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ITALAI ATVEDĖ TEISMAN RAUDONOS
BRIGADOS VADĄ CORRADO

_r. SUIMTASIS NEATSAKINĖJA Į KLAUSIMUS IR 
NEPRISIPAŽĮSTA PRIE KALTINIMŲ

MILANAS," Italija. — Itali j os - — ---------- r
policiją ir prokūraldra, praeitą SOVIETŲ TERORISTAI 
savaitę, vienoje kąyįpėje suė-J GRASINA SACHAROVUI
muši naują? Raudonosios brigą-į _ ....
dos vada Corrado Ąlumnį tuo. I A “s*waw* .veucejasv. . . Į Andrei Sacharovas antradienijau paruošė bylą rr, geležiniais v. . ,.................vt \ T: . . j- . pranese, kad jis ir jo žmona irpančiais supančiota, atvede .v .. ,. .,kiti pasižymėję disidentai Mas

kvoje pradėjo gauti kažkokios
> grupės grasini-

Sovietų disidentų veikėjas

teismą.

Corrado. neatsakinėja į papra paslaptingos 
sciausius klausimus, o kai buvo 
paliestas , Aldo Moro pagrobk

.. mas, tai . jis tiktai šaipėsi.

mus.
Sacharovas pasakė Vakarų 

reporteriamsJcad jo žmonai pra
Corrado neturėjo advokato. ei^ą sekmadienį paskambino te- 

Tada teismas "jam paskyrė vie- i lef°nu R* ------ . —jr_-
ną- advokatą. xTas -advokatas, -ga 1 mas , vyras, pasisakė esąs 
vęs įsakymą ginti Raudonosios 
brigados vadą, paprašė duoti 
jam kėlias dienas laiko susipa
žinti su byla ir kaltinimais. Tei
smas sutiko su advokato, prašy
mu ir atidėjo bylą. 

4 - '*• * 1 - * A

Corrado ^patarė ‘‘neteisti:fevo-\
< voliucijos“- ' j- t-- < * ’ < - : <1- *r - - ■ ' •*. • i - *

-Teisman. atvestas - Corrado . pa Į

; lefonu ir kažkoks nepažįsta- 
“visų 

sąjungų ideologinės sąjungos“ 
pirmininkas ir pasakė: “Mes 
perspėjame jus ir vadinamąjį 
Rusų-Socialinį-Fondą sustabdy
ti savo veikla. Jei jūs nesiliausi
te, mes - griebsimės priemonių, 
įskaitau ir terorą’’.

CASTRO VIZITUOJA 
j - ARABŲ FANATIKUS

SKRIS PASIMATYTI SU SIRIJOS 
PREZIDENTU ASADU

’9^'

Valstybės Dep-to Baltijos valstybių skyriaus naujasis viršininkas p. Thomas D. Longo, Jr., 
žmona (iš kairės), Ona Baekienė, Lietuves atstovas, ir ALT-bos pirmininkas dr. K. Bobelis NV 
shmgtono lietuvių organizacijų Tarybos priėmime 1978. IX. 9 d.

su 
ra-

EGIPTO IR IZRAELIO DIPLOMATAI 
NESUTARIA DĖL SUTARČIŲ

» i < t ♦ t v k * .. . >

A BIZNIERIAI PASIŪLĖ 
tNUKASTI SMELIQ.KOPAS 
BRIDČEMAN, Mich "luslūe-

vėliau skris į saudi arabuą. kad galėtų iNf OR- 
MUOTI KARALIŲ CHALEBĄ IR JO PATARĖJUS
~= ~ ~ ■ AMANAS, Jordanija. Egipto

TRAUKIA TEISMAN UNIJOS prqzidentas Sadat ir Izraelio 
premjeras Begin dar nebuvo iš- 

i skridę iš Washingtono, kai val
stybės sekretorius Cyrus. R 
Vance jau pasiekė Jt.rdaniįos 
sostinę Amaną informuoti ka-

I ralių Huseiną ir artimiausius 
j jo patarėjus apie David vasar 

vietoje padarytus susitarimus 
laikai Artimuose Rytuose siek 
ti. '

Jordanijos karaliui pasis 
kaitės spaudoje paskelbtus su
sitarimus, pareiškė savo nepa- 
sitenkinimą dėl Jordanijos že
mių. Jeigu pasirašoma taika 
lai Izraelio kariai privalo būti 
atšaukti iš buvusių. Jordanijos 
teritorijų.

Sekretorius Vance jau ant
radienį pradėjo informvoti ka
lulių Huseiną apie izraelitų 
šiandien laikomus Jordanijos 
plotus, esančius kairiajame Jor

REDAKTORIŲ
Federalinis teismas patraukė 

teisman unijos laikraščio redak 
torių William Loeb Manches
ter (N. J.) mieste jis redagavo j 
ir leido laikraštėlį, ir buvo dar
bininkų unijos'pensijų fondo pa 
tikėtinis. Dabar paaiškėjo, kad 
jis ne tik išeido stambias unijos 
pensijų fondų sumas, bet ir par 
davė mašinas, 
spausdinamas 
lis.

kuriomis buvo 
unijos laikraštė-

reikalauja, kad

i - teisti “revoliucijos^- Jis pabrė- rtro antradieni, grįždamas is 
Etiopijos. sustojoUbą joje jr;.Tiį 

ji; ftodel- joks ’teismas, neturi
v Jteistijd Jas—Išdėjo;* kad

galėtų"'teisti- vž ginklų-laikyma
• be-ieidimo; bet viritititi kaltmi- 

‘ mai neturi pagrindo.-*- -ė- —
Teismui •jis; pareiškė ,;-kad>ita~

savaites neturi darbo ir neturi 
iŠKįįo maitintis^. Corrado norėjo 
tapti-policininku, bet kai tisais- 

jo pakrypimas prie ko- 
/ ntttnistų,' tai policininko parei

gi! jam neleido eiti. Jis mokėsi 
elektronikos ir skaitė rusų re- 
voliucjos -istorijas, _ .

ABūdam^ĮEti^)įpje Castro su 
. sitiko isu Rodezijos juodųjų' par 
tizanų vadui Mug^be;. su kuriuo 
tarėsi dėl daugiau-.Kubos, pagal
bos (juodiesiems ^sukilėliams. 

‘Etiopijos radijas paskelbė: “Va 
kar (Patriotinio Fronto parti
zanų lyderis) Robert Mugabe 
turėjo trijų valandų posėdį su 

:vizituojančiu Kubos prezidentu 
Fideliu Castro kaip sustiprinti 
ryšius tarp Zimbabve (taip juo 
dieji vadina Rodeziją) išlaisvi
nimo sąjūdžio ir Kubos“. Koks 
Castro vizitų tikslas Libijoje ir 
Tunizijoje, dar nieko nepraneš-

Izraelis duos autonomiją 
arabams

THOMPSON KONKURENTAS 
Į GUBERNATORIAUS KĖDĘ

Prokuratūra
Loeb sumokėtų visas išeikvotas 
sumas ir grąžintų už mašinas 
gautus pinigus. * Bylą pradėjo 
Darbo departamentas,kuris jau 
nuo praeitų;-metų labai ati
džiai seka .visus darbininkų uni 
jų pensijų fondus. . į

Sukčiai, paima pinigus pensi-
-t-T Reikalauja, kad šitas klausimas būtų tuojau dar Wa- da naujas lemiamas susirėmi- fondan, o vėliau gautus pini-jdano upės krante, šiems kraš-

_ - sunaudoja ' asiiMK^l^ętj^^hs;YąLd^fLhus sudaryta bend
i reikalams. ' * : administracija, kurioje bus

WASHINGTON, D. C. - 
Premjeras Begin sutiko trijų 
mėnesių laikotarpyje vakari
niame Jordano-krante gyve
nantiems arabams duoti aute 
nomiją, — salio paskelbtas do
kumentas. Dabar okupuotus 
arabus valdo Izraelio karo va
dovybė, skelbdama visus įsta
tymus ir patvarkymus. Kai mi
nėta sritis gaus autonomiją^ tai 
autonomijos atstovai tarsis su 
IzraeMo ir Jordanijos atsto
vais apie tolimesnį šios srities 
likimą. Izraelis atšauks savo 
jėgas tiktai už penkių melų 
Dalį karių Izraelis tuojau 
šauks, bet kili pasiliks iki tai
kos sutarties.

PEORIA, Ill. Gub. Thoiiipson 
ir jo iššaukėjas Michael Baka* 
lis antradienio vakarą per TV 
turėjo karštus ginčus dėl Illi
nois valstijos ekonomijos, kal
tinant vienas antrą tiesos iškrai
pymu ir net tikru melavimu.

Tai buvo trečias debatų va
karas keturių serijoje ir abie
jų retorikoje buvo perdaug rūg
štumo, rašė Chicago Times. 
Baigiant Thompsonas prikišo, 
kad Bakalio sponsorius yra bu- 
vusis gubernatorius Walker, o 
užsigavęs Bakais atkirto:: “Jis 
vadina jį mano sponsoriu, o 
kaip pamenu Mr. Thompsono 
sponsorius buvo Richard Nik- 
sonas”.

KALENDORĖLIS
Rugsėjo 21: Elfigenija, Ma

tas Ap.
Viskintė, Mantvįlas, Kantatas.

Saulė teka-6:35—, leidžias 6:52
Ne tolu tvanku^

Pasitaiko r dideliems žmo
nėms, kad liežuvis, padaro apsi
rikimą. Pav., girdėjusių tvirti- 
mu pirmadien Illinois Municipa
litetų Lygos’ mitinge Chicagoje 
miesto majors Mike Bilandic 
mitingui buvo iš tribūnos per
statytas kaip “majoras Baka- 
lis”, o III. valst. sekretorius 
Alan Dickson, kaip Richard 
Nixon.,Lygos kalbėtojas į tai 
pastebėjo: “Jį pavadino Richar 
du Nixsonu, tai kokia čia nau
jiena.”

shingtone aptartas ir išaiškintas.
< - ■ ztrrt r*— J‘." r—" ū**tv. «

. . >ASfiINGTQN;' D. C. Sa 
datas, Jr 4 Ęęgiųąs. Jari iieisvažia 

: vo iš ;Washingonor o abiejų 
kraštų diplomatai jau. nesusi
taria dėl Baltuose Rūmuose pir 
madienio vakarą pasirašyti 
sutarčių: -Sutarties tekstą; 
abiem_ pusėm suprantamas, bet 
kyla klausimas apie to teksto 
interpretacijas.

Prezidentas Carteris, prezį-y 
dcnta$ Sadatas ir premjeras Be 
ginas šiuo klausimu pirmadie
nį sakė kalbas. Diplomatams 
perskaičius visas tris kalbas 
paaiškėjo, kad Beginąs kitaip 
aiškino pasirašytas sutartis 
negu kiti du prezidentai. Pre
zidentas Sadatas savo kalbą 
perskaitė iš rašto, tuo tarpu 
prezidentas Carteris ir Beginąs 
kalbėjo, be paruošto teksto.

Abiejų prezidentų interpre 
tacija vienoda

Prezidento Carterio ir prezi
dento Sadata interpretacija yrp 
vienoda, o premjero Begi no 
jau žymiai skyriasi, Begino 
angliškas tekstas skiriasi nuc 
abiejų prez. tekstų, o Bėgine 
žydų kalba dar labiau skiriasi 
nuo jo pasakytos angliškai kai 
bos. Beginąs pasirašė, bet jis 
kitaip supratęs sąlygas okupuo 
tų žemių savivaldybei duoti 
Beginąs nori, kad Izraelio ka
riai duotų ir pravestų savival
dybių rinkimus Jordanijos že
mėse, tuo tarpu kiti suprato, 
kad savivaldybių rinkimai bus 
pravesti Jordanijos ir Izra* 
etio priežiūroje. Šitas klausi
mas dar gali būti kliūtimi 
kos dervbu metu. » c

mas tarp industrialist^ ir envi- 
ronmen taltslų(apli n k oš. garnį, 

........................... i tos gymėjų) dėl 'daugiau kaip
■ Brooke, laimėjo pirminius į10JK) metų senumo •Michigana1 

^4 rinkimus r- J paežerės "šutei: oz' k <pų '(kalne-
BOSTON, Mass. — Respubli- lių). ’ - A ‘ 

konų sen. Edvard Brooke pra
eitą antradienį laimėjo respub 
likonų partijos pirminius rin-j 
kimus. Jo pradėtos. Ket dar ^r-į 
baigtos skyrybos, jo dvi dūle! 
teiys kenkė jam, bet 52% bal-j 
savusių respublikonų pasisakė 
už sen. Brooke, o 48% pasisa
kė už radijo komentatorių Avi 
Nelson. Brooke yra vienintelis 
juodaodis senatorius. Jis džiau 
giasi, kad laimėjo, bet jis ne
tikras, ar jam pavyks laimėti 
tikrus rinkimus lapkričio mė
nesį Jis bijo, kad Nelsono ša
lininkai gali patarti saviesiems 
balsuoti už demokratų partijos 
kandidatą į senatą. Verta pas 
tebėti, kad pirminius rinkimus 
pralaimėjo dabartinis 
chussets gubernatorius 
ei S. Dukakis, graikų 
politikas.

rinkimus

Massa 
Mich a- 
kilmėj

tai-

JAV TEISMŲ TĄS^’^S 
SU REPORTERIAIS

New York Times reporteris 
M. A Farber pakaltintas už tei 
smo paniekinimą, atsisakant pa 
sakyti iš kur gavo informaciją 
apie dr. Mario Jascalcvich tei
siamą dėl taiamo trijų ligoni
nės pacientų nunuodymo cura
re nuodais.

