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IŠSIGELBĖJUSIEJI JAV BALIuNLSTAIDAUGIAU NEBESKRIS PER ATLANTA
*: Viduryje Atlanto sidabrinis baliūnas pateko 

į šaltą srovę, apledėjo ir nukrito
REIKIAVIKAS, Islandija. — Du patyrę ir pagyvenę Ameri- 

. kos lakūnai norėjo pasiekti. Europą baliūnu, bet jiems nepavyko.
Jų vairuojamas penkių aukš-1 = 

tų- sidabrinis baliūnas kelionę | 
pradėjo labai gražiai ir tvarkiu- 
gai iš Marshfield aciacijos ba-j 
zės pakilo, bet kai jis pateko 
didesnėn aukštūmon, tai netraUi 
kė į Vakarų- Europą, kaip'pra
džioj e buvo planuota, bet pasu-

, ko j šiaurę ir pateko į labai šal
to oro srovę.

Baliūnas pradėjo ledėti ir las I at,iatatydinti g avivalaybės 
tis žemyn. 47 metų amžiaus la
kūnas Bėn L. Abruzzo ir 44 me
tų amžiaus Maxie L Anderson 
bandė ir vėl iškelti baliūną bet 
jiems nepavyko.

Vėjo srovės baliūną
■ .2 . ■ sukinėjo ir daužė

Abu lakūnai norėjo būti pir
mieji, baliūnu pasiekusieji Va-

MILES
LEBANON

Resp. D. Block atsistatydins
CHICAGA, III. — Alderma- 

nas Dennis Block, vienintelis 
žmonių išrinktas respublikonas 
aldermanas Chicagos savivaldy
bėje, pareiškė, kad jis rengiasi

“PENKI PURVINIEJI” •
5 įmonės su 335 padaliniais 

tebeteršia JAV-bių vandenis
W SHING TON. — Aplinkos 

švaros a psa uga besi rūpinanti 
grupė Environmental Action 
penkias pramonės įmonių aso-

au* -- ^^**^*^*4^^

MEDITERRANEAN SEA

T«1 Am

ko. Daugelis patyrusių"skraidy- 
bandė perlėkti Atlantą, 

bet iki šio meto dar nei vienas 
. baliūnu Europos nepasiekė. Ma 

. tyt, kad Atlanto platybėje esan
čios vėjo srovės lakūnams dar 

. nėra gerai žinomos, jeigu jie ne
pajėgia persikelti į'kitą Atlan- 

■ to pusę.
Lakūnai Abruzzo ir Anderson, 

Amerikos helikopterio išgelbėti, 
- pareiškė, kad jie niekad daugiai! 

nebandys baliūnu . skristi per 
Altantą. Vietoj Europos, paki
lęs balionas traukė Kanados pa
kraščiais. Atrodo, kad baliūnas 

z. buvo patekęs į kelias priešingas 
oro sroves. Apledėjęs baliūnas 
pradėjo leistis žemyn, o apačio
je pateko į kitas sroves. Vėjas 
pradėjo baliūną sukinėti, kilo
ti vartyti.- Lakūnai laikėsi gon
dolos, bet ne vieną kartą jiems 
atrodė kad jau teks nerti į van
denį ir sutikti Neptūną. ■ • - * , ■ ♦
Juos sekė pakraščių sargybos

Apledėjus baliūnui, nustojo 
veike radijo prietaisai. Kurį lai
ką jie galėjo dar girdėti radijo 
žinias, bet vėliau ir tos žinios 
nutrūko. Laimė, kad vienas me
chanikas pritaisė priebaliūno i 
stipriu spinduliu pranešimus At
lanto viduryje iškeltam sateli
tui. Lakūnai žinių negavo, bet 
pakraščių- sargai visą laiką ži
nojo, kur tas baliūnas buvo. Vie 
toj Europos, atsidūrė Reikiavi- 
ko šiaurėje, o kai nakties metu 
nukrito į vandenį tai už kelių 
minučių ten atsirado Amerikos 
helikopteris ir ištraukė juos iš 
siaučiančios šiaurės jūros. Ba
liūnas vadinosi “Dvigubu Ere
liu.” ' A' -

reigų.
Respublikonų partijos vardu 

jis kandidatavo mero pareigoms, 
bet pralaimėjo. Chicagoje yra 
žymiai daugiau demokratų, negu 
respublikonų, todėl nėra vilties 
pravesti didesnį atstovų skaičių, 
į savivaldybę. Jis su šeima įsi
gijo namus Glenview apylinkė
se. Jis žino, kad turėtų gyventi 
Chicagoje,«bet jis nutarė pasi
likti Glenview sodyboje ir atsis
tatydinti 'iš aldermano pareigų.

* '-;j- Vt ■» ■: f ~tį' į.
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Nujovė šacha i 
sesers draugą; •'

ANTIBES, Prancūzija 
•no šacho sesuo Asraf atostogau
ja -pietinėje -Prancūzijoje, Riyie 
roję. Pirmadienio pavakęre pa- 
sikėsintojai bandė ją nušauti, 
bet jie nušovė-tiktai josios draū 
gą, važiavusį tame pačiame aū- 
tomobilyje, ir.sunkiai sužeidė 
šoferį. Pdlicija mano, kad patys 
iraniečiai, keršydami šachui, 
bandė nušauti jo seserį, bet jos

s visai nesužeidė, o užmušė josios
draugą.

Libane vėl prasidėjo 
mūšis Izraelio pasieny

Jungtinėms Valstybėms pra
dėjus tarpininkauti tarp Izrae
lio ir Arabų siekiant švelninti 
įkaitintą padėtį, pirmadienį smar 
kūs mūšiai Libano pietiniame 
gale, Izraelio pasienyje vėl vi
sas apraminimo pastangas paver 
tė niekais. Izraelio kariški lėk
tuvai skraido viršum Libano te-

ciacijas pavadino “PurvŲja 
Penkine”, kadangi jos stengia-'^ 
si sabotuoti Amerikos švaraus 
vandens programą. ' y ,

“Kolektyviai ta Purvinoji 
Penkinė (Filthy Five) atsto
vauja , industrijas, turinčias 
353' įmones, . kurios nelega
liai teršia mūsų nacijos van
denis”^ pasakė Peter Harnik, 
Environmental’Action veikė- 
ias- ” . .

Tos penkios pramonės ąso- 
ciacijos, vadinamos ‘Purvina 
Penkine’’, Elsektros Manūfaktū 
ros Chemikų Asočiacija; Ameri
kos Petrolįėjaus ■ .Institutas ir 
Amerikos Popieriaus Institutas.

Siūlo pūsles ir-diržus - • : • 
naujuose automobiliuose

•. LWASHHJGTON.. ~ Vartoto-’

Etiopijos gyventojai 
"celebruoja" diktatūrą
ADDIS Ababa. — Dešimčiai 

tūkstančių civilių pirmadienį 
maršavo sostinės gatvėmis, mi
nėdami trečias metines sukak
tuvės po imperatoriaus Haile Sel 
lasie nuvertimo. Kariuomenei ir 
karo pabūklams esant fronte 
prieš sukilėlius, parado eisenoje 
dalyvavo vieni civiliai, kurių 
saliutą priėmė 1974 metais val
džią paėmusių karininkų džiun- 
tos pirmininkas pulk. Įeit. Men- 
gistu Haile Mariam, kuris pa
sakė gavęs žinią, kad Sovietai ir 
Kuba žada suteikti “pagalbą”...
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Už poros dienu Washingtone ir New Yorke’ prasidės Artimųjų • 
Rytu taikos pasitarimai. Izraelis Snenori atiduoti arabams, kvarr> ?- 

i; dralėliais pšymėty žemiu. Belo, fiė nenori,tartis su palesti- 
T ' niečiaįs,^d Valstybes Departamentas s<ko, bef su palestiniečiai^.,;, 
į . y reikia tartis, jeigu norime pastovios taikos. □ - t

jų adro^aiM^Ri 
madiesį fetūoTlŽS 
tomobilių pramo 
kad jie “visi^, 
nių gyvybių vieškeliuose”j pne’ 
šindaniiesį^g^pūgĮėms, 
šams) arba »xtoniatjęiaĮi(s;^jr-. 
žams automobiliuose.

' Transport2cijos"'''s^<retoriaus 
Brock Adams paskeJbtaiš-'sAu- 
gumo standartžis, tos - sistemom 
bus įvestos visuose naujuose au- 
tomobiliuose tarp 1982 ir 1984 
metų. Kongresas, gali sekreto
riaus Adams potvarkius atmesti, 
priimdamas atitinkamą rezoliu
ciją. ateinantį mėnesį.

Žydų 5738 Nauji Metai
Izraelis praėjusį pirmadienį 

atšventė žydų 5738 Naujus Me
tus maldomis ir piknikais, ku
riuos saugojo nuo teroristų 
atakų sumobilizuotos policijos 
pajėgos. Ginkluotos sargybos 
buvo pastatytos prie sinagogų 
ir prie Raudų Sienos Jeruzalė
je, kur tūkstančiai žydų susirin
ko saulei leidžiantis sutikti pra
sidedančius 5738 metus “nuo 
pasaulio sutvėrimo”.'

tai, . 4

Į: -TtillšgAJ UIMĖJO RINKIMUS -
-tmc Konservatoriai pranašavo pralaimėjimą, bet 
r - gi įje surinko daugiausia balsy--
A < OSLO, Norvegija. — Vakar-konservatoriai politkai informa- 
vo-dideles tarptautines, žinių agentūras apie Norvegijos darbiečių 
pralaimėjimą, šiandien paaiškėjo, kad jie gavo daugiausia bal- 
sų ir pariameiite.turės daugiausia narių. ’

Premjeras Oyar -Nordii, ga-' - Gali dar būti viena kita maža

ritarijos, išilgai kautynių zonos 
Libano pietryčiuose, kur taip 
pat Izraelio toli nešančios pat
rankos bombarduoja plačia juos 
ta, tariamai teikia pagalbą de
šiniesiems krikščionims prieš 
kairiuosius palestiniečių parti
zanus. ’

Beirute JAV charg d'affai
res George Lane tuo reikalu tu
rėjo pasikalbėjimą su užs. reik, 
min. Fuad Butros, bet abudu 
atsisakė pasakyti ką nutarė.

ORAS Soviety Sąjungos prexid*nt*<, komu
nistų peril jos pirmasis sekretorius, 
sovioty kero jėgų merUles Leonidas 
Brežneves prisidėję prie sovhty karo 
jėgy efomlnįs gilios, praeit* pirmi-

ves paskutinius . davinius iŠ 
vidaus reikalų ministerijos, pa
reiškė, kad jo vadovaujama vy
riausybė pasiliks valdžioje. Se
name parlamente .darbiečiai tu
rėjo 62 atstovus,'o naujame par
lamente jie turės net 77. Centro 
pąrtija sename, parlamente tu
rėjo 12 atstovų, '©.naujame tetu
rės tiktai 3. Konservatoriai par 
lamente turėjo tiktai 19 atsto
vų, dabar laimėjo dar trilika 
naujų vitų, tai ji manė kad 
jiems teks valdyti kraštą, bet 
jie nežinojo, kad darbiečių lai
mėjimas yra žymiai didesnis.

Netiksliai informuodavo tarp 
tautines žinių agentūras, jie pa
rodė savo nesubrendimą. Krikš
čionys demokratai laimėjo 
vietą parlamente.

.Socialistai prakišo 
darbiečių sąskaiton

Norvegijos gryno plauko
cialistai daugiausia pralaimėjo. 
Socialistų partijos keli . vadai 
dažnai mėgdavo kritikuoti dar- 
biečius. Socialistai skaitė save 
kairiaisis, o darbiečius vadino 
sudešinėjusiau socialistais, berei 
kalingai laiką leidžiančiais refor
momis.

Praeito sekmadienio rinki
muose socialistai prakišo net 15 
vietų parlamentą o dadbiečius 
laimėjo tokį skaičių. Kairiesiems 
socialistams rinkimai davė smar 
kų smūgį. Praeitame parlamen 
te jie turėjo 16 atstovų, o nau
jame jie teturės tik vieną. Libe
ralai, turėjo du atstovus, du Ii-
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Retkarčiais pasirodys saulė 
Saulė teka 6:28, leidžiasi 7 KM <Hm| gavo H Jungtiniu Tiuty .okra- , ’ -«WvUa> u

toriavo Kurt WaldMbno taiko* modali KO UT M UJ am ą parlamente.

pakaita, bet laimėtojai yra tik
ri. Norvegai savo rinkiminius 
davinius skaičiuoja elektroniš-

Šveicaras tarpininkauja 
grobikams

> BONA, Vokietija. —Vokieti
jos pramonininkų sąjungos pir
mininką Hanns M. Schleyerį pa
grobusieji teroristai 'paklausė 
vyriausybės ir paskyrė tarpinin
ką. Jie pasirinko šveicarų advo
katą Danis Payot, kuris sutiko 
vesti pasitarimus. Grobikai pra
nešė, kad jie yra pasiruošę nu
šauti biznierių Schleyerį, bet vy
riausybė nekreipia į grobikų nūs 
tatytą laiką daug dėmesio. Vo
kietijos pasisienyje gyvenantis 
advokatas .Payot yra pasiryžęs 
nadėti išvelbėti žmogaus gyvy
bę. Grobikai pareikalavo išsiųsti 
i užsieni 11 nuteistų grobikų ir 
duoti kiekvienam po 44.000 do
lerių. Vyriausybės sluoksniuose 
vyrauja įsitikinimas, kad reikia 
nutraukti pasitarimus ir suimti 
visus grobikus. 

• • •***—
Waldheim pas Brežnevą
Sovietų prezidentas Brežnevas 

pirmadienį Kremliuje konfera- 
vo su Jungtinių Tautų general- 
sekretoriu Kurt Waldheimu. Pa- 
.sikalbėjime buvę pabrėžta svar
ba “gilinti detentę” su Vakarais, 
pasakė JT gen. sek., o sovietų 
žinių agentūrai Tass, išvykda
mas iš Maskvos jis pareiškė kad 
turėjęs “svarbų ilgą pasikalbė
jimą draugiškoje ir nuošiddžio- 
je atmosferoj#”.

