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JAV NESTATYS IZRAELIUI AERODROMŲ, JEI BEGINĄS NEATŠAUKS KOLONISTŲ
Izraelio parlamentas yra pasiryžęs patvirtinti 

^ valdžios pristatytus susitarimus
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Carteris pranešė Iz

raelio vyriausybei, kad JAV vyriausybė nepadės Izraeliui staty
ti dviejų aerodromų, jeigu Izraelis pakeis savo nusistatymą ko-’ 
lonistų atšaukimo iš kairiojo Jordanijo kranto žemių. Preziden-. 
tas Carteris įteikė Izraelio'delegacijai aišką, kuriuo JAV vyriau
sybės vardu' buvo pasižadėta pastatyti Izraeliui du aerodromu, 
jeigu Izrelis pildys taikos pasižadėjimus. Izraelio .premjeras pir
mas pradėjo keisti Jordaniją liečiančius kolonistus. Beginąs bu
vo-prižadėjęs nestatyti daugiau kolonijų 90 dienų laikotarpyje, 
bet vėfe.u jis-jas statys.

Planuoja Stiprinti j Amerikos prezidento ir sekre
Sqmqlijos kolonijas

TELA VIVAS, Izraelis. J-Prem 
j eras Beginąs pareiškė, kad Iz
raelio kolonijos iš Samarijos ne 
bus atšauktos. Tą patį patvirti
nę Izraelio užsienio ir karo mi 
nisteriaį, kurie dalyvavo pasita 
rimuose. Atrodo, kad Izraelio vy 
riausybė yra pasiruošusi pildyti 
visus“ ’ susitarimus, padarytus 
su Egiptu, bet ji nesirengia da
ryti-nuolaidų Jordanijos kara
liui ir paletiniečiams.

Vakar spaudoj e paskelb

toriaus Vance patarimo, bet ne 
klausė Egpto ministerio ir parei 
gūnų. Sadatas jaučiasi, kad jis 
pradarė duris taikos deryboms 
Jordanijai Jr palestiniečiams. Pa 
lestiniečius atstovaus Jordan! j o 
j e gyvermančių arabų rinkti asto 
vai, bet ne teroristas Arafatas.

sustiprinti. Prezidentas Sadatas 
ųgiasi, kad jis išsiderėjo.dL 
'-nuolaidas.- ^Egiptui, o dėl 

i jos žemių tegu. rūpinasi 
įs jordąnięčiai. Sadatas su-

d^y jiems sąlygas tartis su iz- 
raSitais ir išspręsti-pačius svar 
b&hsius dalykus.

• -1—? - į .
aI Sadatas'aiškina ' 
/Sūtėrfį egiptiečiams 
"^klRAS," Egiptas/ Prezi-

- dėįtas Sadatas-antradienį aiški 
no fegiptiečiams naujai pasirasy 
tas Nutartis su Izraeliu. Jis džiau 
gjdii; kad-jam pavyko taikiu bū
du išsiderėti iš Izraelio veik vi
sas Sinajaus, pusiasalio žemes. 
Jis patenkintas, kad Izraelio ka 
binetas patvirtino susitarimus ir 
patarė parlamentui juos patvir 
tinti. Tai reiškia, kad Izraelis at 
šatiks visas savo karo jėgas iš

■ Sinajaus, išskyrus nedidelį Ga
zos sklypą. Gazos klausimas bus 
svarstymas kitose derybose, kai 
bus svarstomas palestiniečių 
klausimas ir-taikos sutartis su

Vokiečių policiją 
gaudo teroristus

DORTMUND, V. — Vokietija. 
Praeito šeštadienio vakarą poli 
cijai pavyko sužeisti ir siunti I 
du Baader1 Meinhoff grupės 

nušovė ’vieną polichinką’. Prieš 
tris savaites “ -policijai “ pavyko 

‘Diu^ldorfe rlusaUtiJterotšlUhVil 
ly .Petėr Schcli. Polidlja. j’ūbs'šū- 
rado'kelis, adresus, kure nuvedė 
pas kitus teroristus.

Praeiitą šeštadinį policijai pa 
vyko du yteroristūs sužeisti ir 
suimti, bet vienas pabėgo ir pa
sislėpė. Nustatyta kad jis pa
griebė užmušto policininko re
volverį. Be to, vienas teroristas, 
paleidęs savo automatą, sunkiai 
sužeidė vieną visai nekaltą vyrą 
ir moteriškę.

Britų policija, suimdama vie 
na vokietaitę, rado pas ją kelis 
adresus, kurie padės nustatyti 
besslapstančius Baader grupės 
teroristus.

Rusų sproginėjimai 
kelia žemės drebėjimą
ROMA Vokietija. — Sovietų 

valdžios daromi atomo bombų 
sproginėjimai, daromi giliai že
mėje, sukelia žemės drebėjimą,JcndBiuja. i . - -tvirtina vokiečių mokslininkas Sadatas nenorėjo pasirašyti-» I Heinz Kamnski. Jis įrodinėja, sutarties, kai klausimas buvo pa A

t___ ________ __ J kad kiekvienas atomo bombos
sprogimas palenkia minkštąjį 
žemas klodą. Kai vieno vieto
je] is paspaudžiamas giyn, tai ki 
toje vietoje jis prvercia ėemės 
paviršių pakilti ir kristi žemyn. 
Kalnuose pravesti rusų sprogi 
nėjimai galėjo iškelti žemę so
vietų pasienyje ir užmušti 26,000 
turkų.

liktas Izraelio parlamentui nūs 
pręsti, bet amerikiečiai jam pa-, 
-tarė rizikuot ir pasirašyti. Sada 
to patarėjai, patarė jam nepasira 
syti, bet jis nepaklausė ir pasira 
šė. Jei parlamentas atšauks ko 
lobistus iš Sinajaus, tai Sadatas 
bliš laimėjęs pačią didžiausia di 
plomatinę kovą. Sadatas paklau

KALENDORfiLIS
Rugsėjo 28: Lijoba, Valiovas, 

Visgirde, Vytė, Tautvydas, But
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Prezidentas (karteris mokėjo i visuomeninį darbą įtraukti sava.žmoną.Rosalyn. Pirmoji 
diplomatinė jos misija buvo Pietų Amerikoje. Ji įtikino Brazilijos-seną generolą artėti prie de
mokratinės santvarkos, nes ji tautai v ra geresnė ir pastovesnė.

• . ' < Ja 'KINIJA NUTRAUKĖ PASITARIAU IS SU ;2 WKOMUNISTINE VIETNAMO VALDŽIA
-   _ *■' -

f Sovietų valdžia privežė į Vietnamu naujų 
modernių ginkTų kovaj ^ęsti - .-f •

— . '. . A . ■•C1

PEKINAS,linija:'Praeitą antrachenį Kinijos-vyriausybė 
nutraukė višuš’p^ši^rimūš1^ komunistine Vietnamo vyriausybe, .

WASHINGTON. Du kongrc 
smanai kaltinami i už neleisti' 
nūs veiksnius — v — apklaus! 
nejauti; Tvienas federaNhic 
grand jury,—antras paties
Kongreso; sųdary to§ grupcs 
Danięl Flood P.Mr <£ąltr

kai-derybų' mėti!; Vietnamo7 atstovas:be pagrindė pradėjo įtarinėti namas trimis melagingai^ ;paį 
Pėkno vyriusybe. Kiniečiai vedė derybas su>Vietnamo atstovais liudijimais, ir .John J. McFall 
dėlJpasienio ihcidehtų Ir dėl 160J)OOxkniečių likimo kuriems Viėt. (D. Calif.)., Atstovų Rūmų Ko: 

mitelo kaltinamas priėmimu 
S4,000 “dovanų” iš Pietų Korė-; 
jos milijonieriaus Tangsun 

i Parko. Abudu teisinasi ir 'jų 
Į Ccismag paskirtas ’apkričio 28. 
I dieną.

namo valdžios’buvo įsakyta ^kraustytis į Kiniją.

Kiniečiai šimtmečius ramiai 
veno Vietname, ten duoną, užsi' 
dirbo kėlė krašto pramonę ir pref, 
'kybą, ten kelias gentkartes išau-| 
gino, o dabartinė komunistinėr TEHERANAS, Iranas. — Irai 
Vietnamo vadžia įsakė jiems vis Ino šalhas vakar pasirašė įstaty 
ką palikti ir išvažuoti į Kiniją. I kuriuo atėmė visą eilę pri- 
Derybos būtų galėjusios eiti nor vilegijų savo šeimos nariams ir 
malia tvarka, jei Vietnamo atsto giminėms. Neramumų metu maiš 
vas antradienio posėdyje nebūtų; tininkai keliais atvejais kėlė vie 
pareiškęs, kad Kinija sutraukė. šumon pačiam šarhui ir jo šei- 
kąro jėgas į pasienį ir rengiasi į mos nariams teikiamas dideles 
įsiveržti į Vietnamą. Knijos vy- j valstybines privilegijas. Vieni 
riausybė, patyrusi apie tokį nepa • turėjo gerai apmokamas tarny 
matuotą kaltinimą, nutarė i 
traukti visus pasitarimus.

Sovietu valdžia
privežė ginklų

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
vyriausybė įsakė atstovams nu
traukti visus pasitarimus su 
Vietnamo atstovais, nes jie pada 
rė visai nepamatuotus katnimus 
Kinijos vyriausybei. Kinijos vy 
riausybė žino, kad Sovietų S-ga 
privežė į Vietnamą įvairių nau 
jausiu ginklu Sovietų ginklai 
buvo vežami transporto laivais 
ir lėktuvais. Vietnamo vyriausy
bė kelis kartus pasiuntė savo 
karius į Kinijos teritoriją, bet 
paskutiniu metu jie buvo atmuš 
t Vietnamo valdžia atėmė iš 
160,000 kiniečių visą turtą ir va 
ro į Kiniją. Tie kiniečių kilmės 
piliečiai gimė ir augo Vietname.

. eŠachas-.atėmė 
privilegijas  ̂saviesiems 
TEHERANAS, Iranas.

nu- ba, o antrieji naudojosi didelį 
pelną nešančiais bizniais, ša
chas, norėdamas apraminti įkai
tusias tikybinių fanatikų nuotai 
kas, atleido iš valstybės įstaigų 
daug savo giminių ir artimųjų.

ČEKISTAI IR ARTI SĖDĖJUSIEJI DIPLOMATAI IŠNEŠĖ IŠ SALĖS
Skaitė 16 puslapiy kalba, kurioje išniekino 

David vasarvietėje pasirašytas sutartis
NEW YORK. N. Y. — Andrei Gromyka sovietu užsienio rei

kalų ministeris, Jungtinių Tautų asamblėjoje skaitydamas nepa
prastai »lgą sovietų valdžios pranešimą apie paskutinius tarptau
tinius įvykius, sudribo, nepajėgę toliau skaityti ir būtų nukritęs, 
K'igu jo asmeniniai sargai ir netoliese sėdėjusieji keli Pietų Ame
rikos diplomatai nebūtų prie jo pribėgę ir jį prilaikę.

Trijų vyrų vedamas, Gromy
ka buvo išvestas iš salės ir pagul 
dytas 'greta kalbėtojų esančia
me kambaryje. Tuojau atbėgo 
sovietų gydytojai, kurie Gromy 
kos sveikatą visą laiką tikrina 
ir žino dabartinį jo sveikatos 
stovį

Sovietų ambasadoriui gydyto 
jai davė stiprių vaistų ir kelias 
injekcijas. Už pusvalandžio so
vietų ministerio padėjėjai infor 
mavo Jungtinių Tautų vadovy
bę, pranešdami, kad Gromyka 
atsigavo ir baigs skaityti nebai 
gtą sovietų valdžios pranešimą 
Jungtinėms Tautoms

Gromykos raštas buvo ilgas 
ir nuobodus, kaip visi sovietų yąl f 
džios atstovų pranešimai Jis Sar \

BAŽNYČIŲ FONDAI 
PARTIZANAMS REMEI
Pasaulinė Bažnyčių Taryba 

sekmadienį paskelbė apie jos 
specialaus fondo paskyrimą 
“kovai su rasizmu”. Stambiau
sia suma $125.060 paskirta Af
rikoj Pietvakarių Liaudies (Fr 
ganizacijai.

