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ISLANDIJOS KOMUNISTINĖ KOALICI
NĖ VYRIAUSYBĖ NELIES SALOJE

ESANČIŲ KARO BAZIŲ
Mirė Jomo Kenyata, Mau Mau vadas, pir. Kenijos prez.

NAIROBI, Kenija. — Praeitą 
trečiadienį Kenijoje mirė Jomo 
Kenyata, ilgametis teroristų 
Mau-Mau vadas ir pirmas Ke
nijos prezidentas. Kenyata ėjo 

' 88-tus metus. • -
Paskutiniu metu jo sveikata 

buvo susilpnėjusi, bet šiaip jis 
gana gerai orietavosi ne tik vi
daus politikos reikalais, bet su
prato ir užsienio- reikalus. |

Aukščiausio teismo pirminiu 
kas prisaikdino viceprezidentą 
Daniel Mai krašto prezidento 
pareigoms, kol gyventojai tu
rės progos išsirinkti kitą prezi
dentą. ’ • '

Viceprezidentas /Arap Mat 
gražiai sugyveno su Kenyata ir 
kelis kartus ėjo. atsakingas val
stybės vyro pareigas.

Kenyata vadovavo kovai prieš 
v / ' britus

5 Kenijoje veikusieji brilu nū-^iūkinę,kad Islandija galės 
: sijonieriai pastebėjo, .’kad 19 gg7į1“ 
/ ra&abuvo gabus *r grei- J • , , ; v ’ i

Praeitų rinkimų metu komuni
stai gavo daugiausia balsų, bet 
nepakankamai, kad vieni galė
tų sudaryti Islandijos vyriausy
bę.

Islandijos komunistų vadai 
kelias savaites vedė pasitari
mus su politinėmis partijomis, 
bet darybos ėjo labai lėtai. Tik- 

(tai vakar komunitams pavyko 
’susitarti su Islandijos socialde
mokratais ir progresyvios par
tijos atstovais sudaryti koalici
nę vyriausybę.
Komunistai rinkimų metu skel 

bė, kadi jife i "išvarys amerikie
čius iš salų r ir įsakys uždaryti 
Amerikos 'avineijos baze, 
komunistai . tūrėjo 
nuo šio reikalavimo, 
partijos nesutiko įsakyti ame
rikiečiams kraustytis iš salų.

Socialistai demokratai yra

bus amerikiečių aviacijos ba-

PERTVARKYTI KARALIAUČIAUS LAI
VU STATYBOS GUOLIAI, KAD BŪTŲ 

LENGVIAU STATYTI 
. INVAZJOS LAIVAI

rinkimuose ir juos laimėti,-Jei-išmokė Kenyata > skaityti ir 'ta- . „
Syti. Vfeliau jain buvo'šndary^ kitos valstybės jst ^gtų; savo 

■ tos sąlygos išvykti j Loridoną, bazes Islandijoje, tai, laisvų rin 
kur jis sužavėjo vaidyba. Vie- klnnž - ’■
nu laikotarpiu jis svajojo tapti} Islandijos premjeru bus ko- 
artistu, bet vėliau tapo politiku. Įmunistų vadas Ludvik Josep- 
Prieš metus jis pradėjo va-json, o užsienio reikalu ministe- 

bus social de m o k-alų parti- 
vadas.

bazes Islandijoje, tai laisvų rin

doyauti nedidelei Mau Mau te--Iriu 
roristų grupei, kuri stengėsi iš- jos 
stumti iš Kenijos britus kolo
nistus ir Kenijoj Įsikūrusius eu-

; ropiečius.
Daktarai mokosi

CHICAGO — Reikalavimas
Mau Mau kariai degino auro- kad daktarai eitų drauge sv 

piečių ūkius, skerdė ir vogė gal. medicinos mokslo pažanga, ne 
vijus ir daugelį europiečių pri- atsilakdami, davė progą išsivys 
vertė bėgti į užsienius, pa
likus savo ūkius ir namus.

Prašė britus padėti tvarkyti 
’ ūkį

Kai britai sutiko leisti pa
tiems Kenijos gyventojams 
tvarkyti savo šalies reikalui tai AMA (Amerikos Medikų Aso 
Kenyata prašė britus pasilikti į ciatijos) apskaičiavimu, tas 
krašte ir padėti jam ir kitiems! biznis vienų metų bėgyje sie- 
Kenijos gyventojams pertvar- kia milžiniškų sumų — nuo $1. 
kyti krašto ūkį, kad jis būtų 5 iki .$2 bilijonų, dėlto atsiran- 
našesnis. da apsčiai tokių kurie bandc

Prieš 15 metų Kenyata buvoj jg to biznio pasipelnyti, 
išrinktas krašto prezidentu ir 
šias pareigas jis ėjo iki mirties.* rikos Chirurgų Kolegijos dice 
Kenyata sustabdė neapykantą] ktoriaus padėjėjas, girdėjęs 
prieš kolonistus, užtat dabar j kad tūlos institucijos padapiu 
Kenijos gyventojai geriau gy-| sios -nUO $20,000 ligi $50,00( 
vena, veikia mokyklos ir pre-; ir daugiau” pelno už trijų ke- 
kyba- turiu dienų kursus, surengtus

KMUNTSTAI SUDARĖ • 400 ar 500 daktarams.
KOALICINĘ VYRIAUSYBĘ

REIKIA VIKAS, Islandija.—
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Over One MUlion Lithuanian 
In The United States

Unijų galybė
Visagalė Islandijos darbo un«ja 

gręsia šiaurės Atlanto 
kraštams

REKIAVIK, — Islandija yra 
didelė^akr -šiauriniame Atlanto

TRYS VYSKUPAI VEDA DERYBAS SU 
MAIŠTININKŲ VADAIS

Sostinėje paleistos kelios bombos į gatves 
patruliuojančius Nikaraguos karius

Nanagua. Nikaragua. — Ge-. 
ra i ginkluotų karių partizanų! 
grupė apsupo Nikaraguos se-' 
natą ir suėmė visus 67 posė 
džiavusius senatorius. Tuo 
tarpu tiksliai nežinoma įsiver 
žūsiu partizanų skaičius, bet' 
manoma, kad jų buvo daugiau 
dvidešimties. Senatą jie užė
mė planingai. Pirmiausia likvi 
davo kelis senatą saugojusius 
sargus, o vėliau užėmė duris 
ir pranešė senatoriams, kad 
tuojau atiduotų ginklus, jei 
kuris turi. Aisakvmu 
šautieji bus teisiami 
džiaini vietoje. *

Keliems partizanams pavyko 
užimti visą pastatą ir pastaty
ti sargybas ant stogo. Partiza
nai dėvėjo žalias uniformas 
kad skirtųsi nuo pilkos Nika
raguos milicijos uniformų. Par 
tizanai buvo gerai organizuoti 
ir senato užėmimą pravedi 
tvarkingai. Senato saigai pasi 
priešino, įvyko susišaudymas 
Kelr imyo sužeisti ir vienas na- 
Autasi Antras: suSišaudynias’PaMk1^ Tai es^s darb3-3 Kini' 
ivvko‘ant stogo, 
pastebėjo milicijos" judėjimą 
greta esančiuose namuose ■.
Smarkus susišaudymas įvyko 
kai milicininkų dalinys bandė 
įsiveržti į partizanų laikomą 
senatą, bet jiems nepavyko.

Po keturių valandų susišau- valo apsisaugoti nuo netikėto 
dymo vis dėlto buvo paskelb- jr nelaukto teroristų užpuoli 
tos paliaubos. Senatą laikau, j mo Izraelio vyriausv bė mano

KINUOS KARIAI KAM- 
BODIJOJE

HANOJUS, Vietnamas. Pra 
’ eitą antradienį Amerikos sena- 
l toriai pasimatė su Vietnamo 
premjeru, kuris jiems tvirtino, 
kad Kinijos karo jėgos dabarti
niu metu esančios Kambodijo- 

vietosje ir kovojančios 
karo jėgas.

Premjeras Van 
no, kad jis turįs
inų apie Kinijos karo jėgų su
sirėmimus pačioje Kambodi 
joje.

Amerikos kongreso narių pa 
sikalbėjimas su premjeru Įtiki
no juos, kad nesusipratimai su 
Pekino vyriausybe yra žymiai 
gilesni, negu daugelis mano. 
Savo laiku buvo pasienio nesu
sipratimų tarp Kambodijos ir 
Vietnamo karių, bet dabar viet
namiečiams tenka susidurti su 
gerai ginkluotais kiniečiais. 
Kambodijos kariai nepajėgtų 
šaudyti iš galingųjų artilerijos

'‘Sovietų' valdžia; stato' invazijai tinkamus kara^laivus . tyandehyhe ‘su 225.000 tgįtyenfd- 
jais, zkuriu. protėviai priės iiau- 
giau kaip tūKšfantį mėtų atsi 
kėlė' is'Norvegijos* išvystė Islan
dų Jautą' ir Valstybę ir* turi viųš 
1.000 metų? seną parlamentą, 
minta ir prekiauja žuvimi. Tu
ri auksinusią gyvenimo stan
dartą visoje Europoje ir yra 
svarbus narys Šiaurės Atlanto 
valstybių sąjungoje (NATO),^

Islandijos vakarų šone prie 
Reikiaviko. praeito II Pasaulinio 
Karo metu buvo galinga Ame
rikos aviacijos bazė ir tuo bū
du Islandijos dėka buvo žymiai 
sumažintas vokiečių povande
ninių laivų pavojus, kas žymiai 
padėjo nugalėti nacių “Trečią
jį Reichą”.

Islandija ir dabar vaidina 
svarbų vaidmenį, trukdydama 
Sovietų laivyno veiklai Atlanto 
vandenyne. Bet grėsmė prade
da kilti iš Islandijos unijos pa
raudusių pusės. Unijos čia vi
sagalės.

Praėjusį birželio mėnesį įvy
kusiuose rinkimuose konserva
toriai, Amerikos draugai, rin
kimus pralaimėjo.

Buvo mėginta sudaryti nuo
saikiųjų ir socialistų koaliciją, 
bet nepasisekė. Tad Islandijos 
prezidentas Kristian Sldpjain 
pavedė Liaudies Sąjungos par
tijai sudaryti valdžią, o Liau
dies Sąjungos Partija yra 
taip pasivadinusi Islandijos 
munistų partija. 
mrss.8t aa

LO^DQNAS, -Anglija/— 
vietų vyriausybė pradėjo grupė 
dis statyti invazijai tinkamus 
mis statyti invazijai tinkamus 
kyti Karaliaučiaus laivams 
statyti guoliai, kad būtų leng
viau pastatyti seklumoms tin
kami karo laivai.

Britai patyrę, kad sovietų 
valdžia planu >ja pastatyti te
kius laivus, kad kariai lengviau 
išsikelti neminuotame ir negi
namame jūros pakraštyje.

tyti multibilioniniam bizniu: 
per įvairius atnaujinimo kur
sus. šios srities žinovai pripa
žįsta, kad daugelis daktarų yra 
eksploatuojami neakpedituotų 
kursų sponsorių medicinos mo 
kyklų bei ligoninių.

KALENDORELIS
.Rugpjūčio 24: Mišelė, Balt

ramiejus, Aušrinė, Jaunutis,; 
Jaugaudas.

Saulė teka — 6:07, leidžiasi 
— 7:39.

šiltas, vėjuotai.

PartižanaL .rv

u ‘Abadano. teatre žuvo
> i nž '422 žmones

ABADANAS; Iranas. — Aha 
dano policijos vadas patyiškr, 
kad penki suimtieji prišipaži 
no, kad jie yra “naujų reformų 
presai, todėl prolestuodami jie 
sudegino arabams nenaudin
gus filmus rodantį “Rex kino 
teatrą. Jie iš anksto susitarę 
pirma užrakinėjo kino duris, 
paleido gazoliną, o vėliau pa-

Naujai statomi invazijos lai-f degė. Policija yra suėmusi dar 
vai galės vežti po 700 kovai pa
siruošusiu kariu.

Kiekvienas naujas invazijos 
laivas turės po helikopterį, ku
ris galės apžiūrėti pakraštį ir 
padėti laivo vadovybei sauges
nėje vietoje iškelti atvežtus so
vietų karius.

Iki

kitus penkis musulmonus, ku
rie matė nusikaltėlius organi
zuotai dirbančius. Manoma, 
kad padegėjams bus suruoštas 
greitas teismas.

da apsčiai tokių kurie bandc

Dr. Edward W. Gerrich Ame

“Gavau įspūdį, kad daug to 
kursų kainos per aukštos ir per 
žema kokybė”, pasakė Dr. Gcr 
rich. Atlikti atsvėžinimo kur
sus, kad neatsitikus nuo medi
cinos pažangos iki šio! būdavo 
daugelio daktarų laisvas pasi 
rinkimas. Dabar, norint būti 
gerame stovyje, edukacijos to
liau tęsimas darosi privalomas.

