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DARGIS ĮTEIKĖ MAČIUKUI PAŽYMĖJIMĄ UŽ ILGU METŲ PASIDARBAVDIĄ
' L SLA Pildomoji Taryba posėdžiauja 

.z j Chieagos. Sherman kotelyje
CHICAGA, UI. — -Praeitais metais. Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje seimas, išklausęs komisijos pranešimą, nutarė Kazį 
Mačiuką Macke skaityti šios didelės organizacijos garbės nariu. 
Ne tik-pąts Mačiukas bet ir jo žmoną Pranė ir vaikai yra SLA na
riai. Pats Mačiukas, atvykęs į Ameriką, susipažino, su gyvenimo 
sąlygomis ir- visuomeniniu-Amerikos lietuvių gyvenimu, sumanė 
pats įsteigti SLA kuopą, ir įsitraukti į lietuviams naudingą darbą. 
Jis išvarė gilią vagą, Vadovauja virš'šimtą narių turinčiai kuo
pai ir-jau kelintas metas pirmininkauja SLA šeštai apskričiai.

Shermąn hotelio " nedidelėje■ lyvavo visuose SLA seimuose, 
salėje,- kur dienos metu- posėdžia 
vo SLA Pildomoji Taryba, .susi
rinko didokas būrelis SLA vei
kėjų ir šios" didėlės organizaci
jos draugų -kad galėtų dalyvau
ti pavyzdingo darbo ir. veiklos 
pažymėjimo įteikimo iškilmėse. 
Susiorganizavo ŠLA'vadovybė, 
daugiausia' iniciatyvos,; aišku, 
rodė pats pirmininkas Povilas P. 
Dargis. ; ; _ -- . . _ . -

Pažymėjimo7įteikimo metu 
Dargis šitaip -j

KOSMONAUTAI NEPAJĖGĖ PRIARTĖTIs PRIE ERDVĖS LABORATORIJOS 
Sovietų mokslininkai nepajėgia pastatyti 

tinkamos mašinos erdvėmis naviguoti
- -MASKVA, Rusija — Sovietų propagandos agentūras, be

siruošdamas Spalio “revoliucijos” 60 metų sukakčiai, labai pla
čiai garsino, ką du sovietų kosmonautai padarys erdvėje. Prieš 
kosmonautų pakilimą, į erdvę buvo paleista sovietų “laboratp- 

_■ rija”, vadinama “Saliut 6.” Revoliucijos sukakties dieną kos
monautai Vladimir Kovalenko ir Valery Riumin buvo iškelti Į 
erdvę, kad galėtų prisijungti prie erdvėj besisukančios “Saliut 
6.” Kada kosmonautai, vykdydami jiems duodamus įsakymus, 
tai paaiškėjo, bet erdvių apskaičiavimas buvo netikslus. Kosmo
nautai nepasiekė “Saliut 6”, jiems betrūko 300 pėdų.

buvo įvairių komisijų narys, o. 
dabar baltiniu metu jis yra aps
kričio pirmininkas ir SLA įsta
tų komisijos narys.

M. Gudelis papasakojo Icėlis 
būdingesnius Mačiuko darbo ir 
veiklos bruožus. Gudeliui teko 
kelis metus kartu su Mačiuku

■ dirbti šios organizacijos įstatų 
komisijoje. - -
. . . i ; i

■ Vakarienėje ir dokumento įtei. 
kimp'Iškilmėse.dalyvavo Povilas 
Dargis Aleksandras Čaplikas,

- Ispanijoj suimtos 
; -- teroristu gaujos

^LAI>RIDAS. — Prajusį 
vaitgalį Ispanijos policija pada- 

CHICAGO. — Dar 1972 metaųš.^QnėšLb^^^^vo» kubmrtpJariaūsią .teroristų, me- 
kainos ligoninėse pašoko iki S90.'ir 895 vienam pacientui vienai ^(izioklę suėniė 15 kairiųjų ir 12 
dienai, šiandien viena diena jaųkaštuoja $400 (-Children’s Memo-; dešiniųjų, teroristų, kurie išti
ria! Hospital) ir net $435 (Rush Presj^teriad St. Luke’s Medical 'siis metus praktikavo piktą po- 
Cęnter). “Vidutinė po $200 dienai kaina šiaip|sau ligoninėse skai-, litinį smurtą. Iš jų, 13 vyrų ir 
tomą jau pprmaža, .. ’ . j • ■ 2■ moterys areštuoti Vidurže-

jmio režorto Bęnidoro apart- 
1 mentetyvisi 15 yra kairiųjų or-

VIENADIENA LIGONINĖJ j$400
Chicdgoj per 5 metus pabrange 100%
Nuo praeito birželio pakilo dar 35nuošimčiais -

tomą jau permaža.
i - į. _ £

Kaip visuomenė pradeda apsi-

sa-

Blogiausia, kad tos pačios 
propagandos agentūros ir to
liau aiškino televizijos ir radijo 
klausytojams, kaip ko^onau- 
tai artėja prie erdvėlaivio “Sa- 

PORT OF SPAIN. Trinidad, ljut 6” ir .kokią didelę pažangą 
Staiga išprotėjęs vyriškis ima padarė sovietų mokslas ir pra- 
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TRUMPAI IŠ VISUR

cele (ilgu peiliu) inosikuoda- monė. Bet Rusijos kosmonautai 
mas įpuolęs į pradžios mo- nepranešinėja televizijai jokių 
kyklą, papjovė vieną moterį erdvėje padarytų nuotraukų. Gy 
ir keturius vaikus tarp 6 ir 11 ventojai negali matyti, kas erd- 
metu amžiaus.
, CHICAGO. — Kas. nori pa- adatos; )vu-
malj-U tUinok .IMversiteW 
ChicigdjS.-’vM. Orele .
piirenkariiai p»goS: nuo šio tu0 “

■penktadienio, spalio H ■ d. iki. *“■». Iaukt‘ . “o prunesmo.
v', -r j - ... Tuo ’tarpu propagandos agentū

ros pasakė, ‘ kad kosmonautai 
rengiasi i “Salint 6V •persikelti.

Pranešimas apie persikėlimą 
buvo melagingas.. Kosmonautai

Į vėje darosi. Amerikiečiai turi 
‘■įrengę televizijos aparatus; ku- 
, rie stengiasi perduoti gyvento-

nio karo priminimais, panašiai ap.te.Mefliūnienė, Christina Auš-l . . . t ... - j. . , . 
'tin„ . Josefiana Mileriūtė, Br. Islpras meduos kai.
Danielius Degesys su ponia' Dr.
Vytautas ’P. 'Dangis su ponia, 
Bronė -Spudienė, G. Lazauskai, 
Elena , čižauskienė, ir M. Gude
lis.

..;,;.bas-.yriu, didelis, tąęlėl praėitaiš' 

. .metais,SLAseimas, vertinda- 
, „.mas jo darbus, pripažino jį šios 

didelės organizacijos garbės na
riu. Tada ..mes jį pasveikinom, 
bet' jokio 'dokumento 'jamj'neįtėi 

' kem.' Toki’ pažymėjimai ųžtrun-- 
k^ padaryti. - Jie- turi turėti -pro 
tihgą' tekstą ir turi , būti .'dailty; 
ifinkd padaryti, šiandien mes. to 
kį puiku, pažymėjimą- jau- turi
me ir nutapę panaudoti-šį suva
žiavimą pažymėjimui įtekti. .

• “ Vėlįau Dargis perskaitė gar
ins bario pažymėjimo tekstą 
pdmihejO svarbesnius’Kažio Ma 
čiūko ir jo žmonos atliktus dar
bus ir iškilmingai jam įteikė 
svarbu dokumentą.‘Dargis pa- , ... ...
•l . v -i i x i • - r • i ir potvyniai jau atėmė gvvy-breze, kai toki žmones, kaip Ka- • 1 F J v. . . ,.. J.’ -rvtnrrii mo Lionei oi T-rrrIi IrQi
rys Mačiukas ir jo žmona Pra
nė Mačiukienė lietuviškam gy- - 
venimui duoda gyvumo, , o orga- 
niacijoms didelės paspirties. Be 
protingų, sąmoningų, pasiryžu-, 
siu ir veiklių darbininkų, jokia krantus; 
didesnė organizacija neįmano
ma. Kazys Mačiukas yra mūsų 
organizacijos svarbus šulas Chi 
cągoj. Tokių narių turime visa
me krašte, užtat ir pajėgiame 
padaryti didelį darbą.

Vėliau žodį tarė pats Mačiu
kas. Tai buvo trumpa, paties Ma 
čiuko biografija. Jis nelietė anks 
tyvesnio savo gyvenimo, laikotar 
pio, bet vaizdžiai papasakojo 
apie šimtmečio pradžioje Chica- 
gos lietuvių tarpe kairių ir de
šinių vykusias kovas, kuopas, 
nepabaigiamus ginčus ir konkre 
čius darbus. Jis susipažino su 
visomis Amerikos lietuvių tuo
metinėms organizacijomis ir 
nutarė įstoti į SLA. Jis pats ta
po nariu ir nutarė įsteigti SLA 
kuopą. Jis taip padarė. Ta kuo
pa dar ir šiandien gyvuoja, tu
rėdama virš šimto narių. Jis da-

; Liūtys ir tvanai Italijoje
MILANAS.—Tropikiniai lie 

tūs šiaurinėje ir centrinėje Ita 
lijoje sekmadienį dar labiau 
pablogino padėtį, kuri jau bu 
yo bloga potvyniams perkir 
duse kelius ir geleižnkelius, nu 
.nešus tiltus ir suardžius elekt- 

• ros tinklą plačiose apylinkė 
se. ; . ,. • . , ''
t Keturias paras trukę lietūs

bes mažų mažiausiai trylikai 
žmonių.

Šveicarijos pasienyje lietūs' 
jau aštuntą kartą pripildė Co
mo ežerą, kurs išsilieja per 

arti Pavijos tvanai 
grasina Stradėkiubi, Barbionel 
Ii ir Mezanino. Po miesteliams.

Italijos didžioji upė Po jau 
pakilusi aukščiau ; 
lygio ir vis aukštyn

yra 
jaus 
la.

pavo- 
i ky-

Vėsus, gali lyti

Saulė teka 6, leidžiasi 6:18

jnų kėlimais, bet ligoninės'bebus" 
tik viena iš privilegijų milijonie
riams. . ..

cc

sytis žmonių nusiskundimų, kad 
ligoninėse reikia mokėti daugiau 
negu brangiuosiuose yiešbučiuo 
se. Jie pamiršta, , kad viešbuty
je gali numirti vienas, be kam-’ 
bario, slaugių, vaistų daktarų, 
ir viso kito”,

.,vcheikalavirnai |z
N /YORK, VN. >Y. — Pa

grindiniai Izraelio taikos reikalą-, 
vimai suvedami į šiuos /keturis

Man jau darosi koktu klau- punktus: L Izraelis nori, kad jos 
sienos būtų" saugios, kad niekas ’ 

;pef kaimynines valstybės sienas' 
> neįšiveržtų 2. Izraelio laivai 
į. turi turėti teisę, -laisvai plaukio
ti visais tarptautiniais Artimų
jų-Rytu vandenimis: 3. Izraelis 

aiškina ligoninių j^ reikalauja,- kad vandens šalti- 
administracijos pareigūnas. ki-|niai, "reikalingi Izraeliui, būtų , 
tas toliau'žiūrintis, pastbėjo: , saugūs ir teiktų kraštui rfeįka-

Baimė ima, kaip tos kainos lingu vandenį. 4 Izraelitams ir 
kyla. Bet tikiuosi, kad mes be-Į palestiniečiams privalo būti su
keldami neiškelsime save iš biz 
nio”...

Prezidentas Carter siūlė nūs 
tatyti kainų kėlimui ribą iki 9 
nuošimčių per metus, bet ligoni
nės atsisakė.

Vien paciento apdraudimas 
nuo netikusios medicinos prak
tikos 1971 metais kaštavęs 81 
centų už pacientą, dabar kaš
tuoja po $8.80 kiekvieną dieną.

teiktos tos pačios pagrindinės 
teisės, kad jie galėtų darniai su 
gyventi. Politinės Izraelio parti
jos labai aštriai kritikuoja Da- 
janą už padarytas ddeles nuo
laidas arabams.

ųbMcorhfteJb ’ mariai j ų^-tdrpe ar 
pats - operacijų koinanderis. 
GRAI’O yra atsakinga už per
nai dviejų aukštų Ispanijos pa
reigūnų pa grobimą.JĄ nepažymė- 

i to: skaičiausĮpolfcinijikųn ųžudy 
mą ir mėginimą-h užu dyti kara
lių Juan Carlos. • « ■ - :
• Policijos valdininkai taip- pat 
suėmė 12 dešiniųjų — Apašta- 
liškds.Antikomūhistų- Sąjungos 
narių,, rastų viename Barcelo- 
r.os apartmente. Toje grupėje 
būva du vyrūL kurie prieš porą 
savaičių subombardavo Barceį- 
lonoje leidžiamo -humoro ir sa
tyros žurnalo įstaigą, kur ’ vie
nas tarnautojas biivo užmuštas 
ir 15 sužeista.

ir1

Vaistas nuo akiu 
apkrėtimo

WASHINGTON.— Maisto 
Vaistų Aminidstracija prane
šė, kad ji reikalaus daranf 
mascara ir kitokius akių puo
šimus (make-up) vartoti ap 
saugos priemonę — preserva- 
tyvą akims apsaugoti nuo in
fekcijos pavojaus bakterijoms 
su pomada akin patekus.

Saulės užtemimas šiandien 
šiandien, trečiadienį, spalio 

12 d., bus saulės užtemimas.' 
bet Chicagoje matoma tik 12 
užtemimo nuošimčių. Prasidės 
apie 3:35 popįet, daugiausiai 
4:04 popiet ir baigsis už pus- 
vajandžio. Pilnas užtemimas 
pereis' per Pacifiko vandeny
ną, apie 1.200 mylių į vakarus 
nuo Los Angeles.

