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SADATA
SIRIJA PRAŠĖ VANCE ATIDĖTI 
SAVO VIZITĄ 24 VALANDOMS
Saudi Arabija nepritaria Washingtone 

pasirašytoms Izraelio-Egipto sutartims
RIADAS, SAUDI Arabija. — Saudi Arabijos karalius nepri

taria Washngtone pasirašytoms Izraelio ir Egipto taikos sutar
tims. Sekretorius Vance dvi dienas ‘tarėsi su Saudi Arabijos ka
ralių Chalebu faktinai ‘kraštą valdančių kunigaikščiu Fuadu, bet 
jam nepavyko gauti jų pritarimo pasirašytoms sutartims. Svar
biausia Saudi Arabija nepasitiki premjeru Beginu. Washingtone 
jis pasirašė sutartį o už 24 valandų jis jau daro visai priešingus 
pareiškimus, sako, kad jo atmintis jau šlubuojanti.

laukia žinių
.Valstybės sekretorius Vance 

tikėjosi šeštadienį nusėristi į Da 
maską,. Sirios sostinę įf penkias 
valandas tikėjosi tartis su Siri
jos prezidentu A sa<įų. Sūri jos

torių Vance ir pranešę, kad pre 
zidentas Asadas jo.lauks šešta
dienį bet paskutinę penktadie
nio \ralan4ą/prezidentas Asadas 
paprašė sekretorių Vance, kad 
jis atidėtų sayo kelionę į Damas . ’v _ --— .

vyriausybė sutiko priimti sekre^ Beginą vadu va.
dinanantieji plakatai buvo pa- 
ruošįLjo partijos centre. Tuo 

didelė izrelitų dauguma 
atėjo vien tik taikos sumetimais-. 
Grupė atvykusių pradėjo daužy 
ti plakatus, šūkaujantieji nepri 
tarė naujo^vąįfo, principui. Įsi
maišė Telavrvo policija ir apgy r • •' f - • * * -

New j- BREŽNEVO* -PRANASYSTSS 

"MASKVA.Sovietų imperi
• jos prezidentas Leonidas Brež
nevas, grįžęs po 6 savaičių atos 
togų prie "Juodosios Jūros, penk 
tadienį savo kalboje Kremliuje 
kritikavo Camp David susitari
mus esant tik susitarimais prieš 
arabus, o Jungtinės Valstybės 

r _ { panaudojančios žmogaus teises
ras Begih tas sąlygas pakeitė. |norėdamos atgaivinti <<^1^ 
ZWashingtone Beginąs pasiža-jkarą”. JAV pastangomis sušauk 

dėjo sustabdyti kolonijų steigi-Jta viršūnių konferencija Camp 
nlą ir užimtas žemes atiduoti pa į David, laikui bėgant, tik dar la 
lėstiniečiam, tuo tarpu New Yor biau pabloginsianti padėtį Vidu 
ke jis jau atsisakė nuo savo pa- riniuose Rytuose. “Nesvarbu į

py niępakeitę ? Saudi Arabijos 
ir.rj^n^os^usistaiymą. Arą- 
bai raiškiai mato, kad Izraelis

A' 1 O.“-'.:-' * ’ * • * . _ ?'

dėjžnųl Izraelis pakvietė ■ Sada- 
tą į Jeruz&lę ir prašė išdėstyti tai 
kos i sąlygas, bet vėliau pram je

kokius rėmus bus įdėtas Camp 
David sudalytas suokalbis, jis 

Įgali tik esamąją padėtį padary- 
jti eksplozyvia.

Brežnevas žmogaus teises skai

žadu.

‘30;000 izraeiitŲ
. sveikino Begina

Telavivas. Izraelis. — Trisde-i . - .
šimt tūkstančių izraelitų atvy-įto esant visų bėdų priežastimi, 
ko į aerodromą, kad galėtų pas-į Jis pasakė, kad Jungtinės Vals- 
veikintr premjerą Beginą, pajė-j tybės ir NATO sąjungininkai 
gūsį - susitarti su Egiptu svar- planuoja dešimtmečiais tęsti to 
blausiais taikos klausimais. Tz- liau ginklavimosi lenktynes ir 
radyje jau veikia stiprus taikos’prie visa tai pridėjus kampam, 
judėjimas. Izraelitams jau įgri-j ją — trukdo, baigti naująją So
so nuolatiniai karai. Jie nori ra! vietų ir JAV strateginių ginklų 
misi dirbti savo žemę, vystyti! sutartį, kuri esanti ranka pasie 
pramonę ir prekybą. Vienas plaj kiama.
katas sakė:

— Mes turime vadą, kuriuo; 
galime pasitikėti. Daugelis atėjo 
pasitikti Begino vien dėl to, kad

Vargas su nutukimu
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IKOS PAZAD
Honolulu. Marinų korpusas 

praneša, ketvirtadienio naktį ka 
rių trenirotės metu per klaidą 
šoviniais kliudyti 9 kariai, kurių 
8 yra patenkinamoje padėtyje 
Horolulu medicinos centre o de
vintasis pė ligoninės nebuvo 
reikalingas. Havajų sala Kahoo 
lave naudojama kariuomenės 
treniravimui

Morocco Algeria Tunisia Palestine Jordan. Saudi Arabia

Kvaili Richard 
Helmes pareiškimai

WASHINGTON, D. C. — Ri
chard Helmes, buvęs ČIA direk 
torius, pareiškė, kad jis nepami 
nėjęs Warren komisiai apie jo

• vadovaujamos organizacijos nu 
tarimą nužudyti Kubos diktato 
rių Fidel Castro. Apie tai žino
jęs krašto apsaugos sekretorius 
Robert McNamarra, prezidentas 
Kennedy, o pavaduotojas Bun- | 
,dy ir jis pats. Castro, patyręs 
apie pastangas jį nužudyti, ga
lėjo kerštaudamas bandyti nu- 
žudįfti prezidentą Kennedy. JĮel.

SOMOZA SUTINKAi TARTIS SU
OPOZICIJOS VADAIS i-

KALENDORfiLIS
Rugsėjo 25: Aurelija, Kleo

pas, Želvė, Jungėilė, Vientan 
taSt Maldonis.

WASHINGTON. — Maisto ir 
Vaistų Administrdacija (FDA) 
skaitydama nutukimą viena iš 
rimtųjų Jungtinių Valstybių 
problemų paskelbė taisykles, 
kurios turi pasalinti neaišku
mus apie kalorijas ir vartoto
jams suprantamai paaiškina 
apie žemą ir sumažintą kalorijų 
kiekį maisto produktuose.

— Damaske kalbama apie rei 
kalą sudaryti vieningą arabų ka- 

Saulė teka — 6:38, leidžiasi ro jėgų štabą, kad galėtų sėk-

Saulėtas, vėsus.

nungai pulti Izraelį ir Egiptą. 
Iki šio meto didžiausiu arabų 
.priešu skaitė tik Izraelį G

Senatas nutarė neduoti jokios paramos 
diktatoriaus valdomai Nikaraguai

\ MANAGUA, Nikaragua. — Nikaraguos diktatorius "Anas- 
task? Somoza penktadienio vakare pranešė, kad maištas prieš 
jo vyriausybę yra užtroškintas, visi maištininkų lizdai išardy

ti. Jis pridėjo kad ’kovų metu žuvo 1,500 žmonių, sunaikinta 
daug turto ir kraštui padaryta žalos, bet paskutinis Esteii 
maištininkų centras jau yra necionalinės gvardijos kontrolė
je. Miestas paliktas be vandens, patys svarbiausieji namai iš
griauti. ligoninės pilnos sužeistų. Nėra vandens, nėra elektros, 
nėra maisto. Valdžia imasi 
krečiamos ligos.

Vyskupai pataria 
tartis su opozicija

Diktatorius per radiją pranešė, 
kad gavo Mana guos ir Juigal- 
pos vyskupų laišką, kuriame jie 
pataria baigti nesusipratimus ir 
pradėti pasitarimus su opozici
ja. Somoza pareiškė, kad jis yra. 
pasiruošęs tartis su opozicija, 
tiktai jis nežinąs, su kuo jam 
vertėtų pradėti pasitarimus. Da 
lis Esteii maištininkų suskubo 
pabėgti į laukus ir į šiaurę, bet 
didelė jų dauguma žuvo pačia
me mieste, kovų metu. Nuken- 
tėo Leonas, bet Esteii miestas 
visai išgriautas. Ten neliko nei 
vieno namo. Prezidentą Somoza 
galėjo paveikti žinios iš Wa. 
shngtono, kur smerkiamas labai 
žaurus elgesys su nepatenkntais 
krašto gyventojais.

Senatas neduos 
paramos Nikaraguai

WASHINGTONAS, D. C. — 
Praeitą penktadienį senatas pat
virtino įstatymą, kuris leidžia 
prezidentui Carteriui teikti už
sienio valstybėm $9,200,000,000 
paramą. Nocaragua ir ateinan
čiais metais turėjo gauti 8 mili- i linksmas, ktd turi dirbančią 
jonų dolerių paramą. Į šį skali žmoną.

priemonių, kad mieste nekiltų už-

čių eidavo dalis vyriausybei rei 
kalnįgų ginklų ir Nikaraguos 
karininkų apmokymui Ameri
kos karo akademijoje. Sen. 
Church pasiūlė ir didelė sena
torių dauguma pritarė paramą 
Nikaraguai nubraukti. Diktato
rius Somoza nepripažįsta pa grin 
dinių žmogaus teisių, visus opo
zicijos žmones vadina komunis 
tais, o maištininkų tarpe nerado 
nei vieno Castro agento. Valsty 
bes Departamentas jau buvo su 
laikęs paskirtas sumas, kai dik 
ta torius Somoza atsisakė praves 
ti teisingus rinkimus.

SADATAS 'SUTINKA 
DERYBOSE PERIMTI 

. ■ JORDANO REIKALĄ
WASHINGTON. — Egipto 

prezidentas Atmvar Sadatas no 
riai sutinka prisiimti arabų ro
lę derybose dėl Jordano upės 
vakarinio kranto ir Gaza ruože 
atvejuje jei Jordano valdžia at 
sisakys dalyvauti, paskelbta Bal 
tųjų Rūmų laiške.

Laiške, paskelbtame penkta
dienį, rašoma, kad (po Camp 
David sutarties pasirašymo) 
Egipto prezidentas Sadatas ir 
Izraelio premjeras Menachem 
Begin reiškė griežtai skirtingas 
pažiūras dėl Jeruzalės miesto ir 
Sadatas perspėjo, kad jei Izrae 
lis nesutiks atšaukti iš Sinajaus 
pusiasalio ten apgyvendintus ko 
lonistus, tuomet rėmai Egipto 
ir Izraelio taikos sutarčiai lieka 
beverčiai ir negalioja.

EGIPTAS ATSTOVAUS ARABUS , 
ARTĖJANČIOSE TAIKOS DERYBOSE

Ar vyrai laimingesni 
kai jų žmonos dirba?

Texas universiteto profesorė 
Suzanne McCall tą klausimą 
nuodugniai išstudijavusi paskel 
bė, kad vyrų pasitenkinimas kai 
jų žmonos dirba — tarnauja pri 
kaušo nuo to, kiek jos uždirba. 
“Jei ji algos parneša tiek, kad 
sudaro 40% ar daugiau šeimos 
pajamų, jis yra nepaprastai

Moters pamokslas
MINEAPOLIS. — Pasižymė

jusi feministė Gloria Steinem, 
kuri Minneapolio katalikų baž 
nycioje sekmadienį per mišias 
pasakė pamokslą, sukėlė didelį 
bruzdėjimą.

Nors Gloria aborto ir gimdy
mų kontrolės nepaminėjo,, ta- 
čiau ji savo pamokslo pasakė 

moterys negalės kontro
liuoti mūsų gyvenimo iš vi- 

tol mes negalime kentro 
iš lauko pusės”.

