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Trečiadienį iš Castel Gandolfo karsta 
perveš į Baziliką, kur ir palaidos

ROMA, Italija. — Oficialiai paskelbta, kad trečiadienį popie
žiaus Pauliaus šeštojoje karstas iš Castel Gandolfo, popiežių va
sarvietės Tikintieji bus pervežtas į Romą ir pastatytas Bazilikoj, 
nurodyta tvarka galės lankyti Baziliką ir pasimelsti. Šeštadienio 
rytą popiežiaus karstas bus palaidotas pačioje Bazilikoje. Laido
tuvėse dalyvaus visi į, Romą suvažiavusieji ir sveiki kardinolai.
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. Plaukia užuojautos 
iš viso pasaulio

Laikinai popiežiaus pareigas 
einąs prancūzas kardinolas Wil- 
lot oficialiai pranešė, kad iš vi
so pasaulio į'Vatikaną eina už
uojautos dėl popiežiaus Pauliaus 
šeštojo mirties. Visi pripažįsta, 
kad jis nuoširdžiai siekė taikos 
pasaulyje, bet ne visuomet val
dantieji pritarė jo skelbiamoms 
taikos idėjoms. Kard. Villot tvar 
kys visus bažnyčios reikalus, kol 
bus išrinktas naujas popiežius. 
Kard. Villot teks prižiūrėti nau-

■ jo popiežiaus išrinkimo, eigą.
Bažnyčios organizacijoj 

nebus netikėtumų
_ Iki šio zneto popiežiais rinkda

vo Italijos kardinolus, nors vei
kiančios taisyklės leidžia susi
rinkusiems kardinolams išrinkti 
ir ne italą. Taisyklės jiems lei
džia popiežium išrinkti vyrą, j 
kuris nėra nei kardinolas, nei1 
vyskupas. Išrinkus tokį vyrą po

Jaworskis reikalauja 
vesti tyrinėjimus

NEW YORK, N. V. — Texas 
valstijos advokatas Leon Jawors 
ki pareiškė New Yorko teisinin
kų draugijos nariams, kad pri
valo. veikti specialūs komitetai 
teisiniams dalykams aiškinti ir 
tvarkyti. Teisininkas Jaworskis 
priėjo įsitikinimo, kad specialius 
įgaliojimus turintieji komitetai 
privalo tyrinėti teisines komp
likacijas, kurios gali pakenkti 
kraštui ir visai teisinei sistemai. 
Kartais teisės klausimai yra su 
dėtingi. Tiktai plačius įgalioji
mus turįs komitetas gali klausi
mą išaiškinti, gali klausimą iš
narplioti if imataty taisykles ne 
•tolimai ateičiai.

pra
dėt

Laikinai popiežiaus pareigas einąs kardinolas Villot 
neša, kad iš viso pasaulio plaukia užuojautos telegramos 
popiežiaus Pauliaus šeštojo mirties. Miręs popiežius šeštadie
nį bus laidojamas Vatikano bazilikoje. Vėliau bus renkamas 
naujas popiežius Romos Katalikų bažnyčios reiklams tvar
kyti. .

' Viceprez. Mandale 
kritikavo kongresą

LOS ANGELES, Gal. — Vi
ceprezidentas Wafler Monda-» 
le dalyvavo Nacionalinės Ur
ban Lygos kongrese. Pagrindi
nes kalbas pasakė Lygos pirm. 
Vernon E.. Jordan J r. ir vice
prez. Mondale. Pirmasis kalti
no prez. Carlerio administra
ciją ir kongresą, kad perma- 
žai ir nepakankamu stropumu 
rūpinasi neturtingais miesto gy 
ventojais ir juose gyvennančio 
mis mažumų grupėmis. Reikia 
rodyti šiems reikalams 
pat dėmesį ,koks buvo 
mas Panamos sutarčiai 
yra rodomas Viduriniu 
reikalams.

Viceprez. Mondale savo kal
boje teisino prez Cartcrį ir jo 
administraciją, visą atsakomy 
bę nukreipdamas link kongre
so. Jis .patarė, gyventojams ra
šyti savo kongreso a‘stovam 
ir senatoriams, prašant 
jos leidžiant įstatymus 
rnais klausimais.

Po kalbos viceprez. Mondale 
ir jo šeima išvyko atostogų 
Kanadą.

akci- 
rūpi

i

SADATAS NENORI DERYBŲ SU IZRAELIO 
PREMJERU MENACHEM BEGINU

Sekretorius pasiūlė Sadatui ir Beginui susitikti 
su prezdentu Jimmy Carteriu

ALEKSANDRIJA, Egiptas. — Valstybės sekretorius Cyrus 
R. Vance, išsikalbėjęs su Izraelio kabineto nariais atskrido į Alek 
sandrija. kad galėtų išsikalbėti su Egipto prezidentu apie gali
mybes pradėti nutrauktus taikos pasitarimus tarp Egipto ir Iz
raelio.

Sirijos ir Libano karių kovos

Beirutas, Libanas. — Praeitą 
sekmadienį Beiruto priemiesčio 
se prasidėjusios kovos tarp Siri
jos karo artilerijos ir Libano ka
riuomenės dalinių tęsėsi visą pir 
madienį. Atrodo, kad Libano ka- 

? n’uomenės daliniai nori persikel- 
’ ‘ v■: ti toliau į Libano pietus, tuo tar-gali išrinkti popiežium ne italą,: .& r r pu Sirijos karo vadovybė non. ne

leisti jiems pasitraukti iš dabar-

MIRĖ KAP. WILLIAM A. BALSWICK

piežium, jis automatiškai pake- . 
liamas į vyskupus. Manoma kad, 
katalikų bažnytinėje organiza
cijoje jokių netikėtų pakeitimų 
nebus. Susirinkusieji kardinolai

bet neatrodo, kad kardinolai taip
1 pasielgs. Greičiausiai, kad nauju 

popiežium--- ----------
las, kuris paskutiniu metu glau
džiai bendradarbiavo su mirusiu 
popiežium.

„ bus išrinktas kartino- Lib“°
daliniai jau bandę prasiveržti į 
pietus praeitą penktadienį, bet ir 
jiems nepavyko?*^» . '

Atrodo, kad Sirijos žvalgai, 
aviacija ir kiti informacijos šalti 
niai labai atidžiai seka kiekvieną 
Libano žingsnį ir juos apšaudo. 
Libano kariai tikisi gauti šiokios 

i tokios paramos iš Izraelio karių, 
ysbė išleido 24 Amerikos izrelitai nėra pasiryžę verš-
riu, ėjusių tarnybą Vietname 
šeimos narius išvykti į užsie
nį ir susijungti su buvusiais 
kariais. Išleistieji trejis metus 
stengėsi išvykti iš Vietnamo, 
bet vyriausybė nedavė leidimo 
išvažiuoti. Visa eilė Amerikos; 
karių buvo vedę Vietnamo mo-Į 
teris ir su jomis augino seimams į 
24 tokių seimu nariai turėjo] 
progos išvažiuoti ir susijungti;

Komunistai išleido karių 
šeimas

BANGKOKAS, Tailandas. —
Komunistinė Vietnamo vyriau

tis į krašto vidų ir teikti pagalbą. 
Izraelis jau ne vieną kartą yra 
padėjęs libaniečiams, bet pasta- 

| rieji negali rimtai pasipriešinti 
Sirijos karo jėgoms turinčioms ar 

1 rileją ir kulkosvaidžius.

Melsvi cigarečių dūmai 
išsisklaido po valandos

Miunchenas. Kiek cigaretės 
su savo vyrais, bet VietnameJ dūmų oran paleidžia berūkyda- 
dar yra didokas moterų ir vai: mas cigaretę per 6 minutes, tai
kų skaičius, kuris neturi gali
mybės susijungti su tėvais 
Manoma, kad Vietnamo vyriau
sybe padarys daugiau nuolaidų 
šioje srityje.

visą valandą trunka kol tie dū
mai išsisklaido.

Naujausiais tyrinėjimais nus
tatyta, kad vieną cigaretę su
rūkius reikia nemažiau kaip 50 
kubinių metrų sviežaus oro kol 
apsivalo iš cigaretes dūmų dvo
kimo.

KALENDORfiLIS
Rugpiūčio 9: Basė, Romanas, 

Gražutė, Pilėnas, Tvirbutas.
, Saulė teka — ‘551, leidžiasi 

'-8^)0.
Saulėta^ Įfltei,

Temperatūros Kanadoje 
šilčiausia Winnipege

{ Temperatūra Kanadoje pirma
dienį rugpiūčio 7 d pagal Fąhren 
heitą^buvo naktį-dieną:

Calgary, 57-82, Edmonton 57- 
73, Montreal 61-82, Toronto 55- 
77, Regina 5444, Vancouver 59- 
82, Winnipeg 5Ž-8&- ■

CHICAGO. Illinois. — Pirma- kap. Balswicka savo pavaduoto- 
dienio vakarą šv. Kryžiaus li
goninėje, sulaukęs 84 metų am
žiaus, mirė seniems čikagie- 
čiams pažįstamas policijos kapi
tonas William A. Balswick (Bals 
vikas). Jis buvo gimęs Chicago
je, lietuvių Balsvikų šeimoje, 
Bridgeporte. Čia jis pradžios 
mokyklą baigė, tapo policinin
ku' o vėliau policijos tarnyboje 
iškilo iki kapitono laipsnio ir 
ėjo įvairias atsakingas policijos 
tarnybos pareigas. Jis lietuviš
kai buvo pramonęs iš tėvų, bet 
visą tarnybos metą tekalbėjo 
angliškai. Jis mokėsi, studijavo 
teisę, kiek laikas leido ir keliais 
atvejais buvo paskirtas kelių ga 
na svarbių Chicagos policijos sky 
rių viršininku.

Policijos tarnybą jis pradėjo 
1919 metais paprastu policinin
ku, o atsargon buvo atleistas 
1960 metais kapitono laipsniu ir 
pensija. Net ir atsargon išeio jis 
keliais atvejais buvo kviečiamas 
pasitarimams, kai tekdavo svars 
tyti sudėtingesnius policijos ir 
tvarkos klausimus. Kelis metu 
kap: Balswick vadovavo vadina 
mam Chicagos “Scotland Var
dui", kai tekdavo išnaikinti ge
rai organizuotų vagilių lizdus. 
Pasikeitus administracijai, kap. 
Balswicko vadovaujama seklių 
grupė 1956 metais buvo paleista, 
bet jis pats įpareigotas ir toliau 
sekti miesto dykaduonius, kurie 
vengdavo darbo ir ieškodavo bū 
du maitintis be darbo. Vienu lai 
kotarpiu jis buvo įpareigotas 
sekti iš kelio pradedantiems 
krypti policininkams.

1949 metais Balswick buvo 
pakeltas į kapitono laipsnį ir 
pavesta jam prižiūrėti įstaty
mų tvarkos visame dideliame 
mieste. Kai policijos komisijo- 
nieriuin buvb paskirtas Timot
hy O’Connor, tak jfe-pabrinkę “nebe^aM būti griafc

ju. Ištisomis savaitėmis kap. 
Balswick buvo atsakingas už šio 
didmiesčio tvarką. Pensijon kap. 
Balswicka atleido Chicagos po
licijos viršininkas O. W. Wilson. 
Tada Chicagos policija buvo pert 
varkyti iš pagrindų, įvesta elek 
tronika ir kitoks nusikaltėlių se
kimo būdas. Kap. Balswicka bu 
vo vedęs, išaugino f sūnų, o jo 
žmona jau seniai buvo mirusi.

Savo laiku pietinėje Chicagoje 
buvo gera ir tvarkinga šilimų 
užeiga. Kap. Balswick mėgdavo 
ten užeiti, stiklą alaus išgerti ir 
pasikalbėti apie senąją Chicagą, 
kai jam teko prižiūrėti tvarką 
ne tik Birdgeporte. Town of La
ke kolonijoje, bet ir visoje Chi
cagoje. Lengviausia jam būda
vo pasakoti angliškai, bet jis ga 
lėdavo gerą istoriją papasakoti 
ir lietuviškai. Bus laidojamas 
trečiadienį. Pamaldos bus šv. 
Ritos bažnyčioje, o vėliau laido 
jamas šv. Juozapo kapinėse.

Nežinomi plėšikai 
pagrobė $5,186

84 m. Jesus Gutierrez 
madienį išsiėmė iš North

pir- 
Fe- 

deral Taupymo B-vės $5,186 ir 
juos vežė į Palmer Terrace 
slaugymo centrą, esantį 2212 
N. Kedzie. Prie 75ft N. Allport 
jis turėjo persėsti į kitą auto
busą. Kartu su juo iš to auto
buso išlipo du negrai apie 20 
m. amžiaus. Vienas iš jų dėvė
jo ružavus marškinius ir gel
tonas kelnes. Jie Gutierrez par
trenkė ant žemės, atėmė visus 
pinigus ir pabėgo į artimiau
sią skersgatvį.

Policijos žiniomis minimi va 
gišai buvo banke, matė Gutier- 

i rez išimant iš banko pinigus ir 
jį sekė.

