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Atsuktuvais Egipto smogikai apsvaigino 
lėktuvą pagrobusius palestiniečius

KAIRAS, Egiptas. — Egipto kariuomenės smogikai, apsiren
gę •lėktuvų mechanikais, paprastais atsuktuvais nuginklavo du 
palestiniečius ir Libijos pilietį, pagrobusį Egipto didelį transporto 
lėktuvą.

Lėktuvan įžengė šeši mecha
nikai pradėjo sukinėti ventilia
ciją, o kai priėjo prie grobikų 
vado, sėdėjusio prie kapitono bu
delės,, tai atsuktuvu jam kirto 
į bumą, antruoju smūgiu kirto 
pilvą. Smogikas taip skubiai už
gulė grobiką kad jis.neturėjo antradeienĮ kalbėjosi su dviem

IS VISO PASAUUO

Mikis nesiduoda pašalinamas
TOKIO. — Japonijos minis- 

teris pirmininkas .. Takeo Miki

laiko panaudoti rankoje turimą 
revolverį. Kiti smogikai pana
šiu būdu nuginklavo kitus 
grobikus.

Operacija buvo gerai

du

. Veik tuo pačiu metu lėktuvo 
lauko pusėje egiptiečiai smogi
kai, jau kariuomenės uniformo
je. paleido.15 šūvių j viršų ir Įsa
kė niekam nejudėti"/ Tuo tarpu 
ginkluoti sm ogikai- prade j o verž
tis Į lėktuvo vidų, jie n uginkla- 
vo likusius grobikus. Vienas bu
vo Libijos pilietis, o kiti buvo pa
lestiniečiai, iš Sirijos persikėlę 
Į Egiptą.

Egipto premjeras, prižadėda
mas paleisti kalėjime laikomus 
Libijos teroristus ir atveždamas 
lėktuvui reikalingo gazolino, su
darė pasitikėjimo atmosferą.

Be to, grobikai, praleidę visą 
dieną karštame lėktuve,'patys, 
išvargo ir ištroško.
Išleido orą iš lėktuvo padangų

Specialūs mechanikai, paruos- 
dami benzino įleidimą tolimes
niam skridimui, išleido iš kelių 
lėktuvo ratų orą. Visas darbas 
buvo taip atliktas, kad viduje 
sėdėjusieji grobikai to visai 
pastebėjo.

ne-

kosmonautai
MASKVA. — Sovietų kosmo

nautai išbuvę 2 mėnesius erdvė
je laimingai nutupė ant žemės 
rugpiūčio 24. Erdvėje būdami 
jie stebėjo su savimi paimtus 
vabzdžius, augalus, darė nuo- 

■ traukas ir škicus žemės pavir
šiaus geologiniai tikslais, norint 
surasti žemės alyvą, dujas ar 
metalų rūdis. .

Senatas tirs 
kadetų skandalą

WASHINGTONAS. — Armi- 
, jos sekretoriaus M. R. Hoffma- 

no pastangos užbaigti West 
Point sukčiavimo skandalą, kai 
kadetai apgaulingu būdu norėjo 
išlaikyti elektroninius egzami
nus, nepatenkino išmestus iŠ ka
rininkų akademijos kadetus ir 

.'Amerikos senatorius.
Nukentėję kadetai per savo 

advokatas nori išgauti daugiau 
nuolaidų, o senatoriai nori rei
kalą giliau patyrinėti,, -

antradieni kalbėjosi su dviem 
kurie reikalavo, kad jis atsista
tydintų. Viceprentjeras Takeb 
Eukuda ir finansų ministeris 
Masayoshi Ohira jau pirmadie
nį skatino Miki atsistatydinti, 
nes kitaip esą neįmanoma baig
ti krizę valdančioje demokratų 
liberalų partijoje. Jis kaltina
mas, kad buvęs “minkštas” Lock
heed kyšių ir papirkinėjimų by-

Karalienė gina savo vyrą
x HAGA, Olandija. — Baigusi 
pasikalbėjimą su. savo valdžios 
viršūsėmis dėl kyšio, kurį jos 
vyras princas Bernardas įtaria
mas paėmęs iš Lockheed lėktu
vų statybos korporacijos, kara
lienė grįžo į Italiją baigti savo' 
atostogų. Speciali trijų vyrų ko
misija prieš dvi savaites paskel- 

Ibė savo tyrimų rezultatus, kad 
princas Bernardas iš Lockheed 
firmos paėmęs $1.1 milijoną ky
šių, bet princas užsigynė.

Sovietų kosmonautai grįžta
MASKVA. — Du sovietų kos

monautai, kurie esą skundžiasi 
“pojūčių stoka” (sensory depri
vation), pradėjo ruoštis grįžti 
atgal žemėn, atsižadėdami savo 
tikslo pralenkti sovietų 63 die- 

|nų ir amerikiečių 84 dienų erd- 
' vėse išbuvimo rekordus. Kosmo- 
|nautai Boris Volynov ir Vitaly 
\ žolobov išskraidė orbitoje ap- 
•link Žemę 49 dienas. Tas pra
neša, kad jiedu “visą programą 
pilnai išpildė”. Valdžios laikraš
tis Izvestija aiškina, kad abu
du kosmonautai turi “psicholo
ginę problemą”? vadinamą “sen
sory deprivation”, kitais žodžiais 
kenčia “pajautimų badą”.

Turkų-graikų ginčas dėl 
aliejaus

IZMIR, Turkija. — Turkų ty
rinėjimų laivas Seismic 1, ty
rinėjęs ar yra aliejaus (naftos) 
Egėjaus jūroje po vandeniu, dėl 
ko prasidėjo ginčas su Graikiją 
antradienį grįžo į savo uostą Iz- 
mire. Kapitonas paaiškino, kad 
laivas apsirūpins reikmenimis ir 
uoste pabus mažų mažiausiai sa
vaitę. Graikija dė Seismic I ty
rinėjimų apskundė Turkiją Jung
tinėms Tautoms ir Tarptauti
niam Teismui.

CHICAGO. Ill. — Martin T.u-, 
ther King Jr. organizacijos pir- 

_ ' mininkas kun. C. R. Turner pa-
i reiškė, kad jis organizuos ęise- j 
nas į Marcuette Parka trim pir
mais rugsėjo šeštadieniais. Be 
laisvos gyvenamos erdvės, kin- 
gininkai reikalaus, kad Marque
tte Parke juodžiams būtų duo
dami darbai. Jis užmiršo, kad 
Marquette Parkas yra reziden-1 
cinis distriktas, jokių pramonės , 
šakų ten nėra, bet jis yra pasiry
žęs reikalauti darbų. . {

Kun. Turner kreipėsi į miesto * 
valdybos įstaigas, kad toms die- ( 
noms jam duotų leidimą suruoš
ti pačią didžiausią eiseną j Mar
quette Parką. Jis nori, kad ga
lėtų Marquette Parko gatvėmis 
maršuoti 5,000 juodžių, juos ly
dėtų transporto busai.

Didelės eisenos nepajėgia 
suorganizuoti

t Iki šio mėto kun. Turner ne
pajėgė didesnės eisenos suorga
nizuoti. Praeitą šeštadienį. už
draudus-eisenas, —•; jis norėjo 
prasiveržti be leidimo, bet poli
cija jo eiseną sustabdė. Polici
jai teko suimti apie e30 Įsaky
mų neklausančių- jaunuolių. Įdo
miausia, kad tarp prasiveržti no
rėjusių suimtųjų yra 27 balta
odžiai, Chicagoje atsiradę pa
dėti kingininkams “palaužti Mar
quette. Parką”.
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PREZIDENTAS GERALD FORDAS

■1

SIRIJOS KARIUOMENĖ MANEVRUOJA

PREZIDENTAS GISCARD NESUTARĖ
SU PREMJERU JACQUES CHIRAC

Prezidentas ekonomistas tvarkė finansy, 
užsienio ir kariuomenės reikalus

PARYŽIUŠ, Prancūzija. — Visą Vakarų Europą ir laisvąjį 
pasauli nustebino Prancūzijos premjero Jacques Chirac’ir viso jo 
kabineto atleidimas iš pareigų. Prancūijos politika pažįstantieji 
pasakodavo- kad prezidentas Valery Giscard d’Estaing nesutaria, 
kai kurie vdstybės administracijos klausimais bet niekas nemanė, 
kad reikalai buš taip smarkiai nukrypę'hub' galimo bendradarbia
vimo politikos.

Svečių svetimšalių 
daugėja

WASHINGTONAS. — Per 
pirmuosius 6 šių metų mėnesius 
Jungtinėse Valstybėse lankėsi 
apie 7.4 milijonai svečių iŠ kitų 
kraštų, daugiausiai iš Kanados. 
Šiemet yra Jungtinių Amerikos 
Valstybių 200 jubiliejiniai me
tai. Per vieną birželio mėnesį 
JAV-bes aplankė 1.4 milijono 
svetimšalių. Po Kanados lanky
tojų skaičiumi iš eilės sekė pran
cūzai, anglai ir vokiečiai. Iš Ka
nados daugiau kaip 4 milijonai 
svečių šiemet jau spėjo JAV pa
viešėti. • ; ■ •

šiltas
Saulė teką 6:08, leidžiasi 6:16

Sekr. Kisingerio 
pareiškimai

KANSAS CITY. — Sekr. Ki- 
singeris paskutinę dieną atsi
lankęs į GOP konvenciją Kansas 
City, žurnalistų klausiamas, pa
reiškė, kad jis neturįs sprendi
mo ir nežinąs, ar jis atsistatydin
siąs. šis klausimas paaiškėsiąs 
po lapkričio mėn. visuotinų pre
zidentinių rinkimų.

Kisingeris dar pasakė, kad jis 
Solženiciną laikąs dideliu rašy
toju, bet kad jį prez. Fordas ne
priėmė, tai menkas įvykis. Dėl 
GOP programoje įrašyto saki
nio “perdėtos nuolaidos”, sekr. 
Kisingeris atsakęs: “Mes neda
rome perdėtų nuolaidų”. Sekr. 
Kisingeris tai pasakęs, pasak 
Chicago Sun-Times, turėdamas 
omenyje Helsinkio aktą, pripa
žįstantį rytų Europos stonas. »

DAMASKAS. — Damasko radijo pranešimu, Sirijos kariuo
menė kalnuotuose Sirijos-Libano vietovėse daro pratimus, tartum 
įspėdama kairiuosius musulmonus ir palestiniečius nepradėti tose 
vietose kovų,' ■ ■ .

Palestiniečiai mano, kad ne- ~ ■■ , - =
tiesioginiai padedant Sirijos, ka
riuomenei, krikščionių jėgos 
pradės didelį kalnų “valymą”.

Nuo to laiko, kai krikščionių, 
jėgos paėmė palestiniečių didelę 
ir gerai įtvirtintą stovyklą Tai 
Zaatar, kovos buvo kiek aprimu
sios, persigrupuojant ir įsivirti- 
nant musulmonų-palestiniečių 
jėgoms, bet paskutiniu laiku ko
vos' vėl pradėjo stiprėti ir įsi
siūbuoti. Kovos daugiausiai 
vyksta Beirute ir netoli esan
čiuose kalnuose. I

Aršiausios kovos vyko rug
pjūčio 24 d. Buvo užmušta per 
200 asmenų, 360 sužeista. Arti
miausios ligoninės yra perpildy
tos sužeistaisiais. Beirute dau
gumoje nukentėjo civiliai gyven
tojai.

Krikščionių ir kairiųjų mu
sulmonų karinių jėgų vadai pra
šo kariaujančių neapšaudyti re
zidencinių vietovių bei gyvena
mų namų, bet matyti, jų pra
šymo nelabai atsižvelgiama, kad 
tiek daug žūna civilių.

Libane buvo pasirašyta ko
kios 57 paliaubos, o gal ir dau
giau, yra prisiųsta visų arabų 
šalių suorganiuoti taikos dali
niai, bet visos taikos siekiančios 
pastangos neduoda vaisių —ka
ras tebevyksta. Ir jis, matyti, 
baigsis kol viena kuri pusė ne- 
užvaldys viso Libano.

Blogiausią kad užsienis yra 
gerokai Įsivėlęs į Libano civili
nį karą. Jis remia stipriai tai 
vieną, tai kitą pusę ginklais 
dar priedo gerokai pakursto.

Naujas įstatymo 
projektas

- WASHINGTONAS.- ■.

Susirenka trečioji 
partija

ČIKAGA. — Dauguma ame
rikiečių nėra patenkinti respu- 
t>likonų ir demokratų partijų 
veikla bei politika. Jų per 1,000 
atstovų tad ir susirenka rugpiū
čio 26 d. Čikagoje į konferenci
ją. Suvažiavimą šaukia jų pir
mininkas W. K. Shearer.

Į Susirinkę atstovai mano įs
teigti trečią Amerikos politinę 
partiją ir išrinkti kandidatu į 
prezidentus buvusį Georgia gu
bernatorių Lester Maddox ir R. 
A. Viguerie į viceprezidentus.

Trečioji Amerikos nepriklau
somų politinė partija buvo pra
dėta steigti 1967 m. gub. Wal
lace, bet jis dėl nesveikatos ne
galės suvažiavime dalyvauti.

Tirs katalikų 
ordino veiklą

BALTIMORE. — Marylando 
generalinis tardytojas Fr. B. 
Burch, tyrinėjęs katalikų orde- 
no Pallottine Fathers pinigų rin
kimo būdą ir jų investacijas, ma
no visą bylą perduoti prisieku
siųjų teismui tolimesniems tyri
nėjimams.

ir

Sena
th tyrinėjimų komitetas rųgpiū- aymo priedą. .

čio 24 pasiuntė Atstovų Rūmams 
naują įstatymo projektą, skir
tą FBI agentų veiklai ariboti, 
klausant telefoninius bei elektro
ninius pašnekesius.
Minėtas projektas, manoma, su

kels nemažai ginčų Atstovų Rū
mų narių tarpe. Tllinojaus Atsto
vas A. E. Stevenson mano pa
tiekti įtatymo projekte patai-

Libija remia Filipinų 
sukilėlius

MANILA. — Libijos užsienių 
reikalų ministeris, Ali Al-Treki, 
kurs..kartą _yra pasmerkęs Fi
lipinų vyriausybę, sakydamas, 
kad ji. skerdžianti musulmonus, 
rugiūčio 24 pasidžiaugė suma
žėjus filipinų vidaus įtampai, bet 
visdėlto Libija ir toliau remsian- 

,ti morališkai Filipinų sukilėlius.
Ali Al-Treki yra tarptautinės 

Isalamo delegacijos sekretorius. 
Jis besilankydamas Filipinuose 
kalbėjosi su .prez. F. Ę. Marcos, 
ir apžiūrėjo .vžemės drebėjimo 
paliestas bei sugriautas Minda
nao vietas.