IZRAELIS PALESTINIEČIUS VADINA TERORISTAIS, ŽMOGŽUDŽIAIS
Principe sutinka tartis su palestiniečiais, bet 

nenori tartis su Jasiru Arafatu J
WASHINGTON, D. C. —Artimuose Rytuose neįmanoma pa

siekti nuolatinės taikos be palestiniečių Arabų ir Izraelio derybo
se, pirmadienį pareiškė Valstybės Departamentas. Bet koks tei
giamas susitarimas privalo būti visų konflikto dalyvių patvirtin
tas, įskaitant ir palestiniečius... Tai reiškia, kad palestiniečiai pri
valo būti pakviesti į taikos derybas.

Niekad Valstybės Departa- 
! mento oficialus pranešimas šiuo 
reikalu nebuvo toks aiškus ir 
griežtas. Pats prezidentas ir že
mesni pareigūnai užsimindavo, 

privalo būti

Reikalaus mirties bausmės 
industrialist© žudikams

BIRMINGTON, Ala. — Poli 
cija pareiškė, kad reikalaus. katj palestiniečiai privalo būti 
mirties bausmės teismo laukian pakviesti į taikos pasitarimus, 
tiems Tony Nplen, 24, ir Miss Pradžioje Izraelis piestu stojo 
Debbie Ann Andrus, 22, kune prje§ ke[ kokių palerimiečių 
yra kaltinami apiplėšę ir nužu- j kvįetjnią į laikos pasitarimus, 
dę Chicagos plieno pramoninių-! Praėjus pusmečiui Izraelio vy- 
ką Nigel Ąrlan, kiurio kūnas bu-. riausybė sutiko tartis su. palesti- 
vo rastas -ganykloje prie arklių. niečiais. bet jie nenorį nieko ben 
^tvarto Shelbyąj^kntyje, netoli - furėtj su Jasir Arafato vado- 
Birmmgham, kur prieš 3 savai. vaujamais palestiniečiais.-Pasta
tęs biznio reikalais buvo atvy- rieji kelis kartus įsiyefžAį Izrae- 
kęs± kaip Ogden 'Steel korpora-;^ laikomas-teritorijas,- užpuolė 
cijps Chięągoję^ ekzekutyvas. nekaltus ūkičįnkųs-'Įr jšžųdė di- ..

dol^ skaičių -atostogaujančių 
mokinių. Be to, Arafato; žmo
nės puldinėjo Izraelio lėktuvus, 
juos, sprogdino, keleivius vėžė į 

CKcHgėje -suimtas ir antras j Ugandą, juos žudė. Izraelis Ara- 
LoniHfc<Xodpge 33į . : kaltinamas. fato palestiniečius vadina žriiog- 
nužudymnu vyro Michael Rob-] žodžiais, teroristais, beginklių

5

ir,antras žudikas

bins, 31, Tr'moters Beverly Trųį- | užpuldinėtojais ir kt. • • 
tt, 26 metu amžiaus, abudu Norttt, 26 metu amžiaus, abudu Nort | Izraelio oficialus pranešimas 
hsidėje.'Young, gyvenęs 315’sakė, kad Izraelis nedalyvaus 
K 87 Strret, išgirdęs, kad yra tfaikOs derybose, jeigu ten bus 
ieškomas, atėjęs pats policijai 
pasidavė,

Antras kaltinamasis-, Youngo 
kompanionas Fred Reed, gyve
nęs 4539 N. Malden buvo suim
tas rugsėjo 3. d.

Kinai iššovė sviedinį 
užtaisytą atomu galva

Kinu žinių agentūra NCNA

oficialus Arafato vadovaujamos 
organizacijos atstovas. Moiše 
Dajanas net sekretoriui Cyrus 
R. Vance pareiškė, kad Izraelis 
nevyks i Ženevos konferenciją, 
jeigu Arafato vadovaujamos 
organizacijos atstovas toje kon
ferencijoje dalyvaus. Gen. Da- 
jan pasigyrė, kad be Izraelio Ar
timųjų Rytų taikos konferenci
jos nebus.

Egipto prezidentas Sa datas,
pirmadienį paskelbė, kad Kini- jma{ydamas konwiikuoU padėtį, 

patarė pirma sušaukti užsienio 
ministerių konferenciją Wash- 

lingtone, aptarti visus Ženevos 
, konferenciios klausinius, pada- 
•ryti reikalin^ĮUs susitarimus, o 
• tada Ženevoje tuos susitarimus 

, , . i patvirtinti. Izraelis sutiko sius-kad sviedi-L. . . . .iti savo atstovus į vVasmntftono 
Įpasitarima, bet viskas privalo 
bū<i be palestimečiu.

Iki šio meto Valstvbės Denar- 
itanientas rėmė Tzraeb’n noziriia, 
bet ši karta n.adarė pakaita. Ofi
cialus pranešimas sako, kad na- 

I lestimeciai privalės dalyvauti 
j failrn« ’ ^ferenciioie. ir ten nat 
pridėjo, kad palestiniečius Žene
voje atstovaus Arafato vadovau
jama Palestinos išlaisvinimo or- 
nanizaciia. Izraelio vyriausybė 
bijoie. kad Valstvbės Departa
mentas, ilgus metus rėmęs Iz
raelį šių der\’bu metu neperme- 
stu savo svorio arabu pusėn. 
Dalis Amerikos karių jau anks
čiau patarė tartis su arabais ir 
ateičiau siekti taikos Artimuose 
Rvfuose. .Teisu kitur kiltų kon
fliktas, tai reikalinga taika Arti
muose Rytuose.

ja iššovė atomų sprogmenimis 
užtaisytą (barduoh’ni) sviediniu 
tik nepasakė nei kada nei kur. 
Stebėtojai atsimena, kad kinai 
viena su “atomine galva “svie-j 
dini iššovė 1966 metų spalio 271 
d. NCNA agentūra skelbia, kad! 
pataikė j taikini ir 1— -------
nio branduolinis galvogalis spro 
go, tik stebėtojams tebėra ne
aišku, ar pirmadienio praneši
mas mini 11 metų seną ar nau- 
ią įvykį.

■Kurt Waldheim

• Visatoje yra apie 100 bili
jonų žvaigždžių, bet tik apie 
6,000 yra matomos be žiūronų 
bei kitokių priemonių.
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VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Blogi darbai juodvarniais išskrenda, o jaučiais sugrįžta.
z V*; Z’ ; -r %' < » 4
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rimas šiuo reikalu: skaitykite 
Naujienas ir jų Mozaiką bei ma

gedimo.' Tai yra pareiškė vokię- 
čiū'filpsdfaš N’itčhe. Alano pata-

Turis kuo pasigirti draugams ir draugėms Montessori mokykloje.MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIčIUS

Visuomenė ar bendruomenė? imuose? — teiravosi nustebęs ke- 
„ , . . , .... ^ ■ , .iieivis. Ligonis jam atsakė:Keleivio vedamieji kartais bui

na panašūs į Maikio pasakoji
mus, pasakojamus gryna lietu
vių kalba. Bet’34 nr. vedamasis, 
pavadintas “Lietuvių Bendruo
menės Rugsėjo proga” turi nai- 
nišką pabaigą:

“O, ta patriotinė ir šneki lietu
vių visuomenė!

Deja, ji jau nebėra anas UNR. 
ROS marškiniuose bėgiojantis! 
išgąsdintas lagerinis žemaičio ar! 
dzūko skeletas, dar gyvas ;
sojos pupelėmis ir paskutiniuo
ju prarastos tėvynės oro gurkš
niu. šiandieninė mūsų “Visuo
menė” jau yra riebus, sotus ir. 
dolerių migyje kriuksintis tin
gus gyvis, kuris nieko nebijo, 
jau nebenori lietuviškų kruopų 
patiekalo, o nuo anų apdainuotų 
rūtų, metu ir lelijlįų kvapo, tai 
tai garsiai čiaudi”...

- Jei Keleivio redakcija rašo 
apie Bendruomenę, tai kam už-1 
gaulioja visuomenę? Jei kaž
koks ten paleistuvis’ čiaudo nuo 
rtų, mėtų ir lelijėlių kvapo, tai 
dar neblogai. Daug blogiau at
sitiko Tėvams marijonams dėl 
premijavimo ir išleidimo por
nografinio romano...

; ' ' Sigutė Pašilytė
Kvailas, bet ne beprotis

Vienas važiavo mašina f 
bepročių ligoninę ir turėjo sus
toti, nes nuleido vieną padangą. 
Jis ją nuėmė, bet dėdamas nau
ją, įntetė į kąuąjizaciją visus jos 
yąržtųs. Motorikas dejavo ir 
keikėsi, nes nesrtikęjo artimoje 
aplinkoje gauti bet kokios pa- 
gelbos. Prie jo priėjo vienas 
tps-ligoninės Hgonis ir sakė:
— Kodėl jūs nenuimate nuo 

trijų pądangų po vieną varžtą 
laikiną? pritvirtinti ketvirtąjį ra
tą.? Jūs galėsite parvažiuoti na- 
Įpp arha nuvažiuoti iki artimiau 
sips gazolino stoties.

— Tai yra labai puiki idėja!

DU EILĖRAŠČIAI

Tėvynė
(Pats pirmasis maųo eilėraštis)
Ramu gyyent savo tėvynėj — 
gražiojoj nišų Lietuvoj, 
kur žydi amžina ramybė 
Ir laukai, pievos vis žaliuoj.

Kur ant aukštų senų kapelių 
išaugę drūti ąžuolai, 
kune daug ką apsakytų 
k j seni užslėpė laikai.

Čionai po ąžuolų pavėsiu, 
sausame smėlyje giliai, 
užmigę ilsisi didvyriai... 
Ilsėsis jie čia amžinai...

Bet dabar — jau visur tyla, 
negirdėt rago jau balsų: 
lyebjoja vyrai jau į karą... 
Nutilo... Jau visur ramu.'
P. S. 1915 m. nebuvo jau tokie 

ramūs. Bet aš tuo laiku rašytą 
liet, kalbą pradėjau pažinti A. V.

Piknikas
Ateik į mano dvasios pikniką, 
svąjonių orkestras ten grieš! 
Vieta ir laikas: .
— skirk tam pasimatymą.
O įėjimas: 
iš širdies.

Arėjas Vitkauskas 
Chicago, Ill. 1934. V?19

to pakaušį ir įsėdęs į veiizug per
važiuoją upelį per brastą. Tik 
peryažiavf% gania tė keliu įva
žiuojantį autopiobilį, kuris ne
sustodamas užlėkė ant tilto ir su 
dideliu trukšmu kartu su tiltu 
Įgriuvo į upelį. Kolchozininkas

— Mielas pone! Gal būt aš esu 
kvailas, bet jokiu būdu ne be
protis...

Modernus Trojos arklys
Disidentas prieš komunistinę 

priespaudą Vladimiras Bukovs- 
kis pasakojo National Review 
žurnalo korespondentui John R. 
Coyne J r. toki dalyką:

— Kai aš dabar visai nesenai
' j buvau Olandijoje, tai ilgus me-
S1 ^’tus simpatizavusi mano veiklai l

moteris dovanojo man šokantį 
per kliūtį arklį. Tas arklys yra 
tuo pat‘vardu, kaip ir aš — Vla
dimir Bukovsky, nes gimė tą 
diena, kai guvo paskelbtas“ man
teismo sprendimas. Aš darysiu 
pastangų ta arklį siųsti Sporto 
Olimpiadon Maskvoje savo’vie
toje. Aš noriu sužinoti, ar so
vietų valdžią įsileis arklį, pava
dinta mano vardu. Ąs jį-laikys 
čiau Tropos arkliu’’. ... ’
Juokdariai švietimo ’Tary boje
Bronius Juodelis, kažkam nu

sipelnė, kad ruošdamas Tauti
nių šokių Šventę sukiršino lietu
vių visuomenę. Užtat jis buvo 
pąskirtas barzdukinės Bendruo
menės švietimo urėdu. Atsitiko, 
kaip tuose Peanuts komiškuose 
paveiksluose — kas nemoka

ir pirmininko taktiką sukritika
vo, vis tiek jau studijų savaitei 
įpusėjus, dar buvo skelbiama 

■ apmokėtam pranešime, kad 
“Mokytojų ir jaunimo studijų 
savaitėje Dainavoje diskusijos 
dėl mokslo metų skaičiaus bei 
programų įvyks šį šeštadienį, 
rugpiūčio 20 d., 1 vai. popiet. 
Mokvlpjai, tėvai ir . jaunįpiąs 
kviečiami dalyvauti”; ‘ '

Rungtynėse “dešimtmečiai” 
buvo pasiryžę' nukapoti galvas 
“dvylikamečiams” vien už tai, 
kam jie aukštesnių Apdairesip 
pedagogai,; ■ .suprasdami, kdd 

jtoką jautrus^;klausimas nėi^ 
svaisįyljnas piijuioje, studijų s4* 
vaitės dalyyių, tarpę, kur dalU) 
vauja .ir iW mokytojau ir jauife 
mas; o tuoTdbŽ£u su atsikviesti: 
niais “gastrolieriais”., kurie; 
kaip tie '“žygįūotojai” į Mare 
ąuėtte jPaHa£Atvyktų tik erza 
-lio. kelti, .įtikinotžniciatorių, ką|f 
geriau studijų savaitę baigti įe
tų kartumą sukeliančių svarstyta 
bu. Studijų savaitė pasibaidę' 
gražiai ir taikiai,. Damoklo kaj^ 
dąs penųkrįlp^buetįr |ęhękŽ-.. 
ba, nes kai kam‘malonu lęrori- 
zuoti ramįaf pęcfegpginĮ įiarbą 
dirbančius žmones’’. .__
--Keista toji barzdukinė Ben

druomenė: kai tik kas pradeda 
kelti nesanLaikas visuomenėje 
arba skleisti bendradarbiavimo 
idėjas, tas tuoj tampa kokiu 
nors urėdu. Sigutė Pašilytė

Tiltai Lietuvoje ir JAV
Kai kurie neinteligentiški im. 

telektualai priklauso tiltų staty
bos su sovietais bendrovei: Jų 
tiltai yra panašūs į Dr. Vinco 
Kudirkos aprašytą -tiltą arba į 
tarybinius tiltus okūpuoloj Lie
tuvoj pagal madingą anekdotą:

Važiuoja kolchožininkas į ra
jono miestą ir privažiuoja nau
ją tiltą. Privažiavęs išlipa iš ve
žimo, apžiūri tą tiltą, pasikrapš-

— Na, ir Žmogaus būta! Matė, 
kad ųapjąs tįlt*s įr važiavp...-

Kas klausia, tas neklysta

Klausimas. Spaudoje "buvo ra
šyta, kad Sovietų Sąjunga laiko 
gerai apginkluotą 20 divizijų ar
miją prie Kinijos sienos. Taip 
pat buvo rašyta, kad tokia armi
ja yra laikbma rylų Europoje. 
Kaip tąi suprasti tokius perkėli
mus?