šio meto rūpinosi tik 
gynyba

šio meto Karaliaučiuje
statomi įvairaus dydžio

— Kongresas patvirtino įsta- 
I tymo projektą, kuris leidžia 

vyriausybei nuomoti aliejaus 
ir degalų šaltinius jūros pa
kraštyje.

i

lai-

va-
Va-

Iki 
buvo 
sovietų karo laivai gynybai ir 
prekių transportui, bet dabar 
pradėti statyti invazijos 
vai.

Matyt, kad sovietų karo 
dovybė planuoja įsiveržti į
karų Europos valstybes. Sovie
tų strategai invazijai pasirinko 
tokias vietas, kurias lengviau 
šiai galės paimti ir įsistiprinti.

Laimė, kad britai ir kitos 
laisvojo pasaulio valstybės yra 
informuotos apie naujų sovie
tų karo laivų statybą.

— Kongreso atskaitomybės 
komitetas tikrina įvairių de
partamentų išleistas sumas

— Prezidentas Niksonas pa
reiškė, kad jis galėsiąs pradėti 
savo advokatams skolas. Jo 
knygą žmonės noriai perka.

— Pataria neskubėti oždrau 
sti naudoti salietras, nes dar 
nėra kitos medžiagos mėsai, 
nuo sugedimo sustabdyti. Rei’ 
kia turėti kitas priemones, oi 
tik tada uždrausti naudoti x-l atstovai pristpaMno, kad jie 
Hetraa. yr< nikę marihuana.

skir 
pre

— Nežiūrint nuomonių 
tumų įvairiai^ klausimais, 
kybą tarp JAV ir Sovietų Są
jungos bei Kinijos praeitais 
metais gerokai padidėjo.

— Peru valstybėje paskeJb 
tas karo stovus, žmonės nepa
tenkinti suktais prezidento 
rinkimais.

— Teismas atidavė visą auk 
są, rastą ispanų laive, nuskan 
dintame prieš 300 metų. Dabar 
valstybė reikalauja, kad bent 
25% būtu atiduota Floridos 
muziejui.

— 1723 metais, pasibaigus tur 
kų karui, vokiečiai buvo kvie
čiami užimti tuščius laukus, tuo 
tarpu dabar tie patys vengrai pa 

taria vokiečiams važiuoti namo.

— Dvidešimt šeši kongreso
— Praeitais metais iš Rumu

nijos grįžo j Vokietiją 11,000 vo 
Mečių, o 8 Vengrijo« grįžo 189

ki- 
ko-

— Pravda kaltina preziden
tą Carterį dėl nenoro greičiau 
baigti lomo kontrolės sutar
ties. Prezidentas pirma rusams 
nori parodyti savo raumenis* 
o tiktai tada pradės tartis apie 
strateginiu ginklų kontrolę, ra 
§o komunistų partijos laikraš 
tis.

— Sen. Edwatd Brooks uoš
vė sunaudojo 72,300 dolerių 
Medicare pinigų.

Moko izraelitus gintis 
nuo teroristų

TELA VIVAS, Izraelis. — Iz
raelio vyriausybė paruošė pla
čią programą, kaip .žmonės pri

tieji ar^izanai leido fišvažio- 
ti į ligonines sužeistuosius. Se
nate nebuvo jokios galimybės 
padėti sužeistiesiems. Atvažia
vusi ambulancija išvežė vieną 
negyvėlį.

Diktatorius Somoza, patyręs 
kas atsitiko, tuojau pasikvietė 
Nikaraguos arkivyskupą Migu
ti O. Bravo, įsakė jam pasik
viesti kitus du vysk tipus ir vi
siems trim nuvykti į senatą ir 
pradėti derybas su maistiniu 
kais. Svarbiausia, vyskupai tu
ri išaiškinti, ko 
nori. Partizanams buvo praneš 
ta trijų vyskupu misija ir pa
prašyta. kad jie būtų įleisti į 
senato rūmus. Pasitarimas bu
vo trumpas: partizanai reika
lavo įvesti krašte demakratinę 
tvarką ir pravesti laisvus par
lamento rinkinius. Partizanai 
kovos,, kol tikslas bus pasiek
tas. Antraeilis reikalavimas bu 
vo toks: paleisti visus politi 
nius kalinius, kurie dabar te
besėdi Nikaraguos kalėjimuo
se.

Be to, partizanai reikalavo, 
kad diktatorius Somoza duotų 
dešimt milijonų dolerių ir su
darytų sąlygas ne tik kali
niams, bei ir senatą užėmu- 
siems partizanams išvažiuoti į 
Kubą arba Kosta Riką. Jeigu 
dJktartorius Somoza nesutiktų 
priimti šias sąlygas, tai parti
zanai išžudys visus senatorius, 
pirmon eilėn gyvybės neteks 
prezidento Somozos giminai
tis, jo paties paskirtas j se 
natą.

Diktatorius Samoza, patyręs to Somozo.

kad šiomis savaitėmis palesti
niečiai bandys suruošti dar k e 
lis teroro aktus prieš David va 
sarvietės pasitarimą su JAV 
ir Egipto prezidentu. Vyriausy 
bei rūpi du dalykai. Pirmiau
sia, kad galimai didesnis izrae 
litų skaičius apsaugoti] savo 
gyvybę ir kiekvienas bandytų 
padėti pagauti kriminalistus.

maištininkai

— Jackie Kennedy praneši
mas apie artėjančias vedybas 
su Aristoteliu Onasis tiek pa
veikė Robertą F. 'Kennedy, 
kad jis liko be žado. Atsigavęs 
nesakytų, kol nepasibaigs de
jos prašė, kad niekam nieko 
mok ra tų partijos konvencija.

— Trečiadienį į Belgradą su 
važiavo ir suėjo apie 300,000 
žmonių Huai pagerbti. Pasako 
jama, kad Hua nepritaria vi
soms Ti4o skelbtoms teorijoms.

apie partizanų reikalavimus, ap 
supo senatą, bet uždraudė mili
cijai šaudyti provokacinius šū
vius. Atrodo, kad prezidentas 
Somoza rengiasi priimti parti
zanų sąlygas. Trijų vyskupų de 
rybų automobilis buvo išleistas 
iš senato kiemo ir tuojau nuvež 
tas tiesiai į prezidentūrą.

Prezidentas Somoza įsakė ml 
licijai patruliuoti svarbesnes 
Managuos ir kitų miestų gat
ves. Pačioje sostinėje buvo pa
leistos kelios bombos j patru
liuojančius milicininkus. Mili
cija nepuola senato, laukia nau 
jų instrukcijų iš paties preziden
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ASILAS IR LAKŠTINGALA

Asilas ir klausia: 
Aš girdėjau žinią,

— Man mano ponas įsakė jo nežadinti ir nė vieno neįleisti į 
namus....MODERNI MOZAIKA ffi MAGARYČIOS

Dėsto RIMAS NERIMĄVIčIUS

Tiltai, prietilčiai 
ir jų knaisiosimas

Lakštingalą pamatęs, 
“Klausyk gi, bičiule! 
Kad būsi giesmininkė neeilinė, ' ■ - -
Norėčiau tad galiausiai
Ir pats, išklausęs tavo giesmę, spręsti, 
Ai* tavo išmonė tokia galėtų būti?” 
Lakštingala čia ėmė savo meną reikšti: 
Ir sušvilpė, ir pūtė savo ji skudutį, 
čia tęsė, lygino, čiulbėjo 
Ir tūkstančiu aidų jinai aidėjo, 
švelniai vėla giesmė silpnėjo, 
čia skudučiu vėl pasigirsta, 
Tai vėl smulkiais žirniukais ji miške pabirsią. 
Kas gyvas atsidėjęs klausės, 
Auroros giesmininkę mielą atpažinęs. 
Nurimo vėjas, tilo paukščių sutartinės, 
Net kaimenių, prigulusių, žavėjus ausys. 
Piemuo be žado klasės balso karalaitės, 
Tik retkarčiais šypsojos savo piemenaitei. 
Giesmė baigta.
Čia Asilas, ilgiau netrukęs, 
Ir taria, kaktą išdidžiai žemyn pabrukęs: 
“Vertai. Sakau be melo aš šį kartą, 
Tavęs be nuobodžio klausyti verta, 
O gaila betgi, ar žinai, 
Kad gaidžio mūs nepažinai: 
Tu dar šauniau giedotum, 
Jei vieną, antrą pamoką jisai tau duotų”. 
Lakštingala, kai tokį nuosprendį išgirdo, 
Pakilo, už devyneto laukų nuskrido.

Magaryčias

+ Iškilmingame baliuje šei
mininkė supažindina garsų bok 
sininką su garsiuoju muziku. 
Boksininkas, pasisveikindamas 

Tu

— Ėjau jau 
šilto smėlio 
ant keliuko 

ugnies ka-

su kompozitorium, taria: 
geresnis už mane, nes neturi jo
kio įbrėžimo...

Tarp mūsų kalbant, pasa
kyk, kūmute, savo vyro mirties 
aplinkybes? — žinai kūmute, 
net gėda ir sakyti, žmonės vi
saip kalba, bet buvo kitaip. Pri 
siskaitęs visokių striptizų, vy
ras nuėjo į kažkokį teatrą. Kai 
vienai šokėjai nusmuko kelnai
tės, tai buvo sumindžiotas...

Senaisiais laikais buvo ge
riau. Kai susergi, tai pasišauki 
gydytoją į namus. Jis tave ap
čiupinėja ir pasako kas tau yra. 
O dabar? Pats turi žinoti kodėl 
sergi, pažinti savo ligą ir turi 
ieškoti tokio gydytojo, kuris gy
do tavo ligą.

Seniau buvo apskaičiuota, 
kad žmogaus kūno medžiaga: 
kalcijus magnezijus, geležis ir 
kiti pridėčkai verti 98 centus. 
Dabar, infliacijos dėka, vertė pa 
kilo iki $5.60. Žmogus visgi šio 
to vertas.

Pagal seną lietuviiką sapnininką
(Tęsinys) ''7’ - •

ASILĄ matyti einantį reiškia nelaimę, stovintį — melagystes 
ir šmeižtus, rėkiantį — neramumus, ganykloje-liūdesį joti ant 

asilo-sunkų darbą, o turėti jo ausis — būti į jį panašiu.

ASTRONOMAS ir astronomiški ženklai reiškia norų išsipil*

ATLANKYTU netikėtu svečiu būti reiškia didėjimą darbo 
ir išlaidi^, aplankyti kitus — dar didesnė išlaidos, atsilankymas 
gydytojo arba žydo atneša naudą.

ATPIRKIMAS daikto arba gyvulio reiškia nuliūdimą ir 
naujus vargus. j .

ATSISVEIKINIMAS su savaisiais ar su svetimaisiais yra ne
geri ženklai.

AUDRA ženklina pavojų, o kartais ir nelaimę.

AUKSTYBŲ sapnuoti reiškia ateinančią garbę, aukštai lip- 
— nemalonumai, žemyn — nepasisekimai.

AUKAS duoti — laimė ir garbė. . .

AUKSO turėti — ateis geros mintys, su savim jį nešioti 
— turėsi gerą sveikatą ir nesirgsi limpančiomis ligomis, vogti

Melagių klubo varžybos

Pirmasis melagis:
Vliko pirmininko pavaduoto- pritemus pamiškės 

jas dr. Bronius Nemickas patei- keliuku. Pamačiau 
kė Darbininko 32 nr. ištraukas priešais atriedantį
iš Vliko Tarybos protokolo bei muoliuką, maždaug geros pėdos 
kitokią mišrainę, kurioje buvo didumo. Tas kamuoliukas riedė- 
klausiamas Lietuvių Tautinio Są t 
jūdžio atstovas Vliko Taryboje 
inž. Algis Sperauskas:

— Ar Lietuvių Tautinio Sąjū
džio atstovui Algiui Sperauskui 
ir jo antrininkei Reginai Žyman 
taitei buvo dėkojama už tai. kad 
jie kniso White Plains Lietuvos 
Laisvinimo Darbo Konferenci
jos (1974 m spalio 26-27 d.) nu
tarimus dėl laisvųjų lietuvių 
bendravimo su pavegtos Lietu
vos žmonėmis?

Toliau apie šiuos jaunosios kai 
tos veikėjus taip rašoma:

— Algis Sperauskas ir Regina 
Žymantaitė šiame seminare pasi 
rodė tik meteoriškai. Seminaro 
svarstybose dėl bendravimo su 
kraštu jie nė vienu žodžiu ne
pasireiškė, nors anksčiau, kai 
jiems rūpėjo VLIKo Taryboje 
suknisti White Plains konferen
cijos susitarimai, tuo pačiu klau 
simu buvo perdėtai aktyvūs ir 
destruktyvūs.

