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NIKARAGUOJ KASDIEN ŽŪVA 200 ŽMONIŲ
* 'SPRENDŽIA SVARBIAUSIUS ARTIMŲJŲ RYTŲ TAIKOS KLAUSIMUS

Prezdentas dvi valandas kalbėjosi su Sadatu, o 
vėliau posėdžiavo su Egipto ir JAV atstovais

THURMOND, M. D. — Baltųjų Rūmų spaudos atstovas Po- 
wel pareiškė, kad David vasarvietėje sprendžiami patys svar
biausieji Artimųjų Rytų taikos klausimai Jis atsisakė eiti į smul 
kmenas, bet pareiškė, kad pirmieji žingsniai jau buvo aptarti 
praeita savaitę, o patys svarbiausieji klausimai pradedami svars 
tyti šiandien. Atstovąs Powell atsisakė pasakyti, kurie yra tie 
patys svarbiausi klausimai, bet jis nurodė, kad prezidentas, net 
dvi valandas tarėsi su Sadatu.

Posėdžiauja dviejų valstybių 
y delegacijos

Prezidentais Carteris, išsika1

f — ■■ ■■■ i------------->-=

Airiams nusibodo 
viduramžy gyventi

bėjęs su prezidentu Sadatu ir 
gav^s jo.j/sutikimą, sukviet( 
Egipto ir Amerikos delegacijų 
bendrą posėdį Pirmausią pre
zidentas Čartęris J informavo 
abi delegacijas apie bendruo
sius /nutarimus siekti taikos, 6 
vėliau prezidentas. Sadatas in
formavo savo atstovus, kokie 
klausimai bus nagrinėjami ii 

? svarstomi. .Prezidentas Carte- 
ris anksčiau buvo' išsikalbėjęs

I Izraelio premjeru ir buve 
į aptaręs: upa3«**1^^iaafiius

BELFAST. — šiaurinės Airi
jos Kataliku Sąjungos partinis 
lyderis Oliver Napier išskrido į 
New Yorką, kur nori prikalbinti 
amerikiečius, kad nebesiųstų pi
nigų ekstremistų Airių Respub
likos Armijai (IRA) ir prikal
bėti Amerikos airius, kad ver
čiau investuotų i tos provinci
jos industriją.

Partijos ~ lyderis Napier, 45, 
Belfasto advokatas, žadėjo iš

aiškinti JAV politikieriams, kad 
jau pradeda rodytis vilties žen-

Baltųjų Rūmų spaudos atstovas Powell informavo apie pasitarimus 
David vasarvietėje. Jis pasakė, kad jau pradėti svarstyti Artimųjų Rytų 
klausimai. Pirmdienį prezidentas ilgai tarėsi su Egipto prezideentu, o vė
liau klausimus aptarė Amerikos ir Egipto atstovai.

KIEKVIENĄ DIENĄ KRAŠTE ŽŪVA PO 2011 ŽMONIŲ
Maso ja ir ĘsteĮi kontroliuoja maištininkai, 
kituose Nikaraguos gestuose tebeeina kovos

MASAJA, Nikaragua. — Sekmadienio vakarą jau prasidė 
jo kov5s dėl svarbesnių Masaja miesto pozicijų, o pirmadienį 
visą dieną kovos ėjo gatvėse ir strateginėse miesto vietose. Na- 
cionalines gvardijos kariai gavo helikopterių pagalbą. Malūns
parniai apšaudė maištininkų laikomas pozicijas, bet kitiems ka
riams nepavyko jų paimti. Masajos Raudonasis Kryžius prane
ša, kad susirėmimų metu gyvybės neteko 200 žmonių, o sužeis 
tų skaičius žymiai didesnis.

ttZSOW.

- ’
Bd antradienio abi puses

.Sp^nltoS-atstovas Pawell ,pir- . . _
DELHI: — Nuo pirmai 

>; . to padarė I^ai ma- dienid prasidėjo masinis maistu
• lėktuvais apru-

.. pus^-iĄdestc7 griež-Įp“™35 potvynių; nu-
tas\ppzrd§ąs, ■ atsisakė -nusileis-beritėjusiems, visko netekusiems 

• . ti ir!pasitarimai pfrmvk nėjo. fūkstančiams Indijos, gyventojų 
Antradienį prezidentas Carteris' ^a®lė daIis nesPėj°' pabfg 
ėrnėsei’ Įtikinėti abi puses, kad nuo potvynio ir vandens, ap- 
nuolaidos ■■ būtinai- reikalingos silpti ir izoliuoti nori ištverti 
Powell patarė nebūti dideliais ** Sal°- Toki4 potvynių atskirtų 
optimistais, bet nereikia pulti ,kaimU Y™ daugiau kaip 800 su 
nusiminimam Jis vra įsitikinės. Augiau kaip milijonu gyvento- 
kad pavvks Artimuose Rvtuo^j’i- Sveikatos apsaugos organi
se pasiekti taikos. ‘ ' j žarijos stengiasi padėti potvy- 

_____________ jnių aukas apsaugoti nuo ligų ir
epidemijų. Iš lėktuvų žemyn į 
nurodytas vietas “iš dangaus1 
numetami maisto, vaistų ir

ir Katalikų šiaurės Airijoje.

i Mana iš dangaus

dienio prasidėjo'masinis maistu

SOVIETŲ POLICIJA IR TOLIAU KIBS PRIE UŽSIENIEČIŲ
' Sen. Percy išsikalbėjo scr^grįžūsiuiš Maskvos : 

Harvester atstovu F. JqyCrawfod ,
. CįilCAGO,, UI. — Sovietų policija netolimoje ateityje dar 

labiau pradės kabinėtis prie Rusijoje 'gyvenančių užsieniečių, 
— pareiškė F. Jay Crawford, su savo sužadėtine išvykęs iš Mas 
kvos. — Jie tvirtma, kad teismas buvo sovietinis, viskas iš anks

I TRUMPAI K VISUR
I —---------------—-------------- ----------------

—^.Į New Jersey valstijom, 
Edison; miestelyje esančią paf- 
fųmt> dirbtuvę įžengė buvęs 
tos dirbtuvės darbininkas, nu
šovė prezidentą ir dviejų skyrių 
vedėjus, o vėliau pats nusišj- 
vė.

Masajoj buvo pusantro tūks
tančio gvardijos karių. Masa. 
joje buvusieji kariai turėję 
prižiūrėti tvarką pietinėje Ni 
caraguos dalyje. Jeigu jie būtie 
visu susikoncestravę savo ka
reivinėse, tai vargu maištinin
kai juos būtų įveikę. Pačiame 
mieste įvyko ker.i smarkesni 
susirėmimai, bet ir maištinin
kai pakartotinais puolimais iš
mušė strategines vietas saugo
jusius karius ir jas užėmė. Pir 
•nadienis buvo pati kruviniau 
šioji diena visoje Nikąragųoj 
Vien tik Masajoje užmuštų skai 
čius siekia 200. o sužeistų^skai. 
čius keturis kartus didesnis.\

Nikaraguos karo vadovybe 
pradžioje buvo įsakiusi sauga 
ti strategines miesto vietas, bet- 
vidiaū iš centro- atėjo įsaky 
mas susikoncentruoti kareivi'

Karališkos peteliškės 
skrenda į pietus

CHICAGO, Ill. Illinois vals* 
tijoj.dar šilta ir tvanku, be 
didžiosios peteliškės, vadina 
mos ^karališkomis, didžiausiais 
būriais skrenda į pietus, km 
joms-bus daug lengviau praleis 

Į ti žiemą Jos neturi ėemėlapių, 
nemoka apskaičiuoti pagal žvaig 
ždes, bet kai nujaučia, kad šiau 
rėje pradėję atvėsti oras, ta* 
susirenka didžiausiais pulkais. 
ir plasnuoja į pietus. Pradėjus 
saulei leistis, jos aplimpa me- 
dįins; dideles žoles ir. pievas 
Per naktį pailsi, o vėliau plas- 
noja j pietus. -
i ji*. Jhit 14r

Patty
.’k; :Hearsto<

se pasiekti taikos.

Kongresmenas teisme 
WASHINGTON.

Rūmų (kongresmanas)— Daniel, siuntiniai.
Atstovų kt.

to paruošta, surežisuoti liudininkai ir visa bylos eiga. Sovie
tų teismas, klausydamas prokuroro, paskyrė jam penkeris me
tus kalėjimo už pigių sovietų rublių supirkinėjimą, o teisėjas 
čia pat nuo bausmės jį atleido ir leido išvykti iš Sovietų Sąjun
gos. Jam leido išsivežti ir savo sužadėtinę, tarnavusią JAV 
atstovybėje.

Astronau tikos specialistai 
p ra neša, kad satelito ‘’Pegasas” 
netrukus nusileis į Žemės atmo
sfera ir sudegs, c.

- Atlanto šiaurėje pirmadie-

J.:TFlood kan^datuo-į ------------------- -
j antis šešioliktam terminui į TATr , . . .; . . — JAV administracijakongresmanus, pirmadieni pa- • . . . x ... . . ... .__ t , i labai retais atsitikimais leisšauktas | teismą, kur kaltinamas i . tt . „ 
trimis kreivos priesaikos (perjup0*1 ta win • 
ry) atvejais užsiginant priėmus į - ■ — 
tūkstančius dolerių papirkimų ’ 
Flood aiškinasi apie pirmąjį at-; 
vejį nebepamenąs, o dėl dviejų’ 
kitų atvejų ginasi jokių “kyšių”) 
negavęs.

'• Jei- bus nuteistas, jam gresia 
iki 5 metų kalėjimo ir už kiek-’ 
vieną kaltinimą po $10,000 pini-, 
gine bauda.

tik
var

— Amerikiečiai jaučia artėjan 
tį karo pavojų, — sako vokie-

KALENDORfiLIS
*

Rugsėjo 13: ViMreda, Jonas' 
Križ.,- Tolminė, Birmantas.

Saulė teko — 6:27, leidžiasi 
• —7:06.

y&fešnise lis, Sen. Charles Percy

Sen Percy nori 

išsikalbėti

Hinois en. Charles Percy, pa
tyręs apie Crawfordo grįžimą iš 
Maskvos grįžo Karves ter ir 
bendrovės atstovas Crawford 
panoro su juo susitikti ir išsi
kalbėti. Praeitais metais Har
vester bendrovė pardavė sovietų 
valdžiai įvairių mašinų už 12 
milijonų dolerių, o šiais metais 
Hatvester atstovas buvo sulai
kytas gatvėj ir apkaltintas visai 
be jokio pagrindo. Svarbiausiais 
liudininkais prieš jį liudijo tie 
patys tarnautojai, kurie pas jį 
dirbo. Visus užsienio biznui rei
kalingus tarnautojus parenka 
sovietų valdžia, kad vėliau galė
tų prieš jus ir liudyti. Joks teis
mas Amerikoje su tokiais “įro
dymais’ jo nebūtų baudęs, nes 
tai nebuvo joki įrodymai.

Crawford nujaučia 
pakaitas

Harvester atstovas Crawford 
pareiškė spaudos atstovams, kad 
netolimoje teityje sovietų po
licija pradės kabinėtis prie kitų 
bandrovių atstovų. Sovietų val
džia jau įsigijo jai būtiniausiai 
reikalingas mašinas, tų bndro- 
vių atstovai rusams visai nerei
kalingi. Sovietų tardytojai gali 
sudaryti bet kam bylas. Sen. 
Percy sovietų valdžios metodus 
gana gerai pažįsta iš gyvų pa
vyzdžių. Jis matė, kaip lengva' 
rusui bet kurį žmogų apkaltinti

Galėjo būti paleistas 

4-tas šūvis
WASHINGTON, D. C. - Iki 

šio meto visi ekspertai buvo įsi 
tikinę, kad į prezidentą John 
Kennedy Texas valstijoje, Dal
las mieste, buvo paleisti trys šū
viai, bet vienas ekspertas dabar 
tvirtina, kad galėjo būti paleista 
ir ketvirtas šūvis. Jis tokių išva
dų priėjo iš užrekorduoto balso 
ir jo aido. Jis tai tvirtina tiktai 
50% tikrumu. Jis sutinka, kad 
galėjo ir kitaip būti, bet jo iš
klausyti duomenys sako, kad 
galėjo ir ketvirtas šūvis būti pa
leistas. Dabar prasidėjo kalbos, 
iš kur tas ketvirtas šūvis galėjo 
būti paleistas ir kas jį galėjo pa 
leisti?

Čilęs valdžią kariai 

perleis civiliams

SANTIAGO, Čilė. — Čilės pre 
zidentas Augusto Pinochet, pa
taręs klausimą kabinete, priėjo 
išvados, kad netolimoje ateityje 
valstybės vyriausybę teks atiduo 
ti civiliams Prezidentas nepasa
kė, kada kariai sutiks perleisti 
vyriausybę rinktiems parlamen 
to atstovams, bet tuo keliu jau 
planuojama. Laikraštininkai no 
rėjję patirti vyriausybės perdavi 
mo dieną, bet prezidentas atsi
sakė nurodyti tikslų laiką. Kiek 
vienam aišku, kad pirma teks 
išrinkti parlamentą. —

nį vakare pradėjo siausti labai 
smarkus uraganas.

— Kariai saugo visus kelius 
ir tiltus, kad Nikaraguos maiš- 

r tininkai negalėtų susikoncen
truoti bent vienoje strateginėje 
vietoje.

