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SOVIETU POLICIJA IŠVAIKĖ JAV 
DEMONSTRACIJA MASKVOJE
• e

Suplėšė jy plakatą "Mir i Družba", 13 nuvedė 
į nuovadą, bet vėliau visus paleido

’; J t,. *1 - . -i - - " . ' "
f

MASKVA. Rusija. — Grupė Amerikos turistų netikėtai susi- , 
rinko Raudonojoje aikštėje ir pradėjo reikalauti, kad didžiosios 
valstybės nusiginkluotų. Demonstrantai pranešė Amerikos laikraš 
tininkams savo protesto planą ir laiką, kad jie galėtų iš tolo sekti 
visą demonstracijos eigą.

Amerikiečiai turėjo pasigami
nę didelį plakatą, kuris sakė 
“Družba i Mir”. Tai reiškia, kad 
demonstrantai nori “Taikos ir 
draugystės”. Sovietų policininkai 
į šipulius sudraskė plakatą, o pa
čius svarbesnius demonstrantus 
nuvedė į artimiausią nuovadą. 
Amerikos laikraštininkų-ir foto
grafų grupė labai aticįžiai sekė vi 
są demonstraciją ir areštus.

Suimtus demonstrantus 
rusai paleido

Kada policija pradėjo su
iminėti demonstrantus, tai to
liau buvusieji bandė pabėgti 
Jjems pavyko pasprukti, bet
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Mostemai prieš šachą

TEHERAN. Iranas. — Tūstan 
čiai juodomis jupomis apsivil
kusių moslemų pirmadienį mar- 
šavo Teherano' gatvėmis, sau 
pavyzdžio neturinčioje demons
tracijoje prieš šachą, klodami gė 
les ginkluotiems kareiviams po 
kojų ir šūkaudami “Broliai ka
reiviai, dėlko jūs šaudote savo 
brolius? Tą pačią dieną demons 
truojančiu' susidūrimuose su ka
reiviais keliose provincijos vie
tose 'mažiausiai 5 nušauti šven 
tajame Mąsad, miete Irano ry
tuose 300,000 žmonių pustrečios ipcivjrkVF paapiunu, x/vi c ’ ' ■

i . policija vis dėlto nusivarė Ir jnar&avo patylomis mal
. - r. amerikiečių! į gana
f* -jUos ą^khyieinėjo.ia-
.. - blausiai._ jiems. Mgėįa'"

j, dkąs juos ragino .surHGšii ioKi; 
+ * demonstraciją, .^isų u nuštėbv 

no. sovietų yyęįausybės nutari

das kalbėdami.
• Teherane demonstravo apie 
ItMJOO Amoniu, mylių per vi 
są miestą npp ^šiaurėsiki’ pfetū

plakatus,.'jreikalaųdąpai dąbąfti- 
mas ndtelti :demon5ran^j valdžią pasijukti, pari^ėrsti 
bvlos ir paleisti juos be jokios^kad būtų .pildomi.Islamo 
baudos. "Matyt, kad juos pavei{įstatymai, kad<būtų paleisti po 
<ė įWka ir ldrau^-stė?;' ' kalinAai.būtTlei$ta *
•i k*<>%*-•'■ . % - i tremties grįžti šacho oponentui
f Panaši demonstraci j a Ajatolla * Khomeim. * * \ '

Washingtmife . ____
Washington, D. C.. Pra4 Iki pirmadienio vakaro

s 7 . «. * — t.
Rūmų įvyko demonstracija, ku 
ri ragino didžiąsias valstybes 
“nusiginkluoti dabar’’. Prezi 
dentūrą ♦ saugojantieji sargai 
tuojau išvaikė leidimo nepra 

. šiušius ir neturėjusius demon
strantus. Vienuolika jų buvo 
suimti ir apklausinėti, kas juos 
ąiuntė ir kuriais sumetimais 
demonstravo. Daugelis stebi Į 
si, kad beveik tuo pačiu metu;2XT ^ ~~~~ —j— — 
panašios demonstracijos vyko dienos trafiko neleimė_

26 žmonės. 
Cook apskrityje 7 visose JAV, 
dar nebaigtomis žiniomis, iki 
pirmadienio vakaro žuvo 465 
žmonės. /

k”-

eitą sekmadienį prie BaltijjiH trafike žuvo 465 žmonės
LOCPORT, ILL — Mrs. Laurie 

važiuodama automobiliu netoli 
\ Lockport pamatė tris susidaužu 

sius automobilius ir privažiavusi 
kuo galėdama pagelbėti rado, 
kad viena iš nelaimės aukų bu
vo jos pačios duktė Jill Walsh, 

. 15 tnetų, ir jos mokyklos drau- 
igas Donald. Harris, 17, abudu 
[Lockporto aukšt. mokyklos mo- 
! kiniai.

Maskvoje ir Washmgtone. Wa-I .u- 4 . x . - . Jse Ulinojuj žuvosnmgtono demonstrantai trau
kiami teisman, nes įie demon
stravo be leidimo, o kai jiems 
buvo liepta išsiskirstyti, tai jiej 
apibėgo iš kitos pusės ir suka-Į _ _______
X °* j SAMOZA nepasiduoda. — Ni-

_ Ikaraguos prezidento Anastasio
— Antradienio pasitarime di-|somozos opozicijos lyderiai pra-

džiausia kliūtimi bus Izraelis, Ineša, kad jau 700 opozicijos ly- 
kuris nenori atiduoti arabams Į Jenų suimta ir Somozos spau- 
pagrobtų žemių. * Idos pareigūnas pirmadienį paša

-------------- įkė. kad yra areštuojami ir bus
— Mokslininkai nustatė, kad areštuojami visi, kas kurstys

A n h a u s er alaus bendrovės mases nuv erstl. j)rezi. en 
gaminame aluje yra vėžį suke*įtuo prasidėjusio visuo i 
likai priedų. ’ pat Somoze prrrna-

dieni pasakė, kad JO oponentai.
neįstengę jo nuverstiy savo bal 
sais rinkimuose, dabar kėsinasi 
to tikslo pasiekti kitais būdais.

KALENDORftLIS

Rugsėjo -6: Rega, Petrpnijus, 
Skuda, Gašlautas, Vaišiau tas.

Saulė teka — 6:19, leidžiasi 
— 7:21,

' giltai, , J -

__ Gen. Omar Torijos parei
škė, kad jis atsisakys nuo Pa- 

• narnos prezidento pareigų, l>et 
jis nori pasilikti nacionalinės 
gvardijos vadu.

_ Dabar paaiškėjo, kad nau
jas popopiežius Jonas Paulius 
Pirmasis nepadarė jokių pakai
ty dabartinėje kurijoje.

ARĖ CARTERIS
ATSKRIDO EGIPTO PREZIDENTAS IR

- IZRAELIO PREMJERAS

. Z* * • ’ ** • • - W-. *

Prezidentas- Junmy Carteris antradienį“ rugs. 5 (i., David vasarvietėje? pradėjo trijų valsty
bių — Izraelio,1 Egipto ir JAV konferenciją :Arti nųjų Rytų taikai įgyvendinti. Prezidentas pa
reiškę,-kad ši konferencija būsianti pati svarbiausia pasaulio taikos reikalu.

, . ...............r- < : ’ •

AMBASADA PATARĖ CRAMT0RDU1 
. NEKALBĖTI APIE TEISMĄ . 

. - — -  _ .. _ __

JY i c ėprezidėntas M o n d ale.’asmerri š kai s sveikino t- '■ !
? Joną Pauliy ifb’rmčįjį

•. ■ilMASKVA,- Rusija.; -,?— Harvester bendrovės direktorius Fay 
X Crav.uord. iš-teismo, posėdžio atvykęs Į Amerikos ambasadą, su
sirinkusiems laikraštininkams papasakojo apie jam suruošto teis 
mo eigą. Prokuroras jį (apkaltino dolerių pardavinėjimu juodoje 
Maskvos rinkoje. Atsakingi ambasados pareigūnai patarė Craw-, 
lordui nieko nepapasakoti apie jam suruoštą teismą ir jo eigą.

Arabai nekels 
aliejaus kainu

' • a
.VIENA,. Austrija. — 

liai nustatytą^ Jžad _šiųu^ posme-, 
zčių ję^ąus. kąįęo^ ^nebus2 pakęl 
tos. Irano šachas, Venėzuęlos. 
prėzldenfls. Libijos diktatorius 
nori. pakelti žemės ‘aliejaus- kai 
nas. bet Saudi Arabijos! kąra-., 
liūs pasakė, kad tuo tarpu ,kai
nos nebus keliamos. Jeigu da
bar būtų keliamos kainos, tai 
nustotume pačių geriausių pir-.

Prezidentas pasitiko atskridusius politikus, 
Havid vasarvietę saugo Amerikos marinai

DAVID vasarvietė, MA. Prezidentas Jimmy Garter atskrido 
į David vasarvietę pirmadienį, kad galėtų tinkamai pasiruošti 
antradienį atvykstantiems įtakinginusiems Artimųjų Rytų poli
tikams sutikti. Visą David vasarvietę ir jos apylinkę saugo gerai 
paruošti Amerikos marinai, kad joks pašalinis elementas neįsi
brautų į vasarvietę ir sutrukdytų einančius pasitarimus.

Izraelio premjeras Begin jau, 
sekmadienį atskrido į New Yor- 
ką. Jis norėjo aplankyti vieną 
žirį3mą jNew Yorko gydytoją 

•kad patikrintų jo sveikatą. Visi 
žino, kad premjero Begin širdis 
silpna ir kiekvienas didesnis su- 
sinervavimas blogai veikia jo vi 
durius. Geriausi Izraelio gydy
tojai specialistai jį gydo, bet jis 
nori sveikatą patikrinti pas Ame 
rikos specialistus

Begin pirma pasiekė 
Washingtoną.

Egipto .prezidento Sadato lėk
tuvas atskrido t t tiesiai į didįjį 
Washingtono, aerodromą, kur jį ■ 
pasitiko * Valstybės sekretorių ir

Amerikiečių dauguma 
pritaria Izraeliui

PRINCETON. N. J. — Iš vie
šosios nuomonės instituto ap
klausinėtų žmonių, 821 pasisa 
kė, kad jie yra girdėję apie fUO 
šiainą Izraelio ir Egipto vadu 
konferenciją siu dviejų valsty
bių.taikos reikalais.. 18% ame 
rikiecių nieko apie tai negir
dėjo ir savu nuomonės tuo rei
kalu neturi. Iš 82'/ 
laikraščių ir radijo 
mus, 42/^ stoja už

tekančių 
praneši- 
Izraelį, 

11% pritaria Egipto preziden
tui Sadatui, o kiti nežino, ku-YY doling L VJHU, dtlUtU Vlllcį. JVLU- jį; .• . . ;

pasitiko ‘Valstybės sekretorių ir I J13! pusei reikėtų pritarti. Puš
keli kiti aukšti pareigūnai’rPrėm —mana, kad Amerika ne- 
jera^Begina'l--David vasarxdęię>^ i reikalą, o dau- 
tuojau ''nugabena vienas JĄV ^rią pūse ame-
helikoįjteris. Netrukus nusileido. ’n kiečiai^ verteli/'reni!i. Ame 
ir prezidento Sadato lėktuvas, r\?S ^>vei^ojai furi geriau-
kuris. tuojau buvo oficialiai pas 
vaikintas ir paskubomis nuga
bentas į David vasarvietę.

Atvežtus Egipto ir Izraelio- 
valstybės vyrus pasveikino pats i

‘šias priemones savo nnonidfiei 
susidaryti, čia laisva spaudą ir 
radijas .bet skaitytojai nepa
jėgia savo nuomonės susida- 
rvti. .‘2

Crawford nutarė paklausyti patarimo, bet jis neiškentė, nes ma-<kėjų — amerikiečių. Jie būtų prezidęntas Carteris. Jis jttės
no, kad spauda gali padėti jam išvengti kalėjimo.

soviety šnipus
__ f-

Teisiamas Crawford patyrė, 
kad JAV vyriausybė rengiasi iš 
leisti be jokio teismo pačiuptus 
sovietų valdžios šnipus. Craw
ford yra įsitikinęs, kad tuo at
veju sovietų valdžia ir jo neteis
tų, arba nuteistų tiktai pro for
ma. Kol New Jersey kalėjime lai 
komi šnipai nebus išleisti, tai 
Crawford neturi jokios vilties iš 
vengti kalėjimo. Ambasados pa 
tarėjai jam priminė, kad ir šito
kių dalykų apie kuriuos jis nie-1 
ko tikro nežino, be reikalo neple 
pėtų.

Prieš Crawfordq 
liudija jo tarnautojas

Harvester bendrovei atidarius 
Maskvoje prekybos skyrių ir so
vietų valdžiai užsakius kelias di 
deles mašinas žemei kasti, Craw 
ford pasiėmė tarnybon Vladini- 
rą Kiseliovą Kartais į įstaigą už 
eidadavo gražiai nuaugusi Kiše 
liovo žmona. Kiseliovas jo žmo 
na teismui tvirtina, kad Craw
ford davęs jiems 8,500 dolerių 
nupirkti 20,000 rublių kada do
leris kainavo 63 kapeikos.