Čekai pabrobė vokiečių 
lėktuvą

FRANKFURTAS, Vokietija. 
— Čekų naudojamas rusiškas 
keleivinis lėktuvas su 29 kelei
viais ir lėktuvo įgula įskrido į 
Vokietijos erdvę ir nusileido 
Frankfurto aerodrome.

Lėktuvo kapitonas, įskridęs Į 
Vokietijos paganges. pranešė 
Pragai, kad jis yra priverstas 
skristi į Frankfurtą. Paprastai 
lėktuvai prašo leidimo nusileis
ti svetimame aerodrome, bet šis 
čekų lėktuvas niekam nieko ne
sakė ir nieko neprašė. Jis pasie
kė Frankfurto apylinkes anks
tyvomis ryto valandomis, kai 
judėjimas yra mažiausias, pasi
rinko tuščią taką ir nutupė.
Keleiviai nenori grįžti į Vokietiją

Tai ne pirmas čekų lėktuvas, 
skridęs iš vieno miesto j kitą, 
pasuko į Vokietiją. Vokiečių po
licija nukreipė lėktuvą j nuoša- 

trauktas patarnavimas kaip tai Jesn? vietą, kad kiti lėktuvai ga 
X spinduliais peršviestimas, darj^tų pasinaudoti tuo taku.
bai diagnostikos laboratorijose | Vokiečiai pranešė čekams, 
ir dislyksis; kiti sumažinti pa-.kad vienas jų lėktuvas nusilei- 
tarnavimai liestų slauges, grei-’do Frankfurte.
tos pagalbos kambarius ir slau-| Vokiečių policija klausinėja 
gymo štabus. < kapišoną ir keleivius, kuriais

Ligoninės grasina mažin
ti tarnyba jei bus apribo

tas kainy kėlimas
37 nuošimčiai Amerikos ligo

ninių atsakė, kad jos sumažins 
medicinos patarnavimus, jei bus 
nustatyta kainoms kelti riba, 
kaip siūlo Prezidentas, parodė 
Amerikos Ligoninių Asociacijos 
padarytas apklausinėjimas, bet 
daugelis ligoninių į ALA anketą 
ne sakyti neatsakė. Du trečda 
liai į anketą atsakiusių pareiškė, 
kad kainų kilimo iki 9% ribą at 
sisako priimti. Dabar sveikatos 
gydymo ratos bendrai brangsta

Kinijos komunistai 
kelia /negyvą Marksą
PEKINAS, — Visa aukštoji 

Kinijos vadovybė sekmadienį 
dalyvavo Partijos Centro mo
kyklos atidarymo ceremonijoje, 
vyriausios visame tinkle mažų 
mokyklų, kurių tikslas suinten
syvinti atsilikusį mokslą apie 
marksizmą ir pačių kinų ko
munistų “tėvo ir mokytojo” 
Mao sakymus. Mokyklis atida
ryme dalyvavo pats Mab įpėdi
nis Hua kuo — fengas ir visi 4 
vicepirmininkai.

Japonijos analistų Tokio aiš
kinimu, po Mao mirties, kai 
jo našlės čiang čing “keturių 
gauja’’ buvo nuversta, naujieji 
valdžios vairininkai pastebėjo, 
kad Kinija beiškrypstanti iš ke
lio ir griebėsi atstatyti Markso 
“mokslą“ tokiu koks buvo.

lapkričio 16 d..’ penktadieniais 
nuo 1 iki 3 vai. popiet, paro
domi publikai universitete 
klasių kambariai, paskaitų sa
lės, bibliotekos, studentų- cent-!
ras ir rekreacijos bei atleti-jnepasieke erdvėlaivio “Saliut 6”. 
kos įrengimai. ’ Be to, jie neturėjo priemonių jį
■^EaGO."^' s1kmadieniolpaf.iekti; č“.eriį?s f*?™*?1

, , , .jv- , T ! gali pakreipti erdvėlaivi auks-vakare publikai apleidžiant In> 
ternational Amphi teatrą vy
kusią meksikonir Įvairenybių 
parodą, prasidėjo ermideris 
ir. tūlas Luis Contreras, 24, du 
savo tautiečius 22 ir 24 m. am 
žiaus peršovė per kojas. Po
licija muštynes sustabdė ir so 
viką nusivežė.

NEW YORK. — Asmuo yra 
legaliai miręs, kada jo sme
genys nustoja funkcionavę, 
pritarė tokiai definicijai New 
Yorko daktaru, teisininku, te- w C
ologų ir filosofų grupės susi
rinkimas, aprašytas AMA žur-< 
nale. Naujoji technologija pa
darė, kad smegenys gali funk
cionuoti, nors širdis ir kvėpa
vimas yra nebeatgaivinamai 
sustoję, kūno organai nebe- 
funcionuoja ir pereina į disin- 
tegracijos būklę, kurioje ne
bėra jokios asmenybės, ra
šoma to susirinkimo rezoliu
cijoje.

WASHINGTON. Amerikos

tyn arba žemyn, kairėn arba de
šinėn, tuo tarpu rusų kosmonau 
tai tokių priemonių neturėjo. To 
kiam erdvėlaivio pakreipimui 
reikalingi degalai, o sovietų kos
monautai degalų neturėjo. Kad 
erdvėlaivis būti lengvesnis, ru
sai iš viso mašinoje neturėjo 
krypčiai keisti į rengimų. Kada 
paaiškėjo, kad nepajėgė “Saliut 
6”, pasiekti valdžia Įsakė kosmo
nautams pasiruošti nusileisti že 
mėje. Kosmonautai nusileido. At 
rodo, grįžo sveiki. Jie nusileido 
pirmadienio vakarą, o žinią apie 
jų nevykusią ^kelionę paskelbė 
tiktai antradienio vidurdienį. 
Oficialiai sako, kad neveikė 
“Sojuzo — 25 mechanizmas, ku 
ris erdvėje turėjo įsijungti' į 
“Saliut 6” mechanizmą. Kaij 
jis galėjo įsijungti, jeigu nepa
siekė?

Užsieniečiai, gyvenantieji Mas 
kvoje. spėliojo, kodėl sovietų 
“Sojuzas — 25“ nepasiekė erd
vėje buvusio “Saliut 6”. Vieni 
mar . kad sovietu mokslininkai

ALA pareiškė, kad 45*% atsa 
kiusių ligoninių perspėjo, jog 
nustačius kainų kilimui ribą bū 
tų sumažintas arba visiškai nu-

abortu oponentai, balsavo 
prieš dauguma paskutiniais 
metais pasiūlytų įstatymų su
manymą socialinės gerovės rei 
kaalis, tokiais kaip mokinių 
“businimas", gyventi butai, 
motinu ir vaiku sveikatos, C 4.
skurdo ir i 
mos, karišku išlaidu mažini- 
mas. sveikatos ir ligų kontro
lės programas, prieš bėdos 
darbus ir prieš aplinkos taršos 

jie norėję pabėgti iš komunistų Į įslatymdavystę. Taip pat prieš 
valdomos Čekoslovakijos. Ten! federalinėmis lėšomis finan-

Abortų teisių ^Akcijos Lyga nu .nepadarė tikslių apskaičiavimų, 
statė, kad 22) kongresmanaij pabar aiškėja, kad jie neturi

— Sovietų kosmonautai, iškel 
ti į erdvę šeštadienį, nusileido 
Azijoje pirmadienį. Jie nebuvo 
pakankamai aukštai iškelti.

tikslių priemonių, žemėje netiks 
lumas gali būti nedidelis, bet er
dvėje jis jau pasidarė didesnis, 
net 300 pėdų. Kitas spėliojimas 
sako, kad sovietų kosmanautai 
būtų galėjęs dar kartą bandyti, 
jeigu būtų turėję pakankamai

maitinimo progra-i degalų. Atsargos buvo tik 5 die-

sumetimais jie atskrido j Vo
kietiją. Keleiviai pasakoja, kadi
♦* « • S . ■ ■ • » « . .

nom. Jeigu butų dar kartą ban
dę. tai nebūtų turėję degalų nu
sileisti.

— Ispanijos policija suėmė 
grupę teroristų, kurie praeitą

jie turi dirbti valandas ir gauna; suojamus abortus nepasiturin.ševtadienį trijuose miestuose ap 
labai mafrj atlyginimą. -čioms moterims. _ J šaudė politinių priešų namui.



jau nebus lejigva. Bet išnaikip- 
ti įmanoma, jei to siektų spau
da. 'organizacijos V pavieniai 
asmenys. Visi visoms jėgoms.

Visi be jokių ginčų sutinka, 
. kad Girnakalis yra kvailas, kaip 
Ibato aulas. Taip pat tikra tiesa, 
kad priviso kaip tarakonų vi
sokių bendradarbiautojjų, tiltų 
statytojų ir sovietiškų graždan
kų karabelninkų. Jie patys iš
nyks, kai už kolaboravimą ir 
Sonneafeldto doktrinos vykdy
mą negaus rublių nė dolerių.

Okup. Lietuvoje kovotojai 
prieš rusus ir kolaborantus tu
rėjo slapius vardus, juos turi 
pasirinkę ir išeivijoj savo ii- ar
timųjų apsaugai nuo tų pačių 
rusų kolaborantų.

Siga Pasilytė
Gudrus jaunikis

prieškariniu laiku trenerio ir moderniu laiky sportininko dialogas

Inteligentiškos moterys
((Feljetonas)

Seniau . inteligentė moteris 
tau tiesiai į veidą, neduos. Ji pir 
miau pasakys:

— Aš — inteligentiška mo-' 
tjėri-... Ar tu nori gauti į snu
ki?...

■ Ir, nors pasirinkimo čia pa
prastai nebūna, vistik smagiau 1 
Xepalygins^: kur kultūra, in
telektas, o kur tiesiai — negra
žiai -r- į snuki!... ,

Aš v.iiada gerinu jntefigęn- 
tįšką motelį. Ji tau paprastu 
nagu savo nosies nekrapštys! Ji 
pirma nusidažo nagus raudo- 
Hai, ir tik paskui juos kiša Į ni- 
fį. Inteligęntįška siela supran-: 
ta meną!

Kai inteligentiška moteris; 
įlipa j tramvajų, ji tuojau pa-, 
rodo, jog brangina laiką. Jeigu 
pirštu nereikia iškrapštyti už
pakalinių dantų arba burna tuo 
laiku užliptą kramtoma guma 
(pirmas inteligentiškumo požy- 
piis!), kultūringa motelis tuo
jau išsiima nijltiptpvą ir tave,’ 
šąįja sdintį. apibarsto. Ląimė 
drauge dalyąuti atnašavime 
“'grožio” dievui!

*v. i • •

Inteligentiška moteris nešau
kta “vyrai, aš jau girtą.-” Ji ty
liai nueina, kur rejkia ir ateina 
šviežia kaip rytąs ir tuščia kaip 
statinė, į kurią možna pradėti- 
js ngųjp pi|tj... Vienas niąlouu- 
ipas su tokia poniute darbuotis 
vienoje srityje!... Ji tau nesu
šuks; “Ęi, tu, ten, nesnarpsok, 
gerte!...” Ne, ji tavęs lyg tuš
čios kokios vietos, “tu, ten” ne
pavadins! Ji gražiai patrins sa
vo keliuku j savo kelį, vos at
keldama blakstienas, lyg per 
dūmus pažiūrės j tave “degan
čiu” (paprastai, alidrėkusiu...) 
žvilgsniu, gal atsidus, ir ronr.m-. 
tiškai, pratars: “Ponas, išgersim 
mudu!” Jokių ten žiakčiojimų-

Inteligentišką moterį ir na
mo vežti nėra bėdos. Ji tau liet
sargiu auto langu nemals, rė
kaudama, bet arba tyliai kvatos 
susiriesdama viena užpakalinėj 
sėdynėj, arba apkabindama vai
ruotoją kalbės: “bai bai, aš mie
gu!” ir vis virs savo trim šim
tais svarų ant vairą laikančios 
rankos...

Aš jeigu kada vesiu, lai tik 
labai inteligentišką moterį. Gal 
būt, taip ir paskelbsiu:

“Riebus ir naivus idealistas 
ieško panašaus išsilavinimo 
draugės. Atsakysiu visoms. Pa
slaptis užtikrinta, todėl vyrai 
nerašinėkll*.

Inteligentės. įsidėmėkit! Nie-; 
kas tfirtp .nepuošia moteries, kaip

Geraširdė žmona tuoj po ve
dybų: “Praimti, mano brangiau 
sis, aiškiai matau, kažkoks de
besis slegia tave. Aš noriu, kad 
tu man tai pasakytum, nes da
bar tavo vargai yra jau bend
ros šeimos, taigi mūsų — abie
jų vargai”.

Vyras (visur pabrėždamas 
“mes” vietoje “aš”) : ‘Taip, bran 
gioji, taigi... mes gavome laišką 
vakar iš Bostono... nuo mūsų 
pirmiau mylėtos merginos. Tai 
ji — žada mus skųsti teismui už 
— suvedžiojimą meilėje...

SZNEKUTIS IR GEGUTĖ
(Per daugel sąvę mylėti 

negražu yra)
Sznekutis pauksztelis, kurį 

lenkai szpaku, o vokiecziąi sztaa 
r u vadina, pateko į miestą. Be
gyvendamas namuose pono isz- 
simokino žmonių kalbą supras
ti, o kad isz netyczių atsidarė 
durys gurbello, sznekutis is^ 
truko isz nevalėš- ir' sugrįžo’ j 
girę.

Tada susilėkė daugelis . viso
kių paukszczių pas szenekiiiį, 
ir sznekutis jiems pasakojo apįęj 
visokius labai, .gražipš dąjkiiis. 
o paukszteliai klausė. ^iši 
paukszteliai negalėjo atsidžįąug 
ti pasakomis sznękuczio, o ge
gutė nenorėjo klausyti, bet per
traukė kalbą sznekucziui ir pa
sakė jam teip: viskas tai maž
možis yra, bet tu pasakyk mums, 
ką žmonės apie mus szneka? 
kurio giesmeles kolabiausei pa
giria ?

