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TREČIOJO PASAULIO KONFERENCIJA
Meksikos prezidento kalba

MEKSIKOS MIESTAS. — Nuskurdusios tautos pasaulyje yra, 
tokioje padėtyje laikomos tarptautinės ekonominės sistemos, 

“kurią sukūrė turtingosios valstybės ginklų ir imperializmo pa
galba, ■ pasakė Meksikos prezidentas Luis Echeverria besivystan
čių tautų atstovų konferencijoje.

Echeverria ir Jungtinių Tau
tų general, sekretorius ' Kurt 
Waldheim Meksikos Mieste įstei-. 
gė Trečioj o Pasaulio; ? studi j ų 
centrą, kurs studijuos būdus ir 
priemones kaip 'besivystančios 
tautos gali sudaryti ekonomi
nius blokus tikslu apginti sa-

" --■-yįr'turlmų ’gamtos turtų vertę 
in prikalbinti industrijos pasau
lį; kad .dalintųsi savo turtais. ;
_ Meksikos Mieste prasidėjusio
je astuonių dienų Trečiojo Pa- 
saulio konferencijoje dalyvauja 
50 kraštų^ jų tarpe Kubos, Ru
munijos ir Afrikos bei Lotynų 
Amerikos atstovai, ii ; ■

’ . ■ ’ t - 1 ■ <7 . < į - =v -Įf -■ ‘ A' - J ' ■;

“Naujosios problemos, šų ku
riomis mes susiduriame, yra pro
duktas ekonominės sistemos, ku
ri; remiasi išnaudojimu dr tarp
tautiniu heteisingųmūĮS-pareiš-

> kė Echeverria. ‘Ta sistema bu- 
t vcr šuklirta-ri yra reiniania gink-

- Tų* pajėga arba subtilesne impe- 
' '-fialištihėš penetracijos formą”.

Etikos komitetas
čiupinėja žurnalistą

£ WASHINGTONAS. — Atsto-
■ -vų .Rūmų etikos komitetas, 'he- 
‘ >-norėdamas .iškelti konstitucinį 

klausimą, apklausinėjant CBS 
korespondentu Schorr, aiškinant

.... .dokumentų vagius, pirmiausia 
, , buvo pasikvietęs liudininkais R.

s;Brauerį, .buvusį atstovo R. V, 
... DelUmš' privačiu'; padėj ėj u, ir 

buvusius komiteto tarnautojus.
..Ir tik tuomet, neišgavus žinių 

apie dokumento vagį, bus po 
priesaika kviečiamas liudyti žur
nalistas Schorr.

■“ Gi36 Amerikos kongreso na
riai raštu reikalauja etikos ko
miteto neversti žurnalistą Schorr 
išduoti dokumentų yagį, Laišką

- '• etikos komitetui suredagavo ir 
’ parašus surinko atstovas H. J.

Heinz,'Pensilvanijos respubliko- 
' ' . nas. Panašaus turinio peticiją 

‘ ' su 5,510 parašų įteikė žurnalis
tų ir laikraštininkų sąjunga.

• - Jiems svarbu žurnalistų teisės, 
bet visiškai nesvarbu valstybės 
paslaptys ir jos ateitis,

Daugiau susirėmimų 
baskų teritorijoje
BILBAO, Ispanija. — Prieš 

savaitę. laiko policijai nušovus 
vieną baskų darbininką apie 75,- 
000 darbininkų pradėjo protes
to streiką su demonstracijomis, 

■: kuriose dažnėja susirėmimai su
policija.- Pirmadienį streikas, 
kuriame jau dalyvauja daugiau 

T- -kaip 2100,000 darbininkų, išsi- 
, platino t>o visą Baskų teritoriją, 

-i Bilbao5 mieste streikuojantieji 
išpylę gatvėse benziną jį padegė, 
sukeldami gaisrą. Policijos ląz- 

bs » a*, domia' sužeista *llę streiku©jau-

Iš veiksmo stojos linksmybė 
'/LONDONAS
H jos istorijoje tiek ilgai triikū- 
sr sausra, praėjusi savaitgali bai
gėsi smarkiu liumi, sukėlusiu 
potvyniu. Pavyzdžiui, Leven 
upė Stokesley mieste pralaužė 
savo dirbtinai iškeltus krantus 
ir penkių pėdų ’ gilumo- vandens 
volu užliejo gatves. Nuotrauko
je žmonės parodyti bebrendant 
iki pažastų vandeniu, bet visi 
linksmais veidais. Nepaisant di
delio lietaus, Nacionalinė Van
dens Taryba perspėja piliečius 
ir toliau taupyti vandeni. '
Permainos Graikijos valdžioje

: ĄTĖNAL.— Graikų valdžią 
pranešė apie ^cariuomenės ir lai- 
vyno * ’viršišiBl^.'3^kritifinUs/ 
Ginkluotų ’’psįjėgu viršininko 
geh;; Dibnyšios^Arbouzis vieton 
paskirtas gen. loannis - Davos, 
iki šiol buvęs armijos viršinin
kas. Laivyno viršininku vieto- 
je adm. Spyros Moųrikis 
tas Spyros Konofaos, buvęs So
to5 virš, Arbouzis ir Moųrikis 
-ės/ : atsisakę- “savo noru”. - Ge
neral. leitn. Argam emnon Grat- 
sios iki - šiol buvęs- pirmojo ar
mijos korpuso viršininku, pa

skirtas armijos viršininku vietoj 
Davos;

Reikalauja uždrausti 
darbovietėse rūkyti .

MIUNCHEN, Bavarija, (dpa). 
Manheimo medikas -'profesorius 
Ferdinand Schmidt iškėlė reika
lavimą visiškai uždrausti rū
kymą darbovietėse. Jis atsišau
kime į politinius pramonės įmo
nes, darbininkų unijas ir dari> 
daviuš skatina pakeisti ta pras
me darboviečių nuostatus. Rū
kyti darbovietėse uždraudimas 
esąs darbą iečiančių įstatymų 
bei potvarkių ir darbo medici
nos Numeris Pijmas.

Kaltinami 4 oro 
trafiko tikrintojai 
Zagrebas. — Jugoslavijoje yra 

suimti 4 oro trafifko tikrintojai, 
kaltinant juos nesąžiningų pa
reigų atlikimu. Sakoma, kad dėl 
jų neapsižiūrėjimo įvyko 32,000 
pėdų aukštumoje jugoslavų ir 
britų lėktuvų susidūrimas.

Jugoslavijos valdžios organai 
mano, kad oro trafiko tikrinto
jai turėjo matyti ir žinoti, lėk
tuvų skridimo kryptį. Jie pri
valėjo lėktuvus įspėti. Jei jie to 
nepadarė, jie yra kalti. Jiems 
todėl bus keliama kriminalinė 
byla.

žuvusių .keleivių laidotuvės 
įvyks rugsėjo 15 specialiomis 
ceremonijomis Zagrebe. Kūnai 
bus palaidoti Vrobevec vietovė- 
ją nelaimingame Kroatijos mies
telyje.

New Jersey valstiioje, Jacksono miestelyje yra di
delis parkas, kuriame yra atvežtas Sibiro ožys. Jis pri
prato prie kalnu, paėda sodrios žolės ir mėgsta prigul
ei ir pailsėti. Jis atremia savo gąM vieno rago ir 
snūduriuoja. Jeigu kas pasižiūri j snaudžiantį ožį, ta ir

vienaakį prąyer^J^.d^ai nepadori i
praeivius.' į- -- < ■ . .«•

Thompson susikirto | Fordo darbininkai 
A su Howlettu

Respublikonų partijos kandi
datas į Iflinojaųs gubernatorius 
Thompsohas nepritaria gub. 
Walkerio mokyklų, finansavimo 
planui. Vietoje Walkerio plano, 
kurs siūlo pagreitintą ir dažnes
ni mokesčių rinkimą, Thompso- 
nsa pritartų kitam • aiškesniam 
planui; jei jis toks i>ūtųĮ >

v : • ’-C/*
Abu, gub. Walkeris ir valsti

jos sekretorius Howlettas> pri
kišo Thompsonui, kad jis nesu
geba .paveikti Ulinojaus atsto
vus Iliinojaus Atstovų Rūmų se
sijoje. BetThompšonas atkirto, 
jog jis negali kištis į tuos rei
kalus negavęs, atsakymo į 83 
klausimus, kuriuos jis pateikė 
gub. WalkeriuL Klausimai bu
vo patiekti iškilūs^ mokyklų fi
nansavimo ir Iliinojaus mokes
čių sistemos pakeitimo ginčams.

Ame-

Kyšių klausimas 
yra pasaulinis

WASHINGTONAS.
rikos vertybių pasikeitimo ko
mi sijamananti, kad JAV vyriau
sybė turėtų imtis veiksmų su
stabdyti kyšių įprotį ne tik Ame
rikos bendrovių, bet taipgi ir už
sienio. Vyriausybė turėtų ras
ti kelius tam klausimui išspręsti.

Pasak komisijos, Amerikos 
bendrovės mielai kyšiais neužsi
minėtų', jei jas neverstų užsie
nio bendrovių kyšininkavimas.

Krenta stakų vertė
Sąryšyje su Ford Motors įmo

nių darbininkų streiku, pradėjo 
kristi stakų vertė. Prisibijoma, 
kad užsitęsęs auto darbininkų 
streikas gali', pakenkti besitai
sančiam Amerikos.Aklui.

* * F ' • -

j Sukeičia diplomatus
WASHINGTONAS. — Prez. 

Fordas dabartinį Maskvoje Ame- 
j rikos ambasadorių W. Stoesselį 
Į paskyrė toms ■'pat pareigoms į 
Vakaru Vokietiją. Jo gi vieton į 
— dabartinį ambasadorių Izrae-! 
lyje Malcolm Toon.

Ambasadorius M., Toon anks
čiau buvo pasiuntiniu Čekoslova
kijoje ir Jugoslav! joje. Jis skai
tomas rytų Europos specialistu 
ir kietai prieš Sovietus nusista
čiusiu asmeniu. Jo paskyrimas 
ambasadoriumi į Maskva yra lyg 
ir įspėjimas Maskvos ponams, 
parodant Amerikos nepasiten
kinimą Sovietų politiniais veiks
mais bei ėjimais, tokiais kaip 
Angoloje, rytų Berlyne ir pana
šiais.- . '

Gimnazistu muštynės Bostone
BOSTONAS. —. Gimnazistu 

tarprasinėse '■ muštynėse . prie 
South Boston High Schoo keturi 
mokiniai buvo sužeisti ir 17 ki
tų suspenduoti. Muštynės' skai
tomos rimčiausiomis šiais moks- 
o metais. ,Vienas mokinys juo-

JAV NORI TIKTAI PADĖTI PIETŲ 
AFRIKOS GYVENTOJAMS

Soviety agentai ginkluoja Rodezijos ir Piety 
Afrikos juodžius tolimesnei kovai

DAR ES SALAAM, Tanzianija. — Sekretorius Henry Kisnu- 
'gėris, kelių patarėjų lydimas, Tanzanijos prezidento Neyerer pa
kviestas, atvyko pasitarti ekonominiais ir taikos reikalais. Tanza
nijos prezidentas yra įsitikinęs, kad tiktai smarkiai gali padėti at
silikusiai Pietų Afrikai ekonomiškai susiprėti ir geriau išnaudoti 
įvairiose Pietų Afrikos valstijose esančius mineralus. '-v-

------ I Bet nespėjo sekreorius išlipti
Pr G7i’d ant a c Fnrd g q P lėktuvo> ii pasitiko didokas bu- 
a 1 vAluvllido luiUfl.0 I jyg prieauglių vaikų, nešančių 

pasirašė įstatymą 
WASHINGTONAS. — Prez.

Fordas rugsėjo 14 pasirašė Įsta
tymą sumažinantį prezidento ga
lią kritiškais valstybės atvejais. 
Įstatymas pradės veikti dviems 
metams praslinkus nuo pasira
šymo dienos.

Iki šiol prezidentai galėjo, ne
atsiklausę Atstovi] Rūmų, pa
skelbti karo arba kritiškos pa
dėties stovį, kontroliuoti tran
sportą ir.keliones,-nusavinti tur-

plakatą su tokiu užrašu: “Kisią- 
geri, važiuok namo!” Iš valdžios 
pareigūnų ir kitų tikslių infor
macijų Kisingeris patyrė, kad 
sovietų valdžios agentai zuja po 
kelias Pietų Afrikos valstybes 
ir įtikinėja darbartinius valdo
vus nieko bendro neturėti su Ki- 
singerio atvežtais pasiūlymais; f 
nes jis bandys ir toliau išnaudo
ti Afrikos juodžius, kaip iki šio 
meto juos išnaudojo įvairūs ko
lonistai. .

Sekretorius Kisingeris bando.>
** / • - . . . • _

tą ir tikrinti pramonės gamybą, Įtikinti Pietų Afrikos valstybe*, 
taipgi per federalinę rezervu si- kad. jos gali laimėti Žymiai dau-

streikuoja
i DETROITAS. — Laiku- nesu
sitarus pasirašyti naują darbo 
sutartį, Ford Motors bendrovė 
įmonių darbininkai rugsėjo 14 
dienos naktį pradėjo streiką. 
Ford Motors bendrovės įmonėse 
dirba -apie 200,000 darbininkų. 
Jie visi priklauso auto darbinin
kų, unijai ir visi streikuoja. Ti
kimasi, kad streikas neužtruks 
ilgiau kaip dvi savaites.

gė baltai'slaugei, kuri tvarstė-su- 
žeidimus jo veide.

Dėl yieno milijono dolerių 
C ,-‘‘kontribucijos”

' WASHINGTONAS. / 'Buvęs 
Grinnmdnrkpiporacijos pareigū
nas pąlžįidiję,(kad Baltųjų Ramų 
padėjėjas 4972 Į-inėtifišjaih pą- 
.sakęs‘,’/įąd.' <i$lijono/ dolerių 
‘koĄribuėiją” Richardo; Nikso- 
no rinkiino į; prezidentus-fondui 
“daug-pagelbėtų Grumman lėk
tuvų Japonijai pardavimui. Nik- 
sono buv£prašyta, kad'jis susi
tikime. su Japonijos ministeriu 
pirmininkų'Kakuei Tanaka iškel
tų Grumman-lėktuvų pirkimo^ 
pardavimo' klausimą.

