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VISAME KRAŠTE MAISTO DIDMENŲ KAINOS GEROKAI NUKRITO
Specalistai apskaičiuoja, kad pigesnis maistas 

pakels dolerio vertę tarptautinėje' rinkoje
WASHINGTON, D. C. — Naujai surinkti duomenys paro

do, kad rugpjūčio mėnesį Amerikoje maisto didmenų kainos šiek 
liek nukrito. Atpigimas nedidelis, viena desimtoji vieno procen
to, bet šis skirtumas jau pastebimas tarptautinėje rinkoje. Atpi
gus didmenų kainoms, turės atpigti ir krautuvėse pardavinėji
mo kainos. 

•
Tuo tarpu šos statistinės, ži- - ----»<—■ ——

pasakyti z/visq teisybę"
MASKVA — Grįždamas iš 

Darbo Departamento paskelbti Alma Ata, Sovietų C en tralinė j e 
statistikos daviniai rodo, kadi Azijoje, kur dainavo Pasauli- 
maisto. kainos, sumažėjo pusantlnėję Sveikatos Organizacijos 
ro nuošimčio. Pirkėjai tuo tarpu konferencijoje, senatorius Ed- 
šio skirtumo nepastebėjo, nes ward M. Kennedy sustojo Mas- 
krautuvių savininkai. neskuba 
maisto produktų kainų mažinti.

s Ūkininkai pagamino 
į . daugiau maisto

' Statistikos rodo, kad maisto 
atpigimas priklauso nuo paga- 
minto didesnio vaisių, daržovių,

kvoje, kur spaudos atstovams 
pasakė norįs pasakyti Brežne
vui kai kuriuos faktorius, kurie 
atvedė prie santykių pablogėji
mo dviejų didžiųjų galybių tar_

Sen. Kennedy žada pasakyti 
Brežnevui kad Jis turi padaryti 

, ___ ________ r t v žingsnių;rkad atitaisytų
- kiekior^ie metai yftk^gana jder- prieš-sorietines nuotaikas Jung-

^gą^rųgųę^ųgfąi^^ržovių, yąi SAJLT susitarimai dėl stratėgi- 
sių, riebalų ir javų. Kiekvienas i nių. ginklų sumažinimo nepraeis 

■xd&innrkaš stengiasi galimai ^ei Į per Senatą. “Šiuo metu viešpatau 
rtem~p^duotf J.savo "‘daržoves, i ja nepalankios nuotaikos, ir mes 

yKartaiszaiidUoda :pigiau, kad tik j turime palaukti ir pažiūrėti, ko 
žingsnių griebtis joms pa-

čius. Mėtai; buvo rgęrrf ir 1 daržo
vės Užderėjo. ; ; / : I j-į. ,. 1 “Paskutinį kartą, prieš ketu

ris metus, kai su juo mačiausi, 
jas visais klausimais kalbėjau su 
juo visiškai atvirai ir jis kalbė
damas su manim buvo visiškai 

J atviras”, pasakė Kennedy apie 
Brežnevą. “Noriu tikėti, kad pa 
jėgsiu jam išreikšti nors vieno 
senatoriaus pažiūrą į kai ku
riuos’Senatą paveikusius fakto
rius”.

Vienas tokių faktorių, iššauku

Taikoš; saugotojai 
atakuoja krikščionis

Beirutas.- — Paliauboms ap
saugota ir taikai palaikyti pas
kirti Sirijos kariuomenės dali
niai visą penktadienį smarkiai 
bombardavo Libano krikščionių 
pozicijas'Beirute. Izraelis pakar 
totnai-perspėjo Siriją, kad Liba 
no krikščionis paliktų ramybė- Kongreso reakciją, bu.
je.' Pradedama prisibijoti, kad vo disidentų teismų,
Sirijos ir Izraelio susirėmimas i ypa£ ščaranskio teismas praėju 
pakenktų taikos deryboms Vi-j vasarą”, pasakė Kennedy, 
dūriniuose Rytuose. Padėtį se
kantieji analistai tvirtina, kad
rimta Izraelio intervencija Liba 
ne gali sukelti tikrą Izraelio i? Indijos šventojoj upėj 
ne gan suKeui “ žuv0 tūkstančiai žmoniy
Sirijos karą. Sirija performuoja
Arabų Lygos 30,000 vyrų kari-j NEW DELHI. — Patvinusios 
nę jėgą, kuri jau 1976 metais j šventosios Gango upės vandenys 
sustabdė Libane ' prasidėjusias Įjšsilieo į hindų šventąjį Benares 
kruvinas kautynes tarp krikščio Į miestą, kur kaip All India radi 
nių ir moslemų (mahometonų) J jas praneša, tvanas sugriovė pu- 
kuriems padėjo Palestiniečių’sę trjų milijonų gyventojų gyve 
partizanai. Į namų patalpų. Tūkstančiai žmo
\ • —-------- Į nių tvano vandenyse prigėrė ar
v Chicagoje namai gerokai' 

pabrango. Gerose vietose kainos 
padvigubėjo. Laimėjo tie, kurie 
neskubėjo parduotu namų.

KALENDORfiLIS 
Rugsėjo įl: Regulė, Protas,! 

Sunvailė, Medena, Gintautas.
Saulė teita — 6:24, leidžiasi

ba žuvo potvynio sugriautuose 
namuose, kai Gango ir Jamuno 
patvinusios upės apsėmė 5,000 
mylių ruože milijonus akrų der 
Ingos, farmų žemės Indo-Gange 
tie slėnyje. Apie 150,000 žmonių 
Agra sityje, potvyniui kylant 
suskubo pabėgti į aukštesnes 
vietas. Potvynio vanduo Agros 
srityje pakilo iki 3 ir 5 pėdų.
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— Dalas mieste specialistai ty
rinėja ir bando šautuvą, kuriuo 
buvo nušauta pre. Kennedy. Ma 
noma, kad ta pačia kulka nušau 
tas Kennedy ir sužestas guber
natorius Connally.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS .
Monday, September II, 1978 Chicago III. — Pirmadieni

Prezidentas Carteris ši pa asarį kalbėjosi su SLA prezi
dentu Povilu Dargiu įvairiais lietuvių ir kitų.Įtninių grupių rei
kalais. į Pittsburghą buvo sukviesti stambesnių ir turtingesnių 
fraternalinių organizacijų pirmininkai. 4

U
CARTERIS TARĖSI SU BEGINU IREGIPTO PREZIDEMU SADATU

- • : .L_ -"Lx®.- ,
Arodcf-kad šie pasitarimai gali padaryti kelis

i-. .- žingsnius arčiau Artimųjų Rytį taikos
THURMONT,' Md. — Oficialiai buvo paskelbta, kad penktadie-
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Rusai ragina pabėgėlius 
grįžti

BERLYNAS, Vokietija.— Du 
savietų valdžios agentai suge 
bėjo įsibrauti į Berlyne esan 
tį pabėgėlių centrą, kad įti
kinti pabėgėlius vėl gliti į Ry
tų pusę. Jiedu net siūlo bėg 
liams pinigų, jeigu jie sutiktų 
nėr Rvtų Vokietijos radiją pas
kelbti apie jų nutarimą grįžti. 
Policija aiškina, kaip tie sovie 
tu agentai galėjo įsibrauti į pa
bėgėlių centrą. Aiškėja, kad 
vienas vokietis iš Lenkijos į 
Rytų Berlyną skrendantį Ižktu- 
vą dirbtinu ginklu privertė nu
sileisti amerikiečių aerodrome 
Tempelhofe... Viena vokietai 
(ė. dentisterijos studentė. Stri
ko grįžti į Rytų Berlyną, o kili 
keleiviai atsisakė grįžti. Grį
žusi vokietaitė per radiją pa
pasakojo, kaip ji pakiliuje bu 
vo pagrobta ir nugabenta i 
amerikiečių laikomą 
ma. Vokiečiai atiduos 
pagrobtą lėktuvą, bet 
jie negaus.

aerodro- 
k ūkams 
keleiviu

Beginąs pasidarė

ŠIMTAI SUŽYSTŲ ŽMONIŲ NUGABENTI Į ĮVAIRIŲ MIESTŲ LIGONINES
Sachas mapd, kad fanatiški musulmonai 

bandys jį nuversti nuo sosto
TEHERANAS, Iranas. — Didieji Irano tankai ir šarvuoti sun

kvežimiai p?nradienio naktį išėjo į Teherano gatves ir įsakė mi
niai skiltytis ir eiti namo. Garsiakalbiais pakartojus įsakymą 
į jaunuolių ir vyresnio amžiaus žmonių minią, kariai paleido ke
liolika šūv«ų virš minios galvų, manydami, kad šitokiu būdu pa- 
gazdins tenatikus ir privers juos išsiskirstyti.

Penktadienį Irano šachas 
ir karo vadovybė paskelbė ka
ro stovį ir įsakė žmonėms sau
lei nusileidus būti naipie ir ne 
išeiti į gatves. Įsakymas galio 
jo iki saulės užtekėjimo. Ka 
riai šį šacho vyriausybės įsa 
kymą dar kartą perskaitė gar
siakalbiu, kad gatvėje esan
tieji žmonės girdėtų.

Vietoj skirstytis, jaunimas 
pradėjo giedoti šventas giesmes 
ir bandyti užlipti ant tankų 
ir įtikinti karius, kad jie ne
klausytų karininkų ir neša i H 
dytų į minią. Karininkams pa-

Rusai išleido
Harvester atstovo C *

FRANKFURTAS. Vokietija. 
— Sovietų prokuroras reikalavo 
paskirti Harvester atstovui F. 
Jay Crawford 5 metus kalėjimo, 
atleisti jį nuo bausmės, neleisti 
išvažiuoti iš Rusijos penkeris 
metus, jeigu per tą laiką jis dau 
giau nenusikals. Tuo tarpu teis 
mo pirmininkas ne tik atledo jį 
nuo bausmės, bet leido jam išva 
žiuoti iš Rusijos. F. J. Crawford 
nieko nelaukė, užrakino Harwes

kartojus įsakymą ir paleidus ter bendrovę, pasiėmė savo su
keliąs kulkas’virs gab ų, ka-jžadėtįnę Wirginija Olbrich ir 
riains buvo Įsakyta paleisti kul.Pirmu lėktuvu iš Maskvos ats- 
kosvaidžins Į minią. ATięa?4ik^ndp į Frankfurtą.

į

THURMONT' Md. — Oficialiai buvo paskelbta, kad penktadie- ’ Prezidentas Carteris dr ne ~
Tris, ‘^eštTdiems ir -sekmadienis’ yra^ trijų7 valšfySiųj šventos diehWhgipto.prežKlen[ą&^a<latas.ni«‘ Teherano
— — - • - ....................... - kad ^raeno' jc. 1>uvo’/*snsirinfenM";<M-;^

,J džiausią minia fanatiškų hni#'
todėl nutarta tomis dienomis - jokių- posėdžių nešaukti. Bet vais_ 
tybiųatstovą’* nenorėjo 'laisvai leisti laiko.

Ne visuomet jie suvažiuoja ir 
turi progos pasitarti. Kol prezi
dentas Sadatas meldėsi, tai pre
zidentas Carteris pusantros va
landos tarėsi su Izraelio prem
jeru Beginu. Atrodo, kad Izrae
lio premjeras yra pasiruošęs da 
ryti nuolaidas ir turi naujų pla
nų. Jis jau yra įsitikinęs, kad 
nuolaidas reikės daryti. Pana
šiai galvoja ir kiti jo patarėjai.

Su Sadatu nereikia ilgų 
kalbu

Vėliau prezidentas Carteris, 
pasikalbėjęs su savo patarėjais, 
45 minutes tarėsi su Egipto pre 
zidentu Anwar Sadatu. Pasiro
do, kad prezidentui nereikia

3 ' c* -Kinifa riutare 
krypti į Vakarus

WASHINGTON. D. C. — Kuo 
ifengas, besikalbėdamas su Ju
goslavijos prezidentu Tito, jam 
pareiškė, kad dabartinė Kinija 
nutarė krypti į Vakarus. Jis aiš 
kiai pasakė, kad Kinijai reikia 
bent 20 metų taikos, kai galėtų 
sumodetminti savo pramonę ir 
pasigaminti modernių - ginklų. 
Jokios paramos iš Rusijos kinie
čiai nesitiki, bet jie mano, kad 
vakarai padės Kiniją sumoder
ninti ir išvystyti savo pramonę.

Šias žinias pats Tito perdavė 
Washingtonui. Tito pasakė, kad

taip ilgai kalbėti su Egipto pre-'jfe pats pana§iai ga]voja
zidentu. Jiedu suspranta daug 
greičiau, nes jų nuomonės ma
žai tesiskiria. Iki šio meto di
džiausia kliūtimi buvo Izraelio 
premjero užsispyrimas, bet kai 
jis įsitikino, kad tokiu keliu la
bai toli negalės nueiti, tai da
bar yra vilčių, kad pasitarimas 
David stovykloje gali būti naudn 
gas.

nieko negali padaryti, kol ji ne 
sumodernins savo pramonės ir 
ūkio. Prezidentas Carteris nori 
glaudesnių santykių su Pekino 
vyriausybe, bet Amerika nėra 
pasiruošusi duoti kiniečiams rei 
kalingas medžiagas ir techologi- 
nę. patirtį. Kiniečiai nesukalba
mi dėl visos eilės dalykų. Iki 
šio meto jie visą laiką suko So-

j vietų Sąjungos kryptimi, varė 
' kvailą propagandą.