— Jungtinės Tautos ruošia 
spaudos laisvės statutą. Vyriau 
sybei draus kištis į žinių perda
vimą Ką darys su Sovietų Są
junga, kuri kontroliuoja ir valdo 
visą spaudą?

rūpinasi programa

priversti ieškoti kitų priemonių gražiai pasveikino ir nurodė kiek 
pirmyn stumti ir mes būtime paj 
likti su savo aliejumi, nežinoda
mi, ką su juo daryti. Kiekvie
nam' aliejaus gamintojui aišku,

PEKINAS, Kinija. — Niekam ikad kitos valstybės nepajėgs mo 
ne paslaptis, kad partijos pirmi- j keti už aliejų ir degalus tokių

’sumų, jeigu Amerika jų nemo
kės. Saudi Arabijos žibalo mi- 
nisterio žodis šiuo klausimu yra 
paskutinis,.— sako gerai infor
muoti šaltiniai. i

ninko Hua Kuofengo kelionė į 
Rumuniją. Jugoslaviją ir Iraną 
turės didelės įtakos į Kinijos po 
litiką šių valstybių atžvilgiu. Da 
bar aiškėja, kad Teng Hsiaopin- 
gas jau nuo 1950 metų rūpinasi 
Kinijos partijos programa ir i 
priemonėmis krašto ūkiui atsta
tyti. 1959 metais jis pasiuntė Pe
kino partijos sekretorių Peng 
Tschen į Rusiją, Rumuniją, Bul • 
gariją, Albaniją, Jugoslaviją ir' 
Italiją kad pasiteirautų, 1 
ten tvarkomi krašto ūkio reika 
lai, kaip gyvena. darbininkai ir 
kuri sistems kelia krašto gyven 
tojų gerbūvį, i 
tikslios žinias buvo n 
Tengui partijos 
planams nustatyti. Hua važinė buvo priešingas bendradarviavi 
jo į.minėtas valstybes pagal Ten muj su komunistais. Jis yra pa- 
go paruošta planą

Raudonieji atima iš 
ūkininkų karves

ROMA, Italija. — Naujai ka- 
anuotas popiežiui . Jonas Pau- 
iu« Pirmas'^ kalbėdamas i ūki 

kaip ninku*, nesakė:
— Rpp^onier nykias kar

ves turinė ų ūkininkų, atima 
keturias, tuo tarpu mūsų valdžia 

Pengo surinktos ne leidžia penkias karves tu 
auciingos r*ti, bet leidžia jas melžti...

propgramai ir Į Naujas popiežius visą laiką

, Helikopteris užmušė 
7, sužeidė 19 žmonių
DERRY. Pa. — šv. Juozapo 

parapijos piknike Darbo Dieną, 
dalyvaujant apie 500 žmonių, 
pakilęs aukštyn vaikams ping 
pong kamuoliukų su laimėjimų 
numeriais išberti, vos pakinęs 
helikopteri- staiga nukrito sta
čiai į tiršč iu susirinkusį pikni- 
kautojų būrį užmušdamas 7 ir

siryžęs gyvais pavyzdžiai įtildn 
ti Italijos ūkininkus, kad jie ne
balsuotų už komunistus ir neti 
ketų jų skelbiamomis lygybės 
idėjomis. Jis pataria žiūrėti ne 
ką komunistai skelbia, bet ką jie 
daro.

— Paty karo vadai abejoja, ar 
jiems pavyks apraminti maisti
ninkus. Jiems atrodo, kad rei
kia ieškoti bendros kalbos, ven 
gti didesnio kraujo praliejimo.

vienam, kur jie galėtų po ilgos 
ir sunkios kelionės pailsėti. Kar 
tu su prezidentu Sadatu į Wa- 
shingtoną atskrido visa eilė Egip 
to vyriausybės pareigūnų ir pre 
zidento patarėjų. Beginąs taip 
pat atsivežė savo karo ir užsie
nio reikalų ministerius. Be šių 
dviejų’įtakingų Izraelio politiku 
kartu su Beginu atskrido taip

i pat didokas patarėjų skaičius.
— Mes čia suvažiavome labai 

svarbiai konferencijai. — pareiš 
kė prezidentas Carteris suvažia
vusiems Egipto ir Izraelio vals
tybių vyrams. — Niekam n epas 
laptis, kad abi pusės turės pa
daryti kompromisus, be kurių jo
kia konferencija negali būti pa
sekminga. Mes nemanome, kad 
mes galėsime išspręssti visu klau 
simus, bet mes privalome išspręs 
ti pačius svarbiausius.

. — Aš taip pat noriu Jums pa
sakyti, tarė jis valstybių va
dams, — kad mes būsime visai 
atskirti nuo spaudos ir radijo 
pranešėjų. Mes ‘galėsime lais
vai pareikšti savo asmeniškas 
nuomones, bet jokio pavojaus, 
kad jos bus pakartotos spaudoje 
ar per radiją

— Niekas negali pasakyti, ar - 
mums pavyks svarbiausius klau 
simus išspręsti. Turime turėti gal ' 
voje, kad kelios problemos yra • 
labai sudėtingos ir nuomonių 
skirtumai yra labai gilūs. — pa
reiškė prezidentas, — bet mes ] 
bandysime klausimus aiškintis 
ir spręsti, darydami kompromi- , 
sus. 1

Mirė Stepas Vykintai 
Povilavičius

CHICAGA, UI. Praeitą sek
madienį Tabor farmoje mirė Ste 
pas Vykintas — Povilavičius, 
Jis atvyko į Tabor farmoje su
šauktą Korp! Neo-Lithuania kon 
ferenciją. kur gavo širdies prie 
puolį ir staigiai mirė. 1905 me
tąs jis buvo gįmęsi ‘RokžšEJJo 
vis., šikšniu kaime. Mokėsi 
kiškio ir Kauno gimnazijoj, 
Kaune baigė humanitarinių JFa- 
kultetą. daug rašinėjo tautinin
ku spaudoj. 1950 metais Vokie 
tijoje. Memingene įsteigė Lais
vąją Lietuvą. Paskutiniu metu 
gyveno Vokietijoje. MemingenĄ 
Atvyko į Kanadą, kad galėtų da 
lyvauti Pasaulio Lietuvių Die
nose. o vėliau sustojo Tabor far 
moję dalyvauti Korp! Neo-kit 
buania suvažiavime.

ROZALINOS Kampanija. — 
Rosalynn Carter pirmadienį da 
lyvavo n*’ringuose keturiuose 
Texar mestuose — San Anto
nio, Dalias, Garland ir Houston, 
pasakydama prakalbas demokra 
tams. Tai yra jos pirmoji politi 
nė misija po prezidento rinki
mų. Savo prakalboje San Anto
nio mieste demokratam ji paša 
kėi ‘‘Valdžia pati viena negali 
išspręsti visų problemų. Aš dirb 
siu siekdama, kad žmonės savo 
bendruomenėse dirbtų”. San 
Antonio mitinge savo kalbą ji 
pradėjo ispaniškai.

— Wiliam Kamplies gresia di jsužeisdam^lS žmonių, iš kuriui — Nikaraguos maištininkai
dėlė bausmė jis skaitomas išda!i3 pasiliko Tgoninėje. Iš užmuš- nušovė kelis priartėjusius nacio-j Prezidentas Carteris dėjo dide 
viku, pardavusiu rusams sateli-1tųjų daugu~ias buvo tebesisukan nalinės gvardijos karius 
tų raktu*. r ’čiį sparnų sukapotu ** anvlink

; ir din* jgg viltis į tą faktą kad ne tik 
go iš Matagalpos apylinkė. Į prezidentą? Sadatas, bet ir Izra

elio premjeras nori taikos. Tai
kos nori jiedu, ir abiejų praš- 
tų gyventojai. Prezidentas yra 
įsitikinęs, kad taika abiems kraš 
tams bus naudinga.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS^ M. D. -

MĖSOS PAKAITALAI
Mėsa brangsta ir dar brangs. Keiskime jq į augali

nius baltymus, pieno gaminius ir kiaušinio baFtymą.
Dabartinio gyvenimo reikalavimas

Niekas nesulaikys jautienos visame pasaulyje nespėja minė- 
— avienos mėsos brangimą. Ji 
brangs ir brangs kol visai nuo 
mūsų stalo pranyks. Ir štai dėl 
ko. šio krašto krautuvėse nuolat 
brangsta mėsa. Mat, vis mažiau 
gyvulių pristatoma į skerdyklas. 
Pabrango jautiena 13% per pir
mus tris mėnesius šiais metais. 
Kaina steikų pakilo nepasiekia
mai vidutines pajamas turin
tiems šio krašto gyventojams. 
Apie mažiau laimingus jau ir 
kalbos jokios negali būti, jei jie 
neturi valdžios paramos mėsai 
pirkti. Žmonės klaidingai mano, 
kad svyravimas mėsos kainų bu 
vo praeityje, bus toks svyravi
mas ir ateityj e-mėsos kaina kris. 
Deja, taip buri negali.

Tiesa, gali pasvyruoti mėsos 
kaina, kai daugiau priaugins gal 
vijų, bet mėsa niekada neatpigs 
iki 1977 metų mėsos kainos ly
gios. Šių metų kaina mėsos tu
rės dar kilti, nes jaučių trūku
mas darosi visame pasaulyje ne
pataisomas. Čia mažai ką gali 
talkinti prezidento leidimas Įsi
vežti jautienos iš kitų kraštų 
idant šiame krašte mėsos kaina 
nekiltu.

Pareikalavimas mėsos viršija 
jos priaugimą

Daugelyje pasaulio vietų mė
sai naudojamų gyvulių priaugi
mas atsilieka — nepatenkinama 
mėsos pareikalavimas. Gyvento
jų gausėjimas ir turtėjimas ima 
reikalauti daugiau mėsos, pieno,.

su galvijų prieaugliu. Mėsos 
odos nebuvo/trūkumo. Dabar

kitaip. Paskutiniais me1- z 
gyventojų prieauglis ėmė 

ui mėsai vartojimų gyvulių 
{prietuglį. Daugelyje šalių peri 
paskutinį dešimtmetį daug ma- 
žiau pristatoma rinkon jautie- 

»nos, avienos, vilnų ir odos’ kiek 
vienam gyventojui. Nors turtin 
giėj-i kraštai* dėl arteriosklerozės 
ėmo mažiau' naudoti riebios mė1 
sos, vienok jos trūkumas yra rys 
kus _ daugeliui pasaulio gyvento 
M

to pareikalavimo išpildyti .Kol 
kas tik šiame krašte pakilo mė
sos kaina, bet odos brangumas 
kyla visame pasaulyje. Galvijai 
yra didžiausias odos šaltinis. Jaii 
pakilo odos kaina beveik dvigu- 
gai per paskutinius trejerius me 
tus. Žinoma, tiek pat pakils apa 
vo kaina. Artėja laikas, kada 
tik dirbtinos odos apavus daugu 
ma žmonių pajėgs nešioti.
Neturėhai veisiasi gausiausiai

Neturtingi kraštai gausina sa
vo gyventojų skaičių sparčiau
siai. Jie didina pareikalavimą 
galvijų. Japonijoje ir Vakarinės 
Europos gyventojai didina jau
tienos pareikalavimą dėl tų ša
lių turtėjimo, šiame krašte mė
sos pareikalavimas gausėja dėl 
abiejų virš minėtų priežasčių: 
gausėja gyventojai ir. jie turte-

ii
Jį KfiMSAS COW SWALLOW 
ff FARMERS $50 BANKROLL *

Owe of Ykf cow's 
sroMikHS

RECOVER
MONčV BAFTHJE OF KCW OQ'JEh^S----

During VUE OF 1812 W3M
Bv Andrew tac^sow, from behind j 

a wavt of CC777W BzlesI

i “Lietuviai Amerikon Vakaruo
se’* savo įspūdžius, ragindama 
stoti J lituanistines mokyk-

į Pievos nyksta

Nuolat iki šiol didėjo galvijų 
kaimenės, šeši bilijonai pasau
lyje esamų pievų akrų negali 
išmaitinti vis gausėjančių gyvy 
lių kaimenių Gyvuliai ėmė nu
ėsti žolę greičiau negu ją gali 
atauginti — tuo būdu pievos 
ėmė nykti. Daugelis pievų tapo 
dirvomis paversta. Liko sausi ar 
pusiau sausi gi pievų plotai. 
Ūkininkavimas darosi tose vie
tose sunkus. Sausose vietose tu
ri būti ganymas labai gerai tvari 
komas. Tirštai apgyventose vie-, 
tose pievos jau nuganytos. To
kie kraštai yra Indija, šiaurinė 
Afrika, Viduriniai Rytai, Andų 
kalnų rajonas Pietinėje Ameri
koje ir šiaurinėje Mexikoje. Im
ta Saharos dykuma išnaudoti 
vairiausiai. 1970 metų stausros 
Saharoj sunaikino daugelį pievų 
neatitaisomai Galvijų nuostota pievų nykimo svetur. Jie mano, 
šilmtais tūkstančių.

.Though
WnFtouT 

B MOTM, ft 
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jau yra tris kartus daugiau, nėr 
gu tenykscia žemė gali juos iš
maitinti. Taip didėjąs gyvento
jų prieauglis ėmė naikinti savų 
kraštų pievas per pergausų gy-

Adelės Duoblienės sveiko maisto receptas

Amerikiečiai nesirūpina 
< pievų mykimu 
Amerikiečiai nesijaudina dėl

____ _ __ „ Įkad pažangą technikoje užlaikys 
Nuganymas pievu nesiribojoj ^ajrne P^s^kamai pievų

vien Sahara. Gausios pievos ryti}^. . Tiėsa yra kitoje pu- 
nėje Afrikoje (Esthiopija, Soma- Nežiūrint čionykščios žem 
lija, Tanzanija) nyksta pasibai- ^^je pažangos, šis kraštas 
sėtinu greičiu. Siaurinės ?Jrikoslima nustoti Wklu, šio krašto 

_ _ , kraštai kenčia labiausiai. Tokioj *varkymo ištaiga 1975 metais
jautienos kiekis iš 62 svarų pa-j Maroko valstybėje nuo 1971 m. Pra2ie^> kad esamos ganyklos' 
gausėjo iki 119 svarų. Visas kraš l gyvulių kiekis sumažėjo tuzinu s^me kfašte ^ekia 163^milijonų 
tas ėmė sunaudoti jautienos’ tri ‘
gubai daugiau.

Jau viršija gyventojai 
gyvuliu prieauglį

Keletas • tūkstančių . metų
gal buvo prijaukinti galvijai ir jų ten yra apie vienas milijonas, 
avys. Nuo to laikdįifc dabar gy-. Tas pats yra ir sausose bei pu-

Nuo 1940 metų šio krašto gy
ventojų iškaičius pagausėjo 64 
procentais. Nuo to laiko kiekvie 
nas čionykštis žmogus ėmė dau 
giau ‘sunaudoti jautienos: nuo 
galvos per metus sunaudojamos į

vien Sahara. Gausios

akrų ir j u puse yra vidutiniame 
štiš J stovyj€- Mat, vertinga žolė buvo 

dar blogesnė. Jungtinės Tautps Į mažiau skania rūšimi
praneša paskutiniame pratesime]1 palikta j^ki plotai. Tų gar 
kad Irake žemės gali išmaitinti1 nyklų likusieji 28 procentai yra 

o dabar stovyje. Likę 5 nuo-
' šimčiaic ganyklų .yra blogos rū- 
Įšiest • ■ sunaikfnfas dirvožemis ir 

sūrio, odos ir vilnų. Ūkininkai ventojų prieauglis ėjo pėda pė- siau Sirijos žemėse: joje galvriu auganti rniekaA Verta; augmenį- 
-- - . ^Hj^::Kai.suma2»;g^fjai/palrilo

£r'dnu'^~^ , mėsos skąįnaHia^rr (tįkimąsi, kad
‘ bus imamasi, priembniu pagerin 
ti ganyklas šiame krašte.
'PugeriniTrriaš' garyklvr tik^ laiki
nai‘ sumažins mėsos nėpržtekliu

Nors iri kažin kąip pagerinsi 
ganyklas — pagausinsi galvijų 
skaičių, jei nesitvafkysi su nuo 
lat gausėjančiu be. tvarkos gy
ventojų skaičiumi/ — .Vis vi’ėS

nuošimčiais.
Viduriniuose Rytuose padėtis

jokių ledų nedėti.

kopustinių daržovių - lapai turi'

Adelė Duobliene

i Neturint virtų burokėlių, nau 
doti komercinius stikluose pa
ruoštus burokėlius, arba savo 
pačių suvekuotus ar sušaldytus 
pernai metais. Burokėlių lape-

I kas ar jogurtą su druska.
Rūgštį, sumaišytą su pasuko

mis ir druska, supilti į pabaigą.