Filipinų salų gyventojai dau
gumoje prisilaiko krikščionių 
tikėjimo. Sukilėliai musulmo
nai sudaro gyventojų mažumą.

Rodezija nepriima 
plano

SALISBURY. — Britanija iš
dirbo planą ir pasiūlė Rodezijai 
jį priimti. Tuo britų išdirbtu 
planu, kuriam pritaria ir JAV, 
Rodezija turėtų laike dviejų me
tų perduoti valdžią Rodedijos 
juodiesiems.

Rodezijos ministeris pirminin
kas Smith nesutinka su tokiais 
Britanijos planais. Jis sako, kad 
ne tik baltieji, bet ir dauguma 
Rodezijos juodųjų tokiems pla
nams priešinasi. Pasak Smitho, 
daugumos valdymas yra 1923 
m. Rodezijos konstitucijos tiks
las, bet tik nė pagal kalendorinę 
nustatytą datą. Datos, bet ne 
nuoseklumo prisilaikant, įvyks 
chaosas-ir tuomet nukentės Ro- 
dezijoje gyveną baltieji.

Blogai dirba 
Amerikos paštas

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partijos valdomas Ameri
kos kongresas susirenka rugpiū
čio 23 d. į posėdį svarstyti neuž
baigtus klausimus. Piimoje vie
toje jie svarstys ir ginčiais 
Amerikos pašto reikalais.

Kongreso nariai risi pripažįs
ta, kad paštas dirba blogai, bet 
nesutaria kokių priemonių rei
kėtų griebtis, kad jo darbą pa
gerinus. Vieni jų nori pavesti 
paštą kongreso kontrolei, kiti 
nori palikti kaip yra, bet duoti 
jam 1 bilijoną dolerių darbų bei 
patarnavimo pagerinimui.

Iki šiol per 5 metus Amerikos 
paštas turėjo 4.5 bil. dol. nuos
tolio.

Prancūzai prisimena, kad po
litikas Jacques Chirac labai daug 
prisidėjo prie dabartinio preezi- 
dento išrinkimo. Rinkimai bu
vo gana sunkūs, buvo sudaryti 
stipri koalicija prieš gen. De 
Gaulle šalininkus. Jacques Chi
rac vykusiai organizavo rinki
nę kampaniją, kreipė daugiau 
dėmesio j silpnesnius distrik- • 

■tus, kad galų gale laimėtų da
bartinis prezidentas. Bet politi
koje padaryta paslauga negali 
nebūtinai privalo būti amžinai 
primenama. Kartais valstybės 
reikalai reikalauja griežtesnių 

sprendimų, kurie verčia paslau
gas užmiršti.

Oficialus prezidentūros pra
nešimas sako, kad premjeras 
Chirac Įteikė atsistatydinimo pa
reiškimą, kurį prezidentas Gis- 
.card priėmė. Tai reiškė, kad pa
sitraukė visas Prancūzijos kabi
netas. Ar bent kuris iš darbi
ninkų ministerių pasiliks nau
jame kabinete, tuo tarpu dar ne
žinia.

Nesusipratimai tarp preziden
to ir premjero prasidėjo tuojau 
po rinkimų. Premjeras žinojo, 
kad prezidentas Giscard yra eko
nomistas, turi nuovoką apie fran
ko vertę ir krašto ūkio reikaus^ 
Jau pirmuose pasitarimuose pa
aiškėjo, kad prezidentas nori 
tarti žodį krašto ūkio ir finan
sų klausimuose. Premjeras pri
pažino jam šią pirmenybę ir lei
do prezidentui nurodinėti, kaip 
privalo būti tvarkomi ūkio rei
kalai.

Nejučiomis prezidentas Gis
card pradėjo duoti nurodymus, 
kaip reikia tvarkyti krašto už
sienio reikalus. Pats prezidentas 
keliavo į Maskvą, Londoną, Wa- 
shingtoną ir kitus kraštus. Jis 
pajėgė palaužti šaltą laikyseną, 
vyravusią Txmdone ir Washing
tone Prancūzijos atžvilgiu. Kar
tu su prezidento kelionėmis į 
užsieni, buvo padarytos kelios 
pakaitos ir užsienio ministeri
jos vedamoje politikoje. Galų 
gale. į r.ts prezidentas pradėjo 
tvarkyti ir prancūzų karo jėgų 
pačius svarbesnius klausimus. 
Pirmon eilėj buvo paliesti karo 
jėgų ekonominiai klauimai, o vė
liau teko apkarpyti ir kitur rei
kalus.

— Aš neturiu galimybių efek
tyviai vesti krašto politikos, to
dėl manau, kad bus geriausia at
sistatydinti. — pareiškė prem
jeras Chirac.

Premjeras nieko nepasakojo 
apie prezidento ir jo nesutarimus 
kraštui administruoti. Trečia- 

, dienj dar nebuvo aišku, kas bus 
pakviestas naujam kabinetui su
daryti.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVICIUS

SENOVIŠKAS HUMORAS IR POEZIJA

ATSILANKYMAS PAS POETĄ BINKĮ

Atsisveikinimo koncertas prieš skrendant į šiltuosius kraštus..

Mūsų spaudos veteranas Arėjas Vitkauskas iš New Jersey 
valstijos atsiuntė savo savo jaunystės nuotykiu nuotrupas ir to 
laikotarpio humoristinės poezijos.

1322 metais Kazys Binkis pakvietė mane, mano 9 pėstininkų 
pulko laikraščio “Tėvynės Gynėjo” įsteigėją ir redaktorių, jį 
aplankyti “kai būsiu Kaune”, (o Kaune aš būdavau, kad “iškau
lyčiau“ popierio mario gazietai iš gerosios Vitkauskytės, ne gi
minaitės, bet knygyno ir rašomų dalykų krautuvės savininkės). 
Binkis tuomet organizavo “Keturių Vėjų” leidinį, ir jam .patiko 
mano eilėraštinė kūryba mano laikrašty, kur aš juokais parašiau 
šį šedevrą:

KAIP SALYS ŠEMERYS APRAŠYTŲ RIKIUOTES PAMOKĄ

Po aikštės jausmingą antklodę 
Šautuvai su ryžiais vaikščioja, 
O žirniai raižo siutusiai' 
Kareiviškų pilvų užkulnius.

Driekiasi kareiviški pusbačiai
Tai susiriesdami, tai apsivoždami, 
O batas, pentine sėdėdamas, 
Komandų* spiauna kurkulus.

Susimaišė diržai su puspadžiais, 
Katiliukais jausmus apvoždami, 
G iš šautuvų kava prigirdytos 
Apatinės kyšo kelinės...

.Po aikštės rikiuotės antklodę 
Braido kepurės dainuodamos, 
Pusbačių vinys apsvaigintos žibėjimu 
Prieš saulę bausme šaiposi.

Driekiasi kelnės kareiviškos,
Eina kepurės dainuodamos,
G batas, pentine sėdėdamas, 
Komandų spiauna kurkulus, ir t. t.

“Labai gerai!...” — tarė tų dienų “Olimpas” poezijoj Binkis, 
kurio švarko apykaklė buvo apibarstyta plaukais ir mažomis 
pleiskanomis, (juk gi reikėjo mano paties “poetiškai dūšiai” tas 
smulkmenas tuomet Įsidėmėti L.). Binkis buvo rimtas, ir man 
keistai skambėjo jo pagyrimo žodžiai mano “šposiniam” rašymui!

— Visuomet taip rašyk! — pareiškė jis nuo savo autoritetinio 
sosto, tai yra — paprastos kėdės prie lango jo bute Maironio 
gatvėje, ir, pratęsdamas savo maloningąją-audienciją, teikėsi sa
vo geru skaitymu dar vieną mano nemirštamą poemą prieš mane 
kaip literatūros pavyzdį pašvitruoti:

“TUSTEP” ŠOKANT

- ĄrUjant rnokalo inetŲ pradžiai 
mokyklos© ir lituanistinėse mo
kyklose, Magary&y bendradar
biai premijavo šį anekdotą:

Į mokyklą atvažiavo inspek
torius. Vienoje klasėje buvp ge
ografijos pamoka' ir mokytojas 
tikrino, ką vaikai išmoko zčpie 
globą. ?Įėjus inspektoriui, mo
kytojas, kaip visuomet; tokiais 
atvejais, leido pačiam inspekto
riui klausinėti mokinius ir tik
rinti jų žinojimą. Jis klausė vie
ną berniuką:

— Kodėl globo ašis yra palin
kusi?

— Aš jos tikrai; nenulenkiau, ■. 
ponas inspektoriau, —- teisinosi 
išsigandęs guviai atrodantis ber
niukas. Inspektorius pakartojo 
klausimą ir prašė atsakyti vieną 
mergaitę. Ji taip pat teisinosi:

— Aš visai nebuvau nė pirštu
to globo palietusi. Jis toks jau 
senai buvo... Į Mokyt. Juozas Masilionis, ap-

Panašiai dar keletas mokinių rašydamas Draugo 192 numery- 
teisinosi, nežinodami, kodėl gio- je Mokytojų studijų savaitėje 
bo ašis yra palinkusi. Tada in- pirmąją dieną ir' buvusias pa- 
spektorius prašė mokytoją pa- skaitąs, taip teigia: 
aiškinti, .šis džiaugėsi gavęs ge
rą progą skųsti vedėją ir taip at-' 
sakė; I

— Ponas inspektoriau, tas mū- .
iš mokyklos vedėjas jau yra pa- . . .. .
senes ir niekam tikęs. Jis toki ir betuviskas zo
ir globa nupirko... j/IS- Reikia duot! ™kams .r ti-

i kros lietuviškos ėdamos suprati- 
Indreika, bendruomenininkai* ir kokių šlagerių ne

laikytų savo liaudies dainomis.
Teisme

Teisėjas: -X Kaip tu drįsti ap
gauti žmones, kurie tavim pasi
tiki?. J J.’

Įtariamasis; Ponas teisė
jau.! Žinote, kad/tokius tegali
ma apgauti.’,.

i KojųĮženklai
Dauguma mergaičių turi ko

jas, panašias į K1, bet kurios 
mėgsta jodinėti ir dažnai jodi
nėja, pakeičia kojų formą į ()•, 
Blogiausia atsitinka mergaitėms, | 
mėgstančioms ilgai stovėti prie! 
baro.. Jų.,kojos tąmpa panašios lmas skaitant sutarčių paragra- 

''•* ■ •‘fus, atspausdintus labai mažo-

Lituanistika suaugusiems

' — Per tautosaką galima vai- 
I kus -laimėti lietuvybei. Sekim 

_' jiems lietuvišką pasaką, žais
kim lietuvišką žaidimą, o su jais

Kurkuliuodami puvačių ilgomis virtinėmis 
Mundieriai mergas apglėbę kraiposi, 
Orkestras gi išputžandžių pūtimu pripildytas

. “Tustepo” kraiparūrio garsais vaiposi.
Kunkuliuoja garsų skystavimas
Poras veršiukų jausme sujungdamas,
Gi kvėpavimas užgauti “galifė” kuoplaučiausiu, 
Kelia dulkėtą poeziją.

Išputžandžiai pasinėrę “tustepo” kvėpavime 
Su pusbačių virtinėm sužavėti kraiposi, 
O jų dūdos veršingumu skambėdamos 
Variu nušviečia snukingąjį prakaitą.

Kraiposi poros prakaito lėbavime
Garsais sužavėtos lig vitpadžių,
Išputžandžiai — dūdoriai dvišakomis pritrypdami 
Susiliejo su grindų erzėjimu.

žiba porų akys pusiau išsprogusios
Ir pasinėrusios “tustepo” lingavime,
Maišos rankos pusiau su kojomis ir prakaitu, 
Lingu-kripu, kripu-lingu ir dūdų 
Su pliekiančiais žandais žibėjimas
Panėrė salę šokėjuose, kojose ir dulkėse...

Perkūnas
Frontininkų Bendruomenės 

(FB) Marquette Parko apylin
kė suruošė gegužinę Union Pier 
salėje. Pirm. P. Indreika Drau
go 186 nr. taip aptarė savo ben- 
druomeninirikus: ’ .

— Kol dar buvome neužmięšę 
palikto tėvynėje namo adreso ir 
kietai kišenėje ^tebelaikėme. nuo 
durų raktą, gyvendami viltimi 
greitai. sugrįžti, tada užpildyda- 
vome ne tik sales, bet. ir geguži
nes, vis teiraudamiesi: kokios 
žinios.iš savųjų, kur įsidarbinai,, 
kiek uždirbi, kaip įsikūrei. O^tai 
buvo prieš keliasdešimt metų. 
Dabar truputy pasikeitėme.

Autorius ir FB -urėdas Iridrei- 
ka džiaugiasi, kad į pagęlbą at
ėjo Neptūnas, kurį savo kores
pondencijoj vadino Perkūnu:

Ne vien angelai skraido
— Mamyte, ar angeliukai ti

krai gali skraidyti, — teiravosi 
Algiukas. Mama jam atsakė:

— Skraido, vaikeli. Bet kodėl 
tu klausi?

— Tai ir mūsų naujoji tarnai
tė gali skraidyti: vakar tėve
lis ją angeliuku vadino...

— Jai tai nereikės skristi. Ji 
rytoj lėkte išlėks...

Istorija kartojasi
Kristupas Kolumbas 1993 m., 

keliaudamas į Ameriką, įmetė 
į jūrą butelį su ataskaitą, ad
resuota Isanijos karalienei Iza
belei I. Karalienė taip ir mirė 
negavusi siuntinio. Butelį su
rado tik po 359 m. Gibraltaro 
vandenyse.

