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PATARIA KELTI JEI
PLANUOJAMA DIDINTI LAIVYNĄ, JJ 

t GINKLUOTI MODERNIAIS GINKLAIS
, - r t . _ •

.y,:, SENATORIUS JOHN TOWER IŠREIŠKĖ NAUJOSIOS
; . ‘Vv’’ ADMINISTRACIJOS NUOMONĘ

WASHINGTON, D.C. — Bū-.  ----- ----- —
simasis .Senato karinių reikalų 
komiteto pirmininkas sen. John 
G. Tower (R., Texas) pirmadie
nį kalbėjo Užjūrio rašytojų klu
be. Daugeliu atvejų jo kalba iš
reiškė .naujojo' prezidento Ron-

• aid Reagano' nuomonę, išreikštą 
rinkiminės kampanijos, metu bei.

VIENI GENGSTĖRIAI LIU
DIJA PRIEŠ KITUS

PEKINAS, Kiniją.Antra
dienį liudijo 49 metų gengstę- 
ris Yao Wenyuan. Jis buvo ko
munistų partijos politinio biuro 
narys ir liudijo teismui apie 

kitomis progomis.1 ’' i J971 n,eh* prieš Mao
Senatorius Tower siūlė pir.1 Cetungo vyriausybę. Jis tvirtino, 

miaūšiai sustiprinti Amerikos a i Siirno s a pries i ao e- 
laivjrn,: Jis pareiškė, kad Indi-i‘Ung » ^.tas gengste-
į 3 , . j., . ixi- ris Wang Hongwen. Lzpakalyjejos vandenyne reikia nuolat lai- > . .. . x .i ! j , . « .stovėjusi Mao Cetungo žmonakyH eskadrą laivų saugoti naf- • . J Tr. ~ . v , , -. . ė x n -i i i Dziang Kmg. O prieš ketveriustos pristatymą iš Persu įlankos.’ x ? v.' n * • - r Ji • metus, kai buvo ruošiamas per- Prez. Cartens ją sudarė pasius-1 . va - ii' -- a ii x . rT (versmas ne tik pnes Mao Ce- damas- laivus is Atlanto ir Ra-į, , • . . t . .t >/ u : , i • -i * tungą, bet ir pries kitus Centromiojo vandenynų laivyno, reika-4, L . , .y. .v. s ■ . ■ . komiteto nanus, tai tam, per-lmgo šių sričių apsaugai— at- { ’ • tA‘ . . v 3 5,.. . * 1 versmui vadovavo Dziang King,’ spirciai pnes vis didej antį ir m o- &
dernėjantį Sovietų Sąjungos lai
vyną, ' yWę po\andeninįps lai
vus? ’ J / V

. Mao Cetung'našlė.
Salėn susirinkusieji nustebo, 

išgirdę lokius žodžius. Iš jjareiš-

. mas karinių dalykų žinovu. Jis ,wnai_nesusnare, nes: aaoar vie- 
buvo numatytas Gynybos sekre- į 1U . ;us‘ .
tor,'urn,.,bet.Ė, Roaganas pereis-'1^ ‘abaI■'!»?»!"%
tė, kad jis bus daug naudingos-,mul .aiff. 11 ?. 1 ao en" 
hJc Spnaf a 1 • ' t JTUan lr Wan§ Hongwen- Susi-

. 7" aT' l į. rt. a įdaro’ įOW,.Jok gai kuriems< Atsižvelgiant i Sovietu grėsmę ’ i r • •x '• j . gengstenams busdabai sun^u,is--jurose, jis/ patare steigti; d_vi ° %- / ' . .. , ,
grupes transporto laivui gi lai- !^611.^.1 d-Va'

turėtų būti eOOlaiūįPrė-^.131.0^“^ “tarmę re
zidento Carterio administracija ' vol,ua» Mtėms?kompartijos 
buvo panaikinusi strateginiai, -J
svarbų Indijos vandenyno lai- Į 
vj’ną, sumažinusi laivų skaičių: 
ir panaikinusi naujų atominių 
ginklų gamybą.’ šią gamybą rei-

VAKARUOSE IŠKRITO ' 
DAUG SNIEGO

SALT LAKE CITY, Utah. —
kės atstatyti laike trejų metų be-Sekmadienį: ir pirmadienį Utah, 
dramąUząąjęąl^aip pa.t jif ipa- ^Colorado, New Mexico ir Neva- 
minėjo specifinius ginklus po- dos valstijose iškrito labai daug 
vandeniniam’ laivams.

Kalbėdamas apie.žmo*nių trū-, 
kurną, senatorius Tower pareiš
kė, kad armijai reikia virš 45 
tūkst. seržantų, laivynui trūksta 
22,000 žemesniojo laipsnio kari- > 
rankų, o aviacijai daugiau kaip 
6,000 pilotų. Apie-pakeitimus 
gynyboje prez. Carterio admi
nistracija nepainformuodavo są
jungininkų ir todėl kildavo ne
susipratimų.

If-..*/

^ITALIJOJE ŽUVO

PADĖKOS DIENOS
džiaugsmas

EMPIMA RUSIJOJE *
PABALTIEČIŲ ATSTOVAI LANKO MAD

RIDO KONFERENCIJOS DELEGACIJAS
PATS PIRMASIS PABALTIEČIŲ SUSITIKIMAS ĮVYKO 

SU VATIKANO DELEGACIJOS VADOVU7
(Tęsinys)

Švedijos delegacijos atstovas, 
priėmęs pabaltiečius, buvo Jan

i Lundvik, ambasadorius ir šve
du delegacijos šefo' pavaduoto
jas, o Olandijos delegacijos var
du pabaltiečių atstovus priėmė 
pirmasis delegacijos sekretorius

j H. J. Hazewinkrl.
Kaip galima-spėti, Švedijos de

legacijos atstovas nedaug ką pa
sakė, nes Švedija gana artimas 
Sovietų Sąjungos kaimynas, o 
olandų delegacijos atstovas aiš
kino, kad Olandija pripažino į 
Sovietų Sąjungą tik po Antrojo 
Pasaulinio karo, taigi po Pabal
tijo valstybių užgrobimo, todėl 
jiems nebūtų patogu šį reikalą 
Madrido konferencijoje iškelti.

Kiek skirtingos žinios buvo
gautos iš pabaltiečių atstovu < .. 4 . 'T.v. , _ .. Tr j j.’ i vis žurnalistas A. Miciudas. Rei-apsilankymo pas Kanados dele- į . .. x ,f , . , , ... ■ kią manyti, kad jie tą lietuviuRaciją, kurios vardu pabaltie-1 : Vf > ,~..—_...—. 2. -.. ■ atetovavima M a dnds tinkam aicius priėmė D. S. Anstis, vienas;'

j Kiek teko patirti, tik viena 
Suomijos delegacija ligšiol atsi
sakė priimti pabaltiečių atsto
vus dėl mums suprantamų prie-

domo kolonializmo.
Iš pokalbio su dr. Kampe!- 

man susidaro įspūdis, kad 
JAV-bių delegacija yra pasiry
žusi Madrido konferencijoje iš- 

! kelti Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės klausimą, kaip Eu
ropos politinį reikalą.

Dr Kampelman pabrėžė, kad 
; padėtis esanti geresnė negu Bei- 
grado konferencijoje, nes nie
kad nebuvęs sudarytas toks 
tamprus ryšys tarp NATO vals
tybių kaip Madride? konferenci
jos metu.

Po lapkričio 21 d. vyks pabal
tiečių susitikimai su kitų Vaka
rų Europos valstybių delegačių 

į jomis, atvykusiomis į Madrido 
: konferenciją. Gaila, kad iš lie- 
i tuvių bus pasilikę tik kun. dr. 
i J. Prunskis ir Argentinos lietu-

SENĄ, SUPLEIŠĖJUSIA PLOKŠTELE
JAV ATSTOVAS SAUGUMO TARYBOJE PATARIA 
SVARSTYTI PAGRINDINIŲ TEISIŲ MINDŽIOJIMĄ

MADRIDAS,. Ispanija.— .
atstovas Jerome J. Šestak (Shes- his, ■ __
tack) 35 valstybių atstovams į Taigi, padėkime į šalį tą seną : 
Europos saugumo ir bendradar-1 pasaką 
biavimo taryboje patarė svars
tyti pagrindinių žmogaus teisių 
mindžiojimą visoje Sovietų Są
jungoje. Besikreipdamas į rusus 
atstovus minėtoje taryboje, jis 
tarė:

— Sovietų Sąjunga privalo 
pagerinti pagrindinių žmogaus 
teisių gerbimą ir.nustoti grojus 
tą pačią sulūžusią ir supleišėju
sią plokštelę, tvirtinant, kad tai 
yra Sovietų valdžios vidaus rei
kalas, ^pasakė šetakas 35 vals
tybių atstovams.

— Tarptautiniai reikalai pas
kutiniais metais aiškiai parodė,

NAPOLIS, Italiją. — Praeitą iš Kanados delegacijos šefo pa-, 
■sekmadienį žemės drebėjimas vaduotojų.
(pietų Italijoje buvo toks didelis, ' . , x ___, ___
j kad tiktai šiandien italai pra- Kanada tiki į tyliąją diplomati-

Jis pasakė pabaltiečiams, kad

TAV >p5> taiVnc no -j Įdėjo susivokti kokia didelė buvoja ir kaip pavyzdį paminėjo, v .. ■ ... , l “ - 1JAV ica taikos ir pastovumo reika-. , . . - ; '... v , .'. , . . . zascių. Po Vlado šakalio pabe-Sheš-.-lus,,.— pareiškė šestakas. — I1“ nelalnie' . ., , . -į.. J kad Kanados atsekimas .šennu, ■ g * su,
— jTaigi, padėkime j šalį ta sena sujungme Jja pats. gertas « jQ
tdar-lpasaka ir vietoj sutrūkinėjusio^ s“be’ kad ^V0-.2OO, vakare ts visų kttu kraštu. padedanti pabėgti Soviitn pilie-
___  -i i va ,f . , ■ nrideio. kari žuvusiu skaičius ~ , . . . . _ . x

sniego. Vietomis tas sniego klo
das siekia iki 10 colių. Sniegas

’sustabdė trafiką svarbiausiais
kalnų keliais. Daugelis keleSytip
negalėjo išvažiuoti, nes sniegas

■ visai .sustabdė susisiekimą.
Į Vietomis sniegas užgulė elek-
. tros laidus ir juos nulenkė iki kad masinis žmogaus teisių min- 
žemės. Visa eilė miestelių liko džiojimas yra ne tiktai vidaus 
be elektros srovės ir susisiekimo, reikalas, bet jis labai aiškiai lie-

! pridėjo,; kad žuvusių skaičiusi 
Į siekiąs 300, o pirmadienio naktį 

hi Ijau paskelbė, kad nelaimės me
tu žuvo virš tūkstančio. Italų 
policija ir aviacija negalėjo 

j daug ko padaryti, nes neturėjo 
į susisiekimo priemonių. Pirma- 
I dienio vakarą vyriausybė pasiun
tė ’parašiutininkui, kurie '■ turėjo 
trumpų bangų radijo aparatus 
ir pirmieji pranešė apie didelę 
žemės drebėjimo nelaimę.

Gen. Lin Piao buvo įsakęs aviacijai nužudyti 
Mao Cetungą, bet perversmas buvo išaiškin
tas. Jis bandė pabėgti Rusijon, liet jd lėktu

vas turėjo nusileisti Mandžiurijoje, kur
- ■ generolas Lin Piao žuvo. ~

— Manoma, kad Ronald Rea- 
ganas paskelbs kabineto sąstatą 
tik sekančio mėnesio pradžioje. 
Kabineto reikalais jis tarėsi su 
George Bush, senatoriumi Paul 
Lexalt ir kitais. Padėkos Dienai 
jis išvyksta į savo ūkį prie San- 
ta Barbara, Cal. Ten bus ketu
rias dienas.

K A LENDO RĖL IS
Lapkričio 26: Jukunda, Leo

nardas, Aušrelė, Jauda,,Dobilas, 
Švitrigaila.

Lapkričio 27: PADĖKOS 
DIENA, Bilhilda, Virgilijus, 
Girdutė, Skomantas, Eidimtas.

Saulė tekar6:15, leidžiasi 4:34.
Oras debesuotas, vakar* pigs.

plokštelės apie “vidaus reika- i 
lūs”, pradėkime rimta darba. 

Šestakas kreipėsi į Sovietų 
bloką ir prašė Helsinkio aktus 
pritaikyti praktiškame gyveni
me, atidaryti duris emigracijo- Į 
je ir baigti diskriminaciją prieš j 
žydus, ukrainiečius ir kitas mą-1 
žas tautas. Šestakas pastebėjo, i 
kad paskutiniu metu žydų emig
racija sujnažėjo bent 50%.

