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KAS YRA SOVIETŲ DISIDENTAS?

Tuesday, August 2S, 1978 - Chicago, Ill/ — Antradienis.

Pasakoja tikras rusas prof. Vladimir Žukovskis

STREIKAS
GY VENTOJAI REIK.' LAUJA DIKTATORIŲ 

A. SOMOZA ATSISTATYDINTI
MASKVA. — Nepaisant visų 

Sovietų pastangų išnaikinti bet 
kokią opoziciją ir kad jų profėso 
riai vienas po kito važiuoja į Si
birą arba į tremtį, vis nauji at
skalūnai atsiranda likviduotųjų 
vietoje. Vienas tokių naujai vie
šai pasireiškusių disidentų yra 
prof. Vladimir Semionovič Žu- 
kovsky, viešai paskelbęs kodėl 
taip yra.

“Mano tėvas buvo aukštas 
pareigūnas komunistų partijoje 
ir Sovietų .valdžioje”, pasakoja 
Žukovskis, bet per Stalino va
lymus 1038 metais buvo, suim
tas žr nuo tol mes apie jį nieko 

j daugiau /nebegirdėjome. Mano 
žmonos tėvas buVo suimtas 1937 
metais”. r J • '

“Dėl to, kas atsitiko mano tė- 
. vui, aš ilgus metus buvau laiko

mas f antros klasės piliečiu”, kai 
bėjo jis, ir dabar man atėmė ka

Managuoj ir kitur eina kautynes su nacionaline 
gvradija. Kėli kariai sunkiai sužeisti

MANAGUA, Nikaragua. — Visos demokratinės Nikaraguos 
politines partijos ir darbininkų unijos paskelbė visuotiną strei
ką, reika>audamos, kad diktatorius Anastasio Somozo atsistaty
dintų. SLeikuojantiej darbininkai ir demokratinių organizaci
jų nariai dėvi juodus ir raudonus kalniečius, kokius naudojo se
natą užėmusieji teroristai.

Visame krašte sustojo trafi-
dirbtuvės, uždarinėjamos

valstybinės ir savivaldybės įs
taigos. streikas yra visuotinas. 
Vyriausybės atstovai bandė tar
tis su partijų vadais dėl streiko, 
bet susitarti neįmanoma, nes

Begin rengiasi būti 
griežtas

JERUZALĖ, Izraelis. — lz 
raelio premjeras Begin pareiš
kė laikraštininkams, kad jis 
apgalvojęs visą taikos su ara
bais reikalą, pasiryžo Washing 
tono pasitarimų melu būti 
daug griežtesnis, negu buvo iki 
šio meto. Jis priėjo įsitikinimo, 
kad Izraelis ir šiaip jau padarė 
gana daug nuolaidų arabams, 
daugiau nuolaidų jiems nėra 
jokio reikalo daryti: Jam ge 

; riau patiktų, ka arabai pada
rytų nuolaidas. David vasarvie 
tėję rengiamoje konferencijoje 
Begin pareiškė, kad Izraelis nė 
atiduos Egiptui ar Jordanija- 
suvereninių teisių Gazoje ai 
kairiojo Jordano upės krante 
žemėse. Jeigū Beginąs E tikrų- 
jų 'laikj$Į& Jokios pozicijos, tai 

Premia-pusi tariniai tai 
r. kps neatneš. Jeigu ne visiems 

Jaikams, tai bent penkeriems
• metams Izraelis paliks savo ka- sųi parają, nors,

jegas Cra*os srityje ir jori

TVKieujoje gyvenantis naras Ivo (japnno pastatė paveiksle'matomą automobilį, kurio ne
gali parduoti ir niekas besiiiiia jo gaminti Caprino tvirtina, kad jo suprojektuota -mašina yra 
nepaprastai galinga, bef jos’negfin?a pritaikyti praktiškiems tikslams. Caprino į savo modeli 
sudėjo daug pinigų, bet neturi jokios naudos. ,

Sovietai- amerikietį 
tardė jau 7 kartus

MASKVA. JAV-ių biznierius 
Francis J. Crawford praėjusį 
sekmadienį su sovietų jam pas 
kirtu advoktu buvo pašauktas 

streikuojantieji reikalauja, kad. i Lefortovo kalėjimą tardymui 
— prezidentas Somoza atsistaty- lau septintą kartą. Jis yra kal-
dintų.

Trijų milijonų dolerių išmo
kėjimas teroristams ir labai

tinamas, kad pažeidęs Sovietų 
valiutos įstatymus.

Po dviejų tardymo sesijų, iš 
ryto ir popiet, jis buvo paleistas

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS EIS JONO 
. 2XCI0HI PAULIAUS 6-TO KELIAIS 

do to ka^ srityje ir iorU . ' U ' J se užmušti keli kariai ir civiliai.
Jmminalą . .... . į"reformos* , Vietnamo pasięni sargai pradėjo

pasrnėrkė, Vtėvto faMSeš -U- 1^- J'"! . ' '" " r-* . ■. - . .x.-. .. ■.

buvo rehabiiituotas. TecMkos KoręiWjm
- aprimti

- ipasakė, aš

p i j.’l j 'Žpkovskis-niekados nebuvo įs

Iš Hanojaus ateinančios ži-

smarkiai paveikė krašto plnigi-,^ įsakymu grįžti į'kalėjimą pir 
nį vienetą. Nikaraguos pesas madienį., Arčiau, tos bylos jesan- 
buvo paremtas Amerikos dole- tieji asmenys mano^ kad sovietų

I
 “ *VZJ ****>*- U Vivo Zrfl. _ » * • v • • « f * > - 7 ~ *"

nios sako, kad Vienamo ir Kini- riu’ bet teronstai išsivežė visas. vaidžia neilgai .trukus nori pra- 
ėjos pasienyj šeštadienį ėjo smar dolerines atsargas, kurios buvo dėti teismą t . .

' h<ūs šu^iėtniniaL'Abiejos pusė- valstybiniame banke. Daugelis] Sekantis^Įatdymas pirmadie- 
*se užmušti keli kariai ir civiliai. $0m070S šalininkų nepatenkinti nį aštuntas iš eilės. Crawford

’/ Wt netifais dnrtfiifcu^^rriemd’nl^onb atakusius kthiecfus.
VATIKANAS, Italija. ■ —’ Naujai išrinktas popiežius ’Jonas -j

Paulius 'Lsis; pareiškė,’ kad .'jis: niekad' nesitikėjo būti išrinktas/ ^vęicąj^joj ,yięnąą keistas 
popiežium?: .Popiežiumi jis buvo- išrinktas šeštadienį, ketvirto sutvėrimas ^pagrobė pagilti''pasi

rST institute; "V? SJ* Žukovas per 6
’ metiis^dėstė-.savo specialybėjėl BAHIO, Filipinų salas. — -Ša/ 

stiidų^/ž^Įe/; medžiagų stipru- •ėhmaįąrąaidynių eigą; sekantieji ‘ 
mų praėjusį kovo mėnesį'bųrtėisėjai 's^cznadienį pareiškė ž^' 
yo-ata^s ląprag^^el^dėjm V^riu^ besniąis klėurimais.-'Jis' nepritarė lelijos krikščioniu demokra- irLdingo. Keleiviams' nemdarė
ti" tarnybos * lapsn^ .Tik tūųfneVpg susivaldytų ir negrąsintų sa- ,f 
žukovškiš -galutinai ąf * 11 
ėe ‘ nižEMrakti, paaupč

kardinolų baisavjmo^metu.' Jis nevedė okios agitacijos už išrin- įuošusį lėktuvą, bet kai jarmfttli. 
kimą: Jis t& Aai ĮsdestĖL savo, pažiūras katalikų Bažnyčios svar- po ūsai, tai jis iššoką iš Tekiuvo

mojus, pralaimėjęs partiją, priėjo^ 
tprię Karpovo ir žadėjo jamk 
^šnukį ’išdaužyti’*.. Dabartinei

nimą^ia-baigti-arba-pradeti naųrmetu Karpovas laimėjo: 4 parti-j 
ją gyvenimą užfienyjė, pareiškejįj^; ^ Korčnojus tiktai vieną. 
Žukovskis, v • ’ ’ " f ĮpJam užėjo nesuvaldomas pyk4

Dabar Žukovskis laiškais ieš-jt^ kai Karpovas pastūmė geron- 
ko užsieniuose pakvietimd'ir paį vieton, vieną figūrą ir laimėjo vi- 
rase Leonidui Brežnevui prašy
mą leisti išvažiuoti su šeima, pa 
reikšdamas: “Noriu susirasti vie -figūras, o Končnojus neturėjęs 
tą pasaulyje, kur būsiu įvertina- teises jam grąsinti. Jis prisipa- 
mas pagal mano asmeniškus ^Ujžmo, kad jis nesirengė Karpovo 
gebėjimus, o ne pagal tai ar esu I mu^tį bet tiktai jam toki žo- 
partijos narys ar ne”. ; [džiai išspruko iš burnos

“Jie nepriima aplikacijos leis] 
ti emigruoti, jei nesu kieno nors 
kviečiamas užsienyje*.

są partiją. Korčnojus žinojo, kad 
Karpovas turėjo teisę stumdyti

Prezidentas -sutrumpino 
„ atostogas

WASHINGTON. D. C. Prezi-NAIROBI. Kenijos prezidento ------------------- 7 — - ---------
pareigas laikinai einantis Daniel Identas Carteris atostogauja Wy- 
Arap Moi sekmadienį pareiškė,! omong valstijoje ir apžiūrinėja 
kad seks velionio Jono Kenya- Yellowstone parką, bet pirma- 
tta nuosaikios, Vakarų politikos dienį jis nutarė sutrunpinti savo 
pavyzdžiu ir gins ihdividuales atostogas. Prezidentas buvo pla-

tų užtikrintas kiekvieno pilie- tės pabaigos, bet pirmadienį pra 
čio saugumas, o ypatingai ma- nešė, kad jis ketvirtadiesį pla- 
žų vaikų, kurie bus šio krašto nuoja grižti į Washingtoną. Pre 
lyderiai”, pasakė Moi mirusiojo 
prezidento pagerbimo apeigose.

zidentui labai rupi pakaitos da
bartiniame Civil Service įstaty
me. Jis būtinai nori gauti teisę 
pašalinti iš tarnybos netinkamus 
tamautous. Be to, jam labai rū 
pi pašto ir kiti reikalai Jeigu 
būtu paskelbtas streikas, tai jis 
nori būti sostinėje.

— Panamos prezidentas Tnb 
jillo leido atvykusims Nikara- 

jus, TautgaiM, Nadinė, Garde-{guos maištininkams pirkti na-
* rA - • - g *

Rugpjūčio 29: Sabina, Ipafi-

nis. 1

Sault teka — 6:12, leidžiasi

Sfltii, ne tofai dilbas.

mus Panamoje ir juose 
ventir

tų idėjai, kad reikia bendradarbiauti su komunistais. Jis sakė, žalos, tiktai sutraukė.lėktuvo 
=kad komunizmas'biivo--ir’tebėra.Bažnyčios priešas. išskridimą. •.

, Sekmadienį pasakė kalbą 
r : < susirinkusiems t ; 
. Sekmadienio; rytą naujai‘ iš- 

’ rinktas pbpiežhiš pasakė pir4 
mą kalbą bazilikos aikštėje su 
sirinkusiems tikintiesiems pas 
veikinti naujai šririktą popie 
žiu. Pirmą kalbą popiežius pa
sakė visai nepasiruošęs ir teks 
to nepasirašęs. Papasakojo su
sirinkusiems, kad jis nesitikė
jo būti išrinktas, o vėliau pri
dėjo kaip pasirinko Jono Pau
liaus vardą. Jis priminė susi
rinkusiems, kad popiežius Jo
nas 23-čias, tapęs "popiežium 
paskyrė jį Venecijos patriar 
ku, o vėliau popiežius Paulius 
6-sis, beeidamas šv. Marko aikš 
te, nusiėmė savo raudoną ka
pa ir paskyrė jį kardinolų 
šiems dviems popiežiams pa
gerbti fr atminti jis-ir pasirin
kęs Jono Pauliaus 1-jo vardą.

Popiežius
Kalbėtojas-

Naujai išrinkto popiežiaus 
pasveikinti į bazilikos aikštę 
susirinko apie 150.0^0 žmonių, 
italų ir iš kitą, valstybių apva
žiavusių. Jie pajuto, kad nau
jai išrinktas popiežius yra ge
ras kalbėtojas. Jo kalba buvo 
gana ilga, neparašyta, bet tvar 
kinga ir aiški. Jis .pasižadėjo 
vesti Bažnyčiai reikalingas re
formas, bet tuo pačiu metu pa
reiškė, kad netoleruos laisvo 
sekso ir lengvų skyry bų. 65 me 
tų amžiaus Venecijoj patriar
chas vadinosi kardinolu Lu

P/ASTO VALDYTOJAS NEATNAUJINS 
PASITARIMŲ NAUJAI SUTARČIAI

geras

Jeigu unija atmestu susitarimą, tai poetas 
praSys kariu pagalbos paštui tvarkyti

WASHINGTON, D. C. — Pašto reikalų tvarkytojas Wil
liam Belgei pareiškė sekmadieny kad jis nesusitiks su pašto 
tarnautoju unijos vadais ir ncatnaujins pasitarimų sutarčiai; 
Pirmadienio rytą jis jau kiek pakeitęs, savo nuomonę.' Jis suti
ko susitikt* ir pasikalbėti su pašto tarnautojų unijos vadais, 
bet-jis jokiu būtu nenori atnaujinti pasitarimų naujai sutarčiai. 
Šitas klausimas jau buvo aptartas. Jeigu unijos vadovybė nu
tarti atmesti susitarimą, tai pašto tvarkytojas yra pasiryžęs 
kviesti karus į pagalbą.