Lygiai tą patį padarė ir mū-' 
su kęliautojas Rasčiauskas, įme
tęs savo kelionių biurui atas
kaitą Magelianb vandenyse. Bet 
kada gaus ją biuras? . (vp)

Magaryčios

• Pilnas supratimas gauna-

l

Tikrai širdingai atsisveikinęs, Binkis man priminė ir toliau 
mano “Tėvynės Gynėją”, jam siuntinėti. 0 aš, tolį gražu neiš- 
jundintas iš savo skeptiško civiliams žmonėms pažiūrų horizonto, 
grįžau pas kareivius su šiuo kelionės Kaunan užrašėliu ‘Tėvynės 

; Gynėjo” humoro skiltims:

Kaune — Laisvės Alėjoj
Kiek aukštų “korkelių" — 
Kas gal apsakyti, 
kiek teptų veidelių —

į Kas gal apmėtyti ...
.r Skrybėlių, korsetų, 
i Aukštų maniškėlių.

“Šlipsų” ir “naktaizų” — 
~ Kitų dalykėlių:
j Pilna visur, pilna — 
. čia tai tikras “rojus". 
“Frantų gaujų gaujos

Eina, merkia, moja...
Mat. visi tie žmonės
Ne žirniais penėti, 
Bet, “atvertus antrą”.
Kur gi tokius dėti?!...

Kvepalais susmirdę, 
žirnių neragavę. 
Vien tik po maniškas 
Tf.’ia dienas savo.

( ai’a tų žmonelių' — 
Reikt’ juos surikiuoti 
Ir į kariuomenę 
Visus atiduoti' —

Km! mokėt' nors eiti.
Kvepalus užmirštų —

žirnių paragavę
Ir kitiems jų pirštų...

Šių dienų P. S.: Atleisk man, 
Viešpatie-...

Arėjas Vitkauskas

Indėnai neklauso vadu
1

Draugo 197 nr. Pranas Raz
minas rašo apie “Ateities” žur
nalą ir apie ateitininkus seniau 
ir dabar. Jis prieina išvados, 
kad geri pamokslai be gerų pa
vyzdžių nepadaro įtakos:

— Mes visi esame verste už
versti dvasinių gėrybių pasiūla, 
tik mūsų paklausa tokia dažnai 
menkutė, tokia primityvi. Mus 
dažniau vilioja sūnaus palaidū- 

. no dalia, negu didžiosios dvasi- 
| nės versmės.

čia prisimintini J. šmotelio 
Į atsiminimai apie alsėdiškius že- 
, maičins. kurie nuo pamokslų ir 

. agr.’md.mimų nebuvo ne? geres-
1 ni, nei blogesni...

Perkūnas pyksta, kad jį jau ui- 
miršo ir maišo su vandens Ir ban
gu 'dievaičiu Neptūnu.

— Gegužinės dieną dievaitis 
Perkūnas buvo sukėlęs didžias 
bangas Michigano ežere, kurios 
rūstavo baltomis keteromis gai
niodamos vasarotojus iŠ paplū
dimio. Jis gal ir buvo teisingas^ 
nes ką savo lietuviškoje širdyje 
turėjo, tą ir veiksmu parodė, kad 
lietuviui didžiausias džiaugsmas 
turėtų būti — pasišildyti prie 
lietuviško ugniakuro, kad ir uba
gu būtum, be savo namų nepri
valėtum užmiršti..

Šluotos ir šlavikai

Saugiausia Movoj •
' Vienas Marquette Parko gy
ventojas skundžiasi . savo drau
gui:

— Dabar tokie7 neaiškūs ir 
pavojingi laikai, kad■ aš naktį 
beveik negaliu miegoti: prisibi
jau, kad po lova nebūtų ko pa- 
lindusis. .. • .

— Paimk ir pripjauk lovos ko
jas, — atsako draugas, — tuo
met tikrai nieks negalės palįsti. 
Daug blogiau gatvėje einant va
kare iš tavernos: nepajūsiukai 
juodukas kvanktels plaktuku į 
pakaušį”... .

žino saiką
Prisilaikydami laiko, saiko ir 

vietos, du draugai gėrė taver
noje. Pagaliau vienas jų nukri
to nuo baro kėdės ir nesikėlė. Jo 
bendrininkas jį gyrė:

— žinote, mano .draugas tų- 
l'ri puikią savybę: jis-žino kada 
sustoti gerus..., ,

' ' ' ?

Darbas nevargina
Algiukas buvo geras vaikas 

ir geras mokinys. Jis kasdien 
lankė mokyklą, šeštadieniais ėjo 
į. lituanistinę mokyklą ir kiek- 

i vieną dieną kaimynams nešiojo 
(laikraščius. Kartą jį sutiko su 
laikraščių glėbiu mokytojas ir 
klausė;

— Atgrok, ar tave tie laik
raščiai neišvargina?

— Visai ne, ponas mokytojau. 
Aš tų laikraščių neskaitau, —

mis raidėmis, gi patyrimas ■

(vp)

Dirvos 33 nr. Savaitinėj ęoli- 1 paaiškino Algiukas.
kita kotikos apžvalgoje tarpe 

taip rašoma:
— Tuo tarpu Jimmy 

kalbėdamas teisininkų 
rijoje, 
šluotą Washingtonui iššluoti, tą miestelį atvyko anksti rytą 
Jis. turbūt, dar nežinojo, kad ir visą dieną ruošėsi paskaitai, 
respublikonai savo konvencijai 
nupirko 2,000 šluotų, po dolerį 
kiekvieną, kad taip simbolizuotų 
savo norą iššluoti Washingtono 
biurokratiją. Tos šluotos tačiau
pasirodė gaisro galimybės, 

be to, kilus pinikai, galėtų prisi- f — šiandien vakare Čia kažkoks 
dėti prie daugelio sužeidimo.-fttėjūniLS skaitys; paskaitą, žmo- 
Muštynių pavojaus jis nenuma- nės jai jau pairuošė. Visą dieną 
tė. jie pirko kiaušinius...

Carter, 
konven- 

pažadėjo paimti gėrą

Pasiruošė paskaitai
Juokdarys Mark Twain buvo 

pakviestas į necivilizuotų vaka
rų miestelį rimtai paskaitai. Jis

o pavakaryje nutarė pasižval
gyti po miestelį ir patirti žmo
nių nuotaikas. Tuo tikslu užėjo 
j krautuvę ir klausė krautuvi
ninką apie miestelio aktualijas. 
Krautuvininkas pasakojo:

jų neskaitant. > .
• Aš labiau bijau 3 laikraščių, 

negu-šrmto tūkstančių durtuvų
(Napoleonas)

• Moderniais laikais vasaros 
metu negalima spręsti apie mo
terį iš apsirengimo: per mažai 
yra duomenų.

• Jaunuolis yra laikomas su
brendusiu,. kai neklausia iš kur 
jis atsirado ir nesako, kur eina.

• Vienas frontininkas buvo 
labai lojalus' savo partijai irivy- 
resnybei: jis net grodavo tik 
vieną, plokštelės pusę.

• Yra du dalykai, kurių ne
žino nė ponas Dievas: kaip nu
spręs Illinois teisėjų komisija ir 
kokių vestuvių panorės, našlė?

(Abraham Lincoln).
•- Prezidentas Eisenhoweris, 

išėjęs į pensiją, buvo nemažes
nis golfo mėgėjas, kaip būda
mas prezidentūroje. Kartą jo 
lazdų nešėjas klausė, koks yra 
skirtumas išėjus pensijon. Ei
senhoweris atsakė: “Yra skirtu
mas. Dabar aš daug dažniau 
pralaimiu”.

• Kai prez. Calvin Coolidge 
nutarė daugiau nekandidatuoti, 
į jo kabinetą susirinko laikraš
tininką! ir norėjo sužinoti prie
žastis. Prez. Coolidge atsakė:

[“Būnant šioje vietoje nėra ga
limybių pakilti aukščiau”.

• Bicentennial proga Ame
riką lanko daug užsieniečių. Vie
nas jų atidžiai stebėjo kongreso 
darbą. Po sesijos jis vienam ko
respondentui pasakė: “Jūsų de
mokratija turi keistą procedūrą- 
Atstovas atsistoja ir kalba, bet 
tikrumoje nieko konkretaus ne
pasako. Pagaliau jo niekas nė 
neklauso, tik jam baigus kalbėti, 
visi su juo nesutinka”.

• Gero kalbėtojo paslaptis: 
visų pirmą sugalvoti gerą pra
džią, o vėliau — gerą pabaigą ir 
saugoti, kad tarp jų tarpas 
būtų dicielis.

• Motina ir duktė žiūrėjo 
mantišką 1940 m. gamybos 
mą. Duktė-ją taip-vertino; “Jū
sų laikų filmai baigiasi taip, kaip 
mūsų prasideda”...-

ne-

ro-
fiL

Kelionės įspūdžiai tarp laiko ir erdvės 

KAZYS KARUŽA

Antrą valandą sekmadienį buvau užkviestas aš su 
Kubiliais pas panelę Mariją Balkini pietums. Vykome vėl 
visas trejutukas. Buvo pietums pasikvietusi savo dvi se
seris, švogerį Paškauską (gimnazijos direktorių), vieną 
draugę ir Piladelphijos Karaškų giminę. Ten irgi gra
žiai praleidome laiką ir gerai pasivaišinome. Aš ten ypa
tingai buvau nustebintas škotų lietuvių pelitinė linija,, 
kurie vieningai kovoja prieš Lietuvos okupantą, t. y. su
sipratę lietuviai, kurie seka viso pasaulio politiką, ypač 
Rusijos.

Aš būdamas Vokietijoje "5 metus, susirašinėjau . su 
p-le Balkini, nes jis yra Karaškų giminei, kuri tuo metu 
gyveno Meerbeck'o stovykloje kartu su mano šeima. To
dėl buvo įdomu susitikti ir pasikalbėti su nuoširdžia ško
te lietuvaite. . '

.Sekmadienį 6 vai. vakaro nuvykome pas gražią naš- 
liukę Verą Radžius. Prisirinko daug svečių. Visus vai
šino, dainavo liaudies dainas ir laimingai vėlų vakarą grį
žome namcL Ten irgi buvo prisirinkę apie geras .tuzinas 
svečių. Gražiai praleidome laiką. Aš visuomet prisimin
siu vaišingus škotus lietuvius. ' ■

Trumpais bruožais noriu paminėti p. Onos Kubilie
nės kilmę ir gyvenimą Škotijoje. Kubilienė yra kilusi iš 
Brastos kaimo, Česnavos valsčiaus, Marijampolės apskri
ties. Jauna mirė jos mama. Ji liko 14 m. amžiaus. Sun- ' 
kiai dirbo ūkyje. Bet būdama-20 im- amžiaus -ištekėjo už 
Juozo Kubiliaus ir išvyko laimės ieškoti į Škotiją. Apsi
gyveno Glasgow’e, kur yra sunkioji pramonėj geležies 
ir. anglių kasyklos.Vyras dirbo įvairius /darbus fabri
kuose ir anglių kasyklose. Jų šeima padidėjo Slvaįkais: 
du sūnūs irįtrys .dukros. Vaikai ^paaugę mokėsi, siekė 
lengvesnio darbo o kartu ir gyvenimo kas jiems ir pa- * 
vyko. Vėliau vyrąs mirė.'Ponia Kubilienė turėjo rūpin
tis savo vaikų likimu likusi svetimame krašte tarp sve
timu žmonių našlė. Daug dirbo ir pelnė duoną, kol vai
kus paruošė gyvenimui. Vienas sūnus su šeima gyyęna -? 
Kanadoje, dvi dukras Londone, dukra Albina Glasgow’e 
ir sūnus Juozas gyvena pas mainą Kubilienę. Kubilienė 
gimė 1888 metais. Nors ji yra senyvo amžiaus, 88 metų, 
bet dar judri senukė ir visur- dalyvauja visuomeninėje 
veikloje ir be jos niekas ir niekus neapsieina; Ją visi kvie
čiąs, nes ji moka gražiai sugyventi su jaunais ir senais ško 
tais lietuviais. Ją visi myli, gerbia-ir nuo senų laikų va
dina Škotijos Mama Kubilienė. Ji yra žinomame tik Ško
tijoje, Anglijoje, bet ir iš viso Europoje, nes tą patyriau 
gyvendamas 10 dienų Romoje. Ji net man išvažiuojant 
palydėjo su sūnumi Juozu manę į autobusų stotį ir Įdavė 
parvežti mano namiškiams Amerikoje dovanėlių. Net bu
vo graudu skirtis su mama Kubiliene ;:fr nuoširdžiu ir 
paslaugiu Juozu, kuris buvo mano palydovas per 6 die
nas Škotijoje.

MARY QUEEN OF SCOTS.
1542 škotų karalius Yames V paliko sostą save duk

rai Marijai, kuri buvo dar tik 1 metų. Jei esant 5 metų, 
škotų parlamentas nusprendė išleisti ją už vyro< Pran
cūzijos karaliaus Henry II sūnaus. 1548 m. išsiuntė ją i 
Paryžių. Karaliaus sūnus Dauphins buvo tada-tik 4-rių 
metų. - <

Ten jinai gavo geriausią prancūzų auklėjimą ir 
mokslą, išmoko prancūzų, italų, ispanų, lotynų ir -graikų 
kalbų. Su jaunu princu jie buvo labai geri draugai.

Turėdama tik 15 metų ištekėjo už dviems metais jau
nesnio Dauphin. Vestuvės buvo Notre — Dame katedro
je. Mirus Henry II, Dauphin užėmė sostą’ Jis tapo Pran
cūzijos ir Škotijos karaliumi, o Mery — Prancūzijos ir 
Škotijos karaliene.

Po vyro mirties 1561 m., Mary grįžo į Škotiją, ško
tai buvo protestantai ir katalikai. Mary buvo katalikė, 
bet labai toleravo protestantus ir žmonės ją labai mylė
jo. Tas nepatiko Anglijos karalienei Elzbietai, kuri, ne
turėdama įpėdinio, drebėjo dėl sosto.

1565 Mary vėl ištekėjo už lordo Daruley. Jis buvo 
susidėjęs su sąmokslininkais ir pats nuo jų rankos mirė. 
Mary karalienės Elzbietos buvo apkaltinta -jo nužudy
mu, tada prikalbėta lordų, Mary vėl ištekėjo už Both
well. Bet vėl grupė lordų apsupo netoli Edinburgh kara
lienės kariuomenę ir reikalavo, kad karalienė paliktų 
Bothwell Mary nesutiko; Ji buvo įkalinta Lochlven rū
muose. Ten ji susirgo, bijodama mirties, atidavė sostą savo 
sūnui James, tik vienų metų amžiaus. Jos pusbrolis vai- ' ■ 
dė už jį. Jis buvo labai negeras jai. Mary kreipėsi. į kara
lienę Elzbietą pagalbos, pati važiavo į Angliją, nežinoda
ma, kad Elzbieta buvo jos didžiausias priešas. Ten ji bu- ' 
vo apkaltinta savo vyro nužudymu, planavimu nužudy
ti Elzbietą per (Įjdelę toleranciją protestantams' ir t t. 
Apie 15 metų Mary praleido kalėjimuose. Klasta buvo 
sudaryti dokumentai, įrodyti kaltę. 1586 m. Mary teisia
ma. Mary pati save gynė teisme, įrodydama savo nekal
tumą, bet karalienė Elzbieta pasirašė mirties * bausmę.

