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SOVIETŲ SĄJUNGA IŠNAUDOJA JUNGTINES TAUTAS ŠNIPINĖJIMUI
ARKADIJAUS ŠEVČENKOS PAREIŠKIMAI 

PER ANGLIJOS TELEVIZIJĄ

LONDONAS, Anglija. — Pra- :
eitais metais gavęs politinio pa-

delegacijos narys Jungtinėse 
Tautose Arkadijus 'ševčenko 
pirmadiįenį turėjo pasikalbėjimą 
su britu žinių komentatoriais--

POPIEŽIAUS VIZITAS 
. ..KAŠTUOS $1 MILIJONĄ

CHICAGO. — Atlikti požemi
nių garažų stogo patikrinimai 
Monroe Street ir Grant Parke,

per gerai žinomos; BBC-TV Pa-i kur ateinančią. spalio 5 dieną 
noramos programą. Ą.; ševčenko .įvyks svarbiausios ceremonijos, 

‘buvo. JT generalinis pasekreto- parodė, kad jokio,grindinio Įlū- 
rius politiniams reikalams/ į žimo pavojaus nėra. Patikrini- 

Ševčenko pareiškė^-.“Yra-sa
koma, kad jie laiko Jungtinės 
Tautas aukščiausiu -stebėjimo -rus kiekvienos kvadratinės 
bokštu Vakarų pasaulyje.’vyk- P®^°s gatvės grindinio (kitaip 

... . ’ . ” ■ v-t, . - L -- v I o L- 4- v-i 4- rn Andyti Įvairius žinių -rinkimo, už
davinius”. Jis taip pat•' tvirtino, 
kad vienas JT gen. sekretoriaus 
Kurt Waldheimo specialus asis
tentas priklauso Sovietų delega
cijai ir yra -Saugumo policijos 
agentas, priklausąs KGB. BBC 
pranešimų, tik- vienas rusas yra 

. v Waldheimo asistentu — Victor
.Lessiovski.- "Tub TSrpu jis ne
buvo sųrąstas pareiškimui. '

Aukštu KGB agentu ševčen
ko pavadino ir Gali Drieprov- 
sky, neseniai paskirtą personalo 

’ viršininku JT atstovybės Švei
carijoje Ženevos mieste. Pano
ramos žiniomis, britai ir kiti va- 
kariečiąi stengėsi nesutikti su 
phėprovškio piaškyrimu, bet so
vietų ' užsispyrimo rienu-galė j o ir 
jų' spaudimo neatlaikė. Dabar 

' jis turi savo’ žinioje visų dele
gatų . bei tarnautojų^ asmenines 
anketas. _

Ševčenko taip pat jparęiškė, 
kad sovietų piliečiai’JT užima 
apie 250 profesionalių vietų, gi 
pridėjus vertėjus susidarytų 
virš 300, Apie juos taip sakė: 
“Aš galvočiau, kad’ būtų labai 
teisingas spėjimas, jog mažiau-1 
šiai ju nusė yra KGB agentai! 
arba GRU karininkai”. GRU yra į 
Sovietų Sąjungos karo žvalgyba. | Tą pačią spalio 5 dieną popie-

ČIUOŽIKAI PROTOPOPOVAI ATSISAKĖGRĮŽTI Į SOVIETU SĄJUNGĄ
JEIGU VARTUS’ ATIDARYTŲ, TAI PUSĖ

RUSIJOS BĖGTU Į KITUS KRAŠTUOJĄ

Sovietai JT neužima aukštų 
vietų, bet turi daug raktinių po
zicijų: Jie visai nekreipia jokio 
dėmesio Į-duotas priesaikas ar 
iškilmingus pažadus, duotus sto
jant į JT tarnybą, bet regulia
riai pranešinėja Sovietų misijai 
ir gauna iš jos naujas instruk- 

- ei jas. Toliau _ Ševčenkų apie 
Jungtines Tautas taip pareiškė:

— Jie laikė geriausia vieta 
propagandai, bet vėliau^paste- 
bėjo; kad yra viena iš geriausių 
vietų rinkti žinias, tikrumoje 
JT tapo svarbiausia KGB ir 
GRU baze.