Tačiau Bergen apskrities (N. 
J.) Superior teismo teisėjas Wil 
liam J. Arnold savo nuosprendį 
sulaikė, kol Aukščiausias Teis
mas tars savo nuosprendį dėl 
Farberio apeliacijų panašiose 
kitose bylose.

Varžytynes sukėlė Martin 
Marietta Aggregates firma pa- 

I siūlydama Bridgeman 2,00 gy- 
1 ventojų paežerės bendruoui 
i kad iš turimų 253 akrų paeže
rės kopų parduoti 144 akrus, iš 
kuriu visas smėlis būtu nuve
žtas ir kopkalnių vietoje belik
tų lygus žemas gruntas. Bridge
man yra 75 mylių į rytus nuo 
Chicagos prie plento 12 ir ta 
firma jau turi praktikos, nes iš 
Bridgemano pirkusi 23 akrus, 
kuriuos spėjo sulyginti su že
me, kol Berrien apskrities tei-i 
sėjas sustabdė be gyventojų at- 
siklausimo smėli pavežti iki ki
to parėdymo.

MA (Martin Marietta Aggre
gates) kreipėsi tiesiai į patį Mi 
chigano natūralinių Atsargų 
Departamentą, prašant leisti jai 
25 metų bėgy j paimti kasmet 
po 750.000 torai smėlio. Aggre
gates išvalytą išdžiovintą ir pa
gal smulkumą supilstytą smėlį 
paraduoda automobilių kompa
nijoms, stiklo pramonei ir ge
ležinkeliams. MMA norėdama 
gauti pritarimą iš įstaigų, ypa
tingai gyva, propagandą veda, 
vaizduoja vietinių Jaqje papra
stą atkutimą kopas pašalinus.

Panašiai buvo pažadais masi
nama Bailey bendruomene, kur 
dabar išsistatė trijų plieno gali
ūnai; geriau sandūnų ruožas 
dabar yra GERRY plieno fabri
kų ekstensija. -

1 vietos
CĄ^TRO JNEžINOi'Į^- ARTE y žmonirr -rinktas atęjtąvaE svar- 

. y, JJFK f bSausiemsT: klausim^p^^pręSli.
WA^UNGTON2^D.<C.^-^u-! <tos tr?s pifei-

bos-dŠ&oriis'VS melUS hp-
žinojęs 1 !r ^asira^V- Jordanas

F. K^iy^ūrtn^. «au Je.gi. ^ntoju dau^
tuo ™ to,nor7- k,eno *,°bo'e
atsiuriteįskužės.keliu. kon^soj ^esDna^ tuo tarpu dar m- 
. x '-Aw Ispręsta, bet — greičiausiai, kadkomitetui.Yty-rinejanęiam zmog-. J - .. ’
žud stes"’ ’ • 1. [J1 hus pavesta Jordan-jos ka-

y.. ’ / 'k tialiaus Huseino globai.
Juostelėje-Castro aiškiai 'pa-j Iš Jordanijos sekretorius Van 

sako,? kad jis nieko nežinojęs • ce rengiasi pirmiausiai skcisii 
apie JAV prezidento nužudy-|į Siriją, kad galėtų informub- 
mą. Kaip tik tuo metu jis svar-’jfi Sirijos prezidentą Asadą apie 
stė JAV taikos sąlygas, o Ame.} padarytus susitarimus su Įzra- 
rikos ČIA ruošė planą patį Cas- e|’u jr Egiptu. Iš Sirijos jis jėn- 
tro nužudyti. Castro prisipažįs- gja$Į skristi tiesiai į Saudi 
ta, kad jis vedęs kovą su prezi- Arabiją informuoti karalių 
dentu Kennedy keliais politi-. Chalebą ir jo patarėjus apie pa 
kos klausimais, bet jis niekad i darytus .susitarimus Washifig- 
nesirengęs buvusio prezidento, tone. Kaip karalius Chalebas, 
žudyti. taip ir Sirijos prezidentas jautaip ir Sirijos prezidentas jau 

buvo girdėję apie televizijos 
— JAV aviacijos generolas pa- pranešimus, padarytus Amč- 
rciškė, kad du inodcinūs ae*įrjfcos gyventojams ir kongresui; 
rodromai pastatyti kainuotų bi|jierns |ai*p j>a» yra žinenia pas- 
lijoną dolerių. Jis turi galvojej ke|btj susitarimų tekstai, 
toki aerodroma, į kurį galėtų] .. , . .. . ..Ų . ‘ ‘ ... I Saudi Arabijos karabus pa-nusileisti patys naujausieji kai 
ro lėktuvai. I

LEGIONIERIŲ LIGA
JAU AUSTRALIJOJE

Me-

medikų pripažinta kaip ta pati, 
kuri prieš metus pasireiškė A- 
merikos legonierių kongrese ir 
vienur kitur, dažniausiai pavie 
niui apsireiškia JAV.se.

SYDNEY..— Australijos 
dical Journal antradienį paskel 
bė, kad vienas 29 metų amžiaus 
įmonės operotorius iš New| Australijoje tai pirmas Legio 
South Wales apsirgo liga, kuri I nerii^ liga apsirgimas. >.

— Viktorą Korčnoju tiek iš 
vargino 24’1 a šachmatų part 
ja. kad jis paprašė ją atidėti 
iki rytojaus. Manoma, kad jis 
prašys tą partiją baigti lygio-f 
mis. Dabar Karpovas turi 5 
laimėtas, o Korčnojus tik dvi.j Jordanijos karalius Huseinas

reiškė savo nepasitenkinimą 
susitarimu, nes jame nieko aiš 

Į kaus nepasakyta apie Palesti- 
[ąn. KarrPns Chaleb yra įsitikį- 
j nęs. kad i alcstinos klausimas 
yrz pats svarbiausias, nes jo 
neišsprendus — taikos Arti
muose Rjtiii'ise nebus. Pana* 
šiai galvoja ir Sirijos preziden
tas Asadas. Vance bandys juos 
įtikintu-kad Palestinos klausi
mas bus sprendžiamas penk^* 
rių metų laikotarpyje, kai bus 
sudaryta trijų valstybių komi
sija Jordanijos ir Izraelio tai
kai spręsti. Bus sudaryta kai- 

! riojo Jordano kranto ir G*a- 
įzos srities piliečių savivaldybe, 
t kuri gins palestiniečių reika

lus. ĮJasir Arafato va lova uja* 
nu» palestiniečių nei viena pu
sė nenori, nes su juo negalima 
susitarti jokiu klausiniu.



saugokis pats

Milk

•Vijo

vauro.

POLICE?

^4

MENAS GALINGAS
IR STEBUKLINGAS

leist avių I Taip pasakė kvarabų 
dievaitis.

Beisu yra klausyti grasinimus 
dievaičio, todėl saugokimės tin- 
gfmavimo, vaikai!

j _ _ -1

(Pamokslai Iszminties ir. Terj 
sybės, 3-čia laida,1906 m.)

plaukimai statai ir lovos... 

- — protas sako, kad tu-' 
’rime tris- bendruomenes: Lietu- 
'vią Bendruomene, Pasaufio Lie- 
'tuvių Bemfrrr mei^ę ir Regis- 
Iruotą ar Reformuotą Lietuvių 
Benxfruomenc. Dar yra Lietu
viu kataliką bendruomenė. Tai
gi- bendras arklys- visuomet lie
sas.

riais Jungtinės Tautose, kaip 
juo yra Young, arba gauti auk
štas valdines vietas.

GARSTYČIOS, žydinčios cterže,. pranaėeuja bet nau
dingą darbą, valgyti garstyčias reiškią' sunkų <tarbar bet msė&t is 
jo naudos Apskritai, garstyčios nieko gero’ nereiškia, tr tik rūpes
čius ir vargus 7 • j

GEGUTĘ matyti ženkina džiaugsmą ir sveikatą, bet girdėti 
ją kukuojant rekrkia vargą ir ašaras.

SS Katilu draugystę Puodu susikūrė; 
Nors Katilo ir klmiogesnė prigimtis^- 

Bei kas draugystėj paisys? KatHaa. tik žiūri
L’ž svotij Puodą kainu stotų jis, x 

Puodo sambūvis su Katilu be yaržių. 
Draugai negali būti viens be antro, 

N uo ryto ligi vakaro kas kartą 
Draugėje išbūna vienu du,

kai susėdo seni kūmai, 
Iš jų pypkių ruko dūmui, 
Ja uita mar# kai supyko: 
Eikit krakra; • jt suriko.

DON PILOTAS

Dirbk, tėveli, man dūdc 
Aš pagrosiu tau dainelę; 
Aš lau grosiu visą dieną. 
Kai lu iriausi žalią šieną.

y er i J)'0O

— Po vasaros atostogų, pra
sidės didelės ir kultūrinės kau
tynės.

— Baimė turi dideles* akiss o 
melas trumpas kojas- — seko 
lietuvių priežodis.

— Išgėrus gerą jiorciją ma
garyčių, pravartu ir padainuo-

lius —- susilauksi garbes, ir-teisingo-įvez±inim^—-.
GARLAIVIU pJaTikti.yrą gera -—turėsi džiaugsmo ir viskas 

gerai seksis, tik plaukimas judroje ženklina- liūdesį • ir. nepasisė- 
kimus, o skęsti audroje— pajuoką. j /

GARNĮ matyti žiemą —- tikėkis oro permainęs, o vsžš&rą -f 
permainos gyvenime ir saugok savo turtą nuo vagią.’ fefiĮsi J-

veikslus! Užsakymus duoda, tik 
spėk daryti. Lietuvos laukus, 
kryžius, gėlių darželius grieb- 
te griebia! Dėl to, kad pagražinu 
adatos piofiumnj teptuku ir a- 
trodo, kaip tikra fotografija, nė 
atskirti negalima. Kam Čia tas 
mokslas, kad verčia vėjus gau
dyti, motyvo ieškoti? O dar 
koks nors prie tavęs priėjęs pa
klausia: — Ar čia tavo hoby?

Dabar tikiu posakiui, kad me
nas galingas ir stebukingas, o 
man ir pelningas ....

DON PILOTAS

TINGINIAI IR KVARABŲ 
DIEVAITIS

Kvarabų dievaitis iszgirdo, kad’ 
dalis tikiu žmonių yra, kurk 
nieko gero nedirbau nuėjo pas 
adynas isztysos dienos ir pa
klausė jų teip kalbėdamas: jus 
sveikos kuogeriausei apie vis
ką žinote, kas dedasi terp žmo-

Nuo židinio ant židinio lai pravartu. 
Mai Katilas- sumanė j pasaulį leistis 
Ir draugą saukiasi keliaut kartu. 
Ar Puodui atsitikt gepriderėtų? ■

Su Katilu į vien ą sėda jis vežimą,.
Ir leidžiasi draugai jau grindimu duobėtu; 
Tad vežime jie vienas antrą stumdyt ima, 

Kur duobės, provėžos ar kauburiai
Ten Katilui vistrek gerai,

O Puodai — tepus padarai;
Kiekvienas trinkta —

Jau Puodui smūgis didis. 
Vienok nemano Puodas atgalius. 

Metinis Puodas džiaugėsi tiktai nes žino, 
Kad čia draugystė jo ir katilo špfžinicr 

Prilygsta ilgini jų kelionės tolimos.
Kas žino. Betgi apie tai

Man pateikia tikslių žinių tiktai,
Kad Katilui sveikam namo sugrįžt pavyko, 

0 Puodo šukės vien tiktai paliko. /

yra, kaip profesorius sakė? Be 
to, jis man prikišo dar ir me
no kultūros sąvoką. [

Prie ko čia dabar meno kul
tūra' Juk aš piešiu taip kaip 
man patinka. O matytumėt.

tarė dievaitis: tie, kurie tingės 
ką nors gero daryti, gniusas 
juos pžpuls;. jie turės žiovauti, 
vietos sau negaus, teip jiems 
bus nuobodu ant svietai Tie, far 
rfe meluos, apkalbinės^ į pikta* 
mą silpnus žmonelių*, suva
džios, bus akyse visų gerų žmo
nių paniekinti ir paty vagei bei 
szalbierei jų neužkes, visas avie* 
tas;.isz tolo: jų atsilenks. Tiems, 
ką vagimis ir iszplėsztojais ge
rų žmonių vadinasi, j—27 -----
nės pastatys namus; jie neužil
go pateks į kalinį ir tenai juos 
vargas papjaus. Gkfuoklei it 
kiti paleistuvei skaudžiuose so-

uosė*^padvėįfnf: jų Sveikai - ir 
vaikų vaikai verkdami, vaito
dami, iszalkę. iszbfyszfcę, apie 
namus gerų žmonių, dorių dari 
binjkų, sukinsis, prasžinėdami 
trupinio duonos, idant galėtu 
numalszinfr badą, kuris juos 
skaudžei grauž.

