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PREZIDENTAS CARTERIS PATENKINTAS 
' DAJANO PASIŪLYTOMS NUOLAIDOMS

Sutinka atiduoti arabams žemes, bet nori 
turėti karo kontrolę Jornanijos žemėse

WASHINGTON, D. C, — Izraelio užsienio reikalu ministe- 
ris gen. Moįše Dajan pirmadienį pasimatė su prezidentu Jimmy 
Carteriu ir sekretorium Cyrus R. Vance. Tuo tarpu oficialiai ne
paskelbta kokias nuolaidas Izraelio užsienio reikalu ministeris 
pasiruošęs daryti, bet prezidentas pareiškė pasitenkinimą Izrae
lio atvežtais kompromisais.

Prezidentas yra įsitikinęs, kad 
naujieji Izraelio kompromisai 
labai daug padės Artimųjų Rytų 
taikai. Vienas dalykas aiškūs, 
Izraelis nebenori tartis su pales
tiniečiais ir nenori leisti jiems 
įsistiprinti Jordanijoje.

Ruošiasi pasitraukti 
iš arabų žemių

Atrodo, kad gen. Moiše Dajan 
rengiasi atšaukti Izraelio karo 
jėgas iš dabar laikomi arabų že
mių, jeigu Egiptas, Sirija ir Jor 
danija netik pasirašys taikos su 
tartis, bet pasižadės užmegzti 
diplomatinius santykius ir pra- 
dės prekybą su Izraeliu,

V: Izraelis Taip pąŲyra pasiruo- 
febles atšaukti savo karp__jėgak iš 

kairio jo Jordanoupės kranto, bet 
j iš nori pasilikti srategmę šios 

.srities gynybą, kad vietos gy
ventojai negalėtų apsiginkluoti 
ir įsiveržti į Izraelio žemes.

Pradžioje prezidentas.nesupra 
to šios paskutinės nuolaidos, bet 
jam 'viskas paaiškėjo, kai žydų 
generolai paaiškino Izraelio tiks 
lūs. ■ . - -U /

Nepaaiškėjo gen. Dajano 
skraidymai

Visi žino, kad Izraelio ge. Da 
jan .iš Paryžiaus, vieton New 

, Yorko, buvo nuskridęs į Jeruza
lę ir pusantros valandos kalbė
josi su premjeru Beginu, o vė
liau klausimą aiškino sukvies
tiems ministeriams.

Laikraštininkai norėjo patirti, 
kokiais sumetimais jis skrido į 
Jeruzalę, bet Dajanas atsisakė 
aiškinti. Jis pasakė, kad kelio
nės buvo jam reikalinga. Dabar 
pasklido gandas, kad jis iš Pa
ryžiaus neskrido į Jeruzalę, bet 
kelioms valandoms nakties me
tu dar buvo nuskridęs į Londo
ną ir ten pasimatė su įtakingu 
arabų politiku. Atrodo, kad ara
bai patarė Izraeliui daryti nuo
laidas ir gyventi taikiai. v ’ 
Arabai prižadėjo Izraelio nesu 

naikinti.

TRUMPAI 1$ VISUR

Kisingeris pritaria 
Carterio politikai

WASHINGTON, D. C. — Bu 
vęs sekretorius Henry Kisinge
ris pareiškė, kad jis pilniausiai 
pritaria prezidento Carterio ve
damai žmogaus teisių politikai.

Jis tiktai pastebėjo, kad mes 
nebandytume tos politikos pri
mesti kitoms valstybėms, nes 
tada mums tektų tapti pasau
lio politiku.

Jis mano, kad kiekvienos vai 
stybės gyventojai privado išsi
kovoti savo pagrindines teises.

— Vidurvakarių kukurūzų der 
liūs toks didelis, kad jis suma
žins kukurūzų kainas visame 
pasaulyje.

WASHINGTON. •— Amerikos 
gyventojų skaičius praėjusį sau 
šio mėnesi pasiekė, 216 milijonų 
gyventojų. JAV Cenzo Biuro 
žiniomis, pervieną sausio mėne
sį naujų gyventojų padaugė
jo‘1.6 milijono.

DAR Du BALIONISTAI 
rizikuoja balionu nugalėti At
lantą. Dawey Reinhard ir Steve 
Stephenson pasiruošė šį antra
dienį helium dujomis pripildytu 
balionu Eagle pradėti skridimą 
skersai Atlanto okeaną. Jau bu
vo 19- nenusisekusių *-■- bandymų, 
šis bus 20-sis^ nors ši kartą ge
riau aprūpintas komunikacijos 
įrengimais. Į T " *. =

SANTA MONICA, Calif. Ki
no fihnų direktoriui Roman Po- 
lanskiai gresia kalėjimo baus
mė arba uždarymas proto ligų 
institucijoje. Prieš bylai teisme 
prasidedant, šis Lenkijoje gi
męs direktorius teišėjo patvar
kymu buvo dviejų psichiatrų 
ištirtas, ar jis nėra “protiniai 
iškrypęs lytinis agresorius”. Jis 
kaltinamas baustinu lytiniu san
tykiavimu su 13 metų amžiaus 
mergiote.

NEW YORKAS. Nušovusi 
prezidentą J. F. Kennedy, Lee 
Harvey Osmaldo žmona Marina 
rašo Ladies Home Journal praei 
to sekmadienio laidoje, kad bu
vęs jos vyras Oswaldas plana
vęs nužudyti ir Richardą Nixo- 
ną, tik ji pati užrakinusi jį vo-, 
nios kambaryje atkalbėjusi jį 
nuo tokio kėslo septynis mėne
sius prieš prezidento Kennedy 
nužudymą. *•

Patricia Jonson McMillan, iš 
pasikalbėjimų sų\0swaldo naš
lė, Rusijoje gimusia Marina, 
parašė ' "knygą “Marina and 
Lee’*,

Trauks teisman 
Richard M. Helms

NEW YORK, N. Y. — Gerai 
informuoti prokuratūros asme
nys tvirtins, kad Richard M. 
Helms, bavęsi JAV ambasadorius 
Irane ir a*k*či*a buvęs ČIA 
viršininkas b' įtrauktas teis 
man.

šiandien | n <ur*tūra tino, kad 
jis, liūdyd*fk j» kongreso komi
tetui, pamelavęs. Jie tai daręs 
saugumo sumetimai*, bet įsta
tymas d ra u ii* valstybės parei
gūnams sąmoningai duoti mela
gingus žinias.

New Jorke ant greitųjų susi
darė komitetas, kuris padės bu
vusiam ČIA direktoriai nusisam 
dyti advokatą ir ginti* teisme.

Pietų Afrikos apmokyti drambliai sali ne tik tvarkingai žin^sniuotį pirmyn, bet 
savo maršą jie gali pradėti kaina koja. Drambliai jie Jabai mėgsta, kai juos moko 
bet kai pramoksta, tai su jais didelės bėdos nėra, jie patys iingsniuoja {tvarkingai.

- Mirimai Chicagoj kas metai ~ ja

GENEROLAMS NEPATIKO PRIKERGIMAS 
ŽMOGAUS TEISIŲ PRIE PIRKINIŲ

Sustabdė 50 milijonų dolerių kreditus 
naujausioms ginklams pirkti

BRAZILIJA, Brazilija. — Brazilijos vyriausybė pranešė JAV 
ambasadoriui, kad ji nutraukianti keturias sutartis su JAV. Pra
nešime aiškiai nepasakomos sutartčių nutraukimo priežastis, bet 
kiekvienam aišku, kad prezidento Carterio nutarimas reikalauti 
gerbti pagrindines žmogaus teises yra visų nesusipratimų pa
grindas. Braziliją valdantieji generolai, kaip ir pats Brežnevas, 
negali pakęsti, kai jiems primetama žmogaus teisių negerbimas. 
Be to valdovams nepatinka Amerikos spaudoje vis dažniau pasi
rodančios žinias apie žiaurų elgesį su (politiniais vyriausybės prie
šais. Brazilijos valdovai nesikiša i savo kaimynų valdymo priemo
nes, jiems nepatinka kai jie yra kritikuojami.
_________________________________
----------------- - - ---- - Pirmon eilėn nutrauktas 1952

Chicagoje apdovanotas
10 naujyju piliečiy j 

f 
Pirmadieni buvo 21-ji meti

nė Iblietybės Diena, kuria bu
vo pagerbti lO.OtM) naujųjų pi
liečių, gavusių Amerikos pi
lietybę šiauriniame Illinojaij.

Ta proga Prudential salėjej 
Chicagoje įvyko programa, |ku 
rios metu įtikti pasižymėju
sių naujųjų piliečių diplo
mai (Awards) dešimčiai-^.

metu susitarimas, leidžiąs Ame
rikos aviacijai padėti sudaryti 
Brazilijos tikslius žemči 'pius. 
Amerikiečiai padarydavo tikslius 
žemėlapius, kai Brazilijos karo 
vadovybė buvo pasiruošusi tai 
daryti. Amerikiečiai turi geras 
priemones tikslioms fotografi
joms, o tai padeda sudaryti ir 
tikslius žemėlapius,'Reikia ma
nyti, kad Brazilijos kariai taip 
pat turi naujas priemones žemė 

, . . s"rtepiams gaminti. ■ ‘ ;
menų —.profesioiwiu dakiaį-Ų,

.LQ:v.Katp.yadąi nutraukė, 1967 
~ metais pasrašytą sutartį, kuri 

leido Brazilijos kariams/Sban- 
Italitos I dyti. parsiveštus pačius jįaūjau- 
KOr JoSi sius ginklus Įvairiems karo tiks 

j lams. ši sutartis iš pranešimo 
ne tokia jau aiški, bet reikia ma 
nyti, kad ji leisdavo Brazilijos 
kariams pirma savoje žemėje iš
bandyti pačius naujausius gink
lus, o vėliau nutarti, pirkti juos 
ar nepirkti.

1952 metais Brazilija ir JAV

Juodžiai ąpyoae 
Vienybės redaktorių

NEW YORK, N. Y. — Praei
tą naktį du juodžiai vagiliai įsi
veržė Vienybės namą ir apvogė 
redaktorių Joną Valaitį. Juo
džiai turėjo gerai pažinti namą 
ir apylinkes. Pirmadieni jie nu
kirpo telefono vielas, o vėliau ra

' i'/ ' ‘ į -įj
Jail septinti metai kaip nyri 

inų ra tos Chicagoje kasmet 
mažėja, paskelbė miesto Svei
katos departamentas.

Bendrai " mirimai nuo įvai
rių ligų Chicagoje buvę po 
9,4 iš kįekvieno tūkstančio gy/ 
ventojų -1973 "metais, suma sie
jo iki 8,9 1^75 ir 1976 zmeiž 
Garsusis .širdįes ligų chirurj 
Dr/ Afishael DeBačkev r~ ■ 
kad mirimai mažėja, * kada įgi 
patys žmonės,, informacijos į rie 
menių — media (spaudos, ra
dio ir TV) dėka labiau paiso; 
savo sveikatos, saugosi aukšto 
Icraujo spaudimo, kontroliuo
ja savo maistą ir prisilaiko 
medikacijos.

Qhicagoje 1977 ' metais Į iš 
1.000 gyventojų, .mirė 11,5 žmo
nių. ir palaipsniui mažėjant, 
praėjusiais metas iš kiekvieno 
tūkstančio bemirė' po 9 žmo
nes. Mažėjimuitebesitęsiant, vaityJ a?^ė ve^?'

Aršios kovos Libane 
įŽydai ir krikščionys 

onešmehometonus
Palestiniečių “gverilos” (par . * - .U-.-'. _ - - _ -

[ag;
vojo dėl-vienos strateginiai syar 
bios kalvos, i o • Izraelis pašaukė 

'■ savo-kariuomenę padidintu bud
rumu saugoti ; pasienį, įtarda-, 
mas-kad Sirija, gali -Į tas kovas 
įsiterpti.; Ketvirta diena vyksta- 
intensyvi kova;>.kurios centras- 
yra čherki Kalva — kairiųjų Pa . 
testmiečių.partizanų tvirtovė, ku:. 
rią dabar valdo dešinieji (krik-' 
ščionys), paremiami Izraelio to
li šaudomų patrankų iš Izraelio 
•pusės keletą mylių atstu.

Dabar vykstančioskautynės 
skaitomos žiauriausiomis visų-j 
10 mėnesių kovų metu šioje pa

mo vidi£r -D- r - ■ \
Jie rado redaktorių Joną Va

laitį imegantį. Abu priėjo prie 
lovos, jį prikėlė ir pareikalavo 
atiduoti jam pinigus. Daug pi
nigų jis neturėjo, bet sukrapštė 
jiems apie 80.00 dolerių ir atida 
vė. Įsibrovėliai nepasitenkino 
tokia maža suma. Jie pareikala
vo daugiau pinigų, o kai jiems tų 
pinigų nepajėgė surasti, tai jį 
gerokai apdaužė, paguldė į lo
vą. į suraišiojo. Jam pasakę, kad 
jį užmuš jeigu jis bandys kaltis.

Jie patys namus apžiūrėjo ir

inžįniėrn^ įpro^esorių ir ktr » 
vieną- iš skirtingų saliu; Eilibi 
nųi Indijos, Vengrijos, Taiya- 
no, Olandijos, Peru,.

ir dar iš Filipinų.
Visi apdovanotieji nauj 

.piliečiai jau dirba Ameril 
institucijose.

eji 
os

Iš piktadariu atimti j 
ginklai sutirpinami ’

per praėjusius šių metų 8 mė
nesius mirimų rodė po 8,8 iš 
tūkstančio. Bendrai per šių 
metų aštuonis mėnesius iš 
100,000 mirė 366,3, gi per tą 
patį laiką pernai iš 100,000 mi
rė 395.