“Kol

daus, 
liuoti

Feministę Gloriją kalbėti baž 
nyčioje pakvietęs šventos Joa
nos Arkietės parapijos klebonas 
kun. Harvey Eagan, sulaužyda
mas kanonus, kuriais vadovau
jantis pasauliečiai gali pamoks
lą sakyti tik vyskupui leidus.

— Prezidetntu Carteriui parei 
kalavus trauktis iš užimtų že
mių, Beginąs pradėjo verkti.

Valstybės Departamentas priminė Beginui 
pasitarimuose padarytus pasižadėjimus

WASHINGTON, D. C. Prezidentas Sadatas, prieš išvykda
mas iš Washingtonc, paliko laišką, kuriame sako, kad artėjan
čiuose Izraelio ir Egipto taikos pasitarimuose jis atstovaus arabų 
valstybes, -kaip jis tai darė iki šio meto. Sadatas nujautė, kad- 
Saudi Arabijos karalius gali nepritarti Washingtone padarytiei!T§ 
susitanniams, užtat jis palike Valstybės Departamentui laišką, 
kuris sako, kau pradėti taikos pasitarimai bus tęsiami toliau ir 
jis gins arabų interesus kairiajame Jordano upės krante.

šitas raštas buvo reikalingas, 
nes paskutinėmis vizito dieno
mis paaiškėjo, kad Izraelio prem 
jeras Beginąs labai greitai už
miršo, ką jis pasižadėjo vykdyti 
David vasarvietėje padarytuose 
susitarimuose. Reginas sutiko 
ir susitarime įrašyta, kad Izrae 
lis užšaldys 90 dienų visą naujų 
kolonijų statybą kairiajame Jor 
dano upės krante. Tuc tarpu tu 
ri prasidėti Izraelio, palestinie
čių, Egipto ir Jordanijos atstovų 
pasitarimai dėl tos srities. 

į>

New Yorke dideliame žydų 
susirinkime premjeras Begin 
pareiškė, kad Izraelis niekad ne 
atsitrauks savo jėgų iš visų kai 
riajame Jordano upės krante 
esančių ėem. Gazos sklypo. Už šį 
pareiškimą 20.000 New Yorko 
klausytojų jam labai šiltai* plo
jo. Kai Valstybės Departamen 
to pareigūnai jam parodė susi
tarimo tekstą ir pasakė, kad Iz 
raelio pasirašytas susitarimas 
yra priešingas Begino padary
tiems pareiškimams, tai Begi
nąs, /perskaitęs tekstą, pareiškė, 
kad jis /tokio nutarimo neprisi
mena. Bet dėl viso ko, jis pasi
žadėjo patikrint; savo atmintį 
ir pasitarti su savo bendradar
biais, dalyvavusiais David vasar 
vietėje vykusiuose pasitarimuo

Prezidentas Sadatas, žinda* 
mas Izraelio prmjero charaktg 
rį paliko laišką,, kuriame .jį? 
primena Valstybės Departanręg 
tui ir visiems David vasarvietėj 
dalyvams, kad 'jis gins ne tik 
savo t. Egpto teises ir interesus, 
bet jis dalyvaus tolimesniuose 
pasitarimuose ir gins arabų tei
ses, kai bus svarstomi Izraelio 
dabar laikomi kairiojo Jordano 
upės esantieji Jordanijos plotai.

šiai antrajai taikos sutarčiai 
aptarti ir susitarti paskirti pen 
keri metai. Atrodo, kad pats 
sunkiausias klausimas bus Jeru
zalės. A’ b. i. įskaitant ir Sau
di /’.' Įjos karalių, reikalauja, 
kad Jeruzalė būtų atiduota Jor 
danijai, tuo tarpu Izraelis ir kai 
bėti apie tai nenori. Izraelis kO 
liais atvejais pareiškė, kad Jeru 
žalės Jordanija negaus, nes Iz
raelis šio mesto ir srities Jorda
nijai negrąžins. Arabai Jeruza
lėje turi pačią seniausią mal
dyklą, o Izraelis turi Raudų šie 
ną, prie kurios šimtai Izraelio 
kartų liejo ašaras. Diplomatams 
teks sunkiai dirbti šiam klausi
mui išpręsti.

— Palestiniečiai Beirute šukė 
lė dideliu gaisrus, degina visus 
namus.

i



paskendo daugybėje vaini

Giovanni BielliniMoteris ir vaikas

ypač Naujienų skai- 
pristatant jį kaip ap- 
slaptų organizacijų
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In today’s “do-it-yourseI^, world, the amateur decora tar «r 
the professional too, for that matter, is tenizj Wrrotfiygty M 
“turnings’*—or architectural -spindles as they’re known M Sw 
trade—to provide inzxwatiVe and. fenagfimtlW tooeiMi M1B 
home.

Architectural spindles—yes. 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades In staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky's 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they’re new being put.

Architect*. interior designer! 
and “do-it-yourselfers” find 
the spindles a ve^atūe, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a hasne ar office, 
indoors or out.

Spindles are being used, tr 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and 
valances, or as legs for coffee

dėjo dirbti ‘ Kauno komercijos 
banke. Artėjant vokiečių kari
uomenei, su tuo banku evaka
vosi į Vilnių ir ten išgyveno vi
są karo metą. Įsitraukė Į Vil
niaus darbininkų profesinių są
jungų veikimą ir bendradarbiai 
vo spaudoje. T918 m. buvo pa
kviestas' į M. Sleževičiaus suda-> 
rytą koalicinį ministerių kabi
netą ir buvo paskirtas Darbo hri 
socialinių reikalų ministerių. Į- 
šėięs iš vyriausybės, kurį laiką 
dirbo Lietuvos Valstybės kon
trolėje. Ypatingai tenka primin
ti, kad velionies darbas yra dau
giausia susijęs su Lietuvos Ban
ko steigimu, jo veikla ir kitais 
finansiniais reikalais. Kai 1922 
m. buvo pradėtas steigti tas 
bankas, tai pirmųjų jo steigėjų 
eilėse buvo ir J. Paknys. Jis bu
vo steigėjas, valdybos narys, 
valdytojo padėdėjas ir banko 
valdytojas. Ten visą laiką dirbo 
ir nepasitraukė iki 1940 m. ru
sų okupacijos. Nes Lietuvos 
Bankas — tai buvo įstaiga, į ku
rią velionis Įdėjo visą savo sie
lą. didžiulį patyrimą ir pajėgia
usias kūrybinio gyveninio die
nas. Pažymėtina, kad velionis 
visu: met pasisakydavo už mū
sų lito pastovumą, nes jis su 
;uo jungė ir viso krašto, ūkio 
vystymosi ateitį. Jo parašas yra 
įamžintas nepriklausomos Lie-

oraidr itezas ta fitaa 
styles, three different thick
nesses and in hrighU tram. n 
inches to eight feet.

The t&in&e* Vt 
selected western vood^ 
on hopper-fed lathm, MM. 
to b smooth finish then ahrtat 
wrapped fa etar. jMMM 
pbsEe. A bCMbOBt oziQMt 
ebsracterfsacfc «nd Mb *lar

• Seniausia žmonijos profe
sija yra žemdirbyste Manoma, 
kad žmonės pradėjo įdirbti že
mę 11.000 metų prieš Kristaus 
gimimą. Akmens apdirbimas 
prasidėjo apie 1.750.000 metų, 
dirbant iš jo įvairius įnagi m 
ir įrankius.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wsy to savvegutarty!

Vytautas Valerias jau kuri 
metas įgudo Drauge rašyti vi
suomeniniais klausimais rašini
us. Tačiau juos skaitant širdyje 
darosi koktu.

mounted on xalte and. 4oea 
as decGsatiwe pfemanto, jiM 
as plant holdem or Hfzfii 
etonU.

K. A. Nord Co. Xwntt, 
Wash- the worirfi impem 
•manrrfh/rta iryr of BTch&MtXBBl.

davimui. Nes tai buvo jo svar
biausia įstaigą, kurioje yra su
dėjęs visą savo sielą ir jėgas. 
Atleistas iš pareigų dalyvavo re- 
zistenecinėje veikloje. 1944 m. 
pasitraukė iš Lietuvos ir apsigy
veno Vienoje. Aktyviai rei
škėsi Lietuvių Sąjungoje ir 
pats iš ten pasitraukė su pasku
tiniais lietuviais. Daug dirbo 
“Wurzburge įsisteigusio Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus valdy
boj. Visą laiką buvo 'pasišven
tęs lietuvių tremtinių globoji
mui ir šelpimui. Niekad nemė
go tuščių kalbų ir viešų pasi
rodymų. Paskutiniaisiais me
lais sunkiai sirgo ir iš aktingo 
darbo turėjo pasitraukti.

Juozas Paknys mirė 1948 m. 
sausio 3 d., apie 17 valandą, eida
mas (U metus. Palaidotas sau
sio 7 d. Reutlingenp miesto ka
pinėse. Atsisveikinimo žodį ta
rė kun. M Krupavičius, K. Bie
linis, V. Sidzikauskas, dr. D. 
Jasaitis, P. Vainauskas, B. Bie- 
liukas ir kt. Naujai supiltas ka
pas

tų Šią biaurią kaltinimų tiradą, 
kuria jis siekią pakenkti Naujie
nų dienraščiui, tekindamas jų 
redaktorių. Taigi, jo tikslas ai
škus suniekinti redaktorių, vi
suomenei 
tytojams 
mokamą 
agentą.

Visuomeninė o ypač ateitininki 
ja, norėtų žinoti ką reiškia jo 
toji tamsioji užuonunina apie 
agnostikus, kurie ant žemės su
krito išgąsdinti ateitininkų be
dievybės? Jei ši jo tamsi užuo
mina reiškia Ateities leidykloje 
išleistą ; pornografinį romaną 
Stržptyzą ir tuo jis nori pasity
čioti iš tų ateitininkų, kurie pa- 
reiškė pasipiktinimo reakciją 
dėl minėto romano, tai apsaugok 
Viešpatie^ nuo tokio ateitinin
ko kaip' Vytautas Volertas.

Jis savo rašinyje “Ne pramo
giniai žaidimai” rašo: buk re- 
organizatoriai yra Altos padali 
nys. Tai jo svaičiojimas. Jis ra
šo, kad darant pokalbus LB-Al
ta,, nereiktų paisyti širmnaičiip, 
zakarauskų, Stravinskų, dargių 
Kodėl Vytautas Volertas pasišo 
vė netiesa mulkinti Drauggo 
skaitytojus? Skelbti tokius kah 
tininkais” kurie reikalauja kad 
LB-nė būtų Bendruomenė, o ne 
politinė partija kad ji nelaiky
tų lietuvybės išlaikymo antraei
liu dalyku.

, Man rodos, kad jo 
rašomas toks “receptas” turėtų 
būt nukreiptas prieš jį patį nes 
jis yra -tas, kuro pirmininkavi
mo metu, bene jo pakviestieji 
vadukai ir suskaldė LB-nę-

2ZL2 WEST CEKMAK 1OAD
Pxra Kaxamm*km, PmWof
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SERVING CHTC^ęO AND SUBURBS SINCE 1905

Kiekvienas garbingą^ žmogus’ 
ir dar rašytojas, inžinierius ir 
dar plius ateitininkąs nedarys 
tamsių užuominų apie kažko
kius trūkčiojimus feorganiza* 
torių armotėlių. Apie kažkokią 
tarškančią, griozdišką nevyku
siai sukonstruktuotą, neprižiū
rėtą bendravimo mašiną. Tai 
tokiais ir panašiais rašiniais, iš
margintais keistomis tamsio
mis užuominomis, jis spren
džia visuomeninius klausimus. 
Tuo jis tik parodo, kad»jo gai
voje yra per daug skystimo. To
dėl jam objektyvumas sveti
mas. svetimas humaniškumas 
ir krikščioniška žmogui meilė. 
Jis savo plunksna nukreipia su
dergti Naujienas ir jų redakto
rių. štai, jo prieš jį, palieta 
šmeižtų tirada: “Čiaudo terori
stas, dienraščio redaktorius, pa
saulio perėjūnas, neteisybės 
konstruktorius ir raudonarmie
tis, kovojęs Ispanijoje, gal slap^ 
tų organizacijų apmokamas a- 
gentas . . . Alpdami ant žemės 
virsta agnostikai, ateitininkų 
bedievybės išgąsdinti”.