— Isz visų yra kuolabiausęi 
pagirta laksztingala, ji tikrai- 
grynai, tikrai saldžei, kaip pri-! 
gųl, mielai dainuoja, kalba žmo 
nės — atsakė sznekutis. ii

— Hm, negerai... o po laksz- 
tįngaląi kas yra labjausei pagir
tas? pąklaųsė gegutė.

— Girdėjau žmones la
bai giriant vyturiuką; jie szne- 
kėjo, kad tas pauksztelis szven-' 
,ląs giesmes labai nobąžnąį, la
bai saldžei gieda, ir už tai visi 
vyturiuką myli ir gūodoja, at-* 
sakė sznekutis.

— Na, tiek to! o daugiaus ką 
gi labiausei pagiria? paklausė 
gegutė.

Su didelių džiaugsmu kląu 
so giesmių kregždžiukės, ir dėl
to pavasaryje visi laukia jos 
sugrižtanezios isz svetimų sza- 
lių; kožnas žmogus su malonę 
priima ją į savo namą ir jos 
lizdo niekam nevalna pakuszin-' 
ti. atsakė sznekutis. — o apie 
manę kaip-gi žmonės szneka, ar 
labai giria mano giesmes?

— O apie tavę niekados nekal
bėjo, nieko negirdėjau, atsake 
sznekutis.

Tai labai neiszmintingai Jie 
žmonės daro: mano balsas ir 
mano giesmės kuogražiausios 
yra už visų; dėlko jie manęs ne
girta. dėlko neszlovina? Asz, asz 
visų girių didžiausia giesminin
kė! O kad jie apie manę gerai, 
neszrieka. lai asz pati isz visų 
šylu szauksiu, rėksiu ir apie sa-'

inteligentiškumas. Nei keturi, 
penki ar septyni divorsai, nei 
areštai už girtą važiavimą, nei 
kitp panašūs gabumai! Todėl, 
kviečiu į intelektualinį bendra
darbiavimą, draugės! Tegyvuo
ja liauni linija, kad net liupsė- 
tų, ir tegyvuoja švelnus, jaukus 
priėjimas prie vyrų, o ne tiesiai, 
be paklausimo, tuojau į snukį- 
Mandagumas, esą nieko nekai
nuoja, bet viską nuperka.

Galva Bastučio
(Vienas iš Arėjo Vitkausko 

slapyvardžių. Teikia skaityti ne 
kaip “kopūsto galvą.”, bet ita
liškai: Galva kdip'pavardėj to 
išradėjo Galvani, ir Bastučijo 
— kad skambėtų “itališkai”...).

. .“GERI VAIKAI”
Gerų tėvų vaikai, 
gerai išauklėti, 
0 kai ima žaisti gatvėj, 
tai baugu žiūrėti.

Tėvas taria savo vaikui, 
Moko kaimyno vaiką, 
Kad kambaryje jie praleistų 
daug naudingiau laiką.

Netriųkšmąukit, vaikai, gatvėj — 
A&įų nedarykit:
Geriau būkit kambaryje, 
Knygą paskaitykit.

Kai geri vaikeliai skaitė 
Knygas pas kaimyną, 
Iš esamų spintoj knygų 
padarė šiukšlyną...

Tadas Dūdelė
U Prisipažino, kad kvailas

Tūlas Vienybės bendradar- 
biaųtojas, pasivadinęs Girnaka
liu, mėgsta pamokslauti ir kitus 
mokyti. To laikraščio 16 nr. jis 
tarp, kita ko taip rašo;

—■ Mūsų visuomenėj niekad 
anonimų netrūko, o ypač pa
gausėjo besiskaldant. Jų auto
riai nori likti nežinomi, bet yra 
baisiai kvai/i, dažniausiai ne
sunkiai išaiškinami.

...Kur daug įsiveisia. sunku 
išnaikinti utėles ir tarakonus. 
Anonimininkai gi yra visuome
nės tarakonai. Juos išnaikinti 

Pikčiurnos pyksf», kad kan. V. Za- 
£keP4b t»esa ir teisybe, 

kajp seniau i* skelbė, nors polemiką 
spaudoje salima pavaizduoti virš 

esančiu piešinėliy

savo grojus darbus užsipelnys 
ant to, ' A “L

(Pamokslai Isrpinties ų* Tei
sybės, 1906 nj. 3-čia laida).
Kam duot, kam suvyniot?...
Tokia antrašte rašo Kazys Mi

leris “Tėviškės žiburių” 40 pr. 
apie skelbimus ir skelbėjps JAV 
ir Kanados komunikacijos insti
tucijose. Apie pardavėjus ton 
taip rašoiųa:

— Amerikoje .pardavėjas turi 
turėti daug visokių ypatybių ir 
.dar kažkokią magišką jėgą. Sa
ko, kad geras pardavėjas ir Sa- 
haroj gali įsiūlyti bei parduoti 
maišelį smėlio. Visi esame gir
dėję apie šepečių ir namų apy
vokos reikmenų pardavėją, ku
ris pasibeldęs tik laukia durų 
atidarymo, kad galėtų į tarpdu
rį įkišti, savo koją. Po namus 
vaikščiojančios kosmetikos par
davėjos pasisekimo paslaptis 
yra sugebėjimas įtikinti namų 
šeimininkę, kad . ji turi kažko
kio ypatingo grožio, kurį jos 
siūloma kosmetika gali išryš
kinti ir iškelti. O pirmą premi
ją laimėjo tas pardavėjas, kuris 
ūkininkui, turinčiam tik vieną 
karvę, , pardavę dri (melžimo 
mašinas ir išsivedė tą karvę kaip 
įmokėjimą...

Autorius rašo ir apie, pirkėjus 
apskritai, taip paį apie lietuvius:

— Lietuviai nepriklauso prie 
tų lengvai. įkalbanįų -pųkėjų. 
Atsimenate, kaip mes čia atva
žiavę nustebinome kanadielį- 
prekybininką, kai pradėjome su 
juo derėtis dėl jo kainų^ Iš pra
džių js nesidavė įtraukiamas i 
derybinį pokalbį,“Bet vėliau lai 
prigijo. O gal jis'pradėjo išmok 
ti, kiek nuo tokio atėjusio pla
čiakelnio užsiprašyti? Lietuvis 
pirkėjas yra taip pat oportunis
tas: jis ieško kur ir kada pigiau, 
labai žiūri kokybės. Bet ir jam 
kartais atsitinka ?taip, kaip tam 
ūkininkui Darbėnų miestely: 
:tas iš kažkodėl Teskubančio po- 
įnaičio ■ nusipirkmeilgą-. grandinę 
gyvuliams! rištįį %ėt;,kai ją; pra-r 
■dėjo tempti į savo yežijną,, pa
imate, kad. kra u tuvipinkas dėl

Nežinomo dailininko iliustracija, siūloma "Saujos skatiku" 
'į * ' • antrajai laidai.

-  ——■—’ • Kad būtų linksmiau, Ma- 
McgoryČiuS Igaryčias užbaigiame Arėjo Vit-
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• Daųgųjna ąnięrikięčių no
ri puti autobuso priekyje, baž
nyčioje prie išėjiino durų, o va
žiuodami mašina — viduryje 
kelio.

• Dažniausiai laimė ateina 
pas tuos, kurie neturi laiko jos 
laukti.
r *

• Vienas turėjo ląbaj gerą 
širdį, jis laukdavo, kad drąu- 
gus ištiktų nelaimės ir jiems ga
lėtų padėti.

• Seniau didžiatislą ir gra
žiausią muilo btirlnflę Išpučia
Vaikai, o dabar PJtiladclpfti- 
jos pseudopolilikit rrai.

vę sznekėsiu ir savę girsiu ir 
szlovinsin — pasakė gegutė.

— Gali girfiesi, vienok žino-’ 
nės apie tavę ncsznckės — isz- 
tarė sznekutis.

Ne tas bus pagirtas, kurisį 
pats giriasi, bet tas, kuris pei-’

• Vienas buv<> ląjp labąi gir
tus, kad nė su savim nesusikal-, 
Ij^jo .Prie vąišių stalo manda
gios moterys nesiginčija dėl 
skopjo, o vąlgo. Stonio klausi
mus aptaria vėliau šeimininkei 
negirdint. . s ... . . .

atsapgųmo ją yra prisirakinęs 
prie krautuvės slenksčio...

Žodžių skambėjimai, 
meilės kentėjimai..

O, Anastazija, — 
tai bent ukazija: 
visą invaziją 
j dūšios Aziją, 
kaip’buržiiajiiją, 
tu padarei — 
dabar situacija; 
tą agitaciją, 
kaip kombinaciją, 
į baigiamą staciją 
jau įvarei! 
Tebus koalicija! 
Su gilia erudicija 
ir su repeticija, 
smarkia ambicija, 
dūšios patridja, 
širdį praryk — 
duosiu aš sankciją: 
tegul garankščiuoja

IEH
r

dūšią, aš — dangčiu ją!... 
liūdesiu lanksčiąją, 
leidžiu —- daryki...

Arėjas Vitkauskas
Prie Nevėžio,

1929.VII.15

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
.. (Tęsinys)

Teisininkai eidami išvien su liaudimi, balsuosią už 
kandidatus į Liaudies seimą. Taip pat pritarią Lietuvos 
darbo sąjungos platformai.

Teisininkų susirinkimas visais baldais priėmė rezo
liuciją, kuria visiškai pritaria Lietuvos darbo sąjungos 
platformai, kviečia balsuoti už Liaudies seiman išstaty
tus kandidatus, sveikina Liaudies vyriausybę ir esą pa
siryžę jai padėti kuriant liaudies gerovę, sveikina Tei
singumo ministrą Povilą Pakarklį, sveikina politinius 
kalinius, kovojusius dėl liaudies teisių, sveikina Raudo
nąją armiją mūsų išlaisvintoją, sveikina Sovietų s-gą ir 
jos didįjį vadą draugą Staliną.: ’

Užsienio telegramos
DAILY TELEGRAPH

London, July 15, 1940

Vandalai ir Jericho siena
Jaunas kunigas buvo paskir

tas tikybos mokytoju. Per pir
mąją pamoką jis norėjo žinoti 
mokinių pažangumą ir klausė 
vieną mokinį:

— Kas nugriovė Jericho sie
ną?

— Būkite tikras kunigėlis, 
kad ne aš, — teisinosi išraudęs 
mokinukas, o kunigus jam sa
kė, kad už tokį atsakymą turėtų 
būti nubaustas. Viena mergaitė 
norėjo pagelbėti savo draugui 
ir tvirtino:

— Algiukas yra geras moki
nys ir geras berniukas- Jis nie
kuomet nemeluoja.

Jaunasis kunigas nuėjo pas 
seną kleboną ir jam viską pa
sakojo. Klebonas šaltai atsakė:

— Dėl tokio dalyko nereikė
tų jaudintis, čia vasaros metu 
kartais siaučia: vandalai. Komi
tetas paskirs pinigų ir sieną bus 
atstatyta...

kausko šešiaeijiu “Apatijos apa
tija”:

Panelę Apatiją 
vyrai klapatija — 
vedybas jai suokia, 
liet ji nesi tuokia... 
(Kalbėdami tą patį, ją 
ir įvarė į apatiją...).

• Korespondentai norėjo ži
noti, kodėl sovietų sportininkai 
yra geresni? Pabėgęs vakarus 
sjKirtininka.s jiems aiškino: “Ma
tote, sportininkai turi būti geri 
bėgikai. Mes treniruotėse ir rung

J

vq ty ėse įsivaizduojame, kad prie 
baigmės yra tarybinės valstybės 
siena ir prasideda užsienis.

• The Com medy Center, pra
nešdamas gerą žinią, kad pręz. 
Carteris planuoja visai naują 
gerovės ir šalpos programą, pri
kergė blogą žinią apie pradėji
mą los programos Panamos ka
nalo atidavimu.

Estonian Elections. Estonian and Russian flags flew, 
side by side throughout Estonia for the opening of the 
elections to the Estonian Parliament.

Lithuanian Elections.—Of 79 Deputies elected in the' 
Lithuanian Parliamentary elections 80 per cent, belong? 
to the Communist party, reports the Swiss radio.

MANCHESTER GUARDIAN
London Edition, July 15, 1940— Monday .

BALTIC STATES VOTE THEIR FUTURE STATUS
; July 15,1940. ' ;'

Elections took place yesterday in the. three Baltic 
States: Latvia, Estonia, and Lithuania to decide the fu-i 
ture status of the three countries. Moscow radio states 
list of candidates. In each case their programmes arė1 
for list of candidates. In each case their progFaihinės’ are 
similar and.include— . , ...;' ,.:i....

Alliance with the Soviet Union.
Democratisation.ofthe Army.: ;
A purge of the representatiyes^pįi^e^Tj^į'eglj^ė, 

from State and municipal posts.:;--^
Suppression of Fascist press; hPdiV6fgahizaitidnbi0
Increased wages and Social
Land for landless;peasaptsNiF puhmii. acn
Moratorium on all peąšąiit' dfebt|-£6 . \
Legislation htthg^rigRt of 'free'speech* “organiza^p^ 

and the right to strike.
A large vote was expected) for citižęhš whop’di'd-'het go; 

to the poll would be consider^^ps^WtHė:^or^^^TW 
death penalty will be imposed
and portraits of Stalin have been p.romin^ųt^^rades 
and on platforms^ — Associated.Press.F-f-L^.^

DAILY TELEGRAPH ?'-
London, July 16,1940 — Mondays ? -•

BALTIC LANDS -NOW COAĮMUNIST
ELECTION ‘‘VICTORY” .

From Our Own correspondent 
HELSINKI, -Monday

The results of the Baltic States’ elections will be 
declared on Thursday, but a 100 per cent. Communist 
victory is alredy assured because the other: parties did 
not compete Voters had to submit passports for stamp
ing, which ensured their being “people’s friends,” ndm 
voters becoming “people’s ęnenūes.”

A workers’ mass demonstration at Riga conclud 
ed with a song in Stalin’s honour. The conversion of the 
Baltic con tries into Communist States is entirely .• due 
to Hitler’s desire to curry favour with the Soviet, and 
his inability to put up any opposition. ...

