
kelti

ičių kriminališkus nusikaltimus, j > rinktis į Kedzie gatvėje esan

bėse jau 56 metus, bet iki šiol nė 
galėjo gauti Amerikos piliety
bės kadangi neišmoko angliškai

Praeitą šeš 
Amerikos

laųjama naturalzaciai gauti.
“Svajonė gauti Amerikos pi

Tautinius Na
mus, kur vyksta .‘ftMas me ti
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Over One Million Lithuanian 
In The United States

GAZOS ARABAI ATMETĖ PASIŪLYTĄ 
BŪDĄ TAIKAI SIEKTI

Gazos arabams labiau rūpi Arafato kovos planai, 
negu savivakfybės 

r j ,

.GAZA, Izraelo okupuota. — • 
Praeitą penkiadienį Gazos ara 
bų vadai susirinko, .pasitarė ir 
nutarė nepriimti David stovy
kloje padarytų pasiūlymų sa 
vivaidybčms .rmkii:: Gazos va 
dai nutarė prisidėti prie kitų 
kairiajame Jordano upės kran 
♦e esančių arabų miestų merų 

ir reikalauti Arafato pasftar- 
navimams-vesti. Gazos meras 
pareiškė, kad- priėmimas Dą-

Palengvins pilietybę 
seniems imigratams

Sentoriaus Richards Sehwei- 
ker (R-Pa) ofisas Washingtone 
pranešė, kd Senato prieš pat iš
siskirstymą priimtu biliu senyvo 
virš 50 metu amžiaus imigran
tams, kurie yra išgyveno dau
giau kaip 20 metų, leidžiama 
gauti Amerikos pilietybę be ang

vid stovyklos pasiūlymų būtų p1! kalbos egzaminų..
Izraelio įsikišimui į arabų rei- j Naujasis, PĖnsilvanijos sena- 
kaĮus? Samarijos merai ir po-j torius' R. Schbeiker pasiūlytas 
litikai norėjo nuvykti1 į ■^az:lFbilius (buvo jišleistas specialiai 
ir* pasikalbėti su vietos arabų vienos imigrantes Mrs. Eu- 
vadais, bet Izraelio - karinome- genios Corteš, 73, iš Ispanijos, 
pė neleido jiems- įvažiuoti. į gyvena Jungtinėse Valsty-

- Gazą. ' \ : *•' , - • ’
Izraelis neskišo į pasitarimus

^Izraelio kariai neleido kitų
' vietovių arabams vykti į- Ga
zą, bet jie patys nesikišo į Ga-

Iz^a^“ liėtybę pagaliau tampa gaunama 
kariai leido .patiems tūkstančiams imigrantų, kurie

- . Vienas savarankiškas Gazo geriausius rnetus^ bęt:^^ 
nutarimas kreiptis ^0 ^enkiečiais

' l E^ptd prezidehtą"Savitą irĮP^sak^ i- ;
prasyti jo,* kad. jis nępaširašy-Į xBiliifs'įfeŠ{itay kaip paskutinis 
tų taflkos sutarties 4u-IŽraelių.j95-jo Kongreso.-Ąktas. “Mes vsi 
Gazos. arabai - nof į- Kad Sada^į esame imigrantų tauta”, pasakė 
tas susitartų ^su kitajs' arabų^ senesniems, imigrantams, kad jie 
yacĮais, ; o tiktai vėliau siektų1 nusipelnė teisęt vadintis Ameri. 
tedkos su.-'dabąriifižąfe;fetaelio kiečiais”.
vadais. Gaza /priklausė 'EgiP* 
tuix bet jiems'į•-tartis su 
Izraelio'-ir JE^to ^atstovais dėl 
Palestinos ^ateities.1 y

' ^uti^laljai zlųos »dantieji komunistai, kurie prieš
Izraelio atstovai ^Washing! o*«10 metu popiežiaus Pauliaus VT 

ne pasirašė-pėnkerių metų lai-išreikštą pageidavimą aplanky- 
kotarpyje sutartį su rinktiniais»ti Lenkiją, bent Čenstakavą, at- 
okupuotosv'Jordanijos atsto-įmetė — neįsileido, popiežių iš- 
vaiš .dėl savivaldybnį rinkimų trinkus lenką kaordinolą Vaity. 
ii dėl minėtų žemių ateities.

Gazos- arabu vadai nenori^ iežius Jonas Paulius n 
jokių savivaldybių rinkimų njbus pageidaujamas jei
vėlesnių pasitarimų, ie pagei lpanorės aplankyti savo tėvynę, 
dauja, kad Arafatas ju vardu, 
vestu bet kokius pasitarimus! “Visas reikalas yra paties po- 
su Izraelio ir Egipto atstovais-Įpiežiaus ranko’se. Viena proble. 
Arabams neateina mintis, kadjma bus — tai parinkimas vietų, 
jokia valstybė negali vesti pa- kurias norės lankyti’’, žinome, 
sitirimus su pašaliniais žmo- kad jau gauti užprašymai iš Kro 
nėmis, jų likimą liečiančiais! kuvos ir čenstakavos, kur įvyks 
klausimais. Tokiais ' klausi | vienuolyno 600 metų jubiliejus”, 
mais jie privalo patys daryti pasakė Kazimieras Kankolas, 
sprendimus. bažnyčios ir valstybės santykių

įstaigos direktorius.

—- JAV nepadarė jokių nuo-Į CT korespondento paklaustas, 
laidų rusams dėl vadinamoje informacijos kad Jonas Pau- 
“eruise” raketos, kuri gali lais
vai sukinėtis, kol pasiekia tikslą.

Naujasis popiežius 
laukiamas Lenkijoj

Varšuva (CT)* Lenkiją val-

okupuotos / Jordanijos

sprendimus.

vieno taksi šoferio Varšuvoje pa 
sakymą “Esu labai susidomėjęs 
ar komunistų partijos vadas 
Gierekas susitikęs pabučiuos 
popiežiaus žiedą?”

lą dar Vatikanui nepaprašius už
tikrino per nunciatūra Varšuvoj

liūs II yra laukiamas svečias, bus 
priimtas iškilmingai ir širdingai. 
Kankoals( Kąkol) atsakė vienu 
žodžiu “absoliučiai”.

KALENDORĖLIS

Spalio 23: Veteranų Diena j 
Kardulė Jonas Kap., Jau In
te, Rainutė, Juntautas.

Saulė teka — 7:09, leidžiasi.
Saulėtas, šiltas.

— Vokietijoj Mainzo banko 
direktorius buvo nudjirtas, o 
New York o policija Bronx prie
miestyje suėmė 25 metų am
žiaus Darlena Harris, kurią iš
duoda vokiečių policijai. Jai 
teks aiškintis teisme.
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POLITINES GRUPES. DIDŽIOSIOS 
ORGANIZACIJOS TĘS DARBĄ, , 
Nutarė ruoštis Madrido konferencijai, 

griežtesnius reikalavimus rusams
CHICAGA. III. 

tadienį didžiosios
lietuvių politinės grupės ir di
dieji Amerikos lietuvių, susi
vienijimai atsiuntė savo atsto
vus į metinę Amerikos Lietu
vių Tarybos konferenciją.

Seimo organizatoriai prade-

TEDDY PASIŪLYMAS
New Yorkas. — Sen. Edward ■ 

M. Kennedy (D-Mass) kalbėda I 
mas Tarptautinės Policijos Vir- Į 
šininkų 2,000 delegatų konferen! 

• rijai skatino nepilnamečius nusi; 
j kaltelius, kurie padaro pilname

teisti ir bausti kaip pilnamečius, £.jUs Lietuviu 
o nelepinti paaugliams skirtuose j ’
“juvenile" courts”. Kennedy pa njs ALTo seimas.
brėžė kad švelni tų vaikų teis
mų atmosfera ir lengvinančios 
bausmės tikslu atitraukti jauni
mą nuo kriminalo nepasisekė. 
“Amžius negali pateisinti 17- 
mečio rasisto-prievartautojo ar-

jba žmogžudžiu.ir tokį traktuoti4 reikalingas narių skaičius, Dr.

Daugelis atstovų atskrido ir 
atvažiavo į Chicagą iš vakaro, 
kad galėtų pailsėti ir susiekti 
su savo grupių nariais.

Nustačius, kad suvažiaVc

\ engrijoje buvo komunistinė valdžia, kuri ruošėsi , savarankiškai tvarkyti visus 
reikalus, bet sovietų Aaldžia pareikalavo laausyti jos įsakymų. Sovietų karo jėgos 
premjerą Nagy, išsikvietę pasitarimams y visą vengrų kariuomenėj štabą, juos 
suėųiė it-.išsivęžč, o spalio 23 dieną iššaudė7 vi sus nepriklausomus komunistus ir jų bendra
darbius/ Paveiksle vengras šautuvu bando^j^asloti kelią sovietų tankui, bet nepaįė'*’

'i: NtAlTJAS’yOPEŽIUS REIKALAUJA - 
TIKĖJLM0 LAISVĖS W1SAME PASAULY

Bet popiežius čia pat pareiškė, kad jis nebandys 
kištis j vyriausybių reikalus,

VATIKANAS, Italija. — Po- matyti Lenkijoje 
piežius Jonas Paulius Antra materialinę tail 
sai šeštadienį sukviestiems vai pagrindais 
stybių diplomatams pareiškė 
kad jis yra pasiryžęs siekti re
ligijos laisvės visame pasauly
je. Manoma, kad popiežius pir 

įfmdn eilėn turėjo galvoje Len
kiją, kur komunistai yra pasi
ryžę ir toliau laikyti varžtus 
bažnyčioms ir dvasiškiams 
kontroliuoti.

Dabartinis popiežius, eida
mas Krokuvos arkivyskupo pa 
reigas, ne vieną kartą turėjo 
susidurti su Lenkijos komuni
stais, hesikišančiais į lenkų 
bažnyčios reikalus.

Susirinkimo virs šimtas diplo
matų

Į Vatikano konferenciją at
vyko virš šimtas įvairių val
stybių diplomatų, akredituotų 
prie Vatikano. Diplomatai tu
rėjo progos ne tik pamatyti 
popiežių, bet ir užgirsti pag
rindinius jo užsienio politikos 
dįsnius.

Popiežius pareiškė, apie sie
kimą religijos laisvės visame 
pasaulyje, bet čia pat pastebė
jo, kad jis nesirengia kištis į 
vienos valstybės vidaus reika 
lūs.Jis nedarys įtakos : vyriair 
sybės, bet jis reikalaus, kad 
pačios vyriausvbčs, laikytus 
pačių paffrinidnių žmogau* 
teisių principų.

Gierekas pasveikino naują 
popieiių

Naujas popiežius pranešė 
kad jis gavo iš Lenkijos komu 
nist ųpartijos pirmojo sekreto 
riaus Edwardo Giereko sveiki
nimą išrinkimo proga. Jis tuo
jau padėkojo Gierekui už lin
kėjimus ir išdėstė jam norg*klususiut karo vado įsakymo.

d\asinę ir 
teisėtume 

gerbiant kiek vie
teises.".
jau kelis

no žmogaus

Gierekas
ark. Višinskiu! yra pareiškęs 
kad komunistai nori l>endra 
darbiau Ii. bet jiems nepavyk
davo. Naujas popiežius "yra pa 
siryžęs vykti į Lenkiją, kad tu 
retų progos išsikalbėti su Ed- 
wardu Gierekli.

POPIERIUS ATLEIS
? KELK'PAfel3<>" NŪS /

VATIKANAS. Italija. — Po
piežius Jonas .Povilas; Antrasis, 
pranešė, kad jis regiasi paleisti, 
kelis popiežiaus . Pauliaus.. Sesto-, 
jo aukštus Vatikano pareigū
nus. Popiečius Jonas Paulus 
Pirmasis ruošės kelis:pareįgurius 
tleisti bet jis' nesuspėjo: - Nau' 

karius}Yra P^k-yžęs tęsti pirmo-

KASMET S50 BILIJONŲ 
AUTOMOBILIAMS KAŠTŲ 

Po $20 bilijonų kaštuoja 
taisymai

Chicago. Amerikos automobi
listai kiekvienais metais išmoka 
po $20 bilijonų automobilių tai
symams. remontui ir permokėji
mams lupant nežmoniškas kai
nas už kokį menką pataisymą 
arba mokant nesąžiningam ga
ražo mechanikui stambią sumą 
už falšyvą sąskaitą.

“Didžiausia problema yra ne
tikęs taisymas ir baustinas ga
ražo apsik dimas”, pasakė kon- 
gresmnas Bob Erkhardt (D- 
Tex.). Atstovų Rūmų Vartoto
jams gint; subkomisijos pirmi
ninkas. kuris energingai vado
vauja Kongreso darbui ruošiant 
seriją biliu automobilistams nuo 
suktų ples.kautojų apsaugoti ir 
visą remonto praktiką garažu 
pavesti federalinei kontrolėj.

Tuo reikalu kalbėdamas Dirk- 
seno vardo Federal. Pastate 
ats. Erkhardt suminėjo tokių 
pavyzdžių, kur žmonės sumokė
jo po $400 už darbą, kuris buvo 
vertas $10.

— Irane šacho kariai nušovė 
dar tris riemftistrantus, nepa-

jkaip vaiką, kitaip negu jo sėbrą, 
’sulaukusį 18 metų amžiaus.

krašto smurtingi jaunikliai nųsikaltė-
suėmėibai turi būti areštuojami ir trak-

visus į luojami kaip ir seni kriminalis
tai, teisiami pa^al baudžiamąjį 
kodeksą ir nedelsiant teisiami.

