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Ruduo neša lietu, - vėją,- žaibus ir perkūniją. Iš paežerių nuvaro ne tVik 
žmones, bet ir paukščius siunčią i šiltesnius kraštus.

Rodezijos kaimynų 
strategijos planai
SALISBURY.—Rodezijos juo

dųjų karingas Patriotinis Fron
tas trečiadieni atmetė JAV-bių 
ir Britų pasiūlymo aspektus 
kaip perleisti galią Rodezijos

i ■-Kent gimnaziją
KENT, Ohio. Radikalių stu- WASHINGTON. — Atstovų Rūmų Ways and Mean's :sūbkor 

mitetas trečiadienį nubalsavo žymiai padidinti Socialinės Apdrau.- 
dos (Social Security) benefitus, (pensijos išmokėjimus) vienam 
milijonui ir 300 tūkstančių pensininkų,- jaunesnių kaip 72 metų 
amžiaus, kurie turi iš šalies pajamų.

Liudijos sekretoriai 
Rusk ir Kisingeris

WASHINGTON, D. C. — Bu
vę valstybės sekretoriai Dr. 
Henry Kisingeris ir Dean Rusk 
patarė atstovų rūmų komitetui

27 metų Robert Roth ir 31 me-: patvirtinti dabar paruoštą Pa
tų Phoebe Hirsh. Jie prisipa-. narnos kanalo zonos sutarti.

Jiedu yra įsitikinę, kad sutar- 
Už iš- ties-atmetimas sukels didėlį pa-

ptrs,co?s: ° THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Washingtonz D. C. 2054&1

Chicago, III. —Penktadieni® — Friday, September 16, 1977

PRANCUZA
DR, KAZYS BOBELIS TARĖSI

SU ATSAKINGAIS PAREIGŪNAIS
> Daktaras Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi

ninkas, š. m. rugsėjo mėn. 9 d., penktadienį, Washingtone, daly
vavo Valstybės departamento sušauktame pasitarime sąryšy su 
ateinančia Belgrado konferencija,

Pasidavė “radikalas” > 
Mark Rudd
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PRANCŪZU PARTIJOS NUTRAUKĖ
PASITARIMUS SU KOMUNISTAIS

Socialistai atmetė komunistų programą, 
rinkiminė koalicija visai iširo

PARYŽIUS, Prancūzija. — Trečiadienio vakarą visiškai iš- 
kairiųjų Prancūzijos partijų rinkiminė kolicija su komunis-

NEW YORK, N. Y. — 1969 
metais vadovavęs atskilusiai stu 
dėntų “demokratų” radikaliai 
grupei Mark Rudd, besislapslęs 
nuo teismo net 8 metus, pats 
pasidavė policijai ir sutinka pa- iro 
pasakoti teisėjui visus savo nu- tais. Prancūzijos socialistų demokratų, vadovaujamų Mitteran- 
sik altinius.

Jau 50 metų sulaukęs Mark 
Rudd vadovavo Chicagoje su
keltiems maištui, langų daužy-

į do, ir Prancūzijos kairiųjų radikalų partijos atstovų pasitarimai 
su Prancūzijos komunistų partijos vadovybe koalicijos artėjan
čių rinkimų metų, visisškai iširo ir išsiskirstė.. Kovo mėnesį šių 
trijų politinių grupių koaliciją laimėjo rinkimus, jie pravedė daug 
atstovu i savivaldybes, bet artėjančiuose šio rudens rinkimuose 

mams, gaisrams ir užpuldinėji- jokios koalicijos nebebus.

Pasitarime buvo pristatytas • 
naujas Belgrado konferencijos 
delegacijos pirmininkas, Arthur 
Golberg, kurįs labai stipriai pa
sisakė žmogaus teisių laužymo 
klausimu. Jis žada Belgrado 
konferencijoje be kompromisų 
kelti žmogaus teisių varžymus 
ir tuo klausimu Laikytis labai 
stipriai. x

Amerikos, delegacijos vicepir- juodųjų daugumos valdžiai, ta- 
mininkai Belgrade bus ambasa- čiau pareiškė, kad tas planas 
dorius (Scherer ir kongresma- galėtų būti pagrindu tolimes- 
nas D. Fascell, kurie taip pat nėms deryboms dėl išsprendimo, 
yra stipriai pasisakę prieš žmo- * Patriotinis Frontas, kuriam 
gaus teisių laužymą. j bendrai vadovauja Jošua Nko-
Dalyvaudamas pasitarime, dr. mo ir Robert Mugabe, pareiškė 

r Bobelis i turėjo progos parikąl- kad karas prieš Rodeziją tol tę- 
bėti su ambasadorium Seberer sis, kol hus pasiekta “visiška 
ir jam asmeniškai įteikė Aloyzo 

. .Jurgučio prašymą žmonos ir 
dukters išvažiavimo klausimu. 
Ambasadorius Scheręr prižadėjo 

" šį reikalą išstudijuoti ir pada-

v Taip pat Washin£tone dr. Bo- 
jc/ helis dalyvavo Jungtinių Pabal- 

tiėčių komiteto posėdyje, ir kar 
tu su latvių ir estų pirmininkais 

•turėjo pasimatymą šu Matthew 
' Nimetz, Valstybės departamer® 

to patarėju užsienio reikalams, 
kur taip pat buvo iškelti Pabal- 
tijos žmdnių teisių laužymai.-In
tervencija- buvo padaryta dėl 
Lietuvos garbės konsulo pasky
rimo Los Angeles. .

ALTo Informacija..

Lengvai nusileidžia 
erdvėlaiviai ,

EDWARDS BAZĖ, Kai. — 
Praeitą antradienį buvo iškel
tas specialus lėktuvas “Ente- 
prise”, kuris turės skristi erdvė
je, o vėliau pats nusileisti aero
drome. Iki šio meto skrieju- 
sieji erdvėlaiviai leisdavosi į 
vandenį, panerdavo gana gi
liai, o vėliau iškildavo į pavir
šių, iš kur būdavo užkeliami Į 
laivus.

Tuo tarpu dabar bandomas 
naujas erdvėlaivis, kuris bus 
paleidžiamas į erdvę nuo didelio 
747 lėktuvo. Jis skries aplinkui 
Žemę, o vėliau bandys savo jė
gomis nusileisti aerodromuosę. 
Vakar pakilęs veik 2,000 svarų 
lėktuvas paskriejo, apsisuko ir 
labai ramiai nusileido šioje di
džiulėje aviacijos bazėje. Tuo 
tarpu Cape Canaveral iškeltas 
į erdvę naujas satelitas sprogo.

Suplanuota iškelti | keturis 
naujus satelitus naujiems ban
dymams, bet nepasisekė. Pir
masis buvo gražiai iškeltas, bet 
vėliau, kilus jame gaisrui, teko 
jį specialiais spinduliais sunai
kinti. Jis užsidegė, sprogo ir 
nukrito tik žarijos.

nepriklausomybė’*.
Nkomo, kuris vadovauja Zam 

jijoje bazę turinčiam Zimbab
vės Afrikonų Liaudies Unijos 
partizanųpajėgų sparnui, pasa
kė spaudos konferencijoje, kad 
Patriotini/JYontas yra priešin
gas siūldmb' britū komisionre-; 
riaus- rezidėnto galiai, siūlynrai 
palikti Rodezijos -policiją ir ar-, 
mijos vienetus ir net siūlomai 
Jungtinių Tautų jėgai taikos pą- 
laikymui. ,

Rodezijos karinės vadovybės 
prainešimu, per paskutines 24 
valandas užmušta 20 žmonių. 
Mūšyje tarp juodųjų nacionalis
tų partizanų ir -Rodezijos ka
riuomenės užsidegus autobusui, 
jame žuvo 9 juodieji civiliai žmo 
nės.

Lis, šiltesnis
Saulė teka 6:28, leidžiasi 7:04

mams prieš policija. Jis slaps
tėsi kelis metus, bet per tą laiką 
pakeitė nuomonę kai kuriais 
klausimais ir nori eiti į teismą, 
prisipažinti prie padarytų nu
sikaltimų. o vėliau būti laisvas 
žmogus. Jam Įgriso slapstytis.

Chicagos teismui prisistatęGEN. DAJANAS INFORMUOJA EUROPOJ 
ESANČIUS IZRAELIO DIPLOMATUS

Buvę sekretoriai Kisinaer ir Dean Rusk
- pataria patvirtinti Panamos:sutartį

BRIUSELIS, Belgija. — Gen. Moišė Dajanas, naujas Izrae
lio užsienio reikalų ministeris, skrisdamas Į New Yorką, dviem 
dienom sustojo Briuselyje ir sukvietė visus Europoje veikiančius, 

...........■

’ Gen.-Dujant ‘Yorke su-Į - ' ■ " ” ' ——-----
ęsirmkusieips. j Ari^nųjų Rytųk .Teismas Jeido statyti 
’užsienio nfunsteriafns rengiasi ’ — 
pasiūlyti .naują taikos planą. Į 
Koks tas planas, bus’- 1
pu niekas nežino.

Tiktai premjeras Menahem 
Begin keliais atvejais pareiškė, 
kad Izraelis gali grąžinti užim
tas arabų žemes, bet arabai turi lis metus buvo nušauti keturi

tuo tar-
; Identų grupė, pašalinių padeda

ma, norėjo uždrausti universi
tetui statyti gimnazijos rūmus 
toje vietoje, kurioje prieš ke-

Mikas Šileikis 
sulaužė <abi rankas

CHĮCAGA, UI. — Menininkas 
Mikas Šileikis praeitą trečiadie
nį sulaužė, abi rankas virš riešo 
Ryte betvarkydamas savo nau
ją butą paslydo ir krito aukš- 
tieninkas, bandydamas pasi
remti abiem rankomis. Kaulai 
nenapėgė kūno atlaikyti ir lūžo

Tame pačiame name gyvenan
tis kaimynas tuojau iššaukė gaiš 
rininkus. kurie šileikį nuvežė į 
šv. Kryžiaus ligoninę, kur kau
lų specialistas padarė abiejų ran 
kų operaciją, sudėjo lūžusius ir- 
skilusius kaulus ir juos stipriai 
sugipsavo.

Vakare šileikio skausmai tru
putį aprimo ir jis galėjo papasa
koti, kaip jam ta nelaimė įvy
ko. Jis pajėgia abi rankas pakel
ti per petį ir gali judinti ran
kų pirštus.'Gydytojai mano, kad
menininkas Šileikis sustiprės ir 
vėl galės dalyvauti kultūriniame 
Chicago lietuvių gyvenime. Gau
sūs "Šileikio draugai linki 
sveikatos ir kantrybės.

parodyti noro taikiai ir draugin- studentai, protestavusieji prieš 
gai sugyventi su Izraeliu ir iz~. Vietnamo *karą. - 
raelitais.

Gazos arabams leis 
patiems opsispręsti

Atrodo, kad gen. — Daja-J 
nas nėra pasiryžęs grąžinti ara
bams dabar Izraelio laikomas, 
žemes. Izraelis nesutinka net 
grąžinti Egiptui Gazos srities.

Dajanas pasiūlys visiems Ga
zos arabams pasirinkti Jordani
jos ar Izraelio pilietybę. Kas no
rės pasilikti Gazoje, tai taps Iz
raelio piliečiais, o kas norės būti 
Jordanijos piliečiais, tai priva
lės susirinkti savo daiktus ir 
vykti į Jordaniją.

Izraelis nesirengia perleisti 
suvereninės valdžios kairiajame

{Jordano krante esančioms že
mė. Izraelis sutinka padaryti ke 
lias pakaitas Golano aukštumo
se ir pasitraukti iš kelių Sina
jaus pusiasalio vietų, bet nesu
tinka atiduoti Jeruzalės ar kitų 
strateginių pozicijų.

jam

žino prie kaltinimų ir’prašė tei
sėją Sūria pasigailėti.
daužytus langus teisėjas vie- sipiktinimą visoje Pietų Ameri- 
nam paskyrė $1,000 bausmę, o koje. Jeigu naujai pasirašyta 
antrajam — $2,000. Jiems leis- sutartis būtų atmesta, tai Pietų 
ta- gyventi Kalifornijoje, teis-’Amerikoje JAV liktų be drau-
mo priežiūroje. Isę. --■■ ■■-

Rinkiminei komunistų, radi
kalų ir socialistų koalicijai skau 
džiausią smūgį davė socialistų 
vadas Mitterand, rugpiūčio pa
baigoje labai aštriai iškritika
vęs komunistų siūĮpnią. r’nkį- 
minę platformą, -.Komunistai 
siūlė nacionalizuoji i.visą stam
besnę krašto pramonę. Čia tu
rėtų ĮeiŪkąviaęijos, automobilių, 
anglių ir kitos pramonės šakos. 
Prancūzų vyriausybė turėtų kon
troliuoti ir kęašto finansus. So
cialistų spauda pasisakė prieš 
šitokią rinkiminę platformą. 
Tuo tarpu komunistai d&r ; la-; 
biau užsispyrė ir reikalavo bū
tinai nacionalizuoti ' stambiąją 
pramonę; Komunisto dienraš- 
ėiai tvirtina, kad be nacionali
zacijos negalima tikėti laimėti 
artėjančius rinkimus. . •

Studentų samdyti advokatai 
kreipėsi j aukščiausią teismą, pra 
šydami atidėti statybos darbus, 
kol bus paruoštas pilnas skun
das.

Teisėjas William J. Brennan, 
išklausęs studentų samdytų ad
vokatų ir mokyklos administra
cijos aiškinimus, atmetė skun
dą ir leido administracijai vėl 
pradėti gimnazijos statybos 
darbus.

lių. Missouri gubernatorius Jo
seph P. Teasdale, apžiūrėjęs lie
taus padarytus nuostolius, ste
bisi, kaip nelaimės metu gyvy
bės neteko tik 19 žmonių.