Jebo, kai patyrė, k „ _ 
premjeras Beginąs pasidarė sir1 
kalbamesnis. Galimas daiktas 
kad Sadato nenoras su juo vi
sai kalbėti peveikė netik patį 
Beginą ,bet ir kilus Izraelio ats 
tovus. Patys izraelitai, patyrę 
apie Begino nuomonės kaitalio 
jimą. pasipiktino ne Sadatu, 
bet Beginu. Egipto prezidentas 
atskrido į Izraelį ir išdėstė tai
kos sąlygas Egipto parlamen
tui, tuo tarpu Beginąs; sutikęs 
pradėti pasitarimus ir sveiki
nęs Sadatą, kitaip pradėjo kal
bėti. kai nuskrido į Aleksam 
driją. Atrado, kad dabar galės 
susitarti dėl Sinajaus ir kitų 
izraelitų laikomų sričių. Su Si-| 
rija Izraelis šori kalbėti tiesiai,! 
nenori leisti prezideniui Šaria
tui įsikišti į Sirijos intervenci
ją Libane ir Golan aukštu 
mose.

— Pekino valstybinė taryba 
priėmė Hua Kuofengo praneši
mą apie kelionę į Iraną. Jugos- 
loviją ir Rumunija. Kiniečiai la 
bai patenkinti pasiektais rezul
tatais.

Nobelio — Arafato vadovaujami pale
stiniečiai nutarė nepripažinti A- 
merikoje padarytų susitarimų 
tarp Egipto ir Izraelio.

— Sen. Edw. Kennedy tikisi 
pasimatyti su Brežnevu ir jam 
pasakyti, kodėl amerikiečiai ne 
mėgsta jo vedamos politikos.

—"Rengiasi - skysti.
. teismo sprentfhna

sulmonu. buvo nušauti 59 riiaiŠ: ’" ».f;-<s. - x/"
liniukai; o keli šimtai sVžeisfųl .Hąnrestęr at^oyas ..^pawford 
nugabenti į ligonines. '| pareiškė, kad - jis? rengiasi -skųsti 

į sovietų .teismų ųutarimą, skiriah

Bellow turi mokėti 
teismo išlaidas

CHICAGO, UI.
premiją praeitais metais laime
įęs rašytojas Saul Bellow priva
lo sumokėti žmonos advokatams 
200,000 dolerių už riša skyrybų 
eigą. Advokatams teko vesti 1a 
bai sunkią kovą, paruošti daug 
informacinės medžiagos, kad ga 
lėtų laimėti bylą. Rašytojas Bei 
low, gavęs Nobelio premiją, 
tuojau atsiskyrė nuo buvusios 
žmonos ir pradėjo gyventi su žy 
miai jaur.ęsne. Jis atidavė žmo
nai savo namus ir kitokio turto, 
bet jis nesitikėjo, kad reikės dar’buvęs kariuomenės štabo virši- 
primokėti tokią didelę sumą jos ninkas, tvirtina, kad Amerikos 
advokatams. Skyrybos jam nu kariuomenės atsarginių skai- 
nešė visą Nobelio premiją. ėius gerokai Sumažėjęs.

— Tito Bros aštriai kritikavo 
sovietų valdžią dėl puolimų, ku 
rhios sukėlė Hua Kuofengo ke 
lionė į Jugoslaviją ir Rumuni
ją. Sovietų spauda ir radijo jau 
galėtų baigti Pekino vyriausy
bei metamus kaltinimus.

— Nikaraguoj kiekvieną die
ną vis dar laidojami kovų me
tu užmušti kovotojai ir nacio
nalinės gvardijos kariai.

— Somoza pareiškė amerikie 
čių spaudai, kad nėra turtin
giausias Nikaraguos gyvento
jas. bet jis nepaminėjo nei vie 
no turtingesnio.

— Gen. Bernard W. Rigers,

Šachas žinojo, kad religiniai jam. pelenų .metų ‘ bausmę, 
fanatikai jau prieš devynis mė| Crawford yra įsitikinęs, Jcad vį- 
nesius pradėjo agituoti krašto;Są istoriją sugalvojo sovietų 
gyventojus prieš dabartinį ša-Įvajflgbg tarnautojai, paskrti 
dhą ir jo įvestas valslvbinio dirbti jo įstaigoje. Amerikos 
veninio naujoves. Fanatiški m u bendrovės, norinčios. turėti savo 
los pagrindan deda Koraną įstaigas Maskvoje, privalo sam- 
priešinasi aukštesnėm mokyk.-rdyti tokius taamautojus, kokius 
lom, aviacijai, užsienio preky-Įgovj^ų valdžia jiems paskiria, 
bai ir moderniai ginkluotai ka ‘Sovietų saugumas kontroliuoja 
riuomenei. Bet labiausiai fa* ’sovietų unijas ir parenka ame- 
natikus piktino Kinijos komu- rikiečiams reikalingus tarnauto 
nisto Hua Kuofengo atvykimas .jus Kai kyla reikalas, tai tie tar 
ir toks draugingas tokio įta-rnautojai padeda saugumiečiams, 
kingo komunisto priėmimas. |fabrikuoti bylas, liudyti teigi

Fanatikai pirmiausia padegė- muose apžmeižti prekybos atstff 
Abadane buvusį kino teatrą,!vuS 
kuriame žuvo 420 žmonių, ša 
cho policija patyrė, kad iš Ira
ko grįžo į Iraną pabėgę mu
sulmonų vadai ir pradėjo agi
tuoti minias prie perversmo, 
vietoj šacho jie siūlė pastatyti 
valstybės priešakin vieną mil 
lą. Tada šachas, pasitaręs si 
vyriausybe ir kariais, ketvir
tadienį paskelbė karo stovį ir 
ėmėsi priemonių maištui stab
dyti.

Tabrize taip pat įvyko kru 
vini susirėmimai, paskelbus ka 
ro stovį ir uždraudus žmonėms 
išeiti į gatves nakties 
Tahrizo fanatikams 
klausyti įsakymo, 
liaužė tiesiai per 
muštu ir sužalotu 
bai didelis. Kariai 
<lyti fanotizuota minią Alvaze, 
Adadane. širaze ir kitur. Au
kų skaičius tiksliai reapska? 
čiuotas, bet žinoma, kad žuvo 
250 žmonių, o į ligonines nuga 
henta virš tūkstančio, šacha. 
su žmona buvo planavęs sek
madienį išskristi j Vakarų Vo-

metu, 
tsisakius 

tankas nuš 
minią. Už? 

skaičius la- 
turėjo šau-

Laetrilė vieną-kitą 
pagydė nuo vėžio

WASHINGTON. — Grupė ve 
žio speciaĄstų įvairais būdais 
ištyrę 67 vėžiu sergančius pa
cientus. kurių gydymui buvo pa 
vartotas ginčijamasis vaistas La
etrile, nustatė kad du visiškai 
pagijo, tai yra vėžio votys vi
siškai išnyko, keturiems ligo
niams vėž^o *umorai (votys) su- 
mažė' 50 ar daugiau nuošim
čių, trimis atvejais ligoniai gyve 
no ilgiau negu būtų be vaisių 
gyvenę. Kitiems Laetrile arba 
nepadarė jokios įtakos į ligos ei
gą arba nėra duomenų, kadangi 
sykiu buvo duodami ir kiti vais 
tai. - — ■ ■

— Chicagoje atsirado vadina
mos legionierių liga sergantieji 
ligoniai. Manoma kad ligą sukę 
lia vėsintuvuose atsiradusiame 
vandenyje išaugusios bakterijoj— Vicepremjeras Ten Hsiao- 

ping pareiškė, kad Kinija nori 
pilnų diplomatinių santykių sujkietiją, bet buvo priverstas af-1 
Amerika. Jie sutinka išskirti šaukti šią kelionę. Jis nenori ki musulmonai ruošia pervers- 
Taiwana iš susitarimo. j išvažiuoti iŠ krašto, kol fanatiš, ganizatorius.

mą. Policija gaudo maišto or-

1
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(Tęsinys)

Giovanni Biellini

iberatiorib
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mūsų is
kiaušinėlis, 
pribrendęs 

(g«wfUH.>_ 
•tevyuiaedr- 
(eiwbrioj^u) 
gauUo<spa-
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PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegularty!

vedamąjį 
kurie mo 

noil

tylės sučiaupę lūpas ir nelauks 
istorijos teismo pasmerkimo. Jie 
mato okupanto kėslus ir 30 at
neštą priespaudą kurią atsklei
džia LKB kronikos rašytos aša 
romis. -

Reikia daugiu negu .stebėtis, 
kad R. Vk. 'taip vaikiškai nusi
rašė,, girdi, piktumas ilgai nesi 
tęsia, .mat r šuo ne visa laiką 
loja Gėdai Juk tai vaiko svaičio
jimas!, Kas .butų jei7 jo šitokį

sea us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

ŽODŽIO TERORBMAS
DRAUGO VEDAMUOSE

’o poros diena jie sla 
K iir tuo būdu priį 
W jrtEgh&M Dabai

nėr po ašTūdms *puinpISiS^**^ (■
Nuo. to pradedama. pcimaišyf 

ti ko ne mirtinųkiekį alkphof 
lio, i r pumpurai pradeda^ išfei-r 
sti dar kartą pumpurus, vadi 
PPP (pumpurų, pumpurų, pum^

savo satyrinėje novelėje 
“Brave New World”, parašyto^ 
1932 metais, vaizduoja vieną to 

išlaikyti

KwEBcnJs pry 6* fettered
c£5 jp«s che vearj. Lov.sroAm or <ir^rcrvc4 
£cnd> can be replaced ii records jrc piovided.
Beeaed. Bends can be cashed k vow bank. Hr nr 
jxx aubject to sooe or local income

liąi pasektų? Juk tada nereiktų 
pykti" nei jiems nei mums ant 
okupanto, kadangi jau daug me 
tų praėjo, kai jis Lietuvą paver
gė. Nereiktų pykti'mūsų tautai, 
kad okupantas išvežė tūkstan
čius lietuvių Sibiran ir prigrū
do kalėjimus nekaltais žmonė
mis. Nereiktų jai’pykti, kad jis. 
nužudė tūkstančius partizanių 
jų kūnus bjauriai išniėkiho, nes 
visai tai jau seniai buvo. Ar gi 
jis nekeistas, kai jis daro užuo
miną dėl tylos, nes turėtume 
pasimokyti iš šuns,’ juk ir jis pa 
lojęs nutyla. Štai prie kokių ne 
sąmonių R. Vk veda 
ei viją.

Pagaliau, jis savo 
baigia apie bedievius; 
ko katekizmo. Matytu jis 
pašiepti tuos, kurie buriasi apie 
Naujienas. O buriasi apie jas nes 
turi aiškų veidą, ir aiškia anti
komunistinę liniją.

Bet kas liečia bedievius, rei
ktų R. Vk. paklausti, ar tokių
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kuose, laikraščiuose, radio-Ty 
stotyse, laivuose, aviacijoje ir 
tp. Jo dvaruose auginama kava, 
kakao, tabakas, bananai,. cukri
nės nendrės, ananasai, komai, 
pupos, ryžiai, sorghum, sesame, 
vaisiai Įir daržovės; gyvuliams 
plačiausios ganyklos. Somozos 
turtai, spėjama, tarp trisdešimt 
milijonų ir kelių šimtų milijonų.

Labiausiai patikimais skaičia 
vimais .Somozos turtai pačioje- 

metais buvo 
ir kitose šalyse tarp 

15 ir 20 milijonų. Somozų turtai 
siekia daugiau kaip dešimtada
lį visos Nikaraguos valstybės 
turtų Bet tai buvo prieš 15 me-

R. Vk tuos, kurie prieš tokius 
ir panašius “turistus” pasisako, 
traukia per dantį ir sako, mat, 
jie patriotai. Taip jie patriotai! 
Jie netylėjo ir netylės! Jie de
maskavo ir demaskuos visus 
tuos, kurie sąmoningai ar nesą
moningai jungiasi į naudingu

McHy Pitcher loved her husband,
So much so, that when he went into bttde 

firing the Revolution, she did toa Right by his side.
Then one day, while loading ^annnnM, he was 

billed by a British bullet '
MoQy knew the time had come to tale 

scodcin her country. So she picked up 
where her husband left of£ And when 
the smoke cleared, America had a 

victory and a new heroine.
Today; when its time to take 

Xock in their country, Americans 
bvj U.S. Savings Bonds. ,1 rl

laboratoriją:

Gerovės santvarka 632 metais^: 
po Fordo

I lu xlęy JajiUzijos aprašyteū- 
s’s -cp’zodąs vyksta.Oldhaūi^ Ani 
glijoje, kw - veikia*- - valdiška 
(viskas valdiuška, kaip koęiurus' 
tų valdžioje^ žmopių-^ykJ^ur 
normavimo cenlralė. Gentrg^ 
direktorius kažkokiems ^tudęir. 
tams aprodydamas savo įstai.--

* ČIA. TAMSTA, YRA APVAI
SINIMŲ KAMBARYS”

Po antrojo pasaulinio karo 
miręs anglų rašytojas Aldous 
Huxley turėjo nepaprastą ta
lentą sayo novelėse satyriškai 
aprašyti dabartinių “modernių 
laikų” tendencijas, visas tokias 
“naujenybes’’ perkelti į ateitį 
ir pavazduoti kur nuziliuotų į- 
vairūs “progresyviai, svieto ly
gintojai, radikalai, jei jiems pa 
sisektų” “pertvarkyti pasaulį”, 
pagal jų fantazijas. Nors auto
rius savo aprašomiems perso
nažams istorinių vardų neduo
da, bet keliose novelėse galima 
atspėti kas yra tie vaizduoja
mo “naujo pasaulio’’ meistrai. 
Novelės “1984 metai”, “Gyvu
lių farma” ir “Puikus naujas 
pasaulis” (“Brave New World”) 
pasibaisėtinai taikliai vaizduoja 
sumechanėjtįsios žmonijos su- 
gyvulintą gyvenimą, kurį tvar
ko mokslininkai ir pagal prog
ramą ir planą. Ir atrodo, kad 
rašytojas, tegul tas naujybes ir 
satyriškai perdėdamas aprašo, 
tačiau Hr pranašauja, vaizduo
damas koks bus pasaulis komu 
nizmą pilnai įgyvendinus ir jų 
mokslininkams valdant.