THE EVENING NEWS' V-N
London, July 15, 1940 —Monday -4 /U 

BALTIC STATES POLL - —
Moscow Says People Sing Russian Songs

Parliamentary elections have taken place,-4states 
Moscow radio, is Estonia, Latvia, and; Lithuania.*

(The elections are expected to result in these JBaltie 
States eventually joing the Soviet Union as„ -fėderat 
ed republics.)

According to messages from Tallin (Estonia), Ri
ga (Latvia), and Kaunas (Lithuania) quoted by the 
Moscow radio, the people carried Red flags.besidęš their 
own national colours, ahd sang Russian songs.

(Bus daugiau) ; ’ /„
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Vilnius dar iš šian dien akiai yra patrauklus

(Tęsinys)

silikusį Japonijos laivyną

sąskaitos

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

DIDELES ATSARGASTURINTI

taip pat prašą tame name , išsi
nuomoti vietos jų parodoms.

Sovietų S-ga vedanti derybas 
su privačiomis apsaugos Įstaigo 
mis, kad tos apsaugą parodai pa-

L. A. miesto valdyba- turėsianti 
parūpinti apsaugą lauke, prie 
konvencijų centro.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Pis mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams Įsigyti.

vandeniniai laivai. Per ši karą 
dėl vokiečių povandeninių laivų 
antpuolių Antastė neteko 6000 
vien tik prekybinių laivų, • ku
rių vertingas krovinių svoris su-

1 darė kelis milijonus tonų. Be 
viso to, buvo torpeduota ir pas- 

j kandinta 18 didelių, gerai ap- 
i ginkluotų kreiserių, 10 linijinių 
laivų ir 39 eskadriniai mininin- 

•kai. ši liūdna statistika parodė, 
kad povandeninis laivynas yra 
labai efektyvus ir perspektyvus, 
nors turėjo-dar daug netobulu-, 
mu. Dėl to nenuostabu, kad tai
kos metu tarp pirmojo ir antro
jo pasaulinio karo didžiosios ka

nas’ dideb’s tarybinių- moksHnm 
kų įnašas. Kaip ir hidrolokato-; 
rius, radiolokatoriiis greit išpo-‘ 
puliarėjo ir buvo su -atitinkamo-'

mis modifikacijomis pritaikytas 
zenitinėje bei pakrančių artile
rijoje, taip pat kariniame jūrų 
laivyne. Radiolokatoriaus dėka 
povandeniniai laivai galėjo ne tik 
sužinoti apie artėjantį priešo 
lėktuvą ir laiku pasinerti, bet 
taip pat nakties metu taikliai 
torpeduoti priešo laivus, šis tor 
pedavimo būdas buvo pavadin
tas radiolokacine atakąp-kurią

i* Ą. Times dienraščiui
—LosahgeĮiskis jlietuvis Vincas 

Kazlas ■ šaą. ųvasarą gerai, pasi
reiškė ’su laiškais. parašytais L 
A. Times dienraščiui. Liepos 19 
d. išspausdintas: jo -laiškas, pa
vadintas ’“Spy-Charge”. Gan įl- 
gokas,?hor3;.paprastai. amerikie
čių laikraščiai: linkę p trumpų at

davo diversines grupes, ■ pervež
davo strategines medžiagas, už
minuodavo priešo- -uostus - ir. kt.

Sparčiai besivystant aviacijai, 
iškilo -reikalas dideliais- atstu
mais stebėti priešo lėktuvų skri 
drmą. Hidrolokatoriaus princi
pu . buvo sukurtas y-radiolokato- 
.riūš, kuriame įvietoj siunčiamų 
ultragarsinių impulsų buvo pa
naudoti ‘oru -sklindantysradįbim

1739 So. HAIaSTED ST_ CHICAGO. ILL <06™
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4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 
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LAST YlAA 1BCO SCHOOL* 
AM «MH
THE AOCf OP S AND I 
WERE KHXED BY MCTOft’ 
VEHICLO * THS U.S.' 
CMAJRUI4 M- MAYRS/

Or THE CHICAGO
UCTOS? CLUB, ASKS
TO 3E FSPECJAU.Y AJLERT 

CMruEĄSN NOW THAT
SCHOOL IN SESSION

Sparčiai tobulėjant triukšmo 
pelengatoriams bei hidrolokaci- 
niams^ įrenginiams, povandeni
niam laivynui iškilo dvi naujos, 
labai aktualios problemos: suma 
žinti savo laivų keliamą triukš
mą ir surasti būdų priešo hidro-

Investavimo 
neša

Jau tuns laika* atspausdintą ir galima gauti toygų tintoje
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davo smarkiai susilpnintas. Be 
to, vokiečių mokslininkai išrado 
specialių maskavimosi priemenių 
skirtų povandeninių laivų apsi
saugojimui nuo priešo persekio
jimo. Pažymėtina povandeninė 
patranka, šaudanti specialiais 
cheminiais sviediniais. Fersekio 
jamas povandeninis laivas iššau 
davo priešo pusėsn sviedinį, už- 
t isytą anglies rūgšties jungi
niais, kurie sukeldavo audringą 
reakciją. Didelėse vandens ma
sėse atsirasdavo dujų burbuliu
kai. £i burbuliukų siena gerai 
atspindėdavo priešo hidrolokato- 
rių ultragarsinius impulsus, duo 
davo aidą, nuslėpdama tikrąją 
povandeninio laivo vietą. Vėliau 
atsirado klaidinantys judantys 
taikiniai. Persekiojamas povan
deninis laivas paleisdavo specia 
lios konstrukcijos torpedą, ku
ri, lėtai plaukdama, skleisdavo 
stiprų imituotą povandeninio lai 
vo triukšmą. Priešo hidroakusti 
kai torpedą palaikydavo tikru 
liaivu, o tikrasis laivas pakeis 
davo plaukimo kursą ir pabėg
davo.

Japonų mokslininkai savo hi- 
droakustinių tyrinėjimų rezulta 
tus labai slėpė. Gal dėl to dau
guma jų hidroakustinių gudry
bių buvo išaiškinta tik po karo. 
Paminėtinas vienas toks karo 
pagaigoje įvykęs atsitikimas.
" Vienoje Ramiojo vandenyno 
salos prieplaukoje stovėjo ame
rikiečiu kariniai laivai. Nors 
iki Japonijos krantų salą skyrė 
daugiau kaip 1000 jūrmylių 
(jūros mylių — 1852), bazės 
hidroakustikai nepertraukiamai 
klausėsi “jūros balso” — gal 
pasigirs artėjančio priešo laivo

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

knygelės

Ričardo Daunoro koncertas
JAV Lietuvių Bendruomenės j las atsiliepia į to dienraščio vie- 

šventės programoje buvo įrašy- ną vedamąjį, kuris buvo išs- 
tas Ričardo Daunoro rečitalis, spausdintas ryšium su dienraš- 
Wflshire-Ebel salėje, rugsėjo 251 čio reporterio Robert C. Toth 
d- 3 v.ip. p. Koncerto salėje da-'.Maskvoje tardymu ir iš Sovietų 
lintose programose įrašyta, jog S-gos išvarymu.
rengėjas yra Koncertui ruošti ko „ ..

... ... t r- i d i V. Karias rašo, jog Vakarų paimtetas, globoja JAV Lietu. Ben! ,. ., . , * .
j ■ . , j isauhs nepilnai supranta sovie-druomenes Vakarų apygarda.’—. . , T, .....Itin j galvojimą, kas nesmpineja

Publikas buvo daug. Progra-' Sovietų s-gos naudai, tą ten lai- 
rna spausdinta, bet pirmojoje ko šnipu. Aprašyta, jog nemažai 
koncerto dalyje jos nesilaikyta, lietuvių iš Amerikos vyksta į 
tad prieš kiekvieną dainą pats 
solistus Ričardas Daunoras pa
sakydavo publikai kokią dainą 
dainuos. Publika negailėjo solis 
tu i if akompaniatoriui Algiui 
Draugeliui plojimų, o jiedu ne
pašykštėjo savo meno ir daugiau 
negu programoje įrašyta.

Tiesa, programoje išspausdin 
ta, Jog Algis Draugelis fortepio- 
nu-paskambins du savos kūry
bos dąlykųš. bet taip tik ir liko 
programoje 'išspausdinta, kodėl 
neskambino, - nepranešta.

Apie Ričardą Daunorą lietuvių 
spaudoje nemažai rašyta, recen
zuoti jo koncertai buvę kitose 
lietuvių’kolonijose. Algis Drau
gelis yra .losa'ngeliškfe, čia au
gęs, ęia~; mokęsis; Dirigavimo ir 
kompozicijos; r. mokėsi. Pietinės 
Kalifornijos7 £universitete. ,1975 
m. Įgayę- stįpepdijąrir-išvyko stu 
dijomų Prancūziją. Programoje 
rašęrnąi: jogįlA; Draugelis tebe- 
tęstac^tųdijąs- Paryžiuje. Jo tėr 
vai gyvena-jnętoli Los Angeles, 
Arcadia miieste,

Koncertas f engtas .'’amerikie
čių o -nęcpar^)ijoš salėje, nes į 
tautinių, mažumų -salės nelengva • 
prisiprašyti-amerikiečių recen
zentų. Los Angelės Times dienraš 
tis, rugsėjo 28 dienos numeryje 
muzikos apžvalgos skyriuje -iš- 
spausdintf' gan;trumpą straips 
helį apie.'koncertą, antrašte — 
“Daunoras ■ Šings - at" Wilshire 

■ ■* ■ '■

' Pirmuoju; sakiniu paminėta, 
jog Daunoras, yra. jaunas, Lietu 
voje- gimęs-, ’dainininkasbo
sas,.Peržvelgęs dainuotas'dainas

-Parodos konvencijų centre
. ‘L. ĮA. Times spalio 5 dienos 
numeryje aprašo, jog nuo lapkri 
čio 9 fki 29 dienos konvencijų 

■centre būsianti Sovietų S-gos 
.surenkta paroda, angliškai pa
vadinta: “Expanding peace and 
friendship between the United 
States and the Soviet Union”.

Tame pat -name ir tam pačiam 
laikui salę išsinuomoti nori ir 
daugiau kas; būtent: žydų fe
deracijos taryba nori surengti 
parodą, kaip Sovietų S-je per
sekiojami žydai; Amerikos na
cių partija, Amerikiečių-arabų 
komercijos rūmai ir Bendrasis 
pabaltiečių komitetas, kurį su

siliejimų; spausdinimą. V. Kaz- daro estai, latviai ir lietuviai,

ar jo torpedų triukšmas. Tačiau 
tą dieną jūroje buvo ramu. Hi- 
droakustinai prietaisai registra
vo tik pakrantės bangų šniokšti 
mą, dugno akmenėlių šnarėji
mą ir pakrantėje plaukiojančių 
žuvų sklrid iamą triukšmą.

Stiuga prieplaukoje sugriaudė 
jo vienas po kito keli galingi 
sprogimai, i orą šovė ugnies, ga 
rų ir dūmų .-dūliai, pažeisti lai
vai ėmė staigi i grimzti.

Ilgą laik t amerikiečių kariniai 
specialist, i laužė galvas, iešda- 
mi naujo nepastebimo priešo, ta 
či u veltui. J pagalbą atėjo pats 
vandenynas, po kurio laiko iš
metęs į krantą baltais hierogli
fais išmergintą stambios -„tor
pedos nesusprogusią dalį, kurio
je gulėjo japonų majoro-mirti- 
ninko (kamikadzės) lavonas. 
Bet kodėl torpedų nepastebėjo 
hidroakustiniai prietaisai? Į šį 
klausimą pavyko atsakyti tik po 
karo, kai tarp daugelio jūrinių 
trofėjų amerikiečiai aptiko; ja
ponų slaptą kino juostą apiel jū
ros garsų imitavimo būdus. įPa- 
aiškėjo, kad kamikadzės vairuo
jamų “gyvųjų torpedų” sraigtai 
gerai imituodavo žuvų skleidžia
mą triukšmą.

Beikia pripažinti, kad karo 
metu įvairių jūros gyvūnų sklei_ 
džiami triukšmai sudarė daugį 
nemalonumų bei rūpesčių hidra 
akustikams. '

(Bus daugiau)

Galima taip pat ir£sllakyti paltu, atsluprtvi čak| arba nwwy prk 
nurodyto! kalno* pridedant 50c. pertluntlm© Ulaldoma.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ 
įsteigta 1923 metais. Tel 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Sūšodthrjffidtrich'-ą voeah < instni-

*At*Mr^rrecerą®ntasrLe- 
^s. SegalfbSgja,. .^sakydamas,' 
jėg: E^unoras-i'was styMshly- aė- 
companiedLč fbyi? - pižūiEt- Algis 

gerai-verti-

okupuotą Lietuvą, kaip jie ten 
suvaržyti, kaip ten tik penketą 
dienų teleidžiama Vilniuje būti, 
o jei išleidžia turistus į dar po
rą miestų, tai yra lydimi KGB 
agentų. Nuvažiuoti aplankyti tė- 
,viškę ar artimųjų giminių ka
pus — neleidžiama.

Taip, sovietinės valdžios aky 
se, kiekvienas užsienio korespon 
dentas laikomas šnipu.

Soviet Detention kitas Vin
co Kazio laiškas, išspausdintas 
L. A. Times rugsėjo 8 dienos nu 
meryje. šiame laiške aprašoma, 
kaip okupantai persekioja lietu
vius. Aprašyta prof. Jono Kaz
lausko ir Mindaugo Tamonio nu 
žudymai. mais
. Paminėti faktai, kad bolševi- 

-kai nepalankius jiems lietuvius 1 Y*1 •
kankina beprotnamiuose. Mini-' 1914-1918 m. pasaulinio karo 
mos suimtųjų Algirdo Zipres, metu buvo plačiai panaudoti po 
Viktoro Petkaus ir Antano Ter 
lecko pavardės.