Šestakas pridėjo, kad visa eilė 
Europos tautų komitetų turi il
giausius sąrašus žmonių, nega
linčių susijungti su savo tėvais, Į Keliai, be plyšių, buvo užversti liekna, aukšta blondinė estė iš; 
broliais ir seserimis. Jis patarė I nuslydusiais kalnų pakraščiais. Toronto.
Sovietų valdžiai imtis priemo- Kaimai ir miesteliai palikti be j Dr. Kampelman mus nusivedė 
nių pagreitintų vizų davimui ir vandens, elektros ir telefono. į didelį posėdžių kambarį, kuris 
išleidimui šeimos narių į už-į Vietomis ištisi kaimeliai žuvo, skirtas NATO valstybių pasita-j 

' Išsigelbėjo tiktai tie, kurie laiku rimams (caucus). Pokalbis su' 
suspėjo pabėgti į laukus. ;dr. Kampelman užtruko bent i 

Parašiutininkai apskaičiavo, pusę valandos, šalia dr. Kam- i 
kad žuvusiųjų skaičius siekia pelman dalyvavo ir viena iš 

JAV-bių delegacijos sekretorių 
— jauna brunetė su ilgomis ka-, 
somis bei Raymondas Česonis,! 

į bet jie į mūsų pokalbio eigą ne-! 
įsijungė.

Mes bandėme aiškinti, kad 
žmogaus teisės yra neatskiria- ■ 
mos nuo tautų teisių ir mums ; 
neaišku, kaip galima kalbėli ; 
apie žmogaus teises tuose krtiš-1 
tuose, kurie yra svetimoje ver- 

 - „„ . _ . gijoje. Taip pat mes sakėme, , . , • • i • todėl jam rupi aiškiai išdėstyti . , „ , ,tai nebus pnešingi veikian- „ J v . . J ■ kac Pabaltijo tautos vra ansi-e . . . . , T. Reagano užsienio politika. , -i . .tiems Sovietų įstatymams. Jis ' sprendusiot visiems laikams bu-
nurodė, kad Sovietų valdžia lei-į Senatoriui Percy apsunkino ti laisvomis, kai jos po Pirmojo’ 
do 15,000 rusų vesti užsieniečius Į padėtį Brežnevo pareiškimas. Pasaulinio karo atstatė savo ne
it yra pasiryžusi duoti daugiau 
tokių leidimų.

Praeitą ketvirtadienį po pietų 
pabaltiečių atstovus priėmė
JAV-bių delegacijos šefo pava-į sutikęs tik vieną vienintelį seną 
duotojas ambasadorius dr. Ma\ suomį, kuris jam davęs kepalą 
Kampelman Madrido konferen- duoribshr kiek sviesto, kas jį įga- 
cijos-rūmuose. Pabaltiečių dale-i lino tęsti savo pavojingą kelionę 
gacijos skaičius buvtf nustaty-Į į Švediją.

Kiek netikėtas atsitikimas įvy
ko, pabaltiečiams bandant ap
lankyti Portugalijos delegaciją, 
kuriuos turėjo priimti.dr. Ruy 
de Brito e Cunha, Portugalijos 
delegacies šefo pavaduotojas.

tą.ą tik po vieną nuo kiekvienos į

čiams iš bolševikų “rojaus”, 
nors šakalys sako, kad.jis buvo

pabaltiečių tautinės grupės. Lat
vius atstovavo Latvių Pasauli
nės Federacijos pirmininkas dr.

I SpiFners, lietuvius — ALTo pir-
Parašiutininkai nustatė, kad rrųninkas dr. Kazys Šidlauskas,

’ t A, V CL -vA AT V-ZfcJ JU K VA V VA VA W vz- V V-' f •

buvo supleišėję visi kalnų keliai, o estus - viena jauna, graži, Į Vykstant pabaitiečiams į Portu-

sienį.
Šestakas pastebėjo, kad Hel

sinkio aktai liepia leisti naudo
tis vieni kitų informarijų šalti
niais, tuo tarpu dabar Sovietų 
valdžia trukdo Amerikos, Aro--------------------
kieti jos ir Anglijos radijo pra- j SENATORIUS PERCY NORI 
nešimus apie įvykius Europoje. Į

Šestako kalba padarė gilų I 
įspūdį į visus Helsinkio aktą pa
sirašiusių valstybių atstovus. 
Žodį turėjo tarti Sovietų atsto
vas S. A. Kondrašev. Jis sutiko, 
kad Sovietų valdžia yra pasiruo
šusi bendradarbiauti tiktai tuo 
atveju, jeigu tarptautiniai ak-

— Aukso uncija antradienį 
kainavo $604.

iki 3,100 žino'nių.

IŠSIKALBĖTI MASKVOJE
MASKVA, Rusija. — Senato- ( 

rius Charles Percy atskrido j 
Maskvą išsikalbėti su Sovietų 
vyriausybe įvairiais R. Reagano 
užsienio politikos klausimais.1 

t Sen. Percy tikisi tapti Senato 
užsienio komiteto pirmininku, I

gal.jos ambasadą, mūsų taxi bu- 
(Nukelta į šeštą puslapį)

5

r. ngiasi

priklausomas valstybes. Mes tik 
norima, kad Sovietų Sąjungos 
agresijos pasėkoje sutrukdytas 
to laisvo Pabaltijo tautų apsi
sprendimo vykdymas būtų al

mėsiąs tiktai su Reagano paskir-' statytas. Kitaip, Sovietai gali šu
tais-Įmonėmis, kai prezidentas tikti, kad reikia padaryti ple
kais patvirtintas ir nauji žmo- biscitą, pvz., Estijoje, kai joje 
nės oficialiai .bus paskirti eiti estai jau bus atsidūrę mažu

moje dėl Sovietų Sąjungos vvk-

Vos spėjo sentaorius Percy at
skristi į Maskvą, Brežnevas pa
reiškė, kad.jis sen. Percy nepri- 
imsiąs ir jokiais atomo klausi
niais su juo bekalbėsiąs. Jis kai-

:— Turkijoje, 60 mylių atstu
mai nuo Ankaros, Damacjobąsi 
kaime kilo gaisras, kurio metu 
žuvo 97 moterys ir mergaitės, atsakingas pareigas.

Sen. Charles Percy 
praleisti Maskvoje 
vaite, kad galėtu 

su rusais apie R.
planuojamą JAV 

politiką.

išsikalbėti 
Reagano 
užsienio



šinosi jos motina, “aš negaliu 
skirti penkių svarų sterlingų už 
lėlę.” . į

“Kodėl ne?”, .Nutraukė Do
ris. “Mes galėsime parduoti tė-‘ 
velj vėl už penkiūs tūkstan
čius.“

■n
t

;lą—kirpėjo.
Kitas sužvėrėjęs kirpė-

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

Magaryčios
• Montessori vaikų darželyje 

kapcliJaas aiškino apie Adomo 
sutvėrimą ir klausė Birutę, kiip 
buvo sutveria Ieva? Birutė at
sakė, kad Dievas nebuvo pilnai 
patenkintas tvariniu ir nutarė 
dar kartą pabandyti.

• Modernus mokinys, gavęs 
labai blogus pažymius, siūlė 
tėvams skųsti teismui mokyto
ją ir mokyklą už charakterio
sužalojimą ir laimėti daug pi- 

4 nigų.
I

• LB ambasadoriui Washing- 
i lone ir PLB vadams bei bitinin
kams žinotina, kad sostinėje pa
nelė Laliellevon Partridge savo

’salione DuPond Girele pradėjot

100
• pen- 
Liku-

Apie karalių ir jo pačią
įgulės”. Žinoma, kumelukas bė-Įvisokio krudo mėtymo terapiją, 

go paskui kumelę. <Jau yra įrodyta, kad tai yra la-
Parvažiavo ponas, atrado pa- bm gera priemonė koinprohii- 

darytą provą: “Dabar”, sako,:tuoli VLIM ir J° pirmininką.
negaliva gyvent, turiva skirtis, ■ Australijos valdžią kritika- 
nes tu peržengei mano provą. v0 parlamentas už pataikavimą 
auk sau ko mylimiausią daiktą kaliniams, ir už pinigų švaisty- 
iš mano dvaro ir eik kur tau )ną Matote,- Sidnėjaus kalinės 
pasidaboja ’• ; pasiskundė, kad valdžios duodam

Prieš persiskyrimą ponas iš- IUOS kelnaitės yra nepatogios 
<ėlė balių, suvadino visus bau- dėvėti. Valdžia jčhis parūpino 

prancūziško stiliaus apatinukus.
;r kada ponas nusigėrė, liepė ji J 
ižkinkyt arklius. įsidėjo peną į; 

tyežimą, parsivežė pas savo tėvą' 
Į stubą, pasidėjo kulį šiaudų, i 

paguldė ir pati atsigulė; 
žiūri ir ’

Vieną kartą ponas išvažiavo 
j miestą su reikalais; tuom tar
pu pribuvo į dvarą žydas ir lie
tuvis ant pro vos. Jiedu važiavo 
ant prekmečio susidėję: žydo 
buvo vežimėlis, o lietuvio ku
melė. Bevažiuodamu jiedu apsi
nakvojo viename kaime ir tame 
laike atsivedė; toji kumelė ku- 
meluką. Užsikėlę iš ryto rado tą 
kumeluką po vežimu gulint, ir 
dabar žydas sako, kad kumelu- džiauninkus, davė gert ir valgyt 
ką atvedė jo vežimėlis, o lietu
vis — kad kumelė.

Išklausius ponia skundą abie
jų šalių, atsiliepė: “Aš pareitą 
vasarą pasodinau bastučius ant 
upės kranto, tai vieną naktį iš
ėjo iš upės lydekos ir visus ma
no bastučius nuėdė”. "Poniute, 
ar tai galimas daiktas, kad ly
dekos, išėję :š vandens, galėtų 
nuėsti bastučius?” sušuko žy
das. ‘‘Kodėl ne, jeigu vežimas 
gali atvesti kumeluką, lai kodėl 
lydekos negali' nuėsti baslučių? 
Xa, tu, žmogau, veskis savo? ku- 

'e 

melę, o lu, žyde, vežkis savo" ve
žimėlį, tai paskui katrą tas ku- 
nielukas bėgs, tai. prie to pri-

Kentėti galima
Žinoma, ką besakyti, kiekviena, profėaija turi sa

vo broko.
Imant nors ir tokį menką ir paiką 

Ir čia be broko neišsiverčiama.
jas laisvą dieną iki tol aptašo savo keleivį, :kad paskui 
tikroji motina jo nepažįsta. •, i,

Arba, atvirkščiai, stiklininkai. Laikraščiai rašo, 
kad šie garbingi vaikinai turi aplamai penkiolika pro
centų broko.

Tatai yra, pavyzdžiui, stiklininkai pagamino 
grafinų. Tai iš šių stiklinių daiktelių šimto — 
kiolikos visiškai negalima išleisti parduoti,
sius procentus taip pat, kalbant iš tikrųjų, nereikėtų 
leisti į parduotuvę, bet tenka. Reikia gi kuo nors pre
kiauti. Juo labiau pirkėjas — jis nupirks. Iš tikrųjų, 
verkšlens, atsikirtinės ir snukį nukreips, bet 'nu
pirks.

Arba, atvirkščiai, virėjai ir daktarai. Jie taip pat 
turi savojo kroko. Dėl to kalbėti netenka. Kiekviėnas 
valgėme ir paskum pžts daktarus užeidavom. Vienu žo
džiu, kūną profesiją beimtume — visur yra broko;

Ir tiktai yra viena profesija. Jinai neturi broko. 
Šitai sakoma tiesiog — pašto darbuotė.

Na, pasvarstykite patys, savo vaizduotėj apmes-
! kite. Na, kuris gali būti brokas šioje kultūringoje dar
buotėje.. Nejaugi vieton ant markės, ant delno antspau
dą dėtų? Arba registruoti laiškai būtų praryjami?

Tiesiog čia negali būti broko.
O tatai, gal būti, bus labai apmaudu pašto virši- 

sa-

'ŠUNS NAUDA
Klasėje buvo duotas 

niams parašyti rašto 
“šuns nauda žmonėms”, 
kas parašė šitaip:

“Šuo yra plaukuotas gyvulys. 
Jis turi kojas, ausis, akis, daug 
dantų ir vieną uodegą- Danti
mis jis kanda. Kaimynas irgi tu
ri šunį, kuris perkando jų vai
kui keją. Aš buvau nuėjęs jo 
aplankyti ■ ir pagalvojau: “Tai

.gerai, kad tau įkando. Nors ne
reikia Į mokyklą eiti”. Tai tok’a 
yra nauda iš šunų”.

po
pas jį. Kada prašvito, : 
iriausia: “Kur sš guliu?” 
su manim: jugi mudu persisky-!
tem; ponas liepei riYnti drauge; a Pabaigai skaitytam poemą 
mylimiausią daiktą, tai aš pasi-, apie Marquette Parką: 
ėmiau tave ir'atsitraukiau”, ! ‘ .