Didžiausia automobilių 
produkcija Vokietijoje

šiemet Vokietijoj bus rekor
diniai metai automobilių gamy
boje. praneša ekonomistai. Ge
neral Motors Opel subdivizijoj 
šiemet dirba 63,000 žmonių, dvi 
gubai daugiau, negu praeitais 
metais. Lengvi kreditai pagy
vina vidaus prekybą, gi užsie
nis vertina aukštą automobijių 
kokybę.

BMW dirbtuvės nespėja pa
tenkinti pareikalavimų ir jų nes 
tokos per ištisus 1979 metus. 
Mercedes modelio mašinų rei
kia laukti net 40 mėnesių.

Volkswagen automobilių ben 
drovės vadovybė yra optimistiš
ka. Ji investavo 10 bilijonų dole
rių dirbtuvių pagerinimui.

Anglijoj per pirmuosius 6 šių 
metų mėnesius automobilių par 
duota 24% daugiau negu praei
tais metais. Pramonei pakenkė 
streikai ir per minimus mėne
sius parduota importuotu auto
mobilių net 47rf visos jų preky

Italijos Šveicarijos ir Francu 
zijos automobilių pardavimas 
šiemet padidėjo tik Švedijoj kri 
to 30% o Norvegijoj net 40%.

Busas su 41 žmonėmis 
nuskendo Lac d’Argent

Eastman, Kvebek, Kanada. 
Autobusas su 41 keleiviu pake
liui iš Kvebeko miesto į Asbes
to miestelyje rengiamą nedar
bingiems ir invalidams pikniką, 
Kvebeko kalnuose netekęs kont 
rolės nukrito į prie kelio esantį 
50 pėdų gilumo Sidabro ežerą 
(Lac d Argent). Septyni žmo
nes. jų tarpe šoferis, išsigelbėjo. 
Vėliau autobusą ištraukus jame 
buvo 37 prigėrusių žmonių lavo 
nai. Apie pusė valandos truko, 
kol autobusas nugrimzdo.
Du skenduoliai buvo rasti šeš
tadieni ir dar dviejų neranda.

Laukld "pilnos tiesos”

• f Washington.. -r Senato Etikos

Dėlko sumažėjo daktarų

AMA (Amerikos Medikų Drau 
gijos) pirmadienį paskelbti an
ketos duomenys, rodo kad dau
gumas pačių daktarų mano jo 
gi yra pačių daktarų etikos atsa 
komybė arba sumažinti honora- 
rarų kainas arba parūpinti be 
turčiams ligoniams neapmokamą 
medicinos globą. Kartu su anke 
ta AMA straipsnyje skelbiama 
kad įvedus Medicaid ir Medica
re programą taikotarpyje nuo 
1950 sumažėjo kiekis daktarų, 
kurie teikdavo pagalbą netur
tingiesiems žmonėms nemoka
mai arba už sumažintą atlygini 
mą.

Apnuodyta Niagara

Prezidentas Carter pirmadie
nį Niagara Falls žemutinę dalį 
paskelbė bėdos (emerency) zo
na. Nustatyta, kad žmonėms gy 
venti pastatytame daug aukštų 
apartamentų name gyvenančių 
šeimų didesnė negu normaliai 
kūdikių dalis arba miršta prieš 
laiką, arba gimsta su defektais. 
Tas a partmen tų namas yra pas
tatytas viršum kadaise buvusios 
chemikalų suvertimo vietos.

New Yorko valstijos valdžia 
šeimoms su mažais vaikais pa
tarė iš tos vietos išsikraustyti 
Kongresmanas John J. Lafalce 
(D-NY), kuris pirmas pastebė
jo, pasakė dar neinąs būsi 
mos pagalbos, kokia bus skiria
ma.

tesnis” kaip subarti savo na
rius, kurie ėmė pinigus iš Korė
jos ryžių pirklio Tongsun Park, 
pareiškė to komiteto pirminin
kas sen. Adlai E. Stevenson III 
(D-I1L). Raporte, kurį paruosti 
truko ištisi metai, bus galima 
rasti “pilną teisybę”, pasakė 
Ulinojaus senatorius, užtikrin
damas kad tame raporte bus įdė 
tas ir .“reprimando” (pabarimo) 
tekstas/,

žydai remia krikščionis

Beirutas. Krikščionių miliciją 
Izraeliui pagelbstint pirmadienį 
pietinėje Libano dalyje dviem 
frontais visais pabūklais skaldė 
libanieiu armiją pietiniame Li
bane ir kovojo su Sirijos kariuo 
menės daliniais.

Prie Beiruto. Tai pirmas kar
tas kad stambesnio masto susi
rėmimai prasidėjo abiejuose 
frontuose.

Policijos pranešimu 32 krikš 
čionys užmušti ir 67 sužeisti, bet 
krikščionių paskelbta kad per 
24 valandas 70 užmuštų ir 200 
suėęistiįu 'L
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į Atrodo, kad Izraelio kabineto 
nariai yra pasiruošę daryti ke? 

•lias esmines nuolaidas nuo anks 
čiau buvusių reikalavimų. Tvir 
tinama, kad pats Beginąs yra 
pasiryžęs padaryti kelias esmi
nes nuolaidas egiptiečiams. Jis 
nenori daryti nuolaidų, nežino
damas. ką egiptiečiai yra pasi
ruošę nusileisti izraelitams.

Egipto prezidentas Anwar Sa- 
datas labai atidžiai išklausė sek- 
ictoriaus Vance pasikalbėjimus 
su Izraelio kabineto nariais, pa- 

I tyrė apie Izraelio planuojamas 
daryti nuolaidas, bet jis neturi 
jokio noro pradėti pasitarimus 
su dabartiniu premjeru Mena
chem Beginu ir užsienio minis- 
teriu Moiše Dajanu.

Prezidentaš' Sadatas jau kelis 
kartu tarėsi su šiais Izraelio at
stovais, bet iki šio meto nepajė 
gė susitarti nei vienu svarbes
niu klausimu. Prezidentas Sada 

‘tas yra įsitikinęs, kad šie Izrae 
lio atstovai kaitalioja savo nuo
monę labai greitai ir niekad su 
sitarimo negerbia.

Sekretorius Vance tada pa
siūlė prezidentui Sadatui susi
tikti Washingtone su preziden
tu Jimmy Carteriu ir Izraelio 
premjeru Beginu. Egipto prezi 
dentas apsvarstė šį pasiūlymą 
ir atsisakė vykti į Washingtona 
tartis su Beginu arba Dajanu. 
Sadatas yra įsitikinęs, kad šie 
du Izraelio atstovai taikos su 
Egiptu nebenori.

Vance nebūtų diplomatas, jei 
gu neignamas atsakymas privers 
tų jį nutraukti pasitarimus Ar
timųjų Rytu taikai. Sekretorius 
dar vienai dienai pasiliko Alek
sandrijoje. kad galėtų patirti 
visas galimybes taikai tarp Iz
raelio ir Egipto ir taikai Arti
muose Rytuose.

Sekretorių lydėjusieji žurna
listai, kurie turėjo progos pasi
kalbėti su sekretorium antradie 
nio vakare, pareiškė, kad antra
dienio vakarą sekretorius buvęs 
optimistiškesnis. bet jis atsisa
kė savo outimizmą paremti f ak 
tais. Manoma, kad jam pavyko 
įtikinti prezidentą Sadatą dar 
kartą nuvykti į Washingtona ir 
išsikalbėti su prezidentu Carte
riu bei premjeru Beginu.

Sprogo 63 tonų bombų
Kalifornijos šiaurės rytuose 

prie Sierra prie kariuomenės 
sandėlių (depo) sprogo šešias 
dešimt trijų tonų bombų. Du 
amunicijos sandė|iai sprogimo 
žiauriai sužaloti bet iš ten dir
busių darbininkų niekas nenu
kentėjo.

Speciali komisija mėgina iš
tirti kas ten kaltas Sprogo 10 
bombų, svėrusių 12,600 svarų.



Dviejuose horizontuose
Iš okupuotos Lietuvos laisvąjį pasaulį pasiekė Pogrindžio 

parodijos, parašytos pagal tarybinių poetų ir laureatų poeziją. 
Eilėraščiu Ecce homo-štai žmogus išjuokiamas tarybinis poe
tes Edua.das Mieželaitis ir jo kūryba:

Aš mačiau, kaip Maskvoje
Sovietų damos kurtizanės
Ir grakščios šokėjos — balarinos, 
bu karininkais ir enkavedistais, 
Su agitatoriais veltėdžiais 
h liaudies priešais — partiniais 
Komunistais, poromis susikabinę, 
Paupiu vaikšto...
Ir mačiau, kaip jų mašinos ,— 
Moskvičiai, Volgos ir Žiguliai, 
Su Lenino palaima,
Po Maskvą zuja.
Ir kaip vėliau, naktiniuos klubuos,

Magaryžius MODERNUS SAPNININKAS

— Jam reikia tokių vitaminų, kurie sumažintų jo ener- 
gija-

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIčIUS

Iki pat paryčių mėgina...

Aš mačiau, kaip pr^e Janisiejaus, 
Prie Dudinkos ir Igurkos, 
Pavargę darbo vergų rankos, 
Tik saulei vos prašvitus, 
Rąstus į upę nešė, vilko, rito. 
Ir dabar dar juos matau 
Filmoje savų akių ekrano, 
Kaip jie kaulėtom rankom, 
Kaip nuplakto Kristaus,

• Geras psichologas patarė 
jaunavedei laikyti visada šva- 
nai vedybinį žiedą, mirkant jį 
lėkščių plovimo skiedinyje kiek
vieną diena 3 kartus.

• Iš Boise, Ihado valstijoje, 
atėjo liūdna žinia, kad mirė 
širdies liga žinomas sporto en
tuziastas ir bėginėlojas — jog
ger Nelaimė ir netikėta mirtis 

ištiko apiplėšinėjant žinomo 
senų pinigų rinkėjo namus. Jo 
kojos buvo apautos bėginėjimo 
bateliais.

♦ Didelį smūgį patyrė lygių 
moterims teisių aktyvistai Wa- 
shingtone. Ten 46 ra. biurokra 
tas iš Sveikatos, švietimo ir 
Gerovės departamento Mr. Da- 
Vid K. Wilson, norėdamas pa
spartinti įstatymus prieš lyties

damas 3 mylias, gavo širdie

Pagal s®ną lietuviikq »apnin^ikq'j<
ACTĄ, sapnuoti reiškia turėsi nemalonumų; geni actą-ha- 

miniai barniai ir nepasisekimai. Baltas actas reiškia kitam pada- 
lytą skiiaudą, raudonas — neapykantą, o sugedęs actas— ligą.

ADATOS ženklina bylas teismuose. Matyti adatas ir sagutes 
įeiškia netekti draugų. Siūti adata — uždirbsi daug pinigų arba 
būsi turtingas. - a

ADMINISTRACIJĄ arba valdžią susapnavus reikia saugo 
lis tinginystės. Dalyvauti arba būti valdžioje reiškia nuovargį ir 
nepriktekuus; jei sapne atsisakei nuo valddiškos .tarnybos arba 
kokių pareigų, būsi turtingas ir gerai gyvensi. r

ADOMĄ matyti arba su juo kalbėti reiškia sulauksi žUps se-*^ 
natvės, bet jei su Adomu buvo ir Ieva, tai lauk šeimos.paditfejimo.

k . > |£. i • i ~ - i.

naujieną;
d. Klausyti ady/)- 
logyn nau

jų rūpesčių. , >n.
AGRASTUS matyti ar valgyti 'tuif' prasmę;' jei* ag-

ADVOKATĄ sapne matyt’ reįšk 
jei sų juo kalbėjai, tai praleisi vėįjni

Viešbutį/je

Į viešbučio raštinę įėjo žmo
gus ir prašė popierio laiškui.

— Ar jūs esate šio viešbučio 
svečias? — mandagiai paklausė 
tarnautojas, žmogus jam atsakė:

— Aš nenorėčiau vadintis sve
čiu, nes sumakėjau 30 dolerių 
už vieną dieną...

Neišdavė paslapties

Senyva ponia pasakojo drau
gėms grožio salione apie savo 
gimtadienio puotą, kurią iškėlė 
giminės.

— Klek jums dabar metų, — 
klausė viena moteris. Senyva po 
nia atsakė jai labai tyliai:

— Ar jūs galite išlaikyti pas-, 
laptį?

Z— žinoma, kad galiu.
4—Aš taip pat galiu.

KlaiLsimas be atsakymo'

Kadaise Mr. Anthony per ra- 
radijo atsakinėdavo į įvairius 
klausytojų klausimus, pateiktus 
telefonu arba laiškais. Kartą iš 
modernios moters modernaus 
vyro ir modernios šeimos galvos 
jis gavo tokį laišką:

“Mano žmona mėgsta vaikš
čioti į tavernas ir naktinius klu
bus. Paryčiais ji grįžta į namus 
ne viena, bet su savo draugu ir 
•su juo miega. Rytą ji atsibunda 
•ir prašo -mane ^pakepti jai ir jos 
draugui-French-toast. Mano klau 
simas yra: Kaip gaminamas 
French toast?’ ’

Politinė linija

Komunistiniuose kraštuose pi
liečiai turi daug rūpesčio kartais 
nežinodami, kurią liniją palaiky 
ti — Maskvos ar Pekino.

