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Vėliau prezidentas išsikvietė Egipto prezidentą 
Sadatą iraptdrė visą pasitarimų eiga

WASHINGTON, D. C. — Amerikos laikraštininkai ir radijo 
bei televizijos atstovai būtų norėję aprašyti pasitarimų eigą, bet 
nei vienas laikraštininkas neįletidžiamas į David vasarvetę ir nei 
viena agentūra nežino, ką suvažiavusieji valstybių vyrai aptaria.

Visa eilė reporterių bandė priartėti prie David -vasarvietės, bet 
griežtus įsakymus turintieji marinai nepraleido nei vieno isgar- 

.-sęįu^io^laįkiaščių korespondente ar radijo komentatoriaus.

Pranešimai eina ii 
. ■/- Washington© 

X.

Visi pranešimai apie prezi
dento Sadato ir premjero Begi 
no pasitarimus skelbiami iš 
Washingtono, Baltųjų .Rūmų 
spaudos kanceliarijos. Pirmiau 
šia; buvo paskelbtas prezidento 
(karterio pareiškimas apie rei
kalą abiem pusėm .daryti nuo
laidas. Prezidentas aiškiai pa
sakė, kad. be kompromisų, ne
gali būti sėkminga nei viena 
žvarbesnė konf er enci j a. - Buvc

’"' paskelbta; kad prezidentas pra-
. ,‘dėjo konferenciją, bet iš antro [j. . J ' '^7- v i \ dieni žinojo, kad uraganas EI^ pranešimo paaiškėjo, kad preE . .. °.

kompromisus, rasti taikos ša 
lygas, užmegsti gerus, kaimunus 
santykius, pradėti prekybą ii 
vieni kitiems .padėti. Preziden
tas Sadatas būvą nuvažiavęs į 
Jeruzalę ir pasiūlė Izraeliui tai 
kos sąlygas su Egiptu ir si 
visais kaimynais arabais. Sada 
tas reikalauja, kad Izraelis pa
sitrauktų iš visų karo metu 
grobtų žemių.

uz-

Naujoji Škotija 
laukia uragano
į » 4 V ► i-*' K K i - -

— Naujoji Škotija jau sekma-

Mi

NIEKAD NEPIRKAU JUODOJOJ RINKOJ BEVERCIV SOVIETINIŲ RUBLIU
Prieš Crawfordq liudija jo paties ir 

sovietų valdžios tarnautojai
MASKVA, Rusija. ■— Nesijaučiu nusikaltęs sovietų įstaty

mams. o man suke-lta byla vrra paremta gryniausiu melu, klasto
tais dokumentais, — teismui pareiškė F. J. Crawford, Harvester 
Co. atstovas Maskvoje. Jis paneigė prokuroro tvirtinimą apie 
rublių pirkimą juodojoje Maskvos rinkoje.

Balandžiams reikalingas 
tirštas oras

ŠKOTIJA. Anglija. — Praei- 
tą pirmadienį balandžio mėgė
jai surinko apie penkis tūkstan
čius balandžių ir išvežė juos 150 
mylių į šiaurę. Kiekvieną metą

Keliautojas Vladas Rasciauskas Baikalo'rzen) pakraštyje. Nuotrauka padaryta stotelėje, 
traukiniai sustoja dešimčiai ar 15. minučių; Plat oriuos viduryje stovi pats keliautojas, o toliau 
matosi miškai ir Baikalo vandenys. Foto turėjo e ti su vakarykščiu rašiniu, bet nesuskubta pa
daryti.

kur

traukia tiesiai ju kryptimi.
f ■ Attridienio rjU jau (pradėjo lyl 

vykusius x- « r.. \
... k paTS,uraH-

■ f;^;įgajįasc jdar zemęs’ nepasiekė/ Iš ' 
L, J PietųAmerikos/Ella traukė-tie* 

£§įai į Naująją Škotiją. Uraganas 
. .. 1 pastovėjo,'ties N. Carolina 300

. Anfrk^pra«ęsimas s'd^<>-2?<a^'LmyLLų atstiimoję nuo krantų. Ma 
prezidentas įtikino >tsuvažiavu nyta, kad jis, pastovėjęs, gali pa 
sius ajstovųs, kad jie.gali laiš^^ į ^orth tįsima, bet jisi 
vai keltu xisus klausimus; nie- patraukė į vandenyno vdurį ir 
kas jų kalini neregištruoja ir pasuko'tiesiai į šiaurę. Pačiame 

uragane siaučia smarkūs vėjai,

•'ATSTOVAS DANIEL J. FLOOD
C *•**» -« . - c —

^.vykusius Egipįk>^ _ _ 
tovus. ♦ ’

į konferenciją. Pats preziden
tas nedarys • jokių pareiškimų, 
pinna nesusitaręs sį preziden
tu Sadatu ar premjeru Beginu. 
Vietoj formalios konferencijos, 
prezidentas Carteris pirmiau
sia pasikvietė į savo kabinetą 
Izraelio premjerą ir jam papasa
kojo; apie susidariusią padėt, 
ir reikalą šioje konferencijoje 
išspręsti Izraelio ir Egipto tai 
kos klausimus. Prezidentas Be-

patraukė į vandenyno vdurį ir

siekdami iki 140 mylių į .valan
dą, bet pakraščiais vėjas ne toks 
smarkups.

Korčnojaus nervai.
BAGUIO, Filipinai. — šach

matų vaizbos dėl pasaulinio 
čempiono titulo tarp sovietų 
čempiono Karpovo ir konkuren 
to Korčnojaus praeitą antradie- 

Įnį vėl atidėtos, šį kartą Karpo- 
ginui nurodė sovietų karo jėgųjvui reikalaujant. Taisyklės lei- 
siuntimą į Raudonąją jūrą ii džia abiem žaidėjams po 3 ati- 
pastangas pagrobti Persijos ži- dėjimas, o Karčnoj savo 3 ati- 
balo šaltinius. Arabai mato pa- dėjimus yra išnaudojęs ir dabar 
vojų ir ruošiasi pasipriešinti)iš dviejų amerikiečių mokosi
sovietu grobimo planams.

Vėliau atsikvietė 
prezidentą Sadatą

j Indijos mistikų transcedentinės 
Į meditacijos meno. Tiedu ameri- 
I kiečiai — stephen Myer, 31, 
i ir Victor Shepard, 32, yra nu-

Prezidentas Carteris, išsikal-j Indijos diplomato nu-
bėjęs apie pagrindinius klausi Įkūrimą po 17 metų, bet paleisti 
mus su premjeru Beginu, pasi- ® kalėjimo už užstatą. Anatoli- 
kvietė prezidentą Sadatą ii Karpjovui betrūksta 2 laimė 
jam papasakpjo tuos pačius pa 
vojus ir izraelitų įsitikinimą ‘ 
kad ruošiamas Izraelio su na i 
kinimas. Arabai turi parodyti, 
kad jie nesirengia Izraelio nai
kintu bet X’Ta pasiruošę daryti

j imu iki pdlnos pergalės; jis jau 
turi 4 laimėjimus prieš Korčno
jaus vieną.

Smarkus susišaudymas
Beiruto priemiestyje

BEIRUTAS, Libanas - Pie
Ff* w % 5 < 7

’ “tmiame*“ "Beiruto -priemiesty

< - Izraelis paskelbė pavojaus stovi, Izraelio \ . 
policija ieško bombas nešančiu arabę

WATERBURY, Conn.----- Kongreso atstovas Daniel J. Mood
antradienio vakare paneigė Kalifornijos prisiekusiųjų teismo jam 
primetamus kaltinimus. Atstovas Flood aiškiai pasakė, kad jis 
jokių kyšių neėmė ir niekam neprižadėjo jokios pagalbos kongre
se. Atstovas Flood tvirtina, kad jozraštinės tamautojasf stephem 
Elko paėmęs $25.000 dolerių kyšį ir už tai dabar prisiekusiųjų 
teismas tmautoją Elko prpažino kaltu. Jis paėmęs pinigus už tai 
kad prižadėjo atstovo Flood paramą* Kalifornijoje jau nesančioms 

- mokykloms. Be te, jis pasakęs, kad iš $25.000 jis davęs atstovui 
1 Flood vieną kartą $5,000, o antrą kartą $10,000.

Atstovas Flood Iš Elko

pinigų negavęs f 
Atstovas Flood pareiškė, kad!

jis jokios paramos nesančiom mo 
kykloms neteikęs, su nieku tuo 
reikalu nekalbėjęs ir iš Elkos ta 
riamų dešimties ar penkių tūks
tančių negavęs. Jeigu prisiekusio 
ji teisėjai atstovą Flood apkalti
no, tai jis eisiąs į teismą, nusine
štas visus dokumentus ir įrody
siąs, kad jis jokio kyšio iš Elko 
negavo, icc. Jeigu Elko ir būtų 
tai daręs, tai jis minėtų pinigų ne 
būtų ėmęs. Vietos gyventojai jį ! 
labai gerai pažįsta, šiais kaltini- ] 
mais politiniai jo priešai nori pa- 1 
kenkti artėjančių rinkimų metu. 
Vietos gyventojai jau dešimt kar 
tų Daniel Floodą išrinko į kong

r Izraelyje paskelbtas 
pavojaus stovis

JERUZALE, Izraelis. — Pra 
eitą antradienį rinkoje sprogo 
dvi bombos. Viena nuplėšė abi 
rankas Izraelio policininkui, ban 
džiusiam išjungti padėtas bom
bas. Antroji bomba sužeidė visą 
eilę žmoni ų, skubėjusių rink on 
maisto pirkti. Nustatyta, kad 
bombas padėjo Palestinos išlais 
vinimo organizacijos nariai. Iz
raelio vyriausybė įsakė krėsti ir 
sulaikyti kiekvieną arabą, kuris 
nešis įtariamą ryšulėlį ir bandys 
padėti bombą pavojingoje vieto
je. Izraelio vyriausybei aišku, 
kad palestiniečiai nori pakenk
ti Washingtone vykstantiems tai

«. KALENDORfiLIS
Rugsėjo 7: Regina, Augusta- 

lis, Drungė. Vaitautas, Vaišvi
la. •

Saulėn tęką — 6:21, leidžiasi 
— 716. -

Ailtfcs, vėjuota*,

Pašto tarnautojams 
algų dar nepakanka

WASHINGTON. — Pašto Tar 
nybos ir trijų unijų įgaliotiniai 
antradienį vėl pradėjo derybas 
dėl unijų reikalavimo vėl kelti 
algas, bet po 2 valandas truku
sio posėdžio derybų tarpininkas 

! Harvardo profesorus James Hea 
ly, jau 5 dienas tarpininkavęs, 
paklaustas kaip derybos sekasi, 
atsakė, kad čia ne derybos, o 15 
“raundų” bokslo rungtynės.

resą. Jis pareiškė įsitikinimą,j ^os pasitarimams 
kad jis buvęs išrinktas ir šį kar
tą. Atstovas Flood yra pasiruošęs 
eiti į teismus ir aiškintis dėl kiek 
vieno kaltinimo.

Leifo Eriksono Diena
į Artėjant dienai Leifo Erick- 
sono, kuris “atrado” Ameriką 
apie 500 metu anksčiau už Ko
lumbą. amerikiečiai susidomėję 
laukia kaip prezidentas Carter 
pavadins tą norvegų kilmės is- 
landieti jūrų didvyrį, tikrąjį 
Amerijos atradėją. Pernai Car
tels Ericksoną pagerbė pava
dindamas narsiuoju Norse (nor 
vegų kilmės) didvyriu”. Šiemet, 
spėjama. F.ricksonas bus pava
dintas “vienu iš narsių vyru, ku 

»rie kovojo nrieš neapsakomu sun

URAGANO greitis. — Pirma
sis šios vasaros tokio smarkumo 
uraganas Ella, sukdamas 140 my 
lių per valandą vėjus, praėjusį 
pirmadienį po 35 iki 40 mylių 
per vai. greičiu traukė Atlanto 
vandenynu Newfoundlando kry 
pitimi. Penktadienį tebebuvo per 
300 mylių į pietvakarius nuo Ca 
pe Race. JAV oro Tarnyba skel 
bia, kad patekę į šaltesnius šiau

— Vokietijos socialistų parti- j rėš Atlanto vandenis uraganai| kenybes ir pavojus, tos rasės vy

Įvyko smarkus susišaudymai 
tarp Siri j o kariuomenės ir Liba 
no kariškų daliniu. Buvo naudo* 
jami ne tik šautuvai, bet artile
rija ir rankinės .grantatos. Siri
jos karo vadovybė nekreipia dė 
me šio į Izraelio įspėjimą, jog 
jau metas baigti persekioti ir ŽU" 
dyti Libano krikščionis. Susirė
mimai tęsėsi 40 valandų, apardy. 
ta daug namų ir daugelis libanie
čių (Sužeista.