(Bus daugiau)
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Atsisveikino Mikaliną Baronienę , "Ulis ir, var«ais ,aik$
£ i ka*> sukosi apie Naujienas ir

gyvenimą praleidau. — čia, ma su šiuo dienrašč ių dirbusiais 
i tai, pačius savo geriausius drauj žmonėmis. Mano vyras Kazys 
Į gus tuuėjan»6a vaikus užaugi'visą laiką rūpinosi Naujieno- 
nau, čia kankino patys didžiau mis, o vėliau jose dirbo duktė 
si vargai ir Čia didžiausiu gyve ir getas žentas, kurie Naujie- 
nirno džiaugsmu. Daugelis atė nomis rūpinosi darbe ir na- 
jo atsisveikinti, ir aš esu jiems mie. Naujienų problemos bu- 
dėkinga, bet daugelis jau ne- vo visos mano šeimos proble- 

. galėjo ateiti... Jiems besilei- moniis. Gyvenau jų džiaugę 
Mžiant ilgon kelionėn, teko man maj j,- sunkumais. Kai tekdavo 
J atsisveikinti.. , t

-L Tai tau labiausiai gaila?
— reporteris paklausė.

Gaiįa žmonių ir gaila 
mo, —— ji atsakė.
. — Namas .medinis, bet 

man buvo nepaprastai
— ji atsakė.-’ 

į Aš jį dažniau, jam langus dė- Vo platiems lietuvių sluoks- j 
l Aš jį dažniau, jam langus dė- njanis išdėstyti dalykus to- 
I jau, stogą, taisiau, duris kėliau,1 k jus. kokie jie iš tikrųjų būda-
grindfe blizginau, kad liktai Vo ir pasakyti teisybę, jos to-'munėlier fĮeluvninks nieko ne- 

Iji.s būtų svarus, sveikai ir, kad kios ir pasiliko. Daugelis žmo raibos, kaip eglė kur priešešu- 
‘fjaine man būtų jauku gyven- nįų kartais esti nepatenkinti, pefio — ir žiemą ir vėtroj ža

li Dabar mano akys pradėjo bet šiandien risi pripažįsta/ liuos.” %
silpnėti, bet savame -mane ir kad . be jų būtų labai liūdna Šitaip,“berods, Mažosios Lie-
savame kieme pažįstu kiekvie Amerikos lietuviams, nežinotu tuvos didis sūnus Sauerveinas 
ną kampelį, žinau*, kur kas gu-fme, kur vairuoti ir kuria kryp . eiliavo apie senųjų lietuvių 
Ii ii| kur ko ieškoti. Nieko nė-' timi eiti /Mūsų tarpe yra vėso- tvirtumą. Pasirodo, kad tokių 
ra geresnio, kaip savo namas kių. Toliau savo nosies nema

tantieji nori kitiems kelią ro
dyti... Tokių buvo anksčiau, 
tokiu vra ir šiandien. Bet Nau
jienos vykusiai tikrovę,' iške
lia, pačios pasimoko ir kitus 
pamoko. Tiktai šitokiu būdu 
galime gražiai žingsniuoti pir
myn, neatsilikti nuo didelę pa 
žangą visame pasaulyje daran 
čios Amerikos. Aš džiaugiuosi, 
kad savo gyvenimą surišau su 
Naujienų žmonėmis. Jie buvo 
nuoširdūs, teisingi ir geri. Kai 
viskas gražiai klostėsi, tai visi 
džiaugėmės, o kai mane bėdos 
užpuolė, tai pamačiau, kiek 
daug aš draugų turiu ir kaip 
jie nelaimės metu padeda.

— Bet juk ir pati buvai ku
ri laiką nepatenkinta? — pa
klausė išvažiuojančios Baro
nienės.

—Man nepatiko raitytas jo
sios vardas. Per 50 metų buvo
me pripratę prie aiškių, iš to
lo matomų Naujienų vardo, rai 

' džių. Jų turinys buvo toks aiš 
kus, kaip kiekviena vardo rai
dė, o dabar tą vardą apraitė te 
besisukinėjančion linijom.

— Mikalina, ‘ tai modernus 
menas, gero dailininko pieš- 

i tas.
— Modernus, tai modemus, 

bet nėra reikalo raitytis. Mo
dernus menas yra aiškus, tie
sus ir neabejotinas.. 2 Bet, tai, 
žinoma, yra skonio dalykas. Ke 

_ Jios raitytos raidės nepakeičia 
turinio. Naujienos yra tokios 
pačios, kokias mes įsteigėme ir 
tuo labai džiaugiuosi. Aš jų lau 
ksiu Washingtone, kaip lau
kiau Chicagoje. Jos man pra
neš apie Chicagos. lietuvių 
džiaugsmus ir rūpesčius. O da
bar aš noriu pasinaudoti Nau
jienomis ir atsisveikinti su tais

(Tęsinys)
Mikalina Baronienė buvo vęiį 

kli SLA 134-tos moterų kuopos- 
narė. Atsisveikinti atėjo šios 
kuopos pirmininkė Elena či- 
žauskienė ir josios vyras Kle
mensas, ilgametis Naujienų di 
rektorius Vincas Mankos ir jo 
duktė Irena Norbutienė ir po-; 
nia Kazy. Buvo atvykę Stella, 
ir Adolfas Kaulakiai. Kaulakie 
nė veikia SLA organizacijoje 
ir yra Apšvietos pirmininkė. 
Rožė Didžgalyienė, kelių lietu
viškų klubų valdybų veikli na 
rė ir gera naujienietė ir dau
gelis kitų.

Pati Mikalina Baronienė, 
gražiai pasipuošusi, pamažu 
po namą ir kiemą vaikščio
jo ir svečius vaišino, su vienu ( 
kitu svarbesnį praeities daly-Į:' 
ką prisimena, padrąsina, jau-! 
nesniam pataria dalyvauti vi
suomeniniame gyvenime, ne-- 
atsįskirti, tai buvo lengviau ir 
vargas vargti, jeigu toks pake- 
liuje pasitaikys.

— Ar negaila palikti Chi- 
cagos? — paklausėme metų 
Chicagos?— paklausėme metų 
naštos spaudžiamos Baronie- 

. nės.
— Kaip nebus gaila, — ji

tuojau atsakė. — Juk čia visą riais • dalinausi.savo džiaugs.-

j 1 ir di.klė su šeima, persikėlę iš vo išrasti daug anksčiau. IJeps- 
\ jP į Čikii'.'t uuolatiniam apsigy-į luisxaidj išrado 17U2 m. italų 
J L • veninitii. atsidariusi moterims chemikas Martino Poli prancū-

I grožio salioną savo namuose,'zų armijai, bet karalius IJudvi- 
jkas .XIV laikė jį perdaug žiau-

■ i

M

1 petį priremti, tai visi eidavo
me ir padt davom, o kai jos ge

■ į riau versdavosi, tai mums vi- 
n»- sienis badavo lengviau.

Į
į — Bet didžiausią dorovinį 

jis pasitenkinimą atnešdavo vi- 
geras, sįems Naujienų x teisybės že-;

- Geras, nes aš jos prieš 50 metų mokėda- J

{Taip javus kūlė Rusijos caro okupuotoje Lietuvoje, taip dabar 
kulia boFevikv okupuotoje Lietuvoje, norėami pasivyti ir 

pralenkti Ameriką

“Kaip-ąžuols drūkls prie Ne-

, Fennville^
Widrieuhper dienas darbuo’ riu ginklu, todėl mokėjo išrink 

jui pensiją, kad laikytų savo i- 
id.jiią paslaptyje.

ir gėlių pilnas savas kiemas.
— Man gaila Chicagoje ir il

gamečių draugų, čia radau ne 
paprastai geru lietuvių, su ku-

NAUJIENŲRUDENS
PIKNIKĄ

Rugsėjo 12 d.POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

| RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
[ galimi gauti pulkty knygy, kvrlof papucl bet kokią
[ knygų t© I n tą ar kntyną.

A f akta nd ras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienx| 
atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
manas. 367 psl. Kaina S5.

Al PikalntJkk. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisiminf- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- : 
tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina S5.

Dr. Kaiys Griniui, ATSIMINIAAA! IR MINTYS, n tomas, Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 j

Prof. Vacį. Biržyki, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir- i 

[ šellais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minki-
► .tais viršeliais- __ 2------------- --------- - ------------- - ------------$2.00 '

Henrikai Tomai — TamaUvtkts, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. ] 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- ’ 
straeijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina $6.

P. KeriOnes, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292. puslapių. Kaina $3. j

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
• 170 psL ________ ___ _________ —-------------------- - 5X00 ;A/U ........................ .... .....

M. Gvd.lla, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 231
pualapial_______________ -— --------------- —------------ S3.00

Knyfu užsakant reikia pridėti 25 et paJto Išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, Hl. 60608. — TeL HA 1-6100

tvirtų žmonių mūsų tarpe ir 
dabar tebėra.

Maždaug pusantro šimto my 
liu į šiaurę nuo Čikagos, kur 
Kalamazoo upė, plaukdama 
per vaismedžiais apsodintus 
laukus (taip vadinama Michi- 
gano “Fruit Relf) įsilieja į 
Michigano ežerą, yra Douglas- 
Saugatuck miesteliai. Vasaros 
metu ten atostogauja tūkstan
čiai žmonių. Netoli yra Fenn
ville miestelis, kurio pakrašty 
je gyvena 73 metų amžiaus 
Elzė Widriene, kilimo iš Tau
ragės apskričio.

Pirmą kartą Widrienę suti
kau prieš kelis metus, kai nu
vežiau savo žmoną plaukipsu- 
sitaisytirpąs jos dukrą Irmą.

jaunesniąjai dukrai Erikai iš
tekėjus in apsigyvenus Sauga
tuck miestelyje,, ji išsikėlė gy
venti pas ją. čia jai patiko ge
riau kaip Čikagoje, bet vis dar 
trūko laisvės ir laukų. Kai dūk 
ra Irma su žentu, galvodami 
apie vėlesnį persikėlimą iš Či- 

; kagos, nusipirko Fennville mies 
telyje dviaukštį . didelį namą 
su geru sklypu žemės, Widrie
ne, nieko nelaukdama, kad ir 
viena, jame apsigyveno.

Tuojau įsitaisė karvę, visti] 
būrį su-gaidžiu ir kasmet au
gina po veršiuką. Paklausta 
ar jai vienai nenuobodu už
miestyje gyventi, Widriene nu
sišypsojo ir paaiškino kad ji, 
turėdama gyvulių, nesijaučiau 
ti viena. Su jais galiu pasikal
bėti, jiems galiu išpasakoti 
kaip sunku buvo palikti Tėvy
nę, jiems išreiškiu ilgesį savo 
vaikų, likusių Vok ietijoje, 
jiems primenu apie savo jaunų 
dienų sudužusias svajones. Gy 
vuliukai žmogui niekuomet ne 
prieštarauja, jiems patikėtų 
širdies paslapčių neišduoda,

Gyveno ■ ji tada pas dukrą ir su manim nesiginčija. Jie tik 
žentą Ludwig Kalinowsky Mar; pasižiūri į žmogų savo protin

gomis, didelėmis akimis, tylė
dami, kartais pritariamai pa
linguoja galvą. .Tie mane su
pranta ir aš juos myliu.

Kai paskutinį kartą, savo atos 
togų metu, su savo žmona ap
lankėme Widrienę, sužinojo
me, kad prisipirkusi daugiau 
žemės su didele daržineė. Jau

quette Parko rajone. Susipa
žinome. Kaip repatrijantė (jos 
vyras — Lietuvos vokietis) Wi 
drienė jau 1941 metais išvyko 
iš Lietuvos į Vokietiją, kur ir 
dabar tebegyvena viena jos 
duktė ir du sūnūs. Widriene 
namuose su vaikais kalbėjosi 
lietuviškai ir karui pasibaigus 
jaunesnuosius leido i Vasario 
16. gimnaziją. Turėdama Ame 
rikoje tuomet, dar tebegyvą 
seserį, Widriene su vaikais 1964 
metais atvyko į Jungtines Ame 
rikos Valstybes.

Tačiau Widrienei, Lietuvos 
laukų dukrai, Čikagos didmies 
čio gyvenimas, nepatiko. Todėl

i-3 jusi lauke. Dideliame darže už 
įvairiausių daržovių.' « 

Pavasarį jas tręšė, laistė ravė-i 
i jo- o dabar jau džiaugiasi sa 
vo darbo vaišiais ir kilus pra-' 
džiugina. Apsilankius pažįsta.) 
mani žmogui, neišleis jo neap 
dovanojusi ar tai pieno bonka < 
ar sviesto gniužulu ar daržovė
mis.

Poilsį Widriene randa dide
lių, išsišakojusių klevų paun
ksnėje skaitydama “Naujie
nas”, kurį .prenumeruoja jau 
nuo pat atvykimo į šį kraštą. 
Be to laikraščio negalėčiau bū 
ti, sako ji. Jis.mano ryšininkas 
su pladiuoju ir lietuviškuoju 
pasauliu. Ypatingai man pa
tinka Dr. Jono Adomavičiaus 
sveikatos patarimai. Jo straips
nius visuomet skaitau po kelis 
kartus, juos labai vertinu ir 
kiek galėdama jo patarimus 
vykdau. Gal už tai ir nesergu, 
jaučiuosi sveika in stipri kaip 
prieš 30 metų.

Dabar, kai dukra su šeima 
atsikėlė nuolatiniam apsigyve
nimui, ir vakarai pasidarė įdo 
imesni. Abi anūkės, Karolina: 
ir Jennifer, supranta lietuviš
kai. Vyresnioji šia vasara da
lyvavo Rako stovykloje su lie
tuvišku jaunimu. Abi ima mu
zikos painokas ir vakarais prak 
tikuojasi ant naujų, elektrinių 
vargonų, prieš metus tėvų nu
pirktų.