— Queen Elizabeth kapito
nas D. Ridley pareiškė, kad vy
resni jo karininkai niekad to
kio smarkaus uragano savo gy 
venime nebuvo matęT

— Irano kariai pradėjo areš
tus tų valstybių tarnautojus, 
kurie kurstė žmonees prieš ša
cho jvc'ks naujoves. Kurstyto
jai negali tarnauti valstybinėje( 
ar savivaldybrnėje tarnyboje

— Ganos vyriausybė įsakė 
penkiems svietų diplomatams 
tuojau išikraustyti iš Akros. 
Rusai pradėjo kištis j krašto vi
daus reikalus.

— Buvęs Nikaraguos aviaci
jos vadas žuvo lėktuvo nelai
mėje. Jo kelevinis lėktuvėlis 
nuskendo ežere, į kurį vadas 
pats rengėsi nutūpti.

— Karo vadovybė labai susi- 
rupinus elektromais instrumen 
tais lėktuvuose ir raketose. Iš 
aiškino, kad elektroniai instru
mentai turi kelias silpnas vie
tas. Bandys jas sustiprinti.

— Penkiadienio rytą Romoje 
sprogo kelios bombos prie nuo 
savybių pardavėjų ofiso. Vei
kia • tie patys teroristai, kurie 
siautė Italijos šiaurėje.

nėse nr gintis. Masaja yra svar
bus strateginis miestas, nes iš 
jo kon traliuojant a visa pieti
nė Nikaragua, kuri rubežiuo-J 
jasi su Costa Rica. i

’Maištininkai užėmė ir antrą’ 
strateginį miestą gulintį Niką-; 
raguos šiaurėje — vadinamą 
Esteli. Pradžioje nacionalinės 
gvardijos kariai atkakliai gy 
nėši, bet vėliau, kai įsifikino; 
kad nepajėgs apsiginti, tai su-
sikoncentravo į gvardijos ka
reivines. Helikapteriai du kar
tu buvo atskridę į Estelį, bet 
jie nepajėgė išmušti maistinio 
kų centrų. Pavyko nustatyti, 
kad Masajos ir Esteli sukilėliai 
puola organizuotai ir visai ne 
bijo šautuvų ir net artilerijos 
ugnies.

MANAGUA. Nikaragua. Dik 
tatorus Anastasio Somoza pra
eitą pirmadienį paskelbė karo 
stovį kiekviename didesneme 
mieste, bet maištininkų kontro
Huojanios radijo stotys karto
jo, kad ne karo stovis, bet pi
lietinis karas eina visame kraš 
te. Maištininkai vadinasi san 
dinistais. Jie yra Kubos komu
nistinės tendencijos šalininkai. 
Vyriausybės sluoksniuos vy
rauja įsitikinimas .kad Kubos 
diktatorius Castro permetė į 
Nikaragua kelias partizanų gru 
peš, kurios vadovauja maištui 
prieš Nikaraguos vyriausybę 
Tuo tarpu toks tvirtinimas yra 
paremtas tiktai spėliojimais 
Gvardijos kariai dar nepaėmė 
nelaisvėn Runoje apmokytų ko 
votojų. v y ra uja įsi ti k i n i m as 
kad dalis teroristų, išvažiavu-
siu į Panam j. jau grįžo j Ni
karagua ir Įsitraukė į kovoto
jų eiles. Pačioje Managuoje 
maištininkai buvo užėmę ke-

Visa eilė'1 teisinitikty -pa tari? 
teisėjui, huteisusiaHi P^tty He
arst, paleisti TŠ'kalėjin^o. Wil
liam Harris prisiparžino teis- 
mui, kad jis pagrobė1 Patty 
Hearst.privertė ją: apsiraminti, 
o vėliau ją įtikino tapti “sim
biozinės armijos” nare. Bet 
pradžioje jis ją laikė suraišio
tą ir supančiotą keturių pėdų 
klozete, kad nepabėgtų ir fi£- 
šūkautų.

Rumunai baudžia 
sabototuotojus

BUKAREŠTAS, Rumunija.
Rumunų valdžia labai smarkiai 
baudžia tuos pramonės inžinie? 
rius ir darbininkus, kurie gadi
na į rankius, negamna tinkamo 
plieno ir verčia dirbti iš naujo.
Rumunų valdžia kreipia ypatin* 
gą dėmesį į visus tarnautojus, 
neatliekančius savo pareigų. Jei 
gu inžinierius sugadina rūdis ir 
negauna tinkamo plieno, tai jis
sunkiai baudžiamas.

Mirė raupy liga
Londoną-. Pirmadienį pirma 

po 5 metų mirė raupų (rauplių) 
liga Birminghamo universiteto 
mikrobiologijos aboratorijos fo
tografė Janet Parker, 40 metų 
amžiaus, kurios ligos diagnozė 
parodė, kad buvo ta liga apsi
krėtusi. Birmingham universite 
tas pradėjo naujus tyrimus kaip 
tos sunkios ligos saugotis, kad 
neapsikrėtus.

— Panelė Lylene Barker iš
rinkta Amerikos gražuole.

lias strategines vietas, bet jie rolėje.

buvo priversti trauktis. Dides
nė Managuos dalis yra prezi
dento Somozos šalininkų kont



I

U reišj

Magaryčios

*

Iš to matosi, kek pats rašeiva 
supranta apie demokratiškus 
kelius.. ;Kuo kaltas “Varpas”, 
kad JAV-bėse yra dvi bendruo 
menės?

Balsas iš palapinės* “Brangusis, fu tapai laukais siuje me- 
cžiaklės Išvykoje. Tava btrtit Ja t Haigorf kdp seno hipio.”

pasa- 
* 

gaunama

-----------

106 
ir— *

Aš duodu garantijas visiems savo parduodamiems au
galams, kol Motina gamta ant jų nesupyksta.

Boksavimo instruktorius: “Tau nėra ko bijoti; ajias'jiuvo 
nesumokėjęs už pamokas.9* Z^.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS;
Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

PENSININKŲ VARGAI 
(Feljetonas)

Pensijos laukėme, bet ji taip 
neskubėjo, o kai atėjo, tai nau
jos bėdos prasidėjo.

Eina pasieniu lazdele pasi
ramsčiuodamas mano kaimynas 
Anupras Baltramiejus. Sakau: 
•’Kurgi, kolega, taip anksti kul- 
nioji?” asako: “Matyti kamba
rius valo, tai liepė išeiti... Kurgi 
aš eisiu, kai vyrai dirba, namuo 
se tik moterys ir vaikai. Vasarą 
dar pusė bėdos, o žiemą nors 
šunis kark!” Aš sakau: “Pasi
vaikščioti sveika”. Jis skundžia 
si: “Kas iš to, kad kojos pirma 
paseno negu galva... Tai jūs jau 
traukiate į Marquette Parką kor 
tomis lošti? Kad dar anksti. Ei
me 69-ton, kur amžino atminimo 
Karoliukas sėdėdavo tarp Para
mos ir karčiamos ant šaligatvio 
briaunos, kojas pakišęs po auto
mobilių ratais”.

Neskubėdami atėjome iki 69- 
sios ir pasukome į tavemėlę. 
Laiko turime. Gal ir testamen- 
tėlį sveikas būsi parašęs? žinai, 
kad komunistai tik ir laukia ka 
da mirsi. Kam to reikia, jis sako, 
mano vaikai viską paims. Taip 
besišnekant, Baltramiejus nusis
kundė, kad jo akys jau “tevaruo 
ja”, skaityti sunku. Sako: Nusi
pirkau daug knygų, manyda
mas, kai išeisiu į pensiją, tai skai 
tysiu. O dabar kas iš to? Vaikai 
nemoka lietuviškai skaityti, iš
mes į jielą... Aš sakau: miegu 
iki pietų, kad diena būtų trum 
pesnė, juk neturiu ko daryti. 
Tiktai šį rytą prikėlė vaikų ala 
sas... Tiesą pasakius, iš papra
timo atsibundu šeštą valandą, 
ryto, atsimenu, kad į darbą ne 
reikia eiti, apsiverčiu ant kito 
šono ir miegu iki pietų.

Kai^nukulniavome į Marquet 
te Parką prie 71, jau radome ki 
tus kolegas sėdinčius prie kor
tų stalo. Vienas paklausė: — 
Kur taip užtrukote, gal pramie 
gojote? Ko čia skubėti, negi lo-

pu ’ nr. 14 taip administratoriui 
paraše: “Redakcijos straipsnelis 
“Dvi lietuvių bendruomenės 
JAV-bėse” rodo, kad “Varpas” 
krypsta iš demokratiško kelio ir 
dedasi prie mūsų visuomenę skal 
dančių jėgų. 3 dol. — menkas pi 
nigas. Bet ir tai per daug už 
leidinį kuris leidžia sau pigią 
demagogiją ir tiesos iškraipy- 
mus.”

* —------ 1 jLjgg
Ar nereikėtų prisiminti garsų 

spaudos posakį, kad laukinis 
žmogus laikraščių neskaito ir 
kad atsisakymu nieko nepabaL 
dysį nes vietoj vieno atsisakiu
sio atsiranda dešimt naujų.

D. Algis

ši kortomis visą dieną. Aš geriau 
nusiteikęs porą bokalų alaus ant 
drąsos išmaukęs, sakau: Vyrai, 
kad prisirašytume prie Našlių 
ir našliukių klubo. Dr. J» Ado
mavičius pataria nesnausti, bet 
reikia judėti, kad senatvę stum 
tume į šalį. Su lazda negi šok
si, atsiliepia Baltramiejus. Na, 
pradėkime pinaklį lošti. Tai kad 
jau atsibodo. Visus lošimus iš
lošėme, kad taip pradėtume ša
chmatus, gal būtų geriau. Geras 
sumanymas, bet nė vienas nemo 
kame. Pasikvieskime prof. Zu- 
jų. Nu ir nušnekėjai. Jis negi su 
sides su tokiais peckeliais.

Taip ir nesutarėme, ką šian
dien lošti. Don Pilotas

“Keleivyje” priviso dirsių

Bostono prapijos laikraštyje 
pasirodė keletas straipsnelių sla 
pyvardžiu Jurgis Dirsė.

Kas seka spaudą ir žino ūki- 
nihkavįmą tuo nesistebi: juk 
dirsė turi bendra su sėja bei ru
gių sėjimu. Magaryčių žinovai 
mano, kai nauji “sėjos” sėjikai 
issėjojo dirses, tai jos persimetė 
kitur. O tų dirsių pasėjama ne 
tik spaudoje, bet ir per radiją.

Kas mažiau apie ūkio darbus 
supranta, tuoj pabūtų lietuviš
ką (tik ne latvišką!) žodyną, 
kur rašoma, kad dirsė yra “var 
pine piktžolė, auganti rugiuo
se”.

Iš visko matytį kad tas auto
rius, kuris savo serius straips
nius perašitlėja, nežino latvių 
kalbos, nes latviškai tas žodis 
skamba nevisai gražiai. Todėl 
patartina ‘TCeleivid” nerodyti 
latviams, nes iš to t jie tik pasi
juoktų. Argi “Keleivio” redakci
ja nesupranta: jei dirses sėsi, 
dirses ir piausi...

K. Alvis

Dėl dviejų bendruomenių “var
pas” nustojo skaitytojo

Naujojo “Varpo” numeryje, 
laiškų skyriuje, skaitome, kad 
K. Keblys, grąžindamas “Var-

žuvinįkas ir Lydeka
Žuvinįkas užtiesęs tinklą van 

denyje užgriebė lydeką. Ta ly
deka didelė buvo, o pilvas jos 
nesvietiszkai storas, žuvinįkas 
jau taikėsi imti laimikį bet ly
deka pradėjo sznekėti tais žo- 
džeis: žmogau^ nekuszinkie ma
nęs, asz esmių szventa, asz gal
voje savo visados neszioju vi
sus ženklus kanczios atpirktojo 
svieto!

— Hm, gerai yra, kad tu nes-| 
žioji savo galvoje tuos szventus i 
ženklus, bet pasakykie man, ką

1 tu tame savo didelyje pilve nes- 
zioji?

X

— Pilvelye mano yra tiktai 
viena veislė žalzių.

— Aha, kad tu savo pilve nes- 
zioji veislę žalczių, asz tavęs gy | 
vos neleisiu, eikie szian!.. Teipj 
kalbėdamas paėmė lydeką už j 

: sprando, nuneszė ant kranto ir 
ant ugnies uždėjo. Lydeka gyva 
raitėsi ugnyje

Tie žmonės yra didžiauseis pik 
tadėjais kurie pildydami viso
kias nedorybes, nuduoda nobaž-1

i *r ■ ; '.j 'J !
naiš, ir netikuseis būdami šzveri. 
tus daiktus kitiems .apsakiheją- 
Kiek mes sziądien rasime tokiu 
dvasiszkų vadovų, kurie mokina 
mus dorybės, patys ne <turėami, 
mokina mus moraliszkumo, > pa
tys būdami didžiauseis isztvirkė 
liais; mokina mus blaivystės, pa 
tys girti kaip meteliai volioda- 
miesi; mokina mus teisingumo, 
patys pildydami didžiausias suk 
tybes; mokin mus meilės artymo,- 
o patys pjudo brolį su broliu, 
draugą su draugu, kaimyną su 
kaimynu;- pasakoja mumis apie 
Dievą, patys į Jį netikėdami; ro
do mums kėlę i dangų, patys 
juom eit ne norėdami; lupomis 
meldžiasi rankas sudėję, gsilvds 
perkreipę, o misle savo mislyje 
kaip kurį apgauti, nuskriausti, 
apytušti, į kalėjimą nugrūsti. 
Toki žmonės neverti yra žfhonė 
mis vadintis, jie yra verti dP 
desnės bausmės negu anoji žu- 
vinįko sugauta lydeka, nes jie 
visą svietą gramzdina įprapultį.