“Iš namų mokiniai ateina v:s 
su mažesniu lietuvių kalbos žo
dynu. Mokykloje rėHcfa AHlyU 
dalyk ils, pavartojant valid .il
gumo priediones: skaidres, pa
veikslus, iliustracijas, pairias 
mokslo priemohės. Reik a pa
daryti mokyklą patrauklią, kad 
vaikai noriai ją lankytų.

Daug reikšmės turi, ypatin
gai mažisiems, tautiniai žaicL- 
niai, dainelės ir t.‘t. Daug pa
deda tėvų nusiteikimai1 ir vaikų 
nusistatymas — už ar prieš mo 
kyklą, mokytojus iri kl. Tačiau 
mokytojai neturi leisti mokslo 
lygiui kristi.

Silpnuosius vaikus geriatf su
grupuoti. į atskiras grupes — į " 
žemesnius skyrius, kati netruk 
dytų pažang7ėsrėitts7" N&alban- 
tiems^ ar silpną! “kalbantiems, 
lietuviškai štėi^i špė^alias kla
ses. Daug dėmesio kreipti į lie
tuvių kalbos tarimą, tai syklui- 
gą rašymą, skaitymą ir kt. Kal
bėti tik lieluviškai mokykloje I 
ir namuose. Jei tėvai namuose ’ 
lietuviškai tarp savęs ir su vai
kais nekelbės,—tūšibs bus mo
kytojų pastaugto.

Tėvų pagalba, ruošiant ųamų 
darbus, yra būtina tik ticim,, 
kurie nesupranta

at- ketvirtį milijono, avių,

ŠaZtibarsčiaz " 
šaltibarščių svarbiausią 

sudaro burokėlių rūgštis ir prie 
dai. Naudingesnė rūgštis yra iš 
nevirtų burokėlių juos naudo
jant su žievele, žievelėje yra 
cinkas ir manganas. Todėl toji 
rūgštis ir yra naudingesnė, nes

dalį

liuose jungiasi su kalciumi su- 
netirpstpcias druskas 

ir nepaimamas į kraują; Jas rei 
kia neitralizuoti baltymais (pro 
teina is) virimu trumpą laiką pie 
ne. Išlieka lapų žalumas, skonis, 
švelnumas ir naudingi ' minera
lai.

Lapų plovimas turį būti labai 
greitas. Ilgas mirkinim’as nutir
pina į vandenį cukrų;; geležį,;kį* 
tus mineralus^ ir \dtaminą/G.iIP- 
gas vandenyje mirkinimas^paro
do medžiagų- netekimą;tada1 
;lapų spalva darosi tabokinė.y 5 '

Profesorius Henry Schroeder, 
komerciniam tikslui AnaisUr pa
rupsimo žinovas teigia kad

pažangie
siems' turėtų užtekti mokytųjų 
paaiškinimo, fk jie turr atlikti 
užduotus darbus^ o negalvoti:. 
“Aš viską žinau7’. Tėvai tūri su- į 
prasti savo vaikų pajėgas, nę-# 
sdmti juos “bėgtr pęx^ ^kyriį^V, * 
lead tik greičiau baigtų; mokyk
lą. Juo ilgfeu valkar jndkx;kią; 
lankys, tuo geriau įšiSavins7 gini , 
tąją kalbą. Baigtis Mokyklą, pa 
raginti'' dalyvauti - lietuviškose 
organizacijose ir ldainų bei tau 
tinių šokių ansambliuose, kad 
neatitrūktų ntio lietuviško tlar- 

:boi < - -t:’- i ’a I'
'■-i“' ž,.' .■ ■ ' s

atvez-1j 
ki^ vąjkųčiūs f mokyki į. į - 
Tegu<ėei|&nįi-nickanj ‘<yėr kr |

Great 
American 

Dream 
Machine.

Aaaenca la the place that fs made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping fe įjake- 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your pėrti-

bavmgs rim where you work, or the e^uinty io month, in tM am •
Bcmįa-Month plan where you bank. ?

Before you know it, your American « M
-^m win b* < rtality. Z ‘I11 <

Take stock in America.

- pasireikš- ir jOs kaina kils. Tada 
j tik turtingieji jaus jautienos sko 
nj. čia dar oro Svyravimai pri- 
sufė'š-feftafš gaiiyktos menkės 

iif mėsa dar' bus' rėtėsn? ant vidų1 
’ tinfbkd stalo.
i .-V-** ' ’ " •'j

,¥Leiskvme mėsą i kitus vertingus 
gaminv&s-

s Nėlaukdamf rnėsuš' atpfgimo,’
ĮjhŪ šiandien prabnkmYės mėsą iraudbriumo. 

naukE’rigtr-niėsai prityr 
gs'faričiū’ maistu. Čia gerai £asr- 

!tamsūs įpratimas’ valgyti* kiau
šinio baltymų po turimą į dieną, 

fcs pieno turbina-liesas pie- 
maš, varškė tokia yra' geras mė
sos pakaitalas. Dar"žuvis, sojos 
•pupelės ir aūgaiimar baltymai 
žirniai, įvairiausios^ pupos-pupe 
lės suteiks mums" naudingų' bal
tymų, kuriuos dabar daugiausia 

’ajątdrifrie iš mėsos Keičiasi lai- 
‘ kai-taikykimės’ mes' prie Jų* ma
žiausiai nukentėdamr.. Tik lan
kstūs lietuviai išliks laiminges- 

»ni. Jau dabar imkim Sveikai, ska 
niai ir neriebiai maiGntis-be jau 
tienos mėsos apsieidami Vištie- 
prie be mėsiško yalgįo —- kito
kio hė nenori' žmogus. Eikime 
fceftvfėhas; prie okfoš virtuvėm 

I IŠVADA. Atsisakytr visokių 
menkniekių jau pats naujasis po 

’piežiūs pradėjo. Tai kodėl mes 
lietuviai negalime -sveikai-ska- 

•niai maitintis visai nebrangiai- 
net pensininkais būdami-be jau 
tienos mėsos valgio — 
na kol kas dar sšMuą kr kiįkvto 
nafn pensininkui pritfinaba:

■ką, kurią išfermentavus naudo
jame šalti barščiams. Taip. Lietu
voje ūkininkės elgėsi; Kokią 
sveiką nuovoką apie sveikatą 
jos turėjo, net stebėtis reikia 
Ėasigaminimas burokų rūgšties 

‘yra toks: Burokėlius greit ne- 
‘mirkaht vandenyje, šepečiu nu
plauti. Smulkiai, ką:p bulves, 
'sutarkuoti’, kiekvienam burokė
lių puodukui imti 4 puodukus 
virto šilto vandens. Viena rieku. 
tė, kūbBcaŽs suplauštytos ir į 

‘ -fhėrlę įrišti juodoj stambių grū 
dųį rūginęs duonos Pridengus, 
‘šiltoje Vietoje, leisti parą fef- 
imentubtiš'. Jei temperatūra' fer- 
mėrita'vimui per žema; ar per- 
:karsta', fermentavimo laikas pra 
‘Hgsta ir sunka nesti skaistaus

inercinis burokėlių paruošimas 
laimi du mineralus: cinką (ziri- 
kc) ir mangąną manganese), 
Taip paruošti- burokėliai prilygs
ta šviežiems burokėliams, nes 
sunka kurioje virė burokėliai su 

.žievele, yra užpilama ant būro1

oras daugiau jū nebekaitinant, 
t Burokėlių lapai turtingi* dide 
liu kiekiu viū A kai burokėlių* 
.gumbuose jo yra tik labai ma
žai; jie turi trigubai daugiau ge
ležies, penkis kartus daugiau kai* 
bijaus, daugiau kali jaus bet datf 
giausia vit. A.

o-

' — Irane įvyko ^ųsirėmūnų tarp 
^policijos ir kOčKrvatorių musui 
‘monų. 11 .žmonių užmušta.

lęįskite į piokylŠįir tu^ įųrle f 
'^tyėlav^ — lĄsivv^^varbi., 1

jv^s^psu&tu^Ticfaviska 
dyhsia, &a<I pasijukų piitaąyidu r 
risis lietuviai, ka<3 įriitųį ruįėii r 
įvairus fiėfū visk f7 reifealai —kul * ; 
tūriniai, politima?/ v^omeni- ' 
niai.”

KeiSa fik ja's' uėpihiyfr.datf' j ^ais 
hiofelo ntefažž: Ka^fojfe’ gyla ' 
ptošvaistes- ffefojftanb; Hlifeni- 
:st£hė mokykla biiVė' bhnd^usi 7 
įdėstytf lituanistiniu^ . dalukus ’ 
neak^ai-2diniu* fiūdtf. Tefo phia 
;gog&s Rinkūnas ruošią font tik < 
į3lbf-<adoVėik'- y'
l Tenka1 bdigli su O? Ro^rtie- 
ne: ; ■ /'.

• “Ateikite visi- <jixfclr rfoui. 
Lietuviška y su. ‘

Taip1 pat laukia’' fr LBr 
duiys.” • ji'

Mūsų spaudoje
Ragina mokytis lituanistinėse 

mokykloje
Praeitų metų vasaros m'oky- :

toja Ona Razutienė, ansamblio Yorke yra didžiausia risadj^ pa 
“Spindulys” Los AngeTto mie-šaulyje. Joje yra/ 3*800 vferį, 

w™7diddiu~kfekiu kalijaus1 S,e. vcdėja ‘WvaVo. Mokytojų scenos platumas yra 231
i r jaunimo studijų savaitėje Dai o gilumas 146 .pėdos. 1966 m. 
Į navos stovykloje. Artėj'afi't nūh vertinimu ji kainavo 45,700,000 
i kslo metų pradžiai, ji patiekė dolefftf.

Irūgus perkošti, supilti į užsu
kamus indus ir laikyti šaTdytu- 
!vė. 'šią rūgštį' ir gėrimui' galima 
maūdofį kaipo atgaivą. Prieš ge 
riant ją reikia praturtinti jogur 
tu arba pasukomis (Buttermilk)*.

ši rūgštis, be minėtų minera
lų ,turtinga geležim, kalenimu.

bei vitaminais — kiek mažesniu 
kiekiu už burokėlių lapelius.

šaltibarščiai

Prop:
i-3 viutinio didumo burokėlaii 

1-2 puodukai virių piene buro- 
Į. su kambliukais. 

*5-6 puodukai burokėlių rūgšties 
is nevirtų burokėlių su žieve ir 
duonos suraugintis) 2 kiaušinio 
baltymai kietai išvirti 1/2 puo
duko plonai poilgai supiaustytų 
agurkų 1 šaukštas smulkiai su
piaustytų svogūnėlių laiškelių 
f šaukštelis krapų lapų. 1 šauks 
teUs druskos 1 puodukas pasukų 
arba 12 puoduko jogurto.

Darbas: Virtus burokėlius nu 
lupti ir plonais pailgais dryže
liais supijaustytL Kiaušinių bal
tymus smulkiai supiaustyti ar 
sukapoti ir su visu turiniu su-

kėlių lapelių

K.' PėtrokaKis

į MelropoKtah Opera Nė\v •

Spindulys” Los A n gelto mie-* šaulyje. Joje yra 3;800 vaerd

Kauno miesto teatro rvmaĮ s'
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Frank Zogas

PIKNIKAS
POLONIA SODE

ENERGY

UNIV
TURINTI DIDELES ATSARGAS

Fa* jbu saugomi joji it- 
tftk* dideliu* dirbtu. Plrmx_ jie pa- 

Jums patiekti asmeuilkui jūsų 
uisimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namam* įsigyti.

Buy a ear no larger or 
more powerful than you

sxoe

‘išvenčiano ų del labo

Balandžio susirinkimas atsis- 
[ I veikino su šliupu, kuris, gavęs 
|Į gydytojo diplomą (1891 nu ko

vo 29), išvažiavo gydytojauti į 
Wilkes Barre, Pa. Jo vieton pir
mininku išrinktas ’ Ignas Bube
lių Gegužės susirinkime* pasi
džiaugta kuopos įkūrimu Ply
mouth, Pa.ir jai pasiųsta pas
kleisti 1000 egzl Vytauto pa
veikslų. Birželio susirinkimui Ta 
mas Astramskas iš Shenandooh, 
Pa. ir M/Kašuba iš Pittston, Pa. 
pranešė kuopų įsikūrimą savo 
kolonijojse. Įdomu, Baltimorės 
kuopom nariu priimta vienas uk 
rainas, kuris norėjęs dirbti lietu 
viams kiek galu Kuopa nutarė 
išleisti anglų kalba propaganda 
nį The Bestiality of the Russian 
Czardom toward Lithuania.

Šis pirmas Amerikos lietuvių 
informacinis anglų kalba leidi- I 
nys amerikiečiams apie liėtuvių 
tautos politinį reikalą buvo vai 
sius Lietuvių Mokslo Draugijos ( 
1890 metų nutarimo ruošti eilę į < 
protesto mitingų prieš Rusijos 
valdžią, kurie parodytų pašau- I

T^ANTANO J. GUSENO K.ASTAJ
GAL1A\a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO 

VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
** DARoAi 259 psL, liečiančius 1900 

: »jjĮĮJablonskic Ir Totoraičio'jaunas dienas ir susi
———___ ._________________________ $«.oo

Zogo ir lietuvių direktorių, ge
riausiai supranta lietuvių reika 
lu ir jiems padeda. Midland 
taup. ir skoL b-vė duoda na
mams pirkti geromis sąlygomis 
paskolas ir atlieka kitus patar
navimus. Marquette Parke na
mų kainos pakilo, žmonių bėgi
mas sustojo ir grįžimas prasidė-

litU/ *niuntus «rba money orderį, prie

bėjo ir išiMahanoy City. Pa. at-j irRasztininkai) 
vykęs klebonas kun. P. Abro
maitis, kuris stipriai kiaušyto- 
us ragino siekti apšvietos.