Atsisveikinant su Widriene, 
ji man padavė ?2 ir prašė, grį 
žus Chicagon, pasiųsti “Nau
jienoms”, nes esanti dar sko
linga už šių metų kalendorių. 
Ištesėdamas jai savo pažadą, 
šiandien siunčiu, jos pinigus. 
Ta pačia proga siunčiu ir pini 
ginę perlaidą arba Money Or
der už “Naujienų” prenumera 
tą man pačiam. O mielajai 
Widrienei linkiu dar . daug 
sveikų ir stiprių metelių.

Leo Venckus

Cenzo Biuras apie 
gyventoja prieauglį

Baltosioms nepasivyti juodųjų
WASIIINGTONAS. — Cenzo 

Biuro pirmoji studija apie pa
vainikių gimimus rodo, kad juo
dųjų moterų 1969 metais 52.6 
nuošimčiai gimimų buvo “pa
vainikiai”, tai yra gimę iš nete
kėjusių motinų. Iš baltųjų pa
vainikiais tais pačiais metais gi
mė 10.1 nuošimčių. Vienas žmo
nių prieauglio ekspertas tvirti- . 
na. kad keliais paskutiniais me
tais, pradedant nuo 1970 me
tų pastebimas juodųjų nelegi- 
timuotų (pavaikių) kūdikių gi
mimų mažėjimas, o baltųjų di
dėjimas.

Cenzo Biuro statistika, pradė
ta prieš pusantrų metų, be kitko 
nustatė kad:

— Baltų moterų, kurios pa
tapo nėščiomis tebebūdamos ne
tekėjusios kūdikiui gimus jau 
63 nuošimčiai buvo ištekėjusios. 
Juodųjų tarpe prieš pavainikiui 
kūdikiui gimstant tik 31.6 buvo 
ištekėjusios.

— Bendrai, netekėjusios jutP 
dosios motinos daugiau kaip to
kios baltosios, savo pavainikius 
vaikus laiko prie savęs. Biuro 
apžvalga nustatė, kad 71 nuo
šimtis juodųjų motinų tarp 15 
ir 20 metų amžiaus 1969 metais 
savo .pirmuosius kūdikius pagim
dė netekėjusios, kai baltųjų tik 
22 nuošimčiai to paties amžiaus 
kategorijoje gimdo pavainikius.

Iš juodųjų moterų nuo 45 iki 
50 metų amžiaus 1969 metais 
veik kiekviena penktoji, tai yra
18.1 nuošimčių gimdė savo pir
mąjį kūdiki be santuokos, o tarp 
25 ir 30 metų amžiaus juodu- 
kių .pirmieji kūdikiai — apie
38.2 nuošimčiai gimė nelegiti- 
muoti.

Baltųjų moterų tarp 45 ir 50 
metų amžiaus grupėje 5.7% kū-

• Liepsnosvaidžiai buvo nau-1 dikiai buvo pavainikiai, o tarp 
dojami paskutinuose dviejuose 15 ir 20 metų amžiaus grupėje 
pasauliniuose karuose, nors bu- tik 1.7.

' Taupykite dabar
w 1 r >i ■■ w w MC.OQD,

0

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomene ir parūpina fondus namams jsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
■

«

. 1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
| — NAUJUMO*. CHICAGO I, ILL— Thur»day, August 26, 1976

%
*

■
IrI. ■

< 
■

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jatmln.., A KISS IH THE DARK. PiknntiSkR k Intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50. ' •

Dr, Juoias B. Kordtiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma žiu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaidą.

gausiais Chicagos lietuviais, su 
kuriais neglejau atsisveikinti 
ir net pranešti, kad išvažiuoju 
į Washingtona ir gyvensiu sul 
vaikais. Sudie visiems, — bai 
gė . pasikalbėjimą Mikalina Ba 
ronienė. Reporteris

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173!: So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 1D mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos.

UNIVERSAL
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted Sti Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

ptetata 1923 metalu. ' " TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemą? automobiliams pastatyti.
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lyg, bet nemėgsta loti, set apti
kęs žvėrį”,

— O aš maniau, — tarfr se
nis, — kad mūsų dvaro. Mat, 
prieš du metu ir aš turėjau nuo
tykį su tokiu pat šunimi.

Mes gudai maistą, verdame 
į vieną kartą per dieną ~ ryte 
j visai dienai. Pusryčiams ir pie
tums vienuose puoduose, o va- 

)karienei kitame atskirame puo
de. Miežinių, grikinių, sotinių 
(prosj) kruopų ar skustų bulvių 
dedame j tą vakarienės puodą, 

j kai jau baigia kūrentis krosnis 
ir užtaisome tą puodą smulkiai 
.supiaustytais lašiniais arba de
dame kokios nors mėsos. Aš esu 
medžiotojas, tai dažnai į puodą 
dėti parūpinu antienos, kurap- 
kienos, zuikienos. Turėjau gerą' 
medžioklinę kalę. Po .vakarienės, 
Nurinkęs kauliukus išnešdavau 

jai, kad' būtų prie manęs dau
giau prisirišusi.

Su kaulų dubenėliu rankose 
išėjau j kiemą ir matau kieme 
sukinėjasi didelis, liesas ilgom, 
kojom svetimas šuo. Pagailo to 
gražaus šunelio ir atkišęs dube
nėlį pakviečiau jį. Nedrąsiai pri
ėjo, jo snukis ilgas, kaip šito, 
o akys rimtos. Pabėriau kaule
lius. Jis juos Sukramtė ir dar 
žiūri į mane. Daugiau neturiu. 
Išskėčiau rankas ir ąakau, nėra. 
Jis pauostė rūbus jr liežuviu lyž
telėjo^'ranką. Kitą kartą aš 
abiem pažėriau kaulų dubenėlį, 
bet jis tuomet tik kelis paėmė.

Sūnus buvo išvedęs arklius 
naktigonėn kažkaip - apie vidur
vasarį. Žiūriu, kad jis uždusęs 
atbėga namo ir sako:

—Mūsų dveigys bėris, atvy
kus f ganyklą besimuistydamas 
ir besikasydamas nuo galvos nu
simovė apynasrį ir pievomis tie
siog nudūmė į dvarą.

Į naktigonės rietą atėjęs, pa
siėmiau apynasrį ir tokią kaip 
šiandien mėnesienos naktį pėd
sakais, žiūrėdamas ’ į nubristą 
rasą, priėjau dvaro sodo tvorą 
ir per išlaužtą vietą arklio pėd
sakai vedė toliau. Pagaliau iš
girdau arklių prunkštimus. At
sistojau atsikvėpti ir pasiklau
syti. Staiga pasigirdo, kad kaž
kas paskui mane slenka, seka. 
Pagalvojau, kad. tai greičiausia 
bus dvaro panaktinis. Aš tuč
tuojau šast už storos obels lie
mens. Pastovėjau ten, bet nieko 
toliau nesigirdi. Einu tiesiog so
du, žergiau lysves pasišokinė
damas,’ paslysdamas, pargriūda- 
mas. Arčiau trobesių pasidarė 
dar painiau. Tik juntu, kad ve
jasi mane kažkoks didelis ketur
kojis padaras. Aš prislinkau prie 
medžio ir drebu, čia prišoko di
delis šuo ir lyžtelėjo ranką.

Chicagos uostasRamonis

yra sudarytas nuolatinis pakomitetis, vadovi ‘ - j

Henry Jacksono, buvusio demokratų partijos kanditato 
prezidento pareigoms, bet dėl stokos pinigų netesėjusio 
rinkiminės kampanijos iki galo. Šiomis dienomis valsty-f 
binė spaudos įstaiga įšleido sen. Jacksono . vadovaujamo j 
komiteto apklausinėjimus apie galimybes žmonėms ‘ susi
siekti. Knygelė apima apie 150 puslapių, bet turi nepa-

$71501 prastai įdomios glaustos medžiagos apie spaudos ir žo- 
| džio laisvę. Sen. Jacksono, praudėdamas liudininkų apklau
sinėjimą, šitaip tarė;

JAV, gindamosi laisvę susisiekti, šį klausimą skai 
tė labai svarbiu, kai 1948 metais svarstė istorinę Uni
versalinę žmogaus teisių deklaraciją ir kai patvirti
no josios principą kiekviename sekanciams tarptauti
niame susitarime. Bet klausimas ir toliau tebesetovi: 
ką mes šiandien darome, kad tuos principus pavers
tame tikrove? Problema yra žymiai didesnė, negu So
vietų Sąjunga. Tikrovė yrątokia; priešdemokratinės 
vyriausybės, iš dešinės ir iš kairės, pasitarimų metu 
stengėsi ir pajėgė klausimą iš dienotvarkės nustumti 
į “vidaus reikalų” kampą, nors tarptautiniai įstaty
mai jas vertė pripažinti žodžio laisvę.” (Hearings be
fore the Subcommitte on Investigations, 153 psk) 
Kad iki šio meto žodžio ir spaudos laisvės klausi

amas Sovietų Sąjungoje ir rusų pavergtuose kraštuose bu- 
įvo išbraukiamas iš dienotvarkės, nes tai buvęs “vidaus 
reikalas” — visi ne vieną kartą skaitėme. Bet ir šitas klau
simas toliau negalės būti atidėliojamas. Ateinanuiais me
lais jis bus įrašytas ne tik į Sovietų Sąjungos ir Ameri
kos pasitarimus, bet rusams teks aiškintis visiems Euro
pos valstybių atstovams. Ten klausimo • niekas negalės 
nustumti i kitą vietą arba atidėti kitiems pasitarimams. 
Ten klausimas privalės būti sprendžiamas.

Jacksono vadovaujamam komitetui liudijo Robert L.

$30.00

$31.00 
$18.00 

$4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem* Ben 
drove. 1739 So. Halsted St. Chicago 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto M ones 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

žodžio ir spaudos laisvė
Kad Amerikoje kiekvienas krašto gyventojas gali 

laisvai kalbėti apie visas krašto valdymo, administraci
jos, politikos, rinkimų, visuomenės, meno ir kultūros 
problemas — kiekvienas žino. Visi tai žino, bet ne visi 
tomis teisėmis naudojasi. Vieni nepajėgia savo nuomo
nės tiksliai pasakyti, kiti aiškios savo nuomonųės netu- 
ti, tretieji vengia šia teise pasinaudoti, kad kas nenu
girstų ir nepasijuoktų arba patrauktų atsakomybėn. Di
ktatūriniuose kraštuose gyvenusieji yra nepaprastai at
sargus. Jie pirma apsidairo, ar kartais kas neklauso, o 
tiktai vėliau pareiškia savo nuomonę. Gyvenimo prak 
tika jiems parodė, kad ne visuomet saugu savo nuomo
nę reikšti Diktatūriniuose kraštuose už atvirų nuomo
nės pareiškimą kartais tekdavo nukentėti, užtat jie 
vengia tą nuomonę reikšti net ir tuose kraštuose, kur 
jiems nėra jokio pavojaus. ’; ’

. [Bernstein, Random House leidyklos prezidentas. Jis komi-|

Amerikoje gyvenantieji lietuviai turi teisę laisvai 
kalbėti apie rusų pavergtą Lietuvą, apie žiauriai išnau
dojamus lietuvius, apie nepaprastai sunkų dvasini gy
venimą Lietuvoje, apie pavergto krašto skurdą ir oku
panto priemones tam skurdui slėpti. Kartais sąlygos 
taip susidaro, kad Amerikos lietuviai, nuvykę j gimtini 
kraštą arba tik į Lietuvos- sostinę, tą skurdą ir vargą 
savo akimis pamato, bet brolių ir seserų baime kiekvie
name Gintaro kambaryje jaučia ir kai grįžta Į Ameriką, 
tai nedrįsta apie Lietuvoje matytą išnaudojimą kalbė
ti. Vienų patys giminės prašo apie vargą nekalbėti, nes 
jiems tas vargas bus dar didesnis. Kitus sovietų val
džios atstovai prigrasina, kad griže Amerikon nieko ne
pasakotų apie matytus nepritekklius, nes gyvenimas 
Lietuvoje jų giminaičiams gali būti dar sunkesnis, Tik
tai artimiausiems savo giminėms papasakoja tikrovę, 
o šiaip arba tyli arba skelbia okupanto nustatytą propa
gandą.

Kaip lietuviai pirko Malkavos dvarą Rusijoje 
Ig Andriaus Ryliškių atsiminimų knygos “Fragmentai 

iš praeities miglų”

—- šiemet pavasaris vėsokas, 
> virssa^° ūkininkas, — tai dar ga- 

Inoirie. Jei atšils orai, tai Die
vas pievą prižęldys. Aš irgi ve
dų savo arklius į pievą. Vietos 
užteks,visiems. Tūpsime.

Mes padėkoję grįžome prie sa
vo laužų. Neužilgo priėjo prie 
mūsų sutiktasis ūkininkas, su
pančiojęs arklius vedinas šuni
mis. Mirkčiojančioje laužo švie
soje laužo šviesoje aš pamačiau 
to žmogaus veidą. Tai buvo pa
gyvenęs gerokai amžiaus pasi
dabruota galva žmogus. Raukš
lių raukšlelių tankūs voratink
lis tūnojo jo veide ypač apie gi
lias melsvas akis. Galvą padeng
ta ruda tūbine kepure.