Lietuvių politikos žinovai tei 
gia, kad minimi nutarimai taip 
pat kadaise tų pačių veiksnių ; 
priimta rezoliucija prieš patrio
tinius išpuolius yra tiltų staty
bos prietilčiai. d

Seniau visiems jauniems po- Į lašinius. Dabar noriu ko nors ne

Jo prie manęs. Persigandęs že- 
gnojaus. Jau visai arti prie ma
nęs, pakilo ir pasuko į šalį. Pas
tovėjau, pagalvojau ir sumečiau, 
kad reikia ištirti, koks čia da
bar prajovas darosi. Beeinant 
artyn, kamuoliukas dingo iš 
akių. Nagi, žiūriu, prie mano 
kojų stovi didelis garuojantis 
puodas pilnas auksinių pinigų. 
Apsidžiaugiau ir kišau ranką į 
puodą, bet ranką nudegiau. Pa
dėkojau jau kad ugnies kamuo
liukas parodė paslėptus auksi
nius pinigus. Parsinešiau karš
tą puodą su pinigais namo ir už 
kasiau sode. Kitą rytą nuenu.pa 
sidžiaugti laimingu radiniu. Žiū 
riu, nei pinigų, nei puodo. Vel
nias gudrus, pavogė mano pini
gus.

Antrasis melagis: — Guliu 
klėtyje ant šiaudų čiužinio. Gir
džiu palubėje kalenimą, tarytum 
genys į medį: tak-tak. Aitvaras 
atskrido, pagalvojau. Paklausė: 
—Gal nori tabokos? — Tabokos 
aš nevalgau, atsakiau. — Gal 
lašinių? — Būtų ne pro šalį. 
Plump, nukrito lašinių paltis iš 
palubės. Dėkui, sakau. Dar ko 
nori? — paklausė. — Dėkui už

Išgelbėk, Viešpatie, ir mus,
Tokių teisėjų teisiamus.

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS 103 pasakėčių rinktinė, 
vertė Jonas Valaitis, 210 psL, kainuoja $4, gaunama 
Naujienose).

♦ ' Kaip reikia suprasti, kai 
televizija skelbia, kad be chemi Į 
kalų pagalbos nebūtų galima pa; 
gaminti sveiko maisto. Dabar 
skelbiama, kad su chemikalais 
pagamintas maistas sukelia vė
žį ir pataria saugotis panašių pro 
dūktų...

+ Kampiuterių amžiuje viską

tą reiškia apsukrumą ir gudrumą, jo gyslas atrasti žemėje — 
turėti laimę ir daug pinigų. Auksinius indus matyti ir juos nau
doti reiškia turtingumą. " i

AUSKARUS susapnavus reikia saugotis pavojingų vilionių, 
juos nešion reiškia būti persekiojamam ir turėti'dėl to nemalo
numų. t • . t

4 1 • r ■
AUSYS užkimštos reiškia barnius tarp vyro ir žmonos šei- 7. 

mos gyvenime. Valyti auskaru^ reiškia išgirsi gerą žinią. Ilgas 
ausis turėti reiškia, kad draugai tave apkalba, o trumpas —~ rei
kia saugotis, kad kas nors neapgautų. Dideles ausis turėti — 

ženklas ligos, už ausų tąsyti — nulūdimas ir skausmas.

AUTORIŲ matyti, vieną arba kelis, reiškia nuostolį, būti 
autorium reiškia tuštybę ir neturtą bei apgaulingą viltį.

. i; - A-i . -*•- s * i i *.' iLTz- s i

AVALINU - sapnuoti geras ženklas, tih-bloga ' avaimė-reiir*- 
kia'neturtą ir tinginįavimą. f į t _

Priekabingas svečias: “Ponas, tamsta atsisėdai ant mano mėg
stamosios kėdės....”

litikieriams įkaldavo į galvą, 
kad nereikia užkalbinėti kodylo 
ir česnako. Dabar tai tebegalio
ja. o taip pat prisideda dar vie
nas dalykas: “Neliesti tiltų sta
tybos nė prieilčių”.

Todėl kartu su New Yorko po 
litikieriais siūlau kartu užtrau 
tybos nė prietilčių”.

Pakirsčiau klevelį ir ąžuolėlį 
Statyčiau tiltelį per vandenėlį.-.

Sigute Pasilytė

galimo, pasakiau. — Skaityk 
‘‘Striptizą”, rasi ko tik nori, — 
atsakė balsas iš palubės.

Tretysis melagis: — Norėjau 
ne visai padorų savo biznelį sus 
tiprinti. Tiesą pasakius ir šiaip 
neblogai sekėsi, bet, žinote, pa
gunda... Ką tik sukrapščiau mi- 
lijonuką. bet Dėdė Samas čiup
terėjo už pakarpos ir pasakė:— 
Ponas, užmiršai ir man duoti 
dalį. Ėmė ir įkišo į kalėjimą.

Bet man ir kalėjime buvo nenuo 
dobu: Didelis salionas, raudoni 
kaurai, knygų lentyna, lova, ap
dengtą divonu su brindom, te
levizija, radijas, tiktai vargonų 
betrūko. Pietus atnešdavo trum 
pu sijonėliu gražuolė... Vakarais 
ateidavo kalėjimo viršininkas 
šachmatais palošti. Manau sau, 
tai tikras malonumas kalėjime. 
Tiktai kažkoks mano priešas iš
pirko mane iš kalėjimo. Atsis
veikinant kalėjimo viršininkas 
palinkėjo sėkmės ir tarė: Iki ki 
to pasimatymo.

Varžybas laimėjo tretysis me
lagis

Tačiau, matomai, jis jau tada 
padarė savo išvadas, ns jo nuos
tabiam žygy į Maskvą 1812 m., 
du trečdaliai karių buvo vokie
čiai.

V. Viksva 
Sveika.

Etiketas

— O, šiandien tu. mielasis, daug geriau atrodai, negu 
lar—

Don Pilotas

Napoleonas ir vokietis
Napoleonas savo audringoje 

jaunystėje yra vedęs eilę mūšių 
prieš vokiečius< nes Vokietijoje 
tada yra buvę net vienuolika vi
sai savarankiškų karalių, dažnai 
ir tarpusavy besipešusių.

Po vieno tokio mūšio prieš jį 
buvo atvestas vokiečių genero
las, kuris net ir būdamas belais 
vis — įžūliai šoko prieš prancū
zą, imdamas sau didelę riziką — 
maišyti į purvą prancūzų garbę: 

“Kai mes, vokiečiai, kariauja
me garbingai — dėl garbės, tai 
tamsta — vien dėl aukso; kitaip 
sakant, vien dėl pinigų ir tai, 
bet kuria kaina”

Napoleonas pataisė savo susi
jaudinusį priešą tik pačiam ga
le:

“Mat, kiekvienas kariaujame 
va* dėl tokių dalykų, kurių mums— 

labiausiai trūksta”.

ir V. Varpa.—Juoktis

savo kostiume-

kalbant telefonu

New Jersey BėlT Telefonų 
Bendrovė 1890 m. išleido sekan 
čias taisykles
riams ir telefono naudotojams:

— Keiktis per telefoną yra už 
drausta. Nenaudoti mūsų vielų 
skalbinių džiovinimui. Kalbant 
telefonu, nevartoti ilgesnių žo
džių, turinčių 12 balsių, nes gali 
te sutaraukyti mūsų, linijas. Ben 
drovė perduos jūsų pasikalbėji
mus su visomis gramatikos klai 
domis, visai jų nepataisydama. 
Svogūnų mėgėjai, kalbėdami te
lefonu, turi stovėti bent 4 pėdas 
nuo aparato.

Šeimos idilė.
— Žinai ką brangusis? Vakar 

visai mudu be jokio reikalo gin
čijomės ir susipykom. Šiandien 
aš visiškai sutinku su tavo nuo
mone, — sakė žmona. Susijau
dinęs vyras jai atsakė:

— Tai labai blogai, nes aš taip 
pat pakeiiau savo nuomonę...

Vorelis

Vorelis iszperėtas plyszyje 
lango namų žmogaus, užlipo ant 
stogo ir už augszlcx pažiūržjo į 
platų svietą. Tena pamatė, kaip 
arelis, vanagas ir kiti pikti oro 
paukszcziai didelį laimikį turi

kombinuoja kitaip. Jeigu nori Neprinokusiąs jų uogaš Valgyti 
valgyti, tai eik į kafeteriją; nori* s *
išsigerti, tai eik į buf eteri ją, oi 
jeigu nori pamiegoti, — eik įj 
motelį arba hotelį, vis tik būsi je reiškia liūdnas žinias.*"‘Nžio^^vl^

Ūkininkas pamokė savo 
sūnų už tai, kad šis prisikrovęs 
vežimą šieno, nuvažiavo į arti
miausią karčiamą alaus išgerti: 
Tėvas, nesulaukęs sūnaus su vė
žiniu, nuėjo pas Jankelį ieškoti. 
— Tu čia geri, o,arklys^ sąulėje 
džiūsta. Aš'arklį vedu Ranto 
tu parsivesk šieno vežimą...;

Don Pilotas..
--------------------------------------------------------- ’

valgyti, tai eik į kafeteriją; nori

; AVINAS' vilties^tr’ ramybėš:-šiinbolis^^l5eV<^i^h
£jjr pagy

rimus. Girdit
matyti avinųrei^^dįdeįįh^^fe. radai

Įini liūdesį ir rūpesčius, avinėlį, ženklas.

•-

ant medžioklės. Nulipęs žiamyn 
teip pradėjo kalbėti: ką tas ma 
no tėtis czion plyszyje lango tais 

■ niekais užsiiminėja, ką ežio nai 
tas palaikis tuos vuodelius gau- 
ainėja! Asz czion nebusiu, asz 
einu į girę kvarkvabalių, juod- 
vabalių ir kitų pasigaudyti.

Teip ir padarė; nuėjo į kru 
mus, užtaisė savo tinklą' ant sza 
kų medelių ir laukė vakaro. Ką 
tiktai saulutė nusileido ir iszgir 
do kvarkvabalį lekiant — jau, 
jau dabar laimėlių! vienok kvar 
kvabalis tik brr... sudraskė jo 
visą tinklą, kurį per kėlės ne- 
dėlės dirbo.

Ir to negana; dar teip skaun 
džei trenkimu sparnų savo ma
no vorelį užgavo, kad tas iszti- 
są dieną negyvas žolėje gulėjo, o 
atgijęs per tris dienas sirgo. Da
bar mano vorelis apsiverkęs teip 
kalbėjo: o, kaip mano tuszczia 

• galva yra, asz geradaringiausią 
uomą (stoną) savo tėvuszio pa
niekinau! asz neturėdamas nė 
proto, nė sylos, asz silpnas va
balėlis norėjau padaryti tokius 
didžius daiktus, kaip galingi da 
ro! laimė mono, kad dar gyvas
ties neprastojau. Teip kalbėda
mas su dideliu dėl savęs negra
žumu sugrįžo į kaimą. įlindo į 
plyszį lango namų žmogaus, 
užsiėmė amatu savo gimdytojų 
ir rado laimę, kurios ant plataus 
svieto neišmintingai ieszkojo.

Taip daugelis jaunų žmonių 
padaro, kaip tas vorelis; jie pa
likę gražiausią ir laimingiausią 
gyvenimą kaime, eina laimikio 
icszkot į didelius miestus ir 
.dvarus, o pradirbę ant niekų dau 
gelį metų jaunystės savo, apsi
verkdami gailisi, kad be proto 
buvo, eidami vėjų gaudyti į 
svietą.

(Pamokslai iszminties ir Tei
sybės, 1906 m. 3-eia laida.)

T urėti - avių . reiš kia^uitą,-.
AVIŽAS matyti prinokusias varpose - 

vės, o nuplautos avižos reiškia liūdesį ir v
ĄŽUOLAS ženklina turtą, laiiįę ir ij| 

niai daiktai — visokiariopas pasisėįpma^ 
i- į? ;

' "i,BADAS ženklina turto'<pa(^ _ __
kušlu sapne reiškia gausi netikėtų pinigu arba, kitokio turto.

BAIDiKLĖ: jeigu baltais drabužiais reiškia laimę ir lanks

greitai bus yeštu-
. . ’ ' -v »-

įvadai

r

BALA y ra negeras, ženklas, 
arba nedateklius.

