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Mi re Leopold 
Stokovski

Over One Million Lithuanian 
In The United States

duktorius Antonio Nieves, spa
lio 3 d. turės aiškintis Tarafiko 
teisme.

var Nordllo Darbo partija taip 
trijų nesocialistinių partijų koa 
licija per visą rinkimų dieną pre 
tendavo j laimėjimą. Nuo 1973 
metų iki šiol Norvegiją valdė 
Krikščionių Liaudies partija ko 
alicijoje su Centro partija ir 
Konservatyvais. Rezultate Nor 
vegijos 155 atstovų parlamente 
gavo: kairiaspamių socialistų 
remiama Darbo partija 77 vie
tas, o ne-sodalistų blokas 78 vie
tas.

bėgo j priešingą kelio pusę ir 
atsitrenkė į kitą bet stovinti 
CTA autobusą. Sužeisti 21 iš 
keleivių lengvai, tik sunkiau 
sužeistas stovėj6sio autobuso 
konduktorius.

Susidūrimo kaltininkas, kon-

Bhutto laikraštininkams pa
reiškė, kad netrukus jam bus 
sufabrikuota kita byla ir jis vėl 
bus suimtas. <

Stiprinda 
ma savo partijos poziciją. Bri
tų Konservatorių partijos pirmi
ninkė Margaret Thatcher antra
dienį lankydamosi Washingtone 
kalbėjosi su Prezidentu Carte- 
riu, užtikirindama, kad Brita
nija laikysis stiprios gynybos po 
zicijos. “AŠ noriu pabrėžtu kad 
mes, kai būsime valdžioje, pil
nai atliksime mums prideramą 
pareigą NATO (Siaurės Atlanto 
Sutarčių Organizacijos) sąjun
goje” pasakė ji.

Karo vadai pasižadėjo gerbti 
Pakistano teismo nutarimus. 
Jeigu Bhutto gaus daugumą, 
valdžia jam bus perleista.

LONDONAS. — Vienas iš žy
miausiųjų orkestrų konduktorių 
pasaulyje I-eopold Stokovski, 
95 metų amžiaus, mirė Nether 
Wallop kaimelyje Hamsmire sa
vo namuose, kur gyveno dau
gel metų. Jis ką tik buvo pasi
rašęs kontranktą iki 100 metų 
amžiaus, bet praėjusį antradienį 
neatsibudo iš ramaus-miego. '

sekretorius' ’ Jbrgė’' Fortūnato 
OamilHo^^šostiheS saugumas jf 
taip^ lšt atpažino Mordn* priet 
miėsty|ėi Jam tdip pat buvpįsa-

uuwgo, 111. — KefvjrutdieRM. —Thursday, September 15,1977

Ne karo vadai, pašalinę vy
riausybę, galės spręsti apie bu
vusio premjero padarytus ar iš
galvotus “nusikaltimus”, bet 
spręs krašto gyventojai balsavi
mo dieną. Bhutto tikisi gauti 
balsų daugumą, jeigu karo vadai 
nesiims dar kitų priemonių jų 
paskelbtiems rinkimams sukliu-

...

NEW York, N. Y. — Vakar 
aukso kaina truputį nukrito. Iki 
antradienio pirkliai mokėjo 

S147.85 už aukso unciją, bet va
kar aukso kaina nukrito 65 cen
tais. Nusistovėjus Europos nu
pigintiems pinigams, doleris ke
liais centais nukrito, bet labai 
mažai.

Aukso kaina 
ruputį nukrito

Sirijos valdžia paskelbė vi
siems krašto gyventojams imtis 
apsaugos priemonių. Paskutinė
mis dienomis Sirijoje kasdien 
suserga cholera apie du šimtai 
žmonių.'Nuo choleros ‘r.” mirė 
70 . arabų. Liga nekreipia dėme
sio Į amžių. Cholera suserga jau
ni, vyresnio amžiaus ir seniai. 
Vyresnieji greičiau miršta nuo 
choleros, bet ir retas jaunas pajė 
gia atsispirti. Nustatyta, kad 
Cholera plinta nuo nešvaraus 
vandens ir užkrėsto maišto.; Vy
riausybė įsakė visiems .krašto 
gyventojams- negerti .nevirinto

„choleros Raci
jas sunaikiną.
• »-J>er!,šįas; dvi savaites cholerą

Britų konservatyvų 
pažadai Washingtone

WASHINGTON

už greta esančio namo ir pradė
jo šaudyti iš turimo, revolverio.- 

■ Niekd'jis nesužeidė,1 Bet "paty
ręs saugurhietiš jį nušovė trž na
mo kampo. Iš viso saugunfb or- 
ganai iki praeitos savaitės galo, 
nušovė ’534 žmones,; < bandžiusius 
ginklu- pasipriešintikariuome
nei ar policijai.
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Jau visi Amerikos miestu ir farmy vaikai 'eipa į mokyklas, 
mokosi skaityti ir rašyti, kad galėtu būti -naudingj krašto 

pietiečiai. -

Floridos gubernatorius 
pasirašė mirties bausmę

TALLAHASSEE, Fla.’ — Gu
bernatorius Reubin Askew .pasi- 
rašė mirties varantą nuteistam 
elektros kėdėn iš Kalifornijos 
pabėgusiam John Spinkellink, 
28, kuris 1973 m. vasario 4 d. 
nužudė motelio savininką Joseph 
Szymankiewiz ir praėjusio gruo 
džio20 d. Buvo nuteistas mirties 
bausme.

Nuteistojo^ gynėjas adv. To
bias Simon pasakė, kad jis pra- 

superintendentasįšys teismo ekzekuciją, nuskirtą

.CTA 2 autobusuose 
sužeisti 21 žmones

Antradienį važiuodamas 
tų link po lietaus slidžiu North 
Lake Shore Drive, Chicagoje 
arti North Ave. CTA autobusas 
su 20 keleivių paslydo ir išsimu

nebūtų atnešta iš užsienių. Ka
ralius ruošiasi paskelbti griežtas 
taisykles maldininkams. Jie visi 
privalės prisilaikyti švaros.

Senąjį Pasaulį cholera ne vie
ną kartą buvo nubaudusi. De
vynis' ktame amžiuje sholera 
pradėjo siausti Indijoje, o iš ten 
persimetė į gretimas valstybes. 
Cholerą į kitus kraštus neša ke
liautojai. Pirma didžioji chole
ros epidemija pasiekė Europą 
1817 metais (Indijoje cholera 
siautė trejis metus, nuvaryda
ma į kapus tris milijonus gyven 
tojų. Pirma didžioji choleros 
banga paguldė 100,000 europie
čių. Cholera siautė ir Lietuvoje, 
atėjusi iš Rusijos. Pirmieji cho
leros ligoniai pasirodė 1845 me
tais Panevėžyje. Tada mirė 256 
panevėžiečiai. Joniškėlyje tais 
metais mirė 316,, Q Raseiniuose 
liga ne laiku paguldė į kapus net 
877 žmones.

ros kėdės negauna \ pasakė Si
mon. Pasirodo, ir Spinkellink ir 
ją nušautasis .Szytnankiewicz 
— abudu yra balti.

. i - ‘ I
Tallahassee . apygardos teisė

jas John Rudd antradienį atmetė 
advokato peticiją atidėti ekze- 
kuciją. . - ’.-v-

Sv-?Kariahnūšovė du Argentinos teroristus, 
-1 - .d? r nenorėjusius atiduoti ginklu ’

-- LAHORA, Pakistanas. — Pakistano teismas, išklausęs bu
vusio premjero Zulfikar Bhųtto pareiškimo, paleido jį . iš kalėji
mo už mažą užstatą.

Premjeras Bhutto pareiškė 
teismui, kad visa byla prieš jį 
yra sufabrikuota. Nei jis kada 
buvo įsakęs pareigūnams nužu
dyti opozicijos partijos vadus, 
nei jam bet kada buvo kilusi to
kia mintis. Ne tik prieš jį, bet 
ir prieš kitus buvusius pareigū
nus kaltinimai buvo sufabrikuo

X • . •

ti, kad negalėtų dalyvauti rinki
muose. -

Kansas lietus paveikė 
javų kainas

CHICAGA, DI. — Kansas val
stijoje ir pačiame Kansas City 
mieste lietus padarė nepapras
tai didelių nuostolių. Nuo sek
madienio vakaro iki pirmadienio 
ryto vien tiktai miesto centre 
iškrito 12 colių lietaus sluoks
nis. Buvo užtvindytos ne tik 
gatvės ir aikštės, bet. didžiulių 
namų rūsys ir įvairūs tuneliai.

Niekam ne paslaptis, kad di
delis lietus vietomis pakenkė va
sarojui ir žiemkenčiams.

Čikagoj gruodžio mėnesį lau
kiami kukurūzai nukrito pus
antro cento už bušelį, o sojos 
pupelių bušelis pabrango net 7 
centais. Geresnių pupelių rūšys 
pakilo net 15 centų už bušelį.

Antradienį 30 asmenys areštuoti 
ir 300 Bogan mokinių suspenduota

CHICAGO. — Administracija.pagriežtinus priemones prieš 
protestuojančius dėl švietimo Tarybos pradėtą “savanorišką” 
vaikų busavinio programos vykdymą, antradienį buvo 30 asme
nys suimti 300 Bogan High mokyklos mokinių trims dienoms sus 
penduota. 1

Kiti 4 asmenys areštuoti prie 
Stevenson elementarinės moky-l 
klos, taip pat ryšium su prasi
dėjusiais neramumais dėl “bu-i 
savimo”. —- -■

Tie 300 Bogan aukšt. mokyk-, 
los mokinių buvo suspenduoti 
Mūkyklų superintendento Jo
seph P. Hannon įsakymu, kaip 
antradienį apie 11:15 vai. prieš
piet apie 500 mokinių spontan- | 
tiškai mokyklą apleido; Areš
tuotųjų už neklausymą polici
jos įsakymo išsiskirstyti daugu
mas yra pačios Bogan.mokyk-j 
los, prie 79 ir Pulaski,’mokiniai. 
’ Policijos 
James M. Rochford spaudos. 
konferencijai griežtai pareiškė,?dėti,kol jis.suspės apeliuoti.. 
kad prieš protestuojančius busĮ “Mes .pasiruošime įrodyti, kad 
pavartojaxaos, -griežtesnės r BTte-, 
mbnės.
dėl trafiko trukdomo ir aūfdhu- 
saiš vežiojamų vaikų intimi- 
dacijbs”; Ateityje “protestan
tai” bus -laikomi kitoj e nuo mo
kyklos gatvių pusėje/' Jis dar. 
pasakė, kad bus daugiau polici-. 
niuose rūbuose, kurie padės sek
ti ir identifikuoti įstatymų lau
žytojus ir galės juos areštuoti.

“Noriu perspėti tėvus, kad ku
rie nesiims’atsakomybės uz sa
vo vaikų nusikalstamus elge
sius, tokie vaikai bus traktuoja
mi kaip kriminalistai’*,“ jfc per
spėjo dėl akmenų, ir, kt. ^svaidy- 
mp incidentų miesto Pievaka- 
rinėj e 'dalyj e protestų metu.

Keturi asmenys, trys iš jų juo
džiai, buvo areštuoti po to, kai 
iš Stevensono mokyklos auto
busas išvežė namo juodukus 
vaikus ir per mokyklos sritį 
greitai pravažiavo trys juodžiai! 
viename automobilyje, kurį 
įkandin sekė baltieji, bet perse
kiotojų rrusikratę, juodukai ap
sukę bloką, vėl grįžo prie mo
kyklos.

To automobilio okupantai bu
vo areštuoti, įtarti, kad turi gin
klų, o jaunas baltasis —•' už ak
menų į tą automobilį metimą.

Jaunųjų gaujų karas 
Ir kiniečiai negeresni?

Iki šiol vyravo Nuomonė, kad 
kiniečiai yrą ramiausi žmonės, 
kurie gyvena savo “getuose 
“(Chinatown) niekam nekenk 
darni, patys susitvarkydami. Bet 
štai ką AP praneša iš San Fran
cisco: Policijos daliniai pirma
dienį pradėjo kampaniją išar
dyti smurtingas kiniečių jauni
mo gaujas, bet tai yra misija, 
kuri gali trukti metų metus”, 
pasakė policijos šefas Charles 
Gain.

Tos gaujos, manoma, suside
da iš poros šimtų narių-jaunų 
vyriokų tarp 13 ir 20 metų am
žiaus; jos savo “karą” išplėtė 
j smurtingas atakas. Pavyzdžiui, 
šio rugsėjo 4 d. trys kaukėmis 
užsimaskavę, lengvais kulkosvai 
džiais apsiginklavę, viename ki
niečių kvartalo (Chinatown) 

I restorane užklupo Wah Ching 
i gaujos lyderius. Susišaudymas 
baigėsi 5 užmuštais ir 11 sužeis
tais. -

Kariai šaudo 
teroristų vadus

BUENOS Aires, Argentina. 
— Praeitą penktadienį Argenti
nos kariai nušovė 29 metų am
žiaus teroristą Juan Luis Dios, 
kurio padėta  - bomba užmušė ’4 
žmonių. San Andrės priemiesty
je patruliuojantieji kariai atpa
žino Luiš Dios Ir pareikalavo, 
kad jis sustotų, bet jis tuojau 
pradėjo bėgti. Karių paleisti šū
viai jį užmušė gatvėje.

Rasistas žudikas gavo 
200-600 metų kalėjimo
CHICAGO. — Kriminal teis

mo teisėjas James M. Bailey nu
teisė juodį Marrion Logan nuo 
200 iki 600 metų kalėjimo už 
nužudymą baltos moters patvi
nusiame viadukte (patiltėje) 
prie 69 ir Harward gatvių per
nai vasarą kai dėl didelio lie
taus toje vietoje Dan Ryan greit 
kelis buvo uždarytas ir Mrs. An 
derson su šeima, grįždama iš 
Sandunų turėjo išsukti iš Dan 
Ryan ir po viaduktu automobi
lis potvynio vandenyje sustojo. 
Jiems belaukiant kokios pagal
bos, atėjo keli juodi vaikai, pa
prašė 10 dolerių ir negavę pra
dėjo j automobilį akmenukus 
svaidyti. Pagaliau šautuvu ne
šinąs atėjo Logan ir nutaikęs 
į automobilį paleido šūvį, užmuš 
damas dviejų vaikų motiną. .