Lėktuvų bendrovės 
gerinusi biznieriams

Baigiantis vasarai, baigiasi ir 
atostogų laikotarpis. Keleivinių 
lėktuvų bendrovės, todėl pradė

jo ieškoti naujų klientų. Jos da
bar kreipia dėmesį į biznierius, 
į biznio agentus. United Airline 
bendrovė numato išleisti net 6 
mil. dol. reklamai bei propagan
dai, norėdama suvilioti biznie
rius skraidyti jos lėktuvais.’Pa
sak bendrovės prezidento, biz
nieriai sudarė 56% visų kelei
vių.

Silpnėja prekyba
WASHINGTONAS. — Preky

bos departamento žiniomis, pre
kyba Amerikoje paskutiniais 
mėnesiais susilpnėjo 0.2% vien 
tik liepos mėnesyje. Gaminių 
pirkimas-pardavimas mažėja ne
žymiai ir toliau. Lygiagrečiai pa
didėjo įmonių sandėliuose paga
mintų prekių atsargos. Liepos 
mėn. tokių atsargų padidėjo 1.5 
bil. dol. sumoje.

Jei toks ekonomijos reiškinys 
užsitęstų ilgesnį laiką, susilpnė
tų darbai' irr Atsirastų didesnis 
bedarbių skaįčiut's

7 ----- ■■ - - ■ 'f Z- — - -
‘naujasisc’prez. Fordo pasirašy- i jamom prievartos priemonėmis, 
tas įstatymas suteikia teisę pre- Kisingeris bando itikin tiį Pietų 
zidentui ir ateityje skelbti karo , Afrikos vadus, kad Amerika nio
bei kritiškos padėties stovį, bet ko iš jų nebenori JAV nieko ne
tik su kongreso žinia, kongresui 
patikrinus.

. Carteris puola 
R fprez.R>rdą;

Demokratiniai kandidatai 
prezidentus ir viceprezidentus— 
Carteris ir Mondale — smarkiai 
puola prez. Fordą; kad jis nepri
žiūri ir nesutvarko socialinio 
draudimo, gydymo reikalus. Jie 

* e9' 

sako, jog Medicaid programos 
vykdyme yra tiesiog, nedovano
tinas skandalas. Paskutinieji se
nato komiteto tyrinėjimai sura
do, kad Medicaid programą vyk
dant yra daug per akis lendančių 
sukčiavimą, kurie apmokami iš 
valstybės iždo. Mažiausiai 15 
bilijonų dolerių išlaidų per metus 
padaroma apmokant sukčiayi-

[mus. ■.

J

Jimmy Carter susirūpino rinki
mais. PraafioĮe jis manė, kad jam vi
skas lengvai tis, bet dabar aiškėja, 
kad teks gerokai padirbėti., Ne tik 
prezidentas Fordas, bet ir sen. Ro
bert Dole turi įtakos kraito gyventoj y 
tarpe.' Be to. jo pozicija kai kuriais 
svarbiais klausimais nėra tokia jau

Carteris sako, kad Medicaid 
skandalą iškelsiąs rugsėjo 23 d, 
debattfose su prez. Fordu Fila
delfijoje.

Baigė partijos tyrimą 
truliusi veik 40 metų 

WASHINGTONAS—Vyriau
sias JAV prokuroras Edward H. 
Levi baigė beveik 40 metų be 
pertraukos FBI tęstą Socialistų 
Darbininkų Partijos tyrinėjimą 
neiškeliant jokio inkriminuojan
čio apkaltinimo. Teisingumo de
partamento pranešimu, Levi pri
ėjo išvados, kad tyrimose nesil- 
laikyta praėjusį pavasarį pri
imtų standartų, prisilaikytinų 
namines organizacijas tiriant. 
Tie standartai leidžia tokius ty
rinėjimus daryti tik tokiais at
vejais. kada FBI nusprendžia.

darys, jeigu naujai susidariusios 
valstybės vyriausybės amerikie
čių nepakvies ir nesudarys są
lygų darbui ir pramonei. Sekrė- 
torius bando įtikinti juodŠuk, 
kad ne tik Rodezijoje, bet irPi*- 
tų Afrikoje jie daugiau laimėt 
taikiu būdu, negu prievartos 
priemonėmis. ' . £ X

•r ■: ■ ?’ vIC
Sekretorius Kisingeris jau'ka

lis kartus kalbėjosi su PietųAf- 
rikos premjeru ir kitais parei
gūnais. Jis įtikinėja juos; kad 
leistų kraštą valdyti gyventojų 
daugumai, o pats Kisingeris ban
do įtikinti juodžius, bet perei
namas laikotarpis nebūtų toks 
žiaurus. Tuo tarpu sovietų 
agentai turi visai kitokius pla
nus. Jie siunčia ginklus Rodari- 
jos ir Pietų Afrikos juodžiam*, 
kurie bando prievarta užimti kai 
kurias strategines pozicija*. 
Tuo tarpu baltieji yra geriau or
ganizuoti ir ginkluoti. Bet atei
nančios žinios sako, kad Pietų 
Afrika nutarė pasiųsti kelis ka
riuomenės dalinius į Rodeziją, 
kad galėtų pastoti kelią iš Mo
zambiko ■ besiveržiantiems juo
džiams.

Atrodo kad sekretorius Kiril- 
geris įtikins kai kurias vyriausy
bes siekti prekybos su Afrikos 

> valstybėmis, nes Amerikai rei
kalingas Afrikos chromas, vana
di jus, platinas, auksas, d i amas - 
tai, magnezijus, uranijos, ang
lys ir visa eilė kitų žaliavų. Am*1 
rikiečiai atgabens toms medžia
goms kasti reikalingas mašinai, 
apmokys kaip jas vartoti ir duos 
darbo vietos gyventojams. Ba 
to, amerikiečiai mokės už gau
namus mineralus.

grupė aud.ro rimų 
tilt. Carteris planuoĮa organizuoti ir tubjautinj pavojų kraštui. Ma- 
lt!?V'ThmI *X±: 108 “trockistų” partijos tyri-kurt nuo iggamoįą. ,

Šiltas, vėjuotas
Saulė teka 6r3O, laidėiasi



a
ginę

Rotacija ar mutacija? šia saures AmeriKO|e. moxsiininKai yra įsitikinę. jog yra v 1^9 ainiai.
Meškėnai nesikeičia, bet iš jų išaugusios meškos nuėjo įvairiausiomis rūšims ir spal
vomis.

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIčIUS

š inatn ir ryžių sriuba

šeimininkės daug domisi įvai-l 
rių valgių receptais, dėl to kai 
kurie laikraščiai yra įsivedę šei
mininkėms skyrius. Tačiau tuo 
domiai ne tik moterys, bet ir 
vienp.'ngiai vyrai, kurie išmė- 

etuviškų valgyklų recep
tus r.,»ri pasigaminti įvairesnių 
valgių ne iš išalkimo, bet iš 
“prašmatnumo”...

Sandaros laikraštyje randame, durnios y bedagne.

fe ;'i' \;'
.v,,.
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— Šaukiam vese trys karto, 
itad nušausem vesas!

Er šava vese karto, bet do ne- 
kliode, o trets nepatropije. On
tes pasibaidė er nulieke y ketą 
upes pose. Jeme myslyte vese 
trys brole kap če datekte lyg 
ontiu. Ėdami paapio rada tris 
laivelius. Do bova kiauri, vuo 
trets sovesam be dogna. Sieda 
do bruole y kiaurases boges, o

Pradieji 
kaip išsivirti špinatų ir ryžių Į plaukte: do bruole nuskenda, o 
sriubr ne vienam asmeniui, bet j trets neišplauke...
net šešiems iš karto. Jeigu vien
gungis tiek išsivirtų, tai jam už
tektų visai savaitei. Ši sriuba 
dar tiek įdomi, kad ji sudaryta 
iš vokiečiu ir kiniečiu dažniau
siai vartojamų maisto produktų.

Magaryčių virėjai nori išras-

Prieš Medžiotojų ir Meškerio
tojų klubo susirinkimą buvo pri
pažintas geriausiu šis anekdo
tas : x .

Du' pensininkai kalbėjo apie 
audringas savo jaunystės die
nas. Vienas sakė:

— Aš visuomet turėjau grei
čiausius žirgus. Kaitą aš pra
lenkiau 40 mylių lenktynėse grei
tąjį traukinį...

— Tai nieko. Vieną kartą aš 
su savo žirgu medžiojau ir bu
vau nujojęs už 50 mylių. Staiga 
kilo didžiulė audra su baisiu Ke
tumi: tikras uraganas, žinoma, 
aš pasukau savo žirgą tiesiai į 
namus. Ir žinote ką ? Audra mū
sų nepavijo. Tik' paskutines 10 
mylių mano medžioklinis Šuo al
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Draugo 211 nr. rašoma apie 
atjaunėjusios (f) LB tarybos 
darbus, tikrumoje apie patvir
tinimą frontininkų užkulisiuose 
parinktų Bendruomenei urėdų.

ti tokį lietuvišką valgį, kurį kar-Į ^pj€ Garbės teismą taip rašo-
tu pasigardžiuodami vagytų vi
si bendruomeninkai, susėdę prie 
bendro stalo. Receptas būtų toks: 
9OG 
nybė 
rų k a 
tina politinius prieskonius ati
duoti laisvinimo veiksniams ir 
nem <išyti veiksnių puodo. O dar 
geri i u — visai nesimaišyti po 
kojomis veiksnnj virtuvėje.

Jonas Kukorius

kutūrinio darbo, 9% vie- 
prieskonio ir gerų ne

rtu virti ir valgyti. Patar

žemaitiška pasakėlė

ku. Paskutinė jo mutacija yra rio nei naujoji administratorė, lis kanadiečių. L. J. Zink pagal

> ūkininkų laikraštyje buvo 
toks skelbimas: “Pieninei reika
lingas geras darbininkas. - Lai 
nesikreipia rūką, gerią degtinę 
arba valgą margariną”.' .

• Prievaizda sugavo meške
riotoją, turintį tik praeitų me
tų žvejojimui leidimą. Meške
riotojas aiškino : “Mano leidimas 
yra geras, nes aš gaudau tik tas 
žuvis, kurios praeitais metais 
nuo manęs pabėgo”.

Kai kurie natūralaus meno
paveikslai parodose ir galerijose 
turėtų būti po uždangalu, su pa
rašu : “Aštuoniolikmečiams ir 
jaunesniems žiūrėti uždrausta.

• — Moderni mergaitė skai
čiavo kiek kainuos vedybos: žie
dai $100 jaunosios suknelė $20, 
jaunojo marškiniai $5 ir mergai
tė saugoti vaiką taip pat $5. '

• Moderni pora negalėjo iš-

KAROSAS

JULIUS JANONIS
STASYS JIISKP.NAS

j JAV REGISTRUOTOS LB ATSTOVU 
SUVAŽIAVIMAS

vienijo pirmininkas P
asmeniniai negalėjo at v

D.a
j

•ai, tai per siunčia nuoširdžiau-i

įsius linkėjimus R. L, Rendruo-
1 menei. Ragino visus lietuvius 
įjungti bendrai kovai priefe.Ue- 
tuvos okupantą.
Juozai B j iš I

i savo sveiki nim
isveik
(celphijoje lietuvių vardu. Le 
Į to, pastebėjo, kad Gečio išrinki-

I 

(Komentarai)
tiktų mieguistu raudonkepuriu 
viršininku ir neišvengiamu, ilgą 
šešėlį metančiu žandaru, ir vėl 
miškas, miškas, miškas...

Rodos, visa šalis paskendus 
giriose. Tartum geležinkelis ir 
šviesios stotys, ir žalsvi sargų 
žiburėliai — be vilkų žvilgsnio 
— vieninteliai švyturiai šioje... 
šaly, o staiga išsiveržęs garsus 
garvežio staugimas — vienių- 
telįs balsas, baidąs ramius pa
sislėpusius girios nakties sap-1

> ■‘Į M 1

švara. Barniai. Skurdas. Tols-| Miško dvasią junti risur. Ji

> --

‘■'tife-

■■'.Sia^fevfe,'h t v ,
K

3
Janonis taip pradeda savo sam

protavimus “Kaimynuose”.
“Važiuoju sodžium Rodos, 

taip ir šeinius pradeda savo “Va
saros vaišes”. Vienok koks skir
tumas tarp to, ką jaučia išva
žiuodamas sodžiun šeiniaus ap^ 
rašomasai asmuo ir ką dabar 
jaučiu aš.„”

Mano gi vaidentuvėj sodžius 
pinasi su visai kitokiais vaizdais. 
Mažos, apytamsės pirkios. Sama
nomis apžėlę šiaudiniai stogai. 
Vietomis pliki grebėstai.

Į
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% Ilgas plojimas, 

iladelphijos 
t re1’ s k ė, kad jis 

hcių Phila- 
vardu.

Š. m. rugsėjo 11d. Lietuvių vaL laikyti atvarą. Su okupantu , 
Tautiniuose namuose įvyko JAV ar jo atsiųstais pakalikais jokio"’ 
Registruotos L. Bendruomenės i bendradarbiavime* griežtai atsi- 
.tstovų suvažiavimas. išakyti,t 

10 vai. suvažiavimą atidarė, 
dr. V. tFHoplys. Kalboje šiltai 
atsiliepė apie senosios kartos lie
tuvius, kurie yra pastatę šimtus 
bažnyčių, įsteigę" Altą, Balfą ir 
kitas organizacijas.

■ 7 y

100 gy,-v
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Į garbės prezidiumą kviečia
mi: Dr. Z. Danilevičius, kan. 
kun. V. Zakarauskas, Orentas, 
A. Repšienė. E. Mikužiutė, Dr. 
Dargis, Dr. Balčiūnas iš Keno- 
shos, vėliau atvykę Laisvosios 

i Valerijonas 
Šimkus ir Alto pirmininkas Dr. 
K. Bobelis.

Invokaciją - maldą sukalbėjo 
kun. V. Zakarauskas. ' Maldoje

Ik

‘mas vadovauti U Bendruomenei 
galutinai ją suskaldys.

Dr. Balčiūnas sveikindamas,

1
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-prašė, kad lietuviai ne tik re- w 
zoliucijas rašytų ir kalbėtų, bet 
ir konkrečiai veiktų.