Jam atrodo, kad galėjo žūti 
žymiai daugiau. .

Apsemtuose namuose Kapsas 
policija rado dar tris žmonių la
vonus. Teko potvynio metu žu
vusių žmonių skaičių pakelti iki 
22. Pumpuojamas vanduo iš rū-

Lietus padare 30 
milijonų nuostolių

KANSAS City, Kan. — Spe
cialistai apskaičiuoja, kad sek
madienio vakare prasidėjęs ir 
tiktai trečiadienį pasibaigęs lie-j šių, tikrinami didėlių namų pa
tus Kansas City miestui padarė matai, taisomas vandens nute- 
apie 30 milijonų dolerių nuosto- kėjimas. 7 '

“SAVANORIšKAS BUSAVTMAS 
NE VISIEMS- SAVANORIŠKAS

CHICAGO. — Trečiadienį pi
liečių piketavimai, policijos špa- 
leriai autobusais į Bogan ir Ste
venson mokyklas atvežtiems iš 
juodųjų getų vaikams praleisti, 
šūkavimai ir automobiliu sire
nų rėkinimas jau ketvirta diena 
nesiliauja. Taigi, skelbiamas 
savanoriškas busdamas gali
mas teikti tik vienai pusei.

Trečiadienį prie Bogan. High, 
79th ir Pulaski, vėl areštavo 6 
asmenis — keturis baltus moki
nius, kuriuos mokyklos princi- 
palo asistentas paskundė už “ra
mybės trukdymą”, ir du suau
gusius jaunus negrus — vyrą ir 
moteią, kurie pravažiuodami 
automobilyje sustoję pradėjo 
ginčytis su baltaisiais mokiniais, 
Bet dėl ko tikrai juos areštavo, 
policija nesakė.

Bogan apylinkės piliečių de
legacija viešai pareiškė nepasi
tenkinimą miesto meru Bilan- 
dic už atsisakymą.užimti aiškią 
policiją.

T”O subkomiteto priimtu nu
tarimu, būtų leidžiama pensi
ninkams uždirbti iki 34,500 1978 
metais ir iki .6,000 1979 metais 
nieko neatskaitant iš gaunamų 
benefrtų ((pensijos). Dabar ga
liojančiais Social Security nuos 
tatais, uždirbančiam iš šalies, 
kas virš $3,000 per metus, tos 
uždarbio dalies pusė, tai yra po 
§1 iš kiekvienų $2. atskaitoma 
iš pensijos. Dabar veikiančiu Įs 
tatymu, pensininko uždarbio ri
ba numatyta pakelti iki 33,240 
1978 metais ir iki $3,480 1979 
metais. Vyresniems kaip 72 me
tų amžiaus nebėra uždarbiui jo
kių apribojimų.

Subkomitetas -taip pat nubal
savo neleisti niekam iš 12 mi
lijonų valstijų ar lokalinių ad
ministracijų tarnautojų, priklau 
sanČių ocial Security sistemai, 
iš tos sistemos pasitraukti kaip 
kai kas daro. Nubalsuota visus 
federalinių. valstijų ir vietinių 
valdžios įstaigų tarnautojus 
Įjungti Į tą sistemą.

Subkomitetas taip pat nubal
savo pareikalauti, kad visi 300,- 
000 ne-pelno organizacijų tarnau 
tojų būtų įrašyti į Socalinės Ap- 
draudes sistemą.

Detroitas juodėja 
greičiau už Chicago
DETROIT. — Į šeštojo Ame

rikos didmiesčio Detroito mies
to mero postą antradienį įvy
kusiuose pirminiuose rinkimuo
se du negrai — Coleman Young 
ir Ernest Browne nugalėjo du 
baltuosius kandidatus. Dar ne
galutinais duomenimis, Young 
stovėjo pirmoj vietoj, Browne 
antroj, biznierius Thomas Dai
ley 3 ir prof. John Mogk 4 vie
toje. Dviem valandoms praėjus 
po rinkimų pabaigos Dailey ir 
Mogk prisipažino esą nugalėti. 
Young jau buvo išrinktas 1973 
metais. Savo laimėjimo kalbo
se abudu Young ir Browne tuo
jau griebėsi rasistinės atakos.

Pabėgo Sovietų - mokslininkas

HELSINKIS, Suomija. Sovie
tų mokslininkas, chromosonų ty 
rinėtojas Aleksandras J. Var- 
šauskis, 30, dalyvavęs čia tarp
tautinėje mokslininkų konferen 
cijoje, pabėgo į Vakarus rugpiū 
Čio 28-31 dinomis, viešai pas
kelbta tik praėjusį savaitgalį.

Įtakingiausias socialistų va-’ 
das Mitterand stropiai surink
tais duomenimis Įrodė pasitari- 
man atėjusiems komunistų ir 
radikalų partijos atstovams, kad 
dabartiniu metu stambosios pra 
monės nacionalizacija, kol kraš
tas nėra paruoštas tokiam žings
niui, atneš didžiausią chaosą ir 
ekonominę, suirutę. Jeigu ko
munistai .tokios suirutės nori, 
taijų dalykas, bet socialistai .ne
siims nei vieno žingsnio, kuris 
jiems neaiškus ir kuris neatneš 
Prancūzijos ekonominiam gy
venimui daugiau jėgos. Komu
nistai kritikavo Mitterando po
ziciją, bet pagrindinių argumen
tų jie nepajėgė sugriauti. Ko
munistų spauda Prancūzijoje 
labai griežtai pasisakė prieš Mit
terando poziciją.

Didelė potvynio nelaimė 
ištiko Kansas miestą
KANSAS CITY. Mo. — T va

rlinis lietus, pyles visa pirma
dienį iki antradienio ryto ir kiek 
mažiau iki trečiadienio sukėlė 
Didžiosios Mėlynosios ir Mažo
sios Mėlynosios upių vandenis 
ir aptvindė visa miestą su pla
čiais priemiesčiais. Potvynis su
gadino miesto energijos tieki
mą, sukėlė dujų sprogimus ir 
gaisrus, apie 15.000 žmonių iš
varė iš jų namų, pridarė už dar 
neapskaičiuotus milijonus nuo
stolių ir pražudė mažiausiai 19 
žmonių. Nelaimė skaitoma dar 
didesnė už tokią buvusią 1951 
metais.

Bet koalicija neiširo dėl Mit
terando pareiškimo. Diskusijos 
buvo tęsiamos. Leista komunis
tams pasisakyti. Pąsitarimus 
nutraukė negausi kairių radika
lų politinė grupė, kuri atsisakė 
priimti komunistų pasiūlytą 
programą ir atsisakė bereikalin
gai ginčus tęsti. Radikalai pa
darė ’??.gi Indinį pareiškimą ir iš
ėjo iš pasitarimo programai pa
ruošti. Išėjus radikalams, pa
sitarimai buvo nutraukti. Kiek
vienam buvo aišku, kad atei
nančiuose rinkimuose jokios 
kairiųjų koalicijos nebus.

Kovo mėnesį socialistai su ra
dikalais buvo sudarę koaliciją 
su komunistais, kad galėtų pa
laužti gen. De Gaulle šalininkų 
galią. Koalicijai pavyko gero
kai sumažinti gen. de Gaulle ša
lininku skaičių savivaldybėse. 
Ateityje kiekviena politinė par
tija statys savo kandidatus ir 
sieks įtakos parlamente.



VI. BABŪNA&

Pastabos iš
nė išvengti susidūrimui, kąi 
toks blogas matomumas. Netaip 
jau linksma nuotaika pasidaro 
ir daugiau patyrusiam jūrų ke
liauninkui, kai nieko nematai, 
bet netoliese girdi kitų laivų si
renas ir negali tiksliai nustaty
ti ar jie plaukia su mumis lygia 
grečiai, pirmyn ar atgal, ar ker-

-altesniame ore ir gal Į ta mūsų kelią.

Bet... kai pasėdi pora valan
dų perpildytame bare — rūpes
čiai dingsta, nes juk ant tiltelio 
yra kapitonas, o beto “ponas 
radaras” ir kitos modernios 
laivininkystės, priemonės, kurio 
mis kam reikia mato jūroje ir 
tada — kai keleivis nemato nie
ko migloje ar nakties tamsoje.:

i Ir taip, visai be jokių nuoty- 
. kių, jau tik prie V
' dome iš miglos, kai prieš mus iš
’įkarto, lyg kino ekrame, atsisklei doje visai viskas — viešbučiai, 
įdė.puiki Kanados krantų pano- susisiekimas (taksi, autobusai, 
rama.

Viešbučiai — perpildyti Jau 
iš anksto, rengiantis kelionei, 
dar 4š Los Angeles telefonavau 
bent j tris Seattle viešbučius, 
gauti kambarį prieš išplaukiant 
laivu. “No vacancy — whatsoe
ver” — net visai savaitei... Pa
galiau, už vi i s savaitės iš vieno 
viešbučio gavome pranešimą, 
kad kambarį ga'ima gauti. Iš
važiavome, kambarį gaVąpae. 
Kelionę pradėjome, betgi turis
tų kamšatyje visur — kaip nie
kada. Ir čia Amerikoje ir Ka
nadoje.
Jei turistų gausumą galima bū 

tų skaityti ekonominio gyvenimo 
rodykle—tai, bent mano keliau
toje Amerikos-Kanados dalyje, 
ta rodyklė būtų tikrai geru žen
klu. Ar taip ištikrųjų yra — te
galėtų spręsti labai “apsitry- 

inęs” valdiškas ekonomistas.r iktonjos islin Į

“Nuo vilko bėgo — ant meš
kos užbėgo.” Tokią patarlę ne
kartą, dar jaunose dienose, esu 
girdėjęs Lietuvoje. Jos prasmę 
gyvenime galimą pritaikinti dau 
geliu, atvejų, štai vienas. Nese
nai, nusibodus Kalifornijos karš 
tomis dienomis, su žmona kėliau 
jame šiaurėn — Kanadon, kiek 
“atvėsti 
būt net lietučiui krintant iš pa-j 
ties “dangaus”.

Mat jau caug metų, kasmet, 
ten keliaujame, įvairiu metų lai
ku, bet nei vieną kartą neatsiti
ko taip, kad ten (Kanadoje) ne
būtų liję. Nors .ir tik trumpai. 
Kartais yra “pilte pylę”, kad gat 
vės atrodė lyg upės. Taigi ke
liaujame.

Iš Los Angeles į Seattle 
(Wash.) lėktuvu. Iš Seattle į 
Viktoriją, Britų Kolumbijoje, 
laivu, nes visada (,?)■ galima gė- Į 
dėtis puikiais jūriniais ar “pa-Į 
jūriniais” vaizdais pro laivo lau' 
gus, jeigu— neatsitinka tai, kas 
nieko matyti neleidžia. Lygiai 
taip ir atsitiko šį kartą: migla. 
Ankštų rytą jau per miestą va-' 
žiuojant, Seattle, migla dengė 
žemesnes vietas ir taksi nors ir1 
važiavo pamaži, bet jau su švie
somis.

žinoma, dėlto kelionės neatsi
sakysi ir kai mūsų laivas “Prin
cess Marguerite” vilkikų pagal
ba atsiplėšė nuo krantinės — yi 
sūr (išskyrus atviras viršutines 
palubas, j kur buvo galima sėdė
ti — buvo pilna keleivių: jų bu
vo rodos arti dviejų tūkstančių. 
Didžioji dalis amerikiečiai tu
ristai, vykstą į Kanadą kiti, nors 
ir nedidelė dalis, kanadiečiai — 
grįžtą iš Amerikos.

Nuotaiką gadino ta aplinkybė, 
kad aplinkui tebuvo galima ma
tyti vos kelis šimtus pėdų — to
kia buvo tiršta migla. Nejau-1 siąs, gaiųta gražiausia — viskas 
Idai veikė į keleivius, bent jų'žaliuoja, žydi — ko pasiilgsta- 
dialį, nuolatinis laivo sirenos kaujme Pietinėje Kalifornijoje. Tik 
kįinas — kas minutę — priemo-1 ra atgaiva" netik akiai, bet ir

“Princes Marguerite” yra
Kanados valdžios laivas. Visi ke 
leivinio susisiekimo (tarp Seat
tle — Vancouver salos ir Kana-J

, dos žemyno) laivai yra (Kana- grynu oru — kitu laivu už poros 
dos) valdiški ir štai — ką tai 
reiškia: “senior citizens” — nau 
dojasi valdiška privelegija mo-

žmona net neklausė ar męs esą-1 nu. čia, Vancouveryje, kaię tik
’L.__ J,_________ piij-įir “užbėgome ant mešL-į”:
— bilietus išdavė pažymė-ioras nebuvo netik šaltesnis"kaip

me Kanados ar Amerikos pilie-i 
šiai
tus “senior citizens” — kas kai 
navo 50% normalios kainos. Ne
girdėjau, kad tokių nuolaidų “se 
nior citizens” laivininkystėje 
turėtų čia Amerikoje. Tiesa, kad 
kuriuose miestuose čia jiems duo 
dama nuolaidos centais — važiuo 
jant miesto autobusais...

Viktorijoje — oras pųikiau-

Great 
American 

Dream 
Machine.

Savings.^an whereyou work, or the
Band-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Amertcan 
dream, will be a reality.