Bolger nekels * 
didesnių algų

Tvarkytojas Bolger pareškė, 
kad pašto vadovybė yra pasiry
žusi vykdyti kontraktą, bet ji nė 
ra pasiryžusi kelti didesnių al
gų, kaip to reikalauja New Yor- 
ko pašto tarnautojų sąjunga. Pas 
Imtiniais metais paštas neša 
nuostolius, o čia dabar atsirado 
maža tarnautojų grupė, kuri no 
ri dar didesnių algų. Kiekvienas 
biznis privalo apsimokėti, todėl 
ir pašto tarnautojai privalo už
dirbti tiek pinigų, kad iš uždara 
bio galėtų vadovybė mokėti ai 
gas. Kitu miestu pašto tarnauto 
jai sutinka su naujai aptarta ir 
pasirašyta sutartimi.

diktatorium, taip lengvai-įtinamas,-kad juodoj rin f 
Amriu, teroristams tris .milijonus I keitęs'Soviėtiį^’rublius į U.

S.^doleritisr>Gra5^oM«^7 metų 
rejęš lnfttfifMioš>jięms. ^įižiaus^nika^škis, csįp|efnatio-
atidąVęš: Dabar eina S^H^^’ ^n^l^cHaKvestev atstovas, 

.kati, ne visi :vįetųriąjT ^p^^rtotinairkaltinirpus,- atmeta
senato narių pagrobime^\JĘen:ęsąi pareį^s^mas^kądrjai^.ra sugal 
’buvęs didokas, skąjįeįu^ ,’aginp— - i _ _
kytų. Kubos teroristų., ^Nadiona- 
linė-gvardija turėjusį. . kovoti 
-prieš Kubos teroristus ir .vagis.

Diktatorius Soinoz?/ įsakė ne 
cionalinei g 
teginęs Managuos, Leono ir ki 
tų didesnių Nikaraguos miestų 
vietas. Pirmiausia pačioje Ma
naguoj įvyko susišaudymas su 
streikuojančiais. Managuoj bu
vo sunkiai sužeisti du naciona
linės gvardijos kariai. Susidaro 
įspūdis, kad necionalinė gvar
dija, yra pasiruošusi tiktai gin
tis, nes straikas paskelbtas vi
same krašte.

d i ja i užimti štra

votas kerštus., už tąi, kad Jung
tinės r Valstybės- areštąya du So
vietų . tarnautojus Jungtinėse 
•Tautose apkaltintus šnipinėji
mu. ; a /

Grawfordas tardymui j kalėji
mą buvo lydimas U. S. ambasa
dos Maskvoje antrojo sekreto
riaus Robert Pringle ir Harves
ter ofiso Maskvoje vedėjo John 
Hellman, bet palydovams buvo 
uždrausta tardyme dalyvauti.

— Vokietijos Hatold-Lloyd | ciano, o nuo išrinkimo dienos 
pasistatys keleivinį laivę 331 jis vadinasi popiežiumi Jonu 

Į Pauliumi Pirmuoju. Tvirtinama,milijonų vertės.

__ Praeitą savaitę aukso unci 
ja kainavo 205 dolerius, o pir
madieni už auksą temokėjo$193.
r— ' ---
kAd jis tvarkinga* admi 
nistralori’^ •

Vietnamas bijo 
naujo karo

HANOJUS, Vietnamas. — Pra 
eitą savaitę vykusieji Vietnamo 
ir Kinijos kariu# susirėmimai ke 
lia didelį nerimą krašto gyven
tojų sluoksniuose. Vienamiečiai 
nukentėjo nuo karo paskutiniais 
dešimčia metų. Iki šio meto jie 
dar nepajėgė atstatyti išgriau
tų miestų ir tiltų. Jeigu šį kartą 
jiems tektų mestis kovon prieš 
kiniečius, tai krašto ūkis dar la
biau nukentėtų. Vietnamiečiai 
jaučia, kad šį kartą kiniečiai yra 
daug geriau pasiruošę, negu 
praeitais metais. Vietnamiečiai 
bijo, kad ir naujai vežami sovie 
tų ginklai nepadės karo vadams 
sustabdyti gerai ginkluotų ir ap 
mokytų Kinijos karių.

— Richard Niksonas San Cle
mente viloje priėmė 400 respub 
likonų, su kuriais aptarė gali
mybes jam gržti j politikę.

Krašto gyventojus nustebinor 
sekmadienio tytą paskelbtas Ni 
karaguos Prekybos Rūmų pra
nešimas, kuris sakė, kad Pre
kybos Rūmai pritaria trijų die 
nu streikui. Prekybos Rūmai 
labai pasipiktinę, kad diktato
rius įsake atiduoti visus atsar
ginius dolerus. Tai labai smar
kiai atsiliepė į Nikaroguos pe
są ir pakenkė visai prekybai.

Sostinėje pasklido žinios, kad 
prezidentas Somoza jau išvykęs 
iš Managuos. Jis apsigyvenęs 
Matagalpa mieste esančiuose 
rūmuose Prebidentą išlydėjo di
dokas būrys nacionalinės gvar 
dijos. Kariškiai apskaičiavo 
kad prezidentas ten galėtų gin
tis, jeigu maištininkai užrmlų 
sostinę.

Sekmadienio rytą nacionel 
nei gvardijai pavyko užimti Ma 
naguos universitetą, kur rink
davosi studentai ir sakė kak 
ba$ prieš diktatorių 
Studentai priminė pavasarį su 
imtą nužudytą laikraštininką 
Pedro Camorro. Iki šio meto 
laikraštininko žudikai dar ne
buvo teisiami. Galimsš daik

Somoza.

WASHINGTON. Abiejų par
tijų — demokratų ir respublfkoį 
nu pirmininkai atskiruose pasi* 
kalbėjimuose su U. S. News 
and World Report žurnalu tvir- 

[tina, kad artėjančių šį rudenį 
Į kongresinių rinkimų svarbiau* 
šia tema bus susirūpinimas ki
šenės ((piniginės) reikalais lo
kiais, kaip infliacija ir mokes
čiai, taksos. Demokratų pirmi
ninkas John White ir respubli
konų William Brock pabrėžia, 
kad balsuotojai turės galvoje 
finansų reikalus, kurie paliečia 
visą jų gyvenimą.

Kent parke nebus žuvusių 
paminklo

KENT, O., — Grupė studentų 
ii universtitetą baigusių žmonių 
norėo pastatyti paminklą Kent 
sode žuvusiems studentams pa
gerbti. Menininkas Segal jau tu 
rėjo paruošęs paminklo projek
tą priminė patriarchą Abraomą, 
pasiruošusį žudyi vienintelį savo 
sūnų, bet Ponas Dievas pasku
tinę minutę sustabdė vaiko žu
dymą. Universiteto vadovybė ne 
leido statyti jokio paminklo, nes 
jis neatvaizduolų studentų dau 
gumas nuotaikų.

tas, kad jie jau bus išvykę į 
užsienį.



Sow’.

Johet ir vienuolis Marquette. To ji prerija appėmė šimtus tūks- ; tančių kvadrątimų mylių -plotą, ir joje ganėsi šimtai-tūkstančių didžiulių bizonų. Hr tokia pade [iią. atrodo, tęsėsi daug tūkstančių metų.Dar anais laikais Lietuvoj bes kaitant amerikiečių rašytojų Mayne Reid, Fenimore Cooper ir kitų romanų, nuotykių knygas

te meru Taigi, ar gi neverti to kie piliečiai pagarbos? Ir toks pirmasis čikagiečių senior citizens pagerbimas ir pavaišinimas įvyko 1976 m. vasarą pačiame Lincoln parko pietiniame kampe Visi pamatė, kad tai būta neblogo sumanymo, nes susirinko dau giau negu 20.000.

Lotyniškas^ žodis arboretum yra kilęs iš žodžio arbor, kuris reiškia medį. Tad arboretum gal tektų versti į medyną, nes miškas ir medelynas neatitinka, lietuvių kalboje turi kitą prasmę. O pavardė Morton taip pat visiems puikiausiai žinoma, nes kiekvienoj amerikiečių virtu vėj ją galima rasti ant druskos dėžučių.

kai kuriems' si.-'ekskųr- 
rode netąkįa įdomi Tik

ši pirmoji-šių rheįl^Įsvyk* 
buvo dar biržebo nržn. Pirmą kartą vykom į Morton Atbore- tum, kuris yra apie 25 mylias į vakarus nuo Čikagos. Tai tikrai labai įdomi vieta — lyg nčulži- n iškas botanikos sodast

MUM1HG rf’fc
R SflcK.WHICH • HWutf

Paskutiniais savo gyvenimo metais ilgametis Čikagos meras arba burmistras, kaip mes Lie tuvoj vadindavome vyriausią miesto galvą, Richardas Daley iš kaž kur pasičiupo sumanymą, kad reikia pagaliau bent kar tą pagerbti ir garbingo pensiniu ko amžiaus sulaukusius čikagie- čius, kuriuos jis mandagiai pavadino senior citizens. Juk per. daugelį metų mokėjo jie miestui didelius mokesčius, uoliai klausė visokių mero ir kitų mies to viršininkų įsakymų ir, kas svarbiausia, kad per visą eilę

not nearly enough food, and short oci 
k was an army long on courage, 

fcwC Aort on money.
And then the money carae.

Some $27.000,000 from the
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jt pwjoj> tut iškildavo kiauri- 
mas, kadėl gi toji prerija per tū 
katančius metu neužželta mišku 
Juk pas mus Lietuvoj, žiūrėk, jei tik kas per keletą metų ne 
pajudins dirvos ar pievos gaba 
k>, tuojau ten pradeda augti 
miškas. Į šį klausimą, jūs gausite atsakymą pavaikščioję Ar- baretume vadinamuoju pierijos. laku (prairie trail), kuris yia vienaos mylios ilgio. Iš abiejų pusių jus ten sups savotiškus aukštaliemenės žolės, kelių pėdų ąukščio, o kai kurios ne* i»z žmogų aukštesnės. Jų yra fjpie 20 svarbiausių rūrių: kai kmws jų kiek primena lietuviškas sn^i gas, kitos gi įvairias gėles* nes daugumas jų turi savotiškus .įvairių spalvos žiedus Pasigrožėję jų žiedais ir savotiškais lapais, rimčiausią dėmesį, atkreip kit į jų šaknis, kurios yra keletą pėdų įlindusios į žėmę ir taip ten susipynusios su kaimyninių žolių šaknimis, kad naujiems au galams ten augti nebėra vietos. Aišku, kad vėjai, paukščiai ir gyvuliai atnešdavo daug įvairių medžių sėklų į. prerijos plotus, bet. medžiai, nepajėgėten įsi-, kabinti .ir augti Nors ii dažnai prerijoje siausdavo' kartais net ir; milžiniški gaisrai, -griaustinis arba neatsargus indėnai uždegdavo ją, bet tos žolių sapnys nesudegdavo ir kitą■- pavasarį jos vėl leisdavo nauj us augahus.Iš Europos, atvykę^ bafiiėji;.kę- lonistai' vis pp truputį praaejo tą preriją •- dalintis, <artir | if Imp metai po metų jiį mažėjo,/Kart^.vny^y:ir semcj i jos gyventojai bizonai ir paskui bizonus, daugi kur: sekimą mae- mai.; šiutf iieęi tik Wjsen ten bė ra pren;

kas- pievai pirnūeji^pamat^ ir taip pavadino iš^KanaŽo^efMį ūžtuosius ežerus į dabartine mū de_jsų Illinois atvykę prancūzai ke

kė apie 25.000 žmonių. Ten pat Lincoln park liepos 19 d. įvyko, ir šįmetinis Bilandiko piknikas, kaip jis populiariai vadinamas.Amerikiečių spauda ir televizi ja paskelbė, kad į š mietinį pik niką buvo suplaukę net apie 30.000 visokių rasių ir tautybių senųjų čikakiškių., Miestas parūpino net 270 specialių busų, kurie nemokamai'^ezė tuos Bilandiko svečius. Taigi, tuo būdu buvo atgabenta apie pusė visų piknikautojų; o kita jų pusė atvažiavo reguliariais miesto bu sais arba savo automobiliais. Ir lietuviai pensžninkaijgavo tokius du specialius busus, kurie nemokamai nuvežė o vėliau par vežė juos į mero Bilandiko vaišes. Vienas jų išvyko nuo Western ir Garfield (55-tos) gatvių kampo, o kitas nuo Lietuvių so dybos Kalifornijos g. Abu buvo pilnutėliai. Lincoln parke jau buvo susirinkusi didžiulė minia

mat Kaukazo medžių rinkinys. | apie kovas su haditais, kurios 
Tačiau pats didžiausias yra Illi 