Iv 
fewApgailestavo, kad pabėgę nuo Lietuvos leidėjas

Ne- nūs... t

r •
tojaus “Patamsių galybės” ti-1 veikia net ir patį. Nejučiomis

, pai. Saulės išdegintos nususu- * gema abejonių. Kas žino, ar
sios pievos, Neįeinami pilko ,pū-;tik ne per daug jau pasitikima 
dymo plotai. Ramiai, su nuleis- ‘ miesto galia? Gal iš tikrųjų mie- 
tomis galvomis amžiną jungą I st38 bejėgis prieš tas visą šalį
dymo plotai. Ramiai, su nuleis- 'miesto galia? Gal iš tikrųjų mie-

IT - *

fe

rusiškojo siaubo naujieji atei
viai visai pasimetė. Pradėjo lei
sti nepriklausomos Lietuvos 
šmeižiančius vadavėlius. Siųsti

(b. d.)

BI Galima reikalingam 
dovanoti savo akissavo vaikus į pionierių stovyk- Pra-^ Dievo, kad kiekvienas lie-Į 

las, neva lietuvių kalbos pasito- >tinis nusiteiktų kovai prieš blo- 
bulinimui. Tikrumoje tuose kur- Al
suose mūsų vaikai nuteikiami 
teisinti okupanto ir jo pakalikų 
Lietuvai padarytą kruviniausią 
žalą ir tuo pačiu pateisinti Lie
tuvos okupaciją. Sakė, kad kiek-

San Salvadore vyko didelis žemės drebėjimas. Nuslinko dide
lio kalne pakraštys, kuris nugriovė lauku 4*rb*ninkŲ bau k ūžė s. Pa* 
veiksle matome nusunkusios pašlaitės vaizdą.

CHICAGO. — Skubiausią tar-Suvažiavimą raštu sveikino: •' te

velka žmonės. Pakeliui kryžiai. J aprėpusias girias ?... Gal ne be Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Bal- 'nyb4 Chicagoje turi du vyrai •-Wfsiliko nuo mūsų gal kokį 10 jar
dų. Jis, vargšelis, tas visas 10 
mylių turėjo plaukte plaukti, — 
gyrėsi antrasis.

pamato grynakraujų liaudinin
kų tvirtinimas, kad šiam kraš
tui lemta eiti savitu istorijos 
keliu... Kas žino... Bet ne. Mies
tas per didis, per galingas, kad, 
taip greitai atsisakytų savo pri
gimtų stichijrnių uždavinių... 
Tad nejaugi jis neįstengtų įsi
skverbti į tuos miške išblašky
tus sodžius, užkaldinti trobelių

Kas kita miestas. Didžiulis, it 
milžinė šmėkla, įšsiskėtojęs, il
giausiais blizgančiais plieno na- 

.gais įsikabinęs į tolimiausius pa- 

. sauHo kampus; begaliniais vielos 
ūsais apsišniukštinėjąs visą že
mės paviršių, nepaliaunamai čiul 
pią geriausias žemės ir žmonijos 
sultis; skinas nepereinamas gi
rias; graižąs dangų remiančius

Myron L. černow, 40, gyvenan
tis 3138 W. Fargo, ir William

fo pirmininkė M. Rudienė, Hot 
Springs lietuviai, prisiųsdami irkos yra progreso varomoji jė- r ologines užtvaras, 

ga. .
siskirti, nes teisme ginčijosi, ne
norėdami ne vienas globoti, sayo 
vaikus. , ‘

Pereinant iš Janonio filosof: piniginę auką. Iš Bostono An- ^a-vo, 46>.^- 901 W Argyle,tiesiog nuostabi. Nesenai jis bu-Į nei autorė, atrodo, nesuprato: sovietų surinktus statistikos duo
menis vėl patvirtino tą žinią š. 
m. rugpiūčio 23 d. “The Toron
to Sun” dienraštyje. Paskutinės 
pilnos sovietų statistikos žinios 
buvo galimos gauti tik ligi 1971 
m. Pagal-tas žinias sovietų gy
dytojų atlyginimo vidurkis bu
vo 93 rubliai mėnesiui, moky
tojų — 107, pramonės darbinin
kų — 126. . fe.

Oficialus rublio kursas rodo
mas aukštesniu už dolerį, nors 
rublio pirkimo vertė neviršija 
50 centų. Tai patvirtino rusų

vo padavęs tuziną LB patriotų į t 
ty LB Garbės teismą, kuris juos 
nuteisė. Taigi iš paprasto skun
diko tapti teisėjo tai, tikra mu
tacija, o jau tik ne rotacija.

— Vėliau teko susitikti ir pa
sikalbėti su naująja Lietuvių 
Namų administratore. Stebėjau
si jos pasiryžimu bei pasirink- 

•tais metodais “tvarkyti” maiš-

f ' 2 Valstijos kėlių taisymo
ma:

LB Garbės teismas susideda
iš penkių teisėjų, kurių asme-; Panašią mutaciją , turėjo ir taujančius. Jau 'pirmomis die-
ninis sąstatas keičiasi rotacine 
tvarka, šioje sesijoje Taryba 
turėjo išrinkti du teisėjus ir 
tris kandidatus. Teisėjais iš
rinkti; Vytautas Kamantas (33 
b.), Juozas Ardys (19). Kandi
datais išrinkti: dr. Tomas Be
rn eikis, Vaclovas Kleiza ir Jo
nas Vaznelis.

To propagandinio straipsnio 
autorius (bk) matomai sukly
do tarptautiniuose žodžiuose ir 
vietoje mutacijos arba pasikei
timo panaudojo rotaciją.

Kadaise žemaičių poetas Pra
nas (-enys užrašė žemaitiškai 
Telšių apylinkėj girdėtą pasaką:.

— Seniau veinuo suoduo gy
vena trys brole, kurims vislius;
trims didele teka medžioti. Do: 
is ainm bova durni, vuo trets be.
prwota.
Eje anei karto vese trys opes pa
šales er pamate plaukont ope 
tris ontes : dve bova baltas, vuo 
treti kap sneiks. Veins bruedis 
nuorieje šaute, bet kets tarė:!JAV Krašto valdybos pirminin-

Mutacija yra, kadangi, kaip 
žinoma, V. Kamantas, būdr^nas 
1-jo -Jaunimo Kongreso pirmi
ninku užsispyrusiai reikalavo į 
kongresą kviesti okup. Lietuvos 
jaunimo, tikrumoje komjauni
mo atstovus. ’__  ...

y v

mutacijos eigoje jis tapo LB
Tolimesnėje jo

Į z y
grupė išvyko taisyti kelius, bet

dr. Tomas Remeikis. Jis kitais nomis jai užsukus į “Lokio” sve- 
neklaužadomis suorganizavo pa- tainę (esančią L. Namuose) pa
gal Sonnenfeldto doktriną sporti- tikrinti tautiečių redakciją, gud- 
ninkų ekskursiją į okupuotą Lie- rūs vyrai mėginę “suminkštin-

žiūrint visuomenės4 pasipiktini- sios”, nuo kurios ji, jų nustebi-
• mui, kategoriškai atsisakė. F. 

Frontininkai jį parinko Aldona prasitarė,' kad jai buvę 
t_ • _ __ •?__ L I __ i i

šingumas, nes pasiūlymai' atėję 
bent iš pustuzinio vyrų.

— Atrodo nėra ko stebėtis, 
jei vyrai, susidomėjo, nes nau
joji administratorė patraukli

tuvą ir ten sporto'' žaidynes, ne- ti” jos širdį, pasiuntė “linksmo-

me ir veiksnių n usistatymo lau
žymo. i
LB Garbės teismo teisėju, o da- sunku išsiaiškinti, kokia tendeii- 
bar kandidatu. Tai vot kokia ta ei j a buvo pasireiškęs toks vai- 
bk ir Draugo redaktorių rotaci
ja. S. Bukis

Lietuviai neprarado vaišingumo

Aldonos Skilandžiūnienės pa
skyrimą Toronto Lietuvių Na-
mų administratore Kanados lie
tuviai sutiko nevienodai. Jų nuo
taikas vaizdžiai aprašė “Nepri
klausomos Lietuvos” savaitraš
čio 33 nr. Gunda Adomaitienė. 
Reikia tik stebėtis ir .girti Ka
nados lietuvių vaišingumą, ku-

Cold war.

It was had enough we bad to fight the British » in America back then, and you know how be skx-j
for our freedom. But on top of that, we Had to fight 
the weather, too.

Because winter at Valley Forge meant Snow, ice, 
and freezing temperatures. AU serious enemies to a

, strong and self-sufficient. And they're helping them-

4-
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administratorė patraukli 
asmenybė, nė fik savo išorine iš
vaizda, ‘ bet ir spindinčia išmin-
rimi bei pasiryžimu neapvilti ne 
tik vyriškąją visuomenės dalį, 
bet ir moteriškąją.

Iš savo. pusės. turiu pagirti
Kanados iietuviūs; už jų vaišia-.
gumą ir dėmesį, lietuvaitėms

. • * ~ i a j ,.. : ■ >ponioms ir panelėms',

I

Diskriminacija Čikagoje

Čikagoje ir apylinkėse yra ke-

pamiršo pasiimti kastuvus. Jų 
vyresnysis telefonavo kelio mei
steriui ir prašė ’ skubiai ‘ atsiųsti 
kastuvus. Kelio meisteris atsa- 
kė: “Aš kastuvus tuojau issių-
siu, o kol juos gausite, galite

kalnus. Amžino gobšo skubumo laŪSU> išvartyti jų pamatų, kad
pervirškinąs tratančių vikšrų kas P° laiko ant sunaikinto

v • _ *__ • • • i i i -

so-
valandą atnešdamas vis naujas džiaus griuvėsių pastatytų nau-

makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

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

And then the money came.
Some $27,000,000 from tlie 
pockets cf new Americans.

Tha(5s how people took stock

turned out.
Nowadays, people ate still helping America stay

<elves to safe, dependable savings. By taking stock in 
America with the Payroll Savings Plan.

Buy United States Savings Bonds-.
They won't leave you out in

z the cold-
A

lakė'
. stock s' 
m America.m

1

E lerxfe ray &ir*>sHC when Eck?

Bonds c» be if ^crwA are prr^SdedL 
BercUd. Bntotfe cm he cxkrd «r jror bemk Ir 
not !<ub^ » ė»ee «od
fcrv may be defentd jmdemptian.

b

JL, -*k.
200 vears at the same location.

akademikas Sacharovas. L. J. 
Zink prileidžia, kad nuo 1971 m. 
atlyginimai galėjo būti pakelti. 
Skaitant net oficialiu kursu, gy
dytojų atlyginimo vidurkis bū
tų žemiau $200 mėnesiui, 
klausia, ar dirbtų Toronto šiukš
lių surinkėjas už $40 ar $50 sa
vaitei?

Kosmonautas

Jis

Gerai išgėręs girtuoklis grį
žo vidurnaktį į namus. Buvo mė
nesiena ir jam’reikėjo pereiti til
tą. Eidamas pažiūrėjo žemyn ir
vandenyje pamatęs mėnulį, mur-

S. Pašilytė mėjo:

— Kaip čia dabar yra? Astro
nautai nusileido ant mėnulio, o 
aš pakilau net virš mėnulio...

lėtas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLA) kuopų. rDvi
iš jų yra veikliausios, bet atsili
kusios nuo modernių laikų — 
diskriminacinės. . .Viena, savo 
renginių reklamose, .pranešimuo
se ir darbuose šoviniątiškai rėk-

' i J

4

stovėti atsirėmę į vienas‘kitą’’...

® Gydytojas vienam -pacien
tui sakė, kad ' jis gyvens .tik 6

pasaulio gėrybes; neišvengiamo erdvesnį ^gyvenimo trobesį!

gimtai Hėtuviy meškeriotoju va
žiuoįa į Mmnesotos ir 

ežerus, kad galėtu pagauti lydekų ir 

kitu skaniu žuvu. Bet nei vienas meš
keriotojas nežino, ką reiškia sapnuo
ti lydeką, šiomis dienomis Magary
čios paskelbs, ką reiškia ne tik ma
tytį lydeką, bet ją gaudyti, pagauti,, 
pro pirštus praleisti ir kartu su šei-

Wisconsin©

ma keptą lydeką užkandžiauti.

Tarp geru pažįstamų

— Norėčiau brangųjį deiman
tą, kurį tu vakar operoje radai, 
pamatyti ir patikrinti ar jis yra 
tikras?

— Bet aš jį Į pamestų daiktų 
biurą jau atidaviau.

— Kitais žodžiais tariant, jis 
buvo netikras... (vp)

mėnesius. Pacientui: nesumokė
jus užgydyma gydytojas,dar 
davė 6 mėnesius. •

.priepolio nuotaikumu statas ir 
griaunąs žėrinčius, dailiai išra
šytus teatrus; baltus, raminan-

Ne, nėra pasaulyje jėgos, kuri
galėtų sulaikyti laimė jančio
miesto žengimąn_

■ . '

3 Moderni operos .Faustas
versija: Pirmame veiksme.; rė
doma, kaip Faustas pardavę vel
niui sielą. Kituose operos veiks 
muose yra vaizduojamos jo pa- 
stangos^ norint . Įrodyti mokes
čių departamentui, kad tai bu-
vo ilgo termino, kapitalo laimė
jimas. L''-.-

Idealus vasarnamis ^ąli
talpinti, pobūviams 12. žmonių,

" • m -* a* T* •‘Li ’ 'z"“ * *

jį Kas s'ėka išfepaskbšį'fa hie-
ti— — .' . < *>> -14. 'J"

bet miegoti. — tik du

kad nebus priekyjė’ (japonų pa- 
s — minkš-tarlė). Gerbs mintys 

čiausia pagalvė (rumunų). Iš
mintingas nuolat mokosi, o kvai
las mano viską žinąs (lietuvių).