Rytų "Berlyne įėjęs į barą pi
lietis prašo arbatos.

— Kuri arbata geriau patinka 
— rusiška ar kiniška? — paklau 
šia kelneris.

— A, manau, kad bus geriau 
puodelis kavos.

Katoų orgijos

Draugo 167 nr. liepos 19 d. 
Alfonsas Nakas rašė savo įspū 
džius iš Lietuvių Dienų Toron
te. Rašydamas apie banketą, 
duoda toki gabaliuką:

“Bene 11 valandą, dar kavą 
ir vyną tebegukšnojant ir ledus 
bevalgant, prasidėjo kalbos... 
Ką čia, kalbos. Kalbų orgijos! 
Kuris tik tituluotas mūsų di
dikas mikrofoną rankomis ap
glėbė, tai paleisti nebenorėjo. 
Mūsų salėje, kurį laiką dar klau 
sę, visi numojo ranka ir links- 

1 minosi kaip įmanydami. Kai lan 
kiau kitas sales, ir ten visi ūžė 
it bičių avily. Tik keli šimtai 
vargšų, bilietus gavę į didžiūnų 
salę, tegalėjo šnabždėtis, privalė 
jo nuduoti klausančius ir po kiek 
vienos kalbos ploti. Kai truputį 
po vidurnakčio išėjome, dar kai 
bu orgijos nebuvo pasibaigę. Gal 
vojau sau, po trisdešims ketve
riu emigracijos metų daug jau 
užmiršom, daug jau išmokom, 
bet kalbėti tai ne tik neužmir
šom, o dar gerokai rafinuočiau 
publiką varginti pramokon...”

Iki šiol frontininkai vis burno
davo, kad perilgos kalbos atbai 
do jaunimą nuo-dalyvavimo Va 
sario 16 minėjimuose. Tikrumo
je, jie galėtų ateiti į juos ir pa
simokyti santūrumo kalbose.

K. Petrokaitis

'PELĖ IR KATINAS
Pelė vieną sykį sugraužė knį 

gas; ji sau pamislijo, kad jau 
per tai isžsimokino visokių mo
kslų, ir sako savo sėbrėms: jus 
tiktai manęs klausykite o viskas 
bus gerai, asz jūsų visas bėdas 
sutrumpinsiu, asz tą katiną, ku

Gydytojas apžiūrėjo kalinį ir jam patarė pasivaikščioti 
ore.

ty-

Neša, velka ir rita, 
Sibiro saulei tekant
Iš ryto.
Ir bėga ir teka ten Sibiro laikas, 
Kaip šaltas, ramus Janisiejus:
Su juo pateka saulė,
Su juo eina vargo kolonos 
bu juo atskrenda Sibiro vėjas, 
Su juo nuo šalčio numiršta žmonės.
Su juo ateina barakų miegas, 
Su juo skeletus atkasa sniegas.
Su juo giltinė virš kaukolės iškėlus 
Kūjį ir piautuvą laiko.
O stepių vėjas, tarsi pašėlęs,
Scce Homo, 
švilpdamas šaukia 
Ir šaukia...

• Ir švietimui suduotas skau
dus smūgis. 51 m. Abott Fay, 
Oriento filosofijos profesorius 
Western State kolegijoj, Cuni- 
son, Colorado, buvo paleistas 
neribotoms atostogoms be al
gos. Nuo 1971m. jis turėjo “O- 
rientalinės disciplinos progra
mas”, kuriose jis išrengdavo 
studentus, mušdavo per minkš 
tas vietas ir čiupinėdavo jų pri-i 
vačius organus.

Ar verta peržengti saiką?
Tatai buvo gilioj senovėj, 
kai Praamžius pasaulį kūrė, 
tada Jis ir alkoholiui 
sutvėrė grūdą, -
kurį palaistė kitokiu būdu...

Dar prieš dygstant tam augalėliui, 
Praamžius palaistė jį jaučio krauju 
tam, kad kas gers to grūdo raugalėlį 
jaustųsi labai stipriu...

O vėliau Jis dar palaistė krauju liūto 
tam, kad, jei dar geis daugiau, 
jaustųsi labai galingas 
ir ir dalinai beširdis būtų...

Augalėliui tam beaugant 
ir kiaulės kraujo nepašykštėjo, 
tai tiems, 
kurie peržengs .gėrimo saiką 
tuomi bausmę Jis jiems uždėjo...

• ’

Kada žmogus nugena be saiko 
tampa šlykštus tvarinys, 
nes tai būna beširdžio liūto 

ir šlykščios kiaulės 'mišinys...
Mieli nugerėjai!
Ar nebūtų'laikas 
neperžengti gėrimo saiką, 
-kad netapti beširdžiu liūtu 
ir pavirsti kiaule, 
bjauriai paina...

Kvirinas Runimas

• Norfolk, Virginia, 15 nu stu aklą — blžš>trukdymų‘darbe, 
dentas įrodė, kad santykiai 
tarp mokytojų ir mokinių yra* 
geri ir draugiški. Jis mokyto
jui nukando trečdalį ausies 
Mokytojas dėstė apylinkių so
cialines programas.

• Londono teisėjas garanta-j 
vo Mrs. Walter Judge skyry j 
bas, nes jos vyras švilpauja ir 
tą švilpavimą ji toleravo 38 
metus.

ir* rūgštūs, tai saugokis nepasisekimų. " 11
AGUONOS reiškia turtą, trinti aęba.malti aguonas — sveti-k • 

moterystę i. f
AGURKUS susapnavęs saugokis apgavikų*. Jei ligonis sa$-f, 

nuoja, kad valgė agurkus, tai gi eit pagis, o sveiki turi saugotis^ 
piktų minčių. Kabantis agurkas reiškia gausius jūsų gerbėjus.

i AKADEMIJA reiškia nuobodumą, sapnus;ir. apsileidimą, taip, 
pat nusivylimą gyvenimu. ..<1..

AKYS gražios ženklina džiaugsmą. Matyti silpnas arba ne-” 
aiškias akis reiškia rūpesčius, pavojų ir blogus darbūs; užmerk- < 
tos akys reiškia nepasitikėjimą, piktos akys — žalą, kreivos — 
neteisingumą. Turėti akis ausyse reiškia'regėjimo silpnėjimą, o 
akių užtemimą — sunkią ligą, o gal*'kas nors nori jus apgauti. , 

j Sveikos ir .žvalios akys reiškia ateinančią laimę, didelės —. turtą, 
i Išplėšti akį neišpildys viltys, prarasi gera draugą arba.tiirėsi ne'/ 
serumus meilėje. Būti aklų namuose ženklina apgailę, matyt’

• Geras būdas knygas skaity 
. ti. Sovietų Sąjungoje taip da

ro: Ilgose eilėse, stovėdami 
prie krautuvių, žmonės iš nuo
bodumo skaito knygas. Jie pri
pratę dirbti siachanoviškai, — 
laiko negaišina.

< Viena rusė paskambino į 
Kremlių partijos sekretoriui ir 
paklausė: — Ar atsimeni ma- 

J ne? Aš esu Ona Fadejeva. Sek- 
j retortos atsakė: — Aš nieko ne- 
'žinau ir tavęs nepažįstu. — 

.|Kaip nepažįsti? Ar atsimeni.
kai mes miegojome, kai Suslo- -■ i

ivas ^prakalbą sakė?

• Kai aš muitą u televizijoje 
'kudlotus ’jaunuolius grojom 
čluslr spardančius, atrodo, kad 
juos Afrikos lbitės apspito...

• Egiptiečiai kates mylėjo la
ibiau už kitus naminius g>’vu7 
liūs. Kai kildavo gaisras, tai 

► egiptietis .pirma gelbėdavo ka
tę, lik .paskui savo turtą.
• ‘ Optimistas yra vyras, kuris

mano, kad jo žmona gali įvažiuo 
ti 6 pėdų mašiną per 8 pėdų ga-^ 
ražo duris. i

Don Pilotas

— Jei tu nori b užmarinu, tai dabar /twį .pratintis tęctž. 
skausmą ir jokių jį mažnanšių-vaistų nįuaučfoti__

AKMENYS reiškia ^nepasisekimus, ir širdgėlą;SMesti .'balta 
akmenį reiškia turėti progos pasakyti teisybę; jei jis atšoko, iai 
tavo žodriaf nebus priimti, jei jis atšoko ir 'ntikriibSiėtžHl tavęs, 
tai gausi atsakymą.

AKTAS,ųpasirašytas’-notaro, reiškia 
'kia nepalankią rezoliuciją ar nutarimą,

AKTORĘ matyti scenoje reiškia apgaulę, kalbėti su ja reiš

ris musų giminę naikina, atve
siu į dvasę sz ventą. Ir ’teip pra 
dėjo pasakoti pamokslus voloje 
lindodama, o katinas isz lauko 
klausė. Pelė jam daugel apie pra 
garo prapultį sznekėjo, katinas 
su nužiaminta szirdžia klausė ir 
iszrodė pelei labai rūpestingu 
dėl iszganymo duszios savo. Isz 
to pelė dar labiaus užsidegė mei 
le artymo savo, pradėjo tikrai 
drąšei katiną ant pakutos szauk 
t j, iszlndo isz olos o katinas 
ją sugriebęs savo dantimis jos 
kaulelius truszkino.

Iszsiranda ant svieto didelei 
pikti ir skriaudingi žmonės pra 
scziokėlei; jų reikia isz tolo at
silenkti. kaip peliukės atsilenkia 
katino. Jie tau žmoguti, skriau-* 
da darys 4r tu priesz juos nė ne 
sznekėk, nės prapulsi, kai ruda 
pelė. Svietas pagedęs yra.

(Iš Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės. 1906 m. 3-čios laidoš).i

— iš -kur tu taip išsigalvojai, kad aš vakar naktį parėjau 
neblaivas?

kia tuštybę, .meilintis jai — .praeinančius^mak>nuxQizs, o >B3ylėti f 
ją reiškia nelaimę. ,

AKINIAI reiškia neprielankun^^V^iaig^ ‘tdijųpdt liūdesį. į

AKUŠERĘ matyti yra negeras ženklas: reikia-saugotis nuos
tolio ir. vengti kančių. T J < * J r ,

ALIEJUS yra gerai sapnuoti, tik jį^gerti reiškia ligą, x>$a~ \ 
lieti reiškia tapsi turtingu. J

ALTORIUS reiškia džiaugsmą, o-statyti .jį reiškia luomo 1 
arba stono bei padėties pasikeitimą, griauti- vargau .pulti j 
ir liūdesyje gyventi ‘ ~ - •? ų; * ‘

ALĘ gerti yra geras ženkias: būs greitos sėkmingos ve- ‘ 
uybos. ' '

ALYVOS MEDIS atneša laimę, 
tams reiškia pasisekimą jų tiksluose, 
ksiančias vedybas už myhmo ^yror gt 
vaikų. ’ ’

AMAZONĘ sapnuoti reišlda 
kalbas ir šmeižtus.

ANGLYS žeruojančnos reiškia Įspėjimą 
įžeidimų Užgęstančios anglys reiškia 
sius mirtį, būti anglių kasykloje reiškia

ANGLAS sapne yra pavojingos ir-apgaulingos draugystės 
simbolis. .

J \
ANGELAS reiškia palaimą, vilčių išsipildymą, .gerą žinią, 

laimę ir džiaugsmą; matyti angelą drt skraidantį yra primini
mas atitaisyti skriaudas ir negerus elgesius, būti angelu reiškia 
džiaugsmą, o ligoniams — sveikatą

^Bus daugiau)

Uostyti Ja’

sau;
imuo-
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J spauda skelbia, kad Čikagoje
pirmą kartą amerikiečių 

skelbia, kad čikacoie
| sumažėjo, didieji nusikaltimai, 

laisviau atsiduso: ma- 
;žiaų nuĮbdys, mažiau bankų 
^apipjėš. Apie smulkiuosius nu- 
' s^aMįmus bekalbama. Kas be- 

' įskaičiuoti, kiek rankinu-
1 Įdek* prėkių krautu-
tjėse iįvągta/ kiek vandalai nuo 
tšfoJių pądaro?- Dėja, smulkių 
| Dusikaltinrų aukoms tie reika- 
|Ui įeątrotįcĮ sniuiūs....
p Brighton Parke gyvena tokie 
|“dypu^i” $iaurusaičlai: suval- 
u Metis Štąsyš ir Klaipėdos kraš- 
*tp lietuvaitė Herta. Siaurusai-

ma sniegą susilaužė ranką. Vėl 
mėnesiai “atostogų”. Prieš Ve
lykas pradėjo dirbti, bet Stasys 
atsigulė į ligoninę.

“Na, gal ši nelaimė bus pas
kutinė. Ačiū Dievui, kad aš jau! 
dirbu’’, — raminosi moteriš-l 
kė. j

Po dviejų savaičių Herta į j 
darbą neatėjo... Spėliojo žmo-į 
nės, kad gal vyrui blogiau, ar j 
kas.