Į oois muHfių rinkinys* kuriuo j pasigėrėti galima vaikštant net1 
maždaug trijų mylių ilgio vadi 

' namuoju .Illinois medžių taku, Į Pasirodo, kad esama kelių rūšių ; pušų, eglių ir kitų medžių. Tad J čia paskirose vietose yra šutei kti nemaži tokių įvairių medžių giminių skirtingi gojeliai: liepų, uosių, guobų, jovarų, klvų ir daugybės kitų.Visame Arboretume išvedžioti keliai, kuriais galima keliauti automobiliais, bet didžiausias į- domumas yra keliauti ne šiais keliais, bet vadinamais takais (trail), kurių yra keletas. Tik jais vaikštant, galima geriau su ripažinti su Arboretumo gyvaisiais turtais. Yra visa eilė pastatų: vieni jų administracijos, ki ti gi turistų patogumui. Viename jų yra nedidelė saiiukė, kur nuolatos demonstruojamos turis tams skaidrės ir mažos filmukės, parodančios gražesnes Arboretumo vietas įvairiais metų laikotarpiais. Toks nemokamas kino seansas trunka ape 20 minučių ir daugumas turistų jį aplanko. Pasirodo, kad patys gražiausi vaizdai Arboretume esti pavasa rį, gegužės mėn., kai daugumas medžių yra pasipuošę žiedais ir įpusėjus rudeniui, kai Arboretum paskęsta medžių lapų spalvų simfonijoj. Tuomet turistus po jį vežioja specialus busas su gidu/ fplaciai paaiškinančiu visas šie-nuostabaus parko įdomy bes. Su nemažu susidomejimu ir mes čikagiškiai ekskursantai pa žiūrėjom tų filmukių, ^ rpo.to sėdom į savo busąir apvažiavom visą Arboretumą,' deja, ;<bė gido ir be jokių paaiškinimų.Vienai pačiu didžiausiu " AraČ ? \ A- •return įdomybių j^ra _atgaivmto- jf senoji preriją;*Ji>yra.pačiame, vakariniame Jo.šone,.'gerokai-1 įsi Irisus* -tarp fkaim$rrmią^rtnerid privačių žei*ričųMt riurihtžLfe£fes^ dešimt akrų plotą. Vįi įjyk^ęri^ .nop, kad

Mirus Daley ir jo postą užėmus Bilandikui. toks senior citizens pagerbimas jau antri metai pakartojamas ir, ko gero, jis gali virsti tradicija. Atrodo, kad 
1977 m. Bilandikas buvo norėjęs tokį pagerbimą surengti Na vy Pier rajono ir jau buvo pradėti reikalingi pasiruošimai. Bet netrukus nuo to buvo atsisaky ta, pats pagerbimas buvo kokią savaitę atidėtas ir jis įvyko ten pat kur ir pirmasis. Į jį atsalau’ii lietuviai stalus gavo tolokai

Apskritai gi tektų pasakyti, kad ir mums Čikagoj labai pra verstų tokie rūmai, kokius turi Rockfordo lietuvių klubas, o ypač gi toks gražus jų piknikų sodas. Juk mes čikagieškiai jau keletas metų, kai užsidarė Buto daržas Willow Springs mies tely, visai nebeturime tinkamos vietos savo didesniems piknikams. Žinoma, rockfordiečiai mie lai mums išnuomotų tą savo sodą, bet. deja, jis visdėlto yra per tolį. Artimiausioj ateityje reiktų kviesti visų didesniųjų Čikagos lietuvių organizacijų atstovų susirinkimą aptarti reikalą, kaip pagaliau įsigyti kur' nors ne per toli nuo Čikagos tin karną žemės plotą savo piknikams. Neatrodo, kad bendroms jėgomis tai būtų neįmanoma įgy vendinti.

Dabar tas Mortono medynas užima net 1.500 akrų plotą ir jis palyginti dar tebėra nesenas, nes įsteigtas tik 1922 m. Jį įstei gė Amerikos druskos karalius Joy Morton, gyv. 1855-1934 m., kuris buvo taip pat Morton Salt Co steigėjas. Jis buvo didelis gamtos augalų ypač medžių mė gėjas. Greičiausiai, kad tokį pa linkimą jis paveldėjo iš savo tėvo, buvusio žymaus Nebraskos valstijos politiko ir valstybininko J. Sterling Morton, mirusio 1902 m., kurio rūpesčiu viena metų diena JAV,-yra skirta mė džius prisiminti, juos pažinti ir ji vadinama Arberdayr Joy Mer tono m’ėdyną' pratfėjo ^*orgam- zuoti žymiai maėesniame savo ūkio plote, bet dideli žemės plo. tai keletą kartų buvo pripirkti iš aplinkinių farm erių ir prijungti prie Arboretum, kol susidarė toks didelis jo plotas Ir dabar dar jis tebėra privatinėj nuosavybėj, jį valdo ir prižiūri vyni. trustisai, kurie sudaro ne pelno siekiančią fundacija Arboretum tikslas daugiau mokslinis, pedegoginis, jis yra lyg savotiškos gamtos muziejus, kurio eksponatai gyvi augalai, į Čikagos Morton Arboretum Ten [gva pasiekti 53. keliu arba Bur Imgton Northern geležinkeliu reikia važiuoti iki Lisle stotelės, ten išlipus tenka kokią mylią pėsčiam paeiti.Nors į įvairius medžius yra sukoncentruotas pats didžiausias Arboretum vadovybės ir mokslinių bendradarbių bei tarnautojų dėmesys ir rūpestis, bet jie taip pat dar nemažai domisi ir įvairiais krūmais bei visokiu rūšių vijokliais ir net žolėmis. ‘Daug kur prie medžių ir kitų au galų yra prikabinti jų moksliški vardai. Nors Arboretume yra keletas nedidelių ežerėlių ir prū dų. bet neatrodo, kad čia kūtų daugiau domimasi vandens augalais.Žinoma, šiame Arboretume nė ra suteiktos visos pasaulio medžių rūšys, nebekalbant jau apie kitus augalus. Jame surinkta tik didelė dalis viduriniosios kli matinės zonos medžių ir^kįtų au galų, tad čia nėra atogražinių, šiltojo klimato augalų, kaip, pav., palmių, apelsinų ir ceitrinų ! kavos ir pipirų medelių ir kitų panašių, kurie Illinois klimate galėtų augti vien tik šiltadaržiuose. Taip pat čia nėra ir šaltosios šiaurės tundpoš ^augalų, tačiau yra nemažas sibirinių me džių rinkinys. Paskirose vietose sutelkti auga Europos su specia 
Bu Balkanų kraštų skyrium, 
įvairūs medžiai. Nemaži Kinijos

nuo centrinės estrados. Vėliau visai, atvykę sėdo dar toliau. Ir toj milžiniškoj minioj buvo keletas lietuviškų salelių, kur ant stalų plevėsavo mūsų tautinės vėliavos.Reikia pasakyti, kad šių vaišių rengėjai rūpestingai stengėsi pavaišinti ir palinksminti savo svečius. Daugelyje vietų buvo nemokamai dalijamas maistas ir įvairūs gėralai, žinoma, ne alkoholiniai’Buvo suvalgyta de šimtys tūkstančių hot dogų ir įvairių sumuštinių ir išgerta dau gybė galionų lemonado. Turėję kantrybės stovėti ilgesnėse eilėse, galėjo dar gauti ir kitokių skanumynų. Vienoj vietoj net buvo graikišku būdu kepamas ant laužo avienas, didieji smaly* žiai galėjo gauti po pabalėlį tik ką iškeptos avienos. O jau skirs tantis į namus pikniko rengėjai dar daugumą svečių apdalino mai sėliais, kuriuose buvo po keletą vaisių .Viename. Lincoln parko šone buvo pastatyta didžiulė.. estrada, priešais ją prisiątyta eilėmis tūkstančiai kėdžių, o kai kur' ir ilgų suolų, bet iš jų programą estradoj geriau stebėti galėjo gal tik koks trečdalis svečių. Senuo liūs linksminti uvo angažuota nemaža plačiau žinomų daininin kų, aktorių, -komikų, klounų ir akrobatų., Iš garsenybių dalyvavo 52 metų Sammy Davis jr. Kai jis užtraukė dainą apie Čikagą, publika labar gyvai jau replikavo savo ritmiškais judesiais ir nenutrūkstamais ploji-

vė maždaug prieš 55 metus ga vo prancūzišką Cantigny vardą, kaip pulk. Robertas McCormkr kas iš savo senelio J. Medill pavedėdama 2500 ak*ų ūky įsteigė tą ypatisgą karinį muziejų, kurį kas metai aplanko daug tūkstan čių žmonių.
Antroji išvyka — J Čikagos 
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Trečioji įšvyko — Į Co7itigni/ 
McCormicko parkąŠią gražią vietą, įdomų, istorinį JAV armijos pirmosios divizijos karinį muziejų , labai gražius gėlynus ir buvusių ‘‘Chi cago Tribūne” savininkų J. Me dillio ir R. McCormicko gyvena muosius rūmus lankyti Čikagos lietuviai pensininkai atrodo ypač yra pamėgę, nemažiau ir ten esančią patogią vietą piknikams. Kiekvieneriais metais jie ten bent kartą nuvyksta, šiemetinė ekskursija buvo liepos 27 d. Vykom net dviemis autobusais.Kadangi apie šią išvyką jau buvo ne per seniai “Naujieno-1 se” rašyta Antano Marmos, tai plačiau neberašysiu. Be to, gana daug apie šią ypatingą vietovę buvo rašyta viename praėjusių metų liepos mėn “Naujienų” numeryje. Tuomet ten buvo pląčįau paaiškinta^, kodėl ii kaip-ši jarti.šimtą metų, turėjusi Red Oak pavadinomą vieto-
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mats.Ilgą laiką piknike dalyvavo ir pats Bilandikas su žmona. Jis pristatė publikai dainininką Davis ir kardinolą Cody> kurio rezidencija, pasirodo, buvo tiktai skersai patvės nuo pikniko. Kar dinolas pasigyrė, kad įau praėjusiais metais ir jis tapęs senior citizen, o šį rytą jis meldęsis, kad tik nenužeitų lietus ir neišvaikytų piknikautojų...Ištfkrųjų lie pos 19 d. Čikagoj buvo gerokai apniukusi ir apie vidudienį jau buvo pradėję lašnotų bet tuoj sustojo. Gal ir padėjo tos kardi nolo maldos. Meras Bilandikas po to su žmona, astuonių augalotų policininkų lydimi, maišėsi tarp savo svešių. spaude jiems rankas, fotografavosi ir t. tŽinoma, visas šis senuolių pagerbimas ir pavaišinimas miestui nemaža kaštavo; taip pat buvo įdėta ir daug darbo, reikėjo juk suvežti tokią daugubę kėdžių, stalų ir suolų, o paskui yi są tą rajoną išvalyti. Tačiau Či kagos pensininkai —* senior citizens patenkinti, kad it jie nėra užmiršti. Įdomu, žinote tokią minią pamatyti ir joje dalyvauti
Pirmoji išvyka — Lankom 
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eligiją dauguma lietuvių išpa
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A. Juškaitės knyga

hrjkihe nę 
^-_jugš įsiūbavo

į//pastebi ’ir .'kito- 
^pguLApąlaikytirių

Rašydama apie lietuvių span dos istoriją ir pabrėždama žymią religijos reikšmę (9 psl.), be reikalo nepažymėjo, kokią

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

Don’t be a Bom Loser!

nuo senų liaudies motyvų lalia- vimo iki lietuvių kompozitorių pynių. Be abejo tėvų atkreiptas dėmesys į lietuvių kalbą ir lietuvišką kultūrą turėjo ir tebetuT r i teigiamos įtakos šioms žvalioms lietuvaitėms.

Pabaigoje A. Juškaitė, išskaičiavusi laisvame pasaulyje esan čias leidyklas, 1 skaičiuje nepažymėjo nė vienos leidyklos Kanadoje, nors ten esama net dvie jų savaūraščių.. Australijoje su registravusi net 20 periodinių leidinių ir laikraščių, D. Britanijos tepastebėjo vos vieną “E. Lietuvį” (kurio nė pavadinimo nepasistenge išversti į augių k.), nutylėjusi “Išeivių draugą”, “šal tini”, “Budėkime” ir k.

J. Jwnir-as, A KISS IN THE DARK. Pikantišką Ir intvrtiu miuiykta 
ipraSymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kains $2.50. r

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat' senąją imžią iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
isL, kainuoja $2.00. ’ .

