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VANCE ISDESTE KINAMS JAV POLiTIK
ATIDĖJO DVIEM DIENOM PIRMOJO 

KELEIVIO IŠLEIDIMĄ KELIONĖN
Antrasis Keleivis turėjo bėdos su kompiuteriu, 

bet teko viską tikrinti ir taisyti erdvėje
PASADENA, Kai. — Mokslininkai atidėjo Pirmojo Erdvių 

Keleivio išleidimą kelionėn dviem dienom, kad galėtų patikrinti 
komputerius ir žemėn leidžiamų paveikslų anteną.
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Erdvėn paleistas Antrasis Ke-. - —
leivis pakilo tvarkingai, .mažai TRUMPAI IŠ VISUR 
tereikejo sukinėti sparnus, kad>_^ 
įstotų į reikalingą kelią, bet už
kliuvo jo įrankis, kuris turėjo 
išsikišti kelis colius laukan ir 
siųsti paveikslus Žemėn. 1

Antrasis .Keleivis pasiųstas i 
Jupiterį, kad praskriestų pro 
vieną Jupiterio mėnulių ir ga
lėtų padaryti kelias geras paties 
Jupiterio nuotraukas.

Buvo aptingęs Keleivio II 
kompiuteriais

Pats Antrasis Keleivis skrie
ja gerą ir nustatyta kryptimis 
bet tuojau pastebėta, kad neiš
lindę priemonė paveikslams Že
mėn pasiųsti. Buvo duotas įsa- 
kymas rankenąi- išsikišti į šo-

: ną. Keli coliai išlindo, betaisą 
' rankena ndšlihžo. '"’'

Antrasis. Keleivis būtų galė
jęs pasiųsti žėmėn tiktai dalį nu
imto paveikslo. Tada mokslinin
kai nutarė iš pagrindų viską pa
tikrinti. Paaiškėjo, kad pakilimo 
metu Antrojo Keleivio kompiu
teris aptingo, neveikė reikalinga 
skuba.

Erdve skriejantis kompiute
ris buvo patikrintas, jam duo
ta daugiau elektros srovės, o 
tada jis išstūmė fotografijoms 
reikalingą ’ sudėtingą rankeną. 
'Dabar jis galės į Pasadeną pa
siųsti padarytas nuotraukas ir 
kitas žinias.
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Tikrins paliktus

Rėkianti HUD nelygybė

WASHINGTON. — Valdžia 
suklupo savo pareigose apsau
goti Amerikos vartotojus, kurie 
kiekvienais metais išleidžia po 
$7 bilijonus “nustatymui” pagal 
nuostatus kaštų, susietų su na
mų pirkimu ir pardavimu, pa
reiškė Ralph Naderio, pagarsė
jusio vartotojų gynėjo, grupė 
praėjusį sekmadienį. Laiške 
HUD (Gyvenamų Namų ir Mies
tų Gerinimo) sekretorei Patricia 
Harris, HRG (Namų-Butų Ty- 
imo Grupė) nusiskundė, kad 

*HUD turi tik tris tarnautoj’ųs,

didelio brangumo pirkimo-parda
vimo išlaidų. \ . '■

“Skiriant tiek svarbos real- 
estate (nejudomo turto) prak
tikai, trys žmonės yra toli per 
maža lyginant su proporcija 
HUD’o 1(5,000 tarnautojų, tu
rinčių priversti nepaklusnią daug 
bilijoninę (dolerių) rael estate 
industriją klausyti real estate 
nuostatų”, pareiškė Naderio gru-

Daugiau teisiu kaliniams

Karvė visame pasaulyje duoda sveikiausią maistą mažiems ir suaugusiems. ’Be šviežio pie
no, jos duoda skniausius ir vėl klaustus sūrius, sviestą, varškę, tinkamą maistingiausiems ir svei 
klausiems varškėčiams. J ' *

, WASHINGTON, D. C. — Val
stybės paregūnai gavo iš teismo 

geidimą patikrinti buvusio prezi- 

xriam pripažino, kad Somalijos remiami sukilėliai Ogadeno sri-kone. Jis pats nesuskubo susi- 
El’in rYTYl n ’ i • »• _• ___ T _ n j_  •

Mengistu pripažįsta, kittb Somalijos; kartot 
r artėja prie-Diredavos ir'Harrarmiesteliu

NAIROBI; -Kenija—; Etiopijos’bosas-Mengistu Haile Ma-jdento dėžes, paliktas Washing-

POSĖDYJE NEDALYVAVO NAUJOS
YRIAUSYBĖS ATSTOVAI

Nenorėjo padaryti kitos klaidos

Mokslininkai, pataisę Antrą
jį Keleivį, nenorėjo padaryti tos 
pačios klaidos su Pirmuoju. Jie 
įsakė nukelti iš šaunamo lizdo 
Pirmąjį Keleivį ir žemėje patik
rinti visas kompiuterio ir kitas 
sudėtingas dalis. Patikrinimui 
reikės dviejų dienų. Y^oj ru2's- 
1 dienos, Pirmasis Keleivis pa
kils į erdvę rugsėjo 3 dieną. 
Antrasis Keleivis priartės prie 
Jupiterio tiktai 1979 metų pra
džioje, o Pirmasis, paleistas 
dviem dienom vėliau, pasieks Ju
piterį keturiais mėnesiais anks
čiau, Pirmasis Skries žymiai 
sparčiau už Antrąjį. Jiems teks 
skrieti vieną bilijoną ir 4,000 
milijonų mylių.

Vėliau jie skries į Saturną. Vie-, 
nas fotografuos planetą iš vienos 
pusės, o antrasis iš antros. Jie 
bandys dar padaryti kelias Ura
no nuotraukas ir bandys jas pa
siųsti žemėn.

Atsisveikinę Uraną, jie skries 
į tolimąją erdvę trumpais signa
lais pranešdami Amerikos moks
lininkams, kur jie pateko ir ku
ria kryptimi jie toliau skrieja.

WASHINGTON. — General, 
prokuroro padėjėjas Peter F. 
Flaherdy pareiškė, kad Carterio 
administracija turi ginti pagrin
dines žmogaus teises ir kalinių 
JAVbių kalėjimuose. “Mes ne
galime rūpintis J. A. Valstybių 
piliečių žmogaus teisėmis sveti
mų šalių kalėjimuose ir igno
ruoti tų teisių stoką pačių savo 
kalėjimuose”, pasakė Flaherty. 
“Aš kalbu apie pagrindines tei
ses, kad būtų patenkinti žmogiš
kieji reikalai mūsų institucijo
se” — atitinkama patalpa, mais
tas ir apranga”. Negalima lauk
ti, kad kriminalitnis nusikaltėlis 
nusisuktų nuo kriminalo kelio ir 
duotųsi rehabilituojamas, turė
damas nužeminančias ir nužmo
ginančias sąlygas kalėjime”, kal
bėjo jis Amerikos Pataisos na
mų asociacijos mitinge Milwau
kee.

Ledląužis “Artika” grįžta

Vėsesnis, gali lyti

Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:39

tyje, Etiopijos šiaurės rytuose;-• užėmė du didesnius miestus, 
nors sakė, kad jb kariuomenė padariusi sukilėliams sunkių nuo
stoliu t,

Etiopija kovai prieš dvi*su-^ 
kilėlių armijas net visuotiną mo
bilizaciją- paskelbė, Somalijbs 
sostinės Mogadistu radijas pa
skelbė ‘atsišaukimą i ' 
darbininkus, raginant nuversti 
Mengistu valdžią.

Karts nuo karto kautynės .pra
nešamos ir iš Etiopijos šiaurinio 
fronto, Eritrėjos, kurios suki- 
Jėliai skelbiasi esą užėmę 90j 
nuošimčių visos srties.

Vakarų Somalijos Išlaisvini
mo Fronto kovotojai, gaunamais 
pranešimais, supa Ogadeno sri
ties 
rar.

iijas pa-p • • « i
Etiopijos^ visiems vienoda 

t-i 11 4-i

miestus Dirė Dava ir Ha-

taika Libane L
NAABA SAFA, Libanas. — 

Sirijos kariuomenės daliniais, da
lyvaują arabų taikos išlaikymo 
armijoje, po sekmadienį tarp 
krikščionių ir musulmonų vyku
sių kautynių, kuriose bendrai 17 
buvo užmušta ir 19 sužeista, pir- 
badienį atstatė taikai rper visu 
dieną šaudymų nebesigirdėjo, 
nors pietiniame Libano gale Iz
raelio pasieniu vyko intensyvi 
artilerijos dvikova tarp Izraelio 

libaniečiųMASKVA. — Sovietų atomine remiamų dešiniųjų 
energija varomas, skaitomas krikščionių ir palestiniečių par- 
“stipriausiu pasaulyje”, ledlau- tizanų, kur 3 buvo užmušti ir 12 
žis “Artika”, praleidęs 15 valan-1 sužeista 
dų prie šiaurės Ašigalio, sekma
dienį pradėjo atgal kelionę į 
Murmansko uostą per daugiau 
kaip 1,200 mylių Artikos van
denyno sritį, kur ledo storumas 
“normaliai” yrą apie 12 pėdų 
storumo, o vietomis siekia iki 43 
pėdų. Sovietai tikisi pralaužę 
kelią jūrų navigacijai per šiau-'flikto priedanga 
rėš Ašigalį. 'no pietinę dalį.

Arabų taikos saugotojai ne
gali sustabdyti mūšių Libano 
pietuose, kadangi Izraelis nelei
džia Sirijos kariams arčiau savo 
šiaurinės sienos. Plinta įtari
mas, kad Izraelis remia krikščio
nis konflikte su palestiniečiais, 
kadangi turi intenciją to kon-

okuputi Liba-' be minėto žuvusių skaičiaus, 4 
milijonai žmonių buvę sužeista.

PORTLAND, Ore, — Kongre
so atstovams Al Ullman (D., 
Ore.) pirmadienį pasakė, kad 
kai kuriais trumpalkiais pakeiti
mais bus galima keletą metų 
tvarkyti Socialinės Apsaugos 
Socialinės Apsaugos (Social Se
curity problemą, kol Kongresas 
apsvarstys “pagrindinius ilga- 
galaikius pakeitimus, turėsian
čius toli siekiančius efektus”. 
Ullman yra Atstovų Rūmų Ways 
and Means komiteto pirmininkas 
ir jo komitetas dar šį rudenį per
žiūrės visą Socialinės Apsaugos 
sistemą.

Laikui bėgant, pasakė Ullman. 
Amerikos Taksų Asociacijai, So
cialinė Apsauga turėtų būti tai- 
kima lygiai visiems amerikie
čiams. kur kiekvienas darytų 
įmokėjimus ir gautų benefitus.

Ullman sakėsi esąs priešingas 
Carterio administracijos siūly
mui, dideliam nedarbui užėjus, 
sistemai paremti lėšų semti ir 
bendrų fondų ir pakelti mokes
čius darbaviams, bet ne dar
bininkams. Esą, “Tai atidarytų 
užtvanką reikalavimams padi
dintų benefitų neatsižvelgiant 
į pajamų stovį”.

2 milijonai trafiko aukų?

VARŠUVA. — žycie Warsza- 
wy praneša iš Washington©, 
kad JAV trafiko nelaimėse kas
met žūsta po 45 tūkstančius 

žmonių. Washington Post ofi
cialiu pranešimu, 1945 metais,

dėti visu savo daiktų ir išva
žiuoti. Tie daiktai buvo sudėti 
i dėžes ir išvežti Į valstybės san
dėlius.

, Dabar paaiškėjo, kad turto re
gistruotojai neranda Irano kara
liaus ir arabu šeichu keliu ver
tingų dovanų. Prezidentas Nik- 
sonas jų neturi.

Vieni siūlė traukti jį teisman, 
bet kiti nutarė pirma patikrinti 
sandėlyje laikomas dėžes.

Sugadino vogtų daiktų 
pardavėjų biznį

WASHINGTON. — Polici
jos ir FBI agentai pozuodami 
kaip vagių plėšikų vogtų daiktų 
tarpininkai—supirkinėtojai vien 
Springfield, Mo., šiomis dieno
mis atgavo vogtų daiktų už 
5200,000, aiškiau kalbant už: 
$30,000 pirko iš vagių ir plėši
kų $200,000 vertės gėrybių ir 
po to pdarė 30 apkaltinimų ir , 
18 areštų.

Pirkimo-pardavimo derybos 
buvo užrekorduotos slaptais mi
krofonais.

Automobiliu jėgą 
nustatys kompiuteriai
Chicagos miesto klerkas John 

C. Martin praneša, kad greitu 
laiku Chicaga turės labai tikslią, 
neklystančią sistemą nustatyti 
kiek automobilio ..motoras turi 
mokesčių apdedamų arklio jėgų 
ir tas motoro pajėgumas, įrašy
tas į automobilio leidimą, ap
saugos ir mokesčio mokėtoją (au 
tomobilįo savininką ir gavėją 
(miestą) nuo permokėjimo ar 
primokė jimo.