(Tęsinys)
Po vėjuotos dienos iškilo virš 

! eglyno didelis rausvas mėnulis. 
Jis kilo kildamas dangaus erd- 
vėn palaipsniui. Jis mažėjo ir 

! keitė spalvą iš rusvo į gelsvą. 
Pagaliau pakilęs’ aukštai jis vis
ką nubaltino ir padarė daiktus 
panašius j vaiduoklius. Per pie
vą nutyso sidabrinisupelio kas-

teto nariams davė kelis nepaprastai įdomius faktiis. Savo 
laiku jis prašė JAV vyriausybę paspausti rusus, kad jie 
leistų Sacharovui vykti į Oslo ir atsiimti jam paskirtą No
belio premiją. Nieko iš to neišėjo. Jis komitetui papasa
kojo, kaip jis praeitais metais buvo susitikęs su fizikos 
profesoriaus Sacharovo žmona, Ji jau žinojo,, kad Bemstęi 
nas negalės josios vyrui padėti, bet tada ji paklausė, ar jis {p?nas."Lakštingalos suokė gar- 
negalėtų padėti josios vaikams. Ji Bemštemui, be kitų da-1 šiai'krūmuose. •
lykų, tada tarusi: ':'

“Mano žentas buvo išmestas iš Maskvos universi
teto. Dabartiniu metu jam tenka žuvis rūšiuoti ir į bals2n^am7m^ri7m^pJ 
darbą kiekvieną- dieną tenka važiuoti pusantros va-'ti,’ kūdloti du šunes.
landos. Jis buvo Jerome. Wiessenerio pakviestas at- ten?y

vykti į Masstehusetts Technologijos Institutą mokyk- Paklausė žmogus, girdęs ark- Jis buvo apsirengęs trumpais 
lai baigti. Kadangi jis negali mokyklos baigti Sovietų liūs upelyje.;. . . - — - • • ' * - • ...........
Sąjungoje, jeigu jūs nieko nedarysite, tai greičiau- Į Mes gindamiesi lazdomis nuo 
šiai iki savo pwehimo nabaip-os iis rūšiuos žuvis ” i.šunų ir nėk'eldami balso atša

ukėme “Geras vakaras”. Nuste- 
ibęs, žmogus pažiūrėjo Į muš.
, Jis griežtu balsu sudraudė šu-

Mes bridome basi rasota pieva, 
sodybų kryptimi.’ Tik staigiai 
iš tamsos nuo krūmų kimiais

— jkas ten?...

Be Valstybes Departameinto, tvarkančio visus

lai baigti. Kadangi jis negali mokyklos baigti Sovietų ’liūs upelyje. .
Sąjungoje, jeigu jūs nieko nedarysite, tai greičiau-j 
siai iki savo gyvenimo pabaigos jis rūšiuos žuvis.” t 
Sovietų valdžia, keršydama prof. Sacharovui už jo-'

• ... .... .v ’/••lt A. i U.O pCLZ>J.L4A LJV A M1UO,

griežtą poziciją pagrindimų žmogaus teisių klausimu, bau-j f - - - ' - -
džia ne tik jo dukrą, bet ir josios vyrą, Sacharovo žentą.(nis. 'nenurimo, iškišo liežuvius 
Jaunuolis Maskvos mokėsi įstaigoje, bet kai iš jos buvo 
pavarytas fizikas A. Sacharovas-, iš mokyklos buvo išmes
tas ir jo žentas, nors jam mažai betruko mokyklai baigtu

Bemsteinas patarė kiekvienam Amerikos diplomatui 
turėti galvoje šią gyvenimo tikrovę ir priminti sovietų

ir atsigulė prie šeimininko.- Jų 
akyse mėnesieiioje spindėjo pa
sitenkinimas atlikta pareiga;

— Kaištų nėra šiose pievose, 
tai ar galima būfų jose ganyti 
arklius? — pasiteiravau.

kailinukais ir virš: jų padėvėti 
gudiško kirpimo balta sermėga. 
Jo drobinės kelnės buvo degu
tuotos ir avėjo vyžomis.

Prie mūsų iš tanjsos prisėlino 
Studžios medžioklinis šuo. Se
nis atidžiai sužiuro j ji..'. ;

— Ar tai jis jūsų? — pasi
teiravo. ' / \ <'

— Tai mūsų šunelis, — Stun
džienė pastebėjo lenkišku akcen
tu, — vyras medžiotojas, tai lai
kome šitą šunelj. ' Jis geras sek-

Amerikos užsienio reikalus, be senato ir atstovų rūmų valstybės atsovams apie nenormalią padėti Rusijoje ir į -■ v------------ . -

užsienio komitetų, kurių nariai yra gerai informuoti apie rusų pavergtuose kraštuose.. Amerikos lietuviai, Saip Ber- Dų rusams apie pavergtą ir baisiai išnaudojamą lietuvių 
Amerikos užsienio politiką, kongrese veikia dar ir JAV ostemas, privalo kiekvieną pasitaikiusia proga priminti | tautą. Mes turime teisę amerikiečiams šiuos dalykus pri- 
senato valdžios operacijų nuolatinis komitetas, prie kurio diplomatams ir visiems pareigūnams, kad jie primin-jifhti, kad jie paspaustų sovietų atstovus.

užsienio komitetų, kurių nariai yra gerai informuoti apie

(Bus daugiau)

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Baso Dan Kuraitis
NENORI T ŽR0STINTI BREŽNEVO

Čekai komunistai apgavo rusus. Jie susirinka irt ap
tarė pačius pagrindinius klausinius. Jie žinojo, ko ru
sai siekia ir jiems buvo labai gerai žinomos rtisų prie
mones savo tikslams siekti, čekai galėjo šiek tiek atsi
kvėpti. bet jiems buvo aišku, kad rusai traukiasi tiktai 
\ iso pasaulio smarkiai spaudžiami.

Kiekvienam čekui buvo aišku, kad rusai gali ne
kreipti jokio dėmesio j užsieniečių opiniją.,Jiems nes- 
sarbii kilu krašlii komunistų nuomonės,'litit jiėfcs la
bai svarbu Vakarų Vokietijos, Amerikos ir Anglijos 
spaudos ir gyventojų daugumos nuomonės. Net sovietų 
kariai, kurie mažai tekreipia dėmesio į užsienius, ne

norėjo pagarsėti deržimordų šlove. Jie nesipriešino, kai 
Brežnevas patarė jiems susivaldyti ir nedaryti jokių 
ekscesų su čekais civiliais.

Čekai rusus apgavo, bet jie nenorėjo, kad rusai bet 
kada patintų apie tą apgaulę. Jie vaidino nekaltus 
avinėlius, nors prieš rusus kiekvienas čekas komunis
tas buvo labai griežtai nusiteikęs.

Aleksandras Dubcekas buvo priverstas sušaukti 
čekų komunistų partijos centro komiteto posėdį. Jis 
buvo priverstas daryti pakaitas, kurias gen. Svoboda 
ir jis pats Maskvoje rusams buvo pažadėjęs. Užtat 
sekmadienį, rugp. 1 dieną buvo sušauktas čekų komu
nistų partijos centro komiteto posėdis. Pirmininkavo 
pats Aleksandras Dubčekas. Jis išdėstė Maskvoje pri
imtus susitarimus ir nutarė pačiame centro komitete 
padaryti pakaitas.

Tuo tarpu, kaip žinome, įvyko čekų parlamento 
posėdis. Jis atmetė Maskvoje padarytus susitarimus, 
bet Dubcekas, partijos pirmasis sekretorius, privalėjo 
laikytis susitarimų su Brežnevu, rusų partijos sekreto
rium. Valstybių nuomonės galėjo skirtis, bet komu
nistų partijos privalėjo bendradarbiauti. Taip bent 
Dubčekas ir kiti partijos vadai nutarė. Pradžioje Dub
cekas nesirodė, bet kai atėjo laikas partijos centro 
komitetui daryli sprendimus, lai Dubcekas atsistojo 
priešakyje, nes buvo tikras, kad jis čekams bus nau
dingesnis.

Pals centro komitetas nutarė priimti kelis komu
nistus, sekančius Maskvos tendeneiją, j s^vo eiles. Di
džiausią nustebimą sukėlė Vasifijiiis Bilako “išrin
kimas” į Čekoslovakijos centro koinitėfą. Prieš kelias 
dienas slovakai Biląką išmelė iš sdvo centro komi lė
to už aklą pataikavimą Maskvai, o čia dabar Čekoslo
vakijos centro komitetas jį priėmė į savo tarpą. Iš pa-
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viršiaus atrodė nesuderinamas dalykas. Bet Dubče- 
ko žaidime šis reikalas tenkino Maskva ir nekėnkė 
čekams. .

“ Bilakas galėjo vieną kitą dalyką .padaryti Slova
kijoje, bet Bohemijoje jis buvo bejėgis, Bohemijoje 
jis neturėjo draugų ir nebuvo šalininkų. Jį. galėjo pa
remti tiktai maskviniai. Bet Bohemijoje, Čekijoje, 
maskvinių buvo labai mažai. Jis bandė pasirodyti vie
name susirinkime, bet jam nepasisekė. Jis norėjo pla
čiau pakalbėti apie darbininkų atsakomybę “socialis
tinė'* sistemoje, bet vienas darbininkas paklausė, kad 
jis bent kiek apie save paaiškintų. Slavokai Bilaką ga
na gerai pažino, jis buvo neblogas kalbėtojas, bet če
kams jis buvo mažai težinomas.

— Prašome pasakyti kelis žodžius apie pagrindinį 
kalbėtoją Biliaką, — aprašė vienas čekas, senas dirb
tuvės darbininkas. Mes 'čia turime daug gerų' drau
gų, jis pabrėžė apie Beliaką mes pirmą kartą girdė1 
sime.
. ’ — Np Beliakas, bet Bilakas, — paaiškino dirbtuvės 

pirmininkas.
—'Labai atsiprašau draugą Bilaką, jeigu aš, nie

kad apie jį nieko gero negirdėjęs, pavadinau jį Belia- 
ku.^bet tai iš mano pusės nebuvo noras jį įžeisti... 
Nors kaip mės visi dabar žinome, tie įžeidinėjimai 
pačių geriausių vadų pastebimi ne lik spaudoje, bet ir 
susirinkimuose, tai aš Beliaką atsiprašau ir prašau 
daugiau apie jį pasakyti. . . Atsiprašau ir vėl, ne Be-

— Gal būtų geriausia, jeigu pats draugas Bilakas 
apie savė kai ką pasakytų.

— Man pačiam nepatogu apie save kalbėti, — tuo
jau pastebėjo Bilakas.

— Tai jau tu čia labai nesijuok,— pastebėjo kitas 
čekas. —- Mes čekai tai apie saveuesigiriam, bet sla- 
voka tuo in pagarsėjo, kad jie apie save daugiau kai- 
ba, negu apie reikalą... Tu pakalbėk bent truputį 
apie save, o vėliau plačiau pasakysi, kas čia tavė atve
dė į šį susirinkimą, ką nori mitins pasakyti, ko mes 
dar iki šio meto nežinojome.

Bilakas pradėjo kalbėti apie save. Jis papasako
jo, kaip jis mažas pradėjo dirbti, kaip vėliau jo tėvas 
jį pasiėmė prie statinių taisymo ir valymo. Jis pasa
kojo, kaip buvo sunku lankus užmauti ant statinių. 
Dabartiniu irietu tai čekai ant statini^ mauna geleži
nius lankus, bet kai jiš mokėsi, tai tie lankai buvo me
diniai, o medipius ne taip jau lengva užmauti. Be 
to, susidaro pavojus, gali atlinkti ir trenkti.

— Atsiprašau, jį pertraukę kitas senas čekas* 
Visa tai, ką tu čia papasakojai,mums visai neįdomu. 
Naudingiausia, jeigu pasakytum kodėl tave slovakai 
išmetė iŠ komunistų partijos.

— Tai čia ne vieta ir ne laikas apie tai kalbėti. — 
Bilakas atsakė.

— Tau atrodo, kad ne vieta ir ne laikas, o mums 
atrodo, kad tos žinios mutns bus nandirigesnėš, nes 
mes tada žinosime, ką su tavim daryti. Dabar mes ta-

lięką, bet BHąką. iV*’ *įvąs; negaištame o kai žinosime tikras priežastis tavo
Kmiininkės (FklaTyliek’pasakei kįid 'jis išiįBetifįjp^taiiirt niūras lengviau apie tave susidaryti

' tikiįoje, pradėjo kiltį B^tislavo,priemiestyje,' kp> jo • likstėsnę^n^n^nę... '
tėvas valė senas Pilscno'alaus stalines, bfct daugiau* RRakaS nžftdrėjo, bet turėjo pasakyti išmetimo 
apie jj ir pats dirbtuvės pirmininkas negalėjo pasaky- Į priežastis.' < .. *•} f
lio-įet jis pastebėjo; (Bus daugiau)
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DR. ANNA BAL1UNAS
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2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. k: g. balukas
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

f 2 GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). T*L LU 5-6446 
Pruma ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinu 374-BU04

DR. C. K. BOBELIS
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DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 
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RezicL: 388-2233
OFISO VALANDOS: 
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ir šestad. Ūkui susitarus.

DR. PAUL V. DARūiS~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
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1938 S. Manheim Rd., Wesrchesier, IIL
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Valančios pagal susitarimą. Jei neat
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DR. A. ė. GLEVECKAS 
GrDYiUJA^ ir uruKUKA^o 
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.4*v/ West lU3rd street

Valandos pagal Susitarimą.

DR. K. a. V, JUČAS '
^ 489-4441 3614ov5
ODOSLIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE.
/ 5214 N. WESTERN AVE. 

^Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR; J. MESKAUSKAS 
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VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 

_ Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLEKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261S W. 71 st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL; anc-ad. nuo 1—4 po piety, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso tekt: 776-2880
Ne u jis rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 68 vai. vak. šeštame 
mais 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

. . r • Pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
n ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

jCS Aparatai - Protezai. Med. Ban ’ 
IP dažai. Speciali pagalba kojoms Į

(Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 Wait 63rd St., Chicago III. 60629

Telef.i PRospecf 6-5084

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau^** i*iiz k .anūkei ac— x 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT»*»3 J ,’AS)

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Mariam Ava. — 588-1220

REMKTTE TUOS B»ZNLĖKIUS. 
KURIS GARSINASI 

"NAUJIENOS B”

MIRĖ DR. PETRAS KARVELIS
Sulaukęs 79 mėtų amžiaus 

savo namuose Baden-Badęn’e. 
Vokietijoje mirė dr.Petras Kar
velis. Jis buvo gimęs 1897 m. 
birželio 29 d., Jiestrakio kaime, 
Šilavoto valsč-, Marijampolės 

lapsk. Mokėsi Marijampolės ir 
Voroneže M. Yčio vardo gimna 
zijose. 1917 m. Petrapily pra
dėjęs studijuoti mediciną. 1919 
m. visuomenės mokslus Muen- 
cheno — , Berlyno universite
tuose. 1923 m. šiame pastaraja
me įsigijo teisių daktaro laips
nį.