. šis V. Kazlausko laiškas pa
rašytas ryšium su Honoluluose 
buvusiu pasaulinės psichiatrikos 
kongresu,. kuriame priimta re
zoliucija, ’ smerkianti Sovietų S- 
gą, kad ji politinius kalinius kan 
■kiną beprotnamiuose. Žinoma, 
sovietinė- delegadija tą neigė, ir 
tvirtino, jog Sovietų S-ga tokių 

I priemonių nenaudoja.
V. Kazk) laiškas prisideda prie 

dienraščio skaitytojų nuomonės 
sustiprinimo, kaip žiauriai So
vietų Š-je elgiamasi su žmonė
mis. ’ ’'■ 
■ Spalio 2 d. L. A. Times išspaus 
dino savo’bendradarbio Dan Fi- 

' sher straipsni “Soviet Dissident 
■Movement Still Alive but Di- 

. šriy”.-Paminėta nemažai Sovie- 
tų S-je: areštuotų asmenų, pami
nint,'jog areštuotų esama ir Lie- rūpintų. Laikraštis pastebi, jog 
tuvo-je.

kurio laiko hidrolokaci- pitalistinės valstybės skubiai sta 
įrenginiais buvo pradėtas tesi įvairaus dydžio povandeni- 

apginkluoti ir vokiečių karinis nius laivus, tobulino jų apginkla 
vimą bei navigacinę techniką.1 karo metu sėkmingai panaudojo 
Nors Tautų Sąjunga rengė nųsi amerikiečiai prieš techniškai at 
ginklavimo konferencijas, tačiau ~'1'1 T 
prieš pat antrąjį pasaulinį karą 
Anglija ir Vokietija jau turėjo 
po 57, Japonįj'a — 60, Prancū
zija— 78, Italija — 102, JAV 
— III povandeninių laivų.

Antrojo pasaulinio karo me
tu žymiai ištobulėję povandeni
niai laivai tapo pagrindine jūrų lokatorių veikimo efektyvumui 
laivyno smogiamąja dalimi. Jie sumažinti. Daugiausia pastangų 
atlikdavo dar: Įvairias desanti- j dėjo vokiečių ir japonų moksli
nes operacijas, slaptai išlaipin- ninkai. Greitu laiku pasirodė 

tyrimų rezultatai — vokiečių po 
vandeninių laivų korpusai buvo 
.aptraukiami' dvieju sluoksnių 
gumos lakštais. Išorinis lakšto 
sluoksnis turėjo lygų, slidų pa
viršių, kuris mažino laivo ridro 
dinaminį pasipriešinimą ir kor 
puso keliamą triukšmą. Vidinis 
— akytas ;gumos sluoksnis su- 
gerdavo didelę dalį priešo hidrolo 
katoriąųs . siunčiamos ultragar- 
smės^eh'ergTjbs. Todėl aidas bū-
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Tarkitės, bet nesusitarkite

Bet barzdukinės Bendruomenės vadovybė atmetė 
Dr. Kraučeliūno pasisiūlymą patarpininkauti. Kad ki
taip buvo padaryta, girdėjo ir Amerikos Lietuvių Tary
bos konferencijoje atsakingų pareigūnų padarytą pa
reiškimą. Jie, matote, atmetė Dr. Kriaučeliūno mintis, 
nes jie nori tartis per tarpininkus, bet tesioginiai. 
Jie suskaldė Amerikos Lietuvių Bendruomenę, bet jie 
nori tartis su Amerikos Lietuvių Taryba. Jie net Dr. 
Kriaučeliūną prašė, ka jis pabūtų gizeliu ir jiems pa
tarnautų, įtikintų ALTĄ tartis su jais tiesiai, be jokių 
tarpininkų.

Frontininkų vadovaujamos bendruomenės atsto
vai nori tartis su Amerikos Lietuvių Taryba, bet jie 
visai nenori kalbėtis su Reorganizuotos Bendruomenės 
atstovais. Jie turi konfliktų su reorganizuota Bendruo
mene, turi jų ir su organizuota. Su vienais jie ir kalbė
tis nenori ,o su kitais jie nori pradėti tiesiogines dery
bas, be tarpininkų. Bet koks išrokavimas Amerikos Lie
tuvių Tarybai tartis su suskaldyta Bendruomene? Įsi
vaizduokime, kad jiems pavyktų susitarti su frontinin
kų Bendruomene, tai tada dar liktų kita Bendruomenė. 
Su šita Bendruomene ALTUI būtų sunkiau susitarti, 
jeigu pasitarimai pirma būtų pradėti su barzdukiniais. 
Reorganizuotoj yra idealistai, jie turi principus, jie 
naudoja Amerikoje pripažintas Roberts Rules. Pas 
juos negali ateiti vadas ar vadukas ir pasakyti, dary
kim šitaip, o ne kitaip. Jiems reikia išaiškinti ir įtikin
ti, kodėl šitokia elgsena yra geresnė. Kada žmogus yra 
įstikinęs, kad jis teisingas, tai jis savo Įsitikinimus gi
na. Kada žmogus vadovaujasi tik vado Įsakymais, tai

Tvirtinama, kad gana įtakingas frontininkų vadas, 
barzdukinėje Bendruomenėje užimąs gana aukštą vietą, 
paskirtai delegacijai, vykstančiai kalbėtis su vietos reor
ganizuotos Bendruomenės atstovai, davė tokias instruk
cijas :

— Tarkimės, bet nesusitarkite... \savo įsitikinimus pakeis pagal įsakymą. Organizacija
Šita mintis buvo pasakyta Rytuose vykusiams Ame- yra stipresnė, jeigu ji paremta visiems žinomais princi- 

rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos suvažiavime, patikimi pais, jos nariai yra tų principų ir pačios . organizacijos 
asmenys tvirtino tokią galimybę Chicagoje, ji buvo porą [gynėjai, jie reikalą geriau supranta, jiems lengviau 
kartų paminėta ir Chicagoje vykusioje Amerikos Lietu-i gintis.
vių Tarybos konferencijoje. Jeigu šitas dalykas būtų tik
ras, tai jis aiškiai.parodo, kad frontininkų valdomos or
ganizacijos vadai ir vadukai nenori susitarti. Jie gali 
“tartis”, bet kai reikalas artės prie susitarimo, tai jie 
išgalvos koki nauja dalyka ir nutrauks visus pasitari-< muilui nuuo icmaiua. j.v

& T. .. ... !ta negrobia Vasario 16 dieną sudėtų pinigumus Tiri cm •malrn naiQPin io. ° r. o c

Pranešimai iš okupuotos Lietuvos

Su reoganizuota Bendruomene šiandien ALTAS 
neturi jokio konflikto. Ji pripažįsta darbo padalos prin
cipą. Ji pripažįsta ALTO pirmenybes politikoje, o pati 
stengiasi tvarkytis kultūrinius reikalus. Reorganizuo- 

į sau, kaip 
tai daro frontininkų vadovaujamoji Ji padeda ALTUI 

su ALTU

mus. Iki šio meto nieko neišėjo iš pasitarimų.
Kada jie Chicagoje atskėlė dvi Bendruomenės apy- pravesti Vasario 16tos dienos minėjimus, 

linkės ir nesileido į jokias kalbas, tada kiekvienam tu- bendradarbiauja. ALTO žmonės turėtų padėti reorga- 
rėjo būti aišku, kad jiems nerūpi dvi Bendruomenes jnizuotai tvarkyti švietimo reikalus. Tuo tarpu reorga- 
apylinkės. Jiems svarbiau yra paklusnumas centro įsa- nizuotos Bendruomenės atstovai iškėlė viešumon fron- 
kymams, negu viena, dvi arba trys suorganizuotos Ben- tininkų neigiamų vadovėlių išleidimą, eina viešumon 

druomenės apylinkės. .Atskeltieji, arba teisingiau, iš- įur diskutuoja švietimo problemas, turi susidariusią 
mestieji iš Bendruomenės vis dar norėjo susitarti ir pa-, komisiją šiems klausimams tvarkyti, 
tirti tikras priežastis, kodėl taip žiauriai su jais buvo 
pasielgta. Nieko iš to neišėjo. Nei Gaila, nei po jo pa-, BencIj^omenes atstovais, nori tartis

Frontininkai, vietoje pasitarimų

Visi pranešimai yra žinomų 
asm enų-aut ent iški

Jonas Pikčilingis, gimęs 1899. 
I. 13. mirė 1976 m. Kaune. Ne
priklausomybės laikais buvo il
gametis Kauno Apygardos Teis 
mo Teisėjas ir vėliau Kauno mies 
to vice-burmistras.

1976 m. rugpiūčio mėn. Kau
ne mirė Stefanija Užkuraitytė 
— Kauno politechnikos Institu
to bibliotininkė. Nepriklausomy 
bės laikais ilgus metus buvo 
Kauno miesto ir apskr. teismo 
tardytojų sekretorė. Mirė pa
kirsta vėžio, sulaukusi 66 metų 
amž.

1975 m. mirė vyresnysis kul- 
tutechnikas Justinas Stripinis

toranu, o zakristijoje padaryta 
tualeto kambariai (išeinamoji 
vieta) Tai taip elgiamasi oku
panto. - J. Tls.

Kadangi koncertą skelbti 
per laikraščius trumpas bębųyp 
laikas, publiką sukvietė telefo
nais ir salėję priąiriiįkp apie 200 
žmonių iš kurių už bilietus su
rinkta. apie S600.

Pats Noreika, gastroliuoda
mas Kanadoje ir Amerikoje iš 
gyrė kad esanti “pasaulinio mas 
to mecosopranas” ir niekur dar 
tokio gražaus balso nebuvę vi
same pasaulyje, kokia ji esanti. 
Pagal jos gaunamas iš Maskvos 
dovanas gal ji tokia'ar yra, bet 
tik ne iš dainos meno- taško, ji 
dainuoja šaltai, be jausmo, turi 
stiprų skardų mezešoprano ‘bal
są; Antroje programos' dalyje 
dainuojaūt;4ietuviū kompozito
rių F; Bajoro, Tallat-Keipšos, 
Dvariono, ’ Kairiūkščio: dainos

Iš Vilniaus atsiųstos 
Ambrazaitytės koncertas
Rugsėjo 21 dieną Montrealy? 

ję buvo iš okupuotos Lietuvos 
atvykusios, ten šlovinamos Vil
niaus Operos solistės Nijolės 
Ambrazaitytės koncertas. Ji į 
Montrealį atvyko su savb 9 me
tų sūnumi pas čia gyvenanti sa
vo tėvą ir kitus gimines. Aplam 
kė Vankuveryje gyvenančią sa
vo seserį Veroniką, vienur ki- 

________  ______ tur patylomis pakoncertavo ir 
sulaukęs 72 m. amžiaus. Velionis prieš jai grįžtant atgal į maskėr 
Nepriklausomybės laikais dauge- lių apsėstą Lietuvą, mūšų ,fpon^ 
lyje vietovių atliko melioracijos 
darbus.

Trakų apskrity, igrąžioj e vie
toje, tarp miškų ir ežerų Aukš
tadvaryje buvo Mergaičių Že
mės Ūkio mokykla, vadovauja
ma ilgus metus direktorės Pau
linos Juozelėnaitės (dabar jau 
mirusios). Jos sesuo gyvena Ci- 
ceroje.

Aukštadvaris turėjo dvi baž
nyčias. Vieną parapijinę ir ki- ’ tuvą ir dabar”- Nėpriklaųspmoje 
tą žem. Ūkio mokyklos, kur ka- 
pelionąvo dabartinis prelatas 
Petras. Celešius, gyv. Vokietijo
je ir vėliau kunigas Ignas Ur- 
banas, dabartinis lietuvių para
pijos klebonas Gary, Nnd. Pra
nešama, kad mokyklos bažnyčia 
okupantų Įsakymu padaryta res

tifeksai (tiltų statytojai)' pasis
tengė ir MoutreaJyje ■ suruošti 
jos koncertą.. ' "L. ~

Kadangi lietuviai klebonai ? J.
Kubilius -irF.-.Jucevičius-’(Sy,.

Etiopijos sukilėliair 
jau paniekė, DireDavą
MOGADIŠU.—■ Soinalijps -ra? 

dijąsį?gą§kefi>ė,-į kąd soųaąly. pa?,- ž

Dire Dava ir užėmė to miestą
su seorganizuotos 
tiktai su ALTU.

! Šiuo savo elgesiu jie galėtų Įteisinti mitą. Ręorganizuo- 
va-ltoji bendruomenė yra ALTO padarinys. Jie skelbė tokį

tyrinėti tikras nesantaikos priežastis ir ieškoti būdu tai bendruomenei sutriuškinti. Jeigu barzdukiniai susi- 
susitarti. Arthur Goldbergąs Belgradan suvažiavu
siems atstovams pasakė, kad susėskim ir pasitarkim, 
kodėl Rusijoje ir rusų okupuotuose kraštuose negali
mos žmogaus teisės. Jeigu mes išaiškinsim tikras to 
“negalėjimo” priežastis, tai tada rasime priemones 
toms priežastims pašalinti.. Sovietų delegaciją sukrėtė 
šitas Goldgergo pasiūlymas. Jie buvo prispirti prie sie
nos. Toliau jie nebūtų galėję eiti. Turėjo sėstis prie 
bendro stalo ir aiškintis priežastis. Panašiai būtų ir Dr. 
Kriaučeliūnas padaręs. Jis būtų išaiškinęs, kas kliu 
do, o vėliau būtų įžiūrėjęs, kaip tas kliūtys pašalinti.,(Bendruomenės komisiją Lietuvos reikalams tvarkytu 
Tokiam metodui būtų pritarę ir kiti Dr. Kriaučeliūno} Pirmiausia, mūsų manymu, turėtų susitarti abi bend- 
pakviesti iniciatoriai. ruomenės. Kai šitos susitars ir padarys vieną Bendruo- riuos visai be reikalo ir be pagrindo išstūmė. .. - ..

skirti pareigūnai Į kalbas nesileido.
Penki Amerikos lietuvių visuomenės veikėjai, 

dovaujami Dr. Leono Kriaučeliūno, taip pat norėjo pa-}melą anksčiau, jie bandytų panaudoti jį Reorganizuo-

tartų su ALTU, tai jiems būtų lengviau skleisti netiesą 
apie reoganizuotą bendruomenę ir bandyti ją. išardyti. 
Bet šitoks elgesys būtų paremtas frontininkų propa
gandistų skleidžiamu melu.