Nikaraguos valdovas 
apkaltino Vennecuelą

Nikaraguos prezidentas Anas 
tasio Somoza apkaltino Venezue 
los prezidentą Carlos Andres 
Perez esą jis kišasi į Nikaraguos 
vidaus reikalus ir bus atsakin
gas už bet kokį kraujo pralieji
mą. kuris gali įvykti dėl jo pro
vokacijų mano krašte’’, pasakė 
jis. ’

Somoza prabilo po to. kai jo 
žvalgyba pranešė suradusi dau 
giau kaip 300 bombų arsenalą, 
kurios turėjusios būti panaudo
tos prieš jo režimą. Somoza dar 
kaltina Poreza už tai kad jis no
rėjęs prikalbinti Jungtines Tau 
tas ir Amerikos Valstybių Orga 
nizaciją aptarti neramumų prie
žastis. Somoza yra “paveldėjęs” 
Nikaraguos prezidento titulą 
kaip ketvirtas iš eilės Somozų 
giminės narys. 

!■ H 1 -

— Lenkų komunistų partijos 
sekretorius Ed. Gierek stengiasi 
taikiai sugyventi su kardinolu 
Wysinskiu, kurio įtaka gyvento 
jų tarpe yra didelė. Lenkų ka 
riuomenėje yra daug tikinčių 
kariu. 4-

— Kelionių bendrovės, kurios 
sudaro saugias ir patogias sąly
gas vyresnio amžiaus žmonėms 
KELIAUTI, turi daugiau biznio. 
Vyresnio amžiaus žmonės mėgs 
ta pattogūtnus.

jos vadai bijo, ka<f rinkimų me sulėtina greitį, tik Ella tebero-jrų, kure tikrai buvo jūrų vieš-j vietos ir italų Kolumbui įsivaiz 
tu nariai nepakryptų į kairę. I do pilną jėgą. ’pačiai’. Toks pasakymas palieka j duoti.

— Sovietų teismas negali nu
teisti Harvester atstovo Craw- 
fordo. nes sovo kaltinimams ne
turi nei vieno ' dokumento. — 
pareiškė Amerikos ambasado
rius. sėdėjęs teismo posėdyje ir 
klausęs sovietų prokuroro kalti 
nimų ir paties Crawfordo pareiš 
kimo.

Prokuroras teismui nepristatė balandžiai parskrišdavo namo į 
nei vieno dokumento, kuriame penkias valandas, tuo tarpu šį 
būtų pasakyta, kad Harvester]metą visi 5.000 balandžiųdingo. 
bendrovės atstovas būtų parda
vinėjęs dolerius privatiems as
menims ir gavęs keturis kartus 
daugiau rublių, negu sovietų 
valdžios nustatyta dolerio kai
na. Teisynui liudijo Liudmila Ki 
seliova, Harvester bendrovės ras 
tinės .tarnautojo ; žmona. Ji: pa
reiškusi, kad ji pati gavūsTU džių. Niekas-dingusių balandžių 

ir tuns dole- inematė, jūekas jokios žinios ne
rius atidavusi pigių rūblių praneša. .
davinėto jams. Panašiai'liudijo —
ir josios^vyras Kiseliovas.: kuris vjsO potvyniuose 
šoviau valdžios buvo pakištas, |ncjjjo?e tūkstančiai dingo 

' be žinias-1 -
Vakarų''Bengalijoje vanduo 

pakilo 20 pėdų aukčšiau
NEW DELHI, Indija. — šios 

vasaros monsuno lietaus perio
das prasidėjo tiek staigiai* ir 
smarkiai, kad upės beregint išsi 
liejo iš savo krantų ir šimtai 
tūkstančių turėjo viską palikę 
skubiausiai bėgti iš savo kaimų 
ir tūkstančiams nebepasisekė. 
Pirmadienio spaudos praneši
mais, daugiau kaip 15,000 žmo
nių pasdgendama. Vien Kang- 
sabati ir Silabati patvinusiose 
upėse priskaičiuota šimtai sken 
duolių lavonų.

Oficialiai pranešta kad New 
Delhi ir 25 kaimuose išilgai fe- 
muna upę. kuri plaukia pro pat 
New Delhi, randasi negirdėtos 
apimties tvano pavojuje ir ko 
skubiausiai iš tos srities evakuo 
jama daugiau kaip 200,000 žmo
nių. /

Sunkiausiai potvyniuose pas
kendusi Vakarinė Bengalija 
Arčiau Kalkutos pasigendama 

’ tūkstančių žmonių. “Pranešimai, 
kad jau žuvo 1 5,000 žmonių per 
dėti, bet tiesa kad pdtvynis yra 
viena iš inZiausių katastrofų”, 
pas-’ Vakarų Bengalijos minis 
teris.Juoti Bušu. Vakarų Ben
galijoje potvynio vanduo yra 
iki 20 pėdų gilumo.

30 ūkininkų sugaudė savo balan 
džius, sudėjo į mašinas ir išvėžę 
šiaurėn. Manoma, kad balan
džiai pateko į labai skysto oro 
srovę ir nepajėgė skristi. B^&an; 
džiams reikalingas tirštasYoras. 
Įš 5,000 balandžių į trečią dieną 
grįžo .tiktai apie dvylika balan- *

Hervester bendrovei, kai buvo 
atidarytas bendrovės skyrės Mas 
kvoe ir pradėtą pardavinėti di
deles žemes Įkaisti mašinos. '

'Antradienį teismas tęsėsi de-_ 
vynias valandas. Teisme liudi
jo Harvester tarnautojas, 40 
metų Vladimiras Kiseliovas. Jis 
pareiškė, kad jis asmeniškai už 
dolerius nupirkęs Crawfordui 
90,000 rublių. Jis tai daręs ke
liais atvejais Teismui liudijo jo 
žmona Liudmila Kiseliova, pa
reikšdama. kad nupirkusi 20,- 
000 rublių ir atidavusi Crawfor 
duL Teismui taip pat liudijo Alia 
Solovjovą, padėjusi keisti dole
rius į rublius ir padėjusi pirkti 
pigesnes prekes už dolerius.

Visi trys liudininkai tvirtina, 
kad Crawford jiems davęs dide 
les sumas dolerių ir prašęs nu
pirkti mažesnę vertę turinčių 
rublių Bet nė vienas liudinin
kas neparodė jokie pakvitavimo, 
kad jis gavęs iš C rawfordo to
kias dideles sumas dolerių ir jam 
atidavęs, pigius rublius. Visi ži
no, kad juodojoj rinkoj rusai 
noriai perka dolerius, nes jie yra 
įsitikinę, kad doleriu galima dau 
giau pasitikėti, ^egu nieku ne
pagrįstu sovietiniu ruoliu.^Be to, 
niekam ne paslaptis, kad sovie 
tų valdžios agentai juodoj rin 
koj supirkinėia dolerius, mokė
dami žymiai daugiau, negu sovie 
tu bankų nustatyta 63 kapeikų 
suma. Jeigu sovietų valdžia si- 

rublį. mokėdama 
s kartus daugiau, 
ficialiai yra ver- 

kur nors net-

taip nuvertina 
už dolerį ketu 
negu doleris 
tas, tai kas n 
varkoj.

Trečiadieni
Crawfordo adv<> 
sprendimą pa < 
mas. Amerikos 
fondą išteisintu, 
čių įrodymų. Kaltinimas P3^ 
tas vien tk trijų «nonių liudiji

— Lenkijos' darbihmkai pa
ruošė plakatus ‘'Darbas, moks
las ir mokykla” yra svarbiausie
ji dalykai. Partijos mitingai ne 
turi jokios prasmės ir vertės.

albas pasakys 
katai. o vėliau 
;bs sovietų teis 
teismai Craw- 

ytes nėra konkre

— Kancleris Schmidt pareiš
kė įsitikinimą, kad Hamburgo 
savivaldybės rinkimus laimės 
socialdemokratai.

mais, be jokio dokumento. Visi 
Itudminkai prisipažino kaltais.
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— Aš tau išduosiu paslaptį: kai mano bendrovės tarnauto
jai prašo pakėlimo, tai tuojau jį ir gauna....

„ Anekdotai laidotuvėse
žinomas tiltininkų urėdas pt- 

senjai pradėjo sayp skfltį “Prieš

džiu Keleivio savaitraštyje vie
ninteliu tikshi-niekinti Naujie
nas ir jų redaktorių. To šayait-

dotuvių tema”, duoda du anek
dotus;

“Dar devynioliktojo šimtme
čio pradžioje ukrainiečių kilimo 
rusų rašytojas N. V. Gogelis pa 
rašė humoristinę apysakaitę apie 
profesionalą laidotuvių kalbėto
ją, kuris dažniausiai būdavo ran 
damas miestelio smulklėje ir už 
sutartą kelių rublių atlyginimą 
vykdavo į kapines ir čia išdrož
davo 'beveik visuomet tą pačią 
laidotuvių kalbą, girdamas bei; 
išaukštindamas mirusįjį. Bet vie 
na kartą ar alkoholio paveiktas,, 
ar dėl kitos priežasties kalbos 
pabaigoje pasakė:

— Būdavo, eini gatve ir iš to
lo matai Ivano Ivanovičiaus ilgą

I

KVARTETAS

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIčIUS

Laidotuvių publika sužiuro: 
juk garbingasis velionis neturė-j 
jo barzdos!

Panašių dalykų atsitinka ir:

Prakalbų maratonas irkova 
prieš jas

Frontininkai ir jų spauda prieš 
ir po Vasario 16 minėjimų puo
la ir peikia Amerikos Lietuvių 
Tarybą už ilgas ir gausias kal
bas nepriklausomybės šventės 
minėjimuose. Esą jos atbaido jau 
nimą ir daugelį suaugusių nuo 
dalyvavimo tuose minėjimuose 
Tačiau kitus mokyti yra daug 
lengviau, negu patiems suvaldy 
ti savo liežuvius.

chenruf’. Popiežius Gregorius 
X (1271-1276). kurio išrinkimas 
užtruko netoli 3 metų, patvar- 

, kęs, kad jo įpėdinį renkant, tam 
reikalui susirinkusiems kardino 
lams po trijų dienų duoti tik 
sykį į dieną valgyti. Jei naujas 
popiežius nebūtų išrinktas ir po 
penkių dienų, kardinolai gautų 
tik vandeni ir duona. Tai būtu C - Ą V
kulinarinė priemonė ilgom kal
bom sutrumpinti, kuri nevisur 
pritaikoma. Už tat tų eilučių au 
torius siūlo seime leisti politi- 

Klevelando visuomenės kul- kams kalbėt tik taip ilgai,- kiek 
tūrininkė Aurelija Balašaitinė,! jįe gali išstovėti... ant vienos ko- 
r ašy dama Tėvyškės žiburių 33-1 jos. Gal ir mums vertėtų tą tai 

'34 nr. apie Lietuvių Dienas išjsyklę prisiimti. Pradžioje tikrai 
perspektyvos, duoda tokį vaiz- ” 
delį, sugadinusį visą banketo 
nuotaiką:

“...patekusi į pagrindinę ban 
keto sale, turėjusi progos sėdėti 

. prie vieno stalo su spaudos ats- 
"tovais iš Bostono ir Čikagos, aš 
iki po vidurnakčio .neturėjau ga 
limy bes su jais persimesti nė vie 
nu išbaigtu sakiniu. Jei Kana
dos lietuvių kruopščiai paruoš
toje banketo programoje buvo 
numatyta keletas trumpų svei-' 
knimų. kurie niekam nenusibo
do, tai antroji dalis tapo prakal 
bu maratonu... Po banketo, iš. 

, kurio tikėjausi išsinešianti paki- 
;lią šventės užbaigimo nuotaiką, 
išsvyravau nuvargusi, išsisėmu
si gerokai pikta. O apie vidurk- 
naktį net nesmagu buvo stebėti,: 
kaip kaikurie banketo svečiai, 

-nekreipdami jokio dėmesio į kai 
Tbėtojus, vaikštinėjo tarp stalų 
Hr bandė išraudoti tą retą progą 
/pabendrauti su bičiuliais ir pa
žįstamais iš visų pasaulio kraš 
M’.

Prieš ilgas prakalbas ir prieš, 
negatyvią veiklą pasisako vm 
Dir\'os 34 n r. savo pastabose — 
Iš kitos pusės. Jis ten tarp kita 
taip rašo:
* O tos pažios savaitės (8. 15) 
Jdamburgo Die Welt numeryje 
pastebėjau tokį 26 eilučių “Zwis

į parengimą

Petrokaitis

MOTYNA

' Pogd senį lietuviikį sopnfomkę
(Tęrfpye)

CIKORIJĄ valgyti reiškia ntženSnrtuus ir kitokius nemalo- 
numus. Apskritai, cikorija reiškia sunkų darbą fr Ccjjį pat gyve
nimą.

CIMBOLUS turėti ar jais groti reiškia koyą arba vaižybas, 
nuVertimą nuo valdžios bei neišrinKimą į valdybą r paniekinimą

CIRKE būti -- pasisekimas daibe ar veikloje, matyti ar gir 
dėti cirke grojant — lauktina pelno ar naudos, bet pačam ten 
gioti — barniai ir liūdesys.

CITRINA reiškia 
valgyti yra negerai

CUKRŲ matyti ar valgyti ženkbpą niekam nevertas, b gal

Meėka ir Asilas člefvys 
Sumanė ketyeria pagroti. 
Nėra čia ko perdaug žiopsoti:
Suradę bosą, altą, smuikus du
Ir ry šulį gaidų,
Susėdo jie po ąžuolu senu
Pasaulį stebinti menu.
Sukirto smičiais* plėšia, bet nevyksta.