Daktaro ir kunigo kalbos iš
verstos į anglų kalbą ir paskelb 
tos aukščiau minėtoje knygelėje 
Bestiality (30 puslapių).

Rugpiūčio susirinkime baltimo 
riečia! gavo laiškų iš Tarno As- 
tfamsfco, Vinco Daukšio ir cleve 
landiecio M. Jančaičio. Iš Ph'i- 
ladelphios V. Baltutis pranešė, 
kad: ten- ■ susiorganizavo kuopa. 
Į susirionkimą iš Wilkes Barre 
atvyko dr. šliupas ir kalbėjo 
apie prancūzą Jean Masse ir jo 
Apšvietos draugiją. Kuopa svars 
tė įnešimą leisti mėnesinę “Bib 
lioteką”, kurion būtų dedami ras 
tai “apšviesti lietuvių tautą”. 
Šalia to, čia būtų skelbiami ir

tėvy
nės, tuomet visa pasaulis pama 
tys, kad lietuvių dvasia šiandien 
ne be’-pždžia ir nenumirusi”.

Pirmame susirink?me šliupas 
"ėl buvo išrinkta antriems me
tams. draugijos pirmininku. Įsi 
rašė du nauji na Jai, kurių vie
nas buvo Martynas Yčas, gyve
nęs tada Sparra vs Point, Md. 
Jis buvo tėvas vėliau istoriku 
iškilusio prof. Jono Yčo (1880- 
1931) ir IV. Rusijos Durnos ats 

□ (1885-1941), 
w Yorke susi- 

metais 4uokė su šliupo aunesniąja du- 
Ameriką 

atvyko 1890 merais, persekioja
mas rusu žandarų už lietuviškų 
knygų platinimą. Mirė 1913 m. 
Lead City, So. D kotą.

Vasario susirinkimas nutarė 
išspausdinti 500 egz Didžiojo Lie 

jo. Žmonės atgavo pasitikėjimą tuvos kunigaikščio Vytauto pa
ir padėtis stabilizavosi. įveiksiu ir juos paskleisti Ame-

Midland taup. ir skal. b-vės' ri^e- pardavinėjant po 25 cen- 
visuose trijuose skyriuose indė- tus,pelną sunaudojant protesto 
liai prašoko 44 milijonus dolerių, j mitingams prieš Maskoliuos ti- 
Už indėlius mokamos aukščiau
sios valdžios leistos palūkanos. 
Visos indėlių s-tos apdraustos 
Federalinės valdžios iki 40.000

Midland taup. ir skol. b-vė j jggg jr 
dėkoja i 
paramą ir prašo neužmiršti atei
tyje. Tik jungtinėmis pastango- ptiU laikraščių 
mis- pasieksime geriausių rezul- 
tatų ir sulaikysime išorinį spau 
dimą.

Prašome visus gyventojus tau 
pyti ir savo santaupas laikyti 
Midland Savings and Loan 
Ass viename iš šių padali
nių: 8929 So. Harlem Ave., Brid 
geview, IL. 60455; skyriai: 4040 
Archer Ave, Brighton Parke ir 
.2657 W. 69th St, Marquette Par

Lietuvių Mokslo Draugijos is 
talus 1891 metu pradžioje pakei 
us. kad būtų leista nariams su- 

4arinėfi kucnas kolonijose, jų 
susikūrė penketas. Jų susirinki 
mai rc^ė. Astramsko žodžiais, 
kad “Susvienijimo Centro val
dyba laimėjo sau naujų bendra 

praplėtė veiklos lauką 
ir tautinis darbas galėjo sparčiau 
eiti”, šeštąjį Seimą šaukdamas 
kun. A. Burba priminė, kad pen 
ktame seime priešai buvo pasine 
šę organizaciją suskaldyti, bet 
jū atskala nugaišo, o Susivieniji 
mas paūgėjo trigubai. Kadangi 
to prieauglio dalis buvo Lietu
vių Mokslo Draugijos naujai su 
siorganizavusio kuopjos, valdyba 
kvietė Mokslo draugiją laikyti- 
savo seimą Plymoutre, lapkri
čio 23 kartu su Susivienijimo 
seimu, nes “kone visos Lietuvių 
mokslo draugijos kuopos priklau 
so Susivienijimui”. x 

(Bus daugiau ) <

* roniją , kuriuos ruošti ouvo 
nusprendęs vienas 1890 metų su- 

! sirinkimas.
! Kovo susirinkimas, tarp kitų, 
nariu įrašė Vincą Karalių 1864- 
1944), kuris Amerikon atvyko 

rūbų siuvyklos pelnu 
taupyto  jams už teiktą Baltimorėje siekė įkurti eilę ne

įsigyvenusių laisvamaniškos kry 
Kardas (1896 

m. bl. 1-1898 m. spalio 5); Galy
bė (1898 m. —^išleido 12 nume
rių); Nauja Draugija (1898 m. 
spalio -9-1899 m. geg. 19). Kitų 
talka Brooklyn, N. Y. leido sa
vaitinį Spindulį (1904 m. rugs. 
22-1907 nu geg. 16) Finansavo iš 
leidimą septynių laisvamaniško 
turinio knygelių (1897-1898) ir 
dr. Jono 'šliupo “Lietuvystės 
praeitis,-dabartis ir ateitis” (88 
pusi).. Visą gyvenimą buvo uo
lus 'Stfsivieūijirtd narys" ir 1933 
anplankė nepriklausomą Lietu-

Lapkričio susirinkime dr. J. 
šliupas pateikė raportus iš įvy
kusių Susivienijimo bei Mokslo 
draugijos seimų ir nariai prita
rė nutarimarms. Gruodžio susi
rinkimas susilaukė laiškų iš V. 

ir Jono 
Grynevičiaus (Griniaus) Chica- 
goje, kurie prašė informacijų 
apie draugiją ir kaip suorgani
zuoti kuopą. Susirinkimas nuta
rė nuo kitų metų kovo mėnesio 
leisti “Biblioteką” žurnalo Ap- 
švieta pavidalu. Iš Mažosios Lie 
tuvos atėjo dr. šliupo parašyta 
knyga Lietuvių raštai ir rašti
ninkai (Lietuviszkiejie Rasztai 

234 puslapių. 
Joje autorius šitaip pasiž 
į savo New Yorke pradėtą leisti 
Lietuviškąjį Balsą, kurio pasto
gėje gimė Susivienijimas: “Lie
tuviškas Balsas išdirbo naują

Texas valgi joj e nuteista 
rėjo*. mirti 35 metų amžiaus gelton

kasė Mary Liu Anderson, nore 
jus nužudyti savo tėvą. Ji no
rėjo gauti tėvo 50,000 dolerių 
apdraudą.

Taupykite dibxr.
Bantxupoi, padėtos pilei 10 mėnu

lio dieną, neit nuošimčiui nuo mė
nesio pirmoi dienot. .

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoe 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaftoe
^eša

^J^M***^— QANTY5, ją priežiūra, sveikata ir
".r J : yiętoje $4.00 dabar tik ___ :_____

vz tj* - - ______ ___________
KULTŪRA — ŽIAURŪS ĮMONĖS.

pe^Kuropį JapūdžJ*L Dabar tik__________

....
•A VFridtdant 50c. jMrtlunflmo lilildomt.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. PikantiškuJrJntvrfū nuvtyWn

įprašymri. paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $250.

Dn Juozas S. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijoj 
outrank* nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. LLc 
osL, kainuoja $2.00. ’ 1 ‘

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

TUngnma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius I Naujienas arba atauntus čeki u 
piniginę perlaida.

NAUJIENOS
1735 Sorth Hxlrted Street, Chlease, Ui. x

pų susirinkimų protokolai, kad 
nariai vienas fcitą geriau pažin
tų, o taip pat kad būtų paska- 

ir Lietuvos apsviestfinai į 
darbą“.

Rugsėjo susirinkimas padėko 
jo Juozui Paukščiui už prižadą 
suteikti po egzempliorių kirk vie 
rrtii kuopai, jo leidinių, jei kuopa 
įsteigtų knygy.nėlp Nutarta Lie 
tuvių Mokslo Draugijos metinį i 50 centų mėn 
seimą šaukti drauge su Susivie
nijimo seimu. Delegatu į abu sei 
mu išrinko dr. Joną šliupą. Na
triams buvo išdalinta Europos 
:storija. kurią Susivienijimo na
riams išleido Juozas Paukštis 
(319 pusi., 5,000 egz.). Nutarta 
nasirūpinti įgyjimu iš Argentine 
noje ppsigyvenusio ir nerviniai 
negaluojančno aušrininko Aud
riaus Jono Višteliausko (1845- 
1912) jo gausių rankraščių ir 
perkėlimu į Ameriką jų apsau-1 darbiu.

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

UWU 1928 mrtilL 4214W70
(AUlffOft pietuoM Hemu automobllUms poUtytL

(Tęsinys)

Trumpa apžvalga dvieju metų 
(1890-1891) šliupo Lietuvių

Mokslo Draugijos ir jos kuopų 
veiklos iškelia tautinės pažan- 
gcs>idėją, kuria jaunas šliupas 
sielojosi ir Sus*vienijimą ir Mo
kslo draugiją kurdamas. Be jo
kio abejojimo, jis tuo keliu bū
tų'ir savo Susivienijimą bei jos 
kuopas vedęs, -jei organizacija 
nebūtų pakrikusi.

Centra’inė ?cuopa Baltimorėje, tovo Martyno 
pavyzdžiui, turėjo dvylika mė- šis 1916 metais 
nesiniu susirinkimu 189 
ir L'skvienas pasižymėjo darbu kra H partija. Tėvas 
tautinės pažangos labui, siekda
mas tikslo, ‘kurį šliupas 1890 
metų pradžioje nubrėžė: “Rei 
kia, ikad Amerikoje sustotų į 
stiprią draugę nors 1000 lietuvių |

Mokslo Draugijos kuo- idealą (ieškinį) dėl lietuvystės, 
būtent, kurti lieturišką tautinę 
kul ūrą ant papėdės daibo ir tei 
singo padalinimo darbo vaisių 
(reiškia, socializmo), taip pat, 
apšvri tirro”. Raportai rodė, kad 
per BaKimorės kuopą per d ve 
jus metus (1890 1891) perėjo 
$3,000 pinigais a: knygomis. 
Aniems laikams tai stambi bu
vo suma. Nario mokestis buvo 

Kuopos mo
kesčius pasiųsdavo į Baltimorę, 
a-s kaitydamas savas vietines iš 
laidas.

liuL keki us įiankius maskolių Lit 
vyresnybė naudoja nusmaugti pų 
lietuvių tautą,, be to, ir pabudin 
ti lietuvius, kurie dar miega ne
žinios, abejonės ir nesusipratimo tinti 
miegu”.

Šių mitingų 1891 metais buvo 
. suruošta trys — visi gegužės mė 
nesį. Į pirmąjį Baltimorėj gegu 

jžės 5 buvo atėję apie 5000 lietu
vių. Kalbėjo ametikietis svečias 
ir d r. J. šliupas su kun. A. Bur
ba. Jaunuolis Nikodemas Želvys 

; (vėliau gydytojas ir Susivieniji
mo veikėjas) deklamavo iš Ba
sanavičiaus Aušros eilėraštį “Abe 
joj autiems”, Deklamavo kitką ir 
Vincas Karalius, A. Nemura ir 
S. Vencius.

Mitingą Philadelphioj gegužės 
7 suruošė M. Valinčius, kuris 
1888 m. iš A. Šėmio teismu atga
vo Susivien'jimo kucpai priklau 

’siusį iždą ($98). Kalbas pasakė 
dr. Jonas šliupas ir kun. A. Bur 
ba.

Trečias mitingas gegužės 11 
Pittstone susilaukė kenkėjų, ku
riems vadovavęs Andrius Tep- 
liušis, vėliau tarnavęs Susivie
nijimui iždininku (1893-1894) ir 
vice-prezidentu (1898). Jis bu
vo prezidentu ir nuo Susivieniji Dudonio (Utica. N. Y) 
mo atkilusiems katalikams 

(1901). Ardytojams pritaręs Bač 
kauskas Saulėje (nr. 41). Tačiau 
atėjo “vyras į vyrą, petys į pe
tį” 400 lietuvių. Vakarą vedė 
vietinis klebonas kum Jurgis Ko 
lesinskas, kuris buvo iškentėjęs 
rusų valdžios tremtį Sibire 20 
metų Kalbas pasakė dr. Jonas 
Šliupas ir kun. A. Burba. Kal

ti Midland taupyme ir skolinimo 
atidariusi skyrių turtin- 

■giausioj ir gražiausioj lietuvių 
ikolonijb^ į- -Marquette Parked 

-laiką, sukaupė 7 
nųhjonus -dolerių indėlių.
• .teup. it skol. b-vės

^valdybą, vadovaujama prityru- 
- šio -firransin įn ko advokate Frank

. . . .
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šachas ir komunistinės Kinijos premjeras Hua Kuofen- 
gas šiuos sovietų planus mato ir rengiasi nuo rusų gintis. 
Visi žino, kad sovietų valdžia yra galinga, bet ji vis dėlto 
dar nėra visagalė. Sovietų karo jėgos įveikė tas valsty
bės, kurios nesigynė, bet suomiai ryžosi savo žemę ginti, 
tai jie dar ir šiandien laisvesni, negu be ginklų rusams 
pasidavusios valstybės ir tautos. _ ,

Sekretorius Vance įtikino ne tik Izraelio politikos 
Vadus, bet ir Egipto prezidentą Sadatą vykti į Washing- 
toną ir tartis taikos reikalais. Jeigu bus galimą, tai tei
kia aptarti visus Artimųjų Rytų taikos reikalus, bet jeigu 
neišeitų, tai susitarti bent Egipto ir Izraelio pagrindi
niais takos klausimais. Prezidentas Cąrteris, sdsijlikęs 
su Egipto ir Izraelio atstovais, pareiškė jiems, kad abi 
pusės turi būti pasiruošusios nuolaidoms, jeigu norima 
pasiekti taikos.