Amerikos Lietuvių Tarybai dabartiniu metu nėra 
jokio išskaičiavimo tartis su Gečio vadovaujamą grupe, 
nes jai susitarimas neberūpi. Ji siūlo tartis, kad galėtų 
pasitarimais pasinaudoti. Ji nenori doirbti bendro dar
bo. Ji norėjo ir nori Amerikos Lietuvių Tarybą susilp
ninti, kad vėliau iškiltų vienos moters vadovaujama

4. ČECHOVAS

KELIONĖJE
(Tęsinys)

Kieme ūžavo pablūdęs oras. Kažkas pašėlusio, 
pikto, ix?t giliai nelaimingo mėtliojos apie smukle ir 
stengėsi įsibrauti vidun. Trinksėdamas durimis, bels
damas į langus ir į stogą, draskydamas sienas, čia 
grasino, čia maldavo, o čia neilgai tildavo ir po to su 
džiugiu, išdavikišku staugsmu brovėsi į krosnies ka
miną. IkM čia malkos suliepsnodavo ir ugnis, kaip 
šuo nuo grandinės su įniršiu lėkė į priešą, prasidėda
vo kova, o po jos raudos, urzgesys, piktas bliovimai.
Visame šiame buvo girdimi ir pykstaujantis ir nepa-! 
tenkinta, ii įžeistoji negalia to. kuris kadaise įprato^ y^Į suurzgė durų blokas. Pasigirdo ūžimas įsibrovu-1salopą (platų apsiaustą), iš karto puse susiaurėjo. Da- 
pergalėms.

kė duoti, tad salė buvo gauta-kk 
tur. Vyriausi rengėjai buvo Liu
das Stankevičius, kuris šią va
sarą organizavo lietuvių jauni
mo ekskursiją f okupuotą Ue-

Lietuvoje” giriasi, ir Petras Ądę 
monis su visomis šavp moterį- 
mis (žmona ir 4 dukterys)'. Bet 
kuomet paprašė soliste sekina 
dienį pagiedoti lietuviams baž
nyčioje,-ji trumpai. atsakė: tAš 
esu ateiste ir-į bažnyčias nevai
kštau”"

rąi dū. etiopų kąpįskųs Ė-5Ą 
pp koyps lėktuvus. - ■

pipe: pay# y?# Etįp.- 
pijos pramonės centras, per km- 
rį jš Addis Ababa eina geležim 
kelis prie Raudonosios jįįrps.

’•‘^Rėvoliucibifieriai^ turėjo ■>

NEW YORK, N. Įš šįąu 
f rėš Vietnamo atęipąiičios žinias, 
kad prieš 7 metus Nėin Yorke 
ir Chica jęk kovoj usięji stodėn- 

1 tai turgjo ryšius ir gaudavo pa- 
|ram'ą iš Kubos. Vietnamiečiai 

menę visame krašte, tada minėta bendruomenė galės] galėjo tokias žinias turėti, nes 
pradėti pasitarimus. Kol nebus vienos Bendruomenės, Jie visa -gėręs san-
tai ALTUI neapsimoka su Bendruomenės vadais tartis?» Castro KuĮ>a 
Tegu jie pirma parodo gerą yahą ir SUSĮtąną.SU,taiS, Miiimą pačiose JAV ar Pietų Ame 

- trikoje.’ ,

sugaudė kambary, tarsi skambintų prie pat langų. Mer kiai galima važiuoti. Pasiliko tiktai dvidešimt verstų ir aštrus; blakstienas ilgos, burnos kampučiai aštrūs 
' gaitė, miegojusi ant lapės kailio, sudrebėjo ir pakėlė keliauti, vis daugiau miškų, ir nepaklystume. į ir dėl šio visuotinoje aštrumo veido išraiška " atrodė
i galvą. Minutę ji be sąmonės žiūrėjo į tamsų langą, į, 
j Nasr-Eddiną, kuriuo šiuo metu slydo tamsiai raudona 
i šviesa nuo krosnies, paskui nukreipė žvilgsnį Į mie
gantį vyrą:

— Papa. — pasakė ji.
Bet vyriškis nejudėjo. Mergaitė piktai pajudino 

antakius, atsigulė ir parietė kojas. Už durų smukli je 
kažkas garsiai ir tęsiamai nusižiovavo. Greit 
pasigirdo durų bloko žviegimas ir neaiškūs 
Kažkas įėjo ir^ purtydamas nuo savęs sniegą, 
sutrepsėjo veltiniais batais.

— Ko? — tyliai paklausė moters balsas.
Panelė Ilovaiskaitė atvažiavo... — atsakė bosas.J megstinė skara. Išlaisvinusi galvą, atvykėlė nusiėmė

— Paklysti — tai nepaklystunie, bet arkliai neina,' dūrį, Įtemptai Apsivilkusi juoda suknia su daugybe 
panele, — atsakė veižikas. — Ir, Viešpatie, tavo valia, ’mezginių prie k&Rlo ir rankogaliuos, su aštriom alkū

nėm'ir ilgais rožiniais pirštukais, ji priminė augių vi
duramžių dąmų paveikslus. Rimto, susikaupusio veįdo 

’ Įirgiška 4ąr įąbįąų pa&dWfl papažyfefc
Į Brunai-k-ąp^rį, pąkaipąVD į vyrįąkį ir 

šiuąjm#rfąite y, pągląųtfįpųąj te&HS, pPRprlp fRg fcngo. 
nuo jo pečių pabiro plakai sniego, padarė nosimi šliup Tamsūs langai yirpėjto ąųp Ąėjo.

. . kŠciantį garsą ir išėjo. Paskui mergaitė matė, kaip i$ Sfapibuą sųpeįb -ĮPIDPlpI, ^altnrųp, gulė
a sai. į ry§u]io vidurio išlindo dvi mažiukės rankutės, pakilą'ant stikli/; bet tuojau pąį Išnykdavo, vėjo 
urciai aU|-§iyn jr ėmėsi piktai išpainioti painiavą iš šalikų^' Laukinė . Jfąą|ėaf( sliprėjg..r

skarų, kaklajuosčių. Iš pradžių ant grindų nukrito dLI ■ Po ilgu tylfčjipio pnų»fgaitė staiga eąiė varĮy^s ir 
delis šalikas, paskui gobtuvas (bašlykas), po to baltą! pasakė, piktai pabrėždaipa kieįvge^ą ži>dį: *

— ViešpkUrl STcšpąiip! Ęokją aš Visų

Vyriais pąkilo nųsįkaltpsip kųjį visiš
kai ąętĮko jo BHllin&ąin Pgiui ir įjdelei bafzdąi, nut- 
repseųo prie ipergąitės. ' - • [

— Ar Įy nemiegi, ^rąygyšėlp? — pskUw Išp
rašomu balsu. ; . - •• ’

— Xieko nenoriu. VJąn petį skauda. Tu.'pąpa,liegc- 
ras Įųpogųs ir Dievas (avę nubaus. Oi maįysi> kąb nu
baus. * ■ -''"-■'-'/ča.'

tarsi aš tyčiomis.
— Dievas žino, kur atvežė... Bet tyliau... čia, rodosi, 

miega. Eik iš čia...
Vežikas pastatė ant grindų čemodaną, su

po šio

nąjjgianri.

i
oil/ ’LJiI. IldAKdN. LLLI VdlKclN IIUIM |H iv

durų su įėjimu į “pravažiuojamąjį”, mandagiai kos- 
šios laukines, nežmoniškos muzikos sužavėtas tclėjo ir pajudino skląstį.

“pravažiuojamas”, rodosi, amžinai sustingo. Bet štai 
sugirgždėjo durys ir į kambarį įėjo smuklės vaikas 
kalcnkoriniuos marškiniuos. Viena koja šlubčioda
mas ir mieguistomis akimis mirksėdamas. jis nuėmė 
nuo žvekės degėsį, pridėjo j krosnį malkų ir išėjo. Tuo 
jau pat cerkvėje, kuri Rogačuose yra už trijų šimtų 
;* '-reniu nuo smuklės, ėmė skambinti vidurnaktį. Vė
jas zai : ’ skandkjimu, kaip su sniego dribsniais; 
\mk\durnasis ’ varpų skambesiais, jis suko juos di- 
<1/inline crdv<je nip. kad vieni dūžiai prasiverždavo 
arbi išsitęsdavo ii u banguotu garsu, kiti visiškai iš- 
rr kdavo bt ndram gaudesy. Vienas dūžis taip ryškiai

šio vėjo. Kažkas, tur būt šlubasis vaikas nubėgo prie'bar jau jinai buvo apsivilkusi ilgu pilku paltu su Tii- 
’ dėlėm sagom ir atsivėpusiom kišenėm. Iš vienos kiše
nės ji išėmė popierinį ritinį su kažkuo, iš antros — di
delių, sunkių raktų pundelį, kurį dėjo taip neatsargiai, 
kad miegojęs vyriškis krūptelėjo ir atmerkė akis. Ku
rį laiką jis aklai žvalgėsi į visas puses, tarsi nesupras
damas, kur jis, paskui pakratė galvą, nuėjo į kampą 
ir atsisėdo... Atvažiavusioji nusivilko paltą, dėl to vėl 
puse pasiaurėjo, nusitraukė aksominius batus ir taip 
pat atsisėdo.

. Dabar ji jau nepanašėjo į ryšulį. Tatai buvo ma?i 
Žiūke, liesutė brunetukė, metų dvidešimties, plona,

— čion, niatute-panele, prašome, — pasakė gieda
mas moters balsas, — čia pas mus švaru, gražuole...

I)urys atviro, ir ant slenksčio pasirodė barzdo
tas kaimietis, vežiko durtinyje ir su dideliu čemadanu 
ant peties, visas nuo galvos iki kojų aplipęs sniegu. 
Įkandin už jo įėjo neaukšta, beveik dukart žemesnė 
už vežiką, męteriška figūra be veido ir be ranką, aj>- 
muturiuotav apvyniota, panaši į ryžulį ir taip pat pa

(Bus
U rų»ų kalbas uertė Jonas Valall

1- • T v v • 1 • v 1 - • g y A lufK Izl llllVlllTVkę Jllv lU U V i L 1 III ll V 1J j (J 11 d adengta sniegu. Is vežiko ir ryšulio mergaitei kvepi jo i . v. . . .. . t 1
dH-sme. kaip iš rūsio, ir žvakės liepsna susvyravo. I k“P » '«e'«kę. pailgo bal to veido ir garbiniuotų pinu
- Kurios paikystės!- piktai pasakė .yšulys.-i’a.- kli- >o5,s J,,s l>uv“ ,lga. ašlr1’ sn,ak,as laJ>’ »al ilRa!
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DR. R. U. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą.

Jei neavsaiep-a, sKambmti 374-8004.

DR, C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tttaf. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
000 SUmMIT STREET 

route so, Elgin, Illinois

bit PAUL V. DAKGIS 
^rorrvjis ir chirurgas 

Vwesrchesier Community klinikos 
Medicinos ch rėki ori us

1938 S. Hagheim Rd , Wesfcnester, lL.
VauAi>IiJoS; 3—9 aarbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
1 et.i ooz*x/x7 arba 5o2-z72d

Rez.; GI 8-0873

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

ginekologinė chirurgija 
6142 So. Kedne Ave., WA 5-2670 

Vaiaauos pagal susitarimą. Jei neat- 
p iiepia/sKamDinU Mi 3-UyŲl,

' . TEL. — BE 3-5893

DR. A, B. UlEiVECKAS
G Y RYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS '.T 
3tv7 West lOSrcjStreet ■ 

Valandos pagal susitarimą.

Dtf. FRANK PLECKAS
OFroMETRISTAS

Kalba lietuviškai 
261a W. J L St. Tel.737-5149 

Tikrina asis Pritaiko akinius ir 
•’contact lenses”’ .

Vai. agal susitarimą. ;Uždaryta tree.

Uit.nE0NAS ŠEIBUTIb
INKSTŲ, PŪSLES IR \ . j 

PROSTATOS CHIRURGIJA 7
Ž«u6 WEST 63rd STREET
:Vąi,:a^«'ąd. .14—1 popiet, . ; .
ketvirta- 5—7 vai. vąk.
vriso teief.: 776^2bw .

Reziaeiu^ios telet: /rtv-5$45 . ,’ 
~ ~■ '»——~

■ bit? Vi T; TAURAS
G r ui f UJaS . ik CHIRURGAS : l 

pf'axtrka', sįpeCk MŪTgRV fi^os.
tat gS f 5yfh/S FKfcfc r 4

iec V M
OFiSD' VAlu ^pinn., antrad., trečiacL 
ir p e ixK£.■ z ir 0-8 vaL vak. šeš ta Lie - 
maist įąįuĄopiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą. į

R ŠILEIKIS, O. E j 
UKiHUPKDAij-rKOTEZISTAS 

Aparatai - Protezai; Med. ban- 
CjĘ Ukuau o pečiau pagalba kojoms. 
Gr Uvren Supports/ ir L L

, v *l: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St, Chicago. 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084
........... . ..  ■ f ~ ■■ii" '1 1 į 

Gėlės visoms progoms’'*^
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 6ord STREET 
Telfonai; PR 4-0833 ir PR 8-0834 

. JNaujpji Barbaros ir Gene Drishių 
- krautuvė.
THE DaiSY STORE v 

9918 Souinwest Hwy Oak Lawn ' 
Tel. 499-1318

RUDENS SVEČIAI

PERKRAUSTYMA! - —r—

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. $ E R Ė N A S'' 
TeU WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO SEIMOS VALANDOS

Visos programos ii W0PA, 

1490 kil. A. M.