Sen. Kennedy numatytas skir
ti "Senato Juridinio^ Komiteto ^fš^kart^s vąsajiejų L.WRshnrg-

Kazys Bobelis, ALTo pirmii*m 
kas atidarė konferenciją ir pa 
kvietė valdybos narius į pre
zidiumą.

Svarbūs buvo visų valdybos 
narių pranešimai, bet pats 
syarbiatįsias buvo pirmininke 
l)r. Kazio Bobelio. Jis pats ke-

pirmininku;

SŪNUS NUŠOVĖ TĖVĄ 
IR MOTINĄ

^^H:ĄNTI, Mich. — Visą 
policiją labai nuste- 

BiŽo.^fed 21* metų vedęs vyras 
nušovė savo moliną ir tėvą. Po
licijai-. pavyko: suimti 21 metų 
amžiaus Billy. Edmund Hadesty. 
Jis nenorėjo pasiduoti, atsišau
dė ir buvo sužeistas. Jaunas vy
ras nugabentas į St. Joseph 
Ann Arbor ligoninę. Policija nu
statė, kad pamišęs vyras pir
miausia nušovė savo 41 metų 
amžiaus tėvą. Vėliau jis nušovė 
ir 40 metų savo motiną. Polici
ja ieškojo nušautų kitų šeimos 
narių, bet jų nerado tvartuc’se 
ar laukuose. Nustojo ieškoti, kai

toųa, tarėsi su kongreso atsto
vais į r Valstybės Deyr tamen to 
pareigūnais įvairiais Lietuvos 
laisvės klausimais, iis taip pat 
važinėjo po didesnes lietuvių 
kolonijas ir kėlė Amerikos lie
tuviams pačius svarbia u si: u* 
klausimus.

de darbą. Popiežius Jonas Paku
lius Antrasis gavo Lenkijos ar
kivyskupo Vyšinskio laišką, ku
riuo prašomas popiežius pir
miausia atvykti Lenkijon. Tuo 
tarpu naujas popiežius prašė 
kardinolą John Villot ir toliau 
eiti Vatikno sekretoriaus parei
gas, o apie kitus aukštus parei- 
gūnnus tuo tarpu nieko negir
dėti. Kardinolas Villot sutikės,Į atsirado žmona ir duktė, kurios 
bet jis sulaukė 73 metų. Jis no
rėtų čių pareigų atsikratyti, nes 
amžius jam jau trukdo jas pa- 
geidujmai eiti. Popiežius veik 
kiekvieną dieną susitinka su
Vatikano sokretrium l>ėga- rėmęs Vilnį, nukrito po stalu, 
miems reikalams aptarti. Jis nuvežtas ligoninėn.

buvo pabėgusios pas kaimynus, 
kai vyras pradėjo žudyti savo 
tėvus.

— Jonas Mažeika, ilgus metus

Trumpus pranešimus pada 
rė ALTo iždininkas, sekreto
rius ir komisijų nariai. Vėliau 
sekė ALto globėjų pranešimas, 
radusių atskaitomybę tvar
koje.

Aptarę pačius svarbiausius 
klausimus, politinės grupės ir 
susivienijimai paskyrė atsto
vus į sekančių metu vaidybą.

Seimas baigtas Amerikos ir 
Lietuvos himnais.

Vakare toje pačioje salėje 
įvyko banketas iš Chicagos iš
važiuojančiam D r. Kaziui Ba
beliui pagerbti. ZZ

Kalbos, pranešimai ir valdV 
bos pareigų pasiskirstymai 
bus aprašytas sekančiuose 
N u j i e n ų n u m e r i 11 < >se.
x Keporteris

Prezidentas Carteris Chicagos merą Bilandeką skaito pa
čiu geriausiu didelių Amerikos miestų administratorium. lap
kričio 2 dieną jis apsistos Bridgeporte, Bilandeko name. Prezi
dentas nori turėti progos išsikalbėti su Bilandeku.

CARTERIS IR SADATAS
TURI SLAPTUS PLANUS

NEW YORK, N.Y. — Praei
tos savaitės Newsweek įdėjo ra
šinį, kad prezidento Carte- 
rio ir Egiptu prezidento Sadato 
tuil L^ii gerai aptarti slapti pla
nai. Aiškiai matyti, kad pasku
tiniu metu nekreipiamas toks 
didelis dėmesys į Sinajų, bet į 
Libijos frontą. Reikia neužmirš
ti, kad prezidentas Sadatas, kir
tęs smūgį pasienyje sutrauk
tiems Libijos tankams, išnaiki
no dykumoje stovėjusius sovie
tų didžiuosius lėktuvus. Pasira
šius taikos sutartį su Izraeliu, 
Egiptas gaus stambią Amerikos 
ekonominę paramą, kad galėtų 
ne tik sustiprėti krašto viduje, 
bet ir būtų sustiprintas Libijos 
pasienis. Dabar Libijos agentai 
jau negali laisvai į Egiptą 
įžengti.



VITAUTAS DAGYS 'SEUENGECIO NACIONALINIS PARKAS
Beribė vesili Rytų Afrikos f puoliką turi savo vadybinį na- 
vana — puikiausia žolėdžių | cicnalindų parkų komitetą, o 
erių ganykla, šių žvėrių gau- į kiekvienas parkas — vyriausią 
.mas sūdai o ne blogesnes sąlytjį inspektorių, šių inspektorių 
is ir plėšrūnams. Vykstant na {žinioje yra visa armija parkų 
a-aliai atrankai, tarp vienų ir 
tų nūs:stovi pusiausvyra, ku- 
cs Ivp'is priklauso nuo ganvk-

prižūrėtojų,, kurie ne tik rūpi
nasi žvėrimis, kovoja su brako- 

.merials. bet ir reguliuoja turis- 
en srambieji Ai-itų srautus. Afrikiečiai gerai išs- 

m.’p dumbliai J sprendė parkų finansavimo pro 
ir begemo-!blemą — paikai išlaikomi lėšo- 

vic rausybę aug1 mis, sukauptomis iš turizmo.
Tanzaniojc šiuo metu gyvūni 

ja- saugoma 5 dideliuose nacio
naliniuose parkuose ir, 14 žvėrių 
rezervatų, kurie nedaug tesiski 
Ha nuo parkų. Bendras šių sau
gomu teritorijų plotas sudaro 

ie tenkino savo būtiniau i beveik 100 tūkst. km. arba 10%

eaijt - tac . svarios galimy- 
tės rriccj dideles, uad net sun 
lu : vr rd not i jos žvėrių gau
sumą ir įvairovę.

Taip buvo, kol laukinius žvė 
-ris medžioju tik vietiniai gyv^en- 
toi

poreikius ir didesnės žalos 
r e d arė. Alėjos kolonizatoriams, 
vi .<as pasikeitė. Savanoje atsi- 
•mco +“ermos. ėmė kurtis mies
tai. Žvėrys turėjo trauktis. Jie 

ėtgi buvo naikinami, ilgainiui 
šis naikinimas įgavo neregėtą 
mastą, žvėris šaudė baltieji ir 
juodieji žmonės ne tiek iš būti
nybės, kiek dėl sporto ir pasi
pelnymo. Laukiniams Afrikos 
gyvūnams iškilo pavojus. Dėl 
jų sunerimo mokslininkai ir ga 
mtos mylėtojai. Kolonijinė Ry 
tų Afrikos valdžia buvo privers 
ta imtis apsaugos priemonių. To 
dėl prieš 50 metų Kenijoje, Tan 
ganikoje ir Ugandoje, nors ir 
labai pavėluotai, pradėjo kurtis 
nacionaliniai laukinės gyvūni
jos parkai. Kituose Afrikos ra
jonuose žvėrių išsaugojimu buvo 
susirūpinta gerokai anksliau — 
Pietų Afrikoje pirmasis lauki
nės gyvūnijos rezervatas buvo 
įsteigtas praėjusio šimtmečio pa 
baigoje.

Šiandien nepriklausomos Rytų 
Afrikos valstybės nacionali
niams parkams skiria nemaža • buvo apriboti . Serengečio nau- 
dėmeslo ir lėšų. Kiekviena res-

palies teritorijos. (Kiekvienas 
parkas turi savo specifinių bruo 
žų. Pavyzdžiui, Ngorongoro kra 
teris yra natūralus zoologijos so 
das didžiulio, jau seniai užgesu
sio ugnikalnio krateryje (skers 
muo!8 km). Rungva Ruaka yra 
sunkiau pasiekiamas, neturi ge 
rų kelių, todėl turistų mažiau 
lankomas, ir jo žvėrys mažiau 
pripratę prie žmonių.

KAIP PAMATYTI ŽVĖRIS |

s •

Kuršių marios

Vienas garsiausių parkų ne 
tik Tanzanijoje, bet ir visoje 
Afrikoje yra Serengetis. Jis yra 
Tanzanijos šiaurėje tarp Kili- 
mandžajro kalno ir Viktorijos 
ežero, žvėrių rezervatas čia bu
vo įkurtas 1929 m., tačiau nacio 
naiiniu parku Serengetis tapo 
tik 1951 m. Vėliau dar ne kartą 
šio parko teritorija buvo kore
guojama, pavyzdžiui, 1959 m. 
rytinė parko dalis kartu su N go 
rongoro krateriu buvo paskelb
ta atskiru rezervatu. Beveik tuo 
pačiu metu pusiau klajoklių ma 
sajų genties migracijos plotai

jos sienos. Dabar jis užima 
13 000 km plotą.

Parko administracinis ir tu
ristinis centras yra jame esan
tis nedidelis miestelis Seronera. 
Nuo šalies sostinės Dar es Sala 
mo jį skiria beveik 1000 km. šį, 
atstumą lengviausia įveikti lėk- i 
tuvu, bet kur kas įdomiau (isk 
važiuoti automobiliu — kelias 
eina per įvairių genčių gyvena
mas vietas, pro Kilimandžaro pa 
pėoeje įsikūrusius Mosi ir Aru- 
pą, pro junikalujį Nigorogoro 
kraterį ir seniausi c žmogaus bu 
veinę — Oldovajaus tarpeklį.

Visi įvaižiavimai į parką kont 
roliuojami. Atvykstantieji regis 
truojami ir supažindinami su 
paiko lankymo taisyklėmis. Zvė

tomobilio. Kasojo neturi, Sero- 
n eroje gali pasisamdyti lendro- 
verį ir vairuotoją, o kad išvyka 
būtų efektyvesnė — ir gidą, ku 

į ris, gerai žinodamas vietovę bei 
į i žvėrių įpročius suras daugiau 
. galimybių ir stebėjimui,.
£ j grafavi.mui i

Sutemus paiko keliais
ti griežtai draudžiama.

ir foto

važinė
Iki 19

dai, ir parkas nusitęsė iki Kėni- ris stebėti leidžiama- tik riš . au-

kelis kilomentrus. Šios migraci
jos — vienas nuostabiausių Af* 
rikos vaizdų, žolėdžių kaimenes 
seka plėšrūnai, griežtai laikyda 
miesi gamtos subordinacijos — 
pirma liūtai ir leopardai, paskui 
hienos,, šakiai, lapės ir kita 
smulkmė. Pasibaigus sausringa
jam laikotarpiui, lapkričio mė
nesį žvėrys vėl grįžta atgal. Pa
gal migracijos pryptis ir apimtį 
yra nustatytos parko ribos.

Migracija sudaro puikias są
lygas brakonieriams. Jeigu šio 
didžiulio žvėrių susitelkimo me . 
tu žvėrys masiškai neišnaikina
mi, tai tik dėka parko prižiūrė
tojų atkaklumo. Vis dėlto brako 
nieriavimas Serengetytejet papli 
tęs. Jį skatina paklausa. Tik vie
nas raganosio ragas,'kurį čia • 
taip nesunku įsigyti, kai kuriose 
Azijos šalyse kainuoja šimtus do 
lerių. Labiausiai piktina tai, kad, 
išplėšę ragą, pusantros tonos 
mėsos kalną brakonieriai palie
ka hienoms ir grifams. Panašiai 
elgiamasi ir su zebrais. Zebrui 
pakliuvus į kilpą, nuplaunamą 
tik uodega, nes iš jos gamina
mos vėduoklės. Jeigu į spąstus 
pakliūva brakoniehiams nenhų 
dingi žvėiys, jie paprasčiausiai 

' išmetami.
Kaip kituose parkuose, taip ir 

Serengetyje legali medžioklė yra 
. griežtai apribota ir labai bran

gu -Nustatytą žvėrių kiekį pa
prastai .sumedžioj a specialūs me 

- džiotojai. Jie medžioja užnuody 
tomis strėlėmis, žudančiomis nes 

: kausmingai ir netrikdant kitų 
žvėrių ramybės. *

Parko kūrimosi laikais žymu
sis zoologas pjofesorius Bernar

> das Gržyihekas, skaičiavęs žvė- 
risrir*tyrinėjęs .jų “migraciją, rei

> kalavo: “Serengetis neturi mir 
; ti”. Dabar žvėrių parke yra pa-'

daugėję, p jų priežiūra geresnė, 
todėl galima tvirtinti, kad -Seren, 

kartais papiauna ir sudoroja ko- getis nemirė, o . kariu su Tsavo^ 
— r "t ’ t '

žmogaus laukinėje savanoje. Kas 
jų nepaiso, net gyvybę sumo
ka. Griežtai laikantis saugumo 
reikalavimų, tie pavojai daž
niausiai nebūna tragiški, o pa
lieka neišdildomus . įspūdžius iš 
didingos ir nuostabios, žmogaus 
nepaliestos ganytos gyvenimo.