. “Sustokit, broliai, stokit! — pasigirsta, — 
Palaukit! — čia Beždžionė rėkia:
Kaip groti turim? Ne, kitaip susėsti ^reikia: 
Meškute, su bosu už alto tau vieta, 
Man, pirmai, — priešakijiė, kaip žinai.
Tuomet bus muzika ne ta:
Mums 4okti ims ir- miškas, ir kalnai”.
Susėdo, vėl kvartetą jie pradėjo, 
0 betgi muzika jiems nėjo.
“Palaukit! Paslaptį radau—yra dar būdas, — 
Sušuko Asilas, — iš tikro mes laimėsim, 
Į eilę jėgų susisėsim”.
Pakluso Asilui: eilėn visi jie grūdas,
Išlyginto j eilėj vėl muziką pradėjo,
Tačiau iš jų kvarteto nieko neišėjo, 
Jr štai jie dar karštesnį
Pradėjo ginčą, dar aršesnį, 
Kuriam ir kaip jų reikia sėsti. 
Į triukšmą teko čion Lakštingalai atskristi. 
“Bičiulė, — sako, mums suteik malonę:

< Išspręsk abejonę.
Teisybe pasakykae,
Kaip m u uis kvartetą sutvarkyti. / 

/Męsijhirtni instrumentu ir gaidų, kaip esti....
Sakyk tiktaį kaip rėkia mums susėsti?” — 
“kad būtum muzikantas, — mokslo reikia, 
Be tor klausos .
ULjūsų jautresnio^,—
Atsako jiems Lakštingala čia veikliai, — 
0 jūs, bičiuliai, kaip besėsit
Jau būti muzikantais negalėsit.”

gerą pasisekamą toliau nuo namųr bet ją 
— bus nemalonumų. >

ČESNAKĄ .valgyti arba uostyti reiškia .nesantaiką, išdavi

ČIAUDYMAS reiškia gerą žinią, o čiaudėti — ilgą gyvenimą.
ČIUŽINĖTI ant ledo reiškia sėkmę, p be ledo nuostoliu^. 

Matyti čiužinejančius — tai tuštybė ir nenaudingi dalbai jar . kal
tos. --.3 ;.

DAGILĮ sugauti reiškia gerą pasisekimą, girdėti jį" giedant 
— tuščios kalbos arba blevyzgos.

DAGIUS kirsti reiškia tingpiiavuną, iais susibadyti — sau
gokis piktų kalbų ir paniekinimo.

— DATULES valgyti — geras gyvenimas ir geri santykiai 
su moterimis. * . "

DALGIS rodo, kad reikia būti atsargiam darbe ir kalbose, 
ypatingai* su priešais, kurie vaizduoja draugus. ‘ Dalgį vartotPne 
prie javų ar žolės piovimo-lauk labai nemalonių dalykų. ’.

DANGUS reiškia laimę moterystėje, matyti raudoną dan- - 
gų-tikėkis turtų padidėjimo, dangus giedras reiškia gerą užčlar- 

jbį ar pelną, dangų su saule matyti — -tikėkis ‘pasisekimo medes 
• įeikaluose, o keltis ar kilti į dangų reiškia garbę,:- rnatyti ant dan 
gaus ženklus — saugokis nuostolių. /’ į?

DANTIS turėti ištrauktus arba dirbtinius — Sau^kis. paniČ- 
kinimo arba gėdos. Ištrauktas dantis be kmujo f^ŠMa arthno ; 
giminės mirtį, gi turėti gražius darutis reiškia lafeię* 'p krintari- 
tys ir klibantys dantys reiškią -blogą žinią. Išsikišę.dantx^s reiš- . 
kia barnius. Sidabrinis dantis turaingiems reiškia nūosiolį, o h|-

laidojo savo tėvą — garbingą 
valstybininką ir visuomeninin
ką. Motina buvo anksčiau miru
si. šermeninės atsisveikinime bu 
vo pasakyta daugiau dešimties 
kalbų. Kalbėtojai nebuvo tinka
mai pasiruošę d beveik visi sū-. 
perliatyvais aukštino . mirusįjį 
bendrybėmis, kurios tiko kiek 
vienam lietuviui. Pasibaigus kai 
boms, salės priešakiniame suole 
sėdėjęs sūnus paklausė čia pat 
buvusios sesers:

— Ar šie ponai apie mūsų tė- 
i veli kalbėjo?” j

Panašus anekdotas truputį 
anksčiau tilpo Mozaikoje. Jo ver 
siją panaudojo J. Dirsė, norėda-’ 
mas įkąsti Naujienų redaktoriui.

Kadaise Keleivyje tilpo veda
masis, kuriame patariama kan
džioti nekitus, bet. savo. paties 
uodegą. Keleivio redaktoriai, 
prieš dėdami J. Dirsės straips- 
ninus, turėtų duoti jam tą veda
mąjį paskaityti

Sigutė Pašilytė -

i

padėtų. Iki koks nors veikėjas 
: nesugalvotų ateiti

su... ramentais”.
K.

ELŲĖ IR 'JOS

Elzė pamaeziusi pražydusį, .ro
žės krūmą pripuolė prie j d ir 
ėmė skinti kvepenezius žiedus, 
bet akstiną erszkėczio teip skau 
džei sugriebė, kad jos rankutė 
įdrėksta užsivietryjo ir Elziukė 
penkes nedėles skaudžius sopu- 
lus kentėjo.
‘ — Vaikeli mano, pasakė mo
tina • anergaitei, risziodama jos 
skaudamą rankutę: visados pako 
lei gyva busi atminki e szitai: 
kada tik pamatysi dėl savęs mie 
lą, saldų ir gardų daiktą, nepul 
kie prie jo per graitai — tenai 
yra užsislėpęs koks nors didelis 
negerumas —skaudi liga, baisus 
iszgastiSj iszblyszkusi giltinė’....

Daugelis žmonių teip nieko ne 
nuvokia, kaip maži kudikei; per 
daugel nebeis daiktais apsival-j 
gyti, stipreis gėrymais pasigerti,, 
ant didelių smaguriu atsiduoti 
_ tai daugelio žmonių kasdieni
nei darbai, bet užtai tie žmonės! 
labai tankei graudžei verkia ir 
vaitoja. -

(Pamokslai Iszminties ir Tei 
sybės'1906 m. 3-čia laida).

“DETENTĖS” MEDŽIŲ
SODINIMO HEROJUS
Medžiaga: “Draugas” rug_1 

piūčio 7 d. viešas J. Kuprio-’ 
nįo laiškas. “Naujienos” rug
pjūčio 24 d.J.V-lis atsakymas
Vai, žiūrėkite, krikščionys, 
išdykauja tas Kuprionis: 
jis su yehiiu riešutauja, 
djįoLšcyikams į^skąita.uįa.

Žarnalistiihs pirmūnas, 
suka “Roditvos’’’ malūnus. 
-Propagandą, grįžęs, varo: 
Ueluvoj gyventi gera*!

J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, 103 rinktinė, vertė J. Aalaitis, tortingiems_  turtą. Valyti dantis reiškia ląirhę,^ itįątytf krin-
isL.kainuoja §4, gaunama Naujienose. įiančius dantis — turėti nemalonumu/‘teorėti skhūdantį daržį 4-

pauk nemalonumų, nuovargio ir b/ogųN 
j blogai, reikia-saugotu. '

DALYUpTI J

210psl.,kainuoja $4, gaunama Naujienose.

P

pęrjaū' 
tnoterinį

j dar^inįū —

Po ilgų diskusijų senelis jr senelė priėjo išyudos, kad bež
džionės yra daug raųiesnės ir A>yihzuotesuės, negu jų anūkai.

— Jūsų apdrauda negalioja. Sakyk, ar turi pinigų ir kiek 
pats norėtum išleisti tai operacijai?

Ei pirhiunc, zamafislc, 
į Petronio žarną slysti! 
Kai tu Vilniuj gėrei alų. 
Petkui ten grandine kalė.

iMrly job, ūncflhc action.
Petty treason, self-destruc

tion.
Džiaugsmo kupinas Petronis: 
jam medžius sodins Kuprio- 

nis.
V. V. B.

Tarp a misų
pasižymi .savo senųjų
^erbimū ir ncF.iau-

Amišai 
papročii/ 
duja nioderiTaus, gyvenįmo pa
togumais. Todėl molina barė 
suixų. kad jis vakar naktį vėiail
parėjo į namUs. <

— Bet mama, aš esu jau 21 
metų! — sakė jai sūnus. Mod 
na jam atsakė: ’

— Taip, tai aš žinau, sūneliu 
Bet tu laikai arklį* j nedaug vė
lai...

Ainišas rado savo du sūnus 
tavernoje geriančius alų. Jis ne; 
pyko ir nekeikė jų, bet čia pat, 
nubaudė:

—- Vaikai, aš cinu nan>o ič

♦ Priežodis sako: mokslas ir 
kalnus nuverčia. Bet kalnai kaip 
stovėjo, taip ir tbebestovi...

1^ Ir gudriausias žmogus savo 
galvoje turi kvailą kampelį, pa
sakė Aristotelis.

ta ir girtasi, negu veikta ir da-

Magaryfftii

♦ Piknike bus daug skanių da 
lykų — alaus, dešrų, kopūstų ir

♦ Daugelis modernių amen- garsių Zarasiškių kepamų pon- 
kfecių stengiasi būti neftraliais. j čkų. Bereikia tik pridurti, kad 
Dėlto vienas pabrolys atsisakė ! valgomieji daiktai nėra “daly- 
nasurašutl V(V?vK»! rtAlriimpnfo * t -n ALI.__pasirašyti vedybų dokumentą. • 

j 
Duktė gyrėsi tėvui, kad jos 

berniukas ją pavėžina 7,000 do
lerių mašina. Tėvas jai atsakė, 
kad jis vežiodavo jus motiną 
2$,o6o dolerių vertės b.usu.

— Paskaitininkai. įrodinėjo, 
kad visuomet reik ją. būti pasi- 
ruosusiems visokiejns-netikėtu
mams. Js sakė, kad Nojus arką 
pradėjo statyti, kąi dar nelijo.

šių metų mūsų kultūrinį, 
gyvenimą nustūmė?! šalį kelios! 
situacijos: Sadūnčdtės eUėraši 
čiai, teeboko Men/Striptizas, mūi 
sų tautinis karas. d nuo praeitų i 
mėtų Tiko Sauja skatikų.

4- Tai jūsų dukra Vūosiasi iš-'

kai”, bet daiktai. Akmuo ar deš 
fa yra daiktas, bet ne dalykas. 
Mūsų spaudoje užtinki žodį “dai 
ktas”, kai reikia vadinti daly
kais. Ateikite į pikniką: ten iš
siaiškinsime apie daiktus ir da
lykus.

, pasiimu arklį, o vežimą jūs parjveaimo kovai — Taip. Ji jau 
i vesite. tris vyrus ūug^jo^.

Vakar buvo nepažįstami, 
šiandien apsivedė, rytoj — sky 
rybos. Skubios vedybos — grei 
os skyrybos...
+ Pabaigai siūlau uždainuoti 

šią stovyklinę dainelę:
Frontas tvirtas ir pastovus. 
Kai gerus turi vadovus. 
Jei bičiulių neturėtum. 
Kiaurai žemę nudardėtum, 
Tavęs nieks tad nežinotų 
Ir už nosies nevedžiotų.

don Pdot^

D ARŽELĮ' C^LlŲ^mMytP^'gS^
mo su mylimu asmeniu^ būti jame reiškia -vestuves, matyti mei 
giną darželyje —'-nesitižek greitų ves ų, nt 
na, nors ji tave tnyli. Būti darinyje 
leiškia dJaelę meilę. į

DARŽININKU irialytr—džiaugsmas, bfeC
nusiminimas ir vargas. a

DAŽYTĮ SAVE vyrams reiškia apjūokimą, p interims 4- 
garbę ir daug gero \ “ f

- - - \ - ... . r-- . į”, '* t
DEBESYS reiškm nesutikimus. i£

j reiškia dideli išgąstį ir nuliūdimą^ ^Geltonį d^esys'' ženklįia įiz- ?» 
manymų nfepasisekimą. - , ‘ :

DĖbE sapnuoti labai geras ženklas — bus kėjfcę-
ti su juo — didėlė garbė,, būti dėde — didelis pasisekimu- 
sapnuoti motinos įbrolį reiškia naminius barnius. < - > 

' . _• * *' ' -s..
DEGTINI ženklina paleistuvdngas -gr- siek^iją. *

DEIMANTAS matyti labai gerai — padidės -turtai, ^tešloti 
deimantą-apturėsi garbę. ' . •

DĖKOTI reiškia visai nere&aliįgas- . l^^^r-
nautūs pagyrimus. I : -

DIEf4£ reiškia šykštumą ir apgaulę, matyti didę, geriančia 
žmogaus kraują, reiškia, kad tau artimas asmuo bus apgautas, 

1 o jei ji tav okraują gėrė — saugokis apgavikų.

Moteris grasina vaistininką duota tcisiiiąn, nes “s^eUrkl-n 
grožio mostis jokių stebuklų nepadarė. /.f.