Mato ponas, kad negaus rodos gyvenimą tempęs is vietos 
šti sa'vo pačia: “Eime”, sako,:Scnas PQi<Sis norėj° Prišėsli’ 
“greičiau namon, kad nor svie-:Bef I,arke nebuvo ;jau vietos - 
iūš nematytu”;. Nuo to karto: V’si suotai ' aPsėtl- v"?. ‘’ - Į , . v . > -t
gyveno juodu sutikime. -Eina jis aneiii vaišinti,

(Iš 1913 metų leidinio! — Išskrido įšiltus kraštus! 
“Mįslių Pasakos”)

— Kai turkės prisivalgysi ir 
prasnausi kokį pusvalandį, tai 
aš norėčiau Tave išvesti į mies
tą ir parodyti -ką nors gražaus, 
tarė Maikis Tėvui.

— Būtų gera ką nors gražaus 
pamatyti, nes dabar, kai lapai 
jau nukrito, tai ką nors gražaus 
pamatyti nė taip jau lengva, — 
atsakė Tėvas.

— Aš Tave nuvesčiau į gale
riją ir parodyčiau kelis puikius 
mano paveikslus...

— Kai žthogus gražus, tai ir 
pikčieris išeina gražus, bet kai 
žmogtis pferžydij tai niekas nie-

j Tai nėra ko laiką gaišinti,
! Kai parkas liko nuogas, klaikus

, (Ateis dar pavasaris kitas,
. ■ t T, j., . . . . • Lithuanian Plaza žieduosmoki- | — Kodėl tamsta nepastatai:

darbas1 badyklės savo darže? >_ ... . ..
Berniu — Nereikia. Visa diena darže _ us Srazut'’ va P ū sitas,

" iš tavernų alus kvepės.. . bunu as pati.. : i - *
* * * * Daižejiuose gėlės žydės.

Žinomo futbolininko žmona ir_Tūlas mėgėjas bažnyčią paišys,’ 
vaikas stovėjo prie didelės sank- Seniorai apstoję pro petį žiūrės, 
krovos lango. Maža mergaitė Ką jis čia daro ir ką padalys? 
peržiūrėjo visus daiktus lange, 
paskui staiga tarė motinai:

“O mamyte”, ji pravirko, “aš 
norėčiau turėti tą didelę lėlę, 
kuri stovi viduryje”.

. “Bet, Doris, brangioji“, prie

BAIDYKLE
sken- 
[dės,!

Stalus apsėdę vėl pokerį los, 
l’J ranka stovės bonka alaus, 
.vitas p-o sali dviračiu jos, 
—K :ip sekasi, vyrai?— paklaus.

Don Pilotas

t ->:

M

Wtcr\0N

ko gražaus negali Nutraukti, — 
atsakė Tėvas.Kai būvoni jau
ni, tai ir pfeeriir- atrodė gra
žūs, o dabar joks potografas 
nieko gražaus negali padaryti iš 
susiraukšlėjusios ir susigarankš
čiavusios skūįds. Gal viskas ki- 

J taip atrodė dėl to, kad kitaip 
:tūrkę valgėm. Turkės buvo di- 
I dėlės, riebios, taukai tėkėte te- 
! kėjo. Kramtyti nereikėjo, pa
čios burnoje tirpdavo.

į O jeigu kas parnešdavo pei- 
; liuke alaus, tai pusė turkės taip
ir sutirpdavo tarp dantų. Pra
dėjus turke valgyti, dar duona

1 c
» būdavo reikalinga, o vėliau a|isi- 
! eidavome ir be jos. Tokie buvo 
laikai. Kiekviena šeimininkė sa
vo burdingieriams iškepdavo? po 
pusę turkės. Man ir šiandien 
turke patinka, bet jeigu suval
gau pora slaisukų, tai ir užten
ka. Juo mažiau valgau, tuo ge
riau po pietų“1 jaučiuosi. Pusės 
turkės man šiandien visai savai
tei užtenka. _

Dabar apsipiaunu, pasidedu į 
aisbaksį ir turiu kitiems pie
tums. Mano laikais aisbaksių ne
buvo. Iškepė turkė- tai .turi su
valgyti. Jeigu nesuvalgai, tai 
sugenda. Vėliau atsirado ledų. į Čiurlionio galeriją, o vėliau — 
bet kai aš atvažiavau iš krajaus, į vogtąją.

NEPARTINIS BOLŠEVIKAS.-.
Fo Sov.etų invazijos į čekoslo 

j vak’ją, Prohos kavinėje sėdi ke 
j lėtas nišų kareivių. Netoliese, 
i prie kito staliuko, vienas čekos- 
i lovakas dėsto:k'-

— Jeigu galėčiau gyventi So- 
; vietų Rusijoje. Trtano didžiausia 
laimė būtu dirbti dierią ir naktį, 

if--- šventadieniais, ir savait
galiais ir būčiau tuomet laimin- 
giaiisias žmogus pdšaulyje.
' Rusas atsisufcd ir pagyrė kal- 
bėtoją: * .

I Sveikinu tave, drauge, už ta- 
i vo t_krą komunistinį nusistaty

mą. Tokių kaip tu. mums reikia 
komuniszmo statybai. Sakyk, o 
kokia yra tavo profesija?

Čekoslovakas atsako:
— Esu laidotuvių namų tar

nautojas.

■ SENELĖS PAGEIDAVIMAS
Sena bobutė giili mirties pa ta 

le ir liepia sūnui atvežti kunigą 
ir kaimo kompartijos sekretorių. 
Sūnus klausia:. '

♦ i
i , ----- .

tai ledai miestuose dar nebuvo 
madoje. ' ■ j

— Aš visai ne tą turėjau ome- j įauai. apuiauuu pastų v
nyje, -v Tėvą nutraukė Maikis. j ninkąms. taigi, sako, kiekvienas komisariatas tūri
— Aš norėjau, suvalgius porą y-o nuolaidų, o mes, tarsiu ir ne žmonės, o šunys t
sendviėių Tave nuvesti j miestą. I Negnia. kai gibire dė| t<) nusistatė bet Vidurinės 
būtum ’pamatęs Mis Juiki„s ■ valdyba, šitokios neteisybes išvarginta, šį'daly- 
dalykus.. į ką.pataisė. Jinai sudarė savo broko normas.

— O tas tas yra — garelija? I
— paklausė Tėvas.

— Galerija yra tokia vieta, ku- ■
noje gali pamatyti pačius gra- ko normas korespondencijai. Pagal šias normas leisti- 
tysi-, tai pats nustebsi. 1na nebaudžiamai prarasdmeti dvylika procentų \ laiš-

— O kur ta garelija yra? į ^^4? šešis procentus apdraustų laiškų j keturis procentus
— Jų yra kelios. Amerikiečiai telegramų... Vienu įžodžių paštininkai šiaip bei taip su

turi kelias mend galerijas, bet silygino su kitomis profesjomiš. Noriuos — leistos tin
kamos. Ne žvėriškos. Kuri kita valdyba-, Įsibrovusi į 
tokią valdžios pilnatį, iš karto mostelėtų: ■" “Prgrask, 
bra, mūsų galvai penkiasdešimt prčentų”. 0 čia tokie 
delikatus rėikaliukai pasitaikė. Apgalvojo, ko kiek" pra
rasti. Ir, įsivaizduokite, kaip giliai apgalvota. Pavyz
džiui, keturi telegramų procentui. Ne trys ir ne penki, 
o keturi. Ar pastebite, koks tikslumas? . ■ '.1 .

Tokiam, tikslumui esant, reikėtų, -aš atsiprašau, ir

i Šias šventas eilutes galima dainuoti motyvu:/“Dvi 
, gitaros anapus sienos”: . , \

Vidurinės Valgos susisiekimo valdyba sudarė bro-

lietuviai turi tiktai porą, kiti 
stengiasi dar pasistatyti, bet tai 
ne toks lengvas dalykas. Abi 
meno galerijos yra Čikagoje. 
Viena vadinasi Čiurlionio gale
rija, o kita taip pat taip vadi
nasi.

— Tai ir antroji vadinasi
;Čiurlionio garelija? _ _____ _

— Tai yra viena ga-le-ri-ja. Ji dėl piniginių perlaidų kaiką paminėti, o jie nei :4nur- 
vadinasi Čiurlionio galerija. Joje mur. Patyliukais. Na, reikia manyti, taip pat ne dau- 
yra patys gražiausi paveikslai, giau penkiolikos procentų.

— KitaataipSpaMaadinasi čiur- ’ . Yienu žoįži*’. kentėti Palto nenuvelka. At-
lionio galerija, ją įsteigė tie pa- siprasau dėl įžeidimo palyginimo. v
b-s žmonės Bet kai galerija pra- (Ig M Zogženiio “Satyrinės novelfe”)
dėjo augti, tai savininkai pakeų _ ■><.
tė raktus ir įsteigė savo gateri-* ^a> 21 < psl., gaunamos Naujiense. Kama- $3,
ją. Steigėjai nemokėjo’ salės iš- .
renduoti. nepasirašė sutarties.

— Tai aš nesuprantu, kaip jie 
galėjo taip padaryti. Salę jie ga
lėjo pasiimti, bet paveikslų jie 
negalėjo paimti.

— Neturėjo taip padaryti, 
bet jie visvien padal ė.

— Ar galima tas gare... tas 
galerijas pamatyti?

— Galima.
— Tai tu inane nuvesk pinna

— Kam tau dabar, niamut, 
kompartijos sėkretoriaūs reikia? 
Kunigą paskutiniam patepimui 
atvešiu.

— Noriu prieš mirdama įsira-' 
syti į komuriišių partiją, — at
sako jau sunkiai žodžius ištar
dama mbtina. ’

— Močiut, kam tau to reikia?
— Vaikėsi, mano mirtis arti

nasi, tai nbrita bent tūrėti pas
kutini pasitenkinimą, kad ftiah 
mirus — bus kwtiUhis’tti faafiata.

Mokytojas: “Kaip galima ki
taip pavadinti bwWdjl” j

Mok»Hi: W??H

vadinate Asrttetiį. kūris Visą ką 
padaro ft- htetalomet nieko 
neniri?”

Fricaš: “kvailiu”. .

Ką tik vedusių dvejetas ką 
tik išė'o iš mužejaus.

Nuotaka: “Kame mes ką tik 
buvome, brangusis? Ar tai bu
vo paveikslų galerija, ar skulp
tūros paroda?”.

t cr' :

<s\-

ŽMOGUS IR GYVATĖ 
Į pirkią įlindo nuodinga gyvatė. 
Žmogus išsigando, kai ją jis pamūtė. < 
Ji tarė: “Ar verta mums nuolat kariauti, 
Kai mes galim gražiai sau bendrauti? . .
Mūsų draugystei nič nieko nestinga. 
Tau nuo seniai esu aš naudinga: 
Išgaūdaū laukuose daugybę pelių, 
KūridS sudorotų nemaža rugių; J
Naikinu aš dar kurmius, kuisančius sodą, ’ Y 
6 neseniai aš net pakeičiat! odą; <
Tui ko tau bijoti mano artūmo? 
Nesu užsitarnavus aš tavo šAltunro. - 
Atsakė žmogus: “Nors tavo darbai yr naudingi. 
Bet tavo nuodai jau perdaug pavojingi, 
Tavo įgeltam dažnai tenka mirti; ■ - ' 
Nehoriu to niekad ant savęs aš patirti”. 
Ir, lažūą pagriebęs, jis .stipriai ^jai kirto; 
Pasiraitęs tas Svečias negyvas nuvirto.

Bet kurio individo niekšybę *' 
Negalim pateisinti jo labdarybe.

A
V.’

*1
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ANTANAS PįįfcKYS

NESUSIGAUDYMAS AR PIKTA VALIA?
' Š.m. spalio^8 d., Chicagoje, 
Eietnvių Tautiniuose Namuose 
jvy^o 40-asis, jubiliejinis Ame
rikos Lietuyįį Tarybos suvažia
vimas. Tas suvažiavimas lietu
viškoje spaudoje buvo plačiau 
įprašytas, nors kai kurių laik
raščių aprašymuose neapsieita 
be tam tikros tendencijos ii- ša
liškumo. Ypač plačiai ir išsamiai 
t>uvo aprašyta “Drauge” per ke
turis numerius, pirmuose pus
lapiuose, pradedant spalio 21 d. 
Aprašymas pavadintas “Ameri
kos Lietuvių Tarybos 40-sis Su- 
yažiavimas”: * Po aprašymu nie
kieno nepasirašyta. Išeina, kad 
straipsnį parašė pati redakcija. 
Kiek žinau, pirmą Draugo pus
lapį redaguoja gerb. p. Algirdas 
Pužauskas. Tame aprašyme pa
stebėjau porą netikslumų, ten
dencijos, šališkumo ir faktų iš
kraipymo, kur trumpai paliesta 
(R) LB-nė. šį (R) LB paminė
jimą rašantysis sujaukė,’ kreivai 
ir. neteisingai skaitytojams per
davė. Ten spalio 21 d. laidoje 
taip parašyta :’

— VLIKo pirm. dr. K. Bobelis 
pareiškė, kad ALTAs gali di
džiuotis i savo darbu.-ir priminė, 
kad tik bendrai dirbdami galė
sime pasiekti:tikslą;Tuoj po šio 
vienybės priminimo, tribūnon 
buvo pakviestas atskilusios LB 
(registruotos) grupės atstovas' 
A. Juškevičius.