SERENGEČIO TURTAI«
Serengečio nacionalinis parkas 

yra vienas didžiausių Afrikos 
žvėrių koncentracijų Parko vie
tovaizdis keičiasi nuo beribių 
Serengečio lygumų buvo pie
vų, paįvairintų skėčio formos 
akacijų medžiais, iki krūmų pri. 
žėlusios savanos ir tankių miškų 
šiaurėje. Vietovė išlaižyta upių, 

. pelkių ir ežerų. Visa ši teritorija 
; yra 910—1820 m. aukščiau jūros 
lygio.

Serengetis garsus liūtais. Be 
jų, čia yra dar per 35 rūšys kitų 
žvėrių ir daugybė vairių paukš
čių. Iš viso parke yra apie J 500- 
000 žvėrių, iš kurių 350 000 anti 
lopių gnu.

Liūtai labiausiai mėgsta aukš 
tos žolės prižėlusias lygumas; 
čia jiems patogiau slėptis ir me
džioti., Užmušus! zebrą ar anti
lopę, karališkųjų žvėrių šeima 
2—3 dienas nemedžioja, o kur

r i

bu, ar ji užtrunka ištisus me-

vai. kiekvienas lankytojas turi į 
pasiekti Seronera arba Kleino | 
stovyklą, kur įsikūrusios turis 
tin ės bazės. Bet kur kitur par
ke nakvoti draudžiama, kad nak 
tį tarp žvėrių pavijingiau, ne 
gu dieną, man;pačiam teko įsi
tikinti, gyvenant. Zambijoj e. Tai 
atsitiko netgi ne žvėrių parke, 
o paprastoje savanoje, Grįžus iš 
vienos netolimos išvykos, pasi
gedau akinių nuo saulės. Daug 
negalvoję, sėdome į nors jauspė 
Tr pasukome atgal, nors jau spė 
jo sutemti, — kąjjia reiškia vos 
kelP-kHometrai 'geru 'asfaltuotu 
keliu. Atvažiavę ir sukdami iš 
kelio, išgirdom įtartinus garsus. 
Nors tamsoje nieko nematėm, 
supratom, kad mūsų stovykla
vietėje apsistojo žvėrys. Jau ra 
dęs akinius ir bėgdamas prie 
automobilio, pamačiau netoliese 
stovinčius dramblius. <Jie žiūrė
jo į mus ir neramiai mojavo au 
simis, rnatlyt, juos erzino žibintų 
šviesa. Reikėjo skubėti, bet grįž 

| ti atgal nebuvo galimą nes grįž 
met automobilio ibiritai Būtų nu 
kreipti tiesiai į žvėris. Teko pa
sukti keliu tolyn nuo dramblių 
ir nuvažiuoti dar 20 kmr kiekvie ' 
nu momentu laukiant naujo su
sitikimo sū kitais drambliais ar 
begemotais. > -

Didžiausia turistinė bazė vra 
Seroneroje. StovyHęs čia.įkur 
tos ne tik pačiamte įnfefetėlyje. 
bet ir jo apylinkėje įdbmų pra 
leisti naktį moiinejė- Stovyklos 
trobelejet tamsoje,* tačiau di
džiausius 'įspūdžius keliautojai

tus, ar tik vieną dieną. Seniau nors netoliese soti ilsisi. \ ienas 
tik -medžioklės ekspedicijos bu- jar ^os šeimos nariai papraš- 
vo vadinamos safariu. Dabar šis} RU0 nekantriai
žodis įgava platesnę ir juo vadi- eilės laukiančių hienų, ša- 
namos bet kokios išvykos į lau- ir Pastarųjų pulkai 
kinę savaną, kur žmogus dari53vo šūksmais dažniausiai ir iš 
kartą atsiduria akis i aki su eamĮduoda liūt4 Plotos vietą. Jiems 

čia tenka išbūti ilgiausiai, nes 
eilėje jie visada yra paskutiniai.

Hienos prie grobio likučių 
prisiartina tik tada, kai nuo jų 
pasitraukia liūtai, o gerokai silp 
nesni, bet įžūlesni šakalai suge
ba pasiglemžti vieną kitą<kąsnė 
lį net liūtams-iš. panosės. Hienos 
gali btžti ir agresyvios, šie stam
boki ir labai nesimpatiški’žvėrys

ta ir pats pasijunta jos maža da 
lėly j e.

Stafaris į didžiulę laukinių 
gyvūnų karalystę Serengetį ima 

Į nomas tik automobiliu. Jis yra 
ne tik judėjimo, bet ir apsaugos 
priemonė. Taisyklės parko lan
kytojams skelbia, kad keliauto
jai patys yra atsakingi už^savo 
saugumą safario metu, todėl jie 
patys ir sprendžia — išlipti iš 
automobilio ar ne. Vadinasi, čia 
žvėrys yra laisvi, o žmonės už-j

kį nors paliegusį zebrą.

se narvuose, ir nežinia, 
smalsesni kitų atžvilgiu. Priklau 
somai nuo situacijos žvėrių smal 
sumas lengvai gali pavirsti ag
resyvumu. Serengetyje yra. la
bai daug zebru; Šie savanos ar 
kliukai visiems turistams daro 
malonų įspūdį. Daugelis atsida
ro automobilio langus ir sten
giasi pavaišinti ramius gyvulė-1 nors jų apresyvumū įšitikihri'

neteko. Buvau liudininku, kmp 
vieną turistą afrikietį buivolas 
pastatė į keblią padėtį. Išlipęs

' Serengetyje .ganosi .didelės Ąf

Dar vienas žvėrelis’ riąišai ^t^RŠvaute^iajai Airi-
galingas letenas: -Ga^.taį ;žir^ą?| kag

sidarę judančiuose metaliniuo-] siaubą keliantis laukinis .riau- ir. kitais.„didžiaisiais *Rytą Afri-| 
iia, kurie yra mojimas. Liūtai išėjot medžioti, kos. ■nacionalinia^v 'parkš.is''ge-v

patiria safario metu. l)ėl jų jie
čia ir atvyksta, šis.suahilių kai- to.
bos žodis reiškia kelionę, nesvar Daugybė įvairių pavojų tyko

rikos buivolų kaimenės.. šie. di
deli, plačiais, galingais ragais 
vuliai laikomi labai pavojingais,

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

That way, you remaking a real investment in 
your future. And in America's, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, fits been an equal

Paid

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

earn up to 73/i%
where her husband left off And when

CHICAGO, nXINOS fiOfiK 

Phooet Virginia ?»774T

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

xock in their county, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

When you join tin Payrcl

UoUy Pitcher loved her husband-
So much so, that when he went into batrl* 

-firing the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

lied by a British bullet.
Molly knew the time had come to take

cf 5 years cKr yean. Lom= «
Bcods can be replaced d recoro re j 
feeeded. Bonds can be cashed a: yew r

2212 WEST CEJLUAK KOAD

Prrri Kazaxacskas, Prtsidfj*

SOUPS 1 Mon.Ta««Pr 1.9-4

SERVING CISC AGO AND SUBURBS SINCE 1395
. • ... - - -

. - NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL&oaday, Ovtob r

liūs duona v kitais skanėstais 
Kai kurie zebrai nevengia tokių 
vaisių ir kartais taip įsidrąsina, 
kad kanopomis aplando automo 
bilį, kai vaišės, jų nuomone, per 
anksti pasibaigia.

Didieji žvėrys iaikdsi atokiau 
nuo žmonių ir paprastai būna 
gana ramūs, tačiau išgąsdinti ar 
užerzinti puola. Tada ne visada 
išgelbsti ir automobilis, o be jo 
nelaimės gali padėti išvengti tik 
atsitiktinumas. Vienas turistas 
indas sumanė pameškerioti. Štai 
ga jis pastebėjo iš už nugaros 
sėlinantį krokodilą. Kiek įka
bindamas pasileido prie netolie 
se stovinčio automobilio. Jis nu 
važiavo, bet be vienos padan
gos: krokodilas spėjo sugriebti 
ją dantimis ir nutraukti nuo ra

toprafavo. Atsitiktinai žvilgtelė
jęs į savo mašiną, apstulbo — 
prie jos ganėsi buivolas, Kelias 
į anutomobilį buvo atkirstas. 
Persigandęs žmogus surado prie 
giobstį kitame automobilyje, o 
buivolas neskubėdamas šau riti-! 
žingsniavo, net nepastebėjas taip 
išgąsdinto žmogaus.

Nuo birželio iki gruodžio Se
rengetyje nebūna lietaus, žblėi 
savanoje pagelšta ir SudžiūvėJ 
Gyvūnams trūksta maisto Bei] 
vandens. Todėl kasmet birželio l i ar net gegužės mėnesį praside
da žvėrių migracija iš centrinių 
parko rajonų į vakarus prie Vik 
tori jos ežero, kur visada pakan
ka drėgmės. Didžiulės gnu ir žeb 
rų vilkstinės kartais nusitęsia

ENERGY] 
WISE ri

Lfrnit use of drS^/ashor - 
to once a day^fterthe 
evening meaf; apdfrut 
excessive use-of water 
and electricity. .
Don’t be a Bom’ Loeerf 7
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vYMtas SIRVYDAS

SUSIVIENIJIMAS SKYLA
(Tęsinys)

Ąš|rų protestą Tarnui Astram- 
,?kui, kaip Tėvynės redakte-riui, 
sakoma, pasiuntęs AVaterburio 
parapijos klebonas kun. Juozas 

,Žebrys, kuris gerai pažino Joną 
,Tareilą. šis vėliau (1915) savo 
.kaštu išleido biografijėlę Kun. 
, J. Žebrys, jo gyvenimas ir dar- 
,bai. Prezidentinės cenzūros var- 
.žomas redaktorius kun. žebrio 
. protestą pasiuntė kun. A. Kau
pui, kuris organe jo nepaskelbė, 

Jbet redakcijos atsakymuose 
r kun. žebri ui pareiškė:

“Mes žinojome, ką darome. __ .... _____ -
• Priėjome išvados, kad ponus dievių neapykant-i pagrįsta sro- 
•Tareilą ir Damijonaitį išmest iš vihė kova, tolygių Damijonai- 
. Susivienijimo. Svarstėme ne va-.Čio-Toreilos pareiškimams vie- 
Jąndą ir nė dieną, bet ištisus du šų ar*privačių, buvo pilna, bet 
: mėnesiu. Rodosi, nepervirsi jom labai abejotina, ar. šie du Susi- 
:tiesų, suteiktų mums Susivieni-’ vienijimo 11-tos kuopos nariai 
jimo konstitucijos, tačiau Tani- iš tikrųjų paskelbė “kryžiau* j 

:sta mūsų pasielgimą pa vadini karą” Susiviehijmio konstituci- 
/‘tironija’. Veltui! Atsiliepimas jos globojamam katalikų tikė- 
•netilps Tėvynėje. Jis remiasi jimui, apie kurį 1892 m. kon- 
klaidingu 4šuppositum* (prielai- stitucija skelbė: “Kadangi tikė- 

’tia)-, būk išmėtėme nesielgiau- jimas Romos katalikiškas yra 
/Čiiis pagal konstituciją Susivie-'viešpataująs lietuviškoje tauto- 
•'nijimo narius be teismo ir liu-^j^ todėl ir Susivienijimas tauti- 
Odininkų, ir būk Centrč: komite- škuose reikaluose eis ranka 
tui prisisapnavo Tareilos ir Da- rankoj su tuomi tikėjimu”.
'fnijonaičio vedievybė’.” į SaVO 1592 m. ir 1897 m. kon- 

’ ^enas A. Kaupo “dvie- stitucijomis gyvendamas^ ga
ju mėnesių” tvirtinimas buvo bių prezidentų kun. A/Burbos 
/tik keturių sausio dienų ilgio, o [_ __  j.

’<ir gruodyje gauti pareiškimai,’Susivienijimas į 
yargu ar buvo. 30 dienų senu- ‘ amžių įžengė, 
'mo. Kunigas žadėjo liudininkus kuopų, daugiau

išvardinti šešiolikiam Susivic 
nijimo Seimui, bėi prižado nei
špildė^ Kadangi jų neiš vardina 
nei Astramskas. kuriam buvo 
parodyta keli liūdimai, nei kun. 
Kemė-šis - dr. A. Kučas save’ ka
talikų susivienijimo istorijoje, 
skundėjai, kuriais paremtas Da
mijonaičio ir Tareilos išbrauki
mas, pasilieka SLA istorijoje 
tamsiuose šešėliuose.

Be abejojimo, to meto Ameri
kos lietuviuose, kuriuose, Balu
čio posakiu, virė, spragėjo, kun
kuliavo”, Adomaičio-Šerno jau 
1897 m. pastebėta dievotų ir be-
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me . . . mėginoni susirasti na-.vairo, kartai> gailiu, kad jiv to- 
kvvnę. Pasukom į pirkią, prie kie negyvenimiški. Bet matau 

matėm didelį kluonu, ju geras irdis: matau jų dariu) 
kėši, entuziazmu, dz: 

i šlvermingunią. 
čia; ninkai. l ai ve r 
se-1

kurios
Bjt mūsų čia nepriėmė 
šieno neturį . . .

t žėjomo Į kita pirk ų, ir 
mirų nepriėmė, sakėsi. lw* 
’liūno negalį. Teko ieškoti 
iiiūno.