Dvidešimt devyni išlaisvini 
mo sąjūdžai dvylikoje kraštų 
skirs, dalins savo paskyrimus 
ir aukas betarpiškai tokioms 
organizacijoms, kaip Rodezi- 
jos Patriotiniam Frontui par- 

I tizanų karui prieš Ian Smith 
laikinąją valdžią ir radikalu 

^‘Jibęraliį sąjūdžiui, kovojan
čiam už Pietų Afrikos ir Na- 

Vprknineauikos) 
nevo poziciją taikos reikalu. Ji^ • *
perskaitė 11 lapų, bet jam .buvo j 
likę dar 5. Jis kartojo Brežnevo 
pareiškimą, kaltnantį preziden-' 
tą Sadatą už sutikimą pasirašy-

. .. ciam uz rietu Afrikos ir >a-
Afrikos)

ATSINAUJINA “LIFE'

Nuo 1936 metų lapkričio *23 
d. pradėjo eiti daugelio pa

ti arabams kenksmingos sutartis, mėgtas ilustruotas LIFE, kurisI -« , - , - , ■»' z»
Gromyka yra 69 metų 

žiaus. Jis jaunas įstojo j komunisj 
tų partiją, bet jam kilti labai ( 
sunkiai ėjosi. Be rusų kalbos.: 
Gromyka supranta ir gali pakai į. 
bėti angliškai. Jis gali skaityti 
vokiškai ir prancūzškai. bet pro 
blemoms suprasti yra nepapras 
tai lėtas. Jis pats sprendimų ne

am | 1972 metais buvo pasiekęs 5.6 
inilijonų egzempliorių tiražą, 
jau netrukus užsidarė, paaiš 
kino negalėjęs ekonomiškai 
issKersti, užsidarė, bei šiomis 
diehoinis vė1 paisrodė visu sa- 

,vo paveikslų gražumu, tik tuo 
pasikeitęs, kad kaina vienc 
numerio bus pusantro dolerio

- 72^000 VENTILIATORIŲ 
PRIPAŽINTI PAVOJINGAIS

WASHINGTON. Vaijojimo 
Produktų Saugumo Komisija 
paskelbė pirmadienį, kad iš 
apyvartos atšaukiami 72.(XX 
elektrinių kilnojamų ventilia
torių (vėduoklių)) dėlto, kad 
perkaitę ,gali užsidegti. Pora 
lengvesnių tos rūšies sužeidi 
mų komisija pranešė gavus, 
įtariamieji ventiliatoriai yra 
13 ir 19 inčų didumo, gaminti 
Emerson Electric Co.. Vernct 
Divizijos, Columbus, Ind. Tie 
ventiliatoriai gaminti 1973 ii 
1974 melaig ir pardavinčt 
Sears k:, ji! u vės?.

daro, bet studijuoja problemą* kaip savaitinis, bet mė- 
j nesinis.
! Naujojo “Life’’ pirmojo Nr. 
tiražas bus 848,000 su 40 žmo- sovieLų uzsieno štabu, nębe

dinius dėsnius ir gana gerai pa-; koj ,jo kajp savaih.aštls 
žįsta Ameriką ir josios atsakin-j
gus pareigūnus^ Jis netikėjo,Į _ Vakaru Vokietija vie. 
kad prezidentas Rooseveltas bu;nintelė valst bės didesnė vabt 
tų miręs n pareikalavo, kad kars .bė netur.
tas būtų ati arjta ir jam P^r0J kutūrininkams pasikeisti su So 
dytas lavonas, bet Roosevelt,e-Sajunga Rusaj
nė neleido. Jis jaunas įstojo l!tūri„inkų liktai at_
Gudijos komunistų partiją, e ' kb vokiečių ambasadorius, kai 
tiktai praeitais metais uvo 1S“ jam pasjkeitimas buvo pasiuly 
rinktas į politinį biurą. Komu- L

’nistų partijos vadai Gromyka | ______
skaito daug dirbančiu mulu, ku 
ris savo nuomonės svarbesniais 
kausimais neturi. Labai dažnai 
ir menkiausiu reikalu jis atsi
klausia Brežnevo ar ministeri- 
jon passkirto komisaro.

Gromyka buvo iškalbėjęs 55 
minutes, bet savo kabai dar ne
matė galo. Gavęs greitą gydy
tojų pagalbą, už valandos Gro 
myka grįžo baigti kalbos. Jis pa 
reiškė, kad jį paveikė labai sti
prios televizios šviesos, kurios 
kalbos metu buvo nukreiptos į 
ministerį. Arti sėdėjusieji dip
lomatai pastebėjo, kad Gromy
ka pirmiausia pabalo, o vėliau 
rankomis pasigriebė už stalelio, 
prie kurio stovėjo ir skaitė. Dar 
vėliau pradėjo linkti jo kojos ir 
jis užvirto ant stalelio. Tada ar- gretiiną kambarį. Visiems bu
čiau stovėjusieji žmonės ir as- vo aišku, kad ministro sveikata 
mena .sargai-čekistai j j išvfcdė j susilpnėjusl

ir atsiklausia savo viršininkų.
Gromyka turi nuovoką apiel 

sovietų užsieno politikos pagrinl 
dinius dėsnius ir gana gerai pa-jį-;"kaip"'vanrašns.‘

Sadatą siūlo 
taikos premijai

LONDONAS, Anglija. — Kon 
servatyvių partijos narys Pat
rick Cormak. jau kelinti metai 
atidžiai studijuojąs tarptautinės 
politikos ir taikos klausimus, 
priėjo išvados, kad šų metų tai 
kos premija turėtų priklusyti 
dabartiniam Egipto prezidentui 
Sadatui. Jis pirmas drįso skristi 
į priešo žemę ir pasakyti Izrae 
lio parlamentui apie taikos rei
kalą ir sąlygas. Sadatas gynė ne 
tik Egipto, bet visų arabų tei
ses. Sadatas, pasirašydamas tai 
kos sutartį su Izraeliu, atidarė 
duris taikos deryboms su Jor
danija Jr palestiniečiais.

— Praeitais metais vidutiniš
kai kiekvienas japonas uždirbo 
6,005 dolerius į metus. Ameri
kietis uždirbdavo 8.715 dolerių 
į metus. Buvo daugiau uždirbam 
čių ir mažiau.

— Romos imperioje geriausi 
kelių statytojai buvo dabartiniai 
bulgarai. Jie turėjo keliams tin 
kamo juodo akmens, kuris dar ir 
šiandin vietomis tebestovi.

— Piatigorske sovietų saugu
mo policija suėmė du adventis
tu, pradėju. :’is rusams pasako
ti, kad jų religija esanti gilesnė^ 
negu sentikių ar komunistų.

— Washingtone plinta min
tis, kad prezidento žmona Ro- 
zalyn yra įtakingiausias advo
katas Washingtone. Ji pradėjo 
aktyviai dalyvauti politikoje ir 
sakyti kalbas.

koje padėtyje yra ligoninėje, 
trečiasis, spėjama, kad Chri
stian Klar jTa pabėgęs ir tebe- 
slslapsfo.

Angelika Speitel buvo vie
na iš 14 gaujo$ narių Raudo-______ 7 ___ ____ __

Vienas jo§ Jcotnpanijona ynosios Armijos frakcijų, kalimus praneša organizuota sau- 
Michael KnoM, 27, susišaudjr tinamų žymių žmonių žudy-j gumiečų grupė, sudaryta pagal 
me sužeistas ir dabar kritiš-] mu.

MOTERIMS LYGIOS
Vakarų Vokietijoje 

vino susišaudymo su 
sugauta anarchiste Angelika
Speitel. kuri buvo visus metus 
ieškoma trijų žymių vokiečių 
nužudymo byloje, kurioje ji 
yra įtarta, kaip tų nužudymų 
aktyvi dalyvėm įf9 ±

— Prof. A. Sacharovas ir jo 
žmona gana dažnai gauna grąsi- 
nimų, praneštų jiems telefonu 
Manoma, kad, tokius grąrini-

nu.— Praeitais metais buvo 
teisti 6 realestatinihkai, kurie 
pasiuntė bankui netikslias ži
nias apie perkamos nuosavybės 
vertę.

— Jungtinių Tautų karo jė- 
į gos dar turės prabūti Pietų Li
bane iki 1979 m. sausio 19 denos 
Toks paskelbtas saugumo tary- 

’ bos nutarimas.

Saulė teka. 6;43, leidžias 6;40.
, Orai Kitas, malonus. vadovybė* įsakymu

— Mauritius salos gyventojai 
nari, kad saloje atsirastų pra
monės ir būtų sustiprinta salos 
apsauga.



Išradimam^ nėra galo! Jo labai išradinga ir tvarkin- 
žinona sienoje įtaisė išpjovą cigaro pelenams nnkraty-

perdaug sąžininga, jei per anks 
ti — sakydavo, kad esu bailį o 
jei per vėlai “ laukė mane ne
sugyvenama ir nedraugiška.

Sovietines anketos
Sovietų Sąjungos piliečiai ir 

užimtų kraštų žmonės turi už
pildyti daug anketų su daug 
klausimų. Vienas į kai kuriuos 
klausimus taip atsakė:

Gimęs? — Taip.
Lytis? — Tvarkoje.
Vedęs? — Kitos išeities ne

buvo.
Ar rūkai? — Kai tik gaunu iš 

draugų.
Vegetaras ir prievartos

— Esu priverstas pasidaryti 
vegetaru...

— Tai kodėl? Ar gydytojas 
uždraudė mėsą valgyti?

— Ne, ne. Esu sveikas, kaip

dųi, šios pilies savininkuP.
Vyr. Urnas: “Kaip negerai. 

iŠ tikrųjų? Tai tiek aš juos da
bar iŠ jo ir begausiu**

VAKARO KAUNAS

(Atsiminimas)
Prie Nemano šviesių šviesų... 
Nors, kalbant taip jac,ištiesų 
Nuo didrtiiesčio bet kokio toli: 
Bet, ko norėti, mielas broli, 
Kad dešimts metų pagyvenę 
Atrodytame kaip pasenę! ? 
Juk, atsiminus čia senovę, 
Ką rasime? — Nedaug! Tvir 

tovę
Ir menką pelintį miestelį; 
Km-ne-kur žiburio stulpelį 
Kai eidamas koks kapitonas 
iš įgulos matytu kas per ponas

Prieš jį ateina, kai tamM 
jau...

Ddbaf, kaunieti, — ht buržu
jau* ”

Nors ir brangiai už šviesą 
moki,

Bet jau laikai, juk, tau ki
loki! . . .

Eini gatve, (kai kur nleksfal- 
Itas),

Ar taęo bosas, ar tik altas: 
Patenkintas niūniuoji tyliai, 
Nes gyveni Kaune, ne “Sky

lėj! . , .
Kai automobiliai lyg plaukia 
Ir kinai į save lyg šaukia, 
Ar tu, kaunieti, pagalvoji, 
Kad nesenai abi net koji 
Galėjai tarp lentų įsmukti — 
Purve, tamsoje išsisukti??...

Arėjas Vitkauskas

MODERNUS SAPNININKAS 1
Pagal seną lietuvišką sapnininką

(Tęsinys) . ”

GELEŽIS yra negeras ženklas: įkaitinta iki raudo
numo reiškia kraujo praliejimą, geležinė tvora getai tik 
dėl elgetų, kalti geležį reiškia turėti nepabaigiamus bar
nius ir ginčus, būti muštu su geležim — didelė -nelaimė, 
nešioti geležinius pančius— nuliūdimas, o numesti juos 
— laimė. Geležiniai spąstai reškia pavojų, matyti juos 
spendžiant — saugokis apgaulės.

GELEŽINKELIS reiškia netikėtus svečius, važinė
ti juo — saugokis pavojų ir gėdos, matyti vagonus rie* 
dant — nustojimą turtų ir garbės. , .

GENYS reiškia mišrią ir įvairią kompaniją, girdė
ti genį kalant medį — tikėtis žinios, dažniausiai nema
lonios. c :

ga
ridikas, bet mėsininkas man į 
skolą nebeduoda^.

ii. Dabar, artėjant žiemai, ji planuoja kitą išpiovą—dūmams Tėvas ir^sunus
išleisti... — Koks čia pasissveikinimas?

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS;
Dėsto RIMAS NERIMAVIčIUS !

PASKAITA

(Feljetonas)

moteris snaudžia pasirėmusi ant 
lietsargio^.

Tada aš ekrane vieno paveiks
Mano paskaitos tema buvo. 

Penkios etikos ir estetikos sąvm 
kos, panašiai, kaip Katekizme— 
Penkios didžiosios nuodėmės, 
jūs žinote. Bendra prasme eti
kos su estetika negalima sude
rinti, kadangi etika yra sociali
nio pobūdžio, o estetika — kul
tūrinė sąvoka.

Duodu jums du pavyzdžius: 
1) Jeigu darbininkas nešva
riais drabužiais ateis į bažny
čią, tai etikos požiūriu bus ne
padoru. Estetikos požiūriu pa
teisinama todėl, kad darbas yra 
garbingas ir reikalngas. 2) Iš 
etikos taško žiūrint, žudymas 
yra draudžiamas, bet estetikos 
požiūriu, karžygius ant rankų' 
kelia už tai, kad daug galvų 
kam nors nukirto. Pabandykite 
jūs. kam nors galvą nukirsti, pa 
matysite...

' Toliau nurodgiau dvasinės di 
narnikos rekšmę iš filosofijos/ 
taško, kad meną suprasti nėra | 
būtina optine ir fizine prasme.' 
Reikia įsijausti, turėti dvasinę 
pagavą. Kad klausytoams būtų 
aiškiau traukiau kvardratinę šak 
nį ir nurodžiau Egipto pirami
džių proporčių tobulumą. Lento 
je braižau kvadratus, padaugi
nu nelygius skaičius 3£9-27. 
gaunasi lygūs skaičiai iš nely
gių. tai labai paprastas palygi
nimas tarp etikos ir estetikos są
vokų. Matau, kad vienas pilie
tis pirmoje eilėje plačiai atda
rom kelnėm knarkia galvą at
metęs ir didelį pilvą atkišęs. Rik 
telėjau į mikrofoną. Jam kumš
teli į pašonę šalia sėdįs vyras, 
viena moteris kažką sako savo 
vyrui į ausį. Vyras pirštu kelis 
kartus pasuka apink ausį. Pagal 
vojau. kad jie nesupranta, ką 
aš aiškinu. Viduryje salės viena

lo skaidrę parodžiau ir sakau. 
— Matote šią procesiją: minios, 
gieda, varpai skambina, šis mo 
men tas jaudina mūsų estetinius • 
pojūčius. Klausiu: — Ar jūs gir 
dite varpų garsus, Aš girdžiu 
sakau. Kažkas publikoje sūri. • 
ko: — Nė velnio negirdžiu! Ir 
nesuprantu, ką jus. čia šneka
te... Ne tik mano ausys paraudo, 
bet ir kelnės... dėl tokios pasta
bos. Dar vienas nenuorama pri 
dėjo: — Kalbėk apie paveiks
lus, tik nepasakok butaforijų! 
Publika pradėjo ploti, žinoma,] 
jam, bet ne man. Tada savo te-J 
mą turėjau trupusį reformuoti:! 
Su purvu sumaišiau Realizmą! 
ir natūralizmą-gubas rūtas* ra_- 
munėles ir sodybas su kryžiais. r 
Tiesą pasakius, ’ net’ supykau, - 
kad mano filosofija nelimpa 
prie “užgaląsto kirvio”.., ;

Kai salė ištuštėjo, pasiliko 
tiktai vienas klausytojas ir aš.