Atsakymas. Jei kokios dery
bos eina su Kinija, tada toji ar
mija esti Kinijos pasieny, o kai 
tai daroma su Europos valstybė
mis, tada tos armijos randasi 
Rytų Europoje. Bet tikrumoje 
tas darbas aUiėkamas ant popie- 
rio, o vakariečių spauda paver
čia tikrove. J

K Kodėl komunistinės valsty
bės, o ypatingai Sovietų Sąjun
ga, taip žiauriai persekioja tiky
bą ir tikinčiuosius. Juk tai yra 
pagrindinė ąsmens teisė,. pripa
žinta viso kultūringo pasaulio ir 
patvjrtjnta tarptautinėmis su
tartimis? ' A ? ",

A. Krikščionių tikyba griežtai 
draudžia me)uptif užrhušti. Ko- 
■munistai tai-į^ūri kišimąsi į jų 
valstybės vidaus reikalus ir tai 
esą kliūtis pastatyti komuniz
mą, kuris laikosi ant ipelo ir te-- 
roro pagrindų. Be tų pagrindų 
komunizmas pats sugriūtų.

* - r

K. JAV yra turtingiausia pa
saulyje valstybė, turį apie 25 
mik pensininkų. Kai kurie skūn- 
džiasi turį didelį vargą ir rūpes
tį. Malonėkite paaiškinti koks 
Įtas; vargas*ir..rūpestis ?
;..JL Didžiausias rūpestis, yra, 
; kai p daug valgau t numesti pėr- 
dirfelį -svorį, •• ; a .
į' v-Ki Miloše atsiranda- vienas

' . - - . -v i--- į •- - ' -

kitas pėsiuiisl&s, kurie sako^kad 
'dubdr ' jh’u visltas pralošta, į. 'y*.- 
padėtis ’ Ka dšeitįesįvkaip politi
niai ladpskjdtūriniąi.i Ką reiškia 
’esnmĮiąįiįpesįmizniasCj • ' - -

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS

Vertė Jobu Valaitis <

žalias dalgis
(Tęsiny*) .

Pra žaisti, lai lai būna vadovas...
, { Dabar - J ųodęiis nori pravesti 
-[mokyklų reformą ir tai daro vi

sai nevykusiai. Tuo reikalu pe
dagogas ir vadovėliu autorius 
Jiiozas Masilionis Draugo 205 
nr. taip rašo:

“Vaišių metu pasirodė ir stu
dijų savaitės laikraštėlis “De- 
mokio kardas”, redaguotas L. 
Eimanto. Laikraštėlio vardas 
labai taikliai nusakė XI Moky
tojų ir jaunimo studijų savaitės 
nuotaiką, sudarytą švietimo ta
rybos pirm. Br. Juodelio gar
siuoju bendraraščiu Nr. 4. Nors

£et, sakyk man, ką pats su to-Jdar prieš studijų savaitę visa ei- 
kia gera garva veiki šiuose na lė straipsnių siūlomą “reformą”

K. Vienas milijonas lietuvių 
gyyeua JAV. Ar visi skaito 
spausdintų žodį?

A. Skaito tai visi, bet vieni 
laikraščius ir knygas, o kiti tik 
skaičiuoja žalius dolerius...

K. LiętuvĮų kalboj žodis “po- 
oas” taip ir liko. Tai būvu par*^ 

vienume rųntąme laikraš
tyje. Kadangi klausimas yra 
svarbus, tai prašyčiau paaiškin
ti platesne prasme?

A. Lietuviai ponai buvo ir 
bus. Tik bendradarbiautojai ir 
tiltų statytojai tapo “draugais”.

R. Nerimavičius
Modernių laikų mainai

Seniau Lietuvoje pasakodavo, 
kaip velniai apgaudavo žmones 
maininkaudami su jais pypkė
mis ir kitokiais daiktais. “Lais
vosios Lietuvos” 17 nr. J. Vii. 
savo' skiltyje duoda panašią ži
nutę, pavadintą “žarnos už Kom 
fiiuterius”:

. “Amerikiečiai aprūpina savo 
raudonuosius “draugus” kom
piuteriais ir kitais prašmatniais 
technikos išradimais, kurie rei
kalingi Amerikai sunaikinti. 
Vykdydami prekių pasikeitimo 
principą, turi šį tą ir iš Sovietų 
Ką jungos pirkti. Svarbiausi so
vietų .išrasti dalykai — samava- 

• ras'(virdulys), naganas (revolve 
ris) ir nagaika (bizūnas) nelabai 
amerikiečiams reikalingi (ne
bent paskutinysis). Kitų garsių 
sovietinių gaminių — vodkos ir 
ikrų, kiek tik galėjo, amerikie
čiai 'prisipirko. Bet vistiek už 
daug milijonų jų nepripirksi.

Tada JAV prekybos bendrovių 
agentai, ėmė ieškoti “visko pil
name “krašte kokių nors kito
kių prekių, kurios tiktų į Ame
riką importuoti. Na, ir surado. 
Kaip Chicago Daily News rašo, 
amerikiečiai įsigabėns /Sovietų 
žirgynuose išaugintų žirgų. O jų 
trūkstant — gaĮvijų žarnų.

.; Ką su:'tomis žarnomis ameri
kiečiai darys,- sunku pasakyti. 
Mątyį vys vif*'?--Bčt kam jiems 
reikalinga tokia virvė, dar sun
kiau atspėti”.

Tikrai atsitiko kaip toje pa
sakoje, kad žmogus su velniu 
mainikavo ir gavo arklio kano
pą už tabokinę... -

Dail. Adomo Varno sarzas
■**

Politikieriai kortuoja

Magaryčių*
—-—..................... •  .............

• Vis.didėjant ipfliacijai ir 
kylant kainoms gudrus restora
no savininkas nekėlė kainų, bet 
mažino porcijas; o kad jos atro
dytų didesnės, tai samdė mažo 
ūgio padavėjas. .*■

• Moderniais laikais žmona 
yra reikalingesnį, nes ne visus 
dalykus galima kaltę suversti 
ant valdžios.

• Didžiausia slėptuvė nuo ko
munistinio teroro lup tarpu yrą

jungoje slapstosi tik blogi kq- 
munistu darbni.

9 Grybų negalima persival
gyti, nes jų nėra-dapg, or numir
ti galiniu ir nuo vieno mažo gry
belio. Nuodingi grybai, kai ir 
kompųizuias, iš tolo gerai atro
do.

e Diplomatai <&lcd,.kad poli-

Aš norėjau stebėti, kaip meilė Jegorovo ir tuo pat metu 
baimė motinos suderės viename ir tame pat veide ; ir kat 
ra stipresnė, meilė ar baimė? Aš neilgai kvėpavau ole
andrų kvapsniu. Olia greit pasirodė. Aš akimis įsisiur
biau į josios veidą. Jj ėjo lėtai, truputį pakylėjusi suk
nią, rodydama savo mažiukus batukus. Josios veidas bu
vo gerai mėnulio nušviestas ir lempučių, kabėjusių me
džiuose ir savo mirgėjimu gadinusių mėnulio šviesą. Vei
das buvo rimtas, blankus. Vos vos šypsojosi tiktai lūpos. 
Akys susimąsčiusios žiūrėjo į žemę; su tokiomis akimis 
įprastai sprendžiami sunkūs uždaviniai. Kai Olia stojo 
ant pirmos pakapos, josios akys surupūsios bėginėjo; ji 
prisiminė motiną. Olia lengva ranka palietė suglamžytą 
šukuoseną, kurį laiką stovėjo be ryžto ant pirmos pako- 
posir, krestelėjusi galvą, drąsiai ėjo prie durų.-. Bet čia 
man buvo lemta pamatyti paveikslą... Atsivėrė durys ir 
blyškus Olios veidas apšviečiamas ryškia šviesa. Olia 
krūptelėjo, žengė žingsni atgal ir lengvai pritūpė..- Jąją 
lyg kažkas būtų prilaikęs... Ant slenksčio, pakėlusi gal
vą stovėjo kunigaikštienė, raudona, virpanti dėl pykčio 
ir gėdos. Minučių dvejetą tęsėsi tyla.

— Kunigaikščio duktė, — pratarė kunigaikštienė, —ir 
kunigaikščio nuotaka eina i pasimatymus su leitenantu?. 
Su jevgoroška. Niekšinga!

Olia susigūžino į trejetą prapulčių ir, virpėdama, 
gyvačiuke praslydo pro kunigaikštienę ir nulėkė į savo 
kambarį. Ji sėdo ant savo guolio ir pilnas pasibaisėjimo 
bei nerimo akis nenuleido nuo lango' per ištisą naktį.

Trečią nakties valandą vėl buvo mūsų Sueiga. Su
eigoje mes pasijuokėm iš laime apsvaigusio Jegorovo ir 
išruošėm Charkovo baroną — juristą pas Čaichidzevą. 
Kunigaikštis dar.nemiegojo. Charkovo baronas — juris
tas turėjo “draugiškai” nurodyti Čaichįdzeyur į jo nepa
togią padėtį, prašyti jį, ka.d jis, kųnįgaįkštis; kaip išla
vintas žmogus, teiktųsi šių padėtį sau išaiškinti, it tarp 
kitą kb paprašyti, jį, kad mums dovanoUpJuimūsų.-įsitei\- 
pimą, dovanotų ^draugiškai”, kaip išlavintas, žmogus.. 
Čaichidzevas atsakė baronui,į kad jis “visatai gerai :sup-Ą 
rafita”, kad jis neteikia Tėikšmės tėvo pnsaktif/-bėt<’myliy 
Olia, o tpdėl ir'buvb taip atkąkii^/Jis^^^i^iu’^as :J ”

tikoje faktus galimą sustabdyti; 
nustatyti, sugriauti ar sumaišy
ti. O man atrodo, kad faktai 
patys už save kalba.

• Jeigu visi rašytų apie por
nografijos ir kriminalo filmus, 
tai reikštų bendradarbiavimą.

• -Arklio liežuviu nepašersi. 
Vienas arklį nupratino nuo ėde
sio. Būtų n up ra tinęs ir nuo gė
rimo, bet arklys pastipo.

• Nebėgsi, — nesu griūsi. Jei 
žinotum, kad griūsi, tai pagalvę 
pasitiestum.

*, • • Tik arklys' niekad nebūna 
laisvasis pasaulis. Sovietų Są- [ daj-fro

baisu, ir geda^.Bet j( 
mam pamatė 'ir'išgir

tas, kurias vakar “įtiaigojo^Jėgbrovas (Šiai. Mes kalbėjot 
me apie moters asmenybę,’ apie laišyb' pasįfipkįmo. teisėj 
tumą ir tt. Kunigaikštienė.-tylėdama niūrai klausė mus? 
ir skaitė laišką, Jęgprova
visos kompąnijps ^sukurtas ir pripildytas žodžiais: “dėl 
mažameiumo", dėl “nepatyi’imo”, “jūsų laiminimais” ir 
tt. Kunigaikštienė išklausė, mus iki galo, įki galo perskai
tė ilgą Jegorovo laišką ir pąsąĮęė: ... . '

— Ne jums, pienburniams, mane; senę, makyti.žina'u, 
ką darau. Išgerkite arbatą ir keliaukite iŠ Čia sukti kį- ' 
tiems galvas. Ne jums gyventi su mwm, su sene... Jūs 
žmonės protingi, o aš paika. Su Dievu, gerbiamieji po-: 
nąičiai. Visą amžių jums būsiu dėkinga.

Kunigaikštienė mus varė. Mbs parašėme jai padė
kos laišką, prisilietėme prie josios rankos ir suglaudinę 
širdį ta pat dieną išvykome į Jegorovo dvarą- Su mumis 
išvyko ir čaichidzeyąs. fąs Jegorovą mes veikėme- tiktai 
tiek, kad girtavome, ilgėjomės Olios ir raminome Jego-? 
rovą. Gyvenome mes pas jį savaičių dvejetą. Trečią sa
vaitę mūsų baronas — juristas gavo, iš kunigaikštienės 
laišką. Kunigaikštienė prašė baroną atvykti į Žalią Dal-< 
gį ir parašyti jai kažkurį raštą. Baronas atvyko. Dienų : 
apie trejetą po išvykimo važiavome ir mes ten, tarsi dėle 
barono. Į žalią Dalgį atvažiavome mes prieš pietus. Į na
mą mes nėjome, o slankiojom sode, pažvelgdami i langus. 
Kunigaikštienė pamatė mus pro Jangą.

— Tatai jūs atvykote? — šūktelėjo jinai.
— Mes. ‘ ’

• — Ar reikalas yrą, ar ką?
— Dėl barono.
— Baronui nėra laiko su jumis, išgVventinįais, terlio

tis. Jis rašo- , i
Mes nusiėmėm skriblius ir priėjom prie ląpgo.,

— Kaip jūsų sveikata, kunigaikštiene? — paklausiau ; 
aš.