Armoniškėie, deja, jau liet 
nekalbama. Seniai dar*supran 
a, bet kr kosi prie kitų.

.Nakvoti teko kluone.
Liepos 26 d. Pėsti iš Arnionis 

kės einame į Parabiškę. 1 
Armoniškės miestelio 
labai . įdomias kapines, 
visas kapines, radome 
kryžius su liet, užrašais. Tai 
mus liūdnai nuteikia.

Kiek už 
radome 
Pėrėje

4

mgsma dirbant, 
Jie geri darbi.

Savo 1892 m. ir 1897 m. kon
stitucijomis gyvendamas, na-

ir kun. J. .Žilinsko vadovautas 
į dvidešimtąjį 
turėdamas 90 
negu 2000 na-

DR. ANTANO J. GŪSENO RAŠTAI ■* Ą .
ĮCAUJJBNOSe GALIAMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTD 

J0,“VJ$UOA«ENBS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO. ATSIMINIMUS 
A.U Įtyitt - MINTYS IR DARBAI, 259 ?&L, liečiančius 1905

” 1 ’metų {vykius. Jablonskic ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
raptolia. -__ ;___________ ___ $s.oo

Jr. A. X ftuiwin - p ANTYS, Jų priežiūra, rveitaUL ir grcči> 
SetaU virieliaU, vietoje $4.00 dabar tik---

MinkštaĮi jirtellaia tik ------- --------------------------------
K’X Gwen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

K*dionėf po Europą JspūdBęL Dabar tik ----------«—
jilp pat uftlsakyri paltu, atsiuntus čekį arba 

oi^{*7: u- WWodyfts kalno* pridedant 50c. persiuntimo lilateoms.

$3.00 
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------------— $2oe 
money ordęrt prie

People w sold bad eggs
IM nTJ C^-ruR.'/ WUMGRRy
werh tied to a post ano

, ./WHIP - LASHE’D !

rių ir $3,500 turto. Jis jau bu
vo išleidęs Europos istoriją, A- 
merkos ietuvių isEtoriją, - lietu
vių kalbos gramatiką, turėjo 
savo spaustuve ii leido organą 
Tėvynę, bei buvo sutelkęs bran
gų lituanistikos archyvų ir š200 
vertės tautinę vėliavą.

Susivienijimui vadovauti tro
škę kunigai į naują šimtmetį, 
tačiau įžengė be tinkamo kan
didato tęsti kunigų Burbos įr 
Žilinsko tautinio sąmoninimo, 
ir kultūdinimo vadovavimą.

Astramskas pasakoja: “Lai
kotarpis tarp 15-to ir 16-to Sei
mo buvo vienas įkyriausiu Su-i 
sivieilijimo gyvenime. Vienoje 
pusėje matėsi vien politikavi
mas, o kitoje vien priekaištai ir 
priekabės.

Visam triukšmui buvo trys 
priežastys: 15-to Seimo proto
kolo iškraipymas, Damijonai- 
čio-Tareilos išbraukimas ir or
gano spaustuvei netinkamos 
vietos nusmddymas”. Bet virs

JW HALSTED ST- CHICAGo/lLL. iūūOS

i

.V 
b

Sekmadienį, š. m. spalio 29 dienaI Ml
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IHSUSANCe COMPANIES REGARDED PEOPLE 
who DibNT eat CHEESE as poor Risks, 
BECAUSE OF THE BELIEF TftAT CHEESE 
PROLONGED LIFE'.

LIETUVIŲ KALBININKŲ EKSKURSIJA PO 
VILNIAUS KRAŠTĄ 1938 METAIS

(Iš vilnietės Elenos
Horodničiūtės dienoraščio)

Liepos 25 d. 9 vai. ryto arkliu 
išvažiąvome į Lydą. Kelias blo
gas. Juozas beveik visą laiką 
eina pėsčias. Lietuviškai nesu
sikalbėjome. Artindamiesi į Ly
dą, matėme daug kryžių, pa-

* puoštų Kristaus kančios įran
kiais. Lydą pasiekėme 14 vai. 
Pasirodo, jau polio, aplink ren
ka žinias apie mus.

Lyda nemažas miestelis . . .jitigką išvaizdą 
16 vai. traukiniu išvažiavome 1! kambarin. C tT_____  T* '• * ‘ *Verenavą. Iš čia pėsti atėjome į 
Armoniskėn. . . .Į miestelį atė
jome temstant.

Juozui pasiūlius, nutarėme 
sutosti klebonijoje. Į ja eidami, 
dar kiek pasidabinome, aš ap-

tais išsakė šiais žodžiais: “Su 
visko' veikė neišvengtina lemtis, j kunigais pirmeiviai niekur ir 
kurią • Susivienijimo pradiniu- niekada susitaikyti negalės” 
kas, dr. J. šliupas daug vėliau,: (4914, nr. 14). Tad ir pas Ame- 
savo Laisvoje Mintyje 1914 me-Į rikos lietuvius turėjo neišven-KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 64 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Martinique Restorane
2500 W. 94th St. Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

' 5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠIA

i’ Vietas prašome rezervuoti iš anksto
į 1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

1 ’ ; / z arba telefonu HA 1 - 6100
; yjįl LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

i

t Juozas .
.4i vo nepasne 

' sla kovoti 
Ikvb r.i s .

sa-

st a taiso* 
i už s spyręs, ne_ 

į pripažįsta autoritetų, kelia 
vo ‘’aš”. liet ir Juozo man
la: jis nebus laimingas. Jis dar 
toks vaikiškas, kaip kūdikis, no
ri pagauti kiekviena blizgutį ir 
vis kitų nori. Bet ir jis geras 

• dai biirnkas. Ir io viaku meilė i
. . . tai tikrai pavydžiu! Ir kaip 
gerai būtų, jeigu mūsų laiveliui

simoviau kojines, Juozas užsi
rišo kaklaraištį. Prie klebonijos 
priebučio radome šeimininkę. 
Pranešėm jai, kad norime ma
tyti kleboną. Moteris išėjo. La
bai ilgai laukėm. Dar kartą pa
sirodė moteris, klausdama, kas 
esame ir kokiu reikalu atėjome. 
Reikalo nepasakėme, tik davė
me Juozo vizitinį bilietą. Ir vėl 
ilgai laukėme. Pagaliau pasi
rodė pats klebonas, dar jaunas 

i kun. Hemanavičius, turįs jėzu- 
i. Pakvietė mus 

Jžėjome.
Paaiškinau jam, kas esame, 

ką čia dirbame, ir paprašiau lei- 
jsti klebonijoje sustoti. Kunigas 
pasakė mums netrumpą politi
nę kalbą^ aiškindamas, kad jo 
parapijoje lietuvių nėra, kad čia 
lietuv. pamaldos nelaikomos. 
Tiesa, viename kitame kaime 
buvusi liet, skaitykla, bet dabar 
jos uždarytos. Aiškino mums, 
kad savo darbui išrinkom nevy
kusią vietą, nes čia liet, žodžių 
nerasime. Priimti mūsų klebo
nas negalįs . . . Vokiškai klelx>-

Pusiaukelėje tarj Armoniš- 
kės ir Parabiškės pasitiko mus 
du dviračiais važ uoją polio, su 
šautuvais. Sulaikė mus. Parei
kalavo dokumentų . . . (irigo ir 
Senkaus vardus sulenkino, o 
jiems protestuojant, storžieviš
kai pasakė, kad jų vardai esą iš
kraipyti, o jie užrašą taisyklin
gai ... Ir polio, dar pakartojo 
klebono žodžius, sakė, kad mes 
čia dirbti negalėsime, gąsdino, 
kad, kalbėdami lietuviškai, čia 
žūsime, negausime 
dens atsigerti . . .

Bendras darbas, 
augsniai ir Ixmdri 
artina žmone:
pasidarė man tokie savi! Bijo
jau. juos suims. Polic. taip stor
žieviškai 
drebėjau, kad juos ims mušti.
Pasidarėme kaip šeima: džiau
giamės savo darbo vaisiais, vi
si drauge liūdime, kai darbas 
nesiseka. Ir aš matau tų berne
lių ydas, pykstu už laivelį be

dargi van-

bendri
vargai

Tie berneliai

dži_
taip

su mumis kalbant,

. . . Pasukome į Romaškcn:s. 
Eidami pro upę, sumanome pa
simaudyti. Krantu ėjo mažų 
(4-7 metų) vaikų būrelis. Juo
zas prakalbino juos lietuviškai. 
Vaikai susijuokė ir storžieviš
kai jam atsakė. Juozas, rod: s, 
to nesupratęs, dar kalbėjo ir 
paminėjo saldainius. Į tai vai
kai atsakė plūstamais žodžiais. 
Kiek pasitraukę į šalį, vaikai 
pasitarė ir valstybinio himno 
gaida užtraukė:

“Dar Lenkija nežuvo, kol 
mes esame, o lietuviai 
lenkams užpakalius

mazgos” . . .
Stebėjome, kur eis tie vaikai. 

Kiek paėję, prisijungė prie 
mergaičių būrelio ir kartu su 
darželio vedėja (kuri buvo prie 
mergaičių) įėjo į Romaškonių 
kaimą. Ir mes jau artėjome prie 
to kaimo. Prieš pat kaimą krin
ta į akis labai liūdnas vaizdas 

(Nukelta į 5 psL

rikos lietuvius turėjo neišven
giamai vykti tas, kas vyko Eu-

| ropos istorijoj, kur Apšvietos v -------------- i
] amžiaus žmonės nsusitatė su nas nemokėjo ir. Juozui pakai-Į 

kunigais “klerikalais”. bėjus, atsakė lenkiškai. Išėjo-
i

(Pabaiga)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jagminas, A Kl$5 IN THE DARK. Pikantiškų ir intvndu nnutykla 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juozas S. Končius, HISTORY O? LITHUANIA. Lietuvos Istorijai 
amtraukz nuo pit senųjų ainžiu iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
isL, kainuoja $2.00. ta 4

Dr. Juozas 3. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psi. Kains $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma knygų yrs tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
bitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 

. oiniginę perlaidą.

17SI Snath Halrted Street, CMeaja, HL 86188
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TREMENDOUS JRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED 

'A PRESIDENT1 , 1

Many Presidents have bees 
elected with the help of a ilogax 
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 
mailt that rolled William Henry 
Harris into the White House.
. This is the story: Martin Van 
Buren was running for re-election 
in 1840, backed by a Democratic 
Party to powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent. William 
Henry Harrison, Hood 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 
«pend the rest of his days in v Icy 
cabin drinking hard cider.**

The Whigs seized upon this ob-

became the "log-cabin, hard-cider 
candidate,” his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the ragged frontier hera

* Actually, Harrison had tn in
come of >12,000 a year and never 
lived in a log cabin, bat these facts 
did not change the country’s con
ception of him. The Whig election 
was a hearty one, and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
th rrr candidate. On one occasion, 
when Daniel Webstar waa rpeak- 
tag al a rally in Harrison ‘i behalf, 
be became sc excited that he acfi>

t The Tog-cabin, hard-dder' care-' 
paign became «o popular ffcai Har
rison v-a? r^ept into office Thd 
sneer of the Democratic editor had 
acted as a boomerang and had 
achieved the opposite of to taten- 
tiOCL 1

J In mera recent yearv ob» of oaa 
|Vice Praedeaa wganMfctpd^bed 
a *tifxr-«nokinfc w™key<lrlnHrqfc 
aril old man’—• phnae which vot 
him macy friends but not^awogh 
to inaore h' 
IMO, a few

{ TavpyKite dabar

pas mus

1
I w

1800 So. HaliUd $t,

Fu £xb aajpomi J lig jtaijsi *t- 
tser* dld«lfu darbus. Pirma, jie p*- 

Jums pasiekti umerdikm jūsiį 
utelmojimui. Antra, jie padeda ra- 
mrti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos priei 10 mėne
sio dieną, neis nuoiimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

liduodami Certifikatti, kurie ne-

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo Jdėto< 
Mumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelėi M-skaitoc
■'eša

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IfKrU 1925 mrtxlA. T< 421-3070
Įgialrot pletnoM kSemAt gntomoMBxms potatytL

1 — MABJIBMO*. CBICAOO t, IU. Monday, October 23, 1978 "
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Orderiu kariu ju užsakymu.

Money

Turime turėti vilties

LOS ANO EI .FS, Calif, šv. Kazimiero parapijos klebonas prel. 
kun. J. Kučingis pradėjo atsisveikinimus su 1978 m rugsėjo 21 
d. mirusiu rašytoju J. Balčiūnu — Švaistu.,Apeigos vyko IX- 24 d. 
leidotuvių įstaigoje Santa Monica, Calif.LAISVĖS LIETUVAI? 0 KOKIOS?’

do, ir pradedame užkliūti.

tūlis demokratinis soęialįsmas?

Kai sakome, kad turime vilties, tai norime, kad mū
sų norai, pageidavimai ir siekimai išsipildytų. Daugelis 
mūsų tik tais norais ir gyvename. Norime, kad tai būtų,- 
bet nieko nedarome. Vieni negalime ką nors daryti, ki
ti nežinome, kį reikėtų daryti. Niekas mums nepasako, 
nepataria, laikraščiuose ir knygose neparašo. Jei ir pa- 
rašo, tai neskaitome; Daugelis nieko nedaro, bet nori,' 
ka<I kiti darytų.