Pamokslai Isrtiinties ir teisy
bės 1906 m 3-čia laida).

Prie registracijos stsdo...
Nepriklauso mos ’ :Lrietuvos” 

nr. 30 — 32 įdėta nuotrauka iš 
PLB seimo, Toronte, kur apa
čioje (padėtas užrdašas: “Frie 
registracijos stalo Seime sutin
ka dr. J. Sungaila” Bet iš nuot 
raukos matosi, kad dr. Sungaila 
juos nesutinka išskėstomis ran
komis, bet kaž ką rankomis ske- 
rėčiodamasis įtemtai susirūpi
nęs aiškina atvykusioms į Seimą 
užsiregistruoti Registruotos Ben 
druomenės atstovams..

Gal po šia nuotrauka turėjo 
i būti kitas užrašas? Būtent: Prie 
registracijos stalo, tik nevu 

! stems?

Lfi

Tadas Pumputis

KOEGZISTENCIJA

Vieno žvėryno direktorius Už 
• simanė pavaizduoti koegzisten" 
ciją ir detentę. Jis į liūto narvąi 

. leido avinėlius. Žvėryno lanky
tojai laba stebėjosi šia kombi
nacija ir klausinėjo direktorių,
kaip jis tai atsiekė. Direktorius tuvis sako:

Katė, žmogus ir šuo, ir Sakalas, jų kviestas, 
Draugystėj priesaiką sudarė jie glaudžios 
Ir amžinos, nepataikaujant nuoširdžios.
Namai bendri jų buto, mažnė bendras maistas. 
Džiaugsmais ir rūpesčiais dalytis prieaaikavo.

Kiti kitiem padėti,
Visiems bendrai budėti
Ir, jeigu reiks, net mirti už daugą savo.

Manieji štai draugai medžioklėj kartų
Gerokai ifUo namų toli be kebo
Nusikamavo ir pavargo — verta
Ir pailsėti, — sustojo prie upelio

Ir čia visf^užsnūdo:
Kai kas gulėdamas,
0 kas nekas sėdėdamas.

Staiga iš miško atsigrūdo
Prie jų meška, nasrus išskėtus stovi.
Pavojaus tokio užklupti,
Katė į mišką, Sakalas į orą šovė,
Ir Žmogui grėsė čia mirtis.
Bet šuo pirmasis, ištikimas drausmei, _
Imtynių su žvėrim piktuoju šoko tyčia, 
Ir kiek žiauri mečka begrumdė jį iš pykčio, 
Ir kiek ji beriaumojo dėl siaubingo skausmo.
Šunelis, dantimis lig kaulo įsikirtęs,
Pakibo ant meškos ir laikėsi įnirtęs,
Lig dėl draugų
Netekdamas jėgų.
0 ką Žmogus? Nors gėda—ne kiekvienas gali 

.. Tiek ištikimas būti, kiek šunelis.
Kuomet meška
Grumtynėm su šunim čia buvo užimta, 
Žmogus, pačiupęs savo šautuvą, be dvasios 
Namo skubėjo, kiek tik kojos nešė drąsios.

Liežuvis teikia tau mielai paslaugą, 
Pavojuj bet tiktai pažinsi draugą. 
Ir kaip draugai tokie reti!

Sakysiu tai,
Kad neretai

Mačiau aš, kaip kiti
Lyg pasakėčioj šuo čia buvo palikti;
Taip vienas tų pačių.
Kuris iš rūpesčių
Jo daugo buvo išvaduotas, gelbėtas, 
Jį pat bėdoj pamesdavo, 
Jį pat.višūr net keikdavo.

’ ” J. AJ Rrylo^s, PASAKĖČIOS. Vertė J. Valaitis, 103 
r-; ■ ? f; y '• f ■ ■ ■■
kėčių naktinė, gausiai iliustruota, 210 psl., kaina $4,
Naujienose, r?.rv

Pagal seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys)

DEŠRAS valgyti reiškia godumą ir pavydą.

DĖŽ£ pilna matyti reiškia turtą ir taupdma gyvenime, tuš
čią — negarbę.

DIDŽIUS DARBUS DIRBTI ženklina apsirikimą, paklydimą 
ir netikras žinias.

DIENA skaisti — didelis džiaugsmas, ūkanota — rūpestis. 
Matyti dieną auštant reiškia ateinančią laimę.

DIEVĄ garbinti reiškia ateinančią gerą naujieną, jį mylėti/
— didį džiaugsmą, kalbėti su Dievu-minčių išsipildymą, prašytį-
Jo — ramybę. -

DIEVAITI merginos pavidale matyti reiškia laisvę, ją gar
binti reiškia didžiuotis savo mokslo darbais.

DIRVĄ sėti arba sodinti joje — geras ženklas planuojan
tiems vestuves arba norintiems vaikų turėti, gi kitiems nieko ge 
ra nereiškia, o tik vargą, žaliuojanti dirva yra gerai. Dirvoną 
dirbti — turėsi naudos arba pelno.

DIRŽĄ apsijuosti — turėti gerą sveikatą, gi auksinį diržą 
turėti arba jį maryti — apturtėsi turtą ir garbę, pamesti diržą
— nepasisekimas meilėje arba skyrybos.

DOBILAI šviesūs reiškia laimę, o tamsūs nelaimę, valgyti 
juos — nelaimė, dobilų lauką matytį ’ar po. jį vaikščioti — bus 

i gera ateitis. ’ ’

DOLERIUS skaityti yra blogai — saugokis parazitų, išdavi-' 
mo ir įvairių negerarumų.

DOVANAS gaut iš didžių turtuolių reiškia • apgaulę ir ne
pasisekimus, iš moters — laimę meilėje, iš vaikino •— nemalonu- 
mus, iš merginos — kančias, duoti dovanas reiškia.nedėkingumą/

— DRABUŽIAI suvalkioti ar purvini reiškia laikiną nepasi
sekimą ar panieką, švarūs ir gražūs drabužiai -— garbę be nau
dos, spalvoti — kančias, sudraskyti----gėdą ir pažeminimus/;gra
Šiai išsiuvinėtas drabužis reiškia džiaugsmą ir garbę.

DRAUGĄ matyti — susilauksi garbės, 'gerų d-raugų tarpe 
būti----- visokie gerumai, draugijoj- būti arba įsirašyti —-saugo,
kis apkalbų. * / . '

DRUSKA reiškia išmintį ją valgyti — lauš liūdnos žinios ir 
ašarų. Draską barstyti reiskiajarpusavio.bamius, -

DUMBLĄ braidyti ženklina .
įbogiau, jei tas dumblas dvokia; Susitepti dųmblu^a^^

DŪMUS matyti yra blogai—^jsatįg^išt 
kyla į viršų, gausi paaukšrinimą tarnyboje^ L. a

I DUMPLES dumti ar įlįsti' \ į‘

DUOBg kasti'/ ruo^ ioiUiiai. / kasti-
' duobę kapinėse reiškia nemalonia
lė nelaimė-a-r,pakiyxiiHas.. AWitfA — <4 -itl -

DUONĄ sapne matuti x ‘ ’ A“al

jiems atsakė: nas” reiškia mintį o žodis me-
— Čia nieko nepaprasto nėra. į nininkas — retiškia kūrėjas. Lat 

vis pasidžiuodamas taria: Mes 
meną vadiname “makslas”, o me 
nininką — makslinieks. Lenkas 
pasipučia ir sako: — Tutey nyc, i 
Panie. Mes meną vadiname štu 
ka, o menininką — štukorius.

♦ Pas gydytoją atėjo pasiguos 
ti savo bėdomis vyras ir žmona. 
Gydytojas, apciūpinėjęs abudu, 
pasakė:—Jums -reikalinga gera 
mankšta. Po mėnesio juodu vėl 
atėjo pas tą patį gydytoją pasi-- 
tikrinti. Gydytojas paklausė: — 
Kap judu mankštinotės? Vyras 
sako: — Aš lošiau golfą, o mano 
žmona kasdien žolę piovė su ma
šina. Tai kaip dabar jaučiatės? 
paklausė gydytojas. Matai, po
nas gydytojau, aš praradau 30 
svarų, o mano vyras sustorėjo...

♦ Kai žmogus ką sako, galima 
patikėti ar netikėti. Bet kai žmo 
gus ką nors daro, tai pats įrodo 
savo darbus.

Mes tik turime kąrįaš nuo kar
to įleisti į tą harvą iiaūjus avinė 
liūs.- .

Apie koegzistenciją bei deten 
tę Aužrelė Liekutė’ Dirvos 3ū nt. 
Pagirnyje parašė eilėraštį “De 
tentės Klaina”*

Glamonėdami Sovietą, 
šeriam jį tartum hijtoą: 
parceliuojame Planetą 
vis po kąsftį vis po vieną 
Atiduodame Angolą 
if Rodėsi jos Sekreto 
priedū pilam coce-colą, 
kad praryt lengviau galėtų.
Ir nudžiugint bolševiką, 
išbučiuot jo -šarpų -ūsą: 
dovanojam Mozamiftką, 
priedu mesdami Negusą.
Pagal duoklių dosnų planą 
ne Europos neužtenka: 
duodam jiems Afganistaną, 
tiesdami pagalbos ranką.
Duok Tai wan ą. duok Panamą, 
kiek tos duoklės bekainuotų, 
atkiuosim uBaltą Namą”, 
kad detentė vis gyvuotųl

Iš naminių gyvulių mėgia
miausias yra šuo/ ties jis yra 
geras draugas ir ištikimas sar
gas. Katė — tinginė, nori, kad 
ją poniutė glomdnėtų. nešiotų. 
Viskas, kuo ji gali pasižymėti, 
tai kanarėlę suėsti.
i '* / 3“

Kronologe ragonja: “Dr. X. 
atminčiai”. Jeigu žmogus jau 
miręs, tai jo atmintis neegzis-; 
tuoja, jis nieko neatsimena. Aš 
sakyčiau; Dr. X. įminimui.

♦ Susiginčijo trprs mehinin- 
kai: lietuvis, latvis if lenkas. Lie

♦ Amerikos oprera praeitais 
metais turėjo 9.2 milijonus klau
sytojų. Vadinasi, daugiau už 
akrobatinės muzikos mėgėjus, 
kurie triukšmą mėgsta.

< Vienas inžinierius išsireiš
kė, kad ir galingiausi pasaulio 
kompiuteriai be vii tingai nepa
jėgūs, palyginus su vienu de
šimtadaliu kubinės pėdos žmo 
gaus smegenų.

Prieškariniais laikais buvo 
daug draugysčių. Dabar liko tik 
draugijos, bet jos neturi drau- 
gystėst — tarp svęs pešasi.

Ateityje gal neturėsime ko 
valgyti. Ligi šiol valgėme dešras, 
dešreles, Įtampius ir bekonus. 
Dabar mokslininkai surado, kad 
valgome *vėžį”. Tyrimai paro
dė,, kad šiais skanumynais še
riamos žiurkės gauna vėžį...

Don Pilote*

jimą, o neturtingiems .—— dar^'did 
Valgyti juodą duoną Hut&^eĄis 
rai. Valgyti’duoną šStą"'^S furW d
kia visokeriopą pasisekimą:’ -TrWQ^Wa pilno 
duona. ’ '

DUONOS kepėją sutikti reiškia gausi gerą žinią/su juo kali 
bėti reiškia sėkmingus darbus ir gerus užsiėmimus. |

DURPES kasti reiškia didėjančius vargūs ir sunkius darbus!’ 
čiatyti durpes degnt — lauk' vargo sumažėjimo ir .gyvenime!

! pagerėjimo.

DŪSAUTI sapne reškia artėjančią--ligą.

DŪŠIĄ matyti reiškia, kad reikli melstis uz itiitūrius 
artimuosius, danguje dūšią matyti — būk ge^žitilps. Dvasia 
balta reiška laimę, o juoda — liūesį/' ’

DVARAS reiškia laimę, jį valdyti. — tikėkis greito pralobi-p 
mo, vedusiems dvirą matyti reiškia laimę šeimoje ir turtų didėja“: 
mą, o nevedusiems — laimingas vedybas..

DVYNIAI reiškia laimę šeimoje įr visuomenėje.

DILGELES reiškia rūpesčius ir vargus, taip pat reikia saugo 
apgavikų * -

DŽIAUGSMĄ sapnuoti - lauk blogų .žinių Dauguma sap 
nų reiškia atvikščiai gyvenime.