4
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K. Petrokaitis

Į tą aukštąją mokyklą skaityt' ko

tildytas kovoje už mūsų Tėvy
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kuriems kun. A. Burba ir redak 
torius Juozas Andziulaitis davę

Bendradarbiautojai ir tiltinin- 
kai stengiasi visur dominuoti

Nėra paslaptis, kad bendradar 
biautojai ir tiltininkai daro pa
stangas visur dominuoti ir va-

tautinių pagrindų, nors sakė, ne 
reiktų vengti pasimokyti iš ki
tataučių, ko gero jie yra atsiekę

I birželio susirinkimą, sako- 4-

-'NAUJIENOS,
HALSTBD ŠT. CHICAGO, ILL. SOSOS

jau 
viską 

jam už!• 
ir jau Į

.VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įstelrti 1928 metilą. T*L 421-3070
Įsilijo* pfetnoM ttanu ttrtomobUlinii putit^U.

I kr 

ę

I 
«■ i
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IT’S AMAZING! vu išlieta dėl lankymosi tokiu,

riai vienbalsiai įrašyti kuopa į I

So^e Ah/lAlb^S 'THAT HAVE FtOvM 
įvyto -twE A9out
30000 FEET UR CLAIM THAT IF MOU 
Drimk a Glass of milk at that 
ALTITUDE vr V^IVV GET MOU

“Daugumai iš mūsą pabėgu- 
kurie čia, tremtyje, yra įsijungė šių nuo "išvaduotojų 

iai vės ir gerovės”.BUV1U MOKSLO DRAUGIJOS 
TALKA SUSIVIENIJIMUI

(T|s®ys) į

Kuoporns?nebuvo lengva kur- ’ 
jis dėl pąsąūlėžiūrinės kovos, 

pasekmėje Susivienijimai gi 
jnę 1806 rl Itautjniu ir kataliki 
'hiu) dvyntąi& Savo pranešime į 
■ppriams apie draugijos veiklą j 
4891 metais dr. Aliupa^ nurodė,

iydaVp lądęyti pąrius įnamiais, 
p Įritųiisiei^- išėsti juos iš turi-^ 
^nų darbeviŽįų- Plyrriouthe, sa-j 
ix>, reikėję. vienius lietuvius 
^nvąciaį įtikinėti draugijos nau 

Čia dąug darbo įdėjo 
-kuris tinkamai

> I < . r ii t-1- -• . “ ', . v

Susivienijimą, šalia to įsirašė 8 
nauji nariai. Į susirinkimą atvy- 
ko is Baltimorės dr. šliupas ir 
pasakė ilgoką kalbą apie lietu- 

l vių tautinį sąjūdį, ko jis siekia i 
ir kas sudaro jo nugarkaulį. Kai! 
ba buvo išspausdinta Vienybėje 
Lietuvninkų Nr. 14. 1891 m.

Balandyje Plymoutho kuopon 
nariu įsirašė Pittstono parapijos 
klebonas kun. J. Kolesinskas.

To mėnesio susirinkimas nuta 
rė įsteigti vakarinę mokyklą jau 
nimui, kurią jau seniau suplana 
vo kun. A. Burba ir redaktorius 
Juozas Anziulaitis bei buvo su
rinkęs tam tikslui S12.50 aukų. 
Nusistatyta nuo būsimų mokinių 
imti po 50 centų mėnesiui. Į su
sirinkimą vėl atsilankė dr. J. 
Šliupas ir savo kalboje aiškino 
sąlygas, kurios padėtų lietu-

ftVUABlF MEDlClNfS, SURGICAL 
/?IDS AND EVEU VlOLtN SttZiKGJ 
ARE MODE FROM SOME OF TfiE 
ViTfiu ORGANS OF THE COW I

j mūsų įvairų organizacijų va
dovaujančius postus-valdybas, j nesuprantama, ką tokie ame
bai tokie nuvyk ta į pavergtą Ii j nys galvoja, va/uodami j pa

ir ten misilenk- 
ar jo pastaty
si r būtų gali 
ui-esn’ų u to

nes ji*\ ameniš-

vyne, tai mūų pa vergėj u 
lanešiaP’ per “Gimtojo krašto';darni pavergėjui 
korespondentus stengiasi gauti tiems tarnam 
pin.kulbėjią — interviu. Tasjma pateisimi 
pas kalbėjimas visada išeina taip1 kins veiksmu 
ka;p okupanto yra pageidauja-< kai nepažino 
na. u “pražydusiu, aukšto ger
būvio ir didelėm laisvėm” kraš
tu lautietis, gijžcs 

kurio laiko pamatęs 
me krašte” “interviu 
nas ir prisiekinėja, kad jis nie-j 
kada taip nesakęs, bet jau žala į

‘orgahizavp kuopą vasario 22.
^et Aų trys susirin
jtimų dfilų^iąu nebelankę, o kitu

po. tpjų 'mėnesių atšalo. Na- 
riaiš/tači$p; įstojo Vienybės Lie 
žuvininkų leidėjas Juozas. Paukš 
'tis, redaktorius; Juozas Andziu ‘ viams tautiniai pabusti. Jis pa
partis ; ir .kun.- A. Burbos sesuo j brėžė būtinumą nenutolti nuo

During Spr'ng . sea scallops caught
KįE\\l EAjGlAOD 'TR£vJt_e£S FRJ=Gsj&NTLV 

Small hakE , h- to 5 \kchES lomg,
—|OK!E F‘SE Per SCAllOP........

Liudvika.
I kad Susivienijimas ir Mokslo 
draugija Tūri vienodus tautinę 
.kultūrą. ^ėlWiikslū$, atrodo, gal 
yoja 'ir.dr. Šliupas ir kun. Ą. 

4’ntr^me Plymoutho 
kuoį>os * susirinkime na- 

* -7~ ŪLT

“ilgus pranešimus” apie lietuvių (1866-1947), vėliau Amerikos liei iii vi on cmonrlnin
t L.---- žinomas savo! iilllbU SpdlluUJC

Juozas i pakaitalu — kaip Juozas Laukys.
siekius Amerikoje ir Lietuvoje. I tuviams geriau

Liepos susirinkimui <
Andziulaitis aiškino čekų Mati • Jis tapo daugelio laikraščių leidė 
ca ' (Motina) draugijos našią vei {ju-redaktoriu ir rašytoju-leidėju 
klą budinti čekų tautinę sąmo- 22 įvairaus turinio knygų, jų tar 

ma, atėję “labai daug žmonių”, .nę prieš vokiškos kuytūros įsi- pe vadovėlių laiškams rašyti,

H U1" ~ Wū —■
UR. ĄNTAN0 J. GUSENO KAŠTAI

GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS CYC'TO- 
VEIKALO IR RAŠYTOJO ATSIMIrdMUS
STYS IR OARpAi. 258 psL. liečiančius 1900 

JablOnskLc Ir lutoraičio jaunas dienas ir susi
JLL___________________ —_____________ 55-00

bAN'TYS, jų priežiūra, sveikata ir grrii* 
'iteie&ts. vietoje $4.O0 dabar tik ---------------

________ i------
Įįr- Ą ŽIAURŪS 1M0NES-

jpęf JPufopą {ip$dži*t Dabar tik -----------— $2 OC
p<itu, ataiuntu» ŽakĮ arba mpnay ordsrj, pria

jo geram vardui padaryta, ir 
kas da’ ar gali patikėti, ar jis 
taip, ar kitaip sakė.

“Bet dar yra ir kita “katego
rija” la’ikyltojų i okupuotą Tė
vyne lai tokie, kurie gauna 
’skvielima iš tam tikrų, okupan 
tų paskirtų, “klapčiukų”. Tokie, 
dažniausiai, būna svečiais išda
viko Petronio vadovaujamos 
“Tėviškės” draugijos. Jie būna 
įleidžialn' ilgesniam laikui (1-3 
mėnesių). Be to, jiems yra su
teikiamos įvairios privilegijos, 
kaip valdiška mašina ^u šofe
riu, taip pat gali lankytis, be 
apribojimų, visoje Lietuvoje, ir 
dar, dažniausiai, nuvežamas — 
įleidžiamas į universitetą ar ki-

j jo mums atneštos “laisvės ir g<- 
rovės”. Bet jokiu būdu tai jiepa 

atgal ir po * teisinama, kai žilo plauko s«t- 
“Gimlaja- laukes asmuo važiuoja ir lan- 

i- i kstosi okupantui už mūsų Tė
vynės ir tautos pavergimą.

Visos tautiniai susipratusios 
organizacijos turėtų padaryti 
atitinkamas išvadas ir tokius 
asmenis iš savo tarpo išjungti.’’ 
j Geras |>a ta rimas. Bet Čika
goje ir Cicero miestelyje įvyko 
atvirkščiai.

* Johanna Maria Lind (1825- 
87) buvo vadinama Švedijos 
lakštingala. .Jos balso apimtis 
buvo beveik oktavos, kurių vi
duriniosios dar ir dabar laiko 
mos neturinčiomis sau lygių. 
1850 m ji koncertavo Ameriko
je. Viena vieta jos koncertuose 
kainavo 653 dolerius.

vyravimą. Lietuvių Mokslo Drau 
gija, sakė. Maticos keliu siekia 
lietuvius išbudinti nuo lenkų ir 
rusų įtakų. Iš Detroito Mykolas 
Ksaveras Mockus (1864-1939) 
prisiuntė 50 centų ir prašė. įra 
syti nariu. Jis Amerikon atvy
ko 1836 metais, dirbo kasyklose 
apie Shenandoah bet nusikėlė 
į Detroitą, kur įsigijo spaustu-/ 
vėlę ir išleido ketvertą populia 
rių knygelių (dainetlių ir apie 
magiją). .Nuo 1892 m. buvo Susi, 
vienijimo narys, ir vėliau pasi
žymėjo laisvamaniška verkia, dėl 
kurios, buvo pramintas “velnio 
kupčium’5

Įsirašė, keturi kiti.iiaujūnai^aų 
i u tarpe Domininkas Keleinikas

AUJIENU
KNIKAS

sėjo 10 d., s e km a d

POLONIA SODE
■ < 46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUEim

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

• ViM lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti 1 pikniką 

k&kfijatns bus paskirstytos gau sios ir vertingos dovanos

anglų kalbos, “ Orakulo”, apie 
magiją ir kitų. Jis spaudai pa- dovauti visai išeivijai. Jiems lai 
ruošė ir Tamo Astramsko SLA 
stori jos dalį

Keleininkas gimė Lazdijų aps 
krityje ir Lietuvoje išėjo ketu
rias progimnazijos klases. Ame 
rikon. atvyko 1889 m. Redagavo 
ar leido šiuos, laikraščius: Kar
das (Baltimorėje, 189-1897), Ame 
rikps Lietuvis (su Jonu Grinių 
Chicagoe, išleido 3 numerius 

.1897), Anarchistas (Chicagoj 
1899), Kūrėjas (Chicagoje, 1900, 
išleido 19 numerių),” Ateitis 
(Pitts burge, 1900 m. rugsėjo iki 
190I nu -gegūžės — buvo Lietu- 
;vįų laisvamanių {^šusivienijimo 
organas) / Darbininkas įleido su 
^į^Žnu Baliu, autorių,
'Chicagoje 1902 fn.visejo du nu- 
pieriu),> jir Darbininku Balsas 
(Baltimorėj, 1914 gegužės 
iki 1919 m. — J'aidoBEstų kryp
ties), Proletaras :: (Ghicagoje 

1919-1923, mėnesinis), Telegra
mas (Chicagoj . 1923, tautinės 
krypties), Varpas (Chicagoj, 
1923 m. gruodžio -15 iki 1925 m. 
gruodžio mėn.^ tautinės kryp
ties). Juozas Laukys-Keleinikas 
perėjo visus Amerikos lietuvių 
visuomeninio gyvenimo ideolo
ginius sąjūdžius:. laisvamanybę 
socializmą, anarkizmą, aidobliz- 
mą ir, galiausia, v apsistojo nuo
saikiu tautininku demokratu.

j Rugsėjo Plymoutho kuopos su 
sirinkimui atėjo laiškas iš Felik 
so Mikolainio, Menonimee. Mi
ch., kuris vėliau visa gyvenimą 
buvo uolus Susivienijimo narys 
ir įkūrė 1896 m. lietuvių ūkinin 
kų koloniją Thorpe, Wis., ten su 
telkdamas apie 30 šeimų. Mirė 
1933 m. Jis buvo vienas dešim
ties lietuvių jaunuolių, įstojusių 
1887 m. į brolio Augustino Ze- 
ytzo Pulaski, Wis. įkurtą mokyk 
lą.

(Bus daugiau)

laikinai pavyko, nes dabar lai
sva nuo svetimų įtakų yra tik 
Amerikos Lietuvių Taryba. Ki 
taip galvojančius bendradar
biautojai ir tiltininkai apšaukia 
ura-patriotais bei ekstremistais 
ir įtaigoja visuomenę, kad jie 
atstovauja jos nuomonę bei opi 
niją.