Take stock in America.

rix yeera. That means your dreams

America Is. the. place that is made 
out of dreams. And; ILS. Savings 
Bonds have been helping to make

•t year Ni»k. Inter**, fe not mihrct to 
or ioaj iofixor tam, and tax mar

Njąr B Beada prr 5*«% ixteraaL h«id to
matuaity ti 5 ymra. 10 months (4*J the fint

Prisiminus ekonomiją: Kana-

Pasigėrėję puikia gamta ir

laivai, traukiniai maistas, net 
“šnapsas” ir ahis, kur kas kai
nuoja brangiau nei čia Ameri
koje.

Širdžiai. Visgi Suvalkijos lygu
mų vaiko prigimtis... Lydės Nelaimė

dienų išplaukėme į Kanados že- ______
myną, Vancouver. Kaip ir Vik- Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos i meno paveikslų galeriją 
torijoje, taip ir Vancouveryje

kėdami už “laisvakortę”—bilietą [viešbutį gavome tik iš anksto tokiaifi atvejai3-elevatorius? Kai. (jei dar stovi ant kojų), o už 
tik pusę kainos. Mudviejų su (padarius rezervaciją — teloefo- _ veikia. Pasirodo ‘ kvoterį gali išgirsti net “thank

l!? viešbučiuose elevatoriai, saugu- you Sir”. N esi te i ra vau, kas jie 
skos : mo dėlei, veikia skirtingais “ei- toki ir: kodėl valkatauja. Anks- 

rcuit”, negu šviesos ar ųro vėsinėčiau jų taip gausiai esant — ne- 
Los Angeles, bet dargi kur kas ruv^ z ' 
karštesnis ir smogo aštrumas toktos^įŽkos” (karš- 
kur kas didesnis: temperatūra _ reikėjo kuogrei-
buvo 96 (pagal spaudos balsą čiausiai sprukti atgaI Amedi. 
tai smitmecio rekordas) dreg- kur Qras bu_
mė 8S%, jokio vėjelio, jokio de- ;vo kur kas vėgesnis> teip 
b^ėiio, apie lietų - net nesva< t nešaltas; čia fent 
jok. Viešbutyje kas lč-20 minų, viai- veikė elektra ic vtešbutyje 
čių užgęsta sviesa, televiziją b y
oro < šaldytuvas. Elektros jėgąj “z ,
nė buvo tiek perkrauta, kad if_
kurios jmesto dalys (su muši> ,rodo> sena vag ir kelias die. 
viešbučiu) . neisyeuge J>’“>'-naS. ar savaites’ko nors ypatiu- 

, bet ir lout”. Stebėjau, ar tebevedi,nepastebėsi; 
---------- *------- *------- —'' ------------- ’Bei kai ^ą’gafriAa, paste.bėri, ttįoj 

' Pai? Pavz.J ‘ Vai^ouvėtyje šįkad- 
tą - pastebėjau ' ^ypatingai' daug 
įvalkatų-nbagų, jaunų 'vyrų 
barzdotų ir rkucHotų, beveik api
plyšusių,. thip - pat'labai valka- 

atrodančių Jaunų mergi- 
;iių.' r :

Pavieniais ar grupėmis jie sto 
' viniuo j a prie prekybos centrų, 
renka pinigus įvairiomis priemo
nėmis: vieni groja smuiku, kiti 
akordeonu ar gitaromis, dar ki- 

}ti sako prakalbas,\ arba kojas 
surietę šaligatvyje-— šalia pa-!r 

■dėję skrybėlę ar tuščią koncer 1 
’vų dėžutę vilioja praeivib cen-

buvau pastebėjęs.

Verčiant kanadiskės spaudos 
puslapius, pastebj jau naują 
kai kurių Kanados intelektualų 
(įskaitant politikus) kryptį — 
kaltinant Kanados spaudą, radi
ją, televiziją, filmus, litedatūrą 
perdaug persiėmūs Amerikos 
(JAV) kultūrinėmis vertybėmis, 
o permažai kuriant grynai Ka- 
nadiškai. ; r

nas. ar savaites ko nors.ypatin-
i . • -r 7^ -j- *

i

Donelaičio mokykla
Kristijono Donelaičio litua

nistinėse mokyklose reguliarios 
Įpąmokos prasidės šį šeštadienį, į 
rugsėjo 17 d. nuo 9 vai., ryto iki 
1 vai. p. p. McKay mokyklos pa
talpose, 6901 South -Fairfield 
Avenue. Negalėję užsiregistruo
ti anksčiau, tai galės padaryti 
mokyklos raštinėje nuo 9 vai. 
ryto.. Dėl platesnės informaci
jos. prašom kreiptis į mokyklų 
direktorių. Julių Širką tel. 445- 
5779 arba atvykti į raštinę pa-.

tiškai

! Kaip turistas “pagerbiau”’kvo 
teriu-kitu ir aš ‘pats kelis, bet 
•kar stebėjau iš told, tai patys ka : 
nadiečiai tik labai ir labai retas i 
■kuris įmeta centą ar “nikelį”: ' 
iTų valkatų “garbei” turiu pa
sakyti; kad jie nėra agrešyvūš, 

: praeivių neužkahihėja, neduodi 
— tiek to, jie koncertuoja to- > 
liau, o duodantiems padėkoja, ki 

‘tas net žemai ''-nusilenkdhinas

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fireel

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wiy ib 
5.

uarterly 

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7%%

see us for 

financing 
1 AT OUR tow RATS

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 6008

Prm Kazamacmua Pbx>net Virginia 7.7747

SOURSi Non.Tue.fr 1,9-4 Thur.9-9 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

(Tęsiny*)

Sofjos Petrovuos sielą pripildė saldus poilsio jaus
mas: kas sunkiausia ir opiausia, buvo jau pasakyta, kan 
kinantis klausimas išspręstas ir baigtas. Dabar jau ji ga-. 

•Įėjo lengvai atsikvėpti ir žiūrėti Iljinui tiesiog į veidą. 
Jinai žiūrėjo į jį, ir mylimos moters pranašumo jausmas 
už mylinčio vyro maloniai glamonėjo ją. Jai patiko, kaip 

j šis galingas, didžiulis vyriškis su drąsiu, puikiu veidu ir 
su didele juoda barzda, protingas, mokslingas ir, kaip 
sakoma, talentingas nuolankiai sėdo greta su ja ir nuko
rę galvą. Minučių dvi-tris sėdėjo jie tylėdami.

— Nieko dar nenuspręsta ir nepabaigta...— pradėjo 
IIjinas. — Jūs man tarsi iš rašysenos pavyzdžio skaitote j 
“Myliu ir gerbiu vyrą... šeimos pagrindai”.-. Visa tai aš
ir be jūsų žinau ir galiu jums pasakyti daugiau. Nuosir-v 
džiai ir teisingai sakau jums, kad ši savo elgesį aš laikau; 
nusikaltimu ir nedoru. Ko gi, atrodo, daugiau? Bet kam . 
kalbėti tai, kas jau visiems žinoma? Užuot lakštingaląį 
lesinusi skurdžiais žodžiais, verčiau jūs mane išmokytu- 
mėt: ką man daryti?

— Aš jau jums sakiau: išvažiuokite. - J
— Aš jau— jūs tatai puikiai žinote — penkis kartus- 

išvažinėjau ir kiekvieną kartą grįždavau iš puškelio. Aš - 
galiu jums parodyti visus tiesioginio susisiekimo bilietus- 
— visus juos turiu sveikus. Nėra valios nuo jūsų pabęg- . 
ti. Aš kovoju, baisiai kovoju, bet kuriam velniui aš ..tinku,: 
jei manyje nėra užsigrūdinimo, jeigu aš -silpnasj-menkad? 
vasis. Negaliu aš kovoti su gamta? Suprantate? Nega-‘ 
liu. Aš iš čia bėgu, o mane už skvernų laiko.; Begėdiškas^ 
niekingas bejėgumas. . > ;. i.;1 ■... . .. . •

Iljinas paraudo, atsistojo ir ėmė vaikščioti api^sųo- 
lą- . x ’■ ■

— Kaip šuo širstu — sumurmėjo- j^'šugniauidattas 
kumštis. Nekenčiu savęs ir. save .niekinį ^įęaį^i^yirkęs, 
vaikėzas vėlkuoshr paskui svetimą žni9^<;rą|  ̂j 
kus laiškus, žeminuos.,-=achj$i! * ;7 ’**5' -t :

Ujinas sugriebė save už galvos,. riktelėjo ir atsįsędbk
— 0 čia dar^jūsų- nenuošiifdum^r—sjtę^ė?jiš

liu. — Jėigu jūs priešinga'nęgrąžiamtunan& 
kodėl gf jūs' čion atėjote-^"KdĮ’Tiržb&e^s į}efom?l^V^ia^* 
Jsuose aš jus prašiau ‘t;&taįf .kaSgbr^ko,
:nio-nėj^'o^jūs-riesauš'-1 

motis-.Tylnf ęv-

inane citŽtoiūi^ iš'Ę’ašyšėžbsItai^^^)
j Lubįance^a išsigando^fr "siSięf ai staiga pa:

t

-

mėjo jinai — visados ;duodąvą,Uį/u^S^tiesų atsakymą ii 
Į ir šiandien prašau įus.';O įSu ?

- ’ - . - - - > ' - • -J. . - ' ,.z į- : ’.V ' O

Ach, ir argi tokiuose reikaluose prašomą?. Jeigu jūD
-Z r- 1_____ ________ -• T-ft-.: ? “įiiįi^O---OL--butumet iš karto pasakiuši" 'Tli'ąnęs čia se.

niai nebūtų, bet jūs man šito nepasakėte^ Nei, karto< jū^ 
man; tiesiog neatsakėte. Keista
ba žaidžiate manim, arba, Į

, Iljinas nebaigė sakinio ir parėmė'galvą: f Munštimiš 
Sof ja Petrovna ėmėsi prisiminti savp- eĮ^ėą^^iift .p^adžio^ 
iki galo- Ji atsiminė, kad visas dilias-, iįnaįnfijjk|ai 
veikbama, net savo slapčiausiose mintyse buvo priešini 
ga Iljino merginimuisų bet tub- pat metu; jaute, kad' ądf 
vokato žodžiuose yra dalis tiesos. Ir nežinodama,, kuri ši? 
toji tiesa, jinai, kiek begalvojo,, nesusigaudė, ką Iljinui 
sakyti atsakymui į jojo skundą. Buvo nepatogu tylėtu ir 
ji, paglaudinusį pečius, pasakėt *. r.

— Aš nelaikau.kalte jūsų nenuoširdumą, — atsiduso Iii 
jinas. — Aš tatai taip, įsiterpė žodis... Jūsų nenuoširdu
mas ir natūralūs ir dalykų tvarkoje. Jeigu visi žmonės 
susitartų ir taptų staiga nuoširdūs, tai jųjų visa kas. nu-*- 
eitų velniop, dulkėmis.

Sofjai Petrovnai ne filosofija rūpėjo, bet ji a^siclziau. 
gė proga pakeisti kalbą ir paklausė :

— Tatai kodėl gi?
— 0 todėl, kad nuoširdūs vien tiktai laukiniai ir gyvu-, 

liai- Jeigu kartą civilizacija įvesdino į gyvenimą reikdlm-'- 
gumą tokio komforto, kaip, pavyzdžiui, moters dorybėj 
tai jau čia nuoši|ttuinas ne vietoje. ' '
Iljinas piktai pakrapštė rykšte smėlį, Lubiancevą jį kišu 

sė, daug ko nesuprato, bet jo-kalba jai patiko. Jai visųpir. 
ma patiko, kad su ja, su paprasta moterim, talentingas, 
žmogus kalba apie tai, “kas protinga”; be to, jai teikė di-, 
delį malonumą veizdėti, kaip judėjo, didelis, gyvas ir Vis 
dar piktas jaunas veidas. Daugelio jinai nesuprato, Bet 
jai buvo aiški šitoji graži dabarties žmogaus drąsa* su
kuria jis nepamąstydamas ir be -kokios abejonės spran- 
džia didžius klausimus ir kuria-galutinas išvadas.

Ji staiga susigriebė, kad grožisi juo, ir išsigando.
(Bus daugiau)
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kė. Staiga .šmurkštelėjo pelytė piokščiakrūtinį, krėgžduotą. o
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PAKLYDUSI KULKA
K Mb* ..

M. ŠILEIKIS

uos kvapas nelabai derina ne-
ti. Kartu vos neįkliuvau ir vos žinau, bet tai pusė bėdos. Reikė-

jjįĮįį>r«ii>

įB'tpaildoB ir galima gauti knygų rinkoje

į/krašto politiką... 102 psl. Kaina $1.50.

?

— kitų neįkliudžiau. Mat, mū
sų dalinį lankė majoras iš Kau
no ar iš kitur. Paskum vyrai

■

MM

Reikia pasakyti, kad Anupras,, kai majoras įėjo į neseniai pa- 
nors daugeliu dorybių buvo vai-; budavotą virtuvę, jis suraukė 

čia tvarū-

[JETUVIŠKAJI PAMARĮ
•o iMWspte Ir. ptvelkšlalt įprato Pamarį, tanus |a 

vietovardžių sąrašas. Knygos

Į — pusė bėdos, o rašyti, vo, aišku, ne rūmai: kiek sky- 
tai jau ne. tai aš jam, nors tik1 lėtas, ir pušimis sienos gerokai 
mėnesį kuopoj tegyvenau, pade- kvepėjo. Gal gi pušų ir kiaulie-

y *

f Mūsų kuopoj buvo tekstai vy- tų metu draugai grįžo į apkasą, 
fąs NoHctfs Jonas, bet kažkodėl parnešę mums davinį, tai mes 
kareiviai jį vis šaukdavo Anup visi sužiurom į batsiuvį: jo ka
lu.' Tąsai Ąnupras per aną karą tiliuke gintarine šviesa žėrėjo 
k'JVQ nėtfcęs kairės rankos, ku- pusė viščiuko.- “Anupras siun
čią jam nukįrto kaizerio husa- čia tavąjį duotą iškepti vištos 
tąą. ^ai nekliudė jam būti tikru 
Meisteriu, g atkeltas į mūsų kuo 
pą buvo paskirtas virėju.
į Pareigos, kaip matome, atsa
kingos,' ypač fbonte. Mokėjo 
Anupras ne tik valdišką normą, 
nuostabiu būdu padidinęs, per

vaiką”, — paaiškino eilinis vi
sai suglumusiam ilganosiu!, ku
ris tačiau labai greit Anupro do 
vaną sudorojo.