Panąšūs mirimų mažėjimų 
nuošimčiai registruoti: nuo 
vaskuliarinių sužeidimų . (le
sions) 5635 mirimai iš 1.000 
lyginant su 62,7 praėjusiais me 
tais; mirimai nuo arterioskle- 
rozės (sumažėjo) per metus 
laiko iš 4,7 iki 3,8, nuo cukri
nes (diabetas) iš 16,3 iki 14,7

Nemažai prisidėjo mirimams . 
sumažinti .buv. mero Daley 
įvestas ‘ nemokamas kraujo 
spaudimo patikrinimas ir me
ro Bilandic kovo 3 dieną pra
dėta apmokyti kiekvieną ket
virtą čikagietj teikti pirmąją 
skubiąją pagalbą — resusei- 
tacija (atgaivinimas kvapu iŠ 
burnos i burną).

— Tiksliai nustatyta, kad 
panamiečiai nedarė jokio spau
dimo į Amerikos atstovus, vedu
sius pasitarimus su Panamos 
prezidentu. , ■

šiltesnis
Saulė teka 6:35, leidžiasi 6:52

nis radio skelbia, kad Sirijos in
tervencija yra įtariama matant (torius norėj’°

gesnis. Juodžiams išėjus, redak-

Sirijos kariuomenės pasiruoši
mus Libane. Bet Amerikos ko
respondentai, kurie tose srityse 
lankėsi, tvirtina nepastabėję jo
kio nepaprasto Sirijos kariuome 
nės judėjimo. ’

jai. bet nustatė, kad telefono vie 
los įsibrovėlių buvo nukirptos. 
Valaitį teko vežti ligoninėn 
žaizdas susiūti.

ir

CHICAGO. — Keturi šimtai i pasirašė sutartį, kuri liepė abiem 
šaunamų ginklų, jų tarpe 50; valstybėm sudaryti karo komi- 
kulkosvaidžių. bazukų ir mor- sjją^ įurj turėjo tikrinti Brazili- 
tarų, kuriuos federaliniai agen perkamus naujus ginklus, 
lai metų bėgyje atėmė iš ne- Komisija nustatydavo, ar tuo 
legalių savininkų, pirmadienį 
buvo sutirpyti plieno liejyklo
se (U. S. Steel) Gary Ind. To
kia nelegalių ginklų medžiok
lė tuo pačiu metu buvo praves
ta Chicagoje. Bostone ir Wa
shingtone.

Picaso paliko^ 20 milijonų
PARYŽIUS, Prancūzija. — 

Dabar paaiškėjo, kad visas me
nininko Pablo Picaso paliktas 
turtas įveitintas 250 milijonų 
dolerių vertės. Pasitarimai tarp 
Picasso žmonos, jo teisėtų ir 
neteisėtų vaikų ir neteisėtų vai
kų motinos tęsėsi puspenktų 
metų, bet prieitas susitarimas 
ir-visi turtai bus išdalyti.
. Reikalus' tvarkantis avokatas 
Maurice Rheims paskelbė, kad 
vienas viso turto ketvirtadalis 
eis legaliai jo žmonai. Ji gaus 
pinigų, 1,786 paveikslus, 12,000 
braižinių, ir 1,855 skulptūrų.

Trys legalūs jo vaikai gaus 
kitą likusios sumos trečdalį. Ne 
legali žmona Francis Gilot ir 
trys josios vaikai gaus likusio 
turto trečdalį, o likusius milijo-
nūs gaus advokatai muziejai ir 
keli draugai žmona turės teisę 
pardavinėti paveikslus, skulptū 
ras ir įvairius menininko palik 
tus įrankius^ knygas ir braiži
nius.

Rinkimai araikiioie
Rinkimai Graikijoje

Graikai turės visuotinus rin
kimus lapričio mėnesio antroje 
pusėje, pranešė pirmadienį opo
zicijos lyderis George Mavros 
po pasikalbėjimo su ministeriu 
pirmininku Konstantinu Kara- 
manliu. Kelinta savaitė buvo spė 
liojama, kad Karamanlio Naujo
ji Demokratų partija, kuri vie
nų rūmų parlamente iš 300 kont 
roliuoja 216 vietų,' ruošiasi rin
kimas šį rudenį.

Ministeris pirmininkas jaučia 
reikalą gauti naują mandatą, 
kas jį įgalintų daryti svarbes
nius sprendimus ginče su Tur
kija dėl Kipro salos ir dėl Grai 
kijos įstojimo į Europos Ekono
minę Bendruomenę.

Politikai spėja, kad rinkimai 
bus lapkr. 20 ar 27 dieną.

— Kuuaito šeichas pasirašė 
dekretą, kuris liepia nusavinti 
Amerikos degalų bendrovę Ami 
noil. Manoma, kad šeichas su
mokės už nusavintą Bendrovę 
14 milijonų dolerių.

momentu Brazilijai užsimoti pir 
kti ginklai būtinai buvo reikalui 
gi. Dabar ta bendroji komisija 
panaikinta. Brazilijos kariai pa 
tys sprendžia, koki ginklai jiems 
būtinai reikalingi.

Iki šio meto dar galiojo 1942
JAV Iždo Alkoholio. Taba- metais pasirašyta sutartis, ku- 

ko ir šaunamų Ginklų (kont- ri liepė abieju valstibių karo 
rolės) biuro pranešimu, dau- laiku komisijai laivynų operaci- 
gelis tų sutirpytų ginklų tbuvoijoms suderinti Antrojo Pasau- 
VSfrtoti kriminaliniams misi-’ linio karo metu. Karas jau se- 
kaltimams.

Chicagoje šaunamų ginklų 
panaudojimas kriminaliniams 
tikslams sumažėjo 23'< ; viso
je Amerikoje sumažėjo 1 r,

Antibiotikai Mešoje
stiprina bakterijas

Washingtono universiteto pro 
fesorius Dr. Stanley Falkow 
pareiškė Atstovų Rūmų subko- 
misijai kad maišymas antibioti
kų į gyvulių pašarą, kad gyvu
liai geriau augtų, visame pasau
lyje stiprina gyvuliuose esančias 
bakterijas, padeda joms įsigyti 
atsparumą prieš vaistus antibio 
tikus. Tai nereiškia, kad anti
biotikai kaip vaistai nel>egaliotų tis į Brazilijos valdymo meto-

niai pasibaigęs ir praktiškai to
kiai komisijai nėra kas veikti. 
Be to, Brazilijos karo vadovybė 
nutarė panaikinti 30 milijonų do 

; lerių kreditus, reikalingus nau
jiems ginglams pirkti JAV.

Brazilijos kariai suprato pre- 
’ zidenf > < arterio nenorą leisti vo 
kiečiams parduoti priemones ato 
mo bombai gaminti. Braziliečiai 
manė, kad prezidentas Carteris 
nedarys spaudimo j vokiečius, 
bet tai nebuvo pati pagrindinė 
priežastis sutartims nutraukti. 
Brazilijos valdovams nepatiko 
prezidento priekaištas dėl pa
grindinių žmogaus teisių. Brazi 
lijos karo vadai mano, kad Ame 
rikos prezidentus net turėjo kiš

prieš ligų bakterijas, bet reiškia 
kad dažnais atvejais teks imti 
pakartotinius antibiotikus, daž
nais atvejais mažiau efektingus, 
brangiau kainojančius ir tp., pa 
sakė Dr. Falkow.

dus. Atrodo, kad Brazilijos karo 
įvadai tikisi įsigyti naujų ginklų 
kitose valstybėse.

• Egoistas turi vieną gerą 
savybę: jis nekalba apie kitus.
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Grybai sndege
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Geras klausimas

Gėfas atsakymas
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t Yra politikierių kaip Kris
tupas Kolumbas: jie nežino kur 
keliauja, nažino kur buvo, o kai 
grįžta namo taip pat nežino iš

Vyras norėjo pasijuokti iš 
moterų Ir sakė savo žmonai:

— Aš labai bdrėčiau žinoti,

/^agaYyčios

žeistas pado 
odžiais, ?ku-

MES JUOS VISUS PAVYSIM, VISIEMS ORĄ PAGADYSIM

• Dabita sakė: “Telerizija ne 
gali prilygti vendrodžiui, kuria
me galima matyti ne tik kitus, 
bet ir save”.

žia paveizda dėl gero ir negero 
svieto pasirodė, pagirtas buvo, 
bet isz netyszių susitinka tas pa- 
kutnikąs su kitu vilku, kuris 
ėjo ant medžioklės; mislyja 
sau: pagelbėti artimui teip dide- 
leme reikale nėra tai piktas dar-

Modemių laikų. žinios

Keleivio 34 Jinu Romas Ši
leris pasirašo tokią, :žinią iš Vo
kietijos: “KatalikiĮ.'-kuh. V. J. 
Damij onaitis padavė popiežiui 
pareiškimą, kad jį atleistų iš

Morris Ryskind 
Event, rugsėjo 17 
Panamos kanalo 
panaši į prieškarines nuolaidas 
Hitleriui Miunchene. Pabaigoje 
strmpšnio'yric^okia išvada;

— Aš:linkėčiau, kad tą naują
ją sutartį tsaricytų kitas. Čąrte- 
ris■•:«!,- jBiilyJ -»kuris -atrodę turi 
arkliu pirklio šbendrą nuovoką. 
Aš lesu tikrąs,Tad-Billy pasiųstų 
derėti^, sų.įjūiįįjos gerąjį. Bųn- 
-kprii Archie, o nę Ęllsw.brth...

r ® New Yorke jau projektuo
jami šekančrų nietų maudymosi 

įkostiumėliai: įhinimum ' mę- 
.džiagos, ‘ maksimum merginos.

g . Amerikiečių -žurnalas iš
spausdino tokį skelbimą: “Rei
kalinga sekretorė, atrodanti kaip 
moteris, galvojanti kaip vyras, 
mokanti elgtis- kaip dama, dir
banti kaip jautis”.

g Per rinkimus kandidatai ant 
politinės platformos stovi, o po 
rinkimų ant jos Sėdi.

Kaip skaito, tąip rašo
— Kodėl tu taip pamažu Įį 

laišką rašai? — klausė studen
tas savo draugą. Draugas atsd-

— iRašau laišką* ‘te^tn, kuris 
gra- gali skaityti tik labai pamažu. '*

— Jus iš proto išėjot
— Iš tiesų einam. —

suolo aš įsitikinau, kad jūs, Sonia, tokia' pat bejėgė, kaip 
ir aš... Neišsiversit ir jūs. Jūs mane mylite ir dabar vel
tui deratės su savo sąžine... v •

Matydamas, kad ji nuo jo nueina, jis sugriebė ją už 
mezginių rankovaitės ir greitomis baigė žodį:

— Ne- šiandien, tai rytoj, o nusileisti teks. Kam gi šis 
laiko vilkinimas? Mano brangioji, mieloji, Sonia, spren
dimas perskaitytas, kam gi atidėlioti jo vykdymą? Kam 
save apgaudinėti?

Sofja Petrovna išsiveržė iš jo ir nėrė pro duris. Sug
rįžusi į svečių kambarį, ji mašinaliai uždarė pianiną, il
gai žiūrėjo į gaidų vinjetę ir atsisėdo. Jinai negalėjo nei 
stovėti, nei galvoti... Dėl susijaudinimo ir nirtulio pasili
ko joje vienas tiktai baisus silpnumas su tinginiu ir nuo
boduliu. Sąžinė jai švagždėjo, kad praėjusj vakarą elgė
si ji blogai, paikai, kaip nugaravusi mergše, kad čia pat 
ji apsikabinėjo terasoje ir net dabar talijoje ir apie alkū
nę jaučia kažkurį nepatogumą. Svečių kambary 'nebuvo 
nei dvasios, degė'viena tiktai žvakė. Lubianceva .sėdėjo 
ant apskritos taburetės prieš ^pianiną, nejudėdama, kaž
ko laukdama. Ir tarsi, naudojant kraštutinį josios nu
silpimą ir tamsą, ją pradėjo aprėpti sunkus, neapibrėž
tas geismas. Kaip smauglys,- surakindamas josios sąna
rius ir sielą, kiekvieną sekundę augo ir jau, kaip anks
čiau, negrasino, o stovėjo prieš ją aiškus* visa šayo nuo-

Paramount filmų bendrovės 
steigėjas Adolfas Ziikor šven
tė ibi -jį gimtadiehį. Puotas 
rrtetu prie jo priėjo vienas gar- 
bėjas ir sakė:

— Mr. Ztikbr. aš esu kaip ir 
jūs. Aš negeriu, nerūkau, ne- 
persivalgau, nėlojiu azartinių 
lošimų ir nesektųjų paskui mo
teris. Ir žinai ką? šeštadiėhį 
švęsių gavo bo tąjį gimtadienį.

— Kaip tti jį švęsi? — paklau
sė Mr. Ziikor.

Palangoje lyja lietus 
pusryčiuose ir per pietus, 
Ivja, lyja, lyja, lyja, 
ųyku darosi širdyje...