Prezidentas Sadatas nenorėjo pradėti jokių kalbų, 
nes jis jau kelis kartus buvo nusivylęs. Jis kalbėjosi su 
Beginu Jeruzalėje, ilgai kalbėjosi Aleksandrijoje^ kalbė
josi per kitus atsakingus pareigūnus ir niekad susitarti 
negalėjo. Sadatas išvyko Į Vieną, kur turėjo progos iš
sikalbėti su Begino opozicijos vadu Pėrėcu. Jam pavyko 
su opozicijos vadu lengviau susitarti pačiais pagrindi
niais klausimais.' Aiškus daiktas, kad prezidentas Sada
tas nė tik išsikalbėjo su Austrijos prezidentu Kreišky, bet 
jam išpasakojo savo pasitarimus su Bėginu. Nėra, ko ste
bėtis, kad Kreišky savo tautietį Beginą pavadino' pigiu 
“mėsos pardavėju”, nes jis nesilaiko nustatytos kainos. 
Jam neužtenka, kad Izraelio karo jėgos sumušė naujų 
ginklų Vartoti nepatyrusius egiptiečus ir sirijiečius, 
jam neužtenka iš jų atimtų ginklų ir konfiskuoto irairaus 
valstybės turto, jis būtinai nori gauti arabų apgyventas 
žemes.

Sekretorius Vance bandė įtikinti Izraelio vadtis, kad 
J hekąsfų tokio didelio kąsnio. Jie gali apžioti ir gali atkąs 
ti, bet gali jo nešugramuliuoti ir h'ėprarjtt Arabų jį’ti. -žy
miai daugiau. Jie laukia tokio momento,’ kai Ižraeliš 
žiotų kąsniu užsprings. Kai užsprings,, tai izraelitams ga-- 
li tekti pradėti iš pradėti pradžių, bet ta pradžia gali būti 
labai toli. Judėją prarado prieš du tūkstančius mettt. Jei-: 
gu prarastų Izraelį, tai gali tekti dar ilgiau Iaffi& Vaneė,. 
norėdamas Izraeliui gero, patiria taips;su Egiptu, fŠS- 
tarti ir. taikiai gyventi. Prezidentas Čartęriš baiidyš abi
pusės Įtikinti daryti kompromisus ir siekti tiikos. Breži- 
dėntaš yra įšrtikin'ęS, kad taika ne tik Egiptui..bet-ir Iz
raeliui būš naudinogą. Abi tautos-, taikiai gyv^bdamtfe, ,^aĮ 
11 viena kitai padėti sustiprinti Savo ūkį, iškati-pfetii^hė ur 

sos gabąla,'-£>~ kai pirkėjas buydęšutikgsmiinėtą-sumą •n#o4^k®^1. sav0. SeH.
kėliai pardavėjas piadėdavo^feukiniėti išprašyti dil^.
. n ? ’■ ...vk? j pavyktų susitarti, tai sekretoriui Vance butų aiaziair;. , .. .

šias JAV sekretorius, pajėgęs atnešti taika Artixniesiemsi???uiną’- Pus® /S? • ®“J)a”gol"ls. uža“§a stiprūs
fe,laivas, statytas 1920 m. Štd^.zmones; kūne tas Savo savybesKytams. . t •* . - : -r — -• ’•- j

-Amerikos lietuviai labai atidžiai Šėką ĮžjrSėfe ir Ėgip 
to laikos derybas, bet jiems labai rupi .talka ir paSų^ė- 
tuvių tarpe. Jiė žino-, kad veikia dvi Bendruomenės. Re
gistruotos Bendruomenės atštovai. buvo nuvykę į Pasau
lio Bendruomenės Seimą, tikeda-mieši rasti kėfis protin
gesnius lietuvius, kurie sutiktų bė¥ft jšklatfšyti j?eniš pĮ-. 
darytas skriaudas. Bendruomenei dlrbę, apyfinkėš ir^'y

Be ž'ūsitarimo nebus taikos
Gyrus R. Vąncė, gabus ir labai kuklus J A V sėkfetp- 

’■ riušį baigęs pasitarimą šu Izraelio atstovais _ pareiškė, 
' ka!d tfeštišitarus negalės būti taikos tarp Izraėiio ir ąra- 
. bų Vėlstyfcių. Izraelio atstovai keliais atvejais jam pabrė- 
• žė? kali izraelitai nori taikos. N'ori ne tik Izraelio vyriau-.

sybė, Bet taikos nori ir Izraelio gyventojų dauguma. Pas
■ kutiniu metu net Izraelio karo vadai daro spaudimą į vy-. 

riausybį, kad Beginąs siektų taikos.
■Sekretorius Vance žinojo, kad JAV-beš galėtų paš-

■ pausti Izraelio ir arabų valstybės, bet paspaudimas tai-
iieįgyVendinš. Jeigu viena pusė ir būtų priVėrsta pa-

_■ Šr^yti taiką, tdi netrukus vėl prasidėtų karas, neš hepa- 
i tėūkiiiti ėUihėnfai ieškotų p’riėžfečių naujam karui Šek- 
' retorius Vance būdavo n’ėpatėnkintaš dideliu tižsispyri- 
; mū, bet jis tūrėjo pakankamai kantrybės neuždaryti du- 
Į rų ir tuojau planavo naują pasitarimą. . ?

Kovojančios Artimųjų Rytų valstybės aptarė visas
- galimybes, bet susitarti negalėjo. Austrijos prezidentas 

Kfėisky^ pats.būdamas žydas, prėnijėrą Beginą*!§VSdmc| 
“mėšds! pardavėjū’V!^TPaP^ydavo vienos burnos, už^mė-;

t sos

: desnesrgumos^Beginąs panašiai...ėlgė^J^Sadatriį, ! f 
į . Priėjo prie to^ kad Sadatas su tokiu pardavėju atsisakė’
: derėtis. Niekas nežinojo, kad jam bus gana. Turint galvą 

je, kad šiandien Izraelis turi geriau organizuotą karuo--
- menę ir daugiau ginklų, tai jis mano, kad mėsos kainą jis;
; gali .visą laiką kelti. f • ,
; Paskutinėje savo kelionėje sekretorius Vance Įtiki-
1 no n ėtik Izraelį vykti i Washington^ if ieškoti taikos su
• arabais, nes ilgi pasitarimai gali pasibaigti didele nelai-
• iūe vsiems. Arabų vadai suprato artėjantį pavojų ir yra. ... . . .,...
: linkę prie taikos. Jie mato ,kad sovietų karo jėgos trau-l gardas organizavę, jie buvo išmesti is^BėndF&bBėū'eš be 
J kiamės į Raudonosios jūros pakraščius ir Pietų Ameriką, teismo ir net be apklausinėjimo. Jie išmetė iš Bėtfafūb- 
.Ikad galėtų nė tik kontroliuoti iš Persijos įlankos išveža menės ne tik apylinkes ir apygardas-, bet jiė hėpajėgė į

mą aliejų ir degalus, bet prisitaikyti ir patiems pagrobti Bendruomenę sutraukti visų IfetuVlų. TorOŪfė jiė ^trifdė"
‘ pačias degalų versmes. Saudi Arabijos karalius, Ifaft6’'šavo “unarą”, su išmestaisiais vi^ai hėkalbejė, bet šSlST- “unafft”’, bet protu. Visiems būtų geriau.

___ „___ _ x„ #_______eig^jjgr 
gu pavyktų nusitarti-, tai sekretoriui,Vance ratų (TicTžfau-

Marijampolė jūrų 
bangose

plalikli po 10 myliū į • valandą, 
šč^u'dckiam'as^'tonas' anglių-j

„,_  parą.
1937 m. balandžio 13 d. į Klai 

pėdos žiemos uostą įplaukė nau 
jai įsigytas garlaivis, kuris bu
vo pavadintas Marijampolės 
vardu. į 2

Jį Lietuvos Baltijos Lloydas 
nupirko iš danų laivų bendro
vės Lauritzen. KAip rašė anucr 
Į 
m. >sf. ), tai buvo gražios iš
vaizdos, dėmesingas ,,ir viduti
niško dydžio laivas. Jis jau ga
lėjo paimti prekiu tris kartus 
daugiau, negu anksčiau turėti- 
prekybos laivai; - -• -j

a^oĮe’’. -turėjo 7Ž mę-j 
frus-iįguiĄp,-ra. platumo, rr; krovė Miško Sindikato apdir- 
Lv peyų gfl udkl Tuščio: < Tajyo^btų medžiagąsir išplaukė į f Ąn- 
aiikšitumSs: skaitant nuo,, ^-1 glijos Uostą Kings LynnX Ir 
x3enš . linijos iki sųdĮiFė ;^a^‘^M^rijaIHpoIė,, £
apie *5 metrnk Prekių gtitėjo j&-|rrrašų prekybos laivyną fr pa
laipinti apie Jonų; ; Pafil miIo/auSingas L—_____ ■ • i_  ~

Gražiai pagerbtai, svečia^ iš 
Hamiltono

Iš ANGLUOS 'kun. Valentinai 
“Laivo stiebuose pėvėsavo nrir Namaitis buvo atskridęs aplan- 

sq trispalvė ir kontoros vėliava jjytį savo brolių. Jam čia besis- 
(juoda geltona) su, su ap- večiuojant buvo atšvęsta jo kū-

skntimu ir raide L. (Lloydas). ^gavimo 25 metų sukaktis. Su 
Laivo kapionas buvo paskirtas taktuvininkui balių pas savo su 
B. Knkštopaitis. Šiuo laivu do-Julė ir jon^ Kamaičiai 
mėjosi būriai žmonių ir atsira-* 
do norinčių tapti jūrimnldus.

nebuvę ir tik galvojo kaip ne
mokamai nukeliauti į tolimas 
užjūrio šalis. G kapitonams rei
kia .tik prityrusių arba pasi
ruošusių visa laika būti jūrinin 
kais. :

Pinna j ai kelionei laivas pasi
krovė Miško Siudikaia apdii*-

(juoda — geltona) su su

Laivo kapionas buvo jpaskįrtas kaktuvpinkui bąli ų pas savo su

kuriame dalyvavo pats sukaktu
vininkas, klebonas prel. J. Ta- .

sintis kuru A. Stalioraitis ir apie 
50 svečių iš Hamiltono bei To 
ronto. Svecją sukaktuvininką 
gražiu žodžiu pėšveikino prel 
Tadarauškas, o Sakas prsipaži- 
no, kad ir jis savo jaunose dieno 
se svajojęs apie kunigystę. Jau

metinė spauda (žr.wjūra”, 1937i^^^a,Barauskas, dabat parapijoj vie-

ne. Mašinų'jėga 6(56PŠ. „... Į perduoda visai taųtši.
Normaliomis: sąfygoinis.galėji V; Vytetoietis

liuį /brolfėrfęž Tyr1'vistėfns **sve-
. j... T__ - y .» A. ■ TL 'LL!

dirba anglų parapijoj <jr aptaę- 
nauja toj apylinkėj gyvenančius

dien jie įsitikino, kad su tokiu “unaru” toli nekeliausi. Jie 
korėtų vis dėlto rasti bendrą kalbą, bet patys neturi drą
sos atsisėsti prie bendro ^stalo ir panagrinėti p^rindi- 
nius organižžfcijos įkalus. Vietoj patiems ėit* jie at-' 
Siuntė iŠ Detroito/zgyVos lieBivyfcės” piškv^ib pfetinto- 
ją ryšiams 0ną^ti.y. Ką tas^komiybjažėHš, užgirdė 
.tai jis niekad neužmirš, jis ne tik paskvilių daugiau ne
platins, bet ir nebandys kitų suraugintos sriubos srėbti. 
Lietuviai norėtų, kad vadai ir vadukai vadovautųsi ne

11 d. jrs išskrido atgal į Angli
ją ...

— Begin, sutiktų pasirąžyti 
bendrą s^gtffto Sftartį su J-' 
XV; bet ^neSfėri^ fead JAV ka* 

tro Jėgos būtų siunčiamos į . 
raėVč okupuotas ąrPtis.

• 1621 m. Virginijos valstija. 
buVo pastatytas pirmasif vėji
nis iriafcižS. " *

5

L. VENCKUS

Artimoji Anglija

(Tęsinys)

Darbas baigcfavoši vaka're sešpti'nta valanda mo- 
l (trims ir Vokams; A'yrams dar valanda ar dvi vėliau.

Per visas savaitės dfėtfas dMidami (išskyrus sekma- 
’ dienį), žmonės neturėjo laiko ko nors sau pasigaminti.

Neturėjo ir žemės, kurioje galėtų kokių daržovių už
siauginti. Tad visa maistų bei apranga J>ei kitokius reik 
menis jie pirkdavo iš atsiradusių k.autuvių, dažniau
siai negalint už vrska grybais pinigais apmokėti. KraiT- 
tuvinitikai žmonėms parduodavo skolon, žinodami, kad 
krautuvėje gaus savnitėš maistų nors ir nesu’moknęs 
•pereitos savaitės, skolų, silpnesnės valios žmonės nuo
lat skendo skolose. Toks įpratimas imti kreditan pre
kes pasiliko iki šių dienų ir paprotys paplito visame 
pasaulyje.