_____r____

— klausia nustebęs tėvas, at- 
l skridęs lėktuvu pas - kolegijoj 
studijuojantį sūnų. — Vos išli
pau š lėktuvo, o’tu jau prašai 
pinigu, u

•— Bet, tėvely aš gi- nekatas, 
kad-lėktduvaSr-vėlavo-40 minu- 

Įčių.

NELAIMINGI VIŠČIUKAI 
i

Teta: ‘Tadai, ar žinai, rytoj
mūsų vedybų 25 metų sukak
tuvės?”

Dėdė (visai abejingu balsu):
’’Tai kas iš to?”

Teta: “Koks kvailys, ar reiks

Jis paklausė: — Ponas profeso 
riau, pasakyk kas yra menas?

Don Pilotas

Advokato dėkingumas

— Tamsta esi lupikas: vis ati 
dejai ir atidėjai mano bylą, kad 
tik daugiau uždirbtum ir iš ma
no vieno bylos nori ir tapti 
turtingu, — sakė turtingas klieri 
tas. Advokatas jam atsakė:

— Koks Tamsta esi nedėkin
gas. Juk aš Savo naują jachtą 
pavadinau Tamstos vardu...

Negalėjo įtikti
.— Kodėl tu nedirbai sekreto

re pas ta garsų psichiatrą, — 
klausė jauną mergaitę naujas dar 
bdavys. Mergaitė jam paaiški
no:

— As niekaip negalėjau jam 
įtikt. Jei ateidavau į darbą lai
ku, tai jis sakydavo, kad aš esu

93.

I u gali būti drąsus, brangusis. Aš jau beigiau pirmosios 
pagelu kursus ir man BUtų gėra praktika .. ♦

KAIMIETIS IR GYVATĖ
Gyvatė atšliaužė, kaimiečio nelaukta,
Ir sako jam: “Kaimyn, gyvent pradėkim taikiai!
Nuo šiol manęs tau saugotis nereikia:
Ar nematai, kad aš jau visiškai kita?
Pavasarį ir kailį pakeičiau naujuoju”.
Gyvatė neįtikino bet jojo.
Keimietis griebė lazdą drąsiai
Ir sako jai: “Nors kailį tu keiti.
širdis bet tavo ta pati”.
Ir iš kaimynės jis išvarė dvasią.

Kai netikėt savim tu priežastį kali,
Kaip nori, savo veidą keist gali:
Savęs bet tu po kauke nepaslėjsi
Ir kaip gyvatės galą susilaukt galėsi.

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, Vertė J. Valaitis, 210 psl.,
jam dar aiškinti, kas turėtų bu-, kaina $4, gaunama Naujienose), 
ti? Pagauk sode du viščiukus iri 
užmušk juos dar iš vakaro!”

Dėdė: “Ko dabar kalti tie var-.
gšeliai už nelaimę, kuri kam 
nors įvyko prieš 25 metus ?,? i

(Iš “Juoktis sveika”)

TĖVAS IR JO DUKTĖ, . r :

Tėvukai mano, ak! kaip tai 
j gaila! pernai'*asž Diivau teip 
skaisti, tėip graži, kaip žiėtiks 
rožės, stuomuo karį) ! indldas:; 
veidas rniano baltas ir raudonas, 
kaip gražiausio abuolio rudeny
je, akutės manu-kaip karveliTi 
ko, hosutė kaip puputė,-luputėsi] 
kaip žiedas saulutės, dantukai 
kaip perlai, aukšinėi plaukai 
garbiniavosi ant galvos iriano, 
buvau pagirta ir mylima. Da
bar viską prapuldžiau, atėjo pa

siutusį liga, rauplės, sugrandino 
skaistų veidą mano ir juodu pa
darė, pagadina vieną akį mano, 
plaukai nuslinko, dantis iszgėlė, 
sveikatos neturiu, nunykau, 
kaip vasaroje gėlė (kvietka) 
ant stogo isždygusi. Ak. kokia 
asz nelaiminga!

Dukrele mano, gerybes že
mės tūšzti niekai yra! Viskas 
nyksta įsz akių musų, kaip gra
žumas dienos vakare. Ir szvieši 
sveikata, ir garsi garbė, ir gė
rybės aukso, sidabro ir bagoti 
namai; viskas isz akių niusų is- 
znyks, kaipo viliojantis sapnas;

Mums reikia dabiniiesi t kio- 
mis gėrybėmis, kurios niekados 
nepražūva. Bukie, vaikeli, dora,

29.

tėvo bituos prisiminimui: “Mama, tėtis pradėjo šluostytis 
nauju rankšluosčiu”*

Moąaryčiej kentėti. Tuo tarpu New Yor- 
ke^ nuėsto tarybai šunims už 
(Fraudus tėi’šti gatves, jose pa

• Siūtume M. Nfiškitiylėi 
pfopagttoli žtniu kolofingunit 
užhiiršluolio būlgnėiClitiš: rei 
kia siivytiidti kulJŪstlapitts, pa 
iiilbstanl vidun įdėti nifllhį mė 
są.

t. - -r

• Pagaliau po Jlgų pastai!•
rupinkiesi kuodaugiausei gero gų pavyko pilnai pykdyti de- 
kitiems padaryti, tame yra di
džiausios gėrybės, atsakė tėvas.

Iš Pani kslai Iszminlies ir
Teisybės, 3-čios laidos 1906 ui.)

ANGLIŠKAS ŽERTAS
Tuoj po vidurtiakcio tarrtscr 

jc kanibaritiis beldžiasi i savo 
pono migamąjį: “AtsipMšdtl, 
leiskite man jūsų malonybę in
formuoti. kad žemai pro aidė: 
ra lahgą yra įlindęs vagis*.

Lurdas tlunlington: aWėIl, 
Džiniai, liej)k jam svečių kam
bary prisėsti į didįjį fotelį, o 
man tuo taq>u, atnešk mano 
fnfedžiokllnį šatiluvą ir žaliąjį 
sporto kostiumą^.

segregaciją. Offenbacho mie 
sic, Vakarų Vokietijoje, p-lė 
Greta Baidau m’kits ilatfke dvy 
bukų, vieno burto; o kitu juo
do, tuo sunnišdaina yislis ra 
šinės iiitcgraėijosr rekordus 
Be abejo, ją viėniiffefę vaka
rų pasaulyje riėfcfitikifbtų JA- 
V atstovas prie »fuiigUhiy Tad 
t liatlib. Andrew' Yuūng.

• Fed c rali n J. Rezervų Siste
ma buvo įsteigta 19h3 m. tikš 
lu išvengti depresijos ir inf
liacijos. Depresija nėišvehg 
o dabartinis doleris nukrito 
iki 12. centų, l'uo pat laiku p 
vesti federal ridai mokesčiai. 
Abi įstaigos šįmet švenčia dū 
m. To amžiaus_žmonės išeina 
pensijon.

• Iš kommdslinės Kinijoj 
ateina žinios .kad Pekine trifc2 
kata net aukštus 'klasės irsto- 
Manams šunienos ir cerepoko 
Mėsos. Menama, kad kam

KAI FINANSAI ABIEJŲ 
SILPNI

Amerikonas — turistas (ap
žiūrėjęs pilį): “Kokia žiopla 
klaida?! Iš tikrųjų, aš būsiu pa
davęs arbatpinigius pačiam 16r- uors dėlto ..teka;skradžiai nu-

GERADĖJU būti yra gerai. Jei tau kiti daro gera- 
dėjystęs — saugokis apgaulės ir apkalbų.

GERTI iš stiklinio indo —blogai: saugokis pavojų 
ir apkalbų. Būti girtu — reiškia paleistuvytę ir gašlavi
mą, bet gerti su saiku reiškia ilgą ir nemeluotą drau
gystę. 'j .

GERUS darbus matyti darant reiškia greitai atei
nančią laimę, jei juos daro moteris — meilė ir gera drau
gystė, bet jei juos daro vaikas, tai tikėkis nemalo' 
numų. >•;

GERVĘ sapnuoti negerai. Ji reiškia, kad Teikia sau
gotis vagių ir blogų žmonių. Gervę valgyti reiškia 
džiaugsmą, |

GIEDOTI giesmes ar himnus ir psalmes bei girdėti 
juos giedant yra negerai: reiškia laukti nuostolių i ar ki
tokių liūdnų dalykų. Giedojimas vyrų — gerų dalykų iš* 
sipildymas, o moterų — vieni negerumai.

2 <

GILIUKUS nuo žemės ar nuo ąžuolo, rinkti reiškia- 
ateinančią laimę. . ___ . _.

GILUMA arba gelmė' reiškia pavojų arba - ne
laimę. - ■ ; ■ '. ' J . ' y \ J '

GIMDYTOJUS matyti reiškia^ laimę, d tavo įmie-, 
šininkams nelaimę, gi jau miriisitis regėti reikia 
ti geros naujienos. Pačiai gimdyti reiškia, -priešui |Č|į$L| 
o jausti gimdymo skausn^^ g^l^Vu^ v,;’^^ ~ i

v

kančias, tarp terpj s
draugų -rr tiu’to.ar.pinigu
ninku —*^enk4ina«-nel&imę;Vs^ii^lifi!A-^W^o^8tę.

. į JS j J T5 i V : I”;
GINKLU sidabriniu' * iftbstiofi^reiškia j 

gausi bago&į žmoną ir ~ gerą šeimim^g^&autL. ^ginklą- 
dovanų — garbė, matyti ginkluotus žmones “ -sunkūs 
darbai, jei jie tave -vejasi 'nužėminiffl^ ' žF RudeSys, , 

j apsiginkluoti pačiam — gudrumą, nusiginkluoti pa-i 
nieką ir pralaimėjimą. [

GIRA gerti yra sveika, bet ją sapne matyti ar. ger* I 
!ti reiškia nesveikatą. j

l GIRIOJE būti reiškia, pelną, joje vaikštinėti—sun- 
kias pareigas, bet gerą mokestį. Giria reiškia laimingą 
moterystę ir laimę šeimoje.

GIRTU būti ženklina turtų padaugėjimą, jei tai 
sapnuoja blaivininkas, tai jis turi saugotis^ kad neįpul- 
tų Į nelaimę. Sapnuoti pasigėrimą geru vynu yra gerai

Vi u va OVA t i " v

slrtJdė net daugiau šunį— būsi meiliuose santykiuose su patinkamu, asmeniu. 
Ik jokią savininku. Tie faktai Pasigerti ir sirgti reiškia tiesekttlę kortose arbž lote- 
prušvte prašosi praplėsti pre rįjoje bei lažybose, pasigerti vandeniu ~ tuščios kal- 
kybos santykius, bet tam tik-!
s! ui , . .. ,. . bos arba rietenos tarp organizacijų, matyti girta as*

į merų — saugokis, kad nepadarytum kvailystės irta
. ;kiaulystės. - 'L'. ■< /

Kandidatas į savivaldy- - - . r ?. J
postą kalbėdamas garsiai' GLAMONĖTI tėvą arba motiną reiškia melagys- 

suriko: “Jeigu mane išrinksi- tę, prietelius — apgaulę, nepažįstamą asmenį—- sango- 
kyrybų, glamonėti moterį ženklina lahnitigą

• ■ - l i'

GLINDOS galvoje reiškia tamsias mintis ir rū

te ,aš išvalysiu visas šiukšles 
iš rotušes?” H publikos P^si-' x -x- 
girdo balsus: — “Dženitorius ' 
tėti labai reikalingas!*’

• Mergaitėms dabar duoda1 PUSČIUS, 
mog pamokos, kaip apsiginti 
nuo vyrų užpuolimų. Bet nie^J 
kas nedouda painokų vyrams, 
kaip apsiginti nuo merginų, j

* Tfys didieji Camp Ddvid 
sulipdė taiką Viduriniuose Ry nįmą dėl vyrų. Gorsetą savo moters rhatyti ar jį liesti
ttspc ,« namo grįžę r?d<> ka- re§įūa barnius ir pavydą, taip pat sūvedžidjirftą.

GOJELĮ gražių medžių sapnuoti; reiškia pasldp- 
,Jtingą meilę, būti jame reiškia meilės svajonių išsi

pildymą. j
GORSETAS reiškia nelaimę dėl moterų ir papiktL

rą...

• Žmogaus garbė ir silpny
bė stovi ant svarstyklių.

• Pienas taip pabranga 
kad ir už vyną brangesniu 
Žmonės vietoj pieno gers vy* gerumų, 
ną.