Dienraštis skelbia, kad per šį 
šimtmetį JAV trafiko nelaimė
se žuvę daugiau kaip 2 milijonai 
žmonių.

Nauji Kinijos valdovai mano, kad rusai 
ruošiasi paimti Vakarų Europa

PEKINAS, Kinija. — Pirmadienio vakarą Kinijos už 
reikalų ministeris Huang Hua suruošė banketą sekretoriui 
R. Vancei pagerbti, o antradieni vyko pasitarimai dėl ; 
valstybių santykių. Bankete pasakė kalbą sekretorius Va: 
kalbėjo Kinijos užsienio ministras. Abu kalbėjo bendrom! 
zėmis, iš kurių buvo matyti, kad Kinijos vyriausybė nori dr: 
gų santykių su JAV.

' Sekretorius Vance kelionė į 
Kiniją iš anksto buvo planuo
ta, nenumatytas Kinijos komu
nistų partijos 11-tas suvažiavi
mas, užsitęsęs žymiai ilgiau, ne
gu buvo planuota. Visi įtakin- 
gesnieji komunistų partijos na
riai privalo dalyvauti suvažiavi
me. Be to, Partijos kongresas 
nutarė suruošti trijų dienų šven
tę Hua Kuofengui,' naujai išrink
tam partijos pirmininkui pa
gerbti. Partijos suvažiavimas 
'atėmė iš jo visą eilę svarbių pa
reigų, užtat naujai išrinktieji 
norėjo parodyti, kad jie yra pa
siryžę remti naujai išrinktą, par
tijos pirmininką.

Nei sutikimo bankete,--kuria
me dalyvavo didokas Pekinan 
suvažiavusiųki-niečių skaičius nei 
pirmame abiejų valstybių užsie
nio ministerių pasitarime neda
lyvavo nei naujai išrinktas par
tijos pirmininkas Hua Kuofen- 
gas, nei naujai patvirtintas Ki
nijos premjeras Teng Hsiaopin- 
gas. Jiedu turėjo dalyvauti bai
giamojo partijos kongreso šven
tėse ir sakyti ten kalbas. Pra
džioje buvo manyta, kad minis
terių pasitarime, be Įtakingesnų 
užsenio ministerijos patarėjų, 
dalyvaus antrasis vicepipremje- 
ras Li Hsienien. Jis yra geras 
Tengo draugas. Pačiais pavo
jingiausiais momentais jis pa
tarė partijai nebūti žiauriems 
su gen. Tengu, nes jis supranta 
Kinijos reikalus. Bet paaiškėjo, 
kad ir jis skaitė svarbesniu da
lyvavimą partijos paskelbtoje 
šventėje Jam atrodė, kad reikia 
palaikyti partijos vienybę, kad 
visiems būtų aiški vyriausybės 
politika.

Rusijoje darbas

MASKVA. — Soviet! 
rontologijos Institutas, 
damas rakto į ilgo ar 
paslaptį, rado kad bevei 
40,000 apklaustųjų se 
amžiaus sulaukusiųjų 
iki gerokai pažengusių 
Studija, paskelbta Pr 
sekmadienio laidoje, ds 
vadą kad(-^‘darbas ^rą 1 

nuojamas-Vaistas nūo p< 
stybo senėjimo”, .Tai, : 
l.ų, ir atsako į klausimą 
visoje Sovietų Sąjungoj! 
daugybė darbo koricėnt 
lageruų!. Gera kuracij; 
tantiems Politbiuro nar

Papildomai prie dari: 
vietų’ gerontologai dar 
menduoja apsi vedimą, 
turėjimą, gyvenimą ai 
vietose, nuosaikių va 
vandens iš šulinių gėr 
daug kalbėjima — neko 
cijos neįmanomos kac« 
Ivgose.

Pirmą Kinijos ir JAV pasita
rimų dieną kalbėjo vien tik sek
retorius Vance. Jis rado reika
lo išaiškinti dabartinę tarptau
tinę padėti ir JAV poziciją. Jis 
nori, kad Kinijos vyriausybė su
prastų dabartinius ir tolimes
nius JAV užsienio politikos tiks
lus. Jis nelaukia diplomatinių 
santykių atnaujinimo, bet jam 
atrodo, kad reikalingi pasitari
mai svarbesniais užsienio poli
tikos klausimais, ir kad abiejų 
valstybių tikslų supratimas bus 
abiem pusėm naudingas.

Trečiadienio rytą sekretorius 
Vance baigė savo pranešimą ir 
padarys kelis pasiūlymus. Jis 
norės užgirsti ir Kinijos pažiūras 
į padarytus pasiūlymus. Vėliau 
bus sprendžiami keli gana svar
bus tarptautinės politikos klau
simai.

Teko patirti, kad dabartinė Ki
nijos vyriausybė skaito Sovie
tų Sąjungos ekspansinę politiką 
dideliu pavojumi, bet Hsienien 
yra įsitikinęs, kad sovietų mar-

niekas nelaim
J.A. Valstybių štabo v 

kas gen. Bernard W. 
savo kalboje Karo Vetera: 
vencijoje pareiškė, ka 
su ginkluotųjų pajėgų 
yra išvengti karo, kadan 
miniais ginklais susirėm 
galėtojo nebeliktų.

Dėlto Jungtinės Valsty 
ri išlaikyti atomfnį bala 
Sovietų Sąjunga, paka 
pajėgas ir aukšto2 laips 
siruošimą. Ir tegul tai bi 
ma, kad .Jungtinės Valsty 
naudos jėgą, jei bus reika 
sakė generolas.

šalai rengiasi pulti Euro; 
Kiniją. Jie ruošia karo 
ir gink':. Europai prijun. 
Sovietų Sąjungos.

CYRUS VANCE
Secretary of Stote
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Stalinas jau senai iškeliavo į pragarą ir ten jaučiasi visai kaip Sovietu Sąjungoje. Jo dar
bus tęsia likęs komunistinis elitas, laistydamas savo skruostus krokodilo ašaromis, ) jomis Raus
damas savo negražu, kruviną, staliniška veidą. Tos ašaros suminkštino bend ra darbiauto j y šir
dis ir smegenis. -

h

1’MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS. NERIMĄ VIčIUS

Tik pakaruokliai 
vaidenas • • /*

(Taip sakydavo, misų senieji 
žmonės)

Aš pirmą kartą girdžiu (ar 
kas girdėjot )kad Lietuvoj esąs 
paprotys palikti karstuose nedi
delę skylę — kad... dvasios galė
tų išeiti pasirodymams... Tas ; 
yra pasakyta New York’o Caed
mon Records plokštelėj, “A 
Hornbook for Witches. Stories 
and poems for Halloween”, ku
ri yra įkalbėta žinomo, filmų ar- ’ 
tįsto. Vincent Price.

Man vaiduokliu matvti nete-1 
ko.. Gi tėvas buvęs išgąsdintasi 
kokių ten baisių balsų kai, su Į 
kitu žmogum, ėjo kartą naktį! 
“degančių” aukso kasti netoli 
Šiaulių liuteronų kąpinių paeže- 
ry — kasėjai niekuomet pirmiau 
taip nebuvo bėgę...

O motina pasakojo, kad kar
tą, kai ijaktį grįžę su tėvu iš at
laidų — jiedu buvo “škapliernūi- 
kai” — pro jų vežimą,, kelio grio
viu, koks ten “nesvietiškas” ve
žimas praūžė su garsiu “Ū-Ū-Ū...T

Mano, senelis naktį ganydamas 
arklius netoli senkapių, esąs ma
tęs. išsirikiavusias kaukuoies ar
tinantis inde jo — su savo pačių 
komanda, rusiškai: “Padkady, 
padkady, padkady!...” Kai se
nelis ėmė žegnoti kaukuoies, jos 
visa eile spruko atgal, šūkau
jant: “Atkady, atkady, atka- 
dy!...” (Mat, “padkady” yra “ar- 
tėk”, o “atkady” — “spruk at
gal”) .

Juciutės knyga “Pėdos Mir
ties Zonoje” mini vieną pabau
dos urvą Sibirą kuriame, esą, 
vaidinosi...

Esu per rankas perleidęs di
delę daugybę knygų, net su la
bai autoritetingų žmonių tei

gimu, kad kokių ten neišaiški
namų pasirodymų būna, bet. kai 
aš “viltingai”’ žvelgiu į tylius, 
tamsius savo World-Wide News 
Bureau didelių kambarių kam
pus gilioj nakty, (kai tenka 
skaityti gaunamos iš viso pa
saulio recenzij’ai skirtas knygas),; 
tai man dar niekas nėra “pasi-. 
rodęs”... Gaila!

Liaudies dainelė
Tėvas su motina savo 
Į vestuves išvažiavo. 
Duktė viena pasiliko, 
Jai nelaimė atsitiko: 
Daug sūrelių sudorojo. 
Daug berniukų priviliojo, 
Visi šoko, baliavojo,
Kad net šunys, kieme lojo, 
Ir čigonė prisidėjo:

Lašinėlius nukabink...
Kai tėvelis parvažiavo, 
Namus rado, kaip nesavo: 
Visi sūriai suvaišinti, — 
Lašinėliai nukabinti...

Don Pilotas

Nemėgsta dirbtinų, dalykų

Turtingas Texas valstijos ūki- 
i ninkas atvyko prie jūros ir su
žinojo, kad jo žmona skendo, bu-, 
vo ištraukta iš vandens ir dabar 
yra gaivinama. Jis klausė, ką 
jie ten jai daro? Vienas atsakė:

— Jai dabar daro dirbtiną 
kvėpavimą.

‘ — Kaip tai dirbtiną ? Mes jo
kių dirbtinų daiktų ir dalykų nie
kuomet nenaudojome ir nenau
dosime. Duokite jai tikrą da
lyką...

Istorijos pamoka

Šešto skyriaus istorijos mo- 
•kytoja tikrino mokinių žinoji
mą ir klausė: “Kas sakė — Duo
bkite man laisvę arba mirtį — ir 
kada tai pasakė. Visa klasė ty
lėjo. Pagaliau viena japoniuke 
pakėlė ranką ir atsistojusi at
sakė:

— Patrick Henry 1763 me- 
tais.

Teisingai, — patvirtino mo
kintoja ir pamokslavo: — Jūs vi
si esate gimę šiame krašte ir 
nežinote atsakymo, o ši maža 
mergaitė, atvykusi prieš metus 
iš Japonijos pasakė. Kaip jums 
negėda... Tylą nutraukė balsas 
iš tolimiausio klasės užkampio:

— I-ai japonai eina po velnių!

— Kas tai pasakė? — piktu

'.’1,baisu klausė mokytoja. Iš ten ij-* I T
pat pasigirdo atsakymas:

— Prezidentas Harry Truma- 
Arėjas Vitkauskas nas 1945 metais...

Gudri papūga

Moteris įėjo į gyvuliukų ir 
paukštelių krautuvę- ir priėjusi 
prie papūgos klausė:

— Sakyk, ar tu gali kalbėtij 
kaip aš kalbu?’ 4

— Taip,, poniute, aš galiu. Bet
ar tu gali skraidyti?

žiogas ir Pelėda
J

Avkštielnikas
(Iš ciklo: Vasara)

Eglių viršūnės įsmeigtos į dangų, 
kregždės — vabalėliai nardo tvenkinyje, 
dugno — jokio dugno aš jame nerandu, 
žvilgsnį mėlynė tolima praryj ap
žiūriu pasilenkęs, žiūriu ir svajoju — 
noriu išsvajoti matomų žuvyčių, 
kad taip štai jos gyvos ties medžiu storuoju 

imtų sužvilgėtų būriu išnetyčių...

Vaikas aš jauėiuoeiuį nors ir- sako — vyras: 
matote, kaip, žaidžiu — žiūriu tvenkinyje!
Jis. toks begalinis ir jis toks čia tyras, 

“kai jausmai, svajonės vaikiškoj širdyje.
. --^ Arėjas Vitkauskas

Risokas autobusas

Algiuko tėvelis mėgo lošti ark
liukais ir visuomet pralošdavo. 
Vieną kartą Algiukas klausė:

— Tėveli, kas yra greitesnis: 
arklys ar autobusas?

— žinoma,-kad autobusas, — 
atsakė tėvas. Tada Algiukas jam 
sakė:

— Tai tu eik lažybų ir dėk pi
nigus už autobusą.

Nėra daktaro...

Aukštesniosios mokyklos ve
dėjai parašė vieno mokinio mo-

— Jūsų sūnus yra labai ga
bus ir geras mokinys. Bet pa
staruoju metu, man atrodo, kad- 
jis perdaug galvoja apie mergi
nas. Reikia ką nors daryti.

Motina jam. atsakė tokiu laiš
ku: ■ '

— Kai jūs rasite šiam dalykui 
vaistą arba priemolį, tai para
šykite man. Dėl to paties daly
ko aš turiu problemų su jo. tėvu.