“Kaip aš suprantu”, pasakė 
teisėjas, “norėjai tą naktį nu
dėti kokį baltąjį”.

Pasirodo tas pats Logan trum 
pa i prieš Mrs. Anderson nušo
vimą buvo nužudęs ir kitą žmo
gų susiginčijęs tavernoje.

NAIROBI,; Kėni ja^ —; gairės 
Aukščiausias teismas antradie
nį nuteisė mirties bausme buvu
sį užsieniu reikalų ministerį 
Nguza Karl I Bond už jo daly- 
va vimą invazijoje į-Zairės pro
vinciją Shaba. Jis buvo numa
tytas prezidentu Mobirtu Sese 
Seko vietoje,' kai invazijos pa
sisekimas pradžioje grėsė Sekb 
valdžiai.
Įstatymu uždrausti aėrosolai

LOS Angeles.Gubernatoj 
rius Edmund G. Brown antra
dienį pasirašė įstatymą, kuriuo- 
visiškai uždrausti vartoti fluo- 
rokarbonų, aėrosolai, kurie, rim
tų mokslininkų tvirtinimu, gre* 
šia pakenkti mūsų žemės atmo
sferos ozono dujų dangai, kas 
padidintų žmonėms odos vėžio 
pavojų. Įstatymas pradės-galio
ti nuo 1979 m. balandžio 15 d. 
Kalifornija bus šešta valstija 
tas dujas uždraudusi
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Valdžia imasi visų.sanitarinių priemonių 
pavojingai epidemijai pristabdyti

DAMASKAS, Sirija. — Iki šio meto visi Artimųjų Rytų gy
ventojai rūpinosi karais ir galima taika, bet jau antra savaitė 
cholera tapo visų Artimųjų Rytų gyventojų didžiausiu rūpesčiu, 
šandien niekam ne paslaptis, kad pirmieji choleros susirgimai pa
sirodė Sirijoje. Prieš dvi savaites niekas nekreipė reikalingo dė
mesio, bet šiandien Sirijoje jau serga 2,300 žmonių. Toks skai
čius yra užregistruotas sanitariniuose centruose, bet skaičius ga
li būti žymiai didesnis, nes užtrunka, kol susirgusieji užregis
truojami.

Bhutto pasitiki gausiais 
balsuotojais

Buvęs premjeras Bhutto pa
reiškė, kad jis dalyvaus rinkimi 
nėję kampanijoje ir tikisi laimė
ti rinkimus. Bhutto pažįsta kraš 
to gyventojus, žino jų nuotai
kas ir tikisi gauti daugumą bal-

The Lithuanian Daily News
Published by The Ltfbuanan News Puoushins Co., 

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ifl. 60608 I
HAymarket 1-6100

nįjoje,..Turkijoje, ir nęt^Sąudi 
Arabijoje. Iki .šio. meto pholeros 
nėra Izraelyje, ■ nes ši naujai įs
teigta valstybė yra izoliuota. Iš 
užkrėstos Sirijos mažai kas ke
liauja i Izraelį. Jeigu atbėga 
koks svetimšalis, tai jis izoliuo
jamas, ilgai klausinėjamas, o vė
liau dažniausiai išsiunčiamas- t .
ten, is kur atvyko. Libane su
sirgusių yra keli šimtai, bet iki 
šiol nuo choleros mirė vienas. 

Saudi Arabijos vyriausybė pra 
nešė, kad šiaurinėje valstybės 
dalyje pasirodė cholera. Vyriau 
sybė įsakė visiems arabams vir
ti vandenį, nes cholera labiau
siai plinta nešvariame vandeny
je. Saudi Arabijos vyriausybė 
labai bijo šios epidemijos, nes 
netrukus pradės į Meką plaukti 
tūkstančiai maldininkų, kurie 
gali užkrėsti visą kraštą. Kėliau 
tojai į Meką ir Mediną dažniau
siai miega palapinėse. Jie nau
doja pakeliu j e paremtą vandenį. 

Doleris yra pagrindas visiems jau anksčiau maldininkai užkrė- 
Europos pinigams. Sovietų vai- tė Saudi Arabiją cholera, val
džia leidžia milijonus atomo1 ^žia bijo, kad ir šį kartą liga 
bomboms gaminti, neduoda mė
sos krašto gyventojams, bet jo
sios agentai gaudo dolerius, kur 
tik prie jų gali prieiti. Didieji 
New Yodko bankai pakėlė pro
centus įvairioms paskoloms. 
Prieš dvi savaites už paskolas 
jie pakėlė nuošimtį nuo 6 3/4 
iki 7%, o dabar jau pakėlė iki 
7V4. Kas norės skolinti pinigų, 
tai turės brangiau modkėti.

Morgičių nuošimčiai

WASHINGTON. — Preziden
tas Carteris žada ateinantį mė
nesį įteikti Kongresui planą, ku
riame greičiausiai bus įterpta ri
ba dėl 810,000 dedukcijų mor- 
gičių nuošimčiams, rašo New 
York Times antradienį. Times 
sako, kad mokesčių programa' 
dar nėra galutinė, tačiau morgi
čių — nuošimčių (interesų) ri
ba ir kiti elementai, atrodo, yra 
tikrai galutini. v :

Etiopija skundžia arabus

ADDIS Ababa. — Etiopijos 
kariškoji kairiųjų valdžia antra 
dienį apkaltino. penkias arabų 
valstybes, kad jos šalia Amali
jos dalyvaujančios Ogaden dy
kumos kare, -norėdamos. Raudo- 
nąją jūrą paversti “arabų eže
ru”. Etiopijos užsienių reikalų 
mimsteris Felekę Qedele Gior-

Norvegų nesocialistų 
vienos kėdės dauguma 
OSLO. — Antradienį įvyku

siuose visuotinuose rinkimuose 
kaip ministerio pirmininko Ad-
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Why should you join the 
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parodą minėjo, 
ją lankė ir do
meno kūryba, 
buvo kelis kar-

— £o slanki ojate? — atsakė kunigaikštienė.-— Eikite 
į kambarius.

Mes suėjome j kambarius ir ramiai susėdome į kė
des. Kunigaikštienei, baisiai pasiilgusiai mūsų kompani
jos, patiko ši ramybė. Ji mus-paliko pietauti. Prie pietų 
mūsų vieną, numetusi šaukštelį, jinai išbarė, pavadinu
si žiopliu, ir prikaišiojo mums, kad nemokame laikytis 
prie stalo. Mes pasivaikščiojom su Olia, pasilikom n£kvy 
nei... Pernakvojom ir sekančią naktį ir užkliuvom už Ža-

mo susvetimėjimu ir tuo, kad 
raganų mistinė atomo jėga at
sidūrė tamsiųjų jėgų rankose. 
Rimvydas atsakė Miliūno žo
džiais:

— Vanduo žinojo viską,, bet ty

mėjOsi lietuvių 
Vien Chicago  j e 
tus pakartota tokiose įstaigose, 
kaip didieji bankai, Didžiajame 
miesto knygyne ir t. t. Parodos 
direktorius buvo inž. skulpto- 

irius Petras Aleksa, o šio vaka- 
1 ro šeimininkai — C. K. Baltra- 
maitis, Janina Marks ir P. Alek-

ri mums, eiliniams, buvo sthig-. 
mena? Be to, primenama, |gad 
daiiininkaiygali atsiimti savoigrj 
žųsius iš ilgus kelionės kūrifthts, 
kreipdąmįeą į Balzeko Įsffii- 
gą bei muzięjjį.' ‘ M. Šileikis

siektais laimėjimais lietuvybei 
ir kultūrai. r ' >

Dalyvavo daug garbingų sve
čių lietuvių gydytojų^ profesio
nalų, kurie pasidalino bendrais* 
įspūdžiais ir svetingumu. Vie
nas kalbėtojas išsireiškė: “Jei
gu ne Balzekas, tai niekas nebū
tų sugalvojęs daryti tokį didelį 
Žygi rengiant išlaidingą ir at- 
sakomingą meno parodą”.

Ne visi parodos “kaltininkai” 
dailininkai atvyko į pabaigtuves,; 
nors ir buvo pakviesti. Dalyvavo 
tik dail. Jonas Kelečius su po
nia, Br. Murinas su ponia, Aleks. 
ir Elanora Marčiulioniai, A. Coo 
per, seselė Mercedes, Mikas Ši
leikis, p-lė Eivaitė su motina, 
Magdelena Brute Stankūnie
nė su vyru inžinierium ir kt. 
Vaclovas Noreika vteus fotogra
favo kur tik sugriebdamas po 
kambarius, sales ir kt. ’

Kelis žodžius dera tarti ir apie 
patį p. .Balzeką. Visi pasigedo 
malonaus būdo velionės Irenos 

‘ Balzekiėnės, kai panašiuose pa-1 
rengimuose, ar parodų atidary
muose, būdavo kartu su vyru- 
ir su svečiais. Dabar, atrodo, 
kad Stanley Balzekas, Jr. fiziš
kai sumenkęs, ne toks linksmas,, 
kaip buvo... Ar galima stebėtis, 
kai reikia kad ir tėvui padedant, 
rūpintis tokia “biznio imperija”,' 
išplėsta Archer-Californią sri
tyje Chrysler-Plymouth automo 
bilių prekyba. Tenka stebėtis jo 
energija visur pritekti. Be to, 

i muziejaus reikalai, didelis šta
bas tarnautojų, pardavėjų, dar
bininkų jis visur suspėja. Jam 
priklauso diSelė. pagalba už tai, 
kad sugeba plėsti lietuvių kultu 
rinę veiklą, supažindina lietuvių 
gyvenimą ir meną -su kitatau
čiais.' Už tai mes turėtume jam 
gerokai padėkoti. :

Baigiaiit norisi pasidžiaugti

už .1000 mylių. Ta jėga gali pa
versti žmogų į tranzistorių, tik 
Į minčių ir įsakymų perdavėją, 
visai be savo intelekto ir valios, 
tai yra, nemažas žmonių būrys 
‘lunatiko būklė” priima už sa
vo tikrą egzistavimą. Dovydo 
Berkovičiaus, 44-kaIibro, žutti-

Neturėjo žmonės “dievų” iri- 
: telekto,- kad nebandytų ta jėga, 
iftituš- pavergti-.- Dėka opryčinos 
iri-stiprios rusų -centralizuotos 

i valstybėj i A‘J upiterio” .: centras 
atsidūrė-j-Maskvoję.^Dabartinė 
technologija -ypačiai, ištobulino

- tą i seną; žinomą žmonėms nuo- 
n Adomo . laikų, atominę jėgą. Ji 

sukelia-sausras, uraganus, viso
kias ligas ir žemės drebėjimus,;

’ tame tarpe vėžį ir širdies prie
puolį. Ji, kaip dievas, skaito žmo

Po skanios vakarienės, p. Bal 
tramaitis pradėjo programą, pa 
kviesdamas svečius tarti žodį. 
Chicagos Meno Instituto konser
vatorius Alfredas Jakštas daly
vavo su ponia ir pasveikino vi
sus pakviesdamas nepamiršti 
aplankyti ir Artinstitute rengia 
mų parodų. Dail. Janina Marks 
buvo atvykusi su vyru, kuriuo
du neseniai lankėsi Azijoje ir 
dabar. “Naujienose” rašo savo 
kelionių įspūdžius, taip pat ta
rė savo žodį. Kalbėjo seselė Mer 
cedes ir M. Šileikis. Pats šeimi
ninkas St. Balzekas,. ,jr. savo 
žodyje padėkojo visiems už ben 
dradarbiavimą, pasidžiaugė pa-

Vakar gavau laišką iš Jegorovo- Leitenantas rašo, 
kad visą žiemą jis “pataikavo” kunigaikštienei-ir sus
kubo jos pyktį perteikti į malonę. Jinai įtikinėjo, kad va
sarą bus jo vestuvės.

Greitu laiku aš turiu^auti du laiškus: vieną griežtą, 
oficialų iš kunigaikštienės, o antrą lihksmą, ilgą, pilną 
projektų iš. Olios. Gegužyje aš vėl vykstu į žalią D$gį.

Be žmonės, kurie pažįsta Dovy-' 
dą ir mane, visu* “mes, esame' 
aukos šios tragedijos”, kurioje 
W. 'Chūrchilis' išduoda Varšu-’ 
voš 1-914 m. sukilėlius ‘bei vadi
na juos comrades”.

šį ginklą vystė ir tobuliną 
Sacharovas, jo dėka tapo įuia- 
noma Kenedžių afera su skridi
mu į mėnulį, tai. yra, įtikinti- 
Ameriką ir pasaulį, kad Holivu-' 
do sukurtas filmas, tikrai įvy- 
kusieji faktai...

Tabor Farm skambėjo Sacha 
rovo pavardė veik kiekviename 
A. Jurašienės paskaitos sakiny
je apie K. Borutą ir M. Putina.? 
Vienas jų vienirttėlį kartą žiūri 
pro kalėjimo langą, kaip tik ta
da, kad kitą nešė į kapines, ir 
jisai jaučia žūtbūtiniu tikrumu,, 
kad tai dratigo laidotuvės Ir kad 
visa tedaroma tapytum tik latrų 
kad sukeltų jam ifatfgiau ir taip; 
neapsakomo skauanto.

Tabbr Farm pastebėjau ušr 
R. šilbajoriui: ’ f

— Jūsų puikios paskaitos tė- 
orinius samprotavimus lydėjo 
mistiškas vaiko veiksmas...