Vieną dieną suskamba telefo 
nas. Pakeliu ragelį — lyg deja
vimas, lyg tylus verksmas. Per 
sigandau.
“Kas čia kalba? Kas atsitiko?”,

čiąi kaip visi išblokštieji iš tė; — sušukau. Pagaliau ątsiliepė 
suskiai dirbo ir stengėsi silpnas balsas:

įsikurti. Sliitaupę pinigų, nu-
^pirmo Jaukų namą,prisodino gė Kaip mane sudirbo. .. Aš 
jhd jaukų sąmelį, prisisodino gė sulaužyta.... Lankiau vyrą ligo

ninėje, 4tą vai. išėjau iš Cen
tral Community ligininės Wood 
gatve į autobusą. Buvo diena, 
šviesu. Užpuolė du juodžiai. Pa 
griebė rankinuką, o mane par
trenkė ant šaligatvio. Spardė, 
mušė.... Vėl spardė.... Sulaužė 
petį ir koją per kelį. Nosį sulau
žė. Kai spardė veidą,dantys sus
mego į dantų smegenis....Ir taip 
mane paliko kraujuose paplū- 
sią.... Jutau, kad žmonės eina 
pro šalį... Negalėjau šaukti, nė 
judėti, nė matyti.... Buvau už
springusi kraujais...Vienas žmo

Herta.— čia Herta ...
visa

; Bų, užaugino dvi našlaites, Her 
įc£ sesers: dukreles ir jau lyg 
lengviau atsikvėpė. Pradėjo sva

‘ joti ir. ąpię geresnes atostogas 
’įur ąprs. Hėrta planavo aplan- 

sęsęris; likusias Vokieti-'
< joje.. Planai susimaišė bene 
prieš , tris metus, kada Siauru 

: tokius užpuolė ligos: tąi Sta- 
•;sys‘ ligoninėje, tai Herta ligoni- 
: nėję. Vis sunkios operacijos, o 
Tpąsfcui mėnesiai be darbo. Per
inai Herta išbuvo virš pusmečio 
Apo operącjjo5. Rudeniop grįžo 

.Neilgiai dirbo: kasda

BR. ĄNTAN0 J. GUSENO RAŠTAI
tUyMąast galima gauti nepaprastai įdomius gydyto-

IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
MWTYS IR DARBAI, 250 psL, tiekiančius 1900 
į JąbImttBo ir Totoraičio jaunas dienas ir sua- 

tt.00

fe'

«

BR. MURINAS i litas (Akvarelė)

fe

!7'

vioji m

visi sotinosi. ronas, A. Patamsis, J. Deks-
at. atvyko SLA darbšj nys ir Lt.

. solistė Anita Pakak
tuo-

bi-
.niškytė su s:iv mama ir 
?jau ėmė platinti laimikiui 
pietus.

į Iš Toronto atvyko SLA 
iriai ir visuomenės veikėjai 
jsys ii- Marija Jokūbaičiai ir

na- 
Sta 
dar 

j atsivežė Si. Jagėlą ir A. Bor
jrhertą. Iš Port Colborn SLA 
j nariai Ona ir Jonas Staškevičiai 
•r Jonus Lankauskas.

Gegužinėje programą prave
dė solistė Anita Pakalniškytė.

Juozo Daumant -Lukšio var
do įamžinmo ceremoniją atli
ko SLA 72 k. pirm. J. Sarapnic- 
kas iš St. Gal hal ines. Po to bu
vo pakviestas pasakyti kalbą 
SLA narys, visuomenės veikė
jas Stasys Jokūbaitis iš Toron
to.

s Jokūbaitis savo kal
is Australjos F. Normontie-' boję paminėjo išsamią Juozo 

i nė, kuri yra atvykusi pas saver Daumanto - Lukšio biografiją, 
sesutę Reginą Norvaišienę

i Catharines
I p. Datiginais iš St.
j atvyk į SLA gegužine. Nor-
• montenė SLA laimės šuliniui 
j paaukojo vertingą dovaną.

St. kovas su Lietuvos okupantu, 
miestą ir abi su p. j prasiveržimą per geležinę už- 

Cotherines dangą į Vakarus ir parašymą
knygos “Partizanai už Geleži
nės Uždangos”, po to vėl su
grįžimą į i kupuotą Lietuvą, 
kur komunistams opsupus ne-

* 
į 
į
>

ir rtoiik

-•» -v. .4. ;^r*^** ——
g į Orį A.A UOTĄ KULTŪRA —

k t
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1X00
■ 2IAUR0S ŽMONtS.

po. Europą lipūdžUL Dabar tik  
pHtu, atsluntos čekį arba money ordarį, prit 

pridedant 50c. persiuntime lilaldotnt.

$2.00

gus pašaukė policiją. Nuvežė J. ŠARAPNICKAS 
pas Stasį. Dabar esu namie. Ne
galiu nė pavalgyti pati, nieko. ..
Už ką jie mušė ? Aš nesiprieši
nau. Aš atidaviau rankinuką. 
Buvo 15 dol. Tegu ima! Ką aš 
jiems padariau?’ Už ką?!”

Po savaitės Hertą aplankiau. 
Jau galėjo pereiti per kambarį. 
Judėjo tkaip astronautas an 
mėnulio: dešinė ranka gipse iki 
peties, kairė koja gipse. Veidas 
panašus į abstraktinį paveikslą 
—žalias, raudonas, geltonas,bet 
jau šypsosi: “Stasys grįžo iš li
goninės! Vos parėplinėja bė
džius Išrėplioja į kiemą gėlių 
sėti. Sakiau: jei neinasi, tai ne
švilpk. Kur jis tau klausys! Sa
ko, kaip čia atrodys kiemas be 
gėlių. Juk ne hipiai. Skambino 
policija. Klausė ar atpažinčiau 
užpuolikus. Kaip aš juos atpa
žinsiu, jei tik sekundę mačiau,

IXUA I\V J Ji VillAKJ ILAAAAM m*’*'

entinos dalyvavo SLA ? beturėdamas vilties prasiveržti 
iš apsupimo, žuvo didvyrio m ir 
timi. Be to, St. Jokūbaitis pa
deklamavo Lietuvos pogrindžio 
Juozo Daumanto-Lukšio garbei 
sukurtą eilėraštį, kurį slaptais 
keliais atgabeno per geležinę

gegužinėje Jonas Papečkys, Ro-. 
•sario Lietuviu B-nės ilgaemtis v
pirm. Pastarasis buvo atvykęs į
L. B. Seimą Toronte, po seimo 
atvyko pas savo draugą V. Kuz 
mickis i Hamiltoną, iš kur abu

■
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du atvyko j SLA gegužinę. Da- uždangą į Daniją ir iš ten pate— 
lyvavo ir Marija Urniežienė iš ko pas st. Jokūbaitį.Kanados naujienos

SLA 82ros kuopos gegužinė {atgaivą gryname ore, saulei 
šviečiant, medžių pavėsyje. Iš 
Niagara Falls ir S. Catharines 
vykome organ ižu o tai,nes iš šių 
miestų: Z. Ublinienė, B. Juodie 
nė iš Niagara Foils ir D. Daugi
nienė ir M. ir J. Paukščiai iš St. 
Catharines, gamino svečiams 
maistą.

Iš St. Catharines iki A. Pa
dolskio sodybos virs 70 mylių, 
bet ką tai reiškia prie dabarti
nių modernių susisiekimo prie
monių. Pusantros valandos — 
ir buvome A. Padolskio sody
boje.

Sodybos savininkas A. Padol 
skis savanoris-kūrėjas pasitin
ka su šypsena ir pataria jaustis 
kaip savo namuose.Dar pareiš
kia rengėjams: turite laimę, 
prieš-porą dienų smarkiai lijo, 
o dabar jūsų gegužinei orą grą
žus.

šeimininkės tuojau 
virimo krosnis ir ruošė 
maistą svečiams.

Pirmą valandą po pietų ėmė 
rinktis svečiai, o antrą valandą 
šeimininkės jau turėjo paruoša 
sios karštus valgius ir kas bu-

HAMILTON, Ont.—š. m. lie
pos 23 d. gegužinė A. Padolskio 
sodyboje buvo sėkminga.

Prieš gegužinę kelios savai
tės buvo dideli karščiai, žemė 
tiek išdžiūvo, kad ir žolė ėmė 
geltonuoti. Oro pranešėjai vis 
skelbdavo, kad bus audros su 
lietum. Tačiau vis nesulaukia
me. Pagaliau dvi dienos prieš 
gegužinę, liepos 21—22 dieno
mis Paris, Ontario, pradėjo sti
priau lietus lyti.

Palietė ir A. Padolskio sody
bą, ten, kur liepos 23 d. įvyko» 
SLA gegužinė..

Kada gegužinė vyko, oras bu

Kalifornijos M. Urniežienė apie 
SLA gegužinę sužinojo iš spau 
dos ir ta proga atvyko pas drauį 
gę Br Vyniautienę į St. Catha-j 
rinės miestą, o iŠ i ten su St. 
Cathariniečiai į Paris, SLA ge
gužinę susitikti savo senų pa
žįstamų. nes prieš kelis metus, 
kurį laiką gyveno 1—...... —
mieste ir paruošdavo gardaus 
maisto per SLA 72 kuopos ruo
šiamas gegužines.

Iš Hamiltono dalyvavo daug 
svečių, jų tarpei ir visuome
nės veikėjai: K. Deksnys, K. Ba

(Bus daugiau)

— Ekonomistai apskaičiuoja, 
kad jautienos kainos nedidėsian 
čios. Kurį laiką jos nusistovės, 

[o vėliau pradės kristi.
nes įlietus.Į

Hamiltono!
I — Sen. Sam Erwin praeitą ket 

virtadienį buvo užsukęs į se
natą ir teisininkams skaitė pas
kaitą apie konstitucinę teisę. 
Advokatai išsižioję klausė pa- 
tvriusio teisininko.

Ai J VA ’

Juodieji man visi vienodai at- Į vo labai gražus ir po lietaus atvė 
rodo*. Galiu nekaltą įduoti.

“Aš trokštu tik dviejų daly-
sęs. Visi atvykę svečiai iš kitų 
miestų turėjo nepaprastai gerą

ALŲ IENŲ

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. ūminis, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir tntvmių 

įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai ftilius, gyva kalba, gražiai Ateistu 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juonį B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijoi 
n trank* nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 

□sL, kainuoja $2.00.
Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Pfugumt šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki » 

perlaidą. r

kų: kad mažiau skaudėtų ir 
kad mažiau skaudėtų ir kad ga 
galėčiau dirbti. Niekone noriu 
gauti veltui. Nenoriu nė iš val
džios, iš nieko. Neskani duone- 

llė ne savo rankomis uždirbta, 
Tik kažin kaip čia bus....” Her- 
tos akyse pasirodė ašaros...

Nelaimė įvyko balandžio 15 
d. Liepos 17 d. Herta pradėjo 

Įdirbti. Troškimai išsipildė: ina 
žiau beskauda (bet skauda dar 
ir į autobusą sunku įlipti ir iš
lipti! D.) ir duonelė skanessė, 
nes uždirbta savo rankom.

“Tai jau seserų šiemet nebe- 
apdaskysi, Hertuke ?”—sakau.

“Eik tu! Nė kalbos. Jei nei
nasi, tai ir nešvilpk, kaip tas sa 
ko. Gal kada...” liūdnai pridė
jo. Po valandėlės: “Žinai aš vis 
ko bijau. Atrodo, kad kiekvie
nam krūmely užpuolikas tyko. 
Drebu nuo kiekvino garselio. Iš 
sigąstu juodą žmogų pamačiu-r 
sL Žinau, kad jie ne visi blogi, 
bet man jie visi panašūs atro
do”.

Taip jaučiasi “smulkiųjų” 
nusikaltėlių paliestos aukos....

D.

užkūrė 
karštą

17St Bo«th Halsted Street, CMeace, UI MM!

[<Taupykite dabar
pas mus

46-ta GATVE IR ARGE S AVNENUEIK

sėjo 10 d., s

PIKNIKAS

m

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų. 1800 So. Halstod St

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į piknikų.

Rėkučiams bus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos .
f-

POLONIA SODE
Pu ru uuyoml JI*f lt- 

tfaia dideliu dirbu. Pirmi, jie pa
dedi Jums pasiekti umemikui Jūs? 
nirimo j imu*. Antri, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio dlene, neis nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie n«- 
_ -'WI

ENERGY 
WISE

Change the oil and " 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

* 
palūkanų, priklausomai nuo įdėtai 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės 
->eša

Mskalto# 
?. /<a

UNIV RSAL
Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,
Įrtelgta 1923 m*UU.

{įtaigu* pietuoti kiemu automoMllima putitytL

TURINTI DIDELES ATSARGAS
T< 421-3070

G
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kūmą, bet tuo nesitenkino. Naujienos kreipėsi į tuometi
nį Vliko vicepirmininką ,prašydamos išaiškinti, ar minė’ 
tas “liaudies fronto” atsišaukimas yra žinomas rusų pa
vergtoje Lietuvoje, ir ar kovotojai už Lietuvos laisvę ką 
nors žino apie tokio “liaudies fronto” sudarymą. Tuome
tinis VLIKO vicepirmininkas pasižadėjo reikalą išaiškin 
ti, tik, žnoma, paprašė lako. Jam reikėsią bent 6 mėnesių, 
kol jis galės susisiekti su patikimais lietuviais ir išaiš* 
kinti, ar toks “liaudies frontas” pačioje Lietuvoje buvo 
sudarytas ir ar jis egzistuoja. Praėjo šeši mėnesiai, pra
ėjo astuoni, praėjo ištisi metai, bet pavergta Lietuva ne
pranešė apie bet kokio “liaudies fronto” susiorganizavi- 
mą pačioje Lietuvoje.