Sustokime prie antrojo saki
nio, kur sakoma: “Tuoj po šio 
vienybės priminimo.. . ir 1.1.” Tą 
sakinį parašė straipsnio auto
rius.. Jei taip būtų pasakęs koks 
mažaraštis eilinis žmogelis, ku
ris mažai skaito lietuvišką spau
dą ir perskaitęs, nepilnai supran
ta reikalą, mažai domisi lietu
viškų organizacijų veikla ir jų 
tarpųsaviais santykiais,, tai dar 
butų gailina pateisinti, kad žmo
gelis nesusigaudo. Bet kada pir
mo puslapio redaktorius taip nu-' 
šneka, tai jau negerai ir nega
lima pašakyti, Kad nesusigaudo

ar pasimetęs, bet tikriausiai turi 
tendencingą ir piktą valią.

Straipsnio autorius labai ge
rai žino, kad Lietuvių Bendruo
menė, regiątruota Connecticut 
valstijoje, nežiūrint kelių kvie
timų, atsisako įsijungti į ALTą 
ir tuo pačiu — vieningo darbo, 
kartu su kitomis lietuvių orga
nizacijomis vesti vieningą kovą 
prieš Lietuvos okupantą. LB, at
sisakydama bendradarbiauti su 
ALTa, skaldo ir silpnina Lietu
vos laisvinimo jėgas, bereika
lingai dublikuoja ALTos veiklą, 
bereikalingai dublikavimo dar
bui finansuoti švaisto suauko
tus pinigus ir. kas pikčiausia, 
per eilę metų LB stengiasi silp
ninti ir tuo pačiu griauti ALTos 
veiklą Vasario 16 minėjimo pro
gomis, nežiūrint susitarime' tie
sia savo nagus į ALTai skiria
mas ir sudėtas aukas. Ne karią 
esu girdėjęs ber.druomenininkus i 
aiškinant: “Kai ALTa nebegausi* 
aukų, lai savaime numirs”. Toks į 
LR' vadų elgesys labai erzina ir 
kiršina lietuviškąją visuomenę 
ir tuo labai patarnauja Lietu
vos okupantui. Kol lietuviai sa- j 
vo tarpe daugiau ginčysis ir pe- 
šis, tol mažiau liks jėgų ir pi
nigų Lietuvos laisvinimo reika-} ————————— 
lams. j

LB skilimas, iš didžiausios da- tbendradarinavima 
. lies, įvyko tik dėl to, kad lietu- 
|viai patriotai pasipriešino ALTos 
griovimui, jo’s darbų dublikavi- 
mui

Žalgirio mūšio paminklas

' DELFINĄ ĮRIČIENfi

B. KVIKLIO “LIETUVOS BAŽNYČIOS”

į ir VLIKą, ir vestų kovų prieš sužlugdyti ALTą ir VLIKą. Iš to
-------------------- ą su okupa. tu 
ir jo samdiniais. (R) LB r.ėra 
kokia tai atskilusi grupė, kaip 
ją tendencingai ir žeminančiai

mui ir bendradarbiavimui su pavadino straipsnio autorius, bet 
okupantu ir jo samdiniais, viso- organiazcija įregistruota (incor- 
kiais čia siunčiamais meniniu- porated) keliose valstijose. Jos 
kais, dainininkais ir kitokiais Į Tarybos pirmininką Andrių Juš- 
“nininkais”. Užtat tie patriotai {kevieių ALTos valdybos pirmi- 
buvo LB vadovų pasmerkti ir iš įninkąs* dr.' K. Šidlauskas pa- 
Bendruomenės išmesti. Tiems kvietė šiais žodžiais: “Tada aš 
lietuviams patriotams, norint i no'riu pakviesti reorganizuotos 
organizuotai kelti balsą prieš Lietuvių Bendruomenės atstovą 
ALTos griovimą ir prieš bendra- Andrių/juškevičių”, Taigi, Bend- 
darbavimą su. okupantu, kito ke-i ruoinenės, o ne grupės atstovą. 

Niekas lietuviškos visuomenės
nesu-

lio neliko, kaip įkurti atskirą, 
patriotinę ReoYganizuotą Lietu- JAV-se taip nesujaukė, 
vių Bendruomenę — (R) LB, Į maišė, nesukiršino ir nesukėlė 
kuri besąlyginiai remtų ALTą ’ tokios neapykantos broliui prieš

broli lietuvi, kaip LB (Conn.) 
vadai netikusiais, okupantui pa
taikaujančiais veiksmais ir noru

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- VLADAS STANKA 

fe,, CIAM0S TREČDALI METŲ!
r* Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

1 Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus 1 plati
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS :
1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608 (r-’r’sT?

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dot
Pavardė ir vardas _______________________________ _______ _
Adresas ____________________________________________ ;_________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas --------------------------------------------

kuris

Sponioriata pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ _ dol.
Pavardė ir vardas --- ------- - ... , ___
Adresas -- -------------------------------.------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas ------------------------------------------------- --------
Adraaaa-------------------------------------------------------------------

Negal mą skųstis, kad išeivi
ja nebeišleidžia knygų. Tiesa, 
mažiau išle'džiama beletriseti- 
kos, bet užtat lentynos pasipuo
šia prabangiais poliiinid, kultū- 
rin o, isJo.'inio turinio leidiniais 
bei albumais.

Viena iš. tokių knyrų yra B. 
Kviklio “Lietuvos Br-žnyčios” I 
tomas, kurs apima Telšių' vys
kupiją. Jauu aus įvadinio žodžio 
pabaigoje autor us taria, kad 
“šis darbas bent iš dalies praš*- 
kleis kietą ir tamsią' gekžihę 
uždangą parodys skaitytojui mū 
su prJ.ėyžu sukurtas^ vertybes ir 
bent mintimis bei vaizda s, nuves 
ji j levu bočių žemę, iš kurios 
esame kilę ir kurios dvasia gy- 
neyame”. Įvadas parašytas lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Toliau seka P. Jurkaus isto
rinė vyskuo ' os apžvalga . nuo 
krikščionybės įvedimo iki ne
priklausomos Lietuvos laikų.

Seka paties autoriaus B. Kvik 
lio Telšių vyskupijos istorija ir 
struktūra su trumpučiu bolševi
kų ir nacių laikotarpių aprašy
mu.. Pridėtos trumpos vysku
pų biografijos, 'daug nuotraukų 
ir nužudytų bei kalintų kunigų 
sąrašas iš LKB kronikos Nr. 30. 
(Tenka pastebėti, kad išeivijos 
leidiniuose turime pilnesnių są
rašų). !

Antra knygos dalis, bažnyčių 
nuotraukų albumas, daro nepa
prastą įspūdį Šventa Žemaičių 
žemelė su jos bažnyčiom ir koply 
čiom stojasi prieš, akis ' .tokia, 
tokią, ją palikom 1944 metais. 
Autorius neapvilia sakydamas 
įvade, kad “iš dalies praskleis 
kietą ir tamsią geležinę uždan
gą”, nes dauguma nuotraukų 
gautos š ok. Lietuvos su paskuti
nių kelių metų datom.

Ši knygos dalis, sakyčiau, 
svarbiausia. Svarbiausia ta pras

visai praleidžia. “Naujie- me, kad ją žiūrės ne tik tie, ku
rie tose bažnyčiose, krikščtyti,

LB vadų lietuviškoje visuome
nėje sukelto, erzeliu, nedarnos, ’ 
atsisakymo bendradarbiauti su 
ALTa ir VLIKu didžiausios naip 
dos susilaukė'tik Lietuvos oku
pantas. - < . :'

Yra dar ir kitas gęrb. auto
riaus neobjektyvus pasisakymas 
Draugo 23‘d. laidoje dėl Chica- 
gos ALTos skyriaus pirminin
kės E. Mikužiūtės padėkų lietu
viškai spaudai, remiančiai, AL
Tos veiklą. Jis rašo: “Padėkojo 
ir “Draugui”, kuris irgi šiek tiek 
padėjęs”. Bet 'įfadėką “Naujie
noms' 
noras” padėka buvo pareikšta 
šiais žodžiais: “Šia pro'ga turiu pirmąją Komuniją priėmę, su- 
išreikšti didelę padėką “Naujie- tuokti, bet ir tie, kurie gimę už- 
nonis” ir jų redaktoriui Marty
nui Gudeliui”.

KAS TAI YRA “AŠ ESU”?
Kierkegaard pasidarė ma

da, moderniausias iš visu moder 
ninių filosofų. Teologai, pamoks 
lininkai, religinio gyvenimo re
formatoriai ieškojo jame įkvėpi
mo šaltinio. Pagaliau sujudo ir 
universitetų profesoriai filoso
fai: Heidegger ir Jaspers Vokie
tijoje, Sartre Prancūzijoje ir le
gionas kitų mažų ir mažesnių 
egzistencialistų, kurių dabar pil 
na kiekvieno universiteto ar ra
šytojų draugijos užkampiuose.

Jei kas mėgsta tikslumą ir no
ri nustatyti ’■ tikrą modeminio 
egzistencializmo atsiradimo pra-

sienyje ir lietuviškai gal silp. 
j niau beskaito, arba lietuviška7' 
. nememoka. Tie tik datas sup
ras. . . Būkime atviri: didelė da
lis skaitytojų pirmąją , kily gos 
d Alį permes akimis Apgraibom.

j Praėjus pirmam įspūdžiui ir 
j skleidžiant albumą lapas -po la- 
į po, skaitant prie nuotraukų pra

džią, tas ras ją 1927 metais, ka- dėtas istorines apybraižas, nuo
dą pasirodė Heideggerio svar- ' .
biausias veikalas “Būtis ir lai- ; rektorium. Tačiau po karo jis tu- 
kas"’ (Sein und Zeit).. ' rgjo pasišalinti iš universiteto.

Martin Heidegger, gimęs 1889 jjs gav0 pakvietimą į kitų kraš- 
m, yra vokiečių filosofas pro- universitetus, tačiau atsisakė 
ffėsionalas, vadinamasis Kathe ap]ejstj Vokietiją, ir gyvena ne- 
der-Philosoph”. Būdamas Hus-^ į0Įį preįburgo, kalnuose," dėsty

damas mažam savanorių-klau
sytojų būreliui.

Visų Heideggerio veikalų pa-

taika pradeda keistis..- Užver
tus paskutinį lapą pajunti skau
džią apgavystę: albumas rodo 
tik šviesiąją mėnulio pusę! Ži
nai, kad yra kita pusė, permir
kusi krauju ir ašarom, pulsuo
janti išjuokimais, paniekinimais, 
persekiojimais... Deja, albume 
jos nesimato...

Duosiu keletą pavyzdžių. Tik 
keletą iš daugybės. Nesilaikysiu 
alfabetinės tvarkos, bet pradėsiu 
nuo Žemaičių vyskupijos cent
ro — Telšių.

TELŠIAI: 1^41 m. birželio 
mėn., iš 24-tos į.25-tą naktį, Rai
nių miškelyje (4 km. nuo Tel
šių) sadistiškiaušiu būdu buvo { 
nukankinti _ 73 lietuviai, Telšių 
kalėjimo politiniai kaliniai. Kan 
kinių palaikams saugoti i? pa
minklui pastatyti buvo įsteigtas 
komitetas. Komiteto rūpesčiu, 
kankinimo vieta buvo aptverta 
ir pastatyta lentą- su- užrašu.' 
Kankinių kapas buvo papuoš
tas antkapiu su akmenų mozai
kos kryžiumi ir Gediminų stuP 
pais, o prie kapo augančio beržo 
pritaisytas Rūpintojėlis. Kapą 
nuolat puošė gėlės.

žmonės iš visos Lietuvos ka
pą lankė kaip šventą vietą. Jau 
buvo padėti: pamatai ir sugaben
ta dalis medžiogos paminklinei 
koplyčiai statyti, į kurią buvo 
numatyta perkelti kankinių pa
laikus- Antrą kartą grįžę bolše
vikai viską sunaikino ir kapą 
išniekino. , ,

Žymiausi Telšių žudynių vyk
dytojai buvo: A. Vaitkus, dr. 
Gutmanas ir NKVD (dabar 
KGB) pareigūnas Raslanas. 1977’ 
m. Raslanas grįžo į Telšius kaip 
Kultų Reikalų Tarybos įgalioti
nio referentas. Telšiškiai jį atpa
žino ne tik iš išvaizdos, bet ir 
iš veiklos persekiojant tikinčiuo 
sius... B. Kviklio knygoje apie 
tai nė žodžio, tik į nukentėjusių 
kunigų sąrašą įterpta' 1975 m. 
daryta nuotrauka, vaizduojanti 
kankinių kapą be aprąšymo...