Ir kas galėtų įtikėti, kad 
Draugo laureatas, apdovanotas 
tūkstantine dolerių,. įžūliai rašy
tų ir atskleistų savo žemo lygio 
dvasinį nuosmukį? Kas galėtų 
tikėti, kad šitoks žmogus galėjo 
būti JAV LB-nės pirmininku? 
Juk šie jo išrašyti žodžiai yra 
šlykštūs . . . Jei nežinotuni, kad 
juos parašė Draugo laureatas 
Vytautas Volertas, galėtum ma
nyti, kad taip koliojasi tamsiau
sio Dzūkijos užkampio bernas.

Liūdna, kad mąsų išeivijos 
inteligentų, ypač ateitininkų tar 
pe atsiranda tokių, kurie tikru
moje visai Seirijai daro tik .gė
dą. Kažin jei jis bxtų pakviestas 
prie teisėjo stalo ar jis galėtų 
pateikti faktus, kurie patrirtin-

tuvos banknotuose. Turėjo su
brinkęs Liętuyųj vieną iš didži
ausių ir įvairiausių bibliotekų. 
Rašė smulkų Lietuvos gyveriM 
m odienpraštį. -

Okupacijų -metais taip pat

Ir tenka, kad ir neno
romis’ griebtis plunksnos ir 
maždaug o rašymo stliumi jam 
atsakyti. Bet iš viso, peršasi gal
von mintis, kad jis būtų daug 
išmintingesnis, jei rašytų tik ro
mantinio pobūdžio apysakėles, 
už kurias ir vėl lauktų, kas met 
Draugo dalijamos tūkstantinės, 
tik ne visuomeniniais klausi
mais, Nes slos rūšies jo raši
niai peturi nuoseklumo, nei 
objektyvtos argumentacijos, 
trumpai sakant, tikra jovalynė. 
Reikia tik stebėtis, kad Vytau
tas Volertas tokiais rašiniais 
bando spręsti , visuomeninius 
klausimus, kurie daugiau panė
ši į pasakėles, kuriose nėra at
ramos į faktus, ir kurių išva
dos kreivos. Tokie rašiniai dau~- 
giau primena, tas kaimo mote
rėles, kurios įgudusios nešioti 
pletkus, kurių įkyrus plepėji
mas sukeldavo ne tik širdyje 
koktumą, bet ir ausų skaudėji
mą. Reikia tikrai stebėtis, kad 
Vytautas Volertas turi tiek drą
sos, tokiu, sakyčiau, plepėjimu 
save išviešinti, žinant, kad jis 
turi pretenzijų save laikyti ra
šytoju ir dar kadais buvęs JAV 
LB-nės pirmininku.

štai skaitau Drauge atspau
sdintus jo rešinius (1978. IX. 
14, 16) rašytus visuomeninių 
santykių klausimais. Beletristi
ka ... ne beletristika. . . prozi
nė poezija ... ne poezija . . . į- 
mantrūs žodžiai, bei sakiniai. 
Bet deja, tai nerodo, kad tuo, 
jis būt išsėmęs klausimo esmę. 
Priešingai, juose daugiau išryš
kintas jo tuščias “mandrumas”, 
pretenzijos moralizuoti kitus.

Savings Plan it TOrk a little is set aside from eaJi^ 
paycheck to buy Boo ds. Regularly. Automatkally. I

That way, youVe making a ręal invesuneal ia 
your future. Ana in America s, too.

So buy United States Savings Bonds, 
įp Right from the start, it's been an eqtoj 
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earn up to

(95 m. gimimo ir 30 m. 
mirties sukaktys.)

Tai buvo gabus finansinin
kas, žymus ekonomistas, Lietu
vos Banko valdytojas, socializ
mo humaniškųjų idėjų skelbė
jas. "Visą laik^ kantriai ir sąži
ningai 'dirbo savo gimtojo krą- 

• štb ir - jb žmėfiiųr gerdvėi. Tai 
minėdami tą dvigubą sukaktį, 
trumpai susipažinkime su ve
lionies gyveniniu ir veikla.

J. Paknys gimė 1883 m. rug
sėjo 10 d. Pakjriškių vnk., Jū
žintų vis., Rokiškio aps. Lanky
damas Mintaujos gimnaziją jau 
įsijungė į moksleivių socialisti
nę organizaciją ar pradėjo dir\ 
bti slaptą tautini darbą. Jį žavė
jo socializmo liumanistiriės idė
jos, kurios padėr> jam visuome
niškai ir politiškai apsispręsti. 
Vėliau įsijungė Ę Lietuvos So- 
rialdepiokratą' Partiją, kurios 
eilėse išbuvo ligi savo mirties, 

j Ypatingai veiklos akrijon įsi- 
I traukė 1905 m. >prieš rusų ca- 
' ro valdžią. Ruošė-’viešus mitin- 
j gus ir pravedė, pirmuosius dva- 
įrų dąrbininky.-styęįkus. Y®tiau 
bųyo suimlas.Jrįris lyel/is ka- 

- lipamas Kaupo Jriytpyės kalė
jime. Ekononuhių§ mokslus 
j studijavo Pėtrąpilįp -komerci
niam institute,

Dar prieš pirmąjį karą pra-

cr 5 vean (4H* cne nrs? j-eari stolen oc destroyed 
Bonds an be repbeed t mxrcs use pxwided Whp*- 
AfiedetL Booda r^n -be at yev bank. Jruar 
WX wbiBct to or tea! Incomestock^y <

1 America.

• Atėjus rudeniui, paukščiai 
būriais ir formacijomis skren 
da į-šrltėsnius kraštų^. Mažai 
ATa ištirta unguriu mėtinės dke 

' lionės iš _ Europos, Ir. šiaurės 
• Amerikos pakrančių ’Į iiargas- 
’ šo jūrą, užiihancią apie du mr 
■'lijonus

"* z ės vakaru A ilanlę, į I

Molly Pitcher loved her husbana.
- So much so, that when he went into bettla 

firing the Revolution; she did too. Right by his side.
Then one day, while loading <~anrvm« he wae 

killed by a British bullet
IOyJanew the time had mine tntahi ’

stock in her country. So she picked 
•where Her husband left off And wl 
the smoke cleared, America had a 
»ew victory and a new heroine.

Today, when its time to take 
Aock in their country, Americans 
buy U.S Savings Bonds.
' v When you join the Btyroll

v ’• Didžiausias šokolado be 
šokoladinių saldainių fabrikas 
yra Hcrsrey Foods Corp., pas
tatytas 1905 m. Hershey, Pa. 
1972 -m. jame dirbo virs 8.000 
tarnautojų ir buvo parduota 
gaminių už virš. 416 milijonų 
dolerių. ’ -
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Mutual Federal * 
Savings and Loan



$tisiyienijiine stiprėja savišalpa
; (Tęsinys) <

I KatalĮų tautininkų tarybos. 
Išrinko feun. J. žilių ir veiklų 
^usivr^nijimo narį Bronių K. 
^Balutį Amerikos lietuvių atsto- 
.^vąis į Taikos konferehęiją Pa- 
Vyžhiję, iš Įtųr kim. Žilius sugrį- 
^9 orgariižiipji amerikiečių ka- 
irilką brigadą, čia ėjo komisiir . .... . v .
mienaus fcgas, iš kuriu bu- mė keHi P1®1^ nar^ sdPP 
(Vo paskirtas iš Lietuvos alsiu- Jis čla Pare?skė: "Savisal 
feton FiMlicinėn misįjon* (Jo- Pa U,rėl^ Mli <bdžiausias rYšls 
fras Vileišis ir Povilas žadeikis), torP ^ivienijimo ir draugijų.

.. U cplrvavn narius karia iin

♦ yra brangus ir nepamainomas 
1 Amerikos lietuvių gyvenimo 
principas, bet jo vieno tolime
sniam Susivienijimo ūgiui ne
beužteko. Visn aštrumu pri
brendo ir broliškos savišalpos 
reikalas, Astramsk:> žodžiais: 
“Amerikos lietuvius raginda
mas rašytis j Susivienijimą, ė-

Hcuri Amerikos lietuviams par- 
idavė $l,0Į^(įt)O laisvės bonų.

r’ šios šelpia>savo narius kada jie 
f gyvi (ligose), o Susivienijimas 
išmoka pomirtines našlei ir na- 
šlaiciahis”. Buvusiam Susivie
nijimo prezidentui *kun. A. Bur
bai čia pasirodė Susivienijimo 
tikslų siaurinimas. Jis galvojo, 
kad . crganizacijos vyriausias 
tikslas esąs Amerikos lietuvius 
vienyti ir auklėti juose lietuvy-

Kun. J. Žilius sugrįžo nepri-1^ 
įkĮausompn Lietuvon 1921 m. 
jatsdsakęs kunigystės. Rodos, 
-•įrarsivėžė $70,500 kapitalo, kurį 
Amerikos lietuviai sudėjo jo 
S917. mefais suplanuotąm že- 

bankui, kapitalas atiteko 
^Lietuvos'^vyriausybės 1924 m. 
^uorganiždolam žemės bankui. >A'- Išvystė tarp buvusio ir na- 
VyHšiusybė žiliu paskyrė Klai- ,U3°J° Prezidento spaudoje po- 
.pėdos krašto gubernatorių ir 
jis tas pareigas ėjo nuo 1925 m. 
lapkričio 8 iki 1926 m. rugsėjo 
į Čįą susituokė su ;

1972 m. rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

s var- 
ridas. Nariams ženkliukuose, ta p 

pat Vytis ir raidės SLA. Konsti-
- į t Livijoj įrašytos <
-| (pastabos). Vienu 

i seime
- pridėta prie SLA, del iš 
ji vaidų, kur 
-: vieni

čiau. jam, kaip ir vĮsai mūsų, spaude turi būti Vyti 
laida', dar reikalingas “v'dau^ 
liasfltibuliniliias”. Todėl <£v’e- 
galus k\ieiė ypatingai š uo vi
daus pasitobuiinimu-ref rulo
nus ir susidomėti.

Iš Centro sekretoriaus rapoi-- 
io paaiškėjo, kad pilnų nari; 
Susivienijimas turi 1,287, iš-: vienij.me, dar vardas Katalikų 
braukti teko tik 61. Iždininkas Kita pasarga skelbė, knd Kovo 

ro Kkiimę, 
Lietuves patrono, privaiėtij būt 
apvaikšė ojama visų Amerikos 
lietuvių, kaip Jautiška šventė” 
(8-Įo seimo nuturimas).

(Bus daugiau)

A. Tepliuš’s pranešė, kad paja- 1 dieną šv. 
:nų per imtus turėta $1,.1CK36.; 
išlaidų >1.135.39. Ižde esamai 
fljr.i 1.17. Knygoms (ping.-j 
nėms) peržiūrėti Seimas išrin
ki Nikodemą Olšinską ( š Cle
veland:)) ir Aleksandrą Maslatr, 
sk; (iš Plymouth. Pa.).