Jeigu Lietuvoje “liaudies frontas” prieš okupantą vis 
dėlto yra sudarytas, tai jis yra toks konspiratyvus, kad 
pačioje Lietuvoje nei viena politinė partija, kuri dešimt 
mečius kovojo prieš caro okupaciją, nei viena jaunimo 
grupė, kuri keliais atvejais viešai reiškė protestą prieš 
dabartinę sovietų okupaciją, nei vienas pavienis asmuo, 
kūnams. Lietuvos laisvės reikalai rūpėjo apie minėtą Saulėleidis

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien išskyrus sekmadienius, nuo
9 viL ryto iki 5 vai vikaro. Šeštadieniai — iki 12 vaL

“Liaudies frontas” pro užpakalines duris
Iki šio meto įvairiausi “liaudies frontai” buvo buvo 

: bandoma primesti vokiečiams, ispanams, prancūzams,
- belgam^ lenkams ir lietuviams, bet pozityvių rezultatų
- tie “liaudies frontai” niekam nedavė, išskyrus pačius to 
2 fronto organizatorius. Visi žinome, kas buvo tie “liau* 
; dies fronto” organizatoriai, ko jie siekė ir kiekvienam aiš 
‘ku, kad tie “liaudies fronto” organizatoriai baigdavo sa*
- vo darbą, kai jie jau nematydavo apčiuopiamos naudos 
: iš to “liaudies fronto”. Kol dar buvo vilties vieną ar
• kitą durnelį patraukti savo pusėn, tai vertėjo šaukti su- 
; surinkimus, juose ilgiausias kalbas sakyti ir net laikraš- 
. eius leistu
; Lietuviai mažai kuo skyrėsi nuo lenkų, čekų ir kitų
* tautų “liaudies fronto” atžvilgiu. Įvairiais lietuviško gy 
*venimo laikotarpiais buvo bandoma “liaudies frontą” su
daryti, jį stiprinti ,jo vardu net laikraštėlius leisti, bet 
i lietuvių tarpe tie “liaudies frontai” buvo labai trumpa
amžiai. Jie pasibaigdavo, kai komunistų partijos pirma
sis sekretorius padarydavo pranešimą apie centro komi
teto įpareigotų žmonių atliktus darbus. Antrąjį “liaudies

- frontą” bandydavo suorganizuoti kiti žmonės ir prie kitų 
"sąlygų. i
: Tremtyje apie “liaudies frontą” pirmą kartą prabilo
"Kanadoje specialios katalikų grupės leidžiami Tėviškės
- žiburiai. 1974 metais jie paskelbė pirmąjį naujai sudaro- 
; mo “liaudies fronto” atsišaukimą, nors atsisakė nurodyti 
■to “liaudies fronto” adresą ir tikruosius jo šaltinius. Tuo 
; met tie patys ‘‘Tėviškės žiburiai”' plačiai komentavo 
-“liaudies fronto” pirmąjį atsišaukimą Į laisvojo pasaulio

“liaudies frontą” nieko negirdėjo. Kad bet kokia kova 
prieš okupantą privalo būti gerai konspiruota, kiekvie- 
nam privalo būti aišku. Bet kad pavergton Lietuvon nu
važiavusieji apie Lietuvoje veikusį arba veikianti “liau
dies frontą” nieko nesužinojo ir iš Lietuvos atvažiavu' 
šieji įvairūs gizeliai nieko apie minėtą “liaudies frontą” 
negirdėjo ir nepasakoja, tai jis turi būti žinomas tiktai 
Tėviškės Žiburių redakcijai.

1974 metais “liaudies fronto” atsišaukimą paskelbė 
kanadiškiai Tėviškės Žiburiai, o šių metų birželio 22' die
ną antrą “liaudies fronto” atsišaukimą paskelbė Draugas. 
Minėtą atsišaukimą pradėjo pirmame puslapyje, o pa
baigė laikraščio viduryje. Apie minėtą atsišaukimą Drau
gas jokių komentarų nedarė. Jis net nepasakė ,ar prita'i 
ria “liaudies fronto” atsišaukime skelbiamom mintim. 
Redakcija “liaudies fronto” atsišaukimą atspausdino ir 

i tuo reikalu savo nuomonės nepareiškė, bet skaitytojai sa
vo nuomonę susidarė.

Šiomis dienomis Naujienos atmuš patį paskutinį 
“liaudies fronto” atsišaukimą. Niekas Naujienoms jo ne' 
atsiuntė, bet jos, norėdamos savo skaitytojus tiksliai in
formuoti apie visus svarbesnius lietuviška- gyvenimo' įvy
kius, atsišaukimą atspausdins. Kiekvienas skaitytojas ga
lės susipažinti su jo turiniu, apsvarstys dabartinės pa' 
dėties vertinimą ir galės spręsti, kokia nauda iš- to- “liau
dies fronto” bus lietuviams ateityje. Tuo tarpu žnoma, 
kad minėtame atsišaukime keliamos kontFoveršūės- minr 
tys, lietuviams įsakoma, ką jie privalo daryti ir ko neda
ryti. Tame atsišaukime daugiau įsakinėjamu kas dalyti; 
negu patariama, ko nedaryti.

Nauji leidiniai
MŪSŲ SPARNAI

vėl pasirodė Jokūbo Kregž-

kalbant jau apie kokią nors to
leranciją, kitos tikybos asme
nims.

Kad ir va, net Draugo štabo 
narys, negalėdamas liuteronų 
per spaudą pakovoti, tai nors 
pobūviuose gerokai juos pa
keiksnoja. Reikia viskam laiko. 
Su laiku ir tie “sutupės”.

Kun. St Neimanas — “Papi
lės Reformatų Parapija”, rašo, 
ne tik apie Papilio parapiją, bet 
ir apie tos apylinkės ūkininkus, 
Įstaigas, draugijas, mokyklas, 
bažnyčias, žmonių rūpesčius, 
vargus ir savo pergyvenimus.

Jurgis Jašinskas: “Tarp pra
eities ir dabarties” ,tęsinys) dis 
kutuoja su dr. Algirdu Budrec- 
kiu ir Jūratė Statkute iš Vene- 
cuelos, dėl senais laikais apsi
gyvenusių lietuvių Tabago salo
je ir New Yorke. Diskusijos įdo 
mios ir reikėtų pas platesnei lie 
tuvių masei paskleisti.

Kun. J. Urdzė aprašo 1977 
m. pamaldas Tauragėje. Jis ten 
buvo iškilmingai sutiktas. Baž
nyčia buvo perpildyta žmonė
mis. Lauke jį dr. Eberhartą ir 
konfirmantus apipylė gėlėmis. 
Buvo ir prie upės Jūros. Anks
čiau Jūros vanduo švariu vas-

lietuvius. Kad Naujienų skaitytojai žinotų, kuo rūpinasi 
kiti lietuviai, Naujienos atmušė iš T. žiburių minėtą atsi
šaukimą, padarė kelis komentarus ir prašė minėto kata
likų savaitraščio paskelbti minėto atsišaukimo šaltinius. 
Tie šaltiniai nebuvo paskelbti tada, vienai Tėviškės Žibu
rių redakcijai jie žinomi ir šiandien.

Naujienos supažindino savo skaitytojus^ 'minėto 
“liaudies fronto” naujomis mintimis, nurodė jų nelogiš-

Patariame kiekvienam atsišaukimą labai atidžiai petf: 
skaityti. Tuo atsišaukimu norima padaryti didelių pakai’ 
tų dabartinėse lietuvių kovos organizacijose ir norima, 
nukreipti lietuvių mintis visai kita kryptimi. Iki šio me
to lietuviai įtakingiausiais savo organais skaito Affierr

Ir 
dės redaguojamas žurnalas “Mū 

. su sparnai”, šiame numery de
damas kun. J. Dagio pasakytas 
pamokslas 1944 m. balandžio 

s 12 d. Kaune.
Halina Dilienė — “šimtme

tinė pasaulio reformatų bažny- 
čių konsultacija”. Aprašiusi 
ten vykusios konsultacijos eigą, 
pastebi, kad tarp kitų sveikino 
ir: “Kardinolas Jan Willenb- 
rands, Vatikano> sekretoriato 
krikščionių vienybes pirminin
kas., atsiunti laišką, pabrėžda
mas draugiškus santykius, ku
rie jungia R. Katalikų ir Refor
matų bažnyčias. Vatikano atsto 
vas Charles MoeHėr spaudos 
konferencijoje pasidžiaugė tik
rai* krikščioniška dvasia viešpa
taujančia St. Andrews” Paga
liau susiprasta. Jau matome, 
kacf paskutiniais laikais vyksfe 
nuoširdi draugystė ir vieni* ki* 
tiems tolerancija.

NAMSTfiRMEVASYRA
Tas pate1 vystosi- ir mūsų lie

tuvių kitų tikybų- dvasiškių tar
pe; Drauge pasimeidžiama,- ne- -deniu krantus skalaudavo. Da 
bepykstama ir draugiškai suta
riama. Tiek pat per kelis šimt
mečius varyta bažnyčiose vie
nų prieš kitus neapykanta; dar 
ir dabar, pas kaf kūrinos, iš 
abiejų pusių; asmenis^ ir net iš
silavinusių tarpe vis dar puoselė
jama neapykanta, pagieža, ne

bar užteršta.
V. Karosas, rašo apie vaiky

stės pergyvenimus- Kėdainiuo
se ir Slūcke. Beskaitant atsi
minimus pagailo to mažo Vik- 
torėlioę kuris stačiatikių šven
tiko, jam pasisakius esant refor 
matu, vokiečiu pavadino. Mo-

kykloje iš jo vaikai tyčiojosi ir 
net negražius eilžraščiukus kū
rė. Juk jis jautėsi lietuviu ir 
net lietuvišką pavardę nešiojąs. 
Nėjo į mokyklą, trankėsi gat
vėse. Tetai melavo, kad lanko 
dokyklą. Jokios draugystės su 
vaikais neturėjo. Tik būnant 
gimnazijoje, kitas šventikas, su 
žinojęs, kad jis reformatas, pa 
gyrė reformatus, už išsaugoji
mą Slucko gimnazijos nuo ka
talikų puolimo — persekioji
mo.

Nuo tada jo nuotaika pasi
keitė, tapo judriu, visur daly
vaujančiu vaikinu. Tiek pat pa
gailo ir to mažo berniuko, kurį 
stambus lenkas kusigas už nea- 
tydų jo pamokslų klausymą, 
paguldęs ant stalo, diržu per 
užpakaliuką vanojo. Bendrai 
jo atsiminimai, įdomiai para
šyti ir perskaičius paskutinį sa 
kinį, galiesi, kad jau pasibai- 
gė:-?<-

M. Tamulėnas aprašo XIX 
šimtmečio kaimo mokykas Bir
žų apskrityje. Duoda biografi
nių žinių apie Mykolą Jokūbą 
ir. Motiejų Tam ulėmis. 
Aleksandra Vaisiūnienės —-'At
siminimas iš atostogų- kaime. 
Gražiai, pavaizduotas kaimiš
kas gyvenimas ir jos senelis.

Valerija Anysienė rašo apiė 
Dargio prozos rinkinį “Dagys 
dejoj a1 it dainubja** ir apie Mė
gėjų Teatro festival jį Kana*- 
dojė.

Stasys Juškėnas
(RBtgnBp sng)

kos Lietuvių Tarybą ir Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimu! 
Komitetą, šių dviejų organizacijų atsišaukimai paveik
davo lietuvius ir juos nuteikdavo veikti- vieninga krypti* 
mi. “Liaudies frontas” praneša, kad yra sudarytas “gene 
ralinis štabas”, kurio Įsakymai ir atsišaukimai yra SW- rėš progos ramiai jį perskaityti ir pagalvoti apie kiekvie
besni, negu iki šio meto veikusių organizacijų patarimai.- na svarbesnį pareiškimą, tai leisime skaitytojams pasisa* 
Kiekvienas žinome tas politines organizacijas, kurionisjjkyti pačiomis svarbiausiomis “liaudies fronto” siūlomo- 
mes '

du naujų organizacijų, kurių mes visai ne tik nepažįsta* 
Įme, bet apie kurias nieko negirdėjome:

Kai atsišaukimas bus atspausdintas ir kiekvienas bu

— Wilkinsburg,. Pa., statybos 
darbininkas, supykęs and savi-' 
ninko, išvertė antšjb visą žemę,- 
buvusią buldozerį kastuve. Kai 
savininkas pradėjo šaukti, ta? 
dar kartą jį pakėlė kastuvu ir iŠ 
metė žemėn. Nusikaltėlis pade-’ 
taS į kalėjimą, o savinitflias nu-‘-  ----------- ------xo—*™—j-k,, r-----------  --------- -- --------- --------- - -------- tas* į Kmejimą, o

priklausėme, bet dabar jau bandoma įsakinėti' yar-]lmis mintimis. Redakcija padarys k'elfe: savd kiftnentarus K-sžlasr liffinfrg-

Versta iŠ rusu kalbos.