(Bus daugiau)
— ■ i. i

• Šuo yra liūtas savo būdoje.
• Prnusk rankas upelyje, kol 

vanduo teka. ♦ Kalk geležį, kol 
karšta. Mokykis gyventi, kol esi 
jaunas.

• Kas i> to komunizmo, jei IGARSINKITĖS NAUJIENOSE
jis be kapitalizmo negalėtų išsi-' —- • • ■ ;
laikyti. Don Pilotąs
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BERLYNO SIENA

Taupykite

sąskaitos
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Pas mus taupomi jūsų pinigai at
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.M 
$2.00

Bet štai, pagaliau, vėl sėdžiu 
lėktuve, kuris, iškilęs aukštai į 
padangę, neša mane vis arčiau, 
arčiau Amerikos. Jaučiu savotiš 
ką malonią šilumą visame kū
ne. Visokios mintys pinasi gal-

» Darbas žmogaus nežemina, 
tik kartais žmogus žemina dar
bą (Ulysses S. Grant).

Berlynas yraIriausias veid-1 
YQdisr kūri8 TŠ vienos pusės pa-] 
tododemokratiniu būdu tvar-J

jųato, katp^ntonės’gyvena vaka- 
-jinėjė jodalyje ir palygina: su 
įgyvenimų rytinėje jo dalyje, tu 
^ri -padaiyti tik/■■vieną išvadą : 
Jkbmiinįstai tjk' daug|žada, bet

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Nesigailėjau Berlyną 
kęs. Aplankęs abu Berlynu (lais 
yąjį ir komunistų valdomą), dar 
labiau' įsitikinau, kad kur nėra 
laisvės, ten žmonės užguiti, ne
gali pasireikšti. Jų ir gyvenimo 
lygis yra žemesnis.

. Berlynu mano kelionė ir bai
gėsi. Sustojimas tame dvilypia
me mieste lyg ir apvainikavo 
visą kelionę, labiau išryškino jos 
-tikslą. Norėjau pamatyti, kaip 
žmonės gyvena anapus geleži
nės uždangos. Berlynas buvo ge
riausia vieta tam tikslui, nes su 
teikė progos stebėti “šioje ir ano 
je pusėje” esančių vokiečių gy
venimą. Taip, stebėti tą gyveni
mą ir daryti palyginimus bei iš
vadas.

tas. Tam pasiaukojimui kur su
mažėjus, gali susvyruoti ir pa
čios mokyklos likimas. Todėl ta.] 
mokykla yra lengvai pažeidžia
ma, ir bet kuri joje padaryta

voje. Stengiuosi prisiminti svar
besnius iš savo kelionės nuoty
kius. ; Kažkaip - viskas maišosk 
Troškimas kaip galima greičiau 
pasiekti New Yorką, o paskui Chi 
cagą viską nustelbia. Skaitau va
landas. Atrodo, kad laikrodžio 
rodyklės lėčiau tesisuka, jas lyg 
kas prilaiko...

j Esamomis sąlygomis lituanis 
[tihė mokykla remiasi mokytojų, 
mokinių ir jų tėvų to mokymo 
didžios svarbos supratimu ir jų 
pasiaukojimu. Ta mokykla laiko 
si mokytojų ir mokinių gera va
lia ir patriotizmu’ Todėl tos mo- 

Ikyklos pagrindas nėra .'labai tvir

•jf. žmonės ąpsirengę daug blo-,ties. Ir tas skirtumas komunis- 
;giau ir j atrodo daug prasčiau, I tams labai nemalonus bei suda- 
jpegu jų tautiečių, gyveną yąka 
arų miesto pusėje.

Lietuviškasis auklėjimas išei- dūrusiuose lietuviuose. Tai šū
vi joje turi nepaprastą svarbą, 
nes nub jo priklauso lietuvybės 
išlikimas už tėvynės sienų atsi-

— ■imrinrii ilw*' 
s ; NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

1. J.'AugustaičioANTANAS SMETONA ir jo veikta. 156 psl.
/ minkšti viršeliai----- L--------- ---------------------------- $2.50
2. j. AiiįUšteiSd V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT-

SIMINIMUS, 36 psE, minkšti viršeliai---------- .------ $1.50
3. Vincas Žemaitis,' LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-
J MAIS, 104' psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai------ $2.00
4-Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 
•; minkšti viršeliai; 52 psl._____________________ _ $1.00

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, MELA GTNGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., 

? minkšti viršeliai ----------------------------------------------------------- $1.50
3.A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI, 

296 psl., minkšti viršeliai

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI J DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR. RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Outun — MINTYS IR DARBAI, 256 psL, lirfHinčiūj-’1908 

metų |vykhu. Jablonskio Ir Totoraičio jaunai dienai ir 
rtpinimĄ. ________ ——  ____ ___—

Dr. A. J. Gut<«n — DANTYS, ju priežiūra, įveikiu ir groC*.
Kietais virleliaii, vietoje $4.00 dabar tik —__
MlnkStaii viršeliai! tik ----------------------------------------- —

Dr. A. J. GuiMn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionėi po Europi iipūdžiaL Dabar tik .— . .

Galima taip pat ufilaakytl paltu, afaluntv* čalr| arba money aedarf, prie 
nurodyto* kalno* pridedant 50c. ponluntimo llltldomt.

Mortette^ Bu kayci BigytL pralotai paradyti čeki eibe Money 
°*** ’ •

AJDCRIKOS urruviv ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir padurti:

. 1TM 8*. Babtai SU CMeago, m. «M08

.pąstaruojii -laiku sargyba yra 
Jįąbąi sustiprinta. Anksčiau per 
Sieką pabėgdavo iki 1,000 žmo- 
^iiį, o permetus maždaug 250,- 
BO^įjr 269įOOQ. Apskaičiuojama, 
-)įad,nuo. 1SĮ40 m., iš Rytų Vokie 
Rijosi perrytų .‘Ęęrlyną pabėgo į 
jyį^rų BėrĮyhąl apie 3,000,000 
^mohii|, (fie pabėgėliai vėliau 
.^tąiiįųrė Vakarų Vokietijoje ar 
^ituqse laisvojo pasaulio kraš-. 
ftibsė)'. '
i f Tas’ faktas, kad kom unistų 
baidomės Vokietįi os žmonės bė- 
3gą tięsiėg gaiv'ališkąi, yra ge- 
^riąųsias įrodymas\ komunistinės 
f aatvarkos Kiekvie-

ro karčią pilę, kurios jie nenori 
nuryti.

Komunistinė propaganda Ber
lyne atsimuša lyg žirniai į sie
ną. Štai kodėl Maskva ir jos pas- 

kad va-jtumdėliai Rytų Vokietijoje ne
riasi iš kailio, kad iš vakarų Ber 
lyno galėtų amerikiečių ir jos 
sąjungininkų kariuomenės dali
nius iškrapštyti. Tie daliniai yra

LAST YEAR .2ASO SCHOOL* 
AGS CHILDREN BETWEEN i 
THE AGES OP 5 AND M- S 
WERE KILLED BY MOTOR « 
VEHICLES IN THE U.S» 
Charles m. haves/ 
PRESIDENT OF THE CHICAGO 
Motor club, asks drivers 
to Be especially alert 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

vien buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
d Ir 314 veikleanlu žmonių biografl- 
Ora, locailigtinhj, lalsvamėnlikų ir 
{įteigto! mokykloe, tkaltykloa, ban-

NAHRENOSE GĄUMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
ŠKĄJIPAMARI

Ir paveikslai* aprašo Pamarį tanus Je 
Ilatuvlžkv vlatovarcffiv Mralas. Knygos

/y/,/

STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
TeL 421-3070

prasdami, tremtiniai mokytojai, 
atvykę- į: JAV, daugiausia savo 
iniciatyva ėmė organizuoti lietu 
■viskas mokyklas: surinko: vai
kus, įtikinėjo j tėvus leisti juos 
mokytas, lietuviškai, įir, neturė
dami reikalingiausiu priemonių 
bei kitų sąlygų-mokyklai veikti 
ir. aukodami savo nuo darbo lais 
vas šeštadienių, valandas/ėmė
si vaikus, jau kiek , demoralizuo
tus amerikiečių mokykloje, mo- 

j kyti. Ir taip jie dirba jau dau- 
_ .1 giau kaip ketvirtą amžiaus.
Pagaliau! Lėktuvas visai arti 

New Yorko. širdis smarkiau pda- 
ka. Juk aš jau kaip ir namie! 
Dar viena kita valanda, — ir aš 
būsiu numylėtoje Chicago je, bū 
siu tarp saviškių, tarp savo ge
rų draugu ir. pažįstamų...

(Pabaiga)

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie na
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

vai pasisektų tą pašiną pašalin
ti. tai ji lengvai galėtų vakarų 
Berlyną sudoroti ir pašalinti 
tą “veidrodį”, kuris labai nepa
lankioje šviesoje parodo 
nistų valdomą Berlyną.

Kelionė atgal

^TORudos ir galima gauti knygų rinkoje
|| AMERIKOS UETUVIŲ POLITIKA 

apie Amerikos lietuvių pastan- 
politiką. .102 psl. Kaina $1.50.

Kąygbii/htiiĮ jei $1.50 čekis arba Money Orderis
tokiu adreau:

•c A ABI LB N O S,

mas mcky- 
jcms nemažą žalą, čia i toj: -ns lyg i- parit.virtmo, ka

da n: i::2s pirm'ninkas laikraš
tyje. lyg ir daug ką nauja pa
žadėdamas, pasisakė, kad jo 
švietimo vadovavimo darbą su
darys planavimas, inspektavi
mas ir kitos normalias mokyk
los administravimo funksijos. 
Iš to pasisakymo vieni atpažino 
iš mokyklinės administracijos 
vadovėlio paimtą administrato
riaus darbo aptarimą. Kiti iš to
kio lietuviškojo švietimo vadovo 
savo pareigų supratimo pradė
jo spėlioti ir daryti išvadas, kad 
mokyklos turės ne Į sunkias švie 
timo metodines prolbemas jau 
gūsį patarėją ir pagelbininką, o 
daugiau jų valdymo bei priežiū 
ros klausimais susirūpinusį biu
rokratą. Taip daug kam forma
vosi neaiškus prileidimas, kad 
naujas švietimo vadovas gali 
būti bus ne toks, kokio reikalau 

šių laikų lituanistinio darbo 
sąlygos. ,

į jas lietuviškojo mokymo vado
vas, kiek jis sugebės padėti 
jiems gana nelengvame lietuvis 
kaji-me mokyme, kiek jis yra 

j suaugęs su to mokymo proble- 
:momi- ir •”r jis r.edirigųos litua 

mokyklų mokymo iš ben 
normalių, mokyklų paty 

rimo platformos.
Kalbamas

Iv g
A rūšies veidrodis
/ Netenka tąd stebėtis
■jkarų Berlynas pasidarė savo rū- 
• šies magnetas, kuris nepapras
tai trankia- komunistų valdomos 
rytų Vokietijos gyventojus. Net 

jįįabar iš komunistų valdomo Ber

Ypač jautri vieta yra lituanis- drų 
tinių mokyklų vadovavimus, čia 
padaryta rnaža klaida gali pa
daryti 
nėra sąlygų mokykloms iš aukš
čiau valdyti, o galima tik atsar
giai ir Išmintingai vadovauti, 
čia nėra sąlygų kam nors pri
mesti savo valdžią, davinėti įsa
kymus. švietimo vadovai tų mo 
kyklų neišlaiko ir jų netvarko, 
o tik joms padeda. Didelis vado
vaujančių žmonių pedagoginis 
išsilavinimas, nusimanymas, pa
tyrimas ir taktas sudaro ju au
toritetui pagrindą ir gali daug 
padėti mokykloms bei mokyto
jams dirbti esamomis sąlygo
mis nelengvą darbą.

Naujas švietimo tarybos pir
mininkas daugumai lituanistinių 
mokyklų mokytojų nebuvo žino
mas. Į lietuviškojo mokymo va
dovavimą jis atėjo ne iš ilgo ir 
turtingo patyrimo lituanistinė- 
semokyklose, o JAV krašto val
dybos pirmininkui pasitelkus.

Lituanistinė mokykla yra uni ja 
kūmas, ankstesnėje mūsų švie
timo, istorijoje nežinomas. Todėl 
drauge su naujo to švietimo va
dovo prisistatymu spaudoje dau 
geliui jo nepažįstančių mokyto
jų formavosi neramus ir neaiš
kus klausimas, koks čia bus nau

166 psL, minkšti viršeliai —1------- i--------------------------- .$4.00

, Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriuj.
’ Knygas galimą gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:J- ;

C®tCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
V f-- ■' - f 'v.1* - - 1 ’ • •’ .