Seimą pasveikino šeši telegin- 
momis; J. Abromaitis (Buffalo, 
N.Y.)/ Vincas Ainbrozev.cius 
(Philadelphia, Pa.), Kazys Bra
dys ir Simanas Paukštys (Ply
mouth. Pa.), kun. Jonas Kuras 
(Eorest City, Pa.), ir M. Klimas

skelbė: “1892 
Carmvl. Pa. lik si

is vent

BREŽNEVAS KURSTO
ARABUS

^ętuvaįte,; bet prieš, gyvenimo 
/pabaigą, pasak kun. F. Kemė- 

.savo preziden- 
(taįyįrną Amerikos lietuvių po- 
cĮfĮįrtįmų z ąpdraudos Susivieni- 

įrt;-įb$Įįąųias praktiškas 
Yvyrasj apsidraudė visokiom ga- 
rįlmybėm’’.--Mirė-Klaipėdoje 1932 
&->ovd Ž .
/ Naujasis. Sųsiyięnįpmo pre- 
"zidentas, .kun. J. Žilinskas sir 
<prąto'kad^ lįėtū\tybės kėlimas

lemika. Kun. A. Burba prikišo, 
kad Susivienijimas, vietoje bū
ti “lietuvybės tvirtovė”, linksta 

amerikiete PasidarJ'ti “pomirtinių pašalpos 
įstaiga”.

Prezidentas kun. J. Žilinskas 
įrodinėjo: “Kol mes Susivieni
jimo nepritaikinsime prie gyve
nimo, jis nesukvies lietuvių po 
savo sparnu į vieną krūvą, o be 
tokios krūvos, didelės naudos 
tautai neatneš!” Amerikos lie
tuviai, sakė, noriai rašosi į vie
tines pašalpines draugijas, ir 
prie jų laikosi, nes mato, kad 
jos jiems suteikia apčiuopia-

i GUSENO KAŠTAI ] 
; 8AUJliN9S£ jJAluua .gauti nepaprastai įdomius gydyto- I 
; ?JlĮugMfcMSį yfitięi'jO IR RAŠYTOJO ATSIMIritMUS
i £?'. *•' .j- *IWTYS ♦* DARBĄi, 259 ?sL> liečiančius 1906

4<btenskic ir Tutoraj&o’jaunas dienas ir susl- 
HynfiMį -----__----------------------- :__________ u.oo

- On &WMR - DANTYS, jų priežiūra, aveliai* ir zrcriis
, V?JOetątoriiĮeliaU, vietoje $4.00 dabar tik __ _______ SS.CC

. riršellaia tik_______._________________ lino
Or *. JĮ. ėyih*» — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ĮMONES.

- ■ "i j- i Po Kurop< ūpūdfiei. Dabar Ht- $206
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Maskva, Rusija. Rusija. So
vietu Sąjungos prezidentas Leo
nidas Brežnevas, sustojęs Ba
kų mieste, pareiškė žurnalis
tams. kad David vasarvietėje 

(Pittsburgh, Pa.). Tai rodo kaip, pasirašyti susitarimai yra nu
buvo 1 kreipti prieš arabų valstybes.

’ Planą prieš arabus sugalvojo 
! Egiptas ir Izraelis, o Washingto

plačiai Susivienijimas 
vertinamas ir įgijęs pagarbos.

Seimo dienotvarkę sudarė:
naujos konstitucijos (pagal kun/as pilnjausiai pritarė šiam pla 
J. Žilinsko Vienybėje Lietuvniir . 
kų paskelbtą projektą) prieini-;
mas ir svarstymas draugijų, 
kuopų ir pavienių narių prisių
stų įnešimų. Šiame seime pir
mą kartą organizacijoj pasirer I 
škė, kuopų, narių iniciatyva, 
kuri su laiku Susivienijime įsi
gyveno.

Priimtoji konstitucija buvo 
išpausdintą 1897 m. ir jos lini
nį galima rasti 1916 m. SLA Is
torijoj (pusi. 509-516). Ji nu
statė, kad organizacijos vardai 
bus Susivienijimas Lietuvių A 
menkoje, sutrumpintai. SLA 
o angliškai Lithuanian Alliance 
of America. Organizacijos ant

mos medžiaginės naudos. Pas no, kad rašyti apie Susivieniji- nuo dešimties draugijų ir pen- 
žmogų siela esanti surišta 
kūnu, todėl tautos dvasiniai rei-į Amerikos 
kalai 
siejami su medžiaginiai naudin-į pakrikštino Amerikos lietuvių 
gaiš, nes kitaip “Susivienijimą "respublika” su parliamentu” 
dideliu ir galingu nepadarysi-] — seimu. Kitas dalykas buvo 
me”. Astramsko nuomone, “Su-1 kun. J. Žilinsko parėmimas bal- 
sivienijimas atvertė visai naują timoriečio Kurtinaičio siūlymo 
gyvenimo lapą. Tikslu statė ne 
tik tautos, bet ir pavienių tau
tiečių gerovę. Tiesa, ja rūpinta
si ir anksčiau, bet antraeiliai.
Medžiaginė gerovė dabar buvo vienijimo nauda ir Amerikos 
pastatyta pirmon vieton’’. Kitais] lietuviams į jį įsirašyti pareiga.

Šis agitacijos būdas palaipsniui 
plačiai praplito ir įsigyveno.

Pribrendo reikalas įvesti ge-1 
resnę knygvedybą Susivieniji/ 
mo administracijoj. Astram-' 
skas sako: “Vieni mokesčius 
siuntė iždininkui, o vardus pre
zidentui; kiti pinigus siuntė} 
prezidentui, o, vardus sekreto
riui”. Tokiu būdu, knygas pati
krinus, pasirodė, kad 1895 m. 
birželyj e paskelbta statistika, 
būk Susivienijime būta 1863: na
rių buvo netikra. tTikrovėje už
simokėjusių narių, tebuvę 745;

Nestebėtina, jei Waterbiiriro 
11-ta kuopa 1894 m. gruodžio 
24 susirinkime nutarė paklausti 
entro valdybą “Kiek yra Susi
vienijime narių draugijose,

kių Susivienijimo kuopų. Ku
nigų buvo dešimts, jų tarpe 
naujų: Juozas Lietuvninkas 
(Baltimore, Md.) Amerikon at
vykęs 1884 m. ir įsšentintas Bal
timore j e 1893 m., ir Vaclovas 
Matulaitis, persekiojamas rusų 
žandarų Amerikon pabėgės 
1893 m., čia įšventintas 1895 m.

Pasauliečių tarpe naujų dele
gatų buvo: Mahanoy City, Pa., 
Vytauto draugijos atstovas Jur
gis Kazakevičius (1873-1934), 
kurio iniciatyva 1896 m. susior
ganizavo Tėvynės Mylėtojų 
draugija, visada artimai su Su- 

Įsivienijimu bendravusi. Kitas 
{naujas veikėjas buvo Philadel- 

phios Teofilius Dūda, 1906 m. 
išrinktas pirmojo Amerikos lie
tuvių Visuotino seimo Rezoliu
cijai remti komiteto iždininku. 
--Dešimtam Seimui vesti išrin
ktas Susivienijimo Garbės Na
rys, kun. Juozas žebrys, sekre
torių kun. V. Matulaitis, pagel- 
bininku Mikas Alyta, tvarkda
riu Pranas Dragūnas.

Atidarymo kalboje preziden
tas kun. J. Žilinskas pasidžiau
gė Amerikoje ir Lietuvoje jau 
aiškiai pastebima lietuvių tau
tine pažanga.- Susivienijimas, 
sakė, jau virto visų Amerikos 

kuopose ir pavienių, ir koks* lietuvių bendra orgąniacija. Ta- 
yra organizacijos finansinis sto
vis, kaip yra išmokama pomir
tinės”. Centro Valdyba paskyrė 
kun? 5L šedvydį ir J. Rugienių 
knygas patikrinti ir šie 1895 m. 
vasario 1 paskelbė, kad po de
vintam Seimui ižde buvo $762.- 
20, o po seimo suplaukė $465.- 
25. Išlaidų buvo $158.39. Kiek 
narių Susivienijimas turi, komi
sija nepasakė bet ižde rado $1,- 
069.06.

Administracinę tvarką pa
gerinti prezidentas kun. J. Ži
linskas galvojo pagalba naujos 
konstitucijos, kurios projektą 
organe ir paskelbė. Projektą 
apsvarstė ir su pataisomis priė
mė dešimtas Susivienijimo sei
mas, sušauktas 1895 m. lapkri
čio 12, Shenandoah, Pa. Posė
džiavo dvi dienas. Delegatų at
vyko 19 iš vienuolikos kolonijų

su mą yra tas pats, kas rašyti apie 
: lietuvių gyvenimą,

turi būti neišvenkiamai! Netrukus balsai Susivienijimą

žodžiais, j Susivienijimą stipriu 
motyvu įėjo broliškoji savisai- 
pa.

Naujasai prezidentas Susivie
nijimo naudai įgyvendino dar 
du dalyku. Viena, jis praplėtė 
Susivienijimo reikalų svarsty
mą į kitą spaudą, nepasitenkin
damas vien organu. Jis parašė 
straipsnį apie Susivienijimą A. 
Olšausko leidžiamai Chicagije 
Lietuvai, kurią netrukas paė
mė redaguoti varpininkas Juo
zas Adomaitis-Šernas, virtęs iš
tikimu ir veikliu Susivienijimo- 
veikėju. Netrukus ir kiti Ame
rikos lietuvių laikraščiai įsitiki-

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NŲ 64 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadienį š. m. spalio 29 diena

Martinique Restorane
m st. Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

SVEIKINIMAI

• IR ŠOKIAI

- . 5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIEM
ty" Vietas prašome rezervuoti iš anksto

17& ŠO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
į l arba telefonu HA 1 - 6100

‘ Vtei LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI - BANKETE

Susivienijimo kuopoms du kar
tu per metus ,savo kolonijose 
suruošti prakalbas, kuriose bū
tų patraukliai aiškinama Susi-

j nui. JAV. pradėjusios kelti žmo 
• gaus teisių kausimą, dar labiau 
įtempė jau ir šiaip įsitempusius 
santykius su Sovietų Sąjunga. 
Dabar jos nori dar labiau pa
kenkti tiems santykiams. Užsie 
nio diplomatai labai aiydžiai se 
ka Brežnevo sveikatą, bet jo 
pasirodymas ketvirtadienį ir tre 
čiadienį Azerbeižano rodo, kad 
jo sveikata dar gera.

— Jordanijos karalius Husei- 
jinas tarėsi su Libijos diktato
rium Chadafy ir teroristų vadu 
Arafatu. Jų pasitarimas vyko 
Korfnijos aerodromo salėje. Arą 
ffatas bijojo toliau važiuoti.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantišku Jr intyndu

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai, rtilius. gyva kalba, gražiai išleist- 
150 psL Kaina $2.50.

Dr Ju«as B Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos J*torH« 
zantrauka nuo pat senųjų »mžių iki pokario metę. Vidutinio formato. 1« 
isL, kainuoja $2.00. ~

Dr Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- MorinM Vy
tauto bruožai. paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

UarH^iTnt knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jix ir 
aus ŽŽmTM ztsilankiua i Naujiena, arba atriuntu, cekij
zrtidgiiję perlaidu

17S2 Soitk Hslsted Street, Chiefs, HL <0153

pas mus

ENERGY 
WISE/

Buy a ear no larger or 
jnora powerful than you 
nead.

Doni ba a Bom Loaarf

t . - - 4

sits Uapoml jlsg jLiifal &£> 
lieka didelius darbui Pirma, jie ja- ? 
diNU Jumi pasiekti asmeniškai jūsų 
oiaimojimux Antra, jie padeda • 
kurti geresni apylinkės bendruomenę i 
(r parūpina fondus namams įsigyti, j

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikataį kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos’ 
sumos ir jos išėmimo.

investavimo knygelės sąskaita*
^eša

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

į>t*Isti 1923 T«L 421-3070
Į>t*lrot ptetuoM Hrau automobiliam* paatatytl.