ševčenko pareiškė, kad Ir jĮ 
patį norėjo padaryti KGB agen
tu. bet' jis šiaip taip galėjo at
sispirti. 4-s

kalendoiolS
Rugsėjo 26: Kozmas ir Darni 

jonas. Gražina, Vydenis, Ku- 
rytis. ... : •

Saulė'teka 6:41, leidžiasi 6:43.

Oras šiltesnis..

.mai padaryti parinktose vietose 
— padėti sunkumai po 209 sva-

sakant ant požeminio garažo 
stogo) per 24 valandas puikiau
siai atlaikė. Miesto valdininkai 

. tiki, kad ceremonijoms minia 
Grant Parke tą dieną, spalio 
5 d., gali .siekti pusantro mili
jono. . ...

Chicagos katalikų, arkidiece- 
zija buvo tikra, kad popiežiaus 
Jono Pauliaus II vizitas . kaš
tuos “gerokai daugiau” pusės 

‘milijono dolerių, bet popiežiaus 
priėmimo koordinatorius mon
sinjoras Richard Rosenmeyer 
pastebėjo, kad i tą išlaidų su
mą neįeina- popiežiaus priėmi
mas . lenkų Penkių Kankinių 
bažnyčioje 4327 S. Richmond ir 
nieko nepasakyta kiek kaštuos 
Grant Parko išvalymas po cere
monijų ir mišių,'kurias laikys 
popiežius su 350 vyskupų asista. 
Vien toms mišioms laukiama ne
mažiau milijono publikos/

Vien altoriaus mišioms Grant 
Parke pastatymas kaštuos 212 
tūkst. dolerių, kilnojamas toile- 
tas — $173,000 ir kt.'Tvarkai pa
laikyti numatyta specialiai pri
skirti 4,000 policijos ekstra tar
nybai. 1

' LIETUVIŲ DIEVO AP
VAIZDOS BAŽNYČIOJE

žius sustos prie lietuvių staty
tos Dievo Apvaizdos mūrinės 
bažnyčios. 717 W. 18th Street, 
bet iš automobilio neišlipęs pa
sakys trumpą kalbą. Valanda, 
kada tai Įvyks, nepasakyta. _ .

Bažnyčia vyskupo buvo per
duota lotynoamerikiečiams. Kas 
dar joje liko lietuviams, tai baž
nyčios plytose, šiaurės rytų 
kampe iškaltas lietuviškas saki
nys “Lietuvių Dievo Apveizdos 
Bažnyčia”.

— Paryžiuje išeinančio arabų 
žurnalo Al-Arabi pranešimu. Iz
raelio gynybos ministeris Ezer 
Weizman planuoja su savo šei
ma apsigyventi Aleksandrijoje, 
kai išeis į pensiją. Jis yra’ Alek
sandrijoje gimęs ir prisidėjęs 
prie Egipto-Izraelio gerų santy
kių. Prez. Sadatas jau davė sa
vo sutikimą ir pageidavo, kad 
Weizmanas padėtų- sumoder
ninti Egipto aviaciją.

— Kubos diktatorius infor
muotas, kad negaus jokių pre
kybos lengvatų, jeigu leis ru
sams laikyti - kareivius Kuboje 

,ir negrąžins savo karių iš-.Af
rikos. ■ - < A

66-asis Lietuvos Vyčių seimas 1979 m. rugpjūčio 16-19 dienomis Chięagoje. Šio seimo 
valdyba dėl vieno žmogaus užsispyrimo nepaklausė Illinois-Indianos Vyčių pasiūlymų.SALVADORE MAIŠTININKAI PAGROBĖ <AMERIKOS INŽINIERIŲ

PREZIDENTAS CARTERIS TARĖSI 'SU TRIM 
NIKARAGVOS. VALDŽIOS ATSTOVAIS

SAN - SALVADOR; Salvado
ras. • Iki šio meto Salvadore 
nežinoma ’ kairiu maištininkų 
g r u p ė, pasivadinusi Centro 
Amerikos darbininkų revoliuci
nė partija, pirmadienį pagrobė 
JAV elektronikos inžinierių 
Dennis MacDonald ir Salvadoro 
inžinierių Bachell.