Naktis prieš teismą
(Tęsinys)

O pauostyti, prisipažįstant, buvo ką. Kai prievaiz-
- da, murmėdamas, šniokšdamas ir kasinėdamas už api-
* kaklės, atidarė duris į stoties “rūmus” ir tylėdamas al-
- kūne parodė man mano nusiraminimo vietą, mane
- apėmė tirštas raugalo, smalkiii ir sutraiškintos blakės 

dvokas, — ir aš vos neuždusau. Skardinė lemputė, sto-
Z vinti ant stalo ir apšviečianti medines nedažytas sie- 
I nas, rūko, kaip skala.
3 — Na ir dvokas čia pas jus senjore! — pasakiau
\ aš, įeidamas ir dėdamas lagaminą ant stalo.

Prievaizda pauostė orą ir nepatikimai palingavo 
; galva.  /  , __

— Kvepia, kaip įprastai, — pasakė jis ir pasikasė.
* — Tatai jums iš šalčio. Vežikai drybso prie arklių, o
* ponai nekvepia.

Aš prievaizdą išsiunčiau ir ėmiau apžvalginėti- lai
kiną savo-*buveinę. Kanapa, anf kurios man reikėsur at 
gulti, buvo* plati, kaip dvigulė lova, apkalta cerata ir 
buvo šalta; kaip ledas. Be kanapas, kambaryje buvo 
didelė špižinė krosnis, stalas su paminėta lemputė, kaž
kieno veltiniai, kažkieno rankinis kelionės krepšys ir 
širma, atitverianti kampa. Už širmos kažkas tyliai mie 
gojo. Apsižvalgęs, aš pasiklojau ant kanapos ir ėmiau 
nusivilkdinėti. Mano nosis greit priprato prie smarvės. 
Nusivilkęs švarką, nusiavęs kelnes ir balus, be galo 
besiraivydnmas, besišypsodamas, besigūždamas fcš 

’ėmiau šokinėti anie špižinę krosnį, ankštai keldamas 
bnšaš kojn.v.Z ^lc šuoliai dar labiau mane sūšiHė. Pb 
šio ixliko liktai kanapoje išsitiesti ir užmigti, bet čia

nutiko mažiukas kazusas. Mano žvilgsnis netyčiom nu
krito ant širmos ir... įsivaizduokit mano siaubą! E už 
širmos į mane žiūrėjo maters galvutė sU paleistais plau 
kais, juodom akutėm ir prašieptais dantukais; Jos 
juodi antakiai judėjo, veiduose žaidė gerutes duobu
tės — tur būt, jinai juokėsi. Aš susikonfūzinaiL Galvu
tė, pastebėjusi, kad aš ją pamačiau, taip pat’ susilton- 
fūzino ir pasislėpė. Tarsi nusikaltęs, paniurusiu žvilgs 
niu, aš ramutėliai nuėjau prie savo kanapos, atsigu
liau ir kailiniais užsiklojau.

‘‘Kuri proga. — pagalvojau aš. — Reiškia ji matė, 
kaip aš šokinėjau. Negerai...”

Ir atsimindamas geručio veiduko bruožus, aš ne- 
jučioms užsisvajojau.

Paveikslai vienas už antrą gražesni ir uatraukles- 
ni susitelkė mano vaizduotėje, ir... ir, thrsi bausmei už 
nuodėmingas mintis, aš staiga pajutau dešiniam savo 
žande stiprų, deginantį skausmą. Aš griebiau už žan
do, nieko nepagavau, bet supratau, kame reikalas: 
pakvipo sutraiškinta blakė.

— šitai velnias žino, kas tatai. — išgirdau aš tuo 
pat metu moters balsą. — Prakeiktosios blakėj tur būt, 
nori mane suėsti!

— (rm... Aš prrsimimau gerą savo paprotį visados 
imti į kelionę persų nūlteitus. Ir šį kartą aš šito pap
ročio nepaikeičiau. Skardinė su milteliais buvo iš l’aga*- 
mino išimta per kurią nors sekundę. Beliko dabar ge
rutei galvutei pasiūlyti priemonę nuo “blakencijų* — 
ir pažintis atlikta. Bet kaip pasiūlyti?

— Tatai baisu!
— Gerinamoji ponia, — pasakiau aš įmanomai sai 

dėsniu balsu. — Kiek aš supratau jūsę paskutinį šauks 
mą, jus kanda blakės. Aš gi turiu persų miltelių pri-’ 
imsite, lai...

— Ach, malonėkite!

— Tokiu atveju aš tuojau... tiktai apsivilksiu kai
liniais, — apsidžiaugiau aš, — ir attiešiū...

, — Ne, n&.k Jūs pro širm^ paduokite, o čieir neiki
te I* ' ’

— Aš ir pats žinau, kad pro širmą. Nebaiminkitės, 
ne turfs nors itašibuzukas...

— O kas jut žino! Jūs pravažiuojamoji liaudis...
— Gili... O' nors ir už širmos... čia nėra nieko ypa

tingo... jūo toftidu, kad aš daktaras, — pasakiau aš, — 
o daktarai, privatūs antstoliai ir damų kirpėjai turi 
teisę brauti^ į privatų gyvenimą.

— Ar jūs teisybę sakot, kate jūs daktaras? Rim
tai?

— Garbės žbdis. Tūi ar leisite atnešti jums milte- 
liUr?

— ^a, jeigu jūs daktaras, tai’ įmanoma... Tiktai 
kam jum§ Gargti? Aš galiu savo vyfcj pas jus pasiųsti... 
Fedla! — pasakė brunetė, pažeminusi balsą. Fedia! 
Nas pabusk gi tųj ruoni! Atsikelk ir eik už širmos. Dak
taras loks rtialorius, jis siūlo* nlihns persų miltelių.

ffutHiris už širmos Fedios buvo mane apstulbi
nanti nriuj tona. ifane tarsi bdbzd 6ūtų smogtu,.. Mano 
sielą, pripildė jaiismas, kurį ifeabejbtiriai patiria šau- 

1 ttiVte gaidukas, Itai neįskelia, ir gėda, it apmaudu, ir 
gailiu. Mano sielbje stojo taip biauru ir tok niekšas pa- 
sifodt* man tasai Fedia, kai išėjo iš po širmos, kad aš 
vos nešUrikuu pavojus. Fedia sudarė savimi išvaizdą 
aukšto gysllioto’ žmogaus, metų penkiasdešimties, su 
pilftotnfe- žandenomis, su sučiauptomis valdininto W- 
pomis ir mėlynomis gyslėtomisc be tvarkos bėginėju
siomis sent jb nosies ir smilkinių. JfcBuva chalate:

— Jūs ihbai' mielas, daktare.., — pdsakė jis;.priim
damas iš minęs persų miltelius ir pasisukdamas į save 
už širmos: MersL. ir jus užklupo purga?

— Taip. — pramurmėjau aš,: guldamas ant kana-' 
pos ir įžūliar usžtempdamfcs ant saVęs ’ kailinius. —- 
Taip.

—Taip... Žinbcka, tavo1 nosy to blakulfe gėga. Leisk* 
man ją nuimti.

— Gali,—mil^iįubkė Ziūočlia. — Nepagavai.
— Valstybės patarėjas, visi tavęs bijosi, o blake’ 

susidoroti negali.
— Zinocka, prie svetimo žmogaus... (atodūsis).* 

Amžinai tu... dievaži...
— Kiaulės, miegoti neleidžia. — numarmėjau aš,* 

pykdamas pats nežiriddūttiu^ RO1
Bet greit sUtbokltniaf hufilb. AŠ* užmerkiau akis,< 

ėmiau nei apie lią negtHVotS kacf užmigčiau. Bet pra
ėjo pusvalanteiš, Velbndd.... ir aš netnieg^^ū. Galų ga
le ir mano U aitu y ani ėmė vartytis ir pdšvagždbih įtartis.

— Nuėšlbbttv llate ir persti ihflWlfei diefto nevei
kia. — pramudmėjė Fediūi — Tiek jų ddug, ttį fefttkių. 
— Daktarė, prašo malto ptiRMdsti* jtK:’ Sadėl
šitos blakės tolp biūuribi kvepia? x

Mes iUittelbėjbinl Aaknlbėjoril apie orą,
Rusijos žiemą, apiė iftedlc?hą, apiė fttirię aptiek išma
nau, kaip iF apiė istritootiiiją; palėalbijonr ąpftT Edi
soną... j |

— Tu, Zinoclto, ūesiVsftižyk... JW jX dhfttaras. — 
išgirdau aš švagŽte^į po*kūH>os Edisoną. — Be ce
remonijos ir paJttemeik... Bijotis nėra ko. Servecovas 
nepadėjo, o šitas gal būti, ir padės.

— Paklausk pats. — prašvagždėjo Zinočka.
— Daktare, — kreipėsi į malte tfedia,— kodėl ta

tai mano žmonos krūtinėje spaudimas būna? ar žinot., 
spaudžiau lyg dr žinote, kažkas <nfkepfci?

— šitai ilga kalba, is kario negalima pasakyti...
~ pamėginau* aš1 išsisukti. .<

(Bus daugiau)

«?■ H.U ^U^ūsf T f^t '
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Po tinkamos žemės reformos 
pradėta kooperacija ir išdygo 
Maistas, Pieno Centras, Para
ma, Lietūkis, Cukrus, Linas 
Spaudos Fondas ir kit. Sveika 
finansinė politika, Universitetas 
ir didelis tinklas 'kitų įvairių mo 
kyklų, — tai faktai irodę, ką ga 
b padaryti ir maža lietuvių tau
ta. Deja, šia proga tenka paste
bėti, kad senovėje lietuviai bu
vo perdaug tolerantingi, o šian
dien Vieni pradeda linkti prie ko 
munizmo, kiti katalikybei vei
kiant, pasidarė per mažai tole
rantingi. Linkėčiau, kad ateity
je imtu viršų saikingesnieji to- 
lerantai.

ŠALTASIS KARAS EINA 
ŠALTYN

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs Ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino kovęs

jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir. kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. E tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St, T»L 737-51*9 

Tikrina akis PritailrA airininc jy 
‘'contact lenses’” 1

Vai azal susitarimą, uždaryta treč!

ZIGMAS i. GURA 

Laisvos mintys

Lietuva seniau
(Tęsinys)

-------- —--------------------------—) Pusė Lietuvos baudžiauninkų, 
DR.LE0NAS SEIBrJTIS’ pasilikusių kunigaikščių dva- 

j ruošė, turėjo lengvesnę baudžia 
i vą. Valstiečiai priverstinai dir- 
| bo, ir be .atlyginimo, lenkų dva- 
! rų žemės ūkiuose, o vėliau, at
siradus dirbtuvėms ir fabrikams 
visus ir šiuos darbus. Dvarinin
kas, būdamas valstiečių šelmi 
įlinkas, teisėjas ir savo visų 
sprendimų vykdytojas, galėjo jį 
su visa šeima ir turtu parduoti 
ir net mirtinai bausti. Ūkininkas 

į be dvarininko leidimo negalė
jo išsikelti .ir šiaip pasišalinti, pa 
bėgti. Jaunesnį ar dirbti nesuge
bantį, ar sunkiau kuo nusidėju
sį. ar poną užrūstinusį atiduoda 

. vo į rekrutus kariuomenėn, iš 
kur beveik nebesugrįždavo, nes 

! tuomet, net ir dar 1870 metais, 
kariuomenėje reikėjo ^tarnauti - .
25 metus/Tik su laiKu dv£rinni- -prasidėjo bairižiavR prwere 
kas suprato, jog' laisvas samdi
nys yra nepalyginamai naudin- 
.gesnis darbininkas, negu bau
džiauninkas. Komunistai dar to 
ir dabar nesupranta. Beto, dva- 
lininkui atkrenta rūpesčiai bau
džiauninką patalpa, maistu, .dra 
bužiu aprūpinti. O taip pat ir 
besikeičianti, pracfiioje tad ir 
labai pamažu, bet visdėlto de- 
makratėjanti Busi j a. ’taip pat vis 
labiau ’buvo -reikalinga sąmonin 
gu, laisvų piliečių; senoji bau
džiava, vergija paremta valsty
bė darėsi vis labiau atgyventa, 
vis labiau netinkanti naujie
siems gyvenimo reikalavimams.

1794 met..rugpiūčio 11 d. ru
sai, užvaldę Lietuvą, pradėjo 
rūpintis sumažinti dvarponių 
lenku įtaką. 1861 met. vasario 
19 d. rusų valdžia panaikino 
baudžiavą, suteikė asmens lais
vę su teise išpirkti savo dirba
mą žemę. Lenkų dvarponiai pa 
jutę, kad rusai juos muša per 
kišenių, 1863 met suorganizavo 
nepavykusį sukilimą prieš rusų

1NKSTŲ. PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3 rd STREET 
Vai. antr&d. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL rak 
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pažai susitarimą.