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šią knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki az 
dūl! ginę perlaidu-
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Tautinės sąmonės žybtelėjimasAldona Juškaitė su savo dvynuke senute Ramute pirmiausia aplankė niekad nematytą savo tėvų (muz. Jono ir Vandos Zdra niytės Juškų) tėvynę Lietuvą. fe,_gal.būi’^mnųų įsi-ĮĄį>Į parsivežė įvairiausių įspū- s^ygoins 19&U turėjusios progų susitikti j kas j giminėmis ir jaunimu, kuris Imtęęgšųoį-į joms pasirodė draugiškas ir gi- Įiytliai m^lįs gimtąjį kraštą. Už-

ygų esama 323. Universitetų bibliotekose tas skaičius ma žesnis: įvairiomis kalbomis kny igų apie Pabaltijį — 6111, lietu- Iviu k. — vos 26.

jauna
bjektu pasirinkusi lie

tuviškos šviesos nešėją — mūsų 
ir mus' prijaučiančią spaudą. Jei 
daugiau turėtume tokių jaunuo 
hų, negalėtume skųstis, kad mū 
sų jaunimas pasimetęs.

Iš. Eur. Liet.

Plačiau palietusi knygų leidimą carų laikais, sovietų okupuo toje Lietuvoje ir laisvame pasaulyje, be reikalo vos vienu sakiniu susidorojo su Nepr. Lietu va: “Lietuvos nepriklausomybės metais knygų leidimas žydėjo” (10 psl.). Tam reikalui galėjo pa sinaudoti palyginti apsčia medžiaga lietuvių ir augių k.Kontroversiškai autorė kalba apie lietuviškus leidinius laisva me pasaulyje. Pažymėjusi, kad lietuvių periodinė spauda užsiima daugiausia lietuviškais reika las, kad joje vos kuklų vaidmenį vaidina“vidinė amerikiečių, autralų ir k. politika”, tuoj pat pastebi, kad mūsų laikraščiai kreipia maža dėmesio į “naminius reikalus” ir kad daug dė; mesio rodo užsienio politikai (12 psl.). Ką iš tikrųjų autorė norėjo pasakyti, taip ir neaišku.Jau visai kaip namie autorė jaučiasi, kalbėdama apie lietuvių spaudą Australijoje. Pasirodo, pirmieji lietuviai pasirodė tame krašte 1832 m., o 1930 m. Sydney buvo susiorganizavusi

Aid. Juškaitės knyga anglų kalba apie “Lietuvių literatūrą Australijos bibliotekose’’ — nau jas, labai naudingas ir aktualus

Taupykite dxbar<

Santaupų, padėtos prie! 10 mėne
sio dien4, neša nuošimčiua nuo mė
nesio pirmos iienoa.

Išduodami Certifikat&i, kurie ne- 
iki _

Peržvelgusi lietuviškus knygy nūs, autorė išsamiai peržvelgia j australu bibliotekas, kuriose ga Jlima rasti lietuvių ar kitomis I kalbomis knygų apie Lietuvą. : Pasirodo, jose esama 881 kn, ku žįsta. Paminėjusi, kad pirmosios ' rios liečia Pabaltijį; lietuvių kai knygos lietuvių kalba autorius t ba kn buvęs Martynas Mažvydas, pastebėjo, kad jis buvęs liuteronų pastorius. Tačiau kai iškėlė didelius vysk. M. Valančiaus nuopelnus, nepažymėdama jo tikeji mo, svetimtaučiams gali susida ryti klaidingas įspūdys, kad ir jis nebuvo katalikas.

mj#se suęprnuo 
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tautinių ^jžmąnėci su vyresniaisiais, vBetgi yra kita kategorija jaunimo, kuri paliko mūsų tebekildamas gyvevietes taip pat ir iškeliavo į kitus miestus ar net kraštus. Nors buvęs glaudus ry- ršys ir aptrūko, bet jie ir kitose vietose nesutirpo, varydami jau nas vagas, tik jų nematome ar nežinome. Bpadforde ne taip jau gausu lietuvių, bet jų atžalų tar 
pe .esama ir aukštųjų mokyklų lektorių, ir poetų, ir dainininkų, ir baleto jokėjų, ir paskirų pro
fesijų gerų specialistų.Tokios atžalos, gimusios ir au gurios Bradforde, o vėliau su tėvais emigravusios į Australi
ją, praėjusių metų pabaigoje aplankė ąeną tekstilės miestą, sąvo mielą senelį Kazį Zramį ir vos |>eprisimena mus pažįstamus. jo nustebinti vyrų sekstetas, pagiedojęs tradicines Kalėdų gies rnes. Ir laikina koplyčia buvo ne didutė. Prie papusto altoriaus žiburiavo eglutės žvakutės ir blaškė tamsos šešėlius. Tačiau Aldonai šios Mišios padarė gilaus įspūdžio ir ji net galėjo susitelkti maldai, kai kuklioje lietuvių užeigoje atsirado Kūdi

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įrtelgta 1923 mrtAU.

Ištaigos pfetboM kteuw antomoMlUms potitytL

rnįsų ' j«uni- 
L užaugusi sye 
r visuomet 
nįųjų tinkant 
gaT nesiliko

3; GbSENO RASI'aj

n NfiPAfRAITAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
rtt MŽfTOlO ATSIMIrtIMUS

Įt PĄR3AJ. .259 240., liečiančius 190S

tautinį susipratimą ir, beabejo,, Bernelių Mišios. Niekuo negalė jų nenutrauks lako eiga.Būdamos muz. J. Juškos, bu vusio Bradfordo lietuvių chorve džio, dukterys^ abi sesutės yra balsingos ir muzikalios. Kūčių vakarienės metu lietuviai turėjo progos pasiklausyti juodviejų ir Arūno bei Virginijos Bruožiu kvarteto: parengto J. Juškos, puikių dainų, įrašytų kasetėje. Dainos labai taikliai parinktos: keliui vietos.

darbas. Medžiagos teko ieškoti 
įvairiuose Lietuvą liečiančiuose 
šaltiniuose, iš kurių pažymėjo 
dvylika. Gyvendama tolimoje 
Australijoje, savaime supranta- 

kyriuje A. Juškai ma, negalėjo būti tikri smulkme 
apie lietuvių ben pių.

iruomenes knygynus, jų lanky- Į Itin džugu vartyt; šią rotatorių 
tojus, lėšas ir k. Gaila, kad, anot nu spausdintą knygą, kai jos au 
jos, lietuvių jaunimas teskaito tore — jauna lietuvaitė, savo 
knygas, susietas su mokyklų pro ‘ atudijų 
grama. Kodėl jaunimas nesido
mi lietuviška spauda, autorė taip 
paaiškina: "Dauguma jaunimo 
nebuvo ir nebėra skatinami skai 
lyti lietuvių kalba” (17 spl.). Ka 
žm, ar teks pateisinimas tiks-

A. Juškaitė, besirengdama pe dagoginiam darbui, susidomėjo bibliotekomis ir kolegijoje studijavo bibliotekystę. 1976 m. rudenį parašė anglų kalba tarsi dilpominį darbą, kuris buvo išleistas praėjusiais metais ir pavadintas “Lithuanian Literature in Australian Libraries” (Lie leng-jl’uv*II literatūra australų bibliotekose).Jos tikslas buvo padėti susivokti australams — ypačiai politikams, žurnalistams, mokslinin kanas — Lietuvos istorijoje ir palengvinti surasti informacijų apie Lietuvą anglų k. Renkant spausdintą medžiagą, liečiančią lietuvių meną, istoriją, kultūrą; kalbą, techniškas darbus r kt., nebuvo paisyta autorių tautybės, pažiūrų, kalbos ar publikavimo vietos. Autorė pastebi, kad Australijos viešose bibliotekose neatstovaujami žymesni praeities ir dabarties mūsų rašytojai. Visai nesama Neprikl. Lietuvos rašytojų knygų. Daugumą suda- račios tarybinės Lietuvos nežymių rašytojų knygos; labai men kai atstovaujami mūsų tremties rašytojai ((47 psl.).Pradžioje autorė duoda trumpą, bet gerai argumentuotą Lietuvos istorijos apžvalgą — V. Sidzikausko straipsnio santrauką. Pažymėjusį Sov. Rusijos 1940 m. agresiją ir neteisėtą jos okupavimą, supažindina su lietuvių emigracija į Kanadą, Argentiną, Braziliją, Urugvajų, V. Vokietiją ir Australiją (5 psl.). Kodėl šioje vietoje nepastebėjo lietuvių emigracijos į D. Britaniją, kur ir pati gimė, neaišku.
Kelios oastabos

lietuvių be:.diuomenė, kuri par 
sisiųsdrudavusi knygų iš Lietu
vos. šiuo metu lietuviai turi du 
savaitraščius: LkMusų pastogę” 
ir “Tėviškės aidus”.

Trečiajam
:ė plačiai ra

Atsidarant mokyklomsSu visais savo malonumais — atostogomis, kelionėmis, stovyk lomis, saulės ip vandens ma»r dynėmis gražioji vasara jau baigiasi. Daugeliui pasikeis ir kasdieninio gyveninio tvarka Maloni ir ji. Susitinki per vasarą nematytus, ar retai sutik tus draugus, bendradarbius, pa žįstanius. Ir kiek įspūdžių, per gyvenimų, naujų patyrimų. .šį metų laiko pasikeitimą labiausiai pajunta jaunimas Prisi važinėta, prisistovyklau- ta, prisimaudyta, o dabar reikia grįžti prie rimto darbo. Atsidarys mokyklų durys ir pasigirs pamokų skambučiai. Mo kyklų rūmus užpildys milijoną^ linksmai klegiančio jaunimo Jie ateis jau šiek tiek paūgėję, saulės nuspalvinti, pailsėję ii pilni naujos energijos...Lietuviškojo jaunimo laukia lituanistinės mokyklos. Juos pa si liks lietuviai mokytojai ir Nukelta į 6 psl.
J Kai tiesiog įaugama į tėvų puo selėjamą lietuvišką kultūrą, kai susipažįstama su jos dvasiniais turtais ir net susiduriama su krauju aplaistyta žeme, ,viau skatinant tautinei sąmonei, įsiliejama ir į lietuvių bendruo menę. Tada įdomaujamas! nors ir kuklia lietuvių veikla, dalyvaujama parengimuose ir be rei kalo nekritikuojama, norint pateisinti savo pasyvumą., Kuklios buvo Kūčių nakties

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąakaito*
■>eša _ -i
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(atstovams, sutiko baigti savo gyvenimo dienas pavergto’ 
jė Lietuvoje ir pradėjo okupanto pakištą propagandą 
prieš Amerikos Lietuvių Tarybą, prieš Naujienas, ir ki
tus amerikiečių dirbamus darbus. Kad jc knygos Lietu
voje būtų išleistos, tai su Jokubka parašė ir išleido savo 
kelionės įspūdžių knygą apie tuometinį “tarybų” Liėtu* 
vos gyvenimą. Jis tapo Jokubkos draugas, o su kitais ame 
rikiečiais susitikti nenorėjo. Jokubkos tb augai pradėjo 
vis dažniau rinktis Margerio daktaro kabinete ir neštis 
senas knygas ir dokumentus. Jie išvogė jam ne tik senas 
knygas, bet ir laiškų pluoštus.

Kol jis rengėsi ir važiavo rusų akupuuton Lietuvon, 
tai vis dar turėjo vilties Lietuvojepagarsėti rašytoju, bet 
kai nuvažiavo nuolat apsigyventi, tai tuojau pajuto, kad 
padarė klaidą. Labiausiai jį išniekino ‘^šliuptarnių” lei
dėjai. Jie ne tik knygos vardą pakeitė, bet ir visą tėkštą 
apibalvonino. Margeris knygą skaitė ir spiaudė. O prie 
knygos pridėta įžanga Margerį pavaiždn\o visišku neiš
manėliu. Margeris dėjosi marksistu, bet okupantas jo kny 
gos įžangoje įrodė, kad jis nėra joks marksistas.

Tokio išniekinimo, kokį okupantui tarnaujantieji 
lietuviai išniekino Margerįo pridėta įžanga. Margeris hfe 
galėjo pakęsti. Jeigu jis būtų galėjęs, tai jis būtų viską, 
metęs ir grįžęs į savo Bridgeport^ bet jis jau išvažiuoti 
negalėjo. Nieko kito jam nebeliko, kaip pranešti Ameri
koje gyvenantiems savo pažįstamiems apie jo knygų sū- 
hiekinimą. Jis pajėgė pasiųsti į Ameriką kelis savo kny
gos egzempliorius su pabraukimais, liepiančiais palygin- 
ti Vilniuje išleistą knygą su Amerikoje išleistomis Jis pri 
dėjo visą eilę klaustukų prie įžangos ir paaiškinimų, ku
riuos partijai tarnaujantieji šarmaičiais apdengia amen 
kiečių knygas. Be knygų, siuntinėjo Ir atvirukus, kuriuo
se buvo aiškiai matyti jo širdies skaūsmas dėl padarytos 
klaidos.