. •: Okupuotoje Lietuvėje gy-

eras, klasinio stiliaus paveiksly- 
rius p-Įstabios gotikos išramty- 
tas pilis ir greta jų dar niekados 
nematyto, vien tamsių dūmų de-

lamupjasi 228 SLA Vyrų kuopa, 
o kita savo renginių reklamose, 
pranešimuose. ir darbuose šoyi- 
nistiškai reklamuojasi 134 SLA 
Moterų kuopa. . . ' \f^f-

Mozaikos dėstytojai ir Maga- jK 
ryčių pilstytojai nutąrė. .baigti

■J*

Šią diskriminaciją ir tagina visus Prieš prasidedant mokslo metams li- 
vyrus stoti į SLA. ir pasirinkti tuanistikos mokyklose, pirmokus ir;
tą Moterų kuopą, o ponioms ir 
panelėms bei jaunoms mergai- 

, tems —. stoti į Vyrų, kuopą.
K. .Petrokaitis

vaiky darželio pradžiamokslius kari- 
kino pikti sapnai...

Keturiolika apaštalų .
Nemokamas patarimas

Magaryčios

* Didelėje maisto krautuvė
je prie mėsos skyriaus yra to-
kia iškaba:. “Kontroliuok savo

venimas gainiojamas’ okupanto 
sukurtos komunistų partijos bo
tagais. Kartą toks šmaikštus ko
munistų partijos botagėlis atši- 

:-lankė viename Dzūkijos kolcho
ze, kurs suvarytiems . kolchoz- 
nikamš ir sako: “Mieli draugai, 
tikiuos, kad mano paskaita apie 
darbo našumą ir apie derliaus pa-
didinimą' jums višifeids pžitiks”...laukimą — paimk eilės numerį. 1 J'“ms. Vlbie™&pauua

IĮ tai jis tik viėną atsakymą is
Yra puiku iškalti statulą irt girdo: “Gerbiamas draugė prėle-

jai suteikti gyvumo, bet dar pui- cente, mes tuo visiškai įsitiki- 
kiau suformuoti sąmonę ir jai nę, jeigu... tik ką nors ‘šuprasi- 
įkvėpti tiesą. (V. Hugo). me .
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besu pridengto, skurdo didžiu-
liūs laužus, dirbtuvių priemies
čius... Toks tai miestas, kuris 
kartu krauna ir tuos laužus^ ant 
kurių sudegs ir patsai skurdas, 

- išnyks nešvara ir nedalia. Tepa
liks pilys, teatrai, paveikslynai, 
sodai ir kiti dailės ir išminties 
genijų kūriniai.

Myliu užtat miestą ir neno
riu su juo persiskirti..: Atida- 
Tau langą ir, pasirėmęs ant jo 
rėmų, žiūriu,'seku pro šalį bė
gančius su vos beįinątomais bal-

(J. J. Raštai 
tom. II, psl. 42-46).

'Sąmoningai patiekiau ilgesnę 
Janonio prozos ištrauką, kad pa
rodyčiau jo talento įvairybę ir 
platybę. Prie jo talento aptari-
mo dar grįšime vėliau,' bet šioje 
trumpoje ištraukoje Janonis at-

Myliu užtat miestą ir neno-

siskleidė kaip autentiškas revo
liucionierius. Jis nesivadovau
ja utopiniais svaičiojimais, bet 
pagauna istorinį procesą, kuris 
turės nulemti visos žmonijos ir 
tuo pačiu lietuvių tautos likimą.
Kai visi kiti lietuvių rašytojai 
ir poetai dievino kaimą, suras-

tais puodeliais telegrafo stul
pus. Atvažiuota jau apie tris
šimtus, verstų. Kita tiek dar

’ priešakyje. Miesto įtakos nebe-
žymu. Už dešimties kitos verstų

Taip 1916 metų vasarą rašė 
Janonis tolimame Rusijos -už
kampyje. Ar istorija patvirti
no jo įžvalgą į istoriją? Pir
miausiai pažvelkime į Ameriką, 
kuri tapo viso pramoninio pasau
lio vadove. Šių metų JAV f ar
mėnai tesudaro 4% visų gyven
tojų, kurie įvairiausiu maistu 

užverčia ne tik savo kraštą, bet 
daug lieka likusiam pasauliui. 
Panašūs žemės ūkio industriali
zacijos procesai, bet lėtesniu, 
tempu, vyksta Vakarų Europo
je ir dar lėčiau likusiame pasau
lyje. Atpalaidojimas valstiečių
nuo sunkaus - ir mažai produk-: 
tingo darbo įgalino juos įsijung-
ti į daug laisvesnį ir kultūrin
gesni gyvenimą. Bė visuotino ger 
būvio įgyvendinimo neįmanoma 
sukurti, laisvo žmogaus princi
pais pagrįstos visuomenės, kas
tegalima pasiekti, įvedus visuose 
gyvenimo srityse pilnutinę dar
bų /mechanizaciją.

To paties tariamai siekia ko
munizmas, bet sutrypęs visas
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nio samprotavimo į politinį, ku- vienas lietuvis Lietuvos bylą pri- drulionfs, reikšdamas pasipikti- kurie tarpininkauja skubiai pra-
riame jis svarsto savo tautos 
uždavinius, jis čia daug kame"Iprisilaiko marksistinių sampra-Į
tų apie tautą ir tautiškumą, bet 
drauge vadovaujasi savo revo
liucine nuojauta. Straipsnyje 
“Tautininkai ir darbininkai”, pa
rašytame toje pačioje Sineva- 
Dubravoje ir skirta Lietuvos Še
cial-demokratų partijos XX me
tų sukakčiai atžymėti jis rašo: 
“Pasak, tautininkų mokslą —
žinogus galįs pilnai apsireikšti 
tiktai per savo tautą... pamėg- 
dant evangelijos žodžius galima 
išreikšti šitaip: “Ieškokite pir
miausia tautinio savitumo o jau

Tyli už girių”Tėviškėlę”, “Tyli už girių” ir 
Arą”. Susirinkusiems nenusto 

jant ploti dar pridėjo “Sopin
siu dainužę”...

Puikiai išpildomos dainos ir 
jaunystės “malonus šypsnis vi-

nimą dėl vaikų vežiojimą į ok. 
j Lietuvą, neva lituanistiniems 
t kursams. E. Mikužiutė Lietuvių 
' Susivienijimo atstovė, pranešė, 
kas šiame suvažiavime šio Susi-

neva

sus susirinkusius atgaivino. To j 
liau buvo atliktas K.Runimo pa I 
rašytas ir režisuotas vaizdelis— 
“Liaudies Priešas”, į kurį įvadą 
— eilėraštį “Prie užmiršto ka
po” padeklamavo Danutė Pran 
skevičiūtė. Vaidino Jonas Pla- 
takis, Rolandas Zumaras ir Ni
jolė Sparkytė, kurį savo rolę,
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visa kita ingysite savaime”... kurį buvo tikrai sunki, atliko

(Bus daugiau)

TAUTOS ŠVENTĖ 
CICEROJE

Tautos Šventė Ciceroje suor
ganizuota registruotos lietuvių 
bendruomenės, buvo paminėta 
šv. Antano parapijos salėje rug

darni jame net lietuvišką geni- žmogaus atsiektas laisvės, vergų j sėjo mėn. 12 d. ją atidarė pirm.
jų, tai Janoniui kaimas, nuo ^be
žemio triobelninko iki pat dva
ro, telikęs atgyventos praeities 
palikimu, kuriame nėra gyvybin-
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Verta dar atžymėti,-kad tary
binių ideologų įpročiu, Janonis.

gų. jėgų.

darbu statoma’industrializacija 
ir žemės ūkio kolektyvizacija da
vė priešingus rezultatus 
sukurta modernioji despotija.

Stasys Pranskfevičius, pakvietė
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tapo
sugiedoti JAV ir Lietuvos Him 
nūs,

nuo Petrapilio prasidėję miškai 
nesibaigia? Retkarčiais tesušvy- _______ _ ________________
turiuos baltos cerkvės bokštai, jįes kaip tariamo revoliucinio
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Janonio ateities vizija buvo’ 
grindžiama išlaisvinto iš vergo-

ką atliko solo Irena Pet
rauskienė bei Lietuvos Himną 
giedojo drauge ir visi susirinku
sieji. Invokaciją sukalbėjo kun.

pasigėrėtinai.
i Minėjime dalyvavo ir kalbė- 
Ijo reg. lietuvių bendruomenės 
pirm. Dr. V. Dargis, ALTos Ci
cero skyriaus pirm. Dr. Atko
čiūnas ir kiti garbingi svečiai.

) Salę puošė JAV ir Lietuvos vė- 
1 liavos.

Pasibaigus programai, prie 
kavutės ir pyragų, paruoštų po 
nių Pranskevičienės, Vyšniaus
kienės ir Navickienės, dalyviai 
dar ilgai nesiskirstė, aptardami 
įvairias aktualijas. Padėka pri
klauso visoms toms ponioms, 
kurios vaišėmis taip gausiai au 
kavo. S. Paulauskas
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nešdami apie donorių paaukotas 
akis Illinois Akių Bankui (Illi
nois Eye Bank), 53 W. Jackson 
st., miesto centre. Černow ir 
Mayo abudu yra invalidai ir sa
vo patarnavimą atlieka per te
lefoną, priimdami ką tik miru
sio žmogaus palikimą — dovaną 
akis; jiedu dieną naktį pasikeis
dami dežuruoja prie telefono. 
Medicina išmoko akių dovaną 
cornes sėkmingai persodinti, dėl 
to tokia dovana akių neteku
siam yra labai brangi dovana, 
tik viena sąlyga kad ta dovana 
būtų ko greičiau iš vieno (ką tik 
mirusio) perkelta reikalingajam.

Norintieji kada pačiam nebe
bus reikalingos akys — jas do
vanoti reikalingam prašomi 
skambinti Eye Bank tel. 
8710.

reikalingam
922-

i M
Sen. Robert Dole važinėja po pie

tų valstijas ir sako kalbas prieš de-
mokratus.. Jis stengiasi įtikinti pie
tiečius, kad. C a riet is paimdamas sen.
Mondale viceprezidento pareigoms, 
pakeitė savo planus. Sen. Dole ban
do pietiečius Įtikinti, kad jiems rei
kia balsuoti už respublikonu kandi- 
datusZ Texas valstijoje įtakos daro 
John Connelly.

j

neskirsto valstiečių į klases, ir 
neiškelia į padanges darbo liau-

■pasirodys besnaudžiąs sodžius, Avangardo. Jis tolygiai miesto
išlįs žiburiais žėrinti mažytė sto- sąvokoje neišskiria proletariato, 
.tis su išeinančiu traukinio pasi- nes ne pūslėtos darbininkų ran-

X* -------------------- - ------- "■ - --------*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu-

- X

Dr. Antanas Juška. Atsistojimu 
ir: vienos minutės tyla buvo pa
gerbti mirusieji bendruomenės 
nariai.

Įdomią iš Vytauto laikų Lie- 
turės nušluoti senovinį kaimą,; tavos istorinę paskaitą skaitė 
išaiškina, kodėl jo pradiniuose ei- Dr. Tautvilą. Rezoliuciją dėl 
lėraščiuose pasigendama kaimo, mūsų vaikų vežimo Į okupuo- 
liaudies ir net gamtos dievinimo, tos Lietuvos komunistų stovyk- 
taip įprasto visiems ano meto las perskaitė valdybos sekreto- 
lietuvių rašytojams ir poetams.; rė L. Dubauskiehė, kurį susirin

vės žmogaus kūrybine galia ir 
pasitikėjimu vykstančiu istori
niu dėsningumu. Janonio susi
dariusi pažiūra, kad “miestas”, 
t. y. naujųjų amžių civilizacija, Taupykite dabar

pas mus

Jo revoliucinis nusistatymas tu-1 kusiųjų vienbalsiai priimta. So
• ' •” * ’ 1 ’• ' - . . rw4

siskverbė per marksistines ide-' pritardama gitara, padainavo—
ri daug gilesnes šaknis, nes pra- listė JūratėTautvilaitė, pati sau 
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Kinijoje gali 
suirti vienybė

i WASHINGTONAS. — Penta
gono strategai mano, daleidžia 
galimybę, kad raudonojoje Ki- " 
nijoje gali iškilti rajoniniai ka
ro vadai, kaip buvo 1930 m., ir 
suardyti dabar esnčią Kinijoje, 
vienybę.
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s Rusijos carienė ‘Katryna Di- 
a džioji pakėlė kunigaikščiu pa

prastą jūrininką Korsakovą ir 
; apdovanojo jį didėliu dvaru su 

prabangiais rūmais. Korsakovas 
. norėjo puošti savo rūmus .gra

žiausiais garsių menininkų pa
veikslais, todėl nuvažiavo į Pe
trapilį pas garsų dailininką, iš-

■ sirinko Paskutinę , vakarienę 
vaizduojantį paveikslą ir paklau
sė:

— Ar mano kaimynas S^afas 
Anenkovas turi tokį paveikslą?

— Turi, — atsakė dailinin
kas. Kunigaikštis jam įsakė:

— Nupieškite man tokį pat 
paveikslą, tik su 14 apaštalų, nes 
jis yra tik grafas, o aš esu ku
nigaikštis!

Mokytojai yra pastebėję, kad 
priešmokyklinio amžiaus dange
rs vaikų turi lakią vaizduotę ir 
mėgsta pasakoti nebūtus daly
kus mokykloje bei namuose. Iš
vengimui nemalonumų Monte

ssori mokyklos vedėja pirmąją 
moįkyklos dieną fturėtų įteikti 
per mokinius tokį laišką tėvams:

— Mieli tėveliai! Jei jūs pa
žadate netikėti, ką jūsų vaikai 
jums pasakoja apie mokytojus 
ir mokyklą, tai aš pažadu ne
tikėti, ką jie sako mokykloje 
apie jus ir jūsų namus.

Bendrovės susirinkime
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vos vardas. .

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje ’ jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti riršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608.

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio anie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A .šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi ' > > .•

Geras klausimas

“Tėviškės žiburį Ii* 37 'ifT; vie . 
nas skaitytojas taip rašo:

— K J. Zink pareiškė (Liepos 
14 CBC) kad šovini-gydytojai i
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l RIMTA KNYGA —GERIAUSIA DOVANA
Nauflonoto gellm> g*utį puikiu knygų, kurios papuoi bot kokf< 

fi knygų minti ir leafyng.
AUksandns Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
| manas. 367 psl. Kaina $5.