Aparatai - Protezai. Mid. ban- 
Znl dažai. "Speciali pagalba Monu. 
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Didžiausias kailių
p** vlotdfltah U*

Ifetnri ^IHnlnfra
Chfcx<t>Įe —

677-MAfi

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų wsisokyti Naujienas,-pra- 
šonfe atsiųsti jų adresas. Me* 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

ENERGY 
WISE

Buy« camo larger or 
more powerful than you 
need.

Doni b« a Bom Losart

valddžią, stumdami ir lietuvius 
mirties pavojun.

Muravjovas daug išžudė ir iš
siuntė iš Lietuvos daug lietuvių. 
Kad atsverti lenkų įtaką, suigal 
vojo 1865 m. rugpiūčio 25 d. už
drausti lotynų raidėmis spaudą, 
bandė ir maldaknyges spausdin- 
a rusų raidėmis. . \ ’

Nežiūrint- į baudžiavos panai 
kinimą, dar. dvidešimto amžiaus 
pradžioje iš 7.525.979 dešintinių 
žemės valstiečiams priklausė 
3.775.529 dešimtinės, dvarinin
kams 2.708.419 dešimtinės, p-li
kusioji žemė priMausė - bažny
čiomis, miestams, valdžiai ir kit. 
Ir tik po Pirmojo Pasaulinio ka
ro, atstačius vėl nepriklausomą 
Lietuvą, lenkų dvarponių dva- 

I rai tapo išdalinti lietuviams vals 
tiečiams ' * .

Deja, 1944 mėtais Lietuvoje

tino sovietinio ūkio pavidalu, 
kas vėl nuskurdino valstietį, su
mažino žemes ūkio reritabiluriią 
vergiško darbo sistema visiškai 
prislėgė kaimo gyventoją, o irius 
numui pasiekti, - išžudyta daug 
nekaltų žmonių. Sovietinio ko 
lektyvizavimo žala gali būti 'iš
gyventa tik tada, kai valstietis 
taps savo ėemės šeimininku, kai 
jos ūkininkavimui bus suteikta 
plati ir tikra -laisvė.

Tačiau valstybė negali likti 
nuošalyje nuo žemes ūkk>. Vy
riausybės pareiga nuolatos rū
pintis žemės -savininku, sudaryti

Apsaugos bokštas Kauno m ręsto sode, rūsy pastatyta^

bams mechanizuoti, paversti ūkį 
aukšto rentabhngumo žemės 
ūkio produktų gamybos įmone, 
numatyti viską, atlikinėti moks 
liriius tyrinėjiįąus pavyzdinguo
se valties ūkiuose ir žemės ūkio 
mokyklose. /

Ir mano būtų .didžiausias no- 
ras/lęad Vėl mes sugebėtume at- 
naūjiri^į savo sielą, dvasią, seno 
vės lietuvio gero ¥ūdo pavyz
džiu ir vėl laimėtume pasaulyje 
gerą nuomonę, paJankūmą ir pa 
galbą įsu turėtą kartą savo ne
priklausomame gyvenime ir tap 
tume lygiateisiu nepriklausomų 
valstybių narių.

Jau biivom plačiame vieškely 
gera kiyptin bet deja taurininkų 
4r krikščionių demokratų per
versmu nustumti į. šunkelius. 
Lietuva, antrą kartą trumpam 
atgavusi nepriklausomybę 1918 
n$t. TŠ^hieko sukūre riek pavyz 
dingą valstybę jog svetimšaliai 
įyerrindąvo, vadindami “Mažoji 
Aiherikan tMykoftri Sleževičiui 
-paraginus, -laisvos -ant -greitųjų 
savanorių 'sukurtos karinės jė- 

k^os atrėmė ir vokiečių, ir bol
ševikų, ‘ ir lenkų '-armijas, kurios 
-kėsinosi užimti šią mažą mūsų 
valstybę:- Albino Rimkos inicia
tyva žemės reforma pasisekė 
ivykdinri pritarus ir -krikčionių 
demokratų ‘blokui .paveiktam <pa 
lankiai jų vado kun Krupavi
čiaus, kuris užtai kunigu, ypač 
.prelato 'Dambrausko tapo ’pra
vardžiuotas bolševiku; mat klie- 
rikalinė autokratija Taikėsi ir 
principų, kad remiantis kanonais 
nuosavybė yra šventa ir todėl ne 
liestina. Daugiau kaip trečdalis 
visos Lietuvos žemės buvo len

Brežnevas nepaiso savo 
parašo Helsinkyje

Maskva. — Neū York Times: 
reporteris Craig R, Whitney už 
save ir už Baltimore Sun repor
terį Harold D. Piper penktadie
ni sumokėjo sovietų teismui pa 
baudą ^$8,463 priteistą jiems už 
“šmeižtą7’, bet sumokėdamas jis 
pareiškė Maskvos miesto teis
mui protestą:

“Sumoku tą sumą, pareikšda
mas protestą ir pabrėždamas 
kad tai darydamas nesutinku su 
šmeižto kaltės man primetamu 
sprendimu”. j

Tuo pačiu metu kitas ameri
kiečių legalus nemalonumas 
Maskvoje — biznierius F. Jay 

j Crawford .penktadienį vėl Iris 
valandas buvo tardomas Lefor- į 
tovo kalėjime. Kaip JAV amba
sada praneša, Graviord kaltina
mas pirkimu rublių juodosos rin 
kos kainomis.

Crawford po paskutiniojo tar 
dymo skundėsi:- “Jie laikosi se
no metodo, vis ir vėl kartodami 
tuos pačius dalykus. Iki šiol jis ’ 
buvo tardytas H valandų.

JAV ambasados žiniomis, 
Crawford, 38 metų amžiaus, Chi 
cagbje veikiančios tarptautinės 
International Harvester <kom-. 
pariijos tarnautojas, turės šią Į 
savaitę prisistatyti tolimesniam 
tardymui.

Teisėjas Lev Aimazov ketvir 
‘tadienį nubaudė-.po 50 rublių

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

visas sąlygas žemės ūkio dar- įr mQSų dvasiškių'žinioje.

nūs Whitney ir Piper už tai, kad; 
jų laikraščiai netalpino -teismo, 
reikalaujamo jų parašytos isto
rijos atšaukimo. :

Tose istorijose tiedu reporte
riai citavo kalinamo sovietų di- . 
siderito draugų ir giminų teigi- . 
nią, kad per televiziją skelbtas 
jo prisipažinimas buvo falsifi
kacija. Tats disidentas Zviad; 
Gamsakhrdia teisme liūdyda- 
inas pries "Whitney‘ir Tiper tvir - 

i tino, kad jo prisipažinimas buvo 
tiesa.

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
b? 2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Good 
Nutrition

Balancing Fats In The Diet
The hazards of an unbal- 

meed diet hare recently been 
dramatized -by negative re
ports of such regimes as the 
liquid protein fasting diet. 
Such reports nerve to remind 
ns that the body need* a veide 
variety of nutrient* to vortain 
food health. And though you 
may find it bird to believe, 
one of the neeesnry mftaients 
it fat, provided, however, we 
don’t take in too much.

It ■ -common today for 
doctor* to *vg<e*t reducing 
th* total amount of fat con- 
wujed and, atthe saxhe time, 
balancing UtuMted tfen* with 
>tfyhWaWf6ted. Generally 
thi* mean* *h«rpiy decreawng 
thvww oCfobdi nA fa satur
ated fats thd Tfcoderately in- 
cteating the fatalfe wf ^paly- 
tmutmt CW fa*.
*' Beside* proridmf energy, 
tome fat* carry polywnsatur- 
Mfed e*eh&ti ’fifty atids and 
■vitamin* A, D, E Wnd K. A 
meal containing some fat u 
more likely to satn^y you.

important roles, too. i fe fit 
energy reterr* and hMWor 
to help maintain body tamp- 
eratare. > support* and 
tect* vital ovgao*.

and polyunsaturates. Fat high 
in saturates is usually solid at 
room temperature and with a 
few exceptions comes from 
animal sources. Fat high in 
polyunsaturates • is usually 
liquid at room temperature 
and come* from vegetable 
and marine sources.

In achieving a dietary fat 
balance, it is not enough to 
know what kind of fat 
is in a food. You also need to 
know how much is in a serving. 
If the total anaonnt is small, it 
makes little difference 
whether ft I* saturated or not. 
This is the c**e for most 
edm mon vegetable* andfrvfti
— and most plain breads and 
cereal*. These go > long Way 
to filling out our meals in an 
appetfring way.

However ,Ht44ch'foods cm 
make a big difference in the 
balance.

Although aS dairy products 
contain the same kind of fat
— and it b M^h in saturates — 

—t* * — smo^nt nva serving varies.
7?* body Ms There is more in%eavy cream,

sour cream, fee cream, butter 
or cheese than in whole milk, 
end least dfbfl hi ritim milk, 
cottage cheese or yogurt 
made from atftn nrflk.

The fat in aD kinds of red 
meaU is chiefly saturated but,

'again, -the amount ^varies. 
There is a high amount fa a 
-serving of T-bone iteak, pork 
sausage or bacon, an inter
mediate amount in leg of 

‘hartb or lean ham and less in 
veal or a lean cut of beef 
such as round or rump.

The fat in poultry is less 
saturated (more polyunsatur
ated) than that in red meats 
—" but duck and goose contain 
more fat than chicken and 
turkey. Fish and shellfish 
either contain very little 
fat or contain modest amounts 
of highly polyunsaturated fat.

Nuts are naturally fat-rich. 
The nature of this fat depends 
on the nut. In pecans and 1 
walnuts it is highly polyun
saturated. Coconut fat is 
highly saturated. Other nut* 
fall in between.

Margarines and shortenings 
are always lower in polyun
saturates than the oils from 
which they were made — but 
higher than butter or lard.

By taking these differences 
Into account, you can better 
balance polyunsaturates and 
saturates in your meals. For 
example, use Mazola margar
ine (instead of butter) on 
breads and vegetables. Serve 
salads with a dressing made 
with Mazda com oil. And 
use eoraoil whenever a recipe 
Calls for melted shortening or 
vegetable oil.

For additional help In 
balancing fats in your meals, 
write for Mazola’i booklet, 
“Dht For - Today, ** from 
Dept. DT-GN, Box 307, 
Coventry, XT 06238.

Dr. PoeotAy M. Rathmann 
u Dine for of Nutrition for 
Bnt Foods, * Division of 
CPC International Ins,.

NARIAI:
Ckica<of
LUtuvių
Lsidotuvię 
IMrertori^
Asfrociacijos

40?

) AMBULANC*
PATARNAVI
MAS DIENA

■> IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

So. LTTUANICA AVENUE. Pkone: YArdi 7-3491

BUTKUS - VASATHS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic Z-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
JUS So. LTTUANICA AVK T<: TAri. W1AS.UM

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

4424 WE8T 69tft STKKTT KKpuOlk 7-1214
Mil WEST 23rd PLAC* Vli.^nk Y-W7*
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. HRta, 1H. 874-44M

3354 8o. HAL&TED STREET Pheot: TArdt 7-1*11

< -, MAU4t5«x CM1CAQ0 l, ux Wednesday, August ‘9. 157?



1

TRU M P Ai i

— Chicagos švietimo Taryba 
praneša, kad septyniose miesto 
mokyklose yra įsteigti svetimų 
kalbų centrai Vienas tokių cent
rų bus Curie aukšt. mokykloje, 
4959 Archer Avė. Jame bus ino 
koma arabiškai, prįncūz škai, 
vokiškai, graikiškai, itališkai, 
lenkiškai, rusiškai ir ispaniš
kai. Nė viename centre nebus 
mokoma lietuviškai. Informa-

Chora* PIRMYN ruošia pikni
ką rugpiūčio 13 d. sekmadienį, 

12:00 vai.. Vyčių salėje ir^sode, 
2455 \V. 47lh St. Bus įvairių 
gėrimų, šiltas iir skanus val
gis. (iros Walter Barry ork. Įė
jimas $1.00 ir daug vertingų 
dovanų. (Pr.)

— Išsikeliant į kitą butą par
duodamas beveik naujas neap- 
ledėjantis šaldytuvas, automa
tinė skalbimo mašina, virimo 
krosnis, lova ir k o mode. Tel. 
925-8865. (Pr.)

— Chieagos Meškeriotojų ir
cijas teikia Svetimų kalbu bin- Medžiotojų Klubas kviečia vi-

Edwin Cudeeki s«s ! linksmų vakarą rugpjūčio Ramonio orkestro direktorius 
arba koordinatorė Emelina Es- 
tell, tel. 641-4048.