Kadangi išradėjų mokslinin
kų pasaulyje nemažą sąjūdį ir 
pasididžiavimą sukėlė naujas 
gerai nusisekęs gimdymų meto 
das gemalus užmergiaot nebe 
kaip buvo praktikuojama nuo 
pat Adonio ir Jėvos laikų, bet 
laboratorijose mechaniškai re
tortose sukergiant sėklą su 
kiaušinėliu, kas kaip matyti, tu 
rėš sezoninio pasisekimo, kaip' 

iena ,nau j ą anadŽ, pravar-

Sarings Plan at work, 2 little Is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, you're making a ręal invcsmvnr iq 
your future. And in America s, too.

So buy United States Savings Bonds- 
ĮK Right ftom the start, it s been an equal 

opportunity iavesm^nr.

gia į naudingą okupantui prqpa 
gandą. Jis rašo, kad tiems para 
noitikams atrodo, kad tie, kurie 
važiuoja Lietuvon, tarsi važiuo 
tų nužudyti tėvo ar motinos ar
ba įstoti į sovietinį saugumą.: 
Tai biaurus jo kaltinėnas. Reik 
tų jį primygtinai paklausti, ar 
jis nekliedi? Kada ir kas tėvų 
lankytojus vadino tarsi jų žudi
kais ar sovietiniais agentais?

Tiesa, kad Naujienose yra iš
viešinami tokie faktai, kaip sa 
kyšint kurį paskelbė bolševiki
nis šlamštas “Gimtasis kraštas” 
š. m rugpiūčio mėn. 3 dieną, apie 
Raimondą Viktą, Vasario 16- 

gimnazijos septintoką, gy
venantį Chicagoje, kuris ten nu
vykęs ir “Tėviškės” draugijos 
globojamas pareiškė: “Daug ge 
riau, negu maniau. Emigraciniai 
lietuvių laikrščiai, kuriuos man 
daugiausia yra tekę skaityti 
Chicagoje (ten gyvenu) apie Ta 
rybų Lietuvą, ištisai rašo, kaip 
apie prispaustą neturinčią lais
vės šalį. Tą priespaudą ir tikė
jausi pajusti. Nepajutau. Ačiū 
‘‘Tėviškės” draugijai už praėju 
sias dienas. Panašiai liaupsina ir 
Rasa Kaminskaitė, tos pačio gim 
nazijos aštuntokė, kuri gyvena 
Chicagoje. Noriu paklausti R. 
Vk., ar mūšų išeivija turi ty
lėti, kad okupantui pavyksta, 
tokiems jaunuoliams išplauti 
smegenis, kurie skelbia, kad oku 
puotoje Lietuvoje, nėra priespau 
dos. Ir tai Vasario 16-sios gim
nazijos mokiniai! Gimnazijos 
kurią, išeivija remia, o jos mo
kinius okupanto agentai, veža 
Lietuvon, juos ten apmulkina, ir 

/kurie skelbia, kad ten nėra prieš 
paudosl Noriu paklausti R. Vk. 

turis
tus” vykstančius okupuoton Lie 
tuvon yra. taip pat terorizmas?

Quarterly

OUA SAVINGS
CEATIFICATET

EABH UP TO 7V4%

Moteris ir vaikas

R. V k. vadina paranoitikais ar reakcija prieš tokius 
tuos, kurie smerkia kai mųsieji 
vienokiu ar kitokiu būdu įsijun-

22^2 WEST CERMAK ROAD 
Prm Kazaxatsxm, 

SOOBSi Maa»Tue«frle9-*4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

okupantui propaganda. Jie ne-bedievių nėra Draugo tarnauto
jų eilėse? Bedievių, kuriuos jo kiek v 
žodžiais tariant, reiktų palyginti susipažint^ kaip Aldous Hux 
su blogu medžiu. Tikrai yra ir|fey 
dar kiek Draugo bendradarbių 
eilėse.

Man rodos, kad R. Vk. turėtų Į kią žmonijos baisnsui 
atsiminti žemaičių patarlę: Kas 
kuo pats kvep, įtuo kita tep!

S. Kaunietis

ras, jam leidžiama ramiai, ne^Į 
trukdohiai tohatt- vystytis, kai. 
<įang> t^imesni trukdymiLdaž 
niaukiai baigiasi fatališkai

Tm tirpu biįvęs 
ją u buvo vykusiai 
pavirsti embrionu. 
nuo astuonių iki 
shntšešių gemalų 
— koks milžiiMŠkas 
gerinums! Idėjiškos \simuJta 
nmės seserys, ir ne star

tų, o jo turtai metai iš metų dan matės dvynės ar try taip'se
gėj o. ne mažėjo. ' (Nukelta į,5 psi’

Aezinia Ką to straipsnio au
torius laiko puolimu? Ar tai bu
vo puolimas, kai Chicagos visuo 
mene Naujienose griežtai pasi
sakė dėl vieno Draugo redakto
riaus. kuris savo vedamajame pa 
dalė pareiškimą, kad popiežius 
už Judo graš:us Helsinkyje par 
oavė Lietuvą? Ar tai buvo vie
nuolijos puolimas, kai kun. Ke- 
zys užsimojo Jaunimo Centre ro 
uyū bolševikinės propagandos 
filmus. Tiesa, okupantui toks 
visuomenės protestas labai ne
patiko, nes ‘‘Gimtajame Krašte” 
ėmė pulti ir šmeižti tuos, kurie į 
tokią demonstraciją surengė. ArĮslos 
visuomenė turėjo tylėti, kai 
Draugas premijavo romaną iš
niekinantį išeiviją ir išaukšti
nant enkavedistą — policinin
ką? Ar tai buvo puolimas vie
nuolijos, kai Drauge buvo pris
tatytas toks romanas, kaip mal 
daknygė, kuriame yra išniekin 
ta Dievo Motina — Marija. Man 
rodos, priešingai, kad tai ne
buvo puolimas marijonų vienuo 
Ii jos o jos gynimas. Deja, R. 
Vk. ir tokią reakciją Draugo 
skaitytojams pristato kaip žo
džio terorizmą. Greičiausiai ir 
jis pats taip paskaitęs šias ma
no kritiškas pastabas, dėl jo 
pasimetimo šauks> kad ir jis te 
rorizuojamas ir puolama vienuo 
Ii j a. Nejaugi, R. Vk. yra mari j o 
nu vienuolija? Man rodos,, kad 
joks kritiškas pasisakymas dėl 
paskirų vienuolių pasimetimų, 
nėra nukreiptas prieš vienuoli
ją, o tik jai reiškiama užuojau
ta, kad joje įsiveisė su išblėsusią 
dvasia vienuoliu.

Partizanai pasiryžę 
Somozą nušalinti

Partizanai ketvirtadienį buvo 
užėmę Managuos miesto radijo 
stotį, iš’ kurios per 10 minučių 
agitavo gyventojus nuversti pre 
zidentą Anastasio Somozą ir vi
są jo valdžią Atsišaukime - So- 
mozai pašalinti patariama pasi
naudoti visame krašte vykstan 
čiu biznio streiku.

Kad Somozos šeimos šeiminin 
karimas įsipriklįjo net kaimy
nams. rodo faktas, kad Venecue 
la ketvrtadien-į kreipėsi į Ame 
rrkos valstybių Organizaciją 
(OAS) prašydama sušaukti tos 
organizacijos užsieniu reikalų 
ministerių konferenciją pasi
tarti dėl situacijos Nikaraguoje. 
kurios ambasadorius prie OAS į Nikaraguoj 1963 
apkaltino Venecueią dėl inter- i $38,0.929, 
vencijos.

Jack Annderson. Washingto
ne rašo, kad au prieš trejus me 
tus Somozą buvo spaudoje pa
vadintas “gobščiausiu valdovu 
pasaulyje”. Jo šeimos turtai 
yra fannose, dirbtuvėse, ban-

gą, duria atidarydamas pasakė': 
“O šia tamstos, matote apvai
sinimo kainbar}”. ’'

Trj’s šimtai apveisiateję sto
vėjo pri® s»vo instrumentų pa
silenkę, kai perinimo ir nor
mavimo direktorius įžengė į 
salę. Joks garsas, net pasilenku
sių kvėpavimas netrukdė tylos 
ir susikaupimo. Kų tik iškeptų 
skaisčiaveidžių, labai dar jau
nų studenčiokų būrys susijaudi
nę ir lyg priblokšti atsekė di
rektorių ko ne jam ant kulnų 
lipdami.

“0 štai inkubatoriai”, plačiai 
ranka mojęs pasakė direkto
rius ir parodė jiems daug len
tynų su įvairais numeruotais, 
stiklo mėgintuvėliais, da yra 
per vieną savaitę gauti ovarr 
jai. Laikomi pastoviai vienoje 
kraujo temperatūroje.“ “Vyris-, 
kieji gaineia ?\ tai tardamas di 
rektorius atidarė kitas duris, 
’’priešingai-— turi būti 35 laip
snių, o ne 37 laipsnių tempera
tūroje. Pilna kraujo tempera-, 
tūra daro juos nervingais.. Bo- 
kanovskio metodas... žymia da 
linu susideda , iš visos .eilės per
traukų išsivystymo . procese. 
Mes trukdome sornialų augi
mą, ir kaip paradoksiškai tatai 
atrodo, kiaušinėlis į tai reaguo-. 
ja pumpuravimu...” . ,

Direktorius atkreipė dėmesį į 
labai lėtai slenkantį 'dfržą, ku
ris į didelę metalinę dėžę nešė 
pijną pastolą stiklinių mėgintu
vėlių; kitas pastotas' sUr tokiais 
pat mėgintuvėliais *tūb paęiu 
metu tą dėžę apleido. Visas tas 
mečha'mzmas švelniai ' zirzė. 
Kiekvienas tų vamzdelių praė
jimas, kaip direktorius .aiškino, 
truko 8 minules: Aštuomos mi£ 
nųtės stipriais, reųlgenp spindit 
liąis- peršvietimas^ dažmansia ' 
yra daugiausia- kiek kiaušinėli ? 
gal' išloti;'susinai;

, kiną:^naziausipį.j^>utrū^. kiaus 
nebaik cfiažio-?
jpjų (taSsrišleUižifer^ėturis puru

aŠio .

WVIYM REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual 
Savings and Loan
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$3.06

berods 
inicia-

į pa 
mūsų 

tautnių 
Jančiu-

ENERGY 
WISE

Buy t oar no laroer or 
F>or» powerful than you

šeimninkėmis (hostesses)

nesirodė iš Toronto
AIDA ir VIDA DO 

akomponistė j 
praj 

dainas i

Sen. Percy tvirtina, kad 
daug blogų sunkvežimių 

Amerikos keliais.

/** zrx£ Uoposl jl*J jiiir*! afc 
ttoa didelius darbu*. Pirm*, jie p*- 
4«4* Jum* pasiekti asmeniiku* jūrą 
aii {mojimu*. Antri, jie padeda su
kurti geresnf apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėn«- 
slo diena, neša nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie n«-

DIDELES ATSARGAS

T«L 421-3070

labai 
trankosi

5 valandą po pietų 
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI 
prtelrt* 1923 metai*.

Iitalfoc pietuos* kterniA automobiliams pastatyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos' 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
leša

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 
oJįgrspą įspūd£»L Dabar tik ---------------

stokmtus čakį arba money orderi, prit

ris tarpduryje ištiesė siūlą ir pra 
dėjo "sakyti kalba, tik gaila, kad 
salė jau buvo prisipildžiusi sve
timtaučių ir niekas jo lietuviš
kos kalbos nesuprato, o be to ir 
sunkiai girdėjosi Po savo kai-; 
bos žirklutėmis perkirpo siūlą 
ir pats įlindo į vidų. Iš tokio net 
varkingo elgesio pasidarė ne f o! 
kloramos 
juokai.