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žole užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $L25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

i NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

(
(

Netikęs bendrovės preziden
tas kalbėjo susirinkime ir ba
rė tarnautojus:

— Mes turime pasitempti. 
Kaž kur yra užkliuvęs bonkos

|.kaklas ir trukdo visą darbą. Tą
bonkos kaklą reikia skubėti pa
šalinti...

— Visa bėda, kad bonkų kak-
. ir mokytojai gaūba naažėsjų atiy- lai yra visuomet viršuje, —- pa- j
ginimą už Toronto šiukšlių su-Įstebėjo pusbalsiu vienas tarnau-;

. J ___ 4 «

. Irinkėjus. Tuo suabejojo dauge- tojas.
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A. Pakilniiki*, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- . 
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gr»- (< 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

RIJA, I dalis. 208 psl..“ įrišta — $3,00. minkštais rir- r „ _ ---------------------- _ . ... ------- ...
tais viršeliais

L_____ ____ __________
Pakalnės ir Labguvos apskritys su jdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. KeriOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos

tyti į 12 dalią. 296 psL. kaina $5.
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Raudonos, margos, igelsvos, baltos 

pražydo tulpės visos kartu* 
vėliavos ii foliy iškeltos 
raudonos, margos, golsvos, baltos... 
Kad nobogrjlfv naktys Uitos 

ir piavy kruta neužbarty, , >. 
ravJcnos. marjos, gelsvos, baltos

• pražydo h/Ypes visos kartu.
(Kazys Binkis)
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__ mamji ėMua. CHICAGO K 1CU— Thursday September 16, 19'6

Prot. V*cl. BiržHU, SENŲJŲ LIETUVUKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl.. Įrišta — $3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais_____Į............... .............................- --CC

Hanrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMANYS.

stradjomls ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $8. r .. _ . _
partizaną buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnt, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 P«L ---------------------------- -------—----------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai _ _______ ___——---------------------------- -

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Habted SL, Chlcaffo, UI 60608. — TeL HA 1-6100
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiški? ir intymiu nuotykiu 

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

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos j “ - - • * * --- * ~
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juoras B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimyny istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeUais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos (vairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista.

santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142

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 įsi
gyti- '

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki 

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją.
$3.00

$3.00
piniginę perlaida.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

įsteigta 1923 metala.
Įirtatgna pletaoM kiemą* automobiliams pastatyti.
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuo&e:

metams----------------------------- $30.00
pusei metu -----------------------$16.00
trims mėnesiams  $8.00
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams
pusei metu

$26.00
$14.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ---------
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ----------
pusei metu-----
vienam mėnesiui

$7.50
$2.50

$16.00
53 D0

$3LOO 
$18.00 

$4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted Su, Chicago 
ni ^)608- Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

šeštadienį, rugsėjo 18 <L, Ramovės Centro valdyba ir Chicagos skyrius ruošia 
koncertą - balių, kuriame paveiksle matomas Cleveland© ramovėnų vyru choras 

dainuos. Chorui vadovauja muzikas Julius Kazėnas.

vaidinimas, opera, šach-, pasiūlė per Jungtinių Tautų ko
mandą Kor^jqje politinį prie
globstį pirmajam pabėgusiam 
komunistui rusų lėktuvu Mig-15. 
Penkiais mėnesiais vėliau, Šiau
rės Kopėjos leitenantas atsirado 
Pietų Korėjos Kimpo aerodrome 
kartu su rusišku lėktuvu Mig-15. 
Tas “šposas” amerikai kaštavo 
100,000 dolerių. Dabargi įvykis 
vertas milžiniškų sumų, bet jis

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Javų derlius nebus

Reikia daugiau geros valios

ZUJUS

KURPIAI IR KEPĖJAI
Mokytoja Skirmantė Kondrotienė, vadovavusi 15 

Bostono berniukų ir mergaičių ekskursijai į rusų pa
vergtą Lietuvą, Bostono Keleivyje atspausdino trumpą 
lietuvių moksleivių ekskursijos į Lietuvą istoriją. Minė
tame laikraštyje ji parašė gan ilgą straipsnį, pavadintą 
“Bostono Lietuvių moksleivių ekskursija į Lietuvą”. Jos 
straipsnis, pasirodęs paskutinę rugpiūčio dieną, o Chi
cagą pasiekęs Šiomis dienomis, būtų galėjęs padaryti 
daugiau naudos, jeigu jis būtų paskelbtas tuojau po bir
želio mėnesio ekskursijos, kai mokiniai ir mokytojai grį
žo į Lietuvą. ' ' '

Iš mokytojos Kondrotienės rašinio aiškėja, kad eks
kursiją į pavergtą Lietuvą organizavo ne Bostono litua
nistinės mokyklos mokytojai, ir kad ji pati nėra lituani
stinės mokyklos mokytoja. Ji yra mokytoja profesiona
lė, dirbanti anglų -mokykloje, ir dabartiniu metu nieko 
bendro su Bostono lituanistine mokykla neturinti. Tą 
patį galima būtų pasakyti ir apie antrąją ekskursijos 
vadovę Dalią Lizdėnienę. Jeigu Amerikos lietuviškoje 
spaudoje pasirodė žinių, rišančių Bostono lituanistinę 
mokyklą su birželio mėnesio ekskursija į komunistų val
domą Lietuvą, tai buvo informacijos, stoka. Mokytoja 
Kondrotienė neneigia, kad savo laiku ji mokytojavusi 
Bostono lituanistinėje mokykloje, bet to ji jau šeniai ne
daranti. Malonu, kad mokytoja Skirmantė Kondrotienė 
pripažino, kad vis dėlto josios ekskursijoj daugumą su
darė Bostono lituanistinės mokyklos mokiniai. Iš viso 
Maskvon ir Vilniun važiavo tiktai 15 mokinių, bet 14 jų 
yra Bostono lituanistinės mokyklos mokiniai.

Mokytoja Kondrotienė aiškiai išdėstė, kad Bostono 
lituanistinė mokykla nieko bendro neturėjo su josios su
organizuota ekskursija į pavergtą Lietuvą. Kad moky
toja savo laiku dėsčiusi Bostono lituanistinėje mokyklo
je ir kad 14 iš 15 lituanistinės mokyklos auklėtinių buvo 
josios vadovautoje ekskursijoje, yra grynas supuo- 
mas, kuris negali būti primestas Bostono lituanistinei 
mokyklai.

Atrodo, kad ekskursijos organizatorė buvusi pati 
Kondrotienė, o jai padėjusi mokytoja Dalia Lizdėnienė. 
Jos savo iniciatyva susirašinėjusios su naujai sudaryta 
“Tėviškės” draugija, kuri padėjo visą ekskursiją suor
ganizuoti daugeresnėmis sąlygomis, negu “Inturisto“ 
organizuojamos ekskursijos.Kelionė nebuvusi tokia bran
gi, mokiniai ir mokytojai galėjo būti kiek ilgiau. “Intu
risto” kelionės keleiviai rusų valdomoje Lietuvoje gali 
būti penkias ar šešias dienas, tuo tarpu “Tėviškės” suor
ganizuota ekskursija galėjo Lietuvoje prabūti net 16 
dienų. Lietuvon vežami turistai priversti gyventi naujai 
pastatytame ir gerokai apardytame “Gintaro” viešbu-' 
ty, o Kondratienės vežami ekskursantai buvo apgyven-' 
dinti Čiurlionio meno mokyklos bendrabutyje, o valgyti! 
privalėjo vaikščioti Į “Neringos” kavinę.

Atsimenant, kad praeitais metais buvo gana didelės 
bėdos, kol buvo nustatyta, kas organizavo Cicero moki
nių ekskursiją i Lietuvą. Atrodė, kad visa tai buvo pa
daryta Cicero lituanistinės mokyklos, buvo aiškinama
si, kad ekskursiją suorganizavo Cicero apylinkės Ben
druomenės pirmininkas, bet vėliau paaiškėjo, kad eks
kursiją nutarė organizuoti Cicero mokyklos Tėvų komi-,
tetas, o vaikus į pavergtą Lietuvą lydėjo ne Bendruo- te josios padarytų pareiškimų. Josios burnon įdėti žo- 
menės pirmininkas, bet jo žmona. Taip pat paaiškėjo,' džiai yra svarbesni Amerikos lietuviams, negir kitos in- 
kad vis dėlto Cicero Bendruomenės apylinkė nieko ben-'formacijos apie tą ekskursiją. Būtų naudinga, kad mo- 
dro su ta vaikų ekskursija Į Lietuvą neturėjo. Neturėjo kytoja Skirmantė tiksliai pasakytų, ką ji Gimtojo kra- 
ir lituanistinės mokyklos tėvų komitetas. Kai reikalas što redaktoriui pasakė. Nieko nėra geresnio, kaip tei- 
huvo išaiškintas, tai iš pagrindų buvo pakeistas Tėvų ko- sybė. Tiktai teisybę paskelbus, galima laukti geros va- 
mitetas, o mokytojams grieščiausiai įsakyta, kad jie ne- lios. Mokytoja tvirtina, kad.faktais ir-gera valia parem- 
ruoštų jokių ekskursijų į komunistinę Lietuvą. Mokyto- tos diskusijos gali būti naudingos. Nuo jos geros valios 
jos Skirmantės rašinys aiškiai pasakė, kad tos ekskursi- priklauso. Ar ji padarė Gimtajam kraštui paskelbtus 
jos Bostono lituanistinė mokykla neorganizavo. Tai bu-1 pareiškimus? Jeigu nedarė, tai kodėl iki šio meto jų ne- 
vo padaryta asmenine dviejų mokytojų iniciatyva. j atšaukė? A -x

(Tęsinys) piamoji nuosaka Apsaugok (o
Vargas su skyrybos ženklais! ne Teapsaugo!) rodo, kad 

Nenoromis primeni įvairius “va- kreipinys!
riantus” vokiečių, rusų, na, ir 
lietuvių kalba! Geriausias iš jų 
bene šis (lietuviškas)-:

“Skyrybos ženklai’! Klausykit 
mano komandos! Visi į savo vie
tas... žęngte... marš!”

Mūsų spauda iš viso niekad ne
pripažįsta kablelio prieš “ir”! 
Senas pavyzdys iš (bene J. 
Žiugėdos) diktanto: Vėjas atsi
grįžę nuo pietų, ir laivas ėmė 
daug greičiau plaukti. Tikiuosi, 
kad kai kas vis dėlto dar ne vi
sai pamiršo, kada būtent prieš 
“ir” rašomas kablelis. Kas pa
miršo — tegu pasiteirauja pas 
mane arba atsiverčia gramati
ką.

Dabar keletas pavyzdžių.
Dėl režimo represijų, slaptai 

pabėgo Austrijon.
čia juk ne angliškai, o lietu

viškai parašyta! Po “represi
jų” jokio kablelio neturi būti, 
nes turime ištisinį sakini!

Norintiems sužinoti savo krau
jo spaudimo lygį, patarnavo 
Anelė Kirvaitytė.

Po “lygi” neturi būti jokio 
kablelio!

Čia toks pat atvejąs, kaip aukš
čiau.

Po tradicinės giesmės, “Ap
saugok Aukščiausias tą myimą 
šalį” Jonas Ramoška giedojo.

O štai čia žodis Aukščiausias 
turi būti išskirtas kabeliais! Lie-

Floridos Šliužų institutas 
tyrė, kad viena vėžlių rūšis

čia

pa- 
tu-

kuns 
matų turnyras, veidų daužymas 
bokso rungtynėse ir sąnarių iš- 
sifidnėjimas imtynėse, pokerio 
arba preferanso (tik ne prOfe- 
ranso, kaip kad dažnokai sako 
mūsų tautiečiai ir dar ginčija, 
tai teisinga!) lošimai, net prezi
dento rinkimai etc. — visa tai 
gali būti pavadinta Veranstal
tung arba event! O lietuviškai ?
Nagi: buvo seniau Lietuvos mo-|į amerikiečių rankas pakliuvo 
kyklose- karinis parengimas, o (visiškai veltui.

i tremtyje jis apturėjo Veranstal- 
Itung prasmę. Kai kam nepati
ko, ir buvo išrastas ‘renginys” 
(beveik rentinys); nepatiko ir 
renginys, nutarė ,(kas?), kad 
“įrenginys” skamba prašmat
niau, pagaliau atsigręžė į pa
prastumą, ir gimė “porengis”. 
Na, dar galimos kombinacijos: 
įrengis, užrengis, nurengis, nuo- 
rengis (juk yra nuotykis!)... Tai

.. ... n . kas, kad neturime tokio univer-goff pelmjo 9 taskus. i .’ „ ...® . ... salaus žodžio, kaip Veranstal-Žimų autorius kartais suas- , , , . „ „: , . . ... ... tung? O, gal, turime? Pavyz-menuoja teisinga, (peIno, pdne , aUan_
o kartais, kaip čia, pelmjo pel-y, . . „ -.. ’ I ka jei ne Veranstaltung, tai
m j o ’event! Pagaliau, bet kurį -įvy-Parasas po nuotrauka.: >-................................... -

Romanas Arlauskas — vienin
telis lietuvis pasaulio didmeiste- 
rių klasėje.

Jau keletą kartų “fušeriai” 
(arba “pateeriai” — kaip pa-

kį” galime kiekvieną kartą api
brėžti tiksliau: šokių vakaras, 
opera, vakarienė (net iškilmin
ga), sukaktuvės, šachmatų tur
nyras, pokeriukas ar preferan-

• ri liežuvį atrodantį kaip sliekas. įtinka!), tie, kur net nežino pa-‘V . . ’ . eS’ sau^ns7’
” ................ 1 kad tave kur! mergvakaris,

noma į išgėrimas ir t. t
t^us daugiau)

Būdamas alkanas, vėžlys išsižioja vadinimų “rikiai 
j ir laukia, kol žuvis griebs jo lie- L - - - -
' žuvį. . X- :

Ne Šliužų, o šliužų; ne vėžlių
ir ne vėžlys,*o vėžlių ir vėžlys!

Žmonių susirgimų iki šiol ne
buvo užregistruota, bet pernai 
Ulinojuje buvo 578 susirgimai, 
iš kurių mirė 47.

Kas gi mirė? Ar 47 susirgi
mai?