Jūra ošia kaip padūkus, 
neturės jau ji netrukus 
nei vienintebo klijento, 
taip ir skverbiasi “memento’’...

Vasarotojai palikę,
lyg kas būtų jiems nutikę, 

vaikščioja lyg kad pastyrą 
vis po vieną, atsiskyrę...

Jau nebėra melsvo fono, 
nebegirdi patefono, 
noro jau nė truputėlio 
pasilamdyti ant smėlio...

Tuščias likęs jūros tiltas, 
putomis gausiai nupiltas, 
jau mažai ką besulaukia, 
pasvajoti nebetraukia...
Dar, kad kiek giedresnė būtų 
ina noras už pakūtą 

■išsimaudyti gerokai
r keliauti sau tolokai...

1 "kunigo pareigų. Leidimo dar 
negavo, todėl lieka gimnazijos 

, tikybos matytoju”. *
~ Tennessee universiteto na

tūralistas, gėrėdamasis Smo
key Mountais, haciąpaliniame 
parke, matė natūralaus grožio 
mėgėjų porąrir jų vaiką. Jie iš
tepė to vaiko veidą medum ir 
fotografavo, kaip pakelės juo
doji meška apkabino vaikelį ir 
laižė jo veidą. Natūralistas pa
stebėjo, kad meška liko sveika.

— Iš Ugandos atėjo žinia, kad 
rugpjūčio 10 d. keturi Makere
ye universiteto profesoriai buvo 
sušaudyti už pasipriešinimą pa
vadinti tą universitetą Trečiojo 
pasaulio ir Afrikos tautų pirmi
ninko prez. dr. Idi Amin vardu.

— Pradėta abejoti Amerikos 
gynimo pajėgumu, kai kariuo
menės transporto mašina vežė 
Minuteman- 2-nd bombą ir tu
rėjo katastrofą ties Sanford, 
Montanoje, o nieko neatsitiko. 
Net šoferis liko gyvas.

— Panelė Geraldina Hausen- 
slein iš Algoda, lova, pareikala
vo per teismą iš p. Leonardo 
Tripp $100,000 už pritvirtinimą 
nekaitvbės diržo, nežiūrint, kad 
ji jo artimai nepažįstanti. Ponas 
Leonardas paneigė kaltinimą, 
ndrs p-lė Geraldina tvirtino, kad 
ji tą diržą turėjo dėvėti, kol jis 
uumemė naudodamas nitavimo 
aparatą. :

Surinko žinių žinovas

Naujas veiksnių kolchozas
Draugo 2L4 nr . tūlas A; P. B. 

paskelbė frontininkų studijų sa
vaitės profesoriaus Barzduko 
niekinę išmintį apie sudarymą 
kultūrinės \4snmos ir siūlo vi
siems savanoriškai sueiti į vieną 
kolchozą. ■ ■

Straipsnio pabaigoj e taip sam 
protaujama:

“...būtų idealu niūsų veiklai 
derinti — sudai'yb kokią ųors 
veiksnių viršūnę, kur įeitų. Vil
ko, Altos, L..' Beitdrubmenės?.'ir 
diplomatuos atstovai. Tai būtų 
išeitis sustabdyti mūsų veiksnių 
ekskliuzyvizmni. visuomenės 
dezorientacijai ii tarpusavio bar
niams”’.

Pridurtina, kad naujos kol- 
ehozttaės viršūnės .pirmininku 
būtų tiltų statytojas,

.’ben^^Įbiąuto- 
/■■■’•Š. Pašilytė

Archie Bunker Į valdžią
rašo Human 
laidoje,-kad 
sutartis yra

vai pažžiūri dar į bangą, 
pamanai: “Kur — tu, Palanga? 
iur didybė dingo tavo? 
Nuaidėjo, nubangavo...”.

Taip, panele, mielas ponas, 
vol užeis ir vėl sezonas, 
.eks gerokai palūkėti, 
d dabar — laikykit skėtį...

Arėjas Vitkauskas 
?alanga, 1931.VIII.24

Vilko pakūta

Vilkas už neteisybes papildy
tas pajuto savo, širdyje grauži
mą sąžinės teip labai,kad apsi
verkęs už griękus savo, prižadė
jo Dievui velyk numirti, ne kaip 
int grieko atsiduoti; ir dar to 
.legalia — tvirtai prižadėjo per 
visą gyvenimą badėti, t. y., mėsos 
szinksztu neparagauti, bet tik 

žolėmis misti ir tai dar su dide
liu susilaikymu, kaip kad visi 
teisiejie daro norėdami savo nu
sidėjimus pakoroti.

Kad fail teip vilką

(Feljetonas)

Po poros dienų sullngo lie-.. 
taus, peuląi vyrai išsikabinome 
gryna a Ii, kad kiti grybų neiš- 
rmktų. Nuo snaudulio gintis 
■pasiėmėm galionuką kavos ir 
išdūmėm Indianon. •

Poniškai apsirengęs negi lan i 
džiosi po brūzgynus, tai apsi- 
vilkome iš garažo dažais apta
škytais veraliaįp, apsijungėme 
virvėmis kaip reikia. Anupras 
ir sako: “Na, tu, atrodai taip, 
kad ir velnią gai pabaidyti” .

Po poros valandų kelionės 
braidėme po Smito farmos ra
sotas pievas ir išskirsto miško 
kelmus. Juo toliau, juo dau
giau grybų, nors ;su daigiu ■ 
piak. . Kai prisikrovėm pilnus 
maišus kelmučių, tai pylėmė 
į mašinos bagažinę. Poilsiui 
išgėrėme dar po porą gerų čier- 
kučių viskės. Tada užėjo no
ras pažiūrėti kitoj pusėj tvoros. 
Bet tvora buvo spygliuotų vielų 
ir dar su elektra, negi perlipsi 
Grybų žinovas Anupras nė 
sau, net kitam gėdos nepadary
davo. ’ Atsinešė reples, nukirpo 
vielas ir risi vyrai parėjome. 
Vai kiek čia grybų... Dėjome į 
dar likusius maišiukus, į ke
pures. i

Mums besidarbuojant, ne 
nepajutome, kai farmerys įsu 
šerifu pakišo ii^ą šautuvo : 
vamzdį panosėn, ir paklausė:’ 
Kas jums liepė mano grybus 
vogti’ ?“ Mes apstulbę išsižio
jome.;. šerifas nuvarė mus prie 
savo automobilio ir liepė Sės
tis. Aiškintis ir teisintis nelei
do. Nuvežė ir užrakino už gro
tų Visus penkis. Po pusvalan
džio išleido iš džėlos ir nuvarė 
pas teisėją, kuris nubaudė su
mokėti kiekvienam po 15 dole
rių už grybus ir 25 dolerius už 
sugadintą tvorą. Gerai dar, kad 
Gabrys turėjo pakankamai pi
nigų už visus pabaudai sumo
kėti.

Paleido. Nuotaikai pataisy
ti pabaigėm viską. Namo grį
žome išvargę, bet buvo links
ma, kad daug grybų parsive 
žėm, tik nesakėme, kad buvo-' 
rhe areštodti.

Sunešėm rištis maišus su 
grybais ir stfštdtėme ant porčių 
Triiputį užkandome ir sugulėm 
Kitą rytą į)onia Začirkiėhė, ati . 

'ižilrhiši patį di&žiaušiį maišą. 
Šti'riko: “"žiūrėkite, kokią ko 
šę jUs atvežėte?” Visi šokome 
jlasiži tirėti. čiupterim vieną 
kitą maišą. Viši maišai karšti, 
grybai sulipę, apipelėję, sude-

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIčIUS

Ir kodėl tu pats save, žmogaus, žudai? 
Ar gyvent tik tokį tikslą tėradai? * 
Kad prakaite mirksti kasdieną, 
O galvoj mintis tik viena:
Kad tik dolerių sukrauti kuo daugiau 

lr kam jėgas eikvoji be prasmės, 
Ir pats save stumi arčiau duobės? 
Juk dviejti amžių negyventi: 
N t pajusi, kaip pasensi, 
Ir po kojų nebeteksi atramos.

Geriau lankyki parengimus 
Ir išbandyk visus skystimus, 
Tai tavo santaupų - šunytis 
Nenuneš ant uodegos...

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS
Veftė< Jonas Valaitis

Nelaime

Pusę valandos ji, nejudėdama h” nekliudydama sau 
galvoti apie IIjiną, sėdėjo, paskui tingiai atsistojo, nu-*- 
kiūtino į miegamąjį. Andrejus iljiciuk jdūjki^o’16<voj'’e.; 
Ji atsisėdo prie atviro lango ir pasidavė, geismui., “?ai-. 
hiavos”-josios galvoje jau nebuvo, vis jausmai?(ii?-jnintys- 
darniai telkėsi apie vieną aiškų tikslą:--Buvoti pamėgi-: 
nusi kovoti, betgi tučtuojau :nūmbjdjraiikah;- Jar' 'dabar 
buvo suprantama, kaip, galiijgąs 'ir ž'gHdl.
šas. Kad su juo kovbtuip,xrė|k^-jėgęs.^*j^^^^^’gį|- 
mimas, auklėjimas ir gyvenimas •nędavĄ-jainbįėkOjtkųę^’iį 
nai galėtų remtis. _■ ■'

“Nedorą-Niekšinga:'^-'^g 
gurno. — Tai štai tu kokia?

Iki tiek piktm^Lšiuo.bej 
rūmas, kad ji apšaukė ^sav^A 
riuosTiktąjfžįhb ijr..p^Įką^K 
minamų tiesų. Taip, ji sau pas 
buvo dorovinga,- ’ankščiau ■^ėkTisdavo^'^taiš^l^ ka 
progos nebuvo, kad kasdiehybėsi kotatjąi buvo žaidimas 
komedija....-■ -A "■'.’

Merkinės dzūkelis Za cirką 
atsigręžė prie lango ir uždaina
vo:

Čt grybai, grybai. 
Jūs patieka mano — 
Kas jų negerbia. 
Nieko neigmano...

Don Pilotas

O kad pasiplovė avinėlį, jam 
sėbras liepė pasivalgyti mėsos; 
tada pakutnįkas mislija sau: pa
niekinti dovana vėl nepritinka, 
ir priėdę mėsos.

Eina toliaus, susitinka su pa
klydusiu avinėlių ir mislyja sau: 
tas szeszkas neklauso gimdyto
jų savo, reikia jį pakoroti; vie
nok bebaugindamas pasmaugė 
avinėlį; dabar vėl misiija sau: 
him!... Dievo dovaną ant nieko 
palinkti netinka, ir nenorėda
mas suėdė jį.

Eina tolyn, žiūri: sztai riebus|namiukais, 
versziukas karvute palikęs ei
na sau vienas —p, iszdykėlis! to’ 
kių griekų ant svieto negalima 
apkėsti! ir tą suėdė.

Eina vėl dar toliaus, žiūri — 
senatvėje jautis, mislija sau: te-< 
gul ilgiaus nesikankina: pasipjdi’ 
vė ir tą suėdė.

v t
Ir taip pagirtas vilkas nuo vįj 

su nobažnųjų bepak u ta vedamas, 
nutuko, o pakol buvo grieszm* 
ku buvo liesas, -sunykęs vaikio* 
davosi.

(Iš- ‘‘Pamokslai Iszminties ir' - -^5-
Teisybė” 3-šips laidos 1906

kodėl Dievas sutvėrė moteris 
taip gražias, o taip kvailas?

— Aš lau, mielasis, galiu lai 
paaiškinti: Dievas davėt įoms 
įrožį, kad vyrai mylėtų, bet ne
davė protu, kad jos vyrus 
lėtu — atsake žmona.



| j ĮROPOS LIETUVIŲ KRONIKA
■?Ranwvėftų išvyka | Londoną, kuris įvyks lapkričio 5 d., šešta-

TRųgpiūčio 27 d. L K. V. S-gos
^Ramovės” Mspcheatęrio -sky
dus suręngė išvyką pas Londo-
C * t i a- o ♦ KeiDia venau. tau iki inan.^rt ^’pasimatymo ManchesteryjeJr Sociąhnj lietuviu klubą, Lietu
^ių Namus, Kazimiero baž- 
uyčią if pabendrauti su vietos 
fr apylinkės lietuviais. Vyko 23

į Priemiinas . įvyko Sporto if 
Socialiniame klube, kuris buvo 
^ubširįus ir vąišingas. Visi bu- 
jo apnakvydinĮi pas vietos lie
tuvius, Sekmadienį išklausėme 
Met. š v. Kazim iero. bažnyčioj e, 
r^aną skoningai įrengtoje, kun. 
dt. 4- šakęvičiaus, MIC, liet, gie 
’Sotinių pamaldų, kurių metu 
’giedojo J. Černiaus vadovauja
mas cKoras.;Atsigaivinę bažny
čios svetainėje, aplankėme Lie- 
^lyjų Namus ir, apžiūrėjome Ni
dos spaustuvės mašinas. Už tai 
^same; dėkingi spaųsdintojams. 
Vėliau r Sporto ir Socialiniame 
klube buvo mums suruošti ben
dri pietūs, po kurių sekė pasi- 
^iiksjnjnimaš ir pasižmonėjimas. 
Piėių p^ėAu tiivo pasidalyta min
timis jr pasakyta kalbų.
s- .■;;Į ; L* .