I _ maujibmo*. diKAOO «. ILL, Monday, September 25, 1978
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NĄĮUIĘNŲ ražtjnė atdua kiscjiez, išskyra leĮmadięnfruų nuo

Remeikio plepalai
Šiandien atėjęs Darbininkas praneša, kad prof. Kli-

- was ir prof. Remeikis rugpiūčio 11 -dieną skaitė pas-
- kaitas Dainavos suvažiavusiems Lietuviu Fronto bičiu- 
-lims. Frontininkai suruošė vadinamą “studijų savaitę”, 
; kurioj buvo spręndžįąmį įvairūs lietuvių' visuomeniniai 
;įr kultūriniai klausimai. Prof. Antanas Klimas aiškino 
1 bičiuliams, kokia bus “Lietuviu kalbos ateitis.”. Dr. 
' Klimas yra kalbininkais, vįsuomąt įdomu paskaityti, 
’ kai jis rašo ar kalba apie lietuvių kalbą, lygina ją su kr
tomis kalbomis ir įpėdinė ja jos giminystę su įvairiomis 

:indoeuropiečių kalbomis. ■,

Ig’^aĮ kalbininkas prądęda kalbėti apie visuoine- 
-ninius reikalus, kurių Jis . nestųdijąy  ̂. kąį jis bando aįš- 
Įkiiiti frontininkams Įbkius dalykus, -kurie nieko bendro
• su lietuvišku visuomeniniu judėjimu neturi, tai tenka 
l apgailestauti, i kad mokslo vyras nemoksliškai elgiasi 
i Kalbos, mokslūs jis studijavo, turi apie juos žinių, tai 
l gali ką"vertingesnio pasakyti, o apie visuomeninius 
mokste’ Jis gali-tiktai- spėlioti.

• "’’'"Uąilaj'kad'Ji^^pėrroTternas -apieriietirvių^visuome-; 
i ninit^rĮ^ikahis,pradėjo spėlioti .ir ąpieslietųviųf kalbos
Į ateitišiKokiąj bus lietuviu kalbos ateitis '— ftiekMs šian- 
i dien ^bežino. Mžal "nesuklysime,jei pasakysime, kad liėr 
j tuvių kalbos ateitis labai daug priklausys nuo pačių lie- 
tuvių. Jeigu lietuviai bus veiklūs, domėsis lietuvių kal- 

-ba, stengsis veikti ne tik pačioje pavergtoje Lietuvoje, 
► bet ir kiekviename krašte, kur jie gyvena, tai ir liettr 
•yįų kalbos ateitis bus šviesesnė. Jeigu, sakysim, kad 
;koks nors Petrąs Griškevičius taptų visos Sovietų Są
jungos valdovas, kaip savo laiku gruzinas Stalinas vai
zde rusus, tai gal daugelis rusų susidomėtų lietuvių 
•kalba.
Z Stalinas neprivertė rusų domėtis gruzinų kalba, o 
Z dar mažiau vilties, kad Griškevičius galėtų užimti Sta- 
, lino poziciją Sovietų Sąjungoje. Stalino įpėdiniai pa* 
’ renka tokius griškevičius, kad jie niekad netaptų ko-

SL. VĘNCKUS
Artimoji Anglija

(Tęsinys)

Jai tik per duris išėjus ,aš sėsdavau prie McGealio

munįstinės Rusijos valdovais. Grįškgvičius tikrai So 
vietų Sąjungos valdovu niekad petapa, nes jis neturi 
valdovo gyslelės. Pavergtoje Lietuvoje lietuviu kalba 
domėjosi Jonas Kazlauskas, Meilė lietuvių kalbai j| net 
į komunistų partiją nuvedė. Jis tikėjosi gauti standes
nes sumas kitų metų biudžete, kad galėtų pagilinti lie* 
tuvių kalbos studijas. Neišprašęs nieko iš Sniečkaus, 
jis nuvyko j Maskvą. Rusai išklausė jo pageidavimus, o 
vėliau, kad jis daugiau nenorėtų, parvežė j Vilnių ir pa
kišo po ledu. Lietuvių kalbos ateitis bus nekokia,kai ga' 
bus tyrinėtojas pakišamas po ledu.

Dr, Klimas, rusų nepažindamas, vis dėlto mano, 
kad lietuviu kalbos ateities reikalai eina teigiama kryp
timi. Jis pastebėjo, kad lietuvių kalba šiek tiek keičiasi, 
bet kadangi ji, kaip jis sako, “eina intelektualizaęijos 
kryptimi”, tai teigiami reiškiniai atneš jai šviesesnę 
ateitj. Mes abejojame, ar jo viltim yra pagrindo. Pri
valome neužmiršti, kad pačiais sunkiausiais lietuvių 
tautos metais, lietuvių kalbą išsaugojo nemokytos, pro
fesorių titulų neturinčios, aukštų studijų neturėjusios 
moterėlės, bet kiekivena spausdino po kelis gyvos lie
tuviškos knygos lapus — savo dukras ir sūnus išmokė 
lietuviškai. Senos mūsų motinėlės lietuvių tautos prie
šą pažino, nuo jo slėpėsi, vaikus mokė jam negirdint, 
tai ir laimėjo. Tuo tarpu intelektualizaeijos keliu einan
tieji mūsų inteligentai mano, kad jie daugiau žino, ne
gu senos lietuviškos motinos.. Rusiškai nemokėdami, 
jie mano, kad rusus galima pažinti iš Jokubkos leidžia
mos Vilnies. Jis landžiojo j Naujienas, norėjo medžia
gos savo studijoms, bet nerado. Tada jis kreipės į Vil
nį, ir ten prisidarė Įvairiausių ištraukų. Vilnis jį,-įtiki-. 
no, kad visa tai, ką rašo Naujienos, —- nekoser. Jam pa' : 
tikimesni Akiračiai. Jis, būdamas tikintis katalikas, :

--- •••

»
“Anksti rytą”M. ŠILEIKIS

Rusijoje tebeveikia 
lageriai Užsieniečiams
LONDONAS, Angliją. — Bri

tų žurnalistas, rašantis žinias 
plačiai skaitant Daily Telegraph 
išaiškino, kad Rusijoje dar tebe 
veikia užsieniečiams laikyti la-

----------------------- ------ ; -------------------- _____ _  ___ ___ } į 385 TT- 5. Jis yra apie 500 kilo- 
net į Akiračių redakciją įsibrovė Jis petį paskaitą skai-lmetrų atsbunojenuo Vilniaus. 
4.A rx„.---------- -------x.-------- 1____TTu-i-t-____________ — e<_—t Savo laiku tarne lageryje bu

vo laikomi karo belaisviai, e da 
bar jis laikomas užsieniečiams 
atskirti nuo Rusijos gyventojų, 
žurnalistui taip pat pavyko nūs

vokiečiai yra karo belaisviai, pa-900 markių šią knygą pirkęs kny 
lįkti ilgesniam laikui kentėti so- gų pardavėjas mano, kad už 
vietų paskirtą bausmę. j šį egzempliorių jis galės dar

žmogui kiekvieną dieną rei-,daugiau pinigų gauti
kia bent 2,500 kalorijų maisto, Į Ievos Braun ranka rašytas 
bet žurnalistas tvirtina, kad ta-! laiškas retų dokumentų skyriu- 
me lageryje laikomi žmonės gaų 1 je buvo įvertintas 200 markių, 
na tik 800 kalorijų. Daūgiaušia i Ieva 'ilgus metus buvo Hitlerio 
juos maitina daržovių sriuba, j mailužė, o kėlioms valandoms 
nturčia jokių riebalų.

tė Dainavon suvažiavusiems Fronto Bičiuliams. Savo 
temą jis pavadino “Politinė mintis Lietuvoje: Aušra įr 
nacionalinio fronto programos.” Pagrindines Dr. Re
meikio tęsęs,dėstomas.! rimto Bičiuliams,Darbininkas ši
taip sutraukia: .--f. ;

“Apžvelgė disidentų judėjimą Lietuvoje. Jų 
psą trys grupės: 1) komunistu partijos nariai,.ku
rie dalyvauja režime, bet siekia tautinio komųnį?- 
mo; 2) nuo 1956 m. atsirado žmonių, kovojančių už 
grynai lietuvių tautinius ir kultūrinius reik^dųS’ 
3) nuo 1970 metų atsirado grupė, kurioje susitelkė 
nacionaliniai politiniai kovotojai, siekią laisvės Lie
tuvai.” (Darbininkas, 1978 m. rūgs. 22 d., 5 psl. j. * 
Prof.- Remeikis, okupuotoje Lietuvoje, rodos, nėra

nėtam gulago lageryje dar yra 
vokiečių; amerikiečių ir italų.

900 markiy už 
Hitlew "Mein Kampf"
MIUNCHENAS, Vokietija. —

prieš mirtį ji buvo sutuokta su 
fiureriu, o vėliau priversta paim 
ti nuodų. . , .^4$

Toje pačioje senienų pąrdųbtu 
vėje Juliaus Streįcherio pieštas 
paveikslas buvo įvertintas 1000

Praeitą savaitę Adolfe Hitlerio į^rįįų; . Vokiečiai noriai perka 
knyga “Mein Kampf’’, tyrinėti gįas naėių paliktas senienas.
paties Hitlerio ranka rašytą įra 
.ša ir parašą, knygų rinkoje prei 
tą savaitę buvo parduota už

kojas viek dėl tP, kad jie norėjo tapti tautiniais ^komu
nistais. Lietuvoje gali būti tiktai rusiškas komunistas,| 
kaip prerijetąs -Jbsif Manius ar partijos sekretorius 
'Rętras Griškevičius,

buvęs, ir apie jo padarytą klasįfiĮęariją tĮesfogįjUų 
;nių nėra surinkęs. Jeigu jis būtų nųvąžiavęs įr pradė
jęs klausinėti apie minėtas grupės; tąi Įgalite bųtį tikri, 
kad i Vilniaus universitetą jo, nebūtų nuvedę. Jis būtų, 
turėjęs labai daug aiškintis, tai ir vargu jjš būtų galė
jęs profesoriauti universitete, kurių Pąriunįnka iV- 
porieris nepamini. Iš viso, jeigu jis būtų buvęs pavergi 
toje Lietuvoje, tai jis būtų įsitikinęs, kad Lietuvoje nė
ra partijos narių, siekiančių tautinio komunizmo^ tai 
tai jeims būtų nereikėję ilgai Jaukti kulkos j pakaušį. 
Užtektų jiems pasakyti artimįausįems sąYQ draugams, 
kad jis nori tautinio, bet ne rusiško komunizmo, tai čą- 
kos įpėdiniai tuojau jį likviduotų, pęt paprasčiausia 
teismo nesuruošdami. Tautinių komunistų Rusijoje ne 
buvo, nėra ir nebus, kol ten bus komunistinė santvar
ka. Šimtai lenkų, jugoslavų, kiniečių ištiesė Maskvoje

1940 metų, kai raudofcojį armija įžengė, tūkstančiai lie; 
tuvių kovoja už savo kultūrinius reikalus. Ar jis ne
skaitė,, kas rusai pirmoii eilėn vežė Sibiran Lietuvos

Amerikoje lietuvių dauguma žino, kad pavergtoje 
Lietuvoje čekistai sudąrė ^hąeionalijų liaudies frontą”,

G-aP—1

VILBORĄS PAS SALEZIEČIUS

Persikėlus gyventi Į nuosavą namą, pasikeitė W vgį-= 
kų mokyklos- Dabar priklausėme St. Chad’s parapijai, 
Cheetham Hill Rajone, Manchesteryje.

Pradėdami lankyti šios parapijos mokyklą nriaų 
vaikai jau laisvai variojo anglų kalbą. Gal tįk rašybų'

« stalo. Ten senukas turėjo senų, bet dar gerai veikiantį je kaip ir patieins anglams? kartais kai kurių 'žodife
• radio aparatą. British Broadcasting Corporation (BBC)
• kiekvieną rytą tuo pačių laiku duodavo pusvalandį 
' pamokų “English for Foreign Students”. Pasiėmęs po

pieriaus ir paišelį, per visus metus, kiekvieną savaitės 
dienos rytą sėdėdavau prie to seno radijušo gaudyda-

, mos kiekvieną žodį. Per tą laiką pastebimai pagilinau 
ir patikslinau savo dnghj kalbos žinojimą. Gaudavau

Z riet diktantus, eilėrašuius ir dainas. Viską užsirašy- 
Z davau, balsu kariodąvąu. Tas man daug padėjo.