- ' N,
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Prasidėjo Lituanistines mokyklos
Praėjo vasaros malonumai, 

artinasi margaspalvis rudenėlis.
Pasidėjo Lituanistinių 

1 mokslo metai rugsėjo
9 dien^ 9 valandą su pamaldo
mis. Aušros Lituanistinės mo- 

.•kyklos šv. Antano Parapijos pa 

. talpose mokyklos vedėjas mo- 
;Įytojas Antanas Vaitėnas. žibu 
riio Lituanistinės mokyklos Die
vo Apvaizdos Parapijos patalpo 

.'se, mokyklos vedęja mokytoja 
^Danutė Jankienė. Priimami mo 
himiai’į mokyklą ir silpnai mo- 

; kantięji lietuviškai kalbėt ir vi- 
,.šm nemokantieji. Kiek mokinių 
< ttžsiragistravo, kol dar nepaaiš- 
, kėįo.-Tėvai raginami, kad vai
skus leistų į Lituanistines mokyk 
■ las.. Vaikai- pramokę lietuviškai 
^skaityti ir rašyti turi daug dau-j 
•giau žnių, negu tiktai angliškai Į 
įmokantieji. Be to ilgiau įšlaiky- 
vsinąe lietuviškumą. Tėvai nepa
tingėkite. atvežti vaikus šesta- 
; dieniais į lietuviškas mokyklas.
• Detroito bendruomenininkai laiš
• kais atakuoja D.L.O.C. Valdybą

. Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras gauna iš L. B. Detroi 

jtd Apylinkės Valdybos diktatū
rinius laiškus. Kviečia į pasita- 

z rimus griežtai nustatant pasita- 
. rimams datas ir skaičių atstovų 

: ^pasitarime.. Reikalauja palankių 
jatsąkymu.dėl.Vasario lfLsios mi 
nėjimų ir .aukų rinkliavos. Pa- 
' gal- statutą,. DLOC per 35 metus ‘

IT’S AMAZING I

ruošia Vasario 16-sios minėji
mus ir suruošia labai gerai ne
žiūrint kiek jbekainuotų ir vi 
visiems atrodo išskiriant ma 
žą grupelę frontininkų. LB ruo 
šia Tautos Šventės minėjimą, 
renka aukas per vsą rugsėjį ir, 
vėl štai veržiasi į Vasario rinklia i 
vas, visą vasario mėnesį. Ir vėl į 
naujas erzelis kartojasi, ir taip' 
begalo. į

Mirė K. Pakalnškis

Books SJouNDVhra
TPE SKIHS OF "TREiR
ENtMVES vsed
Among some UĮĮj ,

Europeans '

INDIRM MAHARATĄM 
ORDERED A NEW WING AWED 
TO HlS PALACE.... TUSTTO 
HOUSE HIS ENORMOUS 
collection of VESTS /

Š. m. rugpiūčio 31 d. po ilgos • 
ligos mirė Kzys Pakalniškis,! 
Velionis buvo gimęs 1884 m. va- j 
sario mėn. 19 d. Letuvoje, Ukmer į 
ges apskrityje. Buvo stambus ir j 
pavyzdngas ūkininkas. K. Pa-! 
kalniškis mylėjo savo šeimą, už
augino ir išmokslino tris sūnus 
ir dukrą. Visi baigė medicinos 
mokslus. K. Pakalniškis, kaip ir j 
daugelis mūsų, pasitraukė nuo 
komunistinio teroro. Į Ameri-Į Svečiai iš Waukegano 
ką, Detroitan, atvyko 1949 m.
Ča pradėjo dirbtai Detroit Pa-į Juozas ir Jievutė Petkūnai ir

APPEARS
C< *
CRAVE’ ' '<’w
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Harvester atstovybės durų pri- 
kad uždaryta, 

butų rūpėję 
tai Craw-

I Emil Boucek su ponia.
: l ž nuolatinę talką Lygai in-, kabino lentelę, 
J<*rmacjos srityje, specialiu /y ; Jeigu Brežnevui
5 meniu, buvo įvertintas p. Vy-’ Harvester gaminiai,
j tauta Baėkauskas iš Ci< eroj fordo is Rusijos nebūtų išvarė

;sr padėkos atžymėjimai buvoj Sovietų valdi a. ketui : 
lĮhikti p. Kazimierai Briedieneijnėnesius tardžiusi F. J. Craf-

| fordą, norėjo patirti didelių 
biztfi < ’4-ndrovių nic J dnitiis

! pi inc pus. Oafword sako, kad 
! tis klausimus tęs-, si vaJaudų va 
landas ir dienu dienas.

pr p. A. Santarai.

Į Pu oficialios dalies vyko dovi- 
’:ų pa kiršlymas, o vėliau po

i n i Briedienė supažimlino _w 
irius su savo meniškais rauke :

Tite coRB (drumfsh)
GgUMTS just WE£JLW SUSSEX, x

en<slano, farmer established 
Ą TRUST FUND for ire exclusive- 

_CĄRE CFOųĘJDF HIS_FANCRITE COU^'

LIKE A 
MAH‘.

( MĄKE tT
TEKS
AkD FIFTIES, MV

•biui..
\ čl svečiai pabiro į pavėsį b 

jsti toliau svečia vi masi, net: 
j baigtas diskusijas, vaišintis sh 
< vonrs ar grįžti vėl prie buf*

Išvažiavimas buvo gerai su 
’organizuotas, svečiai saulutę 
besileidžiant, skirstėsi palenkiu] 

’ H ir žadėjo jau kitais metais grįžl

Dresser Industries, kurios 
centras yra Dalias mieste, susi
tarę su sovietų valdžia pastatyti 
rusams baldų d rbtuvę ir apmo 

|kyti rusus baldus daryti. Texas 
į biznieriai tikisi gauti iš rusų 

1 15 milijonus dolerių.
luinu dirbtuvę ižeengė buvęs

Waukegane yra gražiai įsigyve- no Lygos pirmininkas Anatoh- 
jnusi. Jų dukrele Regina jau bai- jus Miliūnas ir tolimesniam va- 

; gia gailestingos sesutės Regis- dovavimui programai pakvietė
king įmonėje. Vėliau metėsi į Bernardas ir Justina Pronskutė į-erecĮ Nurse) mokslus ir praktik Praną Jurkų. Buvo pristatyta ei

biznį, bet geroko metų skaičiaus Škališiai atvažiavo į Naujienų įr jau eįna 'pareigas Šv. Teresės Į lė amerikiečių politikierių, k ir
spaudžiamas išėjo į pensiją ir' rudeninį pikniką praėjusi sek- ‘
visą laiką gyveno pas dukrą Va madienį ko ne patys ankstybie- j^tanas (Tonis) turi gerai ap-
leriją Baranauskienę, 401 W. ji, kur per dieną susitiko daug mokamą darbą eiekronikos pra~
Grant Blvd. } seniai bematytų gerų pažįstamų, monėjet jauniausias sūnus Ber-

VoiinniA v™ Kn™ Ugų k net dar iš ne nardėlis tebelanko aukštesnių
tas Bauža — Y Zaparackienės Pnklausomos Lietuvos laikų, is ją mokyklą, o tėvas Bernardas 
Us Bauža Y■ _ apa acs e..es kvykiu ir iš plačiosios e riirha Laiwnn Aviacine što laidojimo koplyčioje, 1930 -25 Sr Aviacijos sto
gatvė. Po atsisvekinimų koply

čioje ir gedulingų pamaldų rug

spaudžiamas išėjo į pensiją ir rudeninį pikniką praėjusi sek-

č j UŽ, ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
lĮAUUtNOM: GALlA\A GAUTI ^PAPRASTAI ĮDOMIUS CYDYTO- 
T. ■. YliUOfctmiS YEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS

ii JjĮĮiMji F MINTYS IR OARBAi, 259 ?aL, liečiančius 1905 
tPTtiUĮL Jablonstlc ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 

repiifaM.'' .Ll. -L_ -- _ _________________________
rr ©ANTYS, jtj priežiūra, sveikata ir grc2s

viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik________ _
viršeliais tik ________________ ______
AUKŠTĄ KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.

po Raropt UpūdžieL Dabar tik _________

DP stovyklų ir iš j 
( Amerikos. Naujienų piknikai pa 
1 sidarė dvi geriausios progos me
tuose .seniai besimačiusiems ar- 

Įtimiesiems malonioje aplinkoje 
Į draugiškai susitikti ir svetingai 
laiką praleisti. Skalisių šeima

$3.00 
nno

n ,oe I 
atsiuntus čsk[ arba monay orderį, pria I 

‘ pridedant 50c. parsiuntime Maldoma.

HALSTED ST, CHICAGO, ILL. Š0608

tyje ir geru naujieniečiu Juozu 
Petkūnu turi savo privačią da
žymo ir dekoravimo “kompani
ją”. Jie gyvena Waukegano nau 
jajame rezidenciniame vakarų 
priemiestyje. Beje, Jievutė Pet 

=======— i kūnienė eilę metų dalyvavo, kol
sėjo 5 dieną iš šv. Antano para- gyveno, Waukegano, Kenošos ir 
pi jos bažnyčios nulydėtas į Holy (rodos) Racinės lietuvaičių dai- 
Sepulchre kapines amžinam po- jnininkių ir įailtūrinių parengimų 
ilsiui. Nuliūdime liko dukra Dr.
Valerija Barauskienė, trys sū
nūs: Dr. Alfonsas; Dr. Mečys ir 
ar Vytautas Pakalniškiai su .šei
momis anūkas Dr. Algis Bara
nauskas su šeima ir kt anūkai ir 
keturi proanūkaį daųg giminių, 
draugų bei artimų.

Ant. SukauskasKVIEČIAME Į NAUJIENŲ

ąLigoninėje, Waukegane; sūnus j rie atvyko susipažinti su lietu
viais. Amerikos Tautinių Gru
pių respublikonų partijos p'r- 
mininkas Mitchell Kobelinski 
— buvęs prezidento Fordo ad
ministracijoje, kaip Smulkaus 
Biznio administratorius, supa
žindino dalyvius su Tautinių 
grupių veikla respublikonų par 
tijoje ir tos veiklos svarba.

Algis Regis — eksekutyvir.is 
sekretorius, trumpai, apibūdino 
vėlesnius Lygos atliktus darbus. 
Vienas iš jų, tai atžymėjimas as
menų, kurie buvo prisidėję prie 
šį pavasarį per televiziją rodyto 
filmo apie Simą Kudirką. Jiems: 
buvo paruošti specialūs padėkos 
ątžymėjimai, ir gauti iš jų a įsa 
kymai vertina šį žestą ir labai 
gražiai atsiliepia apie Simo Ku
dirkos, asmenį.

/Pranas Jurkus pristatė eilę ki
tų svečių. Lietuviams vis dau
giau besikeliant į vakarų .prie
miesčius, lyga plečia kontaktus 
ir Du Page apskrityje. Svečių 
tarpe buvo du Du Page County 
komisionieriai su poniomis, ir 
taipogi State Representative*

‘ratelyje?
‘; Palinkėjo Naujienoms ir to- 

,Įiaų?;tęstį tokius yerįingus lietu 
viams draugškai susitikti ir pa 
bendrauti1 piknikus. Škališiai ir 
Petkūnai įteikė po $10 Naujie-

geidavimą dažnau tokių pikni-

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
SAULE ŠYPSOJOS

- * J - * - - < - b*-4 *■

Rugpiūšio 27 dienos popietę į 
jDr. Juozo ir Kazimieros Brie
džių sodybą, Lemontė pradėjo 
riedėti mašinos ir greit užsipil
dė 113 gatvės abi pusės ir maši
nos ičsiliejo Bell Road. Tarp 
gražios augmenijos, svečiai iš
sibarstė grupėmis, vaišinosi dis 
kutavo tiek lietuvių, tiek amen 
kiečių aktualijas. Nors dangus 
iš ryto ir grasino debesimis, ta
čiau po piet saulė šypojosi, o su 

ija ir lietuviai respublikonai-Sekmadienį š. m. spalio 29 diena Ija, n IICLUVIUI ± COpUUllAtJllčLl, 

Už baro darbavosi p. J. Bal-I
Alūnac'

Martinique Restorane
2500 W. 91 th St. Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

čiūnas, prie karštų anglių lie- 
tuvičkas dešras kepė nuolatinis 
kitas talkininkas,, tai agrono
mas A. šantaras, o bufetą tvar
kė ponios I. Regienė, D. Milių-’ 
nienė, J. Oksienė, L Jurkienė, 
B. Navickienė ir R. Andrijaus“ 
kienė. Svečius su tikinėjo Lygos 
iždininkas V. Kačinskas.

Po užkando prasidėjo trum
pa programa. Svečius pasveikt

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

ENERGY 
WISE r- 
r ____ 1

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENO
į r vietas prašome rezervuoti iš anksto
J įhį. SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

J ■ i “ arba telefonu HA 1 - 6100 < T

[i VlSjį LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

U

<
Buy «Č*r no larger or 
nor* powarU than y«

Don’t be a Bom LoaM

Brežnevas pats 
detentės nenori

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžios oficialūs atstovai vis 
ar tebekalba apie detentės po
litiką, bet užsieniečiai turi pa
grindo manyti, kad jie patys tos 
detentės jau nebenori. Sovietų] 
saugumiečiai ilgiausias valandas 
tardė F. Jay Carwfordą. Karves 
ter bendrovės atstovą Maskvoje, 

Į suruošė jam teismą, kaltino sve 
tmoteryste, rublių supirkinėji
mu. paskyrė penkeris metus ka
lėjimo, o kai Crawford pareiš
kė. kad jis skųsis aukštesniam 

-teismui nes sprendimas nepa
matuotas ir be pagrindo ta toda

Plieno bendrovė Wisconsin 
I ARI I Works nutarė neteršt

vandens Cahnnet upėje ir Mi
chigan ežero pakraštyje.

Sanitarinio distrikio virši
ninkas Buri T. Lynu rengiasi 
pasitraukti ii savo pareigų.

— Lengvas Northwestern lėk
tuvėlis užmulė 6 keleiv.js. k* 
leidosi Chanipaing aerodrome 
Vienas išliko gyvas.

— Sen. Burd tvirtina, kad 
ateinančią savaitę senate bus le 
iniainoji kova, liepianti baigti 
natūralaus geso kainų kontro
lę.