Martinique Restorane
2500 W. 9-lth St

zikantai-daimninkai “Los Bas- 
bores from Mexico”’, kur praei 
tais metais jiems dainuojant mū 
su paviljonas buvo perpildytas 
lankytojais, kurių eilės nusitęsė 
net į gatvės pakraščius. Deja, 
šeštadienio vakare jų buvo lauk 
ta, bet nesulaukta. Galiausiai pa 
vii jono majoras J. Valaitis pra
nešė. kad meksikonai praskrido 
pro šalį ir vykdami namo pamir 
šo pas mus sustoti. Taigi, tuštu 
mai užpildyti, vėl griebtasi tos

I tybių turėjo po du paviljonus.
Jeigu neminėsime įvairių pa- j majorais (mayors) vyko į Cen. 

rengimų dar prieš Folkloramą :.ennial Concert Hall iškilmių 
savaitės bėgyje, kaip ta prie Ci atidarymui ir pasiklausyti kon 
ty Hali, specialiai įrengtoje vie certo, į kurį įėjimas nieko ne- 
toje, buvo tautybių paviljonų kainavo. Darbo ministerio žmo- 
majorų (Lord Mayors) inaugu
racija, specialus įvedimas į pa
reigas, miesto majoro kalba (i 
naugūrai speech) ir kitų smulkių 
parengimų paviljonų majorams 
ir karalaitėms, tai pirmoji Fol
klorams atidarymo pradža į" 
ko prie Manitobos Seimo Rūmų

mėginta-kaip nors, 
ketvirtadienio vaka- 
a šoko pats pa vi! jo- 
su gražuole įvairius 
kius, kuriems 
ai prišokdav 
nenuilstanti 
ėja Aldona

Lietuvių, paviljonas

Lietuvių Folklorama 78 vyko, 
kaip ir visais kitais metais, prie Į 
šv. Kazimiero bažnyčios lietuvių! 
parapijos salėje. Prie įėjimo iš
kabinta didelė iškaba, kur atžy
mėta “Folklorama 78 — Lietu
vių Paviljonas”, o apačioje ispai 
šyląs paviljono" vardas “VIL
NIUS”. Ant viršaus įtvirtintos 
Kanados -ir Lietuvos vėliavos ir 
visa tai stipriai apšviesta elekt
ra. Tai tęsinys iš eilės metų, kur 
Fcftkloramos reklaminė iškaba 

| saugoma iš metų į metus, kad 
! nereiktų jų iš naujo dirbinėti. J

Lietuvių paviljonas buvo ati-| 
darytas rugpiūčio 12 d. (šešta
dienį) 6 vai. p. p. Prie įėjimo pa 
sus pardavinėjo Nijolė Žimins- 
kaitė-Pestrak. Tautiškus ženk
liukus prisegiojo paviljono gro
žio karalaitė April Stapon-Ste- 
ponavičiūtė. Tvarka prižiūrėjo 
J. Demereckas ir V. Rutkauskas. 
Bufetą tvarkė pasikeisdami: V. 
Stankevičius, A. Januška V. i 
Kriščiūnas ir Arvydas Rutkaus < 
kas. Virtuvėje dirbo: O. Jančiu 
kienė, E. Januškienė, Rutkaus- | 
kienė, Kuncaitienė, H. Beniu- j 
šiene, Barkauskaitė, Umėžienė, 
Kračiukienė ir kitos, o pyragai | 
čius, kaip ir kiekvienais metais, | 
pardavinėjo Marija Januškienė, ] 
vėliau virtuvės darbininkės kei- J 
tės kaip ir prie baro. i

Apie 7 vaĮ koridoriuje atsira- j j 
do B-nės p-kas V. Januška, ku-1 ’

Folklorama 78 karalaitės rinki
mai ir uždarymo ceremonijos

I Folklorama 78 uždarymo cere 
Į monijos prasidėjo sekmadienio 
[ (rugp. 20 d.) 7 vai. vakare Con- 
j vention Centre, kur salė buvo 
perpildyta > virš .3.000 žmonių. 

[ Nuvykus, prie durų matėsi 

į minios žmonių, kurie susigrūdę 
prie bilietų pardavimo kasos.

Į žiūriu, šalia stovi Charlis Beniu 
i šis su savo žmonele Helen ir šne 
kučiuojasi su B-nės p-ku V. Ja
nuška. Priėjęs klausiu: Na, ką 
tu čia Charli išdirbinėji? Jis 
man greit atsako: “Daug netruk 
dyk. kaip matai, mane jau iš na 
mų paėmė ir atvežė ponas B-nės 
prezidentas, kaipo reporterį, tai 
aš esiu su juo į vidų. Štai ma
tai. jau ir bilietais mudu su žmo 
nele aprūpino, niekas nekaštuos, 
tik turėsiu gražiai aprašyti.

(Bus daugiau )

tuma bu 
užpildyti, 
re visą 1 
no majoi 

, tautinius 
galbą da 
žymioji i 
juostų a 
kaitė.

Pc n k t a c;. en i o va kare, 
kleb. kun. J. Bertašiaus 
tyva atsikviesta trys poros lat
vių šokėju iš jų paviljono, kurie 
labai graž ai linksmino Ii4 
paviljono lankytojus. Nor 
v:ai jau keletą metų Folkloramo 
i e nebedalyvavo. l>et paskutiniu 
laiku gražiai susiorganizavo ir 
viešumon išėjo vien tik jauni
mas. Latvių paviljono majoras, 
kuris Winnipege stuijuoja me
dieną, labai gražiai atstovavo 
latvius su savo paviljono gražuo 
le, kuri taip pat yra studentė. 
Labai nuostabu, kad iš senesnio 
amžiaus latvių niekas jų jauni
mui neslampinėjo iš paskos, nie 
kas jų nemokino ir niekas jiems 
netrukdė. Viską atliko vien tik ! 
jaunimas, tad Ir mums lietu- j 
viams tenka laikyti juos sau pa | 
vvzdžiu. Po tautniu latviu šo-! 
kių Folkloramos majoras J. Va- Į 
laitis pranešė, kad ryt vakare t. į 
y. Folkloramos užbaigimo dieną I

čiui už atkvietimą, Rutkauskams i 211 PsL Kaiut $3.00. 
už globą, o.B-nės p-kui Vince
liui nieko. Gaila, bet su tokiais 
nors ir menkais erzeliais nieko 
gero nepasiekiama.

Toliau dainininkių likusią tuš-

pacios jaunimo porelės.
Pavljono parodėlę šiais me

tais. vėl tvarkė Eug. Kalasaus- 
kas. kuris savo meniškais nagais 
viską skoningai išdėstė, nors pa 
rcd( lė jau nebe buvo tokia tur
tinga. kaip praėjusiais metais, 
nes labai tumažejo rodiniai.

Tautines juostas, kaip ir pe
reitais metais, audė Aldona Jan 
čiukaitė. kuri t’krai šiam dar
bui turi pašaukimą, tad lankyto 
ja* ištisas valandas nenuleido 

uvių j akių nuo jos dūzgenamų stak
lių. Tad garbė jai, o ypatingai 
menininkei Anastazijai Tamošai 
tienei, kuri per savo suruoštus 
kursus mus apdovanojo tokiais 
talentais.

atidarvmas, o vieni

Scenoje 
afwkuęio‘ 
VYDAITYTĖS 
ALDONA BISKYTĖ, kurios 
dėjo dainuoti įva:rias 

( akordeoniste paolydint.
| Jau perlipęs 80-tuosius mete
lius senelis Kazys Beniušis. pa
gautas entuziazmo, pasigriebė 
savo žmonelę Heleną ir pradė
jo šokti polka, o baigęs dar pasi

‘ čiupo grožio karalaitę April Sta 
pon. kuria keletą kartų apsukęs 
nuėjo sėstis. Toliau, keletą šo-

, kiu pašoko paviljono majoras 
inž. Jurgis Valaitis su grožio ka 
ralaite, kuriems publika labai 
daug plojo.

Apie 9 vai. atvyko miesto ma j 
joras Robert STEEN kurį prie 
mė Folkloramos majoras, kara
laitė April Sta pon, parapijos 
kleb. kun. J. Bertašius ir kit. Ma 
joras savo žodį išpildė, nes anks į lietuvių paviljoną atvyksta mu 
čiau buvo pasakęs: “Aš aplan
kysiu lietuvių paviljoną”. Po 
vizito kun. J Bertašius majorui 
aprodė lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčios įrengimą iš vidaus.

Į Folkloramą atvyko nemažai 
lankytojų, kuriuos linksmino 
iš Toronto atvykusios trys mer 
gaitės “Vasaros Garsai”. Viskas 
ėjo sėkmingai, tik rugpiūčio 16 
d., trečiadienio vakare, B-nės p- i 
kas V. Januška užsilipęsh į sceną 
pranešė liūdną žinią, kad daini
ninkės “Vasaros Garsai” staiga 
atsisakė tolau dainuoti ir išvyks 
ta į Calgary, nors buvo kvies i 
tos visai savaitei t. y. iki Folklo 
ramos pabaigos, žmona, čia įvy
ko nelauktas nesuspratimas. Ket 
virtadienį dainininkės ir mus

> * Vietas prašome rezervuoti iš anksto
Kis SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

V1M LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

rūšies medis ar jo atžala.
Kitur vėl rašoma, kad FOL- ‘ 

KLORAMA ‘78 Winnipege yra ’ 
didžiauias renginys visoje Ka-1 
nadoje, kur įvairių tautybių šo • 
kįai ir dainos triumfuos per vi
sas astuonias dienas parengimų,1 
kuriuos stebės" tūkstančiai įvai
rių lankytojų, neišskiriant šim
tus vizitorių iš šiaurinės Ame- 
rkos, Chicagos — Illinois ir net 
iš Europos.

Folklorama t. y. šventė (festi 
vai), per kurią pilnai supranta- ; 
ma, įvertinama bei pripažįsta- j 
ma įvarių tautybių grupių kul
tūrinė veikla visoje provincijo- j 
je ir per tai jos priskiriamos' 
prie aukštesnės klasės, kur rei
kalinga pagalba, gilesnis supra
timas bei įvertinimas.

Folklorama pradėjo pastoviai/ 
augti dar prieš aštuonis metus, Į 
kada specialiai buvo atžymėtą I * 
Manitobos 100-to metų gimta
dienis ir nuo to laiko ji be per
traukos reiškiasi kiekvienais me 
tais.

Šiais metais Folklorama ‘78, 
arba teisingiau pasakius tauty
bių kultūrinė šventė prasidėjo 
rugpiūčio 12 d. 6 vai. p. p. (šeš 
tadienį) su 28-niomis skirtin
gomis tautybėmis. Reikia pažy
mėti, kad festivalyje dalyvavo 
tik 28-ios tautybės, o jų pavdljo- j 
nų buvo 34-ri, nes keletas tau-

i š. m. Naujenų 171-73 nume
riuose tilpo aprašymas Folldo- 
ramai *78 artėjant, o dabar jai 

^rąėjus neporisi palikti be bend 
"to įos eigos aprašymo. Mums 
^jėtuviąmą 'gal irf nelabai būtų 
įdomūs įvarus svetimtaučių pa( 

? dengimai, jei į jų eiles neisijung 
tumė, ir mes. Tad prisijungiant 

mUms kažkaip pasilieka atei
viai ir teikia istorinės reikšmės 
jokius milžiniškus įvairių tauty 
-bų parengimus įsijungus.

Wnnnipegb angliški laikraš- 
^iai:\Tribuhe ir Free Press jau] 

' anksto ‘pradėjo rašyti ilgus 
^straipsnius ' ir ? garsinti FOL- 
'KLOfp^MOS’ 78 metų parengi
au^ Ž jįj atžymi, kad Fol 

\kur^ .kaip gražus 
dar tik 1970- 

^^mėt^^Jd^aknys ((roots) 
^įą4.- pasiėkė j.9i78-tuosius metus, 

verdasi -pirmyn ir auga 
/^Ja^tomą^įvairiū tautybių dar 
•bu?j^u šiandie vi- 

m^m&  ̂jafcjgerimės.
į.Folkloramos vado- 
fyams. kąžkaip,:kad ir nežymiai, 

FoįiipraJhps'. vardas nūs- 
žinome, 

^ad^šž^^įnfe^io'v^ nė- 
lėtlgvai pakeičiamas 

jĮęfe jeigu pąsodi-
;^btžę: ;^i: išaugs ąžuolas,

tai iš- 
;,%Ugs 4>ėBŽ4^*:QVne kokios kitos 
rt . y

na Mrs. Price-apie Folkloramą 
išsireiškė, kad ši šventė yra tik
rai didinga vasaros šventė Wi
nnipege.

Pasibaigus Folloramos ’78 ati
darymo iškilmėms visi 34-rių 

įvy| paviljonų majorai u gražuolė- 
-—į į mis grįžo į savo paviljonus dar- 

(Legislative Building) ant prie-; bui. 
kyje esančių laiptų, kur darbo 
ministeris Norma Price perskai
tė proklamaciją, kad nuo Au
gust 12 iki 19 dienos įvedama 
Folkloramos miesto savaitė (Fol 
kloruma Week in the city).

Po šitų ceremonijų nuo Legis 
lative Bldg. visi aukštieji pa
reigūnai susėdo į'iš anksto pa
ruoštus senoviškus 50-ts atida ry 
tais viršais mašinų (open topped 
cars), su paviljonų gražuolėmis

T j ■ r—-----------------------------------------
ANTANO J. GUSENO RAŠTAI " 

gauti ^paprastai įdomius cyc^to- 'fWUĮMįgi!«t nt Rytojo atsiminimus 
*!- T S |R DARBAi. 259 ?SL, liečiančius 1905

’J^taaskic ir lotoraičio Jaunas dienas ir susi-■ rtMjnmj .; -----------------------------------ss.oc
KNYGOS ANGLŲ KALBA

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 
tpražynud, paimti iš gyvenimo. Lengvo stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Or. Juoxas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
apleido, ir scenoje pasiliko dide! santrauka nuo pat senąją amžią iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
lė tuštuma. Išvykdamos padėko j osl" kainnoja
™ • t i • B- Končiui, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy-
jo paviljono majorui J. Valai- 1 bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną istoriją.

Kietais viršeliais $4.00.
Dauguma šią knygą yra tinkamos dovanos. įvairiomis progomis. Jai ir 

kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
piniginę perlaidu.
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Pinigui reikia siųsti pašto Honey 
Orderiu karta zu užsakymu.

Bendradbrbiautnjai pajuto., 
kad didžioji išeivijos da1Ur ne
pritaria jų darbams. Todėl grie 
biasi naujos taktikos. Kaip tas 
pasakas vilkas, suplojo save 
liežuvį ir pradėjo kitą giesme
lę bendradabiautbjų valdomo 
je spaudoje. Visokie, BKV, RV- 
K, ar NKVD, ar kitokie, kurie 
anot to šnipelio Lietuvoje, dar

• nenusivilko savo munduro, ka
riško, policininko ar kokio kr 
to, papylė eilę vedamųjų Drau
ge. Apsimetę nekaltais berne 
liais, dar kartą bando kląidin 
Ii Draugo skaitytojus. Noreda 
mij pateisisti savo darbe^us 
beria kaltinimų seriją kitiems. 
Tokiu tikslu ir rugpjūčio 2^ 
dieną Draugas davė vedamąjį..