Po pietų jis slampinėjo prie 
virtuvės, tarytum priluptas vai
kas, ir kai sutiko Anuprą, einan 

peikti kuopai, bet ir iš šalies šis tį vandens, pravelbeno: ‘Tu, dė 
tas per jį mums į katilą nukris-1 de, nepyk už mano durnas kal
davo; vasarą—kibiras kitas pie' bas... Pirmą tokį žmogų, kaip 
įįo, rudenįmupenėta žūsis ar ėriu tamsta, savo gyvenime matau”, 
kas, o žiemą, tiesą kalbant, at-1 — Netamstuok manęs, vaike-

— tikiu, kad nematei, nes aš esu 
labai netikęs... Taigi, mat, ne
noriu nors prieš mirtį anei su 
vienu pyktis...

Ir virėjas, tėviškai paglostęs ' 
rankos strampu batsiuvio petį, 
nudūdino prie šulinio, liūdnai
šypsodamasis, čia ilganosis, ži- nikuotas, bet, ot, nemokėjo ra- j nosį ir sumurmėjo:

{įtiko tai'tik kartą, — visas be- ]i, — romiai atsiliepė Anupras, 
Mono kilmės meitėfiš.

l JĮiekąs jau njūąų kuopoj ne- 
ŠesisjtęltįdąY^ Anupras “ka
^JĮiŠkuą” pietus parengia, tik. 
<įa£oai klausdavo jį, kokiais bur 
iįųš jis yĮsa. tai. gauna; nes gi 
privedimas maisto prie pirmųjų 
kaųpmiiį^linijų, ypač pa iz - noma gjUpį Semti vandens ir vis šyti. Paskaityti maldaknygę arl^u”- Tiesa, virtiuvės barakas bu 
^ams siaučiant, nebūdavo leng- - - - - - - - - -
yas-..- Anupras 'klausiamas tik 
žypsddąvo^ į. savo, juodus, trum 
jįai pakirptu* ūsus, ir jo skais- 
4iose akyse sužėrėdavo klastin- 
į y^uįiidtei: vaikeliai,
aitvarai man padeda, aitvaras”, 

■f-.“Vaifcglisu” jam buvo visi, net 
^aplibną; mūsų’kuopos vadą, jis 
taip vaduodavo, žinoma, ir vadas 
lir karėiyiai —niekas už tai ne- 
-^ykdąvo, jėt b«nt tik tie, kurie 
^0 nepažinojo. Vienas tokių, ka- 
^ą pusryaams^vęs, pamėgino 
■j?ižėištį>' “K-dks aš tau vaikelis, 
Mtefe gyvačių, kad pats- vaikų 
Ižį^U/ tūj seneli”, — atkirto vi- 
-j-ejUi vakar- atvykęs ilganosis

žiūri į Anuprą kaip pakerėtas, laikraštį

Tiesa, nepasakiau, kad Anų-
■prąs buvo vyrai gražus „žra5us tvark
kas, raumeningas. Jo tamsių, 
plaukų kuokštėje dar nebuvo ' 
nė vieno sidabrinio siūlo. O juk 
baigė vyras jau penktą dešim
tį... šeimos jis neturėjo. Kartą 
puse lūpų man būvo prasitaręs, 
kad jo žmonelė, kurią labai my
lėjęs, mirusi džiova. Iš širdgė 
los jis daugiau vestuvėmis jau 
.nebesidomėjęs, nors moterys juo 
gdožėjos ir šiuo metu, visai ne
paisydamos, kad jis vienrankis.

Taigi, dar tą patį vakarą atei 
na pas mane batsiuvys ir sako: 
.“Turiu, šimts gyvačių tokią pus 
bonkę... Norėčiau pavaišinti Anų 
prą. Žmogus jis, šimts... geras...”

t®
Si

- ’-M

Anksti rytą”

Rugsėjo 8-sios pro-’g
yra iškeliama los Šventės is

torinė prasmė, atsklefdžianli 
Vytauto pastangas ištaikyti Lie
tuvą nepriklausomą* .Tas i L 
džiojo IJetuvos valdovo sieki-

Cicerp R. Lietuvių B-nėS ieškojimus, kurie yra priešiški 
, ir zanngi musų tautos ir krikš- 

purClSkimaS- laukos 1 cionybės moraliniams pnm^*
Šventes minėjimo proga pams, teikiantiems pagrindą du- 
,jiovuigu, ryžtingo ir atsakomin- 

/mogaus ugdymui.
Literatūrinė, ar kitų onenų

kūryba, kurioje vaizduojamas 
p.asinis* 

kuinas, žmogaus nuvertinuiuas 
iki ausuidu ir besismaginimas

? mas buvo pavyzdžiu vėlesnėms pa.aiim.iK, deru uk LK.ems, ku- 
sutapo su atgimu- rie skelbia, jog Lievas yra rni- 

troškhnaisj ręs. 1 ūkio poxjudžxu kūryba yra 
įla.dotuvių ruošimas ne vien mū
sų mūzai tautai, bet ir visam 
Vakarų pasauliui.

lodei kviečiame visus geros 
valius lietuvius budėti, griežtai 
priešintis ir protestuoti, kad to
kia literatūra ir toks scenos me
nas neįleistų šaknų į lietuvišką
jį gyvenimą, nors jie būtų ir re-

kartoms ir 
sios lietuvi i tautos 
ir reikalavimais.

Iše'vijo’c svetimi} įtaka vei-
1 kiami, pradedame* nukrypti 
nuo mūsų tautos idealų, arba ir 
visai juos prarasti. Todėl pasi
metame kaip politinėje, tai ir 
kultūrinėje plotmėje.

Šiandien, kreipiame visuome-
Į nes dėmesį į lietuviškame gyve- Ilginių institucijų proteguojami.
niine iškylančius naujus kultū
rinius poreiškius, kūrybinius

Gelbėkime jaunimą nuo tokių 
knygų ir spektaklių, kuriuose 
yra Į menišką formą įvilkta por 
nografija ir tautos pavergėjui 
pasitarnaujantis turinys.

Cicero LB (R)
Stasys Pranskevičius, 

pirmininkas

Liudvika Dubauskienė, 
sekretorė

kuris visdėlto mokėjo dvylika 
kalbų, net gruziniškai su mūsų 
belaisviais kartą susikalbėjo... | 
Galvojau apie Rimgailą, gražei
vą, dėl kurio žvilgsnio alpo visos 
pafrontės gudaitės, o jis, žino
ma, kiek galėdamas jas gaivin
davo. Gaivino tol, kol vieną gra
žią dienelę, teisingiau naktelę, 
prie tamsaus svirnelio mažytis

prie viršininkų elgias, bet plie
kia priešą kaip liūtai.

Kaip buvę, kaip nebuvę, o ma 
ne uždarė į sandėliuką, — nes 
daboklės iš viso pas mus nebu
vo, — kur turėjau daug laiko pa 
galvoti apie mažytę pelytę didelį 
svečią.- Galvojau ir apie kuopos 
vadą, kuris mūsų niekuomet,
nebausdavo, o visi jo bijojo,čkaip švino gabalėlis dideliai jį pažei- 
ugnies. Bijojo ir mylėjo^ lcaip dė.'-Ėjo gandas, kad tai buvę pa 

į tėvą. Galvojau apie Neniškį, jau salai kitos mergelės...

Bus daugiau)

jo gi Anuprui į tuos svečio žo
džius atsiliepti: “Bet užtai čia 
sotu”. Maliras skersomis dėbte 

man paaiškino, kad tai mūsų įėjo . į virėją, bet nieko nėpasa- j kareivėlį, tokį sulysusį,)
bataliono vadas, buvęs... Atvažia 
vo jis pas mus pervargęs, su
prakaitavęs, supykęs...; Jo šo
feris man paskum paaiškino, 
kad miškely juos raudonieji par
tizanai smarkiai. apšaudė, net 
forduko lange skylutė liko... Ne
duodu galvos, ar taip buvo, ar 
ne, svarbu, kad svečiui, matyt, 
kažkas pas mus nepatiko. Ar mu 
sų vyrai pasirodė lepšiai, mat, 
gulėjo pusnuogiai pievelėj pil
vus išvertę ir kaitinosi saulutėj, 
ar šiaip kas. Tik raukėsi’majo- 
ras ir tiek. Atburzgė jis nelauk
tai Mūsų kuopos vadas tuo me
tu buvo išjojęs fronto lankyti. 
Priėmė svečią leitenantas Sta- 
baitis. Pusamžis vyras, rimtas, 
nemėgstąs apie viršininkus šo
kinėti, pataikauti. Pats savo, 
ausimis girdėjau, kaip į majoro 
pastabą: “Kaip gali voliotis vy
rai pliki, kai bolševikai čia pat 
panosėj?”, Stabaitis aiškino: 
“Čia mūsų bare tokia mada. Ka 
reiviai žino, kad kiekvieną nak
tį apsirengusiems ir ligi dantų įmoka kitiems”. Nepadėjo^ nė gri 
ginkluotiems teks būti”. Gal ir žusio kuopos vado aiškinimai, 
tie statūs žodžiai nepatiko, tik kad, girdi, "nors vyrai laisviau

ir kaip tyčia pro majoro :kojas. 
“ČiaJ pelių yra, — susiraukė 
svečias. ’ —T. Išnaikinti jas”. — 
įsąko piktai. O Stabaitis Anup
rui ramių ramiausiai:

—- Tuč tuojau gauk katiną...
— To maža, — aiškiai pyksta 

svečias.
— Gauk du'katinu, — įsako 

Stabartis. . __ '' • - • ,
Čia. aš netyčia prunkštelėjau, 

labai jau graudu ir juokinga 
bŪVO. ' :

-—Dvi paras daboklės šitam...
—_ Eilinis Kariauba, ? tamsta 

majore, — atsiliepiau aš nei gy
vas, nei miręs. .

Leitenantas Stanaitis pažvel
gė į mane perveriamai, nors ir 
lįsk lįsk gyvas ,į žemę.

Ot, aš ir atsisėdau... Majoras 
po pietų išvažiavo. Išvyko jis pa 
tenkintas, Anupro gerai: pavai
šintas, bet bausmės man nedo
vanojo, nors leitenantas ir bu
vo prašęs. ‘Tegu, sako, bus pa-
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NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jaširisko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį-------- - ------£8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS,

minkšti viršeliai ________________ 1---------- ----------
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai------------ - ------ -- ------------

$1.50- -,

___ £5.00

„£4.00166 psl, minkšti viršeliai----------------------------- ---------- —L

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

orderį tokiu antrašu: -

NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St, Chicago,^ Illinois 60608

Lt

ifonwMwinwSiw.

tta ŠttA Uita atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

alq 90 (1869-1939) metą 
dirbai 664 pil. Kahn

bus pasiųstas tokiu adresu

173»So.Hai*ted St, Chicago, HL 80608

LAST YBAR 2,850 SCHOOL. 
AGB CHILDREN BETWBM ’ 
THE AGES OP 5 AND ML i 
WERE KILLED BY MOTO* * 
VEHICLES *1 THE U. S 
Charles m. mayes, < 
PRESIDENT OF TM€ CHICAGO 
Motor club, asks drivers 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

lĮTaupyKite dabar 
f f pas mus

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
! 1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.
■ mitišti viršeliai —- ---------------- ----------------------$2.50
1 2.r J. Augustaičio Y VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT-

’ . ŠUflNIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai ——-------------$1.50
■ 1 Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-

. MATS, 104 psl.t su žemėlapiu, minkšti viršeliai------- $2.00
i Vincaą Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

b inlikšti viršeliai, 52 psl._______ 1----------------------- $1.00

ifii -M Halsted Street Chicago, Illinois 80608

lit tU Mrm>* ChieagoD įtvažlive* lietuvi*, pirmos 
Ju norgtntmotc* talpos draugijom, statytos bai- 
ateat kuri ‘ ‘ ~

|| Pm mus taupomi j ūsą pinigai at- 
7 į lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- 
|. deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
' užsimojimus. Antra, jie padeda su

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami • Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos Y*
sumos ir jos išėmimo. ą-

Investavimo knygelės sąskaitos i
neša A>

ebonL f bdteytj
ddhimenUl k* U

Tiso baro 
ir 814

>
utcru.

DR. ANTANO X GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO* 

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvssan — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, lipančiu*’ 1905 

metų Įvykiu*, Jablonskio ir Totoraičio Jauna* dienas ir aoaį- 
rūpinlmą. _________________________________ ,

Dr. A, J. Gusten — DANTYS, Jų priežiūra, rveikata ir groH*.
Kietai* viršeli*!*, vietoje S4.00 dabar tik - ---'____
Minkštai* virželiai* tik _____ * - - - -....................

Dr. A- J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europa JspūdžiaL Dabar tik 

Galima taip pat uftlsakytl paltu, afaluntua čak| arba money order), prie 
nurodyto* kilnot prWodmt SOc. persiuntime fiUiMom*.