GRABĘ arba griovį kasti reiškia slinkų darbą ir;ma
žą naudą, eiti per garbę siaūta lenta af lieptu — apga
vimas, į grabę įpulti — saugokis blogų daiktų, pftdšok- 
ti per griovį išsisaugosi visų nemalonumų ir ne-

GROJANT girdėti įvtiirims instrum^tais reiškia
• Dailininkas piešė paveik-artimo šeimos nario mirtį. Pačiam groti yra gerai-—> 

slą ticna ponia priėjusi prie jgySį turtą arba nuosavybę. Girdėti didelį orkestrą gro- 
; T?d:,7 °1;kokS jant reiškia karą,
gražus! Ar tu jį padarei?

Don Pilotas , L hawiinm, cwooo luTThursday,

. J



BYTAUTAS SIRVYDAS

PIRMO JI SUKAKTIS - GIMSTA TĖVYNĖ’ 
i (Tęsinys)

’’ Pirmoje šios knygelės dalyje 
yra nušviesta ta užuovėja nuo 

\ipongolu, kurią senovėje rusai 
patyrę būdami Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos globoje. 
Anfruje dalyje yra išdėstyta, 
kaip rusai atsimoja už aną g|o- 

^bą. Būtent, lietuvius suplaka su 
JinaistininkaLs lenkais, neleidžia 
jięrns tapti yaldininkais, pirkti 

^žęrpių, persekioją juos kaip ka
talikus, draudžia mokyklose

tystėje yra išreikštas padėjimas 
mūsų tautos viešpatystėje, kuri 
per Dievo apvaizdą pateko po 
valdymu ir keravojimu Jūsų 
Ciesoriškos Didybės.

Kadangi tas' padėjimas, ku
rio mųsų tauta suvis neužsitar
navo, yra tokis, kad jo ilgiau 
negalima kęsti, nes neša dideles 
kankynes mūsų tautai ir kenkia 
jai neišpasakytai materiališkai, 
taipgi ir pačiai rusų viešpaty
stei dideliai vodija (kenkia), 

*< v i- i Pagal nutarimą ir pavedi-vąj^s mokyh fwtuviskai ir, kas mą ^utinio Generališko Su- 

si vienijimo Seimo, mes išdrįso- 
me pristatyti Jūsų Ciesoriškai 
Didybei prašymą, kad peržiū
rėję ir apsvarstę šią knygą, tei
ktumėtės perkeisti ir palengvin
ti aną prikliausią mūsų tautos 

t ir tuoini nučystytiu 
Lmėt ir su tvirtintum ė t ryšius.

naršiausiai draudžia lietuviams 
įtūr|ti savo spaudą.
£ Šis leidinys, aišku, nebuvo be; 
Susivienijimo prezidento kun. 

; J. Žilinsko žinios išleistas, todėl 
^nestebėtina; įei Ceptro Valdyba 
>uiipren<iė Jį- kaip “peticiją- į įJįLm

Rusijos carui’ lėt ir \ulviruuluinei rvsius, 
tai bedaryti buvo nutarta)jungiančius ja su Rusu Iinperi. 

gimtajame Susivienijimo Sei-ija/0 apie pasekmes šio prašy. 
mo maldautumėm duoti mums 
atsakymą per Rusiškąjį Genera
linį Konsulį Next Yorke”.

! (Pasirašo: Susivienijimas A- 
inerikos Lietuvių, Centrališkas 
Komitetas).

Astramsko žodžiais, “pri
spaudus Susivienijimo antspau
dą, kartu su knyga apdrausta
me laiške peticija buvo pasių
sta prašymų priėmimo biurui, 
paties ciesoriaus vardu”.

Be to, peticijos kiti egzem.j Pe^cij°s, gali atrodyti tam ti- 
jkru požiūriu, kad Susivienijimo 
istorija parodė “kur paklydo
me”. Bet gali būti, kad šis Su
sivienijimo žygis prisidėjo prie 
įtikinimo rusų biurokratų ir de
mokratų “baigti padėtį, kurio
je buvo laikoma tik-viena lietu
vių tauta”, kaip pasakoja soci
ologijos daktaras K. J. Čegin
skas Lietuviškoje Enciklopedi
joje, * nieko nežinodamas apie 
Amerikos (Lietuvių Susivieniji
mo ir Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos'pastangas bei bendrą-A=: 
merikos' lięjmvinų vaidmenį/, > 

šį reikalą tikšliąi, suprato 
prof. Vaclovas Biržiška, pareik.-1 
šdamas: “šioje.- kovoje žymų į

- Astrauįskas pasakoja, kad 
7“Kpygai iš spaudos išėjus, bu- 
Tvp surašytas ant puikios popie- 
'ros spausdintas laiškas carui”. 
’To laiško turinys. Ąstramįko 
/pąfeįkįu liętųyisku vertimu, bu- 
/vęs tojks:
/ :“Jq Xįesoriškąį Didybei, Su- 
(siviep1įupo Amerikos Lietuvių, 
;ų£esą (p^ječių) Suvienytų Val-

4 f^įstąjyfoję - šiuonri knygoje 
?Pafe|in>ąs lietuvių rusų viespa- plioriai buvo išsiuntinėti ap-

’^TSį^ĄNb J. GOGENO RAŠTAI
9ĄLI&.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYOVTO- 

I; VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSlMIrflMUS
'4. — MINTYS IR DARBAi, 259 ?&L, Uečianflm 1905

$3.00 
nno

$xoe

i? DAMTYS, jų priežiūra, sveitaia ir
JBgfcllte tirfcjlaji, rieioic $4.00 dabar tik---------------
faąyait ‘ tik' _______ 2____________

AtBĮOtrA KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONĖS. 
tX^į^^-po lĮarop< į»pūdži»t Dabar tik ____ :--------

atUunta* čakį arba monay orda.-f, prie 
J*4**^”* 50c. Klaidoms.- •JJEN 0 s

HALSTED ST, CHICAGO, ILL. <8808 >

NAUI

Sekmadienį, š. m. spalio 29 diena

Martinique Restorane
25M w. 94th St. Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol.

į į BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
į. Vietas prašome rezervuoti iš anksto
y tf» SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
įf arba telefonu HA 1 - 6100
į f VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

UNIVERSAL
SAVINGS t LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsftd St. Chicago, III. 60608

TIEN A STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įrtalpta 1923 mrtiU. T«L 421-8070
Įft&taoc pl«tūo*< Jrftmu antomoMllAm* putatyH,

MfiCz IN BXAZU. IN 154-0 
CEXACTe/400yEr « Ar3C) 4*0 
SOcD *02 25C EACH*

can BE made 
ikto ynCVAD So P7AZS That 
OME POOKiD xa/ivv OEACH .
TaAj /OO MILS S •

LT2SSIUZEO OF HUGS'
PRč’HisrroGic Ra/KtOPoP^. 
Čn SOCKS of tue ca«8o**feRouS 
PFį^oo. H.PvE SEENi DtSOOVBReO iN ' 
EKGiPtJO ĄnD CA*1 6E SE^H AT g 
THE gRrriSH

BU ILT COMPLETfl-7 Or 
aį CURDLED MILK 
&■ CHEESE 

4/at=7

V/HB4 CROPS ĄEČ !
farmers hsng f) Pl G'S Foot on Į 

T*4e branch of^tre€. Because it
>s Supposed to bring Better harnesI

draustais laiškais Rusijos teisin- vaidmenį suvaidino 1875 metais 
gurno, 
švietimo nriniste riams, 
prastais laiškais visiems kitiems-mingai 
ministerianis, daugeliui sena-) lietuviškas knygas 
torių, caro dėdei kuniyaikščiui«ščius, kurių skiltys galėjo per- 
Mikalojui, keliems rusų denio- leisti didesnius veikalus ir juos 

veikė- vėliau lengvai atskiromis kny
gomis išleisti. Nuo 1875 m. iki

vidaus reikalų, iždo ir pradėjusi megztis Amerikos lie- 
o pa-j tuvių spauda, pradėjusi siste. 

leisti įvairaus turinio 
ir laikra-

kralų laikraščiams ir 
jams.

Turint mintyje visuomenėje J spaudos draudimo nuėmimo 
iškilusią karčią polemiką dėl-1904 m. Amerikos lietuviai apy

tikriai išleido 721 knygą (meti
nį jų x’ieno laikraščio komplek
tą paskaitant viena knyga).

Nors ne x’isos stovėjo aukštu
moje, bet spaudos draudimą nu

pareitį bei dabartį ir išeiti į pa
žintį su kitomis tautomis”.

Inciatoriu bene bus buvęs 
Antanas Milukas, nes savo lei
dinyje Spaudos Laisvės (1932 
p. 395-398) pasakoja, Ivinskio 
draugijai pagrindu buvo 1890 
m. Seinų seminarijos klierikų 
(kurių tarpe veikliausi buvo 
Antanas Milukas ir Jonas Sut- 
kaitis) sugalvota tautinės vei
klos programa vasaros atosto
goms. Klierikai mojo plačiai, 
bet, atrodo, atliko mažai. Dabar 
Lauryno Ivinskio draugija Ame- 

-Įrikoje planavo etnografinį rin- 
imti kovoje suvaidino žymų!kinį parodyti Europai Paryži- 
vaidmenį, nes žymi dalis pate
kdavo slapta Lietuvon. Mažoje
Lietuvoje, ’ 1865-1904 m. buvoj Jonas Žilinskas įšventintas į ku- 
išspausdinta 1422 knygos, r du 
kartus daugiau negu Amerikos 
lietuvių, J>et puslapių skaičiais, 
Amerikos Lietuvoje išspausdin
ta dhsyk dacTgiau mėgu Mažoje 
Lietuvoje”. Metai* dėl 

aus parodoje.
Trijų -klierikų (kurių vienas.

nigus-1894 m., kiti du — 1896 
m.) atsišaukimai, tuo metu ypa
tingo dėmesio visuomenėje ne
sukėlė. Amerikos lietuviai buvo . . ; , 2. ■ > - j. i z-;
užimti “bedievių” .ir “katalikų” 
kova, o Lietuvos inteligentai, 
žinomų Iietuyisku. papročiu - 3u_- 
krustį. tik kai dalykas ant kulnų 
ūpą, galvojo, ko čia skubintis? 
Juk paroda tik už 6 metų!

Todėl tik 1899 metais, nomi
nacijomis ir rinkimais per lai
kraščius Tžvyne, Vienybe Lie- 

I spausti rusų valdžią;, pa tarnavo} tu vninkų ir Lietuvą buvo suda- 
Paryžiaus 1900 tų. pasaulinėj 
parodoj įrengta&-4ietuvių sky- . 
rius, išstatęs draudžiamų^ raštų 
kolekciją, kuri gyvaf paveikė 
Paryžiaus laikraščius’’.

Skyrių jau 1893 metais proL 
jektavo trys klierikai, vėliau 
tapę Susivienijimo veikėjais: 
Jonas Žilinskas. Antanas Milu
kas ir Antanas Kaupas. Jie su
sibūrė į šiokią “popierinę” drau
giją, kurią pavadino “Ameriko
niškai Europiška Lauryno Ivin
skio draugyste”, kuri paskelbė 
du atsišaukimu (vieną 1893, ki
tą 1894) į Amerikos lietuvius 
ir inteligentus Lietuvoje (Per 
Varpą 1894) rinkti etnografinę 
medžiagą Lietuvių skyriui Pa
ryžiaus 1900 m. Pasaulinėje pa-, 
rodoje ir prašė aukų jam finan
suoti. Parodos skyriaus tikslas,1 
sakė, bus “atskleisti Lietuvos)

: Susivienijimo-veikėjai ne vien 
caro ii- rusą Veikė j ų oįjimj ą no
rėjot paęveiįti.^Prof. Vaclovas 
Biržiška, pasakoja: , “Vakarų 
Europos ? opiniją^ išjudinti ir 

ENERGY 
WISE/

Buy «5<f notaro* or 
more powerful th* you 
ROOd.

Don! b« a Bore LomK

rytas Paryžiaus parodai komi- seimo protokolu. Bene guli tai*- 
tetas: pirm įninku (ir knygių) tiniaine knygyne Paryžiuje (B- 
kun. J. ž iinskas, prieš melus bliolecfųe Natienale). kuriam 
pasitraukęs iš Susivienijimo buvo padovanota, po par do; 
prezidentavimo ir iš tėvynės 51 knyga ir 1 1 mūsų laikraščiu 

ktorlaus pareigų, t>ekreto- komplektų?
riu Petras Mikohnnis. Vienyl/ės. Skyritus įrengimas susilaukė 
Lietuvninku re^iaktorius, ižd:- netikėtų kTuJių. Amerikos be
moku J. J. Paukštis, Vienybės tuviai, kurie bu\o iniciatoriai, 
Lietuvninkų leidėjas, nariais dr..norėjo pa-ke’bti pasauliui, kad 
Jonas šliupas ir kun. Antanus; ’’barbarai rusai draudžia lietu- 
Milukas.

Vienytė Lietux ninku pirmą- zai, 
sias aukas pakvitavo 1899 m. 
kovo 29. Amerik s lietuviai ga
na sutartinai atsiliepė ir sume-. kinti caro valdžios, o vokiečiai 
tė viso *2.168.73 (V.L. 1902 m. baiminosi, kad rusai, gali būti, 

bus paveikti draudimą atšaukti 
ir tada Tilžės vokiečiai spaus
tuvininkai (Maude rode). kurie 
pelnė lietuviškas knygas spaus
dindami, pelno netektų.