Jeigu Dr. Margeris būtų galėjęs išvažiuoti iš “taiyji-ar“- Tame straipsnyje kaip tik 
bulės” Lietuvos, tai jis būtų išvažiavęs, bet vartai jau bu* 
vo užrakyti. Kai jis rengėsi važiuoti tėviškėn, kaip jis sa-; 
kydavo, tai tikėjosi apsigyventi gimtiniame savo kaim'e, 
bet į minėtą kaimą tik vieną karią galėjo porai valandų 
užsukti, o apsigyvenimą ir kalbos negalėjo būti. Dienas' 
jis baigė savo sūnaus, prie kurio ilgus metus nenorėjo' 
prisipažinti, bute. Jo laimė, kad marti jam buvusi gana 
"drauginga, padariusi paskutinias dienas “tarybinėje* 
Lietuvoje šiek tiek lengvesnės. Justas Paleckis, rašyda
mas Bimbai mėnesini laišką, šitaip Margerio lail < 
dotuves: '••

( “Nuvykau Į Rašytojų sąjungos klubo salę^ kur buvo 
pašarvotas jo kūnas, pastovėjau ga'tbės “saUgyboje, 
paskui su būriu rašytojų lydėjaū į AntakAlnib fcąj 
pinės. Apie 60 metų Amerikoje džtug
veikęs, nemažai knygų parašęs A.- Margeris atrado

s
S || 
Į « ■ _ 
t *■«

M. ŠILEIKIS Chicagos upė (Aliejus)

Margeris padarė didelę klaidą
Dr. Algirdas Margeris buvo gana gerai žinomas či- 

kagiėčiains. jis buvo įsikalęs į galvą, kad pagardės rašy
toju, bėt Chicagojė jis plačiai buvo žinomas kaip papras
tų žmonių gydytojas. Ypatingai jis mokėjo gydyti vyrės 
nio amžiaus moterėles. Jis ne tik jų išklausydavo, bet ii* 
vaistų joms duodavo. Dr. Margėris jau buvo išvažiavęs 
Bu savo daiktais Į nišų pavergtą Lietuvą, bet moterėlės, 
hėmėgstančibš skaityti laikraščių, nežinojo. Jos vis dar 
beldė ‘daktaro dūris, nors jo seniai ten nebuvo, joms jis 
buvo geras gydytojas ir nėbrangus.
t, . Viši gydjdojai pajėgia susikrauti pinigų, jų pasida
vė Tr Dr. Margeris. Jis paruošė kelias knygas. Negalėda
mas gauti leidėjo, Margeris pradėjo tas knygas pats spaus 
dinti. Pati stambiausioji knyga buvo “šliutamiai”. Jis 

v įsivaizdavo, kad.tai -yra pati geriausioji jo knyga ir kad
jos išeis keli tūkstančiai. Bet su “šliuptarniais” Marge‘- 

ąris apsiriko, kaip ir su kitomis savo knygomis. Labai ma
ržai kas, (jas pirko, .“^liuptarnius” Margeris norėjo, geriau: 
-iat^aūšdinti. Tekstą jam surinko Naujienos, bet špausdi

’ūmėrikiečiū,’kpaūštilVėjė: JTėW‘ ji 
. birib^‘įrista.'6Amėriki^as-paėmė iš-jo4oklą*stmbią:-su
knią, kaūlietuvių^paustuyėseųis'būtų-galėjęs-išleisti kė- 
;lias ■^HTkn^gasB “šliūpt^rnids”^jis stiidųVė lėname dVi 
Įddia^ęjfusyĮle»fflir jįe ir.^iandįąn tebesti.
| Dr. Margeris nutarė nuvažiuoti į rusų okupuotą Lie
tuvą ir pasižiūrėti, kokios ten gyvenimo ir rašytojo dar 
■ bo sąlygos. Vilniun važiuodamas, jis nusivežė kelis savb 
(knygų egzempliorius ir visur pabrėždavo, kad jis ne gy
dytojas, o rašytojas: Jis gydytoju tapo tik todėl, kad ga
lėtų tapti rašytiju. Okupantas iš rusams tarnaujančių 
lietuvių agentų patyrė, Dr. Margerio silpnybę, paruošė 
planą jam grįžti į “tarybinę” Lietuvą. Jam leido nuvažiuo 
ti į Vil'kaviškĮ, pamatyti gimtinio kaimo kolchozą, ir : 
svarbiausia-, prižadėjo išleisti jo veikalus “tarybinėje” ] 
Lietuvoje. Ten išleidimas jam. nieko nekainuos, tiražas i 
bus didelis, užtat ir honoraras bus dar didesnis. <

Dr. Margeris patikėjo Vilniaus rašytojų draugijos has jo kūrinys nebuvo išleistas. Apgavo jį gyvą, bet dar apstAtė mirusĮ.

L. VENCKUS
Artinto ji Angliįa

VADINAMIEJI LIAUDIES
DRAUGOVININKAI LIETUVOJE

1977 fn. gruodžio 18 d. Niujor 
kė ruisų emigrantų. laikraštyje 
^Novoje Russkoe Slovo” išspaus

kai ir patrulininkai”. Tai orgahi 
zacija, Šov. Sąjungoje sukurta 
padėti milicijai ir MVD agen-

kime rašoma: “...visus draugovL 
ninkus kviečiame skirti dar 
daugiau dėmesio visuomeninės 
tvarkos ir socialinio teisėtumo 
saugojimui, sustiprinti kovą su 
vagiliavimu, girtuokliais, chuli
ganais ir teisės pažeidėjais pa
auglių tarpe”.

“To sąskrydžio dalyviai kal
bėjo ir apie “nesveikus naciona-

vagimis ir kitokiais nusikaltė
liais. Kitam sąskrydžiui nufhaty 
ta užduotis “patriotinio” jucJeji 
mo “už socializmą ir partiją” iš- 
plėtimas.

Iš E. Liet~

(Tęsinys)

Tačiau Irto Ynėtu day nčūūj^ittėme kiek dar var
go rr rūpesčiu tnrėshnc kol su savo šeimomis būsime 
suvienyti.

rašoma apie Lietuvą ir lietuvius 
šitaip: .

“Vasarą Lietuvoje įvyko “liau lizmo pasireiškimus ir apie reika 
dies draugovHijnkų” sąskrydis.

žinoma, Lietuva sorieti- 
hiahis valdytojams teikia nema 
ža ’rūpesčių ir nemalonumų. Tai 
ryškns tautinis prasiveržimas, 
iė jaunimo religinio auklėji-

fr&'uka | Vakarus ir kapitaliz
mą. -Kaip praneša turistai ir laiš 
kai “iš ten”, šiais inetais Lieta-

-labai įdomus. -Sąskrydžio daly-4 
vių atsišaukime > sakoma, kad 
“Lietuvos šimtatūkstantinė drau 
govininkų armija” ir ateityje

lingumą kovoti su “mūsų priešų 
ideologiniais išpuoliais”. Ką tai 
reiškia, suprantama visiems. Tu
ristai pasakoja, kad daugelyje 
vietų Lietuvoje vietiniai gyven
tojai nenori kalbėti rusiškai”.

Vidaus reikalų ministerio pa
vaduotojo S Lukausko praneši-’ 
me pateikti šie duomenys: Lietu 
voje yra 3.933 “draugovės”. Iš jų 
148 kovoja su spekuliacija^-1,22 
su. nepilnamečiais .nusikaltėliais 
ir 285 skiįtps poetiniams prre-j 
šams s^ti., Jos^^draugoyes’’gri. 
valo perspėti, neleisti nusikalti
mui įvykti. Jo$. turi teisę bet ko
kiu laiku įsibrauti į įtariamųjų

Bus pakaitu Baltuose 
Rumtfose

wasetnGton, b? c. — 
Šiandien kiekvienam aišku, kad 
Baltųjų Rūmų tarnautojų tar
nautojų tarpe netolimoje ateity
je bus didokų pakaitų. Prezidėn 
tas Carteris, grįžęs po atostogų, 
yra pasiryžęs atleisti kelis tar
nautojus, kurie neparodė f&ka- 
lingos išminties ir lankstumo, 
svarbesniems klausimams spręs 
ti. Prezidentas ‘ JČ^tėriž nenorį 
kad hę^ityrę^ tarnautojai imtų 
algą, ir neneštu jokios niudos. 
Prezidentas priėjo -įsitikinimo, 
kad ne yisį prįiė 
ir galį . atlikti pąsl 
- .1-^'rrū -

^upranta 
[arba. -

Irano
šachas

.. . J \ L , , . ; . - \ a , ' ti govminxu arnuja n ±
amžino poilsio vietą Antakalnio kepimų fednely^ energingai stovės sovietinio žibo butus ir namus ir fdargi kaltiniu <<

* kur palaidota daug žymių Lietuvos veikėjų. N^etoliė’
se —rašytojo Jono Ėaga’ūškcj^fSstb rėžišlėriaus
Juknevičiaus ir J. Gryb&ūskb kapai”.:
Šiose kapinėse ilsisi ir dar kėli pažangiėčiai Tš *jū'šų

šalies — tai Stefanija Sasna, J. Gužas ir J. Kaskaiti^
Kaškevičius”. (Laisvė, 1978 m. geg. 19 d.-, 2 psi.)*.
Okupantas prižadėjo išleisti visas Margėfiė knygas* r

ir išgarsinti jį dideliu rašytoji. Jė knygas kdl jį žiauriau .jį apgiCvė mSrusį. Pašarvojo jį rašytojų ^draugi" 
prisiviliojo. Daugiau jo knygų nėfe^ėido. l&t&a’i^iafe jos salėje, bet palaidojo ne tarp rašytojų, bet< tarp Pa
naudojo jo turimas žinias Amerikos fetuvia%% ^ėfštl gauskų, Sasnų ir Grybauskų ir kitų panašių “rašytojų’. 
čioje “tarybinėje” Lietuvoje J^argeris “kure” bet nei viei Išviliojo iš Margerio uždirbtus dolerius, apgavo jį gyvą ir

gaus, socialistinės valstybės ir 
partijos sargyboje”.. -

“Palyginti nedidukei Lietuvos 
Tarybų Respublikai draugovinin 
kų 109.000 skaičius savaime 
daug ką pasako”. Toliau atsišau

kus suimti”. , . J
Sąskrydyje buvo aptarti ir 

draugovininkų įvykdyti tetisės 
pažeidimai, būtent: žiaurumas, 
tyčinis piliečių įžeidinėjimas ir 
kai kada behdiMarlwavimas ku

Emami. šachas tubfauįsakę jam 
uždaryti ^ea|rųšV^ir/^_asnįĮiJ^nž., 
nimo vietas. ' Atėjus musulmonu 
švėhtėms, teatrai; privalo būti 
uždaryti.' Ša^Us %į®nori, kad pi 
šHrartoftį -Abadarrė tragedija, ki
i- r* . » * ’S' -. -

L'ODžININKAI
Pietų pertraukos metu forinanas mus nuVedė į vai 

gyklą. Maistas čia žyrūrai geresnis kaip Wigsley sto
vykloje. Tik skonis mažai kuom skiriasi. Viskas virta 
be druskos ir prieskonių. Ar bulvės, mėsa, ar daržovės 
— viskas absoliučiai be jokių prieskonių virta. Neska
nu. Žvalgomos. Bet štai ant stalo pristatyta Įvairiau
sių kc$MiWicntų. lYruska, pipirai, actas, muš tarda, cuk
rus ir “ketchup”. Sūdyk ir barstyk klek tavo gomuriui 
patinka.

Vokietijos Stovy klose begyvendami, beverk atpta 
tome nuo mėsos, nes jos tiek mažai tegaudavome- Da
bar norėtųsi jos vėl geru kąsni u užvalgyti. Bet fabriko, 
kantinėje tisinėms bietų ftorciją, rffčka tšrip ĮHČrhai Suį 
raikyta, k%W atrt^ofcaip ^ėipferiaus Tsfpas. Kai tdkį la
pą bent fh’ilinksrt st^enki, tuomet j^1 ?ftli šakute įs- 
meigfi. ramažu pripratome !prie menko skonio ir 'f>rie 
tų plonybių.