Grįždami Įsitikinome, kad šis 
;|ušjt^iiUąs: ąbiems pusėms bu- 
.yp iįę< tik naudingas,' bet ir rėi- 
ik’alįngas,- ųž/ką iondoniškiams 
-fitirasame dSdngi.? Nežinant, 
dkaš. labiausiai, pasidarbavo mus 
-pritinant, slinku būti tiksliam ir 
iobejektyviam išreiškiant padė- 
-ĮįsĮ, ;oj bė/tp, ne^nojau, kad apie 
• šią viešnagę.7 korespondenciją 
•t^8; rašyti'inąn pačiam, todėl už 
- trūkumus-tebūnie ; nian atleista.

M. ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba)

nygą Amerikoje iš Kauno
dienį, 5.30 vaL vakare Cheet-Į
ham Town Hall, Cheetham, Man \
Chester, B8. Programa bus pas- J 
kelbta vėliau. Tad iki malonaus 

ė. I
. , ----- . A. P-kis

Mirė Julius Gedvilas z

Rugpjūčio 22 d. staiga mirė
J. Gedvilas, 63 m. amžiaus.

I Velionis gimė 1914 m. lapkričio
Į 20 d. Graužų k. Batakių vals
čiuje, Tauragės apskrityje. Ūki- į 
ninkas/Karo galo sulaukė būda-- 
mas prie ginklo. Po karo gyve- 1

’jno Flensburget, V. Vokietijoj.
Į Angliją atvyko 1947 m. Pra- j
džioje dirbo žemės ūkyje, Vidu
rinėje Anglijoje. 1953 m. atvy-

I ko į Eccles ir 24 metus išdirbo 
Turners Assestos fabrike. Tu
rėjo sigijęs namus, priklausė ra- . 
movėnų Sąjungai ir M. L. S. 
klubui. Buvo draugiškas ir vai
šingas. Buvo vedęs šios šalos
tautiete, bet šeimos nesulaukė.12. — — jtinėse Vasltvbėse jau užtikrina, .telefono, telegrafo televizoriaus, svetima žodi, jr žinokis, skaity- — Pamažu auga -r trecioji - JLietuvoje paliko gimimų. Pasku „..A_______________ , , ... , . , , „ . ... . .. , • I
tiniuoju metu ilgesnį laiką sir- į 
guliavo.

Laidotuvės įvyko 1977

Pas mus leidėjas susitinka su j 
1 autorium akis į akį ir jok ų l ir. I 
'p nių grandžių nereikia. Neta p į 
vra Amerikoje. Ten autorius i
niekuoiiK t nesiūlo savo kūrinai 1 
tiesiai leidėjui. Jis 

' literaturo-, agentą, 
J prekiaujantį svtirnu 
i Agentas gauna H)7<
1 honoraro ii- todėl, jo’reikalai re 

priešingi autoriaus reikalams.

kūr n i

n ki.

kreip usi į tat >. <-k'» 
į maklerį. J<>- i n-mtu 
įkvėpimu, sensu ij;i.

Agentai nemėgsta naujokų. 
Jauno autoriaus būklė nepavy
dėtina. Tiktuo atveju, jeigu koks 
nors literatūros klubams, kame 
skaitomi neišleisti kūriniai, pa
sakys, kad naujoko knyga gera, 
agentas imsis platinti jo pirmą 
kūrinį. Leidėjas jokių būdu ne
sutiks išleisti nežinomo auto
riaus knygelės didesniu tiražu, 
kaip 2,(MM) egz. Tas tiraasž Jung-

’Literatūros - - 
nėra pasenę)

is (i sBMitdos lankų

B-. 11d':t suma, gau- 
;!• s mini : s' trak-

p i j u tęs

< iNl.'C ll!

Tpęrąžiū, 10 tuo pačiu, kviečiame 
Visus lo®dohiškius atvykti Į Man 

- ramovėnų rengiamą

. radijo, automobilio ir draugybės tojau: pasižiūrėk, iš kurios kai- Vasario 16 gimnazijos mokinių 
f kitų mūsų kasdienių tarptauti-1 bos versta, ir ieškok žodžio reikš stipendija, būtent: Adolfas ir 
; nių žodžių. O islandų kalboje vi- mės ne tarptautinių žodžių, o Vaclava Orvidai jau įteikė 250

m. Į sai jų nėra. Sudarytume autori atitinkamos kalbos žodyne. Tai-K 
rugp. 86 d. Pareigas atliko kun. j tetingą komosiją, kuri išverstų! gi, perskaitęs sakinį “Juk tai ir- 
V. Kamaitis.

Apie svetimžodžių vartojimą

“Literatūra ir menas” iš
spausdino Viktoro Aleknos laiš
ką apie svetimų žodžių perdėtą 
prisiveisimą lietuvių kalboje. 
Pacitavęs keletą gramozdiškiau 
šių svetimais žodžiais išmargin
tų pavyzdžių, jis nurodo, kad jų 
prasmės ~nė su Tarptautinių žo
džių žodynu, negalima susekti. 
Toliau j is rašo:

“Tad ką daryti? Gal pasekti 
vokiečių ar islandų kalbos prak
tika ir atsisakyti tarptautinių 
žodžių? Juk vokiečiai nevartoja

^NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

M* sfa ir paveikslais aprašo Pamarį, senui {• ‘
žMnrt|<1.2w Iletuvliky vietovardžiu sąrašas. Knygos 

virtelUL ’
vTZ'^ reikli pridėti dar 50 sentų.

' ' NAUJIENO S
RWs^rttKWSlAM'SL Chicago, OI. 60S0S

Į visus tarptautinius žodžius Į lie gi eskapizmas!;^ rauskis anglų 
j tuvių kalbą, išleistų atitinkamą kalbos žodyne, p po sakinio “ir 
i “dvikalbį” žodyną, ir būk malo- kitų privatiians asmenims pri- 
nus, mielas vartotojau, būtum klausančių raritetų saugojimo 
tu filosofas ar humoreskų ra- kamera” griebkis prancūzų' kal- 
šytojas, žurnalistas ar poetas, į bos žodyno..^>,7., 
rašyk gryna lietuvių kalba, iri 
liaudis, skaitydama tavo- nemie 
gotų naktų vaisius, išmoks gry
nos lietuvių kalbos!

Sekti vokiečių ar islandui pa
vyzdžiu mums, aišku, nėra rei
kalo, ir kažin, ar toks vajus duo 
tų kokių vaisių. Visdėlto reikia 

. pasakyti, kad šiandien kai kas 
jau per daug yra pamėgęs sve
timas plunksnas.

Pirmiausia rašantiems būtina 
įsisąmoninti tą paprasčiausią 
tiesą: ar supras tave skaityto
jas, kai į savo rašinį prisprau- 
dysi retų tarptautinių žodžių.. 
Kas tik temdo minti, aiškumą, 
brauk tą žodį ir ieškok lietuvis-' 
ko atitikmens. Turime mes pa-? daro įspūdį, lyg laimingas būtų 
kankamai ir savų žodžių įvairiau -pavartotas kvardratu.

Kartais rašantieji taip įsis
magina, ka.d šalia svetimo žo
džio vartoja ir tos pačios reikš
mės lietuvišką.: Stilistikoje tai 
vadinama tautologija, bet šiuo 
atveju negalima kalbėti apie tau 
tologiją, nes tai tik paprasčių' 
paprasčiausias neapsižiūrėjimas, 
štai rašoma :■ “Dalyvavo kruizo 
kelionėje po Baltijos jūrą”. Bet 
juk kruizas ir yra kelionė po jū- 

’rą. Arba: “Tų- reali j ų rašytoj as 
nėidealizuoja,' nenieško laimingo 
hepiendo”. Kas bent kiek mokė
si' anglų kalbos, -supranta^ kad 
happy end — hepien'das ir reiš
kia laiminga galą, tad prie hepien 
do dar lietuviškas laimingas su-

dolerių auką (tiek pat ir p. m.), 
Regina Purienė iš Richmondo, 
N. Y., 120 dol., Julius ir Liudvi
ka Paulėnai 1O0 (p. m. 240), 
Jonas Šėma 50, dr. Julius ir Li
dija PJngai 25 ir Pranas Čepė
nas iš Worchesterio 10 dok, viso 
sudedami 555 dolerius.

gamybos išlaidų padengimą. Au
toriui ypatingai pavyks, pirmos 
jo knygelės tiražas gali pasiekti 
3,(KM) egz. Geriausiu atveju au
torius gali manyti gauti 750 do
lerių už 20 spaudos lankų.

Užtai autorių "su vardu” kny
gos leidžiamos kiekyje iki 150,- 
000 egz. ir jų honorarai siekia 

■ fantastiniu dydžių. Anita Luz, 
autorės pagarsėjusius balvari-

P. Z. nės knygelės “Vyrai geriau

zurindiii, mėmiru ui, metiniam ■ 
a’uii tiHu liiii, kny^u leidėjui ir 
filmu;, pats iš to uždirbo virš 

‘ I 29,003 dolerių.

Teodoras Dreizeris savo kny
gos “Amerikos tragedija” paro
dymo teisę svajojo parduoti už 
20,(100 doler’ų. Jo literatūros 
agentas ’’įtaisė” romaną Holi
vude už 95,000 dolerių.

Agentai paprastai diktuoja 
autoriaus gamybos programą” 
Po romano autorius turi para
šyti (> trumpas apysakas, paskui 
vėl romaną, paskui vėl apysa
kas. Apysakos reklamuoja ro
maną, romanas reklamuoja apy
sakas.

Tai dingčia, sistema, geriau
siu būdu palaikanti “paklausą 
rinkoje'. Tokiu būdu agentai 
ne tik tvarko-kūrybos finansinę 
pusę, bet reguliuoja “auditoriš- 
ko įkvėpimo” gamybą.

Arėjas Vitkauskas

TĄf -r<- U

galima gauti knygų rinkoje '

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

jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
pasiųstas tokiu adresu:

siems minties vingiams.
Antra, reikėtų skirti tikruosius 

tarptautinius žodžius, kilusius 
dažniausiai iš graikų ar lotynų 
kalbų ir prigijusius vienoda reikš 
me Įvairiausiuose pasaulio kam 
peliuose, nuo svetimų žodžių, 
ateinančių iš kitų kalbų per ver 
rimus. Vertėjas, nerasdamas ari 
tikmens savo kalboje, palieka

šiaip ar .taip, kūrybiškiau pa
sižvalgę po savo kūrinių pusla
pius, pasitelkę kalbininkus, ne
sunkiai rasime pakaitalų viso
kioms scholijoms-, medievisti- 
koms, oikumenoms'/ ■ boileriams, 
broileriams, kalbkagatijoms ir 
visiems kitiems žvakahalsms”.

Iš Europos Lietuvio

ifjHĮ, So. Raisted St, Chicago, UL 80608

LAST YEAR .2,850 SCHOOL* 
AGE CHILDREN BETWEBH 1 
TKČ AGES 5 AND MS | 
WERE KILLED BY MOTOR « 
VEHICLES IN THE LAS. 
Charles m. mayes/ 
PRESIDENT O?THE CHICAGO 
Motor club, asks driveik 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

W’W * ‘ NAUJIENOSE GALIMA GAUTI: •<
; Į. j^Ąiigustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psL 
? , minkšti viršeliai________________________ ____ ..„$2.50
į £I.Aūgustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT- j

■ ŠĮMiNlMUS, 36 psl.,' minkšti viršeliai ...___________ $1.50
- 3. Vincas Žemaitis. LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-
; 7' MaIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai__ ..„$2.00
, i Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 
; minkšti viršeliai, 52 psl.____ _______ ._______ ____ $1.00

NA U J I E N 0 S
■ Ųi *»' Halstad Street, Chicago, Illinois 80608
• •’■?. ■'■-■ ’ ' '' ' ' • , ' 

. ui. .... i ■»! ■ ■■ r

..$5.00

.$4.00

rSLlC1 TavipyKite d s

mus

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

poeto ir Šeimos paveikslai, 26-6 psl., minkšti viršeliaį ----------------$800
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS NUKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai .......... ....... ......... ........... ....... -................................ $1 -50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai--------------------------------------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psl., minkšti viršeliai_____________________________

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

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
1

„1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
plieks 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 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

sąskaitos

MM*

Jau korta laiku atapeuadinte ir galima gauti knygtį rinkoje

•prašant! DMfcrtlnin 00 (186P-1959) metu 
1 Ir fa atllktuf darbui 684 psl. Kaina 
rrfa morljoa Draugija.

i

Chieagon atvažiavę# lietuviu, pirmo# 
ialpoa draugijoj rtatytos bai- 

fao buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
ir 314 ▼eiklesniu fanonfa biografi- 

socailistinfa, Lai warn anižkų Ir 
mokyklos, ikaitykloa, ban-

jrorteW Mą tams UrtiytL prafend psraJrtl fekj trt» Money 
Mm ? i

AMUUKOB LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
randu ir pasiųsti:

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIA4A GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gv<s*n — MINTYS IR DARBAI, 250 psL, 1905

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienai ir turi- 
rūplnimą. - - - _ - —- -

Dr. A. J. Gutwn — DANTYS, Jų priežiūra, įveikiu ir grofix
Kietais virJeliaia, vietoje S4.00 dabar tik —_______
Minkytais vir^eliaia tik ___________________________

Dr. A. J. Girton — AUKiTA KULTŪRA — 11AUR0S iMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik __________

0.00

noe 
szoo 1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60603

TURINTI DIDELES ATSARGAS
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus Č*k| arba money ordorL prh 

nurodytos kilnot pridedant SOc. persiuntirn© lllaldoma.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

17.39 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. <0«08

1 — NAUJI f NOS, CHICAGO «. ill, Wednesday, September 21,1977.
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Dienr«icio kainos:
^hicagoje ir priemiesčiuose:

metams________
pusei metu ____
trims mėnesiams
nenam mėnesiui

Kjcose JAV vietose:
metams_______
pusei metu

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyras sekmidieniua.