- ---------------- ------ -- --------

! h
į1i

Ate, AhfW nm apnžanti Mrirattnlq 90 (1869-1989) metų 
te .betartų gyvenini Ir 1R atliktai darbui 684 piL Kaina 
Mite Amnkua Lietuvių Irtorljoa Draugija.

ifMe aanijrta pirmai Chicagon atvažiavai betaria, pirmo* 
Į SūtartM. Ja tuorganlsootoe ialpoa draugljoa, itatytos baž- 
iĮteįSlaftritetal, kuri ‘

riKhti i
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienio*, noe
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 v>L

je turi didelę galią, bet neatrodo, kad jis vienas galėtų 
dalinėti bet kokius Jungtinių Tautų medalius. Nejaugi 
ten nėra valdybos ar kokios komisijos, kuri šiuos reikalus 
apsvarstytų ir nutartų? Jeigu tai yra komisijos reikalas, 
tai nejaugi visi rusai ar pavergtų tautų “atstovai” būtų 
toje komisijoje? Jeigu ten būtų nuolatinė komisiją, tai 
turime pripažinti, kad josios nariai -nemoka atskirti pe
lų nuo grūdų. Turi atsirasti koks Moynihan ir paprašy
ti, kad tos komisijos nariai duotų paaiškinimus- Niekam 
ne paslaptis, kad taikos medalį jie davė žmogui, kuris 
daugiausia prisidėjo prie naujo karo poruosimo. Nei vie
nas komunistų partijos narys tiek negrisidėjo prie karo j 
nuotaikų sukėlimo, kiek prisidėjo Brežnevas, štai faktai, 
kurie rodo, kad Brežnevas nėra taikos šalininkas:

1. Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komi
tetas nutarė pakelti Leonidą I. Brežnevą į sovietų karo 
maršalus. Niekas nežino, kurioje sovietų karo, jėgų šako
je Brežnevas tarnavo. Buvo žinių, kad Antrojo Pasauli
nio Karo metu L’ki’ainoje jis buvo, politinis komisaras. 
Jis buvo pakeltas sovietų armijos pulkininko, o vėliau ir 
generolo laipsniu. Kada jam buvo duotas sovietų karo 
maršalo laipsnis, tai maršalaj A. GreČka, vyriausias so
vietų karo jėgų vadas, pasakė pačią svarbiausią kalbą ir 
išdėstė'motyvus, kodėl Brežnevui reikia suteikti sovietų 
maršalo titulas: Nei vienas kitas kom.' partijos narys 
tiek neprisidėjo prie sovietų karo jėgų sustiprinimo, kiek 
prisidėjo Leonidas Brežnevas. Jis visuomet padėdavo ka- 
įro jėgoms gauti reikalingų lėšų, medžiagų ir darbo jė
gos”.

2. 1968 metais Leonidas Brežnevas, vyriasybės ir ka-

Claude Monet

Politinė orientacija pavergtoje Lietuvoje
Brežnevui įteike “taikos medalį”

t

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kurt Wald
heim, pasikalbėjęs su Sovietų Sąjungos prezidentu Leo-, 
nidu Brežnevu Maskvoje, pripažino jį daugiausia taikai' 
pasidarbavusiu žmogumi ir oficialiose ceremonijose pri
kabino jam Jungtinių Tautų taikos medalį. Šia proga abi) _ . . ...
pusės pasakė trumpas kalbas, o sovietų žinių agentūra1 rb vadų lydimas, vedė pasitarimus su Čekoslovakijos 
klausimą praplėtė ir pagarbino ne tik patį Brežnevą, bet premjeru Aleksandru Dubčeku taikos, bendradarbiavi- 
ir visą Sovietų (Sąjungą- mo ūkio reikalais- Dubčeko turimi 'daviniai rodė, kad

Jungtinių Tautų sekretorius, prieš prisekdamas di- nį. čekai darbininkai pagamina daugiau, ir geresnių pre- 
delį medalį, pareiškė, kad tarptautinė organizacija, pri-; negu pačios Rusijos darbininkai,\užtat čekai dąrbi-

mo ir ūkio reikalais- Dubčeko turimi‘daviniai rodė, kad 
čekų komunistų partijos Įvesti darbo metodai yra našes-

Kaune 1931 metais gimęs, 
Maskvoje teisės mokslus studi
javęs ir pavergtos Lietuvos teis 
muose dirbęs Dr. Aleksandras 
Štromas disidento titulu išvyko 
į Vakarų Europą. Rašęs straips 
nius lietuvių, studijas ir knygas 
rusų kalbomis. Lietuvių fronti
ninkų jis buvo pakviestas Į ‘stu

Sainte Adresse (Imresionistinė tapyba)

nuęsąvąs kąįįis), turėtų būti pa
vadintas atviru tų dvįejų politi
nės sąmopės formų susidūrimu. 
Tačiau visos TSRS galybės pa
siekta fizinė komunistų pergalė 
šiame susidūrime jokiu bū<įu 
nereiškė oficiozinės politinės 
sąmonės Lietuvoje įsigalėjimo. 
Lietuvių tauta taip ir nepasida- 

„ . _ . .. , vė okupantui bei jo indoktrina-
nio pyrago kąsnį. Tačiau be jų cijai; ji nutraukė pasipriešini-

tarybų valdžios Lietuvoje pirmi 
nę socialinę, atramą.

Tarybų valdžiai JLiętuvoję įsi 
galėjus, be šių sluogsnių, ją ppa 
dėjo remti aiškūs konformistai 
bei karjeristai, kurie remtų bet- 
kurią valdžia už betkokj gardes-

i tarybų valdžios Lietuvoje rėmė- mą okupacijai tikta; jos pačios 
dijų savaitę” skaityti paskaitas jų tarpe buvo tam tikra dalis Jie politinio realizmo jausmo veda- 
apie pavergtos Lietuvos gyven-j tuviško jaunimo, kuris perėjoj ma, t. y. įtekdama išvengti fiąi- 
tojų politinę orientaciją. Deda- TSRS pusę iš visiškai nuoširdžių • nio sunaikinimo ir išlikti gyvu 
me Kanados Tž atspausdintą jo paskatų. Daugeliui kilusiu iš.žę- nacionaliniu organizmu iki sė. paskatų. Daugeliui kHusiųiš.žę- 

mesųįų visuomenės sluogsnių 
Lietuvos jaunuolių su tąrybų prikiausomybinė ideologiją jos 
valdžią staiga atsivėrė tekios sąmonėje tokiu būdų neįšnykp. 
perspektyvos į mokslą, į aktyvų Su pHietinio karo pabaiga ji nu 
socialinį gyvenimą, apie kurias stojo savo .organizacinio pągrią- 
jie nė svajoti negalėtų tradici- do, tos jungiamosios grandies, 
nėję Lietuvos visuomenėje. Tos kuri dagą ją pastebimų visuomę- 
jiems atsiveriančios per^^tyt nės gyvąąįmo peviršiaje faktu, 
voš daugeliui jų pasirodė lyjč tai ir persikėlė į' mdįyidųąlių Lįe- 
paties- socialinio teisingumo įsi-, tu Vos žmonių vįdųjįp pasaulio 
kūnijimu, ir todėl jįb Visiškai sferą. r . —
nuoširdžia^ šųtąiybėjo ir tapo • Rąradoksajų, bet faktas: totą 
entuziastingais Lietuvos inkpr? Jinė pfjci.ąlį.95 KomunįstĮsės po- 
poracijos į “didžiąją Tarybų Są- litinės sąmonės pergalė Lietu- 
jungą” šalininkais. Geriausiai, vos visuomenėspaviršiuj e ilgaį- 
iliustruoja tokiuą ‘<koĮnjąuųuor' nįui išsiliejo j pilną ir galutinį 
liškos ugnelės” pagautus “riau-' 
jus” Lidtųyos bolševikus vėliau 
nusižudžiusio gabaus poete Vla- 

vojus Lietuvai paskatino dange-į do Grybo ar vis dar tebegyvų 
lį tokių inteligentų į besąlyginę 
^simpatiją Tarybų Sąjungai,- čia 

nevas, atsistojęs komunistų partijos priešakių, pasintė^paminėti Liudas Gira, Ante- 
Egiptui ir kitoms’Atimųjų Rytų valstybėms sovietų gink nas Venclova, Justas Paleckis, 

-}!ų už bilijonus dolerių, kad tiktai karas Artimuose Ry-l.Juoz5sI v®1.šn^sl Petras Cvir- 
tuose būtų tęsiamas. Egiptas karą pralaiiųėjp ir visi šo- gį ^Snė Z^Zo^ė 

vietų ginklai atiteko izraelitams, Dabar, sovietų valdžia buvo populiari ir tam tikroje 
siunčia ginklus Sirijai, Libijai ir Irakui. Ar tie sovietų dalyje Lietuvos mažumų, pir

moje eilėje žydų ir rusų mažu-

pažindama “nuolatinius ir vaisingus Brežnevo darbus 
pasaulinei taikai ir tautų saugumui”, apdovanojo jį tai
kos medaliu. Sovietų agentūra dar prideda, kad abu di
delių organizacijų vyrai dar aptarė taikos problemas Ar
timuose Rytuose. Kipro saloje ir keliose Afrikos vietose.

Kuo Brežnevas galėtų prisidėti prie Artimųjų Rytų 
taikos, ką jis gali padaryti Kipro saloje, ir kokia jo galia 
Afrikoje, tai niekas nežino. Jungtinių Tautų sekretorius j , .... . ,, . . ’ . ■ . . ... ... , . , ., „ „-r; ,tai sovietų tankų dideliais - transporto leKtuvaisbu-tanasi su žmogumi, kuris, jeigu galėtų, tai ne taiką, o.ki-: : , . ,. „ . , ........ .-■’L .. ... . . . -2 • • ■ • L 9vo nuleisti Pragoję, o desimtvs rūkstančių sovietų-kanųvirčius kiekvienoje minėtoje vietovėje ^sukeltų?^ Arti- _ . s J. ’.
muose Rytuose taikos-pasitarimus veda sekretorius Gy- »s nmams^nemamų pusuj .siyerze j ęekoslovalęją 
rus R. ,o ne Gromyka. Kipro-41oj^tarim^!ff ..... ' ’ '
veda turkų ar graikų atstovai, tarpininkaujant amerikie 
piams, bet joks sovietų valdžios agentas neturi teisės ten 
nosies Įkišti. Brežnevas gal galėtų vienoje kitoje Afrikos 
vietoje paveikti savo agentus, bet ir čia jo galia kiekvie
ną dieną silpnėja. Jis buvo pasiruošęs Įsibrauti Į Zaire ir 
pagrobti vario kasyklas, bet kai pastebėjo, kad prancū
zų karo lėktuvai atnešė i Zaire penkis tūkstančius maro
kiečių ir kai nustatė, kad amerikiečiai atsiuntė Į Zairę pa 
kankamai amunicijos, Sovietų Sąjungos tankams buvo 
Įsakyta Į Zairę nosies nebekišti- Sovietų -Sąjunga apgink
lavo abi kovojančias puses Etiopijoje, bet visi jaučia, kad 
ir iš ten gali būti priversta kraustytis. Nenorime sakyti, 
kad sekretorius Waldheim nebūtų informuotas apie tarp
tautinę padėti, bet Afrikoje Brežnevas gali labai mažai( 
padaryti.

Iš viso, kas įpareigojo Waldheima duoti Brežnevui 
Jungtinių Tautų medalį? Sekretorius toje organizacijo-tytojas, kaip jam galėjo duoti taikęs medalį?'

ninkai norėtu iš sovietų valdžios gauti atlyginimą už Bu 
sijon išvežtas įvairiausias1 prekes.. Brežnevas tarėsi su. 
Dubčeku, jie tarėsi su vyriausybės ir partijos vadais. Vi-i 
si sutarė kylančias problemas spręsti pasitarimų ir tai-! 
kiu būdu, tuo tarpu Brežnevas, grįždamas ir Čekoslova
kijos Įsakė sovietų karo maršalams paruošti invaziją į 
Čekoslovakiją ir suimti Dubčeką, visus jo vyriausybės 
ir čekų komunistų partijos centro komiteto narius, Šiųi-

3

i".1
3. Brežnevas, susitaręs sū partijos politinio biuro na

riais, pašalino Nikitą Chruščiovą iš premjero pareigų. 
Svarbiausias kaltinimas — Chruščiovas pasižadėjo egip
tiečiams teikti ginklų už penkis jnilijonus dolerių. Brčž-

ginklai prisideda prie Artimųjų Rytų taikos?

paskaitą, kad N skaitytojai ga
lėtų susipažinti su disidento dės 
temomis mintimis, o vėliau pa
siskaitytų Naujienų Redakcijos 
komentaro. N. Red-

Istoriškai oficiozinė tarybišr 
kai komunistinė sąmonė turėjo 
šaknis tam tikrų Lietuvos visuo 
menės sluogsnių tarpe. Tai pir
moje eilėj e buvo ta kairioji/ra 
dikalioji inteligentija, kuriai so-i 
eialiniai lygybės bei progreso 
idealai atrodė’svarbesni už bet- 
kuriuos siaurai ' nacionalinius

lamai sieju grynai nacionalisti
nę orentaciją su proyinciąĮiz- 
mu bei atsilikimų. (Hutlerio pa-

IĮ tokiu inteligentų į besąlyginę

Juozas Vaišnoras, Petras Cvir-

tus, oficiozinė politinė sąmonė

4. Brežnevas įsakė permesti sovietu karo jėgas į Ki- ^a. brėžti,
*• - - - - - - kąd tąi l^ęcją Į^t,ąj_tų ųiązumų

.. ; w;- 9 tikėjai perręja, kur Vietnamas? Kur sovietų jėgų pe#yąrkymus”
(Rytų Europoje? ;pasiekti sau pilietinį pilyanev-

~ . iįškumą i| faktinį lygiątoįsišku-
Breznov.ąs yra. didžiausias mųsų gadynes jjąfp ^ą su pagrĮndipės tautos atsto

vas. Sija du sĮuogsniai įjr sudarė

n i jo s pasienį. Ar jis tai daro taikus tikslais? O kur Ko

nacionalinių organizmu iki gė
lesnių laikų. Nacionalinė — ne

šios sąmonės sutriuškinimą. Net 
Lietuvos tradicinės visuomenės 
nariai, kurie buvo ją priėmę į 

(Bus daugiau)
kite poeto Justino Mąrcinkeyį- 
čiaus vardai. .•

žinoma, didžiulės Lietuvos 
visuomenės daugumos politinė 
sąmonė kaip buvo, taip ir tary- MASKVA. —-Rėuteris prane- 
binėse sąlygose liko neciona- šė, kad vienas veikliausių disi- 
liškai — nepriklausomybinė. Ta- dentų, Amnesty lųtrnatipnal 
čiau visdėlto negalima užmiršti Maskvos skyriaus steigėjas, pa
ir to, kad Lietuvos visuomenėje kartotinai kalintąs, Dr. Valen- 
visgi buvo ir tam tikrų elemen- tin Turchin už fiziko Andriejaus 
tų, kurie iš nuoširdžių paskatų Sąchąrpvo ųžsįstąjimą pašąlifi- 
tapo naujojo režimo rėmėjais tas iš Maskvos kompiuterių ins 
bei ramsčiais. Pilietinis karas, tituto, 3 metus be darbo, pada- 
kuris vyko Lietuvėje ištįsus 8 šė laišką “pačiam” Brežnevui ir 
metus (1944-1952), su tam tik- .po mėnesio gavo įsakymą su žmo 
romis išlygomis (nes iš abiejų na ir 2 vaikais nedelsiant iške
pusių buvo žmonių, kuriems rū- liauti į Izraelį, nors ne žydų tau

Ipėjo ne tiek Lietuva, kiek jų tybės. v

Brežnevas išleido disidentą; 
liepė kraustytis Į Izraelį

..ALGIRDAS GUSTAITIS

Ką Egiptas pasiekė per 2.000 metų?
Įspūdžiai po kelionės Egipte

Palieku Ispaniją.
(Tęsinys)

Paklodėtų mechanikų laika
Tuoj ateina jų mechanikas, įsisukęs į baltą paklo

dę. Kažin ką patraukė, ir patogumų kėdėje vanduo bė
ga-

Rodau elektros lempą. Tai, girdi, niekis, reikia 
taip įkišti į sieną, ir bus šviesu. “No, no, taip nekiški, 
gali elektra nutrenkti!” Mechanikas aiškina, kad rei
kia atsargiai, nutrenks. Sakau, vistiek negerai. Lem
pą padedu šonan.