BALANDIS daugumo ja neša rėiš

Matyti balandžius bučiuojantis reiškia tikrą milę. Laukiniai Ba
landžiai reiškia pasisekimą bendruomenėj, visuomenėj ar ^įpoii-

kia šeimos laimę ir šilimą; dėl senmėrgių ir senbernių* tai: reiš
kia greitas ir laimingas vedybas. Balandis su nuleista uodega 
reiškia jaunimo pasimetimą, o su perverta širdimi negru žmonių 
arba idėjų atsiradimą. Visi savi balandžiai .yra gerai, tik' sveti
mi yra blogai. Būti apgautu balandžio 1 d. rei3da* pakilsi tarny
boje. .... .7 /

. ' Į ar.
BALETAS reiškia geidulingus jausmus, norus arba . žaidi

mus ir reikia pasisaugoti netikros meilės arba viliojimų. '

— Visi išvyko į Tautinę Skautė stovyklų, tik PruncePaukšl- 
vanagėlis užsimanė namuose “patogiai” stovyklautu. /

maujivmo^ CHKAfiO % MJh Thursday, HW7|
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Iš ru$ų kallpo? versta J. Valaičio
* - i - *

ima esamą SSSR-je kaip protin
gą. Dorovinės kategorijos pra
rastos visame storyje rusų “ap- 

’ šviestūnumo” (obrazovanščina- 
! Solženicino žodis, reiškiąs diplo- j 

- • .C-- • 1 ‘muata, bet menkai apšviestą irfljos.Tėplems >ir tuo pat metu ne-1 l luWL<i’ , , 3" 7 ‘
... j žvilgiu beraštę sovietų

visuomenės dalį). Tam, kad Ru-j 
sijos mokslininkai, nukreipę sa
vo veidus į Maskvos partijos vir 
šūnę, galėtų atvirai ir tvirtai iš 
tarti “Neliesk mano apskritimų”, 
jie turi grąžinti sau tikėjimą į 
asmens ir kūrybos savivertę. 

j mano tė
vynėje mažoka. Valdomas moks 
las pastatytas ant sutraiškintų 
sielų grupės. Ar pajėgs kada 
nors rusų mokslininkas savo šie 
lą padaryti kaip deimantą neį- 
geliamą, parodys laikas.
(Iš “Novoje Russkoje Slavo”) 

(Pabaiga)

I ;-(Tę$inys)
į.j Vienok Soyiėtų Sąjungoje la-| 
Hį>iausiąi paplitusi kita kategori-jf

:moksĮihihkų. tų, kurie neran- ]s 
;-^ą įęgų if noro priešintis parti-* 

iabai’/linkę į taip būtiną prie 
/|io jiiekšybę. ^Sietinas stengiasi 
,;^tiIęi^U 'saų 0conominę nišą 

ką4 ržapiai . darbuotus 
^ėgiąmoj .Jų filosofija 

'^prąstąi išręiškiama fraze: “Aš 
įręrąi dirtąį1 sąžiningai atlieku 

mano sąžinė gry-|
J-na”. -rūšies tyrinėtojai, jBet ^kių c me ų 
Zįiąįp man. roįosi, ypač verti pa- 
.%?aiįei*)mo:\Jiems tenka ne kar

įsUiįhutį kad neitralios nieke 
-no žėmfe "tptalitarinės valstybės 
,^r intelektualo tarpe nėra. Anks 
Jti arb'į■'įeiaį-juos' .arba išmes iš

Imti /geležines maldomo mokslo 
//;•/'/./ :

’4‘ Sovietų. Rusijo-| t -jgyj m_ spalio 10 d. išėjo
: je tikto ir doU didžiausiu The New York Ti-

’55$^° .korporacijai? į mes laida. Ji turėjo 15 sekcijų, 
^/..^p^ajĮsau.. optimistams.|viso 972 psl? sverė --■> svaro, 

ne tiek ne pikta, pardavinėjama po 50 centų. Ma 
JaBa, o. tai, kad P°|žiausiu dienraščių buvo Diario 

plovimo metų! jį Roma, išėjęs 1829 m. vasario 
įųptn^ ■ jpratomoj28 d. Jis buvo 3,5x4,5 colių dy-
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Paskaičius viešą laišką

PR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
CAUWA GAUT! NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

tirVEiKEJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančias 1905 

Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi

-opą Įspūdžiai. Dabar tik  $2.00 
paifu/afsJunfui Čekį arba money orderį, pria 

pridedant 50e. persiuntime UHaldomi.

jų priežiflra. įveitata ir grožis.
' vietoje H-00 debar tik

aukota Kultūra — žiaurūs žmonžs.

M-00

$3.00
$2.00

i

vai yra persona grata ir kad 
j jo paskaitos apie Amerikon 

Jonas Kuprionis Drauge, rug laikui, į okupuotą Lietuvą te-i miškus jai naudingos. Taigi 
piūčio mėn. 7 dienos laidoje 
atspausdino viešą laišką, kuria
me jis teisinasi, dėl savo išvy
kos Vilniun. Be abejo, paskelb 
ii tokį pasiteisinimą jį paįtek-* 
mėjo Los Angelėj, leidžiamaS| 
mėnraštis, kuris parašė tokią 
žinia: “Prof. Jonas Kuprionis 
birželio mėn. vidury, su žmo
na išvyko mėnesiui į Vilnių 
jis ten skaitysiąs paskaitas 
apie Amerikos miškus ir aug
meniją”.

Kadangi, jo laiškas yra vie
šas, skirtas lietuviškai visao! 
menei, manau, kad galima jį 
ir viešai komentuoti. Ypač, iš
kelti aikštėn tas laiško viete
les, kuriose Jonas Kuprionis 
gal ir nesąmoningai užpylė 
propagandinio vandenėlio ant 
okupanto malūno.

Visam mėnesiui, ar ilgesniam

i - , t r % iš

gali vykti tik tie. kurie yra iš
kviečiami, ir tik lie. gauna lei
dimą, kurie “Tarybinei” Lietu
vai, atseit, okupantui nėra nu
sikaltę.

Mėnraščio reporteris klan* 
šia, kaip “reaguos žurnalistų 
skyrių valdybos į tokį Kuprio- 
nio elgesį, kaip reaguos visi 
kurie už jį balsavo”.

Jonas Kuprionis teisinas; 
laiške, kad jis važiavęs į Lie
tuvą (jis nerašo okupuota ar 
pavergta Lietuva), ne atsto 
vauti organizacijoms. Bet be 
:reikalo jįsjpmįni atstovavimą, 
reporteris,tik klausią,:kaip re* 

• aguos žurnalistai į tai, kad

kalbėkime atvirai.
Jis savo laiške dėsto, kad 

draugai jam daug padėjo 
Kuo? Iš laiško neaišku. Matyt, 
jis norėjo pasakyti padčjc 
mokslo žiniomis. Bet ir ve) 
klausimas, nejaugi, okupuotos 
Lietuvos girininkų mokslas 
aukščiau pastatytas, negu Lou
isianos universitete ar kur ki
tur? Iš jo laiško atrodo, kad 
jis daugiau padėjo draugams, 
nes savo laišku išgarsino ten 
esamas miškininkystės moks 
lo įstaigas, kurių iki šiol išei
vijoje gyvendami negirdėjo
me. Jis rašo: Ten dirba šimtai 
diplomuotų inžinierių, net ke- 

KuprioniSjZ būdamas minėtos sąl lios. dešimtys daktarų. Iš ten 
j u n gos n drįso vyk-|Bs parvežė ir Louisianos u ui
ti į okupuotą-' Lietuvą visam ^^rsitetui mokslinių žimų. \ a, 
mėnesiui, j- -'ii' kaip aukštai ten išvystytas miš 

. Jį kininkystės mokslas, «.
• 5 Jonas Kuprionis viešu laišku. pasinaudos jr minėtasai 
teisinasi,, kad jis buvo aprū- versi tetas

! ti ir kitose sritvse, mūsų tau- tams. Kad lietuviai gwcnanlie 
’iečiai įdeda daug rūpesčio h Amerikoje turėtų žiūrėti i 
iniciaty\os. Jie ten pažįsta ii “larybinę” Lietuvą ne p ei 

dyg u... Dėl to, žymioj piatų Atlanto okeoną, v Vilnia 
tins pavyksta stovit 
aukščiau, negu kitiems

jc nuo Gedimino kalno.
Iš Jono Kumionio laiško

s nepriekaištautu, ji 
a d “būtu netikslinga i

kuli ar
kitokių
; jis s:r

priskiri

rouo, 1 
bine” 
kaino, 
gražiai 
tavos 
nesužinojo, kad licit 
liniukų laimėjimui.

nuo (:>*dijni’;<

cs Lie-

manymu, svarbiausias buvo 
kalas Vilniaus girininkam* 
ėslyti apie Amerikos miš

kus ir iš ten atvežti Louisia- 
uos imi versi ntetuj mokslinių 
<mių. Rodos, tokio pasiaiškini 
mo ir užtektų. Kur čia tau! Jis

džiais tariant, kad bet koks 
reagavimas dėl santykiavimu 
su tautiečiais reikėtų priskirti! 
arba prie neap galvojimo, ar-' 
ba piktų norų. Man rodos, kadf 
iki šiol žinojome ,k: 
vienas santykiavimas 
pantu ar su jo samdini 
jie būtų ir mūsų t: 
yra smerktinas. Tokią paskelb 
tą rezoliucija skaičiau ir krr 
kšė. demokratų konferencijoje. 
Berods. Jonas Kuprioms yra ir 

: krikščionis demokratas, todėl 
jam tokia rezoliucija turėtų 
būt žinoma. Tokių įtaigoj imu, 
koki jis skelbia savo viešame 
laiške, yra išmargintas Mask 
vos samdinių leidžiamas ii 
laisvame pasaulyje lįeti-vių tar 
pe platinamas Gimtasis kraš
tas. Tokią mintį “Rodinos’ 
draugijos pirmininkas dėstė nu 
vykusiems mūsų “moksliniu 
kams” inžinieriams architek

užsienln 
ap<irau-; eksportuojami, ne k a i p 

vių mokslininkų Iaim< iimai, 
užsienin eksportuojami, ne kaip 
Lietuvos mokslininkų, o So 
vietinės Rusijos vardu. Taip 
kaip yra pristatomi mūsų lie
tuvių sportiniai laimėjimai 
Tokius faktus Jonas Kuprionis 
turėtų žinoti ir grįžus paskelb
ti išeivijai.

Bet mums svarbu, dar ir ki
tas dalykas. Mes norėtume iš
girsti iš Jono Kupriomo, kaip 
lygiai iš kitų sugrįžusiųjų iš 
okupuotos Lietuvos v.ešnagės 
kad pasakytu kokią žiaurią 
vergiją Maskvos okupantas alkiek

su oku nešė pavergton Lietuvon. Man 
:is. nors 

i u liečia i
rodos, kad jis, būvėdamas vi
są mėnesį okupuotoje Lietu
voje, galėjo išgirsti, kaip buvo 
ten šmeižiamas mūsą tautos 
kankinys Viktoras Petkus, ku
lis buvo čJykščiausias apšmicž 
tas ir pasmerktas sunaikinti 
kacetuose. O tokių kankinių, 
kurių vardų šiandien niekas ne 
mini pilni Rusijos kalėjimai 
Buvodamas visą mėnesį Vil
niuje, matyt, jis nematė, kad 
ten išniekinta Vilniaus švento
vė — katedra. Matyt, nematė 
ir baudžiauninkų — kolchoz- 
ninkų gyvenimo būklės. Man 
atrodo, kad žurnalistas ir dar

(Nukelta į 5 psk

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminw, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykiu 

įprašymak, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius. gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50. *

Dr. Juozzt B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pa* senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 143 
>sL, kainuoja $2.00. I ’

Dr. Juozai 3. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangumi iių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus Čeki ar 
oiniginę perlaidą.
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I Taupykite dabar
pas mus

gsėjo 10 d., sekmad
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Taupykite dabar.

Bantaupoa, padėtos pilei 10 mėn«- 
ilo dieną, nei* nuoiimčiu* nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatti, kurie ne- 
** iki _

PIKNIKAS

kininkystės_ mokslas, kuriuo 
uni-

r r a ' r ** ’

UNIVERSAL
Chicogo, 111. 60608- Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų. 1800 So. Hahtod St

., w.a.'
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Fsa Mi jlsj pairai al* £
tieka. didelius darbu. Pirma, jie pa
dega Jum» patiekti asmenišku* jūrg 
uirimojimu*. Antra, jie padeda *u- % 
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę g 
Ir parūpina fondus namams įsigyti. ''

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įitelzt* 1923 m^tAUL T< 4H-3070
pletuo** Memo automobUUm* putatytt.

POLONIA SODE

Yiįį lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti I pikniką. 

RŠnljams bus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos

pinta^ rekomendacijomis ir pa 
siustas Vilniun Louisianos uni 
versiteto. Ir jį siuntė ; tikslu, 

■kad Vilniaus girininkams iš
dėstytų apie Amerikos miškus 
ir jos augmeniją. Paskaičius šį 
jo, lyg ir pasigyrimą, kyla 
klausimas, kodėl universitetas 
parinko ten vykti Joną Kuprio 
nį, esantį jau kelinti metai pen 
sijoje, o ne aktyvu profesorių? 
Ir kodėl Louisianos universite 
tas susidomėjo okupuotos Lie
tuvos miškų mokslu, o ne miš
kais kitų kraštų, kur miškiniu 
kystės mokslas nepalyginamai 
aukščiau stovi, už pavergtosios 
Lietuvos?