Toliau bandžiau įvesti į dėsto-, 
mą estetikos schemą runraniš- 
kumo aspektą, pabrėždamas, khd 
išeities taškų teoriniam aampfo-, 
tavim ui tūri būti principas: Ute
nas — žmogui, o jie Žmogus j— 

‘menui. Mistikų ir T&odernizmo . 
htfltrypimą į antrtją achemą 
aiškinau visuomeninio gyveni-

nors dvi-tris savaites,
Nepažįstu jūsų, • lya^i ^Li^^iįųv^iajj.

Sofja Betrovna .^jroWs^ąziūrie 
keleivi. Jis, pririmerkd^ds "^cis7 Atidi

,bendi?
;iai žiūrėjo į ptft

X w « temt nte Mf »

Bnodc rwlacnd if teU er
When Mtead. they an b* «te«d 
bask. Interest i* ncC to tente ar te/ 
xntx»e tun, ate todarri ten war te

id^^ušitikbnie.
rutinai. Prašau

f ja Petrovna, žiūrėdama į žemę ir;skėčio gakiriiesdama 
pernykščius lapus, — if dabS?0^?^/, 
Man reikia šu jumis'kaWtll4im^iJ:ii,; ‘ 
jus, Ivanai. MiobąĮĮovjp^Uji
lite, ir gerbiate, ;taį nųtįu]^tį.-jū$i^v3ųįpę^e^'jimą.iiiūs 
vaikštote už--manęs;<s^afee 
negeromis.-akimis, ;reiškiaieiBae^;i:ašoteike is uiSiiaiškus

The future can be too late 
for saving. So if you want 
security; you’d better start 
today.

The Payroll Savings Pte 
makes it easy. Because an 
amount you choose is auto
matically set aside from 
each pay check to buy U.S 
Savings Bonds. That way

‘Ui, jūsų ir mūsų laisvę”

Aleksandras Hercenas 
v--tf’ '4 -lenkams-1831 m.

lašky ta, ’kaip''zmog^ffs,' kuinš±ėnčia'iFTutrpati:mėtu '^r- 
čiamas klausyti wk^. -

— Nuostabu, kaip jūs tatai patys negalite suprasti. :į- 
tęsė Dubianceva, psįghmdintiši p>ęčius. —-Supraskite,tiežd

branginu šeimos ramybę. Verčiau aš leisiu save užmušti, 
negu būsiu Andriejaus ir jo dukters nelaimėsąjrfežadtiĮ.. 
Ir aš prašau jus, Ivanai Miehailovičiau, dėl ’Dievo; pali
kite mane ramybėje. Būkime, kaip ir anksčiau, geri ir 
malonūs draugai, o šituos atodūsius ir aimafias' kurie jū
sų veidui netinka, meskite. Nuspręsta ir liaigta- Dau
giau apie tai nei žodžio. Imkime ’kalbėti apie ką kita.

Sofja Petrovna vėl pažvairavo į Ujino veidą. JljinĮs 
žiūrėjo į viršų, buvo išblyškęs ir piktai krimto vn$ahcias 
lūpas. Lubiancevai buvo nesuprantama, ant ko jis pykb, 
kuo piktinosi,'bet jojo blyškumas ją paveikė.

— Nepykite gi būkime draugai... — pasakė ji meiliai. 
Ar sutinkate? Šztai.jums mano ranka.

Bjinas paėmė jos ihažą’putlią rknką savo abiem, pa
maigė ją ir lėtai pakėlė prie lūpų. /

— Aš ne gimnazistas, — pramurmėjo jis. Mane nei 
kiek nevilioja draugystė su mylima moterim. r

— Pakaks, pakaks. Nuspręsta ir baigta. Mes priėjome
prie suolo, imkime atsisėskime. y

\Bus daugiau)

Sofja Petrovna, notaro Lubiancevo 
jauna moteris metų dvidešimtpenkių, tyliai ėjo 
proskyna su savo vasarnamio kaimynu, prisiekusiu ad
vokatu Ujinu. Buvo penkta vakaro valanda. Ant prosky
nos sutirštėjo balti putlūs debesys; iš po jų kur ne'kur 
žvigčiojo ryškiai žydri dangaus-’skųtejiąi- Debesys sto
vėjo nejudėdami, tarsi užkliuvo, už aukštų, seny.pušų vir
šūnių. Buvo tylu ir tvanku, tie . ’s j?-.i .. < t\:;.

Tolumoje proskyną kirto :nealikštas- ’-geležinkelio 'py
limas, kuriuo šį kartą žingsniavo kažkodėl sar^ybimš su 
šautuvu. Tuojau pat užz pylimo b^tavo ^idęĮė; šešiagąlvė 
cerkvė su aprūdijusiu stogu.. -•ti-

-r- Vanduo!?-— taip! — bei 
žmonės paversti daiktais! Žmo
gus —- kalba. Tokių būdu kai. 
žmonės -paverčiami į tylinti yąn-: 
denį. Atsiranda piliečiai, Fkurfe 
nejaūčia ątsakoĮųyį>ės,savo -krp^-? 
tui, tai yra, ^raštui, kur gyve-į 
narna, pvz., amerikiečių be Ajp4 
rikos, rusu^e Rusijos, lietuvių- 
be Lietuvos^- izraelitų be .Izrae-1 
lio... Vakar — tai buvo'. V. 
Chūrchilis su A. Edenu. Pasku
tinis 1943 m. balandžio 19, praė 
nešė savo kabinetu?, kad padarė' 
viską — įtikinti lenkus, kad Ka- 
tyno žudymas (-14500 karinin
kų) — tai ‘vokiečių propagan- 
■dos išmislas su -tikslu pasieti ne
santaiką tarp sąjungininkų”'... ■ 
W. ‘ChurchiliB įtikinėjo lenkų' 
vyriausybės premjerą Sikorski, 
•kad neverta kelti skandalo; nes' 
jie jau negyvi ir jų negražinšiJ 
ftikmo. Todėl 'visiškai pagrįstai: 
“Stalinas” nerado Sikorskio as-' 
hnenlje vydiausybėš galvos ir 
'nustojo skaityti tą ‘NcTians^’-' 
bę” vyriausybe... šiandien — 
tai: H. Kisendžėris, S. Vance, 
anglų gynybos ministras R. Ma
son, kuris ir 1977 m. tvirtina 
1943' m. Edeno poziciją, kuni-'- 
■gas4fberalas Pugevicius, prof. 
T. Remeikis su “nekaltos” mer- 
•geles naivumu neigiantieji sa
vo sanseri su tamsia jėga.., ir jie 
drįsta liežuvauti aventvagiskai- 
liežuvauti Lietuvos “vadavimo” 
klausinei! ? "

Ar ir rytoj apie lietuvius bei 
amerikiečius kas nors pasakys, 
kaip 1943 m. tarybinis pasiunti
nys Londone Majskis pasisakė 
Churchiliui apie lenkus: “Len
kai — drąsi tauta, bet kvaila”?

Reikia peržiūrėti nusistovėju
sias tradicijas ir suprasti, kad 

^Amerikos pilietybė įpareigoja. 
Tai ne tik suderinama su lietu
vybe, bet tik per tokį kelią ir ga
lima atnešti realus pozytivauą 
indėlio į Lietuvos Nepriklauso
mybes idėją. ‘

Reikia suprasti, kad Kubiliaus 
— Sacharovo liberaliame devnb- 
ainringumas pakeistas niekšo-, 
baimingumu.

Ir sąvo dūšiose ’nutąrė saa- 
feariėčiai palaukti, kai iš Vetaio 
išaugs žmogus, žmonių baimin
gumo. Bet tas laikas jau atėjo. 
Krėipi&usi gi aš pas liberalą se-

(Nukelta į 6 pslj

VISI LIETUVIAI BIZNIHUAl 

Karšinkite s naujienose

tai niekais verčiate? Be to, jiiifiš,.Kaų) mano senam bičių 
irai, yra žinoma mano pažiūra į ®eimą..J'< šeimos pag
rindus aplamai-.. ' ■ ' -?'< -?•' ii'--- ,

Iljinas apmAudingdi rkrenktelėjo ir atsiduso.
— Šeimos pagrindai... —'sumuririėjo jis, — *0 Viešpa

tie!.............. ■ . . ..... , X r .

-t Mes- save parodome žodžiais 
kartais -apie Įeitus.

Richard M. Nixon

Parodos uždarymas

Toks įsfūd:s gaunasi, kai sau
lė leidžiasi stebint Chicagos 
mieste platybes iš 90-to aukšto 
John Hancock dangoraižio. Net 
Neronas grožėjosi kai degė Ro
mos miestas. Bet čia buvo daug 
įspūdingesnis vaizdas iš St. Bal 
zeko, Jr., condominium buto, kur 
pro stiklo sienas iš vakarų ir 
šiaurės pusės miestas rodė gra
žiausius reginius. Apačioje kaip 
kokia galaktika atrodė akimi- 
mis neaprėpiamas, be pabaigos 
raudonais ir geltonais kaspi
nais bei vingiuotom juostom 
spindėjo Chicagos miestas. Ka-

■ leidaskopiniai atspindžiai atsi
mušė Balzeko patalpų languose, daugeliu atvejų, nes kitataučių 
Didingo Michigano ežero hori- spaud 
zontas susiliejo su aukštyn paki žmonės gausiai 
lusia padange...

Tai buvo rugsėjo 10 d. ry
šium su pusantrų metų vyku
sia JAV Bicentennial lietuvių 
dailininkų kilnomąja dailės 

paroda ir jos uždarymu. Parodos 
uždarymo-proga svečiai ir dai
lininkai gausiai susirinko St. 
Balzeko ištaigingame kondomi- 
niume, kur laukė puiki vakarie
nė ir bufetas. Svečių priėmimą 
ir vakarienę surengė energin-

~ gasis automobilių prekybos ir 
L Balzeko Lietuviu Kultūros Mu- 
. ziejaus prezidentas Stantey Bal- 
"-zekas, Jr.
T Vos įkėlus koją į vidų, prie 

durų pasitinka šarvuotas ispanų 
-: konkvestadoras. Koridoriuose ir 
£ ant sienų paveikslai, skulptūros, 
,3 pasijunti kaip į muziejų Įėjęs i 
'.išimtai meno kūrinių. Kitoje sa
ulėje įstatyti iš viso pasaulio 
'■surinkti, šaunami -ginklai. Atdo 

do, kaip antras muziejus, tik ne 
*;toks didelis, kaip prie Archer 
V AVe.

D svečių buvo tiek daug, kad

nei sužinoti nebuvo galima, kai 
visi vaikščiojo po ištaigingus 
kambarius, tai vėl grįžo prie bu
feto. St. Balzekas ir jo a. a. my
limoji žmona Irena, savo inicia
tyva ir didele įtaka, minint JAV 
200 metų nepriklausomybės su
kaktį, suorganizavo pradžioje 
20 lietuvių dailininkų kilnojamą 
dailės parodą po lllinojaus mies
tus ir dabar pasibaigusia pasku 
tinę parodą Oregon, Ill.-Paroda 
buvo dar papildyta 10-čia dar
bų kai vyko Mt. Vemon, UI. Mit 
chell muziejuje.

Dera pasakyti, kad pusantrų 
metų vykusi kilnojamoji paro
da lietuviams buvo naudinga

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVlčIŪS

Vertė Jenas Valaitis

Žalias dalgis ’
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

ieiponstracijas, tauty- 
•ai sakydavo kalbas.

2.

H Kažkodėl šiais metais Detroi- 
to miesto majoras C. Young pa
vergtų tautų savaitgalį paskyrė 
spalvotiem 
pavergtų tautų komitetas neno-

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.

k u • ■ numatyti. - Artinasi m i es t o 
pareigūnų rinkimai, bus renka
mas ir miesto majoras,-lietuviai 
ir kitų tautybių:- gyventojai turi 
■išrinkti sau palankų miesto ma- 
įorą ir kitus pareigūnus. Kadan
gi kas metai ir man tekdavo įsi
jungtiį ruošiamą festivalį, tad no 
rėčiaukiekpląčiau aprašyti apie 
jo ruošimą.
'• Festivalį ruošti su kitomis tau 
lybėmis nė t3c, kad’ reikia, bet 
ir . Būtina., Viena, kad pasidaro
me: šiek tiek lėšų, be abejo pade-

dyti į Prokrusto lovą ir jas vi
sas vienodai diriguoti, nes be
veik kiekviena jų turi kitokias 
sąlygas ir kitokias savo bėdas. 
Kiekvienam lituanistinės mokyk 
los darbininkui yra aktualiausia 
ne gauti nurodymų, kaip turi 
būti bendroje mokykloje dirba
ma, o gauti patyrusio ir gerai

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

buvusių lituanistinio švietimo 
vadovų mokytojai nejautė biu
rokratinio valdymo, o daugiau 
turėjo pedagogiškai pasiruošu
sius, didelį mokytojo patyrimą 
turinčius ir lituanistinę mokyk
lą gerai suprantančius patarė
jus.