12 d., šeštadienį 6:00 VaT'VZ ° su
9417 w q. V1S1 kvlecla™‘ dalyvauti. (Pr.) uzdav>mais,šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 

Veiks baras ir virtuvė Bus
Chicagos Parkų distrikto t ^aug linksmų paįvairinimų, 

globojamos tautinių šokių pro-lQrOs Ramono orkestras. Įėji- 
gramos bus rugpūčio 17 d. 7— 
10 vai. vak. Grant parke prie 
Buckingham fontano. Progra
mose dalyvaus taip pat žinomi 
Windy City Rambleres šokė
jai.

mas $1.00. (Pr.)
—Del visų rūšių stogų dengi-

— Tradicinis Santaros-Švie
sos suvažiavimas bus rugsėjo 8 
—10 d. Adamkaus vasarvietė
se, Tabor Farm, Sodus, Mich.
— Chicagos Lietuviu Operetės

— ZarasiŠkių klubo piknikas 
įvyks rugpjūčio 13 d., sekma-Į 
dienį, 12:00 val.Bruzgulienės so-j 
de, Willow Springs, III. Veiks, 
baras, šilti ir skanūs valgiai, 
bus orkestras. Visi kviečiami 
daly va u ti. Valdy ba

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu J mm gali dab> 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta. teisėjo Alphonse Well* 
peržiūrėta, 4*Snauvos” išleista 
knyga —

ou legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ’Naujienų’ administracijoj
apginklavimu, , in Į Knygos kaina ?3.. Su legališko 

kt. šito apmokymo metu, kaip mis formomis — $3.50.
Juozo Šmotelio komunistams yra įprasta, pir-

I rno] eilėj bus kalbama į vaikų riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Atsiminimi} Skirsneliai galvas neapykanta vakarie- Halsted St, Chicagr ID 60608 

atspausdinti čiams. Mokslo metų pabaigoje 
visi jie turės dvi savaites atli-

mo bei pataisymo,, kreipkitės Graži, lengvai skaitoma ir kinėti praktiką. Pastaroji tęsis 
pas AR\ Y DĄ KIELĄ,434-9655. įdomi 250 puslapių knyga su- P° penkias valandas į dieną, čia 

Prikrauta autoriaus troboje.
— Lietuvių Suvalkiečių Drau- i pragos ir apylinkių lietuviai,; 

gijos piknikas įvyks rugpjūčio Į ^rsne^li mėgėjai, prašomi ai- 
20 d. Vyčių salėje ir sodelyje,!ir knygą pasiimti. Kitur 
prie 47-tos ir Campbell. Bus Kyyenantieji prašomi užsisakyti 
valgių ir gėrimų bufetai, veiks 
Laimės šulinys, šokiams gros

bus mokama šaudyti į prie
šus.

Užsakymus *u Money ord®-

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORTE išnuomojamas 4 
kambariu butas. Pageidaujami vien
gungis arba 2 senesio amžiaus lietu
viai. Skambinti tel. 523-4109.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

ESTATE
Namal, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŪK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

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

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

2 butu 9 m. senumo 2 do 5, 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82,500.

72 ir Campbell 114 aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
$65.000.

10*/2 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKL VPAS ir garažas Mar
quette Parke.

REAL ESTATE

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

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

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

7114 S. Campbell Ave. 

Chicago, IIL 60629

R. VOKIETIJA RENGIA. 
MOKINIUS KARUI

-- — -<----- R-2.ip žinom
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- x ,
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kaštus; i<tuuuJinią, pries tautų paver 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame inf or-Į Simą bei prieš jų kolonizavimą, 
macijas visais kelionių reikalais. prieš karus ir w

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reūua rezervuou vietas dailiausiai Iralhai^ 1iš ankstą — prieš 45-60 dienų, j agiausiai Kalbėjo ir kalba ko

R. Vokieti jos Evangelikų benj 
arija pareiškė valdžiai griežtą j TYPIST
protstą priešu šitąjį planą. (Si Excellent opportunity for experienc- 
bendrija yra čia vyraujanti. Ar j ea Mag Card typist or indi vid. eager to 

irw- wrier;I learn. Duties include Dictaphone, pne joo prisidėjo ir mazute Ka- transcription. copy typing skills & 
talikų bendrija, neteko patir-* proof reading. Minimum 65/wpm. Sa- 
ti). Pagal ją, toks apmokymas 
kenks taikingam auklėjimui 
vaikų, jis pastatys aukštyn ko
jomis vyriausybės skelbiamą 
taikos politiką ir pan., žinoma, 
iš šių šiaudų nebus grūdų. Bet 
faktas, kad R. Vokietijos Evan

įary commensurate with experience. 
CaU Iris 751-0700.

An equal opportunity employer

TYPIST CLERK

Loop Insurance Company has 
nins for individuals with good 
ing skills and general office abili- 

... , , .. . ,.. ... ties. Must be able to type 50 to 60
geliKu bendrija pajudėjo tikra wpm accurately, 
kryptimi. Iki dabar jos aktyvu- opportunity for someone loo- 
mo vaikų auklėjimo reikaluose king for a career in the insurance 
neteko pastebėti, nors ir tenailmdustry-

ope- 
typ-

Good opportunity for someone loo-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaT 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip, pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
nini ame Naujienų piknike.

poganda namuose iv užsienyje 
Tokią propagandą varo visais 
įmanomais būdais ir priemonė
mis. Ją varo ne vien bolševiki
nės Rusijos komunistai, bet ir 
kitų kraštų. Nuo jų neatsilieka 
ir R. Vokietija. Bet praktikoje 
visi jie daro priešingai.

ateizmas yra propaguojamas 
visą laiką ir visu smarku
mu.

J. Kairys

Company training courses 
fringe benefits will be acailable.

CALL 263-5005—ext. 48
AGNES JANKUSKI

and

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Reinkarnacijos galimumai

bendromis Jėgomis 
tino lietuvišku reL Kas liečia komunistu pasi

rengimą karui, parodo ir R. Vo 
kietijos ’valdovu naujausi pla
nai. Pasirodo, jie yra nutarę nuo 
siu metų rudens įvesti karinį 
apmokymą visose bendro lavi
nimo mokyklose. Jis bus pradė
tas devintoje klasėje, kur, pa
prastai, mokosi tarp 14 — 16 
m. vaikai.Toks apmokymas bus 
privalomas visiems mokiniams 
— berniukams ir mergaitėms.

Per šį kursą mokiniai bus su

Grupė žmonių sėdėjo salio- 
ne ir kalbėjo apie atgimimą iš 
naujo — reinkarnaciją. Vis 
norėjo atgimti gydytojais, ad
vokatais, garsiomis artistėmis. 
— O aš norėčiau atgimti meš
ka, — pasakė viena moteris 
Visa draugija į ją sužiuro ir 
unisonu klausė:
— Kodėl?
— Todėl, kad aš pagaliau turė
čiau nuosavus kailinius, galė
čiau gulėti visą žiemą ir nie
kuomet nesirūpinti apie save 

pažindinami su taip vadinama figūrą.
Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimu skaitytoju reikalams 

pražoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. į

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

•' S anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laika ir 
Tindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

Pavardė ir vardai_________________________________________________

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.
Adresai

• Užsakai Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas

kuris

Adresas

MARIJA NORETKIENt
BMS West Itth St, Chicago, m 60621 • TeL Wa 5-27CT

>«slrinklmef 9»ret rOšlec Įnirty
MAISTAI Ii IUROPOS SANDtLIŲ.

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė ir vardai ---- — _____

Adresas

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi wraltes susipa
žinimui nemokamai be jokfų įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas ------------- ------------------------------------------------------------

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

F Kardė Ir vardas

lasurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

BUSINESS MACHINES 
. SERVICE & REPAIR 

TRAINEE
Unlimited future. Chance to become 
high earning skill technician. To J 
Qualify, you must be neat, deped- 
ablejiavea high mechanical atitude. 
Apply now.

CLAYTON OFFICE EQUIPPMENT 
343-9202

LUNCH COOK

HELP WANTED — MALfc 
Darbininku Reikia

INSTALLATION & FIELD SERVICE 
Need someone with a good knowled
ge of electrical control circuits & 
also good knowledge of mechanical 
devices. Must speak fluent English, 
willing & able to travel. Call BILL 
DAME or HILMAR SCHUETZE 
478-3625.

GREAT LAKES CORP.
2500 W. Irving Park

i £
Modern | 

Good!
3 P.M.

Good

English speaking to prepare and ser
ve lunch to 18 employees.
Reliable staedy 5-day week, 
dishwasher Hours 9 A.M. to 
Relabble steady 5-day week, 
pay and insurance benefits.

PHONE 632-4431
Ask for Miss Martin

MACHINIST MAINTENANCE
Small plant has need for machinist 
maintenance man. Starting wage 
$5.50/hr. A one man position, needs 
some electrical experience.

INDUSTRIAL RESEARCH 
PRODUCTS

321 Bond St. — Elk Grove 
439-3600

An equal opportunity employer

EXPERIENCED PAINTER 
AVOID ALE/ORCAHL 
AUTO BODY SHOP

4860 N. ELSTON
286-7477

DESIGN ENGINEER
(TRANSFORMERS)

Electrical engineer who has had se
veral years experience designing 
transformers for television — te
le-communications & other electro
nic products.

This is a very desirable opening 
with many employee benefits4 a libe
ral salary commensurated with pre
vious experience.

Please apply in person between 
AM & 4 PM or send a resume:

MIDWEST TRANSFORMER 
COMPANY

333 N. Baron Blvd. (Rt. 83) 
Grayslake, Hl. 60030 

Area code 312/223-8686
An equal opportunity employer

9

SHEET METAL
WORKERS

18 Gauge and heavier metals. 
Steady

for
Layout, forming or welding.
work. Good pay, some overtime. Al
so Company Benefits.

Call 472-9283

MAINTENANCE MAN
Proficient in Arc Welding, ability to 
read mechanical blueprints, 
years experience repairing 
tion equipment & machine 
tion. Must be able to speak
English. Excellent benefits — $7.41 
per hr. after 60 days. Overtime avail
able. Contact:

MORTON CALT CO. 235-1018

3 — 5 
produc- 
installa- 
& write

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUCTTK O1FT PARCBLS SKKVK*
IMI W. W. ChlcM*. IIL — TN. WA S-2717

X333 St, Chlc»»», IIL — T*l.

“LIETUVOS AIDAI”
-i. KAZE BRAZDZ10NYTE,

j PROGRAMOS VEDtJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. ai 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 f. m.
2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose grryft, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559

M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilis 

Liability apdraudimas pensininkams

4645 5e. ASHLAND AVI.
3254775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGRNYBlS

Pardavimai Ir Taifyaaa 
•646 WEST 69fh STRUT
Tolof.! RIwMIc y-1941

1

Siuntiniai į Lietuvį 
ir kitus kraštus

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

M. ilM K U S 
Notary PuHk 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UFE
Call Frank Zapolls 
J2CW^ W.95ffi St.

GA 4-8654

sun uiM

!NSU1ANC£

State.Farm Lrfe Insurance Company j

RECEPTIONIST $800 MONTH
High in the clouds overlooking the 
lake will make this job even more 
delightful. You will greet Execs., 
handle employee transfers, greet 
new applicants as the front desk 
recpt. of the Personnel Dept. 2 yrs. 
recent recpt. or office exp. with plen
ty of poise & pizzaz!

Mr. Scott 346-6800
ESQUIRE (Private Emloyment 

Agency) 
180 N. Michigan

DOT ETCHER

Capable of high quality fashion work 
etc. Large, busy, modern northwest 
suburban web offset plant Many 
Company Benefits. Good shop condi
tions Ask for Prep, superintendent 
285-3005.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky reikia

MACHINISTS
Keller, Hydro-Tel operator or machi
nist able to learn to run new mo
dem duplicating equipment. Clean 
modem air/cond. mold shop. Profit 
sharing, opertime and all benefits. 
Days & nights.

R. O. SCHULTZ
2425 N. 75 Ave. Elmwood Park 

453-3421

REIKALINGI:

• MEDŽIO APDIRBIMO MAŠINOS 
OPERATORIUS,
Patyręs, reikia mokėti nusistaty
ti mašiną, Set-up,

• KABINETŲ SUSTATINĖTO TAS — 
Assembler.

• KABINETU APKALINĖTOJAS 
TRIMMER.

Nuolatinis darbas
WOOD LAB.

FURNITURE MFG.

ANBESOL’ KILLS 
MOUTH PAIN ON

CONTACT
Denture pain, toothache, 
cold sores, teething pain, 

relieved for hours.
When minor mouth pam strikes 

use Anbesoi. the pa«n killer. 
Anbesoi. with three anesthetics, 
soothes irritated nerve endings, 
deadens pain Helps prevent in
fection. too Use as directed for 
hours of rekef

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Kreipkitės i Kurt.
Tel. 348-5605

{ PAIEŠKAU GYVENIMO DRAUGO..

Esu lietuvė, pagyvenusi moteris. 
Noriu susipažinti taip pat lietuvį, 
mėgstanti rimtą gyvenimą. Laiške 
pridėti trumpą savo gyvenimo apra- 
šymą. I laiškus mielai atsakysiu. Ad-Machinist _ _ _____

t iresuoti Marytei ir siusti: Box—219
LATHE OPERATOR (Naujienos, 1759 S. Halsted St, Chi. 

immediate opening for qualified .ca£°> 0O6O3.
lathe personnel. Will receive excel-1 — ~
lent company benefits, insurance & ___
paid holidays. Must have your own 
tools, be able to read blueprints, set 
up and operate machines.

UTTLTTY TOOL & DIE WORKS
1036 N. Kilboum Ave., Chgo 606511_____ __________

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL, Wednesday, Autfiwt 9, 1978