Dialogas

—- Yra labai lengva pasakyti 
moters amžių. ’

—i Bet labai neišmintinga^.
ij” ' ''" 1 P3^ gydytoją
j jsFrjr? . ■ •

— Kurioj ę, vietoj e tamsta pra-

■ • Oficialiai vasara baigiasi 
rugsėjo 22 d.,_ psichologiniai — 
Darbo Dieną, o finansiniai — 
tuoj po atostogų. >

• Seniau Lietuvoje sakydavo, 
kad jei Septynių miegančių bro- 
,lių dieną lyja, tai lis visas sep
tynias dienas, o septynios savai
tės bus lietingos. Šiemet taip ir 
buvo. Vasarotojai vasarvietėse 
mokėjo sezono kainas už visai 
nesezonišką orą.

• Modernios šeimos keturių 
metų berniukas vakare žiūrėjo 
pro langą ir, pirmą kartą pa
matęs žaibą, sakė: žiūrėk, sene
le, Dievulis mane nufotografa
vo”.

• Gera sveikata verta tūks
tančio palaiminimų ir linkėjimų.

• Su viena ranka nepaplosi.

• Pasitikėjimas visais yra am
žinas nusivylimas.

• Penki pirštai nevienodo il
gumo, kaip tų pačių tėvų vaikai 
nevienodo gerumo.

• Kas yra galvoj, tas išeina 
per bumų.

• Nėra valdžios be bausmės, 
bet valdžia yra tarnauti žmo- 

• nėmš,. o nę, juos bausti.
• Nėra tokio žmogaus, kuris 

matė rytojų.Reikia būti palabnu ir man-}dėjo skaudėti?’— klausė gydy- 
dagiu, nes jei kas pasipūtęs įsi| 
kreips piktąjį gąlincziui, patiri? 
po laikui, kas tai yra piktą už-| 
pykinti^"’-^ ’ ts .^vege -ar js jos:įsejus.o?, 

= žiogas koKojo negražeis žo^ 
džeis pelėdą, ir-.jailabiausei isz«! 
metinėje, kad ji naktimis bala-j
dojasi, o dieną iszdubusiame mes-; ruošti pirmosios pagalbos kur 
dyje miega. Pelėda praszė, kad
žiogelis nutiltų. Ką gelbės: jis {pasiutimo Hgą ir-klausė vieną 
dar labiau ant jos užsiriko.

Pelėda praszo isz tfeczio sykio, 
kad nekoliotu.. žiogas kolioja ir 
kolioja be paiiovios.

tojąs^pacjeptę^mėgstančią tna- 
zusjbatelius. Pącienjįę^ąteakė:.

'' —' Atrodo, kad batų krautu-

• i Pasiutimas ir f pąsLu telis
■* \ Vienoje' dirbtuvėje buvo su-

sai; Instruktorius išaiškino apie

t

Balys Pupalaigls
KARAS IR JO PASEKMĖS

CTįsiay)
L - vSkriaudžių pradinės mokyklos vedėjas, sauhų ir 

jaunalietuvių didelis veikėjas, už nuopelnus apdovano
tos DLK Gedimino V laipsnio ordinu, Saulių žvaigžde 
ir medaliais, staiga pakitėjo. Mitingo metu, keikdamas 
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, metęs žemėn turė
tus garbės ženklus ir dar kojomis sutrypęs. Prie naujos 
valdžios jis labai stengėsi prisitaikyti, bet kai 1941 me
tais birželyje prasidėjo masinis žmonių trėmimas į Sibi
rą, ir jį ištrėmė.

Liaudies seimas, — tikriau Dekanozovo su Pozdnia 
kovu, — liepos 21 d. nutarė prašyti SSSR Aukščiausio
sios tarybos įjungti Lietuvą į Sovietų Rusijos imperiją, 
vadinamą Sovietų Sąjunga. Tam tikslui buvo sudaryta 
ir dėdegacija vykti į Maskvą parvežti “Stalino saulės”.

Liepos 28 d. vakare Marijanpolėje atsirado valst. 
saug. tardytojai nišai, politrukų uniformose ( ne NKVD), 
valst. saug. jaunesnieji leitenantai: Trusov,' Avdejev, 
Efim Paulenko, Polski ir seržant Galkin, kuris vėliau bu 
vo iškeltas i Telšiusxir karo metu su vokiečiais Rainių 
miškelyje kankino ir žudė politinius kalinius. Liepos 29 
d. Valst. saug. ir krim. polic. Marijampolės apygarda 
buvo panaikinto; valst. saug- polic. raštinę su naujais 
tarnautojais iškėlė į Kauno gatvę (Degučius), arti au
tobusų stoties, arčiau kalėjimo, o kriminalinę policiją 
paliko vietoje, tik prijungė prie milicijos.

Ministerijų vardai išnyko — jų vietoje atsirado liau . 
dies komisariatai. Vidaus reikalų ministerija gavo Vi
daus reikalų komisariato vardą, sutrumpinti VRLK, 
rusiškai NKVD. Šis komisariatas susidėjo iš. valstybės 
saugumo valdybos ir darbininkų-valstiečių milicijos val
dybos. Milicijos valdybos viršininku buvo iš Maskvos 
prisiųstas žydas, mili’c. kapitonas Altgolcas.

NKVD turėjo savo uniformą ir ąpįkaklėse, tokius 
laipsnių ženklus, kaip ir- raudonarmieiąi^.bet.,..skirtinga, 
reikšme. Pavyzdžiui, armijos karininkas -.su .dvįena^-kvądi 
ratais skaitėsi leitenantas, o NKVD seržantas-;. arinio
jos kąrįirinkąs su trimis kvadratais^-vyr-letenaatas  ̂o^ 
NKVD —- jaun. lėitenantos,7)arm!|0jė ^^',i^^®J^^^a’1^' 
kampinį (pailgu, rusiškai “špąltia’^ |^|k.apitCf 
— leitenantas; su rombu armijoje —Tkombri 
lais (lar nėsivaidino), NKVD”—- itfajbfS;- 
komdiv,.NKVD—vyr.\inajtįas;'&;f. t?*9-

.J Ilgai netniln®?via-N^X^4 
va uniforma, tik mūsiškiai be. lai 
neturėjo. «. '

Valkst; saugumo* milicijos -

sa- 
dar

5F

Peleda matydama, kad jos 
praszymą niekina ir kad žiogą 
geru numalszinti negali, imasi 
gudrumo, žiogeli, ar žinai tu, 
ką!' tarė pelėda. Dovanok man, 
kad- asz ant tavęs be reikalo už- 
pykau; asz nemėgau, kad tu man 

; užmigti neduodi, bet daba susi
pranta, kad asz. ant tavęs bė 
reikalo pykstu ; perpraszau ta
ve, yra tai teisybė,, kad kaip tu 
pradedi skripkuoti, tai dangus 
ir žeme džiaugiasi, tikrai sal- 
džei, tikrai grąžei, giedi; bėda 
ant svieto, kad asz teip negraži 
ėsi u! vienok gražius daiktus pa
žįstu ir jais džiaugiuosi: nesi- 
bjiaurėk manim, tu dangaus 
paukszteli, eik szią pas mane, 
asz paklausysiu giesmių tavo, 
žiogelis girdėdamas tokius žo
džius, labai jais pamėgo, kad jį 
teip pagyrė. Nesusiprato ir pri
ėjo prie to medžio, kur pelėda 
lindėjo. Kada jau arti buvo, su
griebė pelėda savo pariestu sna
pu ir sukapojo žiogelį

Už nenaudų liežuvį nevienas 
teip prapuolė. Žmonės, valdyki
te savo bumą.

(Pamokslai Iszmintiės ir 
Teisybės, 3-čia laida 1906 m>)

Sąžiningas mokinys

Algiukas davė pasirašyti sa
vo pažymių knygelę. Tėvas per
žiūrėjo visus pažymius ir susirū
pinęs tarė:

• --—*— - - 1 * '•
— Vieną dalyką tau, sūnau, 

galiu pasakyti ir pagirti, kad tie 
pažymiai rodo, jog tu esi sąžinin
gas mokinys Ir mokytojų neap- 
gaudinėji...

darbininką:

— Ką pirmiausiai darytum 
pastebėjęs pirmuosius pasiuti
mo ligos ženkiųįžv.

— Pirmiausiai 
dirbtuvės

eičiau, į 
raštinę- if- įkąsčiau 

didbosį, — atsakė darbininkas..

, < Tėvas-: guodėsi, kad-, su ga- 
jlionu benzino, jis tevažiuoja, tik 
i5 mylias; likusias* 15 važinėja 
'sūnus.. , ?■

i • M. Miškinytė matomai nę- 
:pastebėjo vandens taupymo pa
tarimų, atspausdintų Changing 
Times žurnale besikeičiančio lai
ko pastabėlių skyrelyje. Ten pa
tariama, kaip išsimaudyti visai 
šeimai sunaudojant labai mažai 

■vandens: 1. Pripildyti nedidelę 
'vonią vandeniu. 2>. įmesti į jį ku- 
‘diotą šunį, 3. Visai šeimai su
stoti aplink šunį,-kai tik jis iš
šoks iš vonios ir pradės purty-

į • Algis draugavo, su mokyto
ja. Kartą jis pavėlavo į pasima
tymą ir bandė atsiprašyti bei 
pasiteisinti. Ji pareikalavo, at
nešti motinos liudijimą raštu.

s • Sovietų. Sąjungą galima pa
lyginti su dideliu maišu, Maiše 

inei katės, nei adatos nepaslėpsi. 
Katės nagai ir adata neišlįs iš 
maišo. Taip, pat ir teisybė turi- 
■aštrius nagus — maiše nepas
lėpsi.

• Vienas, aktorius, premjeros 
vaidinimo, metu sėdėjo, ložoje.. 
Jis pastebėjo,, kad vienas, ponas 
kelis, kartus grįžta prie kasos ir 
perka bilietus. Kai tas ponas pa 
kartojo kelis- kartus, aktorius 
neiškentęs paklausė: —Klausyk, i 
tamsta,, čią ne mano reikalas, , 
bet aš negaliu pakęsti matyda- ; 
mas, kaip tamsta pinigus eikvo- 
ji. Jums reikia tik vieno bilieto. 
— Aš žinau, — atsako šis, —bet 
ar aš kaltas, kąd tas kvailys 
prie durų, perplėšia mano bilie
tus ir numeta į dėžę....

i * - Don Pilotas

j 4^
Prašom p įmes, ditupgliy veikt jas, nepripažįstąs

įokty weiterhnuv ir 4aisykliv#

dalis. Skyriaus viršininku .’buvo
ju,. f aklinuoju viršininku, valt; saug. j 1th. U'Čiteliovas. 
'iš kalbų atrodė,. ka.d, jis galėjo būtūGudijos-įžydąit į^a 
gudas. Pradžioje be išimties dalių -virsiniitk^ b 
sai, ir-mašininkė rusė. Skyriaus, eta^įbuvd^ąpis^ides. 
ni, negu anksčiau visos vi s. ir k.. plc^ apggarįosMįos 
didesnės negu milicijos. Apskrities skyriaus viršininko 
mėnesinė alga. buvo. 1,600 rublių, o jo. padėjėjo (ruso). — 
1,400 rb., bet i rankas gaudavo, abu Vienodai.. Vietiniam 
•tarnautojui atskaitydavo įvairiems reikalams 200. rb> o 
rusui — nieko-., t, .... .. .,^-4

' A.S • :-7 7;', A ? A

VRLK arba.-NKVD* darbimnkų-valstiečių ]jlai?ijam-_' 
polės apksn skyriaus viršininku- buvo) anksčiau. ūkiniriA 
-kas ir kalviu Bernardas Medelis su. mėnesine alga §00 
rb-, o jo padėjėjas, faktiškasis viršininkas, milic. leiten. 
Ivan Stiopin, su mėn., alga 800 rb.. Skyrius buvo padalin
tas į 5 dalis: kriminalinę, kovai su socialistinės, nuosavy 

!bės grobimu ir spekuliacija, specialiąją-, sekretoriatą ir 
■rezervą.. Dalių viršininkų mėn. alga buvo 600 rb, vyres
nių operatyvinių įgaliotinių, — 450 rb., oper. Įgaliotinių 
— 300 rb. ir milicininkų — 250 rb. Vien Mai'ijampolėje 
oper- įgaliotinių,-milicininkų ir ratininkų buvo 321 žmo 
nės. Provincijoje vietoje nuovadų buvo tik oper. įgalioti
niai. Ryšium su vienu asmenimi, apie milicijos pradžią 
teks prisiminti vėliauš bet apie vieną, kuris tūrėjo ryšį su 
valst- saugumo organais, pakalbėsim dabar.

v J

Ne tik valst. saug. policija, bet ir daugiau žmonių 
žinojo, kad Marijampolės apygardos teisme tarnauja du 
komunistai, — tai senis sargas Verbyla ir archyvaras 
Maknys. Jie. bijodami prarasti tarnybas,, ypatingos vei
klos nerodė, bet sovietams įsteigus Lietuvoje raudono
sios armijos bazes, pasidarė arogantiški. Sargas beveik 
į kiekvieną tarnautoją iš padilbų peržvelgdavo, su iro
niška šypsena kartais tardavo: “Tai ką, laikai keičiasi, 
tur būt, neramu darosi, ar ką?” • * : , y

Maknys, kaip ir visada, paniuręs, tik judresnis pa
sidarė, kartais ironiškai nusišypsodavo, su artimesniais 
draugais pusbalsiai pasikalbėdavo. Anksčiau, po darbo 
teisme, triūsdavosi apie savo mūrą, kurį buvo paswtaty 
dinęs naujamiestyje, dabar kažkur kitus “nuzyliodavo”.