Man atrodo, priešingai. Jo
nas Kuprionis buvo pakviestas 
Vilniun anksčiau ,o tik po to, 
jam universitetas išrašė reko
mendacijas. 0 tie kurie jį kvie 
tė, buvo tikri, kad Maskva jam 
duos leidimą. Juk be Maskvos 
žinios Vilniaus girininkai jc 
pakviesti negalėjo. Ir jei Mask 
va sutiko jį įsileisti, kad jos ži
nioje ir kontrolėje esančius 
miškininkus apšviestų, tai reiš
kia, kad Jonas Kuprionis Mask

Pagaliau savo laišką baigia 
grynai Jodinos” pirmininko 
P. Petronio propagandiniu pa
reiškimu: “Iš šios visos kelio
nės liktu daug nepasakyta, jei 
nepažymėčiau, kad ne tik miš
kininkystėje, bet, kiek teko ina

ENERGY 
WISE

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

Don’t be s Bom Loser!

i 
palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė* iškalto* 
Teša
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Ištižėlių prisipažinimas
Varpo redaktorius šiomis dienomis iš spaudos išėju- 

jusiame penkioliktame Varpo numeryje palietė jau se* 
niai lietuviškame gyvenime tinstančią votį, kurios iki šio 
meto nei vyresnieji, nei šiandien mokyklas lankantieji ne 
drįso paliesti. Votis tino, bet dauguma praeidavo pro ša
lį, jos visai nepastebėdami arba apie ją ir klausyti neno
rėdami. Jis palietė tą votį labai atsargiai, aplinkiniais 
keliais, apsitverdamas įvairiais “jei...”, “tai” bet reikia 
džiaugtis, kad jis turėjo drąsos pirmas ją paliesti ir ry- 

: žosi nurodyti tikrus akumuliuojamų pūlių kaltininkus.
Paskutiniame Varpo numeryje jis drįso panagrinėti,

- kas iš tikrųjų yra tie lietuviški ekstremistai? Rašinio 
: gale pripažįsta ,kad tie vadinami ekstremistai yra patys) 
I nuosaikiausieji: lietuviai, kurie su priešu nenori bendrau

ti,- bet rūpinasi pavergtos Lietuvos laisvės reikalais to* 
* mis pačiomis nuotaikomis, kuriomis jie gyveno sovietų 
t karo jėgų įsiveržimo į Lietuvą laikais. Rusų karo jėgos,
- policija ir kolonistai dar ir šiandien tebėra Lietuvoje, .tai 

-kodėl šiandien lietuvių nuo taikos turėtų pasikeisti_oku*
--panto atžvilgiu.____ «.»**t«e*2| 1

Savo apžvalgos pagrindan. Varpo redaktorius padėjo 
> trijų'Amerikos intelektualų pasikalbėjimą"'apie Amferi- 
=■ kos lietuvių tarpe esančius ekstremistus. Pokalbyje daly 
r vavo “aują Skatikų” parašęs Kazys Almenas, su. didžiau 

siais liberalizmo priešais dirbti mėgstąs Algimantas Gų- 
. rėčkas ir liberalu išgarsintas Dr. Vytautas Kavolis. •

Šių trijų Amerikos intelektualų pasirinkta tema, jų 
naudojama literatūrinė kalbą, jų surinkti ir patikrinti 
faktai rodo, kad mokykla jiems daug nedavė. Jie net ne* 
turėjo kantrybės tiksliai ištirt, kas Amerkos letuvų 
visuomenėje vyksta, kas Chidagoje darėsi, kur sukliuvo. 
pačios didžiausios fantazijos, nedavusios naujai atsira-

- dusems ntelektualams rekalingos satisfakojos. Visą sa
vo įgimtą tingėjimą, įgytą Amerikoje ar plaukiant per 
Atlantą, jie labai lengvai primeta lietuviams, platesniems

: lietuvių visuomenės sluoksniams. Jeigu ta lietuviškoji vi-

suomenė nebūtų ištižusi, tai ekstremistai būtų apšaukti 
pamišėliais, dėmesio nevertai sutvėrimais ir niekas nieko 
nebūtų užmiršęs apie jėzuitų centro pikietavimą ir gėdos 
užtraukimą visiems naujos mados lietuviams intelektua
lams. Kai jėzuitų centre, Marquette Parke, didesnėse Chi 
cagos lietuvių kolonijose buvo platinamas atsišaukimas, 
skelbiąs Vilniuje suktą komunistų filmą, tai lietuvių tar 
pe kilo susirūpinimas. Lietuviai dėjo pinigus jėzuitams 
jaunimo centrui statyti, o čia dabar tame centre ruošia
masi rodyti komunistinis filmas. Pasipiktinimas buvo 
toks didelis, kad tuojau Chicagoje susidarė įvairių orga
nizacijų komitetas, kuris ryžosi pasimatyti su tuo metu 
jėzuitų centro reikalus tvarkančių broliuku ir paprašyti 
jį, kad jis neleistų to filmo rodyti lietuviškam jaunimui. 
Jie galėjo filmą rodyti komunistiniuose centruose, bet 
ne jėzuitiniam jaunimo centre. To pasikalbėjimo eigos 
nekartosime, nes kiekvienas lietuvis jį žino. Jėzuitai su- 
klimpo kaip musė į medų.

Jėzuitai nuvykusių komiteto narių neįtikino, todėl 
kelios svarbesnės lietuviškos organizacijos ėmėsi kito 
žingsnio — jie nutarė pikietuoti jėzuitų salę rusiškų fik 
mų rodymo metų. Jie gavo reikalingus leidimus, 
pasigamino tinkamus plakatus, sukvietė šimtus savo 
organizacijos narių ir padorių lietuvių ir pasipylė ties 
jėzuitų centru. Visa eilė lietuvių, pametę pikietininkus, 
pasikeitė su jais keliais sakiniais, padėkojo už informaci
jas, apsisuko ir nuėjo namo. Jie nenorėjo peržengti lietu
viško piketo... Piketas tiek paveikė tėvus jėzuitus, kad jie 
iki šio meto daugiau neberodo Sovietų Sąjunggos suktų 
komunistinų filmų.

Jeigu tie trys lietuviški intelektualai šitokią ener
gingą intervenciją ir protestą vadina ištižimu, tai jie ne
žino, ką kalba. Jėzuitus piketavo ne keli lietuviškų orga 
nizacijų vadai ar atstovai ,bet visa lietuviškoji Chicaga. 
Chicagos lietuviai pasipiktinę rusiškų, filmų rodymu 
lietuviškame centre. Jie pritarė piketuotojams, todėl nie 
ko prieš juos nesiėmė. Kaip gali lietuvis protestuoti prieš 
ekstremistus, kada jis pilniausiai pritaria tų “ekstremis
tų” vedamam darbui. Ištižusiais yra tie, kurie nesiteikė 
patirti protesto priežasčių ir nesiryžo panagrinėti to me
to lietuvių nuotaikų.

Paskutiniame Varpe naujų lietuviškų liberalų pasi
piktinimas ir ištižimas šitaip vertinamas: ■

“Mūsų suamerikoneję liberalai ne tik sielojasi, kad 
tam tikra lietuviškos išeivijos dalis (kad ir be inte* 
lektualinių bei organizacinių jėgų ir turinti daug, at
liekamo laiko), kuriai prieinami Naujienų/Dirvos ir

£

A. Cooper Skupas Čikagos miesto vaizdas

ŽMOGUS ŽMOGUI VILKAS

te ir su mažai vandens užra
kinti per ištisas 48 valandas.VL 
ską, ką jiems davė, tai du se
nus, skardinius kibirus sąvo rei 
kalanis.

Kai sunkvežimis prieš dvi pa 
ras apleido Phoenix važiuoti 
Chicagos kryptimi, temperatū
ra buvo 112 laipsnių, o toje trp- 
ko dėžėje turėjo būti mažiausia 
dar 20 laipsnių karščiau.

Atidarius troko dėžės duris, 
gavę į plaučius gaivaus oro, jie 
apsvaiego irvedamį į rūsį ir dar 
išgirdę, kad bus areštuoti, bai
gus pragarišką L700 mylių ke
lionę aplinkiniais “šunkeliais”, 
vengiant policijos, sumokėję 
kiekvienas po $500 grynais do
leriais tik už nežmonišką nuva
žiavimą nuo Arizonos iki Chi
cagos h išgirdę, kad bus areš
tuoti, ko ne visi apsirgo.

Iš Meksikos per sieną iki Tųc 
son, Ariz., tie slapukai turi atei
ti patys savo priemonėmis, iš 
kur šmugleriai juos pristato į 
Phoenix, kur įvairiose landy
nėse yra laikomi, kol sudaro 
pakankamą gyvos kontraban
dos transportą.

Policijos žiniomis, šio trans
porto šoferiui buvo įsakyta, jei 
bevežant kuris meksikdnas mir 
tų, tuč tuojau išmesti laukan.

Js. Ps.
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L. VENCKUS

Artimoji Anglija

Kaip kontrabandininwai nele
galiai gabena į JAV jaunus 

meksikiečius i
Kad žmonių prigimtis žemė

je nekinta per amžius, sako tūk 
stančius metų senas romėnų 
aforizmas, kad “homo homini 
lupus ėst” (žmogus žmogui vii 
kas), tačiau vilkas vilko nie
kados taip neskriaudžia ir ne- 
kankina, kaip žmogus žmogų. 
Vienas toks pavyzdys Bob Wie 
drich aprašytas ChicagoTribune 
straipsnyje “Road to America 
ends in a basement” (Kelionė į 
Ameriką baigiasi rūsyjeę.
> Tai buvo praėjusį liepos mė
nesį Chicagos policija iš ank-

ma is Phoenix, Ariz., į Chica
go gyvų žmonių kontrabandos 
transporto ir tą transportą ne- vežimio dėžėje be jokio mais'

juntamai parlydėjo į pat Chi
cagos priemiestį — Chicago 
Heights, kur nakties metu au
drai siaučiant prie vienišo na
mo tamsiame užgatvyje susto
jo užrakintas U-Haul trokas, iš sėjo 5 dieną prasideda nauji pa 
kurio paskubomis į to izoliuoto sitarimai tarp Egipto, Izraelio 
namo rūsį — beismentą buvo 
lyg avių būrys suvaryti 18 mek- 
sjikonų, skirtų “parduoti” In
dianos farmeriams. Bet polici
ja sutrukdė tolimesnį transpor-

PASITARIMAI WASHINGTO
NE GALI UŽSITĘSTI

WASHINGTON, D. C.-Rug-

ir JAV gali užstęsti visą savai
tę. o gal ir daugiau, — sako ge
rai informuoti asmenys.

šį kartą prezidentas Carteris 
yra pasiryžęs reikalą išaiškinti

Kaip tie “imigrantai” atro
dė, keliais žodžiais pavaizdavo 
vienas policijos seržantas: “Aš 
maniau, kad per 25 metus ta
me darbe visko esu matęs. Bet 
ką dabar pamačiau, buvo žiau
riausia, ką žmonių būtybės ga
li padaryti žmonių būtybėms.

Čia buvo 18 svetimšalių 
keturi iš jų vos šešiolikos metų 
— buvo išlaikyti U-ffaul simk-

Laisvosios Lietuvos (Almenui tai .ne laikraštis) pus* sto žinojo, kad tą dieną laukia- 
lapiai ir kuri laisvame krašte turi teisę reikšti savo 
i'pąžiįga^ egzįtųpją, bet kad (Uefųyiškpji visuomenė 
nesiima griežtų priemonių ją nutildyti. 0 tai jau esan 
ti kapituliacija ir ištižimas — su tuo sutinka visi trys 
pokalbio dalyviai Akiračiuose. Girdi, ekstremistai 
laisvai vaikšto gatvėse, išdrįsta ne su plakatais de
monstruoti prie Jaunimo Centro, o padorus tautie' 
čiai su intelektualais bei jų organizaciniais gabumais 
turi už grotų slėpti savo namuose. Kokios turėtų bū
ti tos griežtos priemonės nutildymui mažumos, mūsų 
liberalai atvirai nepasiūlo, bet iš jų tono vargšai eks- . , -x—.___________
tremistai nieko ger oneturi laukti. Tuo tarpu Akira- yra tokių ištižėlių, kad jie neturi energijos tiksliems vi-'nauią privardį 
čių pokalbininkai, nsurasdami kitokių priemonių, ‘ ’1 ' • • --------- « ..
tik nusiskundžia visuomene, kad ji esanti ištižusi, 
jog nieko nedaranti dėl ekstremistų egzistavimo. 
Andai, Chicagoje buvo ruašiamas manifestas prieš

ekstremistinius pasireiškimus ,bet iš baimės beveik 
niekas nesutikęs pasirašyti”. (Varpas, 1978 m. Nr. 
15,134 psl.).

, Amerikoje yra lietuvių inteligentų, kurie pajėgė Įsi
traukti Į savo profesijos darbą. Jie padarė didelę pažan-

ir baigri nepaprastai ilgai užsi
tęsusius pasitarimus. t.« , 
’ Kiekvienam Izraelio ar Egip

to pasiūlymui prezidentas-Car- 
teris pąsiūlys; Amerikos Jspren- 
dimuš.

Amerikos pasiūlymai, galf-rie- 
patiktr arabams
bet ye. bus priVerefT ^^ezi^ęn- 

rckalihgo č^ni^io.
■ WashingtonuzQ£mpZ3jąįg^.va 
sarvietėje ne tik YžraelfcHet; ir 
Egiptas, turės pakankamai savo 
specialistų, kad galėtklausi
mus spręsti vietelė.

•j • ;
SANCLEMEftTE, Calif.~l 

Julie Eisenhower, eksprexidento 
Niksono duktė antradienį pa gi m

_. .. - — : dė 9 svaru ir 4 uneiju mergaite
gą. Jie yra naudingi ne tik patys sau, bet ir plategniemsj kuriai jau ir vąrctąs parinktai
lietuvių sluoksniams. Bet lietuviškų intelektualų tarpej Jennie. Niksonas tu© būdu gavo 

į “senelis” ar-
suomeninio gyvenimo faktams nustatyti. Toki tuščiavi
duriai mėgsta daug kalbėti, bet jų kalbos tuščios. Reikia 
saugotis lietuviško intelektualo, kuri ištižimas atstumia 
nuo ryžto faktus patirti, o vėliau kalbėti.

ba “grempa”.