Philadelfija.— Miesto parei
gūnai pradėjo tirti,” ar paslaptin
goji liga, nuo kurios mirė 26 le
gionierių konvencijos dalyviai, 
nėra kilusi iš chemikalais užterš
to vandens... .

.Miesto pavadinimas . iš tikro 
parašytas, fantastiškai! — Pra
džia. anglišką, .pabaiga lietuviš
ka. Taigi, arba Philadelphia, ar
ba—.ypač, jei linksniuojame 
lietuviškai.— Filadelfija^. Be to 
ne “nėra, kilusi”, o visai papras
tai: kyla. į

ir “valdovė”.
Jo tik ‘‘karininkas” ir “karalie
nė”, taigi, tie tikrieji fušeriai, 
kartoju, jau keletą kartų klausė 
manęs, kaip čia yr (būtent yr!), 
kad P. Tautvaišas, tiek' daug 
kartų laimėjęs Illinois valstybės 
ir Čikagos pirmenybes, vis dar 
nėr didmeisteris, o, R. Arlaus- 
kas, pasižymėjęs Australi j oje 
neabejotinai - mažiau,'.' negu P. 
Tautvašas JAV, didmeisteris? 
Turėjau vargo, aiškindamas skir
tumą tarp tikro didmeisterio ir, 
kaip kad vadina P. Vaitonis, 
paštų didmeisterio, t. y. žaidžian
čio “už akių”’per laiškus. Kodėl, 
šachmatų Žinių autorius klaidi
na nekaltus avinėlius ir nepa
brėžia, kad R. Arlauskas turi 
didmeisterio vardą tik ir tik su
sirašinėjimo keliu vykdomose 
varžybose? Tikiuosi, kad mie
las mūsų meisteris nesupyks — 
juk jis pats visai tai-puikiausiai 
žinol '

Belenka keis

zi-

WASHINGTONAS. — Buvo 
manyta, kad užtrukusi Ameriko
je sausra gerokai pakenks javų 
derliui. Bet dabar pasirodo, kad 
vidurio vakarų Amerikos rajo
nuose derlius bus vidutinis ar
ba net geresnis. Pavyzdžiui, so
jos pupelių derlius yra, palygin
ti, geras ir numatoma sojos pu
pelių surinkti 2.14 bilijonų bu- . 
sėlių. Grūdų iš numatytų 5.89 
bilijonų bušelių bus gauta vos 
30 milijonais bušelių mažiau.

Atsižvelgiant į tokias žemės 
ūkio departamento paskelbtas 
žinias, grūdų kainos Amerikos 
prekybos rinkoje žymiai suma
žėjo.

>3

Šachmatų. žinios
Kitas jaunas amerikietis Ro-

Mokytoja gana vaizdžiai aprašo, ką ekskursantai 
per tą birželio 6—23 dieną laikotarpį darė. Baze ekskur
sijos buvo Vilnius, Čiurlionio meno mokinių bendrabu
tis, o nuvažiavusius ekskursantus vežiojo' po Lietuvą tie 
patys “Inturisto” automobiliai ir paruošti gidai. Vaikai, 
apžiūrėję Vilnių, buvo nuvežti į Trakus, Druskininkus, 
Rumšiškes, Kauną, Šakius, Anykščius, Riešę ir garsią 
Kauno marių pionierių stovyklą. Jie nestovėję toje sto
vykloje, joje praleido tiktai vieną dieną. Ji pastebi, kad 
ne visi mokiniai buvo toje pionierių stovykloje. Kiti tą 
dieną praleidę Vilniuje, o ji pati su dešimčia mokinių 
nuvyko 1 Kauno marias ir praleido visą dieną ten esan
čioje pionierių stovykloje.

Mokytoja Skirmantė būtų daug padėjusi, jeigu ji 
tokį rašinį būtų paskelbusi tuojau, birželio pabaigoje, 
kai grįžo iŠ pavergtos Lietuvos. Ji tylėjo iki rugpiūčio 
pabaigos. Pustrečio mėnesio yra ilgas laikas. Ji tylėjo, 
o okupantas josios pareiškimus tuojau atmušė Gimtaja
me krašte. Jis ne tik atspausdino josios padarytus, ar 
jai primestus pareiškimus,' bet jis minėtą Gimtojo kraš
to numerį paskubomis oro paštu išsiuntinėjo Amerikos 
lietuviams. Siunčia jie, kaip žinote, šį propagandos lapą 
kas nori, ar nenori. Daugelis atsisakė jį skaityti, bet ki
ti pasiskaito ir komentuoja.

Mokytoja Skirmantė aprašė mokinių ekskursiją, 
bet ji nei vienu žodžiu neprasitarė dėl Gimtajame kraš-

Pabėgęs Sovietų lakūnas Itn. 
Belenko, greičiausiu rusų kari
niu lėktuvų, drąsiai galima sa
kyti, privers keisti Nato orga
nizacijos ir JAV strateginius 
planus. Kodėl?

“Komunistas” Itn., Vitktoras 
Belenka prisistatė Japonijos- 
Amerikos vyriausybėms pilnas 
karinių rusiškų paslapčių, bet 
jis kartu atgabeno ir greičiausią 
rusų karinį lėktuvą Mig-25, 
skrendantį 2,000 mylių j valan-. 
dą, " ■ ■ , ■ ■ J

Iki šiol amerikiečiai žinojo, 
kad Mig-25, vadinamas “Fox
bat” Nato sferose, daro 2,000 
mylių į valandą 15-kos mylių 
spinduliu.. Tai ir viskas. Dabar 
gi Itn. Belenka suteikė .galimy
bę patikrinti lėktuvo ginklus, 
motorą, radarą, . elektroninius 
įrengimus ir kuro sistemą. Taip 
gi galima sužinoti . lėktuvo kū
no medžiagą, kuri atspari didžiu
liam kaiščiui, lekiant lėktuvui 
supersoniniu greičiu.

Antra vertus/ amerikiečiai, 
klausinėdami Itn.' Belenka, suži
no giliai slaptas rusų karines 
paslaptis. Sužino daugiau negu 
vertas pats lėktuvas Mig-25. Ir 
tai beveik už dyką. Amerikie
čiai dabar žinos rusų karo silp
nąsias ir tvirtąsias puses ir tuo 

j būdu galės matyti kas reikia da
iryti JAV ir Nato karinių jėgų 
(gretose norint viršyti Sovietijos 

Gražūs tie žodžiai: vokiečių oro pajėgas;
— Veranstaltung, anglų — Maždaug prieš 25 metus, 1953 
event! Jie tikrai universalūs: bet m. balandžio mėnesyje, Amerika

Visi 'kviečiami. Baandžio 11 
d.? sekmadieni, 4 vak po pietų 
i prof. Stepono Kolupailos mo
nografijos pristatymą.

■Jau esu rašęs apie 'įvairius 
“pristatymus”: apie garažo pri
statymą prie namo, apie bokš
to pristatymą prie karaliaus (ro- 
kiruojant)bet nebuvau pami
nėjęs “kojos pristatymo”' (prie 
kitos kojos), kaip kad reikalavo 
viršilos ir puskarininkiai iš “šla
pių' kazių”, t y. naujokų, o net 
ir iš “seno vaisko”. Bet visa tai 
buvo ir liko tik šaukiančio ty
ruose balsas... deja! Tegyvuoja 
pristatymai!

baigė kelią kalėjime
LEMONT, Ill. — Du šešibli- , 

kiniai vaikėzai, kurie prie Le
mont, UI., perstatė geležinkelio 
iešmus ir dėlto nuo bėgių nubėgo 
prekinis 40 vagonų Illinois Cen
tral Gulf R. R., buvo pastebėti 
savo nusikaltimo vietoj, bet trau
kinio nuo avarijos nebespėta su- 
laikyti.

Piktadariai buvo sugauti be
keliaujant apie mylią atstu nuo 
savo nusikaltimo vietos. Kiek 
šios gadynės paaugliai jokio at
sakomybės jausmo netari, rodo 
tas faktas, kad tiedu paaugliai 
perstatą geležinkelio iešmus nu
ėjo į lagūną pasimaudyti ir nū-' 
ėjo link Joliet. Vaikėzai pasi
sakė esą vienas iš New Baby
lon, N. Y., antras iš Kirkwood, 
Mo., jau trečias mėnuo kaip tu
ristais keliaują aplink Ameri
ka. ■ '

' .. .

Laimė, kad nuo bėgių nuva
žiavo lėtai tuščius prekinius va
gonus traukęs prekinis trauki
nys. Sekantis neilgai trukus va
žiavo Amtrak greitasis iš St. 
Louis į Chicagą, kurs buvo iš 
anksto! sustabdytas.

Gvatemalos vakarinis pn’emiastis gerokai nukentėjo nuo že
mės drebėjimo. Paveiksle matome nuverstų namų likusius stulpus 
Ir išgriautus priemiesčio namelius. Gvatemaliečlams JAV suteikė 
greitą ir labai reikalingą medicinos pagalbą, šimtai liko.be pašto*

* -gės 1r be vandens, nes sugriautas miesto vandentiekiu

Sugriuvo namas 
su 200 gyventojų

KARACHI, Pakistanas. — 
Tirštai apgyventoje Karachi 
miesto dalyje pirmadienį sugriu
vo 6 aukštu apartmentrnis na
mas su visais gyventojais. Pir
mąją dieną atkasta namo griu
vėsiuose 73 žmonių lavonai, bei 
tvirtinama, kad tame name bus 
žuvę tikriausiai apie 200 žmonių 
priklaususių tame name gyve
nusioms 20 šeimoms.

Mondale - Carteris 
skiriasi nuomonėmis

Demokratų partijos kandida
tas j prezidentus Carteris yra ki
tokios nuomonės, negu tos pat 
partijos kandidatas į viceprezi
dentus sen. Mondale. Mat, Car
teris peikia buvusio Amerikos 
vyriausio teisėjo Warren o už- 
imtą poziciją, pritaikant ar aiš
kinant įstatymus, gi Mondale — 
ją gina- .

— JAV. dviejų šhrrtų metų 
įsikūrimo proga, prezidentas 
Gerald R. Ford prisontė visų 
užsienio diplmhriinrų fnisijy še 
fams dovanų — medžio raižinį, 
pavadintą “Out Of Many —~ 
One”. Dovtiną gavo ir Lietuvos 
Atstovybė Washingtonc. (Elta)
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DR v ANNA BALIONAS
Aj*Ų, ausų, nosies

— Naujienų rudeninio pikni
ko ruošos komišku, nuuširdiiai 
dėkoja visiems pikniko daly-

2858 W. 63rd Strwt

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKU1ERUA IR MOTERŲ LIGOJ 

GINEKOLOGINE, CHIRURGIJA 6449 5o. Fuiaski KO. (Crawroro

Medical Building). TeL LU 5-6446 
minia li^uiuLLs pagal au.MLamaą. 

Jei neaUiuepia, skambinu 374-bUGi

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO Tako 

CHIRURGIJA 
' Telrt. 6954)533 

fox Vallsy Meaicai Center 
< 860 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Minėdamj Tautos šventę, žvel- skursijų ruošimą ir smerkiame yjam^ įr prie jo* pasisekimo pri 
giame su pagarba į Lietuvos mokytojas, kurios organizavp tą sidėjusenis. Ypatinga padėka 
praeitį, atžymėtą kraujo auko- ekskirsiją. Taip pat apgailestau- 
mis dėl Tėvynės laisvės ir didvy
riškas kovas dėl savo kultūros, 
religijos ir tautinio charakterio 
išlaikymo.

Su pilnomis skausmo širdimis, 
lenkiame galvas dabarties lais
vės kovotojams, žuvusiems nuo 
okupantų rankų, laikomiems ka
lėjimuose ir prievartos stovyklo
se bei kitokiais būdais persekio
jamiems.

Mintys sustoję prie Kalantos 
ir Tamonio kapų, apgailestauda
mi prisipažįstame, kad per ma
žai dedame pastangų atrėmimui j reikalu tvirtų pasisakymų iš mū-

jame kad tėvai leidosi klaidina
mi.

Ateityje reikia siekti, kad to
kiems žygiams būtų užkirstas 
kelias ir kad visuomenei būtų 
kuo ryškiau atskleidžiamas oku
panto, mūsų tarpe, vykdomas 
konspiracinis darbas, kurie pa
sekmėje, be kito, įvyksta ir or
ganizuotas jaunimo išvykos į 

pionierių stovyklas, bei okupan
to vadovaujamos ateistinės kul
tūros ir mokslines įstaigas.

S -

Pirmojo eilėje laukiame tuo

DR. RITĖK BRAZIS 
PHYSICIAN AND iUKULUN 

2434 WEST 7Ut STREET 
Ofisas: HEmiock 4-56-ri 

C RtzicL; 366-2233 

'UKLSO YALAiVUUb.
rTrinaqituuaia ir juil viriau. 1—i vBL. 
IXILlaU.. peiULUaUlClu. liuu A—-J, -Lee.

* 1£ SeSUtU. UKUil WXŠ1U1X'U*>.

sų centrinių veiksnių, spaudos, 
religinių institucijų ir tų orga
nizacijų, kurių globoje yra lietu
vių jaunimas ir lituanistinės mo
kyklos. Autoritetingas žodis pa
dės apsisaugoti nuo okupanto iš
eivijos lietuviams statomų pin
klių" ir provokacijų.

Reg. LB Cicero Apylinkės 
Valdyba

DK. FAUl V. DAKOU
vlDliv^Ki 1K

uvijbnudHy rjhiiaus
ilMulGUIV* Ui f <KlV(

. U------© UOXJJU U1VX1U1LLL3 X.

UI O-UOiO

PK. fV. EiJirt - kidiKAŠ
MKUiCMdA IK L.1S9V.3

UlilCftV*,VViN£ UrtiKUKVWA 

61^ W9« . KtfGZlO A¥^., HA i-ZO/U

V dLULUOUfr Z>u2>lLūi XUlq.