Bet ne visi nesiryžta. Atsiranda ir tokių, kurie ryž
tasi savo norų siekti.. Pasiryžėliai savo norus viešai iš’ 
dėsto, savo pažįstamiems juos išpasakoja ir nebijo jų 
ginti,‘Jie; turi vilti, ir'apie ją su kitais pakalba. Dar kiti 
ryžtasi prisidėti prie jų, kurie .ryžtasi aukai. Vieni au’ 
koja laiką, kiti pinigus,' o- tretieji .prisideda savo žinio
mis ir bendru darbu- / •" ‘ : /

Atsiranda ir tokių,-kuria ryžtasi savo vilčių siekti, 
metasi žingsniuoti'su kitais, turinčiais tokias pačias vil
tis ir siekiančius tų pacnį Hkšlų. lEaį'sovietų1 kari!6- jėgos 
at ėrrn?--Lie tuvaL-neĮH’-iklausomybąAn.pavergė.., visą JieLųv

vą, kurie buvo įsitikinę, kad tautos laisvė yra pats tik
riausias kelias į gerbūvį ir kultūrą. Jie savo akimis mft' 
tė, kaip išsilaisvinusios Amerikos kolonijos išaugo į pa’ 
čią galingiausią valstybę, ginančią savo laisvę ir galin
čią kitiems padėti.

Susiorganizavę Amerikos lietuviai stengėsi įtrauk
ti į šią didžiąją savo tautos viltį ir įtakingesnius ameri
kiečius. Jie išaiškino, kad įtakingi kongreso atstovai 
taip pat nori pavergtai Lietuvai laisvės. Jie veik visi ti
ki laisve, nes žino, kad laisvėje žmonės geriausia gyve’ 
na, pasiekia patį aukščiausią gerbūvio ir kultūros laips
nį- Dauguma kongreso narių buvo pasipiktinę sovietij 
karo jėgų ir policijos invazija į nedidelę Lietuvos valsty
bę, Ame'ikiečiai džiaugėsi, kad suomiai, būdami ne to
kie gausūs, kaip rusai, vis dėlto ryžosi pasipriešinti ru
sams ir privertė juos sustabdyti karo veiksmus ir siek
ti taikos. Rusai padarė suomiams daug žalos, bet suo
mių jie nepavergė.

Ne tik Lietuvos okupacijos pirmomis dienomis, bet 
dar ir šiandien įtakingi Valstybės Departamento parei
gūnai nori, kad Lietuva ir vėl būtų laisva. Jie kelis kar
tus kvietė Amerikos Lietuvių Tarybos pareigūnus, kad
jiems patartų, ką JAV galėtų padaryti naudingo, kad 
pavergta'lietuvių tauta ir vėl išsilasvintų. Jie turi to
kius pačius norus, kokius turi lietuvių dauguma. Jie ne
pripažįsta Lietuvos įjungmo į Sovetų Sąjungą, jie pri
pažįsta teisėtus Lietuvos Respublikos atstovus, konsu
lus teisėtais Liėtuovs atstovais.

Dr. Kazys Bobelis, ALTo pirmininkas, 1977 m. spa
lio 9 dieną, turėdamas galvoje aukščiau paminėtas nuo
taikas, konferencijon suvažiavusiems atstovams pa
reiškė:

“Tai visų šių minėtų faktų šviesoje, aš manau, 
) kad mes visi sutiksime, jog bent tarptautinės politr 
j kos forume, Lietuvos padėtis šiuo metu yra tikrai 

ne blogesnėje, bet gal bent kiek ir geresnėje padė
tyje, negu ji buvo priešhelsinikiame periode. Mūsų 
diplomatinės atstovybės tebeveikia, Amerikoje lie
tuvių politinė veikla stiprėja, Amerikos lietuvių po
litinė įtaka į JAV užsienio politiką, Įtiek tai liečia 
Rytų Europos valstybes, yra respektuojama, su mu
mis skaitomasi.- Mes visi turėtumėm remti, kelti h* 
padėti, kad tik šie visi darbai būtų dar stipriau stu
miami pirmyn, dar aiškiau. pristatomi, dar planin
giau pravedami.” (ALTo. 37-to seimo protokolas). 
Visi žmoįne,-kad tarptautinė padėtis Sovietų Sąjun

gai nepagerėjo... Sovietų valdžia, kaip ir Stalino, laikais,

Ka kiti rašo 
Anglijoje leidžiamas Europos Lietuvis 
šitaip sanprotauja apie Lietuvos laisvę

Sunku būtų šiandien susieš-j komunistai valdo, kad tik ne 
koti senus lietuviškus'Taifeas- rusai. Kartai net stebies^ kai 
čius ir pasitikrinti, kaip -lietu
viai emigrantai 1968 -metais žiū-į 
rėjo į. Čekoslovakijos vadinamą
jį pavasarį, kai ten partijos , ir 
vyriausybės priekyje atsistojo? 
Dubcekas. Ta naujoji krašto va- 
davybė žadėjo ir jau buvo suspė 
jusi duoti daugiau laisvės, bet ji 
vistiek buvo komunistinė, 
to kai kuriuose.mūsų sluoksnijio 
se tegalėjo būti abejingai sutik 
ta. Tačiau kai Maskva atsiuntė 
tankus to laisvės švistelėjimo 
užgniaužti, rodos, visi mes su-,

pretikąi ir tai, greičiausia, nepa 
jėgdąmi prieiti vieningos nuomo 
nės. Bet ir be teoretikų aišku, 
kad niekas neatneš Lietuvai ga 
tavai lėkštėn padėtos laisvės su 
jau išrinktu seimu, kuriame bus 
krikščionių demokratų, darbo 
federacijos, valstiečių liaudiniu 
kų, socialdemokratų, tautininkų 
ir dar kitų partijų atstovai. Ne 
būdami pakankamai lankstūs, 
mes gal ir nelabai triįsivaizduo- 

, jame, kad galėtų kitaip būti, kad 
|Lietuvoje nauji sąjūdžiai yra ir 
bus ir bent iš pradžių jie perims 
krašte valdžią, o tik paskui jau 
partijos galės kalbėti apie rin
kimus ir programinėse platfor
mose svarstyti, kam kiek žemės 
atiduoti ir ką daryti šita, kurios 
nėra kam grąžinti ar įsiūlyti, ar 
išpardavinėti iš Amerikos grįžu 
siems milijonieriams fabrikus, 
ar palikti juos valstybės žinioje. 
Tokių problemų bus daug, ę kol 
bus .sutarta, kaip jas spręsti, kam. 
sį ar tą atiduoti, dovanoti ar par 
duoti, kas nors turės laikinai žiū 
rėti, kad chaose nepradėtų viso 
kie ekstremistai galvų vįenj ki
tiems kapoti ir ruošti žudynių,

žmogus, kuriam pagal jo visus- 
pasaulėžiūrius ir partinius įsiti
kinimus labai toli būtų iki kokio 
nors marksisto - ar komunisto. To ■ r
Irius prąšitarimus,- tur būt, kruvinos dėmės paskui iš-
diktuoja didžiulis noras matyti 
Lietuvą be okupanto,, nes apskri 
taį mūsų tarpe savo krašto bu
simosios laistvės supratimas vis

A. Štromas ir sūlo iš anksto su
sirūpinti tuo pereinamuoju ląi_ 
kotorpiu if pagalvoti apie atei
tį. Net ir partijų platformose, ži 
noma, negalima bus numatyti, 
ką daryti, jei gyventojai į seimą 
imtų ir išrinktų’daugiausia atst- 
tovų kurio nors nepageidaujamo 

_ ____ ____ __________ ___________ sąjūdžio, nes perversmų atvejis
Čekoslovakija juk galėjo būti ne 1 trokšta, svetur saugiai gyvenda- ^ūėkada nebūna įrašomas į pro- 
priklaųątoą nuo Maskvos prieš*

kitaip įsivaizduojame ar iš viso 
neturime jokio jos vaizdo. Tie, 
kurie laikosi griežto įsitikinime,

mį.igal. geriau bus net lin^. pa
kęsti esamąją padėtį/begi! mia- 
Įyti koki^ ners nepageidaujamą 
sąntvarką nors 'ir' pareinamajam 
la^o^žpiui.

„ ->1^ būti; jau matyti
javus iš sovchozų ir kolchozų išsiveža į -sovietinius- san" ląjkyftūhės,’ jerpąnaSįą ĮMItV*'tokių- ž^M^-štai- 

’■~ * ^Europos Lietuvyje” skaitėme į
Lietuvos Nacionalinid?Uaudie& 
Fronto atsišaukimą. Kuoptas 
Frontas geras, kuo blogas anįtar 
tinas? Jis nori Lietuvai laisvės

tas turi Wti 
siškoje'įmpmjojjB, /•'.

lęraštė*.ir^zosFpa3e?rlietuviamsTcdvočFuFginitiiTTd^kf  ̂, r ____ r . ___ _
tįo laisvš^ Anfėrjlfoje,a^^doHto|:Tų dnWtast^T^?d jiej dėlius ir viską suvalgo- Metų gale jai reikia prisipirkti pagyventų ■ ‘LietSta 
Ryžosil|ne£tis kovon ,aukotis ir kitus jkAn^ti at&Žti už 
Dietuvoš'iaisvę.’’’Ne vienas Amerikos lietuvis ntoiyko į 
Lietuvą, stojo į kovotojų, gretas ir kovojo už gimtinio;
krašto laisvę. Steponas Darius buvo vienas tokių lietu’- 
vių. Jis buvo kovotojas už Lietuvos laisvę.

[Amerikoje buvo daug lietuvių, kurie ryžosi padėti 
lietuviams išsilaisvinti. Tokių lietuvių patriotų buvo 
kiekvinoje politinėje grupėje, fraternalinėse organizacr 
jose ir įvairiose draugijose. Amerikos lietuviai, užmiršę 
savo politinius, filosofinius, religinius ir kitus skirtu
mus, sudarė Amerikos Lietuvių Tarybą, kad galėtų pa
dėti lietuviams atgauti laisvę ir išsikovoti teisę patiems 
tvarkyti savo reikalus- Pasiryžėliai kovoti už gimtinio 
savo krašto laisvę sutraukė labai didelius lietuvių būrius 
kiekvienoje didesnėje lietuvių kolonijoje. Jie sutraukė 
visus, kurie turėjo viltį į laisvę ir nepriklausomą Lietu riato diktatūrą paskelbė darbininkų gerovei, o Rusijos

i ‘sįisi- 
užsienyje-auglĮitij javų duonai, kariams ir valstybės apa-l ^kan?°“s1

’ t tų koks nors lietu^hskas Dubce-
kas It ktleįstų varžtus? Metų 
metais apie laisvę Ulbame ir ra 
šome, ir kai -susieja du trys pa--

ratui išmaintintt v Soyietų mokslininkai nieko neišrado 
fizikoje, chemijoje ar biologijoje. Karo srityje jie daž
niausiai naudojaisi 'pavogtais Amerikos planais ir prari 
inonės formulėms,vbet tikrai rusiško jįe niekp nąįijp ne’ 
išrado ir nesugalvojo. Iš Rusijos ištrukusieji bėgiai pa
sakoja apie duonos ir mėsos stoką. Sovietų maršalai vis
ką naudoja karo jėgoms, bet kai JAV įspėjo nepulti ko
munistinės Kinijos, tai rusai ir nepradėjo atominio ka' 
ro. Sovietų valdžia labai stropiai saugo visas savo impe" 
rijos sienas, bet vis dėlto kartas nuo karto iš ten ištrūk- 
sta vienas kitas rusas, kuris papasakoja apie žiauria 
tikrovę.

Ta tikrovė yra baisi. Komunistinė valdžia labiau 
bijo darbo žmonių, negu caro laikais jų bijojo, Proteta-

das, dažnai gali išgirsti:, tegu ir.
Lietuvai, bet ir kitiems Kusijos 
pavergtiems . kimštam- ir

L. VENCKUS - i
J

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Bet stebėjausi, kad kritikai, yra rodos 
žmonės inteligentai, kurie šiaip dėdavosi dideliais 
kultūros nešėjais ir meno mėgėjais, po Klubo val
dybos surengto koncerto bent per kelis metinius 
susirinkimus nenustojo trimituoti apie koncerto 
nuostolį: — 37.17.1. Juokinga suma- Apie tai, 
kad metų gale taupomoje kasoje dar liko virš 606 
svarų, niekas nė neminėjo.

Man toks lamentavimas, aišku, nepatiko. Pa
sitaikė, kad kaip tik tuo pačiu laiku buvo susir
gusi mano žmona ir ji Koncerto meto buvo išvy
kusi j poilsio namus pagal gydytojos patvarky
mą. Aš, namuose, vienas su Elyte ir su vyrais pa-’ 
silikęs, turėjau darbo iki ausų. Ne tik namų mo
ša, maisto gaminimas sau dukrai ir vyrams, bet 
dar ir organizaciniai reikalai klube. Pasidarė per
daug.

.Tokioms aplinkybėms susidėjus, netrukus po 
koncerto pasitraukiau iš Klubo pirmininko parei
gų, peikdami savo vietoje vicepirmininką, nuo 
čirdųtir geros valios žmogų—Aleksą Kuzmicką.
' 'Man išvykstant iš Manchesterio, Elenos Ku

preli čiutės didelė nuotrauka, įrėminta, puošė Klu
bo kambario sienas ir bus prisiminimas ilgam lai
kui klubo lankytojams.

