rijas Ir ramia viaq lletuvfn bendrnostus dirbu* bet tftriug.

RAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą štato parimettan, reto 
i rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 

Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Naujie

^—-Sandaros <10’. ’ gaųš^
Į^siriia^sį.-jąu
■jY^dyloš inįl* 

ganizącjjos So. Bostono skyrius.; it*- kilų netikėtĮniĮnĮų, hąi^ 
Kariuomenės šventės proga sky- jojo redaktoriaus G.-j. LėzaušP 
riaus valdyba ruošia kovotojų] ko ir buvusių bei nąūjų bendra- 
ūž Lietuvos nepriklausomybę 
minėjimą lapkričio 27 d. Kal
bės rašyt. Liudas Dovydėnas* 
programoje dalyvaus kompoz. 
Juliaus Gaidelio diriguojamas 
jvyrų sekstetas ir Onos Ivaškie- 
tnės vadovaujami vyresnieji tau- 
Įtinių šokių šokėjai.

jojo redaktoriaus G. J. Lazaus^

darbių pastangomis atgauna 
lygsvarą ir nepraranda reikš
mingos vietos Amerikos lietu
vių gyvenime. ’ (Reikia tikėtis, 
kad laikui bėgant vėl taps sa
vaitraščiu visų lietuvių naudai 
ir gerovei. Teko patirti, kad 
skaitytojai pilnai supranta San-

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NORFTKTKN?.

26«8 Wed «Mth St, Ctdexgo, DL 60629 < TeL 8-2787 
Dideli* Marinkime* gero* rūUot (volrfy Rrokfgu 

MAISTAS ii EUROPOS SANDGLIŲ, '

ai.ti

□ Siunčiu

Oiąukit e Airtaiją; tėfz4344 094. 
: :■ (Pr.)

— Supažindinimas; su Prano 
Čepėno Naujųjų laikiį Lietuvos 
istorija bus trečiadienį lapkričio 
23 d., 7 vai, vak. Lietuvių Tau
tiniuose namuose, 6422 Soutb 
Kedzie Avenue. Kalbės istorikas 
Vincas Trumpa ir kiti. Įėjimas 
laisvas. ■'

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajam komlrij* Jubiliejinių metų prop

rrmdiną toUmesnlems darbams ne tik laikrailo. bet Ir visus ifeMjoa 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos tmontp gerovei, «Wmt visuotino Be

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

KAINUOJA: Chlcapele Ir Kanedo]e meteme — $3QJM, poeel mefv — FILM 
Mme mėlt. — $130, vienam $3.06. KHoee JAV rieteee metam 
w $2600, pusei metę — $1400, vienam m6n. — $238. UMonlue 
H — $3100 mėtom*. IvalpcžMmol aiunSama oavaHę ~r—Hm t1 

prašėm* naudoti žemiu aaaafi< atkarpą.

AB JAU PAS1UAKETE 
SAVO TESTAMENTĄ?

LIETUVOS AIDAI4oL Naujiem >r«mn«rat*L lihiBejlnlc

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienai dvi savaites raripajti-

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUrmi GIFT PARCELS MRVKB

2501 W. 69* $4, Chkag., HL «M29. — T*L WA
TM. mtm

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ’‘Sūduvos” išleista
knyga —

PAVARDE m VARDAS

Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
$eit. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDZlONYTt .
2646 W. 71 $f Street, Chicago, llllngj^60629 

Telef. - 778-5374 . -

> ‘ 'i k - ■ •- - - - ’ * j- ' ^**ww-* *

T^NVGMCUĄįMAS nebrangus 4-rių.
aukšte Gage 

ParkO’ąpyHSkęįe, pagyvenusiai porai 
ar'pensui' ‘ Skambinti rytais 
iki* 12-tos ’vakare po 6-tos vali

Sn legališkotnis formomis
Knyga ra formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legalijko 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago m. 60608 
kas non Įvesti madą, kad ben 
dradarbiavimis.su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant ra 
jais konfrontaciją < pa vergtie-

62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
J '< Kreiptis ,

4645 5o. ASHLAND AVE.
5234775

♦ Jeigu pora lietuvių, vyras 
sų žmona, važiuotų į Phoenix, 
Arizoną, tai aš norėčiau kartu 
ten nuvažiuoti. Skambinkite 
vakarais, po 5-tos vai. 927-7414.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pu vteofsteH 
lietau talMainką 

Chicago je

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

TeL 26X5826 
(įstaiga*) ir 
677-8489 

(bato)

185 North Wabaah Ar«n»

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ii 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie 
kuomet nebijojo ir nebijo kotu 
frontacijos, nors dabar daug

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantiĮ ir palikti 
įvairią tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

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

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th. STREET

TeleA: REpublIc 7-1941

M. i f M K U I 
Notary Public 

INCOME TAX SERV1CI 
425? S. Maplewood. Tab 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybė* pra- 
lymai ir kitokį blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P, NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 

Chicago, IIL 60832. Tel. YA 7-598C

BEST THINGS IN LIFE
1^(1 Frank Zapolla
(208Vi W.vsni St. A 

GA 44654 ,ZX,
IMfURANCf

blate Farm Life Insurance Company

gfVG**®“
•o more wH1 Itvo

‘W

HEART 
FUND

MAWMMQA CtoKASO A AL—Wedngoday Novsmbar 231977

dradarbiavimis.su