(Bus daugiau)
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JONAS VAIČIŪNAS

ir žmonės (9)KOVA AR VAIDYBA?
« o . (Baigiamosios mintys)

C Atsiprašau Mielo Skaitytojo, rai int<lė*ktualai? Tačiau juos 
kad užtrukau su savo ciklo pa tik profesionalais galėtume va- 
baiga. Asmeniški rėikalai, karš dinti. 
ėiąi ir kas'kita sutrukdė. Taip 
pąį, V. Karosas ęavo cikle nu

Intelektualo sąvoka j 
daug platesnė, — net iš žino
mų profesorių ne visi bus in-j 

šakė daug dalykų, apie ku- tefektualais. Bet tai atskira te 
riuos buvau pasiruošęs žodelį nia. Prašau Skaitytojų dirste- 
mesti ir aš, Prie Karoso minr lėti į enciklopedijas ir su tuo 
tiesr■.•perėčiau tik pridurti, kad žodžiu susipažinti.
komupizmo — Rusiškojo bol-‘ Kova ar vaidyba? Kažkada 
šeyizmo banga taip greit šio seniai buvau tokia antraštei 
krašto neturėtų pasiekti. Mat, ^Naujienose” rašinėlį papkei-Į 
kaip visi puikiausiai žinome, bę.s. Atomazga: buvau išdirb- 
Am'erikos gyventojų daugumą tas “į šuns dienas” okupanto 
nudaro .vidutinysis luomas, fa-J propagandinio laikraščio. Jam 
brikų ir kitokia darbininkija.! jr dabar dėkoju, šiandiep pa- 
Jie, pripratę prie savo nuola- surinkau tą pačią antraštę, 
tinių darbų, jie giria šį kraštąl nors mintis liks ta pati, tik įvy 

hęmėgink paliesti didesnes kiai įvairuoja.
negerovę^, tuoj gausi atkirtį Dažnai tampame bolševiki- M. ŠILĘIKIS

O kas ri tas bendradarbiavi 
mas.' Aišku, tai okupanto pa 
grindinis smūgis besikartojus 
jau eile i kad tik priveis 
lų mus pasirašyti mirties 
sprendimą patiems. Bendra 
darbiavimas su okupanto at
siustaisiais via bendradarbia
vimas su pačiu okupantu, jo 
pageidavimą pildymas. Antra 
vertus. L< ndradarbiavimas su 
okupantu leiškia okupanto p 
pažinimą, o mes jokiu būdu 
nesame pasiruošę tokios než- 
moni.sk)> nuolaidos daryli.

Taigi, tenka atsisakyti visko, 
kas siūloma IŠ anapus, kas pa 
ruošta, subtiliai ir dažnai 
bai apgaulingai, partijos 
geležinės uždangos.

! Labai tiksliai apibūdina Lie . , £ .
I . x • a o i • i jo kartoje meile' tu vos okupantą ir A. Ryhskis 
! savo atsiminimų knygoje T'ra 
j gmentai iš praeities miglų”.
’ “Lietuvos okupanto propagan 
’ da — melas mus gundo uostai 
gija... Jaunystės mes jau nebe 
sugrąžinsime, o tėvynė grįš, 

Ameri- iš rankų darbai, palankūs Lie bia kovą. Pasidavimos reikštų tik reikia jos vadavimui aukotij 
ir tirvos okupantui (bendradar- galutinį pralaimėjimą žūtbūti-f ir aukotis. Okupantas bpi joį

Ąt-

Chicagos upė (Aliejus)

pagaliau, išleido knyt

tarairie autorė ? 
"Kiekx it no m Iru 
ba šok'jo valia

ii< .1 
tHV. bt’l ! • 
joj i 
\ e 11. b . \

c n ikterio, nebe

auk h' ji-

p kitu tautų, tu-

atgal. Kritikos jų tarpe mažai,} nes propagandos suklaidinti, o ------------- ------ -------
gilesnio, svarstymo taipgi ne klaidinami diena iš dienos. De^ūzijoje, Vokietijoje. 
|)ėr daugiausia. Jų kasdieninis ja/mes nežinome ir, greičiau-boję, Meksikoje, Kinijoje 
gyvenimas juos patenkina: au šia. ,nesužinosime, iš kur mus kur tik tamsta nori, mes turi- biavimas, komunistine propa- nėję kovoje. Tyla ir abejingu- statytiniai žąyiai piešia ten gy 
to niobi lis/ namukas, televizija,} žudantieji įtaigojimai atkėliau me savo ągentus. Vieni iš jų'ganda persunkti 
išvykos atostogų metu ir kitosjja, bet faktas, kad per mus pa; idėjos draugai, kiti idiotai, trej siuntimas jaunimo į pavergtą 
smulkmenos yra įaugę į jų vi-j cius, o iš to lengva padaryti, įj— prostitutės, nupirkti už Lietuvą pionierių stovyklosna 
dų. Jie .kitokio gyvenimo neieš išvadą, kad okupantas stengia! pinigus, garbės troškimą... Nė ar universitetuosna lietuvybė 
ko ir netrokšta. Jie komunisti ni mus parklupdyti mūsų pa-, ra nepaperkamų didybių, bet pasisemti”, papročių ir kalbos 
nip siūlymo kratysis, nes bi- čių rankomis. Senas metodas.1 yra tik nenoras sumokėti pra-. gadinimas, slavinimas, lyg tai 
jds^ kad- nebūtų išmušti iš ru- tik ne visuomet vienodai taiko šoniąją kainą”... (L. Dovyde “nauju kelių ieškojimas*’, c

vadovėliai,

tinos, su kuria susigyvenę ir mas. Jis derinamas prie aplin- 
atsižvelgiant i gyveni-įsigyvenę. Jie netikės, kad ka kybių 

da'ar kur gali būti gyventi ge m0 sąlygas ir visuomenės nuo 
taikas. Kada mes nejučiomis 
tpkioms įtaigoms pasiduoda-

riaii, negu dabar esamomis są
lygomis. * t • '

Maža dalis, vadinamų, inte- me’ Iau esame, išmušti is ko- 
lektųalų, vedančių liberalizmo 
link, nepajėgs paveikti visos 
minios. Jeigu jau jie.būtų tikinęs L. Dovydėnui

VOS.
Pulk. Smirnovas taip aiški- 

.. . Pran-LIETUVOS AIDAI 
/

Pėnkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM' 
Šeši. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Šekmad. 9:30-10:00 v. r. - 1230 AM

r W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
į;; y Telef. - 778-5374 

m J IENŲRUDENS

Rugsėjo 11 d.• POLONIA GROVE
į . MM ARCHER AVĖ. (prie 46-tos gatvės)

Visi lifetuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką
' a ' . Pradžia 12 vaL

kas, ką mes įsileisime, kas yra 
pasiūlyta okupanto. Landyte 
lando atsiųstieji iš krašto 
agentėliai, atvarytieji okupa- 
cinės valdžios visokioęplaūko 
menininkai, kultūrinirikai, kul 

liais Maskvon)/' j tūroš priedanga verčią priim
čia visai nenorima liesti to- ti jų bendradarbiavimo sifily

šomąją kainą“... (L. Dovyde “naujų kalių ieškojimas”, o 
nas, “Mes valdvsim pasaulį”, tie nauji keliai tampa šunke- 
pusl. 397). * j

Mielas Skaitytojau labai ir,
labai įsigilinkime į šį sakinį,Įkių, kuriems jau kovos kelias mus. 
ir, tikiu, susidarysime tokį įs- nusibodęs, kurie pasidavė be 
pūdi: kovoti prieš, “idėjos laiko, kurie, bėgdami iš Tėvy-Į 
draugus” nėra 
Tampa maždaug 
idėjos prieš idėją, i.

Tačiau labai sunku 
voti prieš Smirnovo vadina
mus, “idiotus” ir papirktuo-' 
sius. Vadinamieji “idiotai” pa 
tys nežino, ką jie šneka ir ką 
daro. Jie pasidavę kai kurių 
idėjininkų įtakoms, ir jų iš
mušti iš primesto galvojimo 
beveik neįmanomai; Tokių yralvos?, 
visur, jie vieši, dažniausia su
kinėjasi žmonių tarpe ir juos teks. Pavojus jau ne prie yar- 
klaidina. Jie dažnai pažįstami tu, bet mūsų kieme”, 
ar žinomi žmonės, , dėl to jųi Brangus Skaitytojau, šie žo 
įspūdis visuomenei dažnai di 
dokas. Jie tapę fanatikais ar 
bent pusiau fanatikais, už sa
vo pečių turį savuosius “dievai 
čius”.

Kokie tie ‘papirktieji’ 
aiškinti netenka.

mas — taip pat. j venimą, bet režimas laikosi
Vaidyba? Vaidyba bus vis- propaganda, teroru ir įsakais’.

Visa bėda, kad kai kurie ta 
propaganda, tuo melu patiki
me, ir kada patikime, jau tam
pame išmušti iš kovos už lais
vę ir tautos nepriklausomybe.

V. R. Saudargienė, gy vena n 
ti (ar bent gyvenusi) Australi 
joje, didžiai pamilusi lietuviu 
liaudies šokiui, juos studijavo

u-- rimt* brandinu ir panaimou 
už jaunųjų aukh jimo tikslui ir 

reprezentacijai. ?dūsu šokiai 
gera priemonė sukelti jaunojo 

savo tautinės
kultūros vertybėms. Svetimos 
kii!tūrcs įtaka tremtyje augiui 
ciai kartai tokia didelė jog 
reikia geio savo kultūros pa
žinimo ir meilės (mano pabr. 
J. V.), kad jaunieji didžiuotų
si lietuviai esą. Mūsų šokis, 
aukštai kitataučių vertinamas, 
gera reprezentacinė priemonė

j kiekvienai lietuvių grupei tre- 
'mtyje. Tik reikia jj pažinti 

(Mano pabr. J. V.)

(Bus daugiau)

1“. “idėjos ‘
taip sunku.' nės, bučiavo Lietuvis žemę, ku 

vieša kova*paliko tik dėl to, kad rau- 
Į donasis slibinas savo kruvina 

ko koja ją sutrypė, o šiandien kai 
.. ,J ba jau kitaip. ,č, >

įžangoje (pusL 14) Dovyde 
nas sako: “Sovietinės Rusijos 
pavojingumas mūsų darbui ir 
idėjai yrą'tiek 'didėlis, nes 
mes, savižudiškai mažindami 

: pavojų, traukiamės 'nuo ken 
“Nuolaidi:*, saves surami 

nimo ir geriausių- norų neuž-

Baisu pagalvoti, kada, susi
tinki tikrą garbingą tautietį, 
o iš jo lūpų skrenda žodžiai,

tižiai, pasakyti rašytojo, pui
kiai pažįstančio ,visus, sovietų 
ėjimus, mums neturi likti 
šuns balsu, staugiančių kur pa 
laukėje. Mes turėtume jais 
persiimti ir jais gyventi. Nes 
mus apgaudinėja. Apgaudinė
ja net kai kurie vadovai, grei
čiausia, patys nesuprasdami, 
ką jie daro...

■ LB Reorganizacija ir skel-

I
 SODYBŲ. PIEVELES

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi sava pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygelė, 

! kuri vadinasi

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

žole užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti: ' Naujienos šią knygelę 
į pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 

kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
trba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašoma 
siųsti tokiu adresu:

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

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Daup«rts. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. UleU- 
ta Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II daili: Žemėf 
akio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje raSo: *7ei liūdnas lietuvių tautos Mkiin^f 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinixL ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultftro* vairiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitytį kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai Ir po na- 
saull išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikaį reiškia, kad ši knyga bus brangi ab*> 
liūčiai lietuvių daugamaį vpa? kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knygs 
autoriaus skiriama Lietuvai Šals žodžiais: “Dėkingas rūnus — myli- 
m ai Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 puslapiu d>ng vaizdelių ir lentelių, kaina tik 13.00. 
Gaunama Naujienoje.

čeki arba Money Orderi riųati tokiu adr^u:

i

173J So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 8WMJ3 
Gs'vf ptalfna, toojan taurą jwrfxpd®*.