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

į trims mėnesiams ___
’ vienam mėnesiui ___

____  $7.50
____  SL5C

Kanadoje:
1 metama ---------------- ------  S30.0C

pusei metu ________ . 416.00
j vienam mėnesiui------____  $3.00

Užsieniuose:
metams _______ __ ____  J31.0U
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Pataria valdybai užsukti į Vilnių

keletą klausimų, o vėliau padarė savo pasiūlymą. Gedri
mas tvirtina, kad Kutkus frontininkams pasakęs tokias 
mintis:

“Kada šiandien matai mūsų elito — profesorius, 
kunigus, daktarus, rašytojus, menininkus ir net su
kilimo vyriausybės narius laikantis pavergtoje Lie
tuvoje — darosi koktu ir drįstų tvirtinti, kad mes 
pasiklydome. Trūksta dar tik to, dead VLIKO ar 
PLB (Pasaulio Lietuvių Bendruomenės NR) pirmi
ninkai ten nuvažiuotų pasitarti su Lietuvos komu
nistų partijos viršininkais. Veiksnių priimtas nu ta-Į 
rimas ši reikalą palikti kiekvieno lietuvio sąžinei, tik 
parodo, kad jie supasavo ir jokių gairių mums neda
vė. Atrodo, kad veiksniai mums tokiame svarbiame 
ir opiame klausime nevadovauja. Laikas, būtų Lietu
vių Bendruomenei tarti aiškų žodį šiuo klausimu”. 
(Nemuno kraštas, 1977 m. 3 Nr. 30 psl.).-
Visos Amerikos lietuvių didesnės ir labai daugelis 

mažų organizacijų pasisakė šiuo svarbiu klausimu. Bu
vo platus pareiškimas, padarytas Amerikos Lietuvių Ta
rybos. Jis buvo padarytas didelės Amerikos Lietuvių 
daugumos vardu, nes ALTAs pasisakė‘kartų dirbančių 
organizacijų vardu. Tas organizacijas sudaro Amerikos 
Lietuvių Socialistų Sąjunga, Amerikosh Lietuvių Tau
tinė organizacija, Amerikos Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjunga, A. Lietuvių Susivienijimas, A. L. Tau
tinė Sandara ir visos kitos lietuvių tautinės x draugijos, 
.klubai ir lokalinės organizacijos.

Vienintelė lietuvių organizacija, kuri iki šio meto ne
yra mokytojo

GamtovaizdisDalia Kcflbaitė

V. Kutkus ne tik parašė kelias apytikslias korespon
dencijas iš Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ii; poilsio sa
vaites Dainavoje, bet jis jr pats ten skaitėpaskaitą. Gai
la, kad iki šio meto ta jo paskaita čia nikur nebuvo at- padarė jokio pareiškimo šiuo klausimu, ; 
spausdinta. Apie ją sužinojome tiktai aplinkiniais ke- Stasio Barzduko sukurta ir visai nugyventa JAV Lietu- 
liais, per Vokietiją. Reikia manyti, kad frontininkai pa
ruoš platesni spausdini apie šią vasarą skaitytas paskai
tas, kuriame bus ir Kutkaus studija, bet kol ta paskaita 
nebus atspausdinta, tai turime naudotis kitais šaltiniais.

Kutkaus paskaita galėjo būti Įdami, nes jis lietė lie- nepadarė, nes josios vadai tokio pareiškimo nenori, 
tuviams svarbią temą. Ji vadinosi “Lietuvių Bendruo-

vių Bendruomenė. Visos kitos organizacijos prašė, kad 
ši frontininkų vadovaujama grupė pasisakytų dėl važi
nėjimų i pavergtą Lietuvą ir dėl santykių su Maskvos 
agentais. Iki šio meto tokio pareiškimo ji nepadarė. Ji to

Jiems jis nepatogus. Toliausiai šiuo klausimu nuėjo

STASYS RAŠTIKIS
i

A. A. Brigados generolas Jonas Černius
Vienas po kito miršta nepri- cas Žilys. Tai buvo pirmieji ke- 

klausomos Lietuvos veikėjai, tūrių ginklo rūšių atstovai, iš- 
politikai ir kariai. Šių metų lie auklėti pačioje Lietuvos kariuo- 
pos 3 d. Kalifornijoje mirė bu- menėje: Černius — inžinerijos 
vęs Nepriklausomos Lietuvos -specialistas, Gustaitis — aviato 
ministeris pirmininkas brig, 
gen. Jonas Černius.

Velionis buvo gimęs 1898. 1.6 
Kupiškyje. Gimnaziją baigė Pa 
.nevėžy.

Karinis išsimokslinimas

bės sudarymo reikalingumą, ta
čiau vis delsė, nerasdamas tin
kamo kandidato naujo ministė- 
rio pirmininko vietai. Preziden
tas buvo pasiūlęs net kariuome
nės vadui suformuoti naują vy
riausybę, bet aš turėjau, atsisa
kyti, nes, pirmiausia^ jaučiau, 
kad nebuvau pasiruošęs tokiam 
dideliamz ir atsakingam darbui, 

. o be to, buvau kovinguvo stiprini 
kariuomenės kovinguvo stiprini-

rius, Karvelis — pėstininkas, ir
Žilys — artileristas.
Kariuomenės štabo viršininkas darbais pats tuQg

r 1935. L 1 pradėjus veikti nau~ darbus baigti. Pagaliau prezi- 
į jam Kariuomenės vadovybės įs dentas pasiūlė generolui Černiui 
1 ta tymui, ir mane paskyrus Lie- būti naujuoju ministeriu pirmi-

menė ir Lietuvių fronto bičiuliai”. Nežinome, ar Kutkus mokytojas Barzdukas. Jis sutinka, kad su Maskvos agenĮ Baigęs gimnaziją, jis 1919. tuvos kariuomenės vadu, J. čer ninku. Černius latrai greit sufor- 
lietė pačius pagrindinius klausimus, bet jis galėjo tai pa- tais lietuviams vis dėlto nevertėtų susitikinėti nei Lietu-jsavanoriu stojo Į Lietuvos nius Kuvo paskirtas kariuoirie- naavo naują vadinamą vieningo 
daryti, nes tuo reikalu jis yra gana gerai informuotas. I voje, nei Amerikoje. Bet jis čia pat- nurodo, kad yra tik-1 kanuomeQ§- Tais pačiais metais nes stabo vynioku, kųia^^’^bo . b-

įPries porą metų jo vardas Uvo pasiūlytas B_endraome-| tai du agentai, būtent: Petras Griškevičius, Maskvos lie- Xkta, I-ią laidą, buvo pas Valstybes gynimo'tarybai paj k Bizauskas _ mfc&terio pir 
'nes pnmimnko pareigoms, bet vėliau frontininkai,viską tuviams primestas komunistų partiją ^pirmasis sekreto-, kirtas į 3-jį pėst. pulką ir da-^virtinus mano septynerių metą ; •

-v.lv-'T'rzJ k-> n rrirnivA 4- k-a vArrii "LT i'n + [y-K-i rr — * „ _ A _ T - - -1 T'l Y  —  * - _ • t r>t • 'U It - -r . . __T —   1- 2J- - -  — ~ 4_X —L A J 1 - Lr-' t ZZir-t * v y- V \ - r

\ daryti, nes tuo reikalu jis yra gana gerai informuotas, 
į

savotiškai tvarkydami, kažkaip tą patį Kutkų kažkur rius, ir pats Leonidas Brežnevas, visos Sovietų Sąjungos’ilyvavo ’ kautynėse su Lietuvos planą kariuomenei sustiprinti, 
nustūmė, bet neišstūmė. Kitus lietuvius veikėjus jie, pap 
rastai, visai išstumia, kai Įsitikina, kad tas veikėjas gali.čia pat pastebėjo, kad prie šitų dviejų sovietinių agetitų w w • • • -^1 » -f -W • _ _ __ V

komunistų partijos pirmasis sekretorius. Bet Barzdukas

nepaklausyti įsakymo. Kol jų klauso, tai jam leidžia7 ne lietuviai neprieis, tai nėra reikalo .daryti bet kokius į>a-I
► . i*

Bet Amerikos lietuvių dauguma kitaip galvoja./Jie
tik atsakingas vietas užimti ir kartais net paskaitą su- reiškimus ir bereikalingai erzinti žmones.

* .-.-ę ? ■

J. Urbšys — užsienio reikalų 
ministeris; A , ■ ■#*,, ,

nepriklausomybės priešais. Ve-*pačioje kariuomenėje ir jos 
liau buvo perkeltas i karo inži- be prasidėjo labai svarbūs, sku- 
herijos dalinius, kur ilgesnį lai- bus . ir sunkūs darbai, kūnų, pla
ką buvo' karo' technikos štabo navime, vadovavime ir tvarky- 
technikos dalies viršininku ir) me Černiui teko ląbai supki ir 
vėliau ten pat štabo viršininku ‘.atsakinga našta. Jo ir ma.no pa

žiūros kariniais ir Lietuvos Ne
priklausomybės saugumo stipri
nimo reikalais buvo vienodos. V* J tera
sų karių, ypač vyresniųjų vadui 
ir viršininkų, bendras ir sunkus] 
darbas nešė gerus vaisius. Mūsų minesteris 
kariuomenės pažangą labai ati-| -,j Krikš 
džiai stebėjo ir svetimų ^ąlšty-fmiįdsteris;

gbs- ministeris; >

ruošti, bet kai Įsitikina, kad veikėjas suabejoja fronti- _ ____
ninku metodais, tai tada jam tik vienas kelias: lauk- iš r žino, kad be šių dviejų Maskvos agentų, yra šimtai Intų, 
Lietuvių Bendruomenės. Taip jie elgiasi ne tik su paski-i kurie išleidžiami i užsieni su aiškiai numatytais ir apib- 
rais veikėjais, bet tų pačių priemonių jie imasi ir su išti- j rėžtais uždaviniais. Vieniems Įsakyta* gimines aplankyti, kur 1929 Briuselyje bai1 

kitiems liepiama užsukti pas draugus, tretiems Įsakoma gė aukštąjį inžinerijos mokslą 
susitikti su organizacijų veikėjais, Įlįsti į lietuviškas mr-į ir 1932 m. Paryžiuje karo aka- 
ganizacijas ir pradėti Amerikos lietuvių vienybę ardyti Idemiją. 1934 m. Lietuvos karo 
iŠ vidaus. " {mokyklos viršininkas. Tais pa- __________

čiais,metais buvo perkeltas įlbių kariniai atstovai. Jie ne tikį j- Sutkus — finansų ministe- 
vyriausiąji štabą ir paskirtas ge mums, bet ir kitiems^ įrodinėjo, .
Bėralinio štabo valdybos viršrnin kad Lietuvos t kariuomenė savo r
ku. Nuo 1935 iki 1939 m. buvo 
kariuomenės štabo viršininku. 
1939. XI. 22 baigęs ininisterio 
pirmininko pareigas, vėl grįžo į 
kariuomenę ir paskirtas I pėst.

ir kartu aukštu ju karininkų kur 
su lektorium. Tame laikotarpy
je buvo išsiųstas studijuoti Į už;

ministeris;■;J 
švietimo minis-

į'. į --M

A. Tamošaitis, — teisingumosom apylikėm. Taip Gaila, Gečio Įtaigotas, padarė su Ci
cero ir Marquette Parko apylinkėms.

Kutkus laimingesnis. Jam leista ne tik paskaitą Fron
to bičiuliams skaityti, bet ir net kelis klausimus pasta
tyti. čikagiečiams pažįstamas Vytautas Gendrimas, sla
pyvardžiu prisidengęs, Akiračių redaktoriaus, toliau nu- 
matąs jų dvasios vadas, Vokietijoje išeinančiame Nemu
no krašte parašė Įdomią ištraukėlė iš Kutkaus paskaitos, 
kurią Nemuno krašto redaktorius Albert Annies Įdėjo 
i paskutinio žurnalo numerio “Trumpų pastebėjimų” sky 
rių. Savo “pastebėjimus” žemelis pavadino “Į Vašingtoną 
ar Į Lietuvą?” Jis dar ir šiandien tebestovi Akiračių re-

žemės ūkio
iš vidaus.

0 akiratininkas Gedrimas, nors ir netikėdamas, kad 
iš to būtų daug naudos, savo “pastebėjimą” baigia šito
kiu pasiūlymu: “Ką gi — pasiūlymas labai Įdomus. (Jis 
turi galvoje Kutkaus pasiūlymą N. R.), žinoma, VLLKui 
tolimesnės kelionės dėl senyvo amžiaus jau nepatartinos 
Bet PLB valdybai gal ir reikėtų užsukti kada nors Į Vil
nių . (Ten pat. ). . {divizijos vadu. Taigi, karinėpe:

Frontininkai nepatenkinti, kai kas juos bendradar-4srityje buvo labai gerai išsilavi-

mokymu, apginklavimų ir kad-i -K. Germanas . susisiekimo 
rais buvo pralenkusi mūsų arti-' ministeris^ ■ 
miausių mažųjų kaimynų kariuot šakoofe - 
menes. ••j’l l-’C.- £?