Vysktipiį V. Borisevičiaus ir 
P. Ramanausko biografijose 
neaišku; už ką jie buvo kaltina
mi. Anot B. Kviklio, vysk- Bo- 
risevičių nužudė; dėl to, kad atsi
sakė paduoti malonės prašymą.

Abu vyskupai kankiniai būvi) 
kaltinami palaikę ryšius su “ban 
ditais” — .laisvės kovotojais. Tie 
sa yra ta, kad abu kankiniai bu
vo ne tik šventi kunigai, bet.ir 
dideli patriotai -fajie palaikė ry
šius su žemaičių laisvės kovoto-

jais ir jų štąbu- Žemaičių par
tizanams tuo metu vadovavo 
maj. J, Semaška ir Fortūnatas 
Ašoklis. Beje, vysk. Borisevičius 
nacių okupacijos laikais yra iš
gelbėjęs daug žydų, kurių gru
pė l.udijo bolševikų teisme. Tas 
vyskupui nepadėjo — jį nužudė.

KRETINGA. Kretingos politi
niai kaliniai buvo kalinami šv. 
Antano prieglaudos apatiniame 
aukšte. Prasidėjus karui suna- 
cių Vokietija, bolševjkai dar 
spėjo žiauriai nukankinti kelio
lika politinių kalinių, tik nebe
spėjo paslėpti pėdsakų: aptver
tame plote už vienuolyno tven
kinio rasta kraujo balos ir nu
luptos odos gabalai. Kankinių 
kūnai suversti j duobę ir apkrau 
ti akmenimis. Mačiau ten apde- 

3 'i gusiom šakom medį ir ant jo 
užsuktą storą vielą, kuria rišo 
prie medžio aukas ir šiaudais 
degino padus... Ten dar buvo li
kę apdegusių šiaudų likučiai ir 
nuo rankų nulupta oda, kaip 
baisios kruvinos pirštinės...

Žmonės kalbėjo, kad nacių 
okupacijos laikais ten buvo kan 
kmami žydai, varant per vienuo 
lyno tvenkinį iš vieno krašto į 
kitą. Plačiai kalbėjo žmonės, 
kad jaunos žydaitės, pastatytos 
prie duobės sušaudymui, mal
davo apkrikštyti, deja, mirštan
čiųjų prašymas nebuvo išpildy
tas- .. Ten kartu su gestapinin
kais siautėjo ir lietuvių tautos 
išgama Jakys... B. Kviklio kny 
goję skaitytojas to neras.

(Bus daugiau)' ‘ J

— Sirija ir palestiniečiai boi
kotavo 20 Arabų valstybių! pasi
tarimą,- įvykusį; Saudi Arabijoj.

ENERGY
WISE o

Change the oil and • 
filters avary3,000to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline. .

Don't be a Bom Loser!

ffėsionalas, vadinamasis “Kathe NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių ’ literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daimj 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2. --

• f

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KA LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

> SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičk 
vertimas;-200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.
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serlio mokinys, jis po savo mo-’ 
kytojo mirties paveldėjo jo filo
sofijoj ijįątedrą Freiburgo uni- ( _ ____ __  ____
versitęte AT jo, kaip fenomeno- matjnė tema yra “Sein” (būtis).

Pažymėtina, kad jau Kierkega
ard pakeitė “sielos” sąvoką di- 
namiškesne “egzistencijos” są
voka. Heideggeris daro dar vie
ną žingsnį pirmyn, ir, ištikimas 
mūsų laikų dinamiškumui, varto 
jo daiktavardžiu gryną veiksmą 
žodį “Sein”. Būdamas Husserlio 
mokinys, jis savo pamatiniame 
veikale “Sein und Zeit” pritai
kė metodą fenamenologijos, ku
ri, ieškodama atsakymo ne į 
klausimą “kas”, bet “kaip”, ža
da privesti mus “prie paties daik 
to” ir parodyti jį taip, kaip jis 
pats mums • “atsidengia”, “pats 
save rodo”, “pats atsiranda 
šviesoje”. Tačiau mes veltui 
ieškosime knygoje aiškumo ir 
suprantamumo.

(Bus daugiau)

loginės pakraipos filosofijoje va
do, intelektualinę poziciją. Hit
lerio viešpatavimo laikais Hei- 
deggęris rado reikalą solidari
zuotis su nacizmu, ir buvo pas
kirtas Freiburgo universiteto
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jie netrukus Įsitikins, kad nėra, galingesnio už jfio kraš
to prezidentą. Jie neturi daugiau teisių, negu šio galin
go krašto prezidntas turėjo. Vienas tokių prezidentų, 
kuris mėgino kitų teises siaurinti, iš preziedntūros turė
jo pasitraukti. Toks dalykas galėjo tik JAV atsitikt ^už
tat Amerika yra tokia galinga ir būs dar galingesnė, nes 
vis didesnis žmonių skaičius siekia tų pačių principų, 
kurių dėka Amerika jau treias Šitaltaetis praktiškai 
gyvena.

Turime būti dėkingi toms protingoms galvbfeš, kM-

I LOVE YOU MORE."

Visi dėkojame
Rytoj visi švęsime Padėkos Dieną. Tai pirmoji 

Amerikos šventė. Dar nebuvo Jungtinių Amerikos Val
stybių, bet jau buvo švenčiama Padėkos Diena. Ją pra
dėjo švęsti pirmieji Europos piligrimai, kai pradėjo’ 
ieškoti laisvės ii- geresnio gyvenimo.

Matyti, kad Amerikos yra toks likimas, čia va
žiuoja visi ieškoti laisvės. Vieni važiavo į šį kraštą, 
norėdami laisvai savo, tikėjimą išpažinti. Kiti čia va
žiavo, nes ieškojo laisvės savo;£ilosofiniams ir politi
niams Įsitikinimams. Jie Įsitikino, kad Amerika yra pil
nos laisvės ir tolerancijos kraštas, kur galima tikėti 

be jokio;persekiojimo ir be baimės.
'. " Čii* važiavo pereskiojami lietuviai, lenkai, vokie
čiai, airiai, britąį, jtalai, žydai, slavai, armėnai, baskai 
ir visa eilė kitų. Čia bėgo carų persekiojami, čia važia
vo juodašimčių smaugiami, Čia važiavo. turkų žudomi, 
bet daugiausia žmonių Amerikon atvažiavo vengdami bol
ševikų žudynių,persekiojimų,kankinimų. Visi ieškojo lai
svės gyvenimui ramiai baigti, atsiminimams rašyti, sa
voms knygoms ir laikraščiams spausdinti.-.-. Amerikoje 
lietuviškos knygos pirma buvo pradėtos leisti, negu 
caro persekiojamoje Lietuvoje. Amerikoje ir dabar 
pradėtos spausdinti lietuviškos knygos, kai Lietuvą 
okupavę rusai varžo lietuviškų knygų spausdinimą.

Amerika prieš 200 metų paskelbė pagrindines 
kiekvieno žmogaus teises ir pravedė tokius Įstatymus, 
kad joks diktatorius, joks generolas, joks prezidentas 
neturi teisės tų pagrindinių teisių atimti. Tas teises, 
gali susitarti ar laikinai apriboti teismas. Ir gargas 
tam teisėjui, kuris be pagrindo bandys atimti pagridi- 
nes teises Amerikon atvykusiam, krašto Įstatymus su
pratusiam ir pilietybę priėmusiam, ar mėgintų jas su-.' 
tam teisėjui, kuris be pagrindo bandys atimti pagrindi- 
siurint. Tą žino kiekvienas teisėjas, žino kiekvienas 
kandidatas prezidento pareigoms, nes visi buvonie 
liudininkai, kai vienas gabus šio krašto prezidentas, su
siaurinęs pagrindines žmogaus teises, neteko prezi
dentūros. Savo tarpe mes dar turime vieną, kitą, kuris 
Įsivaizduoja, kad galĮs siaurinti kitų Amerikos lietu
vių teises, juos šmeižti ir visokiais vardais vadinti. Bet

kuriuos pripažino Helsinkio aktą pasirašiusia vifeiy- 
bės ir kurios šiandien gina tas pačias pagrihdihės tei
ses, keliančios didelę baimę diktatortatfiš tr krtivfettš 
valdovams.

Lietuviai neturi pagrindinių žmdga'ūš tėfeių Utėlė
je Lietuvoje. Lietuvių tauta yra katalikų tauta, Wt 
lietuviai kovoja dėl savo teisių ne tik paMMgtaje Lietu
voje, bet ir Brazilijoje, Pietų Arierikūs val^tybėėe it pa
čioje Amerikoje. Lietuviai užtrilkš, kcd §U0taS M lik 
savo, bet ir kitų piliečių pagįriūdihėš teises. Kai Šias 
problemas jie supras, parodysim vieningą save galę it; 
galėsime stipriu balsu pareikalauti his'Ves pavergtai 
Lietuvai. z

Jau senai kniedė mintis Padėkos iMehą ^Hšitaihti 
Brazilijos ĮvykĮ, kuris privalo paliesti kiekvieno liėtu- 
vo širdį, nes jis vyksta katalikų tarpe, ir nėra jokio pa
grindo abejoti, kad Į šią tragediją nebus jsivėlę ir lie
tuviai, kurie prieš kelias dešimtis inėtų pateko -į; 
Braziliją. •

Visi žinome, kad šiais metais Į ^ražiliją ir kftas 
pietų Amerikos valstybes buvo nuvažiavęs drąsus lie
tuvių kilmės popiežius jonas Paulius II. Jam buvo 
parodyta pati didžiausioji ir ištąikingiausioji Rio de 
Janeiro bažnyčia. Kardinolai, vyskupai ‘ ir dvasiškiai 
sveikino popiežių ir džiaugėsi, kad jis atvyko i jų baž
nyčią, su jais ftietdėsi ir pasakė gražų ir* turiningą 
pamokslą.

Visa tai buvo labai gražu, bet popiežius visus savo 
palydovus nustebino, kai jis paprašė nuvežti jį Į pačią 
neturtingiausią Rio de Janeiro bažnyčią. Kad bažnyčia 
neparuošta, popiežiui aiškino, kad gali nebūti žmoni'ų, 
kad gali būti uždaryta. Nieko atsikalbejimas nereiškė. 
Kai palydovai negalėjo susitarti, į kokią bažnyčią jj 
vežti, pats popiežius pasakė, kad jis nori aplankyti pa
čią neturtingiausią, o kai nežinojo ’jos vardo, tai jis 
pasakė, kad-jis nori pamatyti favelą ’(pašiurę).

Popiežius sėdo į mašiną ir su palyda ūž kokių de
šimt minučių .atsidūrė visai prie heitortin^taūšios ir ap-: 
leistos bažnyčios. Pasirodo, kad bažnyčia nebuvo užda
ryta-, kad joje buvo didokas būrys moterų, jaunų ir se-. 
nų. Popiežius buvo atpažintas ir pasveikintas. Jis pa
simeldė kartu su bažnyčioje buvusiomis moterimis ir 
kėliais seniais. Stipriu savo balsu jis čia pagiedojo, kad-

A GIFT 1 
OF LOVE
•Relatives 
•Friends
• Employees

“Perhaps^ 

I love 
į vou rhore1

Popiėžitls Jonas Paulius II savo kelionėse sutiko labai daug kitatikinčių arba Vi
tai netikinčių žmonių. Jis visus jį pagerbti atvykusias gražiai pasveikino, pa

žymėdamas, kad jis visus atėjusius mylįs.

vokiečiai Nėūi Mažinti
GINKLŲ GAMYBĄ

BONA, Vokietija. — Kancle
ris Hefonft SehnWdt 'dvi valan
das kalbėjo |ferlŽnftentui apie 
dabartinės vmatt'SĄ'bės planą

taikai palaikyti. Jis pabrėžė, 
kad jo vadovaujama vyriausybė 
pildys visus šiaurės Atlanto 
valstybių sąjungos įsipareigoji
mus, bet pabrėžė, kad jis nori 
tartis ir sū Sovietų valdžia

das yra tai bažnyčiai...

ginklų gamybai sumažinti. Jis 
nenori gaminti labai daug gink
lų, nes tais apsiginklavimas tau
tas nuves prie bado ir mirties. 
Jis norėtų tartis su rusais gink
lų gamybai sumažinti, bet tas 
mažinimas turi būti iš abiejų 
pusių.
. Kancleris pritaria JAV ir So-

Kunigas žiėidą paėmė,nustebęs pabučiavo popiežiui ran- vietų Sąjungos vedamiems pasi- 
ką, bet nepajėgė žodžio ištarti.Jis niekad netikėjo,kad Į jo tarimams atomcf ginklų gamy-
favelą Įžengs kada nors popiežius ir atiduos bažnyčiai, 
savo žiedą, ’ . . u./.*• G . <

: Portugališkai1 nėriiokame ir favelos negalime iš
versti,- bet turint galvoje, kad Į minėtą bažnyčią eina 
apgautos mergaitės, pabėgėsiu vyrų žmonos su vai
kais ir savo žingsnius apgailestauti pradėję sulinkę se
niai. Bet Į bažnyčią eina ir Dievo nuskriaustos mote
rys, kurias lietuviškai vadiname putpelėmis. Tai put
pelių bažnyčia. Bet ką dabartinis papiežius padarė fa
velai, to nepadarė joks popiežius. Tai padarė ne toje 
bažnyčioje : bėsimėdžiančionis putpelėms, bet Brazilijos 
vyskupams, kūrie rado reikalo ieškoti bendros kalbos 
šū komunistais.

net bažnyčios sienos sudrebėjo.
Popiežius pamatė neturtingiausią Rio bažnyčią. 