3.A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,
296 psL, minkšti viršeliai-------------------------------------

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai --------------- $8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti- viršeliai __________________________________________*^0

-§5.00

.§4.00166 psL, minkšti viršeliai----- ---------------------------------------

Pgrsinntimni paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
-Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu: ,. NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar
pas mus

I| Pis mus taupomi jūsų pinigai &t- 
į 'lieka didelius darbus. Pirma, jie pa

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

M

»į v. t mul m

fVERSA’

1800 So. Hoisted St.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

sąskaitos

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI 

įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

DIDELES ATSARGAS
Tei. 421-3070
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Tuščios kalbos apie tuščias rezoliucijas

naujo, įnešama ir visai naujų rezoliucijų skaičiuj 
anot to žygio vadovų, būsiąs didinamas iki maksi
mumo; juo daugiau būsią įneštų rezoliucijų, tuo| 
lengvesnis tapsiąs vienos iš jų pra v ėdimo darbas”. 
(Darbininkas, 1977 m- rug. 19 ikį 4 psl.) 
Kaip “rezoliucijų žygio” organizatoriai tas rezoliu

cijas į kongresą Įneša, taip ir neaišku. Ar jie tas rezo- į 
liucijas patys Įneša Į kongresą, ar jiems padeda apie1 
kongresą besisukinėjantieji įvairs pagalbininkai- Ar jie 
tas rezoliucijas iki kongreso atveža kartoninės dėžėse 
ar specialiai sukaltose medinėse? Ar kongreso porteriai 
atidaro jiems duris, ar jie patys, nešdami rezoliucijas Į 
kongresą, tas duris atsidarinėja? Nežinome, kaip jie tas 
rezoliucijas inešė Į: ankstyvesnius kongresus, bet visi 
žinome, kad minėtų kongresų atstovai, nepravedė nei 
vienos rezoliucijos ne tik pro kongresą, bet nepajėgė jų 
prastumti pro sudarytus kongreso komitetus. Kongreso 
kadancijai pasibaigus, iš kongreso atstovų stalčių dėžė
mis buvo išneštos ir suverstos į ‘garbičius”. Nei viena ne; 
buvo pravesta. Rezoliucijų organizatorius, pasipiktinęs 
tiek pažadų jam davusiais kongreso atstovais, net ats
kaitomybės nepanoro duoti už tam. žygiui geraširdžių 
lietuvių sumestas aukas. Brangiausiai reikėjo mokėti 
žmonėms, tas rezoliucijas bandžiusiems Įnešti Į kongre
są. Reikėjo mokėti patarnautojams už vartų ir durų ati
darinėjimą, reikėjo mokėti už dėžių Įnešimą, kuriose 
buvo rezoliucijos, o atskaitai padaryti taip ir neliko pi
nigų. Butų reikėję dar sąskaitybininkui primokėti... j' 

Frontininkų tarpe yra keli gana apdairūs mokytojai, i 
Jie ne tik patys lietuviškai moka, bet jie bando ir kitus 
pamokyti, o iki io meto jie nepampkė savo “rezoliusijų 
žygio” organizatorių, kad rezoliucijas lietuviai ir lietu
vių sudaryti komitetai siūlo kongresui, kongreso na
riams, bet neineša- Į kongresą Įneša dėžes su Įvairiais 

(popieriais, šampano buteliais, baumkuchenais. Iš kong
reso išneša dėžes nepriimtų ir net nesvarstytų rezoliu
cijų šiukšlių dėžes, bet- Į kongresą niekas neineša rezo
liucijų pavergtos lietuvių tautos laisvės kovai stiprinti.

Visos rezoliucijos bus išmestos i gurbą, kaip buvo 
išmestos visos Valuko paruoštos ir Į anstynesnius kong-

IgK žfc-
:-4;s* •** •

Hongkonge statyba eina visu smarkumu kiekviename kvartale." Mieste yra daug lūšnę, bet dabartinis me- 
'ras sukaupia kapitalo naujiems namams statyti ir griauna lūšnas. Pastatęs naują namą, matomą paveikslo vi* 
.duryje apgyvendina lūšnose Gyvenančius žmones, lūšnas išgiauna, o jy vietoje stato naujus ^augias gy<
i venamus namus. Jie pritaikyti kiniečiams, viskas labai suglausta, bet švaru ir sveika.

Nepriklausomoje Lietuvoje veikė Lietuvių Frontas, 
specialiai sudarytas prieš Lietuvių Krikščionių Demo
kratų partiją. Į Lietuvių Frontą susispietė visi jaunesni 
katalikų veikėjai, kurie nenorėjo pasinaudoti vyresnių 
jų patirtimi ir gilyn šaknis leidžiančiais demokratijos 
principais, kad galėtų užimti partijos vadovybę ir pada
ryti karjerą. Vieton demokratijos, jie Įsivedė vado prin
cipą, kad galėtų organizuotai ir pagal Įsakymą ne tik 
sunaikinti veikslesnius krikščionių veikėjus, bet atsis
toti svarbios lietuviškos politinės grupės priešakiu.

Amerikoje Lietuvių Fronto organizacijos nėra. Čia 
veikia Lietuvių Fronto Bičiulių organizacija- Jai priklau 
so visa eilė katalikų, kurie nori kalbėti visų katalikų 
vardu ir Įsakinėti Amerikos lietuviams, ką jie turi dary
ti visais svarbesniais lietuviško gyvenimo' klausimais. 
Amerikoje Įsistiprinę marijonai ir pranciškonai, Ameri
kos lietuvių krikščionių demokratų įsteigtą ir sukurtą 
spaudą atidavė frontininkams. Kaitaliodami LB nuos
tatus prieš kiekvienus rinkimus, naudodami balsavimus 
paštu”, atsisakydami traukti teisman rinkimų klastoto
jus, jie užvaldė JAV Lietuvių Bendruomenę. Naudoda
mi spaudą-ir šios organizacijos likučius, jie bando ir to
liau ardyti Amerikos Lietuvių Tarybos vedamą naudin
gą politinį darbą.

Iš pranciškonų frontininkams leidžiamo Darbinin
ko matyti, kad jie rengiasi atgaivinti visiems lietuviams 
žinomą “rezoliucijų” darbą. Savo laiku Kalifornijoje 
buvo pagarsėjęs tūlas Valukas, kuris buvo sudaręs “re
zoliucijų komitetą”, visą savo veiklos metą nepajėgusią 
pravesti nei vienos vertingesnės rezoliucijos. Dabar 
frontininkai jau ruošia “rezoliucijų žygį”. Jie Įsitikino, 
kad vienas žmogus jokių rezoliucijų JAV kongrese ne
praveš. Jiems reikalinga platesnių visuomenės sluoks- 
r.ių parama rezoliucijoms pravesti. Rezoliucijų žygiui” marijonų samdomas redaktorius net pradėjo, “pątvirtin 
jiems reikalingi pinigai ir lietuvių parama. Darbininko tojų’’ Judo grašius skaičiuoti, bet šiandien- jis jau ven- 
redaktorius šiuo reikalu taip rašo:

“Praėjusiame kongrese nepavyko nė vienos iš 
stipriųjų rezoliucijų pravesti, f 
jam kongresui, pradėtas darbas tęsiamas toliau: singomis prielaidomis, kokioms Darbininko redaktorius tas” rezoliucijas kongreso kambarių valytojos turės iš-. 
Įneštos aname kongrese rezoliucijos Įnešamos iš savo straipsnį grindžia, tai jie gali būti tikri, kad Įneš- nešti dėžėmis, kaip išnešė visas Valuko rezoliucijas.

PATRIOTINES ORGANIZACIJAS
OKUPANTO PATAIKŪNAI GRIAUNA

(Tęsinys)

Laimėjimas tame, kad J. šių-1 dieną ir kitas patriotines šven- 
šis tapo pašalintas iš S. židinio ' tęs”. Jo kalbai pritarė visa 
valdybos ir kartu atstovavimo ’ ALOS Tarybą. 
Alos Taryboje. -Taip pat paša
linti buvę kandidatei į S. židi- gas: 
nį: Aleksas Mičiudas, kunigas;metų sukaktį. Iš Bs. Aires da-._ .
A. Steigvila ir kiti. Tai kairio- lyyąyo Susivienijimo Centro straipsniais puošė LĮėtuvps oku-| 

skiriant kasininką, A Burbą), velkis ir kiti valdybos ir ne vai-į są”\ Dabar-tas Ryšelis pila 
kuri dirba prieš patriotines or- dybos’ nariai, ALOS Tarybos5 straipsnius per, savo sąjungos ’g 
ganizacijas, tarnaudami Lietui I pirm. Juozas Štalioraitis, iždinio-, draugo Nainio leidžiamą “Rą- f 
vos pavergėjui. Ir Į ALOS Ta-įkas. J. šiušis. Parapijos klebo- šaulio- Lietuvį’’ ~ į 
rybą, skirs savo sąjungos narį, pis^ kunr J. Petraitis, (atlaikė mi? |^ niuosę Ryšelis sdgeba vadintikį- | 
arba atitrauks S. Židinį'Kjus^adel?ri|iūs ir > tųs niekšais, ir kitais žodžiais.1

- ■ Ę.vietipti po visą pąsaulį lie
tu viąi p^trįotai, lygiai 'ir Argen
tinos lietuviai, suras būdus pa- ; 
stotiTkelU rišdaigūnams, kuine

’j tarnaują Lietuvos pavergėjui. |

Apgailestautina, kad religinė, 
patriotinė liet? spauda Argenti
noje pajamų sumetimais^ bijo 
rašyti tiesos žodžius prieš Lie
tuvos pataikūnų susidarytą są
jungą../ B.

(Pabaiga) -•

siąs dieglys J. Mičiudui — tai' 
ALOS Taryba, Birželio pradžio
je, pasitarime pas J. Mieiudį su 
sąjungos nariais, Ryšelis pasa
kė : ALOS Taryba šiais metais' 
turi būti sunaikinta.

Kadangi pats Mičiudas ne^ 
moka lietuvių kalbos rašybos,; 
tai Įpareigojo savo sąjungos vy-įS 
riausią narį L. .Ryšelį rašyti,

pa j ėgus. Pirma . Ryšelis savo

resus įneštos, jeigu jos bus paremtos melu ne tikrais jo sparno sąjungos valdyba (iš- valdybos pinų-kas Juozas De- panto pataikūno leidžiamą “Bal-1

faktais arba šmeižtais. Ta pats Darbininko redaktorius, 
tiek susižavėjęs ruošiamu rezoliucijų žygiu, pačioje savo 
straipsnio pradžioje šitaip apie Anierikos politiką ir at
sakingus pareigūnus pasisako; ...

“Masės lietuvių, visa eilė amerikiečių televizi
jos ir radijo komentatorių ir laikraštininkų po Hel
sinkio konferencijos sutiko, kad ^Pabaltijos kraštų 
po Antrojo pasaulinio karo pardavmias'Sbviėtų Siį 
jungai buvo patvirtintas.’ (Ten pat.)
Šiandien kiekvienam žmogui turėtų būti aišku, kad 

šitokį dalyką skleidė gerai organizuoti sovietų propa
gandistai. Taip kalbėjo j amerikiečių redakcijas sulindę 
sovietų imperializmui tarnaujantieji sąmoningi ar ne
sąmoningi parsidavėliai; Oficialūs JAV- vyriausybės pra 
nešimai sakė, kad Helsinkio aktų šitaip interpretuoti 
negalima, kad. tai esanti tiktai ’ komunistų skleidžiama 
interpretacija, bet Darbininko redaktorius ir po dviejų 
metų kartoja tą pačią komunistinę propagandą. Vienas

gia tokią komunistų propagandos anti kartoti.'
Jeigu frontininkų organizuojamo b“rezoliucijų žy- 

Susirinkus nauja gion iniciatoriai pagrįs savo rezoliucijas tokiomis netei-

JANINA MONKUTĖ MARKS

AZIJOS PIETRYČIUOSE
Komercinis Hong-Kongas, Tropikinis Tojus ir 

Kontrastų šalis Indija. Žodiniai eskizai.
Vyras praneša, kad už poros savaičių vyksiąs į 

Oricnta prekybos tikslais, paimsiąs laip^pat sūnų Da
nielių. kuris yra geinalogas ir dirba šeimos firmoje. 
Ar aš nenorėčiau kartu vykti? Kur čia nenorėsi? Toks 
klausimas? Man tik pamint k keliones, aš per porą die
nų susitvarkysiu. Sūnus Paulius paliekamas pas vyro 
seserį, katę. “GerbiP ir kambarines gėles šeimininkė 
prižiūrės, pasas tvargoj, vizos gautos, svarbesniuose 
viežbučiuose vietos teleponu užsakytos, keletą adatų 
į šlaunį įdurta ir aš jau pasirengusi kelionei.

Kiekvienas paimam po vieną čemodaną ir rankinę, 
užsisnešamą valizą. Apsiribojam 14 svarais asmeniui.

Pirmai sustojimas Hong — Konge

Ilgas skridimas didžiuliu lėktuvu Sėdžiu kol nu
gara nutirpsta, atsigulu, pasivariau, bandau skaityti, 
pažiūriu j filmą. Ras keletą valandų mus valgydina, 
visokius gėralus siūlo. Nutupiam Tokijo aerodrome. 
Keičia lėktuvo kapitoną ir palydą. Lėktuvą pripila 
benzino. Pora valandų lūkuriuojame čia, kol vėl tęsia
me kelionę tuo pačiu milžinišku paukščiu.