Tokiu būdu lietuviams teko 
pasinaudoti ne oficiali vieta pa
čioje parodoje, l>et Prancūzijos 
švietimo ministerijos 

($230) ir kun.i įname etnografiniame 
Tracadero muziejuje, 
vėliau pad vanojo 18 
kankles, pirštinei 
audinių ir juostų. Vieną rank-

jvianis spaudą \ bet r.ei prancū- 
\ nei vokiečiai nenorėjo pri

imti lietuvių į savo oficialius 
skyrius. Prancūzui nenorėjo py
kinti caro valdžios, 
baiminosi, kad rusa

nr. 22). Skyrių įrengti kainavo J 
$1,111.35. Jį tvarkė ir prižiūrė
jo, 1891-1902 m. Paryžiuje apsi-j 
gyvenęs dr. J. Bagdonas (Dau-| 
manto slapyvarde). Jam atly
ginta $266 (“po 67 centų (fe
nai 
riaus Petro Mikolainio). Auk - 
mis tapo išleista 1902 m. sky
riaus Albumas ( 
J. Žilinsko (Jr. Jono slapyvar
de) kruopščiai sudaryta apžval
ga arba statistika visų lietuvi
škų knygų, atspaustų Ameriko
je nuo pradžios lietuviškos A-! šluostį su išaustomis figūromis 
merikon emikracijos iki 1900 Tamara Talbot Rice panaudojo 
metų. Spausdina Vienybė Lie-Į savo veikale The Scythians (to- 
luvninkų.

Lietuvos veikėjai surinka 271; m. išleido ir prof. Marijos Gim-

komiteto sekreto-

globoja- 
skyriuje 
kuriam 
dalykų

margučių.

j e pajioje serioje, kurią 1963

etnografinių dalykų: senų audi
nių, liaudies meno rankdarbių, 
kanklių ir kitko. Jie buvo išsta
tyti “lietuviškoje pirkioje”, ku
rioje tautiniai aprėdyti mane
kenai vaizdavo piršlį atvykusį 
pas būsimą nuotaką. Amerikos 
lietuviai parūpino savo spaus- 
dinių. kurių tarpe buvo ir Vie
nybės Lietuvninkų 1X87 metų

bot ienės The Balts).
(Bus daugiau)

— Rusų primestas Angolos 
prezidentas Neto kreipiasi 
Prancūziją, Vakarų Vokietiją, 
Belgiją ir Angliją, prašydamas 
ekonominės pagalbos, nes iš Ru
sijos jis nieko negauna. JAV 
atsisakė padėti, kol nebus įve- 

san tvarka irkomplektas su ikšiam pasigen-’sta demokratinė 
darnu Susivienijimo to meta neišvaryti Kubos kariai.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jtsminai, A KISS IN THE DARK. Pikantištaj ir tatvmlu nuotykin 

įprašyntri, paimti iŠ gyvenimo. Lengva! rtilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psi Kaina $2 50.

Dr. Juonį B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
antrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
>sL, kainuoja $2.00. -

Dr. Juoms B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorlj<. 
211 psl. Kabia $8.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
eitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki u 
Pinigine perlaidu. . —

17St South Hatated Street, CMea«e, Hi 88188

S310

ru šaipomi jlsj jtairat 
dldtlbu darbiu. Pirma, jlo pa- 

dWa Jonu partekti asmeniškai jūrę 
ūjbdmojimui. Antra, jie padeda už
kurti geresni apylinkė! bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar,
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio dieną, neia nuoiimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne

palūkanų, priklausomai nuo įdėto! 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė! ląskaitoa
■<eša
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Lenkams parodo daugiau, negu Amerikos 
lietuviams

Kai Amerikos lietuviai nuvąŽrūoja Į rusų pavergtą 
Lietuvą, tai daugiausia jie vieši Vilniuje. Patys rusai 
arba rusams tarnaujantieji,-Lietuvos komunistai atveža 
j Vilnią kelis nuvažiavusių Amerikos . lietuvių gimines. 
Laimingesni yra tie, kurie pajėgė sprąsti pačiame Vil
niuje kokj butelį ir ten apsigyventi. Bet daugelis lietu
vių, kurie Vilniuje nepajėgė pastogės gauti, tai ir su pa
simatymais yra daug sunkiam Į Vilnių-jie atveža vieną 

.Įritą giminaitį, bet- kiti pasilieka -kaime arba sukolcho- 
žintoje vietoje, kuri parvažiavusiam lietuviui .yra drau* 
ktmis. Amerikos lietuviai neturi teisės ten- įkelti savo 
kojos, kaip jos negali įkelti vietos gyventojas į drau* 
stinį. - ! : •;< ■: ■ '.

Amerikos lietuviai įleidžiami tiktai ,į Vilnių, kelioms 
valandoms i Kauną, j Trakus, Druskininkus ir • Pfreu- 
pius. Jiegu Amerikos lietuvis drįsta vogčiomis nuvykti 
j kitą vietą, tai jis privalo būti labai atsargus. Jeigu bėru 
vienas jo -giminaitis turi šiokios tokios įtakos - - vietos 
komunistų parHjos narių tarpe,*"tafjoatsekimas'Į^gim- 
tinį’kaimsį gali būtį iri nepdgfebėtMsiįpet įįeif$ jo įtaka 
silpna, tai visa Vilniaus valdžia žino apie-amerikiečių 
išvykimą “be leidimo” į kaimą, jis- suimamas, prie vi
sų iškrečiamas n^o galvos iki kojų ir ieškoma bet' ko
kio įrodymo, ar kartais jis ten nenuvažiavo šnipinė
jimo tikslais. Jeigu jokios įtariamosios kortelės ar la
pelio nerandama, tai įsodina į mašiną ir atveža į Vil

nių, kur aukštesnis valdininkas pasako stiprų pa
mokslą apie lankymąsi be leidimo lietuviškame 
kaime.

Amerikos lietuviams komunistai neleidžia pama
tyti gimtinio kaimo, žvalgybos generolas Petronis vie
ną kartą parvažiavusį lietuvį, šnipų .lydimą, išveža į 
kaimą, bet ir tai labai trumpam laikui. Petronio parink
tas žvalgybininkas parsivežtą lietuvį nuveža į kaimą ir 
leidžia jam išsikalbėti su gyvais giminėmis. Kaimie*

prie stalo ir stikliuko galėtų visus pokalbius užgirsti ir 
vėliau pačiam Petroniui pranešti. Kaip karo metu jam 
rūpėjo patirti, ką kiekvienas sovietų armijos kareivis 
galvojo, taip jam dabar norisi patirti, ką parvažiavu
sieji Amerikos lietuviai galvoja ne tik apie komunisti
nę santvarką, bet ir apie sutiktus lietuvius.
tą Lietuvą, pamato tiktai kelias Lietuvos vietas. Net

Amerikos lietuvių dauguma, nuvykus į paverg- 
ir Petroniui bendradarbiavimo pasižadėjimus davu

sieji šoferių dieną ir naktį saugojami, tuo tarpu, praei
tą mėnesį ton pačion Lietuvon nuvažiavusi lenkų grupė 
pamatė daugiau, negu lietuviai. Lenkai matę daugiau 
todėl, kad jie buvo lenkai rašytojai, kurie atvyko susi* 
pažinti, kad lietuvių kultūra, literaūra, spauda,visuome- 
niniu gyvenimu. Atvažiavusieji lenkai buvo Lenkijos 
“liaudies rašytojai”, kaip ir mūsiškis Guzevičius, Mie
želaitis, Sluckis ir kiti.

Lenkai ilgus metus buvo lietuvių priešai. Net ir 
komunistiniais Sniečkaus laikais lenkai stengėsi pa
kenkti Lietuvai ir lietuviams. Lenkų -dauguma tokiais 
piktais nebuvo, bet lenkai nacionalistai net ir rusų oku
pacijos laikais panaudojo Staliną savo galiai stiprinti. 
Tvirtinama, kad Sniečkus kreipėsi į Staliną, prašyda
mas priskirti prie “tarybinės” Lietuvos lietuvių apgy* 
ventą Punsko sritį, bet Stalinas, pasitaręs su lenkais 
komunistais, nutarė Punską palikti lenkams.

Sovietų valdžios pakviestus Lenkijos “liaudies”' ra
šytojus sutiko ir po.Lietuvą lydėjo,J. Avižius, J. Baltu
šis, E. Mieželaitis, M. Sluckis, Vyties Sirijos-Gira ir 
kiti. Juos vaišino geriausiais valgiais ir gėrimąįš. Juos 
vedžiojo ir vežiojo po Vilnių, Kauną, Klaipėdos kraštą, 
Lazdijus ir Druskininkus, Panevėžį ir iUkmergę, Šiau- 
Huse, Palangoje ir Nidoje. Lietuvoje lenkai galėjo va
žinėti, kur jiems patiko ir sustoti tejų kur jie pasirinko, 
tuo tarpu Amerikos lietuviai to padaryti- negalėjo ir ne* 
gali. Nei vienas Amerikos lietuvis, nebuvo įleistas į 
Klaipėdos krašą, negalėjo kojos įkeli į Tolminkiemį,:;tuo
tarpu Vilniun atvežtai Jėžio Putramento vadovaujamai i 
delegacijai buvo leista aplankyti Donelaičio * gimimo * 
vietą ir padėti vainiką. . i ■■ '■

j Vladas Talačkinas, naujai Gimtajame krašte-: pra
dėjęs rašyti reportažus,gana įdomiai- aprašė tą lenkųšia- 
šytojų ekskursiją į rusų, pavergtą Lietuvą. JėiguTįšū- 
tų rašę Gieriko pavergtos Lenkijos rašytojai, tai r^ka- 

llas-būtų buvęs dar įdomesnis, -bet kai rašė -gierekinės 
( Lenkijos “liaudies rašytojai” tievaprašymai išėjo gana

Poilsis (Tapyba)M. ŠILEIKIS

Lenkijos “liaudies” rašytojai, matyt, nieku nesiski'i26 <iieną norėjo pataisyti savo 
ria nuo lietuviškųjų “tarybinių” rašytojų. Amerikon at- nam^ SlJ lentgaliu jis užlipo 
važiavę jie pasakoja apie nepaprastai bujojantį dabar-j^ ’f S
tinės Lietuvos žemes ūkį, bet jie bijo Amerikos lietu-l:kQp^ -užlipi..-^ackų šūvį 
viams, tuos laukus ir ūkius savo laiku gerai pažinu- sunkiai -sužeisdamas į vidurius, 
siems, parodyti. Jie kalba ir rašo apie kclchozus.ir sov* Vakare Mackus mirė Clevelan- 
ehozus, bet nei vienam turistui neparodė kolchozų gy- do ligoninėje.
venviečių, ten gyvenančių žemės netekusių ūkininkų. ' —■ —.
Kodėl lenkai gali minėtas vietas pamatyti, o Lietuvon! . ~ Afgajustameęrams nepa- 

° r J ’ • tinka gyventi miestuose. Nuo
policijos daugelis Fiėga į kai 
nūs.

grįžusiems lietuviams; sumokėjusiems po pusantro' tūk
stančio dolerių už kelionę, negalima parodyti?

Lenkų liaudies rašytojų draugijos pirmininkas Put- 
ramentas pasidžiaugė pamatęs naują Lietuvą, oo seną-

— Freiburge Vokietijos 'kata, riška tvarka užėmė visą bloką, 
likai sumose 85-tą savo organi* Pirmiausia nušovė rūmus sau- 
zacijos suvažiavimą. Kažkas nu ogojusius nacionalinės gvardr 
tarė atsiklausti suvažiavusių 
nuomonės apie celibatą. 5,000 
ir -daugiau pasisakę už. tai, kadi 
jo nevertėtų laikytis. Kaip Ame 
rikoje, marijonų, vienuolyne, Į

’— Anastasio Somoza bijo, 
lead nacionalinės gvardijos va
dai neliepta jam išvykti i užsie
nį <

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Sakiniai ir jų struktūra būdavo nebe 
mokyklą lankančio berniuko, bet suaugusio žmogaus. 
Iš tokių sakinių susidariau nuomone, kad sūnaus 
laiškai cenzūruojami ir pertaisomi.

Po pirmųjų mokslo metų Vilboras, su kitais sa
leziečių auklėtinias, dalį vasaros aiostogų praleido 
Alpių kalnuose. Tas jiems visiems patiko. Pasibaigus 
antriems metams, jis būtinai norėjo atostogas pralei
sti Anglijoje — namuose su mumis. Mums irgi norė
josi pamatai sūnų. Tad pasiuntėme Saleziečių įstai
gos direktoriui kebonpmigius ir laukėme sūnaus su- 
grįžimo. Jau tada jautėme, kad Vilboras Italijon ne
begrįš. Taip ir įvyko.