' Jie turės pasiduoti už kiauli- 
szką paszarą netabanr pomrf, o 

j*? ka$į ntdups ir ver-

— A4*>basadori»» prie- Jungr 
i tinių Tautų Andrew Yoang. pa
reiškė prancūzų
kad Amerikoje y*ū daug poeti
nių kalinių.. Tūtas Bill Russo 
New York News tai patvirtina*, 
tik jis poktiniata kalmtais taiko 
Halden^aną^ EhrbcJuvRną. ir Mr* 
tchellį. National Review žurna
las pastebėjo,, jei. amh. Young 
taiko save pohthrnr kakniu, o 
Amerikos pobtiirins kalinius.

Pagal seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys)

EGZAMINUS laikyti blogai — tikėkis barnių su gerais drau- 
gsis arba su tos pat organizacijos nariais. Jau išlaikytus egzami
nus vėl taikyti reiškia naujus ginčus ir nesantaikas.

Elt£RASčlUS rašyti reiškia nenaudingą visuomeninį dar-, 
bą ir užsiėmimą- .

ERETIKUS nugalėti ženklina - gerą pasisekimą visumenėje, 
būti eretiku reiškia pažeminimą, matyti eretiką 
blogų darbų. J

ERŠKĖČIAI reiškia meilės kančias, matyti juos — gašlumą 
tr nelaimingą meilę, ligas ir skausmus, juea mindžioti —- negalėti 
visus negerumus arba sužinosi gerą naujieną, įkristi erškėčių krū 
mą reiškia, kad tave neišrinks į valdybą nešioti erškėčius — liga.

EVANGELIJĄ matyti arba ją skaityti reiškia geras žinias 
ir dvasios ramybę. ' , . . t -1. J.---.

EŽYS reiškia rūpesčius ir nelaimes, jį sugauti — nugalėjimą 
negerumų , įsidurr. į ežio dyglį — nepasisekimą.

FABRIKAS reiškia laimę ir pasisekimą visuose reikaluose.
FAIERVERKAS reiškia tuštybę. ir praeinančią - garbę.
FIGAS matyti reiškia steinančią laimę ir geidulių išsipildymą,

— General Servtae adntinis* 
tracijos biurokratai, nustatė, 
kad žemesnio rango rastinių 
tarnautojams pakanko tik 25 
kvodratinių pėdų prausyklos, o 
kahinelinio lygio tarnautojams 
reikta 15 k v. pėdų su vandens 
švirkšle Ir kitokiais’ patogu
mais.

(Feljetonas)
Lietuviškas menas pasidarė 

ne tik stebuklingas, bet ir popu
liarus, lengvai kiekvienam pri
einamas — reikia tik panorėti 
juo užsiimti. Mėgėjų turime 
daugiau, negu 4 metų meno u- 
niversitetą baigusių menininkų. 
Dabar našliukės, našliai ir pen
sininkai . pasidarė, žinoma, me
nininkais kopijuotojais. Iš at
virukų piešia Lietuves vai
zdus gėlytes, kryžius, kai kur 
ir grybų, paprastai baravykų, 
prisodina.

Aš seniai pradėjau paveiksli
ukus dažyti, bet kai dabar mez
gėjų konkurencija pasidarė di
delė, tai nutariau meno pasimo
kyti pas privatų, bet diplomuo
ta dailininką.

Atsinešiau kelis savo šęde- 
,’vrus pas profesorių pasižiūrėti. 
~Jis . pasižiūrėjęs susiraukė, bet 
joieko ųesakę. O aš taip laukiau 
ir tikėjausi pagyrimo. Kartą 

vi is savo klasę išsivežė į gamtą, 
t Vieni susėdo ant suoliukų, kiti 
ant žemės, kaip kam patogiau.

Aš dažau savo nedidelę len
tele, lyginu, glostau taip lygiai, 
kad net blizga. Mokytojas klau
sia: Kaip sekasi? Sakau, nagi 

^matai, tapau iš gani los. w A jis 
-sako: Tu nestebi gamtos, tik 
trini žaliais dažais lentele, kad 
net koktu darosi! Tu neturi lai
žyti drobės, čia ne siena, bet gy-|

ro per dienų dienas? — Geri 
žmonės kaip skruzdėlės per die
nas procevoja, o tinginei nieko 
gero neveikia, atsakė adynos.

Tai ką jie veikią? pasakykite 
man, klausė dievaitis, 
žmonės šaldžei naktyje atsilsė

ję apie treczią ar ketvirtą ady- 
ną anksti sukyla, pagarbina 
Dievą ir eina į gražų darbą, o 
visi tinginei per naktį negali nu
gulėti, kipszas juos kutena; dėl
to kaip penimei ant szenų var* 
tosi, o priesz dieną tai kaip ne- 
gyvi tyso^jie negirdėtu trenk
smo tos perkūnijos, ką senovės 
gadynėse išzpuolė ant miestu 
Sodomo ir Gomoros, atsakė a- 
dynos.

— Na, kada-gi jie sukyla, ar 
sveiki? paklausė, dievaitis. — 
Tinginei i^sikjrmyjc apie de
vintą rytmetyje pabunda, ilgai 

■ lovoje dar. gniušyja, atsikėlę, 
paėda, juokdariauja, slampiiie- 
ja ir nieko neveikia, atsakė a- 
dynos. . ;

— Na gėrai/ bet ‘ar-gi’isž'lį- 
kro jau tinginei per visą mielą 
ieną nieko neveikia? paklausė 
dievaitis. — Per visa diena1 tie 
nelabi žmonės tinginiauja, val- 

vampstinėja. dirbinėja, 
gerus žmonis apkalbinėja, lie- 

agia ir ką sugriebia 
neszą į karezemą pragerti,> o 
prisilakę pykstasi, koliojasr, 
muszasi, provojasi ir nieko ge
ro nedirba — atsakė adynos.

— Na, kad tie tingftiei Teip 
niekai yra, asz juos pamokinsiu

USh \

nelurtingtems — turtą ir nė 
ii džiaugsmą/ liesti’ galvijai 
^algyti .reiskua .nepasiteūių 

_____ trArl
GATTGRęjfJ'Ą reiškia jit 

t* Uur '.M ,visuomenėje
' r^. 0 14 

GARBĘ

NEKOKS. PALYGINIMAS

Keleivio 35' nr. rašoma apie

; —‘ (-k>H«iHwer IMhIih:# S**te,y 
išlekh* pavojingwRiu 

riekių- sąramų. Jie at«pau«MiHil> 
sehaačift tvarka: ttefrnėmL kwjr > 
tai, fctkofoc. beiabotes, žaHfon<r 
.ankžbdių supnoklė®. žolhjf pit> 
viino mašiną slitfinėJtaMJ- raitr

Apdraudos agentas: “Aš išpildau mūsų vakar dienos susi 
tarimą — ateiti šiandien anksti.”

voji gamta. Reikia daugiau šte 
bėti šviesos ir šešėlių santykius, 
reikia matyti, kurion pusėn de
besys plaukia; kaip medžių ša
kose šiltosios ir vėsiosios spal
vos virpa, kaip jos keičiasi, ko
kius atspindžius lapai turi. Vi
si tie gyvosios gamtos judesiai! 
sudaro bendrą harmoniją. Rei
kia jausti ir pažinti meno kultū
rą, nors pagrindinius dailės už
davinius. Tavo šešėliai netikri. 
Lauke šešėliai yra vėsios spalvos 
ar splavų, viduje bus priešin
gai. Kuomet pro ‘langus iš oro 
ateina vėsiosios spalvos, tai še
šėliai bus šiltosios spalvos. Ant 
smėlio šešėlis bus purpurinis, o 
ant žolės vėsios tamsios žalios 
spalvos. Nežinai nei kompozi
cijos, nei persportyvos. šis tavo 
medis neturi būti paveiksto] 
centre. • ‘ •

Jis dar pridūrė: Tapyba nė
ra fotografija ir niekad -nebus; 
Mašina neturi nei jausmo, nei 
proto. Senieji meistrai mėžinoja, 
kas yra fotografija^o ^kokius 
-portretus sukūrė.- Tąyo paveik- 5 
slas labai tamsus. Gamtoje taip 
nėra. Paėmęs teptuką vienur 
kitur pabraukė kelias vietas ir 
paveikslas pasidarė labiau pa-į Riejasi 
našus į piešiamą motyvą.

, Po pamokos aš pasijutau kaip j žuviauja 
visiškas nemokša,- bet mokyto
jas parodė taf*. apie ką aš nė ne
sapnavau . . Kopijuodamas ki
tų darbus nemačiau nei šUtųju 
nei vėsiųjų spalvų. Namo- parė
jęs .pažiūrėsiu, ar iš tikrųjų-taip

Įį — Kaj plėšrieji paukščiai niP 
^jaučia, kada gyvulys nugaiš, tai 
suskridę būriais tupi ant me- 
'dzkp ir laukia. Taip daro komtr 
nisfų advokatai: laukia lietuvių 

prilygina rusų politiniams kali-įArties, o psskiau Probate ler 
mums, taf disidefffes Viktoras 
Petkus, ščuranskfejr kfti dtsta-:

gen zmrri pirmiuinkų lenktynes į Baltuo
sius Rūmus ir tas propagandi- 

i»nes keliones vadina anekdotinė
mis istorijomis. Ten tarp kita 
ko yra toks palyginimas: 
/ .

— Juk Baltuosiuose Rūmuo
se apsilanko ir kitų tautybių f- 
'vairių organuzacijų delegacijos 
— nuo Jahovos garbintojų, du- 
chaborų, abortininkų iki homo
seksualų, reikalaujančių sau ly
gių teisių. Kodėl lietuvių rim
toms organizacijoms turi būti 
draudžiama priartėti prie Wa- 
sringtono, sodelio, jeigu prezi- 
deirtas ar koks jo kabineto na

minė riagimu girtuoklę it pęHry* jas priima?*

valgyti figas — paleistuvystę. ' " .*

GAIDĮ matyt ar girdėti giedant ženkliną kad pateksią my
limų moterų draugystę ir gausi malonias žinąs, matytis gaidžius 
pešantis reiškia nesantaikas šeimoje -ar visuomenėje^

, GAISRAS reiškia tvirtybę ir turtų padidėjimą. Deganti-lova 
negerai: saugokis pavojų ir saugok savo žmoną. .Deginti dailus 
reiškia skriaudą, deganti krautuvė—bankrotą, degantys langai— 
mirtį artimo asmens ar šeimos nario. Degančios-durys-atneša, di
delę -nelaimę. • <_

GALVA sušukuota ženklina pavojų, ‘galvą plauti — nelai
mę. nuskustą galvą matyti — saugokis apgavystės ir pažemini
mo, žila galva reiškia turtą ir garbę, juoeta galva'— suriku dar- 
bą* žalia galva — paguodą, savo galvą nukirstą matyti- — praras
ti gerus draugus, galvą atsuktą atgal matyti —'‘saugokis Uogų 
žmonių, galvą rankose nešti — pasisekimas užsimojimuose, gal
vų daug turėti ar tik matyti reiškia nebaigiamus ginčus* ir bank
rotą, galvos gėlimą turėti reiškia: kareiviams —garbę, ^darbi- 
ninKams — gerą uždarbį, neturtingiems-— ‘tintą,-turtingiems-—

-7
GALVAŽUDŽIO būti užpultu, reiškia gerą ' svfe&ai^ bet už

pulti galvažudį yra blogai, saugokis netikėtu, netarmės, jei du.

Mintis šios pasakėčios paprato: , 
Kad meilėje ir draugystėj lygybė šventa.

J. A. Krylovus, PASAKLčlOS. Vertė J. Valaitis, 210 psl., kaina 
gaunamos Naujienose)
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$3.06
nne

xu JIij it»
dideliu derbiu. Ptene, jie pa

deda Judu prilėkti Asmenišku juaij 
ūiiimojimu*. Antra, jie padeda su
kurti geresrif apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus ti a-m aitu įsigyti.

Kazys Beniušis, 
Senas Naujienietis

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- 
Uo dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos šieno*.

ISduodami Certifikatai, kurie n«- 
ša iki ■

M a lent 
vvaldvbų

Radcliff, 
Jur«el, 2 
Martinkus

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ
• IR ŠOKIAI

palūkanų, priklausomai nuo įdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės i^sk&itcc
’’eša

gražiosios -.n Kanados vaizdu; 
burna. - 05'1 >'

Vienaip ar kitaip tokia akcijai 
iškildavo dažnai prieš rinkinius

JONAS KAIRYS

5 valandą po pietų "

Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

Žinoma, Trečiu Reichu vokie
čiai negali kažkiek pasigirti: tai 
buvo laidojimo biuras po pir
mo pasaulinio karo įvestos de
mokratijos Vokietijoje, Veima
ro respublika vadinamos, ir iga- 
linimas vienos partijos sauva
liavimo savo krašte ir užsieny. 
Kas liečia užsienį, tai ir mes e- 
same. visaip patyrę: hitlerinis 
Berlynas prekiavo, su veidmeni- 
ška Maskva taikingomis Balti? 
jos tautomis/ kartu su ja dra
skė Lenkiją, sukėlė antrą p JsaiiF 
linį kara ir 4. t?J ’ * |

Kas

Taip daro svetimieji ir patys 
vokiečiai. Bet iš visųjų, atrodą 
pirmoje eilėje šitaip daro ko
munistai su savo artimaisiais. 
Pastarieji bene daro tai siekda
mi nuslėpati jų pačių komunis
tų, padarytus ir tebedaromus ne
žmoniškumus, kurie savo apim
timi buvo ir yra bene didesni, 
nei hitlerinių nacių.

C Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1T& 80. H ALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

“Naujienose“ .šių' 1978 m, rug
sėjo: 2 d. skyriuje ‘Trumpai“, 
tarp visko sutrumpintai patal
pinta, kad “Juozas Demereckas 
KLB apylinkes pirmininkas, 
yra veiklus tautietis.“ ir kad 
“Jis yra taip pat Winnipego lie 
tuvių klubo narys ir ilgus me
tus būdavo išrenkamas sekre
torium.“

Bet mano dar buvo parašyta, 
kad “Juozas Demereckas perei
tais (1977) metais buvęs Kana
dos Liet. B-nės vietos skyriaus 
pirmininkas, ir, kad “šiais — 
1978 metais jis — Juozas Deme
reckas yra klubo finansų sek
retorius. Taigi, sutrumpinimą 
papildau.

Fr. Schubert — Der Linden, 
baum,.

V. Bellini*— Rudolfo kavati 
na iš op. “Sonnambula“,

G. Puccini — Colleno roman

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu napkin

aprašymai, paimti iš gyveninio. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kriti? $2.50.

Dr iuczii B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
ontrauka nuo pat senųjų im&j iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 

kainuoja ,52.00.,. -
Dr. JueziJ B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psL Kam* $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
Maigmę periaitU. - —r -amsėki

50c. pcririurrHm* Uliidomt, 

Naujienos, 
^LISTED ST^ CHICAGO, ILL. IW08

Labai sėkmingai, kaip visa
da solistui akompanavo ponia 
M.-Rock. •

PLJS Montreal io skyriaus 
valdybos nariai: Audronė' Jo_ 
nelytė ir 'Algis Ptašinskas soli
stui prisegė baltą gvazdiką, d 
poniai M. Roch įteikė bukietą 
gėlių. . */ H

RasJ: Lukosevrciūtė pasveiki
nusi . solistą- ir . padėkojusi vi
siems , taip, gausiais, atsilenku
siems į . koncertą, įteikė solistui

f patelkti lėšų ketvirtajam 
šFasauįįo pfetuvįų Jaunimo Kon 
•gresui, įvykstančiam 1979 me- 
4aįs vasarą Anglijoje ir Vokieti- 
jąjė’ Montrealyje jaunimas šie- 

€met .sįničįųa jau antrą neeilinį 
.koncertą, sujaudindamas tautie 
Icius taip giliai, kad Aušros 
^Vartų sale būna per mažą, kad 
^sutalpintų visus ątvykushis į 
’koncėriiL: < ' '

- - v* _

Kadangi jau piaėj ovirs tris
dešimt metų nuo hitleriznio 
žlugimo, tai pasilaiko balsų už 
pastatymą taško anai praeičiai. 
Girdi, pagal kaikurių svetimų 
kraštų praktiką, reikėtų ir V. 
Vokietijai išleisti atatinkamą 
amnestiją, nes nesibaigiantis a- 
nos praeities kėlimas bemina 
vokiečius ir prieš užsienį, Silp
nina pajią valstybę, jos vyriati-

karo .sukėlimą, tenka pasakyti, 
jog čia pirmoje eilėje yra rau
donasis Kremlius kaltas. Jei jis 
būtų sutikęs su Londono ir Pa
ryžiaus kvietiniu sudaryti ben
drą bloką prieš Trečiąjį Reichą 
bei Hitlerio užuomačias, tai pa
starasis, Hitleris, nebūtų drįsęs 
pulti Lenkiją. Bet aniesiems 
kvietėjams Kremlius atsuko nu
garą ir susidėjo su Hitler į u.

.TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
prt<rta 1928 miUU. T< 421-3070

ĮftUeo* pletooM Hemu MutomoMJUmi pastatyti.

Don Varno Amerikos Legi r 
ųo Postas No. 986 ir Pagelbr 
n is moterų vienetas įvesdim 
naujus valdybos narius šešta 
dieni, rugsėjo d., 8:00 vai 
vak. posto salėje, 6816 So 
Western Ave. Dabartinis k a

sas iš op. “La Bohema“,
G. Verdi — Romansas iš op. 

“Simon Boccanegra“,
G. Rossini — Basilio arija iš 

op. “Sevilijos Kirpėjas“.
Teko kiek nusistebėti, kad ak 

sominio tembro baritonas, 
nuoja basui skirtas operos

Vieneto 1978-79 m. 
sudaro: pirm. Ril- 

1-ma vicepirm. Mm y 
vicepirm. Aibim 
re tore .h : n P;:i ■ 

. Valerija S'ana i 
Frances Urnezcs 

kapelionė Joanne beck is 
maršalka Josephine Wasiliam- 
kas, vėliau nešėjos V:olet Jo 
eitis ir Stella Wabol.

Įvešdinimo pa reigns atlik 
Anna Shuhnistras, Valerija Šia 
naitis ir Jean Pargauskas. Pi 
įvesdinimo apeigų bus vaišės 
Nariai ir svečiai kviečiami da 
Iwauti.

iždininkas. Kiti vuld Lus i 
riai yra: Adam Anderson, k* 
Anthony švedas, (9: ti les i 
ri!a, Joseph Ramanauskas. . 
mes G. Radcliff, Frank Žo 
h Dr. John J. Simonaitis. Į v 
dinimo a 
Anderson

q paripą rudeninį koncer
ną rugsėjo^G d jie suruošė, pasi 
•^kviesdamiAsolistą Ričardą Dau- 
!|iprą,.. .Jęųęįs-/'(kaip programoje 
^ąąomąj PLJ Sąjungos globoja 
Snas, šįiio -metu: . koncertuoja 
Rugelyje.' KanadpsJ-ir Ameri- 
gįjš mieštų.: Iri štai grįždamas 
ifpetjiš; ĄuįtrąĮijos koncertuoja

Ričardas ' Daunoras dainavL 
$ho_TnoSšFr' okupuotoje Lietu- 
rvoeėpąs- sąvbbrolį ’ operos dai- 
^įiininką: *. Vaclovą; Daunorą ir 

koncertuodamas 
ansambliu 

AParįžįfje/-1partraukęs - nuo jo, 
/policijoje paprašė 

^prieglobsčio r;
^5 mokosi dai-
jnącėįiiio^ Vakarių/ Vokietijoje — 
ISfett’garfc / po- dviejų metų

X GUSENO RAŠTAI
•AUdWtot* OjyuiUA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS CYOYTO- 
/ Ht RAŠYTOJO ATSIMIrtIMUS

eri'***' MIRTYS IR DAitBAi' ž5S ?SL, liečianam 1905 
ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 

h- . Mh ■? . ------------—----------- M.00

Martinique Restorane
2500 W. SMth St.

į kraštų ar į valstybės parla-j 
mentą. Bet stipriausiai ji pasi
reiškė šiemet. Taikiniu buvo 
parinktus krikščionių demukra-.

I tų sąjung s (CI)L’) žymus po-, 
iitikas 1* ilblngeris. Pasirodo, hr į 
derinės Vokietijos metu jis bu-- 
vo teisėjas jūrininkų vieno ka-

1 ro teismo, kuris yra nuteisęs; 
mirties bausme dezertyrų. Nors/ 
kaip yra žinoma, jiuo seniausių 1 
inkų ri visur dezertyrzai dažri-' 
ausiai baudžiami mirties bair

* sme, o ypač karu metu, ir nors 
1 p karo kaltinamas kovojo vien 
: už demokratinę tvarką bei labai < 
daug prisidėjo, jos vediniui ir j 
sustipi niinui V. Vokietijoje/ 
vis dėlto turėjo atsisakyti savo Į 
turėto posto. Ir jo partijos žino-į 
nes buv jau už atsistatydini-į 
mą. Pasirodo, bij jo, kad pa i“ • 

' Hk mus nebūtų politinių pi iešų 
' nanaudotas agitacija iprieš są
jungą rudenį įvyksiančių rin
kimų metu į Hesseno krašto 
parlamentą.

MONTREALIO naujienos
RIČARDO DAUNORO 

IBMtas montrealyje

nianderis Bronius Mikt ims p 
neša, kad šių metų val iybą ' 
daro: Wiliam J. Petį :lis 
kainunderis, Julius Lev nus 
pirmas vicvkumanderis, Anth

baigs muzikos ir dainavimo stu 
dijas.
Matyti, kad brolis Vacloyas ir 

Stuttgarto profesoriai balsų sta 
tymo moksle — dideli žinovai.

Išėjusį seen on solistą, mes 
pamatėm: ‘ jauną, elegantiškos 
išvaizdos, ‘ plastiškai apvaldy
tais judesiais gerai mokantį vai 
dytis scenoje ir išgirdome — la 
bai gražaus tembro baritonus,1 
gera interpretaeją bei dikcija. 
Išgirdome dainuojantį Ričardą 
Daunorą, jau dabar kaip gerai 
išmokslintą dainininką.
Savo koncerto pirmoje dalyje, j 

dideliu jausmu ir kiekvienam* 
kūriniui tinkama interpretacija į 
buvo padainuotos 6 liaudies dai 
nos harmonizuotos Vį Blušiaus, Į 
J. Tallat-Kelpšos, R. Žygaičio, j 
J. Gruodžio, dvi dainos St. Šim | 
kaus ir M Petrausko. Laisvu 
kompozicijų — G. Gudauskie- 
nės — Requiem mano drau
gams ir St. 'Šimkaus — Mergų- į 
žėlė brangi.

Antroji dalis buvo padainuo-: 
ta originalėmis kalbomis: j Bet gi mūsų gražiabalsis R.

L. Beethoven--Inquesta tom-į Daunoras mokinsis dainavimo 
1 dar 2 metus ir kai mokslas' bus 
‘ baigtas, gal dar mes užgirsime 
j jį operoje “Sevilijos Kirpėjas“ 
j dainuojantį ir pati šaunųjį kir- 
I pėją Figaro.
į Koncertas turėjo labai didelį 
1 pasisekimą. Solistui teko dar 
‘padainuoti bent 4 dainas, kad 
nuramintų įsisiūbavusią pub
liką.

Taigi, vokiečiai negali girtis 
savo Trečiu Reichu ir bene to
dėl plačioji masė beveik nekalba 
apie jį. Be to, jis yra jau prieš 
keliasdešimt metų žuvęs. Tik jo 
buvęs . sąjungininkas — raudo
nasis Kremlius —, dėka naivi
ųjų vakarieečių, nuo karo išliko 
gyvas, sustiprėjo ir tykoja juos 
pačius' praryti.

Hitlerinių -blogybių kėlėjai 
riša joūš su krikščionių sąjun
gų’iškilusiais politikais po ka
ro. Yie prikiša jiems Trečio Rei- 

liečia^Jaritro pašėuiinįbjch dmėtu turėtas tarnybas, lai
ko .jas.-ĮĮUąikaltiinų žmomsku- 
nųii ir naudoja, diskriminavi-

i *■ w > i. • t - J . * 1 - * ’? *7 ‘

mĮri ju Yisupjnęnės akyse, nors 
jie,, nęra priklausė nacionalso
cialistų partijai. V.
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lietuviams suorganizuoti, bet lietuviai to nežino. Kaman 
tas pasikvietė Voi ertą šiam dideliam plyšiui užfruaMi j 
Volertas sutiko, naujas pareigas pasiėmė ir pradėjo ra-: 
šinėti apie Amerikos lietuvius, jų atliktus bei neatiflctesl 
darbus ir jų planus ateičiai.

tus Volerto -straipsnius įvairiais lietuviško visuomeninio 
gyvenimo reikalais. Gal bus proga prie jų vėliau sugrįž
ti. Rugsėjo 9 dienos Drauge jis atspausdino rašinį, kurį 
pavadino “Ne keistenybių muziejus”. Kodėl jis pasnin
ko tokį pavadinimą, sunku būtų atspėti. Gal jis turėjo 
galvoje visai ką kitą? Gal jam ištikrųjų rūpėjo keisteny
bių muziejus, kuris gali ir pasisekti, bet jis pasakė visai 
ką kitą. Antras jo rašinio pavadinimas kitaip skamba: • 
“žvilgsnis išeivi j on pagal daugumos nuomonę”. Jeigu Jis 
būtų pasakęs, kaip jis tą daugumos nuomonę patyriu tai
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Inžinieriaus Volerto keistenybių muziejus
Jeigu inžinierius Vytautas Volertas savo energiją

- būtų pašventęs inžinerijai, tai šiandien lietuviai turėtų 
; ne tik gerą, bet ir garsų inžinierių. Matyt, kad i-nžineri- 
; ja jam ne prie širdies ,nes jis mėgsta blaškytis į kelias pu 
. sės savo energijai švaistyti. Padėjęs matematiškus ap
skaičiavimus į šalį, jis griebiasi romanų rašyti. Kai rašy-