KLUBO PATIKĖTINIS — TRUSTEE-

Perkant dabartinį klubo pastatą, kasoje ne
buvo pakankamai pinigų, kad apmokėjus gry
nais. Teko pasiskolinti iš banko. Paskolą-morgr 
čių pasipuošė klubo patikėtiniai (Trustees) Jonas 
Muraška ir Pranas Puodžiūnas. Jiems, kaip ge
niems šio krašto gyventojams, nenusikaituslems 
prieš vietos įstatymus, gerus biznierius, bankas 
pasitikėjo ir jie sutiko būti atsakingi už pasko
los grąžinimą, Nors patikėtinių buvo keturi, tik 
Muraška ir Puodžiūnas buvo aktyvūs. Jie pasi
keisdami, kartais ir abu, atvykdavo pirmadie
nio vakarais į klubo raštinę. Nustatytu laiku ten 
susirinkdavo klubo sekretorius, barmenas, kasi
ninkas ir bent vienas iš patikėtinių. Padarydavo 
pereitos savaitės apyskaitą, nutardavo kiek gė
rimų užsakyti ateinančiam savaitgaliui.

Barmanas pirmadienio vakare perduodavo 
kasininkui savaitės pajamas, o tas sekančią die
ną pinigus privalėdavo įnešti į klubo; sąskaitą 
banke. Pinigus įmokėti galėjo beat kas, bet sąs
kaitų apmokėjimas ar pinigų išėmimas iš banko 
buvo galimas tik su vienu iš patikėtinių parašu. 
Tokiu būdu be patikėtinių žinios ir pritarimo 
klubo valdyba jokių išlaidų daryti negalėjo.* " f * T < 4 į ' 1 1 ; *

1955 metais, birželio mėnesį mirė pirmasis 
patikėtinis Jonas Muraška. Nepraėjus metams, 
Jį pasekė antrasis —Pranas Puodžiūnas. Kadan
gi tretysis patikėtinis veik niekad klube nesiro-

Dėl Lietuvos Nąeionalipio J~aan 
dięą.. Fronto jau, .yra neigiamai 
pakakę Z<anados' “Tėvyškės M 
bofiai”,' • vienas ■ įfeĮ

^įątnai zĮuiytų t į ęęį

tmę liaudies lespubBką. : Jėfgū j 
kovoti, sako tai už tokią Lietu- ■ 
vos laisvę, ‘kurios^ n ęn Fodytų jo- ' 
kie priespaudos “izmai”. Tačiau 
kas gi kitas šiuo metu iš tiesų 
kovoja ten už laisvą Lietuvą be ' 
“izmų”? Atsakymas ' būtų:-' ro- 
dos, niekas kitas bent kol kas *

Tie patys “Tėviškėj žiburiai” 
ne kažin kaip seniai yra kvietę < 
ir tikinčius ir netikinčius lietu
vius kovoti už tei/kad Lietu- • 
voje būtų duota daugiau lais-^ 
vės ■' Bažnyčiai. Sįekvietimas-

-------  ■ ' ; Bū įjuji į,■' j .y j' > r? — ■ ■ i"įt- 

darbininkas šiandien labiau išnaudojamas, . negu caro 
laikais. Jis gyvena žymiai sunkiau, negu monarchinės 
valdžos laikais. Jeigu organizuotai veiksime į valdžios 
atstovus, atkakliu darbu pasiryžimu ir viltimi kelsime 
viešumon žmonijai .primestos vergijos vargus ir nelai

mes, mes padėsime patiems rusams ir komunistų pąvergT _ ____
toms tautoms išsilaisvinti ir siekti gerbūvio, kaip Jo stė* pagristas, nes kuo daugiau jėgų 
kia visos laisvos tautos, . ... . .. ■ . Trr--—-' «■ j koyą, tuo daugiau vii

Turėdami viltį jr pasiryžimą laimėsintek. ..i . ų Na’
—* i^Uricita j o psi.

[dė, tai liko tik vienas aktyvus pareigūnas —Juo
zas Drentas. Jo vieno buvo per maža. Tad 1954 
metais buvo darinkti dai- trys patikėtiniai: Vin
cas Astrauskas, Algirdas Pakalnis -ir eLonas 
Venckus- ■ . '

Būdamas vienas iš patikėtinio jareigose 
stęnglausil atlikti jas taip, kaip klubo įstatai nu
matė: saugoti klubo turtą nuo visokių į - jį pasi
kėsinimų, Gal kam tokia prielaida gali atrodyti 
juokinga, bet kartu klube įvyko apiplėšimas, kurį 
taip ir nepavyko išaišknti. Nukentėjo klubas ir 
barmenas. Po to įvykio nuo panašių atsitikimų 
buvo apsidrausta, taip pat nuo galimų nelaimin
gų atsitikimų klubo patalpose ir klubo žemės ri
bose. Anksčiau turėtas tik draudimas nuo gaisro.

Prisimenu kelis būdingesnius atsitikimus, 
kurte pareikalavo mano, kaip klubo patikėtinio, 
Įsiterpimo.

Kaimyninė Bradfordo lietuvių kolonija apie 
1956 metus nutarė pasekti Manchesterio lietu
vius, Nusipirko namus ir įsteigė Lietuvių feoda
linį Klubą. Tuometinis pirmininkas tr inteiatoriu3 
buvo tūlas Kadakevičius: Prieš perkant, jis at
vyko pas rpus į Manchesterio klubą. Pasiteravo,, 
kaip klubas admii^j-jjojąiųą^, kJ^iip su leidimais 
tvarknmės, su koki^š ’bravorafs 'palaikome biznio 
iyiiu« ir panašiai. Kazakevičiui prašant, jų nau
jai (steigtam klubui paskolinome, be nuošimčių, 
vieną šimtą svarų. Kazakaitrs mums išdavė tvar

kingą-pakvitavimą ir skolos grąžinimo pasiža
dėjimą. •

Viskas, rodos, ėjo geraE Bradfordo įtetuviai 
‘turėjo savo pastogę, į kurią susiburti galėjo vie
tos ir apylinkės Jtetuvai ne tik pasižmonėjimui, 
bet n- posėdžiams'bei minėjimams. Tik laikui bė
gant, prieš pirmąjį klubo pirmininką K. atsira
do opozicija. Rito ginčai, nesutarimai, net ir mu
štynės. Kiek girdėjau, nukentėjo Kazakaitis. Po
licijai įsikišus, klubas buvo uždarytas. Po nema
žo lankstymo, brandfordiečiai gavo leidimą atida
ryti klubą, bet nebe senuoju vardu. Naujasis klu
bas pasivadino “Vytis”, Pirminikas nebe Kaza 
kaltis. Kad Manchesterio klubas neprarastų sa
vo paskointų pinigų, aš kaip klubo patikėtinis 
kreipiausi į “Vytis” klubo valdybą, kad jis pasi
rašytų arba naują paskolos sutartį arba grąžin
tų Manchesterio Jiptuvių klubui Kazakaičui pas
kolintus šimfcĮ svarų. Naujoji Bradfordo klubo 
valdyba nenoromis pasirašė sutartį. Po to gir
dėjau ketetą-dtsiltepimų, peikiančių mano reika
lavimą. Bet aš jagfiaiį kad privalau saugoti pir
moje eilėje, mūsų, maneheeteriskių lietuvių rei
kalus ir mūsų klubo turtą, kurį mes ne taip jau 
lengvai įsigijome-’. .

. (Bub daugiau)
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dr. k g. Batukas 
AKUIERUA Ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOClNt CHIRURGIJA 
444f $«. Pdtoiki Rd. (Crowford 

Madlol BoiMinp). tel. LU 5-6444 
Priima ligoti’as pagal susitarimą. 

Jei neatsilfejha, škimbinti 314-Sffi^.

I >R; U K. BOBELIS 
iiikyfv ir jLAPumo taRų 
* CHtRŲRGUA

+»Ut. M5-053I

OR PAUL V DARGIS
gydytojas Ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1933 S. Hinhehn Rd., Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir ■ 
' ka? antra U^tadieni fi-^3 vii4 . * < '

.-.fct; — BE 3-5W3

PR. R. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHlkUfcGAS
SPECIALYBi AKIU LIGOS

* 3907 Wwi 1O3Fd Štte<) i

DU FRANK PLECKAS
OPTOMETIttSTAS

- ' -ĮKALBA LI2TUVISKAI
• r 2ėlt W. 71 St. T«l. 737-3145
Tikrina. iHf Pfitaio akinius ir
\ ‘ - ^contact lenaes”’

Vak; agal surit&rimą. Uždaryta tree______ _____-
-- ----- Į—----- -------- 1 KRAŠTĄ 1938 m.
DR.IJEONAS SEIBCTISi

ikkSTU, pūšLft 
PROSTATOS CHIRURGIJA

« . iHS6 WEST «3rt! STR£^T
š Vai. antrtu. 1-^4 popift

k ketvirtd. 5—f vžL rak
- Wrto Wifcf ?7&?B80 . ;

Rtzictehdiof tehiL: WS545

A. Petrikonis Gėlės

DAINININKŲ BŪRELIS KVIEČIA
Lietuvoje nuo dainų ‘Taukai skambėdavo”, — taip seni daini

ninkai dažnai pasakoja apie savo jaunų dienų dainas.
Dainavo vyrai ir moterys, būriais traukdami į darbą ar grįž

dami iš jo. Niūniavo motinos, supdamos kūdikius, ir jaunos mar
čios, suBdmąseiusios apie savo dalią. Traukdavo dainas vestuvėse, 
pabaigtuvėse, sueigose, įvairiuose pobūviuose. — Dainininkų Bū
relis yra pasiryžęs neleisti nutilti dainai ir čia, toli nUo savo Tė
vynės krantų. — Jis trauks lietuviškas ir amerikietiškas dainas 
ir spzlio 29 d., sekmadienį Mūrtiniųuė Restorane “Naujienų” su
kaktuviniame bankete

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• i 4 " . r
"Turėdami didi Kunigy Dievo namams, irHnkinrvet Mitri ilgimi, 

pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinfomaif. jie 

tari turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam Žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėiaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką aut 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: ‘*Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tame”

<V. <ASTO TYRlNtTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pęlt Avenue, Staten Island, N. Y. 1030$čia žmonės jau labai riutau- reni, o su Jūožti ir atsisveikin

sią. Visi lietuviškai moka, bet. ti neteko. Per muitininką per- 
fetai kalbi. Vienas ūkininkas,]daviau raudonų gvazdikų puo- 
klattšrahiaSį kbdčl į vaikus kai- kštę. Dar iš tolo pasakėme sau 
ba gud škai (jo va kai jau lie-j porą žc^džiųį ir traukinys nuva- 
tuviškii nemoka), juk jis irjžiavo. 
žihbna — liėttivlai, atsakė da-Į 
rąs, kaip iF Siti darą . . . Liū
dną tame kiihie. nors gahila

- graži. ‘.
Mūsų moksluiė išvyka jau pa- 

sibaigė. Vakare važiuojame į 
Vilnių. Daug Airborne, patyrė
me nepatogūAin, \argų ir dži
augsmų. Nors ir be vairo plau
kė mūsų laivelis, bet labai daug 
padarėmte.

VIL 3fr. Po^pietų važiu j ame į 
Trakus: Lankome pilies griu
vėsius. Esamė' sužavėti iškase
nomis 166 tusių gražiausių ply- 
lių. Koks gražus darbas, koks 
spalvų švelnumas. Įdomus 
dramblio kaūld~laikrodis. Gra
žūs puodukai, indai. Stebimės 
pilies sutvarkymu. Pasirodo, 
rado pilyje centrinio šildymo; 
liekanas. O sakoma, kad mūsų: 
būta nekultūringos tautos!

Sekmadienis, liepos 31 d. Dar 
gėrimės gražia gam a, plauko
me baidarėmis.^

Rugpiūčfo 2 ‘d. Dar esame 
Trakuose.- Rašom ataskaitas* 
emanie pasivaikščioti, darome 
nuotraukas. .Juozas visa laika

Sudiev, brangus kolegos. E- 
šate iVegyvėniriiiški, bet labai 
geri darbininkai, dirbkite! Vi 
sados dirbkite su tokiu entuzi
azmu, su tokia ištverme, kaip 
dirbote š os išvykos metu. Tau
ta jau seniai laukia jūsų darbo 
vaisiu. Dirbkite, dirbkite, dirb
kite1/193S. VIII. 2 d.

15 7ur. Lietuvio ,

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845SOUTH WESTERN A/E.

r \

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601—LIETUVIŲ KALBININKŲ — svaidė į musų pirkios sieną ak- 

EkSPEDICUA PO VILNIAUS menukais. Slokytoja matė jų 
darbą, bet nesudraudė.

’ . . Susirinkome v y r e s n ių 
žmonių būrelį . . . Jie mums pa
dainavo ir ši tą papasakojo. Pa
stebėjome čia nepaprastai įdo
mias tarmių ypatybes. Daug už
rašėme. 16 vai. padarėme nuo
trauką ir išėjome į Nausėdžius. 
Čia aplankėme senutę Karalie
nę. Senutė dar turi gerą klausą. 
Vieną jos pasakytą žodi Juozas 
blogai pakartojo — senutė jį 
tuoj pataisė. Ji sėdėjo ant slen
ksčio, skuto bulves, prie jos sė>. 
dėjo Juozas ir rašė, ši scena 
man priminė matytą Žemaitės 
ir Jablonskio fotografiją.

Atkelta iš 3 psi.
i “-
— nuplauto kryžiaus apačia. 
Vėliau sužinojome, kad tai bu
vo Šv. Kazimiero draugijos kry- 

jžius su lietuvišku užrašu.
Romaškonių kaimas didelis. 