Būdamas Italijoje, vaikas buvo gerokai ūgtelė
jęs, ištįsęs .Ten būdamas išmoko vieną svetimą kal
bą, italų, gerai išmoko lietuvių raštu, (ko gal būt 
Manchester™ savaitgalio lietuvių mokykloje gal ir 
nebūtų išmokęs). Salia to — nekalbant apie religi
nius dalytais — vaikas ton išmoko bulves skusti, in
dus plauti, Iciautes šerti ir Idhis namų ruošos darbus 
dirbti. Laisvalaikiais vaikai išgaudė visas tik pasiro
džiusias kates, kurias pemešus vibCįūh bs jas paruo
šdavo maistui vieton kraiikų..^
\ Iš sūnaus paskojhnų pamažu sUaidarčmc -įspū 

dį,xkad toje saleziečių mokykloje niekas nesistengė 
vaikams duoti gimnazijos lygio švietimą. Kurie ne- 
pa» Li.h’’<noro stoti į kunigų gemiaarijų, tie dar daž
niau ir i*e\c'b’s turėdavo atlikti įvairius ruošos dar
bus. Ir man p. r eilęmetų neteko girdėti, kad bent 
vienas saleziečių aukiėtrnis, būdamas jų “gimnazi
joje'’ būtų gavęs buandos atestatą. Ir kaip galėjo, kad

— Izraelio' premjeras Begin 
iš Sinajaus .išvardinus koloni
stus planuoja permesti į Sa- 
marijos žem^s, snstirinti esa
mas kolonijas.-T

■ T“-—rzrmrit V’t*-

„ r Sad^tas/p’a-
y^Anuoja^paas^nt^Jtel^sv Malbas, 
kadi ^^ukua~ga1£Uf pravesti 

• - , . ; . .1 naujus- prežutehW;’-rinkimus
[WiUiam kamph.es P^uve eIis

v?tų agentams svarbų raktą, ą- attdaos^4-^^ia^4. 
pie skriejančius satelitus. ;už| .. ; -a į

’ Sovietų / ?valdžia nutarė 
Novosibirske - pamatyti požemi 
nį traukinėlį. Mieste-yra pu
santro milijono' gyventojų.

jos korius.

— Federaliniai teisėjai yra pa

dviejų metų kalėjimo ir'35,000į 
doL bauda už netikslių nuosavyį

banaiiškk'<Mes liepos mėnea^ Toronte^ -turėjome-Pasatu
lib Sėtuvių dienas, -4jors daugiBną^ten sudarė Lemento —Nauja Afganistano vyriau-; ■ —• ™ val° karmomane« vatety-. Tiksliai nustatyta,

bės įstaigas nuo nepatikimų -kon 
munistinų grupių. Pasirodo^ 
kad ten. prisiveisė trockistų ir 
chruščioviniu, kurie nepritaria 
brežneviniams.

ir Clevelando jfroririninkai. Tuo ■. tarpu gegužės mėnesį 
pavergtoje Lietuvoje buvo surengtos “Lenkų literatū
ros dienos tarybų Lietuvoje.'”

įdomiausioji Talačkino .reportažo vieta yra Ježio 
Putramento atsisveikinimo kalba. -Ji šitaip skamba;

“—Sugrįstame kupini įspūdžių, — kalbėjo jis
Putramentas) viešnagės pabaigoje, per priėmimą

l Lietuvos komunistų partijos centro komitete. —• 
Svarbiausia, mes į
naują Lietuvą. Mes visur jautėme tarybinių žmo-.
mų internacionalizmai Gilų įspūdi mums padare l r a . . - * TL 'BUo investuotu pinigu.

įmonės, kolūkiai, kultūrinęs įstaigos. Ten sutiko
me ir daug žmonių, kurie savo dalykiškumu, kūry
biškumu sužavėjo mus.” (Gimtasis kraštas, 1978 w miu privažiavo prie Nikaraguos 
rugs. 21 d., 3 psl.). parlamento, išsiformavo ir ka

— Vežikų unijos pensijų Fon
das, turįs pusantro bilijono do-

pamatėme socialistinę OetuvąJleri^’ gerokai sumažėj o, jjes bu-
I -titIac l-Cklir^c? hlnflnc TVP <s-

toje tariamoje gimnazijoje nebuvo nei vieno Lvali-; 
ffkuoto mokytojo, pedagogo. Neabejoju, kad iš pra
džių buvo geri norai ir tikslai, bet to neužtenka vai
ko auklėjimui.

Kuomet tikroji padėtis saleziečių mokykloje pa
aiškėjo, pasikeitė ir tėvų nuomonės. Tad vienas po 
kito Anglijon sugrįžo Vytautas ir Antanas Bilitavi- 
čiai, Pau.’ius Pa Ik imas. Jonas Plakauskas. Klaudijus 
Pumputis, Antanas Pualauskas ir keli kiti. Tie vai
kai grįžo nieko nepasiekę. Tėvai gailėjosi valkų surj 
trukdytu mokslu ir išleistų pinigų. Tačiau jaii per 
vėlu. Padary tąją klaidą ir žalą vaikų mokslui ne
daug kam bepavyko atitaisyti.

Paryžiuje gyvena mano pusbrolis Adolfas ir jo 
žmona Birutė (šlepetytė). Jau pora mėnesių prieš 
Vilboro grį^11^ Aglijon jie rašė sūnui, kad tas grįK 
damas sustotų bent savaitei pas juos Paryžiuje. Vik 
boras savo kelionės dokumentų, aišku, pats netvarkė-. 
Juos tvaarkė Saleziečių Įstaigos direktorius kun.JzZe- 
liauskas. Kuomet Birulė Vilborą pasitiko Paryžiuje, 
pamatė, kad jo viza tranzitinė. Reiškia jo viršininkai,* 
nors ir paprašyti, nepasirūpino išpildyli mūsų ir gi
minių prašj’in© lankytojo vixos išrupiniiuui, kas pš-, 
daryti nebuvo suriku.

Kaip paistanti tokį mokyklos vadovybės elgc% 
nežinau. Tik žinau, kad toks jų eilgesys gerokfli 
sūdino” mūsų ansciau turėtą gerą nuomonę apie lie
tuvių saleziečių įstaigą. Atrodo, kad jie vaitam ten 
laikė ne kaip mokinius, bet kaip koktus 
namų auklėtinius, pagal vokišką, perdėtai 
discipliną: f

“Ordnung regiert die Welt, 
Der Knueppel die McnschcnT

Po šitokių įspūdžių, aišku, vaiko ’nebckid'ome
grįžti Italijon. Laikui bėgant kunigo Petro TYbaido deda drrMinus dantie. Manchesten je techni-*

griežtų

r’

rietų agentams svarbų raktų a-I

tris tūkstančius dolerių. Daugio 
nra tų pinigų jis Graikijoje pra_ 
-teido beūždamas.

vo padarytos kelios blogos pas
kolos. Fondas neuždirbo nė 6%

Teroristai dideliu sunkveži-

— Nikaraguos parlamento) 
rūmus užėmusieji teroristai tu
rėjo tiktai 24 rankinius kulko
svaidžius. Du teroristai, Jų tar
pe viena moteris, užėmė beph- 
sėdžiaujančius senatorius.

— Feliksas Mackus, prof. 
Roemerię valstybinės teisės 'ka
tedros asistentas, šių metą rūgs.

— Specialistai apskaičiuoja, 
kad Amerikos užsienio preky
ba pagerės tiktai 1979 me
tais.

— Irano marštrtrfokai re ik a 
lauja įvesti konstitucinę m o* 

hiarchiją.’ ’babar šachas gaM 
sauvaliauti: • *

misijonieriški gabumai ir nereti apsilankymai mūsų ] 
namuose sušvelnino nemalonius prisimiurnius ir ha- 
stūmė jue$ užmarštin. j

SŪNAUS “REPATRIACIJA’’
Vflbonri grįžus iš Italijos^ mums iškilo naujos 

problemos. Kai nuėjome į Poficijes nuovadą užregi- 
^strnoti jo grįžimą, paaiškėjo, kad dabar jo nuolati
niam apsigyvenimui Angtjjoje" reikalinga gauti ofi
cialų ledimą iš Vidaus Reikalų Ministerijos (Home 
Office). Mes, jo tėvai, irebuvonre britų piliečiai, vai
kas taip pat gimęs užsienyje. O svetimšaliui, nors ir 
legatai atvykusiam į Diddžiąją Britaniją, iš jos išvy
kus ilgiau kaip J2 mėnesių, sugrįžimui buvo reikalin
ga viza, bet nuolatiniam apsigyvenimui reikėjo gauti 
tehlhną iš jau anksčiau paminėtos ministerijos. Pa
rašiau prašymą ir po kiek laiko leidimas buvo su- 
tefttas.

Kita probedma — mokykla. Kai Vilboras grįžo iš 
Italijos* jam kaip tik suėjo 15 metų amžiaus. Tad prie
volės lahlęyti mokyklą nebebuvo. Apie gimnaziją da- 

[bar, atsilikus anglų kolboje, nė kalbos negalėjo bū
ti. Dukrą SElytę su mokyklos baigimo pažymėjimu ir 
gerais pažymiais vos įtalpinome, o sūnus net ir to 

'"neturėjo. Žmoni ir aš sukome gahr^s, ką daryli, kad 
raikąs ocJ’ktų ’ne^iasiruošęs gyvenimui. Reikėjo su
rasti jMrn tinkamą amatą.

DvdŽieje Brilanijje < ir amato besimokantieji vey 
fui nedirba. Ten visur veikia principas: Earn while 
you leam. Pirmutinis Vilboro bandymas amate buvo 
optikos dirbtuvėje. Bet nepatiko jam stiklus šMftto'fi. 
Mėnesį pabuvęs, jis wtoarfc,kad ta« amatas »e jam. ) 

1 llantų techniko profesija gera: ir pelninga, ypač. 
Didi. Britanijoje, kur dar jauni žmonės, vos vietoawv 
kitam dančiui prakiurus, jy netaiso, bęt išrauna ir^

kos niokjkia bmo prie Denial Hospital ligoninės. 
Pasidarėme ^appointinentą”, sutartą dieną nuvyko
me pas profesorių Matthew. Trumpai pasikalbėjus jis 
pradėjo teirautis kokią mokyklą Vilboras baigęs. Su
žinojęs, kad paskutinius dvejus metus irovęs salezie
čių mokykloje Italijoje, tuojau pat davė /'neigiamą 
atsakymą ir sūnaus nepriėmė.

Darbo ir amato besimokindamas, Vilboras va
karais lankė pirmosios pagalbos kursus ir po kiek 
laiko išlaikė reikiamus sanitaro egzaminus, tapda
mas St. John’s Ambulance brigados nariu. Tokie sa
nitarai uniformuoti dalyvaudavo visose miesto daly
se, kur t>k -būdavo didesnis žonmių suėjimas kaip, 
kino teatruose, sporto aikštėse, eisenose, arklių ir 
šunų lenktynėse ir kitur. Kam nor§ susižeidus ar 
apalpus, jie čia pat suteikdavo pirmąją pagalbą ir 
iššaukdavo, reikalui esant, ambulansą.

Pagaliau, 4954 m. spalio vidurį Vilboras pradė
jo mokintis rūbų kirpimo amato kooperatyvo (C.W. 
S-) snnykleje. Gerefmhrm pasiruošimui ir. kyalifika- 
cijomg gauti, vakarais lankė Newton Heath Techni
cal CdUęfc&'Ten mdkrii\nialeniatikos * ir braišybos, 
sugijusios su rūbų modelių sudarymu. Jo pradinė al
ga savaitėje buvo L2-1X2, bet už šešiė mėnesių gavo 
pskėtmą, leuris kartodavosi kas šufi ^mėnesiai. Iš pra
džių jis prosino ‘panro&altts* bet greitai buvo per
keltas į kirpimo skyrių, ker jom paUko ir sekėsi.

čia ir išmoko amato, su’ kuriuo išvyko į J. 
A. V.

(Būb tiSūtfau) . . , . .

VIST BtZNTERTAI 
UARSINKITfiS
CRĮCAtiO TU. lliursday, September 28^ 1

kamph.es
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dr. k, g. brukąs 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 S* RtriMkl Rd. (Crawford 

fctedloil 8uiNin«). T*L LU 5-8446 
Priima ligoniui pagal susitarimą.

Jei neauBiepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTU tfc ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
ToM, 6W-0533

Skaitytojų Balsai

VYTAUTAS IGNAS Jūratė ir Kastytis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoj 
Medicinos di rekt ones

1^38 3^ Henhelm Rd., Westchester, H-.
VALAMJOS: 3—3 darbo dienom if ir

TM.i 5C-2727 ark 5627’28

/tU— MB 3-5893 

PR. A. B. GLEVECKAS 
8Y0YTOJA5 IR CHIRURGAS 
SRK1ALYB8 AKIŲ LIGOS 

3907 Weet 103rd StrM) 
VaUadoc pagal suMtariun.

‘ V F 1X i v% A F* v vii
UB BĮ

; ■ w

GEN. T. DAUKANTO JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPOJDR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR4STAS 

r KALBA LIETUVIŠKAI 
2*a W. 71 St. TeL 737-51*9 

'Tikrina akie Pri teiti? s Irinin, jy 
“contaęt leMea*”

VaL agal ausitarinų. uždaryta trečl

INKSTŲ, POSLtS 11 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WBST 63rd STREET 
VaL antrtu. 1—4 popiet 
ketvirti 5-—*? vaL vai

Ofiso 776-2860 - 
RvzMindios te&f4 448-5545

Rugsėjo 23 — 24 d. d. gen. T. 
j Daukanto jūrų šaulių kuopa či- 

llkagoje minėjo savo veiki: s 15 
DR.LEONAS ŠĖTRŲTIS metų sukaktį-. M1I±jin!as_bu'?