— Europoje jaučiama in-
atleido jam bausmę, kad tiktai!fliacija, bet ji ne tokia didelė, 
jis išvažiuotų iš Sovietų Sąjun- kaip amerikoje. kur ji siekia 7 
gos. Crawford išvažiavo, bet prie proc.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir totraiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyppnimn, Lengva* itilius, gyva kalba. gražiai Išleiata. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozu S. KonZlus, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
crhtranką nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
>sL, kainuoja $2.00. <

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriji- 
211 psL Kain'fe S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma frių knygų yra ’tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galimi įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida-

173$ South Existed Street, Chicago, HL W8M

pas mus
PS4 M£3 ttSTOZLl jitf 11-

L*«kx dldtllM dxrlra*. Pirmi, Jh pa
dedi Jonu pulekti asmeaižksi jūr? 
ožiimojimui. Antri, jie padeda »u- 
korti geresni apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos priei 10 mėne
sio dieni, neis nuošimčiu* nuo mė-

1800 So. Hoisted St, Chicago, 111. 60608

I — magji^*ją Chicago t, ILL, Wednesday, September 13; 197g

t 
palūkanų, priklausomai nuo Idėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ^skaito® 
^eša

nėšio pirmo* meno*.
Išduodami Certifikatai, kurie ne

is iki

S31U

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prtalgU 1923 metala. T«L 421-3070

Įstaigos pietuos* Hemas automobiliam* pastatyti.
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Amerikos lietuvių rūpesčiai
Darbo dienai praėjus, Amerikos lietuviai pradeda 

rūpintis tolimesne savo veikla. Jie pirmiausia šauks poli
tinių savo grupių pasitarimus, išrinks ateinantiems me
tams naujas valdybas, sudarys reikalingas komisijas ir iš 
rinks atstovus bendrinėms visų. Amerikos lietuvių orga
nizacijoms. Viena kita Amerikos lietuvių organizacija 
savo būtiniausius reikalus jau sutvarkė, išsirinko toli
mesnei veiklai reikalingus organus ir ruošia planus ru-i 
deniui ir žiemai. Bet politinių grupių dauguma, Įvairūs 
susivienijimai, pašalpinės ir kultūros draugijos, klubai ir 
net rateliai tai atlieką prieš metų galą.

Amerikos lietuviai baugiausia dėmesio kreipia Į Ame 
riko? Lietuvių Tąiybą. Jie, aišku, rūpinasi ir Vyriausių 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu — VLIKU, bet ši orga
nizacija niekad nebuvo pačiu pagrindiniu ir didžiausiu 
Amerikos .lietuvių rūpesčiu. Amerikiečiai supranta, kad 
VLIKAS yra lietuvių, Lietuvos piliečių, Lietuvos politi-. 
nių organizacijų sudaryta bendrinė organizacija. Ame- 
rjkOS,.lie,tuviams..ir. ji. rūpi. Bet Amerikos lietuviai tiesio
giniai Į VLIKo- sąstatą neįeina. VLIKą tvarko Lietuvos; 
politinės grupės/‘Amerikos lietuviai visą laiką’ VLIKU! 
padėjOj'VLlKo atstovusdnformūodavo apie Amerikos li^ 
tuvijpnuotaikas ir galimai lengviau pravesti darbą, bet 
pat/lipfenaVinias buvo, pačių Lietuvos lietuvių ži
nioje ir kompetencijoje.

Teisybė, paskutiniu metu amerikiečiai lietuviai yra 
susirūpinę'ir VLIKU. Jiems yra girdėti VLIKe kylan
tieji nesusipratimai, - ten atsiradę nuomonių skirtumai 
Įvairiais Lietuvos laisvės reikalais, leidžiamas jau labai 
nususintas biuletenis, labai jau vienašališkai nutepamos 
žinios, bet tai yra paties VLIKO reikalas. Jiems, žinoma, 
būtų geriau, jeigu VLIKO leidiniai ir teikiamos informa-

siūlys padaryti kelias pakaitas. Lietuviai susitaria visose 
kitose organizacijose, reikia manyti, kad ir VLIKą suda- 
rinčios grupės ras bendrą kalbą ir savo leidiniams grą
žins reikalingą orumą, tikslumą ir naudą.

Amerikos lietuviai, ypač jau anksčiau įsteigtos ir 
veikiančios organizacijos važiuos i ALTO metinę konfe
renciją. Iki šio meto ALTą sudarančios politinės, frater- 
nalinės ir kitokios organizacijos siųsdavo Į ALTO kon
ferenciją pačius gabiausius savo atstovus. Jie aiškiau 
suprato tarptautinės politikos ringius, turėjo nuovaką 
apie tarptautinę teisę ir labai aiškūs jiems buvo oku
panto užsimojimai. Okupantas savo karo jėgomis panai
kino Lietuvos nepriklausomybę, primetė Lietuvai palee- 
kinę vyriausybę, kuri paskelbė rinkimus Į “liaudies sei
mą”, o tas “seimas”, kitų reikalų visai nesvarstęs, Anta
nui Sniečkui pasiūlius, nutarė prašyti Staliną, kad priim- 
tųLietuvą Į Sovietų Sąjungą. Lietuvos Respublikos atsto 
vai, Amerikos lietuvių organizacijos, Amerikos Lietuvių 
Taiyba labai griežtai protestavo prieš klastingus “liau
dies seimo” rinkimus ir prieš neteisėtą lietuviams komų 
nistams primesto Sniečkaus pasiūlymą prijungti Lietuvą 
prie Rusijos. Protestavo prieš tokią elgseną JAV vyriau/ 
sybė, Valstybės Departamentas ir visos Amerikos Lie
tuvių organizacijos, kurioms rūpėjo laisva ir nepriklau
soma Lietuva. ; įj

Jeigu istorikai pavartytų prieš 35 metus Amerikoje 
ėjusią lietuvių spaudą, tai joje rastų Amerikos lietuvių 
protestus prieš minėtą sovietinę klastą ir apgaulę. Pro- 
testavo ne tik pavieniai asmenys, bet protesto nutarimus 
priiminėjo ištisos organizacijos, jų suvąžicvimai ir meti
nės konferencijos. Amerikos lietuviai šį-savo nusistaty
mą kiekviena proga aiškiai pabrėždavo ir amerikiečiams 
Į galvą Įkaldavo. Amerikos kongreso ir senato atstovai 
žinojo šį lietuvių nusistatymą ir jam pilniausiai pritarė. 
Jie tais laikais šią savo nuomonę išdėstydavo senato po
sėdžiuose ir kongreso kalbose. Tokios nuomonėm buvo

(klausimu nebuvo jokių diskusijų. Kiekvieną^ buvo aiš-kaip niekam tikusį. O firaugo 
ku, kad su okupantu negalį būti jokių kalbų, kol jis ne
atšauks savo karo jėgų ir primestos komunistinės san
tvarkos visai pavergtai Lietuvai. ... . ..

Dalis vyresnio amžiaus lietuvių išėjo amžinybėn, ki 
ti neturi reikallingos energijos dalyvauti savo organiza
cijos veikloje taip, kaip jie dalyvavo prieš 50 ar net 60 

■ metų. Vyresniųjų vietą užėmė jaunesni, kurie neturi rei- 
, kalingų žinių ir neprisimeną, ką įsiveržęs į Lietuvą oku
pantas padarė ne tik laisvam ir nepriklausomam kraštui, 
bet ir jo gyventojams. Vienoje kitoje grupėje atsiranda 
žmonių, kurie keičia savo nuomonę dėl santykių su oku- 

į pantu. Atsiranda tokių, kurie mano, kad gal ir okupantas 
nėra toks plėšrus ir žiaurus. Jiems atrodo, kad per tokį 
metų skaičių jis “sukultūrėjo”, kad su juo verta pasikal
bėti ir jam aiškinti apie galimybes atitaisyti padarytą 
skriaudą. Bet toks galvojimas yra klaidingas. Okupanto 
plėšrumas nesumažėjo. Okupantas tiktai vartoja naujes
nius metodus tiems patiems tikslams siekti.

Amerikos lietuvių organizacijos, rinkdamos savo 
valdybas ir komisijas, dabos, kad į jas patektų patys ap
dairiausieji ir veikliausieji, kurie moka labai atidžiai sek 
ti okupanto daromus veiksmus ne tik pačioje Lietuvoje, 
bet ir tarptautinėje politikoje. O kai rinks atstovus j Ame 
rikos Lietuvių Tarybą, tai dabos, kad ten nepaskirtų 
minkštanugarių, mėgstančių prieš visus lankstytis ir ga
lės padaryti nuolaidas okupantui. Nei vienas bendradar- 
biautojas su okupantu neturėtų būti išrinktas, kad ir ma
žiausios organizacijos valdybom Nei vienas bendradarr 
biautojas su rusais ar jų atstovais neturėtų būti paskir-.
tas į bendrines Amerikos lietuvių organizacijas.

IGNAS PETRAUSKAS

Ir vėl nauja tirada

redaktoriui, kua Bagdonavičiui 
P*Urė, *xl nenusunanai litera
tūroje, tai nerekomenduok to ro- 
Bftauo, kaip maldaknygę.”

O kaip dėl kaltinimų vienuoly
nams? Jeigu vienuolynų vaęlovy 
bė nepasmerkia, o pritaria kūpi 
gų, vienuolių veiksmams, tai reis 
kJa, kad vadovybė prisiirpą ir 
sau kaltę. Draugo redaktorių, 
kunigų suteikimas premijos ųž 
romaną, kuriame išniekinami iš 
eivijos lietuviai, jų dukterys pa 
rodytos kaip prostitutės* kad iš
eivijos jaunuoliai nuėjo kreivais 
keliais, o išgarbintas romano be 
rojus, okupanto enkavedistas, 
kuris, anot ponios Tridienės hipi 
nėjo panages Vilniuje lietuviu- 
įkams jaunuoliams, .po futbolo 
rungtynių demonstracijų. Ką vie 
nuolyno vadovybė padarė, kad 
sušvelninti tą skriaudą išeivijos 
lietuviams? Nieko? Ir paskui ta 
me pačiame Drauge skundžiasi, 
kad lietuviai pebepasitiki nef 
Marionais, nei Jėzuitais.

Paprastai, jeigu žmonės, esan 
tieji organizacijos ir įstaigos va 
dovybėje, padaro nesąžiningą, 
suktą darbą, žemiantį organi
zacijos vardą, tai arba jie pa-

ei jos liestų visus lietuvius, o ne vienos mažos grupelės, pa-j Amerikos lietuviai katalikai, susiorganizavę Į Amerikos 
sišokusios kalbėti visų lietuvių vardu. Bet visą tai yra Lietuvių Katalikų Federaciją. Taip galvojo Amerikos 
smulkmena, kuri galės būti išaiškinta ir pataisyta, kai lietuviai socialistai, turėję įvairias kuopas kiekvienoje 
Vliką sudarančių politinių grupių atstovai susirinks me didesnėje lietuvių kolonijoje. Panašiai galvojo ir Amen- 
tinei konferencijai, išklausys pranešimus ir kas nors pa-(kos Lietuvių Tautinės Sąjungos ir Sandaros nariai Šiuo

(Tęsinys)
..2ir vėl nauja tirada

O kaip būtų gera, kad tie 
Draugo vedamųjų redaktoriai 
plačiau paaiškintų savo skai 
tytajams skirtumą tarp tų as 
menų, kurie sumoka aukštą 
kąiną už teisę pabuvoti kelias 
diedas Vilniuje ir tarp draugų 
tų, kurie gauna gen. Petronio 
ilgesnes atostogas arba stipen
dijas keliemes mėnesiams, Pir 
mieji grįžta apsiverkę, parųatę 
prispaustą, ^nuskriaustą lietu
vį* antrieji tuojau pat okupon- 
to spaudoje pagarbina okupan 
tą* prispaudėją* o čia šmeižia 
tuos lietuvius ,kurie pasisakę 
prieš bendradarbiavimą.