1 rolieriu?
Lietuvos ministeris pirmininkas Toj ; naujosios j vyriausybės 

1939 metais, tuoj po Klaipė- sudėtyje buvo didelė naujovė-k-

valstybės koot

dakcijos nariu tarpe, bet, matyti, kad ten iau nebėra vie-i biautojais pavadina, bet daug pvkti iiems nereikėtu, aki nes pasiruošęs. Jis pirinasis. dos krašto atplėšimo, buvo labai (i vyriausybę jejo ir buvusios po tos JO s^protaviman.s, tai jis pasirinko Vokietijoje iei-Ltininkai juos ten nuves. SĮ kartą Akinafiu redaktorių

dziamą žurnalėli ir ten pasiuntė labiausiai jam rupimu pasiūlymą paskelbė Nemuno krašte, bet ryftjf jis bus pas ™ Antanas Gus-i klausimas. Pats prezidentas Sme ir'du valstiečiai liaudininkai.
klausimu komentarą. Pirmiausia jis atpasakojo Kutkaus kelbtas ir Akiračiuose. taitis, Vladas Karvelis ir Viiri tona labai-gerai jautė vyriausy- ■■■ (Bus daugiau) -jklausimu komentarą. Pirmiausia jis atpasakojo Kutkaus kelbtas ir Akiračiuose.

..ALGIKDAS GUSTAITIS

Ką Egiptas pasiekė per 2.000 metų?
Dirbantieji^ pačiu darbo įkarščiu, Vos bejuda. Apžiūrinėju seniausią šventnamį Kaire, kuris yra

sė jų sėdi, gal visokie viršininkai. Galimas dalykas po^krikšeionrų koptų. Antai, tame apatiniame kambary- 
savaitės darbo, perpylę smėlio krūvą nutaria, kad rei-Į 
kia perpilti kiton vieton... Primityviausi įrankiai ir visi 
kas atrodo kaip iš kito pasaulio. Asilai, asilėnai 
vos bekrutantieji arkliai traukia senus 1 
su mediniais ratais ankstesniais už vežimą, ir stebies

< si. kad ratai jau ne keturkampiai, o “maderniai” ap- 
Įskriti. Kai kurie mielai sutinka būti fotografdojami 
Į ir atiduoda pagarbą, kiti piktai grūmoja kumščiais ir

įspūdžiai po kelionės Egipte
Palieku Ispani ją

(Tęsinys)
Kas išduodavo paslaptis?

Egi p t iečiai numanė, kad jų v 
palaidojimo vi 
vogti. Jie buvo labai atsargūs ir piramides leisdavo sta
tyti skirtingiems asmenims tik pask;ras dalis. Sekan
čią dalį statydavo visai kitas asmuo, nežinodamas, kas 
dirbo po jo. ir tl. Tik vienas vyriausias dvasininkas 
viską žinojo. Ir nežiūrint tokio atsargumo, visos pira
midės buvo apvogtos ar pagrindinai išvogtos. Man 
egiptiečiai gidai aiškino, tokius išvagimus galėjo pa
daryti lik tie vyriausi jų dvasininkai, ar su jų detališ- 
kais nurodymais kiti asmenys.

Senoji egiptiečių kultūra* kaip visi žinome, yra 
labai plati, gili bei įvairi. Re kitko, apie 4236 m. pr. Kr. 
egiptiečiai nustato 
dienas, vėliau patikslino iki .'Mm1/* dienų. Pasaulis nie
ko tobulesnio neatrado per keletą tūkstančių metų.

Senasis Kairo, Koptų muziejirs. Seniausioji bažnyčia j t imas į koptų kalbą paskelbtas II ir III amžiuose. Jų 
c i i *• I literatūra labai menkutė ir lx* švcntinėtnis temomis raš

’ ‘ 'tų nedaug ką geresnio paskelbė. Tun $avo meną, ypač
miesto o. Raišiai tenai viskas prasta, taip varginga, nuo III iki XI a., daugiausia religinėmis temomis, dro 
senoviška/ ka. manai, jog prieš du tūkstančius metų žiniais siuvinrfhrrsris. Pradžioje savo religinio kultoj 

x > modernia r geriau, čia vargingi ne tik žmo- koptai vartojo graikų kalbą, vėliau paėmė daugiau 
nės, bet ir jei \ ii gyvulėliai vos bejuda. egiptiečių žodžių.

ta elektra? 0 paprastai, man atsako, miestas išjungt 
elektrą ir pusvalandį ar valandą' neturės.

* Skambinu už poros valandų, elektros dar neturėk 
jo... ' -X ' • ; • I

‘Kitą dieną nuvažiavau. Pastatas didelis, aptvertas 
aukšta mūro siena, aplinkui vaikšto ginkluoti Egipto 
kereiviaL Viduje baisi grūstis, daugybė egiptiečių maČ 
šosi. Mane patikrina magnetiniu aparatu, reikia palik
ti foto kamerą. Bendrai jaučiasi netvarka, daugelis tar
nautojų egiptiečiai. Nieko panašaus, kaip Ispatnjdje, 
nors čia reikėtų, atrodo, didesnės drausmės ir tvar
kos* saugumo.
A Ambasados tarnautojas atsakė, kad vakar nuo pie
tų jiems buvo išjungta elektra likusiai dienos daliai. 
Bet šiandien vėl yra. Kodėl neįsitaiso savo elektros 
stotelę? Girdi reikėtų, bet nėra, lasai įarnanfoja^ egip 
lietis ir jam viskas atrodo normaliai. - .s

Pirmą mrlamią jau ruošiasi eiti namo !i 
Neprisiskambinęs kelionių Įstaigai (fįjipte -prr 

. Patalpa neaušinama,' buvo labai" karšta? Vii- siskanAinti telefonu yra labai nelengvu ^,5^ ne^ 
ryje yra fontanai, bet dabar nenaudojami, jie veikė Apie pirma valanda^

---------- --------- ---------------> apsidangstę vei
dus. Dabar Kaire malerys vaikšto ncdengfais Veidais 8erant^ rajone.

je, rūsyje, slapstėsi šventoji šeima, Romos kariuo
menei ieškant naujagimio Kristaus, jie tenai kurį Jai- 

ar ka slapstėsi^ paskui pabėgo^ va, tais lakais. 0 pro šiuos 
vežimus, net vartus įsiveržė Romos kronai į Kairą.

aldovų piramides ari botagais, o kai kuriu negali nufotografuoti. Gidas la- 
irtas norės kas nors apiplėšt!, turtus pa-|bai pas]augus? išlavinęs v^Tas. patarė nuo t raukas da

ryti iš automobilio, vos stabtelėjus. Nors porą 
raukų padariau išlipęs ir pasižiūrinėjęs.

Koptai — egiptiečiai Ki ikieionys

nuof-

Xe visi egiptiečiai yra mahometai. Daug egiptie* 
yra krikšeianys, dažniausiai koptai. Graikai kop- 
vadina aigyptiol ir mes lenvai galime nunianvtf 

reikšmę. Egipto krikščionys, daugumoje, yra gerai iš-j 
si mokslinę ir užima svarbias pozicijas, įmones.

Koptai turi savo kalbą, kuri yra labai komplikuo- 
kalendorių. metus suskirstę Į 365'ta ir žodžių šaknys pargrindiniai keičiasi, keičiasi ha! 

sės žodžii viduryje ir kt. JJie turi tarmių, savo raidynu, 
kurio pagrindu paimtas graikų raidynus. Biblijos vi r-

ėių

Šventnamis labai senas, neturtingas, kaip ir ap
linkui gy venantieji koptai Dėžutės aukoms, šalpai 
Turtingesnieji išsimokslinę, gyvena kitur.

Netoliese koptu muziejus. Kieme guii negyva ka
tytė, sulysusi, gal pasimirė iš bado. Reikia nusipirkti 
Įsilietą, palikti foto aparatu Muziejuje du aukštai pil
ni senienų. Antai šiame kieme vaikŠ^oŠavo didikai, 
jo ž41)obos turėdavo sėdėti kamdariuose ir galėdavo 
pažvelgti tik pro medines langines su plyšiais.

Kiekviename kambaryje po žmogų.-nežinia ką vei- 
♦ kiantį. Jie moka po pusę žodžio angliškai, bando paaiš 

nieko negali suprasti, gal jie patys nieko nežino, 
ir kiekvienas atkišęs ranką prašo tipsų už “paaiškini
mus”. !

kai turtuolio žmonos vaikščiodavo apsidangstę vei- \ alstvbinė, didelė kelionių Įstaiga, viduryje miesto,

ir, kiek pastebėjau, yra (ikrai gražių moterų* gražės-1 Didelio kambario 
nių už portugales ar

Amerikos ambasadai ikįu^e elektrą T

Paskambinu į JJA¥-bių mtiMsadą; T^ažaū siiju 
sn kilu skyriumi. Atsako, jiėms išjungta elektra, nega
li perjungti. Nenoriu tikėti: kaip tai gali būti išjung-

sėdi merginos tarnautojos. J
pnsčje staleliai, prfį j j

(Bus daugiau)

snt sta
ka vu t e.

Šiomis dienomis pradėsime spausdinti

i ~ N«ujj*nn«, Chittugr g, I
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LIETUVOS OKUPANTO NUŽUDYTŲ
' LIETUVIŲ SĄRAŠAS

Pirmosios okupacijos metais sovietų karo jėgos ir saugu-

DR. K, G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sq. Pulaski Rd. (Crowford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 >
Priima ligomtu pagal susitarimą. _

Jei neatsiliepę, skambinti 374-8004.* m iečiai areštavo ir be jokio teismo žudė Lietuvos gyventojus, 
valstybės tarnautojus ir inteligentiją. Saras a s buvo sudarytas 
Vokietijoje 1949 metų balandžio mėnesį. Į sąrašą neįeina Pravie
niškės nužudyti 400 Ir Panevėžio cukraus, fabrike • nužudyti 32 
lietuviai. Čia neįeina ir Červenėje nužudytieji. .

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A, B. GlEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3?07 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

I t
53. Daugvardas , Vincas, ka

lintas Šiaulių kalėjime, kur NK
VD nužudytaos. Jis buvo Šau
lių Sąjungos štabo narys. t

54. Daukantienė, 1941 mt. 
birželio mėn. 26 d. nužudyta 
Pravieniškėse

55. -Dalikšys Pranas, kalintas 
Telšių kalėjime, nužudytas Rai-

L»i. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai agal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR ' 4

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2<»6 WEST 63rd STREET 
Vai. ahirad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 5—7 vai. vak. 
ūtiso telef.: 776-23&0 . 

Rčziaericijos telef.: ‘44a-5545

' (Tesinvs) *' ‘

42. Čeliųs Juozas, karys, už kiančių bolševikų 1941 met. bir- 
kontrrevoliucinę veikią bo'ševi- j že'io mėn. 25 d. buvo pakartas 
kų karinio XI-tosios Armijos *Tri, Viekšniuose. Prieš pakariarit 
bunolo nubaustas mirties bausme šautuvo buožėmis buvo sumuš- 
— sušaudytas. 1041 nit. kovo tas net iki sąmonės netekimo. . 
mėn. mirties bausmė įvykdyta.* 51. Dargis Leonas, besifrau-

43. Gerniauskas Antanas, šalt kiančių bolševikų 1941 mt. bit-
kalvis,-- nužudytas 1941 mt bir- Želio mėn. 24 d. nužudytas Vie- 
želio mėn. d. Anksti rytą giri lišniiibse 1 ”
kluotų NKVD agentų buvo ištem * 52. Daugėla Jonas, kunigas Stir 
tas iš lovos ir išgabentas. Lavo-' nių klebonas. Visai besi trati
nąs "buvo surastas Apušoto miš-j kią bolševikai grįžo į Stirnes 
kelyje (ties Rokiškiu). Dešines atgal,'nes prisiminė, kad čia dar 
rankos pirštai buvo nukirsti, iš-Į esąs kunigas. Sugrįžę jį susira- 
galvos išplėštas gabalas kiaušo, 1 do klebonijoje ir kiek pasivėdę 
visas kūnas šautuvų buožėmis^ sušaudė. . 
sudaužytas, vietomis išsiliejęs 
kraujas. ... . -

44. čielius Juozas, karys, bol
ševikų nužudytas Vilniuje.

45. Čiurinskas Andrius, kalin
tas Telšių kalėjime, nužudytas 
Rainių miškelyje.

46. Čiužas Andrius, kalintas
Telšių kalėjime, iš’kiir buvo nu- . „ .
gabentas j Rainiu miškelį ir ten ni,| mį^ 
nužudytas.^Atpazinus lavoną bu / . v .
vo galima konstatuoti sekančias įf® 
jame rastas žymes: ant pilvo 
ir krūtinės suųiušimo žymės. 
Ant kairės kojos žemiau sąna
rio smūgio žaizda, kraujas iš
siliejęs. Abi rankos užpakalyje 
surištos. Visos galvos kiaušo 
siūlės sutrūkusios, trūkimai pu
siau ovelinės formos, matuojant 
žaizdų gihimą, matiklis eina per 
visą kaukolę."'Smegenys sumai
šyti, paakiuose mėlynės.