! pradėtas rugsėjo 23 d. / vai. 
i vak. Čikagos šaulių namuose.
Įeinant į salę buvo platinamas 
gražus, paruoštas kuopos pirm. 
E. Vengianskio, puikiomis P. 
Malėtos nu'Traukomis Iliustruo
tas, leidinys. Pradedant akade
miją buvo sukviestas garpės 
prezidiumas su Lietuvos gen. 
konsule Juze Daužvardiene prie-

DR. VYT. TAURAS
’^GYDYTOJAS >R ZHIRURGAS

Bendri praktika, $pec= MOTER^ Hgoe. šaky. Kalbėjo kuopos pirm. E.
Vengianskas ir buvo suneštos 
j salę šaulių padalinių vėliavos.

OFISO VAL.: pinnu anttad, trečiad. Į įnvokaCfja 'sukalbėjo kun. Bo- 
ir penkt. 2-4,ir 6-8 vaL vak. StŠtadie- 
niaia 2-4 vaL popiet it kitu laiku 

pagal susitarimą.

Ofisą* 2652 WEST Srth Fi R2ET 
Tel. PR 8-1223

revičius S. J. Keli kuop: s šau
liai buvo apdovanoti žumeniais.

ORTHOPEDas-PROTEZJSTAF
Aparatai - Protezai. M4a. ban- tuvbs kariuomenės savanorių 
dažai. Speciali pagalba Į:_ kūrėjų S'goatyiirm. pulk; J.

......Išvejąs/L!ėtm*oS katytĮ vefęra- 
8-1 Įn. čika'g^ Sk.'pirm. kpt.

A. JuškevičtOS.'.Birulės draugi
jos sk. pirm. (R. teonkilienė, . _
geni it.pulk. Dabulevicius, k'un.'! to. šokiams grojb dak-iaf^Hąū 
Borevičiūs S. X, Vytauto D. šaū-j kų r Tkestraš'Vytis/ Rrbjtt'T14bai 
lių rinktinės pirm. Išganaitis, iš gei-ai', po 3O - 4«:mintičių bėiper. 
Toronto atvykęs šaulių rinkti-': traukos/ Buvo? daug' vertingų 
nės pirm Stasys Jokūbaitis, iš laimėjimų ir rožių valsas. Da- 
Detroito Jūrų šaulių kuopos gyviai- skirstėsi-patenkinti tokiu 
Š\ytnrys pirm, inž A. šūkys,! puikiu parengimu. ■ __ 
Clėvelando šauliai ir kiti. ‘ Rugsėjo 24 d. 11 vai. ryto Tė-

2850 W»0 63rd St, Chic^o. ir.. 60624 
- Tlufc,; 8-5084-/ ,

PtRKRAŲSTYMAl • "

MOVING
LtIdIfnM — Pilna aperaude 

žemaRaina .
R. iERiNAS 
Tel. WA 5-8063

Sveikino ir kalbėjo Lietuvos nu Aloizas Bar'nas paskaitė sa- 
gen. konsolė; Daužvardienė,!vo kūrybos jrrmdristimq eilė- 
L§ST pirm. K. Milkovaitis. Lie- Lraščių, kas susirinkusiųjų tarpe 

šukelė juoko.' * * ' ‘
b- Meilinės programos da
lyviai buvo aprfovahotf gįfėinjsL 

Vaišių"'metu kiekviertam
rstaluio bnvo<r-q5^tiekta boįiką 
sainpantf ir labai ’gariiaūs‘ iU’ąįi-

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. - Tel. 737-8600.

1446 So. 50th Cicero, AL Phone: OLympie 1*1003

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOS! MUŠTO 
DALYS t

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS 
rabijo ieiMfiš Valandos 
Vftfo prtęr«mo» li WO PA, 

14*> HL A. M, 

Lfoterij ktiMi kudlM nuo pir
madienio iki . penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniai' 
Ir sek.uedieniaia oao 8:30 iki 0:30

VfaJeJa Aldona Dėukvs
Teit/a MfimUek 4-24H

So, <VE4
CHICAGO, ILL.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOM AS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So. LITUAN1CA AVENUE. Pkont: YArii 7-4401

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, anūkai, proanūkė, sesuo, giminės.

GEORGE F, RUDMINAS
So. LITUANICA AYR TeL: YArii M1M-U3I

MOVING
Apdraustu parkraustymas 

Iš {vairiy atattiffiv.
Antanas Vilimas

TH 376.1882 arta 37*5996

AMBULANCI 
PATARMAY* 
MAS DIENA 

IR NAKTL

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayrtte 3-S571

Gyv. 6946 S. Fairfield Ave.

Mirė 1978 m. rugsėjo 26 d_, 2:15 vai. p. p. sujaukusi 85 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: 3 sūnūs — Felix uPhil” Wengel, jo žmona Ei
leen, Louis Wengel, jo žmona Ruth ir Charles Wengel, jo žmona Ste- 
phany, 4 anūkai — Charlene Bardach. jos vyras Norman, Robert Wen
gel, Larry Wengel, jo žmona Susan, ir Steve Wengel, proanūkė Sarah 
Wengel, sesuo Victoria Kalackas ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Penktadieni, rugsėjo 29 dieną 11:00 vai. ryto bus lydima iš ko- 

pličios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Dela Kumža giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

1
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MM So. HALSTKD STREET Ph*M: YArdt MtU

M4UJ|*w>k cm«c*0O •, ill. Thursday. September 28. 197$-•
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— Jei tinote aatnente, kurie 
galėtų iteatMkyii Naujienas, pra
šome ateiųstl jų adresus. Mes 
jietns siusime Naujienas dvi m-

Orehard-fresh h the perfect description for the Red and 
Golden DeJieioue apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year** really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apple? 
the dish. Tty this for a change-of-pace main dish at your tab.c.

Freth Carolina Apple Quiche
tablespoon fresh lemon 
juice

tablespoon sugar
cup (2 ounces)shredded 

Cheddar cheese
eggs, beaten
cups light cream or milk 
Pastry for single-crust 

9-mch pie
; onion and thyme until sausage

Drdžktvtkss koilhi 
jXtfirfnkimaiY

m mMMB
NORMANA

RiTElhU
T«L2«M8»

<77-MS9

185 North b A*m»

pound bulk uuxage 
cup chopped fresh 

onion
teaspoon dried leaf 

thyme
Red Delicious apple*, 

pared, cored and cut 
Jnto 1/2-inch cubes 
(11/2 cups) 

Tn large skillet cook sausage
, U browned and onion is tender, about 10 minutes. Remove 

from heat; dram off excew fat. In bow| ton apples with lemon 
juice and angar. Add prepared iWusage rpjxture, Cheddar cheeae, 
eggs and cream; mix well. Lane a ^<«nch quiche dish or oie 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 350°F. 
oven 40 to 4l minutes, or until custard * Let stand 10 
minutes before cuking to Bern.
Makes: 6 servings. z - *

KAM TAS DAROMA, 

šiame krašte turime dideles

pasistengė juos nukreipti į Mar
quette Parką.

Negrų su keliais padaužoms 
žygiavo apie du tuzinai, Kitą 
kart nacių ėjo 22 Grupės ma- 
ž s, bet jų apsaugai policijos 
sutraukta apie 700. Kaip rašė 

laisves. Einam kur n rnn, kal-Įlaikraščiai, tas malonumas kal
bam ir rašom ką norim ir gyve-;navo apie 175,(MM) dolerių. Vie-

tos gyventojai per savas orga
nizacijas atatinkamose valdžios 
įstaigose prašė, tam neramiam 
gaivalui žygiuoti nelaisti, nes jų 
tikslas tik erzinti ramius gyven
tojus. Bet j jų prašymą neatsi-

nam kaip kam patinka. Tačiau 
tose laisvėse yri ir kaip kurių 
nesklandumų. Čia kaip kuriuos 
jų ir prisiminsime. Pavyzdžiui 
kiršinimo tikslu ruošiamos de
monstracijos. Paskutiniais me
tais tų malonumų teko patirti žvelgta. Taip norėjo federalinis 
ir ramiam lietuviškam Marque-; teisėjas, tai ir viskas, 
te Parkui. Užsimano koki n rs 
kingininkai kelti argelį, prie jų J bei apylinkių gyventojų 
dar prisideda keli, dažniausia susirinkę tūkstantinė minia. Jei 
raustelėję padaužos, na ir kelia ;ne policijos apsauga, tai žygi- 
triukšnią. Savo žygiams reika-‘ uotojus būtų sumalę į miltus, 
lauja policijos apsaugos ir eina Taigi, ir kyla klausimas, kam 
net į teismus. Šia vasarą u?si- to reikia? Kieno interesams to- 
manė žygiuoti ir naciai. Pirmi- ki dalykai dedasi? 
ausia jie žadėjo eiti į žydų ap-

. gyventą priemiestį, bet teisėjas kaip ir visi padorūs piliečiai, 
-___ moka mokesčius nuo savo už

darbių, nuo nuosavybių, nuo 
pamai_į biznių. Bet štai jų mokesčiai ei- 

dos, kurių metu giedojx soli-'na. kelilJ triukšmadarių ajisau- 
stė. M. Momkienė. Po pamaldų Apsaugoti tiems, kurie po 
prie Lietuvos laisvės kovų pa- savaitės d<arbų savaitgaliais 
minklo buvo uždegtas aukuras,!žm.nėins trukdo poilsį ir kelia 
padėtas vainikas ir sugiedotas netam3- Jeigu jau leidžiama žy- 
Lietuvos Himnas. Po piet buvo Siuoti ir jiems reikalinga ap- 
žuvusių Lietuvos jūreivių pa
gerbimas išplaukus į Mišigano 
ežerą. .

S. Paulauskas’

Prieš nenuoramas ir vietos r 
buvo I

Marquette Parko gyvent .jai,

vų Jėzuitų kopličioje buvo at
našautos iškilmingos ]

Be to, visa eilė sveikinimų bu
vo gauta raštu. .

Susirinkusiųjų šypsnį sukėlė, 
kai net du garbės prezidiumo 
nariai, sveikindami kuopą, su
maišė gen. Teodorą Daukantą 
su Seimanu Daukantu . . . Taip 
pat buvo pasigesta Klaipėdos 
jūrų šaulių kuopos sveikinimo, 
kurios virš 20 narių dalyvavo 
minėjime.

Sugiedojus Lietuvos Himną, 
buvo išneštos vėliavos ir po 
trumpos pertraukos pradėta 
meninė dalis.

Solistė Margarita Momkienė, 
akompanuojant muzikui Aloi- 
zui Jurgučiui, puikiai padaina
vo kelias liaudies dainas ir po
rą operų ištraukų. Vidury dai-

savaitgaliais

sauga, tai už ta apsaugą ir ki
tus su žygievimu padarytus 
nuostolius tegul patys ir apsi-

Nukelta Į 6 psl.

DA1M1D

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Tauriam lietuviui

DELA KUMŽA

Buvusi Wengel’s našlė.

JONUI ŠERNUI

staiga mirus, brolį Petra, jo šeimą ir gimines bei ar

timuosius nuoširdžiai užjaučiu ir drauge liūdi

J. MERŽVINSKAS

LAFTY1AR iOtOOM
A4H CM»LDQBN BCTW1RC

WKt K1LL1D BY MOTO* 
VTH*CUL> *( THW LKK 
CMARteS M.

HCfNT OT T«t CMJCKJO 
McrroR CLUB, plytės 
TO M rsPeCJALLY AUIXT 
WOR CHILD^BN MOW TMJTT 
school ts x session

ŠVENTO RAŠTO PAM0KYIAA1 IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*Jie giodofo Dievo tarno Mozės giesmę Ir Avinėlio yiesmf*. Apr, 15;3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išminti, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Inikimoji Žinia, 
Evangelija, žadanti -palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sujauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo, 

fV, RAITO tyrinitojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 —1742 ! į Gi • '

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių
Udiotuvių
CHrertorhi
Associacijos

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICI)

2424 WEST 69tA STMETT - RA^Mk 7-I1U i 
2311 WEST 23H PLAC1 Vii thia 7*4471
11W8 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa HID*, Ui. >74-4414
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Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

’PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
[R URMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIAIS 1ŠSIMOKEJIMA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

JI

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezdenUs
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

Bulzcko Lietuvių Kultu- 
ros muziejus ruošia tapyboh 
kursus jaunimui ir suaugu 
siems muziejaus patalpose., 
.lie prasidės antradienį, spalio 
17 d. Jaunimui nuo 7 iki 15 me 
lų amžaus pamokos bus -1:39 

6:30 vai. popiet, o suaugu 
siems 7-9 vai. vak. Kursų ’ek- 
ore pakviesta (tail. Dalia Kol 
bailė. Reuisl.nelis tcj?. 523' 

Dr. Leonas P. šulas, af j--»•> ,> lh apmokės II-
praki'kų Mcrc> linois Art council.
chirurgijos skyriuje t

Euphrnzmė Miktižiūtė 
Josephine Milcriiitė ir Kristi 
d j Austin buvo išvyk irios į 
Susivienijimo Lietuviu Amen 
koje Pildomosios Tarybos po

lieka 
nines
jis yra baigęs medicinos mok-i 
sius Vienos universitete. Au$ 
t rijoje, vienerius metus dirbt! 
Badeno miesto ligoninėje, c 
atvykęs į Chicagą — viene-
r i es metus dirbo Christ ligo
ninėj, Oak Lawn ir Shapiro 
Devx’pOpnient Centro __ ligoni
nėje, Kankakee, Iii. Laisvalai
kio metu dr. L. P. šulas mėg
sta žaisti šachmatais, taip pat 
žaidė Lituanikos futbolo ko 
madoje. Savo įgytomis žinio
mis jis mielai pasidalina su 
lietuviškos Lietuvos Aidų ra
dijo valandėlės klausytojais 
Radęs proga, jis parėmė Nair 
jienag H) dol. auka.