Visi vyresnieji mokytojai su
siduria su vis iškylančiu klausi
mu, kaip prie amerikinės mo
kyklos mokinio prieiti su litua
nistinio mokymo uždaviniais, 
kaip per penkias dienas savaitė 
j e amerikinamą vaiką per ke
lias valandas ‘padaryti lietuviu
ku ir dar patriotu. Ketvirtį am
žiaus toje mokykloje su jos sun
kumais besigrumiantį mokytoją 
nedaug gali pamokyti tokioje

. : N A C J IE N 0 S
8*. Hasted St, Chicago, HL 60608

į Festivalis būdavo ruošiamas 
liepos antrame savaitgalyje vi- 
^iurmiešty prie upės kranto 
E t rupių grupių savaitė JAV pre- 
pdenio p. fasenhomerio buvo 
oficialiai paskelbta. kaip Paverg 

;^ų Tąųtų Sakaitė. Toje savaitėje 
pavergtų tautų grupės gatvėse 
Į?ųo|d5yi ~ 
bių^ąra _
festivalyje * atlikdavo menines 
programas, šokdavo, dainuoda
vo, grodavo. Dvasiškiai skaity
davo maldas. Savo plakatuose 
įrašydavo^: Laisvės, laisvės Lie-

Buvusieji . 'švietimo tarybos 
pirmininkai buvo ne tokie. Jie 
žinojo, kad išeivijos litunistinių 
mokyklų negalima visų sugul-

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriuj.
; į Knygas galima gauti Naujienose arba pasiūnčiant čekį arba Money 
orderį tokiu antrašu:

įsteigta 192S metais.
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

gūsio mokytojo patarimų ir pa 
ramos, kaip grumtis su jo dar
be iškylančiais sunkumais. Iš mokykloje patyrimo neturįs ai

bet jei neatžymėtas, tai kaip ži
nosi kas jis.. Niekas nei neper- 
statė, kad.čia^jie yra. Atvykę 
Detroito atstovai pasivaišino Et
ninių grupių, vieni kitų skonio 
maistu, .vieni-su kitais kaip ir 
štuose, kas šiuo metu vyksta 
Belgrado konferencijoje ir pa
našiai.- Michigan gubernatorių 
W. Milliken į- Etninių grupių 
suruoštą vakarienę atlydėjo Mi- 
chigano valst. ketvirtasis sek
retorius inž. Algis' Zapareckas. 
Tiesa, gubernatorius W. Milli
ken neva muš ^pavaišino, bei 
mums ne tai rūpėjo. Mums rū
pi mūsų pavergtos tautos lais
vė ir nepriklausomybė, šiuo 
aktualiu klausimu nei vienam 
iš mūsų neteko-pasiguosti.

A. Bukauskas

y NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1; Ji Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti, viršeh'ai----------------------------------------------- $2.50
2. Į Augustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai------------------ SI .50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai-------$2.00
4. Viiaras žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl.__________________ ______ $1.00

per festivalį 'pasikalbėjo, buvo 
miela ir gražu, ir išsiskirstė.

Einant į kokteilio - vakarienę 
ne tas mums ’rūpėjo} Atstovams 
rūpėjo susitikti vieną kitą gu
bernatorių;užmegzti kalbą apie 
žmogaus teises pavergtuose kra- 
gerbti. Gaila, kad ne taip buvo, 
kaip kas' galvojo, susitikti gu
bernatorius, persimesti keliais, 
mums pavergtiesiems rūpimais 
klausimais. Bent aš ir kiti, ku
riems rūpėjo gubernatorius su
sitikti, deja,- jų nematėme. Gal

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

poeto ir. šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį___________$8 00
2. Jurgio Jašmsko, MELAGINGAS SUKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai_________ —_ ._____________ _______________ $1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI
•- 296 psL, minkšti viršeliai_________________
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psl., minkšti viršeliai —____ -___________

pokutiDlu 90 0869-1906) metų 
liktu* dirbu* 684 pil. Kilni 
m Draugija.

jo nedaug teturįs administrato
rius. Lituanistinė mokykla rei- 
k.dauja ne biurokratų prižiūrė
tojų, o mokytojui artimų, daug 
tokiame darbe patyrusių, nuo- 

lietuvybės išlaikymo ir 
icsics kultūros prublemo 
ejiT^čių ir toli numatan 
. ė ų, kur e padėtų su li- 

ni-tinin auklėjimo medžiaga 
iau prieiti prie tcs mokyklos 

imą- 
jį i e:vių kuitrr nmką ir veikė
ją Ne mokymo priežiūra ir mo 
kykių planavimas sudaro svar
biausius šių dienų lietuviškojo 
auk ėjimo rūpesčius, o klausi
mas, kaip tas mokyklas toliau 
išlaikyti, kaip joms surasti ar 
paruošti naujus mokytojus, kaip 
sutelkti į jas lietuvių vaikus, 
kaip juos patraukti bei pririšti 
prie Hetuviškojo mokymosi ir 
kaip juose užkurti lietuvybės 
ugnelę.

Kalbant apie lituanistinės mo 
kyklos naujybes, kiek keistai 
atrodo švietimo tarybai pritai
kymas visos švietimo ministeri
jos schemos su keliais depart- 
mentais. “Departamento” pava
dinimas savaime suponuoja, kad 
čia yra departamento direkto
riai su referentais ir kitokiu per 
sonaulu nes vienas asmuo — di
rektorius — dar nebus “depar
tamentas”. Ar šių pavadinimų 
pompa nenustelbia esmės, reika 
lo ir tikrosios padėties? Atrodo 
labai nerealistiška, kada žmo- 

operuoja sudėtinga sistema 
(Nukelta į 5 psi

LAST YSAR 2,850 SCHOOL* 
AGS eHILDREN SETWtffM 
THE AGBS OF 5 ANP L4 < 
WERE KILLED BY MOTCSt* 
VEHICLES IN THS U-S.' 
CHARLES M. HAYES, I 
^RESIDENT OF THE CHICAGO 
Motor club, asks priveis 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

ris”. Vadovė Eleonora S ta nevi- 
čiutė-Homs, akordeonistas Vy 
tautas Petrauskas, šokėjos: Da 
na ir Laima TaulkevičiuU.s, Ritis gerokai iš anksto. Ypatingai 

sunku surasti talkininkių ir tal
kininkų. Jaunesni turi darbus 
ir negali nuo jų pasitraukti, se
nesni guodžiasi nepajėgumu, 
peš metų skaičius jau slegia jų 
pečius. Gal ir atsirastų jaunes
nių, bet niekas nenori tą sunkų 
ir kartais purviną darbą dirbti. 
Reikia pastebėti, kad lietuviai 
maistu ir piniginėmis aukomis 
festivalį gausiai rėmė, tik reikia 
konstatuoti *r paprašyti, bet praf 
šyti irgi ne taip jau mielas ama
tas. šiais metais gerosios šeimi
ninkės paaukavo apie 40 mais
to davinių, tai nepaprastai pa
įvairino festivalio maisto name
lį. Visą laiką maisto namelis bu
vo apgultas pirkėjų.

šiais metais gausiai atsilankė 
ir lietuvių. Be abejo, turėjome 
ir išgėrimų namelį, alučio, vy- 
nučio ir stipresnių gėrimų. Kaip 

Nors tuo reikalu Į ir kas metai, lietuviai turėjome 
ir kultūrinį namelį, į kurį at
kreipia daug dėmesio svetim
taučiai. Prie ’lietuvių kultūrinio 
namelio šiais metais buvo atva
žiavusi televizijos stotis, nufil
mavo eksponatus. Sekančią die
ną per 2 televizijos kanalą pa
rodė. ’

: Kultūriniu nameliu rūpiųosi 
Kultūros Klubas, vadovavo Ste
fanija Kaunelienė. Festivalio 
proga televizijos pareigūnai ap
silankė pas vicepirm. Dr. Algį 
Barauską, kuris pakalbėjo apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje, apie 
žmogaus teises ir laisvę paverg
toje Lietuvoje, o žmona Birutė 
pademonstravo ir paaiškino 
apie lifetuviško skonio maistą. 
Šie pasikalbėjimai vakare per 2! 
televizijos kanalą buvo perduoti 
detroitiečiarris. Festivalyje me
ninę programą atliko Windso- 
ro Tautinių šokių grupė “Ne-

Tanpykite dabar. •
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

ir galima gauti knygų rinkoje

LIETUVIŲ POLITIKA
knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 

į krašto politiką. 102 psl. Kaina $150.

išliųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
v?: bus pasiųstas tokiu adresu:

-A • N A'U J I E N 0 S.

Abrake nygi aprašanti 
įtuvhl gymlma ir jn i 
Amerikos lietuviu Irtar

•praryt* pinna* Chicagon atvažiavę* lietuvis, pirmos 
acdįoa. jų rnarFinisuoto* talpos draugijos, statyto* tud- 
Jti lattraičUL kuriu rišo buvo 121. 41 teatro draugija, 48

ir 814 veiklesniu žmonių tnografi-

Detroite Lietuvių Organizacijų 
Centras pirinas pralaužė ledus 

. pri'ę šio festivalio ruošimo pri
sidėti ir j į ruošti. Festivali s tę- 
.sėši tfcįs . dienas, tai nelengvas 
|iarb^' |-|j įsijungti reikia ruoš-

Etntiilų grupių festivalis
Lieįuviąj jau aštunti metikį

ta Na:kauskaitė, Rūta ir Virgi
nija Kūrai lės. Alma Naiku (įskai
tė, Alma Kraniauskaltė ir Deb
ra Rudokas. Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro Valdyba 
reiškia visoms ir visiems ta.ki- 
n'nkams, aukotojams, progra
mos atlikėjams nuoširdžią padė
ką. Ypatinga padėka šv. An
tano parapijos klebonui už lei
dimą pasinaudoti patalpą bei in
dais ruošiant festivalį.

Gubernatorių suvažiavimas.

Rugsėjo 7 d. į puošnų Renai
ssance viešbutį suvažiavo meti
nei konferencijai apie 40 gu
bernatorių. Buvome pakviesti 
ir mes lietuviai bene 16 atstovų. 
Punktualiai 6 valandą prasidėjo 
kokteilis. Kaip kas' bandė pa
sinaudoti kokteiliu anksčiau, 
bet nedavė. Užbaigė taip pat 
minutės tikslumu. Užkandžių 
taip pat pakankamai buvo. Kiek 
vienai tautybei pagamino pagal 
jų patiektą receptą. Vieni pas 
kitus lankėsi ir ragavo jų sko
nio valgį. Kiek patyriau, už 
kokteilius ir maistą apmokėjo iš 
Michigan® iždo. .Taipgi 6 vai. 
Michfgano gubernatorius W. 
Milliken paskubomis lankė tau
tybių' grupes, ragaudamas jų 
skonio maistą. Meninę progra
mą pradėjo pirmieji lietuviai. 
Windsoro mergaičių tautinių 
šokių1 grupė “Neris” pašoko du 
kartus. Vadovė E. Stanevičiutė- 
Homs/ akordeonistas Vytautą^ 
Petrauskas. Pašoko 4 šokius: 
Audėjėlė, Blezdingėlė, Abruse
lis ir Kepurinė. Keistoka, kad 

j Detroito tautinių šokių vadovė 
nebepajėgia paruošti bent ketu
rių porų šokėjų.

Windsorietės mergaitės ketu
rių porų šokėjos labai dailiai ir 
grakščiai pašoko iš dviejų kar
tų, keturis šokius: Blezdingėlę, 
Audėjėlę, Abrūsinį ir Kepurinę. 
Garbė windsorietems. ‘ <

Kaip ir visuomet, lietuvių me
ną reprezentavo Kultūros Klu
bas, vadovė Stefanija Karmelie- 
nė su talkininkais ir talkinin
kėmis.

Meno parodėlėje buvo atga
benta labai daug eksponatų: 
audinių, drožinių, gintaro ir ki
tokių dalykėlių, net perdaug, nes 
permaža vieta. Kitos tautybės 
atsivežė tiktai po keletą svar
besnių eksponatų. Tokioje kam 
šatyje sunku į meną susikaupti. 
Menas ir šokiai buvo skirti at
vykusioms gubernatoriams pa-

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
TeL 421-3070

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

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS* 
Dr A- J- — MINTYS IR DARBAI, 256 p«L, IMHanfltM 1906 

metų įvykina, Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rtpinlnm. ----------------------——--------- :----------

A. J. Gotten — DANTYS, jų pridHOra, sveiksta ir groži*.
Kietais virbeliai*, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Mlnkfctalf virbeliai* tik __________ — ■

Dr. A- A Gwen — A U KITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS. 
Kelionės po Europą JapMUaL Dabar tik ---

Wp pet uMeakyH paltu, afslunfvt ėek| arba money orderį prie 
nurodyto* kalno* pridedant 50c. persiuntimo BlaMame.

Mari&attifc ebortl, $ bsžn; _ _ ____
ui Duoti dcJhxwental kaUWHku, iocalliftiniu, laiavamanSkq ir 
mą tatai, įmigto* mokyklon, įkaityklo^ beo-

tajo Uliyti, prafctnl paraiyti ček| arta Mooey

L t ŪETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
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vis dar nebėra. Jis štai kaip ispūdžius pasakoja Gimtojo 
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“Tyros draugystes” keliai

vo pavardės: . .;J.
“Reakcijos jėgos ir dabar mėgina savaip spręsti 

mūsų tautų likimą. Lenkiškoji dalis vis dar gyvena 
Lenkijos karalystės viešpatavimo sapnais, lietuviš
koji — Vytauto laikų prisiminimais. Kiekvienam 
aišku, kad buržuazinių Lietuvos ir Lenkijos nacio
nalistų svajonės sugrąžinti senuosius laikus, švelniai 
kalbant, yra utopija.. Mūsų šalių žmonės patys pasi
rinko gyvenimo, kelią ir jokia jėga iš šių kelio nepa-l 
suks. Lenkijos LR (liaudies respublika) darbo žmo-* 
nės, numetė išnaudotojų junga, numetė ir dešimtme
čiais juos kausčiusius neapykantos kitoms tautoms 
grandines- Lietuvos vardas Lenkijos LR dabar ta
riamai su pagarba ir meile. Mes turime ten milijonų 
nuoširdžių draugų. Praeities šešėliai seniai išsisk
laidė. Jų vietoje nusitiesė tvirti tyros draugystės ir 
bendradarbiavimo keliai, kuriais eina kaskart vis

■ didesnis žmonių skaičius. Kaip- jums žinoma, Tary- 
sbų Lietuva palaiko labai artimus ryšius su Bialys- 
toko vaivadiją. Norą draugauti su mūsų Šalinu, mū
sų respublika mes matėme visur, kur tik teko kelio- 

• nės metu pabuvoti”. (-Gimtasis kraštas, 1977 m. birž.
10 d., 8 psL).
Lenkų “liaudies respublikos” žmonės-visur rodė no

rą bendradarbiauti su Lietuvos “liaudies respublika”, bet 
’ auksčiausios tarybos prezidiumo pirmininkas nepasakė, 
(kodėl ta Tarybų Lietuva bendradarbiauja tiktai _su Bia- 