Pagaliau pasiekiam Hong-Kongą. čia naktis, o 
i ’i ~ ne tik valandos, bet ir dienos susimaišė. Mūsų 
jau iut. *? “Mandarin" viešbučio atstovas ir šoferis 
su masina.

Ksam bu v Hong-Kongc prieš kokius 6 metus. Di
delis progresą . jau ir povandeninis tunelis jungia

Hong-Kongo salą su Kowlunu. Lūšnos griaunamos, 
j statomi prekybos centrai ir modernūs viešbučiai, čia 
1 beveik visos laisvosios vakarų valstybės turi savo ban 
kų skyrius ir prekiauja su Raudanąja Kinija.

Pailsime ir iš ryto einame į biznio įstaigas. Hong- 
Kongan atskridome pirkti BurmOs jade. Burmos ja
de (džėd) akmuo į Hong-Kongą importuojamas neap 
dirbtas — gabalais. Čia jis pjaustomas, šlifuojamas, 
drožinėjamas ir parduodamas. Tai labai kietas įvai
rių spalvų akmuo. Jo randama baltų, rudų, geltonų, 
violetinės spalvos ir žalių. Populiariausias — žalios 
spalvos. Vienas iš brangiausių — taip vadinamas "Im
perial Jade\ Jo spalva ryškiai žalia kaip žalių obuo
lių žievė. .

Taivano jadč arba Nefritas iškasamas Ta i va ne. Jo 
spalva daug tamsesnė, jis nepermatomas ir yra daug 
pigesnis. Jis taip pat vartojamas papuošalams, bet jo 
kokybė prastesnė. Komercinis j adė (nefritas4 irgi 
randamas Amerikoj ir Meksikoj, kiniečiai tiki žalio’ 

įjade magiška galia. Jį dėvi ant kaklo arba sumalę į' 
I miltelius geria vaistą nuo visokių ligi|.

Hong-Kongo Kawluno pusėj yra gatvė, kur j adė 
pa rda vinė j omas ant grindinio. Prekybininkas pasitie
sia paklodes ir ant jų sukrauna šimtus apdirbtų pa
puošalų, naujų ir senų, l ik derėkis i| pirk. Daugumoj 
šios prekės nelegaliu būdu įvežamos iš Raudonosios 
Kinijos, o isiunčiant į Ameriką legaliu būdu, reikia tu
rėti pažymėjimą. Taip pat aplankome kitas dirbtuves* 
perkam melachitą, aneksą, koralą ir'kt.

Kow — Ikonas — devynių Slibifių Teritorija

Hong — Kongo miestas perima vąndenį, mėsą Ir 
daržoves iš Raudonosios Kinijos. Kovv-Loono teritorija

1977 m. kovo 27 d. “Mindau-
» -. - -’ ' ~ - ■ J 5 -Ą 3F *

šventė savo gyvavimo 46 šmeižti kitus. Tam Ryšeliu gaus-

kiti svečiai *
Liet. Centro valdyba- įū; jos

Tarybos, kaip .padaryti su L.
Centrui J.j'Mičiiidui Įsakius. -

Berisas. mieste, nuo Bs. Ai- pirmininku Juliu Mičiudįj nėr 
res 40 klm.,'^vena daug lietu
vių. Daugiau .40 metų ten vei
kia pątrijotinė, religinė organi
zacija“Mindaugas”. Kita yra 
“Nemunas” — tai kairiosios pu
sės draugija, pataikaujanti Lie
tuvos okupantui. Prieš 2 ar 3 
metus “Nemuno” valdybos du 
jaunuoliai atvykę Į ALOS Ta
rybą reikalavo, kad Vasario 16 
diena nebūtų minima: Lietuvos 
nėra, kokią ji buvo, reikia mi
nėti dabar ten esančias šventes.
Alos Tarybos pirm-kas' tuo lai- • j unga uoliai dirba, tikslu sugriau- 
ku buvo Aleksas Mičiudas. Jis ti patriotines organizacijos, va- 
pasakė: mes esame~lietųviai, mi- dovaujant ;L. Centro* valdybai su 
nėjome ir minėsime Vasario 16 (jos pirm. J. Mičiudu./ Didžiau-

dalyvavo “Mindaugo” draugijos 
minėjime, nes patriotinėsįprga- 
niząęijos Lietuvos okupanto pa
taikūnams gadina širdį. /

Kai “Nemunas” minėjo' savo 
gyvavimo sukaktį 25.V.77 m., 
tai dalyvavo visa L. Centro val- 
tdyba su jos pirrp-ku. Juliu MĮ- 
čiudu. Be visų linkėjimų, L. 
Centro pirm. J. Mičiudas įsirą- 
šė net nariu.

Liūdna padėtis Argentinos 
tuvių kolonijoje. Okupantų

nuomojama iš Raudonųjų. Visiems Įdomu'kas atsitiks 
po 30 metų kada nuonios terminas išsibaigsr

Bet gyvenimas eina savo keliu. Įlankos pripilamos 
akmenų ir ten statomi nauji dangoraižiai. Iš susikim 
susiu lūšnų, žmonės perkeldinami į juos. Gatvės pil
nos krautuvių, ypač juvelyrų daug. Lentynos lūžta 
nuo auksiniu laikrodžiu. Natham Road — čia centrinė 

' prekybos gatvė. Ir ko čia negausi. Languose išdėlioti 
prancūzų madų kūrėjų pavyzdžiai, itališki balai ir 
rankinukai, švediškas kristalas, angliškas parcelanas 
ir t. t. Ir vis daug žemesnės kainos kaip Chicagoj. ša
lutinėse gatvėse kūrėjų kopijos, taip tiksliai imituotos, 
kad neatskirsi nuo originalo. Kiniečiai moka kopijuo
ti. Gucci, rankinukas—kaip tikras, Ralston kostiumė
lis— kaip originalas, niekas neatskirs. O kaina tik 
trupiniai, palyginus su originalo kaina.

Pakeliui parkai, kur seni žmonės mankštinasi — 
kalistenika. Pamažiukais, lyg baletą šokdami pakelia 
vieną koją, pasisuką, paskui nuleidžia. Pakelia kitą 
koją — ir vėl tas pats. Pasisuka, palinguoja, pritupia.

Kapinės. Žmogus laidojamas sėdinčioj pozicijoj, 
atgręžtas į jūrą. Po kelclos melų jis iškasamas ir kau 
lai sudedami į molinį indą, šeimos juos daugiausia 
laiko namuose.'

Įlankose pilną kinietiškų gyvenamųjų laivų “šam
panų ir- “džiurkų”. Daugelis žmonių gimsta užauga, 
ir miršta laivuose. Jie verčiasi žuvininkyste, transpor
tu. Realistinės akys išpieštos ląivų priekyj, kad jie ge' 
rišu po vandeniu matytų. iVala — vala laivukai zuja 
iš vienos vietos į kitą. /

Hong-Kongą kankina taifūnai ir smarkūs lietūs, 
todėl šimtais "tų laivukų susispaudę taifūnų įlankose 
apsaugot
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Akis pafrąpkįa spalvotos, keturkampės ar apskri- 
i tos dirbtinų gėlių iškabos virš restoranų. Tai rekla
mos. pranešimai, kad toks ir toks iš garbingos šeimos 
veda .tokios ir tokips garbingos šeimos dukrą. Kviečia 
visus draugus ir pažįstamus ątvykti puotai. Aišku, su 
dovąnppiis. Kuo tur|ingesflės šeimos tui didesnės ir 
margesnės iškabos.

Vykstame prie. Raudonosios Kinijos sįenos. Užli
pant Į'kąlųą. Roc|os rąnka pasįektpm —r jj čia pat, už 
upės. Žmonės iy^ių laukuose dirbą. Clqq trobesiai su 
naikinti šaJja upps, nes per daug bandyta į laisvę plau 
kti. Sargybinįai vaikšto pakraščių.

— ^ądąjnę, fptografuękitę nąane -r- prašo sena 
kiniečių ppra, tradiciniais juodąis yū^aįs apsirengusi 
su plačįąbrylėrųis šiaudinęmią skrybėlėmis juodais 
vuąlįais,apgaubtomis. Į v /.Ą

— Misis, ir — įkyriai didelėmis akimis žvel
gia kokia aštuonmetė mergaitė, kūdikį ant nugaros už 
sikabinusi ir valgomąjį šuniuką (hot dog) rankose su
spaudusi. (Sakoma, ką<j keptas šuniukas labai ska
nus.) Tai Raka genties žmonės. Jie religingi budistai, 
kadaise prieš šimtmečius ątsibastę į šią terįlųriją iš 

[šiaurės. Jų kalba visiškai skirtįpga nuo kitų fcįąiečių. 
įtaka labai darbštūs ūki ai ūkai, auginą Mo
terys apdirba visus laukus, o vyrai pręlųauja.

Komercinis Hong-Kongas — kaip bičių avilys. 4 
milijonai žmonių, (daugumoj paįėgįliai jį Raudonojo

(Bus daugiau) -

skaitykite ir rEĄTINCTK 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS’'

4 — NuBwo, Cblouro 8. IH. — Wednesday. AiraTUTlW?



I
turi garbinti jį dvasia ir

džio mėnesį karūnacijos paga-

belieka darvt su' jas— nuo 35. arkliais traukia- tas 6 pėdu aukščio ir 15 pėdu ** palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
S niekintojais ir'karietos ir susiu iki auk- pločio 2 tonų sostas, raudonu tTačl?u. amhnąji gyvenimą bus pripa-

ir. _ r , r zinti tik tie, kūne klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

pox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

mo-tmūsų jaunieji mokyklinio am-; 
kyklose mokinių įkaičius la- želio vaikai, tą visa ] 
bai mažėjąs. |

Draugo” redaktorius Br. buvo, dargi šalia sovietinių 
Kviklys savo laikraščio Šiolmoderniųjų žemės apdirbimo 
piėn. 3 d. laidoje skundžiasi,- lt javų surinkimo būdų, kad 

;kad mūšų litoanistine.se i
pamatę,! i° Pasaulio juodųjų valstybė-

i velvetu aptrauktas. Liejyklos

AKUŠERIJA ir moterų, ligos 
ginekologine chirurgija 

6449 $o. Pula*ki Rd. (Crowford 
Medical Buildins). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

Nauja Afrikoj pramoga 
Imperatorius Bokassa I
PARYŽIUS. — Jo Imperato

riškoji Didinybė Imperatorius 
Bokassa I iš Centrinės Afrikos 
Imperijos, suvargusios Trečio-

kyti jojimo 
liumi ir kaip išbalansuoti sto
vint imperatoriškos karietos 
užpakalyje. “Kavalierius’* ap
moko prancūzų farmėnai,
pratinant stačiomis stovėti ant! 
laiptų, pritvirtintų prie pa
prastų ūkinių ratų.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

Westchester Community klinika 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, 
VALANDOS: 3—9 oaroo aienomxs ir

TeL: 562-2727 arto* 562-272*

Rmu Gl 8-0673

DR. W. E1SIN-EISINAS
, AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CH1RURGUA
6132 &». Kedzic Av«w WA 5-3470

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-0O0t.

TEL. — BE J-5W3

Jis nurodo ir to njokinių iųa vo tautos ir mūsų ginamos nuo uinmkus iki ateinančios gruo- 
žėjimo priežastis — tai tos, f-bolševikų Lietuvos. ' - . _ _.
kad, kažkokie “patriotai” (svej; l£aa tada tėvams ir visiems, nunli reikalingas parafernali- skulptoriaus Brice 'projektuo- 
limženkliai Kviklio) puolą n>ū* lietuviams L„„„___ ____
sų švietimo- vadovus, mokytp-1 tąjįs Lietuvos niekintojais, i 
jus, švietimo darbu o tojus ir1 
vadovėlių autorius.

Tai redaktoriaus išmislces f * ..
- * - • -į l

Mokytojų jr kitų švietinjo. 
darbuotojų ijiekąs mųs'ų lietu
vių (ypač patriotų* nepuola, o 
tik geros valios lietuviai- nuro1 
do neregistruotos JAV LB 
Švietimo Tarybos klaidas^ ypač 
gi jos išleidimą i lituanistines 
mokyklas įvedimą- Lietuvos ir 
mūsų tautos savo vaizdeliais iš
niekinantį vadovėlį; su kuriuo su
sipažinęs mūsų mokyklinis jau 
nimas ne tik nęsusižavės lietu 
vių tauta, bet tiesiog gėdysis 
prisipažinti lietuviu. Kaip gi 
patinka Br. Kvikliui ir jo sė-

"Dievas yra dvasia ir jo garbintojai
tiesa". —. Jono 4:24. '
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdies sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 

Esamuoju laiku nėra daug
prieš amerikiečius gėdinsis sa užsakė pas prancūzų me-. \

.Normanui jo j e, Gisors kaimo (^ytas tikros širdies, dvasioje ir tiesoje, 
kalvėje-liejykloje atlicjamas ’ tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 

pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės

inŪ6U vajkup demoralizuoto-Į 50 karūnos. 
Jaųjv kovoti ar tylėti?