— Sto^ė ir Kazys T lemčiai 
is Crystal Lake, III., praeitą 
šeštadieni buvo atvykę Čika
gon ir lankėsi Naujienose. Jie 
du yra sužavėti naująja vieta, 
aplinka ir naujuoju darbu. 
Dėkui už vizitą ir už SR) au
ka.

'Zuriudisiui - mokytojui 
Kczmi Tolumui šv. Kryžiaus 
ligoninėje d r. V. Tuma^onis 
padarė antrų sėkmingą opera
cija. Dabar jis grįžo į namtis 
ir yra dr. Tumasonio priežiū
roje ir žmonos Marijos Toliū- 
nienės rūpestingoje globoje 
Ko’egos žurnalistai linki 
žiu i greičiau pasveikti.

— Vytautas /?. Pinkas, San 
ta Monica. Calif., tarnaujantis 
Security Pacific banke, iš 
rinktas Santa Monica istori 
nių paminklų komisijom Jis 
priklausė vietos lietuvių khr

rys 1717 Stevens Bldg., 17 No 
State St., tel. 782-3777. Mes kal
bame lietuviškai. (Pr.)

— NORINTIEJI STUDIJUO- 
TI pijaniną arba akordeoną pas 
muz. A. Jurgutį, prašomi skarn- 

— Dail. Ponias Kaupas šv. bįntj rytais tel 471-0985. (Pr).

—Dėl visų rūšių stogų dengi
mo bei pataisymo, kreipkitės 

. pas ARVYDĄ KIELĄ,434-9655.
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų, 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) 

] — Priimsiu ir globosiu pagal- 
bos reikaligą asmenį.

Tel. 436-6294 (pr).Ado
— Darbų pasiūlos ir paklau-

Ka

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir saldy- 
mas. atominė slėptumė, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

besimokydami praleistų dieną, 
tai jie savotiškai terorizuojainL 
O tėvų mokami mokesčiai nau
dojami tam, kam jie yra griež
tai priešingi.

Balsuotojai turėtų atiduoti 
už tuos žmones, kurie 
nenorinalybėms priešin-

DABAR — NE RYTOJ

2 AUKŠTU 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- 
auette Parke.

NAUJAS 6 kambarių į vakarus, kur 
grynas oras ir art; Čikaga. Pigus, 
£53,500.

(Atkelta iš 5-to psi.) 
moka. Gal tada praeis noras žy- balsus 
giuoti ir erzinti gyventojus. Ne- šioms 
reikia rūpintis^ jeigu ir į kailį gi. 
gaus, nes jie to ieško.

Kitas gyventoj us erzinzntis 
išmislas, tai mokyklų vaikų 
maišymas, vadinamas busini- 
mas. Tas daroma neva integra
cijos — rasių sumaišymo sume
timais. Bet Rusinimas tarp ra
sių sukelia tik neapykantą. Pir
ma tarp tėvų, o paskui tas per
siduoda ir vaikams. Per kelis 
metus jau 1 
tuom įsitikinti. Jau aišku, kad 
tokiu būdu rasės niekad nebus 
sulydytos. Busavimas tarp ra
sių daro dar didesnę prarają. 
Rasių sulydiniipui pirmiausia 
reikia kultūrinio sulyginimo. 
Busaviino ir gyventojų kiršina
mo savo pastangas turėtų kitur 
nukreipti; v

Ir tas daroma vis remiantis 
■ konstitucija. Nejaugi koiistitu- 
‘ ciją nesaugo ja tų gyventojų, ku

rie ramiai gyvena, moka mokei 
iScius dr kurie ^valkiojimosi su 
neaiškiais tikslais savo "apliri- 

į Roję, nenori? Jeigu taip, tai tą

Kryžiaus ligoninėje buvo ope
ruotas. Sveiksta daktarų Tu- 
niasonio ir Vaitkaus priežiū
roje. Ligonį lanko kolegos ir 
draugai. Dar keletą dienų pa- 

.1 us ligoninėje.

— Dail. Miko Lileikio sukak 
t u vinė dailės paroda įvyks 
spalio 1 4d. Siurlionio Galeri
joje, Ine., 4038 Archer 
Spalio 22 d. ten pat bus 
truota paskaita.

— Gruodžio 2—3 d. d.
tiniuo^e namuose prof, 
mui Varnui jo 100 metų am
žiaus sukakties proga, ruošia sos tarnyba jaunuoliams ir silp- 
komitetas platesnio masto aka nai angliškai kalbantiems vy- 
demijų ir parodą. iresnio amžiaus lietuviams ir

•lietuvėms pradėjo veikti Lietu-
— Astrologija ir kortų skai- vos Dukterų draugijos namuo- 

tymas, Elinor Jakšto, kamba- se, 2735 W. 71 St. čia kviečiami
registruotis darbo ieškantieji ir 
darbų turintieji. Registracija 
veikia kasdien nuo 9:30 vai. ryto 
iki 4:30 vai. vak., išskyrus še- 
štad. ir sekma d, Lietuvos Duk
terų draugijos telefonas:

925-3211 (Pr.)

P. Venclova

Ave. 
iliusr

MOTERŲ MEILĘ NAUDOJA 
ŠNIPINĖJIMUI

BONA, Vokietija. — Vokiečių 
policija aiškiai nustatė, kad so
vietų agentai naudoja vokietai
čių meilę valstybės paslaptims 

juanio. x vi jvvxiišgauti. Išsiskyrusi vekietaitė, 
turėjome progos|29 metų Dagmar K. Scheffler, 

atotogaudama Bulgarijoje, Juo
dųjų Jūrų gražiausiame pa
kraštyje, susipažino su Herbert 
Schroederiu, už kurio ištekėjo 
ir tikėjosi gražiai gyventi. Jis 
privertė ją šnipinėti, o kai susi
darė pavojus, tai praeitais me
tasi jis.dingo iš namų ir iš Vo
kietijos.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 irba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, fa- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė, 

TeL 927-3559

__ Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus akai* 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
zu juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijosCiTk llCLUVl^AUS SpdUUUJ) KlCb LCJ1U1U1, IT VISOS ĮVIJOS J A t II ... . .
taip^ pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis j Ą. a. Juozas Paųtiemu^JPen-Į konstitucijos r truKnmą reikėtų
kaeiųarene^nso°S nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei. tisj, daug, niėtu jp-yenęs > Chi J pataisyti-,- taip/ kad ji ’saugotu 

cagoje ,ir.^pąskutinju. i^ętu .ilgai* ‘ ' .............
'gj^-enęs Sąp Riėgo, G3J;, mirę 
rugsėjo 26d. .Lįųdėti likp: žeuo-: 
na Ona. Pantis, dir-sųnųs jr( du
kra,. taip pat 5 anūkąj. .(Piį) i..

V1S PLEČIANTIS-SĄJŪDŽIU! '
įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis .dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaites, sav. Grand Shores motelio ir Rezidentinio viešbučk^ 
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 S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

— Chicagos teisėjas 'paskyrė 
nuo 6 iki 20 metų kalėjimo va
giui Theodore Inibudeau už įsr 
brovimą į kambarį ir apiplėši
mą.

25 metų Geiger Berger susi
pažino $u Peter Krause. Tai bu
vo pati “didžioji meilė”, kol jis 
ją privertė šnipinėti. Meilė buvo 
tokia didelė, kol. susidarė pavo
jus ir Krause 1975 metais dingo 
iš namų ir iš Vokietijos.” ’ ’ -I 

. 54 metų amžiaus Henneliesel 
Kress ištekėjo už labai lipšnaus] 
Rolfo Regetitie. Kai janvatidėn-j 
gė ambasados paslaptis, tai pra-j 
ęįtais metais'dingo jfeuiš ‘namų- 
ir. ‘Vpkietijos.*' Vokiečių T Vyriam 
sybė* imasi prieonių’ instruktuo
ti visas: valstybės’ tarnyboje e- 
sančias;jmoteris,_kad jos gerai} 

ir.ąelainrių -atsitinka. Vaiką iš-lapsidairytų, kam atiduoda sa-į 
■leidus, .tėvai ivisą laiką turi gyd^*0 Tneilę ir gyvenimą.
yęnti rūpestyje. Vietoj to, kad 
vaikai nueitų į artimiausią mo
kyklą, ten ramioje nuotaikoje

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda gerai užlaikytą mūr. namą 
apie 28 m. senumo prie 70-tos ir. 
Campbell. 2 butai-5 ir 4 kamb., 2 ma
sinu garažas. Skambinti po 5 v. v., 
savaitgaliais visą dieną.

Tel. 778-8039

«—EB M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9t pusmečiui eutomoblllt 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytųjų reikalam! 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HAL5TED ST. 
CHICAGO, IL 60601

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

Pavardė ir vardas ________________-_______________________

Adresas

’• Ufeskan Naujienas kaip dovaną savo______________________ , kurii
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardas_________________ ________________________

Adresas _____________________
l

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

f - ~ - —-  -----m nu i irjji
* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL

Pavardė ir vardai ______________ ___________________________

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

Pavardė ir vardas 

Adresas ____________________________ _______ ___

Pavardė ir vardas _________________________________________________

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

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

[ Irettf ------- - ------------ _ —. —____________

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

RESTAURANT

pąmiųSi, ty^kingus' piliečius/ ‘ 
'fąs pat ir su vaikų businittiti.

Kpp konstilueijoje yra, kad' vai- 
tėfcu valią paimtų fr 

prievarta, kažkur įvežtų nud' sa- 
vx> raj ono mokyklos ? Yra atsi- 

, kad:Sąryšy su busiirimu

— Patty Hearst parašė prezi 
dentui prašymą, kad išleistų ją 
iš kalėjimo.

NEEDED IMMEDIATELY
• COOKS—SALAD 

PREPARATION
• DISHWASHERS 

CHOICE. DAY OR NIGHT
SHIFTS

EXCELLENT BENEFITS 
WONDERFUL WORKING 

CONDITIONS 
GOOD WAGES 

VICTORIA STATION 
RESTAURANT 

675 MALL DRIVE 
SHAUMBURG, ILLINOIS

A. TVERAS i
LAIKROOŽIAI Ir BRANOINTBasj 

Pardavimas Ir Taiaymaa •
IM W ĖST STRin - I

S . - —

4M5 Se. ASHLAND AVĖ. 
52X775

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus i ~

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A».
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

MARDA NOREIKIEN*
MBS l>th St, CMearo, IR W52t • TeL WA M7S7

DUufb peaiHnkbtm rOČUt Įnirty
MAISTAI Ii ĮUROFOf SANT4LIU.

^i:il

Cosmos Parcels Express fjorp.
MAftOUlTTI GIFT FAKCBL4 >|KVK*

IMI W. HHi SU Chteafe, IIL <0429. — TeL WA M727

B “LIETUVOS AIDAI”
-i, KAZE BRAZDZIONYTE,
”Į PROGRAMOS VEDU A
Wy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL

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

2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629 
Tehf. - 778-5374

vak.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

M. i l M KUS 
Notary Publte 

INCOME TAX SERVICE 
425S S. Mipitwood. T»L 25A74M 
Taip pat daromi vertimai. xtalnl4 
ižkvietimai, pildom pilietybės Jff*- 

šymai ir kitokį blffnni

ENERGY 
WISE r-

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

Don’t be a Bom Loserl

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

fuo reikalu Jum« gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa- 
moita, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūauvoe” išleista 
knyga —

Su legaliJkotnls formomis
Knyga su formomis gauna 

aia ‘Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaliiko 
Halsted St. Chiranr U) WX5O8. 
mis formomis — 13.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘'Naujienos”, 1739 &.

PART TIME BAKERY 
COUNTER HELP NEEDED

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

Call. 798-4747

need

LAUNDRY 
PERSONS 
Full Time

Our growing restaurant is in
of Laundry people to handle all as

pects of linen cleaning.
We offer TOP PAY, meals, hospita
lization insurance, and paid 
tions.

Contact our manager at: 
969-2500

BRANDING IRON 
RESTAURANT

3131 S. Finley Road 
Downers Grove, Illinois

Equal Opportunity Employer M/F

vaca-

BEST THINGS IN LIFE

Frank Zipolii

GA 4-U54

STATI f asm

State Farm Lile Insurance Compa- y

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkių RalkU

Experienced sewing-machine operator 
needed. Good salary and steady job. 
No English required on jobs. Vicinity 
— Lake View area.

Phone 477.8780 in English.

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai,} 
skirsnelių mėgėjai, prašomi avį 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur J 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė

MOTERIS PATAISYMAMS

.Patyrimas suknelių pataisymo pagei
daujamas. Geras atlyginimas ir tar
nautojams teikiama nuolaida perkant.

EVANS
36So.STATE ST.

13th Floor

855.2160

ANBESOU KILLS 
MOUTH RAIN ON

CONTACT
Denture pain, toothache, 
cold sores, teething pain, 

relieved for hours.
When ?tmxx mouth pa.n strikes 

use Anbesoi the oaifl (Miler. 
Aroesoi. with three anesthetics, 
soothes irritated nerve endtogs. 
deadens pem Helps prevent itv 
lection too. Use as directed for 
hours cf reteet

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. Thursday, September 28, 1978