Bet girdžiu, patogumuose vanduo visą laiką ūžia. 
Parodau. Jisai sako, lai nieko blogo, visą laiką bus 
švarus vanduo.

O kaip dušas? Ir atsuku vandens rankeną. Bėgti 
bėga, bet vanduo susirinkęs apačiaje neišbėga.

Mechanikas sako, čia vieni niekai. Jis tuoj pasi
raitoję rankas, sū delnu papompuoja... ir vanduo bė
ga.

Kas sakė, kad plumbcriams reikia įtaisų? Cairo 
mechanikas sutaiso pirštais ar delnais.

-♦oviu neturėdamas žodžių. Matomai norėda
mas dar n;. :giau nustebinti, bematant taip išfiituoja 
patogumų ir \ nios kambarį, net mėlynas oras. Ir la
bai linksmu vciJ.i atėjęs į miegamą taip pat rengiasi 
flituoti.

— Prašau to nedaryti. — Jis nustebęs išeiną.
Skambinu apačioū, ir sakau, kad šis kambarys vis

tiek netvarkoje, nors jų mechanikas sutvarkė kiek ga^ 
Įėjo. Ir pasakiau, kad patogumuose dabar vanduo vį? 
są laiką bėga, elektros vielos iTeturi įjungtuvo ir vo
nia taip išflituota, kad ten negalima įžengti.

Prašo atvykti apačion, duos kitą kambarį. Ir gau
nu. ■ , ./ I

Dabar keltuvu spaudžia aštuntą numerį.
— Koks Čia bus aukštas?
— Ketvirtas, — šypsodamasis atsako lininiai apsi

rėdęs.“
Kambarys dvigubas, turi dvi lovas, didelį balko-1 

ną su puikiu vaizdu į srauniai tekantį Nilą. Tiesa, lo
vose kažin ko neseniai gulėta, balkone palikta puo-l 
Heliai ir arbatos, bet tai niekis. Prieangyje nėra elekt
ros, bet patogumuose bėga ir sustoja vanduo. Geriau! 
nereikia.

Sienoje rašyfnui lenta
« *■

Parodo kambario Įrengimus, štai, čia rašymui len
ta. Reikia va šitaip ištraukti, o taip elektrą uždegti. 
Kaip tik tuo laiku elektra nsužsidege.

Pašaukėm su paklode mechaniką^ Tas vėl gryna 
ranka pakrapštė, ir elektra yra! Tikrus išgalvonės tu
rėti įrankius elektros taisymams...

Rašymui lenta yra puikaus mėdžio, gerai pada
ryta, virš metro į visus šonus. Ji užgrųzdino praėjimą. 
Bandau uždaryti. Vos atitraukiu rauką ir pradeda 
kristi atgal. ’ »

Uždarau, bet vos traukiantis ji pra'deda kristi. Vėl 
uždarau, vos paleidus ji krenta žemyn. Ir vėl, ir vėl.

Storiu rąųjca atrėmęs ir gą|yojų? negi vėl teks šauk 
4i su pakipde mechaniką?

/ Nereikėjo šųulcti, vigUas tuoj prisjsląlė su didžiau- 
sįu fiitų rankoje. No, no, sakau nereikią. Jis mato, aš 
stoviu rąnką įsirėmęs į rasotų? lentą. “Ąpha”, sako su 
pgklode mechanikas, “reikia smarkiai paspausti, ta
da trenkti ir švelniai palaukti, ar nekrenta. Jei nek
renta, tai tvarkoje”. Ir map parodė kaip-

— Matote, t^abar galimą pro šalį randai praeiti,
Jr jis einą-
Tuo laikų, kąįp tyėia, rašomą lentą pūkšt mecha

nikui per galvą! Jo būta aukšto vyrų, netoliese tai ne- 
parireųkė.

Su paklode mechanikas sako, kad reikia daugiau 
i paspausti, įr parodė kaip.

— pabar jūs eikite pro šalį, -r- jis pataria.
Kagi, kaip nesusigundyti tokiam žaviam pasiūly

mui? Praeinu pro šalį, įr vėj atgal. Lenta stovi atsirė
musi prie sienos, nė krust.

Paklodėtam mechanikui iš džiaugsmo net akys 
blizga. “Ar dabar gali paflituoti?”

Nusirengęs laukiu iillo vendens
Buvo vėlyvas vakaras. Oras karštas, bet sausas. 

Gana malonu, nors vistiek visas prakaituotas.
Atsistoju vonioje atsisukęs šiltą vandenį. Laukiu, 

laukiu, jokio šilumos ženklo, ' ,
Pamanau, gal pas juos kitoje vietoje šiltas atsuk- 

tukes. Tą užsuku, kitą atsuku. ,
Laukiu, laukiu, vistiek šalta.

Na, manau, reikia atsukti įprastinį, tą iš kairės.
Aš stoviu nusirėdęs ir kažkaip nesinori vėl šauk

tis paklodėtą mechaniką. Galvoju, reikia manyti, kad 
šiltas vanduo, ir bus šiltesnis, z-

Manau, kad šiltas vanduo, lendu po dušu, bėt vis
tiek šaltą. Manąų dar daugiau, kad šiltas vanduo. Ir 
žinote ką... vanduo atrodo šįltesnis. Kiek padrebu, bet 
ką tai reiškia! O gal jie vandens daug nešildo. O gal 
iš viso nešildo?

Tekantis Nilas ir gazuotas vanduo
Atsisėdu balkone. Tikrai gražus vaizdas: srau

niai teka Nilas (vėliau paaiškino, ėia vienas jo tarps
nių), ilgas,, platus, geras tiltas, gausiai apšviestas, žir 
būriai mieste, palmės, viskas'atrodo puikiai,

Pasakojo, Egipto Nile jau nebėra krokodilų. ) 
Kambaryje nėra nei radijo, nei televizijos. .
Ęąre nusiperku gazuoto vendens. Gėrimui, dantų 

plovimui. Su jų švara, manau, atsigėrus vandens tuoj 
paleistų vidurius. f

Vonioje kabo atitrukusio tinko gaba|ą&» bevei^ 
toje vietoje, kur reikia prisėsti. O paspaudus vendenį 
jis pirmiausiai aptašina pasienius, paskui, kiek atlie
ka, nuteka į kriauklę. Vamzdžiai surūdiję, plytelių 
grindys niekad nevąksųotos.

Užsigesinęs šviesą ąlsįgųlu. Didmiesčio garso ne
daug girdėti. Jaučiuosi išyąrgęs, uorių miegoti-

Uqdo gaudamas |

Staiga? ąyy-«yyz-zzych... — uodas atskrido. Kažių 
kur prie vekto. f |

Vieną rauką ištraukas įš pp aųtįdųjės laukių 
uodo.

(Ęus dąugiaų)
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJĄ 
64h9 So. Tvladu Rd. (Crowford 

Mod.cal doUdinf). Tol. LU 5-6446 
Pruma Uguauu pagal suaitaroną.
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DR. C. K. BOBELIS 
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Chirurgija 
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Fox y«|i«y Medicol Center 
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D,i. PAUL V. DARG1S
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vontmuniiy klinikos 
AbvdiCanvs direktorius
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KbZ.: Gl 8-0473 

DR. W. KlblN-RlSINAS 
f '

Akušerija IK MOTfcKŲ LlGOS 
CrllRURUUA 

btejx ^o. Keozie Ave., WA 5-xO/0
V ataudus pūgai susitarimą. Jei neat- 

sxnepia, s^amoiou Mi
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ircuiML r 0E AikiŲ LluuS 

07 v/ i vora Srreor 
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ATSIMINIMŲ SKIRSNELIS

Lit TRANKrLELKAlS 
Vr 1 wmc TRINTAS - 
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IrKiiiia axis rmaiKo akinius įr 
•’cuncact lenses -

VaL agal bUoruuTuią. uždaryta tree

rahQ žmogus gp eną, tai yra, to- tas, lenkų atžvilgiu separatis
tas ir prpteslautiško ekume
nizmo bei federalizmo šalinin
kas pastangos? bendradarbiau 
Ii su šiaurės kaimynais buvo 
didelės polilįpės nuojautos to
li numatantis politinis geni
jus“ (psl. 177).

\ ' ’’ '

išleista knygą tenka skaityti 
vienu žymiausiu istoriniu vei
kalu, parašytų pokariniame 
laikotarpyje, kuriame au'orius 
,'tspi kitoje šviesoje svarsto 
lietuvių tautos dramatinį lūžį, 
vykusį vidyramžių ir naujųjų

kio greičiau raitą naudoja; ki
tas neužmirštinas man pirmas 
kaiiuoinenės lileiatūros vaka
ras, per radijo, kai vėl tas pats 
bumaiiškJs Kuizinas nusivedė 
mus v sus j Karininkų Ramovę 
vakarienės. "Kariu” sekreto
rius, simpatingas Stasys Butkus, 
v s ragino mane gerti ir-, tusti
no mano stikliukus, peš aš to 
prašiau, o gerbiamo Kariagos,- “ 
draugo iš ‘Kario” skilčių, mina 

i ir kalba oesikeile, nors jis, uja- * 
no akųma, baisų skaičių stikli
nėlių SU naikino

I Rodos, tai menki epizodeliai, a’«^ Autorius pri-
*• ... šilu ik o šviežiai mio nip-b4 ka> jeypruzastimi atsi- s.8,al»£O *r’eila’ “wksllDM’ me’ 
m'nU hvMh toli už jurų — l,M,° ,r Badvilo Juodojo vei- 
mąrių - brangu#...' “Winpja ne vien D. L. K.

A ’ 'ir Lenkijos tuolaikinės islori- 
Artjas \itkauska8 j(~s r(-.inuose tolygiai duo- 

įdp Vak. Europos istorinį foną, 
Į s*' kuriuo artimai teko 
'durti Radvilui Juodajam.

Knyga gaunama sekančiu

Nauji leidiniai
,■ Brunonas Bušackis, Radvila:
Juodasis, Biografija. Devenių Knyga gaunama 
Kultūrinio Fondo, leidinys No adresu, prisiųntus 5 doL: Jo- 
, rr- - . .. . . z ,'nas Palšis, uflS So. Richmond

' SL Chicago, ILL 60629.
Pr.

susi-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

"Vakare ir ryte Ir vidudieny aš dejuoju ir saukiu, o jis išgirdo ma
no balsą". — Psalme 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 

kurie reguliariskai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė,* kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis į 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties0, kurią gausite ne- 
mokamaL Rašykite:

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

Mažeika 8* tvans

laikomas tolimu pagaliau, ir 
skirtumas: čia rūkų rūkai žie- 
m^, kai dažnai dieną šviesos de
ginamos, o ten, skaitau, per me> 
tus ketvertas dienų yra debesuo
tų. Neveltui rašytojas JDpton 
Sinclair ten ir gyvena: broleli, 
kurti, kurti nuotaikai Neveltui 
pasakymas, anekdotiniai skam- 
bąs...

Anekdotas apie vienos salos

SUSITIKIMAI

(Pedagogo, rašytojo Antano 
Giedriaus mirtis Worcesteryje, 
Mass., priminė šiuos mano už
rašus kai dar nesenai buvau at
vykęs Amerikon).

Netikėti susitikimai įgauna sa
votiško ątspąlyip. Tokių susiti
kimų man pasitaikė.

Lankiausi Fordo- dirbtuvių
mieste, Detroite, Michigan- vals- Į kurortą ties Kalifornija: ten iš- 
tijpje. Nors dirbtuvės yrą Dear- ■ kabinti skelbimai, kad tomis die 
born miestelyje, prie Detrcgto, nonps, kai lis,, viskas kurorte 
bet paprastai-..-petroitas “FordotęĮkįaiua nemokamai... Tik lyr' 

laikomas. Bū vau k u- tingos dienos per metus nėra!
Doniinikas Puišis klausia, ar pa
žinojau buvusios vąikų “Saulu
tės” redaktorių Ą. Giedrių, “(gie
drius mane ir paskatino vai- 

.. .....   ... „ kanas rašyti, išspausdindamas 
i&ikalba jr pasisako,kad jis tik-įmano ne vaikams taikomą “Įsū-

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKI;
- -• . -- -r— " -*■ " —

l. Viršelis dail. V. Igno (me
džio raižinys). Spaudė M. Mor 
kūno spaustuvė, Chicagoje 1977
m. Leidinys iliustruotas. De
dikuotas — išvežtiems, dengu
siems, pasigendamiems, 
žudytiems. 263 psl.