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

vai. ryto.
Vedėja Aldona Daukut

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE# 
CHICAGO, ILL. 60629

Mano palangės apstoję, apspitę,
Rudens svečiai —

Bloškia lapus, kurie yra nukritę, 
Į Jangus stačiai...

Bloškia ir kaukia, ir. staugia, ir verkia
Šiepia dantis —

šallas4ir dilginąs lietus juos merkia,
4 - Dienas, naktis....

Stoviu ir šypsaus, svajodamas saulę, 
.* Sienų narvoj— ;

Erzinu šėlstančią mirtį girgždkaulę 
. Toj šypsenoj... - .

Tai kažin, svečiai, kur palanges apspitę
Ar greit įsibraus -—

Ir taip, -kaip lapus tuos, kur yra nukritę 
Manąją laimę sugriaus?,;.

Oį net ~Aš stovėsiu, svečianis ir šypsosi u
Dar ilgus metus — - •

Ir/-galios jaunos kol širdy nenustosiu, 
;lMąn‘laimė vis bus!

Po mano palangėmis dūksta, apspitę, 
Tamsūs svečiai —

Bet jięmš tiktai .lapai, kur yra nukritę 
“Man — platūs keliai!.,.

’ 1937.X.26 " X ’ ■ ,
Arėjas Vitkauskas

kildavo panašus Mausimas, kad 
reikia vis’enis pasaulyje sūdą-1 
ryti tik vienų valstybę, nes kai 
tu valstybių yra daug, tad daž
nai tarp jų iškyla visokių gin
čų, privedamų pr’e baisių kovų. 
Panašiai senovėje buvo galvota 
Romos mieste, kur tų valdovų 
pastangom^ sua’darė vad: iši
moji Romos imperiją, kurios 
valdovai visad# galvodavo sutla- 

\ ryti visame pasaulyje tik vie
nų valstybę, pavadintų pasauli
ne valstybe; ir tpkia pasaulinė 
valstybė išpradžių ėmė plėstis.

Taigi pasaulinės valstybės 
idėja jau buvo iškilusi žiloje se
novėje. Iš pradžių, kada dar 
nebuvo 'atrasta Apierika, viso
kios valstybės ėmė susidaryti lik 
Europos kontinente. Kai įsislei- 
gė vadinamoji tonos imperija/ p p adresa.
tada labiaus ai ėmė plalmlfs - T j
vadinamoji lotynų kalba. Vi- ____ -
sose Europos vigtose įsteigtose!
mokyklose buvo įvestos lotynų‘ T Anpilo cncftirliori 
kalbos pamokos. Taigi atrodo,} J* ASCfld bCSldlllcllJ 
kad lotynų kalbos mokvmas bu-' . • • nn_
vo labai geras ženklas. Kartais Ulines 89 SUKdktUV6S 
tarptautiniuose sūsirinkimuosee 
tekdavo kalbėti lotyniškai. Su
žlugus Romos imperijai ėmė 
žlugti ir lotynų kalbos vartoji
mas. Taigi senovėje vartota lo
tynų kalba savo vietą užleido 
gyvosioms tautinėms kalboms.
Lotynų kalba dar buvo išlikusi 
bažnytinėje kalboje, bet laikui 
bėgant ši kalba ėmė mažėti, nes 
visur jau buvo stengiamasi var
toti tik savo tautinę kalbą. Tai
gi ir pasaulinės valstybės buvi
mas niekada nebus vykdomas.

A. Kelmutis

mėjas ir nenuilstamas veikėjas 
buvo vė ionis mano kolega tei
sėjas Pranas Kavaliūnas. Šiuo 
metu įtakingai rūpinami Pranas 
ir Ona Zailskai, 1934 So. 48 th. 
Court, Cicero, IL 6E$50. Jiems 
reikia eiti į pagalbį, jų sunkia
me darbe, kad išlaikyti Vasario 
16 d, gimnaziją.

Loterijos metu laimėjo m-ano 
pažįstami: adv. Jonas Našliu- 
nes — gražiu vszą paaukotą ži- 
nomoa prekybos Tenra, vertės 75 
dolerių. Antras laimėjimas teko 
Brcniui Matulaičiui — studen
tės ’žiaugžtytės iš Ohio gražus 
paveikslas, 'aliejinių dažų, įkai 
nuotas $120. Remkime visomo- 
mis galimybėmis Vasario- 16 d. 
gimnaziją. Dėl laukų ir informaci 
jų prašoma krepitis į aukščiau

CHICAGOS KRONIKA
1977 m, spalių . 1 d. Lietuvių 

Tautinėse .kapinėse buvo atida
rytas žinomo visuomenės veikė
jo advokato Rapolo Skipičio pa
minklas. Paminklo statyba rūpi
nosi velionies žmona Lidija Ski
pitienė ir velionies kolega advo
katas Liudas "Šmulkštys.

Atidarant paminklą kalbėjo 
žinomas kunigas-Jonas Borevi- 
čius, SJ ir jis *pain>nklą pasvert 
tino. -

Atidarymo eigą pravedė šau
lių Chicagos rinktinės pirminin
kas Vladas Isganaitis ir velionės

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievo galybės sergimiems tikėjimu išganymui". — 1 Pet. 1:5.
Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame i aplinky

bes, Kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievu, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

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

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

Mažeika Evans

Bridgeporte gyvenantis seno- ' 
sios lietuvių ateivių kartos tau
tietis Juozas Ascila šį šeštadienį, 
spalio 15 dieną švenčia savo am
žiaus 89 metų sukaktuves. Gar
bingo amžiaus jubiliatas yra vi
nies 1&88 Lietuvoj, Suvalkijoje, 
Liudvinavos valsčiuje. Kaip 
naujieji ateiviai bėgo nuo rusų 
Sovietų enkavedistų, taip senie
ji bėgo nuo rusų caro žandarų, 
bet tuomet pabėgimas palygin
ti buvo daug lengvesnis ir Ašel
ių į Ameriką atvyko trys jau
ni, sveiki kaip Lietuvos ąžuolai 
broliai Vincas, Jonas ir Juozas 
Ascilos ir visi trys apsigyveno 
Chicagoje, kur gyvai veikė dar 
jaunos lietuvių kolonijos kultū
ros gyvenime, dainuodami cho
ruose, vaidindami teatruose ir p 
kt. Juozas, senas Naujienietis, ■ 
buvo presmanu Cuneo spaustu- , 
vėse. Jo duktė F2ma Petraitie-r 
nė, gyvenanti Willow Springs J 
yra gera Naujienų ’talkininkė 
ir bendradarbė.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

DAIMID
<605-07 So- HERMITAGE AVENUE

Tei.: YArds 7-1741 -1742

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

IR ŠIAIS LAIKAIS KAI KAS PAGEIDAUJA
PASAULINES VĄtLSTYEIES BUVIMO j| žmonai L. Skipitienei asistavo 

Neseniai “Sandaros” Xr. 7 Gura. Tame straipsnyje nuro-i 
rąįkraštyje buvo įdėtas straips- doma, kad šiais laikais 
nis, kuriame yra išaiškinta, kad įvairių valstybių dažnai iškyla 
geriausiai būty visiems, jei YH visokeriopi ginčai, kurie prive- 
soje Žemės planetoje būtų-susi-'da kartais prie baisaus karo. į 
kurusi- tik viena valstybė, *pa4| Žiloje senovėje, kada visame 
vadinta “pasaulinė valstybė”, pasaulyje gyveno daug mažiau 
Tą straipsnį yra parašęs Zigmas žmonių, negu dabar, taip pat iš-

tarp'
šaulių moterų pirmininkė p. Ce- 
sevičienė.

Po to kalbėjo Šaulių Sąjun
gos pirmininkas p.. Miklovaitis 
ir teisininkų draugijos vardu 
advokatas Jonas Našliūnas.

Pasibaigus apeigoms Lietuvių;’ 
Tatftinėse kapinėse, vėlionies 
žmona Lidija Skipitienė pakvie 
tė visus i šaulių namus gedu
lingam pobūviui. Ten kalbėjo 
velionies kolega' adv. Liudas 
Šmulkštys. Jis davė smulkią

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

i
I

Chicagos
Lietuvię
Laidotuvių 
‘XreKtoriįj 
\ asociacijos

Jubiliatas tebėra sveikas ir 
drūtas, ir kiek čia betrūksta su
laukti šimtinės. Ilgiausių metų 
Juozui!

e Milijonierius užsigeidė iš
tirti savo giminės šaknis. Tam 
reikalui jis pasamdė tyrinėtoją 
už 500 dolerių. Kai buvo ištir
ta jo kilmė, jis davė tyrinėtojui 
tūkstantį dolerių, kad sunaikintų 
kilmės raportą.

SUSIRINKIMU

Truit-Fillęd Fantasies
paminklo statymo apyskaita. Į

rio 16 d. remti komiteto sureng 
ta loterija. Tos gimnazijos rė-

. ' ; Našliu, našliukiu ir pavieniu asme-
a nu klubas spalio mėn. 14 d., 1:00 va-

1977 m. spaliu 2d., vadinama landą popiet turės narių susirinkimą.
T . \ , v kuris Įvyks Šauliu namuose, 2417 W. į

me jaunimo centru įvyko \ asa- 43 Susirinkime dar galima bus • 
gauti bilietus i jubiliejini 25 metų 
banketą. Po susirinkimo vaišės.

• 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, apricot?

t and kiwi.
Developed by home economists for Morton Salt Company, 

the dressing's quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Morton®Nature’s Seasonš^seasoning 
blend.

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

t To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
of applet, peaches, nectarines, pears and some plums in lemoo 
juice. ’

‘ • y v Sour Cream Dregsing for Fresh Fruits
1 (8-ounce) carton sour ? W teaspoon Morton * 

eream ’ Nature’s Seasons
6 U cup firmly packed seasoning blend

; brown sugar -
Combine all ingredients fn small bowl; mix well. Store In 

the xefrigeratoxAUies about iji cup.
si ...... .... . * ----- * . “ - - -t- * - -

In today’s “do-it-yourself” world, tl*e 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 
the decorative uses to which 
they're now being put

* Architects, interior designers 
and “do-it-yourselfers” find 
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

Sawn in half, they are beinc 
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, three different thick
nesses and in heights from 7^4 
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 dear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and ideas for

TBVAS IR SONUS
MARQL ETTE FUNE31AL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 5-2345-6 

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0B1L1.AMS PASTATYTI

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 So. 50th Ave-, Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1U03

PETRAS BIELIŪNAS
M48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL vnia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ?L 974-4418

3354 So. HALSTED STREET Phon«: YArde 71>11
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Samoška dirba giliai po vandeniu
Chicago Tribune yra korės- džiant gilyn metaliniai cilinde- 

[ ondento Michael Hirsleyiliuss- riai kasonai ir tie 60 pėdų gilu- 
truotas straipsnis to laikraščio mo šuliniai patikrinami pripy- 
penktadienio nr. antrašte. “Dir 
ha miesto centre (lx>op) 00 
pėdų po vandeniu”. Tokias dar
bus po vandeniu mes neretai ma 
t ime kinuose, televizijoje ir tu
rizmo pi .kutuose. Bet Samoškos Į 
darbas yra kitoks.

Samoška dirba metaliniame 
(;0 pėdų gilumo ir •'> pėdų platu
mo šalto vandens cilinderyje 
didžiųjų pastatų konstrukcijoje.

James Samoška, 27 metų am
žiaus, tarnaudamas Jungtinių 
Valstybių Laivyne buvo narū
nas povandeninės konstrukcijos, 
remonto ir destrukcijos reika
lams. Prieš 5 metus grįžęs iš 
kariuomenės pasidarė komerci
niu narūnu. Jis buvo kviečiamas 
skubiam darbui kritiškoje pade 
tyje, ką nors po vandeniu patai
syti, kaip antai baržai atsimušus 
Į krantinę i jo rutinos darbas 
periodinė miesto kanalizacijos 
ir plieno fabrikų Michigano eže 
re pastatytų dalių inspekcija.

Šiuo metu jis dirba mieste prie 
1 N. LaSelle street, kur vietoje 
nugriauto pradėtas statyti nau
jas La Salle viešbutis.

Pirmiau negu pradėti paties 
pastato konstrukciją, reikio to
kiam dangoraižiui padėti atatin 
kamus pastatui .pagrindus. Šio
je statyboje pagrindu bus tam 
tikras skaičius betoninių piliorių, 
nuleistų žemen iki pat solidžios 
žemės uolos, kuri toje vieto
je yra po 60 pėdų žemės klodu.! 
Tie 60 pėdų ilgumo 5 pėdų dia
metro skersmens milžiniški be-; 
tono stulpai tvirtai pastatomi 1 Samoška su žmona Sandy ir 
ant švarios solidžios uolos taip [vaikais — Monika 7 ir Michael 
kad betonas prie uolos siurbte 5 m. amžiuis gyvena Chicagos 
prisisiurbtų. Kaip padaroma?

Pirmiausia gigantišku grąž
tu išgaręžiamos gilumo ir platu 
mo duobės tuo pčiu metu lei-

lūs vandeniu.

A. Petrikonis Gėlės

la Salle viešbučio statybai iki 
šiol jau pastatyta 17 tokių ci- 
linderių ir patikrinimas parodė, 
kad per du cilinderius vidun pra 
sisunkia vanduo, prinešdamas tų 
cilinderių vidun nuosėdų ir pur
vo suteršiant uolą, ant kurios 
turės laikytis pilioriai, o ta uo
los dalis, ant kurios pilamas be
tonas, turi būti švari. Ir šis Ji
mis Samoška (šaukiamas “gel
bėti”. Praėjusią savaitę Samoš
ka buvo šauktas 3 kartus. Kad 
vanduo nebesiveržtų 60 pėdų gi 
lumo šulinys-cilinderis sklidi
nai pripildomas vandens ir Sa
moška narūno apdarais apsiren 
gęs ir “oro keltuvu” nešinas nu 
leidžiamas j šulinio dugną.