Kai dypukai tuščiomis kišenėmis, bet darbingonuš 
rankomis atvykę į šį kraštų, taupiai gyvendami po ke
lių metų darbo pradėjome pirkti ar bent užpirkti nuo
savus naintfš, britii-Jdkiu bu4u nenorėjo tikėti, kad mes 
tai padaryk įsten^enYe vien tik savo jėgomis. Jie bnvo 
tikri, kad iftes drba jAn atvykdami į Anglija turėjime 
pinigų, arba, kad britų valdžia mus finansuoja. Dėl to 
gana dažnai jie ginčydavosi tarp savęs. I£ct grįžkime 
atgal į senuosius laikus.
\ Rolrert m/UVdainas fabrikų darbininkų sun 
kių.\vargingų egzistencijų, nutarė jų padėtį pagerinti. 
Jis p-af^J4 šfccttAr, feid ^vmiVikas Varčių dalintis pel
nu kais, kurie savo darbu ir prakaitu įga-
lfno\savininkni < ? pelnų įsigyti. Pirmų jį tokį bandymų 
jis padarė savo didžiausfame tekstilės fabrike Lanark, 
Škotijoje. Pirmiausia sutrumpino darbo valandas vai

kams. Jiems įsteigė mokyklas, žaidimė aikšfes ir x^f- 
ka^nius kursuš. Nepriėmė jis darban -jaunesnių, kaip 
lt) ’metų amžiaus Vaikų, liepdamas jiems lankyti ino- 
kyklaš. Suaugusiems ir šeimoms Robert O'včn padi
dino butus dvigubai, juos pagerino. Ireingė sverkatėš; 
’centrus sergantiems gydyti. Anksčiau nųSižĮch^uScji 
fabriko griežtoms taisyklėms buvo grfežtaf BauožTa- 
mi. Oven bausmes panaikino. Vieton j\j, fVedc naiųį 
tvarkų: gerus darbininkus apdovanodavo. Anais lai
kais tai buvo nejenybė, negirdėtas dalykas. Kai kairi 
tai atrodė beprotybė. Tuksiančiai žinelių iš vTsČs Ang
lijos vyko į Lanark, kad savo akimis panVžlytu kas tėri 
dedašr, kad tai ne tik pasakos. Laikui bėgant ir kitiems 
darbininkams pasikeitė į gerųjų pusę. Pradėjo kilti gy
venimo lygis, ypač po pirmojo pasaulinio karo. Atsi
radusios dai-bininkų unijos ar profsąjungos k’ėrtiiš 
derybomis, bet dažnai streikais išieikalaVo savo na
riams darbininkams vis geresnes darbo ir at' ginimo 
sąlygas. ‘ *

Kai lOdMmet^iš pa\*asarį sulaukiau save žnfoną 
su vaitais, dar ir mes matėme atiki sunkiųjų lai
kų likučių dalį. Mums Salfordc feko gyVeiAi taip žmo
gių, kurių tėvai ir seneliai dirbč tik tėkstifės fabrikuo
se. Tie žnfonėš net ttesi^fėngė savo būkles pagerinti. 
.Jie s^vo ^’venWnn, atrodė* būVo patenkinti. Jie kka- 
kfo nebuvo marlę, nepažinoJA. Tačiau irhuns foks ^rvė- 
nimas Gertrudes gatvėje atrodė pats žemihiVsižrs, koks 
tik galėjo būti. Tai btivo tiesiog kančia, ypSč iiYaho 
žmonai, nors ir ji ne dvaro rūmuose gimusi.

Tad dažnai, vakarais, jau sugulę ir vaikams užmi
gus, graudVnotriėS į šį kraštą atvykę.’ Tik Aaktics tam
sa nuslėpdavo nuo viens kito mudvfejĮĮ karštas ašutas.

ARTfcJA ŠEIMŲ ATGABENIMAS l
Spalio mėnesio viduryje iš Linkdlno -gaunu IrijŲ

pušrajįSru apfrnlįfaštį anglų ir lietuvių kalbomis rašy- 
tS. fe D^rM Ministerijos. įSVa Ū*)!? rfi. *Spaffo 9 d. 

Atei jo

"Sciffrtį 'gabenimas { TflUzitfla *Brf(Hhiją
AŠ toRd įrimešli jums, kad dabai- jąū dJromi pir- 

inTeH pargabenimui EV\V šeinių Didžiojon
BnraftijSfr. (ŠŠSftoniis vadinami tie, kurių užlaikymas 
priklš’usd nuo jūsų), šeimos bus gabenamos į šių šalį 
JajVččiA eile, kaip atatinkamai darbininkai atvyko j 
DiažĖ^ą Britlibijų ir visas gabenimas bus išplėstas ir 
n^frfts tatn tikrą laiką. Jums prinftiame sąlygas ku- 
-rionns šis ^abcMmaš buš ąllifcnis, kaip tai pažymėta 
paragrafo 5-me įraaiškiainio lapelyje, kurį jūs pasira 
šefe isvj^<Jami is VokfetiJŽsi

“^eWnos bus pataTpiūtos hdsfėliuose arba stovyk 
ložė. I^ražtai ftj negalrūri bus padaryti tame pačiame 
helyje aV sctovykloje, kttripje i'a’SŽasi fe&foinkas, 
bet visos pkstan^os bus daromos, kA’d šėini$š būtų pa- 

!M]|)bitos pakankamai irti, kad ‘darfiifiinkžSk ir jo šei- 
uiisalėtų Arauge praleisti Kent švrilfeš ir ū-e^k-endus. 
Skirtu išiaAj-nihs bus Aįi^afeiti^fes. taip, kad pasilik
tų rt&oniagą suHia virš dafbrhiAlrė ir jo šeimds ištąi- 
fsyrfto". DaĮbinin’kas turės iš šžtvi 41gt>s pabengti išlai- 
ŪaX savo šfflmos 'drabužiams. ' • ■

Yrai gdliinaš dalykas, kad kai. karintose aplinky
bėje Hafbrtinka’i galės surasti privačias patalpas savo 
šeūhohis si savi darbdavio ar “Women’s Voluntary 
Sen5<*s” (Moterų Laisvanorių Organizacijos) pagel
ti; kur lafai galima padaryti, tai tokinm aisiTikirniti^ 
bus padaryįti žygiai pargabcniinBi, šeimų ariuiaoje atei-; 
trie. Jų! Zenone Aeturės laukti, ^1
paiaTi>6s sjJeciafibse šeinių hanteliuose. ¥ėks ^usitvar-' 
kynias tųręs dar Jr tą pa(ogum^,^ad;Sbiąios geltės gy
venti arti darbiMnko buvainės nei Ir tais atsitikimais

ės gyventi drauge su savo šeima. Jeigu jūs

galite rasti privačias patalpas (butą) taįjūs privalote 
apie tat ptaifešti rasft anfečii’u ilvifdfitam Darbo 
MftAterijoš “li>ldil OfTis’ur, draudė ^SA^inėdami ir 
Itefefeiičijoį ntmierį (Reference NorJ nurašytą šio laiš 
ko pradžioje. Drauge reikia nurodyti visas sinulkine-

bpie bh'fą jčr įSatAlpįis, kurias jums pasisakė su
rasti, o be to jūs privalote nurodyti taipgi ir tai ar jūs- 
patys, dirbdami savo dabartinį darbą, galėsite jose gv- 
venti. Jums tenka turėti omenyje, kad jeigu jūsų šei
ma gyvens privačianre bute ar patalpose, kurias Jūs 
palys suradote, tai al&kdhiybė už jos išlaikymą teks 
Jums patiems.

Jums rerlči'S (Htgįg|&yd pBe šid pridėtą Pareiški
mą, kad Jūs sfiprAlMate įViksiBau i%ūiftiėtas sąlygas ir 
kad Jūs stitnikate itt&eti skilią, reikalingą Jūsų šei
mos išlai£yxniS ftatėl, pakol Jūsž Šeftna \ rą . DĄrbo 
Ministerijos i^IwSiiia. Seftjjos, iSlAkyihas st^vVlaose 
bus 21 Jftufoas) iŠ kiekvieną siŠttgnšį fetnios 
narį ir 7-4 (7 ŠHftgJl '6 peršat) Vz kiekvieną Vailil ligi 
16 metų a'nižratiJ, feM1 ^ifie surfioVčjū'iYš’i ® Tusų 
šeimos išlilk^rį Jums įiiaka'ftk^ftnai rfinigų
Jūsų asmelraėmš i-flaidAifrs. tai Jfiš giSlTe kremtis į 
Darbo MinikterijOk a/Xn(Ausį vict<& offsą '(tJBcal Of
fice), prašyįrami sirin^žfnki išskaitys./fejJeftMos išlai
kymą. Jeigu Jūs horite. tfu giliu pfivimi ir savo 
locnomis išlaidonuŠ silYvatkyti šeimos apgyvendinimą 
ir išlaikymą.

Jeigu dėl pasikeitusių aplinkybių Jūs debar nc- 
tų pargaben 

wK jos vardą.

.Vfiš privalote 
įRąžijdi jį paštut užktįjąvg voką pridėtu ir adresuotu

(Bus daugiau)



OPTOMiTRfSTAS

BB 3-5893

hR. C. K. BOBELIS 
IHKSTV nt itAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tėūif. 695-0433

gydytojas ir chirurgas 
SPBCiAtYBi AKIŲ LIGOS 

; Wwif lOWSh-Mj 

Valandoa pagal suaūanmą.

Dft. K G. BALUKAS 
AKUilRIJA IR MOTERŲ LIGOJ 
GINEKOtOGTNt CHIRURGIJA 

644’ So, Pulnid Rd. (Crowford
AAodicol Bwil<fin^. Tol Ltf 5-8446 

Priima ligonius p*<al susitarimu
Jei neaUUiepia, skambinti 374-8004.

OR. PAUL y. DARGIS 
<?YdYf0JAS IR CHIRURGAS 

Wa^cMst^r Community klinikos 
AAodicinos dTroktorios 
HinKirirn Rd., W»stcho$tor, IL.

VALA?*DOS: 3—-9 darbo dienom įr 
kxr antra ieštadienį B—S v»L

Indijos vienuoliai

> Uit . W. 71 St. Ttl. 737-5145 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
Vai. i^al susitarimu uždaryta treči r0 nlan t(?ko Praskri-li lėktu'

—------- ;——--- :-------- --------- j vu, nešusiu keleivius iš Mask-
DELlEONAS SETRrJTTS- vos i 1 rkuckų, kitų trečdalį tc-
’ ' j ko važiuoti geležinkeliais, ei

j nančiais iš Irkucko j Nachoka.
Turiu pasakyti, kad judėjimas 
Sibfrb geležinkeliais yra labai 

i gyvas, traukinys lekia paskui 
I trauklių. Xespejai akimis pra- 
; leisti vienų trauklių, už dešim

ties minučių jau rieda kitas. 
Sibire eTria dvi bėgių linijos 
su kokiu 20 pėdų tarpu tarp jų.

INKSTŲ, PŪSLĖS ?“ 
prostatos chirurgija 
'2656 W EST S3 rd STREET 
VaL ‘antrau. 1——4* popie t

. V Ofiso Miaf.s 776-2380 _ 
Rtiidinįjjo, telef.- 443.5545

Keturias dienas ir naktis Sibiro 
geležinkeliais

Rašo Vladas RasČiauskas
Maždaug du trečdaliu Sibi

į pR. VYT. TAURAS ,,..... . .
GYDYTOJAS IR C>!IRURŪA3 su kokiu 20 pėcfif tarpu tarp 

Seifdrr priktiki, spec. MOTTrarikTriiar riėina* taįp greitai
Ofisas 2652 WEST Syth ŠYP/JET 
' ,T»į PR: 8-1223

kaip Europoje ar Amerikoje 
bet kai šutTnki’ traukinį; einraw-

nys bent porą šimtų mylių ėjo 
pačiu, vandens pakraščiu. Tuo 
tarpu dešinėje buvo tos pačios 
Sibiro lygumos išvagotos upe
liais ird didesnėmis upėmis. Vė
lomis augo miškai, dažniausiai 
beržai ir pušys. Sibiro miškai 
skiriasi nuo mūsiškių tuo, kad 
medžiai labai aukšti. Jie stie
biasi į dangtį kad vasaros me
tu galėtų pasiekti stipresnį sau 
lės spinduliu. Beržai ir pušys 
tiesios, veik be šakų, o viršū
nės papuoštos plačiomis šakų 
ir skujų kepurėmis- Jaunesni

neš< į e£ero pakraščius dumb
lo, kuris pristabdo vandens ju* 
dėjimą^ Tose vietose yra dido
kas skaičiui sabi Xuo didžio
jo upelio tfspk nvs pasuko 
dešinę ir toliau skubėjo upelio 
pakraščiais. /Kskhi jutome, !>et 
vielonife į kalną, jau hu- 
'o sunkiau vežti didokų vago
nų skaičiiil Kiek lolhiu į ežerų 
įteka kitos UįMs. imančios sa
vo VaYridėri^ išdidoko žąsų eže- 
ric, guliiiėiri gerokai į pietus.

Pasuko niib B:»i kala. į važia* 
voniė AririVė•• kraštų, ligas va- 
landas tratt!<ftiys slinko pirmvri 
dVdblVu sleriiri, o vienoje viė-l 
lojė jis buVo vis a netoli* Man- 
kv/ff’rzczS dt^rtr,: ir nakt..Sųf efe 
džiurijos. Tarauki nio patarimu j 
foj^r pasakojo, kad esaine ptr 
čl’abiė Maridžitirijos pnsiėriyje 
Dari triliau' jia\ ažiavus,. p ašie 
kėme ir ‘Anti ro upę, Turi ilgus 
melus buvo siena tarp Kinkos 
Tr rust) Valdonių sričių.

Cž poros dienų ir nakties, 
pasiekėme Chal arovską, didė
lį ir senų rusų miestų. Rusai jį 
įkūrė septyniolikto šimtme

čio pradžioje. Ten turėjome pro 
gos atsikvėpti ir pamatyti nries 
la. Teri mus, turistus pasitiko 
Priturint o afetovai. kurie mums 
nurodė hotelj ir papasakojr 
apie Chabarovsko didesnes vie- 
taš. Mane pasitiko Ii;turisto 
atsTovc Ana Repina. Ji labai 
džiaugėsi, kad net is tolimo? 
A nierikos j Cha b a rov sk ų a t vy
ko turistai teirautis apie gali
mas turizmo sąlygas. Chaba*

rovskas labai panašus į Irkuc* 
kų, ta pati pramonė n ta pati 
tvarka. ;

Reikia pasakyti, kad kelio
nės mėht Sibire dHas lUivo gė- 
ras, tatp 70 ir FaF^Kikik^ Mari 
pasakojo, jog tai phtn gražiau 
sias iriefas. žiemok Sibirė sal
ios, reikia* prie jy priįhasti.

Pabuvos pora dienų Chalkr 
fovskė, vėl ^ėdoin’ė į traukinį 
ir vaziawirie trėsihi į piiėArifr. 
Man foko vakiribtf su iiėliaik' rti 
šals valktk'lMJs thVn'atilk^^k it 
teko išsileaibėli įvaiViaiš lh!auu 
sihiais. ‘

Sibiro traūkinitiose yra ręsto 
ranat, knHUoj>c maiste riėbTari 

į gus. Gari gerai paV'aVgyti. Teik
tai išgerti' nieko* riėgali’,* ries va
gonų1 rcMbraritfos^ riėrs aitris 
ii dėglihvs. Jeigu Icėlėiviai ribn 
išgerti’, tai’ tbri skubėti f didės 
nes stotis ir ten nusipirkti 
aJaus. Aš stebėjausi, kur tie 
/menės skuba su -ųsač:ais. Pa
sirodo. kad jie stotyje gali nu
sipirkti alaus ir atsinešti į trau 
kinį. Vienas keleivis ir man 
pasiūlė puodelį alaris. Jis ge 
ras, gana stiprus ,bet man ge
riau patinka airiėrikrėčhi. Prie 
Jo esu pripratęs.

Važiavę kelurias dienas ii 
naktis Sibiro traukiniais pasie- - 
kėme Nachodką. čia buvome - 
susodinti į sovietinį keleivini j 
laivu, kuris irius nuvežė į Jo- 
kohamą. O iš ten pasiekėm^ 
Tokijo, kur sulipohie į lėktuvų* 
i rpasiekėme Chicago.