Veikalas suskirstytas sky
riais: I Mikalojaus Radvilos 
Juodojo jaunystė. II Mikalo
jus Juodasis — kunigaikštis. 
III. Radvila juodasis — kanc
leris. IV. Juodasis riteris Bal
tijos avąngarde. V. Despera- 
tiškasai Europos pylimo staty- 

1 tpjas. Baigiamasis žodis. Rad- 
1 vilų genėolpgija. Bibliografija

Veikalo mintį nusako auto 
riaus žodžiai: “Didysis Lietu
vos kancleris Radvila jauta 
kad Lietuvą gal paskutinį kar
tą savo istprijoj yra pašaukta 
epochinės refkšmės europis 
kam užiįąviniiiK.. šio savo tau
tinio ir europinio uždavinic

pra- Pavargęs gandras

Apylinkės gydytojas atvažia
vo į ūkį pas besirengiančią gim
dyti vienuoliktą vaiką ūkininko 
žmoną. Po gimdymo gydytojas 
sakė ūkininkui:

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

— Atvažiuodamas aš suvaži
nėjau jūsų kieme antį.

— Gerai padarei, daktare. 
Ten nebuvo antis, bet pavargęs 
nuo darbo gandras, — atsakė 
j uokaudamas ūkininkas.

Gera diagnozė
— Tavo ligQs tikrasis kalti

ninkas \Ta alkoholis,.— sakė gy
dytojas alkoholikui. Alkoholi
kas atsakė:

___ _  .... —Tamsta e§i pirmas gydytp- 
sppratimo■-ąyiesvje Radvila jas, suradęs tikrąjį ligos kalti- 
Jupdasįs iškyla visoj savo di- ninką. Visi kiti kaltindavo ma-. 
dybėj. Tikras Lietuvos painu-, ne.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA 13 DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGĄ

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSny tąjį Vaiką”, a įsakiau.

tf'hat’s For Dessėrt?

Tangy Špice Cake

niąis;'z-i ' vai; pirpiėt ir kitu laiku
■ " -“■ pagal susitarimą. ‘

UKlHUrEDAS-rKOTEZISTAS 
Aparatai - Protėjai. Med. bau- 
euretu. Spėčiau pa^aioa kojoms. 
<rvrcn bupports^ ir t. t.

yr.>o Telef.: i/o-ZooU .
’ RcZiaefMUjos reier.:

SEIBUT1S
irtfUMV, ruouEo IR 

r - > _* y . ' x c-'

PfCv^|>LliUO LriiKUKUUA 
xojo YYc>f ford STRtcT 
vai. aiiLrad. i—4 popiet, -

UK. V1T. TAURAS 
toiwitroJAS 1R CrtiR(JKGASr 

Benui. praATika, spec. MvTtRU ngos.
’ ' Vyi.s?i’2ŪiZ V» EĮir ^9ih STltA'b-F ‘ 

- - L: J L’i ■" įr-- kk" »-TZi3 y/ . “
OF ISO VAnL pirm., antfad., treciad/

7

i
£•<

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

Apdraustas perkraustymas 
is įvairių atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

Ckica^oa 
r k

Lietuvių
Laidotuvių
OireKtonų
Asnociacijos

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos proflramos ii WQPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvfy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto.
Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

Dish out a delicious dessert tonight—"Golden Bartlett Spice 
Cake!" Start with a traditional spice cake batter, add raisins 
and a superb highlight of delicate sweet fresh California 
Bartlett pears2—and slice some more juicy Bartletta on top 
along with a sprinkling of lemon juice and brown sugar right 
after baking. It's a moist, flaVorful cake that can be served 
warm br cold, with Ice dream, fruit, coflee or a glass df miŪL

GOLDEN FEAR SPICE CAKE .
8 to 4 fresh California

Bartlett pears
cups sifted flour

2 cups sugar 
m teaspoons soda 
1% teaspoons gal|

% teaspoon dnnaim»n
% teaspoon baking powder

būstinė” ]
nigo Bpreišfo išleistuvėse į Lie
tuvą (atostogų). Tarpe žmonių, 
kurie paprastai nori susipažinti 
su žmogumi iš Lietuvos, štai,! 
prieina vienas vyras su žmona, Į

ras brpijs^is lybės Operos Kau
kte dainininko pulkaus.. Ilpdps, 
kas čia tokio, bet toli n up ope
ros. ;jos mylintį lankytoją vis 
dėlto žymiai maloniai tas nu tel
kia... • . . y ... / j; ... :. k

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
. Tsu: YAnū 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai: LAfayp.tte 3-9440

2850 West 63rd St., Chicago. 111. 60629 
Teist.; PKoipect b-5l&4 

/ ' 1 ,r .--------------------~ ■■■ ■■„
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLiNTČIA 
2443 WĘST ford Si kEfcf 

Telfonai: PR ir PR '8-0834
i\adjoji Barbaros ir Gerte Dnshiy 

krautuvė.
THE Daisy S1ORE 

9913 SouiTiwesr Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

' ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNA.S 
Tel. WA 5-8063 — .

. ,Cbicagos lietuviu tautiškos ir 
vadinamos kazimierinės kapi
nės yra toli už miesto. Prie pa
sukimo .į. kelią, einant pro šalį 
kapinių,; yra ne viena lietuvių 
laikoma smuklė įr valgyklą. Ir 
štai, užėjgs ten išgirstu, kad šei- 

iinininkė yra sesuo “Kario” bu? 
nors svarstantį, organizuojantį, j vusio. redaktoriaus majoro Kųi- 

Pas:rpdo, - kaip Y jis žino — to malonaus žmogaus, 
tai ----- -------- 1-^^:- .

- "t, : ? U •>**• . X ’ •'

. ęhieagps Įiętuyių -į^kąrupse 
susitikai! nekartą apsuknų. nup- 
lat kuo nors susirūpinusį, ką

žmogų.
pasisako, tai mūsų žinomo kurio negaliu užmiršti dėl dvie- 
rašytojo ir vertėjo Kazio Puidos jų .dalykų-
brolis... ĘĮpu kartą žemyn laiptais iš

Štai, šių metų naujų metų jp redakcijos, gavęs stambų ho- 
svęikinimą netikėta', nelauktai norarą, ir švilpauju; atlipantis 
gaunu iš Dominika Puišio, Los aukštyn Kųiz'nąš sako — ‘Tąi, 
Angeles, Kalifornijoje; pasisako brolau, švilpauji?” — Ir paaįš- 
— artimas A. Giedriaus gimi- kiną, kad naudodamas raštus, 
naitis. Ir Ghicagoje tas miestas atsižiūp i 4k

ALEXANDER RASIMAS
”, - «*• - • ' -* *

Gyv, 8149 S. Marshfield Ave., Chicago. HL
Mirė 1977 m. rugsėjo 12 d., 3:05 vai. popiet, sulaukęs 60 metų amž.
Gimęs Chicago. I1L ~ -x
Paliko nuliūdę: sesuo Angeline, mirusio Andrew Poly našlė, mi

nis^ brotio Casimer Rasimas artimieji, dukterėčia - Kathleen Johnson, 
sūnėnas Timothy Rasimas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami- Ve
lionis buvo mirusio Daniel dėdė. /- .

Priklausė Plumberių Unijos 130 Lokalui Chicagoje.
Kūnas pašarvotas Mažeika Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Lankymo laikas trečiadieni po 6 vai. vak.
Ketvirtadienį, .rugsėjo 15 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop- 

’ Tyčios į švč. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bos laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Alekxander Rasimo giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: sesuo,^dukterėčia, sūnėnas, giminės.
Informacijai tel. 927-3401 arba 737-8600.

1TVAS IR SONUS 
MARQl EITE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave.,' Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^, Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

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

|4 texpoon nutmec
H cap th orte n bu
H cup water
2 eęp' ■
1 cup seedless rakins
14 cup brown sugar
2 tablespoons lemon Juice

sllce remainder fbr top of c&k<^fnn4gnher flour, sugwe Oda. 
salt, cinnamon, baking powd<waho hutmeg. Add shortening, 
water and diced pem to JMur mixture. Beat 2 minutes Or

F-’"
13 x 9-inch baking pan. Bafce 

r Until cake tests done. Remove

4 iexnoa juico. Serve v*rm W

until smoęth. Add eggs; beat 2 minutes more. Stir in raisins. 
Pour Ihto greased ind floured 13 S $-inch baking pan. Ba^e 
at S30* 45 to 60 mim£es. <fc Until cake tests done. Remove
from oven and arrange sllcfd pears bn top of cake and 
sprinkle with brown sugar a£<

HeatTtator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
■warm It and then re-direct 
the heated air hack into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances c&n well 
<ave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island Sav- 

x Ings Bank. Its "Centcnergy 
*76” house was built to demon- 
rtrate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately 84,000 ... projected to 
he amortized within 4 to 8 
years through reduced ex-

sulation within walls and-cell-1 
ing as well as in earthen berms j 
around Hfc foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire- 
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Ccntencrgy *'76.*

The fireplaces were supplied 
by Home Craft!, Inc., Floral 
Park, New York. HeatUator 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc„ located ta ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in, 
frte standing and wall- 
mounted fireplaces . • . gas.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia ?-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HiUs, Ill. 974-441E

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd« 7-1I11
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Nauji Plūstažodžiai iš aukštų sferų
Kai kas tvirtina, kad plūsta-Į kęs į pokalbių bei pletkų apyvar 

žodžiai yra dideliai vertingi, nes;ta jo bijančius lyg kokia žvirb- 
jie praturtina žodyną ir atpa- lių baidyklė atbaidys nuo tos or 
laiduoja nerviškai emocinę įtam ganizacijos. Bet žinome, kad di 
p:>. Gal tai ir tiesa. Reiktų klaus ‘ sid^nt'dis išeina ne žvirbliškos 
ti filologų ir psichologų. Faktas, natūros žmonės, ir jie nėra jaut 
k- d kud pritrūksta normalių žo- rūs nei baidymams, nei gąsdini- 
džių įtemptuose žmonių santy- mams. Jie kiekvienam pasakys, 
kiuese ir ypač padrikus išvirkš- kad geriau reorgai negu partor- 
čios artimo meilės ūkanoms, ten gai. Tepasiima iš LB savo part- 
kartais prasiveržia ir sklandus orgus, neliks nė reorgų. 
j.lūstažodži i. — seniai žinomi Kitas plūstažodis (taip pat 
ir naujai sukurti. j politinis!) yra pamėgtas garbės

Piūstažodžiais gausūs yra že- pirmininko. Savo pranešimuose, 
miausi socialiniai sluoksniai. Betipaviz, savo bičiulių stovykloje, 
tai nėra aksioma. Kartais būna , jis paleido sparnuotą atskalūno 
ir kitaip. Anksčiau buvo mano- į plūstažodj. Tas žodis kitados 
ma, kad jie tik vežikams tetinka, dažnas fanatiškoje religinėje Ii 
Bet tai netiesa. Ir dabar pasitai teratūroje. Gyvenimui progre-v 

suojant ir fanatizmui sumažė
jus, tas žodis tapo anachronizmu 
ir buvo iš normalios kalbos apy
vartos beveik išgaravęs. Bet ne
progresavo garbės pirmininkas 
ir tą žodi įsivedė į savo kalbos 
lobyną. Siekdamas įgelti jam ne

ir patinkamą organizaciją ir pasi
niams nesvetimos garbingos ins- tikėdamas, kad tas žodis prigis 
titucijos ir aukštai galvas iškė- kaip sodrus plūstažodis, jis juo 
lę asmenys. j svaidosi kaip futbolu. Nieko ne

vieną tokių plūstažodžių ne- padaryti. Matyti, jis jam rei- 
seniai paleido savo gerą vardą 
suteršdamas laikraštis. To lai
kraščio vedamajame kažin ko
kiu būdu atsirado faktas, kad 
Reorganizuotoji Bendruomenė 
buvo pašaipiai ir kabutėse pava- negalima būti tikram, kad kas 
dinta “reorgais”. Tai yra nau- nors neleptelės kokiu plūstažo^ 
jai išrastas politinis plūstažo- džiu, kad ir “atskalūnu”. Bet ir 
dis, paleistas į “apyvartą” kaž- tą plūdrmąsi palikim kitiems, 
kam pasitikint, kad jis pate- nes geriau atskalūnai negu pa-

kė taip, kad jų iškrito vienas ki
tas ir iš aukštai stovinčių insti
tucijų ir asmenų. Ir jie buvo 
sviesti' taip pat reikšmingai ins 
titucijai — Reoganizuotai Lietu 
vi u Bendruomenei. Tai rodo, 
kad disidentų nemėgsta ne vien 
bolševikinė sistema, bet

kalingas. Nuo tokių smūgių nie
kas rfegali apsidrausti jokioje 
draudimo kompanijoje.

Susiduriant su įvairiai nusi
teikusiais asmenimis, niekada

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM
Šeši. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
Veda K. BRAZDŽIONYTĖ H W

2646 W. 71 st Street, Chicago; Illinois "60629
Teief. - 778-5374 ' < į

5 A . . *-** _-. -«> J'?4*5'* - * -

J ei ruošiatės keliauti ,-r- kreipkitės t Lietuvių ‘Išimtą:'' *

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave*, Chicago, 111-^60643 f

■ '< ‘ Teief. 312 / 238-9787 ‘ f *
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų keliom

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

• 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaing 
51,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas
iš anksto — prieš 45-60 dienų. l

Laivai pajūryje

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE •

MŪRINIS BUNGALOW, 3 dideli 
mi eg., salionas, natūralus židinys, val
gomasis, 1% vonios, įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1% mašihos garažas, 
54x25’ sklypas, į vakarus- nuo Kedzie 
ant 67-tos gatvės.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
niu krautuvė (Hardware) su namu.
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63fd SL TeL 436-7878

gubinti prenumeratorius suran
dant po viena.- Platininio vajaus organizacijos suvažiavime Chi- 
proga Naujienos yra siunčiamos.cagos Sheraton viešbutyje. . 
susipažinimui 2 savaites nemo

jienas ir daryti pastangų padvi-i Raitė Šimaitienė įš .New Yorko 
dalyvaują Amerikos; gydytojų

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
4R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-7747

JONAS TRIČYS

. — Amerikos Legiono Stepono
I Dariaus posto Moterų vienetas

— A. a. Mykolo Vaidylos mir- Bostone rengia 40 m. sukakties
nias iš lauko ir iš vidaus. Dauge- ^es inetjnės bus minimos rugsė- banketą Piliečių Dr-jos salėje.