UNIVERSAL L

JUDO

6100 
62.00

6X00

1800 So. Halsted St Chicago, lit. 60608

F-ortsMef' Ui knyri
D-*srĮ' - - • 'j • •

A1IKXTKO9 LrETHVin ISTORIJOS DRAUGUOS

ITSf M. Bxlr(W_ gc ID.
"T*

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60601

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais. \ . Tei. 421-3070

įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

I — NAWI1M0S, CHICAGO «, ILL— Friday, Sepūmbeg 16, ^973
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Kaip taše, taip ir toliau tašo

tam tikri sroviniai žmonės, o daugumai kitų “tegali
ma” tik vaikus mokyti, dainuoti, šokti tautiniu^ šo
kius, na, ir aukas atiduoti. Iš tikrųjų, ar naudinga 
mūsų išeivijos gyvenimą šitaip skaldyti į atskiras sri
tis? Ar šitoks skaldymas stiprina, ar silpnina lietu
vybę?” Draugas, 1977 m. rugs. 13 d., 5_j>sL).
Niekur mokytojas Barzdukas neparodė tiek daug 

blogos valios, kiek jis parodė frontininkams skaitytos 
paskaitos tik ką pacituotame paragrafe. Mes nežinome 
ir mokytojas Barzdukas savo paskaitoje neįrodė, kad ka. 
ralius Mindaugas kada nors skaldęs buvusią Lietuvos) 

valstybę į politinius, ar “kultūrinius gaivalus”, kaip pas
kaitoje jis kalbėjo. Kad Mindaugo Lietuvoje ne tik kraš
to gyventojų, bet ir aukštesnių sluoksnių kultūra galėjo 
būti žema, tai kitas klausimas. Kad to meto politinė kul- 
tūrataip pat galėjo būti maža, Barzdukas nekreipia jo
kio dėmesio. Jis tiktai tvirtina, kad Mindaugo laikais kul
tūra buvo atskelta nuo politikos, todėl tas Lietuvos val
dovas prarado didelę valstybę- Jis čia pat Mindaugo vals
tybę lygina su šių dienų Amerikos lietuvių tarpe vis gi
lėjančia praraja. Mokytojas privalo žinoti, kad lyginti 
galima tiktai tos pačios rūšies dalykus. Jeigu lyginsi du 
skirtingus dalykus, tai gausi nelyginamas vertybes". 
Kiekvienas mokytojas tai žino, bet mokytojas Barzdu
kas, žinodamas, lygina du nepalyginamus dalykus irskel 
bia negalimas išvadas.

Jis jau pripažįsta, kad lietuvių skaldymas prasidė-

,nt Kuršmarių kranto

Politinė orientacija pavergtoje Lietuvoje!

Mokytojas Stasys Barzbukas, pakeltas į garbės pir
mininkus, išėjęs pensijon ir atleistas iš Pasaulio Lietu- įja nuo pačių viršūnių, bet jis neturi pripažinti, kad jis 
vių Bendruomenės biuletenio redaktoriaus pareigų, mėgs vyra pats didžiausias skaldytojas, atsitūpęs pačioje aukš

ta kartas nuo karto pasisakyti įvairiais visuomeninio čiausioje viršūnėje. Jis norėjo sudaryti visų Amerikos 
lietuvių gyvenimo klausimais- Būdamas pensininku, turijiietuvįų organizaciją, kad galėtų kalbėti visų lietuvių var 
daugiau laiko ir galėtų problemas pastudijuoti ir jauni--dUj bet kai Gaila su" Gėčių pajuto, kad lietuviai turi savo 
mui suteikti naujesnių ir gilesnių minčių, bet tų minčių gaivas įr nenori būti lyginami su medžiais, tai jiedu nu- 
jis neparodo. Kaip jis pradėjo prieš 40 metus nepriklau- tarė, Barzduko patariami, atskelti kitaip galvojančią da- 
somoje Lietuvoje tašyti, taip jis tebetašo ir šiandien. ų. Tas skaldymas, pradėtas pačioje pradžioje, jau eina 25

(Tęsinys)

Kalbant apie gyvą Lietuvos 
žmonių politinę sąmonę, reikia 
griežtai skirti du jos aspektus: 
teleologinį, apibūdinantį pagrin 
dinius politinius tikslus, kuriuos 
žmonės norėtų matyti pasiek
tais jų krašte nors ir tolimesnė
je ateityje, t. y. nepriklausomai 
nuo to, kiek reali šiandien yra 
tų tikslų pasiekimo galimybė, ir 
pragmatiškai taktikinį, nustatau 
tį šiuolaikinės politinio elgesio 
formas, einamuosius politinius , 
tikslus, būdus ir priemones

, tautos egzistenciją. Taigi reikia . 
I vęikti sistemos ribose, stęngįan-

- įtią išsaugoti tautos kūną kuo il- 
mybių individualinei bei grupi-rgjau y. sveikesniame fizi

niame bei dvasiniame stovyje, 
ši pozicija yra bendra ti.ęk dau 
geliui oficialių pareigūnų, besi
stengiančių gerinti respublikcjs 
materialinės egzistencijos sąly
gas, kelti jos kultūros ir švieti
mo kokybę bei nacionalinį lygį, 
o taip pat saugoti krašto gamtą,

somoje Lietuvoje tašyti, taip jis tebetašo ir šiandien.
Draugas, kad ir pavėluotai, atspausdino korespon-!.metus, bet jis įgavo kitokią formą, kai skaldymas tapo 

denciją apie mokytojo Barzduko skaitytą paskaitą Lie-/pasityčiojimu, kai atskeltieji nepanoro būti atskelti ir už-^ 
tuvių Fronto Bičiuliams, šių,metų rugp. 20 dieną suskri- registravo savo organizaciją. Dabar pats Barzdukas tuos, 
dusiems į Dainavos “studijų ir poilsio savaitę”. Iki šio mę- apeituosius vadina “atskalūnais”, “reorgai.s” ir kito- Į sufo^ubtes ^01 tikra bendra 

to gerai organizuota propaganda tekalbėjo apie studijų kiąis Įžeidžiančiais žodžiais, bet reikalo'esmės jis nepa- forma, tai pragmatiškai-taktinis 
savaitę, bet dabar aikėja, kad ten suvažiavusieji ir poil- taiso. Jis žino, kad mokytojui net ir suklydusių mokinių gali pas įvairius žmones būti vi ■ 

:5 siavo. Korespondencija gerokai suvėluota, užtat, reikia negalima įžeisti, bet Nainys jam ir toliau leidžia kitaip 
, manyti, kad ji yra tikslesnė. Greičiausiai, kad ir pats mo- galvojančius lietuvius įžeidinėti. • •-

kytojas galėjo paskaityti jo paskaitos atpasakojimą. Jei- Mokytojas Barzdukas tvirtina, kad yrą lietuvių, ku- 
gu jau Draugas įdėjo A. P- B. inicialais pasirašytą ko-t^g yra įsitikinę, kad laisvinimo darbuose gali dalyvauti 
responoenciją apie Barzduko paskaitą frontininkams, tai tiktai “tam tikri sroviniai žmonės”, bet jis nenurodo, ku- 
reikia manyti, kad tos paskaitos atpasakojimas yra tiks- rje lietuviai taip galvoja ir kada, ir kur jie pasakė, kad 
lūs.

Paskaitos pradžioje mokytojas Barzdukas pasisakė,.‘žmonės ’. Kiek mes žinome, tie sroviniai žmonės pajėgė 
kad pradžioje savo mintis jis remsiąs^įo paties mokytojo jras^ bendrą kalbą, aptarti pačius svarbiausius darbus

Mokytojas Barzdukas tvirtina,-kad yrą lietuvių, ku-

laisvinimo darbe gali dalyvauti tik tam tikri “sroviniai

nei iniciatyvai pasireišktį.
3. Kuo tampresnis betarpiškų 

politinių, ekonominių, kultūri
nių ryšių užmezgimas su Vaka
rų pasauliu.

4. Kompaktinės nacionalinės
visuomenės Lietuvoje atstaty
mas bei sutvirtinimas, rusifika- ________ __
cinių bei kitokių asimiliacinių ekolcįinę siZtSną irtXtięk^ 
tendencijų eliminavimas. daugeEųi disidentų, kurie tąis

5. Pilnos kūrybinės, kultūri- pągiaig tikslais protestuoja
nės bei religinės laisvės užtikri tikrus, valdžios vęiks-
nhnaskompdaktinėsnacionaHnės p^ios vaidžįos ^ vertybių 
■visuomenės sąlygose.' ' sistemoje. .

-- ' t * i'-r ri • • ‘ Kas liečia pragmatiškai takti- ' - \
jiems pasiekti. Jei teleologinis Lietuvos pohtinėjo Paprastai ‘konservaciniakM”
porinės sąmones a^ekt^ jra išskirti'tris pa- tdd, kad jie savo veiksmais saų-

. maždaug benaras didžiulei kras Būsisfatymus,"'paši- •«© taigos integralumą rytojaus
f to žmonių daugumai ir gali buri : a) pilnutinio kon- dienos laisvei. Vieni jų sampto-

fbrmizmo pozicijoje, b) konser- tauja, kad imperijos ir?poKtntės 
vacmės veiklos pozicijoje, c) ak- sistenu^ nėra o tauta
tyvistinės veiklos pozicijoje. -yra ir tun likti amžina, kiti gi 

Pilnutinis konformizmas vai- turi, konkivtesni^ r ir J sfeja
(Šios atveju diktuojamas iš es- Li^tnvoš laisves vatetwIi’ $u to
mes egoistiniais motyvais nr- su taEstmės bolševiĮgtnės, santvar- 
pofitine sąmone teturi tik -tiek kbs griuvimu -Ma^yąjfeVPąstą- 
bendra^ kad naudoja įą tokiai į^į^-^tęiigĮąsi
savo pozicijai pateisinti ^pvz. -jei susirišti su Rusijos disidentais 
aš neužimsiu šio >posto/ tai jį ^veikti bendrame fronte su- 
atiduos kokiam nors rusui}. Tai į jais. Iš konservacinės togįskos is 
gana paplitusi* pažiūra, kurioje sivystp aktywtxne —-disidentine 
pasireiškia ir įpinętas Įx>liri®io.

Tanko tautos sąmonėje įeįiajy-!. • >’ (BhwJfetwrisw) fį
vus silpnumas, ir: visiškai išsi
plėtojęs krašte moralinis ciniz
mas. i-
Pozityvi pragmatiškai — takti

siškai skirtingas. Maža to, žmo
gus, kuris yra ralikaliausiai nu
siteikęs teologiniu atžvilgiu, 
gali būti maksimaliai konfor- 
inistiškai nusiteikęs pragmatiš
kai — taktiniu atžvilgiu,'t. y. 
jis gali praktikoje elgtis kaip lo 
galiausias tarybinės Lietuvos vi 
suomenės narys. ”,

aš neužimsiu šio 
atiduos kokiam nors rusui). Tai

' Manau, kad -dabartinę Lietu
vos politinė sąmonė gali, būti 
apibendrinta sekančiais momen-ir bendromis jėgomis stengiasi tuos darbus dirbti. Jie at

liko daug darbų. Jie ir šiandien tuos darbus tęsia- Jie nie
kad nesakė, kad laisvinimo darbą gali dirbti tik “tam tik
ri sroviniai žmonės”. Jie sako, kad tą didelį darbą priva-l uJe'<uv^ 
lo dirbti visi lietuviai, visų srovių liėtuviaL i

Jie kvietė į darbą ir mokytojo Barzduko vadovauja
mą srovę. Tas kvietimas dar ir šiandien, kiek mums žino 
ma, galioja. Bet nei mokytojas, neį jo paskirti leitenan
tai su visais lietuviais bendro darbo dirbti nenori. Jie siun 
čia paskiras delegacijas i kongreso komitetus, į Jungti
nes Tautas. Didybės manija neleidžia jieifijį <įiĮ])U kąętn1 
sukitais lietuviais. Jie įsivaizduoja*
tuvių, bet yra “visi lietuviai”, todėl su kitomis sroY^jds jo nėxa srftvę, bet Ji yra visų srovė, o jis yra vy plaukę sayo jėgomis Įąįvęlaui 
jie nenori dirbti. Barzdukas pats yra įsitfldnęs, kad jU įiausias srovininkas. Žilo plauko sulaukęs jau • turėjo•pa^a^. ^utl’ “ero nebe- 

šūnių. Pavyzdžiui, yra lietuvių, kurie įsitikinę, kad yra pranašesnis, panašia didybės manija įt^inū kelis sį- įstebėti, kąd laisvi lietuviai tokį galvojimą seniai at- 'Siel Do^ab^rZB * r 
Lietuvos laisvinimo darbuose tegali dalyvauti tik yo leitenantus, ir šiandien dar fronto'te^į jtįmėjp, mętė. " įy shores ’ - - *

■ prof. Stasio Šalkausko pagrindinėmis mintimis, o jasbaig 
siąs ne profesoriaus Bronio Railos skelbiamomis skaid
riomis mintimis. Tarp prof. Šalkauskio ir stilisto Railos, 
jis paminėjo ir istoriką Praną Čepeną, bet visi žinome, 
kad prof- Čepeno mintimis jis niekad nesirėmė, nes šio 
istoriko pegrindinės mintys jam visą gyvenimą buvo sve
timos ir prieš jas jis nuo mažens kovojo. Apkaltinęs se
nąjį Mindaugą, kad rūpinęsis vien tiktai politika ir nek
reipęs jokio dėmesio Į kultūrą, savo tvirtinimams, jis ir 
čia nepateikė nei vieno fakto, jis pereina prie dabartinės 
lietuviško gyvenimo kasdienybės ir šitaip parodo “savo 

“Yra tam tikra tendencija mūsų išeivijos gyvenimą 
Yra tam tikra tendencija mūsų išeivijos gyvenimą 

taip pat skaldyti. Skaldymas prasideda nuo pačių vir

1. Laisvos- ir nepriklausomos 
Lietuvos atstatymas etnografi-

2. Toks politinės, visuomeni
nės bei ekonominės krašto san-. 
tvarkos pertvarkymas, kurio re
zultate ta santvarka atitiktą na
cionalinius: lietuvių tautos inte
resus bei istorines tradicijas," o 
taip pat sudarytų tų interesų bei; 
tradtcuų. rėĮn,uose, daugiau gali-

Iš Michigano ežero

nė politinė sąmonė labiausiai; Sekmadienio vakarą 15 pėdų 
masiškai pasireiškia tom motoriaivelki - 5 Indianos jau
nės veiklos politikoje. Jos pa- nuoliai išplaukė f ežerą ir po’3 
grindą sudaro įsitikimas kad prilrūko
saro jėgoms laisves neiskovo- 2% (Lecų vėjo padedamas Iai_ 
sime, o todėl tiesioginis pasi- veĮĮs saugiai pasiekė Grand 
priešinimas valdžiai yra bepras kran^.s4
miškas, dažnai ir pragaištai- guoliais - du 17 ir vie- 

igas, nes stato į pavojų, fizinę — f6r m^ų amŽ^ 0,<& Vy- 
******* resnieji — 22 ir 23 metų — iš-

..ALGIRDAS GUSTAITIS

Ką Egiptas pasiekė per 2.000 metų?
Įspūdžiai po kelionės Egipte

Palieku Ispaniją

(Tęsinys)
— Norėčiau pakliūti į amerikiečių kalėjimą! Visam 

amžiui! Ką daryti, kad uždarytų visam amžiui?, — sa
ko egiptietis, ir antras pritaria.