Mes turime daug ir gerų mo 
: ky toj ųv kurie su ta blogybe ko
voja. kiliu balsų, kati tas bol
ševikinės. propagandos vadovė

DR. A. B. GLEVECKAS breliąms, pvz,*. tame vadovėly
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 r d Street 

Valandos pagal -susitarimą

į veiveiU apirauKtas, lUejyKlOS yjsj žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 
: darbininkai perspėjo, kad pa-r rosieįi? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite ne-

į mokamai. Rašykite: ■ _
F. ZAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

t Tai bus pirmoji imperato-l . ... . ; J • {
i . . _ ■ i ties Bokassa įsakvmu, niekasriaus karūnacija tAfrikoje per 
47 metus; po paskutiniojo Abi 
sinijos (Etiopijos) imperato
riaus Haile Selassie vainikavf

dar negali tame soste sėdėtL 
Jis nori pirmas tame soste pa
sirodyti pustrečio milijono (2.J 
6 miL) savo “iinpeęijos” 241;- 
303 ketvirtainių mylių plote.

J. Pr. Laidotuvių Direktoriai

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

lis būtų iš Htuan, mokyklos iš- nio 1930 metais.

Bokassa I karūnavimo pro-! didesniame už Prancūzija, išsi 
cesijoje Bokassa pasirodys mi- blaškiusiems piliečiams, kurie 
nionjs dulkėtose sostinės Ban- turės tas begalines sąskaitas iš 
gui gatvėse, vežamas auksinė- mokėti.
je, brąngakmenimis išdabintoj 
j.e 8^ tonų karietoje, kurią 
trauks Normandijoje užauginj

• ti ir atrinkti 35 balti žirgai, i 
Bet jei nebus galima surasti, 
visus grynai baltus 35 žirgus,!

į imperatorius.su(iko priimti bal I „ , ... . , ,■ - - ’ Kurt Waldheim atvyko čia pra
ėjusį sekmadienį dalyvauti kon
ferencijoje dėl rasinės segrega

ijąita^ bėk vietoje jų paklau
siusį ta ‘nepaliečiamoji’ Br 
Kviklio “Švietimo Vadovybei” 

.savo klaidos ne tik nepataiso, 
o. tuos, mokytojus persekioja ir 
begėdiškai veja j uos iš mokyk 

,lų> kad jų mokykloje visai ne 
būtų, kad tose n.evą lituanisti
nėse mokyklose mūsų vaikai 
būtų nuodijami prokojn-unistį 
ne propaganda, štai, kodėl daų 
gellis .lietuvių tėvų neleidžia 
savo vaikų į tas jų sielas nuo
dijančias mokyklas, nors žino 
ma yra ir kitokių tėvų tokių, 
kuriems išvis lietuvybė nerū
pi.

Taigi, “Draugo’ ’redaktoriui 
Kvdiui, visą laiką savo laikraš 
tyje tą probolševinės propa- 

įlgandps vadovėlį gynusiam ir 
daugiausia kuliamomis masino;neleidusiam jo pašalinti iš Ii-’ 

tuanistinių mokyklų, dabar gi 
sulaukusiam labai “gražių” tp 
savo darbo vaisių, noriu pasą,- 

tfcy.ti sekantį:- 
Į Samdytasis marijonų redak 
toriau, sulaukęs savo “gražių 

į darbo, vaisių, neverkšlenk, ki- 
;ljems nesiskųsk, bet, anot mū 

•tsų liaudies, išminties, ką. pasė
jai, tą ir ptauk!

I Jonas lyavuliunas

Mažeika & Evans

LAGOS, Nigerija. Jungtinių
i Tautų generalinis sekrttorius

tus su pilkais taškais po $4,000 
kiekvieną.

r Penkiolika ‘kavalierių” iš’ cijos Pietinėje Afrikoje, pareikš 
Bokassa imperatoriško dvaro, damas, kad aparteidas yra “pa- 
išsiųsta į Nprniandiją pasimo-l smerktas pražūti”.

pavaizduotas medine žagre pri 
mitriausias žemės kapstymas 
su vienu įsikinkytu kuinu?

Kaip patinka jam, toliau, pri 
mityviausias javų kūlimas, dar 

" gi ir moteris su spragilu, kada 
Lietuvoje “prieš bolševikų oku EUDEIKISpaciją- žmonės javus, kūlė gi DAIMIDGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

O-’M-

Tek WA 5-8063

. ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Baur

' dažai. Speciali pagalba kojoms. 
? (Arch Supportsj ir t k

D AN KURAIČIUI

i

i

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

t
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

i 
i'

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3397 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

- BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1903

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VIrgmU 7-6Ū7I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hills, HL 974-4416

Mirė

Avenue.

I

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIUKAI 

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 ■
1 karina akis Pritaiko akinius ir

. “contact lenšes”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tnč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS
IKXJTV, PŪSLĖS Ir

PROSTATOS CHIRURGIJA 
.' ‘2656 WEST 63rd STREET 

'ZaL anlrad. nuo l—i, po pietų, 
setvirud. nuo 5—7 vaL vak..

Ofiso telef.: 776-2880
"r rtaujas rez. telef.: 446-5545

mis, o jei kas kuldavo, ir spra
gilais, tai ne moterys, o vyrai 
ii; tai ne tokie mizerijos, kokie 
parodyti tame mūsų jaunimą. 
su taisvaja Lietuva supažindil 
nanėiajme vadųvėlyje? 1 Tokių 
mizemų. vaizdelių, parodau-, 
čių tame vadovėljue mūsų lie 
tuvą nuskurusią, sunykusią ir 
mizerną, kokios mūsų nepri- 
klausomvbės metais visai ne-

U . .ŪK. VYT. TAURAS
; ... ,,DrrOJAS IR CHIRURGAS

k^enA.a praktika, spec. MOTERŲ ligos 
ė-<3^. w-gSJ $TR£BT

e ' 8-1223 . .
VAU; pirm., antradų trečiad, 

tr pehkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštaoie- 
2-4 vai. popiet ir kitu, laiku 

Š pagal susitarimą.

2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

Z44i W ES I. I
Telefonai; PR. WM3 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros n 
Geno vrishių Krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn 

Tel. 499-1318,

PERKRAŲSTYMA4

MOVING
uetaimei — Pilna ji pd raudi

ŽEMA KAINA

M 0 V I N G 
Apdraustas porkraustymas 

ii įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

' Tel. 376-1882 arba 376-5996

j SOPHIE BARČUS
I RADIJO JEIMOS VALAHOOt

Yiiot programos IŠ W0PA 

1490. kIL A. NL

Lietuvi v kolba: kasdien nu® pir
madienio-iki penktadienio 1230 
— 1:00 vai. popet — SešU<Venj 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:3C

TalaL: HEmlock 4-241J 

7159 So. MAPLEWOOD AVI- 

CHICAGO, ILL. *0629

Mylimam draugui ir mecenatui

1 •-* • • • - 
mirus* dukterėčią Kalherine Paliokams, sūnėną Carl D.
Malinską įr-kitus gimines, Amerikoje, taipgi Lietuvoje nuo
širdžiai'lipančiame ir kartu liūdime.

CH1CAGOS LIKTU VIŲ “P1RJ1YN” CHORAS

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek : Y Ard* 7-1741-1712

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

te ARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef-: TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MODERKISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TWTOMOBIUAMS PASTAITTl

DAN KURAITIS
Gyv. 12400 S. 68 CL, Palos Heights, Illinois

1077 m. rugpiūči.o 22 d., 1:00 vai. rytu, sulaukęs 83 metų am-
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Šaukoto pafap..

Amerikoj,e išgyveno 67 metus;
Paliko nuliūdę: dukterėčia Kalherine Paliokaitis, sūnėnas Gari D.

Malinauskas, ir daug kitų gimimų* draugų bei pažįstamų.
Lietuvoje liko sūnėnas Mataušas Kuraitis su šeima ir 2 dukterėčios

Julija ir Joana su šeimomis.
Velionis buvo mirusių Greičių šeimos sūnėnas.
Priklaupė Lithuanian Chamber of Commerce, Amerikos Lietuvių

Taryboj, Balkuj, Miami Lietuvių Klubui, buvo rėmėjas Lietuvių Vyčių, 
^iį'toyu, ig Lietuvių, Operos ir direktorius Standard Federal Savings.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Ęyans -koplyčioje^ 68-15 South Western

Ketvirtadienį, rugpjūčio 25 dieną 10:00 vai. ryto bus atsisveikinimas 
it po to lydimas iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. DAN KURAIČIO giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami- dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą
ir atsisveikinime.

Nuliūdę lieka:

Dukterėčia, sūnėnas, gimines.

Laidotuvių direktoriai Evhn^ ir Sūnūs. T<-l. 737-8600.

Chicago*
Lietuvių 
teidotuvių 
Dire k torių
Aseociacijos

litoanistine.se


APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUSdiimiHtii SBto

• Norint iškepti lietuvišką ru
ginę duoną, reikia turėti rau
go, kuris Lietuvoje būdavo in 
dividualus kiekvienos še mi-

SU

•m. m.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
♦ Esu gavusi keletą laiškų 

prašymais duoti lietuviško ku
gelio receptų angliškai. Toks re-

- Į ceptas buvo atspausintas Eco- 
įlinkės vis vitokio skonio. Sau- nomist laikraščio rugpiūčio 1/ 

tą skonį, neskolindavo ‘d. laidoj. Jį gavo iš Lietuvos gi- 
duonkubi musios prosenelės ponia Sue Al

bo Apie duonos raugą Draugo verth, gyv. Hickory Hills apy- 
191 nr. dr. Adomavičius taip ra-j linkėję:
šo: “Lietuviškoje kopykloje gauj Lituanian Potato Loaf 
site raugo. Jei nėra arti tokios 
pati pasigamink. Ruginius mil
tus sumaišyk su šiltu vandeniu 
ar pienu ir pridėk mielių. Po 
kelių dienų gausi raugą. Juo- 
ini ištrink medinio kubiliuko 
sienas ir dugną, kur užmaišysi 
duonai miltus. Iškepus duoną, 
palik dalį raugo dugne. Turėsi 
kitam kartui. Tą kubiliuką šva
riai užlaikyk, uždenk”.

Tenka pridurti, kad yra labai ^nS-
svarbu ne tik tinkainai duoną j Pour into ungreased loaf pan. 
užraugti, bet ir, atėjus laikui, Place in preheated oven at 400°

gojant 
kaimynėms savojo

6 Igs. white potatoes granted, 1 
lb. country bacon diced and 
fried with 1 smal onion diced, 
1 small can evaporated milk, 
scalded, 1 tsp. salt, 2 eggs bea
ten with pinch of salt.

Grate potatoes, add eggs, salt, 
evaporated milk and fried dic
ed bacon and onion: Mix well: 
Do not drain bacon fat after fry-

• Pakilus kavos kainai, jos; talo kainoms- ir didėjant infliacį 
vartojimas Amerikoje sumažė-' jai,cento nukalimas kainuos dau 
jo 17% ir yra tendencijos dar 'giau, negu pats yra vertas. Pra- 
mažėti, nes aukštos kainos lai- dedama kalbėti, kad centą rei- 
kysis dar vienerius metus. Pran- kia panaikinti, padarant kainas 
cūzija numatė, kad šiais metais apvaliomis, o pasitaikiusiems 
už brangią kavą teks sumokėti: nelygumams išlyginant iki penkė 
apie 1.4 bilijono dolerių. Kavos . tuko, nustatant pakėlimo ir nų- 
vartojimo mažinimui valdžia ’ leidimo taisykles. Cento likij- 
uždraudė jos skelbimus per te- mas ar jozpanaikinimas priklad 
leviziją. Skelbimai dar daugiau so kongresui. M. M škinytė 
padidina kavos bei kitų skelbia _ .-------------- r
mų gaminių kainą, kurią tenka T D II M 9 A I '
sumokėti vartotojams. * K U M r A 1

M. M škinytė

o

for 15 minutes. Lower temp, 
to 325° and bake for 1 hour or

tinkamai išminkyti. Lietuvoje 
jaunamartėms patardavo min
kyti tol, kol rasa nuo lubų pra- until folden brown and crispy 
ės va rėti... on sides.

*

SUNNY HILLS, Florida, skrendame sekančiais savaitgaliais: 
liep. 16—17—18 dienomis.
rugp. 26—27—28

Dėl informacijų kreiptis į: 
V. Belecką, 

New Yorke 212-382-6440.
J. Zubavičių, 
New Jersey 201-381-3198.
D. Dulaitį 
Detroite 313—549-6878:
J. Mikonį, 
Clevelande 216-531-2190.

Chicagoje 312—434-9655.