Pirmai darbo dienai pasibaigus, fabriko taip vadi
namas Waffare Officer (gerbūvio pareigūnas ar val
dininkas) savo automobiliu Prana ir mane veža į bu
simuosius fnūtfų Y'nfrnins*\ NrtMų šc^frrininka>, 
nio amžiaus žmonės, mus pasitinka maloniai, su ang- 
liška*,šy|>scnar Užsirašo vardus, pavardes ir — lygiai 
kaip fabriko fori ianūs — Yfut^lrfh ffestfkti >ah gsTvW
‘dėl neištariamų s\ctimšalių pavardžių. Lengviau Fraud riau. Dešimtą valandą gesinamos šviesos vhniose kanr

kams padaryti .visa ^reikalingas 
nuolaidas, jam nekiltų nesusi- 
pratimai ir tragedijos, Sfckfe įvy

keleiviui, nors dar pinigų už bilietą negavo. Lietuvoj 
gėĮežii&e#u Važflftoj%nt kond^tcžrtai susukdavo “BF- 
ftėfas p*ra8«rta’’. d an^Ls tik pReinA if Tesako “Thank 
VoūA žirnius sū^iprtihta ft- piMu^a kr& reikia. Vėl 
išgirsi “Thank you”. Jei su savim turi čemodaną ar. 
paketą, karą padftodi konduktoriui, kad pakištų į ba
gažui skirtą vielą, jis paimdamas dėkoja. Paprašyk pa’- 
aiškinti kur reikia išlipti, jis rūpestingai paaiškinęs nei 
lauks itavo .padėkos, bet pats vėl pasakys “Thank you”, 
gal užtai, kad leidai yam paaiškinti. Tikrai nenugali* 
mas jų mandagumAs. TOks mandagumas pastebimas 
ne tik autobusų kėfotittktorftį ir irt-ątftuvės pardavėjų 
tarpe. Jis gyvus VfcWr, .p.Nx kfekVTeną eilinį britą, ku* 
ris didžiuojasi SaYd flr džentelnienišiu-
mu. Visuomet važiuAfąs auVobiAW, savanoriškai 
užleis saVto Vy*rcštiėf fnoteria ŪTOS kai ft Jaunes
nei su viikft -ArIrimais apsikWv^ftrti. <f | au
tobusą WWteriftft duoAafta |pTfinėnx4jė. Larffcfc Virst. 
Vaikams Šę- Wė’G A'ftfobėjJė teHiišMfta tik
tada, kai Visi Sėdi. Jiė WHAft «
moka. Žiheffta, storžiė\^Ą ft* isimcią ^AsilS^co* ir Ang-‘ 
lijoje ne Wk jlNftųy^, b^ tr augėjflšųj^ 14į»e. iet tai 
retenybė. , • i' '' '

BAŽNVčlViR KAR&A&A ę
Sekmadieni* rjAls. Vylu. wrekSs lUža&L. Bet ai- 

bundu tuo pačift laiku. Kaimynai airiai ušsivelka Sva
rius marškinius .pasiriša kaklaraiščius, pasipuošia. 
Pusryčius gauname vėliau ir valgome nesfenbėdatni,

(BnA

' 1 ko A^dėžte.

and Leo. Mudu sutinkame. Alright KStfOki -Night .
pataria pasiimti savo čemodanus ir užVėtfe'į frahtd stot Mffs rūpestis. šiltos žatfbh^ gĮS^nant 
rajį aukštį. Kambaryje sustatytos p’ebfcMfc taVos. būtį tf&Tstą reikės k^%AVaitė ^6 ^u gi-

Wtfs — 2.2.0). Už *uhA>tfcu į dar
M ¥r pietus fabriko kantinoje taip ,pat reikia
mokėti. Tad kfek mums beliks? Męs ^er savaitę mž- 
<firhsTme tik kiuris svarus ir šešis šilingus, nuo kurių 
Mfer Wfdfc£Š<5us diskai lys. Daugiau kaip pusę savo už- 
feifrtd i^eitffm'e už butą, maistą ir kelionę gyvendami 
X^gni. Iš ko galėsime sutaupyti savo šeimoms? 
Kai£ ftnYtfitftisnne?

1MIESTO AUTOBUSAI
Kiekvieną rytą į darbą vX’tatfWe autobusais. Va

kare vėl jais i^{žtan>e. A’tffobtiSai £ia važinėja dažnai 
į Visės puse, visomis kryptimis. PriVačių automobi- 

Ifį ifėrfžfugrausrė. EiTTni&fri 'darbifiTricHi Atrtomobilis ne- 
yriHUft&ftias, per brangus. Be to ir (peb'dl) daug 
i&ffntoįja. Kas rfenori važfaoVi ^uldkwti, fcAWoja dvi
ratį arba riioįočfklą, kas kWh jpMogiėŪ.

Azijos Autobusai skirtifųn mto Eifr'opdjė naudoja-

^FhSjoihs naudojamieji. į autobusu iš kar
Pėšfčs prie galo. Apatinis skirtas nerukan-

fadri, ttfeVate noraus. Mums, iš ^tvykusiems,
Mėkfc TeJdimas neįprastos. Ypatingai iš ryto, važiuojant 
į Xfhrbą, aūtobbsai pilni žmonių- Nevisuomel galima 
patekti ^pačiojb, tad reikia lipti į viršų. Čia visuomet 
liek prirūkyta, kad nors “kirvį kabink”. Nors ir aš patsį

W fea fibk daug dūmų, kad tiesiog Aušina. Bet 
pannržu, bekosėdami ir £ršaix><fthttį paganu ap^ynr 
ttfmtTrrneS.

Europiais, įpirmę krtą įlipęs į britų aulobusą iš 
Varto gali pastebėti nepaprastą ^conArk^orfaiis man
dagumą. PHėjęS prie keleivio su bilietu jis jau dėkoja

ležinės, su spyrtfoklThiais matracais, švarai į>akioto$.| 
Nedidelis pagalvinkas ir tik viena ptonA &htkfodė. J

Vėliau sužinorrfe, kad šeimininkai savo nMftWd^e| 
nuolat laiko apie dešimtį viengungių Vyrų. Jiems (kur
dą butą ir maistą — Board and Lodging. PTrfnąįą nak
tį praleidžiu nekaip. Vos tik pradėjau snausti "kai stip-^ 
rus knarkimas pabudino. Visi trys kambario kaimy
nai airiai darbininkai. Vienas iš jų, lYe’t naktį pasibu-’ 
des, užsidega cigaretę^Tas dar labiau ’pagadina ir taip' 
jau kambaryje nėpaVydėttoą orą. Iš ry to, pats šeimi
ninkas kambarin įėjęs ristis pažadina. Skubame praus 
tis, nusiskusti. Renkamės apačioje, valgomajame kam-’ 
baryje. Pusryčiams avižinė košė (.porridgė), *pdra riė-! 
kelių Ix'konienos, rienaS kiaušinis ir puodukas baltin
tos, saldžios arbatos. Kas nori, gauna dar po riekelę1 
džiovintos (toasted) duOhos.

Išeinant į darfc^, šeimininkė kiekvienai - - -
k’ui padncMn ’ph pdr'h gerų sumuštinių. Šiltus nto. fte yrk dviėjų aukšty, išskyTtfs tolimesnių distan-
galima ir reikia pirktis fabriko valgykloj^. ’ŠYtic Xh-' 
YnuSJSniai skiri priėS^iečiams — luffčh. iš dardi__ > .
bo gauname šiltį VtAtarftftę. Ndrs ji nėbloėft. bet kiek- IrWrs. \ntrame aukšte užlipęs gali ^eklinfT kiek tik 
Wain Vrasaikčta, ihnnferunfta ir nepapildoma. Vavė- 
laVęs vakarienės laiką, vėlinti atėjęs jos negWha. Vrieš 
einant gulti, apie devintą valandą Xakarė, daV kariį 
susirenJdfrme valgomajame. Gauname juodakį ka
vos arba Horlicks ir po Vieną sausainį. Ndškubiai ger
dami kakavą vieni skaito dienos ar V&karfnį laikraštį^ 
kili žiirri (deririjį. Dnr kiti ant savotiškų blankų į lan 
gelius ženklina kryžiukus. Vėliau sužtoojdme, kad tai. 
futbolo žaidimų lažybos fonuos, kurias pikio veik visi 

laimę išmėginti norėdami. Vėlią u k* aš ’tai da-
MSI BIZNIKR1AI

NAVJ+CNOS, XMKA«O A TflU-ffiK, jĮūgĮgt^

i »
•A *



DfC K. G. BALTTKAS 
AKUtKUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINIKOLOGMU CHIRURGU A I 
<44^ U. FvkUa Rd. (Crewford 

BuMtosL Tet LU 5-6444 
Pijtou ligonius p<gii susitarimą, 

Jsi ntatrjfepii, Mumbinti 374-&XX.

giant į miesto Pai^j vadovybės liausią užuojautą ir širdingiau- 
nuostatus ir pajrunklui statyti šią draugiškumą. Nepaisant Su
turimas lėfan Todėl išėjo gana į vietų režimo pastangų paslėp- 
kuklus paminklas. Ant akmeni- f ti Pabaltijo kraštų valdymo tik 
nio pjedestalo buvo pritaikyta rąjj veidą, mums labai rūpi be 

lavių ir estų tautų liki-

$ VINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

INKSTŲ LR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

aliumininė lenta su lakūnų vei
dų reljefais, o Mršuje pjede^sta- 
lo pagamintas stiebas vėliavai. 
Pagal esamą tvarku ant to stie
bo iškilmių me*u plevėsuoja 
Amerikos vėliava, o Lietuvos

tuvių, 
mas.

DR. PAUL V. DARGIS 
3TPTTOJAS IR CHIRURGAS 

WMtch«ct«r Community klinikos 
Medicinos dhrtrorru.

K R<, Wostclmtor, &_
yALATTXib: 3—8 darbo dienoniu ir

T«fi <rb* 562 7*28

o— » wan

GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 
VK1ALYB* AKIŲ LIGOS 

Was* hO3rd Stoti 
Valandai pagal fumarma.

OPTQMETR1STAS 
kalba lietuviškai

w. 71 S4. T»L 737-5P5
Tikrina akig PiitaiJco .kirting ir

> “coniaet lenaea’-
Vai. Mritarimą. uždaryta tree *

DR.LEGNAS SEIBGUS
X INKSTVr-POSŪSin
- PROSTATOS CHIRURGIJA 

s 24M WEST S3rd STREET
VaL «ntr*č. l—i popiet

•pjedestalę žemai- Po paminklu 
pakastas stiklinis indelis su au
kuotojo pavardėmis
\ Atsižvelgiant į tai. kad pamin 
klo statymo darbai užtruko arti 
dvidešimties metų, veikėjų sąs 
ta tas keitėsi, bet buvo gražus bū 
rys ir tokių, kurie >ekmingai iš
tvėrė iki pabaigos Tad ir da
bar dar rūpinasi tolimesniu to 
paminklo likimu.

Nesant galimybių pateikti vi
siškai pilną veikėjų sąrašą, čia 
yra bent dalinis. Taigi, čia tie- 
žmonės, kurių kai kurie net šim 
tus valandų iš savo laisvalaikio 
laiko yra paaukoję Dariaus ir 
Girėno paminklo statymo reika
lams: ilgametis pirmininkas Jo 
nas šaltis, finansų sekretorius 
adv. Steponas Briedis, kuris ko
mitetui talkino rr kaip teisinis 
patarėjas, palaikant ryšius su 
miesto Parko vadovybe, iždiniu 

Brooklyn. N. Y. Kaip visuo- gimusi vadovauja Bronė Spiūdie kai P. 1 Montvila. J. Spurga, 
met, liepos 15 d. New Yorko lie nė. ’ .f.y .s . x____ ~
tuviai rinkosi prie Dariaus ir Gi'

Tamošaitis

■■■

'Iliuzija" (Tapyba)

sekretoriai A. Gilmanas, Chas.
Bendrai imant, LDD veikėjai1 Kundrotas, Bronė Spūdienė, Onar . AV X4..L V, XXMXZ v jv -------- --- •- I--------------------------,--------------

rėno paminklo paminėti to lietu ir nariai praeityje yra daug p ri-[Valaitienė, S.. Petkiene, M. Straz

OfUa želeU 776-2830 _ 
Raztaandio! ttfe£. 448-5545

vių skridimo sukaktį Jie tai da- sidėję prie. Dariaus ir Girėno 
ro per 20 metų. Į pagerbimo New Yorke. Jie akty

Programa prasidėjo 3 vai. po> viai darbavosi'nuo pat to laiko, 
pietų. Pagrindinis kalbėtojas bu ’ * ■ * - •* **
vo Vytautas Radzivanas. Orga
nizacijos rinkosi su vėliavomis.

Jau visa eilė metų, kai Da
riaus ir "Girėno skridimo sukak-

^ties minėjimais New* Yorke rūpi

į DR. VYT. TAURAS
ąYDYTCUAi JR CntRUTOAS

Bendrą pMtikg, MOTER J li^
Ofiso U52 WEST Swh SURČET

X ' Tel. Wt 8-1221
OFISO VALu pirnu gntrad., trežad.
ą įehk'L.2^ ir 8-8 vai vak. Statadie-1 naši Lietuvių Darbininkų Drau 

*-•*- gįja> faktinai—jos 7-osios kuo
pos valdybė. Anksčiau Draugija 
tik patalkindavo, bet ilgainiui, 
kitų organizacijų susidimėjimui 
mažėjarit, LDD 7 kuopa savo

kai Liet. Amerikos Piliečių Klu 
bo iniciatyva lietuvišku organi
zacijų sušauktoji konferencija 
1939 m. spalio 29 d. išrinko ko
mitetą statyti lakūnams pamink 
lą? Jie dalyvavo komiteto veik-

dienė, J. Ambrozaitis. J. Kairis, 
V. Pivariūnas> J. Steponaitis, K. 
Kukėnas, V. Micheisenas, J. 
gys» F. Venys^ A. Balčiūnas,

Mes 
menų 
jo kraštų gyventojams prieši
nasi Sovietų teroro ir propagan 
d s priemonėms^ kuriomis sie
kiama sunaikinti jų patrioti
nius ir religinius įsitikinimus. 
Tų kraštų gyventojų rainus, 
bet kietas ir nepalau? ianias sa
vo žmogiškųjų aspiracijų reiš
kimas byloja valdantiesiems, 
iog nuolatinis pagrimUnių tei
sių nepaisymas yra beviltiškas 
Sovietų užsimojimas.