47. Dabrila Justinas, kunigas,?
bolševiku sušaudytas 1941 mt.'L.,.,,........................... .

.00 a 1 susirinkimas įvyks

Panėvėžyje. -
59. Drevinskas, studentas,

1941 mt. birželio mėn. 25 d. -nu- sušaudytas 
' žudytas besitraukiančių bolševi-

56. Deveikis, kalintas Ukmer- Biržuose.
60. Dzikas Pranas, nužudytas

čių NKVD pareigūnų ir vietos josvainiuose. ■ L
agentų buvo' sušaudytas. • I

57. Dibisteris Antas, kalintas.
Telšių kalėjime, nužudytas Bal
nių miškelyje.

. 61. Džikas picys, nužudytas 
Josvainiuose.,.

62. Dzimida.-Jonas, 1941 mt. bir 
želio mėn. 26 d. nužudytas besi
traukiančių bdl -

.-•('SIRiNKIMV ||^ 1941
P R A N Edš I M A 1 ^mt. birželio mėn. 26 d. nužudy- 

. „ L tas besiraūkiančiu bolševikų
■ I įC VJ Z*** - 1

žemaičių Kultūros klubo poatosto- r 
on j susirinkimas įvyks trečiadienį,-birželio meir. 22. d. Vilkavišky--rugS^jo i:00 vai; popiet "Sžau- 

je Budavonės miške. Hiu namuose, 2417 W. 43 St. Nariai
■ 48. Daknevičms Stasys, .
tas Te’šių 'kalėijme, nužudytas * Rožė Didžgalvis, rast 
Rainių miškelyje. '-f' ' '■

•49. Dambrauskas Vaclovas, j. Chicagos Lietuviu "Suvalkiečių 
kunigas/', kanauninkas, ^rau^s'^ošt^ihiš suMni^imas. ’ I , j . įvyks ketvirtadieni, rugsėjo 22 ii. 7. v.
traukiančių bolševiku nužudytas v. Gold Coašt salejė, 2525 W. 71 "St.

Nariai prašomi atsilankyti nes yra 
svąrbių reikalų . aptarti.

Po susirinkimo -bus ir vaišės.
Eugenija Strungys, 

Nut. rast. •

D1L VI T. TAURAS j 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Behara praktika, sf^^A«>TERŲiig6s2 
vt.sas 2^52 wi’ST 59th STREET

5^ 'TeL PR 8-1223 <
OFISO VAK; pirm., antrad./ trečiad.

5-8 vaL yak. Sestadie- 
hiais ^-4 -vale popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą., - v

P ERKRAUSTYMAI

Į ^MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

. ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-80G3

'MOVING ‘
Apdraustas perkraustymas 

"iš įvairiu a+stumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba'376-5996 

■ 1 ■■■ ■ _ _ *

. ORTHOPED AS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. bąa- 
aazai- speciali pagalba kojoms.

' (Arch Supports? ir L 't.

2SSa West 63rd SU Chicago, iii. 60629 
, Telof.r PRospoct 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 6ard STREET 
TeHonai; PR b-0d33 ir PR 6-0S34 
Naojop Barbaroj ir Gene Drishiv 

krautuv C- 
THE daisy STORE 

99IB Sownweu Hwy Oak Lawn 
Tel. *99 1318

Kuršėnuose. Iš lavone pastebi
mų žaizdų ir sumušimo liiėlyn i ų 
galima tviftiiifi, kad- velionis 
prieš paleidžiant mirtiną šūvį 
buvo ilgai ir žiauriai kankintas: 
daužytas šautuvo buožėmis, spar 
dytas kojomis, muštas lazdo
mis.

Lietuviu Žagarės įdubo poatostogi- 
nis narni susirinkimas. ivyks sekma-? 
dienį. rugsėjo 25 d-, 1:00 vai. popiet 
Anelės Kbjak dalėje, 4500 S. Tarnam 
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti,t nes 
yra svarbių reikalų aptarti.-

Rožė Didžgalvis, rast. .besitrau-

Fruit-Filled Fantasies

/""" ........ ... ... —- S

SOPHIE BARČUS’ -
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 7

1490 4ci L A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penKtadrenio 12:30 
— T:Č0 vAl. pojftct. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 3:30 iki 9:30 

Vai ryto.
Vedėja Aldona Davkus

Telef: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. ’ 

CHICAGO, ILL. 60619
* ■ ■■■ ..... ■ , Z

auv < i MVMi teww

Enjoy the fruits of summer’s labor—with a delectable sour 
cream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’s a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes, 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricots 
and kiwi. . 1 -

Developed by’ home economists for Morton Salt Company, 
the dressing's quick, pick-me-Up flavor comes from a combina
tion of brown fugar and Morton®Nature's Seasonsf’sea-soning 
blend.

Other salad tips? To please the eye as well as the taste buds, 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
bn the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip dices or wedges 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemon 
Juice. ' ' ‘

Sour Cream Dres^nj for Fresh Fruits
1 (8-ounce) carton sour V4 teaspoon Mdrtori * 

cream * Nature *s Seasons
. 14 <nip firmly packed seasoning blend

brown sugar /
Combine all ingredients Tn shiaH bbwl; mix well. Stote in 

the rufrigerator.Mato about 2f3 cup.

Vytauto bažnyčia Kaune

58. Didžiulis Jonas, nužudy- į Fraveienfskėse.
s besitraukiančių bolševikų.. 64. Gabriusevičius’ Povilas, 

kalintas Zarasų kalėjime, kur 
bolševikams. traukiantis buvo 

kalėjimo kieme, , 
<1941.6.23). ■'

65. Gabrys Klemensas, nužu
dytas Vilniuje. j

66. Gaidys, studentas, bužu- f 
dytaš bolševikų Užpaliuose. ‘ įi

67. Gailius Vaclovas, kalintas 
Telšių kalėjime, nužudytas Rai- - 
nių miškelyje.

68. Galdikas Kązys, kalintas
Telšių kalėjime, nužudytas Rai
nių miškelyje. ‘

(Bus daugiau) t

Iševikų Pravieniš ■

f ■* A. A.
r; - .

fPETRONBLĖ JUZĖNAS
, Gyv. 7216 So. Albany Ave. 9 j

Mirė 1977'm‘ rugsėjo 18 d.. 10:00 vai. ryto sulaukusi senatvės. j| ; j 
Gimusi Lietuvoje, Marijampolės apskr., Daukšių parap. ir kaime, i į 

Amerikoje, išgyveno 65 metus. į
Paliko nuliūdę: duktė Pearl Jasas, lentas Peter. 4 anūkai — Pearl, g 

Linette, Peter. if Byron brolio sūnūs Grožvydas Lazauskas su šeima, s J 
brolis George 'Glaveckas su žmona Petrbnele, gyv. Califomi j oje, ir j 
kiti giminės, draugai bei pažįstami. ?

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. | 
Ketvirtadienį, rugsėjo 22 dieną 9:00 vai ryto bus lydima iš koply

čios į Šyč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu .i * 
pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. |

Visi a. ar Petronėlės Juzėriienės giminės, draugai ir pažįstami I 
nuoširdžiai kviečiami 'dalyvauti laidotuvėse su suteikti jai paskutinį 1 ] 
patarnervimą ir atsisveikinimą. * « « I

Nuliūdę lieka: duktė, žentas, anūkai brolio sūnus, brolis, giminės, g 
Laidotuvių _direktoriai: Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213. |

In today’s^do-it-yourselT’ world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
"turnings”—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available- in a variety of 
sizes and styles. But the sky's 
the limit when it comes to

I the decorative uses to which
I they're now being put

Architects, interior designers 
and" "do-tt-yourselfers” 'fmd 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or out.

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and 
valances, or as legs for coffee 

uzspcXfcg tęg bookcases

Sawn in half, they are being 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

E- ‘A. Nord Co.. Everett, 
Wash., the world’s largest 
.manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, jhree different thick
nesses and tn heights from. 7% 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and ideas for

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes širdimi tikima, o burna išpažįstama, ir taip įgyjamas išga
nymas". — Rom. 10:10.
čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tinkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maioningąjj dieviškąjį planą, ir pamatė didyjj išganymą, apie kurj kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai 
ralystei.

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

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

V»Vm*.V^.V.VAWšV^A^.WAW.V^W.V.V«s^.*.W.W.V«".

ka-

mi-

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IS DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

’ 1330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

1
l MODERNIŠKOS AlR-COtVOBTONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR ŠONUS
MARQUETTE FUNERAL KOME
J,/ 2533 W. 71st Street

> Telef.: GRovehill 6-2345 S

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILTAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
* 

TURIME 
KOPLYČIAS /

VISOSE MIESTU |

DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABAN AUSKAS

5307 So. LlfUANlCA AVENUE. Phone: Y.Arda 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS į
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDKINAS į
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS !
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-121.1
2314 WEST 23rd PLACE VTrg’nia 7-6675
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HiUs, Ill. 974-4411

~~ P. J. RIDIKAS I
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdj 7-1111

J _ NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL Wednesday, September 21, 1977



LAIŠKAS NAUJIENOMS
/ ku»:s sekmadienis, kai lie- 

luCu idevizijos vadovai aliar
muoja, maldaudami aukų tęsti 
lietuviškoms transliacijoms. Gra 
so. kad nesulaukus iš visuomenės 
paramos, jos sustos. Tikrai, auky 
šiam tikslui reikia. Kas gali dar 
hitjip manyti?

I ’et š a proga, aš kaip šios lie- 
t’u. i-Uv < televizijos žiūrovas, 
m; ru u. kad guliu padaryti vie- 
n < Lit i pastebėję, kiek tai liečia 
siu transliacijų programas. Beik 
manyti, kad jų vadovai nesu
pyks, jei ir žiūrovas pasisakys; 
ko jis iš lietuvių televizijos lau
kia.

Xeliesiu p. šluto paruoštų pro 
gramų, man kaip lietuviui kata
likui daugiau rūpi jėzuito kun. 
A. Kezio transliuojamos progra-

zys buvo pakvietęs du prelegen
tus. kurie kalbėjo ištisą pusva
landį apie Marquette Parką. Pui 
ku! Reikia tik pasidžiaugti, kad 
kun A. K ežiu i parūpo Marquet 
te Parko reikalai, nes nuo jo li
kimo priklauso ir Jaunimo Cent 
ro egzistencija.

Bet kalbai visą pusvalandį 
tik apie tai. ir dar didesnę pu
sę anglų kalba, tai jau yra dau
giau negu nesusipratimas. Be 
to. nė vienas kalbėtojų primyg
tinai neparagino, kad šios apy
linkės gyventojai nekristų pani- 
kon, nebėgtų užmiestin. Kadan
gi apsigyvenimas užmiesčiuose 
dar neduoda jokios garantijos, 
kad vienų kitų metų bėgyje ir 
vėl nereiks bėgti?

Bet ko aš kaip lietuvis ir ka

su atlapa krūtine, bę jokio ku-- — Budraitis Realty Co., 4243

Canal St,, bus parduodamos jyab 
rios susisiekimo bei transporto 
priemonės šį penktadienį, rug
sėjo 23 d., 10 vai. ryto.

— Lietuvos Dukterų Dr-jos 
tradiainis rudens baltis bių> 
spalio 22 d. Jaunimo centre Tą 
pat dieną .bus Marquette Parko- 
lituanistinės mokyklos balius
parapijos salėje.

Cholera praeina? 
buvusi žmonijos rykštė

Namai, Ž»m« — Pardavimui Namai, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS 

’ DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

rnos.

Ko aš, kaip lietuvis, iš šių 
transliacijų laukiu? Aš, kaip ir 
daugelis kitų katalikų, jėzuitų 
transliacijose norėčiau išgirsti 
bent vieną kitą ir religinę min
ti. šiuo metu kun. A. Kezio su
organizuotos programos visiškai 
nesiskiria nuo p. Siuto transliuo 
jam u programų.

Ar gi tėvams jėzuitams nerū
pi paskleisti ir per televiziją 
religinę mintį? Tiesiog šventą 
pavydą jauti širdyje matant ir 
girdint, kaip kitų krikščioniškų 
bendrijų transliacijų vadovai 
taip taikliai įpina į savo progra
mas ir religinę mintį. Tuo tar
pu kun. A. Kezio programoje 
neišgirsi ko nors panašaus. Tai 
dvasinis bankrotas!

Manau, kad tai bus viena iš 
tų priežasčių, kodėl' katalikai 
nerodo didesnio entuziazmo rem 
t i tokią televizijos programą. 
Juk rėmėjai remdami laukia, 
kad toji transliuojamoji progra
ma būtų verta aukos.

Kad ši mano pastaba nebūtų 
tik tušti žodžiai, štai vienas ki
tas pavyzdys. Rugsėjo mėn. 11 
diena/ sekmadienis. Kun. A. Ke-1

talikas šią programą sekdamas 
pasigedau, tai prisiminimo tau
tinės Vytauto Didžiojo vainika
vimo ir religinės Šiluvos Švč. 

f Marijos švenčių. Tai buvo sekma 
dienis, kai salėse vyko paskaitos, 
bažnyčioje pamaldos, ne tik Mar 
quette Parke lietuvių parapijo
je, bet ir Washingtone DC, lie
tuvių koplyčioje. Ypač vyko im
pozantiška procesija Marquette 
Parke, kurioje dalyvavo'su vėlia 

! vomis mūsų organizacijos.
Kodėl nė žodelio apie Šiluvą 

arba rugsėjo mėn. pradžių? Ko
dėl bent vienu kitu sakiniu ne
paminė! tėveliams, kad pasirū
pintų savo vaikučius įjungti į 
lituanistines mokyklas? Arba ir 
vėl, Clevelande vyko ateitininkų 
kongresas. Juk ten suvažiavo ka
talikiško jaunimo ir senimo ne
mažas skaičius. Kodėl neiškelti 
suvažiavimo šūkio, kurio ženk 
le vyko šis suvažiavimas? Ar gi 
katalikams žiūrovams nebūtų 
įdomu apie tai išgirsti?