. Ar palaiko su šia vaivadija ryšius to-

Senasis Karo muziejus

Antanas Barkauskas, okupanto lietuviams primes
tos Lietuvos “auksčiausiosios tarybos” pirmininkas, šią 
vasarą buvo nuvažiavęs į Lenkiją “liaudies respubliką”.
Šių dienų Lietuvoj šitas Barkauskas yra įtakingas žmo- lystok'o vaivadija. Ar palaiko su šia vaivadija ryšius to- 
gus. Jis yra ne tik pavergtos Lietuvos, bet ir komunistų savo laiku tai buvo lietuviškoji Baltstogė, kurio-
dar anksčiau pavergtos Rusijos panašios “auksčiausios je jar jr šiandien gyvena didokas skaičius lietuvių žem^ 
sios tarybos” prezidiumo pirmininko pavaduotojas. Jei-jdirbių, paverstų lenkiškais kolchozninkais? Gal. Tarybų 
gu kas Brežnevui atsitiktų, tai jis turėtų teisę užimti da- Lietuvos valdžia, besinaudodama Helsinkio aktais, nori 
bartinę Brežnevo vietą. Bet rusams nėra ko bijoti. Pana- prašyti taip draugiškai lietuviams nusiteikusią Lenkijos 
šaus stebuklo jie nematys. Barkauskas yra “prezidento liaudies respubliką”,, kad Baltstogės vaivadiją atiduo- 
pavaduotojas”, bet ne pirmas. Prieš Barkauską yra kėlimų Lietuvai? ' -.r

: įtakingesni pavaduotojai, kurie neleis jam prie prezidių- 
: mo pirmininko pareigų ir iš tolo pasižiūrėti, b apie Brež- Barkauskas, pavažinėjęs, po Lenkiją: ir sugrįžęs L

,sas nuotaikų, paprastai siejamų tyti. Taigi Lietuvos politinės są 
su fašizmu. Taigi būtų neteisiu- numes formavimas labiau infor- 
ga pervertinti, -bet dar labiau muotais, racionaliais bei civili- 
neteisinga kiek reikiant ne- zuotais. pagrindais 
įvertinti oficiozinės ideologijos 
poveikio gyvai Lietuvos politi
nei sąmonei.

Iš to, kas pasakyta, galima pa 
sąmonėj, bet ir veikia į ją atgra daryti bent sekančias, išeivijai 
sinančiai. Tačiau tai nereiškia, 
kad oficiozinės ideologijos po
veikis į tautos politinnę sąmonę 
yra nulinis. Monopoliškai vieš
pataujanti šios ideologijos* pa
dėtis turi bent sekančius neiš- vijos sluogsnių nuomonė, . kad. 
vengiamus politinės sąmonės 
efektus:

■ 1. Apolitiškumo, socialinio

Taigi, oficiozinė politinė są
monė šiuo metu egzistuoja Lie
tuvoje pilno susvetimėjimo, pil 
nos alienacijos sąlygose. Bruka 
ma per visas masinės informa
cijos bei komunikacijos priemo
nes, ji neranda ne tik jokio po
zityvaus atgarsio individualioj

i būti at
liktas tiktai išeivijoje, o ryšium 
su tuo turi būti atsisakyta popu- 
liarios . išeivijoj e krašto priorite 
to koncepcijos, žinoma, kraštui

turinčias reikšmės išvadas:
L Ofiziozinė politinė sąmonė 

neturi krašte jokios rimtesnės 
ar tai nuoširdesnės paramos. '

bolševikiškai indoktrinuoti. Jšr 
eiviįa savo pažiūroj-į kraštą turi

ti; Lietuvos politinę ateitį lais-

kiamos sąlygos. Tačiau paruošti 
-ir pasiūlyti kraštui jo neprikišu 
somybės programos principus ir

nio pliuralizmo princų^,-priva
lo, išeivija. Ii- privalo jau. šiąn- 
;dien. Būdama neatskiriama tau- 
tos dalis, savotiškas, jos ąvangsr 
idąs lai&vėj.e, ji viena m tegali 
’gą fundciją atlikti. .Biją’u, kad 
savo jėgomis kračtas šito užda
vinio išspręsti nepąjėgs. Maža 

’to, atsidūręs sąlygose, kuriose 
laisvės bei nepriklausomybės at
statymas pasidarys įmanomas,

. mo pirmiiiiiiKO pareigų ir is uuiu pasižiurę u, u čtpic jdlcz. -I
nevo vietos užėmimą jis ir sapnuote neturėtų sapnuotu jū^on, meluoja kaip beliakas.. Jis pasakoja, kad lenkarĮ autizmo bei moralinio cinišku- griežtai skirti tautą nuo politi- 

1-‘-L——-'-.-i-- «-----—j— i—i—j ------------------------------------ ]£rašį(> sistemos, matydama,)
tautoje kaip visumoje antipodą.;, 
sistemai. '

tūriniais, interesais iš kitos pu- B® _ . . , , -. . ... -. v. -X. f . 2. -Politinis laukas, krašto, zmo:ses yra ryškiausieji šio efekto v .. v.. .„ . jįį J , niu sąmonėje yra šiandien delpssirciškinis. t . .. . v

klaidintu.’ elanentariu, valdžios V4kUn’ą
i • 4. -XV- je-krašto žmonių sąmonėje. Ry-slepiamų tautines istorijos bei^i. . ' .. -j •j. .. , v. „ r , . sium su tuo, išeivijos uždavinys?tradicijų menku žinojimu* dez- • 

•orientacijaŠalies ’ bei pasaulio y.J . . .
situacijoje. 1 veiklos budais: per radiją, spąu-

3, AntągonizuojantĮ efektą, dą, asmeniškus kontaktus su? kraštui suteikti; i;4 • 
kuris yra savotiškas pirmųjų krašto žmonėmis abiejose gėlė-* 
dviejų efektų padarinys. Totą- • žinės uždangos pusėse ii L. t>

’ 3.' Gyvoji krašto politinė są- 
nacift-

į

k

ir lietuviai pasirinko tokį “gyvenimo kelią” ir, kad jokia-*n»; savanaudiškumas irgirtuok 
jėga, jų iš to kelio nepasuks. Kaip'lenkams, taip^'lietu-

Be “aukščiausio prezidiumo” pirmininko pareigų, ;Viams “toki gyvenimo kelią’ primetė- sovietų karo jėgos 
Barkauskas yra Tarybų Sąjungos-Lenkijos draugystės jr įartu su jomis Į Lenkiją atžygiavę sovietų saugunjo 
draugijos revizijos komisijos narys. Jis turi teisę nuvą- batalionai Lenkai buvo žymiai geriau organizuoti, 
žiuoti Į Lenkiją ir “padaryti ten reviziją”, Prieš 32 metu: galėjo pasakyti sovietų maršaluitRokosovskiui krauš- 
Lenkijos “liaudies respublikos” valdžia pasirašė su Tary4tytįs Lenkijos, tuo tarpų Lietuvoje nebuvo nei vieno1 reiškiant'i derinformuotumu, su- ' 
bų Sąjungos valdžia “tarpusavės pagalbos:ir pokarinio komunisto, kuris būtų turėjęs drąsos pasakyti sovietų 
bendradarbiavimo” Sutartis- Šio pasirašymo metiniai mi maršalams, kad jie c^uojan ištrauktų savcį. kąro jėgas iš 
nėjimai buvo rūbšami ir anksčiau, bet tada^BarkauskaSj Lietuvos, kaip savo laiku jie buvo, priversti išsikraustyti 
dar nebuvo “auksčiausios tarybos prezidiumo pirminiu-Lenj^j os> . . ~
ko pavaduotojas“ ir niekas jam-neleido’vykti į’^iaudiesi 
Lenkiją” ir tikrinti,'ar viskas ten tvarkoje. Barkauskas 
savo kelione buvo labai patepkintas. Jis buvo nuvežtas Į 
Lodzę ir- turėjo progos apžiūrėti ten gana gražiai vei
kiantį tekstilės fabrikėlį. Jis rado ne tik Edwardo Giere- 
ko, bet ir Leonido Brežnevo didelius paveikslus ant dirb 
tuvių sienos. Jis neturėjo laiko patikrinti, ar tie paveiks
lai nebuvo sienų tepliotojų apteplioti, ar dar buvo švarūs, 
bet jis konstatuoja, kad “liaudies Lenkijoje” šie du ne
lenkiški paveikslai tebekabo.

Grįžęs rusų pavergton Lietuvon, jis rado reikalo oku 
panto leidžiamame ir Amerikos lietuviams veltui siunti
nėjamame Gimtajame krašte papasakoti savo kelionės. ir- -v-oje nėra nė vieno lietuvio ar 
“revizijos” įspūdžius. Po 32 metų Lenkijai primestos 
“liaudies respublikos” ir pasirašytos sutarties, Brežne
vo paveikslai Lenkijoje kabo, bet lenkų galvose tvarkos dėl idėjinių sūmetimu, ”remtu

Nieko iš to nebus. iliaviihas iš vienos ar susitelki
mas ties grynai meniškais kul-

Lenkai buvo žymiai geriau organizuoti,

is iš Lenkijos, tuo tarpu. Lietuvoje nebuvo nei vieno
savo į atterųatyvios politinės 
struktūros, išeivi joj e.; Vargas 

yra to. Jauko ątiprinim^ vįsąisU^ išeivijai,. kuri tokios 
struktūros modelio. bėk pagrin
dų, reikalui atėjus, negalės savo

Politinė orientacija pavergtoje Lietuvoje „ _ _ _ r
liškai nepriimdamas ofieiozinėsj 

egzistuojančią IJetuvoje politi- ideologijos ir neturėdamas visai monė yra dominuojama, 
nę santvarką ar tikėtų į tarybų visuomeninei prieinamų kitų nalistinių. nuotaikų^ Tas.

(Tęsinys)

savo asmeninių Įsitikinimų sis
temą, kurie anksčiau nuoširdžiai 
tikėjo tarybų valdžia ir jos ko
munistiniais idealais, laikui bė
gant visuomeninės patirties pa
mokų poveikyje visu tuo pilpai 
‘nusivylė. Manau, kad nesukly
siu pasakęs, jog šiandien Lietu-

net ir nelietuvio, bet asmens, 
susijusio su tradicine lietuvių 
visuomene, kuris nuoširdžiai,

valdžios ar komunizmo idealus. 
’Kaip liudija “Akiračiuose” 
;(1974-, nr. 3) autorius iš Lietu
vos T. ženklys, net ir pats A. 
Sniečkus pastarųjų 20-25 metų 
.laikotarpyje persiorientavo, Į. 
tautinių interesų, gyvybą.. Ogi ir 
toks savo gyvenimo pradžioje1 gatyviosios reakcijos Į ją poten emocijomis nei informacija bei 
besąlygiškas komunistas- kaip cialąs,. Iš čia išplaukia: jau tokie analize. Dėlto ji nevisada yra 
Justinas Marcinkevičius praėjo sąmonės reiškiniai, . balansuota, o kartais pasireiškia
sudėtingą kelią nuo “Pifiiės, ku* kaip ultraksenofobija. ultrana- visiškai necivilizuotomis forma 
ri juokėsi” (d961)> iki “Kated- cibnalizjnas, kerštingumas bei mis. Kitaip tarybinėse ’sąlygose 
ros”

šaltinių pozityviai politinei są
monei formuoti, masinis žmo
gus reaguoja į supančią jį poli
tinę aplinką instinktyviai nei- 
giamai. Ir juo labiau jis verčia tu su tuo ši nacionalistinė kraš- 
anas prie tos aplinkos prisitai- to žmonių politinė sąmonė yra 
kyti,. juo. labiau. auga tas, jo ne- pagrįsta daugiau instinktais bei' b » . . . . . » i ■ *

(Bus daugiau)

’ AmerikietesteismSs “Afrikoj
SALISBURY, Rodezija. — 

Amerikietė katalikų vienuolė, 
sesuo Janice McLaughlin iš Pit-

jotinai teigiamas faktas rodo
krašto žmonių ir išeivijos poli
tinių nusistatymų bei tikslų 
principinę vienybę. Tačiau kar-itsburgo veikianti- /Salisburyje,

patraukta teisman, kaltinama 
skleidimų gandų ir .paskalų, 
galinčių sukelti baimę, aliarmą 

arba nusiminimą, “pavojingus 
visuomenes saugumui ir ramy
bei” šioje-baltųjų mažumos val
domos šalies kare su juodųjų 
“guerilamis” (partizanais). Jos 

neapykantoj t. y. visas komplek- reikalai vargu ar gąK susiklos-1 teismas šio rugsėjo 27 d.

..ALGIRDAS GUSTAITIS

Ką Egiptas pasiekė per 2.000 metu? fc. . ..
Įspūdžiai po kelionės Egipte

Palieku Ispaniją
(Tęsinys)

Jis vėl zzy-zhyy...A>raškrido pro šalį. Kažin kur 
dingo. Po kiek laiko vėl atplasnojo ir nutūpė ant ran
kos. Ir vėl nuskrido, ir vėl zhyy-zhyy apie nosį. Pliau
kšteliu, nepagavau. Tylu. Ir vėl zzzy-zhy...

Kažin kur skaičiau, esu uodai Egipte ar kitur Af
rikoje gali apkrėsti blogomis ligomis. Buvau sutikęs 
Anglijoje pensininką, kuris bestatydamas Egipte til
tus įgeltas uodo gavo maliariją. Toji liga jam niekad 
visai neišnyko ir kartais Anglijoje, net senatvėje, bū
davo krečiamas baisaus drebulio.

Gulėdamas manau, kad ne visi uodai yra blogi. 
Kaip ir ne visi žmonės blogi. Daugumoje žmonės geri, 
tai daugumoje ir uodai turėtų būti geri. Daugelį kartų 
uodų buvau taip sukandžiotas, kad iš ryto visos ran
kos, kaklas būdavo pilnas balkšvų ar rausvų, niežtin
čių, pakilimų, kur uodai gjluoniais pabaksnodavo. O 
tebesu sveikas. Tai ir čia, kodėl tas vienas uodas turi 
būti maliarija apkrėstas. Aišku, kad jis sveikas. Da
bar ne tokie laikai, dabar visokie vaistai išgydo net 
UG-Jur.