Romaškoniškiai jau iš “Aido” 
ir “Kufjcr Wilenskf’ žinojo a- 
pie kalbininkų kelionę ir labai 
norėjo, kad juos aplankytų. Vie
nas ūkininkas, dirbdamas lau- 

_w _____ kė, išgirdo, kad kaime esama
OFISO V/fcr pirm., ahttad., trečmdj svečių, suprato, kokie svečiai, 
ir pėnkL 2-4 ir vai vak. Stštadie- į metė darbą ir bėgte parbėgai 
uiais 2-4 vaL popiet fr . kitu laike 

pagaljsūsitarizną. ' • 1 * -

DR: VYT. TAURAS 
.'GYDYTOJAS IR tSlRlJROAS 

BitWra praktika, jp—-.. MOTERĄ Iisc=. 
Ofisas 2452 WEST 5vth SlRCET

, Tel. PR 8-1223

Springfield, II. Ilinojaus Pre- į 
kybos komisija išreiškė sutikimą L 
leisti pakelti važmos kainas ke- r- 
lionėms tolimų kelionių autobu- 4 
sais. Komisija leido visoms 112 
autobusu kompanijoms, jų tarpe 
Greyhound ir Trail ways, pakel
ti bilietų kainas 15 nuošimčių. • 
Naujos kainos pradedamos arti- 

jmiausiomis dienomis.
Aiškinama, kad naują trans- 

.portacijos kainų pakėlimą iš
šaukė inffiacija.

EUDEIKISGAIDAS— DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA- LAIDOJIMO ĮSTAIGA

• ortHOPEDAs-PROTE^STAS įL':. Aparate.- Protezai M4a-;ban- 
*> - da&i. So«eiaILi»H4lk« tejfom*. 
eV (Arch Supports, ir,t t, ...*, 
VaĖ^tfJi 1? įpšįj? ^Eaferuau'S^lj 
2$» Wirt 3rd št. 'dSži»i H '6062*
«SĮ ”

MG
Leidimai *-nttl'—-Pilių aparauda 

. ŽEMA KAINA ■ :
lt iEgtMAi 
Vfc #A S-tett

namo”. .' . Į^isiaflinęs^prie uifr- 
šų, pasveiEmb Tnus^' šiais žb- 
džiais^^T^nista^^ęšatė is Katf- 
nqr.....Koks .mųjnsj/fiiaugsrifasę 
kącj čia, a^Ųanfcėję?' mes labai 
gorėjome, kad čia aU^|iųiięt7 
’ iB^y’9 j^uniS' labai", Rajonu* 
kad-tatgiįeoįąį
|okie savi. Tą yąląpfią įį^Jąy“' 
lėmęs; sbrbHįttj t>iętL-4r
liūdna:.bUvos mųnrs dėl vaikų c 
juk'.-Iii to ųraties: kaimo vaikai; 
Kaime yra lenkiška -mokykla..: 
Mokykla kultūrą-skleidžia, ,svie-

MOVING
Apdrauitii paffcrapfty>n«s 

' ’« fWritf ABhnftfc 
<NtANA$ Vlfefl^AS 

ftf. ir44 S7&-S996
1^•

SOPHIE BARČUS 
iBjjįdš wums 

Visor proįnrnoi U W0PA,

LMtwfv k»l8i: tijdrtn an ph-. 
mac&aftB peaktadKolo 3.-00 
—3:30 vai popiet. Šeštadieniais

Vediįi AMonj Daukut 

wtmioa:
7W So. MAPliWOori AVI, 

črifcAbd. 1Lt

Pkjikruikii kollkf
ji* vlaauioų ‘-“□jLJ

lndmūma 
■OJURJtBINA

2SMS2*

MWOW

- ** item# Hrfr
gakty StiUAf H Bra
ioNte Jt nJtertS. Me> 
ji«m inpėite bn^teBte X m 
vAiteg nemokamai.

tente 9ft m

v Kai sėdėjome priebutyje ir 
kalbėjome su vietiniais žmonė
mis, vaikai iš mokykloš pusės

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1'42ENERGY 

WISE
~ . uuoirauKas, . Juozas visą laiką

Liepos 28 d. 9 vai. išėjome į liūdhaž, įtariu, kad ilgisi 
Clėsliukuš."7- Zosės... :
jtfepos'29 d. arkliu afvažravc-5 . . i

įiiėrį KimokųKaftiukų 17. yąU autobusu, važiuojame 
kaifnas'^idelfš.'?«6 pirin^iW ’ I^.vąii. Šldlyįe yaUome pa- 
bąi graži vieta•‘‘ĄnŠys; butinę vakanė^į. Susiginėijam

- c-. ■ Jgįįj įįį 'Juoz-j 3ėl ž&toTo Wky6ti kė-
kraj.tais. "žinonįs labai lyrip.. I-eAeliau^ na-kvotL Jūo-
tftrtagpngf Jj^rkioąę^ n^\-ariįi žKl' sako. Kad reikia nak-voti. 
Vajgai Vųr^ais'.apaUgg.,? . .^-Napalys mato racija -T»6zo Pu’ 
k^ čia yra.tokiu/..pirkią, kuf- šeje, bet jie manęsfjienioka Įti- 

..r . • • kinti.
Vakarieriėš mjHfr ^Udža^cha- 

raktefižu’oja vilniete . . . višas 
vadina ^enmergŽm . .

Išėjome* Į peroną. Jau yra 
traukinys. Muitininkas, sužino
jęs, kad vyrai važiuoja į Kau
ną, . juos greitai įverto vago
nam Suskubau tik Napaliui pa
duoti ranką, ir žodžio neprata-

£ *r

gyveną kartu sų vištomis ir par
šeliais, o karvės. laikomos prie
menėj. Visame^ kaime šeiminin
kė nerado sVfešto mums gry
bams iškepti ... Vra Ši) pir
kių . .

Microwave G 
Šavėš Time &

With wti the -empbasU pointing to oar dwrndlmg energy 
resources, today’s homemaker can do her part fn contervinf 
energy through programmed microwave cooking.

Coadnuous testing by Frigidairė home economists has 
proved that many foods can be cooked m up to 75 percent lew 
time than it takes with a conventional range. With file adefition 
of a “memory” feature hi a new electronic Toūch-N-Cook 
mierowfcfc o^en, t homemaker, wftfr tfne too A of her ftxgter, 
can program the unit to change its tettinf atrtcmatfcalfy.

For fexamite, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certdn Mngfh of timie. At the end of file defrost period, 
the dten altows fot a holding time, firen ft wffl cook fire food 
at tbe p'raet power level and eookfftg time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for mkrowave cooking hM been 
firnČU to minutes and seconds. Pfowertt, M mterowtve oven is 
naor< than jnst a fOper-fast energy saving cooker. Itf versatility 
seems limited only by the homemaker’s own ingenuity to iolY- 
jng mealtime problema. Here’s a 10 minute lecipe:

Him Bundles
8 dices (8wtpk|) thin- 1 enfll oa) eowdensed

slice* (6-ox pkg) Swim 
cheeee - 

on (15 oi) greta 
ep^tn, 

c>wwo

Mice. Top each with 1 to 3

i 
u

Sliced almonds

apem. Befi and pteee in nx.i__ a. t—

In the film for steam to escape. SpHnkfe Wfth ataosdi gndtRteu

MODERNIžKOS; AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
Y ' * " ' * *'x ’ •* ’ « - ■ —' 11 - 4 - • <

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
' TeM6nas^23-X)44b ' . ' . - •

Buy i car no larger ar 
nx>rs powerful than yoa 
rewd.

Don’t be a Bom Lteėt

Consumer

Dear Consumer Scene...
We are planning to buy a microwave oven soon. Tbe litera

ture we’ve read, and the salespeople we’ve talked with have 
been very helpful except for details,about the magnetron tube. 
How’ often does the magnetron cycle off and on while cooking?

-Ms. D.B., Virginia
It acpends on the make and model of the oven. For instance. 

In GE two- and three-power level ovens, the magnetron tube 
does not cycle at alL Resistors lower the wattage in&st to the 
magnetron tube to reduce cooking power levels. On the GE 
electronic-control oven and built-in microwave oven, the 
magnetron tube cycles at a 1.7-srcond sequence. At half 
power, it's on ,85 seconds and off .85 seconds.

I read an ad in a national magazine lately that suggested 
that to save energy in washing, I use cold water? Does thia 
cause the dryer to operate longnr in order to dry clothes?

— Mrs. E. J. L., Texas
No, the use of cold water in the wash will not make your 

dryer work longer or harder. What really affects the automatic 
cycle on a dryer is how well your washer removes excess water 
from clothing. If they are extremely damp upon removal, the 
dryer will run longer to dry the garments.

I im concerned about balancing the temperature tn the 
refrigerator and freezer of my new model TBF16STD. How 
can I keep th* ice cream hard without freezing the lettuce?

— Mrs. P.R. Ohio
Your refrigerator/freeieT has dual controls. Try setting th a 

fresh foodkeetion at "5” and the freezer at "C". If this doesn't 
give the temperatures you want, set the fresh food at “7n or 
"8" and the freexkr at **D". Allow at least 24 hours for the 
setting change to bring about the temperatures you wish. 
Experiment until you find the settings that keep your foods an 
ydu want the/n.

if you fan* e qnutlm for thi -Contumiri Imtitutt, 
write to ConMnfr Seeds, General Electric Company, 
Appliance Park, WT618, Louisville, Ky. 40225.

s

' TĖVAS IR SŪNUS . 1 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckietrot
Ltafu vi?
Laidota vi;
Dirtatarie
Awociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
OALYSt

) AMBULANCI 
; 0Af

MAS DIENA 
<i m WMcrt

TOMAS TP LAURYNAS LABANAUSKAS
307 So LITUAN1CA. AVENUE. Phone: YArtli 7-3441

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 5&th Ave. Cicero, flL Phone: OLympie Z-1003

■ ■ ■„ . ■ ---v- - - - -----------—... 

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfaj-itte 345W

GEORGE E Rl'DMINAS
So. LITUANICA AVK ToL: YAHf 731*8411*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
7LACKAWICJ)

3424 WEST 6913 STKEXT
2311 WEST 23rd PLACB
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. HUH. PL 174-4411 
-------- --------- -------- —-rr—r

RApiblle 7-1211 
VIijIbIr 7-64W t

MM HALSTKD HiW. TAWt

v _ MAUjitMM, CMKAOO 1, ux Monday October’23? 1978



LAISVĖS LIETUVAI?

Atkelta iš 4 psl.

elonalistinis Liaudės Frontas yra 
girdėjęs apie tą laikraščio kvie 
t imą. bet savo atsišaukime ir jis 
rašo: “Genštabas siūlo visoms už 
sienio politinėms organizaci
joms sustiprinti politines de
monstracijas ryšium su N. Sadū 
naitės ir V. Petkaus izoliacija, 
kalinant juos ir ktus suimtuo
sius intelektualus ir kunigus la 
gėriuose, kaėjimuose ar Vilniaus 
KGB izoliatoriuje”. Vadinas, ii' 
NLF kviečia į kovą už Bažny
čios laisvę. Iš tikro, jei kadaise 
Jonas Šliūpas steigė lietuviškas 
parapijas, kodėl gi ir dabar neti 
kintieji negalėtų paremti tų. ku 
rie kovoja už teisę būti katali
kais ir lietuviais? Taip daro ir 
NLF. kurio marksizmas jau kai 
ką gąsdina. Be kita ko, neužmiš 
kime. kad pastaraisiais metais ir 
mūsų pavargusias gretas yra pa 
pildę vienas kitas iš Letunvos iš
leistas markssistas, kurie kovos 
už Letuvos laisvę fronte yra 
energingai pasirodė. Vienas jų 
(Vaslovas Sevrukas), kaip atsi 
meneme, skelbė bado streikus, 
protestuodamas prieš katalikų 
Bažnyčios persekiojimą Lietuvo 
je, o kito (Tomo Venclovos) žy 
giams ir liudijimams tarptauti
niuose sluoksniuose surašyti rei
kėtų, būtt, didokos, ko gera, gal 
jau net ir jaučio odos. Tai kam 
jų marksizmas pakenkė ar žada 
pakenkti? Ar norėtume 'būtinai, 
įrašyti juos į kurią nors čionykš 
tę partiją ir prikalbėti, kad at
sisakytų savo įsitikinimų?

Kai skaitome “Lietuvių Kata 
likų Bažnyčios Kroniką”, nieką 
da joje neužtinkame pasisaky

rnu už laisvę Lietuvai. Keliamos 
skriaudos Bažnyčiai, kunigams 
ir tikintiesiems. Net ir kai ku
rie mūsų laikraščiai reiškia tik 
norą: kad nors truputį daugiau 
laisvės duotų bolševikai Lietu
voje Bažnyčiai! O jeigu duotų, 
kas tada? Gal tada geras būtų 
ir Brežnevo valdžios režimas, 
jeieu jis tik leistų Bažnyčiai net 
rukdomai atlikti savo pareigas: 
laikyti pamaldas, ruošti vaikus 
katekizacijai, kunigams lankyti 
igonius. tikintiesiems eiti į baž 
ničią. Ar tiek būtų gana? Gal 
kai kam ir gana, bet toli gražu 
ne visiems lietuviams. Tiek, ma
tyt. ne gana ir Nacionaliniam

• Liaudies Frontui. Tiek neturėtų 
būti gana ir katalikų Bažnyčiai 

; ir visiems lietuviams, kuriems 
i rūpį Lietuvos^ ateitis Lietuvos 
patriotai ne nuo šios- dienos ir 
mums, svetur gyvenantiems, sa 
ko: Jūs nereikalaukite kokio 
nors satelitinio statuso, kokį tu j 
ri Lenkija Čekoslovakija, Vi eg; 
rija ar Bulgarijja. Reikalaukite 
nepriklausomybės! Gal jos nie-l | 
kas neduos, jei nebus tinkamų! Sfc. 
sąlygų, bet reikalaukite tai, ko- 
mums reikia. Jeigu kas Lietuvo 
j e reikalauja Bažnyčiai, dėl to 
būna persekiojamas ir tampomas 
ir baudžiamas. O jei kas ten rizi 
kuoja reikalauti Lietuvai lais
vės, Maskvos akimis, yra išdavi
kas ir gyvena nuolatiniuose pa
vojuose ne tik dėl savo laisvės, 
bet ir dėl gyvybės. Tai neturu- 
tume skubėt pasmberkti sąjūj nistracijoje arba 
džių, kurie savo veiklą grindžia 
tokiais reikalavimais Priešingai, 
turėtume juos paremti, ko jie 
ir prašo, o kai bus laisvė,‘tada 
tie sąjūdžiai ir partijos galės su!
sėsti prie stalo r susitvarkyti.