Mr. McGealeyr tuo laiku dar miegodavo, tad man 
niekas netrukdė. Painokoms ir po to žinioms pasibai
gus, keldavau vaikus. Kol jie apsirengdavo (anksti jie 

" patys išmoko lai daryti, nors ir po priežiūra), aš pą- 
ruošdavau pusryčius. Kartu su vaikais pavalgydavau

- ir kartu iš namų išeidavome — vaikai į mokyklą, aš į 
2 fabriką.

' Vakare, iš dari#) sugrįžęs rąsdavąn vaikus ir žmo- 
’ ną, su jo< paruošta vakariene, belaukiančius. Tačiau, 

kuomet žmona į darbą išeidavo nuo antros valandos
• po pietų, tada vakarienę gaminti tekdavo man. Iš kar 
~ Jo. aišku, nieko nemokėjau. Bet pamažu pradėjau
- orientuotis, o po metų jau neblogai šeimininkavau 

yirtuvėje. Nesudėtingus patiekalus paruošdavau aš,
« žmona geresnius pietus gamindavo dirlxlama ry tinėje 

pmftiuncjo ir savaitgaliais. Dabar nebijočiau jei žino* 
na ir viena a {'stogų kur išvyktų. Galiu pagaminti sau 
\alėlą pagM skonį, kuris žmonai nerisūomsl 
/patinka. K«rią. ž ” urnos gimtadienio proga, net py ra- 
įn jąi iškepiau.

Kristina savo
- f/* C-fi *

ruošėsi pagrobti
. ■ .„ b > ■: i j iž / i

sitraukti į Vakaras, Mt jos pa 
tarėjai npę- tokios ^ya^iūros

Home Journal pranešė, Sergie- 
~ jus buvo pašauktas grįžti, perirą

kad galėtų išskirti visus “tautinius - komunistus”, juos h1 Parag^kadangi-buv6 pakįį 
, . “ .. -. ± , - . . itas 1 Sovfrachto tankenu drisgaudyti ir išvežti j šiaurę, tuo tarpu profesorius ir,,

daktaras Remeikas- frontininkams pasakoja apie tris 
klasifikacijas, kurios" yra paremtos vien tiktai Ameri
kos profesoriaus fantazija. Mažai nusivokiančius Fron
to Bičiulius jis dar didesnėn tamsybėn veda,- Jie visi 
eina, kaip Į)r, Klimas sako, ' “įntelektuajiząęijos kryp" 
timi”.

patą labąį prašę, kad lestumėm jam vykti. Pagaliau, 
^Kad ir neUbai norėdamas, mama sutinką.

FonnaltWO dėliai saleziečių direktorius, kun. 
J. Zębaųskas, prašo atsiųsti iš vietinės mokyklos pa
žymėjimą ir rękomendaciją, kurią be sunkumų, be( 
su nen^ažu nustebimu, kad vaiką į užsienį siunčiame* 
piums išduoda. . .

MATB PAS \TENU0LES

Vrlborui išvykus Italijon, Elytė pasilikę SlL Chad^ 
mokykloje. Jai mokslas sekėsi. Trimestrams pasibai
gus visada gaudavo labai gerus patymius. Nutarėme 
ją leisti gimnazijon ir po to spręsime kas toliau dary
tina.

Netoli mŪ3U, Heywood gatvėje, buvo Notre Da- 
me sesoliy vienuolynas. Prie jo buvo graži koplyčia ‘r 
veikė mergaičių gimnazijh.Seselės savo koplyčia lietir 
viaių$ lei<įo nąudotis lietuviškoms pamaldoms. Daž
nai ten besilankant, žmonai ir man ta mokykla pradė
jo patikti. Troškome, kad duktė galėtų joje mokinti^ 
Gera mokykla ir arti mūsų namų.

Laikui atėjus, nuvykau pas seselę viršinnkę pa
sikalbėti dėl Elytės priėmimo. Pasižiūrėjusi į mokyk
los gerus pažymius, viršininke pagyrė Elytės rezulta* 
tu?> Pradėjo teirautis kaip senai Anglijoje gyvename, 
kur duktė gimusi, ar esame britų pjUečjąt pilie^ 
bes Ąn^tjoje gyvendami niekada perinom* prizmę, 
ne« tuo ipętu nuims vis dar atrodė, kito krašto pilie
tybes priėmimas beveik tygus lietuvybės išsižadėjimai.

Pagaliau seselė viršininkė išreiškė apgailestavi
mą, kad ne gal i pjli mūsų dukters priimti, ves hefoc tu
rinti laisvos jai vįetos, z

1,4 B Mums
Nesilikėjo|lie buvo duola kąip-vje-
tų stoka mokykloje bet tas manęs niekuomet neįh’Iu-1

išraidinimas (spelling) nevisada buvo tikslus. Ęet pą- 
miažu ir ta kliūtis pranyko. Sūnus St Chad’s mokyk
loje jautėsi geriau kaip Salforde. Nesiskundė nė duktė 
Elytė;.

Tuo pačiu laiku Torino miestu, Italijoje, gyvenan
tieji lietuviai saleziečiai pasiskelbė įsteigę lietuvių vai
kams gimnaziją Castelnuovo Doų Bosco. Pradėjo 
kviesti berniukus iš Europos ir Amerikos kraštų, įudv 
darni mokiniams duoti gerą išsi moksli pi lųą. Kurie ne
galės pasiekti brandos atestato, tie mažų mažiausiai 
išmoks spaustuvininko amato, nes saleziečiai ten pat 
turėjo ir savo spaustuvę.

Mancbesįerio lietuvius iš Widnes. aprūpino kyų. 
Justinas Steponaitis. Jis tuo laiku būdavo dažnas svf* 
čias ir mūsų namuose. Jis pradėjo kalbinti apylinkes 
lietuvius tėvus, leisti savo berniukus į saleziečių Mri- 
giaiųą gimnaziją. Įš pradžių abejojoiųo. Ypač Jpzcfa 
nenorėjo sūnaus išleisti į tolimą kraštą, pas Bežiba
mus žmones. Išnašiai galvojo ir kiti levai. Tada kva. 
Steponaitis asmeniškai nuvyko pas saleziečiui Sugrį
žęs pasakojo, kad jam ten viskas atrodė Ivąrkinga ir 
jis su entuziazmu pradėjo verbuoti vaikus.

Ilgokai su žmona švaistėme, leisti sūnjj ar riciciati. 
čia, Anglijoje, vargiai ar galės patekti gimnazijon, 
bet arnoto kai tikrai išmoks. Italijoje ifiolfyiuįAi, atro
do, visi lietuviai, savi tautiečiui, tad kplbps tikrai ne
pamirš. Vaikas ten baigs gimnaziją, jeigu norės ir ku
nigu taps. Vilboras pamaldus berniukas, kas rytą, ei
damas mokyklon, nepamiršta užsukti į bažnyčią. Jis no. Jeigu |aip, tai kam pasak?įėjimui pvąvtfčjna t**’

vizijos viršininkus. Matyt, kad 
graikų prekybas įr ‘ transporto 
laivyno karaliaus palikimas dūk 
rai bandoma penintį taikiu bu

• Višta ižperi viščiukus per 
21 dieng.

bereikalingas apklausinėjimas. Buvau ir esu tikras, 
kad Elytės Mepraėrię dėl tą, kad ji gimusi užsienyje ir 
nei ji, nei jos tėvai -nebuvome britų piliečiai. Tas mano 
įtarimas netrukus pasitvirtino, kai. buvo priimtos dar 
dvį mergaitės anglės po mano pasimatymo su virši
ninke.

Nusivylkpas, nors didelis,“ nepakeitė mūsų nusis
tatymo dokters Švietimo reikalu. Jeigu nepriima kata
likų mokykla, teks ieškoti kitokios. Netrukus tokią ir 
suradome. Tai buvo Cliff Grange School, prestwieh, 
netoli Manchester)©. Tai nedidelė, privati gimnazija, 
kuri primidavo mokinius be tikybos ir pilietybės skir

ti a tą Ely- 
įr tuojau

tumo. Pasikalbėjus su viršininke, sutarėme 
tės egzaminams, kuriuos ji lengvai išlaikė 
buvo priimta. -

SA-LFORDO VYSKUPIJOJE
Suradę Elytei gimnaziją, atsikvėpėm, 

gani. Vieną vakarą mus aplankė kun. Vai.
Bei neil- 
Kamaitis, 

kuriam papasakojau visą istoriją. Juk tokia vienuolių 
elgsena nepriimti katalikiškom Biukyklon mokino 
dėl to, kad jis svetimšalis didžiausia diskrimina
cija, kuri gali žmogių atstumti nuo katalikų tikėjimo, 
jeigu jis nelabai tvarte * 

(Bus daugiau)

Moredav.



na. k. g. balukas 
AKUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
“ 4442 fį, RytaU R3. (Crowford 
Msdiwl *AI*ib). Tol. LU 5-4446 

Priimu ligonius pagal susitarimą.
Jei ĖMrtĖUiepia, skambinti 374-8004

Mažeika S' EvansBE 3-5893

CICERO

Rockford, Illinois

EUDEIKISDAIMID
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

'intoš fr kiti -yiminšs

CYCLE TIPS

MAUJtlMO^ CHICAGO a,

frAlNje iEIMOS VĄJ.ĄNDOS 

YifOf Ar«er»A*N S WOPA,
NARIAI:

CkiexftM
Lists vi^
Laiiotuvię

%rttlorii
A&tociacijo

AMBULANCi 
PATAtNAV' 
MAS DIENA 
It NAKTL

ENERGY 
WISE

Change'^*® Gil and 
filters every 3DQ0 to 
6XX»miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bofn Leserf

Libanui bus primesti dabartiniu 
metų ybane kovojantjiei pales 
tiniečiai. Išėjus Sirijos kariams, 
turės pasitraukti iš Libano ir 
palestiniečiai.

t ¥vd«|t A|4m» "Dsukvr 
Tslsfc: REmfočk «4U 

7159 S».'MA'FLlWSbft AVI 
CHICAGO,*0629

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

<Mai«m)> 
«7T«M89 

(We>

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEtTD 
DALYSE.

INKSTŲ, PŪSLĖS lD. 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai. antrtu. 1—4 popift 

ketvirto. vak
Ofiso ftlef.: 776-2880 >- 

Kuidinęiiof tsUAt 448-5545

— Libano prezidentus Sarkis 
pareiškė, ka Sirijos kariai turė
tų važiuoti namo, nes taikai jie 
jau nenaudingi. Taikos palaiky 
ti jie nenori ir nepajėgią.

— T7rietis gąli pareikalauti, 
kad Sirija pirma pasitrauktų iš 
Libano, o tiktai vėliau pradėti 
derybas dėl Golan aukštumų.

— Prezidentas Sadatas pareis į 
kė, kad David vasarvietėje pa- j 
aiškėjo ir kitos taikos galimy- | 
bes. Izraelis yra pasiruošęs at- Į- 
sisėsti prie bendro stalo ir svare t 
tyti Golan aukštumų klausimą, | 
jeigu Sirija bus pasiruošusi toj 
kias derybas pradėti.