Taliau įsismaginęs redakto
rius pila iš peties, kas tik jam 
į galvą ateina. Jis rašo, kad tie 
pikti žmonės smerkia ateiti 
ninku ir skautų organizacijos 
ir šmeižia jų vadus. Ponas re
daktoriau, pasakyk, kada ir 
kas blogą pasakė apio skautų 
organizaciją. Jie dirba jauni 
mo auklėjimo darbą ir kiek 
žinau apie bendradarbiavimu 
viešai nesigiria. Kas kita, taj

biama Lietuvoje ir čia išeivi’
joj iki jos vadovai nepradėjo 
bendradarbiauti su okupanto 
agentais. Pirmoji žveigždė pasi 
rodė, kada Cicero ateitininkų 
vadai išsiuntė savo vaikus į 
pionierių stovyklą okupuotoj 
Lietuvoj, kad ten išmoktų kąip 
“visą atnaujinti jau ne Kristu
je, bet ^Markse”. Už tai okupan 
to agentų jie buvo atlyginti, 
duodant jiems apmokamas ke
liones ir ilgas atostogas oku 
puotoj Lietuvoj. Vienas iš ję 
buvo taip gerai atnaujintas, 
kad susižavėjo ne lietuvio pa
rašytu, nieko bendro su Lietu
va ir lietuviais neturinčiu por
nografiniu romanu, kuris jai 
buvo atspausdintas Pergalė 
žurnale. Parvežęs jį čia, jis atei 
tininkų pinigais tą ramaną iš
leido atskira knyga, d Kitas 
‘^nekaltas broliukas”, įteikė tam 
autoriui dar Lietuvių Fondo tū
kstantinę. Ne veltui patriotinė 
išeivijos spauda pakėlė balsą, 
kada jų vadai ateitininkų spau
doje pradėjo liapsinti tą resna- 
ną, o kun. Bagdonavičiuj jau
niems ateitininkams patarė tą 
knyga skaityti, kaip maldakny-

ateitininkų organizacija. Atei-

tys pasitraukia, arba būna pą- 
keiasti kitais. Bet šiuo atveju, 
tiek Marijonų tiek Jėzuitų va
dovybei, tų kunigų vienuolių pa 
daryti nusikaltimai, buvo prie 
širdies, nes jie, tie kunigai ir 
toliau buvo palikti savo vietose. 
Ir turi dar tiek drąsos, kad Drau 
go vedamuose kaltina lietuvius, 
kurie nebepasitikti tais kunigais 
ir vis kelia tuos ir kitus jų dar 
bus- viešumon. Argi nekyla vie 
nuolynų v vadovybei klausimas, 
kodėl prieš kelietą metų, visi 
lietuviai rėmė ir Marijanus ir Jie 
zuitųs, o dabar kelia jiems .ne
pasitikėjimo balsą? j | , j

Toliau Draugo redaktoriui Ifa 
šo:... “tie- šauksmai šukėlįa ^fari 
mą, ar tik iš
bus Patx§. pasirašę sau-
gurnui tarnaut??..-
kios kilnios mintysi ėteifiŠ5 re
daktoriui į galVą. Jię bando įtąi 
goti savo skaitytojams^ kad tže, 
kurie pasisako prieš okupantą ar 
jo klapčiukus, gal kas iš jų Ip 
rusų saugumui dirba? _Ppnas 
redaktoriau! Kam stypčioti’ pirš 
tų galais aplinkui? Jeigu žinote 
tokius, reikia viešai paskelbti, 
kad lietuviai žinotų su kuo turi 
reikalą. Ik šiol tai tik viešai 
žinomas vienas įvykis, kur lie
tuviai galėjo pasirašyti dirbti 
okupanto naudai. Ta proga bu
vo. kada agentas Kazakevičius

gę. Literatūros kritikas, dr. J. lankėsi Draugo redakcijoj.
tininkų organizacija buvo ger Grinius, tą romaną įvertino,' (Bus daugiau)

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Sugrįžusi iš darželio, pavakaryje ji išvirdavo pie
tus savo šeiniai ir, kol mūsų šeimos dar nebuvo atvy
kusios, Pranui ir man. Žmonai su vaikais atvykus, šei
mininkė vakarienę padėdavo ant stalo visai mūsų šei
mai, žmonai neleisdama gaminti. Tokiu būdu žmona ir 
vaikai gaudavo tik pusryčius ir vakarienę. Aš dirbda
mas, pietus pavalydavau fabriko kantinoje, kaip ir 
anksčiau. Žmona, negalėdama naudotis virtuve, nusi
pirko duonos, sviesto, pieno ir kitokio sauso maisto 
sau ir vaikams. Negi badaus. Kitą dieną šeimininkė, už
tikusi žmonos nupirktą maistą, susikrovė jį į spintelę 
ir užrakino.

Padėčiai paaiškėjus mūsų santykiai su šeimininke 
bematant atšąlo. Aš jai pasakiau, kad šitaip gyventi 
mes negalime ir nenorime. Ji tada piktai atšovė, kad 
laikyti tik nuomininkus be maisto, jai neapsimoka. Nė
ra biznio. * *

Kol aš nežinojau apie šeimininkės šiurkštų elgesį 
mano žmonos ir vaikų atžvilgiu, maniau, kad Juzefos 
nepasitenkinimas ir nusiskundimai kyla iš apmaudo 
ar nusivylimo, kad neleidau jai su vaikais išvykti į Ka
nadą. Bet žmona mane įtikino, kad ne tame priežas
tis. Jos nuomonė, šeimininkė jos nekentė iš pavydo 
ir todėl sunkinanti mūsų gyvenimą. Greit ir aš įsiti
kinau, kad žmonos spėjimas teisingas, žmonos, nujau- 
hmas g ertai ir teisingai orientavosi padėtyje.

Eūdaj.ū vieni, kartais Pranas, kariais aš, bet daž
ninusiai mes abu nusivesdavome šeimininkę į kiną. 
Tikrumoje sakau* n? mes ją, bet ji mus ten nuvesdavo, 
nes mudu iš karto nė 'Sfžinojame kur tie kino teatrai 

randasi ir kas juose rodoma. Norėdami pasirodyti džen 
telmenais, šeimininkei užfundydavome bilietą, o jeigu 
vaikai kartu buvo, tai ir jiems. Sugrįžę su Pranu tarp 
savęs atsiskaitydavome. Patys rūkydami, aišku, kad 
ir čia elgėmės europietiškai — užfundidavoine jai ir 
cigarečių, taip, kad ji pati beveik niekad sau rūkalų 
nepirkdavo. Toks jai teikiamas dėmesys, dviejų vyru
kų dar jaunesnių už ją. našlei moteriškei patiko.

Mūsų šeimoms atvykus, reikalai iš karto pasikeitė. 
Man pirmoje eilėje rūpėjo mano paties žmona ir vai
kai. Mrs. Williamson liko tik “Land-lady” — šeiminin
kė. Tas. aiškiausiai, jai labiausiai nepatiko. To nepa
sitenkinimo ji negalėjo nuslėpti. Jos nuotaika ir nea
pykanta mums, svetimšaliams, greitai užkrėtė jos sū
nų ir dukrą, nes tie pradėjo stumdyti ir skrausti mūsų 
vaikus, kurie buvo mažesni ir jaunesni už juos. Mano 
žmona, visa tai matydama ir pergyvendama, bet kal
bos nemokėdama, negalėjo tinkamai ir veiksmingai 
į tai reaguoti. Aš, per diena fabrike dirbdamas, .‘ik 
vakare parėjęs sužinojau apie žmosai ir vaikams da
romas skrandas.

Tokiai padėčiai esant, nutarėme kaip galint grei
čiau susirasti kitur butą ir išsikraustyti. Taip ir pada
rėme.

MISTER MC GEALEY
Netrukus išsikraustėme. Mūsų naujasis šeiminin

kas, apie 75 metų amžiaus airis, našlys, buvęs jūrinin
kas. Aukšto ūgio vešliais žilais plaukais, malonaus 
veido senukas. Kiekvienam iš karto .sudąiydavozJferą 
žmogaus įsp ū4 fPVrvo. J o Iri t as susi Ts
keturių kambarių: priekinis, už jo virtuve su durimis 
į kiemą. Iš virtuvės laiptai vedė aukštyn į du miega
muosius. Viename’jis pats miegojo, kitą, iš gatvės pu
sės, užleido mums. Beveik laisvai galėjome naudotis 

virtuve, nes jis pats mažai ką tevirdavo. Pasitaikyda
vo, kad jo marti Eileen, kuri gyveno toje pačioje gat
vėje tik už kelių durų, atsinešdavo savo puodus uoš
vio virtuvėn ir čia vardavo tol, kol dujos, matuojamos 
pagal skaitikliu įmestos monetos vertę, pasibaigdavo. 
Tada ji karštus puodus nešina grįždavo namu Anglų 
namuose virinio pečiai beveik be išimties kūrenami 
dujomis. Nors vamzdžiais dujos tekėdavo gana sklan
džiai, bet jos ateidavo tik iki skaitiklio dę|ę$ (ųieier 
box). Pinigą įmetus dėžėn, buvo galima tikėtis duju 
iš atsukta čiaupo. Arbatai vandeniui nuvirinti daug 
nereikėdavo, užtekdavo peno. Pietums išvirti kartais 
prireikdavo ir viso šilingo. Mėnesinių skaitiklių, ta
čiau, nebuvo. Turbūt dujų kompanijos nelabai pasiti
kėdavo savo vartotojais.

Getrudc Street, Salford 5. Tai tipiška, senų laikų 
tekstiįMs pramonės darbininkų apgyvendinta gatvė, 
ją sudaro tik du ilgi namai, savo langais žiūrėdami į 
vienas kitą. Kiekvienas namas suskirstytas pertvaro
mis į maždaug 20 atskirų butų. Pertvaros tai mūrinės 
sienos. Kiekvienas butas turi savo duris priekyje ir už
pakalyje. Gatvė grįsta netašytais akmenimis, vidutinio 
kopūsto didumo. Nors namai stovi ant gana aukštų 
pamatų, jie neturėjo nei skiepų, nei rūsių. Išilgai kiek- 
vįeno nan>o tęsėsi cementinis šaligatvis, ant kurio 
einama ir nulipama iš bet kurio galo cementiniais 
laiptais. Kad vaikai ir suaugę nenukristų, (nuo šali
gatvio ant gatvės grindinio, esančio apie keturias pė
das žemiau), išilgai šaligatvių pritaisyti geležiniai tu-

priekinį kambarį, iš kąrtp pąs 
tebim&C juodas, dWeha Mdinys (fireplace)v jrėrtgtas 
kairęjė sienoje. Čia senukas kūrendavo savo “amžiną
ją ugnelę’’. Nesvarbu ar žiema, ar vasarą, ugnelė 'vi
sada kūrenosi, išskyrus tik tuos atvejus* kuomet jis. 

prRrūkdąvą anglių; kas buvo nenaujiena. Ant rusenau 
ėių anglių, visada stovėdavo nurūkęs spižinis katilas* 
kuriame būdavo atviręs vanduo arbatai plikyti. Prie
šais ugniavietę stovėjo sena, linguojama kėdė. Prie 
sienos senas pianinas, .nublukusi komodą prie kitos 
sienos. Nemažas stalas ir trys kėdės prie lango.

Turėjo senukas nuoki tini dranga, kudletą šunį 
“Laddy”. Tas, kaip ir jo šeimininkas, labai mėgdavo 
šilimą, todėl nuolat gulėdavo prieš ugniavietę ąnt se’ 
no, retai dulkinamo kilimėlio. Tik kaulą gavęs lįsdavo 

* po stato pagraužti.

I.š priekinio kambario durys į virtuvę. Kairėje 
pusėje paHai sieną tiesiai raudonai dažytas stalas. Po. 
jo stalčiai ir lentynos, kai kurios su durimis ir užrak
tais. čia senukas, laikydavo saw puodus, keptuves ir 
kitokius virtuvės rakandus. Leido jais ir mGms Rau
dotis. Tas mums, iš pradžių nieko neturintiems atei-' 
viams, buvo parapku ir naudinga.

\ onios ir prausyklos nei virtuvėje, nei viršųti- 
niame aukšle nebuvo. Prausdavomcs prie taip vadi
namo “sink’o”. Tai neaukšta ir negili gelda. Rudos spal 
vos, įuoliDe. maždaug 7 colių gilumo, pamūnta po 
vandens kranu prie lango. Toiletas (išvietė) su van
dentiekiu buvo už virtuvės durų, kiemo kampe. Kie
mo dešinėje pusėje buvo medinė užtvara karveliams, 
kurių senukąs turėję apie porą tutinu. Tarp jų buvo 
ir gerų, tolimo skridimo paukščių, su kuriais McGealey 
d«#iai dab-v-audpvo lenktynėse Priešais karveiinčs 
buvo įvirtų plytų bunkeris, kuriame senukas Jaikė sa- 
vp aUgįiti. Tokie bunkeriai po antpojo pasau
linio kaip stovėjo kiekvienpppę lūeme., Jię Jju\o pąs- 
talyii bii.ų valdiius partdynUi ir k šomis.* kad nyven' 
tojai oru pųolūhu metu galėtų nuo bombų pasislėpti.

(Bus daugiau j
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MC K G. BALOTAS 
AKUWRUA IR MOYerų LIGOS 
0INBKQLOGIN| chirurgija 

6441 Ha Pvtaski Rd, (Crowford
Modkol Tek LU 5-6446

Pruisa Hgoaius pagal susitarimą.
Jei neMtUegh, riramįmtj 374-8004.

ŪR. C. K. BOBELIS 
IHMfTV JLAPUMO TAKŲ 

ČHIrtURGUA
T»M. 494-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAI ir chirurgas 

Wmtch4*t«r Community klinikos 
Modicinos diroklonv.

5. Honbolm Rd., Wostchostor, H.. 
^ALA?*DOS; 3 9 darbo dipnnmiB ii

661-2727 arba 562 7»28

« ĖL. BE 3-5893

GffrYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIU LIGOS 
W7 West 103rd Stret) 

Valandos pagal gest tarimą

DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2414 W. 71 St. T«L 737-5145 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
• ■■ ■ . “contact lenses’”

V1L agal susitarimą, uždaryta treč!

DR.LEONAS SEIB6TIS 
. inkštų; PŪSLtS ?“ 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

./ 2456 WEST Mrd STREET
/Vai antrai. 1—4 popMt

siųsti pinigai j Talman Federal! 
Savings and Loan Association; 
of Chicago. Už nukeld ntus pas
tatus apmokėjo Varėnos sausi
nimo sistemų valdyba”. Tai me 
laginga beodradarbivimo “dai-' MARQUETTE Pirko Lietuviu Na- 
neiA” w Į mu Savininku draugijos nariu susirin-

’ karnas bus rugseio 15 d-, penktadieny, 
i Niekam nėra oasi-mlis kari val- vak parapjos salėje. 6620 So. įVieKam nėra pasupus,Kad bo Washtenaw Av. Yra susidariusiu daug 
vietų S-ga iki šių metų neturi svarbiu reikalų. Bus svarbus praneši

mas namu savininkams ir nuominin
kams.