' >mas, matyt, įgrista, tai jis imasi kitų parašytus romanus 
_ Vertinti. Kai ir vertintojo pareigos įgrįsta, tąi imasi vi- 
.-suomeninio darbo. Amerikon atvažiavęs jaunas inžinie- 
£rius griebias yisuemėninio. darbp. Jis tuo jsitikmą, kad 
L šeri! Amerikos Setuviai nieko nežino. Jie ne tik apie in- 
-žinieriją neturi jokios nuovokos, jie. net mokyklon nėjo
- inžinierijos mokytis, $e nepajėgė ir visuomeninių reika
lų sutvarkyti.
~ Amerikos Fronto Bičiuliams pavyko lengvai nenus- 
‘ tovėjusį ir savęs nepajėgusį susirasti jaunuolį įtraukti j
- savo eiles ir įtikinti, kad tuos nesusipratimus Amerikos
- lietuvius pamokytų ne tik kaip Amerikoje gyventi, bet ir 
'kaip'-Amerikos lietuvius sutraukti į-vieną didelę-lietuvis 
'ką-šeimą. Lnž^:Volertas,..rietoj_^)žįnerįjQ^cįr^ęjd1Ste^

kaip jis su ta dauguma susisiekė, kojis tos daugumos 
klausė ir ką ta dauguma’ jam atsakė, tai išeina labai jau1 
ne inžinieriškas darbas. Joks inžinierius nieko neprade
da, jeigu jis nežino paties pagrindinio elemento: kiek 
reikės plieno, koks jis bus, kiek reikės cemento, kuriuose 
vietose reikės jį lieti. Gal Volertas ir turėjo progos dau
gumos nuomonę patirti, bet kol jis nepasakys, kaip jis tai 
padarė, tai mes turime teisę galvoti, kad jis dideliam sa
vo darbui vėio pamatus deda. > ' A t

JONA8 VAIČIŪNAS t

Volerto šūvis j stratosferą
Visuomet buvau ir -esu lostuorni aiškinti ’Volerto kėlių lie- 

min-ties, kad Vytautas Volertas't aviškoj e veikloje anksčiau, bet 
yra literatas — rašytojas. Gal jo’ tenka užkliūti už jo paskutinio __ Į- *».* «.« ' _ *1 * __ - -* - —_ “1_ Tl « 4iTX **»

laktus žinoti.
V. Volertas, remdamasis sa

vo nepagrįstu sprendimu, pagal 
daugumos nuomonę, išveda: 
“kad ALT dar nemirė, kad 90s 
.darbas yra naudingas, yra tei
singa mažumos nuomonė”, r

Pone Volertai, Jūs, deja, sa- 
• kote visiką netiesą. Sąmonin- 

■A.]gai ar ne. Jūs vėl jokių faktų

darbui vėjo pamatus deda. • :< į

Savo rašinį inž. Volertas šitaip pradeda: •
“Pasaulio Lietuvių Dienos Toronte, PLB darbai per 

paskutinius keleris metus, JAV LB,-|)aštangos, lietu
vių atstovų priėmimas prezidentūroje, bendras .ffift-.' 
sų bruzdėjimas, ir individualūs kųltlįrininkų -bęi IcCc 
rėjų užmojai rodo, kad lietuvių išeivija
yra ne tik gyve, bet ir stipri, pajėgi, numani. Tai daU megįna spręsti lietuviškas ir keistenybių muziejus”.. Antrpjil.jHetaj faktų nesurinksi- 

beiKlruomeniškas problemas^ antraštė: “žvilgsnis išeivijon nes . .^ jų nėra, O tikri faktai 
tenka stebėtis jo nesupratimu pagal daugumos nuomonę”., rodo, kad Amerikos Lietuvių 
žiu dienų -lietuviškos veikios,i Norėčiau paklausti Volerto,. :paryba-iki ^šiandien^savo veikla 

jis kur jis tiksliai žino apie tą i;r 
šeivijos daugumos nuomonę, vai laisvinti byloje, prieš -ką nė 
Jis gali žinoti nųoipon^ fsayo i'r.yiėhąs.'ŠĮiSiprates lietuvis nega- 
artimųjų, įsu kuriais’jis‘dažnailjetu pokyti paprasto .žodelio

ae visos knygos vertintinos la
bai teigiamai, tačiau jo, Voker-
to, kelias būtų literato, bet ne. _ __ __  _ __
visuomenininko. Kada Volertas] jau iššaukiančia antrašte: “Neneduodate tam .Įrodyti. Ir Jūs

■
rašinio, paskelbto “D r a u g 
rugsėjo devintos laidoje. 1

Jo rašinys pavadintas labai]

gumos nuomonė, su kuria tik retas nesutinką, o pir
moje eilėje prieštaraus tie, kurie net jiems .pagerbti. 
Bendruomenės skirtu laiku bijo, paminėti jos vardą.; 
įKad ALT dar nemirę, kad jds.' .darbas yra naudim 
gas, yra teisinga mažumos . nuomonė’’. (Draugas, 
1978 m. rugs. mėn. 8 d. 4 psl.).-. '

Jeigu inž.Volertas tapęs Kamanto vadovaujamos.
bendruomenės propagandistu, būtų besivadovavęs inži
nieriaus metodais, tai kiekvieną savo tvirtinimą jis būtų 
parėmęs bent vienu faktu. Būtų daug geriau, jei savo^ 
tvirtinimus jis būtų parėmęs faktų gausybe, tada viri pa
tikėtume jo skelbiamais žodžiais, bet jis padarė pagrin-j 
dinę klaidą, kurią daro visi propagandistai. !'

Rašinio pradžioje jis kalba apie ^daugumos mj-o-.r
tyti>#Ay Lietavių. Bendruomenę., fe .manė, fei čia M®““" ° t“®<t 

: L jro^gandos daAj, tad apsilankymas Baltuosė M
Jis tos daugumos, o vėtau ir mainos noOTlonę patyrė; juo^e ntop/ezidento, neguIS^
Jeigu jis butų suorganizavęs didelį pasitikėjimą vertm- ■■ ~ . .. . .. .• . .. .... F_ s jaukas,
klausynėtojų, o tie būtų tiksliai atsakymus užrašę, tai tos 
“daugumos” ir “mažumos” nuomonės būtų šio to vertos.
Tą “daugumą” ir “mažumą” Volertas iš piršto išlaužėJ 
Iš piršto išlaužtas dalykas tinka dvi -ar net keturias ‘kla
ses baigusiam propagandistui, bet jokiu būdu tokiu me
todu naudoti inžinieriui nedera.

Kad ALTAS dar nemiręs, kad jo darbas .yra naudin
gas, yra teisinga, kaip Volertas tvirtina, mažumos nuo
monė. Didelė Amerikos lietuvių dauguma, Sabai neteisiu

tenka stebėtis jo nesupratimu

nors Volertas, yra .Luvęs JAV 
LB prezidiumo pirmininku ir, 
Centro Valdybos pirmininku.

Kada Valerias buvo aukščia
usiose LB pozicijose, neteko pa
stebėti jo sukinio į tvirtą ir ti-

pagal daugumas nuomonę”. rodo, kad Amerikos Lietuvių 

iš kur jis tiksliai žino apie tą i* f yra .padariusi 4iek daug Lietu-

I artimųjų, "su ] 
susitinka ir pasišneka. Toks Vor 
lerto tvirtinimas nėra pagrįstas 
jokiais faktais, c mes, skaity
tojai, kaip tik norėtume tokius

lietuvis nega- 
Jirašto .žodelio

Torontą jrJdaasėttti-sakomų kalbų. Bet tai buvo netei-

F
|'garterTsveuuail«>ir-cid. sa.-!
J vo p^sūfinkfąinę ama^. iJis stėfagėsi^fb^l visų ^Snerikbs 
| lietuvnj'į vieną' šeimą 'nėsutraukė. f H

, JAV LB organizavimo darbus-?yedė ir kiti, betjir 
tiems inžinieriams nesisekė. Jiems lengviau buvo tiltks 
ar garažas pastatyti, o ne Bendruomenę Nuorganizuoti, 
Čia kalti buvo ne darbininkai, ne medžiaga, ;bet tų senų 
iietuvių klausimai, -į kuriuos ne tik Volertas,?.bet ir kiti 
inžinieriai nepajėgė atsakyti. Naujiems inžinieriams dal
bas sunkiau ėjo, negu Volertui. Volertas bepirmininkau- 

e damas, -daugiau padarė, negu Gečys ar Gaila. Gal kiek 
J daugiau, negu Nainys. Kamantas, perėmęs iš nenusise' 
~ kusiu pirmininkų tos pačios Bendruomenės organizavi'
rmo j

I kad reikalingas geras ir naujas agitatorius. Reikia žmo-l

*
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€

“ne”. ’ ■ • ■ -

Dar nė Jūs, pone Volertai, ne
buvote šiame1 krašte, žinoma, 
ir mes visi dar nebuvome^ o ALT 
jau kovojo už Lietuvos laisvę 
ir ’lietuvį šiame krašte.
’Galėčiau duoti’ dešimtis įro-

k 
į Amerikos lietuviu 'dangumi ■į'ą 
I primygtinai parodo •kastiięfi*ilt-

įzl d

b

guma patikėjo neteisinga propaganda, bet mažuma nė-1fcmįb kad ALT^j-emia didėlė
^70,. . ...’ .a—

Ar vertėjo inžimerim Volertui įsitraukti į melagin-

tao «netu, 'kai jis yra? Nejaugi jis įtikins Draugo skaity
tojus, kad Gėrio ir česonio apsilankymas pas Andrew.

iSs’s,

M’s ~ v —• ■* C -Tai yra niekėne''neuuginčina- 
uia/fiesa.

t? ' f

"ptmre Valeftai, 
ir nebūkite šališkas. Galima 
žmonės apgaudinėti, beU'^k 
laiko ąsa ąsotį laiko”. Tokią Jū
sų mintį perskaitė, kiek gali su
tikti su Jūsų netiasa? Jūs psjts 
sau užsikertate Ivefią patikinsi
mo visuomenėje.' >

srai tuo netiki. Jie mano, kad ALTAS jau seniai miręs žr vių daugumos. Seniems lietuviams tokie dalykai ijgalvą' (Bus gya)
_ 7-kad iis nieko naudingo lietuviu laisvės -kovai nedaro. neateidavo, » mūsų Uikų mzuftenų galvos tokių dalykų^ Jzrae]is ir ?asiža^Adarbą, panoro talkon pasikviesti Volertą.^Jis pajuto, k d^j BaįdukaSi ^nys? Gečys jr Volertas. pilna. Tai kandidatai į Volerto planuojamą keištenybių jo ^8 aliejų jei tokio atsirts,

nes įtikinti, kad Bendruomenė yra pats geriausias-badas-Jiems pavyko įtikinėti daugelį'tų, kurie Wvo asuvyfcę i miziejų. • , ■ vsrčapU Vstearu pasauliui.

Atrodo, kad V-otertas rengiasi statyti -keistenybių 
muziejų, į kurį jis nori ^sutraukti visus inžinierius, kurie 
organizavo visus lietuvius į vieną JAV LB, bet nepajėgė 
jų organizuoti. Tokiame keistenybių muziejuje turės ir 
sau pasidaiyti vietą Volertas, kuris savo -asmenišką nuo 
monę reikšdamas, rikėj o, kad jis reiškia Amerikos lietu-
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L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

— Eik, jau, tylėk. Nekalbėk liek daug kaip žydas.

Bankus netrukus vedė vokietaitę. Vincas ^Sediickas ne daw š}^0ivs. Ponia pas mus jautėsi lyg savo šeimoje. Vokietija .nebepįnko iš Liehivos jos galvijų, kiaulių, 
• - j R buvusiui-Y®atii®ai Ji pamilo mūsų sūnų Vilkoj teras jai Iqrinirfkm užaugintas antis ir žąsis pusvelčiuitikėtai sumainė žiedus s uangle i j • ’ atiduodavo miesto gyventojams, nes niekas pinigų ne-

Savo gyvenime esu užtikęs nemažai padorių žy- 
L du kaip Gargždų Volfovičių. Tačiau netrūko ir tokių, 
2 Kurre, bolševikams užėjus į Lietuvą, su tikru malonu- 
2 mu bei įnirtimu išdavė nekaltus mūsų tautiečius su- 
; naikinimui. Nuo tokių “judošių’’ nukentėjo ne tik lie- 
" tuviai katalikai bei ‘kiti krikščionys, bet ir nemažas 
2 skaičius religingų, kaip Volfovičius, žydų.
2 MCSŲ NUOMININKAI

Pas Air. McGealey gyvenome labai susispaudę. Bet-
- kai Markland’o gatvėje įsigijome savo namus su aš-
- tuoniais kambariais, mums vietos pasidarė net per-
- daug. Reikėjo juos užpildyti išnuomuojant. Tokiu bū

du tikėjomės greičiau išmokėti užtrauktąją paskola
2 namą perkant.
1 Pirmieji viengungiai gyventojai mūsų namuose hir 
S vo Edvardas Kailio riti s, iTanas Raukus ir Vincus Sed-I

liekas. Jie visi prieš tai gyveno pas engtos. Besilankant?
; klube sa jais susipažinome ir sužinoję,kad turime leis-į 
; kambarių, prašėsi priimti. Savi pas savus, nors su-
2 sikalbėti lengviau ir vakarai ne tokie nuobodūs. Kiek 

vėliau iš Sleafordo žemės ūkio stovyklos atsFkėlč Vac-
' lova* Paulauskas ^su savim atsiveždamas savo drau-
- gą Antaną Jalovccką. Šie du vyrai pas mus isgv’x-eno 
" iki niu ią -išvykimo į Jungtines Amerikos >Valstybes..
- Pasiliko jie Icn pat gvvcnli kuomet ir namą parda- 
; yėftfc. Susitarę su naujuoju savininku, nupirko dalį 
" j.iūsų baldų ir n kur nesikraustė.