Savo akimis jis matė apleistą maldyką, išvargusius li- 
kinciuošius ir nusiminusį kleboną. Popiežius žinojo, 
kad jis tūri ką nors šiai bažnyčiai duoti. Iš kitų bažny
čių jis pats gaudavo aukų, bet iš šios jis hiėko nesitikė
jo, nes tikintieji nieko neturėjo. Bet blogiausia, kad ir 
popiežius neturėjo pinigų. Iš viso, jis pinigų nesinešio
ja. Jis neturėjo ką duoti. Bet šitas popiežius -yra įpratus’ 
daryti greitus sprendimus. Jis nusimovė nuo piršto, 
savo kardinolo žiedą, priėjo prie vienintelio šios baž-’

A. A. INŽ. KAZĮ KARAZIJĄ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Rašo SENAS BIČIULIS

(Tęsinys)

Nedaug tikėdamas paramos iš savo namiš
kių, Kazimieras Kaune stengėsi taip suktis, kad 
pragj v mimo išlaidos būtų kiėk galima mažiau- 

ins. Tad tuojau jis buvo priimtas gyventi į “Žibu
rėlio V.ritabiitį. Neturtingieins lietuviams 
moksleiviam^ šelpti draugija “žiburėlis” buvo 
įsteigta dar XIX amž. pabaigoje daugiausia ra
šytojos Gabr. Petkevičaitės - Bitės pastangomis.

Bus sudarytas komitetas žiedūi saugoti. Visi nu
tarė žiedo hepaūdUotr, nes tai buvo viėnifttelis turtas’' 
kuri favela turėjo. Popiežius išskrido. Gyvenimas pra
dėjo eiti Savo kėliu. Tuojau atsirado aukso pirkliai, siū
lydami 600 dolerių už žiedą. Kiti padvigubino ir patri
gubino kainą.

Už poros mėnesių ir dar ilgesnių kalbų, vyskupas 
pareikalavo atiduoti žiedą. Jis bijojo, kad žiedo rtėpa-
vogtų. Komitetas nutarė žiedo neduoti. Klebonas aiški
na, kad jo pareiga vyskupo klausyti, bet’ komitetas nu
tarė žiedo neduoti.

Esūmė tikri, kad šis klausimas bus teisingai iš
spręstas, kaip bus išspręstas nuoširdžių lietuvių tarpu- 
savės nesantaikos, bet tuo tarpu eina didelės pjautynės. 
Atidžiai sekame Rio favelos žiedo likimą ir teisingo 
sprendimo reškūjimą sunkiose ne tik Rio bažnyčios, po
piežiams, bėt ir lietuvių problemose.

Turime vfsi džiaugtis, kad galime apie s»vo prob
lemas kalbėti ir dėkoti ūž sąžinės ir spaudos laisvę, lei- 

ūyčibs kunigo ir jam atidavė: — Žinok, kad šitas žie--Ūžiančią šiuos klausimus viešai svarstyti.

Netrukus į jo veiklą įsijungė ir energingoji vei
kėja Felicija Bortkevičienė. Prieš Pirmąjį pasau
linį karą šis “Žiburėlis” padėjo mokslus baigti vi
sai ’eilei mūsų žinomų veikėjų, kai kuriems net 
užsienio Universitetuose. Po pirmojo karo Vyriau
sia jo vadovė Kaune buvo minėtoji F. Bortkevi
čienė, kuriai padėjo dar keletas kitų narių, kurių 
dauguma buvo liaudininkai. Kazimierui, turėju
siam šiek tiek pažinčių Lietuvos jaunimo sąjun
gos centre ir iš moksleivių varpininkų veiklos Ro
kiškyje pažinusiam vieną kitą žymesnį liaudinin
kų veikėją, bebuvo sunku i “Žiburėlį” patekti.

Kaunu Žaliajame Kalne, ankstyvesniame 
Ukmergės plente, maždaug priešais Saulės drau
gijos didžiuosius rūmus, “Žiburėlis” turėjo du ne
didelius medinius narius, kūriūose gyveno apie 
'20 jo išlaikomų moksIeiviU. Mokiniai paprastai 
gyvendavo po du ar tris nedideliuose kambariuo
se, nieko-nemokėdami už butą ir dauguma jų 
dar įgaudavo ir maistą. Tie “Žiburėlio” auklėti- 
hiai buvo labai įvairūs: daugumą jų sudarė uni
versiteto studentai, bet būdavo ir Meno bei Aukš
tesniosios technikos mokyklos mokinių, būdavo ir 
suaugusių gimnazijų mokinių ir kitokių. Gyveni
mas ten būdavo savotiškai įdomus ir Kazimieras 
tėn gyvendamas turėjo progos arčiau susipažinti 
su Kaunu ir su įvairiais kauniečiais.

9.
'tačiau ne per ilgai Kazimierui teko tame “Ži

burėlio” bendrabutyje gyventi. Jam nusišypsojo

laimė, bes 1928 metais advokatas Mykolas Sleže- 
viius, žymus Lietuvos politikas, liaudininkų lyde
ris. tris kartus buvęs Lietuvos ministetis pirmi
ninkas, kuris pašaukė savanorius ginti Lietuvą, 
pasiūlė Kazimierui apsigyventi jo šeimoje. Visai 
fiesėniai jis buvo pasistatęs Donelaičio gatvėj, 
priešais Didžiuosius universiteto rūmus, naują 
nemažą namą. Nežinau jų susitarimo sąlygų, bet 
Kazimieras ten gyveno, lyg jis būtų šeimos na
rys. Visuomet valgė prie Sleževičių stalo, turėjo 
savo atskirą kambarį. Galimas dalykas, kad Sle
ževičius iš pradžių jį globojo nemokamai. Matyt, 
Šleževičius jį mėgo ir vertino jo gabumus. Vėliau 
gi, kai Kazimieras pradėjo tarnauti Žemės ūkio 
rūmuose ir gauti algą, jis gal kiek ir mokėdavo 
savo šeimininkui. Iš viso pas Sleževičius Kazi
mieras išgyveno apie penkerius metus.

Vėliau Kazimieras kalbėdavo apie tą gyve
nimą Sleževičių šeimoje visuomet su didele pa
garba ir nemažesne padėka tiems savo šeiminin
kams. Ten jarn buvo labai gera proga susipažinti 
su Lietuvos aukštuomenės gyvenimu, apšlifuoti 
savo gal kiek kaimiškas manieras ir laikyseną 
prie stalo ir baro, susitikti su daugeliu žymių 
žmonių, daug ką įdomaus išgirsti ir pamatyti. 
Sleževičių pažintys buvo labai plačios,’ turėjo arti
mesnių bičiulių ir pažįstamų visokiausiose profe
sijose, ypač gi teisininkų tarpe. Retokai šeimos 
nariai susirinkdavo prie stalo vieni. Dažniausiai 
gi per pietus ar per vakarienes būdavo bent vie

bai mažinti. Jis kalbėjosi ir su 
h. Reagahu, kuris rinkiminėje 
kampanijoje prižadėjo panai
kinti tiktai rusams naudingą 
atomo ginklų sutartį, bet vėliau 
vėl bandys su rusais tartis nau
jai sutarčiai ginklų -skaičiui su
mažinti. Kancleris perspėjo par
lamentą, kad bus tarptautinių 
sunkumų ne tik nusiginkjuoti, 
bet ir ūkio klausimams-spręsti.

-if. H-i----------- -—•
:— Irano ginkluotosios pajė

gos privertė Irano karo jėgas 
pasitraukti iš kelių svarbių po
zicijų Abadane. Irakiečiai pasi- 
traukė,' Bet jų' artilerija apšau
dė palias ’ didžiausias Abądano 
rafiherijas ir sukėlę . .didelius 
gaisrus.

— Čikagos miesto merė Jane 
B’yrne pakėlė vandens ir nuo
savybių- mokesčius. Ji pakėlė 
algas įvairiems viršininkams ir 
asri'ėns sArgabis.

— Ne\v Jersey valstijos sei
mas nutarė vėl įvesti mirties 
bausmę už didelius nusikalti
mus.

— Nuo Arabų Lygos atsimetė 
Libija, Sirija, P. Jemenas ir pa
lestiniečiai. Visi kiti arabai ban
dys veikti bendrai.

— Antrasis Keliautojas dar 
tebesiunčia į Pasadėną Saturno 
apylinkėje trauktas nuotraukas.

nas, du ar net maža grupelė svečių. Kazimieras 
sakydavo, kad ypač įdomu būdavo, kai atsilanky
davo žymieji Lietuvos diplomatai, reziduoją už
sienio kraštuose. Nebuvę atsitikimo, kad lanky
damasis Kaune Sleževičių neaplankytų Lietuvos 
pasiuntinys Maskvoje poetas Jurgis Baltrušaitis 
arba anksčiau buvęs Lietuvos karo atašė Vokie
tijoj, o vėliau pasiuntinys Lenkijoje ir Vokietijoje 
gen. štabo pulk. Kazys Škirpa.

Apsilankydavo, nors ir rečiau, pas Sleževi
čius ir kiti mūsų diplomatai: Bronius Balutis, 
Petras Klimas, Jurgis Savickas, dr. Jurgis Šau
lys, Vaclovas Sidzikauskas ir kt. Taip pat ir už
sienio valstybių atstovai, rezidavę Kaune ar net 
Rygoje, stengdavosi artimiau susipažinti su žy- 
miaisiąis tų kraštų, kuriuose jie eina savo diplo
matines pareigas, asmenimis, yapč gi politikais. 
Ir jie lankydavosi Sleževičių ūamuose. Ypač ar
timi Sleževičiaus santykiai buvę su Čekoslovaki
jos ir Latvijos pasiuntiniais. Bepietaujant ar be- 
vakariėnaujant su diplomatais, kalbos daugiau- 

.sia sukdavosi apie pasaulinės politikos klausimus 
lir Lietuvos užsienio politiką.

— Sakyk, Kazimierai, — kartą jo paklau
siau, — kodėl tu, išklausęs nemaža mokslinių da
lykų Hurianitarinių riokšlų fakultete' ir išlaikęs 
dalį egzaminų, ryžaisi keisti mokslo šaką ir pra
dėjai Technikos fakultete studijuoti statybą.

(Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA

"JU Mfrlnkė juo* j vietą, kuri hebraiškai vedinama Armagedon" 
(Apreiškimo 16:16)

17. Tuo pasakyta, kad dieviškasis Kristus pasiims ant savo 
pečių įvykdymą visų meilingų' Dievo nutarimų panaikinti piktą 
nuo žemės ir išaukštinti teisingumą.

Ir šitie pažadai yra tikri ir gerai patvirtinti. Jais pasakyta, 
kad beribė Dievo galybė, kurią, panaudodamas jis sutvėrė mili
jonus pasaulių, padarė žmogų ir suteikė jam gyvybę, kuri taip 
pat palaiko visa kas gyva, bus ir vėl naudojama Kristaus kovoj j 

prieš nuodėmės ir mirties jėgas, iš kurių susidaro stiprios šėtono 
piktenybių tvirtovės. Pranašo pasakyta, kad “Viešpaties uolumas 
tai padarys”.

Išganytojo gimimas
Aukščiau paminėtoji Izaijo pranašystė pradėjo išsipildyti su 

Jėzaus gimimu.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60229

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS ft “Lietuvos Aidai”

Madidnaa direktorių*

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPKCLALYBR AKIŲ LIGO* 

3907 Waat IMrd Straai 
Valandos pagal nsttarima.

orroMrnusTA*
KALBA LIETUVIŠKAI 

2413 W. 71 S3. TeL 797-5149
Tikrine akie. Pritaiko akiniu*

*coBt*ct lesMc**
VaL agal euitarime. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5-^-7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. ę.p. 
is WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telėf. 778-5374

DETROIT. MICH.
Detroito Lietuviškų Melodijų 

Radijo Valandėlė nuo gruodžio 
mėnesio 1 d. bus transliuojama 
pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 vai. vak. 
iki 8 vai. vakaro iš WMZK sto
ties, banga 1400 AM.

Stoties savininkų sprendiniu, 
visos tautybių programos Det
roite nuo gruodžio mėn. 1 die
nos perkeliamos iš trumpų ban
gų 98 FM į ilgas bangas 
1400 AM.