Amelia, ozluxLLUliXLI rtrit Ų-vvvi.

okupanto tikslų, siekiančių lie
tuvių tautą fiziniai ir dvasiniai 
sunaikinti, pačių lietuvių ranko
mis. •

Prieš ketverius metus Cicero- 
je pergyvenę tokio Maskvos pla
no vykdymą — vežant vaikus į 
pionierių stovyklą — esame gi
liai sujaudinti tokiu pat žygiu, 
iškilusiu Bostone lietuvių ko
lonijoje, kur mokytojos S. Kon-1 
dratienė ir D. Lizdenienė užmez- j 
gė ryšius su Maskvos vadovau
jama “Tėviškės” agentūra oku
puotoje Lietuvoje ir šia vasarą .. o-„ .. . ,., ., ‘ • . sėjo 8-ji — gražiai buvo pa-nuveze vaikus nusilenkti > musu . ... .. ® . ,, . T.. , - ... ... . minėta šių metų rugse 11 d. Lietautos žudiko vėliavai ateistine- . „ ®.... ■ ,, . i tuvių lautinuose namuose,je pionierių stovykloje, uztrau-. * ... v. . ,
.. ., • -j ----- Minėjimą suruose Registruo-kiamos vernaują gedą musų gy-1 j &
venamajam laikui. £

Mes, ciceriškiai, susirinkę šių 
metų rugsėjo,mėn. 12 d. minėti 
Tautos šventę, reiškiame griež
tą pasipriešinirną prieš tokią ek-

priklauso pikniko šeiminin
kėms bei visiems darbuoto
jams, padėjusiems priimti ir 
aptarnauti gausius svečius. Dė
kui Emai Petraitienei, Vandai 
Smilgytei, Marijai Smilgienei, 
Rožei DidžgaJvienei, Elzbietai 
Petkūnienei, Frances Klumbie- 
nei, Sieliai Daraškai, Helen Ki- 
jauskienei, Jūrai Jasiūnienei, 
Josefinai Krikščiūnienei, šeimi- 
nnkei Sofijai Juselevičienei, 
F races Zenkevičienei, Aleksui 
Žakui, Raimondui Radauskui, 
Kaziui Rožanskui, Antanui Bro 
kevičiui ir Vytautui Kontrimui, 
taip pat kitiems ponams ir po
nioms. Nuoširdus dėkui Baltic 
kepyklos savininkui Juozui An 
kui už paramą Naujienoms pa
aukojant ne tik duoną, bet ir 
visus skanėsius. Dėkui tokių kon 
kurso dalyviams ir teisėjams, 
visiems- ir vihonis už atsilan
kymą ir malonią draugystę.

iiUmcjiiHU >

pasekmės :
CHICAGO HEIGHTS. —1 

Bloom Trail High School mokyk- Į 
loję rugsėjo 14 įvyko mokinių 
riaušės. Mokiniai kovojo ir pe
šėsi, daužė mokyklos langus ir 
naikino mokyklos turtą.

Riaušes malšinti suvažiavo 
bent 30 polkrios mašinų. Buvo 
sužeista mokinių ir policininkų, rinkimą tikrą 
18 mokinių buvo suimta.

SVERTO RASTO PAMOKYMAI IR PAABKIN1MA! 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*tiūrekita, broliai, l savo paiaukimą, kad nedaug yra ilmintinov kO- 

ny, nedaug galingg, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos

j mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin- 
‘ kurios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik- . 

ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš-

oc

*/v/- rrv^r iUJra oireei 
v aitriuos pcLtoAi i unitai iuią.

perkraustYmai

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudai ŽEMA KAINA

| ' R. Š E R Ė N A S
1 x Tel. WA S-8063

PAMINĖTA TAUTOS

Lietuvių Tautos šventė—Rug

Viii žino, kad mirtis yra fiauri ir paliečia kiakviana. Bat kur yra rr.L 
rūsiai i? 1 14 klausimi atsako knyguta “Viltis po mirties“, kurią gausite 

i nemokamai. Rašykite:
F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

• IV. RAŠTO TYRINĖTOJAIyra
Jie

Stakų rinka
Vertybės popierių vertė 

labai jautrus klausimas,
krenta arba kyla politiniams, 
ekonominiams arba kitokiems 
reiškiniams veikiant. Paskutinė
mis dienomis jų vertė pradėjo 
kristi nesusitariant Fordo Mo
tors su darbininkų unija dėl nau
jos darbo sutarties. Numatomas 
Fordo įmonėse streikas, tad ir 
verčia stakų vertei sušlubuoti.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. K. A. v.
ODOS LIGOS — CnlKŪKGIJA 

lUtt N. XcSiEkm aye. 
6X14 N. C6 i EK1X A V fe.

Telefonas arsaKėmas 12 vai.

Ofiso reL; HE 4-UHB
Xsxiaencijos; P k o-70ui * -

DR. J. MAKAUSKAS
VlJlIUJAo 1IK vnirwixvMO
ViDAUSLluy i mo

Z*04 WEOi / 1ST OIKgEI
VALAi\JL>Ui>; PiriiidLuem<Lu>. antraeile' 

mals. KetViiUiuicLucOb ir peuKLa- 
uiemais nuu o iki f vai. popiet 
ixL ciusitarua.

MOVING į
Apdraustas perkraustymas 

iŠ įvairiŲ atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

z 823 West 34 Place 
Telu FRontier 6-1882 —i m n—/

11.11.1. II. III ■ ,

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GĖLINYČIA
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 \_J ■_ .___________  -r

ta JAV Lietuvių bendruomenė. 
Minėjimą pradėjo Dr. Vytautas 
P. Dangis, Bendruomenės pir
mininkas. Himną sugiedojo dai 
nininkas Algirdas Brazis. Invo- 
kaciją atkalbėjo kan. Vaclovas 
Zakarauskas.

Paskaitą skaitė teisininkas 
Petras Stravinskas. Jis doku
mentuotai kalbėjo apie Vytauto 
Didžiojo jaunystę, kovas dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, sveti
mųjų įtakas į Lietuvos gyveni
mą, jo karūnavimo kliūtis ir 
tragišką mirtį. Paskau buvo 
nepaprastai Įdomi, nes jis. gy
vais pavyzdžiais Vytaiito Lie
tuvos laikus lygino su šių dienų 

Į mūsų gyvenimu.- Lietuvos isto
rijoje yra nepaprastai daug pa
našumo, kurį p. Stravinskas 
mokėjo taip gražiai išryškinti. 
Būtų labai naudinga, jei p. Stra 
vinsko paskaita būtų atspaus
dinta ir visi galėtų pamatyti Vy 
tauto ir mūsų laikų Lietuvą.

Salėje buvo daug žmonių,- 
i bet jų galėjo būti kiek daugiau. 
Tų, kuriems panašios paskaitos

Castro Angoloje 
sėdės ilgai

Visi ženkli sako, kad Gastro 
Angoloje sėdės ilgą laiką. Jis 
ne tik nesiruošia išvežti iš An
golos savo kareivius, kurių te
nai yra koks 15 tūkstančių, bet 
jis dar į Angolą siunčia didelį 
skaičių civilinių specialistų, ku
rių uždavinys padėti Angolos 
prezidentui Agostinho Neto val
dyti kraštą.

Castro savo kareiviams iš An
golos leidžia į Kubą atvykti tik 
praleisti atostogas.

Nesaugu Meksikoje
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė Amerikos administracija 
įspėja amerikiečius ir prašo 
vengti atostogauti Meksikoje. 
Esą, vietos valdžios autoritetai 
neapsaugo turistų ir todėl su
sidaro įvairaus pavojaus.

būtų naudingiausios, tai nešima 
te. Gyvenimo tikrovės faktų jie 
nenori pažinti. Paskaitą atspau 
sdinus, didesnis žmonių skai
čius galėtų iš praeities pasimo
kyti. K. Bankus

- rrečiaGięiiiais uzaaryia.

DR. FRANK mOUU 
OPTOMtrRlSFAi 

kalba lUsiu visb^ai
2618 W. 71rt ir. — lel. 737-5149 
Tumus akis, rnutsu. aKiuius u 

“COnUtCl lenses .

Vai. pagal susitarimą, uždaryta Tfec.

DR. LEONAS SĖIBUIIS
. INKSTŲ, ruSLEb iK 

PROSTATOS CHiRURGUA
2656 WEST 63rd STREET

Vai.; anwzad. nuo 1—4 Po pietų.
Ketvinad, nuo o—7 vai. v ax.

Ofiso tetef.;
Naujas rez. reief.; 440-5545

DR. VYT. TAURAS
GYUYTOJA^ iK

B •narą praktika, apeU
Ofisas; 2652 Wjt^i oikcc!

TaU FK 6-ix2ak
VAU: pum., tunim.. Lreciau. 

ir penki. 2*4 ir o-o vau Sebiauie 
mais Zr4 vaL po pietų u Kitu i^j&u 

x pagai auAiuiixui4.

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, win star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

FBI mano
WASHINGTONAS. — JAV 

vidaus saugumo organai — FBI 
— yra visdėlto s įsitikinę, maty- • 
ti surinkti tyrinėjimų daviniai 
verčia daryti tokias išvadas, kad 
Filadelfijoje suvažiavę legionie
riai posėdžio metu buvo apnuo
dyti. Pasak FBI, tai buvo są
moningas pogrindžio darbas, no-* 
rint pakenkti legionieriams ar 
bent sutrukdyti suvažiavusiu de
legatų posėdžius.

• Pažinti ką nors iki galo — 
reikštų pažinti patį save. (V, 
Šekspyras). (vp)

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI

P. SlLtiKb, 0. P.
oRTnUrcajA>rKvi CAiii Ai 

Aparatai - x dhu
aažai. Speciali pdgdiU ^ojonh 

lArch Svppom; ace

2850 Wert 63rd S»., Chicago. Hi. oU6Z> 
Ttlofx PRovpect 6-5084

Linksmumo arba uuocsto valandom 
Kraziau«*e?

pm papuošimui ir sezonine* 
z kapams gėlės.

ROY ft PETRO (PUTO *1 i AS)

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Mariam Ava. — 5364220

Happy Hour Mushrooms inarched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table!

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

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig- 
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

ISAFPF HOUR MUSHROOMS
medium-rixed

2 tablespoons
1 stick >,'•
1 clove

54 ctrp
2 tablespoons
2 tablespoons
1 package

cup

Fresh mushrooms
Melted butter
Butter, softened
Garlic, minced or mashed , 
Grated Monterey Jack cheese 
Red wine

Frito-Lay^brand toasted onion dtp mhc , 
Finely crushed Fritos brand com chips

-—■.LITE TUOS BlZNTERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

DIRECTIONS:
Remove stems from mushrooms. Wash caps and brash tritii 

melted butter.
Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix weH» 

Add wtne, eoy sauce, dip mix and crushed cam ehlpe to matee 
a pasta. 4 r

FIS mushroom eape with mixture, Plabe on baking sheet and 
brcA fociBtiauMK  jr jatK bs>W «nd browned.

2533 W. 71st Street
> Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Upytės klubas ruošia išpardavimą 
dėvėtu drabužiu ir Įvairiu , kitu daik
tu rugsėjo 15 ir 16 dieną Bataan sa
lėje, 4046 So. Western Ave. Nuo 10 
valr ryto iki 7 vai. vak.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu Drau
gijos poatostoginis susirinkimas yra 
atkeliamas viena savaite pirmiau. Jis 
įvyks penktadienį, rugsėjo 17 d. 7 
vaL vak. Chicago Savings bendrovės 
patalpose. 6245 S. Western Ave.

Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbiu reikalu aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

E. Strungys, nut. rast.

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso ADrose knyga aprašanti paskutinių 90 <1869-1^59; metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biogran- 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socaibstimų, laisvamaniškų ir 
kitų' organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir fct. 4

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti ček; arba Money 
Ordery

AMERIKOS UETUV1V ISTOKIJOS ORAVG1.I()> 
vardu ir pasiųsti:

i739 So. Hais’ed SU, Chicago, 111. 5060b

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT{.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

T Ą SI SI U-3M.II
1 1 EIETUViU

ERIKOJ k
jcu >«Ui<»Hje IHHlfVių i ii

i glitu kaip' MILIJONUI <1<h» i »u
Ueim> nariam*

SLA

>LA

— didriAusii lietu*tų llalcltidlį(iv vi ij4.
bes apdraudę ir hgo|e pesalp^, kuri pigi, 
NLHAiAb neteik© pelno, o verkia 
pogaUKK> pe girna u

jduUo

ma
saVMafprrte>

lad )6 apdraudė Tikra ir sa^gt. hivkv)ev«u> ifvtuvu cj* gaL 
gauti įvairn) klestų ThRikalinpiausiai tpocauda* nūn •MOrCh 
iki $Ul,(W0,0U. \

jMoniftiU# dHvda Kerą IivOGmap tfuioh.
lurifK#, kad faufitiohN gautu pmaflkMifpj niolski itudi 
joms ir gyvenimo pradžiai

dūuda VAfKAMb n jaunuoiMniA iai>a; prgiė l’HKM 
už Sl.UddMi a £>dra ado s tik 53.00 mokesčio metanu.

- AKLibfcNTAi.fc APBKAUUA naudinga visokiu amžiaus eaun 
ninis, rekomenduojama lieTuviikyr KLUBŲ u draugi iv a« 
riams. IX $1,000.00 akcidenlale* * apdraudė mokėsi>* kž no 
! metus .

e ■ r. * »■ ? ■ f ' - -lt*
Kuoįton yra Jaugei n ofe Intoviq xoH>nij<^ Krripkno < xu«>pt 
veikėjus ir jie plačiau paaiskiru apie SUSIVtENUlMO darbus

Gaubite MpauadintaA Informacija*, jelgru parašysiu

UTHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK. N. Y. lOOOl

——........... —"

ANTANAS M. PHILLIPS
lUMAb Ik LaUKYAAS LABAAALShAa

33W7 So. LITLAMCA A Y ENCL. Phone; Y Ards 7-34'Jl 2

BUTKUS - VASAIT1S
1446 -So. ;»0ih A*e.. Cicero, 111. Phone: ULjmpic 2-1003

i : ■ PETRAS BIELIŪNAS
4346 So. CAlJt'ORMA AVĖ. Eltone: LAiayclle 3-3572 
------- ------------------------------ -------------- -  , --------- --

| GEORGE F. RUDM1NAS
So. LlTL’ANtCA AVĖ. Tek: YArds 7-113*-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 694h STREET REpublic 7 1213
2314 WEST 2.3rd PLACE Virginia 7-6672
11028.SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. 974-4410

,P. J. RIDIKAS .
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

REAL ESTATE

šeštadienį ir

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

PERSONAL 
Asmenų Ieško

2625 WEST . 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

SKAITYK IR KITAM rATARK 
SKAITYTI 'NAUJIENAS"

185 North Wabash Areno* 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

3UILDERS AND CONTRACTOR?
Namu Statyba ir Remontas

FREE SLEEPING ROOM ''for women. 
Light housekeeping, will pay if ne
cessary. Free to go days. Near Irving 
Park Rd. & Lake Shore Dr. Call 248- 
7384 after 10 A.M..