Į jo 25 d. 2:30 vai. popiet Balzeko Spalio 9 d. ten bus Laisvės Var-
Dėlto suvėluojamas laikraščio Lietuvių kultūros muziejuje. Jo po koncertas, lapkričio 6 Sanda-

— Sandaros namas Bridge- karnai, 
porto apylinkėje remontuoja-1

lis darbų atliekama taikos būdu, j

leidimas. Redakcija praneša, paminklui tris projektus atsiun- 
kad jau yra paruošti bei baigia-daiI Petras Lukas-Dhula Ya- 
mi rudšti du Sandaros nume- j tri iš Santa Monica, Cal.
riai, kuriais bus atstatyta leidi-!
mo tvarka. Sandaros rudeninis — Alfredas Keliačius, baigęs 
piknikas bus spalio 9,d. Lietuvos Hamiltono, Ont?, McMaster uni-:

■ Grosįversitete keramikos inžineriją 
bakalauro laipsniu. Dirba savo 
specialybės srityje “Ferro’’ ben
drovėje Oakvillėje, Ont. Jis yra 
baigęs šeštadieninę vysk. M. Va
lančiaus mokyklą. Ateityje pla
nuoja grįžti į tą (patį universitetą 
tęsti studijas^ ?

— Dr.-Vytautas Palčiauskas, 
Illinois universiteto Urbanojė 
profesorius, dalyvavo tarptauti
nėje seismologijos ir žemės gėlą 
miu fizikos konferencijoje Dur-Į 
hame, Britanijoje. Fizikų ir 
chemikų simpoziume jis skaitė 
pranešimą ’ “Kiė tų j ų "medžiagų

vyčių salėje ir sodelyje. 
Neolituanų orkestras.

— Pranas Jonelis iš McHenry, 
Ill., buvo atvykęs į Naujienų pik 
niką. Ta proga jis .pratęsė pre
numeratą ir įteikė penkinę Nau
jienų paramai. P. Subačius iš 
Marquette Parko įteikė $4 Maši
nų fondui. Tos apylinkės tautie
tė užsisakė Naujienas 6 mėn., 
bet pavardės . prašė neskelbti. 
Juozas šabrinskas iš Cicero, III., 
įteikė $3. Dėkui visiems. Visi
škai tytoj ai prašomi remti Nau-

’ taikūnai. Kaip žinome, ir. So- 
’ vietų Sąjungoje disidentai, yra 

š'ociališkai daug vertingesnė aj>-
■ raiška, už pataikūnus,,.pataikau 
janČius"1 valdantiesiems, galiū
nams? Kiek viena ofganizacij’ą 
ir ju^adab“praniausią "turėtų 
musikratyti juos remiančiais pa
taikūnais, tada įe neturės pro-, 
gos' sodriais: žodžiais plūsti “at 
skalūnus”? Stebėtojas^

NAUJ IENOMS Šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amcnxa uerunų oienmcio steigėjus bei Uetuvlžkof <paudoc piram 
nūs ir atliekant būtinu pareiga imžinaat lietuvybės IžUkimui tke: 
biimo Naujienų platinimo Tijua.

^AUJTSNOS tvirtai stori fr kovoja wž Lietuvos tr pavergtu lUtwrii lalm 
Baidamot Ir neridMaxua J sandėriui su pantais ar ja tnHe 
tlnlaix

AaUjIR^OS palaiko riaar lietuviu deTHokratfner grupes. ju bendras teatlt* 
rijas Ir remia Tisų lietuvių bendruorius darbui bei tfkalui.

KAUJT^NOS ttsfnvąuja tvllaTt Beturiu diucmna Half narimetlme retc 
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas vrt mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija JubflleJlnhj metu progi 
delbdama platinimo va'jų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško? 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt- 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikražio, bet Ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jot Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie 
turiškų reikalu renesme.

KMNUOJA: Chlcsgofa Ir Kanadoj metama — S30.00, pene! metų — SI CM, 
trims mšn. — SJ-50, vienam men. $X00. KHtxe JAV vietose metams 
— 126.00, pvsei mėty — $I4>00, vienam min. — 12-50. VisJenlu*-

— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savritf nemokama L 
Prašoma naudoti žemiau «sančU atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60603

dot Naujieną jrrenunerataf, FubillejtnJo

D Vajaus proga prašau siųsti N«ujienas dvi aavaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS 

ADRESAS

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

BUDRAITIS REALTYros moterų klubo balius, o lap
kričio 27 d. Lietuvos karinome-.' 
nės atkūrimo; minėjimas. Litu-' 
anistinės mokyklos rudeninis 
balius bus lapkričio 5 d. Chateau 
de Ville restorane. ;

; " - - - - ■ * -

—Kun. An tarias Dranginis, šv- 
Alfonso lietuvių parapijos kle
bonas Baltimorėje, išrinktas 
Amerikos legionierių organiza-; 
cijos kapelionu Baltimorės vals-į 
tijoje. J

• t f » -

— G. , ir P. Dargių įsteigta ir 
vadovaujamą radijo programa 
Pittsburghe artėja prie 45 metų 
sukakties. Programa girdimą 
Pennsilvanijos, West Virginijos 
ir Ohio valstijose.; • J

— A. a. Vl^is' Ismkuš/ gyv.’ 
Berwyne,.mįrė rugsėjo: 8 d. su- 

, j. - . i- : 89 metų amžiaus,'-gimęssulydmHnas ^ugslu spaudlmu”^^ .. ij,.,’,'

yių Tautinėse t k,ąp.mėsę< i Liūdėti 
Ųko žipoĮta ti^^I^^ktė Silvif’ 
ją,, žentas. Willjam. ir sesuo Lie-; 
tuvoj e. Vėlionis: bu vo i pašarvo
tas Jean Vance šermeninėje. - ?

— Dail.? ZrtosT Šodeikienės ^iš 
Cicero, UI., darbų paroda bus 
rugsėjo 24 ir 25 d.;Los Angeles 
Lietuvių ,parap. salėje. Ji yra 
baigusi čikagos - Meno: Institutą, 
dalyvavusi daugelyje individua
lių ir grupinių parodų, iliustra
vusi knygų, laimėjusi premijų. 
Jos paveikslus yra įsigiję ne tik 
daugelis meno mėgėjų, bet ir lie 
tuviams žinomos meno galeri
jos. Daugelis Los Angeles lietu
vių atsimena ir gerai vertina jos 
darbų parodą, įvykusią 1968 m.

Dlinųis lįętuyiję, ,Respubli-; 
korių Lygus išvyka bus rugsėjo; 
25 d. *dr-. J. Briedžio sodyboje,; 
Lemonto ^apylinkėje. Apie' Bel
grado - konferenciją ’ praneš dr-. 
Mjron-KuTopas, buvęs preziden
to asistentas tautinių grupių rei
kalams. 5; i - ■ ; -5. į

- Dr. Konstancija Paproc-

Cosroos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W, 49th St., Chlcauo, iH. 40629. — Tel. WA 5-2737 
XS33 Sc. hUlsHd ct, Chicago, lit 40608. — T«I. 2543328 

V. YALANTINAJ

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARIJA NORETKTENe

WtK Wet 59th SU. Chicago, I1L 60629 • TeL WA 5-2787 
Oldallt Mtlrlnfrtmat goro, rOLIet (vairių prvldp. 

MAISTAS Ii EUROPOS KANDtLIŲ.

£7( T A SUSIVIENIJIMAS 
L Ą LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SI — jau «O mėty tarnauja lietuvių visuomenei tr išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNTUS MILIJONUS dolerių gavo apdraus- 
Uemg nariams.

SLA — didžiausia lietuviu fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę Ir ligoje pašalpą kuri yra pigi nes SUSIVIE
NIJIMAS noioiko pelno, o telkta patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. .

SLA Jau turi daugiau, krip tris su put* milijono doleri? kapitalą, 
tad Jo apdrauda tikra Ir sauęl. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių paikallnęiauslas apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda ger$ Taupomais Apdraudę - Endowment ln> 
suranca, kad jaunuolis gautų pinigus aukotojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir Jaunuoliams labai plgi$ TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudog tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama llatuvllky KLUBŲ ir draugi Iv na
riams. Už $1,000.00 akddentalėg a pdra ūdos mokestis 12.00 
1 metus. i
kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės | kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paailking apie SUSIVIENIJIMO darbus.

SLA

SLA

Gausite apauMlnfaa informacija*, jeigu paraAyrit* 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
807 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

♦ Cicero Ešerys Klubo visuo
tinas susirinkimas vyks rugsėjo 
18 dieną, 7 vai. po pietų Vetera
nų salėje, 1434 South 49 Court. 
Maloniai kviečiami visi atsilan
kyti. . . ' . Valdyba

♦ (R) LB Brighton Parko 
apylinkė rugsėjo mėn. 18 d. 4 
vai. popietų šaulių namuose 
2417 W. 43 St. rengia Tautos 
šventės minėjimą. Šventės reikš 
mės tėma kalbės lituanistas Ig
nas Serapinas. Meninę dalį at
liks Cicero jaunimas ir 'daininin
kės — Aldona Penkienė ir Kor
nelija Venzelytė; j o rus akom
panuos jaunas gabus pianistas 
Aru n as'Kaminskas. Po minėji
mo bus trumpas informaiinis 
pranešimas ir skaidrės. Kalbės 
Dr. V. Dargia ir Jonas Kreivėnas 
ir kiti. Po visko bus kavutė. 
Įėjimas .visiems laisvas. Kviečia
mi visi geros valios lietuviai šia
me minėjime gausiai dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

RESTORANUI reikalinga valytojas 
arba valytoja su bendros priežiūros 
nuovoka nuo 7:30 ryto iki vldudionio.

5 dienos savaitėje.
i Teirautis tai. 025-1678.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietyakariuose.
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — jarenkam 
nimmlninkiig

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

MARQUETTE PARKE savininkas, 
mirus žmonai, nori greitai parduoti 
veik naują 16 metų dviejų butu mūro 
namą, 2 automobiliu garažą. Kiekvie
nas turi Po tris miegamus, šildymas 
gesu. atskiri boileriai, atskiras van
dentiekis. Įrengtas rūsys.

Telefonuokite savininkui 778-3702.

REAL ESTATE: — OUfOFTOWN
. -• Nuosavybėskitur 

FLORIDA'S- MACKLE BROS; INC. 

A famous narna'In Southern Building 

Re^LonšĮ, Bjrild-

7234 W»sf North Avenue
. ,Elmwood ,J»arik,_.Illinois .60635, 

K ; i<‘ Are« C&.W 771-8200 ’!

Anna'doches “ ■
u~ *‘IJtiniaiiian Representative

HELP WANTED — MALk 
Darbininkų Reikia

reikalingas medžiagų
: DRABUŽIAMS KIRPĖJAS

Patyręs arba mes išmokysime. Reikia 
mokėti skaityti ir rašyti angliškai. 
Geras atlyginimas ir visi priedai. 
Gera transportacija artimoje miesto 
šiaurėje. Skambinkite Mr. Wheeler 
angliškai. Tel. 787-1156

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY, FOR LAWYER 
No experience necesary. Must have 

shorthand and typing skills. 
Call John Sullivan 236-2870..

7 S. Dearborn St

REIKALINGA TEN PAT GYVENTI 
ŠEIMININKĖ

5 arba 6 dienoms savaitėje. Turi su
prasti ir susikalbėti, angliškai.

Skambinti Delores savaitės dienomis 
iki 5 vai. popiet angliškai.

TeL 967-1440..

Experienced
WAITRESS

Wanted
Must speak English.

Call after 2 p. m.
? 321-9820

Cook and Grill
Women wanted

Must be experienced and 
speak English. Call after 2 p. m, 

321-9820

REIKALINGOS SIUVIMO 
MAŠINŲ OPERATORĖS 

Patyrusios siūti viena adata. Geras 
atlyginimas ir įvairūs priedai. 40 va
landų darbo savaitė vėsinamoje patal
poje. Reikia suprasti ir kalbėti ang

liškai. Nuolatinis darbas.
WHEELER CO.

224 W. Huron St
Teirautis angliškai. TeL 787-1156

LIVE IN HOUSEKEEPER
Monday through Thursday.

General housework.
Own room, bath, T. V. Very, good pay, 

some English,, wonderful home. 
Glencoe.
835-2888

REAL ESTATE

• 2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 1 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, { 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- j 
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Avo.

Tel. 927-3559

0

52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
d T7ktaL498 pusmečiui automobilio 
ūablllty apdraudimas pensininkams 

' Kreiptis ,. ,
' ‘A. LAURAITI ST ’ 
4645 5o. ASHLAND AVĖ.

523^8775
* «• - • . a M *-r.. - ’-.’i.-'*--.’ - - ■

*
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET >

Talafu REpublte 7-1941

*

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, pintinių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai ____

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

o. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, III. 60632. Tek YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

Lail Frank Zapolls 
W.TSfh St 

GA 4-8654

STATI FA* M

State Farm Lif e Insurance -Company

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas 

pus vIeuinteŲ

185 North Wabaab At«bo*

(įrtaijoa) ir
677-8489

(boto)

Chlospojs

NORMANĄ
URŠTEINĄ

FIGHT HEART DISEASE

Give HEART FUND

I — mujuikm, OMCA0O A MA. Wednesday, September 14,1977