CICERO L. M. Z. KLUBO 
GEGUŽINI

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

— Libano prėzidėntas parėiš-Į 
kė, kad ■ ji ’• niekuomet - nesieks 
pasirašyti jokios taikos, įįeigu

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS 

m Po. LJTUANICA \VENŲE. Phon*: YArii 7-344D

DR, PAUL V. DARGIA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westch*«t»r Community klinikos, 
... Medicinom dlmktonoi

6. Hanhefm Rd., Westchester, IL
VAluVDOS: 3—3 darbo dienomis ii 

Uf antis šeštadieni 8—3 vai 
Tel : 56^-2727 *rba 562 7>2B

pluyį^ ^r^jpriaį Julian ir Toorman. Tel. 963-0497

-e tfci žlnolfc asnuente, kurie 
lėtų araumky H NmjJtetafts, ^ra-

vaito nemokamai

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

Svečių prisiriikko labai daug,1 
gal'pern ražai dalyvavo klubo 
narių, /Kaip kiekvienoje orga
nizacijoje, taip rr šiame klube,; 
vieni dirba nesigailėdami lai
ko ir prakaito^ o kiti tik nau
dojasi ėštffoo vatais, jie yra'; 
klubo narių sįrašuose,. Jjc t 
į uos galima 'skaityti k^ipd 

m irusios įietos’1. Laikau’.bū
tų /kad7 ir “mirusios stelos*; 
•atgytų iri nors truputį padir
bėtų kiurio namtetk-H/ -ger-o-

' — Prezidentas Carteris. sako 
kalbas S. Carolina mitinguose, 
kuriuose ptsigiria apię, pajėgumą 
suvesti 30 rpetų ^kpyojusį Egip 
ta ir Izraelį. *? Į. ' ’ *

Hrtcrrv ^R tLAPUMO TAKU 
CHIRURGIJA 

695-0533

Check your spark plugs every few thousand miles. They 
tell you a lot about how well your motorcycle is performing. 
If the electrode tip has strange deposits, check with your

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayHU 3-46 7J

rule of thumb —spark plugs 
cost less than most engine 
parts. When in doubt choose 
a colder range plug. A plug 
that’s too hot can cause 
considerable damage to the 
internal parts of your engine.

Just as a heart beat can 
tell a doctor about his pa
tient’s condition, the spark 
plug tells the motorcycle 
owner about the conditions 
inside his engine.

Take your plugs out o»tce 
in a while and take a look at 
the electrode tip. Strange de
posits and corrosion on the 
tip can indicate problems 
that could eventually ruin

BUTKUS - VASATTIS
1446 -So. 50th Av>„ “Cfcfto, HL Phone: 'Olympic Z-ltfto

GEORGE F. RUDMINAS
Stif S«. LITUAN1CA AVK Td.; TArA. MUS-tUS

•'Ieik©kite pero, ne pikto, kad būtumėte gyvi", — ĄmoM 5:14.
Aidžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

dr^ugstės. Norint įstati j šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuode* 
mių nešėjas. Tokie ištikimį ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gąr- 
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik? 
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

nūdienio iki tJerirt/dlenlo 3:00 
—įįJO vri. 'fofttadiemais
irJekmaąfehiaU hųo &30 iki P:30

D IdŽIeuf tat ktrflhj 
pciirinkimaa
ftartum Cėw fį£

^riLNORMANĄ 
Įf®SkjURSTEIN>

WIWPEDA^?ROTEZ^TA£ 
Ai? Aparatai -Protezai M4cL han- 
wW 4aiai Specie U pagalba Ljjoms 
«> ‘g ’.V
V«L- %—8. -«ė«»djeniaiZ9—J
28M W0T63rd St. Chicago. Ėl 60624 
į PRwpfcf S-5OĖ4 ■■

TRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACXAWId)

24U WEST GMr BTRKrr - fUųrtbtk Y-H»
MH WEST 23rd PLACE > Vllthh 74171
iloSa SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HUH UI a7M41»

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Gegužinės luętu vyko “mo 
Ifruų lėkščių” saūdyiho yaFžy; 
bos tarp East čikAgns it Cice
ro 'kttrbti ekipų, tyrm ’ čice- 
riebiai lajinėj©. I>ąiniėl6jains 
buyo įteiktos trofejos.

tŽc to, šachmatų mėgėjai ga 
įėjo išmėginti -savD .jėgas su ži 
no;nų ipek^ri^ P
rautvaišu.Ten, kur vyko šach 
inafų varžx*bps — vĮc^gafavoi 
abs^ittrfrpė Į^n visas dė
mesys btrvo nukreiptas į šach 
matų lentose išdėstytas figū

^*as.,
Sayiybri persirijus į vakarų 

pusę, buvo dovanų .p^sĮprsty 
m as, kurį pravedė kfabo pir
mininkas V. Nhr:kevičius. ( 
-Mniėjhniii snmikMas dova- 
m?s tvarkė V. Vanagas.

Dar norėjai gegtrž4nėje pa 
būti, bet per garsiakalbį pra
nešė, kad ahmžiavusieji ’auto 
busu tržimhi vietas, nes busas 
tuojau išvažiųojį. Vjskų pali

kęs, nespėjęs net su kai ku- 
ątsiyeilrinU, > skubėjaui 

prie autobuso.
Kaip ten toliau buvo — ne

žinau, girdėjau, kad wieli sve 
lėliai dar ilgiii nenorėjo skir
stytis į nainubius,nes visų nuo 
taika buvo kuo puikiausiu.

š. m. spalio 1 d. klubo na
riai su šeimomis šaudykloje 
keps ant laužo avinų, Jei bū-! 
siu ,tai parašysiu ar gerai bu-į 
vo iškeptas ,o gal ii* išduosi u | 
paslaptį, kas yra avine kepi
mo specialistas-kulinaras.

A [f. Gailaus

As you become more 
femHiar with your bike and 
its operation the miles and 
hours of tup need to be ba
lanced with a little care and 
maintenance.

The spark plug is the fo
cal point of engine efficien
cy, according to authorities 
at Kawasaki Motors Corp., 
U.S .A., from their Santa 
Ana, Calif., headquarters. It 
is the final link between the 
electrical and mechanical sy
stems which ‘fpakes your 
motorcycle run efficiently. 
The right spark plug can 
make your engine run better, 
and a quick check of your 
current plugs can tell you a 
lot about what’s happening 
inside your engine.

First a little terminology. 
The insulator protects the 
electrode inside the plug 
which carries the charge from 
the plug wire into the com- 
bustioo chamber. It’s the 
long, white, tapered, porcelain 
tip that sits outside the en
gine. The plug base screws 
into the engine head^ and the 
electrode protrudes from 
the bottom of the plug. The 
heavy wire which is bent 
toward the center elect nodes 
is called the side wire or 
ground strap. It catches the 
spark which ignites the fuel 
mixture during combustion.

Depending on Your par- 
tieular riding conditions, a 
different plug can make a 
big difference in the perfor
mance level of your engine. 
A <5hot plug*’ bums the fuel 
nt a higher temperature and 
is wmlly recommended for 
engines with low vompres- 
aion or those with modified 
bends, another factor Miich 
lowers engine compression. 
A ^eold *^ug'’; ^UI .*hake 
yotft ^gine tun cooler and 
Wtpslhe engine run smooth
ly dh long disUQce trips. 
Your owners manual or 
franchised dealer will re
commend the proper jplug 
for your specific needs. One Kawasaki dealer about repairs 
į - — « į i tna* W * «—

GYDYTOJAS ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rt StfM) 
Valandos pagal suMtanm*.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRI6TAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2411 W. 71 St. Tai. 737-5149 - 

Tikrins, akis Pritaiko akiaius ir 
, . “contact lenses’”

VaL agal ‘susitarimą, uždaryta tree

STTSrRrvKT^ri 
PR t NEŠIM A i

Uetuvos Pensininku Sąjungos val- 
dvha. kv’ęč’a Sąjungos narius ir no
rinčius įstoti naujais snariais, i susi- 

k’^'-’s jwks rugsėjo (Sep
tember) 27 d., 2 vaL p. p. Gage Field- 
house, prie S įr 55--gatvės.

JOSEPH SKEIVYS.

š. m. rugpiucio men. 20 d. 
Cicero Lietuvių Medžiotojų ir 
Žuvaufeojų klubas savo nuosa 

a _________ ___ -voje šaudykloje, prie Antioch,
r • LEONAS SEDBuTISj III., surengė gegužinę.

Oras pašrtaikė labai geras. 
Jau iš ankstaus ryto virtuvės 
vcdšjąs A. Vjtkaitskas su savo 
štabu ir baro vedėjai V. Stri
kas ir J. GvHdys sušilę dirbo, 
kad isalkusieįi būtų pamai
tinti, o išlroskusieji —- pagir
dyk. Jų darbas sunkus ir ne
dėkingas, ?bet •pasin’žinras ir 
geri norai viską nugali, verta 
ir pavargti dėl klubo gero-

MOVING
Apdrtuftis perkrtutfymat 

U įviiriv *tttvmu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 3764996

Mirė 1978 m. rugsėjo 22 d., 10:00 v. v., sulaukęs 67 m. 
amž. Gimęs Lietuvoje, Jūsiškių km., Radviliškio Nemu
nėlio vis. ^Biržų apskr. Amerikoj išgyveno 27 metus.

Paliko nuHūdc: brolis Petras su šeima, mirusio bro
lio Adonio šeima, Lietuvoje liko 2 seserys — Daratytė ir 
Matilda su šeimomis, įnirusio brolio Jokūbo šermia, taip 
pat mirusių seserų Birutės ir Al vinos šeimos, daug pus
brolių ir pusseserių bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas JuliairFoorman koplyčioje, 304 j- _
No. 5 St., Rockford, Iii. Atsisveikinimas antradienį 7-8 v.v.

Trečiadienį, rugsėjo 27 d., 10:30 v. r. po apeigų bus 
lydimas iš koplyčios į Greenwood kapines.

Visi a.-a. Jono šerno giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai -kviečiami dalvvauti laidotuvėse ir suteikti 
;• '* JT'jam paskūliflf patarnavimą ir atsisveikinimą.

V .b JiS .-l - • Nuliūdę lieka: - , ' t ■

DR. VYT. TAURAS
> Gydytojas ir chirurgas 
Bwx?r» pratolka, »pe* MGTERJ flgci

OfiM* 2652 WES? SERGĖT
Tt!. PR 3-1223

OFISO VAL.: pinu- antram, trečiaC. į 
r peakž. 2?4 ir 6-3 vaL vak. Sįjtadie- 
-his 2=4- vsL' popiet ir tta laikt

; . pagal suaitarinų.

Spark Plugs Tell How Your Engine Is Running 
your engine. You can spot 
trouble before it gets out of 
hand by just following this 
process.

If your plugs seem fouled 
or deteriorated, check with 
your franchised dealer. The i 
experts at Kawasaki know 
that your engine will run 
better if it is well timed and 
has the right clean plugs to 
give you the performance 
that the bike was built for.

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

PERKRAUSTYMA!

, moving
Leidimai — Tolina aperauda 

: - ŽEMA KAINA 
t iBRiNAS



TRUMPAi

Waller SlrikaiUa iš Pik 
zen apylinkės išsikėlė į Midlo
thian <ih:cHgus picKr.kariuu 
s c. pirmiausia jis pasigedo 
Naujienų, kurių ten krautuvė
se negulima gvuli, ne^ten ma
žu i lietuvių Penktadienį ji; 
skambino administracijai

‘ jn Parko, lietuviškos spaudas 
bendradarbis, veiklos apviin 

? kfje bei visuonienėįe, atsiuntė^ 
: specialiu laišku $10 nuką. P.

1 /‘.urinaviėius urliųotc $2. Tos 
apyliiik s tautietė užsisakė^ 
NuujAiu.s 6 mėiL, bet pavar
dės prašė* neskelbti. Dvkui vi-

Mums merits o sesta o *ni V ;

Naujiem: > buvo je pašto <h zu
it* jc. Dėkui už dėmesį Naujie-Į 
nc:i:s.

Stenini R, Kasiai iš Wil 
lew Springs, Ill.r be -raginimo 
prrltsė pre mtemr Uą ir ta mpru 

parėmė jų leidimų au
ka. Dėkui už auką ir už anks
tyvų prenuim ra(G3 p atęsi-
nia.