Sakau, tai jau beveik neįmanoma, nes net už žmog 
žudystes ilgai nelaiko. Televizijoje mačiau 16 metų 
negrą, jau nužudžiusį šešioliką žmonių New York’e. 
Jį paleidžia po kelių dienų ar poros mėnesių, nes ne
pilnametis. Paklaustas, ką darys kai jį vėl paleis, at
sakė: nužudysiu dar vieną baltą žmogų.

Egiptiečiai juokiasi ir vėl prašo sudaryti sąlygas 
pakliūti į amerikiečių kalėjimą, ypatingai jiem patik
tų Kalifornijoje gyventi visą amžių...

Mano šoferis ir gidas juokiasi, o aš pagalvoju, ar 
jie nesugalvos kokiu nors būdu nudobę amerikiečių 
turistą pakliūti į Kalifornijos kalėjimą 
aš.

Gidas taria, va, šiuo kupranugariu josiu, o čia da dar smarkiau į priekį, sayo iškeltą galva pasižiūrė- 
mano naujas gidas. Susitiksime prie anos piramidės, jęs ar dar tebesėdžiu. Man atrodė visai malunūs judė-

Kupranugario gidas, turbūt ir savininkas, smaf- šiai, nieko bendro neturintieji su kažin kieno parašy- 
kus egiptietis, baltai įsivyniojęs, neblogai kalba ang- tais baisumais užsėdant ant kupranugario. Ramus ir 
liškai. gęras gyvulys, tiktai gal nepateųkintas, kad reikės dar

— Sėskite, josite. ^vieną Švętimą tempti per smėlynus^''

Noriu paglostyti kupranugarį, kaip darydavau1 Egiptiečiai pasilieka tupėti prie būdos, gidas ve- 
prieš jodamas arkliais Lietuvoje ar Amerikoje. da kuprį, aš patenkintas sėdžiu, dairausi. Ir manau:

— — - - - “Tai štai joju kupranugariu prie egiptiečių pirami-

’ vę per karsta. O aš, matai, per dykumą kupranugariu 
jodinėju.

— Bhee-bhhee-hhe... piktai sumurmėjo ant >.«»>« •»* ”“> JUJU “““r'"u •K.puvv.u ~ 
tupintis kupranugaris, pikiai link manęs atsukęs gal- <*» Mį pIran”'ls t I
vą, priglaudęs ausis, prasižiojęs visais nuo nešvaru-^V[O81’ tarsi $ eimejęs.
mų parudavusiais dantimis, iškiaę-s gal, rausvoko lie- < ,"><*><“•* ma" ,•)«*> <**. k,ek “P«-
žuvio. parodydamas neuurvtis žolės slauarus- laik-vhs ***“• GaI *• IP™*™-žuvio, parodydamas nenurytis žolės stagarus. »-

Koks piktas, pagalvojau. Ir kodėl nenuryja žalios! 
žolės, o tebelaiko tarp dantų? Turbūt iš tingėjimo iri * 
nežino, ką turi snukyje. I

Vistiek švelniai tiesiu link jo ranką. Lietuviškai „

Juokiuosi ir 
O mūsų automobilis zvimbia kaip patrukęs.

Kupranugariu apie piramides

'Būda, bet joje gal kas gyvena, koks nors egiptie- 
Asilui būtų per maža vietos, nebent mokėtų gulė- 
.'sirnrr'^. kas žino, gal ir arabas tarpkojy}?.
Prie būt. s tupi keli arabai apsidangstę šviesio

mis paklbdėmis. Daugiausia pavėsyje, bet kiti ramiai 
snaudžia prieš sa dytę. Toji saulutė šiendien karšta, 
aplinkui smėlis laid keptų. Jiem, turbūt, kaip tik.

Piramidėje • ? >

Vėl kitas gidas veda į kitą piramidę. - Palipame 
laiptais, paskui zeniyn ųjažui takejąp,"jyg lajytąjs. pąĮ. 
sakoja, kur kas buvę. O čia tai buvo faraonas palaido
tas, va, toje vietoje buvo sarkofagas. Kažin kaą išp
lėšė prieš du Šimtus metų ne tik sarkofagą, bet ir vi
sas brangenybes išnešė, nežino nei ką, nei į kur išve- 

jo žmona, daug mažesnėje patalpoje ir nepalygina
mai kukliau. /

Rodo, kaip gerai padaryti skliautai, jei visa pira
midė (graikiškas žodis — piramis) sugriūtų, tjfi ąkliąu 
tai vistiek laikytų.

Va, lankosi visokių turistų, ir patenkintas gidas 
ištiesęs ranką į užrašus, esančius kelių ar kefcolikoš 
metrų aukštyje pasakoja, kad tai anghj kąiba' žodžiai 
tenai prancūzų, tenai rusų... visokiu tautybių čia lao 
kosi... ’ -

Man atrodo labai negražu ir Ja ūkini šk a 'palikinu 

kių būdu galėjo įrašyti keHobkos metr* ąąfaiyjej To- 
!□ I Cl (To Iazs TT f 1 llrtoc Ir rx AJCJ n — —1_____ .‘II.*. ’ * 'v

įkrevėzuoU kreida ar vinies galais. K '

(Bus daugiau) • t

i <
v * Ižė. O tenai, atskirame kambaryje, buvusi palaidota 

: X  - 1 . V i • v . e .

— Dabar padarysiu nuotraukas, — taria gidas. Pa
duodu aparatą, bandau paaiškinti, bet jisai: “Fotogra 
fija yrą mano specialybė* • / J

t. Jam patinka ir būtų išpoškinęs visą filmą, sulai- 
sakau “geras, geras kupranugaris“, šypsausi. . kiau labai abejodamas, ar kas išeis. Po kelių savaičių

Jis dar kitokį garsą padarė, dar nelabai malonų, išaiškinus pasirodė, jis nutraukė visai neblogai.
bet jau ne tokį biaurų. r

Tad. prisiminiau kaž kur skaitos, jog kai kurie Į, , 'o'an.t,s,abėjaa to«• iSkėlęs galvą, 
rsn.w.ri.i k-.,„I,, k. tik ..lt ir „.iri, k„r tik Jk»k^'l' išdidžia, atrodo if drąsta, eina, tars, jis butųkupranugariai kanda ką tik gali ir spiria kur tik pa 

siekia. įkąsti neįkando, bet kaip bus stl spyrimų?

Vistiek paplekšnoju delnu per jo ilgą kaklą. Ta- ir pasukęs šonu tarsi pozuoja. Man atrodo, kad su šiuo :r<y<> atsigabenti ilgas kopęėias bw'bar^ki^^ Rašams 
da jis nusisuka nepiktžodžiaudamas. ’ - —-j,-—» _■_ —r —------ ±—.. . ts ....,.x_.... .

Kupranugario savininkas raginą lipti ant balno.
Vėl prisįtnenu skaitęs, kad kupranugariai stojasi 

labai staiga ir tvirtai nesilaikančius numeta, o kartais 
po to ir įspiria. čia apie tai nieko man nesakė.

Laikausi tvirtai įsikirtęs į a tk i šąlą prie balno.
Taip, kupranugaris staga pasiūbavo į užpagalį ta-

(dykūnais valdovus. Faplakšnoju jam per kaklą, bet ti įrašus istoriniuose paminkluose. Tik pogalynjn ko 
nežinia, todėl ar dėl kitko palvą pakelia dar aukštyn J b1“ ’ ••• -........

kupranugariu netrukus susigyvenčiau kaip su sayo
draugu., *A* # V " ,

Nulipus kuprio gidas prašo pinigų, ners viskas
“buvo apmokėta kelionių Įstaigos. Kągi. duodu, negaila! . j. ’ > - <, . ' ~ -
po tokio įdomaus jojimo. j < ? Skonus 'CbenoiTuS'pradėsime spausdinti

Tikrasis gidas išlipa iš automobilio. Girdi, jam bu- - TjėtllVOS praradimo dokumentus I
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DR. A.KGjLEvECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3yU7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. C. K. BOBELIS 
IMKJFŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 645-C533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westcheshtr Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALAKUOS: 3—ė uarbo dienomis ir ’ 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 564-2/27 arba 5fc2-272d

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulatki Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neaus.Utp a, saamOmti 374-8004

Rez.: GI 8-0873

DR. V/. E1S1N-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. .Kedzie Ave., WA 5-2670

Vaiaados pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001, IGNAS ŠLAPELIS- Gamtovaizdis (Aliejus)

Ir jis gavo laipsnį tik baigęsi Meninėje programos dalyje 
Lietuvos Kaip mokyklą. O gal moksleiviai Danutė Pranskevi- 
buvo kokių neaiškumų ar klai- čiūtė, Vytas Palionis ir Edvar- 
dų, ką šiandien yra sunku pati- dės Pranskevičius padeklamavo 
krinti. • Maironio “Pirmyn į kovą”, o vie-

Iš Kanados su maloniu ir pa- na Dana Pranskevičiūtė Jono 
drąsinančiu laišku atsiliepė A/Minelgos “Tėvelių kraštas”. Te- 
S. Kenstavitios. Ačiū už para- liau daktaro ir pjontos Balčiūnų 

[ gin’mą pratęsti rašinį apie žu- vaikučiai Birutė, Aldona ir Vy- 
1 vusių ir mirusią karių kapus. Su takas akordionu ir gitaromis pa 
tinku, kad musų karių yra pa- grojo “Lietuva brangi”, Suba- 

I laidotų visose pet u vos kapinėse, tos vakarėlį”, “Lietuvišką val- 
Taip pat .mūMį karių rasime pa są” id “Kur Nemunėlis, Daugu- 
laidotų ir už Lietuvos ribų. Tai va, ten mūsų brangi Lietuva”, 
ir jauskime pareigą juos sure-> Pabaigai pirm. Pranskevičius 
gistruoti ir neleiskime jiems ap padėkojo visiems programos da- 

I sinešti gyvenimo dulkėmis. Bet ’yviams, 
i toki dide'į darbą vienam žmo- 
1 gui atlikti neįmanoma. Gal galė
tų org- nizuoti ir vadovauti ko
kia stipri organizacija. Būtų la 

: bai malonu, kad tokio darbo im
i tusi kariai Ramonėnai. Tai tik- Pardavus Liberty namus sve- 
rai būtų atliktas milžiniškas ir tintiesiems ir Teresei su Jurgiu 

j ateičiai naudingas darbas. Tik. Pe'kiams likvidavus savo svetai 
' reikia kelti spaudoje, tai grei- nę, kurią nupirko taip pat sve- 
Į čfau atsiras ir iniciatorių. Rim- timtaučiai, JAV karo veteranų 

tai pagalvokime. • posto namai X434 So. 49 Court,
Atrodo, kad bus viskas atsa- liko vienintelė vieta, kur gali vi 

kyta į iškeltus klausimus. Nuo- lietuviai susirinkti, žvejų klu- 
Širdus ačiū visiems už parašy- bas “Ešerys” jau sutarė ten 
tus spaudoje patikslinimus ir at Į daryti savo susirinkimus ir pa
siųstus laiškus. j rengimus. Tad ir šios šventės

! minėjimo dalyviai buvo pakvies 
I ti paremti karo veteranus ir spa 
lių 8 d. atsilankyti į jų namus, 
pavalgyti iš Atlando skaidraus 
vandens žuvies ir lietuvaičių kep 
•to kugelio. Karo veteranai ne- 

Į siekia pelno, bet nori gražiai 
! pabendrauti su savo tautiečiais, 
tad ir vaišės, šio metinio jų pa
rengimo proga, tik 2 dol. 50 c.