Nuo gimnazijos laikų velio
nis buvo apsisprendęs ateitinin 
kas ir aktyvus šios, ideologijos 
organizacijos veikėjas^ Įsijun
gęs į krikščioniškosios demok
ratijos srovę, visą savo gyveni
mą joje dirbdaųias, buvo akty
vus atsikuriančios nepriklau
somos Lietuvos statytojas, val
stybininkas, visuomenininkas ir 
verslininkas. ’ • ' »‘ ’’i/' *

Velionis dr. P. Karvelis 1927 
m. dalyvavo Rusijos lietuviij 
Petrapilio konferencijoj ir 1919 
m. antroje Lietuvos konferen
cijoje Kaune.

Teisioginiai valstybinį darbą 
pradėjo 1919 m. kuomet prie 
M. Sleževičiaus sudaryto mini- 
sterių kabineto buvo įsteigtas 
spaudos biuras. Gerai valdyda-1 

brgia valstijos gubernatorius fmokratų prezidentų užsienio
, , . 1 Jinuny Carteris. Jis nugalėjo reikalams patarėjus, rodytų ir

mas plunksną, jis daug ra§ė ide; sen, j£ Jacksoną, Mandel, Chujbe paklaidų tektų sakyti, kad 
al'irch, Udall, Harris, guberm GJ bus prisilaikoma liberalųjų 

Wallace, Brown ir kitus, kurie sparno demokratų politikos Ii-
eleginiais, politiniais ir social- 
ekonominiais klausmais.

Baigęs mokslus, dirbo finan
sų ministerijoje kaip patarėjas. 
Vėliau buvo Mokesčių Departa
mento direktorius, 1925—26 — 
1927 m. Bistro ir Voldemaro ka 
bilietuose finansų ministeriš. 
Tremtyje Vokietijoje buvo Ūki
ninkų Sąjungos atstovas VLI- 
Ke ir Vykdomosios Tarybos na 
rys užsienio politikai vesti. Be 
to, Europoje buvo Pavergtų Eu 
ropos Tautų , Seimo narys ir 
daug veikė tarptautinėje krik- 
sčionįų demokratų unijoje./

Prieš keletą metų velionis bu 
vo sunkiai susirgęs. Po to pas
veikęs dar ir šiemet iki pasku
tinės savaitės dalyvavo viena
me bei kitame susirinkime. ;.

Velionies palaikai palaidoti 
Baden-Baden’o kapinėse. Pali
ko nuliūdusią žmoną Gertrūdą 
ir dukrelę Ugnę. ELTA'

Lėktuvas kliudė bokštą
CLA-RSDALE, Miss. — Lėk

tuvas, naudotas encephalitis ligą 
nešiojantiems' uodams naikinti, 
skrisdamas kliudė neapšviestą 

radijo bokštą ir nukrito į rezi
dencinę miesto dalį. Nelaimėje 
keturi žmonės užmušti, penki su
žeisti ir penki namai padegti.
Autobusų streikas Los Angeles

LOS ANGELES. — Sustreika
vus Pietinės Kalifornijos 4,700 
autobusų šoferiams 760,000 į 
darbus važinėjančių darbininkų 
ir tarnautojų liko be susisiekimo 
priemonių. Į streiką prisidėjo 
dar apie 1,100 mechanikų ir ga
ražu darbininku, šoferiai uždir
ba po $16,281 metinės algos ir 
įvairius priedus, bet reikalauja 
daugiau! • -,

♦ Jane Keith iš Newnham 
Anglijoje mirė 1780 m. sulauku 
si 133 metų amžiaus. Liūdėti 
liko 3 dukros — 109, 110 ir 
111 m. amžiaus. *'

PERKRAUSTYMAl

MOVI N G 
L.idimai — Pilna apdraud, 

ŽEMA KAINA \ '
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063
Vi . . į. . .i— i i M. i 7

MOVI N G
Apdraustas perkraustymas 

Ii Jvairiv atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

r—-

Praeitą trečiadienį, ru^P. 18 d. Naujienose nuolatinis Naujieną 
bendradarbis J. Klauseikis priminė skaitytojams Mykolo Biržiškoj 14 
mėty mirties sukaktį. Ant profesoriaus kapo stovi nedidelis pamink
las su čia matomu įrašu.

K. TAUTKUS

Koks Demokratų partijos kandidatas^
Demokratų partijos prezi- vusių aukštų demokratų parti 

dentinių kandidatų populiaru-] jos politikų ir pareigūnų bei 
mo varžytinės baigėsi Jimmy patarėjų Kennedžio ir Johnso 
Carterio laimėjimu. Varžėsi no administracijos metu. Bet 
apie pustuzinis žinomesnių ir pasirinkimas super liberalaus 
įtakingesnių politikų, parlamen sen. Walter Mbndale viceprezi 

dentu, paskvietus pasitarimams

yra įtakingesni ir žinomesni nijos, norų ir patarimų. Chica- 
krašte, o politikoj, ne eiliniai. ■ gos Tribune politinis komen- 
Kur paslaptis? Gera programa ta torius Robert Signer liepos 
ir patrauklūs pažadai? Geri 28 d. rašo, kad. Carterio politi

kos užsieniui; patarėjais buvo: 
Dean Rusk, buvęs Valst de
part, sekretorius prie Kenedžio 
ir Jonsono,x Gorge Ball, Wil
burn Coįien, Tlicharid Cooper,

tarų, get laifėjo beveik, krašte 
nežinomas kandidatas, buv. Ge buvusius aukštus buvusių de- 
orgia valstijos gubernatorius

patarėjai ir rinkiminės progra 
mos vadovai? Visuomenės pri
tarimas, kad prezidentu -butų 
pietietis? Ir .spauda, ir ži- 
nii] bei talevizijos taryba daug 
dirbo, ieškojo, stengėsi suras- Paul Nętze, ZJjignew Berzinski. 
ti kur Carterio populiarumo Trys pastarieji yra mokslinin- 
priėžastis, kad beveik visus pir kai-profesoriai.. Kada ateis lai 
rainius populiarumo rinkimus , kas balsavimui, manyčiau, kad 
laimėjo ir daugiausia, surinkda’ kad Carterio-Mondale vidaus 

ir užsienio politikos kursas ir 
kryptis bus daugiau paaiškėju 
si, matoma ir atspėjama. To
dėl ir balsuojant, kiekvienas 
galės savo balsą atiduoti ar už 
liberalas (Carter^) ar už kon
servatyviuosius Fordą.

vo balsų. Paslapties nesurado, 
bet prileido, kad laimėjimo 
priežastimi, prileidžiama poli
tiniuose sluoksniuose, bus sto
vėjimas labai toli nuo Washin- 
gtono tradicinio “establišemen 
to”, nepaliestas jokių nuodė
mių. Watergate krizės, jaunas 
amžius, kai kurių pažadų 
prauklumas, pav., kad laimė
jęs apvalys Wasbingto'ną nuo 
senosios gvardijos pasenusios 
politinės tradicijos — • visa 
“gilybė ir biurokratiškumo liz
das. sostinėj e.

Demokratų partijos nuomi- 
nacijąx laimėjo ne sunkiai ir 
buvo nominuotas pirmu bal
savimu. Niiaominavus visuo
menės opinijos reiškėjas Har-’ 
rtis paskelbė, jei būtų šiandien 
prezidentų rinkimai, tai Car- 
teris ir Mondale surinktų dau
giau 40% balsų už Fordą ir 
už Beaganą. Kitas klausimas 
kaip bus rudenį, lapkričio mė
nesį, kada įvyks prezidento rin 
kiinai.

• Ispanijos karalienė "Izabelė 
buvo viena iš protingiausių ka
ralienių ir moterų. Vienok ji 
mėgo puoštis ir dažnai žiūrėti j 
veidrodį. Jos mėgiamiausias 
veidrodis yra karališkoje koply 
čioje prie jos mauzolėjaus Gra
nados mieste.

Konservatorius or liberalas

Pirminiuose rinkimuose Čar 
terio laikysena, pažadai ką da 
rys, net ir planavimai nebuvo 
dešinės konservatyvūs ar kai 
rėš liberalūs. Laikėsi ir neužsi 
angažavo nei konservatyviu, 
nei liberaliu-buvo tipiškas pie 
lietis. Taip buvo pradžioje, kol 
demokratų partijos buvo su
formuota rinkiminė programa 
— platforma. Nors turėjo ga
lią, balsą, kuris būtų daug nu 
lėmęs ir buvęs išgirstas, bet 
žengė žingsnį arčiau liberali
nio sparno ir nusileido libera
lams. Jis pritarė sumažinimui 
gynybos biudžeto nuo 5 iki 7 
bilijon,ų, palankiai pažiūrėjo į 
uždarbio ir kainų kontrolės įve 
dimui, nusileido vaikų vežioji
mui. abortams. Pritarė Įr iš
rinkus paskelbtų Vietnamo ka
ro nusikaltėliams, dezertyrams 
be sąlyginę amnestiją, siektų 
pakeisti vidaus politiką, suma
žinti bedarbę ir L t Savo už
sienio politikos dar pilnai ne- 
išryškino, nes klausinėja bu-

JUODŽIU PARODA *s#

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Kalnai but pajudinti ir kauburiai drėbėt, bet mano gailestingu- 

mas neatstos nuo tavfs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tav^s pasigaillntis Vieipats". — Iza. 54:10. -
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 

| vę$ savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
Į jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
t dalykai tarnavo jų gerovei. Is tikrųjų nei vienas iŠ visų jo gerųjų pažadų 

ren neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Visi žinot kad mirtis yra žiauri Ir palisčia kiekvieną/ Bet kur yra mi
rusieji? I tą klausime atsako knygutė "Viltis po mirties", kuria gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
tV. RASTO TYRINĖTOJA!

PUSH lyderis užimtas maršavi- 
mais; parodai nebelieka * laiko

Mike Anderson Chicago Sun-
Time rugp. 23 d. rašo:

Operacija PUSH, įklimpusi 
ekonominės recesijos atoslūgy-' 
je, atšaukė savo kasmetinę In-' 
ternational Amphitheatre 
giamą parodą.

Verslų parodą (trade fair Ex
po) buvo pradėję 1969 metais 
kunigas Jesse Jackson ir Pieti
nių Krikščionių Vadovybės Kon 
ferencijos Operacija “Breadba
sket”. Tą renginį 1972 metais
perėmė PUSH (People United 
to Save Humanity — Žmonių 
Sąjunga Žmonijai Išgelbėti!). 
Tos Expo funkcionavo kaip iš
kaba juodųjų bizniui, juodųjų 
Istorijai ir juodųjų divertismen 
to žvaigždėms reklamuoti.

šiemet tik divertismento da
lis bus parodyta Amphiteatre. 
Juodųjų biznis bus parodytas 
darodytas dalyvaujant rugsėjo 
mėn. 24 dienos parade State gat 
vėj ir Malcolm X (negrų) Kole 
gijos studentų dirbtuvėse.

Cecil J. Troy, Praeitais me-, 
tais buvęs vienas iš PUSH Ex
po pirmininkų, pasakė, kad eko 
nominis traškėjimas apsunkino 
juodajam bizniui dalyvavimą 
parodoje. Padidėjusios išlaidos 
Amphiteatre buvo vienas iš f ak 
torių, privertusių atsisakyti, pa 
reiškė Expo koordinatorius 
William Thurston.

Kitas faktorius buvo suma
žėjęs baltųjų biznių dalyvavi
mas, kurs praėjusiose parodose 
duodavo didelę pajamų dalį. 
Praeitais metais didelis plaka
tas Ford Motor Co., tuščiame 
kioske dramatizavo tos^koinpa- 
nijos nedalyvavimą parodoje. 
Nesisekė užsitikrinti ir šiemet 
Fordo paramos. Pernai daugiau 
kaip 500 biznių ir grupių mo
kėjo po $350 iki $4,000 už kios
ką Expo parodoje..

P. S. Pretenzingas PUSH var 
du juodžių organizaciją įsteigė 
ir jai vadovauja buvęs negrų 
organizacijos “B r e a dbasket” 
(Duonos Krepšio) vadas kuni
gas Jesse Jackson, tą organiza
ciją atvedęs Į finansines sunke
nybes. Dabar užimtas eisenų į 
Marketparką, organizavimu, jis 
nebeturi laiko vadovauti “Žmo
nių Sąjungai Žmonijai Gelbėti 
(PUSH).” jpr.

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

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SONUS

EUDEIKIS
DAIMIDGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4S05-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

• Malajų salose auga lauki
nis svogūnas, turis kevalą, pa
našų j Walnut riešuto.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Amerikos Lietuvių! ‘ Tarybos bariui

ZIGMUI PECKUI

mirus, jo žmonai MARIJAI, sūnui ŠARŪNUI 

ir giminėms reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Amerikos Lietuviu Taryba

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juom'» Daup«r«s. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kieto 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da 
U1Ų Žemes ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. □ dalis: žemi* 
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo žodyje rašo: “Jei Liūdnas lietuviu tautos likimą* 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių 'Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žetnės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms*’.

Knygos apie žemės ūki atrędo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti liet ariu Tautos daiuguma (88.12%' buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikau reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietinių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myn-

* mat Tėvynei Uetatri“. i r t ■
Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5,00 

Gaunama Naujienose. ’ *! į
deki arb| Money Orderi Siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. H Alsi ED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą padųaima. , .

warns

~ Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
ZMrektorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

(R NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills Ill. 974*4410

2^ P. J. RIDIKAS /
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ardu 74911

j _ HAUJ'ENOS, CHICAGO t, ILL— Thursday. Aujfust 26, 1976

ANTANAS M. PHILLIPS
. TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - vasaitis
1446 So. aOth Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANIGA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

■

i .

!
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piucio 29 d.» sekmadienį, 12 vai

Johnson’s Motor Lodge. Skokie Blvd.,

REAL ESTATE FOR SALE 
Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prfczidtntsj

2212 V». Cerrn&k Hoad Chicago IF Virginie .7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —

■ NOTARIATAS — VERTIMAI

širka ir padėjėjas —— aukšt. mo 
kvklai Danute Biųdokfenė ' ■ -.į... - —T i ’
pradinei — Irena Bukąveckie- 
nė, taip pat insixjttorjus 'JonaS 
Bagdonas su visais njokytojals 
ir Tėvų komiteto’pirm. Jomis 
Variakojis su komitetu kviečia 
buvusius ir uaujušf mokinius J ' 
mokyklą. Visi prašomi regisi-; 
motis pirmąją mokslo metų die 
na 9 vai. ryto.