ŠVEN RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
IEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pasirenk” pasitikti savo Dlav^*. — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir Šventais tik tada, kai Žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa> 
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo Buo 
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per \isą .ii 
kusį gyvenimą esame prirengiami. dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin- 
go j e karalystėje.

YV, KASTO TYRINtTOJAF
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

Mažeika Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
fljŲĮfr Mašinoms Vieta 
yįSįį1 Tel. 737-8600

Tel. 737-8601

SS

EUDEIKIS
-J

*GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA': LAIDOJIMO IŠTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

medeliai1 turi šakų, Bet kai* a'j-Į 
ga, tai, iriatytį. jaunos kmnfe- 
no šakelės nūdžūista* ir nuby
ra: Sibire yra daug miškų, bet 
jFo retesni; negu Amerikoje'ar

priŠO^VAU: pirm., antiad., treoad. | tį priėšTriga' kTvptihii, tai atro- 
fr.pėakkM ir e-S vąL vak. S^štadie-j do? kad jįė rabai\škuba.

kita’ . . . . .. -
Lietuvoje.

Be iriišku ir aukštu riiedžiu,

c peakt. 2-4 
aitir-2-4 vat popiet ir Etų- laito, 

pagal susitartai^.

f

ORTHOPED A2>FB0 
Aparatai - Protezai.

Pro langų: gali matyli 
kryptimi einančius ke'^iYmiys Lietuvoje. ; _
ir prekinius vagonus. Jeigu švie ]
&u„ tai kėfgi'virriuoiie: gali in'a- dešinėje vieetomis matėme;aukš

Jd/ban-Į slovinčiušt kdeivius.t/6e;<’ tokas; kalvas i? net kalnelius 
,<M"^’ p"ekiniai Vagonai, taii yjsi .pfl^. ftpaugiisit^ dideliais., miškais 

. .. • • -ni Ko]įįjg: rMūins= pasako^/ kad*yrb
sihUcu liūtu.< pasakyti,- nes -vi-'rQhjtniadabaho viršūrtėAl bet’jas-' 
sur apmtiših - lentoluis^ Gal iuai&hie likPaT /
lengvai pamatyti-i^-jžiifitėHivc- 
jsairius medžius. ’

Tarp dviejų poni bėgių., yib

Vat _ _ ______
Uw 9ir»įt 63rd St. Chiįįį'v'C60629
' j ' pR'oyct .

•PERKRAXISTYMAf . r#E L ; i
j

Leidimai — Pūna apdriuda 
ŽEMA KAINA ‘ "

T.I.WA5-8063

-į

MOVING
Apdriust'as p«rfcrmtym«t 

tt 

antXAas viEoKCs ' 
1ft. Zl&VSfi irtf 37W996

•Sėkėnr Baikalo ^ahdėttš' iki 
Į Baik aiški" -Pfrbttj; kur’:bari^b« 

pradeda plakti ežbrb leriišiiį 
toriiis įrengti iešmaf, ksftf viė- lit Jt>je rietbjr f ežėra

’ riat> traukiii‘vs> galėt# pereiti į Bolšaja Rėčka —A Tjidy- J
kitą IfnijQ. T<W la£at ge-. «s uPeli»- Matyti, -ka<L jis-pri 
rai apsk«ičnibta: LiYkaS? Jeigu! 
vienas traukinys, užėjęs į K! 
tus begins, ten panorės" ilgiau- • 
patupėti, lai sekantis traukinys

STASYS ZINKEVIČIUS
Gyv. 4103 S. Campbell Avė.

'Maė J1978 m. rugsėjo. 3' d., 8:55 vai. ryto, sulaukęs 61 metų. am-, 
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Klykolių bžnkm., Akmenės valse., Mažeikių 
apsiris r'- 1

Amerikoje išgyveno 29 metus. . . * , • /.
Paliko rriiliūdę: žmona Emilija (Jasūtytė); 2 dukterys— Elena, 

4r Eugenija Zembos, žentas Anthony,,2. sūnūs Walter, marti Ma
ry, ir Vincent, 2 anūkai — Peter ir Mathiew bei kiti giminės, drau- 

"’gm- ir pažįstami. L, ‘ ?.* u ' •
Ji. • Kūnas pašarvotas P- Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California Ave.

" prašome nesiųsti: ' - ' * . > : C -
' r Ketvirtadienį; rugsėjo 7 dieną 9:00- vaL ryto bus lydimas is 

koplyčios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulin- 
' ;!gų pamaldų busėlaidojamas šv. Kazimiero kapinėse. .

K a Stasio Zinkevičiaus giminės, draugai jr pažįstami
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavima. ir atsisveikinimą.

» - . • Nuliūdę lieka:
V r Žmona, dukterys, sūnus, gimines.. ,

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Kišu siiiarkūihu jaiiV kirš" f no'- 
Jde^.

r F

itADTJO ŠŠMOS VALANDOS

Viwif finfrimot tf WOPA, 
' T49b*ldL A. *t

Lnt^n^į’ ano jftr-
madiemo iH iteši^tadiėhid 3:00 
-=3:30~ vat popiet—Šeštadieniais 
ir s^hkdiėhWW 8^30 iki 9:30 

rytd?
Yedėla* Aldona Daukut

/ YM: Hfofloet «4l/ 

>15? Še. MAPLEWOOD AVI.
CHltkGCf, IIX-

----♦ »-

Didžiausios kailhj 
pdfiririkfiwasTjg^?

^rndaitt»u ( Q&fc) 
f/\^A.li*tcrl tartfatat< 
f/Tl/Tk- <2htaa#> ■ 

$M^0tMANA

tf744S9

(ft*)

S/rteSFtxswErnttoeoi

- iSL UM AixtfttfK karte 
ftlA'Q ti/^kyt?y^7eftt<^ 
iofne atsiųsti jų\a<fre^ti<. - J#ė8 
jiems sitį^fiie NaujlfitjaS dvi sa
kaites nemotšmif.

Žuvauti prie Ėriitalo' irius; 
nuvežė Ė’usaTš, Bet ^au sakyti,’ 
kad tada ežerB mes nematėm. ’ 

» Jau pakeliuje į ežerą pradėjo’ 
į Nriėtf IČaV j^ivažfa^oiriė prie 
patiės ežėfo^ taf lietūs“ pHtė py 
fe Bfeivdm pasiruošę pasigauti rė

zriVrės. btT kapilbifes' pnsa-į; 
kė, kaxf nieko rieKtefe iš žrikla-» 
vimo. Jrriė tokio llėtaiis jis-mūs 
nuvežė i naujai pastatytų Bai--į 

įįkalo viešbuti.-.Visko ten buvo,4 
bet žuvis buvo part skariiausia. 
Buvo nfužrka’, btri’o’ š^ikfar, B’u-‘‘ 

į; vo proga pasižiūrėti į raina!. 
. įfearkafo’ varixfeiif ITetaris inetu.!j 

* |Įj ta pat| Viešiurtf medauk ritė-f 
ri estu r frirė j^1 nWYazi riboti i¥ Ti'-į 
na* f/našriitė, Slėftėjri'si už rtr • 
su jffrėrvro, bėt* ja*r frifcrirb rei
kalai sumaišė medaus mė } 
uesį. Vietoj Baikalą, jY išskrido^ 
į ATeriYK “popTerirr tvarkytu”, jį 
Josios riiėn'no praėjo be Baika-;’ 
lo mėcFatfš.

Ilgon kelionėn iš Irkucko iš-s 
važiavome I rauk iri iuL Jis Ve g 
rims nu vėžė prie Baikalo, helį 
prie vandens ncprifėido. Ji>F k , ....... . iirius apv'cz.’ aphrikm visą p^e-; 
finj fefiato tfaTąy ė vėliau širt 
tiesė į š/aiAę pn'gaf phč?us Bai-j 
kalo pakraščio. Iš rrfti galėjo
me matyli ežerio vande-j 
rif, ėcfkarčFais prApfau
kiantį žveju Farvelj.

Kada apsukome Baikalo ga-j 
lų ties Sliudir.nka, lai IrajuJu-’ 
jrys pasuko j šiaurį o ežcėfcs’j 
matėsi Bt katrFfryo* F<rWgo. 
turėjome pniTGfc pamatyti ehrž 
rą ir ju vaadi iižy nex trauki- 

’ * ■ - -“'5 - ~ — i

I

. MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

•Mums1 pasako  jei/- kad1 .tai* yri*

NARIAI: AMBULA'flftf 
PATARN’A'VI 
•Kas dW4 
IR NAKTŲLietuvių 

Laidotuvių 
Dfnftbfių 
Asaociacijo*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AJKStž AOTOSfOBILHJIS PASTATm

CYCLE TIPS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FŪNERAL ĖOflfĘ 

2533 W. 71st Street 
1410 So. 50fh Afe^ Cicero 

Telef. 476-2345

The. Right Fuel Does K Better Job For Your Engine"
Getting the most out of and . power, these varying 

compression ratios deter
mine the type of fuel for 
your motorcycle.

Unleaded or premium 
gasoline is recommended for 
most motorcycles and the 
“octane rating” should be 
at least 89, with 91 the pre
ferred rating.

Using the wrong type of 
fuel will result not only in 
poor performance but can 
cause a condition called 
“knocking’' which can even
tually damage your engine. 
This situation will occur 
when a rider uses a fuel with 
too low an octane rating. As 
the engine fights for power 
from this under-rated gaso
line, the temperature rises 
in the combustion chamber 
causing extra pressure and 
self ignition of the fuel in 
the ’ combustion chamber. 
This of course works against 
the proper timing of the fuel

burning process and also' 
increases the heat which the 
cooling system must dissi
pate. Both, these effects 
cause damage to the engine.

You’ll know when your 
enginė starts knocking. As 
you accelerate, especially 
through the low gears, an off
beat and repeated pinging 
will occur. This is your en
gine knocking and should be 
avoided. Check your owners’ 
manual again for the proper 
fuel recommendation.

The experts at Kawasaki 
want your motorcycle to 
run smoothly and trouble 
free for many, many years. 
Using the right fuel for 
your bike is one way to in
sure against difficulties.

(Editors Note: This is the 
first in a series presented by 
Kawasaki dealing with the 
fact that safe, smooth motor
cycle operation is more than 
just turning the key). •

your motorcycle requires 
the use of the right fuel for 
yput particular engine. 
While most* owners’ manuals 
will give the' tiecKmcšd mfor- 
matiori about using regular, 
ethyl or unleaded gasoline, 
they rarely gQ.on to explain? 
how one differr irom an
other. Also they don’t ex- 
plain exactly wha£ happens 
in the combustion chamber 
of your engine.

<The experts at Kawasaki 
Motors Cot^., U.S.A., from 
their Santa Ana, Calif., head
quarters, want you to knoW 
what happens when the 
engine runs, so you have a 
better working knowledge 
of your bike. This in turn 
will help you diagnose pro
blems and help, you keep 
your motorcycle running 
smoothly for many years to 
come.

hr < four-stroke engine 
the fuel is drawn into the. 
cylinder from the carbure
tor by the down-stroke of 
Ute Rifton. The pifton’S 
upstroke then compresses 
the fuel which is ignited by 
tire spark plug, causing the 
compressed fuel mixture to 
ignite and force the pistonr 
downward, creating the 
pKWer of the engine.

Problems occur in this 
eyde whetr the wrong type 
of fuel is used. The “octane 
rating** of the Kief indicates 
the relktivJ quality of the 
various blends of gasoline. 
This octane, rating sithply 
iriessures the ahtt-knock 

of k specific gaso
line. The proper fuel is 
determined by the amount 
of cofcaprestion in the cotn- 
bUstfOn chamber, and jast 
as motor^cles differ in she KZ650 and dn the pump is posted 89, the “octane rating.”

i

TURIMI 
kčKYčiAi 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LJCBANAt'ŠKAS

A07 So. LITUANICA AVENUE. PEone: Y Arli fa&i

1446 So. 50th Avė, Cicero, HL Phone:. OLympic 3-1003

Unleaded or premium gasoline far recommended for 
most motorcycles. Here the rider fills up with unleaded fuel, 
which is s’Cgested in the owner’s manual for his Kawasaki.

GEORGE F. RUDMINAS
3119 So. LITUANICA AVĖ. T«L:.YArfe

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWTCI7

2424 WEST SMir STREET REp»We 7-I1IJ
2314 WEST 23rd PLAC1 Yli fįrffc '
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, HMta, l^L »74^tW *

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVĖ- PHw«: LANy«4te M5?t

■ »<*»-

M54 So. HALSTED STREET Phone: TArda T-1IU
u> MM

9 ~ oncaoc <. axWedne^y"<^ptemB  ̂J? 1*7*



TRUMPAS

— Ponia France.v K’umbis «š 
Marquette Parko tvarkys Lui
nus šulnio reikalus Naujienų 
pinike. Jai padės ponios — 
Helen Kijauskas Nancy Sai'lo
si ir Stella Danišku. Stella da-

ste Fh«r.:doj<, l’< t atvažiuos ( 
kugon į Naujienų pikniką. J 
bus šį sekiųadienj, rugsėjo 
d., Polonia sode. Visi malm; 
kivečiami dalyvauti.