Bet g'iiv'du, ar tikrai išgydo uodus? Ar begydant 
jie ncpasimiršL ? O kaip su naujais? Jauni uodukai tu
rėtu būti sveiki.

/feisai, iš cirpi. io atrodo, yra jaunas uodas. Taigi,

sveikas. D jei leisčiau jam prisisiurbti kraujo,, palikių 
ramybėje. Bet jeigu yra du uodai, o gal nettrys? O jei
gu tretysis yra senas ir nelabai jau sveikas?

Nutariu, būtinai pagauti uodą, ar ir visus tris, jei 
tik čia jų yra.

Zzhii... zzy~zzsss — lyg kitaip atidūzgia.
Laukiu iškišęs abi rankas. Kai tik atsitūps ant vei

do, tuoj pliaukšt, ir po uodo!
Bet jis, kaip žvalgybinis lėktuvas, pasisukinėjo, 

paskraidė aukštyn, žemyn, aplinkui, vėl tolyn ir din
go-

Prisimenu maliarija arba drugio liga žmogų gali 
apkrėsti tik uodų patelės, jei uodai patelių neturi, ar 
jei turi, tai visai kitos paskirties.

Klausau, klausau: o gal atskirsiu iš skridimo, pa
telė ar uodas. Kaip atskirti? Kuo jų skridimas skiria
si? štai, paslėptas Nobelio medalis! Iš garso atskirti 
uodą nuo patelės! Ir Anopheles uodų rūšį nuo visų ki
lų. Dienos laiku nesunku atskirti ilgaūsius uodus nuo 
dvisparnių, bet kaip naktį? Gi Anapholes uodų pate
lės kaip tik vakarais taikosi į gyvenamus namus žmo
gaus kraujo pasisiūti?ti. Bet gal Egipte maliarijos da
bar nėra, gal išnaikinta? Ir vėl prisimenu, kad neiš
naikinta, tik ją negarsina, ypačiai amerikiečiai.

Dabar vaidenasi, skraido patele ir tos maliariš- 
kos rūšies. Turiu būtinai pagauti.

Bet kodėl pagauti? O jeigu apgauti? Visį vabz
džiai skrenda į šviesą.

Keliuosi, vonios kambaryje įjungiu elektrą. Esu 
mieguistas, jau keletą valandų gaudžiau patelę. Da
bar atsimenu, esu prie pat rašomos lentos. O jeigu 
pūkštels per galvą? Prisidengiu ranka.

Eždegęs zšviesą pamatau, vonioje atdaras langas, 
o. šioje vietoje sieteliu egiptiečiai nepripažįsta.

Atsigulęs pagalvoju, kad tie baltomis paklodėmis 
apsidangstę mechanikai su Hitais gal ir teisūs ikį mė
lynumo išflituodami patalpas. Tiktai kaip tada mie
goti, jei .negalima atidaryti langų?

Uždarau, langą, palieku šviesą. Tegul uodo patelė 
klaidžioja vonioje, rytoj išvargusią pagausiu nutūpu
sią ant veidrodžio ir paleisiu- vandenėliu link Nilo. 
Tai bus džiaugsmo žuvelei!

Atsigulu. Klausau. Nagi... iš palolo,, kaip tolimas 
niršte atūžia, atkaukia patelė!,... Iš kur atsira

do, juk visos turėtų būti vonioje? Į šviesą, į šviesą! Ko 
dėl tamsoje ieškoti pavargusio keliauninko, atvykusio 
iš taip toli?

Vėl iškišęs ranką laukiu.
Zžy-zzy-zuūu... Lyg kitokie garsai. Tai būtų špo

sas, jei atskirčiau patelę iš garso! Bet kaip paskui jas 
pažinti iš “veido”’? Iki šiol esu susidaręs nuomonę, 
gal visai klaidingą, kad visos patelės, net uodai-pati- 
nai, ląbai panašūs, ypatingai, jei turi po du sparnus.

Uždarius langus darosi tvanku. Aha, paleisiu oro 
aušintuvą, jo vėjas nupūs pateles nuo manęs prie uo
dų, kar jos iš tiesų privalėtų būti. Kokia neištikimy
bė, naktimis kabinėtis prie svetimų vyrų, ir tai, grei
čiausiai, be uodų sutikimo.

Keliuosi, bet dėl šventos ramybės neina pro ra
šomąją lentą. ?\<

Paleidžiu vėsintuvą. Atsigula. '*r ' '/•‘*I# ”
Jis taip pučia, darosi šalta į veidą. CŽsidMgiu vi

są galvą, palieku tik nosį iškištą. Ir galvoju: uodą reik 
tų padaryti moteriškos giminės daiktavardžiui...

•Taikstausi užmigti.

’ Darosi nosiai Šalta. Apsisuku į kitą pusę, visas už- 
sidangstęs. Dabar tikriausiai bus ramu ir nei per šal
ta, nei per Šilta. ' .

Besirengiant užmigti pajuntu... patelė vaikštinėja 
mano- nosimi! Na, dabar tai visai pasiutimas! Kaip ji 
galėjo atrasti nosį, juk visur aplinkui vėjas ir ją turė
tų nupūsti į šalį. Negi skrenda pasilenkdama?

Nori irisam amžiui į amerikiečių kalėjimų
Mano gidas puikiai kalba angliškai, baigęs uni

versitetą Egipte, paskui studijas apie egiptiečių senąjį 
meną ir archeologiją Londone. v

Turizmas yra svarbi egiptiečių pragyvenimo ir 
biznio dalis. Nesudėtinga, nes visas pasaulis žino apie 
piramides^ sfinksus, Nilą ir nori pamatyti, o ko geru 
netgi kupranugariu pajoti.

Vėl taksi jų “geriausias*’ vairuotojas taip spau
džia pro kitfe mašinas, net vėjas švilpia. Sakau, už 
tokį vąžiavimą Amerikoje patupdytų £ c>pę.

— Ar tenai gerai duoda valgyti? Ar turi spalvotas te
levizijas?

Nagi, benorėdamas nugąscįinti, egiptiečiuose auge
liu Amerikos kalėjimais, susižavėjimu Prašot pasaky
ti. ar tikrai tenai už darbą kaliniams moka ir jįė gali 
nusipirkt^ kalėjime būdami, cigarečių ir fokateeto, 
turi spalvotas tetevūnjęs.te jūoe gali 4$Į#AVKjgeiki- 
žės ir dviese praleisti keletą valandų., 
rdl izaUbofame^kambatyje^ * ' *'

Sukau „kad nebuvau Ameedko» kalė ji bet skai
čiau, mačiau ir girdėjau, panašiai yra. ■. f |

(Bus daugįan) . >
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TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

MODERNU^KOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

seimą ir giminės

Take a Leisurely Ride
AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTfi TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

Trys Moderniškos Koplyčios 
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Tek 737-8600 .
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;atye susipras ir 'smoksliętaiviš'' 
;w skaityti. Todėl jos mokyto- 
ai vaikus moko panašiai, kaip 
-■oš mokė T ietuvoje ir kaip jie 
ra mokomi Europoje (kartu ir 

■kunuotoje Lietuvoje.) Ten jie 
išmoksta skaityti .per iprmuo-. 
»ius dvejus metus, o trečiaisiais; 
■ie jau pradeda naudotis vadovė 

mokydamiesi kitų mokslo 
dalykų, pvz. skaičiavimo uždą- 
.'inynais.

Fasisakant prieš metodines 
ekstravagancijas, Čia dad netvir 
tinama, kad lituanistinėse mo
kyklose mokoma pagal geriau
sius ir moderniausius mokymo 
metodus. Daug kas priklauso 
nuo jų mokytojų. Yra jose daly

tų išlik: jos nebūtų atlikę sa
vo pusk rties — nebūtų vaikų iš 
mokę lietuviškai skaityti ir ra
šyti, Tokios mokyklos nebūtų 

jos neturė-

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

®W7 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

tėti, skaityti, rašyti, įvesti juos 
į'lietuviškąją kultūrą, išauklėti 
juos lietuviai ir paruošti lietu
viškam kultūriniam ir sociali
niam gyvenimui.

Lietuviškasis auklėjimas iš
eivijoje yra tautoj gyvybinis rei 
kalas. Todėl nenuostabu, kad to
kiu svarbiu klausimu iškyla nau
jų projektų bei pasiūlymų. Pati 
gyvenimo pažanga to reikalauja. 
Kitas klausimas, kiek kieno siū
lymai yra vertingi, rimti ir pri
imtini ir kiek rimtu būdu jie pris 
tatomi ar bandomi realizuoti. Vi 
siems siūlomiems projektams 
pagrindinis reikalavimas — at
sižvelgti i tai, kiek jie gali page
rinti lietuvišką auklėjimą, kiek 
jie tuo būdu gali prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo ir lietuviš
kosios kultūros išeivijoje puose- 
'ėjimo. Jei kas daroma ar iš pa
grindų kas keičiama, turi būti 
labai gerai apsvarstyta ir -lais
vai išdiskutuota spaudoje ir mo 
kytojų susirinkimuose jų darbo 
patyrimo šviesoje. Greiti tais 
klausimais ^sprendimai rodo -tik 
paviršutinišką jų supratimą ir 
gali padaryti nepataisomą žalą.

(Pabaiga)

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

ViSos programos Ii W0PA, 
1490 Irti. A M.

Liatuviy kolba: kasdien nuo pir- 
RUdienio Ai penktadieni© 1230 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
. Vadoj a Aldona Daukus

Talat: HEmlock 4-2*13

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 40629

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Tetef.: TOwnkall 3-2108-3

MWAVM^WiViyiWWAWVAVAWAV>7^WAWA

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KKKV10IĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

■(kelti iš klasės Į klasę, j aunu o- 
j liai pasijunta netinką 'jokiam 

■: sudėtingesniam Šių Taikų dar-.
wan-

PERKRAUSTYMAj

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠER.ĖNAS 
Tel. WA 3-8063

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelle 3-3S7J

sxara1 
old «tuflln< onto tei 
»nd MteMXter*

TEL. — BE 3-5893

DiL A. B.ULfcA ECKAS 
lit CHIRURGAS 

/AKIŲ LIm-uS 
wA/z vrvjf įvorei Street

V aiaiiuos pagal susitarimą.

sites as the Wright ^Brother’s 
cycle shop. j

Also part of Greenfield Vil
lage, Suwanee Park complex 
provides transportation, for į 
those who don't want to go I 
anywhere. The sternwheeler- 
“Suwanee,” a 60-foot verstom 
of an 1880 riverboat, meanders 
slowly around Suwanee Island, 
for a tranquil six-minute ex
cursion. Passage to the rustic 
Island i> possible on a Tohi 
Sawyer-like elect rically-pow*' 
eredrafL '

Finally, a 1913 carousel 
travels tn a 42 foot circle to the 
sound of a Wurlitzer band 
organ.

The opportunity to take one 
or more of the peaceful rides 
allows visitors the chance to 
save their feet for the 2U miles 
Of exhibits available Jn adja-

STEBONAS C. LACK IR SŪNŪS. 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hiita, HL 974-4419

įšrtyntniusio astiiens kelių' 
jam artimų asmenų nuožiūra.
Suprantama, kad- tai yra dir-’ 
bančiųjų- mokytėjū įžeidimas —' 
visiškas 'su jais nesiskaitymas?
Kaip iš; spaudoj e pasisakymų'1 mokinių, ’bešimtSciūsių -12 metų 
paaiškėjo, pirjnininkas tai “įvyk pradžios ir ridurrnėsė mdltyklo- 
dė” be -atitinkamo švietimo ta-Į se, gaudami -tų mokyklų baigi-

urjiu vaisiau SVlr/IIMU »r Ka<i uk jis pats is savo
(Attatt. a 3 psi.į . M*y-

tojai tą Jonu Dewey ir jo gau- 
su gatšiais bei skambiais pava- šių sekėjų Amerikoje pažiūrą 
dinimais, turėdamas tik vargin-( žino. Bet jie iš visos žmonijos 
gą pądė4- Todėl Ąelępgva išši- . patyrimo taip pat žino, kad vai-

TCTBRET A LA KING -WITH GWFFING BING
1 jMBckace (« «>.) CMekea 
Bwr Bill.

s paekaco (!• as. each)

Tenai norėčiau grįžt. 
Upes gilias išvyst, - - '
Su sesėm, broliais ir draugais 
vargus pamiršt.?:'

Prieš tris 'išetus, prisiminimais 
ir viltimi maitinama, het paskutini 
kartą nuskambėjusi dainą, Aleksui 
iškeliavus į amžinybę, paliko širdį 
veriantį skausmą, liūdesiu merdin
čias dienas ir .neužmirštamus žo
džius. Nors ta trykštanti viltis iš 
tos dainos žodžiu -ir -blėsta, kaip 
tolstantįs tos dainos aidas, bet 
Alekso iš musu atminties neištrins 
joks laiko tarpas.

gydimas nūrties angelo, jis paliko mus 1974 metais rugsėjo 15 d. 
jo šlelą'šV. mišios bus atnašaujamos rugsėjo inėn. 18 d. 12215 vai. 

po 4>ietu šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Maloniai -prašome visus —draugus ir pažįstamus ^prisiminti savo 
maldose mielą Aleksa.