— Vilniaus Krašto Lietuviu 
S-gos suvažiavimas įvyks rug
sėjo I d. C.liicagoje, Laisvosios 
Lietuvos patalpose, 2618 W. 71 
SI. Pradžia 10 vai. ryto. J

— Marquette Parko Lietuvių 
parapijos šv. \'ardo draugijos 
tradicinė gegužinė bus rugpjū
čio 29 d. mokyklos kieme ir sa- Bus skanūs lietuviški valgiai ii

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia DarblrHnky ir Darbininkiy

TRAVEL 
c a r e e r

Internationa) firm is now inter
viewing for 10 sharp individuals free 
to travel major U.S. cities and Ha
waii. Enjoy immediate cash allo
wance and association with good 
people.

Travel and training expenses’are 
provided at company expense. Earn
ing are well above average and here 
you have room for advancement.

A working knowledge of the En
glish language is necessary.

For interview, see Hudson. Howard

Skokie. 18:00 A.M. to 8:00 PM.

4

— Dail. Adolfas Valeska kal
inės šį penktadienj, rugpiūčio 27 
(L 7 vai, vak. Jaunimo centro 
galerijoje atidarant Prancūzi
jos lietuviu dail. Vytauto ir Bro 
nes Kasiulių kūrybos parodų.
—Septyniolikta Chicagos Tau

tinių grupių paroda ir mugė 
Navy Pier halėse bus spalio 30 
ir 31 d. Praetais metais parodo
je ir jos meninėse programose 
dalyvavo 16 tautinės grupės. 
Kasmet didėja ir lankytoju skai 
eitis, o pernai jų buvo virš 100,- 
OUO. Lietuvius atstovavo mugė
je bei įrengtais paviljonais A- 
nierikos Lietuvy Montessori 
draugija, skautai ir kitos rep
rezentacinės grupės su tautodai 
lės dirbiniais, tautiniais valgiais 
ir meniškom programom. Spe
cialių įvykių dir.pulk. Jack Reil 
ly pareiškė, kad aplankęs paro
dą, jautiesi apkeliavęs visą pa
saulį ir matęs jo žmones, jų pa
pročius, tautodailę.
—Vera Jurienė ir jos vadovau

jama Anglijos lietuvių tautinių 
šokių grupė, atvykusi į Tauti
nių šokių šventę, praeitą sekma 
dieni dalyvavo Lietuviai Tele
vizijoje.

— Kristijono Donelaičio pra
dinė ir aukštesnioji lituanisti
nės mokyklos -taip pat- parengia 
masis skyrius pradės mokslo 
metus rugsėjo 11 d. 9 vai. ryto 
McKay mokykloj, 69-ta ir Fair- 
field Ave. Mokyklos dir. Julius

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct, Chicago, IIL 60608. — Tel. 254-3320

MARIA NOREIKIENfi _ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies jvairlv prekly.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

Q Siunčiu_________ doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

ADRESAS

1

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST^ CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

NAU.IŲ SKAITYTOJU VA.R’S
NAUJIENOMS Hem«t suėjo 50 mėtį. Minint tą sukaktį gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos Ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Jtj bendras Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Beturiu dauguma Hals pastmetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada- Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso. : -
KAINUOJA: Chfcagofa Ir Kanadoje metama — $30.00, putei mefp — $16.00, 

trims mėn. — $850, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietota metama 
— $26.00, pusei mėty — 314-00, vienam min. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai, t

PraScma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Lemonto Liiuanistinė mo
kykla pradės mokslo metus rug 
sėjo 11 d. 10 vai. ryto Centrinėj 
mokykloj, 110 Mc.Carthy Road. 
Informacijas teikia ir mokinius 
ragstruoja Rasa Šarauskienė, 
tel. 963-5827.
ueHėm ūkio e
— Dailininku Kasiulių paroda 

atidaroma š. m. rugpiūčio 27 d. 
7 vai. vak. Jaunimo Centro 
Čiurlionio Galerijoje irstęsis iki 
rugsėjo 6 d. Paroda atidaryta 
šiokiadieniais 7—9 vai. vak., o 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 11 
vai. ryto iki 9 vai. vak.

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti ir pamatyti paryžiečių 
dailininkų parodą,
— JAV LB (RJ Cieero apylin

kės valdyba ruošia pikniką Gri
nių sodyboje, Lemonte š.m.rugr

«■>

CHICAGO, ILL. 60629

(Pr).

PAVARDE IR VARDAS

NAUJIENOS, 
1/39 So. Halsted St 
Chicago, HI. 60608

Jeigu kam paveikslo reik, 
Į Čiurlionio Galeriją eik. 
Rasi daug lietuvių dailininkų 
paveikslų.
4038 Archer Ave., Chicago, II

WT W K MVW*f IONMNAUJIKUOS, CK'AGO I, ILL. — Thursday, August 26, 1976

State Farm hre and Casualty Company

SKAITYK IR KITAM x'ATARK 
SKAITYTI 'MUJLSMAS*

185 North Wab**h Arenu* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

TM5URAWCf

Sjj y-sosy^

veiks bufetas. Kviečia 
dalyvauti,. Dėl.... informacijų 
skambinti 656-2550. Valdyba

— Cicero Lietuvių Medžioto
jų ir žuvautojų klubas š. m. 
rugpiūčio 29 d., sekmadienį sa
vo ūkyje—-Deep I^ike Road, 
Antioch, Ill., ruošia gegužinę- 
pikniką. Programoje dr. M. 
Gaižutienės keramikos darbai, 
dail. J. Paukštienės — paveik
slų paroda ir dr. A. Ramono— 
foto darbai. Svečiai bus vaiši
nami skaniais valgias. Atsigai
vinimui, veiks baras. Pradžią 11: 
vai. ryto. ’ ,

'* - Autobusas į pikniką ’ išvyks-: 
ta 10 vai. ryto nuo “Paramos” 
krautuvės 69 ir Maplewood gat 
yių -kampo, - iš Cicero 10:30 v. 
ryto nuo Šv> Antano parapijos 
bažnyčios. Kelionė > autobusu 
•$3.50 į .abi puses. Blagam orui 
esant gegužinė nukeliama Į rug 
•sėjo 12 d.

J. Tautų atstovas tikrina

Šveicarijoje veikiančio Jung 
įtinių Tautų pabėgėlių sky
riaus atstovas uragvajietie Hu
go Idoyaga patikrino. Rodezijos 
“žygį” Rodezijios-Mozambiko 
pasienyje ir pranešė, kad Mo
zambiko valdžios skundas da
linai yra teisingas: jis, patik
rinęs Mozambike Nyązonia pa
bėgėlių stovykla, rado 500 su
žeistų pabėgėlių bet jis negalė
jęs patikrinti užmuštųjų skai
čiaus. I

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 59th STREET 
T.lrtj REpvbllfl 7-1M1

Siuntimą] į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, liL (0632, T*I. Y A 7-59S0

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 ML A. M.

Llrtuvlv kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl, daagr paveikslų.. Kaina S2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psL Kaina $2.00 
Persiuntimai paštą reikia pridėti 50 e. egzempliorui.

Ansambbai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar .daugiau egzempliorių,
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. I t

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or 
deri tolau adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Illinois valstijoje, Elgin meste 
eina jaunesniu golfininky rungtynės. 
Kai jaunas 5 metu Jeff Channon ne
pajėgė įmušti sviedinio, tai nosies 
palietimu- jis parėdė savo nepasiten
kinime.-'

Mozambikas savo' teritorijo
je moko . juodžius partizanus, 
pasiųsdamas juos vėliau į.Ro- 
deziją. .teroristiniams ■pogrin
džio veiksmams. Be to, Mozam 
bi.kas iš .patrankų apšaudė Roį 
dezijos kaimelius. Rodezijos 
vyriausybė tad ir buvo pasiun, 
tusi kariuomenės daliuj į Mo
zambiką sunaikinti tuos por 
grindžip partizanų lizdus. Tą 
Rodezijos “žygį” tad ir tnkri- 
no J. Tautų atstovas. ?.

SKALĖ ORO TARŠAI ;
MATUOTI

VvASHINGTINAS. — Oro tar 
šai matuoti iki šio? beveik kiek 
vienas miestas turėjo savo ma
tą ir kiekvienas kitaip išmatuo; 
davo suterštą orą. .Dabar, oro 
taršai matuoti skalės yra suvie
nodintos visiems Amerikos mie 
stąms. Naujoji oro taršos ma-; 
tavimo skalė yra išdalyta nuo 
nulio iki • 500J JėP bus daroma 
klaida, tai visų nįėištų iš kar
to. • ■ ■ ■

M

SAUGOKI SVEIKATĄ
JAV žmogus, ypač darbinin

kai, susiduria $ų..'reiškimus, ku
rie pavojingi sveikatai. .Įvairios 
dujos ir asbesto dulkės ore bei 
radijumo, švingįir kitos medžią 
gos sudaro tikrąfpavojų.įmonė
se. y? .

Tur būt daug kas nežino, kad 
ne vien gyvsidabris, -bet iir švi
nas kenkia sveikatai. Tiek dir
bą fabrikuose vyrai, ties ir mo
terys, turi saugotis nepriuosty- 
ti švino dulkių.

Amerikos Įmonėse praktikuo 
jama vartoti švino gabalus vie
toje plakto, kadangi jis yra min 
kštas ir nesugadina, daužomo 
metalo paviršių bei formą. Bet 
toks plaktas yra pavojingas.

Nauja lietuviška radijo programa
p LIETUVOS AID AI

prasidėjo biržęlio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki lietos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, III. 60629 Tel. 77^5374.

< ■

HELP WANTED — MALE 
Darbtoinkv Reiki*

LAYOUT/FITTER
Experienced in structural and miscel
laneous steel. Days. Overtime avail
able. Call Mr. FischL 

375-9600

SPRAYERS
Pilnam arba dalinam laikui.
Plastic injector mold field pirmoje 

ir 2-je pamainose. Prityrę dažytojai 
gali tuojau pradėti darbą. Skambin
ti angliškai. Tel. 543-8430, Ext, 
Arba kreipkitės asmeniškai. į

. MULA Y PLASTIC, INC.
110 Laura Dr.
Addison, HL ?

Visiems lygių galimybių darbovietė,

37.

švinb ‘dabalai tokiais atvejais 
turi būti padengti, mažiausia, 
bent skuduru,- nes jis nudažo ir 
sutepa - drabužius.>ir 4 rankas, 
kuriomis-darbo metu ^šluosto
ma suprakaitavęs veidas ir no
sis. %... ’z; ■’ •; ,** '

Amerikos įstatymai reikalau
ja iš darbdavių sudaryti i 
gias ir sveikas darbovietes, 
moteris traktuoti lygiomis 
'vjTais. ; '>

sau-
■ ir : 

su

PINGA STARAI į 
t ' - - - - •. • ~ • - •

NEW YORK AS. — Jau trečia 
diena iš eilės, kaip krenta ver
tybės popierių kainos. Akcijų 
vertelgos- ir pavieniai asmenys; 
daugumoje nori jomis atsikra
tyti, sąryšyjesu -Korėjos j įtam
pa ,kai karinė Amerikos vado
vybė pradėjo siųst karo laivus 
ir lėktuvus į Korėją ir Euro
pą. -

Dow Jones tesiekia 971 taš-

KARO LĖKTUVAI Į 
-EUROPĄ t

WASHINGTONAS.— Ameri
kos karinėš aviacijos vyriausy
bė šiiįs j Europą, j tris NATO 
organizacijai priklausančias vai 
stybes,' 64. karo lėktuvus rugsė
jo ir spalio mėnesių laikotar
piui, kad Amerikos lakūnai su
sipažintų su Europos aplinka, o 
Vakarų Europos, Norvegijos ir 
Anglijos lakūnai su naujaisiais 
Amerikos karo lėktuvais.

♦ 96% amerikiečių turi bent 
vieną TV aparatą. Pradžios mo 
kyklos mokinys vidutiniškai 
prasėdi prieš TV aparatą 21 va 
landą per savaitę.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJ1MAIS

Į DEL VISŲ INFORM.ACUŲ, KREIPKITĖS J

j VISŲ RCŠIU DRAUDIMO AGENTŪRA jj 
J. BACEVIČIUS — BELL REALT 

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2
5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 

su 2 kamb. pastogėje._ Centrinis šil
dymas gazu, garažas, 
welt $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS.
jmas gazu, 2 masinu 

62-tra. ir ,Talman.
3 BUTAI ir tuščia 

pajamų per. mėn. Brighton Parke. 
$28.000.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

56-ta ir Rock-

Centrinis šildy- 
garažas.
$29,900.
krautuvė. $360

VA < .. Notary Public t
INCOME TAX SERVICE J 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 į 
Taip pat daromi vertimai, giminiu ’ 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pre-‘ 

,. šymal ir kitoki blankai.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100-iki 
“S j. į.* --

$10,000 Susivienijimo Lietu
vių’ Amerikoje, (SLA) organi
zacijoj, Vaikams ir jaunuo
liams pi gi TERM ap dr au d a: 
$1,000 tik už 3 ,dol. • metams. 
Jiems yra ir Taupomoji —En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų . na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
form acijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
TėL 421-6100. (Pr).

. AR JAU PASIDARĖTE ‘
SAVO. TESTAMENTĄ ? - -

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, . t eis ė j o Alph on se Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis.
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų1 administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis ?— $3.50.

Užsakymus su Money ' orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt5 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo. vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaite? 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus,'

REAL ESTATE cor sale 
Namai, Žemė — Pardavimui

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

TeL 25445551'
135-TA IR ARCHER AVĖ.

TeL 257-5861 J

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
i c 11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga^ 

Į’ ražas.' Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700;.

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto mūro ga- - 
ražas! Prieš 15 m. gražiausiai pastaty
tas namas Marquette Parke. $55,000.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na-, 
mas. 2, hutai. Pirkėjui tikras radinys, 
MarquetteParke.$29.900. 'į -

17 M. DIDEUS 2 aukštą mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTŲ moderniai įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.

4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau
jas gazu /šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS 
ligoninės Pigus.

$44,900.

arti Sv. > Kryžiaus

SWREAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET , 

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
• j. Namy Statyba !r Remontas

FETTING CONSTRUCTION . ‘
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FE11NGIS, savininkas 
778-81S6 : .

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ui. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam*. 

Kreiptis: ‘ 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-877S

0ME0WNERS POLICY

Call Frank Zapoli* 
3208% W.95th $t, 

GA 4-8654

IWl u<»

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

psi vlenlntelj 
UetuvJ kailininką 

Chicago>

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir
677-8489