Oro keltuvas “(air lift) yra 
savoAmsies stiprus dulkių siurb 
lys (vacuum cleaner), kuris siur 
bia kasono dugne nųsedusį dum 
blai ir kt. nuosėdas, kol cilinde- 
ryje vanduo išsivalo. Cilindery- 
je tamsu kaip smaloje ir Samoš
ka tik rankomis “mato” kuomet 
visos nuosėdos susiurbtos. Tokį i 
darbą jam dažnai tenka dirbti 
iki 5 valandos.

“Man darbą baigus, galima 
tuojau pradėti pilti betoną, ku- 1 
ris iš cilinderio išspaudžia van- paremia Naujienų leidimą. Dė-|Zjkos mėgėjų:ir mokomojo per- 
dens. Švariame vandenyje beto- kui už ankstybą prenumeratos.sonalo gerai įvertintas. Klaudi- 
nas glaudžiai sugula ant uolos: pratęsimą ir už atsiųstą dešim- 
ir sudaro solidų pagrindą. Pa
darius prastus kasonus, visas 
pastatas gali grimsti ar pakryp 
ti”, pasakė jis. ] • T

— Romanas Dnikteinis, Oma
ha, Nebraska, kiekviena proga

a*1
i

g | tautodailės eksponatais. Suinte
resuoti prašomi kreiptis į D. 
Švedienę darbo valandomis.

— Klaudijaus Adomaičio mu
šamųjų instrumentų koncertas 
Konservatorijos salėje, 118 So. 
Michigan Ave., klausytojų, mu

| je tilpo jos ir Sližių šeimos nuo
trauka. a

| —— Sės. M. Dorothea (salčiū- P1 w B8
tė) paskirta šv.-. Kryžiaus ligo- P
ninės administratore. Adminis- ■ AM ■ -Įy
tratorė sės. M. Almarita išvykos- • M W BB MB B ■ B B BB 
studijoms į St. Louis universi
tetą. .

— Skautininko Stepo Kairio 
mizikinis skautų vienetas To
ronte intensyviai ruošiasi išvy
kai j Australiją. Orkestrantus 
moko muz. V. .Verikaitis. Orkes
tro koncertas bus gruodžio 4 d. 
Toronto Lietuvių namuose. Ke
lionei paremti dail. J. Dagys, 
V. Balsienė, J. Batūraitė Lem- 
kienė, G. Krasauskienė, S. Pa- 
cevičienė, Auks. Valiūnas ir A. 
Jucienė dovanojo savo kūri
nius bei vertingas dovanas ke
lionės rengėjams.

— Pranas Naujokaitis daly
vaus savo 4 tomų “Lietuvių Li
teratūros Istorijos” pristatyme 
visuomenei spalio 15 d. 7 vai. 
vak. Jaunimo centre. Progra-f 
moję dalyvaus sol. D. Kučėnie- 
nė. Ruošia LB- Kultūros taryba.

— Sibiro kankinys Jonas Krei
vėnas ir Bronius Sedleckas iš
rinkti Krivūlės klubo Garbės'na
riais, 
buvo 
lalas.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKŽU1MAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'deptas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

LABAI ERDVUS 2 aukštu nvte’y’š 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite. -

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public V

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

Anksčiau Garbės nariu 
išrinktas teisin. Jonas Ta-

priemiestyje Burbank.
James Samoška yra brolis

kę Mašinų fondui,

— Dėkui kontraktoriui Liu
dui Stašaičiui iš Gage Parko 
apylinkės, pratęsusiam be ragi
nimo prenumeratą ir parėmu
siam Naujienų leidimą ?5 au
ka. Taip pat dėkui atsluntu- 
siems po $4 — Stasiui Misiuliui 
iš Edmonton, Albertos provin- 

ir buvusiam Brighton

jus yra senjorų klasėje ir paro
dė neeilinį gabumą parinktais 
dalykais bei jų išpildymu. Ypa
tingus gabumus parodė groda
mas vibrafonu. Po koncerto 
kai kurie muzikos mėgėjai tu
rėjo progos -.pasikalbėti Klaudi
jaus tėvų namuose prie vaišių 
stalo.

rTL. , įcijoje, ir buvusiam BrightonChicagos Lietuviu Vaizbos Butof J .._. . , \ -j , Parko biznieriui Frank Šatui,(Prekybos Kurnu) prezidento. , r '. dabar gyv. Fremont, Wis.r

— Reisonienė, Adelaide, Aus
tralija, yra Juozo J. Baeiūno var 
do bibliotekos vedėja. Visuome
nės veikėjas J. J. Bačiūnas ten 
tebėra gyvas visų lietuvių šir
dyse,' tik Amerikoje jo garbę 
ir vardą išnaudojo bendruome
nės vadai savo dominavimui vi
suomenėje, visai pamiršdarni ■ jo: 

' ilgametę veiklą ir gerus dar-, 
bus Lietuvai bei lietuvybei Ame- 

' rikoje.

— Nijolė Paulaitienė, Sud
bury, Ont., vadovauja Tumo- 
.Vaižganto vardo lituanistinėj! 
mokyklai. Mokosi 12 mokiniu. 
Mokyklą globoja ir joje moko 
kun. Antanas Sabas.

— Danutė Švedienė tarnauja 
miesto bibliotekoje prie 61-mos 
ir Kedzie Avė. Jos pastangomis 
ir lankytojų pareikštais pagei
davimais bibliotekoj yra lietuvis 

Įkų knygų skyrius. Ji turi tauto- 
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo Į dailės dirbinių bei audinių, ku

riuos galima matyti toje biblio
tekoje. Parodėlę galima pra
plėsti privačių asmenų turimais

Ilgametis patyninas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įtaigą:

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

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

nių (muses), 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. Kaina 
51,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Amenxot Henrrių mėnraščio raibėjus bei iietuvlitof aptudot ptrsm* 
sus Ir atliekant bGtlnaa parelaaa aosfinim lietuvybėf UUkimnl del
biamu Naujieną platinimo rajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi fr kovoja Uetoves tr Uetsvfw Ulm.
stidamoa Ir nesldėdiMot į sandėrius fa akupantalf ar Ji 
tintais.

NAUJIENOS palaiko visu lietuvių d«okntinef trupes, Ji bendru Inrttti- 
dju ir remia visų lietuvių bendruodua darbut bei tikslui.

RAUJIKNOS atstovauja tyliąja lietuvių daugumą tills pasimetime, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nų m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
*rpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik lalkrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos fr jos žmonių gerovei, siekiant visuotino tie- 
airiškų reikalų renesMaa.
KUKUOJA: Chicago] • Ir Kanadoje metama — S3Ū.06, — n CM,

trims min, — MJ50, vienam mirų 1100. Kitose JAV ristose metams 
— £26.00, posol moty — $14.00, rUnam min. — £2JO. WsJonJve. 
tr — $31.00 motam*, Ivslpažhtimuf siunčiama savalfy Bomakamal.

Prašoma naudoti žemiau esančių atkarpą.

— Richard J. Daley kolegijos 
Kultūros ir itiend komitetas ruo. 
šia Operų vakarą spalio 14 d. 
8 vai. vakl kolegijos auditorijo
je, 7500 So.. Pulaski., The Chi
cago Opera, ^tujiio duos, geriau
sias ištrauka^, 13 kompoz. -Bizet, 
-Nicolai, Rossiui. .ir Mozarto ope
rų. Rengėjų,‘pĮnp. yra dr.. .C. 
Walker. Bilietų, kainos S2

; TV7 Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas ? bus 1979 m. 
liepos 11-28 d. Studijos ir užda
rymas-numatomi Vokietijoje, o 
stovykla Anglijoje. Po kongre
so numatomose ekskursijos po 
Europą.

— Kan. Vaclovas Zakaraus
kas iš Marquette Parko Lietu
vių parapijos, vienbalsiu narių 
nutarimu, pakviestas Krivūlės 
klubo kapelionu. Klubo valdy- 
bon išrinkti: Beinoras, Burnei- 
kis, Genutis, Pocius, Stasiūnas, 
Šiaučiūnas ir Suvaizdis. Klubas 
gražiai paminėjo Angelų Sar
gų dieną.

— Irena Sližytė išrinkta Sault 
Ste. Marie. Ont., metinės Folk 
Arts šventės karalaite. Praei
tais metais ji-mokėsi Vasario 
16 gimnazijoje. Vietos spaudo-

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas bus trečiadieni, 
spalio 12 d., 7:30 vai vak. Da
riaus-Girėno salėje. Alto pirmi 
dr. Kazys C. Bobelis kalbės apie 
lietuvių deklaraciją Helsinkio 
komisijoje, garbės viešnia bus 
ponia Aldona Daukus, S. Barčus 
lietuviškos radijo programos 
vedėja. Ortopedas Petras R. Ši
leikis ir Gold Coast svetainės 
bei salės sav. Bernice ir Larry 
Laurian priimti nariais i Regis
truotas sąskaitininkas Robertas 
A. Šimėnas ir restorano savinin
kas Antanas A. Šimėnas padavė 
pareiškimus įstoti į LPR. S ve-: 
čius vaišins Antanas Plienis 
sav. A. ir: Ji: • Mea ts' k rautu vės. 
LPR pirm, yra- Vincentas Sa- 
maška.

Paieškoma

PAULINA POCIUS, 

anksčiau .gyvenusi ■' Chicagos 
mieste. Ją pažinusieji, žinantieji 
'dabartinį jos adresą arba liki
mą; prašome paskambinti An
tanui Normai, tel. 776-2010. ’

• ' . . (Pr.)

: ♦' Chicagos Anglijos Britani
jos-Liet, klubo balius- vakaras 
bus spalio 15 d., šeštadienį Šau
lių namuose. Pradžia .7:30 v. 
Vietas užsisakyti skambinant J. 
Jokubkai,' tel. LA* 3-9084 'arba 
rytais V. Paliulioniui, tel.778- 
0743. Klubo- valdyba

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENš X

26HX Wert 59th SL, Chicago, UL 60629 • Tel WA 5-2787
Didelis Mtlrlrdrlmas rOilet Įvilrly

MAISTAS Ii EUROPOS SANDRU IV,

rIGHT HE APT DISEASE

GIVE HEART FUND

s
SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, TH. 60608

Q Siunčia 80L Naujieną prenamerabd, FubfBejtuio 
vajau* proga paremdama* lietuvišką tpaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujiena* dvi savaite* «usipaii- 
nimui nemokamai Ir be jokių jaiparrigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUITTR GSFT PARCELS SERVICE
25C1 W. 49th St., Chlc*ve, III. *0429. — Tri. WA 5-271/ 
1W So. Chlc«««, HL 4O4O4. — T*L 254-U2*

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30- 10:00 v. v. - 1490 AM 

Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. <- 106.3 FM 

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

Telef. - 778-5374

CONDOMINIUMS 
506 - 71st Ave. ;

St. Petersburg Beach, Fla. 33706

♦ One and two bedroom
♦ Very modestly priced
♦ Beautiful layout
♦ New construction
Excellent central location near Beach,

I 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

1 -813—360-8766

——

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE
For plant in heavy metals 

industry.
Steady employment with all 

company benefits.
MUST BE EXPERIENCED 

MUST READ. WRITE AND SPEAK 
ENGLISH.

R. LAVIX & SON'S, INC.
3426 CS; Kedzie AveC, Chicago.

(Equal Opportunity Employer) •:

U 44

< ■ ■ For plant in heavy 4 , 
metals industry, s?.." 

Applicants must have well 
rounded mechanical background o' 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery. .

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

3426 S. KEDZIE AVĖ 
An equal opportunity employer

TOOL & DIE 
MACHINIST

have immediate opening for anWe__ .________ _  . . _
experienced person. Applicant must, 
have own tools & be able to operate t 
shop machinery. Duties include mak
ing drill jigs A fixtures. Making & 
repairing (ties, for punch presses. 
Hardening steel & general machine 
work. Excellent pay A co. paid bene
fits. Apply in person-

WESTERN
CULLEN DIVISION

2700 W. 36th PLACE

Chicago 60632
Equal Opportunity Employer M/F

RENTING IN GENERAL 
N u ♦ m e e

monto butas ir maudynė pensininkui 
arba dirbančiam vyrui Bridgeport© 
apylinkėje. Tel. 376-0208 po 6 v. vak.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu ap- 
šildoams butas su vienu miegamu 
1-me aukite prie 67-tos ir Washte
naw. Tel. 925-2164 po 6 vai. vak.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai rašti
nei modernaus namo angliškam beis- 
mante prieš pat Marquette parka 
ant 71-mos gatvės. Tel. 585-6481 po 
5 vai. vak.

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTU 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. .

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

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras antrpla- 
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.

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro namas. 
Du atskiri šildymai, alumin. langai, 
didelis garažas, labai gera vieta. 
$31,900., .r-

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greitu ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Av*. 
' - ; T*I. 927-3559

52—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 posmo&vi automobilio 

JaMfity apdraudime* * pensfninkamė
- Kreiptis ■ •

4445 So. ASHLAND AV B.

f

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS 

i.-- < Pardavimas ir Taisymas
2645 WEST 59th STREET ,7

Tri*f„- REpubilc 7-1941

Notary PvMIe 
INCOMB TAX StRVICI 

059 S. Maplewood. tel. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Skvietimal, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai . '

------- .

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar*. 
CHeaao, IIL 60632. T*l. YA 7-59SC

Didžfausfas kailių 
pasirinkimai

pu vieninteli

AUTOMATIC SCREW MACHINE
Operator for Multiple spindle or B&S 
Full or Part Time — All Benefits 

Plus Profit Sharing — Plus’ 
A Good Place to Work

Call 735-0122 ask for Tony Mikus
WESTERN SCREW MACHINE 

PRODUCTS CORP.
4301 S. Knox Ave. . Chicago

I 185 North Wabeeh A wane

(ptaigoe) fr 
677-8489

(boto)

Chloa<o>

NORMANĄ
RŠTEINĄ

BEST THINGS IN UR

SKAITYK PATS IK PARAGINK
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

l-rt! Fr»nlr ZapolI*
P08V» W.95W St.

GA 4-8654

f TATI f At M 

A
Slate Farm Lite Insurance Company

i — maujhmos, Smca®o t, MX —>W*dn**day, October 12, 1977