Walter Germantas, St. Pcį 
tcrsburg Beach, Fla., atsiuntė] 

Money 
dol. pre 

o penkinę pridedu

Antanas Rakštelė

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, tame — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

» ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerfdentas x
2212 W. Cermak^Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

(

r

orderį $35 sumai 30 
numeratai
už tai. kad dėl mano neapsižiū 
įėjimo jūs turėjote (leryti be
reikalingas išlaidas, rašant 
man raginimą, šiais laikais 
laikraščiams yra sunki: verstis, 

todėl mes turime padėti Jums, 
mažinti išlaidas ir taupyti lai
ką”. Dėkui už laišką ir už au- 
kų.
— A'. Bagdonas iš Plymouth,) zi,n”e 

Conh., apmokėdamas pienu?, 
meratą, tarp kita taip rašo: 
“Apie Naujienas ir jų darbuo- 
tojus vėl p raplipo 
gausia 
kreivai nušviečiant apie Ame
rikos Lietuvių Tarybų ir jos ve 
darnus darbus. Dėlko taip Nau 
jienas puola? Dėlto, kad jos 
nemaskuoja melagius ir ben 
d rad arbi a u to j u s”. šia p roga
siunčiu $10 Naujienų para
mai.” Dėkui.

Danguok’ Jurgiditnė Dėl
ei I. Mieli., dalyvavo Fordo 
irbtuvių darbininkų ir tar
nu toj ų suruoštojęėįinęno pa

rodoje. Už aliejinį paveikslą
“Renesansas” jai buvo įteikta 
1-ji premija. ' j

Dr. K. Robeti^, Amerikos 
Lietuvi ų Ta rybos 'pinu i nin- 
kas. Sr valdyboj nariai — T. 
Blinslrubas, dr. L. Kriaučeliū- 

jnas ir dr. K. Šidlauskas, daly
vaus Detroito Lietuvių Orga- j 
nizacijų Centro (DIX)C) ruo-į 
šiamame palitiniame simpo- 

spalio 15 Kultūros

CICERO JŪRŲ ŠAULIAI Gubos

melai su
pagiežos1 priemaiša!

Š. in. rugsėjo men. 17 d. j. š. 
Ašoklio bute, įvyko Cicero 

š. kuopos ““Klaipėda” valdy
bos posėdis. Buvo detaliai ap-

— Sol. Gina Capkai&kienė iš tartas kuopos tradicinio/ “švy 
Montrealio pakviesta dalyvau tūrio” baliaus rengimo reika* 
ti Dievo Apvaizdos parapijos las.
bankete ir penkerių metų su-j 
kakties
d. 7 vai. vak. Kultūros centre, 
Detroite.

pos valdyba i? revizijos komi 
sija.

Po posėdžio kuopos vice- 
pirm. A. Ašoklis visus pakvie
tė prie vaišių stalo. Nors jo* 
žmonelė sesė Onutė Ino metu 
buvo išvykusi į Europą, bet 
Augustinas, nors ir vienas bū
damas, parengė karališkas

R. Latožlenę, tel. 652-8137, J 
Dekeriui, tel. 863-8861 arba ha 
liaus dieną tiesiog į salę, i

Bilietus iš anksto galima 
gauti pas J. Dekerį arba ba
liaus dieną prie įėjimo.

Toliau kuopos pirm. K. Mill vaišes. Ačiū jam.-

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptumė, 3 automobi
lių gąrąžąs, 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 hutai po 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lusurance, Income Tas
2951 W. 63rd St Tek 436-7878

6

M. L. S.

KAS VERTINGA
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.

z 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.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

.... Balius ivvks spalio men. 21minėjime rugsėjo 30■ ~ K s- d. / val. 30 imiL yak- Šaulių
- Namuose. Virtuvės, baro ir sa 

j lės tarnybos pasiskirstė pa>
— A. a. žurnalistas Vladas reigomis.

Selenių LŽS Detroito sk. pir-* Kaip kiek viliais metais, taip 
alininkas, Balfo direktorių ta^ ir šiemet baliaus metu veiks 
rybos pirmininkas ir daugelio’ laimės šulinys. Galintieji lai- 
organizacijįi veikėjas, mirė, mės šuliniui paaukoti dovanų.

— Antanas Marma iš Brigh- rugsėjo 20 d. po ilgos ir sun*{. prašomi iš anksto atnešti pas

Al/*. Gailius

• Didžiausia kirpykla. yra 
Norris Barber Shop, Houston, 
Teksas, Joje dirba.60 tarnair 
tojų.

ALTai 
$30.00.

nesenai iNAUJU SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir 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 reL 
kalų renesanso. .

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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

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

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talk^.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimu ik&Itytoju reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomls.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

> Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL

Pavardė ir vardas __________________ __ _____________ _ ___________

Adresas

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo______________________ , kuris
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas_______________-___________________ _____ _

Adresas______________________ _________ ~ 

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo ja j aus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujiem;
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL

1 U. ■ -T^r f m

Pavardė ir vardas ’__________ - ___________________________

Adresas__ _____ _____,___________________ '

• Platinimo vajaur proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rasipa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

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

Adresas----------------------------------- -------------------------------------------------

Pavardė Ir vardas ---------------------

Adresas - --------------------------------------- ----------------- ---------------------------------------------

Hvardė ir vardas______________________________ ?

4 (retai ------------------------------------ —- 

kies ligos. Liūdėti liko žmona, 
sūnus, brolis ir 3 seserys. Pa
laidotas Holy Sepulchre kapi
nėse, Detroite.

AR NORITE PASIDARYT!.
‘ VADOVU?

Kaip patapti didžia asme
nybė? Pirmūbju’H’ daVgum(6s 
tarpe) , /

Pasiklausykite ?“Gerosios 
Naujienos ’Lietuviams” šį ant
radienį, rugsėjo 25 dieną, 9 v.
15 min. vakare, radijo banga 
1490 AM per “Lietuvos Aldus’^

Pareikalaukite . knygelės —: 
“Kaip atgimti iš naujo”. Mūsų 
adresas: Lithuanian Minist
ries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454. (Pr.) _ - ■ j ~ ? J

kovaitis painformavo apie 
kuopos leidžiamos kun. dr. J. 
Prunskio parašytos knygos 
reikalą. Knyga jau baigiama 
surinkti, ir šių metų pabaigo
je išeis iš spaudos.

Aukų paskirta: 
550.00, BALF’ui —

Į kuopą įstpjo,
Ameriką pas savo šeimą atvy. 
kęs, Sibiro kankinys Aleksan
dras Škopas.

Į kuoops leidžiamą knygą 
norima įdėti kuopos . narių 
bendrą nuotrauką. Tam tiks
lui, s. m. lapkričio mėn. 19,d. 
3:00 vaLrpp pietų, Cięeręję Šv. 
Antano ’parapijas,,.salėje , šau- 

Jdamas kųojjpg yisputjnis — 
mėtinį siisu-inkįmąs,t šauiiaį: 
les/ turintięjįf. ^uniformas, 
dąlyyąųja /c -uniformuoti, no
rimą^ kad nuotraukoje būtų 

^kuo daugiau uniformuotų sau 
■liųė; “ ė

— Sinajuje gyvenantieji izra 
elitai siunčia protestus Beginui, 
jiė nenori palikti išdirbtą žemę, 
namus.

Be to, kadangi, 
susirinkimus nėra 
lengva sušaukti, tai 
kimas bus meti jus (nors tru
putį anksčiau sušauktas) ir 
jame*'bus renkama nauja kuo

visuotinus 
jau taip 

šis susirin

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali datų 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse >:Welb 
peižiūrėta* <4Suauvo*r ;7: išleista 
Įmy|a — 
^Su^ęgąliškomis,. formom!* y*? 
^Knyga su formomis- gauna 
M /Naujienų’ adininįstracijpj 
Knygos kaina 83„ Su legališko 
Hafsted St, Chicago W 60608. 
mis“ formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde | 
riu siusti: “Naujienos”. 1739 )

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

MARIJA NORI
wes Weft ink St, Chle*S0, m M62» • Tel WA S-Z7X7 

SMellf Mxl rinkimu *•<*•< rOIJ«t bralriy pt^kiv, Į
MAISTAI I] ĮUROFOf SAMULIU. ''

SIUNTINIAI ] LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAHOUfTTI GIFT PARCILS HIVKI 
LM1 W. «9th Mį CblcMW. III. fOilf. — T«C WA S-Z7T7 

33X> S*. tf, ChlcM*. HL «aMW. — T«L tS44JM 
V. YALAMTIWAf Į, . * .

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIQNYTE,

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. 7111 Street, Chicago, Illinois 60629
Tolei. - 778-5374

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAIKYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava. 

Tai. 927-3559

HELP WAhTFED — MALE 
Da'rbininky Reiki*

42—K M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $93 p&smečfuf lutomobllie 

L Jakuty apdraudimas pensininkams 
Kreiptu

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 Waljcer Rd. i 

į Hampshire, Ill.

BOBST MACHINE OPERATOR

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

. Call DICK VALES
_ 826-5800

4^ 4M5 ASHLAND AVI. 
523^775

TREMENDOUS" TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED 

•A PRESIDENT!
Many Presidents have been 

elected with thezhelp of a slogas 
that caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding’s “Back to Nor
malcy”; Roosevelt's “New Deal” 
But it was a slogan coined from an* 
insult that rolled William Henry 
HamJRo into the White’House.

This is the story: Martin Van 
Buren was running for re-election 
Id 1840, 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 tu log 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob-

became the “log-cabin, hard-ddez 
candidate,” his military exploit! 
were acclaimed and the enthusiaxm 
of the people rallied to the picture 
of the ragged 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 
waa a hearty one, and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
their candidate. On one occasion, 
when Daniel Webster 'wa> speak
ing ■ rally in Harrison’s behalf, 
he became ao exated that he acta*

‘ The Hog-cabin, hard-dder* cam
paign became «o popular Har-

•ėtad m * boatnertag and bad 
nJije^d the opposite of in inliD- 
tiocL
‘ Is mere recent

Mnbbec*

184G, a few dropf of

INDUSTRIAL MECHANIC
Various starting levels depending on 
experience. Duties include fabrica

tion, equipment repair and preventa- 
f tive maintenance utilizing multiple 
| craft skills. Second shift. Excellent 
1 wages & benefits.

Apply in person or call 
474-7000.

BEE CHEMICAL CO.

2700 — 170th 
LANSING, ILL.

An equal opportunity employer 
M/F

siu 
ga-

P. NEDZINSKAS, 

Chicago, III. 60632.

Ml Frank Zapolii 
J20I14 W.TSfh St.

GA 4-U54

LAIKRODŽIAI Ir MANGINTMS^ 

PirdAVinus ir Tiiiymu 
2646 WEST 6Mi STltin |

Up*|e MMI.4 į

IN LIFE

HELP WANTED — FEMAL1 
Darblnlnkiy RelkU __

OFFICE GIRL FRIDAY

M. i I M 
Notary 

INCOME TAX 
4259 S. Maplewood. 
Taip pat daromi 
iškvietimai, pildoi 

šymai ir

REIKALINGI DALIŲ 
SURINKĖJAI
(Assemblers)

Nuolatinės pozicijos yra 
lomos garsinimo lirbinių
mintojo ^Cardhord assemb
ly’’ ir pakavimo skyriuje.

Labai geros darbo sąlygos 
<ir kiti priedai pelnu dalini- * 
mosi planą imtinai. į-

Turi suprasti ir kalbėti ang-jMust type. To work in Purchasing 
liškai. *
“ POSTER PRODUCTS, Inc. 

3401 W. Division
Skambinti E. A. Henericks 

angliškai.
Tel. 252-0107.

Department Varied duties.
CALL BERNICE 

826-5800

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
I Reikia Darbininkę ir Darbininkių

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir P0113111- 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are

PART TIME BAKERY 
COUNTER HELP NEEDED

2 % day week Back room duties al
so. Bakery shop experience prefer
red. Cashier register experience im-

• Havajų salos užima 6,424 
kvadratinių mylių plotą. Ma 
žesnės yra tik Rhode Island, 
Delaware ir Connecticut vals
tijos.

I. 798-4747

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE* Use only as 
directed The medically proven 
creme for 
itching. € I____ _____ _Bi<OZE\K

, — NAUJIENOS, CHICAGO t, IU, Monday, September 25,-1978
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