— Izraelis dažnai žingsniuoją 
kąrtu ?u Maskva, — pareiškė 
Hua Kuofengas. -

Už kelių dienų ir mane apdovanojo perdažyta, anglų, 
kariška uniforma* ir stiprių darbinių betų pora.

VALGYMO ČEMPIONAI

Kažin kada esu girdėjęs vieno žmogaus pasakys 
mą. girdi, būtų labai gera žmogui gyventi, jeigu jam 
nereiktų rūpintis maistu, reiškia jeigu būtų galima 
gy venti nevalgius, Kiek vargo, darbo ir-pinigų būtų su
taupyta. Tą pasakymą dažnai prisimindavau karo me
tais atsidūręs Vokietijoje. Bet tuojau piršdąvosi kitas 
klausimas. Kas iš to, jei žmogus turėtum visokių gėry
bių, bet neturėtum maisto? Kas kita kada gali sočiai 
ir skaniai pavalgyti. Be to nei pinigai, nei kitoks tur
tas. išskyrius sveikatą, neįdomūs. Laukdami savo pas
kyrimo į nuolatines darbovietes, mes, dypukai, labai 
dažnai diskutavome maisto klausimą. Nežiūrint kad 
dabar valgėme geriau ir sočiau kaip Vokietijos lage
riuose, mums to maisto galcjo būti daugiau. Kuomet 
per dienas barakuose nieko neveikiame, tai ir kalbos 
vis tos pačios: apie šeimas, pažįstamus apie politiką, 
mūsų ateitį ir apie maistą. Pagaliau nėra ko iš mūsų 
perdaug ko stebėtis. Mūsų kūnai tebėra išbadėjl. Val
gykloje gauname, tiesa, neblogas porcijas, bet iš jų nie 
kada dar nebuvome tikrai sotūs. Tik užkandame.

Jeigu kuris iš mūsų Išeiname dirbti pas ūkininką,) 
tai ten pavalgome daugiau, skaniau ir sočiau. Tada 
mes savo maisto kortelės atkarpą atiduodame geres
niam savo draugui, kati jis mūsų porcija galėtų pasi
naudoti nuėjęs valgyklon. Šitokios dovanos visų buvo 
mielai laukiamos. Lengvai tomis dienomis suvalgyda
vome po dvi, net po tris pietų porcijas be pertraukos. 
Jeigu anuomet, dar stovykloje gyvenant, kas norsj 
mums būtų suruošęs valgymo varžybas, tikrai būtu
mėm išėję čempionais prieš bet kokius anglus, šien- 
dien tai atrodo kaip kokia perdėta pasaka, tačiau po 

jinga, net veltui Pasirodė, kad draugas teisybę sakė, karo dypukai ir panašūs likimo drugai kaip karo be-

(Tęsinys)

Po kelių savaičių prasideda vyrų registracija į ang
lių kasyklas, į žemės ūkį ir kitas darbo sritis. Laisvu 
laiku bedirbdamas ūkyje, pradėjau pamėgti ūkiškus 
darbus. Todėl beveik linkęs užsirašyti žemės ūkio dar
bams. Tačiau mano draugas Pranas, su kuriuo buvo
me sutarę nesiskirti, pataria dar palaukti. Jis galvoja, 
kad vėliau bus galima patekti į miestus, kur darbai 
lengvesni ir pats gyvenimas kur kas įdomesnis kaip 
kaime. £ Vi

Netrukus prašėme stovyklos administracijos, kad 
mums parūpintų darbo tekstilėms fabrike. Gauname at
sakymą, kad tuo tarpu tekstilės pramonėje vyrų pa
reikalavimo nėra.

Bedirbdamas pas Mr. Greene jau susitaupiau ke
lis svarus (sterlingų). Tad vieną dieną su trimis drau
gais nuvažiuojame autobusu į Lincoln’o miestą. Ap
žiūrime garsiąją katedrą, aplankome kai kurias krau
tuves. Kol autobusas grįš į Wigsley. dar turime daug 
laiko, tad pirmą kartą apsilankome angliškame kino 

S teatre.
Vykdamas į Lincolną buvau galvojęs nusipirkti 

bent porų kelnių. Bet dar neturiu rūbų kuponų, o be 
jų krautuvės neparduoda. Tad superku ką tik galiu 
gauti be kuponų ir sugrįžęs stovyklon sudarau žmo
nai siuntinį ir pasiunčiu jį į Spakenbergo stovyklą. Ne
ramu. ked sau nieko negavau nusipirkti.'Des mano kel
nės jau visai baigiasi. Vienas mano drangų man pata
ria kreiptis į siovykios administraciją. Girdi, jie turi 
pilną sande Ii įvairių drabužių ir duoda kam tik reika-

laisvini ir kacetininkai įsitikino, kad žmogus ir pus
badžiu maitinamas gali ilgai gyventi neprarasdamas 
gyvybės. Tačiau taip pat teisybė, kad negreitai teįma- 
noma “atsiganyti”.

Wigsley stovyklos kaimynystėje buvo keli ūkinin
kai, kurie laikė karves. Mes laukdavome pavakarių — 
karvių melžimo. Kai matydavome karves jau suvary
tas j krūvą, pasiėmę kariškus katiliukus, kurių stovyk
loje nestigo, traukdavome pieno pirkti. Pienas nebran
gus, gaudavome po penkis šilingus smulkioms išlai
doms, tad pinigų turėjome. Netolimame kaime, mažos 
krautuvėlės savininkė, mus irgi užjautė. Jeigu kaimo 
gyventojai iki vakaro jau buvo apsirūpinę duona, se
nutė likusius kepaliukus parduodavo mums, kad ir be 
kuponų. Bet neduodavo daugiau kaip po vieną kepa
liuką asmeniui, atėjusiam pirkti. Vakarienę stovyk
loje valgydavome apie šešta valandą (18.00) tad vasa
ros vakarais iki naktigulio dar gerokai išalkdavome. 
Čia kaip lik ir tikdavo tas kepaliukas baltos duonos ir 
katiliukas šviežaus pieno. Kryžmai perplovus kepaliu
ku tie keturi gabaliukai, suspausti sumažėdavo kaip 
vata ar pūkas. Pienu užgeriant tie gabaliukai netrukus 
dingdavo vieno žmogaus burnoje.

Jeigu pats to nebūčiau patyręs, šiandien to neti
kėčiau. Po tokios papildomos vakarienės jau ramūs 
atsiguldavome nakties miegui.

PAMALDOS STOVYKLOJE
Nors visoje Britanijoje nemažai garsių katedrų ir 

bažnyčių, nepasakojau, kad šiandien Anglija yra la- 
bakreligingų zniAafirJaliA?* ' V

1 Yra visokių. Yra net ir nekrikštų, pagonių. Tačiau 
jie dažniausiai nė. europiečiai. Bet nežiūrint įvairių re
liginių skirtumų bei įsitikinimų, britai pripažįsta sek
madienį kaip šventadienį.

Stovyklos ‘admmstraciją, atsižvelgdama į mūsų 
dvasinius reikalus, kartą pakvietė stevyfclon katalikų 
kunigą. THiėj<Mnės sulaukti kunigą vokietį ar pabal- 
tietį, kuris ir išpažinčių galėtų klausyti. Bet atvyko ang 
las. Kalbos nemokėjimas visą reikalą sutrumpino ir 
mums, ir kunigui. Pamaldų metu pasirodė, kad lietu
viai, kelis metus kompaktinėje masėje įvairiose sto
vyklose pagyvenę, greitai orientuojasi ir prisitaiko 
prie aplinkybių. Kunigui prireikus “klaupčiuko”, iš 
kitų tautybių neatsirado nė vieno, kuris golėtų mišio
ms patarnauti. Lietuvių atsirado bent keli ir vienas jų 
išgelbėjo padėtį. Panašiai buvo ir su giedojimu. Nors 
Wigsley stovykloje buvo įvairių tau^bių šokių ir dai
nų grupelės,' tarp jų ir Uetuvių grupė, bet bažnytinės 
giesmės neįėjo į dainininkų repertuarą. Prasidėjus mi
šioms tikėjomės, kad moterys lenkės, kurių buvo ga
na daug,,pagiedos. Bet kai niekas nerodė jokios kųcia- 
tyvos, lietuviai tik susižvalgėme ir suėjome arčiau 
vienas kito. Be muzikos palydos, be dirigento, užtrau
kėme Puikiu ant kelių ir kitas įprastas kuom
sudarydami visiems pamaldų dalyviams šventadie
nišku, bažnytinę nuotaiku.

LIETUVOS jnXTSTERIO AI^ILĄNĘVMAS
Birželio mėnesio viduryje mūsų stovyklų netikėtai 

aplankė nepriklausomos Lietuvos pasiuntinys Londo
ne, ministeris Bronius K. Balutis. Paskubomis subėgę 
į valgyklos salę, lietuviai laukėme naujienų iš politi
nio pasaulio. Vis dar nenorėjome tikėti, kad dabartinė 
Baltijos kraštų okupacija .vakariečių nepripažinta, 
kaip įr Vokietijos padalinimas, galėtų ilgai tęstis. Ta- 
Čidn nūn? kalbų mums nesaką jokių aiš-
kinhnų nedarė ir bereftulingų, nepagrįstų vilčių nie
kam nekėlė •

(Bus daugiau)
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DR.LE0NAS SETRHTTSj t IINKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai. antrai. 1—4 popiet

Ofiao t»«.: 776-2380 _
Razidanclio* 443-5545

PH. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 W»*t 103rd SfrMl 

Valandoj pagal suMtamaa.

INKSTŲ IR ŽLAPŲMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talrf. 695-0533

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

5449 So. Pvlnkj Rd. (Crewford 
Medical Building). Tel. LU 5-3446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wwtchaster Community klinikos 
Medicinos direktorių*

W S. Henheim Rd., We*tcbevtor, H_ 
VALANDOS: 3—8 darbo dienom!* ir 

kis antra šeštadienį 8—3 vai 
Tol.: 567-2727 >rbi 562 2728

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
Ml* W. 71 St. T.L 737-5H9 

Tikrina akis Pritaiko Bkinins ir 
“contact lenses'”

VaL aga] airi tarimu uždaryta tree

ALEKSANDRA NAVICKAITe-BODNER Veranda (aliejus)

POETAS K. JAKUBĖNAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B—Kira praktika, spec. AAOTER J lisoi 
Ofisas 2652 WEST 5yth S'1P_2ET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiad. į 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stitadie i 
niaia 2-4 vaL popiet ir kitu laito- 
_ / ’ pagal susitarimą.

F. ŠILEIKIS, O. P. i
ORTHOPED Ai-PROTEnSTAS 

Aparatai - ProtezaL MĖcL ban
dažai.-Speciali pagalba kjfoms. 
(Arch Support;, ir t t

2t» W«t 63rtf -SL, ChIc«9< Iff. 60629 
PXosp^t S-5084

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidi m ii — Pifna t para ūda

ŽEMA KAINA 
R- ŠERĖNAS
Taf. WA 5-8063

(70 m. gimimo sukaktis i
K. Jakubėnas gimė 1908

i sausio 28 d. Biržų aps. Lankė 
Papilio pradžios mokyklą ir 
baigė Biržų gimnaziją. Vėliau 
Kauno universitete studijavo 
teisę.

Anksti pradėjo kurti eilėraš
čius ir benrdadarbiauti spau-

Įdoje. Pats kūrė ir vertė į lietu
vių kalbą svetimų rašytojų kū
rybą. Savos ir verstinės kury , 
bos yra išleidęs keletą knygų. 
Buvo karštas jaunuolis ii aš
traus sąmojaus kupinas poetas. 
Tik jam,kaip opozocionicriui te 

į ko nukentėti nuo visų valdzių. 
Jį baudė savieji ir svetimieji. 
Tai susipažinkime ką apie jį 
rašo svetimieji.

AL. L. T. Enciklopedija jo 
kyseną apibūdina taip:

“..S.udėtingomis pokario me 
tų klasių kovos sąlygomis Jaku 
bėnas ne iš karto rado savo 
vietą faryb. gyvenime”. Tas pa-

m.

lai

sako, kad jis nepritarė komu- l
nistinės santvarkos įvedimui 
Lietuvoje, pradedant 1944 m.