—Charles Bukaveckas iš Mia
mi, Fta., atsiuntė tokį laišką: 
“Prsiuhčiu čekį $90 veraės ir 
prašau jį taip padalinti: $50 už 
Naujienų metine prenuinenilu. 
Ji baigiasi rugpiūčio <8 d. Ukn- 
tis lai būna laikraščio paramai. 
$40 prašau perduoti Kairio ir 
Bielinio paminklo fondui. Aš 
juos abu asmeniškai pažinojau. 
Kol Kairys' nebuvo įsikūręs A- 
merikoje, teko keletą kartų ji 
sušelpti. Beet kai jis sustiprėjo, 
tai man parašė laiškuti su pa
dėka, kad jo parama aš dau
giau nesirūpinčiau. Tas velio
nio laiškutis dar ir dabar pas 
mane tebėra. Linkiu Jums ir 
bendradarbiams viso geriau
sio” Dėkui už laišką ir už au
kas.

naujus dv.dešimtuosius mo
kslo metus rugsėjo 9 d. 9 vai. 
ryto MuKuy mokykloje, prie 69- 
Įos ir WashlciKiW. Mokykloj vei 
kia vaikų darželis bei parengia
moji klasė, lą dienų 
struojami mokiniai, 
prasidės rugsėjo 16 d. 
Mokyklai vadmauja 
rius Julius
tė E'indokienė, pradinės mokyk
los vedėja Irena Bukavecklenė, 
inspckUirius Jonas Bagdonas, 
renginių \adovas Vytautas Gu- 

10 taušku-. Kiekvenas skyrius bei 
-,i klasė turi savo mokytojus/ tik 

dainavimu ir tautinius šokius 
I noko atskiri mokytojaL

— Anna Vclienė - Schwager 
iš Brookfield, ll.; ilgametė Nau 
jienų skaitytoja, nesenai atšven 
lė 91-mus amžiaus metus. Ji 
tvirtinu, kad jai -priklauso se
niausios Naujienų skaitytojos 
titulas.

bus ^egi- 
Pamokos 

9 v. r. 
direklo- 

s sirku, vicedir. Dana

— bendriems raštinės dar
bams reikalinga tarnautoja, ga
linti rašyti mašinėle. Geros dar
bo sąlygos, maloni apb’nka.TcL’ 
847-7747. (Pr.) j

— Norintieji studijuoti pianą 
arba akordeoną prašomi skam
binti rytais muz. A. Jurgučiui 
tel. 471-0985. (Pr.) j

— Lietuvos Dukterų Draugi
ja, visuomenei pageidaujant, 
suruoš “Atsisveikinimo su Va
sara” pobūvį narėms ir sve
čiams Marquette parke, Cah- 
fornijos ir 71-inos gatvių kam
pe, sekmadienį, rugsėjo 10 d. 2 
vai. j>opiet. šiltų valgių, kavos 
ir pyragų užteks visiems. Bus 
keletas stalų ir kėdžių, bet at
sargai prašoma atsinešti ir sa
vo kėdes. (Pr.)

N.mal, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prea’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

— Jauniu tinklinio rinktinė 
“Neris” laimėjo Čikagos mies
to šempionatą. Rinkinėje žai
džia K. Brakauskas, R. Blin- 
strubas, K. Degutis, A. Degutis, 
B. Yerkes, L. Jonikas, J. Kižys, 
E. Saliklis ir M. Neises. Ju tre 
neris yra Zigmas žiupsnys.

— Kr. Donelaičio pradinė ir 
aukštesnioji mokyka

KAS VERTINGANAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

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

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

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lusurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

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.

RUGSĖJO AŠTUNTOJI 
MARQUETTE PARKE -

Tautos Šventės Rugsėjo 8-ios
trądiciniam * proga, Lietuvių Bendruomenės

- -i \ / . >. . . . , -r.
— Marquette Parko lituanrs- nu susirmknng. Nariai prašo- 

tines mokyklos mokinių regi- mi gausiai dalyvauti. Bus ren-1 
stracija bus rugsėjo 6 d. ir 7-d kami darbininkai J 
nuo vidudinio iki 2 vai. popiet banketui Ir parduodam! bilietai Marquette Parko Apylinkės Vai 
parapijos mokyklos 106 kainb,,|į minimų, bąnketą. Po susirin- dyba (r.) rugsėjo 10 d., 10 vai.

10 min. iš ryto šv. Mergelės Gi 
mimo lietuvių parapijos aikš
tėje kels vėliavas. Po vėliavų 
kėlimo —iškilmingos pamaldos 
parapijos šventovėj. O 1 vai. 15

mi gausiai dalyvauti. Bus ren— Cicero lituanistinių mokyk
lų mokslo metai pfąsidė$ rug
sėjo 9 d. 9 vai. pamaldomis šv. 
Antano parapijos bažnyčioje,!.... .v ... ; if - - . . .ViPo pamaldų mokiniai'Jr'moky-!}ejlmas ls P1"^ Puses- ■ ; [kūno - va^ V. C.nka 

tojai renkasi į lituanistinę kla-| —Vytautas Beleckas iš Brobk-j JAV LB (R.) Cicero Apylin-
sę. Tėvų susiiinkimas bus i’ug-į|yno išsikėlė į naujausią lieju-r v^dyba rengia Tąutps Šven
sėjo 6 d. 7 vai. vak. mokyklos? ----- -- g
mažojoje salėje.

— Melrose Parko lituanistinė 
mokykla pradės mokslą rugsė
jo 9 d. 9:30 vai. ryto Sacred 
Heart mokykloje. Ten pat bus 
tėvų ^susirinkimas. Informaci
jas teikia mokyklos vedėjas, 
tel. 344-6649.

viską koloniją Sunny Hills, Fla. 
Jo dabartinis adresas yra: 540 
Ambasador Ct., Sunny Hills, 
FL. 3 2428.

— Našliu klubas rugsėjo 7 d. 
1 v. p. p. šaulių namuose, 2417 
. 43 St., šaukia poatostoginp na

— Irenos Smieliaiukienės va 
dovaujamas tautinių šokių an
samblis Grandis pradės naują 
sezoną rugsėjo 8 d. 7-vai. vak.{ 
Jaunimo centre. Priimami nau-j 
ji nariai ir kviečiami atvykti i

pradės ‘ repeticiją.

Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi. i visus skal' 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškoj spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant; . tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos* išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo t ir visuotino lietuviŠkų^reL 
kalų renesanso.  1L.. '' »-r

REAL ESTATE

2625 West 71st Streettės minėjimą s.gi. rugsėjo mėn.
10 d. 11:45 vai. rvto šv. Antano . ■ . x . -
parapijos salėj, 1500 Co. <9 St., W P°Piet “ šlluvos 
Cicero, III. Paskaita skaitys mo ei^lar h zi i

t r *rv- Apylinkes Naldvba daly varnakytojas I. Serapinas. Dainuos ... x. ... . , . .. -Cistas-V?uStas. Bus ir vai- pat‘ W ^ošlr)^,a! liečia visus 
šės. -Kviečiame -visus. Valdyba\inar^etteparkieclUs ,ga“Siai * a 

". į-i ! p lyvauti, prisimenant Vytautą
r’-. ■ ; Didįjį ir šv. Mergelės ^apsireiš

kimą Šiluvoje. Ponios kviečia
mos su tautiniais drabužiais.

J. Vaičiūnas^—pirm
J. Bagdžius,—vyk d. vicep.

i t y p i s t ; \ :
Federal Reserve Bank has. several imme^iątp openings for

good accurate typists in the following area: 
TELEGRAPH, ./
AUTOMATION SUPPORT 
BANKEXAMINATION 
FISCAL AGENCY

Korektūros pataisymas
rugsėjo mėn. 5 d. Nau

jienų Nn.203 skyriuje “Lietuvos
Entry level, as .well 'as-intermediate position ar e available^ dok^rąentai pradzio

“J We offer a liberal beftefit packageiinclutfing tuition assistance^ 
. dow ;cost medial: insurance>■-snksidized-^feteridj and •Retirement- 

progwn.j For iriiEŠediafe-. consideration -^pFly Trf^fer^dii 
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je ir p&bdįgd;e buvo4atspausdinta 
pavardė ^Vaiiušis, b turėjo būti

Uį[ V9S&S1S.

• 'MACHINISTS

, XT .. J , - , . J Growing comp^yznpw^hMitgc^^ienced-'inachinists tdskaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie:Pla-: . : .r..
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. ’ runeengipe lathes & \• ' 4 ė

; - si ėįūžč ..
V !■ ‘ •< 1^ Gentėr\’k4Si^? ?

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

O p. a <A £Uįj9r n u; u 
y1 • w£Mihwierir ~ ' *1 
CUSRlW^RIP
DENTURE ĄDHęSiyĘ

comfortably up to 4 days

tei. 737-7200 irbi 737-8354

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

T II I I ■■ 'I,
i ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
i Turiu Chkaęos miesto leidimą, 

Dirbu Ir užmiesčiuos* jrctt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559

HELP WANTED — MALfe 
Darblninkv Reiki*

AUTOMATINEI SRAIGTŲ 
DIRBTUVEI 

REIKALINGI
» B & S Mašinų operatoriai ir 

Setup,
• Hand Saw operatoriai.

Milling mašinos^ operatoriai,
' c Drill press operatoriai, 

Viršlaikis. Apmokėta - apdrauda______ . ir
kiti./priedaL-Truputi kalbėti, angliš-

F M.' SCREW MACHINE
* products

1800, N. 15th Ave., 
Melrose Park, Hl.

v Tel. 681-0051/, , .

12—BC M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
TIktdi sn pusmečiui automobili* 

-lability *pdr*udlm*a pensininkams 
Kreiptis

4M5 ASHLAND AVĖ.
52M775

LAIKRODŽIAI Jr BRANGENYBEI

Pardavimai Ir Taiiynua - 
2646 WIST ittk STRUT v ri

Tfttofe RIwMfe

Siuntimai i laėttįVąr

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio  J c 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, teL 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji tarės progos būti 
svečiais puikiame motelį e prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais. ' į

• Mūsų 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. ;

SUSIRINKIMŲ,

BINDERY—Excellent opportu
nity in business - forms. Bindery 
Shipping Dept. Insurance and 

Į profit sharing. Acme 664-0854.
213 W. Institute PL Chgo 

An equal opportunity employer

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

49
*

It

1

M. i I M K UI 
Notary Public 

INCOME TAX SERV1CI 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį hlankaL 
■■■■«

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką. \ r

~ Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimų įkaityto jų reikilass 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 50601

* 15 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.

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

v"; • ~ ' -

Naujienoms reikalingas " ....... ~ ‘ "
LINOTI PlNINKĄ S-

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

V bietuyių> Moterų Draugija Apšvie- 
jta rengia narių 25 metų pagerbimą

- įsekmadienį rugsėjo 7 10 d. Pradžia
- 2:30 vaL popiet David’s valgykloje, 

3100 S. Halsted St. Narės ir svečiai 
maloniai kviečiami atsilankyti. Bus 
skanūs pietūs ir maža programėlė 
Kviečia rengimo komisija ir valdyba’.

Rožė Didžgalvis, rast.

CONCRETE CONTRACTORS
Experienced men only. Wantel 
to pour garage floors arid dri
veways. North & west areas.

PIERCE BUILDERS 
į 530-1900

Adresas

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

Pavardė ir vardas________________-____

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

Pavardė ir vardas _ _____________________________________________

Adresai

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites Fuslpa. 
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

■ -----------------------------------

Pavardė ir vardas______________________ * ________ ;_______ ;

Adresas ______________________ .__________________________________

Pavardė ir vardas

Adresas
,>3|K

PivTirdė ir vardas

HA 1-6100.

MARIJA NOK

CMMU rttair frtirfr
MĄŪTAS H BUROPOt lAMMLIU. " .■ 

r . * > j s. - . i ‘ • e V‘ eA ’ ' * <

v

Cosmos PĮtpėls ĘtpFejs Ijbrp.
ii ir. Jfeif *— V«<. wa s-tr
i t*. *4 ęffžec nt mm*. —

. “LIETUVOS ĄiDAF
, KAS BMZBZIONYTE,

HlOGItAMOS VtDilA
/ Pirmadieniais ir antradieniais 9:06—9:36 Vai.

Penktadieniais 9:30—10 vaj. vak. ” ’
Visos laidos iš WOPA stoties, bengi 1490 AM.

vak.

2646 W. 71 ii Chicago, llliholi Įįfoty

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

con- 
solid

ELECRO-MECHANICAL 
TECHNICIAN

5 years experience. To build 
trol panel, circuit boards, 
state.

Assembly of machinery. Must be 
able to read schematic and have 
own tools.

Apply in person.
GEO. STEVENS MFG. CO., INC.

6001 N. Keystone
Comer Peterson & Pulaski

(2) PRESMEN. Heidelberg off
set 4 — color Bobst, die cutter. 
Need experienc. knowledgeable 
men willing to accept responsi
bility. Folding carton company 
locat. in Chicago. Call 585-2090

CbH Frank Zapolli 
W.9Sfh St 

GA 4-4654

State Farm Life Insurance Corroany

FULL TIME
MAINTENANCE

MAN
Experienced preferred, 

alert, dependable and over 
old.

Full benefits.
Call HAROLD DAISY at 

or see BOB TIEREY:
2242 S. Grove
Chicago, Bldg. No. 4

(Half block west of Canal, 1 block 
south of Cermak Rd.)

must
18 years

be

243-8373

CALES & REPAIR
1 full time mechanically inclin
ed individual * must like to talk 
to people * for sales & repair of 
vacum cleaners in store only. 
Experience helpful. 677-0484 

AUTO RODY and FENDER 
COMBINATION MAN 

Exerienced. 
Call 776-5888.

RENTING IN GENERAL 
N u t m o s

IEŠKO asmens prižiūrėti laundro
mats Bridgeporte už 4 kambariu bu
tą, duodamą veltui.

Skambinti 367-4219.

Machine operator & Die Set-ups 
Some tool repairs. Shop exp. on 
smal parts. Downtown. Maturi
ty helpful. 738-0433., Aft. 9:39 
am.

PUNCH PRESS &
BRAKE PRESS SETUP

Pa l

HELP WANTED — FEMALE
I_______ Darbininkių Reiki*_________

STENOGRAPHER
Experience stenograph, typing and 
phone contact for President of Com- 

! pany. Ability to deal effectively with 
other. Salary, proft. sharing and 
other good benefits.

Call 733-1919 I. Snyder 
KRAFT CHEMICAL CORP. 
917 W. 18 St.

Reikalingas 3 metu patyrimas, 
geidaujamas užsakymu dirbtuvės —S

SETUP MEN (2)
Minimum of 3 years experien 
ce, preferrably with punch 
presses, but will train. Must 
speak and read English. Excel
lent benefits including dental.

AMERICAN GASKET & 
RUBBER COMPANY 

9500 Winona 
Schiller Park 
678-3550

j vybės draudimai, apmokamos 
stogos, dalyboj pelnu. Nuolatinis pil-į 
no laiko darbas. Reikia suprasti irjj 
kalbėti angliškai.

AIKCO MFG CO.
11500 Melrose/
Franklin Park, Ill.

Skambinti angliškai 451-0700.

BAKER FULL TIME
NIGHT FINISHER GIRL 

3 NIGHTS
DUNKIN DONUTS

15U Irving Park Rd.
Hanover Park, 289-1060

WOMEN
ROOFERS

Must speak English. Prefer experien
ced flat roofers or will train quali
fied men. Brookfield location.

485-2300 z 
EOE

Applications being taken for 
full time factory 7 AM-3:30 PM. 
Apply in person.

' JOHN V. LUCAS 
6464 W. 51st St.

- naujienos, CHICAGO », IU,Wednesday, September 6, 1978