• Changing Times rugsėjo 
numeryje pranešė apie naują j 
virtuvės reikmenį — elektrinę 
vaisių ir daržovių skutimo ma
šinėlę. Ji švariai nuima žievę 
agurkams, persikams, kruč- 
kams, obuoliams ir kriaušėms. 
Įdėjus specialius peiliukus, nu
lupa žievę nuo pomidorų. Sku
timo mašinėlėje yra specialus 
elektronikos Įtaisas — eyer tip, 
sugebąs išimti bulvių dėmes ir 
akeles. Ten rašoma apie naują-u 
sias automatines skalbimo ir1; 
džiovinimo, mašinas su dauge
liu kontroliavimo Įtaisų pilnam 
ir dalinam plovimui, fabrikato 
arba medžiagos rūšiai, net tik 
skalbinių gręžimui.

• Monetų kalimo biuras turi 
problemų su vienu centuko .pa
kankamu pristatymu. Jų dide
lius kiekius laiko savo taupy-’ 
mo dėžutėse žmonės, o speku
liantai masiniai juos ..išima Jš 
^apyvartos. Denveryje numatys 
ta statyti pinigu kalyklą kai
nuos virš 50 milijonų dolerių, 
o vario ir žalvario atsargoms 
mažėjant, taip pat kylant to me j -

— Sharon E. Savickaite iš 
t 

Marquette Parko ir Marija Ke,- 
puraitytė iš Hickory Hills yrą 
paskelbtos Lewis universiteto 
dekano garbės studentų sąra
šuose.

— Vladas Pažiūra, Los Ange
les šv. Kazimiero šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos vedėjas, 
praneša, kad mokslo metai pra
sidės rugsėjo 10 d. 8 vai. ryto 
Lietuvių parapijos patalpose. 
Mokykloje veikia 10 skyrių, vai 
kų darželis ir 2 metų mokyto
jų kursai. Mokiniai, lanką kas
dien parapijos mokyklą, atlei
džiami nuo-pusės mokesčio, Sa 
vp atsišaukime Į tėvus vedėjas’ 
V. Pažiūra.rasa: “1. Ar jūsų vai 
kai-kalba,-skaito ir rašo lietu-F 
viškaiT^Ž.^ Ar "jie lanko ;šv?Ka-į 
zimiero - -parapijos kasdieninę 
bei šeštadieninę mokyklą? Jei j 
šiuos 'klausimus atsakymas yrą 

’neigiama^ tdi ar ne laikas rim
tai susirūpinti savo vaikų lie
tuvišku likim;;?"’ E > lf ‘' '

J’onas. Pranęulįs, - Lietuvos

*

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės kebauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

^ .American Travel Service Bureau
>^9727 S. Western Ave^ Chicago, UI- 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniųv laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apdlankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
§1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

e Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelione iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, UI, TeL 652-5707T

Cosmos Parcels Express Corp. A 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' r 

2501 W. 69M1 St., Chicego, IIL 60629. — TeL WA 5-2737 
3333 So. Halsted Chicago, IIL 60603. — TeL 2544323

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amenxos nevarių aienratoo neigtus Dei HetuvUxoi įpsudot pirmu- 
kuj ir atliekant būtinai pareigu aažbuua lietuvybė* iŠUkimni ikel- 
Himu Ninjienų platinimo vajui.

<AUJIEtOS tvirtai stovi ir kovoja Ltetuvaa Ir paarti Uotrrli lairrf, 
naldamoc ir neaidėdanuM i sandėriui m okupantali ar jx įriUo*

NAUJIENOS palaiko visai lietuvių demokratinei Zrapea. bendrai tnitlta- 
djai ir remia Ylių lietuvių bendruodua darbui bei tlkalm.

KAUJTKNOS atstovauja tyliąją Uetuvlq dauguma Hali pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gird Naujie
nas vra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vijų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
Raudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesiMk
KMNUOJA: ChlcagoĮe Ir Kanadoje matams — $30.00, posef motų — $108, 

trims min. — $350, vJonam mio. $100. Kitose JAV vfąfose mofama 
— $26.00, pusol moty — $14-00, vienam min. — 1230. UWorWue- 
te — $31.00 metama. Suslpažlnlmoi drožiama srveHt eemekaML

FraAemx naudoti žemiau esančiu atkarpą

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIJA NOREIKIENĖ 'J;

2668 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Dideli* pasirinkimas paros rūiles Jvalriv' praldv.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, I1L 60608 i

Q Siunčia  doL Naujienų prenumeratai, Inbillejtnfc) 
vajam proga paremdamas lietuvišką tpaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įaiparetgojinią.

PAVARĖ® DR VARDAS

ADRESAS

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

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

Jmnet Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina ♦ doL

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

eiKAGIETŠS fSPODŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO. HETUVO.. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 pat S1.50. Yra taip pat 
išversta J anglų kalbą. '

M. Zošienko, SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina £2.

D. Kuraltla, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturista Ir agitpropo propaganda bd 
užnuakarimaL Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žsmaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ!.

fte Ir kiti leidiniai yra granui > ,
NAUJI INOS C 1739 U. HALSTID ST^ CHICAGO, ILL.

afsHaafcaH <arb« viJandemUi arba užsakant palhi Ir 
M4 ar

BREDGEPORTE išnuomojamas bu
tas, 5 kambariai. $110.00. Telefonuo- 
tl 528-927R

kariuomenės kūrėjas savanoris 
ir majoras, mirė Lietuvoje su
laukęs 82 m. amžiaus. Velionis 
buvo Sibiro tremtinys. Liūdėti 
liko Stefa Leškienė, gyv. Los 
Angeles mieste ir kiti gimi
nės. ' .-
— Los Angeles skautų Stovyk

lavietės komitetas ruošia hava- 
jieiiško stiliaus vakarą-balių 
rugsėjo 17 d. parapijos salėje, 
Bilietus platina S. Abelkienė, B. 
Dabšienė, D. Navickienė,, R.Mu- 
lokienė, Ai Prišmantienė, J. 
Ugianskienė; G. Venckienė ir 
E. ‘Vidiigirienė.* “Lietuvių Die
nos” žurnalo tradicinis ;pikni- 
kas bus rugsėjo 18 d. McCam
bridge parke, Burbank, Cal. 
Pradžia 12:30 vai. popiet. '■

— Inž. Antano J, Rudžįo laiš
kas su pareiškimais apie Ame
rikos pramonės problemas ir 
žmonių pažiūras į darbą bei nė 
palankius įstatymus tilpo , Chi
cago Tribune ‘dienraštyje. Kun. 
Kazimieras Pugevičius iš Broo- 
klyno patikslina Peter Osnos 
straipsnį apie Rusiją ir tą pro
ga primena religijos ir tikinčių
jų persekiojimą okupuotoj Lie
tuvoje. i

— Romas Sakadolskis nuo 
rugpiūčio 22 (i- yra paskirtas 
Amerikos Balso lietuvių sky
riaus Europai korespondentu 
su rezidencija Chicagoje. Jis 
iki šiol dirbo Amerikos Balso 
centre Washingtone, D. C.

— Field Gamtos muziejus iš
leido informacinį leidinėlį “Jour 
ney” —vadovą po muziejų. Jis 
gaunamas prie ėjimo už 25 cen 
tus. Rugpiūčio ir rugsėjo ihėn. 
muziejuje gausu Įvairių paro
dų. Įdomiausios jų yra Iroquois 
indėnų virtuvė, Žmogus 'ir jo 
aplinka, Antropologijos žaidi; 
mas ir daug kitų specialių pa
rodų. Rūgsėjo mėn., muziejus 
bus atidarytas nuo 9 ryto iki 5 
vai. vak. Penktadieniais Įėji
mas nemokamas ir uždaroma £Į 
vai. vak. . r ,■ . .. . i

■ G1.' - ■'•‘I ‘ ‘ ' js
— Klevelando šv. Kazimiero 

lituanistinė mokykla, veikianti 
■prie Nuolatinės, Pagelbės Lietu-; 
viii; parapijos; rugpiūčio mėnJ 
27 d, 9 yal* ryto pradės darbą,; 
iikrindąųta , njakinių • ? -vasaros 
darbus £>ei pataisas, registruoda.
ma naujus mokinius ir vaikų 
darželio auklėtinius. Mokslas 
prasidės rugsėjp 10 d. 8:45 vai., 
ryto. Informacijas teikia mo
kyklos vedėja ir. direktorė V. 
Augulytė, tel. 841-0653.

• Vytautas F. BeHajus suda
rė rinkinį straipsnių iš lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čių 2-jė Nepriklausomybės de
kadoje. Dabs tų. straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m., dabs bečia Lietuvos žydus. 
Uiustruota knyga ūnglų kalboj, 
pavadinta “Ona”, bus išleista 
folkloro žurnalo Viltis 36-se me 
tinėse rugsėjo 22 d. Iki tol užsi
sakiusiems knyga kainuoja 2.50 
dol., vėliau kainuos $4. Užsaky
mus prašoma siųsti dabar: V.F. 
Bebajus, P. O. Box 1226, Den
ver, CO. 80201. (Pr.)

— Tauragės Lietuviu klu
bas kviečia visus į rudeninę ge
gužinę rugp. 28 dieną, tuojau 
po pietų, Bruzgulienės ąžuoly
ne, esančiame 8274 S. Kean Ave
nue, prieš Lietuvių Tautines ka
pines. Bus Įvairių valgių ir gė
rimų. šokiams gros Ramonio 
orkestras. (Pr.) Valdyba

— Dail ir Ponios Vaitiekūnų 
išleistuvės j Floridą ruošiamos 
š.m. rugpiūčio mėn.26 d.(pėnk- 
ta3.), 7 vai. vak. šaulių Namuo
se, 2419 W. 43rd St. Tuo pačiu 
bus pristatyta visuomenei V. 
Vaitiekūno parašyta knyga ir jo 
vėliausi dailės darbai. Bus ati
tinkama programa. Atskiri pa
kvietimai nebus siunčiami. Įėji
mas —auka, knygos išleidimui. 
Maloniai kviečiama visuomenė 
atsilankyti. (Pr.)

Ruošimo komitetas

RENTING IN GENERAL 
N u • m © t

Narnai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOK ĖJIMĄ IS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

\ PETRAS KAZANĄUSKAS, Plezdentas
2212 Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

1% AUKŠTO MŪRINIS, 3 miega
mieji, du vonios kambariai, gražiai 
išlaikytas Marquette Parke.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
nių krautuvė (Hardware) su
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis. ’ v }

namu

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

i

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

BUDRAITIS REALTY
. įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

• nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

, PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stoga$ gazu šildynlas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis muro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante.

i Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

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

/

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

REAL ESTATE
REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur
2625 West 71st Street

.Tel. 737-7200 arba- 737-2534

FLORIDA'S- MACKLE BROS. INC.

A famous name In Southern Building | -

Regionai Office Cameo Tower Build

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA doches 
Lithuanian Representative

Siuntimai į Lietuvą

P. NEDZ1NSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chlcsgo, III. 60632., Tel. YA 74930

HELP WANTED — MALte 
Darbininky Reiki*..

MECHANIC
SET-UP MAN

Experience desired, 9 paid 
Holidays, vacation, sick benefit 
insurance. 5:30 A.M. to 3:00 
P.M.

LADY LORA COMPANY
8340 S. Birkho’ff 

Chicago, JU.
(600 West)
487-9191

ELECTRICIAN
MAINTENANCE • '

For plant in heavy metals 
industry. x.

Steady employment with all 
company benefits.

' MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK J 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC. .

> *•

3426 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer)

MAINTENANCE MECHANICS J I
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC 

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

HELP WANTED — FEMALE 
Darblninkiy RoikU

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAL '3.

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai ■> >

KLAUDIJOS PUMPUTIS i
4358 So. Washtenaw Ave. i

. Tel. 927-3559 1

£

4-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
J Tiktai $98 pusmečiui, automobilio . 
Liability apdriudhnas pensininkams

-4M5 So. ASHLAND 
. IW 50^775^

. V.' ' < V

s*

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas . 
2646 WEST 69th STREET

Telef*: Republic 7-1941

4 M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, įiminlv 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra
šymai ir kitokį blankai

PERRY PLAZA MOTEL
11007 Park. Ava., Hot Springs, Ark* 

Albertas Ir Kastutė RožėnaI, Sav.
' Kambariai jr kitchenette vienetai.
‘ Spalvota TV, šildomas maudymo-
i si baseinas, telefonas, valkams Žaidi
mo aikštelė! Galima rezervuoti tat , 
501-623-9814.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pu rtenlnt®U

185 North Wabwh Av«m

(įstaigos) k
677-84S9

NORMANĄ
URŠTEINĄ

REIKALINGA moteris apžiūrėti 
4 rūmų flatą ir gyventi sykiu 
už dyką. Ateikite po 6 vai. v.

Izidor Rumcziks, 
916 W. 32 Street. BEST THINGS IN LIFE

DAN

EXPERIENCED
SEWING MACHINE

OPERATORS
HOWARD 263-6700.

ASK FOR LENKA
I - NAUJIENOS, CHICANO g, MX.

Ijail Frink Zipnllt 

if2O8’/i W.TSfh st.
GA 4-M54

SiMe F*rm Ule Insurance Company

W«dn»Miqrt Auirurt 24f 1977