S. Paulauskas

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

PATIKSLINIMU PAAIŠKINIMAI

šeimininkėms už par 
ruoštus užkandžius ir visus su- 

pakvietė niekur ne
važiuoti į Naujienų 
mes ir padarėme.

trinkusius 
užtrukti ir 
pikniką, ką

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
‘’contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta treč

i

■ INKSTU, PŪSLĖS IR 
į PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET
■ ; - Vai; antrad. 1—4 popiet, 
' - ■ £etvirta. 5—7 vai. vak. 
- ; ufiso-telef ; 776-2880 .

~ Rezioenciįos telef.: 448-5545. į 

ft&R. V t T. TAURAS 
'''VGriDYTOUAS IR CHIRURGAS 
Bė.tcra praktika, spec. MOTERŲ ligos.

-2652iWi-ŠTr59thi STREET - 
hĄ<^Šr2 >lTėtpĮRRV8i.l223A L1 
'GfTS©b¥AL.: pirm;;“ antrad.;*ttečiad. 
' ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštaaiė- 
mats 2-4 . vaL popiet ir kitu Taiki} 

r . pagal susitarimą.

Eilėje “Naujienų” numerių ltn.PranąTelksnį.’Apiejįrašy- 
buvo spausdinami-mano atsimi-1 damas žinias naudojausi knyga 
nimai “Pirmieji, kariški žings- (“Savanoris”, kuri yra išleista 
niai”. Juos patikslino ir papil-' Kaune 1929 m. Ja remdamasis 
dė trys žmonės. Tai jaučiu parei-; parašiau, kad velionis buvo gi
gą atsiliepti ir išsiaiškinti.

"Jus tyrinėjate ftaltvs, nes tariatės juose turi amžinąjį gyvenimą; 
jie tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji jj pažinti turi ieškoti žinių apie jį Šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. 0 norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos. 
Šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
pi įimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika Evans

V. Vyfenietis

Laidotuvių Direktoriai

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

CICERO
Gražiai paminėjo 
Tautos Šventę /

Tautos Šventė buvo Cicero j e 
minima rugsėjo IX d. Dalyvavo 
R. Bendruomenės tarybos pir
mininkas dr. Plioplys, centro 
valdybos pirm. ;dr. Dargis, Ro-

EUDEIKISmęs Runėnų km. Bet redakcija
Šių metų “Naujienų” 58 nu- atspansdino-Rumėnų km. Tai 

meryje pirmas • atsiliepė Arėjas maža korektūros klaida Kuomet 
Vitkauskas. Rašo, buk tai aš ne-! iškilo neaiškumas dėl to kaimo 
tiksliai paminėjau jo įsteigtą vardo, tai teko nuodugniai išsiaiš 
“Tėvynės Gynėją” ir neatsime- kinti. Patikrinęs Alovės vals- 
na, kad. jam spaudos' darbe: bū- sčiaus kaimų sąrašą, sužinojau, 
tų talkininkavęs ^ryr.- psk. Ben- kad tikras to kaimo vardaą yra 
jammas. Rumšą.' Primenu,, kad; Runionys. Apie palaidojimą pa. 
visas žinias apie tą laikrašti su-[prastai, būna rašoma, /“palaido- 
rinkau iš įvairių “Kario” mime- tas vietos kapinėse”. Tai dėl. di
nų, Viename jų (1931m. Nr. 1); dėsnio aiškumo aš parašiau 
parašyta, kad vyr. psk; Benja- “Palaidotas Aluntos- kapinėse”: 
minas Rumšą yra senas “Tėvy- jNes nežinantiems yra. daug leng 
įnės.. Gynėjo” bendradarbis. Kuo viau. išsiaiškinti ir surasti Alo- 
met tas laikraštis buvo atgaivin i.vę, negrą mažai kam žinomą . Ru- 
tas,;teįjis atsiuntė Vyteniečiams nionių kaimą. Tai atrodo, kad ne 
sveikinimą ir? nemažą pluoštą padariau didelės klaidos. 
me^ią^ęsąSay.O; pąrąšytąLme.la^ 
k ė' dar priminė, kąd “pasižada ir 
toliau’ nepaminti ’ savo pulko 
organo”. Ak tikiuj :kad karinėj^ 
spaudoje ’ žinios buvo- surašytos 
teisingos ir nėra jokių, patiksli
nimų. Jeigu Arėjas Vitkauskas 
rašo: —^‘bet tokio asmens aš

; visai neatsimenu”, tai nieko nuos 
tabaus. Per ilgą eilę metų galė
jote ir pamiršti. Bet kam jau

. taip drąsiai primesti “netiksliai 
' mini mano įsteigtą “Tėvynės Gy

nėją?. Aš nemažinu Tamstos, 
[kaip to laikrašio įsteigėjo, gar
bės.. Bet kuriuos žinau, tai neno
riu ir jų pamiršti. Tai remdąma 
sis karine spauda kartoju, kad 
Benjaminas Rumšą buvo to lai
kraščio talkininkas-bendradar- reikia tikėti: Gerai’ žinome, Kad 
bis. Vėliau jis bendradarbiauda- atkurianti Lietuvos kariuomenę, 

j m as “Karyje” pasirašydavo sla- buvo pripažinti carinės Rusijos 
pyvarde Benerumša. Na ir už---*•*-- x—1 —
teks. Esame buVę vieno pulko 
kariai, tai ar verta dėl smulkme 
nų čia mums ginčytis^

“Naujienų” 60 numeryje Vi 
: Pr. patikslino mano- parašytas 

žinias- apie kautynėse žuvusį

ckfordo veikėjas Rutkauskas, 
ALTos Cicero skyriaus pirm, 
dr. Atkočiūnas, BALFo ir Vasa
rio 16 gimnazijos veikėja skaut.

i Ona Zailskienė-ir pilna salė tau
tiečių. -

Šventę atidarė A. Bendruome- j
nės Cicero j e pirm. Stasys Pra- f^-yks sekmadienį, rugsėjo 18 d., 1:00 . 
nskevičius. JAV ir Lietuvos! vai. po pietų Anelės Kojakgalėję, 45W^

; į So Talman avė. Nanai prašomi at-
Himnus- sugiedojo soliste irena siiankyti ir. atsiminti, kad yra. nauja . 
Petrauskienė;- Invokaci j a sukai- Vieta Kadangi Chicagos Savings pa- 
, . , r. . , 'talpos yra remontuojamos, negalima ,

Rožė Didžgalvis, rast-

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
“Palaidotas Aluntos- kapinėse'

Žemaičiu Kultūros Jdulio poatostą-

PERKRAUSTYMAl

f

X

< Aparatai « Protezai. Med. ban- 
..<u*zšUj speciali-pagalbakojoms;

• (Arch Supports? ir 1 .1.

Leidimai — Pilna -apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu aitstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

♦ M
Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal

pos klubo poatostoginis. susirinkimas

9

>

3354 So. H A LOTTED STREET Phone: YArds 7-1I11
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

Ą(I accounts com
pounded daily, 
Passbook Savings, 

paid Quarterly.

f Vears avines

(Minimum $5,000\

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

M medlnm-rfred
1 t&blespoom
1 įtiek
1 elov*

K cnp
a tablespoons
1 tablespoons
1 package

I

DIRECTIONS«
Remove stenu 

melted butter.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State • 

Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients Combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show** award at the State Fair of Texas, and they are sure te 
jet equal billing atjrour party table! ’

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

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

> / HAPPY HOUK MUSHROOMS
Fresh mushroom* 
Melted butter 
Butter, softened 
Garlic, minced or mashed 
Grated Monterey Jack cheese 
Redwine 
Soy sauce 
Frito-Lay brand toasted onion dip mhf 
Finely ormhed Fritos brand corn chips

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1139

from mushrooms. Wash caps xnd brush with

Combine softened.butter, garlic, and grated cheese; mix wen. 
Add wine, eoj sauce, dip mix and crushed eom chips to make, 
a paM< ’

FflJ BRuehroom eape with mixture. Place on baking sheet aM 
Iroft to > er until bubbly and lightly brewned.

' PETRAS BIELIŪNAS
>34« So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelte 3-3S72

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS z 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ‘ Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, UI. 974-441*

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Ten: Y Ards 7-1741-1742

2850 West 63rd St., Chicago. TIL 60629 
Telef.: PRosoect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
ševerLy Hills gėlinyčia 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai; PR 8-0833 ir PR; 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

, 99X8. Southwest Hwy- Oak Lawn 
.’t' Tel. 499-1318

Apie velionies. karinę tarny
bą. “Savanoryje”^ rašoma taip:

“. ...Mokslus ėjo/ Ukmergėjė4 
baigęs 4. gimnazijos klases iš
stojo, ir 1919 m. kovo. mėn..-10 

’d. kaip savanoris stoją į Karo 
Mokyklos I laidą. Liepos mėn. 6 
d., baigus. Karo Mokyklą,. pąke4 
liamas i pirmą, karininko laipsnį 
ir skiriamas' į 2 pėstininkų pul* 
ką" ’

Toliau aprašoma jo^ tarnybos 
eiga, dalyvavimas kautynėse ir 
mirtis už tėvynės laisvę. Bet 
ten nerašoma,, kad jis buvo bai
gęs caro armijos karo mokyklą 
ir. tarnavo karininku caro armi
joje pirmojo karo metu. Tai ky
la neaiškumas ir nežinau kuo 
reikia tikėti: Gerai' žinome, kad

Petrauskienė;-Invokaci j a sukai- Vieta Kadangi Ch.cagos Savings pa- 
_ ,, . +„ 'talpos, yra remontuojamos, negalima

bėjo kun.; "Rutkauskas. Aisisto- turėti susirinkimo; Bus'ir, vaišės, 
jus ir '.wk minutės tyla, pa- r ”
gerbus . žuvusius už Lietuvos lais 
vę^ pirm., Praxiskevicius pakvi.e gjnįs susirinkimas- įvyks trečiadienį, 
tė dr Bronė. Motušiene pravesti rugsėjo 21 d., i:00 vai. popiet šiau- LC ' gg g? ;IiŲ namuose< 2417 W. 43 SL Nariai C
tolimesnę programaą.. į prašomi atsilankyti ir aptarti bėgan- i

Dr Brone MotuŠienė gražiai "Sus klubo reikalus^.Bus.ir. vaišės. j
pristatė paskaitininką; inž' Joną* _ Rožė Didžgalvis,.rašų j

Jurkūną j kaip iškilu kalbėtoją j Lietuvių Pensininkų S*gps narių 
•ir žyrriih veikėją. Po paskaitos. susirinkimas bus. š. m. rugsėjo 20 d. 
dn Motušienė paskaitė vfeSa pa-1 
'reiškimą, kiiriš priimtas visų gatvių kampas. Bus- rodomas- filmas 
susirinkusiu^ gausiu .plojimu. |

armijoje. turėti kariniai laips
niai. O kai kurie sugrįžę net ga
vo. paaukštinimus. \ Tai kyla 
klausimas kaip čia atsitiko, kadi 
velioniui P. Telksniui nebuvo 
pripažintas rusu kariuomenėje' 
užsitarnautas karinis laipsnis

^*^**\;

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TWAS IR SOMOS
IETTR FT INFRA

2533 W. 71st Street
Telef,: GRovehiH 5-2345-g

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS '
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4--.

Ckicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 

Direstorią 
Aseociacijos

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 Icil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— L00 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

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą, Mos norė
tume būti J urna naudingi 
ir ateityje

SęskftOoi apdraustos iki 
540.000

2657 W; 69 STREET 
Chicago, IL 6O6k9

TeL 925-7400
8929 SO._HARLEA1.AV.Ew 
Bridgeview. Uliuois 60455

T*i *9S-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470



GėlėsPetrikonis

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

šė neminėti. Dėkui,

LIETUVOS AIDAI
1490 AM

MACHINIST MAINTENANCE

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

ADRESAS

monto apylinkėje 3 metų ber-Į 
niuko priežiūrai ir vakarięnės 
pagaminimui. Sąlygos pagal su
sitarimą; 1 - ‘ ‘ ‘
-Skambinti-tel. 445-9044. (Pr.)

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, nt 60608

si radus masei port or ik iečių ir 
meksikiečių, ^gatvėse pasidarė 
nesaugu ne tik vakare, bet ir die
nos metu.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

l^il Frank Zapolls
1208Vi W.VSfh St.

GA 4-8654

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60633 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

nimui nemokamai Ir be jokių jcipertlgojimų.

PAVARDE IR VARDAS ____________________

M. i I M K U S 
Notary Rublio 

INCOME TAX SERVICE 
4253 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, plmlnlv 
KkvietimaI, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

REIKALINGA namu šeimininkė pil
nam ar dalinam laiku. Pagedaujant 
duodamas' kambarys ir maistas. Tei
rautis darbo dienomis ruo 9 ryto iki 
4 vai. popiet. Tel. 767-6161.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir
• Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. x 

(Vartotos masinos — urmo kainomis) 
Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous mme In Southern Building 

Regionai Office Cameo Tower Build'

MARQUETTE PARKE savininkas, 
mirus žmonai, nori greitai parduoti 
veik naują 16 metu dvieju butu mūro 
namą, 2 automobiliu garažą. Kiekvie
nas tūri no tris miegamus, šildymas 
gęsu. atskiri boileriai, atskiras van
dentiekis. Įrengtas rūsys. ____

Telefonuokite savininkui 773-3702.

RENTING IR GENERAL 
N u o m o o

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TsI. 927-3559

$1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 

— —--—prieš 45.-60 dienų.

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardevlmul 
REAL ESTATE FOR SALE

už ankstybą prenumeratų pra
tęsimą, tuo sutaupant adminis
tracijai laiko ir mažinant pašto 
bei susirašinėjimo išlaidas.