IR CHIRURGAS
Vsfc^iCaesftrr Lommuniiy kiuukos 

Mea.c>a^s dLrek.orrvs 
1933 S, r Mitina* m ko., We^coester, 1L. 

uiUDŲ u
jus anu*4 se^cLeiį d—3 vai.
i et.:

DK.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PR^TATuS CHIRURGIJA 
iebo WEST SSrd STREET 
Vai.' anerad; 1—4 popiet, 

' - keLvircd. d—7 vat vak.
telfeEr 776-2BbO

^wlReiia^ncrjos telef.: 448-5545
—

’ 3V TAVRAS 
-gViiy fiįbįs' iic čMirŪrGa^^ ! I

^&''ŽrcSiFJ59'ih STKfetef' Į 
43. ii j;;«i u '■ Į

-OFISŲ antriai - fręČiačt
*ir‘į>eiiKt ’ 2-4 ir 1P8 vįfL v^k. JŠestaoie- 
mąis1-2-^ vaL popiet it ^ kltu - jIaiku 

. . pagal susitarimą.- ė

DR. K. G. BALUKAS 
AKUAEKIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Putoki R4. (Crowford 

Modical G^lrttae). 1W. LU S-6444
Pruma Ugonxus pagal susitanmą- 

Jei uea.s.uep a, Skambinti 374-8004.

kJl: GI 8-OŠ73

W.
A.kJŠcKiJA IR MOTERŲ LIGOS 
^š«v£KvLsX^ME CrtWGtJA 

6u2 So. Kedr.e Ave., WA 5-xbTO
VdAdAiuos pagal susitarimą. Jei neat- 

suiepia, s>KamDinti Mi J-Qvul.

"Turčdomi didį Kunigą Dievo namams, artinkime* tikri iirdimi, 
pilnu tikėjimą". — ©>r. 10.21. 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti- nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasiSventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinką bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime į amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

Visažine, kad mirtis yra žiauri if paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mil-ties'7, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: z

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

HVAS1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. list Street 
fe <rfš Telef.: GRovehill 6-2345-E

DR. C. K. BOBELIS 
fNKdTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Yelaf. 69S-E533 

Fox VaHcy Medical Confer 
HX) SUMMIT STREET 

RiJUite ’**, EUuiN, ILLINOIS

Vii. 1KANK PLECKAb 
v^ruiriETRISTAS

Kajlba LitrvviškAi
261a W. /I St. Tel. 73/-5I49

TiKrma aKis Pntaiko akinius ir 
“contact lenses’”- —-

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

ir išmokyti- turiasdešimt metų pasenusių pa 
skaičiuoti\ ir ] žiūrų ir metodų, yra daug prie 

šių laikų -nepritaikymų. Jų dar
bo sąlygomis ne viskas galima. 
Bet jos atlieka svarbiausią sa
ve -uždavinį, -nuo jo nenukryps
ta, kiek tik' ’sąlygos leidžia, jo 
siekia ir čia esančių ultramo- 
•dernizmų jos nesivaiko. Jei li- 
•tuanistšiės mokyklos būtų pasu 
kusios j. amerikietiškos mokyk
los modernybes, jos gal būtų bu

Naturally, the opportunities 
for an unhtrrted pace vouMnY 
be compMe without a bone
less cantage. This takes the' 
form, at a Model T rfde whieh 
wnto imssngera past such cent Henry Ford Museum.

skaityti, rašyti.
daugelio kitų mokslo dalykų, '“ku 

riams gali būti neaišku, ką jie l rių jis, niekieno nemokomas 
turės su savo departamentu da-j niekada negalėtų išmbkti. Pvz., 
ryti, kada jie paty? vieni suda-'J-aukštosios matematikos be ki
ro visą departamentą: ar jie1 tų mokymo bei išaiškinimo nė 
galės valdyti mokyklas, skirti- neįmanoma išmokti. Ar vaikas 
mokytojus, kada jie joms be-į iš savo patyrimo, niekieno ’kitų 
veik -nieko negalį duoti, išskyrus-j bemokomas, gali išmokti muzi- 
menką pašalpą _ar priemonių pa : kos? ’ y
rūpinimą

Trečias dalykas, kuris uus t e-! tas, kuris gali sau lėistiišlaįky- 
bihomokytojus, tai švietimo ta-j-ti vaikus dvylika metų inokyk- 
rybos' pidmininko savo nuųžiū-1 loję, duoti jiems progos Įsigyti 
ra atlikta ir^-aplinkraštyje-pas-' visokio tyn patyrimo ir išleisti 
delbta- lituanistinio švietimo 
iformS^^f------
tą Išbarti© nušokta į dešimtis-At j kiekvienais metais paskelbbiamii 
likta be viešo-svarstymo,: bedis- ’ tų metų vaikų mokėjimo skai- 
'k6sij^\ be platesnio mokytojų, tytį rašyti ir skaičiavimo, ob- 
dalyvavimo vieno lituanistiniame jektyvąiąis testais . patikrinimo 
tuklėjime dar kaip reikiant ne- rezultąi dodo j u tuose moksluo- 
. - - - -- ge iŠ^ląvirrimaš ’pastoviai men

kėją, nors jie mokomi i&gal pa
čius naujuosius ir pažangiuosius 

“mokslo metodus. 'Paskutinių me
tų duomenys rodo, kad apie 20%

tinė mokykla negali tuo keliu vę modernios, tačiau jos nėbū 
*iti — mokyti daug metų ir nie 
ko neišmokyti. Yra daug natijy- 
i ų amerikiečių teorinėje ir pra 
ktinėje pedagog koje: “team te 
ichiag”, daugelyje knygų gar- buvę reikalingos, 
siutas “Open educatiorf’, kuris tų nė prasmės.
sifllo duoti vaikams ir paaug- Lituanistinė mokykla nėra pa 
iams visišką laisvę klasėje.ką no sfsavinusi amerikiečių pažiūros, 
•i veikti ar » nieko neveikti, be kad auklėti — tai reiškia leisti 
iok o mokytojo įsikišimo. Yra. augti. Ji neturi tikslo palikti vai 
'r štar modernesnė Ivano Įlko kus savo -pas’rinktu būdu “aug- 
teorija "Deachooling society”,' ti” — tam jie turi sąlygas ame 
kuri redkal^ija visiškai trtimo- rfkiečių m<Ayklose< už mokyklų

. DEARBORN, MI—Visitors to Greenfield Village in Dearborn. 
Michigan can choose from any Of ten leisurely ways to view 
300 years of American History.

Whilą walking is the oldest and still the most complete 
method, many choose one or more historical modes of trans* 
portation available for at least 
part of their tour of the past 
Two vintage steam locomotives 
offer a panoramic view of the 
JMO-acre Village. The 1873 
*Tbroh Lake” and 1868 “Mason 
#1” each carry 210 passengers 
around the outer perimeter.

For a doser casual trip 
through the historic settings, 
visitors can choose a narrated 
carriage togr which will brief 
them on major pointe of In
terest Both a haywagon and a 
surrey provide shorter glimpses 
into our past. Children find 
the pony wagon an exciting 
method of travelling* without

mentų direktoriais tos “refor-] Bai. Dvylika metti besimokę ir 
mbs^ neapsvarstęs.

Dar vieną iš-tos “reformos’ 
sekančią naujybę mokytojai iš 
girdo iš švietimo tarybos pirmi bui, nes nemoka nė 
ninko Dainavoje mokytojams ted” paskaityti. ICfti ju net trau 
perskaityto pranešimo, būtent,T kia <savo .-mOkykJss^į teismą už 
kad vaiko nieko negalima išmo- ju nieko reišmokymą Utuanis-

OKTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
oazau bpeciaii pagalba kojoms, 
uvrch supports; ir t. t.

vaL: 9—4 ir 6—b. Šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd Si., Chicago. HL 6062V 

Teigf.i PRospect 6-5084 
ji"1"—.............  . ' i"«i" ><

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GELfNYČIA ' 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Driship 

krautuvė. / 
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
O Žiūrint te!cviziją prisilaiky-1 grakščias 

tina šių taisyklių: 1) Būti nuo vadinami 
aparato ne arčiau, kaip penkių Į tik juosmenį 
ekranų nuotolyje. Vidutinio dy
džio ekranui tas nuotolis yrti 
apie 5 pėdos. Tai svarbu ne tik 
suaugusiems, bet ir vaikams^ 
kurie mėgsta žiūrėti iš arti. 2) 
Naktį kambarys turi būti tru
putį apšviestas, tuo panaikinant 
akims kenksmingus didelio aš
trumo kontrastus. 3) Nedėvėti 
tamsių akinių, nes neaiškūs vaiz 
dai vargina akis.) Ekranas turi 
būti akių aukštyje. Nesveika 
žiūrėti TV gulint lovoje miega
majame arba gulint ant grindų 
salione. 5) Kartas nuo karto nu
kreiptinos akys kitur, nes inten
syvus ir nuolatinis žiūrėjimas Į 
ekraną jas vargina. Jei esate 
trumparegis, tai dėvėkite aki
nius, bet nesiartinkite prie ek
rano. 6) Jei akys žiūrint TV 
greitai pavargsta, reikia kreiptis 
j akių gydytoją.

9 Ožkos turi aukštą kraujo 
temperatūrą. Jų pienas yra na
tūraliai homogenizuotas ir grie
tinė neišsiskiria iš pieno. Kai 
nebuvo vaistų prieš <___ _____
gydytojai patardavo džiovinin
kams gerti ožkos pieną.

I

© Einant ravėti daržą, patar-Į 
tina pabraukti nagais per gaba
lą muilo: panagės greičiau iš
plauna ir nepalieka juodų, sun
kiai išplaunamų dėmių.

linijas. Jų drabužiai, 
krinoliniais, slėpė ne 

į ar blauzdas, bet 
ir batukus, l ik 1906 np Petrapi
lio telegrafistės išdrįso savo dra
bužius patrumpinti 5 centimet
rus nuo užkulnių. Jos įrodė, kad 
ilgi drabužiai kenkia darbui. Vy
riškų švarkų puošmena -— trys 
sagos rankogaliuose—f įėjo ma- 
don Anglijos karalienės Viktori
jos laikais. Inspektuodama ar
miją, ji pastebėjo nešvarumais 
blizgančius kareiviškų mundie- 
rių rankogalius. Jai palydovas 

; paaiškino, kad kareiviai yra įpra 
tę rankogaliais šluostyti nosį. 
Karalienė, norėdama pan aikin- 
ti tą negerą įprotį, įsakė j mun- 
dierų rankogalius įsiūti po 3 sa
gas. Trijų sagų mada išliko iki 
šių dienų. . ■

3 Egiptiečiai pradėjo duoną 
rauginti bei tešlą fermentuoti 
jau senų senovėje.. Jie taip pat 
pirmieji pasistatė duonai kepti 
krosnis. Senovišką neraugintą 
duoną dar ir dabar kepa žydai 
prisiminti istorines Passover die 
nas. Tuo laiku duona buvo ke- 

džiovą, tai-j pama iš akmenimis sutrintų grū 
du, o kepama tarp karštų akme
nų. Graikai turėjo duonos dei
vę, vardu Demeter, o Kristaus 
gimtasis miestas Bethlehem reiš 
kia duonos namą, o duona Jo 
gyvenime ir tikėjime, vadino žy
mią rolę. Duonos, ypatingai 
baltosios, gamyba palengvėjo, 
kai 1638 m. jos kilimui bei fer
mentacijai buvo pradėta" naudo
ti mielės. . . . .

M. ŠILEIKIS Eagle'Lake, Wis. (Aliejus)

tris bonkas degtinės, 
bonką šanip- 

kelionės

® Dabar madoje trumpos 
suknios ir sijonėliai. Jie pradėjo 
trumpėti visai nesenai. 18-mę. 
šimtmetyje prancūzų, karalienė, 
norėdama paslėpti savo nėštu
mą, dėvėjo platu sijoną, išpūstą 
vielos ir banginio ūsu lanku. 
Taip atsirado ilgalaikė mada ir 
Europos <" 
virš šimtmečio slėpė savo kūno tiks į apvalią bandelę,' Priesko-

• Jei namuose turite apvalias 
bandeles ir norite iš. jų padaryti 
dešrelių sumuštinius, , tai pfrieš 
verdant reikia dešreles Įrėžti pei
lių iki pusės išilginiu piūviu. 

damos šiais lankais i Dešrelės susiries, j i• .riestaini -• ir -w • • • m • * <« • 4. w «-

valkiečių Senikų giminės. Ilgą 
laiką jis buvo namų dažytoju 
bei dekoratorium ir turi šioje sri 
tyje didelį patyrimą. Išėjęs pen
sijon jis pasiilgsta, to savo įdo
maus darbo bei gerų žmonių, 
kuriems jis mielai: patarnauja 

_ ______  j_ __ (tel. 436-5743 anksti rytą arba 
Vakar jis telefonavolvakarais). K. Senikas yra socia- 

šiandien Nau- ^us visuomenėje bei privačiuose, 
pašto dėžutė- f santykiuose. Malonu jį turėti 

skaitytojų gretose ir dėkoti už 
dėmesį.

— CpL Vladas Navickas iš ma 
rinų bazės North Carolina vals
tijoje lankėsi pas tėvus, gyv. Chi 
cagos Bridgeport© appylinkėję. 
Jis yra dirbęs kartu su vyresniu 
broliu Norbertu Naujienų eks
pedicijoje, todėl norėjo dalyvau
ti Naujienų piknike. Negalėda
mas dalyvauti, jis per savo tėvą 
Vladą atsiuntė visiems gerus lin
kėjimus ir įteikė penkinę Nau
jienų paramai. .-Dėkui mūsų šau
niam marinų korporalui Vladui, 
kad nepamiršta Naujienų.

— Jonas Laukaitis iš Mar
quette Parko appylinkėsisvyfd 
tikrinti sveikatą į Illinois uni- 
vęrsitęto ligoninę, esančią. 901S. 
Wolcott,St , ..c, .