A. Venclova savo atsinrini-

buvau liudininku, kaip Jakubė- toje Lietuvoje išleistoje encik- 
nas Vilniuje, riename pobūvy- lopedijoje rašoma, 
j e susėdęs prie stalo su Justu 
Paleckiu, ėmė kritiku ti tary- giau žinių apie jo mirtį irgi 
binę politiką. Ilgai, atidžiai ir 
kantriai klausęs poeto išvedžioji. u14 
mų. Paleckis tarė: — Zinai, Ka /kius ir save” rašo taip: — “K. 
zy, matyti, tu geriausiai misi-1Jakubėnas jau po karo žuvo 
manai, kaip sutvarkyti pašau-!nuo kažkokio bandito rankos”, 
lį. Laiko turi, todėl sėsk prieIO kadaise išeivijos spauda 
stalo ir išdėstyk kokiuose dvie
juose tomuose savo teorijas .. 
Gal ir bus galima kai kuriais pa 
siūlymais pasinaudoti

Kiti atsiminę buvusį Jakubė- 
no eserizmą, vadindavo jį ^eše
riu” ir jo kalbų nepaisė. Girdi, 
tokie žmonės, kaip jis arba Ka
zys Boruta — visada bet kokiai 
valdžiai opozicijoj...“ (A. Venc
lova, “Vidurdienio vėtra” ) 

Vokiečių okupacijos melais, 
poetas slapstėsi Alytaus apylin 
kėje. Tai netikėtai ir man teko kas faktus 
su juo susitikti. Kartą kaimyno Žinoma, jei jis žiūrėjo tik nuo 
prašomas nuvežiavau į Alytuj Gedimino kalno, jų 
aplankyti šilelio sanatorijoj gu pastebėti. Ypač, skaudu, 
lintį jo sūnų. Įėjęs į sanatorijos mūsieji, iš laisvojo 
raštinę radau šnekučiuojantis nuvykę lankytojai, 
tris vyrus. Vienas buvo pažįsta-, pavergtųjų šauksmo, 
mas, pasisveikinom ir jis supa-, 
žindino su kitais. Vienas jų bu
vo daktaras J. Runkevičius. ku-1 
ris pasidžiaugė pažintimi ir pa
reiškė, kad bus lengviau nele
galiai nuvažiuoti į Kauną ir pra 
eiti visas ^kontroles. Pristatė ir 
antrą pasakydamas, kad čia 
yra Jakubėnas. Tai pas manėj 
staigiai gimė mintis, ar tik ne
bus čia tas poetas Jakubėnas,

kad mirė
1950. I. 8 Vilniuje”. Bet dau-

nėra. J. Šimkus savo atsimini
mų knygoje “Apie žmones, įvy

ra- 
šė, kad*K. Jakubėną nužudė pa
tys enkavedistai, manydami, 
kad jj negalės priversti garbin
ti anuometinį Stalino režimą. 
Gal tik sulaukę laisvės sužino
sime jo mirties paslaptis

V. Z. V.

PASKAIČIUS VIEŠĄ ...
Atkelta iš 3 psi.

jų pirmininkas, tokius tragiš 
turėjo pamatyti

negalėje 
kad 

paša u lie 
neišgirsta 

kurie 
šaukte šaukia apsilankiusiems, 
kad sugrįžę laisvan pasaulin 
šauktų, kaip okupantas smau
gia pavergtuosius sutrypęs jų 
kaip žmogaus pagrindines tei
ses.

Taip pat keista, kad Jonas 
Kuprionis vengia Lietuvą va 
dinfi okupuota. Būdinga žu.r

i nalistų sąjungos pirmininkams. AZU.O via lcu3 v w lao v ark auuuao, ! __ . . .
kurio aš esu skaitęs daug eilė- Jos Plrn”A^as Juozas 
raščių. Tai „ ir padeklamavau 
dalį jo sukurto eilėraščio. Bet 
sveikindamas poetą pajutau, 
kad dreba jo ranka ir lyg tai 
ko baiminasi. Tik ilgiau pasi
kalbėjus paaiškėjo ir to nesma
gumo priežastis. Poetas tuomet 
slapstėsi ir fcuvo paieškomas. 0 
aš dėvėjau geležinkelių polici
jos uniformą. Bet tas nieko ne 
kliudė, viską gražiai užbaigėme 
ir broliškai išsiskirstėme. Tai 
buvę.piropas ir paskutinis su 
poetu. susifikmias.

Poeto jniriįįdeiigia tamsi pa
slaptis. A. Venclova toje atsimi 
nimų kny goje apie jo mirtį nie-

muose irgi truputį rašo apie po
kario susitikimus su Jakubė- 
nu. Prisimena, kad prieš karą 
jam mažai teko su poetu susi
tikti,pasikalbėti.Daugiausia apie 
jį girdėjo tik per kitus. Ypatin
gai per Borutą, kuris jį mylėjo 
kaip brolį ar sūnų. O apie po
kario susitikimus taip rašo:

“....Alane kartais stebindavo 
ir net piktindavo tai, kad, lyg 
neįvertindamas didžiulio Rau
donosios Armijos žygio, jis dė
stė man kažkokias niekingas 
smulkmenas, dažnai išgirstas iš 
miesčionių, kurios armiją did
vyrę rodė .neigiama šviesa. Sa- 
kysirn poetdš net ėiiėraštį para- 
še ąpiestai, kaip i-ąudonarmie-uko nerašo. Komunistų okupuo- 
lis iš kažko paėmęs laikroduką: 
vėliau tą eilėraštį skaitė ir li
teratūros vakaruose, sukelda
mas miesščkmių irjaacionalis-' 
tų entuziazmą”.

Pasikalbėjimas su J. Palec 
kiu:

“....Sutikęs bet ką iš 
vaujančių draugų, atvirai dės
tė, kas jam nepatinka. Sykį’

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio Ir mano Tavas jį mylis, nos P*1 
jj ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus Ir nesuteptus šiuo pasauliu?

TV. RASTO TYRINĖTOJAI

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
Vaišnys, spaudoje pareiškė 
kad Lietuvos nereikia vadinti 

• okupuota ar pavergta, nes tai 
būtų skysta ir nerimta. Tat ir 
Kuprionis rašo savo laiške 
Vykau į Lietuvą...,kurie dirba 
Lietuvos miškų ūkyje..., lan
kiau Lietuvos mišku akademi
ja...

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

J. V-lis

• Ne visos bitės darbininkės 
išskrenda rinkti medų. Apie 
pusė jų karštomis dienomis lie
ka avilyje ir smarkiai mosuoja 
savo sparneliais. Tokiu būdu 
avilyje būna dešimčia laipsnių 
vėšiatų’ negu lauke.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mielai motinai

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

vado-

JAV. R. Lietuviu B-nė, Cicero Apylinkė.

Vedei* Aldona Daukus

Telefu HEmtoek 4-2413
Sc, MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, ILU 6062$

MOVING
Apdrausta* parkraustymas 

ii Ivairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tai 375-Wtt arba 376-5996
ONAI BARAUSKIENEI mirus,

Jos dukrai Danutei, žentui Stasiui, vaikaičiui Algiui Lie- 
pams, didžio skausmo prislėgtiems, reiškiame gilią ir 
nuoširdžią užuojauta.

SOPHIE BARČUS 
RADUO 1ETMŪS VALANDOS 

Visto profrimos Ii WOPA, 
149Č kiL A. M.

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
■^-3:30 vaL popiet. Šeštadieniais 
tr sekmadieniais nuo 8^0 iki 9:30

5-

Bnees which e*a eut enerzy

t 1

I

% %

% 
w

(jutaigoO ir 
577-8489

HeaiiUtor FfrepUeee (richt), 
designed te draw room air in 
three r M the lever rente, 
Vane it a>d then re-direct

I - Tbr heme pictured above 
'docarTt appear much different 
than any typical suburban 
home. But H Incorporates en-

pound balk Mtusage 
cup chopped fresh 

onion ■
teaspoon dried leaf 

thyme . r \

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 76-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckiea^oc
Lietuvių

Laidotuvią

Dirextorug
Asociacijos

AMBULANCI 
PATARNAVt 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ,

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Didžiausiai kailių 
pasirinkimai

Itetorį tolhixfnkx

NORMANĄ
URŠTIINA

Orchard-fresh b' the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year’s really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over* 
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apples 
file dish. Try this for a change-of-paee main dish at your tabK.

Fresh Carolina Apple Quiche 
tablespoon fresh lemon 
juice 

tablespoon sugar 
cup (2 ouncea)shredded 

Cheddar cheese 
eggs, beaten 
cups fight cream ot milk 
Pastry for single-crust 

94tfch pie
and thyme until Musage

2 4
2

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

pared, cored and cut 
into 1/2-ineh cubes 
(11/2 cups)

In large akillet cook sausage, onion and thyme until MUMge 
fs browned and onion is tender, about 10 minutes’. Heinove 
from heat; drain off excess fat. In bowl toss applet with Wmoti 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Oteddarcheeae, 
eggs and cream; mix well. Line a 9-inch quiche dish or 
plate with pastry. Turn apple toixture into dish. Bake in 350 F. 
oven 40 to 45 minutes, or until custard is soL Lei stand 10 
minutes before totting to serve. —* > - t
Makes: 6 serving. -

t Ibe AM effective w of 
MMrgy-stofcg dteign, mateli- 
aJs and appliances can Well 
tote np te one half the cost of 
heating and eooUng our homes.

Ingy Bank. Ito •’Ontenenry 
•to*' house wm befit to demon- 
etrete the mahy practical vayi

Improve monte tu approxi
mately K000 ... projected to 
be amorttol Mthta 4 to 6 
peers tbroogk todneed «X-

tudes, energy-SMTing appli
ances and fireplaces-

The too Heatflitor TVe- 
placec re-circulate heated air 
back into the room. This fea- 
tore alone reverses the usual 
heat low characteristic of most 
flreplace*, according to the de- 
rignerf of “Centenergy "7S."

The ĄrepLaeet tuppHeC
by Home Cm/to, norai 
Park, New York. HeatUaiar 
Fireflaoe, A OfoUkm of FepB 
IHAutrin, kxatrO. to Mt. 
PteosMt, fono, autnnfactarra 
a oomplete line a/f MZf-to* 
/r«tftaadfar 
aMwatod ^repZoaef . • •

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

W So. LfrUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf*yetU 3-8571

GEORGE F. RUDMINAS
3X13 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAOLAWICI1

2424 WEST 69th STKKTT Republic 7-1211
2314 WEST 23rd PLACI Vii tink 7-€47>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, palou HHk, VL 874-4418

8354 So. HALSTKD STREET Phene: YArdi 7-1111

c -< CHICAGO nx Thursday, August 24, 1978



TRUMPAS

— Daley kolegija, 7509 So. 
Pulaski Rd., viena iš 9 miesto 
kolegijų, savo suaugusių švieti 
mo ir lavinimo programose tu
ri 109 įvairių dalykų. Kursai bū 
na vieną vakarą savaitėje nroa 
šeštadienių rytais ir tęsiasi 
apie 8 savaites, šį rudenį jie 
prasidės rugsėjo 11 d. Regist
ruotis rugsėj z 6, 7 ir 8 d. pasta
te 700.Teirautis Suaugusių švie 
timo skyriuje, tel. 735-3000. P:r 
masis kursas kainuoja 810, se
kantieji po §5. 0

— Mokslo ir Pramonės mu
ziejus praneša, kad Darbo Die 
nos nemokamas koncertas bus 
rugsėjo 4 d. 3:30 v. popiet prie 
Jackson lagūno, muziejaus pie
tinėje pusėje, prie 57-tos ir La
ke Shore Dr. Jei pasitaikytų blo 
gas oras, tai koncertas būtų mu 
ziejaus auditorijoje.

— Teodoras D. Pusk orius, II-

linois Administracinių patarna
vimų departamento direkto
rius, kartu su valstijas ir Chi- 
cagos miesto pareigūnais daly
vavo šimtoios telefonų knygų 
laidos iškilmėse.

vintas Melrose Parke Vasario 
būrelis

ATSIŲSTA PAMINĖTI

— Ona šulaitrenė, gyv. Cice
ro, 111., savo namuose paslydus, 
nusilaužė ranką, buvo nuvežta: 
į Loretos ligoninę, kur ranka 
sugipsu ta. Ji pora savaičių ten 
išbuvo tir. P. Kisieliaus prie
žiūroje. Dabar ji grįž i į namus 
ir yra savo vyro Antano globo
jama.

— Dr. Adolfas ir Marija Del
tos šiais mokslo metais Lolitai;
Kudirkaitei paskyrė pilną sti- 16 gimnazijos rėmėjų 
pendiją ir toliau tęsti mokslą su 30 narių. Būrelio vadovu yia

K. Juknelis. UŽ pirmą pusmetį! VARpAS 1977 ,n Nr 15 
narių įnašai viso $200 jau su- j m žurnalas Tau
rinkti ir gininaz.jai issiųsb. bd ,mogaus tauĮi.
—Vasario 16 gimnazijai komi-j nei kultūrai ir lietuvybei.

tetas Čikagoje su rėmėjų būre- * 
lių vadovais bei rėmėjų talka 
ir šiemet organizuoja gimnazi-

— Kazio Juknelio ir mokyto N“ par'n,,i dėmeS°
jų Rugelių pastangomis aigai- P^irstyn.a. Mus, da.i.nm-

(kai ir kiti meno kūrėjai — A.

Vasario 16 gimnazijoje.
— Dr. Algis Paulius iš Čika

gos ir Regina Purienė iš Rich
mond, be jokio paraginimo at
siuntė aukų Vasario 16 gimna
zijos paramai, kiekvienas po 50 
dol.