• Las Vegas lošimų namai pra 
eitais metais turėjo 770 milijo
nų dolerių pajamų.

NAUJIENOS,
V 39 So. Halsted St.

Chicago, Hl. 60608

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

». N ELZINC KAS, 4065 Archer Ava 
Chicejo, lit. SG6n Tel. Y A 7-5980

Call Frank Zapoiis 
3208’A W.95trh St. 

GA 4-8654

— Petras Vasiliauskas, Rock 
font, Ill., platininio vajaus pro-

LAIKRODŽIAI IR BRANGtNYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tetefj REpublle 7-1941

‘ M. A. ŠIMKŪS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel.'254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pii.etybės pra

šymai ir kitokį blankai.

— Jonas Jasaitis, L. Š. S. T. 
Spaudos-Informacijos vadovas, 
skaitė paskaitą, o Juozas Pet
rauskas, šaulių rinktinės meno 
vadovas, pravedė meninę dalį 
surengtoje Tautos šveriėje šau
lių namuose Chicagoje.

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths.

Lemont area. $125,000.
Tel. 257-7950.

IŠNUOMOJAMAS naujai dekoruo
tas 4 kambariu butas beismonte su
augusiu porai Brighton Parke. TeL 
254-7287.

Lietuvių 200 metų minėjimo 
. - - ..komitetas

RENTING IN GENERAL 
Nuomai-

Nsujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje. .

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

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Siunčiu --------------- doh Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did., garažas.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir >biznio patalpa, 
žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance, Income Tax

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700. _ .„

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na* 
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų 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 arti šv. Kryžiaus 
ligoninės’ Pigus. " "

4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE 
’ • ~ TeL 254-5551

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigrus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.
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GARAGE SALE •
131st St.. % mile east of Archer Ave, 

Lenjont, Hl.
EVERYTHING GOES

- ••••■: -Sept-18 Mt
• 10 A.įl.. to 5 P.M.

PARDUODAMAS MOTOCIKLAS 
Chapedpenhead 59. $1,995. 

Tel. 257-7950.

Nauja lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

— Audra J. Patraitė iš Tėvi
škės parapijos išvyko mokytis 
į Vasario 16 gimnaziją Vokieti
joje. Naujieji mokinai iš Ame
rikos, Kanados bei kitų kraštų 
užtikrina šiai gimnazijai toli-j 
mesnę egzistenciją ir Vokieti
jos fed. valdžios globą.

REAL ESTATE MR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St 
Chicago, Ill. 60629 Tel. 778-5374.

kūrė gaidas 
niam veikalui 
parašė Nijolė 
iienė. Veikalą 
muz. Jurguėii

DVIEMS vyrams reikalinga leng
vam, mažam nuolatiniam darbui šei
mininkė: 40-pensininkė. Duodu kam
barį ir pilna užlaikyma. algą susi
tarus. Skambinti 501—632-6618 col-, 
lect arba rašyti, šeimininkui. 635 Qua- 
chita avė.. Hot Springs. Ark. 71901.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos fi W0PA, 
1490 M. A. M.

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penaininkam*.

Kreiptis:
A. L A U R A I 7 ! S

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8//?

mai Tėvynei Lietuvai”. >
Knygas 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunama Naujienose.
čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

naujienos
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime. ”

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOT A HIATAS — VERTIMAI. v

— LIETUVOS VYČIŲ PIKNI
KAS įvyks, rugsėjo 19 d. vidu
dieny Vyčių sodelyje ir salėje, 
prie 47tos ir • Campbell Avė. 
Gros A; - Ramonio orkestras. 
Pelnas skiriamas statybos fon
dui. Ruošia komisija, pirm. J.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga-

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Sieti viršeliai S4.00, minkšti — S3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
12 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. DI. 60609 Teel. VI 7-3447

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas 
77BB165 - . '

— Svarbus pasitarimas. Lie
tuvių'206 metų sukakties minė
jimo komitetas kviečia visus Jie 
tuviškų organizacijų ir klubų 
pirmininkus bei valdybas šių 
metų rugsėjo 16 dieną (ketvir
tadienį) , 7 vai. vakare atvykti į 
Vyčių salę, esančią, 2455 West 
47th St. ir dalyvauti visus Chi- 
cagos lietuvius liečiantį pasitari 
ma.

— Kun. Adolfas Keleris, Lie
tuvių ev. liuteronų Bažnyčios 
tarybos pirmininkas, rugsėjo 
14 d. pradėjo 71-mus amžiaus 
metus.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermak Roac7 Chicago IT Virginis 7-7747

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių desiokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių 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 vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudoą pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcago|« Ir Kanadoj* motam* — $30.00, pus*< m*tų — $16.00, 

trims mėn. — $850, vl*n*m mėn. $3.00. Kitos* JAV vietos* metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Frašcma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Budraitis Realty Co
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
- BALYS BUDRAITIS

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

P68 vieninteli 
Uetuvj kaltininku 7^

I \ Chicagoje — 
iMaLNORMANĄ 
t®>’įk8URŠTEINĄ 

263-5826 
(į*taigo«) ir 
677'S4S9 

(buto)

ELEKTROS ĮVEDIMAI, 
PATAISYMAI.

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL: 927-3559 :

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS 1? EUROPOS SANDĖLIŲ.*

Muz. Aloyzas Jurgutis su- 
naujam muziki- 
, kuriam libretą 

Jankutė-Užuba- 
ruošiasi 'statyti 

□ vadovaujamas 
Dainavos ansamblis. Repetici
jos būna antradieniais 8 vaL v. 
Jaunimo centre. Priimami nau
ji dainininkai.

— Ana ir Justinas Leonaus- 
kai iš Brighton Parko apylin
kės ne lik savo atsilankymu į 
rudenini pikniką parėmė Nau
jienas, bet ir ta. proga, Įteikda
mi Mašinų fondui dešimke, lin 
kėdami Naujienoms geros sėk
mės, o jų bendradarbiams ir 
darbuotojams geros sveikatos, i Laurinaitis. Visi kviečiami da 
Dėkui. lyvauti. (Pr.)

šauliu Sąjungos Ttrem 
įninkąs Karolis Mil 

kovaitis, grįžęs iš 
trečia savaitė gi 
ligoninėj. Dabar po operacijos 
sveiksta. Dėkingas už linkėji- 

,nius greičiau pasveikti, prašo 
kantrybės ir grįžęs į namus, tuo 
jau įsijungs j organizacinį dar-

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69fh St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T I N A S

— Marija ir Jonas Giedraičiai 
iš Gage Parko apylinkės buvo 
teisėjų komisijos pripažinti ge
riausiais valso šokėjais Naujie
nų pikniko šokių konkurse.Tan 
go konkursą laimėjo buvęs Pie
tų Amerikos h'etuvis Edvardas 
Jakuška ir jo žmona iŠ šiaurės 
miesto apylinkės. Įdomiausias 
buvo polkos konkursas. Jį lai
mėjo nuostabi šokėjų pora: še
šiolikmetė Aida Jurgilaitė ir 73 
metų jos partneris Petras Šili
nis iš Marquette Parko apylin
kės. Į juos didžiausią dėmesį 
creipė ne tik teisėjai — dr. L.

KriauČeliūnas, J. G. Evans, 
ir K. Jakštys, bet ir visa publi
ka. Kiekvienam laimėtojui bu
vo įteikta po bonką šampano.

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . ..

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, — Pardavimui

JUBILIEJ1MU METU -
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Hemet rnėio 50 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pimoįc 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui kkel- 
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtą lietuviu laisvu, 
neidamos ir nesidėdamos I sandėrius su okupantais ar ją Igalio

Į Cicero medžiotojų — meš
keriotojų ūki vykti savais auto
mobiliais rugsėjo mėn. 26 d. ir 
atlikti numatytus šaudymo pra
timus.

Visuotinį narių susirinkimą 
sukviesti lapkričio mėn. 14 d. 2 
vai. p. p. šaulių Teresės ir Jur
gio Pečkių svetainėje, 1500 So. 
49 .Ave., o metinį — kitų metų 
sausio mėn. vidury.

Dėl glaudaus abiejų kuopų ben
dradarbiavimo, išsamų praneši
mą padarė Daukanto kuopos

f NCtskaš. Numaty* ckas, o prie baru padėjo V. La 
u reikimą išplėsti, zauškas ir A. Skudra. Taiso 
la, kad kuopos sau- Patlaba. 
Markauskas įsigijo 
r kad

LietuvlŲ kalba: Atsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1‘00 v. popiet 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.' -
Telef.: HEmlock 4-2413 x

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Juozas Dauparas. ŽEM^S ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieją da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininką krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. V-

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daūgumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos

Iš šaulių veiklos
Itugsėjo mėn. 12 d. įvyko Cb 

cero jūrų šaulių kuopos Klai
pėda valdybos posėdLs, kuriame 
dalyvavo sąjungos šaudymo va
dovas Jonas Platakis, Daukanto 
kuopos pirm. E. Vengianskas, 
viceo. V. Zinkus ir sekretorius 
B. Aniulis.

Nutarta, kad visi šauliai už 
paimtus platinti pakvietimus į 
Švyturio balių, kurs įvyks spa
lio mėn. 9 d. Pakšto salėje, at
siskaitytų su kasininku J. De* 
keriu iki spalio mėn. 1 d. Pro
gramą pasirūpinti pasiėmė Irena 
Petrauskienė ir Antanas Mar
kauskas. Maistu ir laimės šuli
niu rūpinsis Regina Latožienė, pu’in 
gėrimais V. Tiknevičius, tarny
bomis Vincas Kulbokas ir Au
gustinas Ašoklis.

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. . Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu-

HA 1-6100.

Naujųjų Metų sutikimą nu
tarta ruošti šv. Antano parapi
jos salėje. Įėjimas su šalta ir 
karšta vakariene bei šampanu 
10 dol. asmeniui. Pradžia 8 vai.

— Į Cicero jūrų šauliu kuopos 
Klaipėdos tradicinį švyturio ba
lių,, spalio mėn. 9 d., pakvieti
mų bus galima gauti ir prie įėji 
mo į Pakšto salę.

— Cieeroje, šv. Antano pa
rapijos salėje spalio mėn. 3 d. 
12 vai. kviečiamas visų lietuvių 
susirinkimas. Kalbės' ir atsaki
nės į paklausimus kongresma- 
nas Henry Hyde, pulk. Kazi
mieras Oksas ir kiti. .

— Ne Jovarauskienė, bet Jo- 
varauskaitė dirbo televizijos va 
kare, ne Naudeckaš, bet Naure

ta juru
Pasid;’i:u

lys A ntuna., -y—™ _ RudeBiflfe -N^Jienų - ban-
grazu-latva ir rtau-Svytuno ba- , , . . - , ,,i ■ ,ketas Įvvks spalio 21 d. Bus. paliaus pakvietimu platinimas ei- . • .. ■ .minėta Naujienų 62 melų su

kaktis ir Amerikos 200 metų 
laisvės ir nepriklausomybės su
kaktis.

•Siaurės Amerikos Lietuvių 
St. i Studentų Sąjunga ir latvių 

studentų organizacija kviečia 
jjsiis^alsįhnkyli j ląlW •—> 
Hn-iiy4t6nferįhciją?'' kūrr įvyks 
spalio 29-231 dienomis Chica
gos Jaunimą centre. Yra supla
nuota įdomi ir įvairi programa. 
Bus diskusijos ir paskaitos, jas 
praves žinomi mokslininkai: 
dr. Šilbajoris, dr. CadzoW, dr. 
Penkis ir kiti. Šeštadienio va
kare 8 vai. bus šokiai.

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

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

na gerai.
Labai pasigesta kuopos pirmi

ninko Karolio Milkovaičio, kurs 
jau ketvirta savaitė guli šv. Kry
žiaus ligoninėje.

Linkėjimai jam kuo greičiau
pasveikti ir grįžti į organizacinę į ga atkreipė savo dėmesį į Nau- 
veiklą. S. Paulauskas j ienas ir jas užsisakė viene-

riems metams. Reikia pažymė
ki,kad Rockfordo lietuviai gau- 
Lsiai skaito Naujienas'ir, turė
dami gerą bei teisingą infor
maciją, neturi tarpusavio nesū- 

Karolis Mil- sipraliinų bei nesantaikų. Dė-
atostogų, jau kui naujam skaitytojui p. .P

uli Šv. Kryžiaus Vasiliauskui už dėmesį Naujie
noms ir už laišką, taip pat dė
kui jo draugams, kurie painfor 
mavo apie vajų, supažindino su 
Naujienomis ir padarė teigia
mos įtakos. Malonu gerą ži
nią pranešti visiems Naujienų 
skaitytojams.

— Pranas Jonelis iš McHen
ry apylinkės veik visuomet at
vyksta į Čikagą dalyvauti Nau
jienų parengimuose. Būdamas 
Naujienų rudeniniame piknike, 
apmokėjo savo prenumeratą ir 
įteikė $5 auką. Dėkų už atsi
lankymą ir už nuolatinę para
ma.

| VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALI
INCOME TAX SERVICE

HELP WANTED — MALE 
Darbl/tinky ReHd*

Ur TX? itJDJAU ‘
-PATYREI Sy ĘISUOTO JAI-rSPOT

WELDING OPERATORIAI.
Pageidaujamas vielos šveisavimo 

patyrimas. Dienos ar nakties pamai
nos

Dekoracijų, gaminimas, geros dar
bo sąlygos ir tinkamas dienos atlygi
nimas. Prašoma atvykti dienos melu 
užpildyti pareiškimus ir pasikalbėti 
nuo 9 ryto iki 4 vai. popiet.

WIREMASTERS. INC.
3702 So. Iron St.

(2 blokai i rytus nuo Ashland) 
Visiems lygių galimybių darbdavys.

BEST THINGS IN UFE