Prašome visus gausiai dalyvauti.
Stasys Patlaba

SUS1RINKIM U

Ofise tatėfJ 776-2880
Rgzktandfot teief.: 448-5545

VYTe TAURAS 
į 4ŽYOYTGJAS IR CHIRURGAS 

Hrtdta praktika, sp~ MOTERĄ Jig^. 
< 2652 WEST S/th S’iRUET
H t i? - T»L P* $-1223

GLFTSO VAL.: pirin., antiad., trečiad.

jokių sutarčių pasirašiusi su 
kapitalistinių Valstybių vyriau
sybėmis, dėl privačių asmenų,1 
piniginių operacijų atsiskaity-, 
mo ar jų pervedimo į kapitalis-Į 
tines valstybes Tik į Sovietų 
sąjungų galima siųsti kiek nori 
ir ką nori, o iš Sovietų Sąjun
gos nei cento. Galima siųsti tik 
į jos satelitine? valstybes, kaip 
Lenkiją, Vengriją ir kitas.

1974 metais gavau leidimą iš — LITHUANIAN National Democ- 
vvkfi i JAV-hes nunlalinia™ ratic Klubo susirinkimas įvyks tre- V)KU j JAV Dės nuolatiniam ap &adieni> 13 d. 7;00 val vak 
s:gyvenini m, tai Sovietų vai-į Joanie’s salėje. 4258 S. Maplewood, 
džin nifin ipidn lik- X0 rnhli.. ii-i Fo susirinkimo bus vaišės.

B. Zemgulis, rast.

AMERIKOS Lietuviu Piliečiu Pažai- 
pos klubo puatostog.nis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 17 dieną, 1 
vai pop et Anelės Kojak salėje, 4500 
S. Talman Avė. Narai! prašomi atsi
lankyti. nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"H tikrai V ai bOsiu su tavim". 3:1X
šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: ‘4Ls tik- 
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

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

Mažeikai Evans
sigpenimui, tai Sovietų 
džia man leido lik 86 rublių iš-i 
sikeisti į dolerius dėl kelionės' 
išlaidų, o likusius rublius, ku

prių dar turėjau susitaupęs ke
lias dešimtis, tai neleido išvež-’ 
ti nei cento. Pasiūlė važiuoti į i 
solialistines valstybes, tai bus' 
duotas leidimas i šimtui tūk- 

Istancių, o j JAV daugiau nei 
! centro neleidžiama. Xesutikda- 

Komunistų rojuje be melo, diktatūros padaryti žiaurumai,5 mas su tokiu potvarkiu, krei- 
j Vilniaus tarptautinį 

smalos, šiais1 yra užtušuojami melu, apgau- banką, į vyriausią Vilniaus mui 
Įlėmis ir sukta propaganda, kad* tinę, ir į Vilniaus Juristų kole- 
Įapgaudinėja net kapitalistinių ’ giją, norėdamas tą reikalą ga- 
valstybių valdomus ar jų vyriau’ tutinai išaiškinti, kaip 
sybes. Tam reikalui ir 
nė uždanga” 
apgaudinėtų, nes pro 
gos” šydą nesimato, kas dedasi 
imperijos viduje.

M. ŠILEIKIS Mabelė (Tapyba)

MELAS, KLASTA IR TERORAS

{klastos ir teroro neapsieinama J prieš pasaulio viešąją opiniją1 piausi į 
Ikaip pragare be
j metais bus jau 61 metai, kaip Į 
i Rusijos imperij oj e “gimė” ir Į 
išsivystė komunizmas, apiplėšė 
liaudį, panaikino nuosavybę ir

i bet kokią privačią inciatyvą. 
j Jau pirmomis komunizmo \y- 
žstymosi dienomis, visi jo meto- 

. dai ir forma buvo paremta: ine
lu, kruvinu teroru ir ;
mis. Tuos pačius metodus ir 
priemones vykdo iki šių dienų, 
naudojant ir vartojant pačias 
žiauriausius bausmes,sunkių dar 
bų stovyklose, tremtyje, kur pa

j ištikrų- 
geleži-Uų yra Iš visur gavau vienodą 

yra, kad pasaulį atsakymą, kad “nėra tam rei- 
uždan-'kalui sutarčių.”

apgaulė- Sovietų-S-goje, tiek yra įgri- 
rwliiQ ir to molą rfincfo '

2-4 ir 6-8 va) vak. i “ios žiauriausios gamtos sąly-
vaL jxjpiet ir kitu laiku ’ 
pagal tarimą

Sos. Sveiki ir normalūs asine- 
nys uždaromi į bepročių ligo
ninėse ir ten paverčiami bepro
čiais, kad užčiauptų liaudžiai

- burnas, kad ji nekrilikuotų ko- 
jįt . Aparatai’- Protezai. m2l. ban- munis lines diktatūros.

^SsS-XTft Visą'laiką;iiaudžlfi.pbtė į akis 
jr A^edieinais-S—1 melagingas ir apgaūlingtfs^njg 

SL, Chicago fį 60629’ ‘

r '“rojų”.“ f^raejo'^i^dilte

-x &£& Speciali pagalbi (fjiomx,

as”, žadėdami jai sukurti že-

. PERKRAUSTYMAI

MOVING 
LėldHhei >- Pžfnt eporeude 

. r• ŽEMA KAINA

- Jėt WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustyta*? 

. *4 įvairiu atstūmę,

.. ~ ANTANAS VILIMAS
Yet 3764882 arba 3766996

*<-----------

laiko tarpas,o komunįzpias 'dar 
vis ..gyvena savo senom, nuval
kiotom frazėms, ir iki šių die
nų dar nesukūrė to žadėjo že
miško ,‘rojaus”. Liaudis, kaip 
vaikščiojo alkana ir pusnuogė 
taip ji vaikščioja jr šiandien, 
o žadėto “rojaus”taip ir nesu
kūrė. Melas melu palika tuš
čiu dalyku. Vieton ■ žadėto liau
džiai “rojaus”, šiandien tęs 
viešpatauja žiaurus ir kruvinas 
diktatūros teroras. O tie visi

susi, ta melaginga propaganda,’. | 
kad liaudis yra sugalvojusi net 
pajuokti tos propažandos ir 
nialo jiosakį: “Meluoji, kaip ko 
munistų partija ir Centro Ko
mitetas”. 'Tuose komunistų me
lus ir apgaules rašo ir Vilniaus * 
“Gimtasis Kraštas” ir “maiti
na”- apgaudinėja lietuvius lai
svajame pasulyje. kaip Mask
vos propagandinės mašinos tal
kininkas ir vykd^ojaš? Jis š. 
m. biržefid mėn: 22 d. Nr? 25, 
įaraš4( ^plipšnį, 1 pav^danta: 
^Syloje afstovatija Hnjfirkolegi- 
jyV Tmir^lWiijfenyje^nF." K.”-į 
korešįidnderitas ve&r pašikalbė- 
jiiiią su ’ Viifiiaūš Jūrkolėįjijos 
advokate;Genovaitė'' Valinskie
ne, kuri dirba minėtoje kolegi
joje. Valinskienė duoda sekan
čių interviu: Dyputė'Danutė J. 
Žilis,' gyvenanti.- 6652 S: ‘ Fair- 
field. Chicago. UI, USA,* yra “ 
gavusi už jai priklaususį Barė- 
nos rajone vienkiemį, kurio pa
statai buvo nukeldinti melio
ruojant tą vienkiemį, tai gavo 
padengti, klientei buvo per

♦ Teatro Olimpico yra seniau 
sias po stogu teatras Vincenza 
mieste, Italijoje. Jis buvo už
baigtas statyti 1582 metais. Di
džiausias yra Flavijaus amfitea 
tras Romoje, žinomasKoloziejaus 
vardu, užbaigtas statyti 80 me 
tais po Kristaus gimimo. Jame 
tilpo 87,000 žmonių.

— Visoje Kinijoje rainu, bet 
krašto politikoje vyksta didelės 
pakaitos. Kinija visiems lai
kams baigė “komunistines re
voliucija’’. Visiems rūpi krašto 

j gamybos ir produktingas dar-
J. Kreivėnas {has.

KAZIMIERA NESTOR
NORVILAITĖ

. Gyv. Marquette Parko apylinkėje.
Mirė J978 m. rugsėjo 12 d., 7:00 vaL ryto, sulaukusi 84 metu am

žiaus. Gimusi Lietuvoje.
t z Amerikoje išgyveno 70 metų.

F<tode: sūnus Joseph, marti Isabelle Nestor, du arnikai__
Pratik ir Michael Nestor bei kiti giminės ir pažįstami.

Ketvirtadienį, 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar
quette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
J’ i^ešfodienr, -rugsėjo 16 dieną. 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios i Lietuviu Tautines kapines.

* * . Vjsi a.-. a_ Karimi eros Nestor giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar- 
havimą ir atsisveikinimą.
- r Nuliūdę lieka:

Sūnus, marti, anūkai, giminės.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
■e^aj’UTVwBrw u if 4i*rir

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITI0NED KOPLYČIOS
* I ■ ■ I »■< ■ I I . ' I ■ I

SOPHIE BARČUS 
RAWJ0 iEfMOS VALANDOS 

VjMt pYogramoa H W0PA.

A. M.

IwflN? kasdien nuo pir- 
iki penktadienio 3:00 

—3:30 raL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais aoo 8:30 iki 8:30 
^al ryto. .

VadiĮt Aldona Oaukvt
' Trfaf.< Nrtmlodc 4-2413 

71S9 So. MAPLEWOor, avė. 
CHICAGO, ILL. 40629

frosty Cranberry-Orange Relish Pie

^^CAfl^FOPMANC^PS
FROM THE PROS (jg 

by Jim McGee
S-K Tools Racing Consultant

v* and winner of the Golden Ratchet Award
(Editor’s note: Crew chief McGee and his pit crews he ' i 

unprecedented three cars exceed 200 m.p.h. in practice at the 
Indianapolis Motor Speedway prior to the running of the 
1978 Indy *500’. The three cars were driven by Tom Sneua, 
Mario Andretti and Rick Mears. McGee was recently inducted 
into the S-K Tools Mechanics' Hall of Fame for his outstanding 
performance.)

Oidžfeusfas kailiu

nhlfWfrrH* 1

NORMANĄ

G»W«O*) ir 
S77-MA9

* '-ar . Įklote Ramente, kuri' 
s gateiy uzateokytl Naujienas, pra- 

atsiyaU jų odreaua. Me» 
■ jtetBR aiksime Naujieass dvi sa 
įvrtltes uemokamaL

—Oy Martha Logan.

The Arnerrcxn

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

two different kinds so famiy and guests may have a 
choice - or i sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 

’ are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty
* Cranberry-Orange Relish Pie, an eaay-to-prepare delicacy.

Packaged'thawed frozen cranberry-orange reiiah, marsh-
• mallows and sugar are combined and heated in a saucepan
! ... __ _____ 1____ ___________  _ __ .14.until the marsh m al Iowa melt. Cool and fold into whipped 

cream. Finally the scrumptious mixture h poured into a baked 
tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Reksh Fie can 
be prepared ahead of time and frozen, to there if no last 
minute rush or fuss.

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
Yield: 9 inch pie

full-sised raarshmaTIoWf 
eup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated i 
jPinudrilfed '

' Baked 9-inch Swift’ning/ 
2 ilewel Shortening pie 

ghefl

20 
%

10' ounce package frozen \ 
cratf berry-orangecratf berry-orange 
relish^ thawed

Combine relish, marshmallows and sugar in heavy 
Cover and heat slowly until marshm^lows melt. Stir 
ally. Cool. Whip cream ar milk in a chilled bowl 
peaks form. Fold into relish mix tare. Pour into cooled ----- 
pie ahefl. Wrap for freezing. At serving time, remove pie from 
freezer and kt stand 10 minatea before seAing.

Checking And Changing Fan Belts
One reason why auto racing 

speeds are steadily inching 
over the 200 mile per hour 
mark is the thoroughness 
with which we check our 
racing cars before each race 
and during pit stops. A driver 
must have complete confi
dence in his machine in order 
to apply all his skill in a race.

You should drive with the 
same confi
dence -and 
you can, if 
you make a 
habit of pe- 
riodirally 
a p pl y i n g 
the ‘ sight
an d touch** /xJ
test under
your car’s Jim McGee 
hood every time you make a 
•‘pit stop.**

In addition to making the 
usual oil and battery check 
be sure to inspect the condi
tion of hoses and belts. Hoses 
that are cracked or “mushy” 
to the touch will need replace
ment oon. Check belt tension 
by pressing firmly against the 
belt midway between pulleys. 
If the belt “gives” more than 
half an inch it should be tight
ened. Grayed or cracked belu, 
or belts that have a shiny or 
glazed look should be replaced 
— a -Ufnple matter, using a 

ratchet and socket wrench and 
a hammer. . *

(The following instructions 
for replacing and tightening 
a fth belt also apply to all 
engine belu.)

1. Loosen the generator or 
alternator by loosening the

adjusting arm bolt two coun
ter-clockwise turns.

2. Using the hammer han
dle as a lever (and being care
ful to avoid applying pressure 
to any part of the engine or 
alternator that might be dam
aged), move the alternator 
toward the engine block until 
the belt is loose.

3. Slip the old belt off the 
alternator pulleys and work 
it up and over the fan blades 
to remove it.

4. Install the new belt by 
reversing the above process. 
When the new belt is in 
position, use the hammer 
handle again to force the 
alternator away from the 
engine block, tightening the 
belt. While maintaining pres
sure on the hammer handle, 
use your free hand to test 
the belt tension. Tighten the 
adjusting arm bolt.

5. Run the engine for a 
few minutes each at different 
speeds and re-check the belt 
tension. Because new belts I 
tend to stretch in use, check 
belt tension again after a 
few days and, if necessary, 
repeat the tightening process 
to establish the correct 
tension.