— Kazys Senikas iš Gage Par
ko tapo Naujienų prenumerato
rium užsisakydamas jas 6 mė
nesiams.
administracijai, o 
jienos jau yra jo 
je. Naujasis mūsų prenumera 
torius p. Kazys yra žinomos su-

nius dėti Į sumuštinio vidurį. 
Jeigu turite maltos mėsos ir 
dešrelių bandeles, tai prieš ke
pant reikia maltą mėsą iškočio
ti i dešrelės forma. Tokia kom
binaciją mėgsta vaikai namuo
se ar išvykose. M. Miškinytė

TABOR FARM 1976

LIETUVOS AIDAI

Veda K. BRAZDŽ10NYTĖ
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

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

Amerikos liecunn aienrzžeio steigėjus bei lleturižkos jpkudor pirmū
nus Ir įtinkant būtlnts pareigai amžlnani Hetuvybėr IžlDdmui ike1 
hlimu Naujienų ptetmlmo 4aju®.

NAUJIENOS trirtei stori Ir keroja i? TJeturo< tr pererttę trim
Bridamcfi Ir neridėdiao® 1 letrdėriur ekupentrij ir fe [grife* 
tin iri 7

AaUJLENOS priliko rim beturiu tfemokritlnes rrupee. fų ben^raf tnstltz 
eljur ir remia riaų lietuvių bendruoduj darbut bei tfkilni.

MAUJTTVOF itrfnvwula r>turių dancumi Hair Darimetimo r*tn
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas m mada- Lai ta mada tampė Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų’proga 
azelbdanbi platinimo vijų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
rrandiue tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvoi ir jot žmonių gerovei, riekiant risuotino He 
furišku reikalu renesMa.
riJNUOJA: ChlogoJ# Ir Kanado|e rrtttam — 530.00, pw! — FIC-00, 

trim* mėn. — S830, vienam meru $100. JAV riefere metami
— 326.00, putei mėty — $14-00, rienam m4n. — $2-50. Užrimdu*

— 131.00 metama. Suriprflnlmul riuočlama aavaH?
Prašoma naudoti žemiau atkirmu

/:" Atkelta iš 2 psl.)

natoriu H.'Humphrey (D. Minn.), 
prašydama pagalbos kovoje su 
maskolišku Soloveju-razbojniku, 
žadėjau suteikti pagalbos nuo 
yežioi- Nepadėjo liberalas, nes 
neatrodė jam, kati jau velnio nė-- 
ra, — štai ir miršta. Sirgau vė
žiu ir’ aš,1 taipogi Solženicynas, 
bet kurvėzys'čiabar?! Būtų sti
presnis totalitarfžmas, - neturėtų 
vėžių Humphrey^ manęs;su Sol- 
žemcynu'nėbūtų jail gyvųjų tar
pe.'Tarp kitko. ne tik senato-, 
riaus sveikata buvau“ susirūpi
nės, nes-amerikiečių tarpe yra 
l^t miliiorid -žinomų, su octomi- 
ja. ir atliekamo nėr metus 100.- 
000 operacijų. Bei7 nepamirški
te (broHai-IietųyiąH) žan Žaką 
"Ruso su “senatoriaus” bėda (nuo 
jaunystės veik su šlaheeliu vai- 
ksčioio. bet ilgai gyveno)! Ar 
ne laikas grižti prie “1976 m.” 
temos???

Deri, pranašiškai škambėioi-'Da- 
baicrinviu diena vieno metrašti
ninko žodžiai, kuriuos naskuti- 
nėje paskaitoje citavo V. Trum 
na: t— Visos rudeninės musės iš
mirė ir Lietuva pradėjo linkti 
nauja kryptim! •_ ....... •

' V. Sevrukas
rugsėjisl976-rugpiūtis 1977 m.

zikai J. Stankūnas ir V. Kerbelis
> * i rp ’ - J J -

sudaro žurnalo - “Muzikoj ,-ži- 
niosr redaktorių kolegiją.

—'Antanas Giedfaitis-Giedrius 
prieš mirti paruošė monografi
ją apie Jurbarką ir jurbarkie
čius. Jai išleisti komiteto pirm, 
yra Salomėja Tamošaitytė-End- 
rijonienė, 7305 S. Fairfield Ąvę.. 
Chicago, Ill. 60629. Komiteto 
nariais yra Ceciliia Biliūnai te 
Mitkienė. 7211 Whmnnle SL, ir 
Arturas Galinantis. 6937 Š. Rock 
well St.. Chicago. TU. 60629. Mo- 
nooraf'ios “Mūsų Jurbarkas” 
-leidimui- nawuikoies-SlOQ-laik-o- 
mas leidėju. $50 ar daugiau — 
mecenatu. $25 
kant dabar, knvgos kaina 
$12. Visu pavardės bus išspaus
dintos knvgoie. Čekius siųsti 
virš minėtiems asmenims? '

remčiu. Užsa- 
yra

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 60608

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipafi- 
nimiri nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

pavarė* ir vardas

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo poatostoginis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 18 d., 1:00 
vai. po Pietų Anelės Kojak salėje. 4500 
So. Talman avė. Nariai orašomi at
silankyti ir atsiminti, kad yra niauja 
vieta Kadangi Chicagds Savings pa
talpos yra remontuojamos, negalima 
ten turėti susirinkimo Bus ir vaišės.

Rožė. Didžgalvis, rašt.

— Rudeninio Naurenu pikni
ko Laimės šnirnvs bei šaltinis 
buvo vienos iš sausiausiu ir trir- 
tinęiausiu vertingomis dovano
mis. Be anksčiau oaskelbfn 
^naudos remčiu* dalwavo pik
nike ir atnešė vertingas dova
nas: Juliia Zaiaiiskienė—nikni- 
kavimo indą. T ^Šnlė Dambraus
kienė — meniška ranku darbo 
mermni. Varna Burba — me
niškai išsiuvinėta narralvėjet 
Barbara Smolelis -— moteriška 
drabuži. Elena Čižauskienė — 
degtinės bonką. sen. Frank D,

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUrm GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 49th «♦„ Chicago, IIL 80629. — TH. WA 5-2727 

U. M*l«t»rf *2, Chfcig*. IIL 6060*. — T«L 2S4432E
V. VALANTINAf

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARIJA NORETKTENfi ‘ 1

reri 5!KJi SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
D 14.11* »««lrinklmM gar** rOAU< jvalrlų

MAISTAS It IUROFOS EANDEUV.

Savickas ir aldermanas Kenneth 
Jakšys 
Bruno Klemka 
pano, George Burba

į laikrodį. Keletas atnešė vertin-
1 pjis dovanas, bet prašė pavar
džių neskelbti, Dėkui visiems. 
Jų dosnumas sudarė daugeliui 
malonumo ir džiaugsmo. Dėkui 
gausiems pikniko dalyviams, pa 
rėmusiems Naujienų leidimą.

— Ponia Anna Chesna jautėsi 
pati laimingiausia Naujienų pik 
oiko dalyvė, nes laimėjo vieną 
iš patraukliausių dovanų — tau
tiniais drabužiais aprengtą lėlę. 
Nemažiau laimingi buvo Har
riet ir Pranas Rumšą, laimėję 
3 dienas atostogų M. Karaičio 
motelyje, Sf. Petersburg, Fla.'mięg.^salionas, natūralus Jidinys. val 
Jų dovanotą lietuvišką milžiniš
ko dydžio sūrį laimėjo Ema Pe
tra itienė. Kazys Vasiliauskas
laimėjo menišką mezginį, Juo
zui šabrinskui teko kelionių 
laikrodis —-- žadintojas, Juozas 
Paliūtis gavo pagalvėlę, Antoi
nette Stepaitis' — virtuvės įran
kių komplektą, Antanina. Vili
mas- moterišką drabužį, Anna 
Mikšis —'menišką lempą, Kazys 
Prišmantas — stiklinių rinkinį, 
Eva Petkūnienė — dvi knygas, 
Povilas. Paškaitis — keramikos 
indą, Antanas Lembergas — le- 
dauninką.ir menišką riešutams 
įrankį, Sofija Budrienė — kos
metikos indą. Degtinės, vyno 
bei šampano bonkas laimėjo: 
Arthur Lehman, Anna Mikšis, 
NeDie Maguda, Viktoras Kožica, 
Rimas Cinką, Bronius Petraus
kas, Mykolas Simokaitis, Mar
tha Lusas, Jurgis Burba, Balys 
Dundulis ir dar keletas, kurių 
pavardes nespėta užrašyti. Ka
zys 'Adickas prašomas atsiimti 
laimėtą šamppano bonką iš Nau
jienų adųiinistracij os. Dėkui do
vanų aukotojams ir visiems re-: 
rėjams, kuriuos- čia išvardinti 
neturime’galimybės' dėkūi miė- 
ienhš'1 bilietėlių platintojomšl :

Namai, Žema — .Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prex'deDtas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

MŪRINIS BUNGALOW. 3 dideli 
---------------------, -------- 1- 

gomasis, 1% vonios, įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1% mašinos garažas, 
54x25* sklypas, į vakarus nuo Kedzie 
ant 67-tos gatvės.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public ,

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkair 
nuomininkui

. 4143/W 43rrf SK, Chicago
į. ’ 1V1 767-0600.

»' MARGU ET t'E PARKE- savininkas 
mirus žmonai, nori sreitai narduoti 
veik n^nia Į6 TnAtn dyiew bu*1’ muro 
narna. 2 antoTnobilhr £araža. ^'^kvie- 
fias turi un; fHk iTPAri-aiprrc valdymas 
crpsii , ątsĮnrf Ėniferi«»i. atskiras van-

^fTel^foTiūdkite"savininkui 778-R702:;

EAt’t ESTATE OUT OF TOWN
Ndb^avvbėiž^ė; kitur

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

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

2 BUTU gelsvų plytų 18 metu 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 KAMBARIU gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narrųr Statyba Ir Remontas

- - ELECTROS ĮRENGIMAI,
- ------PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

• Tel. 927-3559

Lp&; Ą^ge^es.šv.Kazimiero 
pąjapijos uį^yklą, mokslo me- 
tu$ pradėję, ^gsėjo 6.>su;padidė- 
j usių/mofanųj ^ąičiūmir £įų me 
ių. mokslo, ^etąį .Įųg,;, s^ijriąsi, 
kąd^.^^Ką^i^ęro, Seselėms iš-:

♦ffĮofeSfla^rėjoj.p pasąų- 
' Šefių .'mpkjįpjų^yądoyybĮ. <;Mo-k 
kjktes-vedėja yra- paskirta pri
tyrusi 'mokytoja lietuvaitė Dolo- 
tfe Vdlpiiėeii, šenidii diihusi'nkū 
šų inokykloje. ‘ Re jos dar čia 
dirba du lietuviai mdkjHojai ‘ir 
lietuvių' vaikams, .lankantiems 
mokyklą kasdien yra dėstoma 
lietuviu Kalba. Lituanistikos mo
kytoją yra Ona Bazutienė. Be to, 
mokykloje tikybą dėsto kun. Dr. 
Algirdas Olšauskas. Nors mo
kyklos vadovybė ir pasikeitė, ta
čiau nei mokymas bei auklėji
mas nėra pasikeitęs.

— Akt. Vitalis Žukauskas dės
to lietuvių kalbą New Yorko 
universitete. Studijos prasidės 
rugsėjo 22 d. Iki to laiko prašo
ma užsiregistruoti.

FLORIDA*^ AŪitktE ‘ 'BROŠj^lNC
- X53*

A’^famout name In Southern Bulkftno
RėiddriSI Office Oiteeb Tower Build

7234 Wm» North Avenue 
fe ’"Elmwood ^eHc; IninoTj iČ635': - 
^^A^ear312 77W0<r-T

•'ANNV.-DOCHES^ 
-r? Lithuanian Representative >>***

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudime* ipenslnlnkamf 

K r Ereiptis < 
A. L A U R A I T 1 S

SC’ASHLAND^AVB. ^ 
SO^TTS* y- -

+ Reikalingą moteris Le
mon to apylinkėje 3 metų ber
niuko priežiūrai ir vakarienės 
pagaminimui. Sąlygos pagal su
sitarimą.
Skambinti tel. 445-9044. (Pr.)

♦ (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 tema kalbės lituanistas Ig
nas Serapinas. Meninę dalį at
liks Cicero jaunimas ir daininin
kės — Aldona Penkienė ir Kor
nelija Venzelytė; joms akom
panuos jaunas gabus pianistas 
Arūnas 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

RENTING IN GENERAL 
N V • M • •

ISNU0MOJAMAS 4 Ir pusė kamba
riu putas antrame auxste, Bngnton 
rarke, vyresnio amžiaus porai ar vie
nam asmenini be vaikų ir gyvulių. 

Tel. 847-1863.

r' .’ HELP WANTED — MALE 
Darbtntnini RelMa

RE3KALTNGAS MEDŽIAGŲ 
DRABUŽIAMS KIRPĖJAS

Patvres arba mes išmokysime. Reikia 
mokėti skaitvti ir rašyti <-angliškai. 
Geras atlvdnjmas,. ir visi priedai. 
Gera trans^orfacria artimoje miesto 
^iavrAip. Skambinkite Mr. Whpel^r 
anglistai. Tel. 787-1156

HTLP WANTFD — tPMA! F 
DirhinlnUv

SECRETARY FOR LAWYER
No experience necesary. Must have 

shorthand and typing skills.
■ Call John Sullivan 2-86-2870.

7 S. Dearborn St.

REIKALINGA TEN PAT GYVENTI 
ŠEIMININKE

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

Skambinti Delores savaitės dienomis 
iki 5 vai poniet 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

LIVE IN HOUSEKEEPER
Monday through Thursday.

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

some English., wonderful home.
Glencoe. 
835-2688

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

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

5 dienos savaitėje.
Teirautis tel. 925^1678.

LAIKRODŽIAI Ir-BRANGŽNYBŽS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69tfi STREET

Telef:j REpublic 7-1941 *

— M. 5 I M K U S 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Bkvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av*. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

BESTTHINGS IN LIFE
I -ail Frank 2apoll* 
J208’/2 W.ySfh St.

GA 4-8654

State Farm Ute Insurance Cornpany

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

PM vieningu
Uetorrl talHnlnką jjgL

’V Chla»<o>

&M.NORMANA
JtiKkBURŠTEINA

(jataiffoa) ir 
677-8489

(boto)

FIGHT HEAPT DISEASE