Kaip paprastai, jų vedamua dintb Išeivjios lietuviai yra iš 
se neieškok tiesos. Jiems ne 
reikia nurodyti faktų, (nes ?ų 
neturi), tik pilti paplavas anl

d?ro iSei*ių.
organiį^cijos. Tik komuH^ai 
n*Amdr4k<* f. Bendruomenę 
ufcveMk freftftainkai, bando ją 
suniekinti ne tik lietuvių, bei 
ir amerikiečių, akyse.

visų tų, kurw nepritaria bend
radarbiavimui okupault 
agentais. JFę rašo: u... išeitų 
kad nebeliko išeivijoj, nė vie 
HOir organizacijos, nebeliko nė 
vieno, lietuvio, vadovauj e neit 
organizacijai, kuriais galėtume 
pąsitikėti...” Kokia melagysie 
Draugo -redaktoriai maitina 
savo skaty tojus? Argi ta pora-, , , -
organiaacijųv kurias užvaldė .taip padary ti ir pradėjo rodyti 
frontininkai, jau sudarą viaąfc 
išeivių-organizacijas? čia ir iš
lenda aiškis bendradarbiauto* 
ių pasidavimas agentų įtakai. 
Pagal jų -metodus, tik komd- 
nistų partija yra visuma, viši 
.kiti yra niekas. Geibiamieji 
-Draugo skaitytojai čia agen
to mokiniai bando jus suklai*

tikimi pnciui didžiausiai isei« 
jVių organizacijai, — AmerR 
kos Lietuvių Tarybai,. kurių su

Ž. Mikšys (ar tik nebus Žibūnas, garbingos ?notinos 
politikoje nesusigaudąs sūnus), gabus menininkas, lite- 

2 ratūros mėgėjas ir kritikų sekėjas, prieš mėnesį Tž pa- 
; rašytą- savo' neaiškų- rašinį baigia patarimus ir nebandyti: 
2 per' daug plačiai; aiškinti’ to, kas pačiam nesuprantama. 
I Kas' bando nesuprantamą dalyką plačiau- aiškinti' ir jo 
’ neišaiškina, tai. negarbingai* elgiasi; Nesuprantamą da

lyką aiškinti, neverta. Pagal Mikšį, tai ne tik- geriau, bet 
ir garbingiau.

Prierašas ne toks jau blogas,.bet jis pats jo nesilaiko. 
Kažkokiais sumetimais, Mikšys pradėjo aiškinti Mero 
^Striptyzą”, kuris-jam ne visai aiškus.. Jis negali supras
ti^ kuriais sumetimais .Meras tokp dalyką rašęs; Jam taip 
pat neaišku,, kuriais sumetimais Dr. J. Grinius pasisakęs 
prieš “Ateities” leidyklos tokios knygos leidimą, pasisa
kęs prieš Chicagos teologus, klaidinančius Amerikos lietu 
vių visuomenę ir prieš- Amerikos lietuvių rašytojų drau
giją^ politiniais sumetimais davusiai tūkstantinę uStrip- 
tyzo”* autoriui. Jeigu. Dr. Grinius būtų neįpykęs, tai pa
našios recenzijos, kuriąjis parašė TŽ, būtų nerašęs ir ne-

^'bffttį^SUkėlęs visai’ nereikalingą ginčą ir'nesusipratimą, 
į nie£d;|įškaųs neduodąr^us../,,

^^KŠys^nepatenkintas, kad Dr. Grinius net neišaiš- 
kinęsVMas k^ rašydamas ir spausdindamas “Striptyzą^ 
apgavo. Jis, bandydamas pataisyti Dr. Griniaus sukeltą 
labai sunkią nuomonę apie visą “Striptyzo” sukeltą slo
gutį, šitaip "rašo:

u Recenzija po įvado apie madas prasideda abstul- 
bančiomis insinuacijomis^ kad- “Meras, kaip inteligen 
tas vyras, buvo nusivylęs savo romanu, kai perskai
tė jį atspausdintą atskira knyga. Bet jis negalėjęs 
prisipažinti viešai, nes tai “būtų reiškę, kad Meras' 
apgavęs* savo skaitytojus Lietuvoje ir apgauna Va

karuose- “Striptyzą” išleidusią “Ateities” leidyklą”. 
s (Tėviškės Žiburiai, 1978 m. rugs. 2 d. 4 psl.).

Mikšys bando aiškinti, kas ką kada ir kur apgavo, bet 
aiškumos į šį apgavystės klausimą neįneša. Besiremda-

f 
t

p

v
l

E. VENCKŪS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Paštas Didž. Britanijoje padėdavo žmonėms per
siųsta pinigus. Už'pusantro ar du penus pradinio mo
kesčio buvo parduodamos pašto perlaidos (Postal Or

der) iki 21 šilingo vertės. Tokią perlaida gavęs ir nu
nešęs į bet kokį paštą žniogui buvo išmokama pažymė 
toji suma. Dibcsnėms sumoms persiųsti buvo naudoja 
ma piniginės perlaidos (Money Order), iki penkiasde
šimts svarų. Norint tokia perlaida iškeisti pašte, rei
kėjo patiekti asmens tapatybės įrodymus, kurio pa
vardė įrašyta pinigų perlaidoje. Skubiais atvejais pi
nigus persiųsti buvo galima telegrafu. Savo pašte įmo- 
jai norimą-sumą, paštas telegrama informuoja gavėją, 
kuris pinigus gali atsiimti iš savo-pašto skyriaus dar 
tą pačią dieną. Siųsti- pinigus paštu į užsienį nebuvo 
leidžiama, nors lai Būtų tik menka suma.

Britanijos paštas su pagrindu girdavosi, turįs ge
riausią ir greičiausią tarnylxa pasaulyje. Nežiūrint ko
kioje vietoje liegĄ-ventum; ar Škotijos tolimiausioje- 
šiaurėje .lobu ONimads, ar Valijos-pdiįe. ar pačiame1 
pietiniame Anglijos iškišulyje Land’s End — jeigu laiš 
ką įmesi į pašto dėžutę šiendian nevėliau penktos va
landos vakare, tas laiškas garantuotai pasieks adresa- 
1^- gyvenantį bet kurioje Didž. Brithniios vietovėje, ant 
rytojaus ^nevėliau ridundienio. Kad toks teigimas tei
singas. teko ir man pačiam nekarta įsitikinti.

TAUPOMOJO KASA

Paštas Angliji. ° atlieka ir laupomosios kasos funk
cijas. Nenorint h kyli nmnuasc atlrekmnus ^riniguA; 
bet neturint gana; kad vertėtų juos nešti į banką, gy-

mas Dr. Griniaus pastaba, jis aiškina, kad Meras blogai 
jautėsi apgavęs savo skaitytojus Lietuvoje, o dar blogiau 
jautėsi, apgavęs “Ateities” leidyklą Amerikoje Mums at 
rodo, kad Mikšys, dalydamas , tokia išvada, visai užmiršt 
ta savo straipsnio prierašą. Jis bando įtikinti Tž skaity
tojus apie reikalą, kuris jam pačiams neaiškus. Jeigu no
rima nukreipti skaitytojų nuomonę nuo- tikros- apgavys
tės, tai galima aiškinti, kad pats Meras blogai jautėsi dėl 
apgavystės. Galima netvirtinti, kad “Ateitis” buvo nepa

kodėl jam' pykti,, jeigu ją leido "Ateities”?' "Ateičiai” lei
džiant,. jis dar gavo tūkstantinę iŠ pranciškono Andrie- 
kaus. Pranciškonai su ateitininkais dirbo-ir tebedirba ran 
ka rankon. Kai pavergtoje Lietuvoje- jo rašinį komunis
tai pripažino vertu spausdinti “Pergalėje”, tai jis nieko
negalėjo, nes nutarimą apgauti paskelbė patys-įtakingiau
si lietuviško rašyto- žodžio vertihtojaii Kai' “Striptyzas” 
nutarta leistf Amerikoje ,tat pranciškonų vadovaujamos 
geriausios plunksnos pripažinogeriausiu^ir atidavė-jam 
Lietuvių Fondo duotą tūkstantinę;

Meras nieko neapgavo. Nieko neapgavo ir Vilniuje 
duoną užsidirbantiej i“Pėrgalės” redaktoriai?- Tuometi
nėje Lietuvoje neatsirado nei vieno rašytojo, kuris būtų 

tenkinta įvykusia apgavyste, bet tai bus tiktai bandymas- parašyti-geresnį-veikalą, todėl jie ir nutarė duo
ti' pirmenybę “Striptyzui”: Pati didžiausioji dalis buvo 
atspausdinta “Pergalės” priešakyje.
? Apgavystė prasidėjo'Vilniuje,.kai ateitininkas Kęs
tutis1 Keblys, nuvažiavęs įvVilnių ir išsikalbėjęs su okupan 
'to parinktais bernais,, nutarė su jais bendradai-biauti. Oku 
panto Bernai pasiūlė jam išleisti “ Striptyzą”? Keblys, mo 
kytas' vynas; geras chemikas ,bet apie literatūrą neturįs

aiškinti nesuprantamą dalyką. -
Jeigu Meras būtų jaudinęsis dėl.paskelbto savo ro-; 

mano, kad jis apgavo pavergtoje Lietuvoje okupanto bru i 
karną “Pergalę” lietuviams, tai jis būtų bandęs ta- savo'; 
apgaulę kaip nors paaiškinti,, bet jis nieko panašaus rieda* 
rė. Pirma pasitaikiusia, proga, jis. paliko, ne. tik “Pergalė”,’ 
bet ir visą sovietinę Lietuvą su jo romano- skaitytojais, 
visai nesistengdamas- jiems-paaiškinti---padaryta^apgaulu

jokio supratimo. Jis pasiūlymą priėmė ir sutiko išleisti 
•“Striptyzą”^ Jis. buvo ateiti ninku knygų leidyklos “Atei- 

vedėjas,-t&i> toki^-knygą išleisti visai- nebuvo, sųnku^ 
keblys- apgavo- visus- ateitininkus, atspausdinęs jiems vi- 

nr? ateitininkišką- knygą. Ateitininkų tarpe “Stripty- 
'zas^Suii&ėr tok'j-Iriiiksmą,- kad. turėjo įsikišti didžiausių 
Įhikraščrų'redaktoriai- nuotaikai’ taisyti: Jie-pradėjo' saver 
skaitytojams pasakoti," kad’knyga labai" gera, panaši" į 
brėviorių. 0 trečią’- apgavystė' padarė Lietuvių! rą^tojų 
draugija, duodama tūkstantinę, norėdama įtikinti, kad 
knyga iš tikrųjų yra literatūrinis kūrinys.

Mikšiui atrodo, J<ad. čia yna labai daugįųesuprantamo 
elemento. Mums atrodė, kąd’ ittfras bendradarbiauti Su 
okupantu; privertė Jfeblį apgauti’' ateitininkus. Marijonai 
bandė apgauti savo skaitytojus,,Bet jienre nepavyko; Lie
tuviai rytojai bandė apgauti Visus liėtiiriūs, bei: Ame
rikos lietuviai nepatikėjo rašytojais. Gąrbingesnieji ra- 

vaujama Lietuvių darbininkų, literatūros draugiją,, tai šyto j ai jau' bėga: ik' tokios rašytoją-draugijos • - -

Meras išvyko į Izraelį,-kad; jam niekad'daugiau 
reiktų gi’ižti į rasų pavergtą. Lietuvą ir susitiktu su* tiaiš < 
jo veikalo vertintojais, kurie paskelbė -pavergtiems: lietū'r 
viams Mero kliedėjimus apie įsivaizduotas- kančias- Pa
ryžiaus ir Romos lupanaraose. Kai- Meras pasiekė J&u- 
dalę, tai jis nusispiovė ant visos savo praeities' ir pradfe 
jo naują gyvenimą. Jis buvo nepatenkintas, kad galėįa 
kalbėti ir rašyti tik lietuviškai, kad’ jam reikėjo' mokytis 
naują kalbą ir kad jį kankino mintis,, jog. kita kalba jig 
nieko - rimtesnio parašyti negalės, nes- žinojo,. kad'< kitos 
kalbos neišmoks taip, kaip mokėjo lietuviškai. NeLAme* 
rikos lietuvių, nei “Ateities^ apgavimus Merui- visai: ne 
rūpėjo. Jis jų neapgavo. Jies^ jiems- nesiūlė" “StHptyzoV 
leisti, o jeigu jie išleido, tai jų dklykas. Jis būtų* nepykęs 
jeigu Amerikoje jo knygos būtų išleidusį Bimbos vade^

ventojai paprastai eina į paštą ir ten atidaro Ttuipomą 
sąskaitą; Mažiausiai įmokėti reikėjo bent penkis^šilin
gus, kad'gavus taupomą knygutę. Už santaupas įrištas 
Ynokėjo du ir pusę pracentų palūkanų? (»1952)i ludėlim 
grąžinimas ir palūkanos buvo garantuotos britų vai-' 
džios. Išimti pinigus iš laupomos sąskaitos buvo-gali
ma, iki trijų svarų, bet kada, patiekiant' knygutę in Iba 
pa lybės įrodymą. Narini išimti didesnės šamas, įtikė
davo apie tai pranešti dvi ar tris dienas iš anksto.

TELEFONAI
Eilinių šventoji! nomuose Anglijoje, telefonai 

retai užtinkami. Mūsų laikais (1947 iki 1962) mokestis 
už telefono prijungimą ir jo išlaikymą buvo aukštas. | 
Dažnai krautuvininkai ir kitokie biznieriui' kurtoms 
telefonas reikalingas kasdien, dažnai reikšdavo savo 
nepasitenkinimą didžiųjų laikraščių skiltyse, laijrpat’ 
žmonės buvo nepatenkinti ilgu delsimu. Padavęs pra* 
šviną, kad jam įvestų telefoną, žmogus- dažnai lurė- 
davo lankti bent kelis mėnesius.