Taip pat, prisimenu, kad prieš 
kiek laiko Naujienose, kaž koks 
televizijos žiūrovu padarė labai 
taiklią pastabą ir dėl kun. A. 
Kezio apsirengimo. Jam, kaip ku 
nigui, toks viešas pasirodymas

nigiško ženklo, tikrai turėtų būt W. 63 St., priimta i Multiple 
gėda. Katalikams atrodo, kad Listing System organizaciją^su
sis vienuolis slepia savo tapaty- 't sidedančią iš virš 50 panašių ne- 
bę. Toks jo pasirodymas viešoje kilnojamo tarto pirkimo — par-
vietoje yra ne tik pažeminimas 
savęs, bet lyg ir pasityčiojimas 
iš televizijos žiūrovų. Toks jos 
reprezentavimasis televizijoj e 
nėra vertas pagyrimo. Kai tuo 
tarpu televizijoje pasirodą pa
sauliečiai apsirengę taip, kaip 
dera apsirengti intelegentui žmo 
gui.

Reik manyti, kad kun. A. Ke- 
zys šias mano suminėtas pasta
bėles priims gera valia. Tikiu, 
kad tada jis susilauks ir gauses
nės paramos lietuviškų translia 
ei jų televizijoje.

žiūrovas Katalikas

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

American Travel Service Bureau
9727 SL Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
- Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio

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

® 10 dienų ekskursija į šv. Žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. K?ir a 
$1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 4d - 60 dienų.

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

Amenim neturiu aienn^cio ffieigejus bei Uetavisrof epaudos piram 
aus ir atliekant būtino pareigas aažinin lietuvybės iFikimnl tkeJ 
būmnr Naujienų platinimo viiua.

NAUJIENOS tvirtai stori ir kovoja Lietumi Ir paverti Hetrrii lalrnt 
žeidimai ir necidėdaMoc 1 sandėrius kz ekupentxlf v j< IfaKo

NAUJIENOS palaiko ritas lietuvių demokratėms grupei. Jų bendras Įsiūtą 
cUis ir remia Tisų lietuvių bendruosius dirbus bei tikslus.

NAUJIENOS ststovauja tyliąja lietuvių dauguma Šiais pasimetime reto 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujle 
nas vrs mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo v^jų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškom 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jot Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanse.

— Prof. dail. Adomo Varno 
žmona Marija buvo susirgusi. 
Gydėsi šv. Kryžiaus ligoninėj, 
dabar ilsisi namuose. 's;

— Dail. Valdo Vaitiekūno žmo 
na keletą dienų gydėsi Loretos 
ligoninėje. Dabar jaučiasi su
stiprėjusi. Kaip yra žinoma, .po
nai Vaitiekūnai ruošiasi apši*» 
gyventi Floridoje. : ‘ l' "‘

— Dail. Bronius Murinas su 
ponia, buvo Europoje. Aplankė. 
Romą, Florenciją, Šveicarija ir 
kitus Europos miestus. Kelione 
labai patenkinti.

— Čiurlionio Galerijos, Ine., 
4038 Arch Ave., premijuotoji 
dailės paroda Įvyks š. m. spalio 
7 d. -Prisiųstiems darbams patik 
rinti yra sudaryta komisija. Už 
darbus tautine tema skiriamos 
trys premijos: 8500,8300 ir 8200- 
Dailininkai pristato po vieną kū
rinio nuotrauką iki rugsėja 20 
d. katalogui ir spaudai. Rugsėjo 
30 dieną visi meno darbai pri
valo būti pristatyti laiku.

— Nancy Ragaishis iš Chi
cagos pietvakarių išrinkta John 
Hancock mokyklos Tėvui ir mo
kytojų draugijos pirmininke.

KMNUOJA: Chlogole Ir K* rudoje metane — $30.00,
trims mėn. — $330, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietose metama
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mAn, — $230. U&JenJue*
M — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama lavaltf eemekamL

Prašoma naudoti žemiau atkarpą.
■lam » i *■ a* ""*■ ■■ * mm m m ■ w aa.^» m ih sbb

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL 50603

Q Siunčiu 6oL Naujienų prenumeratai, ZubfljejinJo
vajam proga paremdama* lietuviiką spaudą.

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

PAVAROS IR VARDAS_____________________________ _

1DRESAS___________ _____

davimo įstaigų. Balys Budraitis 
turi teisę tarpininkauk pirki
mams — pardavimams visoje 
Illinois valstijoje.

— Amerikos Lietuvių Tary* 
bos Hot Springs skyriaus val
dyba: Kostas Plepys — pirm., 
Jonas šakinis — vicepirm., Vin
cas Rastenis -4- sek r. ir Petras 
Deveikis — ižd., kartu su uo
liais talkininkais — Antanu' 
Krukliu ir Antanu Zubavičium, 
sėkmingai darbavosi pildant Al-; 
tos centro raginimą padėti areš
tuotiems okup. Lietuvoje Anta
nui Terleckui'ir Viktorui Pet-Į 
kui. Reikiamiems pareigūnams 
ir Arkanso valstijos atstovams' 
bei senatoriams išsiųsta 300 laiš-a 
kų. , 'r

— Lietuvoj^Atgimimo Sąjū
džio Hot Springs skyrius ruo
šia pikniką spalio 8 d. prie Šla
keli Mt., užtvankos. Skyriaus: 
pirmininku 5yra" Antanas Bertu- 
Hs- ‘.‘Lt-U- 'v;

— Chicagos pašto automobi
lių remonto dirbtuvėse,!140 S.

U’.; v f iCZ'

see All others f&t~
'‘'■'B'žM5cS“APTŠ.' ■

■ CONDOMINIUMS-

506 - 71st Ąve.
St. Petersburg Beačh, Ela, 33706

♦ One and two bedroom
♦ Very modestly priced
♦ Beautiful layout y
♦ New construction
Excellent central location near Beach, 
Stores, Aquatarium, Banks, Churches, 
Lowest Maintenance Fees, .Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings, No 
Recreation Fes. No Land Lease Fes.

Come and browse around
Meet the owner, Frank Macenas

813-360-8766

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
5ešt. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

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

Telef. - 778-5374 .

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

maroubttb gift pakceu SBRVIC1 
1501 W. M., Chicago, Jill «04W. — TH. WA 3-273z 

UJ3 8e. Chlore, IIL MMOt. — T«l. 2S4-Xm
v. valantinas

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENE ? * i

2608 Wert «Hh St, Chicago, HL 6062# • TeL WA 5-2787
Oldslh MsJrlnAlme ••«**« rOtl««

lAAlSTAS'II IUROPOS 1AMO<LIŲ. 7* * z
■ ■ - — ....................... z........... »

Cholera sparčiai per nešvarą I
plintanti limpamoji masinio ma1 w. Road
ro, pirmoji po “pavietrės” liga, f 
buvusi siaubinga žmonijos rykš. -
tė Viduramžiuose, nors moder-' .MŪRINIS BUNGALOW 3 dideli 
mais vaistais suvaldyta, paro- gomasis, 1% vonios, įrengtas rūsys su 
do nepaprasta gajuma kai tik židiniu, 1% mašinos garažas, T- . * . 54x25’ sklypas, į vakarus nuo Kedziegauna sau tinkamas sąlygas. ant g^ės.
Kur geresnes limpamoms Ii-f PUiki proga - geležies išdirbi- 
goms sąlygas rasti kaip Azijoje. I nių krautuvė (Hardware) su namu.

(Reikia skubiai parduoti. Labai peklin
is naujausio-choleros antkry- gas biznis.

So .Viduriniuose Rytuose pra- ŠIMAITIS REALTY 
eitos savaitės biuletenyje rašo
ma, kad naujų apsirgimų pasi
reiškė keliuose kraštuose, bet ■ 
atrodo; kad chodera praeina.

JORDANE per paskutines 24 i
vai. naujai cholera apsirgo 24
žmonės, bet niekas nemirė; 162
pacientai pagydyti paleisti iš li
goninių.

4, * ’

LIBANE pranešta apie 2 nau •
jus susirgimus. Viso Libane bū
ta 24 susirgimų, bet. nė vieno 
mirimo. v

KUVAITE choleros visiškai
nėsą; du, kurie tą ligą parnešė, 
patys pagydyti.

SAUDI Arabijoje cholera bu
vo pasireiškusi Chaiber srityje
per 95 mylias | šiaurę Islamo 
šventojo. Medinos miesto, bet 
daugiau nebegirdėti.

IRANO ’ valdžia tvirtina, kad
ten‘ per visą menesi cholera ne-į 
bepasirodb, nors' anglų kalba 
laikraštis Teheran Journal ra
šo, kad vėliausiai 3 kaimuose * f' . .J...-.f •• ' ■ : Jcholera mirė 13 kaimiečių.

TURKIJOJE (vakarinėje da
lyje) cholera ’iriirė Žar 6 žriio- 
nės,. nors valdžia tvirtina, kad 
tai Ajuvd’ tiktai ‘ “asrT yinirių 
infėkčija”;'

SIRIJOJE cholėra pasireiškė 
daugiausiai: sirgo 2,295, iš jų 
71 mirė.

BENGALIJOJE Bangladeš- 
cholera mirė 25 žmonės.

Naujausiu pranešimu iš Bei
ruto, Viduriniuose Rytuose už
registruota mažų-mažiausiai 114 
apsirgimų, nors Pasaulio Svei
katos Organizacija tvirtinanti, 
kad choleros epidemija praeina.

' , •. Vytautas F. BeHajus suda
rė rinkinį straipsnių iš lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čių 2-je Nepriklausomybės de
kadoje. Dalis tų straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m., dalis liečia Lietuvos žydus. 
Iliustruota knyga anglų kalboj, 
pavadinta “Oria”, bus išleista 
folkloro žurnalo Viltis 36-se me 
tinėse spalio 22 d. Iki tol užsi
sakiusiems knyga kainuoja 2.50 
dol., vėliau kainuos 84. Užsaky
mus prašoma siųsti dabar: V.F. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Den
ver, CO. 80201. (Pf.)

Linksma gegužinė > -
(R) L. B-nės Marquette Parko 

apylinkės valdyba rengia links
mą rudens gegužirię šių metų 
rugsėjo mėn. 25 d. Vyčių sa~. 
Įėję ir sodelyje, 2455 W. 47 St. 
šokiams gros P. Ruikio orkes
tras. •

Veiks turtingas baras. Pradžia 
12 vai. dieną, visi kviečiami at
silankyti ir linksmai pasišokti, 
pabendrauti. Valdyba

■R* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon> 
frontacijos, nors dabar daug 
kas non įvesti madą, kad bei> 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją ‘ pavergti©-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
Chicago, Ill. Virginia 7-7747

I PUIKI PROGA — geležies išdirbi-
.. _ ..... ~ . l.

(Reikia skubiai parduoti. Labai pelnia

Notary Public
Insurance, Income Tax 

! 2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St.r Chicago 
,5? TeL 767-0600.

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas._ Geroj vie
toj, Marquette Parke, $25,750.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba ir Remontas

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MAC XL E BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional.Office Cameo Tower Bmld-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto loldlmą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tok 927-3559

7234 West North Avenue 
Elmwood Partę Hlinois 60635 

Area. Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Ilthuanian Representative

- < XELP . WANTED. — MALA 
Derbininky Reikia.

ELECTRICIAN 
maintenance - » 

For plant: in ■ heavy.- metals 
industiy.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ WRITE AND SPEAK 

. ENGLISH.
B. LAVIN & SONS, INC.

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

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals -industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes. 

x hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

Data Processing K
BAL SHOP

accounting system analyst a 
2 Programmer analysts
1 Dos/VS computer oper

Competitive salary. Incredible orga
nization, Call Jerry Taylor 778-4000 
ext 256 between 9-11 A. M. on 9.26.77.

LAG INDUSTRIES
2700 W. 50th St, Oricago

1

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

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

■ w h ■ m. ■ w
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

4M5 So. ASHLAND AVB. 
,3 ^ 52«775 .

LAIKRODŽIAI fr BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET -

Tslef j REpublie 7-1941

t' M. ž I M K U S 
Notary Public 

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS,4065 Archer Are. 
Chicago, III. 60632, Tai, Y A 7-5930

BEST THINGS IN UFE
l.atl Frank Zapoll*
120871 W.75fh St.

GA 4-8654

STATI FARM

INSURAMC

State Farm Life insurance Company |

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

PM rlenlnt«U
U®tnn taLiUriaką 7^

ChlO*<D>

NORMANĄ
URŠTUNĄ

LIGHT ASSEMBLY SHIPPING
• %v. ’

Full time position for light assembly 
and shipping work

Near Eden’s and Willow Rd.
446-9555

DACOR CORP.
161 Nortrfield Rd. Northfield. III.

(jataigoa) ir
677-8489

185 North Waba^b Aiwma

I ~ MAUžfEMOt, CflMCAeo £ Wbdneedaf, September 21,1977