Būdinga tiltininkams ir ben- ^nėb
dra darbia u tojams yra veržima
sis pro atviras duris “bendradar 
biauti su tauta”, šiuo reikalu 
pareiškia savo nuomonę Kazys 
Prišmantas “Lietuviai Ameri
kos Vakaruose”'pastarajame nu
meryje:

“Jau daugelis mūsų tautiečių, 
sentimento • prisiminimų, ar tė 
vų, brolių ir seserų paraginti* 
lankėsi mūsų, okupanto pries
paudą nešančioje, Tėvynėje.Ma 
nau. kad dėl to jų niekas nepa
smerkė, ir neapšaukė savo lan
dos išdaviku ar komunizmo sim 
patiku. Bet jau daug rašalo bu-

ENERGY 
WISE r

• Italų ir ispanų kilmės kchr 
ratūrinis sopranas Aineilta Gai
li Curči (1889-1963) savo kon
certais uždirbo 3 milijonus do- 

■ lerių.
Lietu- ” ’

— Amerikos ekonomistai ieško 
\n-zpriemonių užsienio prekybai su 

balansuoti. Nori pasiūlyti kong 
tokiu būdu buvo pagautas ir nu resui duoti prezidentui didelę 

” " f prekybos reikalams suba
lansuoti.

lėtą paskaitų. Dažniausiai 
toks a - niuo, kai grįžti 
vaizduoja pro okupanto 
dėtus “ružavus akinius' 
yra priimtina “Tarybų 
va”, o ne okupuota.

Taip pat ir iš mūsų. Ixis 7 
gėlės, kolonijos jau ne vienas

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jsjfflhws, A KIS5 IN THE DARK. Pikantišku Ir totvirfa 

ftp-aSyrnM. paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juosi! S. Končiui,. HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos irfortfj* 
tsntrauka nuo pat senųjų tm&j iki pokario metu. Vidutinio formato. 143 
osL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma Jitj knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galimi įsigyti, atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaltU-

1738 South Halstad Street, Chlex-js, HL S81SS

aabar
pas mus

Ph sirs Srcjaa! JIsj XsSfi! 11- 
Brta dldellci dirbai. Fteux, jie P*- 
Mt Jum* poiekti izmeniikns Jūrę 
alrimojimm. Antra, jle padedi rn- 
terti geresnę apylinkės bendruomenę 
It parūpins i’ondus namams įsigyti.

TaupyJdta dabar.
Santaupoi, padėtos priei 10 mina

mo dieną, neis nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie n<- 
ia iki

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtos 
* urnos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom
•^eša



$3040

BR. MURINAS (Akvarelė)

izaci
ms-

281h October, 194

our

soon

(Bus daugiau)

$3440 
$18.00 
$ 440

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 340

$33.00 
$1840 
$ 340

$1640 
$ 0.00 
S 340

Kanadoje: 
metams ____
pusei metu — 
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metu ____
vienam mėnesiui

v the weekly lodging charge 
fed fa yxnir circular, because

tokia verting 
trukeijas.: jis; 
dolerių.

vėti mėlynas jaunimo kelnaites. 
Ji stebisi į vairi aisarabų. pasiu
kais.

— Madrido. 1000 svarų bulius 
ant ragų pakabino iš Venezuelos 
atvykusį geriausią matadorą — 
Jose Camara. Ragu pradūrė nu

— Vienas kardinolas prasita
rė, kad kard. Luciapi pirmame 
balsamime gavo didoką skaičių 
balsu vien dėlto; kad jis savo lai 
ku -pasisakė pržšf-I4^jbs kris- 

■ Somų bendradarbiavimą ~sū* ko 
muni^dsM

pusei metu -------
trims mėnesiams 
vienam menesiui

— Kongreso nariai pataria 
pentagonui atleisti didoką skai
čių civilinių tarnautojų kad ga 
lėtų sutaupyti 900 milijonus do 
lerių. . ; ,/A-„ e. \

birsę padarė nualatiniu faktų krėipytoju. Kur Keleivis 
savo skaitytojus? Ar dabartiniai redaktoriai mano, 

skaitytojai-nieko nesupranta ir nieko neprisimena?
Ih., # V Vk a. * ' O C# . v • . . / - ' •**-

vou take the fol

Naujienos eina kasdien, Sakiriam 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739. So. Halsted Su, Chicago, 
HL 60606. Telet 421-8100.

Pinigus reikia dusti palto Money 
Orderiu karto /u užsakymu.

Z r- Antruoju Lietuvos laisvės kovos centru Dirsė laikė 
Amerikos Lietuvių Tarybą. Per 35 metus ši organizacija 
atlikusi daug svarbaus darbo. Jis pabrėžia, kad ALTAS 
atliko daug svarbių darbų Lietuvos valstybei atkurti ir 
mūsų tautai išlaisvinti, bet tai buvę seniau, kai ALTO 
priešakyje stovėję šimutis, Grigaitis, Olis ir Vaidyla. Jis

—‘ Prieš du mėnesnius už Jor
danijos karaliaus ištekėjusi ame 
rikietė.neteko 8 svarų nes jau
nai karalienei darbai niekas nė^

■ —. italų- atoįao^ specialistas 
Bruno Ponfecorvor prieš 25 me- | 
tos pabėgęs į Sovietų Sąjungą,; 
gavo leidimą įvažiuoti į Italiją* 
ir dalyvauti mokslininkų konfe
rencijoje. Italų valdžia davė jam 
viž£ įvažiuoti ir įsvžziuoti.

gaminėj o tuos, ko ALTAS nepajėgė padaryti. Kad ALT
AS pajėgė’ įtikinti Amerikoje buvusias administracijas 
nepripažinti Lietuvos prijungimo prie Sovietų Sąjungoj

We do not want to be a burden to the Biitish Go
vernment or people. We do not want to live on alms 
of chtrrilj", biff tve Maht M with our own hands 
an honest amL decently paind, living Tor us^and our 

\X> Mtėfi ttTėriėfdtt fid • Wr do take
over complete responsibility for them as soon as pos- 
aiifre. ! . - . ' - ' ' ? rrlį:

— Septyni taikos šalininkai,; 
prfe Lembo karsto suruošę taikos- 
demonstraciją, nuW tuojau išl 
važiuoti iš Sovietų Sąjungos, nes 
įsitikino, kad jų plakata labai, 
grėit suplėšomi ir spaudofė hiek

Racija Kėtuvos‘laisvė^ kovai veŠK visži nustos autorite
to. Pagrindinės YjikO' organizacijos visuomet gali grą 
žinti šiam komitetui reikalingą orumą ir pasiryžimą pa-

VbkjėčTąi 
naują prezidentą

BONA Vokietija. — Ateman- 
cių metų geg. 23 .dieną Vokietija 
rinks naują prezidentą. Dabar
tinis prezidentas 'Walter Scfiėei 
pareiškė, kad jis ykitam termi
nui nekancfidątuosĘįs. Jis buvo 
Verkius poliškas, ■ vadovavo vo
kiečių liberalų partijai/ bet jis 
yra nutaręs pasitraukt iš politi
kos. Jis labai'gerai'jaučiasi, jo 
sveikata dar stipri, bet* jis tikisi

or by doing any available overtime, we have several 
tintes askei ottr rffiptayer to giVe ffc wo A in another 
dėį)ifrtiifenl L’rtfrdrtunately, contrary to the promise of 
the ehuHotfer u|>ofl entry into this firm, All our efforts, 
in this direction have so far been unsuccessful. In view 
of this unfWEun&te Feet we do not feel able to sighnthe 
enclosed undertakings without making the following 
conditions:

—TfX. Carolina policijai pavy
ko sučiupti 24 metų amžiam 
vyrą, kuris buvo pagrobęs 1< 
metų mergaitę, kurią rengėsi iš 
prievartauti ir nužudyti.

— Graikų sentikių “bažnyčios 
vyskupas Johanis Varyiįįotis.pa 
teko Ibėrą. 50 metų vyskupas, 
nufotografuotas supjauna mo 
terimi labai jau ne vyskupiškoje 
pozoje. Graikų prokuratūrį tyri 
nėja-visą reikalą.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija

Burgis Dirsė, Įspraudęs j Keleivį savo “Priešpriešas”, 
tęsia lietuviško visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo iš; 
kraipymą, kad nauji skaitytojai nesusigaudytų, kas iki 
šio meto lietuvių buvo padaryta ir kas bandoma daryti 
netolimoje ateityje, šį kartą Dirsė parašė informacinį 
straipsnį apie lietuvių laisvės kovos centrus išeivijoje.

Savo rašinio įžangoje Dirsė primena, kad pats svar
biausias Lietuvos laisvinimo centras yra Vlikas. jis net 
pacituoja 1944 metais.Vliko išleisto atsišaukimo vieną 
paragrafą, kuris patvirtina šios svarbios lietuvių organi
zacijos vestą darbą;
į ■ Nuo 1944 metų iki šios dienos pačiame Vilke įvyko 
didokų pakaitalų. Jeigu savo laiku Vlikas visų lietuvių 
buvo skaitomas pačia svarbiausia organizacija lietuvių 
laisvės kovai vadovauti, tai šiafidfėri Vilko leidžiami biu 
lęteniai rodo, kad didžioji-organizacija pateko į vienos 
ijiąžos grupelės rankas, kuri skelbia tiktai vienos grupės 
pakištas žibias, visai užmiršdama lietuvių plači'bš’ visuo- 
menėr^edamą’darbą-.rVlike-privisoįtiek, daug eksremis-

Pd aplinfeirŠčio gavimo iš Darbo Ministerijos, tu
rėjome ėpsispręšti ar esaifto&is Sįtj^oifiis įiaj^ime 
savb ŠfeifiiaJ; ilUikyti. Butą jišp frMome. NorfcjėftTe ge- 
rėš’ntb darbo, tėt fabrikas jo liedrtod^. J^ut^tia- 
ifife. kreiptis į tHrbo Ministeriją. Raštu. Nepasitikėda- 
nias, kad ŠAgTų kalba sugebėsiu tinkamai parašyti, pir
mi parašau vokiškai ir paprašau Mr. Burdett, tą 
kiškai kalbantį inglą, kad išverstų į anglų kalbą.- { <

Ministry’ of Lhljour and National Service
— Bmploynieht Exchange —
Salford .5, Lahfcs.

Vagiliams geriausia 
darbymete

CANNĖS, Prancūzija. — Pran 
Rivieroje, kur suvažiuoja 

patys didžiausi Europos turtuo
liai /vasaroti, geriausia darbyme 
•te vagiliams Prancūzų policij a 
apskaičiavo, kad vien tik Vidur 
žemio jūros pajūryje iš vilų iš
nešta įvairių brangenybių pu
santro milijono ’ dolerių sumai. 
Turtingos artistės, biznierių žmo 
hos, bankininkų dukterys vaka 
rais nori ^pasirodyti .pasipuošu
sios brangais karoliais, žiedais 
ir deimantais. Vagiliams tik to 
tereikia. Svarbu,, kad jie pama
tytų, kuri ponia brangesnius 
diamantūs turi. Jie tuojau išaiš 
kiną, kurioje viloje ji gyvena, • 
nustato kada • fr kur ji išeina, 
kada josios vyras IšvaSųbjal o 
vėliau jau įsibrauti į kambarius 
ir surasti brangenybes:

gauti gerą prezidento pensiją, sibaigia. Rūmuose ji pradėjo dė 
pasitraukti į provinciją ir rašy 
ti atsiminimus. Jis yra įsitiki
nęs, kad vokiečiams jis bus daug 
naudingėsnis, jei papasakos ki
toms kartos savo -išgyvenimus 
partijos priešakyje ir preziden
tūroj Jis pareiškė, kad jam ma 
lonu bendradarbiauti su dabarti
niu ‘kancleriu, kuris laikosi su- 
sčtarimų ir vykusiai tvarko Vo
kietins vidaus ir užsienio reika-

As long as our weekly basic wage for 45 working 
hours does not reach the total of L 5. 10. 0, we shall 
not be in a position to i 
for our families as
our wage is rtol shfficieftt to do so.

We theri^Tarė rtųueit thAt the changes may he sb 
reduced, (trit Wter payhteht of the tkpmses
the re reihaiAb of &tfr wagėa mrttiWtnto fivfe ^hil
lings for ėSch ttiShtber the friti 
lings, for 20 fchhlftfgs.

Wc durfcehefc to find a jhdHrfe Hilling
as soon aS įAlMtrbfe aWd Hope, that flit aid 
employer, hte W*. V. S. * and othefr gcxM people,, with 
wt|iom wc alrfcady (n Contact, <rtir ^forfcl .Wtft 
succeed. TWeh otfr who havt hid Ideifrs of ex
perience in cotMrt drtiU.as weav^f <h<t ‘spinners, 
would be able Work tiflr fhfc same factory alongside

. _ i ii —--------------- ----------- ■■ --------- - -

vežtume. Juk het du kartus tame aplinkraštyje (k^rtą 
net pabbėžtinai) pasakyta, kad galima jų ir neVėžti: 
iržtenka išbraukti šeimos nario vardų ir pa\-ardę ir 
viskas. Jo arba jos rteatvež. Per karą daug vyrų žuvo, 
našlių daugybė visose Didžiosios Britanijos vietose, 

i Gal jie ant to ir taiko? Jeigu taip, lai Apsirinkate, po
nai anglai. Taip lengvai mes savo žmonų ir vaikų nė- 
išsižadame.

Nutarėme pAtys surasti butus savo šeimoms. Be
siteiraujant fabrike, už kelių dienų surandame dvi 
šeimas, kurios mums sutinka užleisti pd du kambarius 
viršutiniame aukšte. Abu namai greta vienas kito. Vie
name gyvena molina, kitame duktė su vaikais. Abi mo
terys našlės. Jau už'savaitės alsikraustoine į New Park 
Road, visai arti fabriko kur dirbame.