Viešam naudojimui Didž. Brillmijojc tek fortų ne^ 
hnko.’ Tokios tėlėfono būdelės stovi behiaž ant kiek
vienos gatvės sankryžos. Atsilikus nelaimei, kaip gaiš
ini ar kam susirgus, labai greitai buvo galima iššauk
ti greitąją pagalbą, ugnegerius arba policiją. Tdkiov 
telefono būdelės Būdavo ir kiekviename pašto sky
riuje.

ANGLIŠKI PINIGAI

Iš kitų kraštų atvykusiems ir ncpnžįAtonficms. an;£ 
tiškus pinigus ir jų sudėties, nelengva būdavo siftffgau* 
dyti, nes jų "Sistema žymiai sudėtingesne iiž_decihia- 
tinę.
Britų pagrindinė valiuta yra svaras (Starting) Itotrrrd 
Si erti n g. Vienas svaras lygus 20 šilingų, vienas šilin
gas lygus 12 penų. Tokiu būdu viename svare telpa’240

penų arba; pensų. “Guinea” buvo vadipanW 2T šilingo 
Kkaičius;

Pirrigų:pavadinimas žymimas raidėmis. Mažoji rai- 
Jd( “d” reiškia enas. Penki penai 1
Įžymimas mažąja raidė “s’\- Devyni t šilingai* žymėtini 
yš arba 9/—. Svaras žvtnim’» didžiąja *Tt’ sn 
fekerrihiu Brii’kšniii. Vlėfias šVaras (RdYjnd1 Sferiiifg) 
žymimas El’.OXJ arba paprastai Ll.

Anksčiau paminč<thsiK (Guinea) šian
dien nebevartojamas^* Toks- pinigas t aria n’ton vr žfl<P' 
je senovėje. Dirba r jo neberimato nei monetos, nei bank 
uoto formoje. Tačiau kai kurių prekių kainos, kaip bal 

|dų. bralhižių,.automobilių dar ir 1962 melais languose 
pažymėtas “girinca” vertė. Taip pat skelbiama butą 
fTBOnia. Guineas būdavo lygus 21 šilingui. Pavyzdžiui, 
Įjeign ki auluvėje kostiumas pažymėtas 21 Gns. lai už jį 
tnokrii reikės E 26.5.0 — dvidešimt šešis svarus ir pen
kis šilingus. Aišku? Prekių kainos paprastai žymimos- 
tik skaitlinėmis: 15/11 reiškia penkiolika šilingų ir 
*viciniolH& penų, 12/6 reiškia dvylika šilingų ir šrifte 
gėrius arba dvy lika ir puse šilingų.

L n—I—3 reiškia 5 svarai, 1 šilingai ir 3 penai. 
Mums apleidžiant D. Britaniją kursavo šitokie bank 

nbtai: Ttoi šilings, One Pound Sterling ir Five Pound 
Sterling. PenkHų svarų mažai sava
’dydžiu* ib balti spalva nuo vieirtna&0$ bankooto> Mu
ile tos bdvo: Farthing — ketvirtis peno. HHfjirmiy — 
pirspmis^ Penny — vienas pertfcs^Ktfrig ii virų iirftū 
monetų buvo didžiausias diametru ir svoriu. Three 
pence, nikeliniu trijų penų vertės ų* Thrvcperinybit' 
si<fabtit)ė? rečiau beužtinkama moneta iš fų laikų, kuo- 
<rtofKTtrts t>eaai dar toavo verti savxv.ddaftnx

Toliau,- jie rašo. kad tie”ne’ 
.’lemtieji palHofei"’ vis kalba 
apie Jaunimo Centra išvirti
mų į “komunizmo centrą”". Ir 
.vėl jie nemini fakti^ Lodė! ilei 
viai lietuviai- taip kalbėjo? C 
todėl, kad kun. Kezys norėjo 

komunistų propagandinius fij; 
tnius. Bet, kaip pamatė, kac 
Išeivijos lietuviai tam jc veiki
mui nepritaria^ daugiau (ko 
kas) tų filmų neberodo ir liė- 
jturiai apie' tą reikalą daugiau 
nebekalba. Tik Df-augo redak

toriai, pamalę, kad jų tikela. 
nepraėjo* vis stengiasi drums- 
/i vandenį. O .kas del kun.Ke- 
,zio, kuris lyg neturėdamas są
žinės ir nežiūrėdamas save 
priesaikos kunigo šventinimą 

jus, viešai apšmeižė 9 išeivių or 
ga&izacijos atstovus,- žinoma 

.kad tų juodą dėmę jis nešios 

.iki apšmeižtųjų neatsiprašys 

.Taigi Draugo redaktoriai, kal
bėkime faktais, bet ne agentų 
.duotais propagandos' nurody- 
nrais. \ J- '

Toliau1 jie' kalba’ Ąiie nieki
namą laikraščių įsedaktorftf ir 
I vienuolijų. Gerbė Draugo re
daktoriai; kodėl’ jūs nerašote 
kokių laikraščių; redak
toriai: ir kokie yienltoitnai; *mi- 
himi,- kaip Lietuvos dkuparitų 
tarnai? Išeivijoj ftiriitie duūį 

Jaikrašuių ir daug redaktorių. 
Iš visų laikraščių,- tik- vienas 
Draugas minimas, kaip bend 
ladarbiavimo su okupantu rė- 
niėjas. Kadangi Draugą leidžia 
.Marijonai, tai kartu ta- dėme 
krinta ir tam vienuoly ii ui. Tai 
gi; ar nekyla kJaušiėias Drau
go skaitytojams^.kodėl iš visų 

Aų liehiviškų-patrįbfiitoų laįferaš 
ciUv fik Draugas? traktuosiąs 
■kaip bendra darbiau tojų <irga 
rias? ,•*>. W

•’ -r < • ■iv.-''' *

— Senatas Tiu&rėjduoti k|e- 
VTfttls Pėkifid vyriausybę? maįs- 
ftb produktams pirikį. Įstaty
mas draudžia -duoti kreditas 
toms valstybėms, kurios neiš
leidžia savo gyventojų laisvai 
išvažiuoti iš savo krašto. ;

—■ Amerika Nuskendusių 
laivų? gelbėtojai išfraukė peii- 
kiohlflkme širfffh&fyje nusken
dusi ispanų nNuestra Sfe; 
nol» dį A toSfc’W frondai t<i- 
rėjO"' priklausai WXkOOO, Bet 
federalinis teismas liepė seftą 

| Key West, Flat

šilingų.. n ' • .. .
I mūs^j Buslfno Anglijoje metais per
radlją sPaud? Britanijos gyventojai buvo pratinami 

būtu: 5d. šilinga Tie minliet kad ne«žilgo reikės keisti archaišk^pini- 
Ugų, svorio bei bei matų skalciSVinią j dedtthafia sU- 
tenią, K&f-ettfrffoffi ajigltfi iftlfcbal patinka.
1 ' FAttXLUCU SttATRTD SAVt’o&Uš

Velykas dar praleidome viengungiai^ šfeftmp nfe. 
sulaukę. Antrą ar trečią dieną. pO-\Myktf stfgr^ęs iš 
-darbo; štbnininkė man- įduoda- iš- Dįfrtftr MfrfTštcri- 
jos gautą, jai attfesirOli/laišką:

“Dear Mrs. Williamson,
Will Ifcr goofi enough to inform Ml-

Leo Vcnękus-that-wife ami children will be arrivirfa 
on SatudK itf Mttltfnster, London Road Station oh 
the 3.47 PM cjtort 3.30’IfttHraimfrom Crewe. They will 
be accompanied by a member of the W.V.S. natneti 
•M ra.-- Btifclisnnam

Mr. \ ertekus will, no doubt, wish to be at the stA- 
ffiomTb rtWtlWfiHftny: Ttie above Vains usually ar
rive on number 3 or 4 platform. Yours faithfullv € W 
Bcdfdrdr. '

Vos tik pirmąjį sakinį psakaiėius mane apinmh 
neapsakomas džiaugsmas. Pranas, nutvėręs purto rna- 
We ir^afrkiaUValloX J4»M>-iWasi su manim. Bet m#- 
flirtu : salto, Uį’^iefiftarto šeimą rašo ' Ar jos 
T*-Itorttorah^ĮstgFI^o^k; IMA'; Skaitome abu iki 
|?Mo> !)«$»< ^ SHštttySėiirh^nė žodžio. Pranas apsi
niauka ir nutyla, Jo žmona jam seniai neberašo. Aš ;-iš 
dar-negaliu JljkėUj kad psgalfMi sulauksiu savu<»r.U. 
Skaitau laišką pakarffrtinąi bėnt kelis karius, kol 4> 
turinys man- tfUftirr.mgį gtfbtofealŪ4Ma ši

Itovn: Sixpence sidabrinis. One shiling. Florin, didės- šeštadienį.

(Bus daugiau)
• * y * Z _ • * i

nė mofffctb veitb dviejų šilingų ir Half — Crown 
knrūnOT)! kurios vertė buvo 30 penų erba<du m> puse , . >

-- NAUJIENOS^ CHICAGO & Ill. Monday* September 11» 197$
t* • C
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^NUHgUA JR MOTfiRŲ LIGOS 
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MMpwL Tol. LU 5-6446 
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DR G K. BOBELIS 
mrrrv fR šlapumo taku 

CHIRURGIJA
TeM. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos \ 
Medicinom direkroovt.

ItU-S. Haabeim Rd., Westchester, |U 
VALA^’DOS: 3—9 darbo dip n n m i j? įj* 

tau antra šeštadieni 8—3 vaL SUOS

gė ir vertino, kad Kanadoje lie- prif savo dalinio sustojimo vie- 
tuviams, latviams ir estams pa 
sįsekė kanoknjs organizac joms 
susijungti ir kartu dėti pastan
gas, kad šiems, sovietų okupuo 
tiems kraštams lxilų grąžinta 
laisvė ir nepcikkiasoniybė.

Baigęs kaitėti M. Jokūbaitis 
lietuvių kalba garsiai pasakė: 
‘Tegyvtiaj> Nepriklausoma Lie 
tuva!* Tą patį palakė latvių ir

PR A. B. GLEV ECKAS Kanados naujienos
GYBYTOJAS IR CHIRURGAS,

tos. Mes St. catb.ertftkiUi pir
mą kartą atvykę, buvome Hkri 
naujokai. Kitaip buvo pasiruošę 
Torontu šauliai. Kol mes su
tvarkėme vėliavas. Toronto sau 
lės moterys ir nešiuos ištiesė 
ant pievos paklodes ir per mi
nutę buvo, sudėta gardaus ir 
įvairaus maisto. Toronto VI. 
Putvio šaulių vašinmumo dė
ka* buvome ir mes St. Cathari
nes ramėvėnai pakviesti prie 
vaišių. Dėkui VI P&bio* šau
liams ir siautėtus ir svečiams 
už vaišinamą*

Taipv pirmą? kartą Sk Catha
rines rmavvėnai datavome 
Estijo> karių veteranų pagerbi
mo šventėje.

L šarapnickas

'ArtWWVWWWWWWWVWVWWWrfVWWvvw*»Wrt#WWWW^

$VENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ MITINI KSIKSClOKAM

parvoii stelę no a no •kiv«i>doį«/ mi a o priimu dad am* ftebtoL Tv P*-"Tu 
tepi

Religinių stelų yra daug ir ant jų dedami Įvairūs^ skirtinei U vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai”. (2r. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: “ Jūs negalite dalyvauti prie Vięšpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tięsos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

IV. XA5T0 TYRINĖTOJAI
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

Mažeika Evans
- ■

Latvija ir Esu?' 
ja!*. Jvkubaėėiui baigus kattx^ 
3ve&& gaAutiai p4ojo> latp pat 
angkį. kalba kalbėjo atvykęs iš 
Terauto advokatas(ju pavardės 
iteHUgHfdau), kwis yra gerai rn 
formuotas ir susipažinęs su’ 
žiauria sovietų priesĮiauda ir le 

^roru okupuotuose kraštuose. Ke
.lis kartus pamniejo tą ziamiąĮ.puiKUs GAUJAS PASAULIS* 
priespaudą, kenčiaiuią Lietuvą, •

• (Atkelta iš 2 psl.)
į nais laikais gyvais iš kūno gim
dant, kuomet labai retais atve* 
jais kiaušinėlis pasidalindavo į 
l>orą dalių ar trejetą, dar gi 
tuzinais* |x> daug tuzinų iš kar
to. Dvylika lės, try tikutės iš sy
kio! Po dvyliką iš sykio!”. Pla
čiai raukas išskėlęs, pasakė di
rektorius, tartųjų išmaldą dalin
damas. “Daug dylikučių”.

Vienas studentas buvo gauėli 
paklausti direkto- 
kur čia kokia nau-

Laidotuvių DirektoriaiToronte VI. Pūtvio šauliai ir 
St. Catharines raino venai daly
vavo Įiarade su vėlia vctnis.Taip 
pat Estų karių veteranų -suruoš
tame parade dalyvavo ir latvių 
kariai veteranai su vėliavomis.
Estų kariai veteranai parade j
žygiavo pirmi; i>o jų St. Catha- o .