— Viktoras A. Leskauskas- 
Leslie iš Grand Rapids., Mich.,

BALZEKAS MOTOR’S •
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Jei Marquette Parkas gali tu
rėti gražų chorą, tai kodėl nega
li turėti Brighton Parkas? Argi 
mes ne tie patys Dainavos ša
lies ainiai ir turime nebloges- 
nius. balsus kaip ir marquette- 
parkiečiai.

Jei dabar mes nepabusim ir 
vaikščiosim apsnūdę, tai nekal
tinom nieko tik save. Tai bus 
mums didelė gėda, kad ttfretta-

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darblninky Ir Darblninkly

4820 So. Campbell ' 
' Chicago, Illinois

An Equal Opportunity Employer

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

Experienced
WAITRESS

Wanted
Must spėak English.

Call after 2 p. m.
321-9820

— Ponia Anna J. Naujokaitis, 
New Lisbon, Wis., iŠ anksto 
pratęsė prenumeratą ir savo ge
rus linkėjimus atlydėjo 86 au
ka Naujienų paramai. George 
žemaitaitis iš Seymour, Conn.,

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

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.

Cook and Grill 
WOMEN WANTED 

Must he experienced and 
speak English. Call after 2 p. m 

321-9820

Experienced. Immediate open
ing. All phases of general main
tenance. Make own set-ups. Full 

company genefits.
GARDINER METAL 

COMPANY

Kviečiame visus šį sekma
dieni, rugs. 18 d. dalyvauti Vy
čių piknike, kuris vyks Vyčių 
salėje, esančioje 2455 West 47th 
St. Bus įvairaus maisto, gėri
mo, daug linksmybės, o šokiams 
gros Ramonio orkestras.

July Zakarka, 
pikniko ruošėja

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

" -i- D t M ISI O '?• >
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas -pensininkams

A. L A U R A I T I S
4645 So. ASHLAND AVĖ.

i? 523-5775 .

REIKALINGAS SU PRAKTIKA 
"BRIDGE PORT OPERATOR”. 

TeL 476-1100, arba po 3 vai. popiet 
776-8127.

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

’WAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

HELP WANTED — MALL 
Darbininku Reikta

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkiy Reikia

Visi lietuviai, jauni ir seni, 
lankykim lietuviškas pamaldas 
ir melskimės mums suprantama 
lietuvių kalba. Tuo kartu stip
rinsime ir lietuvybę. Žydai išsi-

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

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

2 BUTU 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.

(R) LB Brighton Parko 
apylinkė Tugsėjd1 niėn. '18 d/4 
vah ; popietų""šaulių namuose 
2417 W.\43 ?St? t'etfgfh1 Tautos 
šyęntėsjnjnėjimą.. .Šventės .reikš 
mės tema kalbės lituanistas Ig
nas ‘Serapinas. Meninę’ dalį at
liks Cicero jaunimas ir daininin
kės — Aldona Pehkiėhė ir Kor
nelija Venzelytė; joniš akom
panuos jaunas gąbųs pianistas 
Arūnas Kaihinskas^.T^b -.minėji
mo bus. trumpas, AinfdrięiaiiDis 
pranešimas- ir skaidrės. ..Kalbės 
Dr. V. Dargis 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

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

5 dienos savaitėje.
Teirautis teL 925-1678.

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant) 

nuomininkus

4243 W. 63rd 5L Chicago 
Tel. 767-0600.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

— Antanas Stankus ir jo žmo
na Konstancija iš Marquette 
Parko yra reto nuoširdumo tau
tiečiai ir lietuviškos veiklos ve
teranai. Jų namai tebėra lietu
vybės ir lietuviškumo židiniu, 
jei ne darbais, tai bendrųjų dar
bų parama. Antanas tebėra ak
tyvus veikloje, dėl savo tvarkin
gumo, nuoseklumo ir pareigin
gumo yra renkamas į darbų bei 
specialių uždavinių komitetus. 
Konstancija, deja, jau eilę metų 
yra varginama chroniškos ligos. 
Negalėdama dalyvauti, ji bend
ruosius darbus remia gausiomis 
aukomis. Dėkui jai už auką ir 
laišką: “Brangios Naujienqs ir 
naujieniečiai! Dėl blogos svei
katos negaliu dalyvauti’jūsų ge
gužinėj e-piknike, tai nors kuk
lią $10 auką siunčiu Mašinų fon-

S1UNTTNIA1 J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 49tti St., Chicago, KI. 40629. — T«L WA 5-2737 

»33 Sc, Malctod St, Chicago, HL 60604. _ ToL 2544328 
V. VAL ANTINAS

LIVE IN HOUSEKEEPER

Monday through Thursday.

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

some English,, wonderful, home. 
Glencoė.

» 835-2688

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ ‘

2608 West ‘•9th SL, Chicago, UL 60629 * TeL WA 5-2787 

Oldallt oailrinkimat goros rOšlor (vairiu peekiu. z 
MAISTAS Iš EUROPOS SAND8LIU.

" FIRST OFFERING
71st and:Richraond builders own cust
om-built brick ranch. Formal living 
room, large kitchen, dinette, 2 bed
rooms. Hardwood floors. Oak paneled 
fapiily room t or -3r^)| bedroom : FulI 
basement 1 j£Icar garage. . $41,500, 

STEPHENS AND ASSOC.
REALTORS

— Ray Kwietkus, gyv. prie 
Giceros gatvės, pasakojo, kad 
jam su žmona sekmadienį išva
žiavus į svečius, dienos metu, 
per rūsio langą buvo įsibrovę 
vagys. Išskyrus išdaužytą rūsio 
langą, kitų nuostolių nepadarė. 
Kaimynams pastebėjus ir pakė
lus triukšmą, skubiai sėdę į se
ną mašiną pabėgo.

— A-a. Vladas Juodeika, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas sa
vanoris ir karininkas, mirė rug
sėjo 11 d. Los Angeles, Cal. Liū
dėti liko žmona Gražina, sūnus 
Mindaugas 
lionis buvo gimęs 1900 m. rug- 
piūčio-25 d. Grinkiškyje, baigė. 
Karo mokyklos 1-ją laidą, stu
dijavo ekonomiją Grąžo uni
versitete, jį baigė daktaro laips
niu, ėjo atsakomingas pareigas 
valstybės įstaigose, dėstė uni
versitete bei kolegijose, dalyva
vo visuomenės gyvenime ir 
spaudoje.

REIKALINGA moteris būti kartu 
gyvenančia kompanione dėl draugys
tės kitai moteriai ir lengvai namų 
ruošat

TeL 538-9838

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

— Jonas Kaunas, Draugo ir 
Vienybės bendradarbis, trėtį: 
kartą lankėsi okup. Lietuvoje.; 
Kaip Vienybė praneša, šį karta; 
jam pasisekę ir ten galėjęs 91 
dienas išbūti.- Parsivežęs daug 
gerų įspūdžių. Įdomų, kokiame 
laikraštyje joĄ^geri įspūdžiai” 
pasirodys? , ;

MUZIKOS MĖGĖJŲ DŠMESIUI
Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 4:30 

vai. p. p. Amerikos Muzikos 
Konservatorijoje, 116 So. Mi
chigan, naujoje Edwards Collins 1 
salėje, KLAUDIJUS ADOMAI
TIS, tos mokyklos 4-to kurso 
mušamųjų instrumentų ■ (per
cussion) mokinys duos koncertą. 
Įėjimas nemokamas. Lietuviai 
skaitlingai dalyvaudami padrą
sinsite" ši jauną muzikantą ir 
pasiklausysite retai girdimos ir 
įdomios muzikos. (Pr.)

BRIGHTON Parko ir apylin
kės Dainavos šalies jaunimas ir 
senimas, turintieji gerus balsus 
ir mėgstantys dainuoti, prašom 
stoti j Brighton Parko Nekalto 

Panos Marijos pa- 
į. Repeticijos vyks- 

ir penktadie- 
parapijos baž-

SUDARYKIM LIETUVIŠKĄ CHORĄ
m i tokį puikų energingą vadovą 
ncišuaudojame progos savu bal
sų pralavuiti. Ir tuo pačiu lyg 
jį pasmerkiame^ kad jis č i 
mums urpageidaujamas. O mes 
ir toliau galim sau vakarais tū
noti tavernose ir bliauti ožio 
balsais.

Be to, būtų pažeminimas sa
ves ir Dainavos šalies vardo, 

prašom tuojau, Jau pats Dainavos vardas pasa- 
rugsėjo mėn. 12 ko, kad esam dainininkai, o dai- 
peticijos. Galimaf nininkams neturėti savo gra

žaus choro, tai daugiau negu 
apsileidimas. Tai tas pats, kaip 
Lietuvoje bajorai gyvenę triobė- 
siuose su kiaurais stogais.

O kas myli ir mėgsta dainą, 
tas dainuoja visur visuomet ir 
neprašomas. Tad broliai ir se
sės.

MŪRINIS BUNGALOW. 3 dideli 
mieg., salionas, natūralus židinys, val- 

duktė Ingrida. Ve- gomasis, 1% vonios, įrengiąs rūsys su 
1 baru ir židiniu, 1% mašinos garažas, 
Į 54x25’ sklypas, į vakarus nuo Kedzie

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

zvmenroa neturiu oienrUcio steigėjus bei BetuvlAkof gpaudot ptmo- 
ans Ir atliekant būtinu paneigta artfinaa lietuvybės išllklaral ite 
Wamxj Nrajienu platinimo vajui.

<AUJTSMOS tvirtai tr toroja už Lletuvoe tr pavergtu Uetsvfi 
neidamot Ir neridėdiMot f sandėriui m dkupantrii ar U UxSt> 
flniau

NAUJIENOS palaiko Tisu lietuviu draokratinef grupei, fa bendro 
rijaa ir remia visų lietuviu bendruosius dirbus bei tikilTn

MAUJTĘNOS įtrtnvauja tvliaja lietuviu dauguma Hali oaaimetime. reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie- 
nas vn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudns pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renes«®a.

KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanado|< metams — $30_00z pun! mtfg — FICM, 
trims min* — Sd.50, vlonam min, $3.00. KHoao JAV viotose matams 
— S2AOO, puse] matg — S14jOO, vienam min. 5X50. Uždanluo- 
M — $31.00 rnatirm. Sualpažlnlmv] siunčiama aavaHg »mekamal.

Praioma naudoti žemiau kančią atkarpą*

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

Telef. - 778-5374

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES 

" ' Pardavimas ir Taisymas ' ": 
, 26^ WEST 69th STREET" |

T«lirf4 REpoWte M 941'

ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės’, keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

ę American Travel Service Bureau 
S. Western Ave^ Chicago, Dl. 60643

Telef. 312 238-9787
♦ Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodi 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. ~ r_.. - J - .

rrasidejnno 
rapijos clior 
ta pinnadieira 
niais nuo 7 v. 1 
nyčioje.

Registruotis 
nes tik dabar j 
d. prasidėjo repeticijos. Galimanininkams 
užsiregistruoti ir sekmadienį,*žaus choro 
15 minučių prieš pamaldas, 10 
vai. ryto arba tuojau po pamal
dų, kambaryje šalia tvarkdarių 
kambario prie įėjimo nuo kle
bonijos.

Kadangi Msgr. D. A. Mozeris, 
parapijos klebonas, gavo vi- pajudinkini žemę, Padary 
sieins clnkagiškiams gerai žib * kim Brighton Parko chorą pa 
noma gabų muziką Faustą Stro-1 vyzdingą, kad jis skambėtų pla 
lių vargoninininku, tad dabar{^°Je Amerikoje, 
inuz. F. Strolia ir lietuviškų pa
maldų atnašautojas sekmadie
niais kan. Fabijonas Kireilis 
kviečia visus turinčius neblogus 
balsus, sudaryti galingą chorą 
ir konkuruoti su Marquette Par-l^kė daugiausiai dėl savo kal
tu. Įhos ir tikėjimo.

Antanas Marma

Didžiausias kailhj 
pasirinkimas

J*® vienintelį
beturį toki liniuką jjgL

^MLNORMANĄ 
jfHRkBURŠTBINA 

263^82« 
(įstaigos) ir
677-84S9 

(boto)

— Jonas Galijauskas-Galijtx, 
gyv. Chicagos m. šiaurėje, se- 
npsįąs, kartos, pasakoj o,

atsiuntė ten leidžiamo laikraš- kad ten anksčiau buvę ramu gy
čio iškarpą su reportažu apie venti. Paskutiniais metais, at

į Marquette Parką, kuriame po- 
' nia Leslie-Pukaitė, gimusi Brid- 

‘ geporte,’ turi giminių.
— Augustas Ašoklis iš Cicero 

Į apylinkės kiekviena proga pa- 
I remia Naujienų leidmą. Dėkui 
už dalyvavimą pikiiįke ir . už J 
įteiktą penkinę. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas vie- 
neriems metams, bet pavardės; 
prašė neminėti. Dėkui už auką 
ir už dėmesį. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui dvi savaites ne
mokamai pagal pageidavimus 
arba skaitytojų atsiųstus galimų 
prenumeratorių adresus. i

— Antanas Buškus iš MarJ 
quette Parko, po ilgesnės ligos 
visai pasveikęs, dalyvavo Nam: 
jienų piknike. Ta proga jis įtei
kė dešimkę Naujienų pafamaL 
Tos apylinkės-■ tautietėj sužavė
ta pikniko. gausiais dalyviais ir. 
jų puikia.' nuotaiką, . užsisakė; 
Naujienas 6 mėnesiams ir įtęį-j

IŠNUOMOJAMAS 

kambariu butas 1-me aukšte 

4340 So. Talnjan Avė.

• MAUJimuMą puicam — Fridayt September 16, ,197^
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