Dabar vėl pradedame dirbti ])o dvi pamainas, 
nors žinome, kad ilgai tarp neigsime. Esairie patenkin
ti, kad leidžia dirbti, tik nepatenkinti, kad mums ne
moka viršvalandžių, bet tik valandinį atlyginimą už 
išdirbtų vAIenaų skaičių. Prašome, kad jtnims dtfldTi 
pciriingcshĮ, gcHhii apmokamą darb^ audykloje ar ki
tur. Neduoda. Geriau apmokami darbai saviesiems. 
Mudu dar naujokai, belo svetimšaliai, tad nieko hefai- 
litėjdmc prašydami.

Fabriko raštinėje dažnai sukinėjusi vyrukas, ku
ris mane dažnai vokiškai užkalbina. Be jokio akcėrtfo. 
tš pradžių galvojau, kad lai vokietis, po kate pasili
kęs. Vėliau jis pasisakė, kad britas. Kiro meth gyve
nęs Vofefelfjofe, buvęs kontržvalgybos agentas, jįuėr 
met vokiečiai jį iššifravo kaip Secret Service agentą, 
jam pasidėre karšia. Vos spėjęs pasprukti į Šveicari
ją, iš kur saugiai pasiekė Londoną. [Mbar jis gyveno 
patogiame name Manchesterio priemiestyje Urmston. 
Karlą Pianą ir manę pasikvietė į savo naihus vakarie
nei.

. (Tęsinys)« —»»-
4 Jūsų šeima bus atgabento Anglijon, kaip tik rer 
Jcalingos patalpos bus paruoštos, bet negalima nuro
dyti tikrąją dieną. Kai tik šeima atvyks Didžiojo*! Bri- 
Janijori, Jums bus apie tai pranešta ir Jūsų šeimai bus 
pasakyta, kur jie gali susisiekti su Jumis.
• Jūs priwilote. pasilaikyti šį laišką tolimesnei refe- 
tencijai. Jeigu po kai jau būsite išsiuntę pridėtąjį 
Pareiškiu^ Jūs norėtumėte panaikinti pargetbenimą 
į.i Vokietijos bet būrio šeimos nario, išvardint6 Jūsų 
Pareiškime, arba Jūs pakeisite savo locną antrašą, tai 
jokiais atsitikimais Jūs privalote tuo jaus apie tai pra
nešti Darbo Biurui (Employment Exchange aukščiau 
murodytu adresu ir pažymėdami aukščiau nurodytąjį 
Teferencijos numerį (reference nuber). “II. Q. 
238-500 H. Q.

Tokį pranešimą gavę, mudu su Pranu apsidžiau
gėme. Pasirodo, kad nepamiršd šeimų, anglai rftpihasi 
jų atvežimu. Bet kariu su džiaugsmu mums kyla ir su
sirūpinimas. Aplinkraštyje hfepasakytd kada šeimbrtis 
jreikalihgos patalpos bus paruoštos. Nepatinka milms 
5r kalba apie šeimų apgyvendinimą hosteliuose. Tai 
butų menkas skirltimds nho slovyklihio gyvenimo Vo
kietijoje, gal dar blogiau. Ten nors kartu su savo šei
momis gA vėhome. Datiafr, ko gėro, lėks atskirai gyven
ti*. Tai panašu į kalinio gyvenimą. Teisybė, prieš iš- 
vVkstanl iŠ Vokietijos žmojome, kad darbams vyks- 
dnntfejl būsim** apgyvendinti hosteliuose. bet dabar 
Mrodo, kad ir še rnas ketinu panašiai apgyvendinti. Ne 
atoimenu, kad Vpiv tai kas nors aiškino prieš atvažia- 
virtrę» O gal britai nenori, kad mes savo šeimas alsi-

Subject:
Undertakings to be signed by an EVW be- 

- • tol'e his dependents can be icalled forward 
Trdm Gėnrtany.

rtefefcnefe No.
Ydur circular Ret D. 540 And 512 of- 9th 
October, 1947.

Dear Sir,
We Enclose the abdvt ųnofėd unterlakings duly 

sighctl by ės ami would recites!-, tbfd
lotfWig declaration and provi^l fata consideration:

Since the frftli September >e hive been working 
as CWrd Room trainees in the cot toll fhffl df Rochard 

& Co. Ltd. of Salford. The Wefiolal of our 
busite toge is 3. 16. 11 per person per week. Of this wc 
need Ž. 0. 0. weekly for ouFown Tirnig expenses, e e.; 
!>6<rd and lodgihs. Of the ren>ain<feY Tvr have net 
yet been able to save anything, because we lack the 
moat elemėnlart articles tim*
imud elapse until wc are able 1o consider ourselves 
more.or leis adtekpietely fitted out. . /. ■ > > >

With fbe object of gaining an increase in cur We
ek!^ BAsfc Vvage, wether by obtaining belter paid work

riSdžSŽHiao
>• - Jsi

— Naujai išrinktas popiežius 
Jonas Paulius Pirmasis yra įsi
tikinęs, kad daugelis problemų 
kyla dėl senų papročių ir modėr 
naus pasaulio. Jis yra pasiryžęs 
derinti šiuos skirtumui. ' -

kad jis apgynė Vakarų Europon patekusius Lietuvos pi
liečius nuo išvežimo į Sovietu Sąjungos prievai-tos dar
bų lagerius, kai čekistai gaudė ir vežė į Rusiją pačius ru
sus, ukrainiečius, gudus ir kaukaziečius, patekusius karo 
metu į Vakarus, kad Altas įsteigė BALFą ir padėjo trem- 
tin patekusiems mūsų tautiečiams (įskaitant ir patį Dir
sę), kad sudarė jiems sąlygas atvažiuoti į Ameriką ir čia 
įsikurti, tai Dirsė visai nepaminėjo. Jis paminėjo, kad 
daug padarė “Lietuvos valstybei atkurti ir mūsų tautai 
išlaisvinti”, kad kiekvienas žino, kad ji nei Lietuvos vals
tybės neatkūrė ir lietuvių neišlaisvino. Toks jau Dirsės 
rašymo metodas: nutylėti tai, ką padarė ir daug padarė 
toje srityje, kurioje konkrečių rezultatų bepasiekė.

Dirsiškai kalba ir apie buvusius ir esamus ALTo va
dus? Kada šimutis ir Grigaitis buvo gyvi, tai dirsiniai 
veikėjai, susisukę lizdą sename Keleivyje, ne tik šimutį, 
ir Grigaitį kritikavę, juos niekinę ir jų vėsta darbą nu
vertinę, o dabar, kada jie jau iškeliavo amžinybėn, tai 
juos gražiai prisimena. Kuriais sumetimais Dirsė tai da
ro? Labai paprastas dalykas, kad nuvertinti šių dienų 
ALTo vadovybėje žmones.

Praeitais ir šiais metais Amerikos Lietuvių Tary
ba atliko Lietuvos laisvės byloje visą eilę svarbių darbų, 
kurių nepajėgė atlikti buvusieji ALTo pareigūnai. Jie 
išgavo iš buvusio prezidento Fordo svarbų pareiškimą Pa 
balti jo valstybių reikalu, prisidėjo prie atstovų rūmų ir 
senato vienbalsės rezoliucijos, nepripažįstančios Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių įjungimą į Sovietų Sąjungą, pa 
rūošė svarbų pareiškimą Europos saugumo ir bendradar 
biavimo komitetui ir perkėlė Lietuvos laisvės bylą į Eu
ropos saugumo ir taikos konferenciją. Be ALTo interven
cijos Belgrado konferencijoje nebūtų padarytas toks 
svarbus pareiškimas apie Pabaltijo valstybes ir Ameri
kos delegacijos pirmininkas nebūtų priminęs ne tik ru
sams, bet ir kitiems konferencijos nariams, kad Amerika 
ne tik nepripažįsta klastotų sovietinių rinkimų ir nenori 
klausyti apie pačių lietuvių “prisijungimą” prie Sovietų 
Sąjungos. Apie ALTo paliktus darbus Kefėivib Dirsė nu
tyli, o priešakiu kiša didelius ir nebaigtus darbus.

Apie svarbiausius laicvės kovos centrus išeivijoje' 
Dirsė šitaip rašo:

“Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB)-, JAV Lie
tuvių Bendruomenė ir kitų kraštų Bendruomenės jau 
daugiau kaip 25 metus svariai reiškiasi ktiltūrihės, 
pastaruoju metu ir politinės veiklos sintyse. Nėra blo 
ga, kad ir Lietuvių Bendruomenė dirba politinį dar
bą: kiekvienas doras lietuvis privalo rūpintis- Lietu
vos likimu ir kiek galėdamas pagelbėti išlafevinti iš 
svetimųjų priespaudos, — bet nekėlia, kad mūšų veiks 

" fifei VLIKAS, PLB, JAV LB ir ALTAS savd įfc 
litifiiu darbų iš anksto neplanuoja, jų bėt nfešūdėrifi'a, 
bęt, dar tarp savęs rungiasi bei kovoja”. (ICėiėiviš, 
1978 m. rugp. 29 d. 6 psi.).

.Kad ALTAS padėjo JAV Lietuvių BendnliOmenei 
įsikūrti, apmokėjo jų vadų keliohės if1 viešbučius, tai Dir
sė visai nepaminėjo. Kad Bronius Nainys, tuortėlihiš JAV 
LB pirmininkas, pradėjo griauti Alto pagrindus, b ttib- 
metinis Bendruomenės‘jaunesnis personalas šmeižė AL- : 
To vadus, tai Dirsė ir prisiminti nenori. Kad PLB vado
vai Toronte su atskeltom tbs pačios Bendruomenės vado- i 
vybėm ir kalbėti nenorėjo, tai Dirsė nematė Or nėgifdėjo, 
bet jis apgailestauja, kad veiksliai tarp savęs riin^tasi K' Veda 
kovoja. Šitokiomis informacijomis Kėleivib skWtWkad ;
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INMTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGU A 

T»ūf. W5-O533

Dariaus-Girėno iškapotas užrašas

Dk. K. G. BALUKAS 
AKUilRŲA IR MOTERŲ LIGOS 

GIHiKOLOCINR CHIRURGIJA
4449 ,S^. F|rfM<d Rd. (Crowford 

M*dtci| fel. LŲ 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei nesęšHietna, skambinti 374-8004.

• Wilhelm Richard Wagner 
(181-83) parašė ilgą operą Mei
stersinger, kurią Sadler Wells 
B-vė pastatė ištisai 1966 m. se
zone. Pastatymai užtrukdavo 5 
vai. Ir 15 min. Tačiau ilgiausia 
opera yra Rossini Vilius Telis, 
bet niekuomet ištisai nebuvo

1 statoma. Pilnas jos pastatymas 
■ užimtų virš 7 valandų.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DĘ. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wosfchetter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 Hanhrim Rd., Westchester, IL. 
VALAMJOS: 3 9 darbo dienom ir

• Stradivarijaus smuikas, pa
dirbtas 1721 m., buvo parduo
tas Londone iš

I $201,660. Dabar jis yra Ashmo 
lean muziejuje Oxforde, ir ver 
tinamas apie 200,000 svarų ar
ba 520,000 dolerių. Mažiausių 
smuiką padirbo T. B. Pollard 
iš Rock Ferry, Anglijoje.Jis yra 

.5,5 colių ilgumo.

"Jis yr« man pasakys: Gana tau mano malonės, nas mano jėga tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventy manyje" — 2 Kor. J2:%
Brangūs prieteliaj. Įtikėki tip, kad ištyrimai, persekiojiiąai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai, žinokime, kad Tas, kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: ‘Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse. 

vai*žvtinių už niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.
<V. RAITO tyrinžtojai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 
SPĘC3ALYB1 AKIŲ LIGOS 
. 3907 Wrirt 103rd StrM) 
V^Lapdoe pagal mattanmą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

.KALBA UETUVIŽKAI
- 24U W. 71 St. T»I. 737-5145

Tikrina ąkii Priteikę ąlriniu,< jr
A • v “contact lenaes”"
Vai agal susitarimu, uidgryta treč
Y - - ------- ----------

DR.U0NAS SEIBGTIS 
INKSTŲ, POSLtS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
265^ WR$T53rd STREET

xetvirx. S—V vaL vat
Ofiso Nltfu 776-2830 į, 

i Rtzkienoios 448-5545

Mažeikai Evans
• Ilgiausią klasikinę simfoni

ją sukomponavo austras Gus
tav Mahler 1805 metais. Jai gro 
ti‘ reikėjo pilnos sudėties orke
stro, vargonų, kontralto balsą 
turinčios solistės ir vaikų cho
ro. Pastatymas užtrukdavo va
landą ir 1 minutes.

Laidotuvių Direktoriai

įįS&N Trys Modemiškos Koplyčios
"MjK1 Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
VS*fe> Tel. 737-8601

Kauno zoologijos 
sodas

Mickevičiaus slėnyje,^ vadinta Respublikiniu 
Mickevičiaus slėtnyje’ zoologijos sodu.

Atidarymo iškilmėse dalyva
vo Karaliaučiaus zoologijos so
do vicedirektorius ir tarė žodį. 
O I ji t vijos zoologijos sodo va
dovybė prisiuntė sveikinimo te
legramas.

ti takai, apsaugoti priėjimai ir Seimo ^iušaukim 
padaryti reikalingi laiptai. Da
bar ši gyvūnijos buveinė yra pa

i Kauno

žės 15 diehą. buvo atžymėta 
kaipo svarbi tautinė šventė, ku 
n kasmet buvo gražiai atžymi
ma. Tai^ po vasario 16 d. šven 
lės ji buvo kaipo antioji tau
tine šventė.