Teikdami savo įnašą mate- 
riaEnei ii r dvasinei laisvojo pa
saulio jėgai stiprinti, mes sie
kiame sukurti tokias sąlygas, 
kurios patikrins, kad lietuvių, 
laivų ir estų tautų teisė vėl įsi
jungti j laisvųjų tautų bendruo 
menę bus visuotiniai pripažįs
tama ir respektuojama.

Mes esame įsitikinę, kad pa
saulio bendruomenė, kurioje 
Pabaltijo kraštų gyventojai ga
lės laisvai pasirinkti valdymcsi 
formą ir sukurti savo politines 
bei ekonomines institucijas 
bus tokia, kuri užtikrins teisin
gą taiką tiek didžiausioms, tiek 
lygiai mažosioms tautoms.

John Foster Dūles

žinome iš daugelio duo- 
kaip sėkmingai Pabalti-

MAJ gyvasis, ai buvau numirgs Ir itai esu gyvas per amživ • milus*. 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano Įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzue atskeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū* 
site gyvi”. (Jgjo 14:W). Tbkie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimint visus ir no* 
šluostys vuas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

IV. RASTO TYRlNeiOJAI
Mr. J. Niurkant, 185 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

-----------------------------------------------  f

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
< Tel. 737-8600
£ Tel. 737-8601

EUDEIKIS
Sa
M. Žagariečiii klubas

■ pagal sufetarimą.

r P. ŠILEIKIS, O. E
ORTHOeaK^BOi^STAS.

« susirinkimuos aptaria minėjimo
• (Ajrtx ^Supports/ ir ir tu f rr srirnosia

PERKRAU5TTMAI V
JfOVISG 

L*Mhn«i — °iin* ipon 
ŽEMA KAINA 

«-S R t NAS 
T»I. WA5-S063

MOVING
Apdraus* packrautiymat

: reikalus ' ir paskui jį suruošia. 
įMit, kuopos* vadovybėje tebėra 
du nariai iš’ ilgamečio Dariaus 
ir Girėno Paminklo Statymo Ko

*ė ir uuo to pastatymo rūpinosi 
sukakties minėjimais. Tai adv.. 
Steponas Briedis ir Bronė Spū- 
dienė. O ir to Komiteto pirmi
ninkas Jonas šaltis ((dabar jau 
miręs) taip pat buvo LDD T kuo 
pos nariu. Dabar minėjimo ren-

ANTAKAf VILIMAS
Tat arba 37MW

RAfcUO ftIMOS VALANDOS

—3:30 VtL popiet. Šeštadieniais

- arates

- • W4 HEmkMta 4-2411..

CHICAGO, ILU 40629

DidŽkRMkb kcrifkr 
posrrinkirrias.

pM nenlxd»d

CtdaLftT> *—

CT74L449

r?»>.Iti.iitibte aflaents, kuri* 
hzsisikyti Naujienas, pre- 

Some atsąli Jt adrese*. Me*

GAIDAS - DAIMID
SE?UAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGALietuvių Žagariečiu klnbo pus

metinis narių susirinkimas įvy 
’kc gegužės 2L d. Anelės Kojak 
salėje, 4.yK) S. Talmaji Ave.» 
nariais nebuvo gausingas.

Pirm. Paul Masinionis atida
rė susirinkimą, kviesdamas vi
sus prie tvarkosL Pranešė, kad 
:yra miręs klubo narys Jonas 
Šulcas. Mirė gegužės-3 d. Palai
dotas 6 d. (iėlės buvo suteiktos 
iš klubo. Pi rnup ras ė visus at- ■ 

b\

Tuo metu.’Jcai paminklas
vo statomas^- Lituanikos aikšte
lė buvo’ tirščiausiai lietuviu ap-

Jie aąiyvavo Komiteto vietoje. Tačiau dabar
loję, kaupiant paminklui statyti j taffie rajone datlglausla apsigy. 
aukas, ir patys aukojo^ , venę portdrikieėiai. gi lietuviai

Ilgai užtruko aukų rinkimas, nusikalę giliau 'į Brooklyno ir 
o taip pat iri susirašinėjimas su Queens dalist Tokiai padėčiai 
New Yorko * miesto Parkų va- esant, girdėti balsų už tai, kad 
dovybe dėl paminklui vietos, jo paminklą reikėtų perkelti į ku- 
išvaizdos ir-kL smulkmenų. Ta- rią nors kitą miesto vietą. Tuo 
me darbe daug talkina visų sro- Į reikalu buvę susidariusi net stu

4 jįjjjiė^grupė. JKaip ten. bebūtų sistati vienos minutės tylai
L^D, kurios įmonės dabar kaip • jiagerbti mirusį narį, o šeimai l 
ir tęsia buvusio .Paminklo Stąty- į išreikšta gili užuojauta.
mo Komiteto darbą dabar rūpa1 
si paminklu ir prie jo ruošia

■ f. •. <<. ... c -p buvo parskaitvtas ir vai-metimus imnejimus. o. P. , , . • . : . .

vtų : veikėjai,' >L spauda; įę- radijas.; 
Pagaliau 1958 m. d. pa .
minklas' atidengtas 'teįe vatoje; 
kuri Brooklyriė' jau 3939 m., bu
vo pradėta įrengtiz -lakūnų 

’lėktuvo LitisaBlkos. vardu.;p®va- 
dintoje aikštelėje esančioje prie 
Stagg, So. 2nd Sts. ’ ir Union 
Avenūe. ;

Buvo įvairių paminklo projek 
tų, bet reikėją taikytis, atsižvel

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

With all the emphasM pointing to oux dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed micro wave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists haa 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takas with a conventional range. Wfth the addition 
of & "memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker,, with the touch of her finger, 
can program the onH to change its setting automatically.

For examine, tire homemaker can ret the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the. oven allows for a hohfing time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a aticroww own ie 
more thaw jwt a super-last energy saving cooker. Itf versatility 
seems limited only by the homemaker’s own ingenoity hi solv
ing mealtime problems, Here’s a 10 minute recipe:

Aspangos Ham Bundles _
* 8 tfees f8-oe pkg) thin-

1

1 cae (15 or) green ' 
asparagus spears, 

*> drained

Cheddar chraaa aovp

X Combine toup, water, _ _
reBa. Cm wtfh plastic flte.

X Microwm cBlUdtaMta 8 tolOwftBwimfteBaloh

bu

JOHN FOSTER DULLES 
PAGUODOS ŽODŽLAI

Lietuvių; latvių ir estų tau
tams švenčiant savo politinės 
nepriklausomybės . jr^keliįtno

į37-ją metinę sukaktį.
s Šia proga aš norėčiau joms 
išreikšti, amerikinių tautos gi-
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(K’bos narių raportai vienbalsei: 
priiniti.Taipgi klubas nubalsa
vo turėti 3 mėnesius atostogų | 
— birželį, liepos ir rugpjūčio, o j 
susirinkimą šaukti rugsėjo 21 • 
d., 1 Vai. popiet, aukščiau minė- , 
toje salėje. Buvo vaišės ir ma^ 
lonus pabūvis. Visims linkėta 
sveikų atostogų.

Rožė Didžgalvis, korrsp.

■ • TŽVAS m SONUS '■

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Aven Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Dear Consumer Scene...
We are planning to buy a microwave oven soon. The litera

ture we’ve read, and the salespeople we’ve talked with have 
been very helpful except for details about the magnetron tube. 
How often does the magnetron cycle off and on while cooking?

— Ms. D.B., Virginia
It depends on the make and model of the oven. For instance, 

tn GE two* and three-power level ovens, the magnetron tube 
does not cycle at all. Resistors lower the wattage in pit to the 
magnetron tube to reduce cooking power levels. On the GE 
electronic-control oven and built-in. microwave oven, the 
magnetron tube cycles at a 1.7-second sequence. At half 
power, it s on .85 seconds and off .85 seconds.

I read an ad in a national magazine lately that suggested 
that to save energy in washing, I use cold water. Does this 
cause the dryer to operate longer in order to dry clothes?

— Mrs. E. J. L.» Texaa
No, the use of cold water in the wash will not make your 

dryer work longer or harder. What really affects the automatic 
cycle on a dryer is how well your washer removes excess water 
from clothing, If they are extremely damp upon removal, the 
dryer will run longer to dry the garments.

I am concerned about balancing the temperature In the 
refrigerator Ind freezer of my new model TBFI6STD. How 
can I keep the ice eream hard without freezing the lettuce?

— Mrt. P.R. L, Ohio
Your re frigerut or/freezer has dual controls. Try setting the 

fresh food section at **5 ” and the freezer at "Cn. If this doesn 7 
give the temperatures you want, set the fresh food at “7” or 
“8” and the freezer at "D”. Allow at least 24 hours for the 
Setting change to bring about the temperatures you wish. 
Experiment until you find the settings that keep your foods as 
you want them.

If you toe a question for the Consumers Institute* 
write to Cofuamer Scene. General Electric Company* 
Applies Park* WT618, Louisville, Ky. 40225.
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KAS VERTINGA

2625 West 71st Street

VASARAI BAIGIANTIS

Atkelta iš 3 psl.

IMVUM

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

496-0400tinimui nemokamai

FORKLIFT
MECHANIC

SHEET METAL
LAYOUT MAN

WANTED 
BARTENDER

o?pa| rtuawsy 
1VN0$H3d

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

Call Frank lapoti* 
Į204H W.TSffi St 

GA 4-UM

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

M. U M K-U- 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. MapUwood. Tri. 254-7450

Help *wanted -*• male 
Darbrninky reikia '

LAIKRODŽIAI Ir .ERANOjUCtBto.

PtrdavimM fr.Tilvw*
... 2646 WEST

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ d

Pavardė ir vardas -

Metal testing laboratory seeks 
wet Chemists.

Some background ijequired,
PHONE 523-7088 
CHICAGO SPECTRO 
4848 S. KEDZIE AVE.

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siuntin*

Pavardė ir vardai ------------

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą 
Dirbu Ir užmloičluoto rrelt, *• 
ra n tvotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS' 
4514 S. Talman Avė. 

Tat 927-3559

MECHANIC . <
Nationally known Container mfr. 
has career opportunity for experien- 
ed Seamer Service man to perform 
seam check and overhauls. Travel re
quired. Position offers excellent wa
ge /benefit package. Contact

PAUL MARHOUL 254-8400
Crown Cork & SEAL, CO.

>' 15 anksto be raginimo pratęsiu gavo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol

Pavardė ir vardas _________________________ .______________________

lamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pridedamai __ doL

TOOL MAKERS 
TOOLS & DIE MAKERS 

MACHINISTS 
JOB SHOP EXPERIENCE. 

COLUMBIA TOOL & GAUGE 
. COMPANY 
1921 Pickwick Ave.
Glenview, Illinois 

729-4900

Part Time Nights 
Friday & Saturday

6 P. M. to 1 A. M.
Private Club. 957-1203

Mus have experienced in gas, 
propane and electrical units. 
Paid vacations, hospitalization, 
factory training available-]-OT.

BRUCE GREY & CO.

ELECTRICAL & MECHANICAL 
MAINTENANCE MAN 

needed for south side plant. 
Apply in person or call 646-3600. 

CHICAGO STEEL & PICKLING
122nd TORRENCE

MARU A N0REIKIEN1
WC8 Wert IWk St, Chiearo, Hl M«2» • Tri. WA W7S7 

DUM, ear*, refer tralrl,
MAISTAS 13 SUtOFOS SAMDSLIŲ.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L . ■ ~

Namai, Ž.m. — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

HELP WANTED — MALE 
Darbininku* Rrikli

MAINTENANCE WELDER ! 
Experience in welding, various* 
metals and maintenance work.’ 
Paid vacations, holidays & other 
benefits Call TOM MENDIUS.

735-3323

DtMIIIO
a—»0 M. AMŽIAUS vairuotojai

TlteM «98 poumflel sutemoblUa 
UabUWy apdraudim*, pirininkam* 

Kreiptu

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

MACHINIST
Opening new plant in S.W. sub
urb. 1st & 2nd shifts.
Boring Mill Operators 
Bridgeport Operators
Lathe Operators
Milling Machine Operators 

Experienced persons abfe tc 
read blueprints & have or use 
precision tools. Paid hospitali
zations & life ins. Profit shar
ing, retiring plan.

H & R ENGINEERING 
7401 S. Ferdinand

B ridge view 458-7696

-SPINTELIŲ GAMINTO JAL
(Cabinet Makers) I '

Nuolatinis darbas, unijinis atlygini
mas ir priedai.

Kreiptis angliškai.
HIRE — NELSON CO.