Laikui bėgant nuomininkų sudėtis keitėsi. Pranas

mindavo jos mirusį sūnų Vladą.
urba Zosė, pagal jos pačios pasakojimą, v ___________ ,

gimė 4-900 melais gruodžio 1b d. Valambučių kaime,^kaip laikėsi sės tų taškų depresija buvo pake tesi \i- 
•šakta Uį>skrq4yjc. Jos Oėvai tervę dkiartflcai, Kazimie-!są pasatfjį. Tačiau Zosė to (nesuprato- £ai tik buvo (li
ras -Slankys 4r Mw<<ma KKmnitj<6. Stanikai buvo ku- 4elis smSgis Sr uusiminimas, kad aš savo vyro nei 

itikybos, tai ir Zosė išaugo katalikiškoje dva- laiškų, nei pinigų ^daugiau nebesulaukė.
šioje. Būdama apie 24 metų .amžiaus ištekėjo užJ£a-i . . . .. . r. t ,
zimierio Baranausko. <I§26 -metais jiems gimė sūnus . , ° r°J° m*° v.ar<? -51 ? su sūnum \ la- 
^ladas. Už nrdlų .po sūnaus gimimo, Kazimieras Pateko j \o-
nauskas išvyko į Braziliją, pažadėdamas Zuzaną ir sū
nelį atsiimti, kaip tik uždirbsiąs pakankamai pinigų 
jų kelionei. Atrodo ,kad jis savo duotąjį žodį mėgino 
ištesėki. Pagal ponios pasakojimą, vyras už poros me
tę «1siuntė jah kelis šimtus litų, kurių būtų užtekę ke- 
Jiomei. Tačiau likimas lėmė kitaip. Kai Zosė pradėjo 
«tusštis kelionei, susirgo jos sesers dukrelė. Būdama ne
turtinga, sesuo kreipėsi į Zosę paskolinti pinigų 
tojams apmokėti. Pagailo Zosei mergaitės. Paskolino 
pinigus, Ibet nuo mirties kūdikio neišgelbėjo. Ponia;
«pie įvykį paraše* vyrui. Tas už metų vėl atsiustė pi
nigų ir ragino ilgiau nedelsti, su sūnum atvažiuoti 
Brazilijon. Zosei sugrįžo viltis šeimos sujungimui. VIa 
dūkas augo, apie tėvą klausinėjo, tad abu labai norėjo

pas mus ‘dviejų broHų Zabiehi vyresnysis ąpsi\x>dv, 
da jaunesnysis Vincukas išėjo kartu su broliu ir jpa$ jįį 
apsigyveno. Tačiau kambariai mūsų namuose uebŪFdaį 
vo tušti. Kurį laiką pas mus apsigyveno žmonos-sesuo,- 
Konstancija su dukrelėmis Irena ir Kristina. Jiems 4š-# - 
sikėlus į Oldhamo miestelį, iš provincijos atsikėlė Ai-» 
uiauskii šeima. Jie taip pat žvalgėsi nuosavo namelio 
ir netrukus tokį nusipirko Ashton-un<teb-Lyne. .gero
kai už Manchesterio. .Antanas ir jo žmona -augino duk-f ’ 
relę A’doną ir savo naujam namelyje buvo gražiai įsi
kūrę. Tik gaila, kad toli nuo lietuvybės centro gyvenda 
mi, dukrelės ncvežda\K> į šeštadienisę “Vargo Mokyk
lą” lituanistikos pamokoms. Už kelių melų ir patsus ne- 
besirodė net ir didesniuose lietuvių parengimuose.

Narėčiau kiek plačiau paminėti vieną ypatingą" 
mūsų narni] gyventoją, kuri per eilę metų mums pasi-, 
darė taip artima, lyg būtų mūsų šeimos narys. Ji mums 
simbalizavo Lietuvoje paliktas motinas.

i*
ZOSĖ ®ARANAU\SK1EN£

Kaip daugelis mūsų tautiečių, Baranauskienė Ang 
lijon atvyko iš Vokictįjos 1947 metais. Iš pradžių dir| 
bo Bolton Royal infirmary, prie įvairių ligoninės va^ 
tymo darbų. Po penkių indtų persikėlė į Manchester^ 
apsigyvendama pas Justiną ir Magdaleną Navickus., ftir- 
bo vienoje skalbykloje, kur prosijo ir lankstė skatbrj Košei jrt belaukiant išvykimo/te’iofcė ir Mė! £writrwk-

turėjo. Turbūt ir Zosės vyras Kazimieras tuo laiku nfe-

i Antrojo Pasaulinio Karo mtfttrZosė su sumim Via- 

kietiją. Turėjo dirbti jure geležinkelio vagonų taisy
mo (Reichsbahn — Ausbesscrungsvverk) Kasselio prie 
miestyje. Su -ketais •darbininkai buvo apgyvendinta 
medinitrosfe barakuose, maitinosi iš bendros virtuvės, 
kaip ir visi k-iti svetimšaliai, Iprievaitos darbams at
vežtieji. Paskutinėmis karo dienomis, karo veiksmų 
pasėkoje, sudegė barakm. Liepsnose dingo nedideSs 
Baranauskienės asmeniškas turtas, įskaitant asmens 

<k>kunientBs, adresus ir nuotraukas. Tačiau didžiau
sias ir pats skaudžiausias Zosei pergyvenimas buvo 
karui pasibaigus. TT15 metais gegužės mėnesyje mirė 
jos 19 fnetų sūnp^ Vladas. Mirė beini ūkas, motinas 
vienintriie ir nams&s, oe ikaro veiksmų pasėkoje, 
bet dėl spekuliantų vaizbūnų gopšumo, kurie neJt- 

y-- C4^u icrMtti vęĮg<įavo j>et i ^uogaus gyvybę, Stovykloje, tuoj po•pas jį nuvažkloti. Vėl Zosė praičįo ruonis ^tsjniį© bį^niertij. Vieaas fi tokių vieną dieną
J«s sesuo, po dukrelės mirties, nuvargę. smęfcfM»W-jęs į Kas®! — lObawefrsM 4|sv>klą pratiko aifi- 

Lm: - --- :--------------------------- -_ _ -- * *** * * m 11
1,0 vienoje sKaioyKioje, kui p.v^.ju n j—j-- r«k-j yvT»>Ls ^ihita. 'Dn Ucoho’io išaėre kali
mus. Palaukusi kol pas mus atsirado laisvas kW»aJ 4*: «osi#o ir nugaišo vienintaeyęMs tarvv. ioM* xfeiŠk«i «pako, Jbct buvo ir tokia

r ryti? Vokelių buns, be pieno laso neįmanoma juos] kllri„ Loi„ VIado. .. - lok1®’
. J 1 i ‘____ -•

l^ Zosę. Susimilk, paskolink. Palauksi dar porą mė-1

rys. sumetimo (lėliai persikėlė pas mus gyventi. Iš čir 
pėsčia galėjo nueiti! darbovietę ir j St. tChad's %wžny- 
čią, kurią ji lankė kasdien. r

Naująją m 
ne pavarde, bet Toma”. Tiek mes, tiek ir rotam 
mininkai su ja elgdavosi korektiškai ir reikalui esant 
jai padėdavome. Nors jos veide labai retai lepasirody-

ajiynr VMKeii^ nurys, I
. Jrveikus užauginti. Tad ir vėl visų akys nukrypo į «tc-i

v _______ Įą Zofcę.’ Susimilk, paskolink. Palauksi dar porą mėJ
uomininkę vadindavome ne vardu ir «u išvagi avimu. ¥*a^afiRshiK 'S kaimynų įjr ą»u

frąžiafcime. Zosei pagailo vaikų, vėl paskulį- 
so. Tto* terpu kalendorius jau rodė 1933 metus. Fasma-4 
line -depresija. Ckininkąi pinigų, neturėjo. Kaimyninė 7 f < • a
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w -------- ---------------• — ILTIMI,

kurie kaip Vladas, vyresnių .pavaišinti, atsiskyrė su 
šių® .pasaulin. TA *• įkandau* įvykio paaiškėjo, 
kad tariamvu b**®a*wacipęe nat
rio j amas sinterftTR uficdhcrtis, pavogtas is "kariško aersd 
nbipą į-;t \

(Bus daugiau)
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DR. K G. BALUKAS 
AKUŠiRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

- OINEKOLOeiNŽ CH1RURGUA 
$•. Fwteski Rd. (Crowford 

J reidhf!. T«L LU 5-6444 '
Priima B&nia* P»g»I susitarimu ! 

Jei neaSfcjįepia, stambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
IMrtfŪ Ift iLARJMČ takų 

chirurgija 
Takf. 695-0533

DR. PAUL V* DARGIS 
SYDYTOdAS IR CHIRURGAS 

Wgsfchaster Community klinikos 
Medicinos direktorių-

km S. HmtMm Rd., Wostchostor, tU 
VAXA?*DOS: 3—^9 darbo dienom j w ir

T»>.» arba 562 2’28

WL A B. GLEVĖCKAS 
gYBYtojas ir chirurgas 
SPECIALYBt AKIU LIGOS 

Weet 103rd StfMl 
Val&ndoa pwd suntarlzną.

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Mil W. 71 St. Tel. 737-514$

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lanes’”

Vai. agal susitarimu, uždaryta trečj

INKSTŲ, PŪSLES ft 
PROSTATOS chirurgija
2656 WEST S3rd STREET 

'VtL afl trad. 1—4 popitt 
ketvirti 5—f vil-.Taž

<- Ofite leiefc 774-2880 _ 
. Retfoenclior telefu 448-5545

Dailininko A.' Cooper-Skvpo sflriu^'Paul

!

1893 m. spalio 25 atvyko 27 at
stovai ir adtaoni kunigai. Gai
la, nėra Šaltinio išryškinti at- 
st vų ir koknrijų vardų. As- 
tramskas pareiškia: ‘'Kiek ir 
kas buvo delegatai nuo kurių 
draugijų nėra žinoma**. Nėra ži
nių ir apie Susivienijimo finarr 
sinį stovį jr narių bei draugijų 
skaičių. Slapyvardžiu Mylėtojas 
Broliško Susivienijimo vėfian 

! organe rašė, kad organizacija 
tūrmfi apie 1000 narių (V.L., 
1304 m. vasario 6).

Astramskas išvardina, daly
davę šie kunigai: P. Abromaitis 
(Shenandoah, Pa.), Juozas Kau- 
fekis (Philadelphia, Pa., Amen-

dintą “Prašau man duoti cheese- 
burger*’, parašė vien tais punk
tyrais:

2 
rrrrr

Aš abejoju, ar mūsų jautrios 
Širdies poetė panelė. Danguolė 
galėtų paskaityti tą eilėraštį ir 
pasakyti, kad Bal’loon nori 
eheeseburgerfry?

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

< • •
"Dievai yra dvasia Ir |o garblntofal turi garbinti fĮ dvafta Ir 

liesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta musų mintis ir vmus 
širdie* sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi kiti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

fV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303

jos), Juozas -Mašiotas (Free- 
tkmd, Pa.), Simai.as Pautienius 
| (BahimorW/ Md.), Mykčfes Pė- 
; ža (Mf. Carmei, Pa.), ir Juozas
žebrys^ kurį kęn. Burba alkvie
tė Amerikon 1893 m. ir apgy
vendino pas save, bet kuris jau’ 1V?IV) 1URSCJV u„ t v.
organizavo parapiją AVaterbu-1v- salėje. 2455 W. 47~St Nariai 
ry, Conn. Dalybavo ir vietinis 
Pittst no klebonas, kun. Juozas 
Zfetožinskas.

SliSIRlNKlNW 
PRANEŠIMAI

CHKA6OS Ltetovni Suvalkiečių 
Draugijos poAtostoginTs susirinkimas 
ivyks penktadienį, rugsėjo 22 d., 7 v.

prašomi .atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu reikalų aptarti.

Po susirinkimo bus ir vaišės.
E. Strungys, rašt.

Seimui vesti išrinkti: pirmi
ninku Petravičius (Forest City, 
Pa), Sekretorių Juozas Petrai
tis, Vienybės Lietuvninkų re- 

• daktorins. Tikroji ja pavardė 
,-Ibuvo Juozas Kučas (1865-1893).