• Jauniausias operos solistė 
buvo 16-nie(ė italė Gipneta J.a 
Bianca. Turiningiausias daini
ninkas buvo italas Enrico Ca
ruso, miręs 1921 m., sulaukt s 
46 metų amžiaus ir palikęs 9 
milijonus dolerių. Brangiausiai 
apmokamas smuikiningas Fritz 
Greislcr, knocei’lais uždirbęs 3 
milijonus dolerių.

Kaune,
Kaune, 
buvo atidarytas Zoologijos so-j 
das.

Tuomet jame buvo apie 100 
eksponatų. Užėmė apie 22,6 ha 
žemės plotą. Jo steigimo žy
miausias organizatorius buvo 
gamtos mylėtojas prof. T. Iva
nauskas.

Sodo oficialus atidarymas i- 
vyko 1938 m. liepos 1 d. Į atida
rymo iškilmes atvyko dalis mi- 
nisterių, eilė profesorių, spau
dos atstovų ir gausi minia žmo
nių.

Atidaromąjį žodį tarė vise- 
burmistras ftusteįką ir nušvietė 
zoologijos sodo refl<šmę. Atida 
rė švietimo riiimsteris pro1 
Tonkūnas Įr pakvietė svečius 
aplankyti sodą. .

Prof. T. Ivanauskas ir sodo 
valdybos paišai parudę tuo tau.

I V. Vytenietih

į DR. VYT. TAURAS 
-į GYDYTOJAS IR qHlRURUAS 
Bw4r<^Mctiiu, MOTERĄ li8^. 
< Qf 2652 WEST Š»th SY R'JET 
7;:.';56ų-TM. PR 8-1223
OFISO VAL.: pina., antį ad., trečiai

mais 2-4vaL popiet & Xtu laiku 
pagal susitarimą

OBTHOPEUa^Ri

žašo'

Kokios yra minimos lietuvių 
tautinės šventės

Kai Lietuvoje, Vilniaus mies 
te, buvo susikūrusi vadina
moji Lietuvos Tryba,. tad ji 
1918 m. vasario 16 dieną pas-

*Kai 1927 melais artėjant ge 
gūžės menesiui žmonės ėmė 
manyti apie artėjančia tautinę 
šventę, gegužės 15 d., tad lokiu 
atveju naujai susidaramios vy 
riausybčs pareigūnai (mė aiš
kinti visiems, kad loji gegužės 
15 d. šventė Nukeliama į rude 
nį rugsėjo 8 dierą. Mat tais lai 
kais Lietuvoje Įvyko 1926 m 
gruodžio 17 d. perversmas, ir 
visa valdžią į^savo rankas per 

tau’ini nkai 
; drkfa 

toriais, jie tada, taip s-ikant. pa 
naikino gegužės 15 d. tautinę 
šventę. Jei 1926 m. gruodžio 
17 d. nebūtų buvę to perversmo, 
lai}. rugsėj () 8: d. ni ekad n ebū tų 

j mipinia..kaipo tautine šventė 
Taigi, būtų išlikusios dvį lauo- 

- ries-šventes: vasario 16 d. ii’ ge. 
gūžes 15 d.

• Japonija. Jordanija ir San 
Marino turi .trumpiausius him
nus — tik po 4 eilutes. Japonų 
himnas yra seniausias, jsukur-

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SKXTAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

kelbė Lietuvos nepriklausoimi ėmė vadinariiųji 
bės aktą, kuriuo buvo paskelD) pasižymėję savotiškais 
ta atstatoma nepriklausoma

. IJctuva. Ir tojo vasario 16 die-
Hvj tuajau buvo pažymėta kai

po lietuvių tautinė šventė.
Praslinkus trumpam laikui 

būtent 1920 m. j;egnž-ė$ 15 ri
tavo iškihųingąį a^dgrytas Stei 
giamasi’s Seįmas.ĄnšįLuvo są-

sidomė jimą ’ rktasritaiš4 žvėriniu 
ir pauięsčUfš. 'Ypatingai.džiūga
vo mažieji JankytofaL Jau iuo-

sis Seftnas priėmė / daugybę 
įvairių įstatymu, rethalingų ąt 
sikūVusiai Lietuvai. Steigiamojo

A. ketinu'i'.

SUSIRINKI^ U

Lietuvių Moterų Draugiją Ąpšvie
ta rengia narių 25 metų pagerbimą 
sekmadienį, rugsėjo 10 d. Tradžia 
2:30 vai. popiet David’s valgykloje. 
3100 S. Halsted SL Narės ir svečiai 
maloniai kviečiami atsilankyti. Bus 
skanūs pietūs ■ ir maža programėlė 
Kviečia 1 engimo komisija ir valdyba’ 

Rožė Didžgalvis, rašt.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUEr - ■ f,-

TeL 927-1741 —1742 ?

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

134-tcs Motery Kuopos 
susirinkimas Įvyks šeštadienį rugsė- 
J° d., 1:00 vai. p. p., Dariaus-Girė- 1 
no salėje, 4416 S. Western Ave. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti.

Valdyba

RApjyp iEMAOS VALANDOS

TRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING 
Atraustai perkr«ųitym«j

ANTANAS VILIMAS 
ftl. Wltt2 «rb« Ws?95

■-1" ■ iiyiJ?j.'Xii. ■■i i. i 
PERKRAyiSTYMAI

ROVING
MHthmal — Pilna ipariuda

‘ -1EMA KAINA

J WA 5^063
t?'-? “

S

2

2 1348 Šo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfiyatU S-A5TX

1/2

1/3

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or sala<j dressing

teaspoon salt
slices rye bread
Butter S / GEORGE F. RUDMINAS 

3X1, So, LITUANICA AVĖ. TaL: YAHi

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

So. LITUANICA AVENUE. Ploni: YArdi 7-444h
Ji ■< "W

“ - TNH.: HBmloek 4-2413

bil■ ĄVW.
CHICAGO, ALL.

L&hjady kalba: kasdien nuo nir- 
madienio iki penktadienio 3:00 
7^30 yaJ-POPif.t—Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9^0 Sandwiches are an American tradition once jeeserved for 

lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fiH 
the bffl for anytime eating. They’re quick to fųc, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling, ftckle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the rip. And you can keep the filling on hand in 
file fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a do^en eggs right now, so you cart 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 

4 or devilling.
Golden Grills
6 sandwiches

1/4

A Great Grilled Sandwich

riidžfausiaf icoHhj 
b pcĮiHnkfrftm

įSMrilfikAiriH

fįi i/ftole aara^nta, kurie 
įt&telų (IZSfūkyti NeuJieĮtts, pra
šome atsiųsti ją adresus. Mes 
jiems storinu Nfcujtęaai dvi sa-

1/2
12

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. him
cup finely chopped 

onion OR 11/2 
tablespoons instant 
minced onion

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 ride of each bread jJice. Place 6 sfices on griddle, 
baking sheet or in skiHct buttered side down, spread each with 
approx. 1/2 eup fitting. Top with remaining bread slices buttered 
aide up. Grill oh griddle or in ricillet until toasted on both rides 
QR bake in preheated 4<MJ°F. oven about 5. to 8 mjnutes or 
until golden brown. Turn; baki an additional 5 to 8 minutes 

*Hard-Cnoked Eggs , ...
Corer EGGS in pan with plough WATER io come least 1 

Sich above eggs.. Cover, bring (rapidly just to boiling. Turn off 
eat; if necettary remove pan froin heated urpl to prevent 

further botttng. Let stand covered in hot water 15 minutes (or 
large ' egej^-^adjust time up or ddWn tySbout aoprox, *5 ' * * 
minutes for each size larger or smaller. C6d ėgfia ta in eutely 
and thoroughly in cold yater — shells are easier to remove and 
it is lesa hkety you will ha^e a dark lurface on yollw. To 
remove shell: Crackle ft by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shel; then peel, starting at Wg< end. 
Hold egg under running cold prater or dip in bowl of water to 
help ease off shall.

Genovaitė Vitkevičiūtė ir Tho
mas Srech t liep. 8 d. susituokė 
Aušros Vartų parapijos švento
vėje. Kortcelebracines Mišias at 
našavo prel. d r. J. Tadarauskas, 
kun. B. Bacevičius ir’kun. J. Ur 
baitis iš Brazilijos. Vestuvinės 
va sės įvyko Jaunimo centro sa
lėje. Dalyvavo arti 200 svečių iš 
Čikagos, Vankuverio ir kitų vie 
tovių. Abu jaunieji yra baigę 
augštuosius mokslus jr mokyto 
jauja Hamiltone. Genovaitė pri
klausė chorui “Aidas”, dalyva
vo Europos ir Pietų Amerikos 
išvykose. Vestuvinėms vaišėms 
vadovavo artima jaunosios drau 
gė — Loreta Zubaitė.

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*>. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

The home pictured above 
< doesn’t appear much different 
thxn xny typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de
li tn, material*, and appli
ances -’•bleb can cut energy 
need* by np to M percent It 
has t*'* heat-elrcutatlnr 
Heatflator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
p!C heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can. well 
•are up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim te being proven by 
New TorkY Long Island Sav
ings Bank. B# "CentefleNy 
•J6” house wm built to 'demon- 
gtrate the many practical ways 
of cor. serving energy. The tą- 
tei addlUtkiil cost of these 
iBiprovemenU was approxi
mately £4,000 ... projected to 
be amortized within 4 to • 
yten through reduced ex-

milation within walls and-ceil
ing as well as in earthen, berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appU-, 
ances and fireplaces.

The two Heatflatoc Fire
places re-circulate heated air 
hack into the room. This fea
ture atone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces. according to the de*, 
signers of “Centenergy "74/

The fireplace* were suppQed 
by Home Crafts, Inc- Floral 
Park, New York, HeatQatort 
Fireplace, A Divimoa of Feat 
Industries, Ine„ ZoeaŽM fas fit 
Pleasant, Iowa, manwfocfmt 
a complete line of >yW2i-^ 
freeitaadlnp <*< wall* 
mounted fireplaces . . . paš.

J

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

NARIAI: 

Ckioitfof 

Lieta vių 

Laidotuvių 

Dirtrtorig 

Asociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSI.

AMBULANCE 
P^TAttWAVJ 
MAS DIENA 
IR NĄKTL

BUTKUS - VASAIDS
1446 So. 50th Ave* Cicero/ UL Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS 
(LACXAWK3} - • - •

2484 WEST 69ta STREET REp^bHc 7-11D
2311 WEST 23rd PLACE VIl ^Rk 7-M7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HUla. UL 274-Ult

M54 So. HALSTED STREET Phene: TArd> 7*I>U

Ji
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TAUTOS Chicago}* tautos šventę švęs 
šia tvarku: 10 vaL ryto iškil
mingos pa maldos Brighton Par 
ko lietuvių parapijos bažnyčio
je. kampus California ir 44 g-vė. 
Uniformuoti šauliai prie baž- 

tnyčios renkasi,!) vaL 45 min. Po 
pamaldų akademinė dalis vyks 
šaulių namuose 2417 W. 43 g- 
vė, Chicagoje. Bus skaitoma pa 
skaila ir trumpa meninė 
ramu. Po oficialiosios

1410 m. rugsėjo 8 d. Vytau
tas Did. buvo pasiružęs vani- 
kuotis Lietuvos karaliumi Impe 
ratorius Zignianlas tani Vytau
to ryžtui pritarė ir jį rėmė. Mi
nėtai iškilmių dienai imperato
rius pasiuntė į Vilnių savo de
legaciją, kuri vt-žė Vytautui rei 
kalingus diplomus ir vainiką.} 
Lenkai nenorėdami leisti Vytau 
tai vanikuotis iir Lietuvai tu
rėti karalių, imperatoriaus de
legacijai vykstančiai per Len
kiją, prie sienos pastojo kelią, vių visuomenė 
atėmė diplomu^ ir vainiką ir pa šiai dalyvauti, 
ėą delegaciją apkūlė, pasiuntė 
atgal. Į ------ - —-----

Tais pačiais metais Vytautas Į j TRUMPAI 
Didysis palio 27 d. mirė Trakuo’“^ 
>e.

Rugsėjo 8-ji Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo paskelbta Tau
tine švente.

prog- 
dalies

riaus Girėne Gage Parke 
Maironio L^rnohte, ijeh^i^ę Pdr 
ke, Gary ib Cicero. Prie (Ringe
lio inųkyklų yra vaiku /birže
liai ir parengiamosiąs klasės* 
nemokantiems Lietuviškai, litui 
gumoje nipkyklų ipd^sjo me
lai prasideda rugsėjo 9 d.
— Dr. Juqzas pąųkšfyji iš 
Brighton Pąrko buvo pagerh 
las Chičagos Dantų Gydytojų
Draugijos sueigoje Coprad Hi! A 
ton viešbutyje jam švenėianl JI 

metų tarnybos toje pat ąpy- ]^| 
#au‘! linkęje sukaktį. I)r. J. Paukštys

1 baigę Indianos universiteto 
Dantų chirurgijos bei gydymo 

..... ■ įiHokvklu 1928 m. Jis dar ir da- 
' ų bar tarnauja gyvėplojtuns toje 

pat Brighton Pflr|cb apylinkė
je. Priklauso Prekybas Burna-’ 
ms, Kiwanis klubui ir Kolumbo! 