VARPO TRADICIJA i

kų*\ (“Apžvalga baigiama žo-į 
džiais: “O vis tik “Sauja skati-‘ 
kų” buvo "‘Draugo“ sudarytos 
jury komisijos pripažintas ge-j 
riaušių iš konkursui atsiųstų;

! romanų. Kągi, gal ir nebuvo ge. 
iresnio. Tik jį išleisti jau geriau’ 
Įtiktų vilniškei ‘Vagai’, negu lai“ 
įsvų lietuvių dienraščiui. Keisti 
dalykai darosi šioje mūsų išei
vijoje). Dar 16 leidinių pare 
cenzuota arba tik paminėta sky 
ruje apie mūsų literatūrą.

Tipingas (pe parašo) straip
snis “Kas iš tikrųjų tie ekstre
mistai ?M, kur cituojamas trijų 
t. kių “ekstremistų” kaip Alme 
nas, Vytautas Kavolis, “Metmę 
nų” redaktorius, ir Algiman

tas Gureckas, JAV LB atstovas 
Washingtone, pasikalbėjimas 
apie aukštą intelektualų lygį.

J. Pr.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentaj
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

KAS VERTINGA

MACHINISTS

IMMEDIATE OPENINGS FOR EXPERIENCED OPERATORS 
IN THE FOLLOWING JOBS:

• DE VLIEG/Jig Mill
• External & Universal Grinder,

♦ Internal Grinder,
• Milling Machine Operator,

• Gear Grinder
• Spiral Bevel Gear Cutter & Grinder.

Must speak English, be able to read blueprints, do setup &
tools. Excellent benefit program. 7

LITTON PRECISION GEAR
4545 S. Western Blvd., Chicago
847-4211 MS. O’SHEA

An equal opportunity employer

have

1Z. Sodeikienė, M. Stankūnienė, 
M. Gaižutienė, dr. A. Lipskis ir 
inž. M. Slkaitis, įvertindami 
mūsų gimnazijos reikšmę jau
nimo lietuvių tautinei sąmonei 
ugdyti, šiam užmojui mielai 
padovanojo po vieną iš gražiau 
siu savo kūrinių, šį dovanų rin
kinį praturtino ir kūrėjai tauto 
dailės bei jos rinkinių mėgėjai, 
jų tarpe ir Vaznelis Gifts Intel- 
national prekyba, šiuos įdo
mius rinkinius bus galima pa- 

} matyti (o gal ne vieną iš jų ir 
j laimėti, žinoma, jei iš anksto 
į įsigysime į laimėjimus teisę) 
spalio 15 d. 12 v. Jaunimo Cen
tro kavinėj suruoštoj parodė-NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS J

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi j visus skai* 
lyto jus 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 
taip pat pavergtos Lietuvos ir. jos: žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybes atstatymo 
kalų. renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI '■

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurte priridėjo'prie,Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytoj aras.

’Mykolas Itaraitis, sav. Grand Shores motelio ir Rerid^Hflo 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, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties **Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. c

rinkimo proga.
SPECIALI 20% NUOLAIDA 

Vž 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug ‘įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį Per- 
kameH pašto Į:ženklu$ ir pinigų 
kolekcijai T>ATRfA;:'r42b7 So. 
Sacramento?.■ 1^1247-5081* (Pr?)

f plamūb Jame' ^papiiao- 
mą kelionę įr VRiHų ’spaliu.‘mčį*
MariusvpKfela:^' 737-1717.'’ 
r (pr:) 
’. — Bendriems -raštinės dar
bams reikalinga tarnautoja, ga
linti rašyti mašinėle. Geros dar
bo sąlygos, maloni aplinka.Tcl. 
847-7747? (Pr.) ' ' :

Visas ir visus kviečiame į didžiąją talką.
— .Bus pigesnės kelionės lėk

tuvais į užjūrį;

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų rtaltytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

•' J3 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
ražindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
r ------------------ ---
Pavardė Ir vardas '________________________________________________

Adresas

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

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

kuris

Adresas

Sponsorians pavardė, vardas ir vietovė 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus 

pavardė Ir vardas _____________________________

spaudą ir Naujienų 
___ dol. -----------

7
Adresas___________________________________ _________________ __

--------------- -f
• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

■- - ■t’MPin w----- " m H|ff=rr

Pavardė Ir vardas —---- __
i ---------
Adresas , - - - - - - - _____

- I l II ■1

f . -M UJJIlįfr

Pavardė ir vardas .-------------------------------------—------------------.

. Lei
džia Varpininkų Filisterių Drau 
gija. Redaktorius Antanas Ku- 
čys, administratorius Titas Bn- 
škaitis.
Šiame nr. rašo: Vytautas Alau 

tas, Juozas Audėnas, Balys Au 
ginas, Jonas Daugėla, Liudas į 
Dovydėnas, Kęstutis Jokuby- 
nas, dr. Kazys Karvelis, Juoze į 
Kristolaitytė, Antanas |Kučas, 
Mečys' Mackevičius, dr. Alek
sandras Štromas, Tomas Venc
lovas ir Vladislovas žilius.

Ši Nr. apsčiai pailiustruotas 
visos eilės dailininkų — nuo se 
niausio iki jauniausio meno 
darbų reprodukcijomis ir poe
zijos pavyzdžiais (Juoze Kristo 
laitytė, Balys Auginąs, Dana 
Daukšienė ir Julija Mockevičių 
tė. Net Vytauto Alanto “Kal
buos su savąja tauta” (parašy
ta eiliuotai).

Straipsniai savo turiniu ak- 
tuanūs. Pavyzdžiui,kolektyvinis; 
K. Jokubyno, dr. A. Štromo, T.; 
Venclovos ir V. žiliaus straips
nis — atsakymai į 4 klausimus: 
Kur tie sustoję laikrodžiai? L. 
Dovydėno “Susitikimas prie 
upės”, M. Mackevičiaus “1941 
m. sukilimas ir Laikinoji Lie
tuvos vyriausybė mano atsimi
nime. Skyrius “Mūšų1 literatū
roje”, T _
Vytautoi Alanto “Liepkalnio. šp- {

— 1968 m. sausio 1 d. Ame
rikoje išėjo 1,749 dienraščiai an 
klų kalba su bendru 61,397,000 
tiražu.

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are
) Chicago, UI. 606X9

Morinis 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 S82.500.

72 ir Campbell 1J4 aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
$65.000.

IOJ/j akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. S25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

2 AUKŠTŲ 
garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

mūro namas ir 2 auto 
$6,000 pajamų. Nau- 

apsauga

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 irba 737-8554

HELP WANTED — MALE 
Darbininky reikia

TOOL & DIE
TROUBLE SHOOTER

Experienced with making and repai
ring of piercing, blanking, forms, 
dies etc. used in metal stamping 
operations. Must speak English. Ap
ply: .

BELL & THORN
4259 S. Western Blvd., Chicago

kur aprašomi, kūriniai:Į ELECTRICAL & MECHANICAL 
A ‘ Alanfrv “TiartValnin ik_I MAINTENANCE - MAN

dyba” (Jorio Daugėlos recenzi
ja) ir visa eilė vėlesniųjų laidi
nių— Prano Čepėno: Naujųjų 
laikų' Lietuvos istorija, I tomas; 
Petronėlės Orintaitės.:1 Erelių 
Kuorai į Brunono Bučackio: 
Radvila Juodasis; Lietuvos po
grindžio ^Varpas’’ — visų ke
turių numerių apžvalga be au
toriaus parašo. Taip pat be pa
rašo dar visa eilė apžvalgų apie 
Kazio Almeno “Saują skati-

needed for south side plant. 
Apply in person or call 646-3600. 
. CHICAGO STEEL & PICKLING 

122nd TORRENCE

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS "■

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

HA 1-6100.

MARIJA N0REKIEN1
tWS Wert IMk St, Chicago, IH 30621 < Tet WA M7S7 

DMeHs Mstrinkhnts rOil« ĮviTrlu
MAISTAS Ii EUROPOS SA ND t LIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp, 
MAROU1TT1 GIFT PARCELS I SKY KI 

Mil W. Hft Chicane, 111. 50*29. —. Tai. WA 5-2737 
W33 Ik Malsfed 5tw Chicago, IIL WOI. — Tat 2543333

B “LIETUVOS AIDAP
-I. KAZE BRAZDZ10NYTE, 

J PROGRAMOS VEDĖJA
V/ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9*30 vaL vak 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 »t Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

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.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto Isldfrrą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tol. 927-3559 -

SAVININKAS parduoda Marquette 
Parke i vakarus nuo Western antį 
Marquette Rd. 2 butų po 5 kamba
rius su 3 miegamais geltonų plytų 
namą. Uždaras porčius ir 2 mašinų 
garažas Abu butus tuoj galima už- ■ 
imti. Virš $50,000. TeL 863-0898.

«—33 M. AMŽIAU! VAIRUOTOJAI 
Tiktai $93 pusmečiui automobllle 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4M5 Se. ASHLAND AVĖ. 
52X775

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Ralkia

MACHINIST
- ENGINE IATHE - 

5 years experience—make own set
up and have own tools. Top wage, 
all fringe benefits.

APPLY IN PERSON:
BERRY BEARING COMPANY

3900 S. Cicero., Ask for Machine! 
Shop.

LAIKRODŽIAI ir BRANGINYBM 
PardivimM ir Taiiymaj 
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MACHINIST — DIE MAKER
1 Setup & maintain custom built spe- 

r,, - i r x. • ™ - I cialty packaging equipment. CleanChemical manufacturer in Clearing} 1^^ WQrj- 
industrial district seeks experienced; & N į įn Nation

FOR INFORMATION 561-2496

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehar Av. 
Chicago, III. 60632. TthYA 7-5930

CHEMICAL OPERATOR

chemical operator for liquid bath 
Chemical plant. Waste water treat
ment desirable.
years experience in Liquid Chemical 
processing.

Attractive starting rate and frin
ges.

Must have 2 to 3

Apply Plant Manager 
ARTHUR C. TRASK CORP. 
7201 W. 65th St.

An equal opportunity employer

PRESSMAN
Harris LXD printing press. Some ex
perience necessary. Good starting 
salary and benefits. Opportunity 
advancement. Near loop. Call 
appointment.

BERLAND PRINTING 
939-1219

for 
for

MAINTENANCE MECHANIC 
Chemical plant located in Chi-; 
cago area seeks maintenance, 
mechanic with good all around į 
skills with heavy emphasis on.1 
electrical and welding. Union 
shop. Call 248-6767 for appoint
ment
An Equal opportunity Employer

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

BEST THINGS IN LIFE
run fu*

MECHANICS 
FORKLIFT

Immediate opening for journey
men mechanics. Experienced on 
gas—LPG, FCR controls + abi
lity to trouble shoot. We provide 
advanced training in cable 
form, EV 1 plus square D con
trols. We offer excellent wages 
plus company free fringle be
nefit package. Contact MR. 
LESSMEISTED — 585-6300.
CLARK LIFT of CHICAGO SO.

7000 West 63rd Str 
Chicago, Ill. 60638.

PRINTER - OFFSET
Experienced A B Dick 350-360. 
Loop printer. Excellent compa
ny benefits.

346-8081.

GA 4-U54 mtVKAMCl

State Farm Lite Insurance Company |i

MACHINE ASSEMBLER 
Must have own tools. 
Free Hospitalization. 
Apply in person:

NYGREN DAHLY 
1422 W. Altgeld, Chicago

HELP WANTED — FEMALM
Dirbininkiv _______

HOUSEKEEPER — Lfre-in 
Wanted by Wilmette Family 
w/4 child. Gen. hsewrk, no coo
king, pvt. rm. w/TV. Days off 
flex. Must supply recent Refs. 
Englishspeaking foreign well- 
come. Top salary. 251-3515.

housekeeper

SHEETER SLITER

TRIMMER OPERATORS 
Liberal fringe benefits. 
LOYOLA PAPER CO.

Elk Grove Village 
Phone: 956-7770

MOTOR WINDER

A.C. - D. C.
SOUTHWEST SUBURBS

Tel — 839-5027

SHEET METAL 
LAYOUT MAN

5 to 10 years experience. Must 
have tools. First shiflt. Good 
starting rate. Good fringe bene-i 
fits. Paid holidays & vacations. | 

Applv in person: 
ELLIS CORP. 
2444 N. Pulaski Rd.

KEY PUNCH OPERATOR 

1—2 years experience 
Near Midway Airport 
Call Mr. McIntyre 

767-2500
equal opportunity employer

REIKALINGAS

pilnam laikui dženitorius 
valyti raštines ir dalį laiko skir
ti sandėlio valymui. Turi būti 
savistovus ir patikimas. Mes 
esame į pietus nuo vidurmies- 
čio. Pasikalbėjimui skambinki
te angliškai Ms. Mary.

Tel. 842-7800.

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient 
requires no prescription

Doctors ‘md a special laxative 
ingredient to be highly effective m 
relieving even severe constipation 
overnight Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available m the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated Tablets z * ~ 
or Unflavored-Pilis. ea~LAa

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, Thursday, Augurt 24, I9™