• •• 'r i Ino cerenMiBijos tęsėsi* 2 valau-nnes raraoveaai. Toronto \L.. ,F. • < -; v . •0-4. - * ' ; i i - •* 'r 'das. Kanų veteranų pagerbimoPutvio šauliai uit ląlvuu is. L o- ..... ; i .. . u - -i/ ( didžioji dans buvo estu kilmes..ronto ir . HamflfcMio< Grojant k . ,,* - - • 7^- ’k * • Išskyrus ne-estus, visos ka bos,maršui; visi iš&nkiavė♦ po tris,. J - ’i
‘žygiavo kelis šiiųtus metrų ati- . k '
1 - ' į trumpai painformuojant kas at

’ liekama, angliškai.
• • • . • | .Bendrą vaizda susidariau,kadkariams veteranams. 4 .. j. v ‘estų visuomene buvusius nepn- Estų konsulas,. Ivdiiuas para-... v , . . , .j u i - i : I ; i- klausomvbes ir Rusvos Estijos’ do vadovo, kiekvieną tautybių . . - ,. _ . J. -i • . . • • karius gerbia. Tai vra geras pa-vieneta pasveikino i^ po to visit - . * . . ,, . . . . ... tvyzdvs visiems. Gi karvs, kovo-parado dalyviai sustatė veka- - “ , \
vas i paruoštus stovus ir laisvai: « krašto latsve, au

vielas, klausėsi kabik°ja,ir ^ziaus.ą turtą - 
gyvybę. O-busimam kariui yra 
moralinė jėgų ir Įkvėpimas, 

Estų vyskupas ilgiausiai kai- ■ darylį veiktį savanoriškais kaip 
ros Pusiasalio “Ra.uovė^” sky. t bėjo įterpdamas ir maldas ir anais meUŪ darė mūsų sava- 

t . «estų kalboje. j noriai - karėjai, kurie iškovojo
‘ . 4-1-41 • • Po Estu gemalinio konsulo Lietuvai laisvę 1918-21 metais.Šiais metais Estų kanų vete- . r> n . i -j. ■ , .. , l?,4-: kalbos buvo pakviestas Baltu reikalui atėjus žygiuoti iu perimu pagerbime dalyvavo Esą- 1 . . - j. fv. . , -4 t’ Veteranu Lygos pirm. Kano- domis,ms generalinis konsulas Kana-, . \ . .. .. bT ... . i vdoje SL Jokūbaitis pasakyti kalįdole I. Heinsoo, Estų vyskupas, J \ - iJ , - . . : ■ ba. Stasys Jokūbaitis savo kai-spaudos atstovai ir visa eile gar v. - ...* s ... , . boję pabrėžė, kad po; pirmo pabės svec^ir da^^-kmp po-saul.^ pabį va^.

■ (ek0 p^iohEs n^priklau-
Lujo se eįO . ii ' ■ vVr^-*. somvbės, atkovoti &» ginklu. SI.
-Lygos pnm-nu^s^t istatė

lis iŠ Toronto. Be S. Jokūbaičio- .. . - r- . °. ‘ .L svečiu sėdėjusi, savanori - kure-» Toronto ESų-Trfrų-vefea^ j, A„lana įį Jž „arsu? 
l^«rl>u»» .p«n^AUIv.ra.w. ų ,„,a [ro„|e vra IJe(ivos do, 
Toronlo Itefe Ęutvlo- kuojos van0|as Vvito 
šauliai: A. Bockertas,. V.-ir. Ą,.
Stočkai, A. Artičkohis, B. S. Ša-Į Po ilgesnės kalbos, kuri lietė 
viekas, V. Gražulis, J. Kaleini", Lietuvos, Latvijos ir Estijos ko 
kas ir V ir L Pečiuitai ir K. ir vas dėl nepriklausomybės' su 
A. Pajaujai su šeimomis. -Bu-, bendru -priešu — sovietinių ko
vo ir daugiau iš Toronto- lietu- niunizmu. padarė išvadą, kad 
yių. Iš St. Catharines dalyvavo Pabaltiečių valstybėms reika- 
ramovėnai: savanoris - kūrėjas linga apsijungti į vieną karinį 
A. Šukys, L Skeiveias ir J. Ša- vienetą ir bendromis jėgomis 
rapnickas. gintis nuo užpuolėjo. Pasidžiau

Lietuviai pakviesti dalyvavo Es
tijos karių veteranų pagerbimo 

šventėje
šių metų rogpiūcio 26 d. es

tai pagal seną tradiciją kiekvie
nais metais pagerbia buvusius 
Estijos karius veteranus. Estai 
Ontario provincijoje prie Grand

- . .. 'River upės nupirko didelį plo-
VaL agal susitarimą, uždaryta trečjtą žemės ir ten yra pasistatę sa- 
~~“ lę par/enJuliams, -maudymosi

DR.LEONAS SEIBuTIS’ prūdą ir pritaikintas patalpas

SPĘC1ALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 WaU 103r4 SUmJ 

Valandos pasai suMtaraną.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

. KALBA LIETUVIŠKAI 
241* W. 71 St. Tel. 737-514? 

Tikrina akis 'Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

|xavergtas tautas, šis advokatas 
kalbėjo lie iš užrašo. Iš visa ko 
atrodė, kati jaučia didelę sim
patiją sovietu okupuotų kraštų 
žmonėms.

Estų kfiįrių. veteranų pagerbi-

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

maldos* būvį estų kalba, tik’nai kvailas
INKSTŲ, PŪSLĖS 

/ / PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL anUfcu. 1—4 popiet 
ketrirfct č-r-7:vaL vai 

; Ofiso te’eū- 776-288C _ 
\ RtxUtenci jot tetefi; 446-5545

j jaunimui sto\yklauli asai os i pagarbą garbės-svečiams, 
■metu, šioje Estų sodyboje ;See5fe[u k R Jr . 

J _ *» 1_

DR. VYT* TAURAS 
V; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, sper* MOTERĄ Hgor.
Ofisas 1652 WEST 5yth SERGĖT

/ , Tek PR S-1223

OFISO VAU: pirm., anti act, trečiai.
ir penkt. 2^4 ir 6-8 vaL vak. S^štadie- į rius* 
siaia 2-4 vaL popiet ir tįtu^laiku 
: •* / • • ’ pagal susitarimą.

drioru” įvyko .estų .karių vete
ranų pagerbimas.

Kadangi Baltų veteranai jau 
I prieš kelis metus yra apsi
jungę ir pagal charterį vadina
si Baltic Veterans League in

tJRTHOPEDxiS-PROTEZJSTAS 
Aparatai - Protezai.. M4d. ban- 
dažai..Speciali pagalba Ljjoms. 
Uarch SupporU; ir t t ’

2W0 Wmt 63rd St, Chic*^. Irt. M629

liaus: "Tai 
<la?”

“Bet oi

Canada, paskutiniu metu, vado pasirinkę 
vaujant Stasiui Jokūbaičiui, iš- bų. 
vystė aktyvią veiklą. Į šią Baitų

L Po visų cerenuMtijkk dalyva- 
įvusios. kariškos organizacijos 
su vėliavomis., grįžo- kiekvienas

mielasis drauge!” 
staigiu posūkiu direktorius ab 
sisuko j paklausė ja, “argi ne^ 
suprastate” ir iškilmingai iškė
lė aukštyn savo rodomąjį pirš
tą. “I&kanovskio metodas yra 
žmonijos pastovumo svarbiau
sias piliorius’’.

— Rugsėj o 16. diens: Nika ra- 
guuj buvo tautinė šventė, bet 
diktalerius Sotnoza nutapė tos 
dienos neevesti dėl “šventos ra<, 
mybės”.

— Indijoje. Bengalijos pak
raštyje, žuvo 898 žmonės.

PRANEŠU

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS '

PERKRAUSTYMAI

. L»t4iw>*i — PSm «por- 
‘ /ŽEMA KAJNA r

MOVING
Apdraustas parkraustymij 

ft hreiriu atstumu^.
ANTANAS VILIMAS

22 TaL 374.ma ^rW 376^296._

SOPHIE BARČUS 
. RADUC iEIMOS VALANDOS 

Vita** program©* Hi WOPĄ,

frosty Cranberry-Orange Relish Pie
__ ___ - *y Martha Logan -------

giminėms ir pažįstamiems, kad rugpiūėio 25 d. mirė

PETRAS L 10 RENTAS.

sulaukęs 83 njetų. amžiaus iš Žvirgždaičiu, šakių apskrities.

Duktė Eugenija, 
Toronto, Ont., Canada

Which Dog For You?

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 
madiemo iki penktadienio 3:00 
—&3G vai. popiet Šeštadieniais 
if sekmadiesiaia mu> 8.30 iki 9:30

Chihuahua

VWiU. AMm. Oukvf

THrf.i Mteteefc 44413
?359 So. MAPLtWOOn AV B 

CHICAGO, ILL. 6062$

, The Chihuahua Is the ti
niest dog in the world, a 
gentle and affectionate crea
ture small enough to cradle in 
the palm of your hand.

There are two varieties of 
Chihuahuas — longhaired and 
Rmooth-coated, with the

D {džiausiąs- kailių

Chlnę^į*

pM balutei!

- 3253-582^ 
Grtaiffoą)' ir 
S77^4SF

—----- -----------------------------------

— Jei žmole fcoatfiK kurie 
H Naujienas, pra

šome jų adreso*. Me*
jiems sięsimc NefrjieaM dvi sa 
vaites nemokamai-

I Desserts for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 

( jeast two different kinds so family and guests may have a 
• choice — ota diver ol both. Pumpkin, mmcemeat aod pecan 

are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
į Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-pre pare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh* 
» mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
{ until the marshmallows melt. Good and fold into whippod 

cream. Finally the scrumptious mixture is ppured into a baked 
tender, flaky pie shell Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
minute rush or fuss.

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
Vield: 9 inch pie

f uM -«aed marsh mallowf -
cup sugar
cup whipping cream or 6 
oance cad evaporated 
milk, chilled

Combtoerelwh, marshmallows and sugar in heavy saucepan. 
I Cover and beat slowly until marshmallows melt. Stir occasion* 
/ ally?'Cool. Whip cream or milk in a chilled bowl until stiff 
r peaks Term. Fold into relish mixture. Pour into cooled baked 
J pie sheik Wrap for freezing. At serving time, remote pie from

Baked 9-inch Swifting/ 
y Jewel Shortening pie 

sheR
10 ounce package frozen 

cranberry -orange 
relish, thawed

20
*
1

smooth-coated by far the 
most popular. The most dis
tinguishing features of these 
dainty and delicate little dogs, 
which tip the scales at 1-6 
pounds, are their large, expres- 
stve eyes. Alert, dark and 
luminescent, they give off a 
deep ruby glow.

Chihuahuas axe obviously 
Very special dogs, unsuited 
td many environments. Their 
minute size aod delicate bone 
Structure alone make them an 
unsuitable choice as chil
dren’s pets. They cannot 
endure cold. They must sleep 
in warm, protected places and

be sweatered when they 
outdoors during chilly wea
ther. They are not very so
ciable by nature, either with 
strangers or with other dogs.

But for the adult who 
wants a devoted and highly 
entertaining constant com
panion, Chihuahuas make 
superb pets. In many ways, 
they are ideal for apartment 
living. They are clean, odor
less, shed little and can be 
housebroken like a cat. They 
require little exercise. In spite 
of their seeming delicacy, 
they are vigorous and long 
lived. And they are suprisingly 
spunky watchdogs. Chihua
huas are constantly being 
cited for heroism in warding 
off intruders or alerting their 
owners to fire.

Chihuahuas are one of the 
toy breeds — miniature dogs 
bred and shaped to be man’s 
playthings. They have lived in- ’ 
timately with people through
out their history, and this is 
the life they’re best suited 
for. Toy dogs are extremely 
sensitive to the moods of 
those they love. They de
mand lots of love and atten- • 
tion, but they return it a 
thousandfold.

For more information on 
America’s top purebred dogs 
send $1.25 to Box 270, Pica 
Rivera, CA 90660, for the 
illustrated paperback book, 
TTie Pog For You, by Bob 
Barto*. Bob Bartos is' a 
recognized dog authority and 
Director of Friskics Research 
Kennels. _«

TĖVAS IR. SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

d»/ 2533 W. 71st Street “
1410 So. 50th Ave., Cicero

& Telef. 476-2345 .

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ automobiliams pastatyti 

_________________________________ ___________________ UMJI___ L L-t I- ir—'

NARIAI:
CkioLgoe
Lietuviu
Laidotuvių
Dirertorią
A m o čia ei j o?

AMBULANCI 
PATARMAVl 
MAS' DMW*A 

t UR MA ICT L

TURIMI 
KOPLYČIAS 

YtSOSE MFESTO 
PALYSK

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

,»07 So. UTUANICA AVENUE. Phont: YArdi 7-4401

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Ave^ Cicere, £1L Phtnre: OLympic Z-ltfU3

PETRAS BIELIŪNAS
' *348 So. CALIFORNIA AVE. Phone LAfiyette 3-457J..

GEORGE F; RUDMINAS
3Z19 So. LITUANICA AVE. TeL: YAri*.7-UM-USl.

STEPONAS G. LACK IR SŪNŪS'
(LACKAWIOI)

2424 WEST' 69tn STKEET RAj«bUc HH>
2311 WEST 23rd PLACE Vidini*
IttržS SOUTHWEST HIGHWAY, P«Jo« Hill*, PL >74-4411

3354 8®. HAEsTED STREET
— — — ■ ■ /■ _ ______

I — CHICAGO «, U.L Monday,'September 11.'197?

Phene; T Art*, T-lIAL



KAS VERTINGA

2625 West 71st Street

Growing. companynow iriėnced/^acMąists^J&Q

OFFSET PRESSMEN

Su^feįkliškomis formomis

$3.50

Pavardė ir randas

Adresas

MARMA NOR

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė
WOMEN

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas
No. 79

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL, Monday, Saptembw 11,.1978

Exerienced.
Call 776-5888.

con- solidNAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601 •

nerb 
fvai- 
issi-

AUTO BODY and FENDER 
COMBINATION MAN

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Uli Frank ZapoIIs
J20<^ W.TStti St.