! Laikraštį redagavo nuo 1893 
Susivienijime stiprėja savišalpa Įin. rugpjūčio (Antanui Milukui 

! pasitraukus ė»ti kunigo mok
inas, kun. Burba pasakojo, kad sjus) flįj 1895 m, gegužės. Rim- 
Susivienijimas buvęs lenkiškas^ tai sirguEavo ir jau ruošėsi Lie- 
bet iš to; kailio dabar išsinėręs, tuvoii vvkti sveikata pataisvti, 
Sakė: “Pradžioje labai šlubavo ir jon nuvykęs I8TS m. birželio 
iš priežasties neišdirbimo į 11 mirė. Gali būti, kad šio seimo 
škaus ir stataus kelio, kuriuo protokolo nepilnunf ; priežastis 

buvo sekretoriaus nesveikata.
Susivienijimo įtakos padidė

jimą Amerikos lietuviuose rodė 
aštuonios sv^kiniriių telegra- 

i mos ir atėjęs ilgokas laiškas iš 
j Tilžės.

i Aštunto Seime paruošimui 
Į prezidentas kun. A. Burba Vie
nybėje Lietuvininkų (1893 m. 
spalio II) paskelbė ilgą straip
sni apie lietuvybę ir Susivieniji- 

j mą. x Didžiausia kliūtis lietuviui

Lietuvos Pensininku Sąjungos val
dyba, kviečia Sąjungos narius ir no
rinčius įstoti naujais snariais, i susi
rinkimą, kuris įvyks rugsėjo (Sep
tember) 27 d., 2 vai. p. p. Gage Field
house, prie S Western ir 55 gatvės.

JOSEPH SKEIVYS.

M VYTv TAURAS
^OYTOJAS IR C^RURGAS I _

špę^ MOTERĄ Hįe^. ’ sąmonėti, sakė,r yrar savo tautos _ a
nežinojimas. Knygos būti visiems lietuviams nauda 

netik tautinė bet ir medžiagi-* 
ška7.

Prezidentas iš anksto prašė 
delegatų, kurie bus išrinkti bū- 
>inčįan šeiniau elgtis “išmintin
gai ir vyriškai”. Ypatingai, bijąs į. 
vaidų, piktumų ir “skaldymosiį 
į partijas”. Skatino: ‘^fegul’ 
kvepia lietuvybės Veikalai if la? L 
bas bei nauda brangiajai tėv^’ 
niei Lietuvai’’j Pr^idcntas kvie^* 

stę vįi^ugį A^erik-os^.liętnvių .̂ & • ' .. ., v v >• 2i i ;.. . r 2 i ‘12. iro,-Chet Chppers is JAV, Eu vjenybę., nežiūrint ;is kur butu1' ?- .v 4 1
-v vi • e i ‘ Smith is Anghfos ir WiffiamKilę/ Kauno, Vilniau^.Suvalo . -i •14 4 k •> k - BaFiodn is Aituos, rvskiatisirkų ar.Gafdino rėdvbu. ar is Pru-^c.- ;

’■J T; 7 44FV.U“ -r T • ! stos literatūrines ktvpties atstxrsu Lietuvos*. Juk visi , sake,- . v . v ..¥U : n > i’Vai, pretenduoja f > bclio lite-esame vienos m .finos vmkaiJ^^ J.
Mūsų’visų turėtų būtr ’vienas 
siekis: “Ūetuvystėš febas”.

Amerikos- lietuviai, atrixlo* 
atsiliepė imtriotingam Supivie-

.Ofisas 26S2 WfiSS Syth
- V Te^ PR 8-1223

0FW’VAIxf pirai. anfiacL, trečiaa.
ir penkt..2-4 if vai vak. Stštadie-

t-4 vaL popiet ’ir kitu laiku 
» pagal suaitarinia.

galėtų drąsiai žengti pirmyn ir

ir laikraščiai jau daugeliui akis 
pravėrė,- kad jU fauta kadaise yrai 
buvusi narši ir galinga, frors tė
vynėje dabar ją persekioja len
kiškoji dvašiškija ir ‘žvėrišką 
maskoliaus letena’7. Tautinis sų- 
siprafinias jau (fe.ngefim protus 

__ prablaivė, d- kai "kuriems ^net
dažai. Speciifi jfegalb* tjfonfe. Į kraujbš užvirė-noru višbn&‘ pa*‘ 

‘ ' j jėgomis lietuvių varda pakelti”.
RareBke?W.;^i^ęsrbJ •

Y: Y >R<»Wct 8^5084 ,
r įjajįfnas♦ jau ruųšįast-sayp. aštup-

r^ni. “baisių
»nepė5efe§^ kurie yjsOmiš pa
jėgomis rūpinosi j| 'išardytf pik
tomis kartbdnfis'iir pramanytais 
Centro Valdybos išjuokimais’’. 
Prie nepriek-llų priskaitė n^e' 
vien lenkininką. Backauską su 
jo Saule bet ir /“bedievius”. 
Tautiniu pagrindu įkurtąjį šli-:nijimo prezidento šūkiui, nes į 
,upo Susivienijimą pamirŠda- aštuntą Sermą, Pittston, Pa.y

(Bus daugiau)
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ŽEMA KAINA

TtL WA 5-3963 u

Lietuviu Žagarės klubo poatosto- 
ginis nariu susirinkimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 24 d., 1 vai. popiet 
Anelės Kojak< salėje, 4500 So. Tal- 

1 man Avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti, nes yra daug svarbiu dalyku 
aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

VAIKĖZŲ LITERATŪRA

Pasaulyj atsirado nauja Ji- 
Jtėrafūrus kryptis^— Punk Lrte- 
Jrartųte Jąyier^ango iš Ėkvado-

ratūFos premiją.
f Wififanr BaPkxw yra poetas, 
‘jis, k a’p ir musų poefė-lanreafė 
Danguolė SacHrraitė, mėgsta 
tarp eilučių įterpti skyrybos 
ženklus, o vieną eilėraštį, pava-

ENERGY 
WISE

- Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,d00 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

itrMDf VALANDOS 

>rofinmoj Iš WOPA,

mad*£e Ui penktedfem 3:00 
—3:30 vai popiet- Šeštadieniais 

- w sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
yal. ryto.

tortfa*'

;"ZW So. MAPlKWdOiy AVI!
: CHICAGO). »LU

< H

2 
%

♦

whidh is designed to meet a 
specific need, but which may 
be used in combination with 
any other to match your 
individual requirements.

The five areas of assistance

2 cups diced, cooked 
Butterball Swift’s 
Premium Turkey 

U stick (1/4 cup) butter 
or margarine ; 

Į ; % cup chopped onion 7 
t % cup flour ' 
J 1 teaspoon sail 7

teaspoon froeod 
ginger

Turkey is traditional at holiday time, end the dfehes that 
are made with what’s left of the roasted turkey are often » 
enjoyable as the turkey itself. Turkey Carry On Rice, for 
example, is perfect for a special fawnily meal of t smafi tfirtnef 
party. ‘

Diced cooked turkey is added to a white sauce seasoned 
with ground ginger and curry powder. Chopped celery and 
unpared apple are added for flavor, texture and color. The 
creamed turkey curry is served on hot fluffy rice with a variety 
of toppings to choose from such as slivered toasted almonds, 
toasted coconut, crisp crumbed bacon and chutney.

Turkey Carry On Rice 
Yield: 6 servings 

1 "

OhteMn>

D idžtainta* kailiu 
pasirinkimai

NORMANĄ NA

tome totftiųrti jų adresus.
jiem* siųnime Naujteaae dvi s*

Turkey Tomorrow
,, , .T.. by Martha togas

BANKING 
IS E/ERYBODY’S 
BUSINESS

tablespoon curry 
powder 

cups milk 
cup chopped celery 
cup chopped unpared 

apple
Hot cooked rice 
cup each toasted 
slivered almonds,

Vtfiasted coconut and 
crisp crumbled bacon

Melt butter in saucepan. Add onion and saute about 5 
minutes. Blend Tn flour and seasonings. Remove from heat. 
Gradually add mflk. Stifri^g constantly, cook until nrilturi?

Add twrhey, celery and apple. Cook about 5 minute*. 
< Aver rtae with toasted almoads, coconut and bacon

Bank Trust Services—Could One Help You? 1
By Willis W. Alexander 

Executive Vice President 
American Bankers Association 

Determined to make 1978 
the year in which you get fi
nances under control? Maybe 
what you need is some expert 
help.

Last year thousands of 
Americans found that it was 
to their advantage to make 
use of the asset management 
and financial planning capa
bilities provided by some 
4,000 full service banks offer
ing trust services.

For years these services 
have been popularly thought 
of as the exclusive domain of 
the well-to-do, but With the 
complexity of today’s econ
omy, and the relative level 
of affluence many Americans 
enjoy, more and more people 
are finding professional inst
ance valuable In providing for 
their own personal financial 
security and asset protection.

If your, property value 
(including your home, other 
real estate, aavinga, business 
interests, stocks, bonds, secu
rities, stamps, coma, antiques 
and life insurance) totals more 
than 1100,000, it might be 
worth your while to btrerti- 
gate the benefits offered by 
these beak asrricew Frew 
charged we bored on tire type 
and level of a^Mee rPqiwredL 
Usually they are cakwhted re 
a percentage of the-reacts in- 
▼olvedL ■

The aervlcee provided by 
uKnK w
generally break down feito 
five distinct areas — each of

* Personal financial ad* 
vice and counsel.

* Assistance in tax plan
ing.

* Custodial arrangements 
for certain assets — for exam
ple bonds with coupons, stock 
certificates, gold coins xad 
other valuables.

* Investment management 
services — in which the fin
ancial institution exercises de
signated discretion in the ma
nagement of assets.

* Trust services — in which 
the institution actually takes 
title to the property, manag
ing it for the benefit of the 
desired beneficiaries subject 
to the express directions of 
the person setting up the 
trust account.

While $100,00(1 hi assets 
is a good rate of thumb foe 
determining your need for 
such service, people with tere 
have often decided that they 
need professional amstance 
and' haw been successfully 
accommodated by their local 
faH service bank. To find out 
if yos» could benefit too, 
check with your banker to 
find oot Which financial fe- 
atitvtien m your am offers 
trwt nervism. Tbew, make an. 
appointment for profcrekr^l 
fimecM xMceu /

aoiution off the ,

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D
SPJAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
^^a»iiC8g-*ao«awSMatairimir j-į,-.-.-.- aew

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
. j r. Telefonas 523-0449

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
f > - J . - ; •; . - • ' ? ' "7 ’ .

■ . -■ < .. ■ . .. j-Z. ; :, t ,

~ . ,' • • ) "t < ? '.< ■" \f £< . f-A r a - _ v > r t

i PETKUS
Į: ' ■ TĖVAS ir SŪNUS . ?

MARQUETTE FŲNĖRAL HOME

\»I »/F 2533 W. 71st Street 1 _
A ? 1410 So. 50th Avė., Cicero
Y Telcf- 476-2345

! TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikšte .automobiliams pastatyti>—- - - -- - - - - - -  ---- ——‘

NARIAI:

CBeagtie
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
A asociacijos

^XmSVLanci
PATARNAVt 
MAt

; IR NAKTL

(
i

TURIMI
ČOČLYČIAŠ

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS ■
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

; W So. LITUAfilCA AVENUE. Pkont: YArii 7-34431

1446 So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLynsple Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf.yHU S4Sįį

GEORGE F. RUDMLNAS
SU® So. LITUANICA AVĖ. z TeL: YArie 7-1133-1131 

.... ...............- wipwiti n ■» fr—'m ifc

STEPONAS G. LACK ER SŪNŪS
(LACKAWIC1)

2424 WEST' 69th STREET RM*We- 7-MU
23] 4 WEST 23rd PLACE Vii tini* 7-647J
MW SOUTHWEST HIGHWAY, PflSFHnB, ft f74-«lf

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phene: TArtt 74111 ■ 

c — MoujiKMoą cMKoeo m-a. Thrn^r, Srpfrrnfw 2T. 1978



SKAUDI NELAIMĖ

KAS VERTINGA

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 irbi 737-8534

S. PAŠILYTĖ

Kaimynų dialogas

V. VOLERTAS.
Draugo 215 nr,

Visas ir visus kviečiame j didžiąją ta Tirą

Pavardė ir vardas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardas

Call. 798-4747

“LIETUVOS AIDAI
DENTURE WEARERS

naujienos, CHICAGO 8, ILL, Thursday, September-21, T97į

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka-

Siuntiniai j Lietuvi. .
- r ir- kitus kražtūM'?;. 
P. NEDZlNSKAS,’ 4065'Arc6«r'Kv? 

Chicago, IIL 60632. T»I.'yA*74»#0

CALL BERNICE 
826-5800

NAUJIENOS 
PERIMA DRAUGĄ

j»II Frank Zapoll* 
}20»%t w.w»

GA 44654

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

Pavardė ir vardas____________________»__

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

Namai, Žamė — Pardavlmvl 
REAL ESTATE FOR SALE

• H anksto.be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas Taiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede________dol.

kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PĄTRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

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

AUTO BODY and FENDER 
COMBINATION MAN 

Exerienced. 
Call 776-5888.

• Platinimo vajaus proga, urašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žinlmui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Tuo reikalu Jum* gali 
padėti teisininko Prano šulo pa 
mošta, teisėjo Alphonse WeU? 
peržiūrėta, ,<Sūauvo8w išleista 
knyga —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! 
tR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOK ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaT 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį 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 lietuviškų rei. 
kalų renesanso. \ > .