• 325 Factory Rd., Addison, Ill.
543-9400 arba 261-3598

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
liu garažas, du balkonai, patio. Tik 
$85,000 Marquette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000. __
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NĖS biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius Brighton Parke. $79,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

patraukliu dovaną ir už paža
dą su savo artimaisiais daly
vauti Naujienų piknke rugsėjo 
10 d. Polonia sode, prie 46-tos 
ir Archer Avė. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.

SIUNTINIAI j LIETUVA 
Cosmod Parcels Express Corp. 

MAtQUBTTX OIFT PAICILf SKV1CB 
IMI W. K, Cblcagt. I IL <0429. — T*L W A M217

3333 U. Matearf Chk»w», IIL WttM. — T< tSMm 
V. VALANTįMAf

— Stop itching fast of’external 
vaginal, rect^gnd.oUrer skin 
conditions. Doctors find even 
severe Aching,can be-treated 
with ą special drirg.^You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in, BiCOZENE^.Use-only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. S

įstaigose lietu
vių kalba dažnai irgi praver
čia. O kiek džiaugsmo lietuvis 
kam jaunimui suteikia įvairūs 
susibūrimai, kaip skautų ir ki
tokios stovyklos, tautiniai šo
kiai, chorai, didžiosios dainų 
ir šokių šventės, jaunimo kon
gresai ir kita. Kur kitur jie tą 
visa ras? Kur kitur jie taip šil
tai bus priimti, kaip savųjų 
lietuvių tarpe? Svetimieji irgi 
labiau vertina su platesniu kal
biu žinojimo akiračiu.

Klaida daro tie tėvai, kurie 
savo vaikus nuo lituanistinių 
mokyklų, o kartu ir nuo viso 
lietuviško gyvenimo atitrau-< 
kia. Juk jau žinome, kad lieiu- 
viųveikla, ypač kultūriniai pa- Įvairi apdrauda —INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kam nuomininkus

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

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

BERLAND PRINTING 
939-1219

Jeronimas Valinskas išėjo as 
namų ir dingo, lis gali būti Chi' 
cagoje, Bridgeporo apylinkėje, 
Jeigu kas- žinotų, kur jis galėtų 
būti ar girdėjo, kur jis yra ar 
yra buvęs, prašomas tuojau pa
skambinti jo giminaičiui Cas- 
sey Valinskas CO 1*2622 arba 
LA 5-7932. ‘

P. NEDZlNSKAS^4^5.^<r Av. 
Chicago m. 60^TtL-XArJ-59W

ku, Ann Marie Kassel iš Chica- 
gcs, Jonas Adomėnas iš Ne v 
Yorko ir Joseph White iš So. 
Bostono — vTcepirm., Eva Ka
zokas iš Scrantono — protoko
lų sekr., Teresė Trainis iš Brid- 
geporto — ižd., Teresė Strolia 
iš Chicagos — iždo sekr., Izabe
lė McKinley iš Amsterdamo iir 
Elena Shields iš Philadephijc.s
•— ižd. globėjomis , kun. A. Jur 

dvasios vadovu,kun.
K. Pugevičius — lietuviškų rei
kalų komisijos pirm., Stasys 
Vaičaitis — kultūros komisijos 
pirm., Kunigunda Coach—ritu
alo komisijos pirm., Walter 
Svekla — stipendijų komisijos 
pirm., Eva Migonytė J— ryši
ninke su spauda. Vyčių seimas 
buvo rugpjūčio 16—20 d. Sy- 

iracuse, N. Y/Sekantis Vyčių sei 
finas bus 1979 m. rugpjūčio 16 
1— 19 d. Chicagoje.

— Prof. A. Augustinavičienė 
ir 'dr. L. Kriaučeliūrias skaitys 
paskaitas Korp! Neo-Lithuania 
išvykoje rugsėjo 2—4 d. Tabor 
Farinbj e,. Sodus, Mich. . Simpo- 
ziumą^ organjzųoja. ir jam vado 
vau^ inžrj J.,Jurkūnas.-:.*. : -

— Tomks' ŽrčkuS,/gyvenęs ir 
baigęs geologijos bei hidrologi
joj mokslus i Bostone,, j ;yra 
Nąciopąlįųė^ Q; [tarnybos pob 
vjhjU,k: ,kp$trę>]^ Ą’irąinmku

-y. Į^ašHojas , Vytautas į .Alantas 
Ms^ic^psi^^ '■13- 

Drau

— fiėnariėfris7 ?aŽtiries’ ‘dar
bams ;riįkalingą. taįnaufdja, ga-.

mašinėle.f iGeros dar- 
bo sąlygos, maloni aplinka.Tcl. 
847^7747. (Pr.> / v

— (R) JBB Brighton " Parko 
Apylinkė.-rėh^a linksmą gegu
žinę š.-m..rugsėjo 3, sekmadie-

pasveikins savos tautos kalba, 
'žinoma, jau ne visi grįš. Daug 
jų šiais metais baigė. Dauguma 
jų šiais metais baigė. Dau
guma jų nueis siekti aukštesnio 
mokslo. Kai kurie dar ateis į 
Lituanistinį Pedagoginį Insti
tutą. Ateis ir naujų dar. nie
kad lituanistinės mokyklos ne“ 
lankiusių. Būtų labai malonu, 
kad jų skaičius ne mažėtų, bet 
augtų didyn. Tuo ypač turėtų 
susirūpinti tėvai. Yra tėvų, ku
rie gyvendami nuo mokyklos 
net už 60 ar daugiau myliu, ša; 
vo‘ vaikus kiekvieną šeštadienį 
į jas nuveža.. Bet yra ir tpkių 
tėvų, kurie gyvena arti moky
klos, i bet jų vaikai šeštfcriiėniais 
daužosi apie narhų kampus'ar 
lando į sVetimuM^kietritis^iur 
jie dažnai su pykčhrtišvejataii 
3 . /j j. .. -< •■.kt/.

Juk, rodos, kiekyieųi .tėvai 
turėtų suprasti, kojpą žalą jie 
daro savo vaikams jięlrisdaini 
f lituanistines mokyklas. Ne
reikėtų čia ir aiškinti, kad kiek 

^.vienos "kalbos .mokėjimas, o 
Lypač savo gimtosios, yra dide
lis turtas. Kaip malonu sutikti 
jau antros, trečios kartos lietu
vį dar gražiai kalbantį savo tė 
vų kalba. 0 praktiškai įvairiuo

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
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.

VALDIS

INDUSTRIAL CUSTODIAL 
OPPENINGS

We have a need for a competent 
individuali to .work afternoon 
shifts “flexible starting time”,to 
work as a work-leader custodian. 
Also full time day position for 
Production Janitor. Good pay. 
Stable work enviroment & nice 
people. Apply in person.

BEE CHEMIGAL CO. 
2700 E. 170th St, Lensing, Di.

— J. Benetis iš Chicagos 
pietvakarių, pratęsdamas pre
numeratą, savo gerus linkėji
mus atlydėjo $7 auka. Marie 
Adomaitis iš Bright: n Parko 
atsiuntė $4- Tos apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas viene- 
riems metams, bet pavardės 
prašė neskelbti. Ponia Viktori
ja Kudirka iš Mąrąuette Parko 
atsiuntė $2 auž kalendorių, 
bėk ui visiems.

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

sireiškimai ir svetimųjų tarpe 
kelia pasigėrėjimą. Todėl ne 
pagailėkime savo vaikams tc 
didelio turto — savo tėvų ii 
protėvių kalbos.

P. Venclova

— A. a. Apemija A. Bar/dii- 
kienė mirė 1973 m. rugpjūčio 
22 d Liūdėti lik > vyras Kazi
mieras, sūnus Albertas su šei
ma, anūkas Robertas su šeima, 
dukra Stella Gibas su šeima iri 
kiti giminės, Vyras Kazimieras 
J. Barzdukas, gyv. Rockforde, 
apgailestaudamas jos mirtį, pra 
šė ją paminėti 5 metų sukak
ties proga. Pranešime buvo ne
tikslus velionės a. a. Apeini jos 
A. Barzdukienės vardas.

— A. Kelertas, žinomas biti
ninkas iš Racine, Wis., buvo at
vykęs ę Naujienas ir atvežė bul
vėms bei daržovėms ir vai
siams tarkavimo mašinėle. Ta 
mašinėlę galės laimėti Naujie
nų pikniko dalyvis.. Dėkui už

t “LIETUVOS AIDAI” 
ra, KAZt BRAZDZlONYTt, 
S J PROGRAMOS VEDtJA

Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9-30 vat va 
Penktadieniais 9:3G—10 vai. vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 tf Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 778-5374

— St. Vilimavišius, Grand 
Bend, OntM Canada, atsiuntė 
tokį laišką: “Užsakiau Naujie
nas vieneriems metams savo 
draugui J. Tarvynui, gyv. Ha
miltone. Jis yra naujas skaityk
loj as. Sunčiu ^40 metinei jo 
prenumeratai, o likutis lai bū
na Naujienų paramai”. Dėkui 
už laišką, taip pat už brangiau
sią kiekvienam laikraščiui da
lyką — naują prenumeratorių, 
kurį maloniai sveikiname. Tiki
me, kad p. J. Tarvydui Naujie
nos patiks ir jis įsijungs į pla
tintojų grandinę. Platinimo va
jaus proga Naujinos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savai
tes nemokamai. Artėjant rude
niui, visi skaitytojai prašomi 
aktywiai įsijungti į platinimo 
vajų, darant pastangų rasti 
bent po vieną naują prenume
ratorių.

skaityti ir platinti Nan-jienasr atsirado -mec 
tinimo vajaus Jabai vertingomfe dovanomis

Mykolas Karaitis; sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio vi^bufio,- 
17350 Gulf Blvd., St,. Petersburg, FL 33708, tel. 813^-391-9753, paskyrė 
trijų dienų . atostogas . dviems akmenims. į LaiįingfefL t&rfe progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie jpat pajūribv naudotis ‘privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais. \

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties **Aplink mus Ir mūsų namus* 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras h* daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ’* v

Naujieną vadovybė .4r- Plątįtfmo vajaur^koi 
lyto jus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti ku 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinantį' seniausią 
iu Juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos^fiešt_____
taip pat pavergtos-Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis įėgomfe 
siekiant Ltetuvos nepriklausomybėj atstatymo ir visuotino'lietųTOkų feę 
kalų renesanso:,

, ‘kurie prišfdėjd prie Ha-
^emsskažtytojaug. \

— šv. Kazimiro liL mokykla 
Klevelande darbą pradės rugsė-: 
jo 9 d. 8:45 vai. ryto DMNR.pa 
rapijos patalpose. Pradžioj bus. 
pamaldos. Prie mokyklos veik$ 
vaikų darželis ir speciali klasė 
nekalbantiems bet silpnai kal
bantiems vaikanis.Informacijas I 
teikia mokyklos vedėja V, Au-J 
gulytė, tek 481-0653:

— Philip Skabeikis iš Rich-į 
mond Hill išrinktas Lietuvos; 
vyčių organizacijos pirminiu,

5 to 10 years experience. Mūst. 
have tools. First shiflt Gočd 
starting rate. Good fringe bene
fits. Paid holidays & vacations.

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

— žiburio lituanistinė moky
kla Detroite pradės 'mokslo me
tus rugsėjo 9 d. 9 vai. ryto pa
maldomis Dievo Apvaizdos 
šventovėje, o pamokos bus KuL 
tūros centre. Informacijas tei
kia nfokyklos vedėja Danutė 
Jankienė, tel. 6208230. Naująjį 
Tėvų komitetą sudaro: Anta
nas Grigaras — pirm., Audronė 
Tamulionytė-McDonald — vice- 
pirm., Danguolė Bielskienė —J 
sekr., Sigitas Cebraitis — ižd.J 
Regina Gfilvycjienė — parengi-į 
mų vadovė, Onutė Sabaliūnienėfrgelaitis 
ir Vytautas Radzevičius 
dvbos nariai.

nį, O Bruzgulienės sode, 8274 se bizniuos* 
S. Kean Avė., prieš L. Tautines 
kapines. Veiks ^turtingas baras, 
virtuvė, Laimės šulinys ir kiti 
įvairumai, šokiams gros sma
gus P. Venckaus orkestras. Pra 
džia 12 v. dieną. Kviečiame vi
sus linksmai popietę su mumis 
praleisti. Iki pasimatymo! i

— Mes planuojame papildo
mą kelionę į VUnių spalio mėn. 
Marius Kiela - 737-1717.

(Pr.)

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky Ir Darbininkių

CLEANING PEOPLE
Luxury adult apartment comp
lex in Mt. Prospect has several 
openings for janitorial hdp. 
Full Ume—experienced. Ideal 
working conditions. 991-4400

(2) PRESMEN. Heidelberg off
set 4 — color Bobst, die cutter, i 
Need experienc. knowledgeable 
men willing to accept responsi-j 
bility. Folding carton company! 
locat. in Chicago. Call 585-2090 
t _ NAUJIENOS, CHICAGO I, iuT Tuesday, August 20,1978

♦ Platinimo rajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sualpa. 
be jokių įsipareigojimų.__

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

BiCOZENE

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 

without an Rx!