By the way, if the old belt 
is not broken, keep it in the 
trunk of the car for possible 
emergency use on the road. 
It may be just good enough 
to get you to a garage. And, 
I always carry my S-K ratchet/ 
socket set in ray ear at all 
times. It’s also a good idea to 
keep a good screwdriver and 
a hammer handy, too.

} AMBULANCI
PATARNAVI
MAS DIENA

IR NAKTL

S *
S TURINI

KOPLYŽIAS
< VISOSR MIESTO

DALYSI.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
f AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI: j \ 

Ckloųror < 
Lietuvių \ Jj

Laiči otų vi ų ; 
CMrettori, 

Asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

’ ' A07 So. L1TTJANICA AVENUE. Piont: YArrti 7-444J1 
. ■ 1— ■—     I I I I —iM—4 ■

| BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50tb Ave^ Cicero, AL Phone: OLympie Z-1W3

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3219 So. LITUANICA AVE. TeL: YArrte 7-1138-llJf

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET RJtywMk 7-1114
2311 WEST 23rd PLAC1 VIi tinte 7-6171
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hllte, k^L 974-4411

3354 So. HALSTKD STREET Phene: YArdi T-1SU ’
— "■ WWMW—P —

I — MAULMSMC^ CHICAGO «. »LL.3Vednešdah’."september 13:W8-



KAS VERTINGA

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 iriu 737-8334

OFFSET PRESSMEN
amžiaus -žnronėnffi?

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

lefonuPavardė ir vardas

Adresas

WOMEN

Marine Mechanics

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresas

F *virdė ir vardas

778-5374

NAUJIENOS, CHICAGO t, iu, Wednesday, September 13: 1973

P^.O.- Box|€73f?PQst70f^ieėsSrto^i<Į®n>^- 
.Mentre^-^ue.-■; CANADA, - H3X’-3^-;

ENERGY 
WISE gi

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

Organize car pods to ‘ 
save gasoline.
Don't be a Bom Losert

AUTO BODY and FENDER 
COMBINATION MAN

;»|| Pnnk Zipolli
J2O*V4 W.TSfti St.

GA 4-U54

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

mūro namas ir 2 auto
Nau-

apsauga

— Dail. Antanas Petrikonis, 
Palm Beach, Fla., Juno Art ga
lerijos savininkas, ruošia tapy
bos kursus. Jie praidės spalio 
mėn.

— J. ir J. Petkūnai iš Racine, 
Wis., dalyvavo'Naujienn pikni- 
ne. Jie įteikė $10 auką Naujiem 
paramai per redakt. Juozą Pron- 
sku. Dėkui. ,

Exerienced.
Call 776-5888.

SiuntmiaijLietuv^^ 
ir kitus kraštus ’

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicage, III. 60632.

— Angelu Karalienės parapija 
Brooklyne rugsėjo 17 d. švęs 90 
metų sukaktį. Tai viena iš se
niausių parapijų Amerikoje.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susi pa
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Prenumeratos pratęsimu, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

a K anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede_______ doL

— Antanas Švitra, iš Brighton 
Parko, Chicągos Lietuvių Tary
bos veikėjąs, be raginimo pratę
sė prenumeratą ir parėmė Nau
jienų leidimą $7 auka. Dėkui. 
Taip pat dėkui tos apylinkės iau 
tiečiui, užsisakiusiam .Naujie
nas 6 mėn., bet pavardės pra
šiusiam neskelbti.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALf

MECHANICS & PINCHASER 
Experienced. Full-part time for 
Brunswick machine 32 lane.

Call 237-5500.
Ask for Lou.

2937 No. Harlem.

COCKTAIL WAITRESS.6 PM to 
12 PM. 6 nights-week.
WAITRESS for RESTAURANT 
5 PM to 12 PM. 6 nights. Expe- 
rience.Call 237-5500, ask for Lou 

2957 No. Harlem. /

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

eLECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcaęos nriasto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose frnft, >*- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

TeL 927-3559

9 Užrakau- Naujienas kaip dovaną savo_
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas_____________________

— Aušrinės ansamblis iš Phila 
deiphijos,Lipsna iš Elizabeth ir 
Tryptinis iš New Yorko dalyvaus 
Pabaltiečių festivalyje rugsėjo 
23 d. Garden State Arts centre, 
Holnidel, New Jersey. Organi
zuojamos dailės ir tautodailės 
parodos. Iš New Yorko eis eks
kursinis autobusas, dalyvius re
gistruoja Marytė Shalins, tek 
266-2244.

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

JOHN V. LUCAS 
6464 W. 51st St.

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 H9. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use Only as directed.

— Federalinis teisėjas įsakė 
leisti nėščioms patarnautojoms 
eiti tarnybą iki 20 nėštumo sa
vaičių. Turės grįžti į darbą 6 
mėnesiams praėjus po gimdy
mo.

PETRAS KAZANAUSKAS, Preffdentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS '

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 
tytojus ir i 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 išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reL 
kalų renesanso.

t- ’ -'**

DlRlilO 
0—38 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $91 pusm«čitX automobili* 
Liability apdraudimas psnsfatekam? 

Kreiptis >
A. LAURAITI S \3 

4M5 >•. ASHLAND AVI. ii 
52X775

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALb 
Darbininkų Reikia

( — A.a. Petras Dovydaitis, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas-sa- 
vanoris, mirė rugsėjo 6 d. Čika
goje, sulaukęs 73 metų amžiaus. 
Palaidotas šv. Kazimiero lietu-

• vių kapinėee. Liūdėti liko žmona 
'Petronėlė, duktė Adelė, sūnus 
Antanas ir kiti giminės. Velionis 
gimė Kuprių kaime, Lukšių vai., 

[Amerikoje gyveno 29 metus. Lie 
tuvoje buvo policijos tarnauto-

HELP WANTED — F EMALI 
Darblnlnkjy RaĮkla

Atsiminimų Skirsneliai 
atspanadinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

NAMAS — 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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

491-1691
Overseas Personnel 

Association

1601 Sherman Ave., Fountain 
Bldg., Suit 403, Evanston, 

60201.

SIUNTINIAI i LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARWITTt GIFT FARCRL* MRVKI ' ' 
LM1 W. Hti ti, CblcM>. Ill W4W. — TM. WA SJJtr 

nn u. cbicaw. hl «mm. — t*l imwm
J’ ; V. V A L A M + l M A I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ , . 
MARU A NOREEKIEN1

W3 WmC IKk St, ČMeiro, m M«2t • T«L WA MTH
DMNb nirimu ĮyiMj

MAISTASjt lUROPOf SAWOtLIV.

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma •Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Sū legališko 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted St, Chicago ID *0608

2 AUKS' 
garažas. Apie $6,000 pajamų, 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

VALDIS

ELECRO-MECHANICAL 
TECHNICIAN

Į 5 years experience. To build con
trol panel, circuit boards, solid
jstate. . x
I 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

“LIETUVOS AIDAI”
, KAZE BRAZDŽIONYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
f Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai vak 

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

LAIKRODŽIAI Ir MANGINfBU

Pirdavfanai Ir Wbh 
. 2i44 WIST 49th STRIIT ^

TtWj UpvMc M94) r

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla- . 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytoj ano. i Į

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbufe, I 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paAJg .. 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais. \

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

to, yra atvejų, kada įvyksta di- 
> “niekeno’ 

pinigų... Išklausius visas pas
kaitininko smulkmenas, pasi 
daro kažkaip jnejauku... ; čia 
man prisifiimė ir rusų advoka
tų kišimasis prie palikimo ta
riamai giminė|ns Lietuvoje 
Kas iš to, kad giminės ką gaus 
ar negaus. Išvada tokia, kac 
kiekvienas senesnio amžiaus 
žmogus turi apsirūpinti testa
mentu, kad hutų galima iš
vengti rimtų komplikacijų.

Užsiregistravusieji (vietoje) 
konferencijos d gyviai; Mivo 
aprūpinti gausia ir naudinga 
informacine literatūra. Lietu' 
vių kalba buv<> apsčiai infor
macinės literatūros,^sitąįsytQ$ 
tam tikrose papkėse. Be to 
tos literatūros pana šiais' kleu- 
simais. , : Į - .

žodžiu, ši Etniniu . Grupių 
Konferencija buvo - reikalingą 
ir naudinga. Ateityje- taip' paf 

^numatoma suruošti daugiau pa 
1”nr» Fnrnn

— Bendriems raštinės dar
bams reikalinga. tarnautoja, ga
linti'rašyti mašinėle. Geros dar
bo sąlygos, maloni aplinka.TcI. 
847-7747. (Pr.)

— S ^savaicių rudens kerami
kos kurdai prasidės rugsėjo 18. 
tiėĮ mfo^ųiaciju ir registracijos 
stambinti 925~J949n Audronė ši 
maityčė, Terra 9 Studijos vedė
ja,, 2951 W. 63 St. (Pr.)

— Viktoras S. černis iš Detroito 
baigė biologijos ir psichologijos 
mokslus bakalauro laipsniais Mi 
chigano universitete. Studijuoja 
mediciną Čikagoje.

— Chicagos Lietuviu Spaudos 
klubo valdyba šių metų rugsėjo 
'mėn. 15 dina, 7 v. vakaro (penk
tadienį) kviečia Spaudos klubo 
narių susirinkimą, kuris įvyks: 
Chicagcje, 6819 S. Washtenaw 
Ave. (prieš Martjuette parapijos 
salę), Įėjimais Į patalpą iš kiemo 

i narius 
skaitlingai dalyvauti, nes bus 
svarstomi varbūs klausimai. ■

Klubo Valdvba

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

r^—— — American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų xeUo< 

nių (cm.ises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kuaštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-J 
macijas visais kelionių reikalais. :, i

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas į 
iš anksto — prieš 43-60 dienų.

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

Bonuses^ Vacation, Advancement
Joint thousands now abroad as: 

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

Call For

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

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

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums, gali dau> 

padėti teisminko Prano šulo pa 
rnoita, teisėjo Alphonse Wtilt 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista

^Įeles<Budris iš Marquetfe- 

auką Naujieng^paramąį^Jiėkjai 
“TS^pat^Icui tos apylinkės tau 
Įieeiuū- uažtHsHusiam Naujfe- 
J^asviiępeFieihsūieteadis Sr iteuįū

retaisužtinkamos;f pra. 
šykite: katalogo,'ra^daudi: ; - V '

| Po paskaitų buvo tęsiami 
! klausiam ir pasikalbėjimai 

■> tarp paskaitininko ir publikos.
I^iskaitininkai plačiai nušvie 
(ė statomas problemas ir davė 
naudingų patarimų. Labiau pai 
nūs reikalui su Medicare ir Me
dicaid, apie kuriuos žmonėm 
dar nėra giliau susipažinę 
vpac ’igos atveju. Taip pat ir 
su palikimais daug bėdų bū 

Į na, kai mirusiojo nuosavybe 
' patenka i Probate teismą, šią 
’ paskaitą skaitė adv. Ron Szej- 
į nėr. Jis smulkiai nuiodė ko 

kios problemos ir islaiJos pa 
sidaro, kai žmogus miršta ne
palikdamas testamento. Nesą 
didelės bėdos, kai mirusio tur 
tas pereina jo vaikams, bet kai;, 
įniršta be testamento ir dar beį delis išeikyojipias 
giminių, lai jo turtą paima 
valdžia. Kol visa byla išaiŠKi- 
nama, praeina daug Laiko ii 
pasidaro didelės išlaidos. Be

Etninių grupių konferencija
1 Ilinojaus imi vers: lete Chi kokybė. Probate teisinai, vie 

cago Circle Center rugsėjo t šosios pagalbos programa, na* 
ir 7 d.d. buvo suruošta senes-į mų iš.’aikynias, grupėms susi- 
nio amžiaus etniniu grupių rinkti vietos, Socialinis ir Me- 
konferencija, šių konferenci“’ dięal draudimas, tran^portaci 
jų suruoš - Project Senior Ci-i ja, krimmalo aukos ir Lt. 
tizens Ethnic l'ind ( onferen 
ce.

— E. ir J. Skąlisius iš Wauke- sodelio pusės. Prašoma 
:gan, IH., buvo atvykęs į Naujie- 1 
nų pikniką. Jie-ątėikė $10 auką 
Naujienoms per redakt. J. Pron- 
skų. Dėkui už dahvavimą p.iknį-' 
kfriruŽ!aukai'

M. i 1 M K RJ
Notary Public -

INCOME TAX SERVTCB^ 

4259 S. Maplawood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr*-: 

gymai ir kitokį blankai.

Norėjusius toj konferencijo
je dalyvauti, miesto autobusui 
nuvežė ir parvežė nemokamai. 
Be to. nemokamai davė pietus. 
Rugsėjo 7 d. pietuose dalyva
vo apie HMM) žmonių. Buvo ne
mažai ir lietuvių.

Pirmąja dieną buvo bendra 
sesija. Meras Bilandic prisiun 
tč pasveikinimą. Vėliau unk 
versiteto erdviose ir vėsinamo
se salėse vyko įvairiom valan
dom paskaitos, kiekviename 
kambaryje paskaitas skaitė 
skirtingomis temomis, vad. 
Workshop. Tų paskaitų bu ve 
labai daug, atseit: alkoholiz
mas, pirkėjų apgaudinėjimas, 
darbo diskriminacija, amžiaus 
disk rimisacija, maisto koope 
ratyvai, maisto ženkleliai, butų 
problemos, psichinių ligų prob 
’einos, slaugymo namai, maisto,

Pipe Line Personnel 
Electrical Lineman 

Shipfitters 
Carpenters 

Air Cond. Techs, i 
interview

BEST THINGS IN LIFE