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimų ikaltytojų reikalam 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

nuo 'rugsėjo 13 d. pakviestas 
aDraiigo,< 1 ’psl. reijaktoriunĮ. 
Su A. Pužausku, jėzuitų gimna
zijos Kaune absolventu, 6 me
tus kartu dirbome Lietuvįii 
Žurnalistų S-gos centro valdy
boje. Taip pat “Draugo” spau
stuvėje jau kuris laikas dalinį 
darbą atlieka buv “Naujienų” 
spaustuvės vedėjas K. Vaitkevi-

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED 

7 A PRESIDENT!
7 Many . Presidents have been 

elected with , the help of a slogan 
that; ’caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, und Tyler, 
too5’; -Harding’s “Back to Nor
malcy^; Roosevelt’s “New Deal." 
But it was a slogan coined from an 
insult that, rolled William Henry 
Harrftin. into the White House.
.. This is the story: Martin Van 
Buren was nrrmmg for re-election 
in 4840, backed by a Democratic 
Party so powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent, William 
Henry Harrison, stood no chance. 
A small-Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly, “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
spend the rest of his days in a. log 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob
scure little paragraph and turned 
it. into a mighty tribute. Harrison 
Became the “log-cabin, hard-cider 
candidate,” his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the rugged frontier hero.

Actually, Harrison had an in
come of $12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facts 
did not change the country’s con
ception of him- The Whig election 
was a hearty one, and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
their candidate. On one occasion, 
when Daniel Webster was speak
ing -at a rally in Harrison’s behalf, 
he became so excited-that he actu
ally apologized because he, himself, 
was not bom in i log cabin.
I The "Tog-cabin, hard-cider” cam
paign became so popular lhai Har
rison was swept into office. Thd 
sneer of ffie Democratic editor had 
acted at a boomerang and had 
tebiered the opposite of ite into

Su legaliikomls formomli 
Knyga su formomis gauna

ma •Naujienų’ administracijoj

WANTED

Hammerman, assistant hammerman, 
heaters, trimmers & forge shop trai
nees. On the job training available. 
Excellent starting salary. Company 
paid benefits, hospitalization & life 
insurance. Apply in person:

CORNALL FORGE
Route 72 North 1 mile on Walker Rd. 

Hampshire, III.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkię

— Lietuvių tautos Diena, Losi 
Angeles, Cal., rengiamo. Lietu
vių Bendruomenės Vakarų A py 
gardos, įvyks rugsėjo 23 ir 24 
d. parapijos viršutinėje ir apa
tinėje saU&se-.’ Šeštadienį 7:30 
vai. vak. koncertas. Dalyvau
ja R. Apeikytė, J; čekahaus- 
kienė, B. ir R. D^bsihi ,ir A* 
Pavasaris:1 Po koncerto A. Va- 
riakojienės parodos a (Mary- 
mas. Sekmadienį 42:30 vai. pa

tais formomis — S3.50.
Užsakymus *u Money orde- 

r. 17S9 s.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

M.
Notary Public -T”

INCOME TAX SERVICI^ 

4259 S. Maplewood. ToL 254-7W 
Taip pat daromi vertimflL’tf^yg 
iškvietimai, pildomi pilietines 

šymai ir kitokį blffhkAk^.

Tėviškės žiburių 36 nr. Vla
das Ramojus Chičagos lietuvių 
horizonte davė tokią žinutę:

— Žurnalistas Algirdas Pu? 
žauskaš, seniau ilgesnį laiką re
dagavęs ^Naujienų pirmąjį pu- f,' V T-l -.'’. C/ Jz'V* ... U

BOBST MACHINE OPERATOR

For a die-cutting& mounting com 
pany. Must be experienced, bays.

Call DICK VALES
826-5800

HELP WANTED — MALE 
z Darbininku Reikia

OFFICE GIRL FRIDAY 

Must type. To work in Purchasing

Di Kino
«—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $9t pusmečiui automohllie 
Uabmty apdraudimai peminlnkami 

Kreipti*
' A. L A U R A i T 1 S 

>e. ASHLAND AVA a

SHOP WORK

Must be handy with tools. Automo
tive experience helpful. Full time 
work. Over 21. Driving experience 
essential.

Call for appointment.
624-1113

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicapos miesto laldhr# 
Dirbu Ir užmiesčiuose fruit, 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

T*L 927-3559

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus x_ doL___________

Pavardė Ir vardas------------------ ------------------------------------------ ;___________ _

PART TIME BAKERY 
COUNTER HELP NEEDED

2 Vz day week. Back room duties at 
so Bakery shop experience prefer, 
red. Cashier register experience im 

\ portant

— Kaimyne, tu turėtum būti 
atsargesnis ir užtraukti užuo
laidą savo miegamojo lango. 
Vakar aš mačiau, kaip tamsta 
paėmei į galėbį savo žmoną, o 
ji atsisėdo ant tamstos kelių, — 
sakė kaimynas gretimam kai
mynui. šis jam atsake:

Negali būti. Tikriausiai tam
stai tik taip pasirodė, nes-aš va
kar naktį namuose nebuvau... .

WE NEED:
2 TRUCK MECHANICS & 

1 MAINTENANCE WELDER

Must have experience and good work 
record. Apply in person.

No phone calls accepted
COZZI IRON & METAL
2600 S. Paulina, Chicago

žmonių tarpe, 
su savimi, jei mo- 

Labai 
savi- 

bet visos teorijos skelbia,; 
tai yra būtina.

HELP WANTED — FEMALt 
PirblnlnklŲ R»llcU ___

jos salėje, Meninę programą 
atliks sol. Antanas Pavasaris ir 
pianistė Raimonda Apeikytė 
šokiams gros Victor Wagnei 
orkestras, šaulės vaišins sve
čius skaniais valgiais. Veiks bu 
fetas ir laimės šulinys. Bus 
įteiktos premijos pasižymėju
siems šaudyme. Bilietus ir sta
lus užsisakyti pas V. Paplaus
ką tel. 389-8670, Reginą Jurkū- 
nienę 326-3077 ar pas K. Ka
ruža 664-6857.

SIUNTINIAI J LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUrmi aiFT FARCVLS IIRYICB
IM1 W. 14. Cktewe, IIL 4A42T. — T»L WA M7T7 

83» K MaltHd R. ChlcMv, IIL MMt. — T.4.
V. YALANTINAI

IŠNUOMOJAMAS. 4 kambariu-te
tas arti transportacijos parko, bmy 
čiu Tik suaugusiems. Teirautis -Po 6 
vai. vak. Tel. LU 5-9359.

RENTING IN GENERAL 
N u • m o s

MECHANIC
Experienced in related field such as 
piping & tubing, electrical, welding, 
machine assembly, • machine mainte
nance. Will train, permanent only 
need applv Excellent benef;ts.Hours 
8 AM—4:30 PM.

SAUERMAN BROS., LNC. 
CONTACT MR. GRANUM 

544-4892

LAIKRODŽIAI Ir UANO1NTBES

Pardavimas Ir Taliyiaaa
U44 WEST 49th STRIFI

- - ■ . : ** -k- - >
.. f ;T»M4 RBawMle M*4|. ,

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARU A N0REIKIEN1

IMS Wett IW« SL, Chicago, in M62I • TeL WA S-27S7
OlMh aMlrlnkknat r0JU< (valriv

MAISTAS U IUROPO* SANDRLIU.

— Priimsiu ir globosiu pagal 
bos reikaligą asmenį.

Tel. 436-6294 (pr).

S, KAZE BRAZDZlONYTt, 
įzl PROGRAMOS VEDtJA

Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak. 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 

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

Telef. - 778-5374

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.

— Los Angeles Balfo skyriuj- 
skelbia Balio Piniginį vajų nuo 
spalio 15 iki gruodžio 15 -i. 
Aukas prašoma Įteikti bet ku
riam valdybos nariui: V. Pa 
žiūrai, R. Mulokui, B. Seliukr.i,; 
J. Dzenkaičiui, G. Leškiui, R 
Bužėnui, A. Nelsienei, A. Mit- 
kevieiui, J. Rukšėnienei ir J. J. 
Bužėnui, arba įgaliotiniams: 
dr. B. Raiiiinaitienei Santa Mo 
nica, A. Pažiūrienei Orange 
Countv, L. Mažeikienei Ingle- j wood, S. Kvečui Palm Springs,i 
V. Zaunienei Santa Barbara iri 
H. Gorodeckui San Diego.

NAMAS — SVAJONE: 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, $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

Modernios meditacijos 
bendruomenininkams

Pokalbiai nebūtinai turi 
ti vedami kitų 
Galima tartis 
karna save išgirsti . . . 
sunku tartis su kurtiniu 
mi, 
kad

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

— Juozo Daumanto šauliu kuo
pa Los Angeles, Cal., rengia j 
metinį tradicinį rudens koncerj 
tą — balių, kuris
jo 30 dieną, 7:30 vai. vak., šeš
tadienį, šv. Kazimiero parapi-

Pereito ketvirtadienio rytą 
Juozas darbavosi prie savo nau
jo garažo. Staiga kopėčios, ant 
kurių stovėjo, paslydo. Juozas 
krito su visomis kopėčiomis ant 
cementinio grindinio ir skau
džiai susižeidė .Išbėgusios žmo
nos padedams. Juozas dar pajė
gė atsikelti, bet pajuto neapsa
komus skausmus nugarkaulio 
vertebra ir sutrenkta krūtinė.

Mielam 'Juozui Beneciui jo 
draugai ir pažįstami linki ma
žėjančių skausmų ir greito pa
sveikimo. Norintieji jam skam
binti gali jo lovą pasiekti tele- 
fonuojant 567-2730.

L. VENCKUS

viu gyvenimo; "Be - toj riigšėjc4. Oe, ’ O J

24, šv. Kazimiero šventovėje 
lietuviškos pamaldos su "Tėve 
B. Markaičio pamokslu. ’

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma iri 
įdomi 250 puslapių knyga su-i 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai,? 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ar-į 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.

A major r 
advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI <

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, j rupijos viršutirtėjevsalėje Tėvafs 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753,. paskyrė‘ A Kp7Y<s --K ‘HėM-
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti • ‘ ruu?s-1 imas 1 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

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

one of ora 
JHydnbbed 

t *dg&r-«nokmg. wfnakeydrinkmg, 
evil old maa"—a phrase which wotf 
him many friend* but not eepagh 
W> fcra» hh re-election. •'But ia 
1840, i few drops of prigeria ink, 

Ttrrf r.tenriflnany. p^uvioed r slogas 
turned &e tide of I preskieor

— Gen T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos 15-kos metų veiklos 
sukaktuviniame bankete, įvyk 
sic nei am e š. m. ruksėjo m. 23 
d. šaulių Namuose, meninę 

.. programą atliks rašytoja^ A. 
įvyks rug*>ėj Baronas ir dainininkė M. Mom- 

kienė. Akomponuos muz. A 
Jurgutis.

Brighton Parke savininkas parduoda 
medinį namą, 2 butai po.5 kamba
rius.

Skambinti CL 4-3252.

Juozas ir Amanda Bvneėiai 
prieš kelis imlus pasistatė gra
žų, dviejų aukštu namą Cikagas 
pietvakariuose (*3lC \V. Archer, 
kur p. Benetienė įsirengė mo
demišką moterų kirpyklą. Gal 
todėl, kad Benečiai daug meni 
gyveno Yorkšfrčs apygardoje 
(Anglijoje), kuri pasižymi sa- 
v gražia gamta ir baltai žydin
čiais š’lais, Amanda savo mote
rų grožio saloną pavadino 
/White Heather Coiffures”. 
Žmona: sėkmingai darbuojairi s 
savo profesijų e. J. Bene t is dir
ba žinom je Johnson John 
son chemicalų bendro\ėje. kur 
pasižymėjo kaip ramus, punk-j 
tualus ir darbštus tarnaut jas. 
Laisvu laiku jis skaito Naujie-I 
nas ir kibi lietuvišką spaudą ir’ 
kaip rūpestingas šeimos žma-| 
gus, prižiūri savo namus ar ką 
dažydamas, ar žolę pjaudamas, 
laistydamas ir panašiai.

me §4 už sidabrinį dolerį. Per- čius ir btiv. ‘’Naujienų “rinkėja 
E. Rūkienė.

Jeigu prie jų pridėti patį au
torių Vladą Ramojų, kadaise 
dirbusį Naujienose, o dabar 
nuolat bendradarbiaujantį Dra
uge, atrodo, kad jie gali perimti 
Draugą.

Los Angeles šv. Kazimiero 
p: :r;t pi jos ntulėtenvje rašoma 

• liri s: jo 9 <!. prasidėjo mok>- 
to melai šv. Kazimiero šeštadie 
libuje mokx irioje. Pi> mą dieną 
..♦vyk > apie K4) mokinių. Tai 
gražus skaivk s* iio-inčių mo 
k Ii lietusiu kalbos ir labiau 
hužinti savo kra'tą u jo gar 
IJngą praeiti. Tačiau lui nevisi 
!uu;v:ukai. Daugelis tėvų dar 
savo vaikų neatvežė j šią nio- 
kvkl-i. Kodėl? Gal hdimas ke
lies? Tačiau yra tėvu, kurie s i 
v o vaikus veža nei iš San Die
go, 150 mylių į vieną pusę. Ko
dėl jie gali? O ką kalbeli apie 
tuos tėvus, kurie gyvena ar i 
čiau, Kuo jie galėtų pasiteisin 
‘i, Tad nepalikite savo vaiku
čių be šios mokyklos“.

REST THINGS IN LIFE

State Farm life Insurance Company

I

anksto.be