MIKAS ŠILEIKIS Rugiapjūtė

SUPERINTENDENTO KUNIGO POVILO 
DILIO SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS

Kun. Povilas Dilys

Mažeika l? Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

Trečias klausimas liečia santy
kius tarp valstybės ir bažnyčios. 
Ar bažnyčia visiškai turėtų bū
ti atskirta nuo valstybės, kaip 
yra Amerikoje, ar valstybė ir 
bažnyčia turėtų viena kitą rem
ti, kaip kad buvo Lietuvoje. Ket 
virtas, paskutinis, bet labai svar 
bus klausimas, yra santykiai 
tarp įvairių krikščionių bažny
čių. Kun. Dilys pareiškė, kad 
jam visuomet rūpėjo surasti ga
limybę bendradarbiauti su kri
kščioniškų tradicijų tikybomis. 
Jis aiškino, kad pats gyvenimas, 
o ypatingai bažnytinis darbas jį 
išmokė atviromis akimis žiūrėti 
į kitų religijų ir tikybų verty
bes, ir iš jų priimti, kas jose yra 
nemirtinga ir Dievo įkvėpta, j

Pegerbimo akademija ir vai
šės įvyko Lietuvių Tautinių na- ] 
mų salėje. Akademiją pravedė 
kun. E. Gerulis. Dalyvavo virš 
100 asmenų. Pagrindinę paskai
tą skaitė gen- supt. kun. S. Nei
manas. Jis nušvietė 'jubiliato iš
eitą gyvenimo kelią ir jo nuveik 
tus darbus.

tesian Avė, įvyko iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvavo žy
mūs lietuvių išeivijos atstovai, 
amerikiečiai svečiai ir parapijie
čiai. Pamaldas atlaikė generali
nis superintendentas kun. Sta
sys Neimanas, asistuojant jubi
liatui ir kun. E. Geruliui, Daly
vavę pagerbime dvasininkai ta
rė atatinkamą žodį, būtent: gen. 
supt. kun. S. Neimanas. lietuvių 
reformatų kunigų išeivojoje var 
du, ev Jiuterbnų senjoras kun- 
A. Trakis, Romos katalikų kun. 
dr. K. Trimakas, metodistų kun. 
K. Burbulys, Ev. Liuteronų Zio- 
no parapijos klebonas kun. J. 
Juozapaitis ir reformatų kun. 
dr. E. Fricke, Pamaldas paįvai
rino vargonų muzika A. Kamins 
kas, giedojo solistės-B. Varioko- 
jienė ir A. Buntinaitė, akompa
nuojant muzikui V. Jurkšaičiui. 
Pamaldų metu gen. supt. kun. 
S. Neimanas ^įteikė jubiliatei 
Hugenotų Kryžių, tą patį, kuris 
1925 metais buvo kuratorių ir 
kunigų dovanotas prof. dr. kun. 
P. Jakūbėnui, jo 25 metų kuni
gavimo sukakčiai atžymėti

Kunigas P Dilys savo žodyje 
visų pirma atsiprašė tų, kurie 
per 50 jo kunigavimo metų ga
lėjo pasijusti užgauti jo žodžiais 
ar veiksmais Jis išsamiai pana
grinėję' keturias problemas su 
kuriomis grūmėsi per tuos 50 
metų. Kun. Dilys pabrėžė, kad [ 
jis faktinai niekada nėra gavęs 
galutinio atsakymo į tuos klau
simus. Visų pirma jis ieškojo at
sakymo ap'e blogio šaltinį, ir iš 
kur tas blogis atsirado? Jis tei-

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGES AVENUE
, - TeL 927-1741 —1742

Šiais ■ metais Lietuvos Evan- 
j gelikų Reformatų Bažnyčios su- 
’ perintendentas čikagiškis kuni- ' 
gas Povilas Dilys sulaukė 75 me 
tų amžiaus ir mini 50 metų ku
nigavimo sukaktį. Ta proga, 
spalio 12 d-, buvo suruoštas abie 
jų sukakčių mimėjimas. Ta die
na yra kun. Diliui reikšminga 
todėl, kad 1930 m. spalio mėn. 
12 d. jis buvo ordinuotas Vil
niaus Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios dvasininku. Prieš Pir 
mąjį pasaulinį karą Lietuvos te
ritorijoje veikianti Evangelikų 
Reformatų Bažnyčia vadinosi 
“Unitas Lithuaniae” (Jednota 
Littewska). Po 1918 m. Nepri
klausomoje Lietuvoje ta Baž
nyčia buvo pavadinta “Lietuvos 
Evangelikų Reformatų Bažny
čia”, o Vilniaus krašte “Vilniaus 

landėlės vedėjas yra Algis Zapa- Evangelikų -Reformatų Bažny- 
rackas, kuris pradeda savo čia”. Formaliai tos dvi dalys nie.

Lietuviškų Melodijų Radijo. 
Valandėlė jau vienuolika metų 
kaip aptarnauja lietuvių visuo- 

! menę Detroite ir jo apylinkėse, 
Otta* 2*5? wR*T tote S'iRžUT j lankydama radijo klausytojus

D lt VYT. TAURAS
GYDYTOJAI ii CNIJLUMA* 

toadra praktika, spw. MOTIRV Ilp

Iris kartus savaitėje — pirma
dieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais nuo’ 8 vai. iki 9 vai. 
vakaro. Valandėlę klausydavosi 

j Londono, Kanados ir Toledo, 
j Ohio apylinkių lietuviai, nes slo- 

___ _ . - . 5 ties pajėgumas siekė iki 100 my- 
OKLHOPJtUAjfr-PROTJfiiibXAS * ]in spinduliu< Aparatai - Protezai. Med. ban- ų spjaunu, 

dažai. tpsdaH pataite toteem.
* (Arab Support*) ir L t

alau 3-4 vaL popiet ir kita lalo

P, ŠILEIKIS, O. F,

FLORIDA
Oft. Č. K. BOBEUS

Prdštątoš, inkštų Ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Lietuvių Melodijų Radijo Va

karis pradeda
; penktuosius metus vedėjo parei- kuomet nebuvo atskirtos.
i gose, o 17-tus Lietuviškų Melo

dijų Radijo Valandėlės nendra- 
darbių eilėse.

Taigi, š. m. spalio mėn. 12 d 
Lietuvių Evankelikų Reformatų 
bažnyčioje, esančioje 5230 S. Ar

Kunigas Povilas Dilys gimė. 
1905 m. rugpiūčio mėn. 2 d. Vil
niuje, reformato tėvo ir liute- 
ronės motinos šeimoje. Po 6 me
tų (1915-1921), išgyventų Ru-į 
sijoje ir Sibire, jaunas Povilasį 
su tėvais 1921 m. grįžo Į Vilnių, 
kur 1924 m. baigė būdų gimna
ziją. Trijų metų laikotarpis to
je gimnazijoje atidengė jam gu
dų kultūrines vertybes, o taip; 
pat jų istoriją, kuri taip artimai i 
rišasi su lietuvių praeitimi. Jau į 
tada Dilių namuose viešpatavo 
ekumeninė dvasia, šeima ieško
jo galimybių visiems krikščio-' 
nims sueiti į draugystę, ypač į 
bendrus religinius pasikalbėji- ‘

Ham Yam Salad Solves
The Cooking-For-Two Dilemma

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
. j 1410 So. 50th Ave^ Cicero 

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Cooking for one or two? Bet you look hard for budget-wiss 
and appetizing main dishes that come in small quantities — and 
require a minimum of fuss.

Hearty Ham Yam Salad is a delicious solution. It’s easy to 
prepare and economical, too. And there’s no waste involved 
since it serves only a pair. Make* this tangy creation ahead of 
time m a handy Tupperware Seal-N-Serve® /Serve the salad in 
the same convenient and colorful container for an attractive 
presentation. And, if you’re dining alone, the salad can be 
stored in the same bowl m the refrigerator until its next thenu 
appearance within a few days.

Ham Yam Sated

MOVING
Apdrausta* perkrausimas 

iš ivatriv aRstumy.

ANTANAS VILIMAS
T»L 376-1882 arba 376-5996

i. ~ ii

j -'. i tu i u • a-- •

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programo* iš WOPA, 
1490 WL A. M.

Lietuvi v klibi: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4.-00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma- 
dienikis rmo 8:30 iki 8:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus
* , Ttlef.: HEirUock 4-2413

So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

gė, kad įvairų filosofinių pažiū
rų aiškinimai neišsprendė klau
simo, gi Jono Kalvino galvose
na, jog Dievas yra ir gėrio ir 
blogio šaltinis, jam lieka nepri
imtina. Remiantis savo gyveni
mo patirtimi, nereikia statyti 
klausimo “iš kur blogis atsira
do”, bet su dėkingumu žiūrėti 
j didelius Dievo darbus, kurie 
visuomet sugeba blogį pakeisti 
geru palaiminimu kitiems- Ant
ras klausimas, kuris taip pat lie
čia visą žmoniją, yra neribotos 
žmogaus leišvėš problema. Kun. 
Dilys aiškino, kad priėjo išva
dos. jog žmogaus laisvė turėtų 
būti apribota, jeigu jis nori tą 
’aisvę panaudoti blogiems reika
lams. Čia jubilietas remiasi šv. 
Raštu, kur parašyta: “Elkitės, 
kaip laisvi, ne kaip tie, kurie 
’aisve pridengia blogį, bet kaip 
Dievo tarnai.” (I Pero, 2, 16).

mus. 1925 m. kun. Povilas įsto-f 
jo j Varšuvos Universiteto Evan 
gelikų Teologijos fakultetą, ku
rį baigė 1930 m. evangelikų teo
logijos kandidato laipsniu. Fa
kulteto dėstytojai buvo liutero-Į 
nai, bet, bendrai viešpatavo j

* Karolio Bartho dialektinė teolo
gija. Vilniaus Ev. Reformatų Si
nodas nutarė ordinuoti Povilą 
dvasininku 1930 m. spalio mėn. 
12 d. ir paskirti Vilniaus para
pijos vikani. Dirbdamas Vilniu
je. kun. Dilys pasižymėjo savo 
ekumeniška veikla. Kaip refor
matoriaus Jono Laskio sąjungos 
aktyvus narys, jis skaitė eilę pa
skaitų apie ekumeninį sąjūdį, r 
ypatingai pabrėždamas “Life and -j 

Work” nusistatymą. 1940 m. ve- g 
dė Haliną Jakubėnaitę ir Ant- Į 
rojo Pasaulinio karo pasėkoje | 
pasibraukė Vokietijon. V. K.

(Bus daugiau) i

BK

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVK TeL: Y Arė* 7*3401

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. SOth Ave^ Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS

£
3319 So. UTUANICA AVE. Tel: YArds 7-H38 -1139

2 medium-size yams or 
sweet potatoes

1/2 pound cooked ham, 
cut into 1/2-incfi 
cubes

3/4 cup diagonally sliced 
celery

1/3 cup sour cream
2 tablespoons milk, 

11/2 teaspoons Dijon-stjdt 
mustard

1/4 teaspoon salt 
Pinch pepper 
Lettuce leave*

In a medium saucepan, cook yams tn boiling salted water to 
Cover for 20 minutes or until tender. Cool. Peel yams, cut into Į 
1/2-mch cubes. In a medium bowl, combine yams, ham and j 
celery. Refrigerate until well chilled. Combine sour creanu, 
milk, mustard, salt and pepper. Stir until well blended. Pouf 
oyer ham mixture, toss lightly. Serve over lettuce leaves. 
Yield: 2 serving

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE it- GEORGE SORIN!

Aikštės automobiliams pastatyti

$ i

¥

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
, (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-121S
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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PABALTIEČIŲ ATSTOVAI 
LANKO DELEGACIJAS

Juozas BigeEs, Cicero, III., 
kiekviena proga paremia Nau
jienų leidimą ir prisideda prie jų 
platinimo. Dėkui už įteiktą šim
tinę: -*15 metinei prenumeratai 
ir *55 Naujienų paramai.

— Juozps I’atlaba, Baltimore,

čiavo, kad gaisro nuostoliai ne 
tokie dideli, kaip pradžioje at
rodė ir buvo paskelbta.

vo kiek sulaikytas priekyje įvy
kusios automobilio katastrofos. 
Kai nuvykome į Portugalijos 
ambasadą, mums pasakė, kad 
d r. Ruy de Brito turėjęs auto- 
mob lio nelaimę, kaip tik tą pa
čią, kurią mes buvome matę. Jo .M.I., pratęsdamas be raginimų 
Porsche sportinio automob.lio 1 prenumeratą, atsiuntė $10 auką. 1 
priekis su diplomatinio korpuso Po s.”> atsiuntė: ponia Teodora! 
lentele buvo gerokai aplamdy- j Ruzas iš Marquette Parko, Zig- ;
tas. Palaukus dr. Ruy de Brito, mas Dusrika iš Brighton Par-. 
kabinete keli oliką minučių,' ko, ponia P. R. Yelich iš Los An-' 
mums buvo pranešta, kad rr.us i gėlės, Calif., ponia L. Cesekas ir 
turėjęs priimti Portugalijos de- Jonas Vakiuskas iš SI. Peters- 
legac.jos atstovas nuvykęs į Ii- burg, Fla., ponia L’. Opanavičius 
goninę ir mums beliko tik ant jo iš Stayner, Ont.,, ir K. Eidukas 
stalo palikti mūsų pasiimtus Downers Grove, Ill..' Dėkui 
memorandumus ir kitą medžia
gą, ir palikti Portugalijos am
basadą.