GA 44454
a S anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoji; reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkaroomis.

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

and PLEASE 
make people 
more careful

• Ufe*katr Naujienas kaip dovanu savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

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

LAIKRODŽIAI !r BRANOINTKK

Pardavimas Ir Taisymu * 
2646 WEST Wth FTRIIT . £
T«Mj RMubUc T-1H1. y,-

Nam«i, Žemė — Pardwlmpl 
REAL ESTATE FOR SALI

Aukštesniuose Lituanis-

N*mai, lemi — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

TRUCK DRIVER.
FOR SAND AND GRAVEL 

839-8996 ,

HELP WANTED — MALI 
Darblnlnkv Ralkia

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

IMPORTANT NEWS FOfb

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM* Tablets are 

50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this* 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reUever per 
(tose to reieve backache

To reduce pam, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely »n minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed

VASĘOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! 
® HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

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

ELRCTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu tr užmiesčiuose irnlt, ga
rantuotai Ir sąžiningą! 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Avė. 

Tol. 927-3559

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

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

491.1691
Oversees Personnel 

Association

11-Sherman Ave., Fountain Sq.
lg., Suit 403, Evanston, IL

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.
D t JR I 1 1 O

18 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $91 pusmečiui automobHle 

Liability apdraudimas pomlnlnkaim 
Kreiptis

A. LAURAITIS 
4M5 W. ASHLAND AYR. J

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.

HELP WANTED — FEMAL1 
Darblnlnkiy Reikia __

Naujiem; vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i risus skai~ 
lyto jus ir į visuslietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu 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 ir visuotino, lietuvišką ^rei^ 
kalų renesanso. l

. t--Vysk. M. Vąląnči^u^lrįib- 
kykla, ĮįąmiltonejnaujUs-ntokšJ

REIKALINGAS MAŠINISTAS

Medžio apdirbimo dirbtuvė ieško 
patyrusio mašinisto. Turi pats nusi
statyti ma#ią ir. skaityti braižinius.

Geras atlyginimas ir priedai.
Tel. 226-1768

LANDQOST & SON
1900 W. Hubbard

Experienced job shop machi
nists Must have tools.

Top wages, benefits, profit- 
sharing. In modern air condi
tioned plant.
ACME TOOL & SPECIALITIES 
CO./ 55 East Bradrock Drive. 
Des Plaines*. Phone: 296-3346

t “LIETUVOS AIDAI”
S. Kilt BMZDZWNYTt, jjfl HtOGRĄAiOS VtDiJA \
V/ Pirttiadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak,

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. ■_ .
Visos laidos iš WCw^A stoties, banga 1494 AM.

2646 W. 7bt Street, CMcoge, ffliools 60629 
TeW. - 771-5374 4

AšK įgr:tt

į Hptųyiškai nebe-1 met veiks XI, XII, XIII užskai- 
yrių ąmžius neri- tų kasės ir lietuviškai nemo

kančių klasė. Užskaitų klasėse 
bus dėstoma lietuvių kalba ir 
literatūra, Lietuvos istorija ir 
geografija. Bus dirbama antra
dienių vakarais nuo 6:30 iki 

.s š.m. rug-

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. >

VALDIS

a Pensilvanijos olandai, vadi 
narni dučmenais, anksčiau vir 
davo “akmens” sriubą. Jie į 
puodą įdėdavo švariai nuplau
tą akmenį, inorkųrsvdgūnų, bul 
vių, druskos ir pipirų, užpilda
vo vandeniu ir išvildavo ska
nią daržovių sriubą. Lietuvoje" 
pasakodavo, kaip čigonas virė 
akėtvirbalį. Jis vienai šeimr 
ninkei pažadėjo išvirti akėtvir-i 
balio sriubą, žingeidi šeinuninį 
kė sutiko, čigonas pirmiausiai

NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garąžąs, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, S34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

ELECRO-MECHANICAL 
TECHNTCLAX

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
Corner Peterson & Pulaski

• Broan Gamybos B-vė, Hart- 
ford,Wis„ pradėjo gaminti Nau 
tilus Heat Recycler ir jį parda
vinėja po $42. Western Mag
sum Corp.,Hermes Beach, Cal.» 
gamina panašų dalyką, jį va
dina Thermocycler ir pardavi
nėja po $50. Abu įtaisai parem
ti taisykle, kad šiltas oras yra 
palubėje, o prie grindų šaltas. 
Therifiocycler savo instrukci 
jose .tvirtina, kad palubės oro 
temperatūra yra .‘k) laipsnių 
aukštesnė už oro, esančio palei 
grindis. Įtaisas susideda iš ba
zės kurioje įtaisytas elektrinis 
ventiliatorius, kuris traukia pa 
lubos šiltesnį orą žemyn pre 
kamino formos kiaurymę 
sumer Reports žurnalo ekono- pylė

prasmė atnešti nicšos fr ’Uitų lo'metus'prhdės rugsėjo 16, šeš 
produktų, kuriuos sudėjo į. tadienj, 9:30 v. r., tose pačiose 
puodą. Išvirus, čigonas išmętVSt. Joseph’s' mokyklos patalpo- 
tą akėtvirbalį <š-puoduko ir yisi•’še— LęsĮe'ir Herkimer, gatvių 
valgė skanią akėtvirbalio srių^kanipas. Šiemet mokykla, be 
bą. ' • . . »jau veikian&j} ID-lies skyrių,

/ ..f IfAizviJriflI/te latidaro pramokysimi skyrių

ma ' 'Nittjienę’ administracijoj 
Knygoi kaina f3.. Su legališko 
nūs formomis

Užsakomus *u Money; orde
riu siušti: “Naujienos”. 1739 S. 
Halsted St, Chicagc Ū1 60608.

^'^-TŽsi.AMENTAl
Too rtikąlu Jum* gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, f*Sūduvos” išleista

Pipe Line Personnel 
Electrical Lineman1 

Shipfitters: 
Carpenters į 

Air Cond. Techs. I
interview

• Kiekvienam amerikiečiui 
tenka apie 1,25 svaro šveicariš
ko sūrio, kurio apie 30C t 
importuoti, i Veną trečdalį 
sūrio įveža Suomija, o Noi 
ja ir Austrija atveža 20viso 
importujamo sūrio, gi šveicar- 
ja atveža, lik apie 13'z.

M. ŠIMKŲ
Notary Publfe .

INCOME TAX SERVICI ■ ■ ' 
4259 S. Maplewood. T<L 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus _______ doL _
( " -r’’ y

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

Naudingi patarimai
• Iš Tokio atėjo žinia, kad 

Japonijos ūkininkams pavyko 
Išauginti nauą česnakų atmai
ną. Jų išauginti česnakai turi vi 
sas česnako savybes, tik ji su 
valgius nebūna tokio aštraus, 
kvapo. Jo kaina yra dvigubai 
brangesnė už senousius.

Tax Free, Higher Salaries.
12-18-24 Months Contracts

Bonuses Vacation, Advancement
Joint thousands now abroad as: 

Accountants Engineers
Const Supervisor 
Marine Elect. Marine Mechanics 
Marine Skills 
Cooks 
Plumbers 
Aircraft Meehs. 
Pipe Welders 
Oil Workers

Call For

vietoje 
School, 
sank i y- 

žoje. Prašoma registruotis ne 
tik naujai pradedančius, bet ir 
praėjusių metų studentus, griž 
tančiUs" kursų tęsti.

— 8 savaičių rudens kerami- 
Vokietijoję.^kos kutvai prasidės rugsėjo 18. 
,s į grasdi- Dėl ihformacijų ir registracijos 

Bvt laipsnį. Jis yra bai- skambinti 925-4949. Audronė ši 
gęs SLęRita^ąukšt. mokyklą, kajmaitytė, Terra 9 Studijos vedė- 
nupiĮĮęnėttvįstojo praeitais me-įja,, 2951 W. 63 St. (Pr.) 
tais.

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

JOHN V. LUCAS 
6464 W. 51st St.

AnUnąs Baęrąas iš Bex- 
Hey, Ohio, tąrp Rita tąip rašo: 
[“Vis sirguliuoju. Gal būt senaty 
-vė ateiną, nes ateinančiame ląp 
Ikričio mėn. bus 90 metų, taigi 
jau senas diedąs.Naujienas skąi 
tau nuo pat jų pasirodymo.Tai 

Į geras laikraštis ir jį turėtų skai 
tyli dabartiniai beądruomenin- 
kai, būtų mažiąu nesusiprati
mų ir barnių. Mums reikia tik 
tikslesnės informacij os, *; o ne 
viensališkos propagandos. Ąs 
labai džiaugiuosi, kad net va
saros karščiuose atsiranda nau 

, .... , ., . , r. . vijų skaitytoju, todėl jiems irCon į puodą įdėjo akėtvirbalį ir uzi . -į. -" .č i - i • • ųums vėlinu viso geriausio . * .andemu. Paskiau jis josj _
— V. Sinkevičius iš New Bri

tain išvyko į So. foodstock, 
i Conn. Dėkui už $3 auką. Anta
nas Rakauskas iš Klevėlarido 
išvyko į St. Petersburg^ Beaėh, 
Floridoje.

Siuntimai i
1 ir kitus krantus U 

P, NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av. 
Chicago,. III. 60632. T*L XAJj5980

i ir įdomūs dalykai
mistai bandė abu įtaisus ir pri
ėjo išvados, kad jie nėra efek
tinei ir energijos nesutaupo 
nes palubės ir palei printlii 
esančio oro temperatūros skir
iamas yra lik apie 10 laipsnių.

a Lydytojai nustatė, kad di
džiausia bakterijų koncentra^ 
cija yra burnoje ant liežuvio. 
Jau seniau buvo vartojam 
įvairūs liežuviui valyti įran- 

o j kiai, bet masiniąi neišplito h 
buvo pamiršti. Venk Enterpri
ses, 1019 No. Kickapoo, Shaw
nee, Oklahoma 74801, paga
mino patogų liežuviui valyki 
įrankį ir jį pavadino Lila TV!JI 
longue Cleaner, kuris rinkoje}■ 
kainuos $3.98. Suinteresuęt j 
prašomi rašvti nurodytu adre-!

Najjiencms reikali^^s -

• > ’ ’ " -r' • - 5- . y ' ’ [

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:' L'■■■— - - -*- -

OPENINGS FOR:
OFFICE: Secretary, Typist,
CUSTOMER SERVICE CLERK
PRODUCTION: Manager, Assistant

Sewing Operators
SALES: Man or Woman with car

Excellent safe neighborhood, park
ing or bus to door, benefits & profit 
sharing. Call anytime including 1 
weekends & evenings.

666-6580

Bendriems i raštinės dar- 
Tftronto lietuvių teatras, bams reikalinga tarnautoja, ga- 
^^ųįrądęjo-ęc. Jiaują se-į linfį rašyti mašinėle. Geros dar- 
Teatralai , renkasi Liętųvįų bo sąlygos, maloni aplinka.Tcl 

^jhut/se'/aiitradieniąįs 6 — IfL 847-7747. (Pr.)

4-’

vai. vak. Suinteresuoti kviečia
mi inforpmotis pas vedėją/ ir 
režisierę tel. 533-9030.

— Lietuvos Vyčių 142-ros 
kuopos pastangų dėka Georg- 
towno universitetas Vašingto
ne šį rudenį įves lietuvių kal
bos kursus, taikomus asme
nims kurie jos nemoka. Kursų 
vadovė pakviesta iš Bostono Va 
šingtonan atsikėlusi Skinna 
Kondratienė. Kursai bus pradė
ti rugsėjo viduryje ir užbaigti 
gruodžio pradžioje. Paskaitos 
bus skaitomos kiekvieną šešta
dienį nuo 9 vai. ry to iki vidur
dienio. Jeigu atsiras daugiau 
klausytojų, kursai galės būti tę 
siami ir po Kalėdų. Kursų mo
kestis — $60. Platesnes infor
macijas teikia Lietuvos vyčių 
kuopos pirm. E. Migonytė, 1511 
K St. N.W., Suite 629, Washing 
ton, D.C. 20006. Tel. 202—638- 
1908. Kursais raginami pasinau 

vaikų ir skyrių ne- dot! Vašingtono ir apylinkių lie
lietuviškai kalbančių — “Con' tuv*a’- 
versa t i onal; Lithuanian”. Į dar 
žėlį vaikai pniipąmi nuo 5-m.’tiniuose Kursuose Toronte šie 
amžiaus, 
kalbančių 
botas. PrisHęįJę^nt pi?e 
rąųs mokmįų htųąnifrtinio 
lavinimo, ž|ęm^t pįokykloje 
bus steigiamos * jięm§ įvairios 
grupės bei poskyriai. Visi vado
vėliai ir rąžomoji pratybų me- 9:30. Registracija bu: 
.dąągą.zfabąr mokyklos duoda- sėjo 25 iiki 26 dienomis, 6 
ma hęmpkžįnai. Lietuviai tėvai vai. vak., kursų darbo 
labai prašomi savo jaunąjį prie'West Park Secondary 
auglį atsiųsti į mūsų litiianisti-. Bloor ir Dundas g-vų 
iię mokykla, f <

— Kęstutis P. Jankauskas iš 
Marquette Parko tarnauja JAV 

Varmijos 3-je pėstininkų divizi
joje, kuri dąbar yra Aschaffen
burg bazėje, Vdk. : 
Neseniai jis pakelta 
nio

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti fr platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo'vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. __ _

Mvkolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio,: TUH-engine lathęs š vertikai' boringcHiiH 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė’ 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti, 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais. .

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsą namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike.

UUHttUiU aliutu!

BEST THINGS IN LIFE

State Farm Life Insurance Company