Europos Lietuvio^

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai* Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Ormak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7

TRUMPAI
ADVOKATAS

CHARLES P. KAL & Associates

2649 West f^rd Street,
Tel. 776-5162

Vai.: nuo 9 iki 5 vai. p. p.
Trečiadieniais iš anksto su

sitarus, šeštadieniais iki 12 v.
Vakarais teĮ. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau 

kaip 40 metų, patarnaudama 
klientams.

—Lietuvių Prekybos Rūmo 
užsakė dešimčiai asmenų sta 
lą Naujienų bankete. Dėkui 
už dalyvavimą ir ankstybą vie 
tų rezervaciją. Visi lietuvia 
•kviečiami dalyvauti ir viela 
grupėmis ar pavieniai užsisa
kyti anksčiau Naujienų admr 

skambinti
Kristinai Austin, tel. 421-6100

— Vytauto Didžiojo Saulių 
Rinktinė, vykdydama savo pla 
čios veiklos vieną detalę—rem 
ti lietuvišką spaudą, paskyrė 
Naujinu paramai penkiasde
šimt dolerių ir juos atsiuntė 
per iždininką Julių Pocių. Dė
kui valdybai ir viisems to da
linio nariams. . ... •

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skal' 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau- 
los pirmūnų pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
ru juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 
tamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
aip pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis, jėgomis 
lekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rėk 
:alų renesanso. ” "

VIS. PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI , . .

kaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla- 
inimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio, 
7350 Gulf Blvd.^ St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
riju dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
rečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
iidimu kambariu. TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
įtorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
lecenatu. kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
liame Naujienų piknike.

— Inz. V. Shobrys, Berwyn, 
Ill., parėmė Naujienų t lęšdimą 
paimdamas laimėjimų, tikętė- 
lius ir dar pridėdamas ,$5... au
ka. Dėkui.,, : ’

SUNNY HILLS, FLORIDĄ, 
aplankysime lapkričio 4,5 ir 6 d.

Infromacijas suteiks:

Vyt. Beleckas, Sunny Hills 
904-773-3333

J. Zubavičius, New Jersey 
201-381-3198

D. Dulaitis, Detroit
313-549-6878

J. Mikonis, Cleveland 
216-631-2190

' M. P. Kiela, Chicago
‘ 312-737-1717

vo stovyklą, kur buvo apmoko
mi vartoti ginklus, o vėliau or
ganizuota verždavosi, į Rodezi- 
jos ūkius. Jie žudydavo baltao
džius ir juodžius, kurie atsisaky
davo padėti gingluotai politikai. 
Tuo pačiu metu buvo padaryta 
įsiveržimas į Mozambiko orga
nizuotus partizanų apmokymo 
centrus, šį kartą žuvo didokas 
partizanų skaičius Zambijoje, 
nes jie nelaukė užpuolimo. Sto
vykla buvo apsupta ir partiza-į 
nai išžudyti.

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

gražiai užlaikytas, $34.000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas 

2951 W. 63rd Si. TeL 436-7878

DABAR, NE RYTOJ! 7 z.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 « 
garažas. Apie $6,000 pajamų, b 
jas stogas, gazu šildymas, apsa 
nuo potvynių, aluminum langai, 
lite pirkti už $41,800.
^MODERNUS 15 metų mūro nan 
2 butai ir profesionalui Euksus 
so patalpa. Daug priedų, Marąui 
Parke, aukšta kokybė. $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas M 
cjuette Parke.*

NAUJAS 6 kamb. namas i vakai 
kur grynas oras ir arti Čikaga. Pig 
$53,500.

Visas ir visus kviečiame j didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimų įkaitytųjų reikalams 
rašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

GEROJI NĄUJJENA
i' i ' > '■ z < 1.. ‘ L *

Kas yra ta geroji naujiena? 
Pąsiklau$}Tkįtet,atsakyčio-Aį an 
tradienį 9:15 v. vak. per , ‘‘Lie
tuvos Aidus”, radijo/banga

■1490 A.YL / .
' Parašykite ir: pareikalauki
te šv. Jono Evangelijos knyge
lės. Prisiusime dovanai iki šio 
mėnesio pabaigos.. r '

Lithuanian. Ministries
P. O. Boxz321; Z

- Oak Lawn. 60454.

(pr-) :
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ, 14 ^KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug .įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį-dolerį: Per
kame pašto ženklus ir pinjgų 
kolekcijas. P ATRIA, 4207;. So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)<

GRIAUNA BAZES 
ZAMBIJOJE, MOZAMBIKE

■ SALISBURY, Rodeziją.— Ro- 
dezijos karo jėgos įsiveržė i 
Zambijos miestelį Lusaka r ge
roka apdaužė priemiesčiuose 
gyvenančius maištininkus, ku
rie planuoja Įsiverti-i Rodezijos 
teritoriją. Partizanai-turėjo sa

AUJIENOS
SO. HALSTED ST.

4ICAGO, IL 606C1

S anksto be raginimo pratesiu saro prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
gindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede .._ _ _doL

tvardė ir vardas ---------------------------------------------------------------;---------

iresar

Naujienoms reikalingas
linotipininkas' %

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

HA 1-6100.
Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo —. 

i naujas skaitytojas. Priede doL

vardė ir vardas ---------------------------------

kuria

'resas

ūsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

MARIJA N0REIKIEN1
ISOS Wert <Wi SU Chieago, m W 621 * TeL <A 5-Z7K7 

OMelIt »a«l rinkimas poroe rPiler Įvairi v
MAISTAI Ii EUROPOf SAN«MLIŲ., • . 4 - - .

— —— —■ ■ ------- -- ------------- - ■ - - —-—1 -uiiy » j mu

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujiem^ 
tangas^prašau_ jas^siuntįnėti^už pridedamus , doL

žardė ir vardai__________________________________________________ :
——— —- —— - — —-■ »-nag. ;

resaa --------------------------------------------------------------------------------------------------
— - - -- ■ ------------—------------

Platinimo vajaur proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
[mui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

ardė ir vardas------------------------------------------------ ------------------------

■■ „„„„ I, m ,, ■ ■......................  į II R ■-!

SIUN3TNTAI 1 LIETUVA /
Co smog Parcels Express Corp.

MAtOUrrri GIFT FARCILf HRVICt ”■
LM1 W. St, CkteM., 111. ««P». — TH. WA M7» 

XXt3 U. HohHd JH„ ChlcM*. HL — T»l. tS44W
V. V A L A M T I M A f

. ~ i.•----------- .

ardė ir vardas

“esąs

ardė ir vardas

etas „------- --

“LIETUVOS AIDAI”
n, KAZE BRAZDZIONYTE,
“Į PROGRAMOS VEDtJA

Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL 
' Penktadieniai* 9:30—10 vai. vak.

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

Telef. - 778-5374

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 arba 737-8534

JUNGTINĖS TAUTOS 
PRIŽIŪRĖS RINKIMUS

PRETORIA, P. Afrika. — 
Pietų Afrikos vyriausybė suti
ko leisti'Jungtinių Tautų atsto
vams prižiūrėti rinkimus Nami
bijoje. Paskutinę gruodžio die
ną visi vietos.gyventojai Nami
bijoje galės dalyvauti rinkimuo
se. Pradžioje Pretorijos vyriau
sybė buvo nutarusineleisti nie
kam kištis į/'planuojamus Na- 
niibijos rinkimus. Šios savaitės 
pasitarinių' metu nutarta leisti 
Jungtinių tautų atštovamšf pri
žiūrėti ririkimtis. Užsienio mini
sterial manė, kad Pietų Afrikos 
vyriausybė Tehgiasi tuos rinki
nius' klastoti. fJi neturi tokių 
planų ir besirengia vartoji 'jb-1 vykti ir knygą pasiimti. Kitur

Savininkas parduoda 5 kambarių 
apie 25 metų senumo rezidencini na
rna ir garažą ant plataus sklypo prie 
Marquette parko ir Kedzie. Naujas 
apšildymas ir centralinis apšaldy- 
mas. Tuo į galima užimti. Skambinti 
nuo 5 vai. vak., savaitgaliais visą 
dieną..

Tel. 776-4752

Atsiminimų Skirsneliai
■r ■ atspausdinti . ;

j&ražį lengvai skaitoma ir 
įdomi, 250 puslapių knyga. su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ar-

kioš klastos.

NėščIOMS MOTINOMS
NEDERA RŪKYTI

i

1

gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.KOPENHAGA, Danija. — Uni
versiteto profesorius ir didelės 
gimdymo’ klinikos vedėjas Dr. 
Inger Assmusen nustatė, kad 
rūkančių moterų kūdiniai yra 
keliomis uncijomis lengvesni, 
o jų kraujo apytaka yra apsun
kinta. Dr. Assmusen planuoja 
ir toliau vesti typriėjimus, bet! •‘Sūduvos”
dabar jis jau aiškiai nustatė,'į^yga__
kad rūkymas labai-kenkia nau 
jagimio kraujo apytakai. Rū-j 
kančių moterų kūdikiai turi už
terštus kraujo apsytakos vam
zdelius, tc’dėl jie gema bet puse 
svaro lėtngvesni jiems sunkiau 

j kvėpuoti. * — j

“Vūktrasių” darbas 
St. Petersburge, Fla.

lt ECTROS ĮRENGIMAI, 
J PATAISYMAI

Turiu Chieagos mieste leidimą.
Dirbu Ir užmiesčiuose fmit, ge- 

į rantuotai Ir sąžiningą!
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
TM. 927-3559

DĖMESIO
62—IR M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA

Tiktai $91 pusmečiui automobili
Liability apdraudimas pensininkam

Kreiptu

4M5 fe. ASHLAND AVĖ. 
r»^71_

M. i 1 M K U S ;
Notary PwWlc

INCOME TAX SERVICE J 
425$ S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip paUdaromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai. . v

j LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBŽS
• , . - _ .. * 

PardivtaM
1646 WIST 69th STRUT

' ’ Teleti REprtUe MM11 A

P. NEDZINSKAS, 4065 Arčhfr

Chicago, III. 60632. Tel. YA

j

Tuo reikalu Jum* gali daug 
padėti? teisininko Prano šuIg pa- 

, ruošta, teisėjo Alphonse Wells Į 
išleista I

u Su legaliikomis formomli 
[2-1 Knyga su formomis gauna*

Į ma 'Naujienų' administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaliiko- 

: Halsted St, Chicagr' UI 60608.
mis formomis — 83J0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.

St. Petersburg, Florida. —UPI i 
praneša, kad antradienio rytą’ 
buvo rasta savo namuose žvė- j 
riškai nužudytų trijų moterų la. 
vonai: senelės jos dukters ir. 
anūkės kūnai klasksojo krauju 
pritašytuose kambariuose ant 
grindų. Autoritetų manymu vi
sos trys buvo išprievartautos.

Piktadarys vienas ar keli įsi
laužę į Susie Williams šeimos t 
namus pro pravirą maudyklės 
kambario langą.

ENERGY 
WISE w

UH Frink ZipoIU
UMi W.TSfti St.

GA 4-U54

iun ma

tvsv*A«q^

Slate Farn> Life Insurance

HELP WANTED — MALI 
Darbininkv Reiki*

BENDROS APŽIŪROS UŽVAIZDĄ 

(Maintenance Man) 
ši bendrovė nori susirasti asmenį,a . 01 UVUVXxv.v _ _______ ___________

Įgalinti prižiūrėti dirbtuvės įrankius.
I Kreiptis:

9633 So. Cottage Grove
! tarp 9 ryto ri 3 vaL popiet

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia 

vak.

LAIMĖJO VIRŠ 7 MILIJONŲ į 

Ligoninėje sveikatos netekusi 
Luise Necochea, 19 metų mer-Į 
gaitė, laimėjo 7 milijonus ir 6004 
dolerių. Mergaitei buvo suga
dintas nugaros kaulas, kai buvo 
padėta Ix>s Angeles ligoninėn ' 
6 savaičių radiacijai. Netikę 
specialistai ją sulošino visam 
amžiui. Ją gynė patyręs advoka-1 
tas James Bostwick.

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don’t be a Bom Loserl

-2610

PART TIME HELP ' / 

for loop office.
j Must type and spell accurately. Short- 
• hand helpful. Daytime hours flexible.
4 Salary open.

— naujienos, CHICAGO S, IU, Monday, October 23, 197&