šalia Vakaru Europos valsty- 
b’ų delegacijų lankymo, Madri
de pasilikę lietuviai turėjome 
progos pasakyti pavergtiesiems 
lietuviams skirtas trumpas kal
bas, kurias įrekordavo iš Muen- 
cheno atvykęs Radio Liberty 
atstovas Vilis Skultans, o per 
Vatikano radiją mūsų paverg
tiesiems broliams skirtos kalbos j 
buvo tiesiog perduotos telefonu 
į Vatikaną iš latvių būstinės.

K. Š. (ALT Inf.)

NAUJŲ METŲ ŠOKIAI 
• Denverio Tautinių šokių An
samblis ‘‘Rūta” kviečia visus] » 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Kanados lietuvius į Denverį 
Naujiems metams sutikti. Šo
kiai įvyks gruodžio 31 d. 8 vai.. 
vak. (Rocky Mountain Time).! 

Įėjimas, užkandžiai, šampanas;
I — 15 dul. asmeniui. Bilietai turi 
būti užsakyti ne vėliau kaip 
gruodžio 1 d. Dėl kitų informa
cijų prašome kreiptis:

ARVIDAS K. JARAŠIUS, 
9135 Utica Court, 

Westminster, CO 80030 
Telef.: (363) 427-3394 

arba, 
ALGIRDAS M. LIEPAS, 

2545 S. Lafayette, • 
Denver, CO 80210 

Telef.: (303) 722-1495 
Colorado jaunimas 
laukia svečių!

Munal, l»mė — Pardavimui Namai, tamė — Pardavime
REAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATi FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
aR KIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

*>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL. SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas t

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

visoms ir visiems.
— Dėkui W. Hbffmanui iš

Clearing apylinkės už $10 auką, j 
atsiųsią su metine prenumerata. ; 
Taip pat dėkui Janiui Bukolai I 
iš Washington, III., už $3 auką 
ir poniai Antaninai Baltys iš 
Marquette Pajko, atsiuntusiai J
du dc’lerius. • I. , . . . ... . . .‘keleivinį lėktuvą, kuriuo rengėsi

— Sen. Leroy W. Lemke (D., ! išskristi į Kolumbiją. 
25) yra Illinois tautinių grupinį Pusantro milijono 
komisijos pirmininkas. Koinisi-h 
ja nutarė sekančią vasarą’ kviesti 
tautines grupes į Illinois vals
tijos festivalį. Suinteresuoti pra
šomi kreiptis į Illinois Ethnic 
Heritage komisiją, 160 LaSalle 
Street, Room 1829, Chicago, ui.

— Stasio Butkaus šaulių kuo
pa Detroite, padėkos ženklan už 
Čiurlionio ansamblio koncertų 
Detroite propagavimą, paskyrė 
Naujienoms $20 auką ir ją ; 
siuntė per iždininką Juozą Au- Jauni vyrai

NEPAVYKO IŠVEŽTI 
PUSANTRO MILIJONO

MIAMI, Fla. — Trys jauni ko- 
lumbiečiai ir vienas kubietis no
rėjo išvežti iš amerikos daugiau 
negu pusantro milijono dolerių

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir įrengimais Marquette Parko; 
rajone. Labai geras biznis, lengvos!, 
pirkimo sąlygos. t
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir. 
Maplewood. Labai tinka giminingoms? 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duotu Neaukšta kaina.

AIŠKINS IRANO VALDOVŲ 
REIKALAVIMUS

ALŽYRAS. — Alžyro atstovai 
praleidę tris dienas Teherane ir i 
išsiaiškinę Irano vyriausybės į 
poziciją 52 amerikiečių klausi-1 
m u, yra pasiryžę informuoti 
amerikiečius apie Irano valdžios 
reikalavimus. Amerikos atstovai ; snirsilcuų mVyCjai, pia3l,ull 
atskris į Alžyrą trečiadienį, o j ir knygą pasiimti. Kitur 
Alžyro užsienio ministerijos at- gyvenantieji prašomi užsisa- 
stovai, grįžę iš Teherano, duos kyti paštu.

Pusantro milijono dolerių 
įvairios vertės popieriniais pini
gais jie buvo sudėję į batų dė
žes, o elektronines mašinas su
krovė į lėktuvą.

Jauni vyrai turėjo žinoti, kad 
kiekvienas žmogus, išvykdamas 
iš Amerikos su 5,000 ar dau
giau dolerių, privalo pranešti 
muitinės tarnautojams. Kolum
bijos jauni vyrai vežė $1.6 mili
jono dolerių šimtinėmis, dvide- 
šimkėmis, dešimkėmis ir penki- 

; nėmis, nieko nepranešdami. I _ Alžyro delegacija, atvyku- ] 
J Muitinė ir federaliniai agentai’si į Teheraną tartis 52 ameri- 

su ‘ 
iri

J

jiems išsamų pranešimą apie 
52 Įkaitų padėtį.

at- ir įvairių elektroninių prietaisų.;nor^ nustatyti, iš kur jie tokią .kiečių reikalu, išsikalbėjo
i turėjo" nedidlį Piper I stambią sumą ga\ o. Gal jie tuos | atsakingais Irano pareigūnais 

. _________ __ pinigus iš kur nors pavogė, gal grjžo namo.

Og-ametis patyrimas — sąžiningas darbas
' Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

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

Telef. 312 238-J787
• Nemokime paūtrnivimas užsakant lėktuvų, trauktnlą. ialnj* kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda
me kelionių draudimus; Orgozizuojarae keliones į Lietuvą ir kitus kaštus; 
Sudarome iškvieumus ginnmų apsilankymui Amerikoje ir teikiame inter 
tnacijss visais teuomų reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relma rezervuoti vietas; 
H anksto — prieš 43 - S0 dienų.

I

ir

ELEKTROS ĮRENGIMAI . , 
PATAISYMAI >

Turiu Chicagos miesto leidimą. . 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
* Tel. 927-3559

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, . 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

I

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

✓ 
Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775 /

vagys jais pasitikėjo ir sutiko 
išvežti? Kol nebus išaiškinta, iš 
kur jie gavo pinigus, tai jie bus 
sulaikyti. Jeigu pinigai buvo 
vogti, tai tiems jauniems vyrams 
teks kelis metus kalėti.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daut 

padėti teisininko Prano ŠUL( 
paruoštą, — teisėjo Alphons*

■_______' ____ į WELLS peržiūrėta, “Sūduvos'
U- Tikra gėdą: Po gaisro GMG I išleista knyga su legališkomi 

viešbutyje Las Vegas’ mieste at- Hormom^s* - ' ,
sirado vagilių, išvaliusių visus 
kambarius, kuriuos žmonės bu
vo priversti apleisti.

— Las Vėgas GMG Grand 
viešbutyje. įvyko didelis gaisras^ 
ir žuvo 84 asmenvs.

Knyga su formonik gauna 
ma Naujienų administracijoj* 
1739 South Halsted St., Ghica 
go, ILL. 60608. Kaina -$3.00

i

i
NDGH3ORHOOD

REALTY GROUP

GENERAL REMODELING i
• Alumin, langai, durys, ^medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce- 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kxlzie Avenue

Tel. 776-8505
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar

• GMG Grand viešbučio savi
ninkai planuoja viešbutį atre
montuoti. Specialistai apskai-

Riverwood

MAISTAS B EUROPOS SAND1LIŲ į

* ** in — r

OFF 
MIX ’n MATCH 
14KT GOLD 

Neckchains 
and Bracelets 

/ Earrings, Charms, 
Religious Medals 

at 30% SAVINGS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
KARMA N0REIKEN1

I ‘ 2608 WM Sift St, CMcago, IH. 6062® « T«L WA S>I7gl

> Didelir paiirinkimM geroc rūitea Įvairių preHft.

34 It

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

I5C1 W. 6»th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 6-2717

Lietuviai, Jūsų laukia Daytona 
Beach, Florida!

INSTANT 
CASH 
™ GOLD

Sovietų gydytojas apie 
“nemokamą” gydymą

Sovietinis nemokamas gydy 
mas, anot dr. Vladimir Golia- 
ebovsky, kuris dabar apsigyve
no JAV-se, kitaip atrodo prakti
koje, negu ant popieriaus.

Gydymas, kaip maždaug vi-; 
dutinėje JAV ligoninėje, priei
namas tik apie 2000 komunistų 
partijos šulų. Visi kiti piliečiai 
už kiekvieną patarnavimą turi 
užsimokėti arba duoti kyšio'. At
siradęs ligoninėje žmogus turf 
užsimokėti sau už. maistą, nes 
duodama jo tik už 82 kapeikas. 
Ligonis turi nuomotis paklodes 
ir skalbinius.

Rusijoje ligonio šeima turi 
nupirkti jam vaistų, nes ligoni
nės mažai jų turi. Už geresnį 
gydymą ir priežiūrą — reikia ir 
gydytojus, ir Slauges “patepti”.

Suprantama, nes ir gydytojai, 
ir slaugės, ypač jeigu nepriklau
so partijai, gauna labai menką 
atlyginimą ir “patepimų” me 
tddai vyksta visą laiką visose 
srityse... (N. L.)

i

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti. 
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

DAŽYMAS IR REMODE- 
.! LIAV1MAS
Nėra darbo permažo. Visus paimu, 

Iš lauko ir vidaus.
Kainos labai prieinamos. 

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenue 

Tel. 523-0383

Laikrodžiai tr brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpuhllc 7-1941

R. E. INDUSTRIAL FOR SALE 
Near 1-55

INDUSTRIAL BUILDING 
43rd & Wolcott

Call

11,455 sq. ft 
lot size 131 x 338, 
Zoned M2-3 
APT, sprinkler 
20 x 40 cooler, 
air cond., heavy power 

795-8700, ext 313

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, Ill. 60632. Tel. YA 7-5980

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — patios, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing — hot roof or shingles. All 
work guaranteed, no job to small.

Call 788-9298

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745® 
Teip pet daromi vertimai, giminly 
iškvietimai, pildomi pilietybės pre- 

iymai ir kitoki blenkeL

HOMEOWNERS POLICY

New orUsed or 
Old Broken Jewelry 

Watches, Bracelets
Pins, Rings, 

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat *
Turn It Into CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money fn The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

GT "

PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FLA.
Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. 

Visais atžvilgiais ideali vieta lietuviams gyventi.
Iki Atlanto vandenyno tik 5 mylios.

PLANUOJAMAS “LITHUANIAN VILLAGE”.
Įvairaus išplanavimo namai.

Aukšta namų kokybė, kainos prieinamos.
Užtikrintas investavimas.

Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, 
aplinkoje. Sprendimą darykite dabar!

Informacijas teikia: ADOLFAS ANDRULIS,
7 Talo Circle, Port Orange, Fla. 32018.

Telefonas: (904) 761-3625

Kanadiečiai juokauja
Mirė ministras pirmininkas 

Pierre Trudeau ir nuėjo į Dan 
gaus karalystę. Ponas Dievas 
jo klausė:

— Kas toks esi ir ką gero pa
darei?

Trudeau atsakė:
— Kovojau už Kanados vie

nybę.
— Tai labai gerai. Sėskis ma

no dešinėje.
Beveik tą pat atsakė buvęs 

premjeras Joe Clark. Dievas jam 
sakė sėstis Jo kairėje.

Pagaliau ateina Kvebeko pro
vincijos atsiskyrimo šalininkas. 
I Dievo klausimą jis taip at
sakė:

—Aš esu separatistas, o Tams
ta sėdi ant mano kėdės...

RENTING 1N GENERAL 
— Nuomos —

F. lapelis, A sen* > ■
2208^ W. 95th Si. 
Ev«rg. Park. III.
60642, - 424-8654 ‘

Slate. Farm^Jite and Casualty Compaoy

MARQUETTE PARKE išnuo- 
fnojamas kambarys su atskiru 
įėjimų. Beismonte galima paga
minti valgį. Tel. 476-4973

Išnuomojami 2 naujai atremon
tuoti butai Bridgeporte. Galima 
tuojau užimti. Skambinti nuo 7 
vai. ryto iki 2 popiet: 847-/815

“Kodėl tu leidaisi to vyruko 
pabučiuojama?”

“Ar aš leidausi, Džordž? ’
“Nesakyk “Ar aš leidauti 

Džordž?” man! Kai aš įėjau, vie
na jo nosies pusė buvo pudruo 
ta ir viena pusė tavosios nebuvo 
pudruota”.

----------------------------------------
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYŠ 
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandom: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-5161
264S We>t 63rd Street

Chicago, HL 6062»
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