—Čikagoje ir apylinkėse vei- vyčiams. ė
kia keliolika lituanistinių įno-į ‘

,kvklų. Reguliarių pamokų nie1 —Kriaučeliūnų vardo Montęs- 
LietUvos šaulių Sąjunga trein- tu yra lituanistinės, klasės.^ori vaikŲ darželis pradės moks 

tyje tęsdama Nepriklausomos j Brighton Parko, Cicero ir Mar lo metus šiandien, rugsėjo 7 d. 
T kasmet rug quelle Parko parapijinėse mo-JBus registruojami Atikai , nuo

kyklose. šeštadieniais veikia dvieiu su puže iki 5 nK anr 
šios aukštesnės lituanistinės mo 
kyklos: Kr. Donelaičio, čika- 

1 gos aukštesnioji, Maironio Le
mon te ir Cicero. Pradines šeš-i 
tadieninės lituanistinės mokyk 

rinkt, los yra Kr. Donelaičio, Dn-

Lietuvos tradicijas, 1 
ėjo 8-jąją švenčia kaip tautos 
šventę. Kadangi šiais metais 
rugsėjo 8-oji išpuola darbo die
noje; ji yra nukeliama i sekma
dienį rugsėjo 10 d.

Vytauto Didž. šauliu

Vis šauliai h plačioji 
prašoma

lietu-

IV

— Našlių klubas rugsėjo 7 d. ♦ 
1 v. p. p. šaulių namuose,'2417 
. 43 SL, šaukia poatostoginį na 
rių susirinkimą. Nariai prašo-, 
nri gausiai dalyvauti. Bus ren-‘ 
kami . darbininkai tradiciniam 
banketui Jr parduodami bilietai 
į minimą banketą. Po susirin-l 
kimo — vaišės. V. Cinką Namai, Žemė — P arda vi tre 

REAL ESTATE FOR SAL
Hemal, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINE 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

kėj valdyba rengia Tautos šven 
tės minėjimą š.m. rugsėjo mėn. 
10 d. 11:45 vįl. ryto šv. Antano 
parapijos salėj, 1500 S. 49 Ct, 
Cicero, 111. Paskaitą skaitys mo 
kytojas I. Serapinas. Dainuos 
solistas V. Liorentas. Bus ir vai
šės. Kviečiame visus. Valdyba 

: k (Pr.)
4 —Del visą rūšių stogų dengi- 
>mo bei pataisymo, kreipkitės 
I pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.

Pr.

PETRAS KAZAN AU SKAS, Prez’denUs
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-

KAS VERTINGANAMAS — SVAJONĖ: 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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

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

2 AUKŠTŲ mūro-namas ir 2 
garažas. Apie $6,000 pajamų, 
jas stogas, gazu šildymas, ap: 
nuo potvynių, aluminum langai 
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro m 
2 butai ir profesionalui liuksus 
so patalpa. Daug priedų, Marą 
Parke, aukšta kokybė, $50,000;

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 
quette Parke.

. Sofija . Adfianaitien^ — Nau
jienų pikniko šeimininkė. Kar
tu su Galina Jasiunaitiene pa
gamins .skanaus lietuviško mai- 
sto ir išvirs mėgiamų kaldūnų. 
Ateinantį sękrpadfnįė piknikas 
vyks Polonia Sode.. Visi lietu
viai kviečiami atvykti ir pasi
žmonėti.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

— Astrologija ir kortų skai
tymas, EHnor Jakšto, kamba
rys 1717 Stevens Bldg., 17. No 
State St., tel. 782-3777. Mes kal
bame lietuviškai. (Pr.)

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

(Pr.)

6

dviejų su puse iki 5 m 
n žiaus.Registracija prasidės 9:30 

f vai. ir tęsis iki 11 vai. ryto. Dar 
želis—Valkų nameliai yra. Mar
quette Parke prieš’ šv. Kryžiaus 

i ligoninę.

— Stasys Lukoševičiuj iš Mar
quette Parko be raginimo pra
tęsė prenumeratą ir ta proga 
įteikė dešimkę Naujinu lėidr 
mui paremti. Dėkui už vizitą ir 
už auką. Taip, pat dėkui- tos apy 
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vienereims - metams 
ir įteikusiam $2 auką, bet pa
vardės prašiušfąm neskelbti.

— Naujienų piknikas bus šį

• i
REAL ESTATE

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

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

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio, 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.ąštus;. . . " ' ai r» '
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-j sekmadienį, .rugsėjo 10 d. Po- 
macijas visais kelionių reikalais. - j Ionia sode,prie 46-tOs ir Archer

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas į’Ave Miesto busais salima nri- 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų. I p

___ _____________  važiuoti prie pat pikniko var 
tų. Automobilius pasistatyti ga
lima patvėse ir prie geležinke
lio vakarinėje ąodo pysėje^VisĮ 
kviečiami dalyvauti.

— yincĄ Krėvės liįuąnistiųe 
mokykla Philadelphioje pradės 
mokslo metus rugsėjo ‘9

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS i
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus akai* 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti... nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos įvijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, , bendromis jėgomis 
siekiant • Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reŲ 
kalų renesanso. : ' ė ’ "

\ ‘ VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU! :

‘skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla-|^ 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis nauyems skaitą j ang^

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus** 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude:- 
rnniarae Naujienų piknike. ' :

mis; šv. Andnęjaus bažnyčioje. 
Po pamaldų bus registracija ir 
pamokos, taip pat visuotinas tė 
vų susiriasnkiinas. Prie mokyk
los veiks'vąikų darželis ir pa- 
gelbiriė klasĮ, ^hformuotis pas 
mokyklos, vedej'ą Št. Rudį, tel. 
737-4798: ■ .

— Lietuvos Dukterų Draugi
ja,. visuomėnėi pageidaujant, 
suruoš. “AtsisTį^inimo su va
sara” .pobūvį narėms ir sve
čiams Marqufetffc parke, Cab- 
fornijos' ir 71-mos gatvių kanr 
pe,.-sekmadieiu, rugsėjo 10 d. 
vai popiet. Šiltų valgių, kavos 
ir pyraęį užteks visiems. Bus 
keletas stalų ir kėdžių, bet at
sargai prašoma atsinešti ir sa-j 
yo kėde^/ (Pr.y/ ■ ’ > •

/ _ Bendriems raštinės dar- 
baim Teikatlti^1 tarnautoj a, ga
linti rašyti mašinėle. Geros dar- 
■•iiy-^ygos^ maloni aplinka.Td. 

yal. ryto-, tradicinėmis

W ‘ ■:ai .
r7" CxrowiIig ^o^inp^y^nowj-hirin*1 experience d -m^chini sts to 
run. engine ’ ;-

Minimum-24years?.e^Prfei^^r^^ired:'^Tdp -pay^ steady 
dveftirrię, ^rkįi^Tcoi^tions.'

• .r ; *

Visas ir visus kviečiame į didžiąją talką.

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 irbi 737-8334

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, be! galimų skaitytojų reikilum 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

Naujienoms, reikalingas

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

MICRO OPERATOR
Seeking individual to micro encode 
all daily ‘checks & recons. Will be 
responsible for sorting chacks & 
statements and all departmental mic
ro-film.

Candidate must be accurate & like 
working with office machines. Excel
lent Salary & Benefits.
_Call 565-5708.

FEDERAL HOME LOAN BANK .....
, 111 East Wacker Dr.

_ ..Chicago^ HL, . i
An equal opportunity employer

u^SISTAfiT COQK, ‘ įMąture 
person preferred Will train. 
Ęvening hours;Ąpįdy in person, 
or- call: i - c . • m-< < 4 4 <j ? •.
CIPRIANI’S. ( ; 1003 Halsted 
Chicago Heights . . -756-2980

HELP WANTED — MALE 
- Darbininkų reikia

♦ MA C H INISTE •

Experienced job shop machi
nists Must have fools. -

Top wages, benefits, profit- 
sharing. Tn modern air condi
tioned plant
ACME TOOL & SPECIALITIES 
CO.r 55 East Bradrock Drive. 
Des Plaine^. Phone: 296-3346

NAUJIENOS
1739 SO. MALSTED ST.
CHICAGO, IL 60603

> I? anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol.

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

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

Adresas

• Ufeakau' Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas

Adresas

Sponsoriaiis pavardė, vardas ir vietovė___

Pavardė Ir vardas

OFFSET PRESSMEN

MAtMirrrg <h»r uirtfaj MtYKg

Adresas

F tvardė ir vardas

' irmi

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

pavardė ir vardas-------------- ----------------------------------------------------------

Adresas _----------------------------------- ------------------- \

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

vak.

“LIETUVOS AIDAI
KAZt MAIDŽIONYTt,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadiėniais ir antradieniais 9:00—3:30 vai.
Penktadieniais 9:30—10 vaj. vak.

Visos laidos iš WOt*A stoties, banga 1490 Alt 
2646 W. 71 »♦ Šfr#»ė Chicago, llllnoii 60629 

ToM. - 77M374

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W.~63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

v

ELECTROS įrengimai;-: 
PATAISYMAI į

Turiu Chicago* miesto/ leldhr 
Dirbu Ir užmiesčiuose ffrolt, g 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tat 927-3559 > :

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

AUTOMATINEI SRAIGTŲ 
DIRBTUVEI 

REIKALINGI
• B & S Mašinų operatoriai ir 

Setup,
» Hand Saw operatoriai.
• Milling mašinos operatoriai, 

•♦ Drill press operatoriai,
Viršlaikis. Apmokėta apdrauda 
kiti priedai. Truputi kalbėti anglis-

' ♦ Drill press operatoriai,

Kiti 
kai.

ir

52-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOS
TlkM S9t pusmečiui

UablIHy apdraudimai pensiniais
Kreipus -

*M5 W. ASHLAND AVĖ.
5234775

/

F Sf. SCREW MACHINE 
PRODUCTS

1800 N.'/15th Ave., 
Melrose‘ Park, Hl. 
Tel. 681-0051.

Į / 7! • < - X ■

CONCRETE CONTRACTORS
/Experienced men only. Wantel 
f to .pour garage floors and dri- 
1 veways. North & west areas.

PIERCE BUILDERS
I . 530-1900

Chief 15 operator. Bindery man 
experienced in folding & cut
ting. Nites. N. W. Suburbs. 
Good Company Benefits. Call: 
BERNIE JOHNSON ’ 766-3606

DESIGN ‘ 
DRAFTSMAN

We are looking for sameone to ac
cept a challenging position with our 
design and construction firm. Ap
plicant should have aptitude for ba
sic engineering involving the design 
of industrial construction.

Structural steel metal, mechanical 
design, piping, or HVAC desirable.

Must be of n-at ‘ appearance.
, Some' college in ingineering sub

jects or any engineeering degree 
would be helpful. S. W. location.

Phone 532-1500
for an appontment

68-PCL69A770

LAIKRODŽIAI !r BRANMNYBtl
Pirdavirnif Ir 

IM WEST S5PWFL

L s r 'J"- f i"' A

ir kitus kraštus 
^NEDZINSKAS, &6SAreK»r Ay. 

Chicago, III. 60632. T5»T?W 7J&VŽ

J
M. Š I M K U S Jf .

Notary PubiJę ’ :
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. TeL 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra? 

šymai ir kitokį blankai. < ■

BEST THINGS IN UFE

UH Fnnk Zipotli

GA 4-U54

11

STATI f AIM

XMSUBAMC1

blate Farm Life Insurance Company

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

con- 
solid

SALES &C 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

RENTING IN GENERAL 
N v e m e s

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

Skambinti 367-4219.

FULL TIME 
MAINTENANCE 

MAN 
Experienced preferred, 

alert, dependable and over 
old.

Full
Call 

or see

|._ ALTO BODY arid FENDER 
COMBINATION MAN 

Exerienced.
Call 776-5888.

must be
18 years

benefits.
HAROLD DAISY at
BOB TIEREY: 
2242 S. Grove 
Chicago, Bldg. No. 4

243-8373

(Half 1 block* d^udimaf
south of Cermak Rd.)

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

PUNCH PRESS &
BRAKE PRESS SETUP

Reikalingas 3 metu patyrimas. Pa-[^ 
geidaujamas užsakymu dirbtuvės —K 
Job shop patyrimas. Tarp daugelio! 
priedu yra ligoninės draudimas, gy-J 
vyues uiauunudi, apmokamos ato-l 
stogos. dalybos pelnu. Nuolatinis pil-J 
no laiko darbas. Reikia suprasti irj; 
kalbėti angliškai.

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

Skambinti angliškai 451-0700.

: — Bridgeporte, 939 West 33 
St., išnuomojamas 5 kamaba- 
rių butas treciam aukšte. Tel 
847-7815, skambinti nuo 7 ik!

ij 2 vai. 30 min., o šestadien.- ir 
(sekmad. visą dieną.

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

485-2300 
EOE

HELP WANTED — FEMALE 
Dirblnlnkly Raikh

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

WOMEN ’

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

, Apply in person.
x JOHN V. LUCAS

1 6464 W. 51st St.
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