Telefonu buvo pašaukta Asso
ciated Press žinių agentūra ir 
jai pranešta, kad abu vyrai yra 
minėtos grupės žinioje. Jiedu 
yra sveiki ir saugūs. Paprastai 
panašiais atvejais grobikai pra
neša, kiek jie nori gauti už pa
grobtuosius, bet tuo tarpu gro
bikai nieko dar nereikalavo. Jie 
tik pranešė, kad pagrobtasis 
sveikas, jų žinioje.

Salvadore varoma labai akty
vi propaganda prieš amerikie
čius. Bandoiha' siidaryti įspūdį, 
kad JAV yfa višų’ Pietų Ameri
kos nelaimių priežastimi. •

TARĖSI SU NIKARAG- 
VOS POLITIKAIS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris praeitą pirma
dienį Baltuosiuose Rūmuose 
priėmė tris Nikaragvos valsty
bės vadus sandinistus, atvyku
sius j JAV sostinę pagalbos pra
šyti. Jie išdėstė prezidentui, kad 
Nikaragvos krašto ūkis visiškai 
išardytas. Jie būtų labai dėkin
gi, jei prezidentas Carteris' ga
lėtų suteikti Nikaragvai ekono
minę paramą.'Karo mėtų dauge
lis nukentėjo.. Be Amerikos pa
galbos bus labai ^ųųku atsi
gauti. , . .

Prezidentas Carteris pareiškė, 
kad jis yr apasiryžęs padėti nau
jai vyriausybei, bet prezidentas 
nori, kad amerikiečiu-duodama 
pagalba būtų duodama jos tik
rai reikalingiems, ir kad ji ne
būtų išnaudojama politiniams 
tikslams. .. ...• -’..r- ■

Atvažiavusieji politikai džiau
gėsi,, kad. prezidentas,labai-šiltAi1 
juos priėmė. Jie yrgoįsitikipf.

• kad Amerikos; parama pasieks 
Nikaragva.O V

S>! Vokiečių marke 
-pabrango ;

BRIUSELIS. -Belgija. — Euro- i 
pos finansininkai svarsto vokie- • 
čiu vyriausybės nutarimą pa- j 
kelti markės kainą 2r.<. Iki šio. 
meto, mokėdavo 1.70 markės už 
dolerį. -o dabar,' doleriui nukri
tus. markė bus 2% brangesnė, i 
Visi Europos finansininkai ste-i 
bisi, kad Japonijos jena šiomis 
dienomis gerokai nukrito. Japo
nai privalėjo mokėti dideles su-| 
mas už importuojamą naftą ir’ 
gazoliną. Už dolerį jie dabar 
moka 243 jenas. Už gazoliną rei
kia mokėti doleriais.

Pakilus aukso kainai, gerokai 
nukrito Amerikos šėrai-akcijos.

Sumišimą sukėlė General Mo-| 
tors pranešimas apie elektra va-! 
romo automobilio statybą. Vie
toj gazolino stočių pakelėse ne
užilgo atsiras elektros baterijų 
stotys, kurios leis mašinų savi-1 
ninkams tuojau keisti jau su-J 
naudotas baterijas. ;

;.'Del mokesčių nuo maisto
CHICAGO.— Illinois’ seimelio 

senatoriaus Richard M. Daley 
sumanymą panaikinti pardavi- 
mo-pirkimo 5 unošimčių mokes-, 
ti nuo maisto ir vaistu svarstė 
AFL/CIO savo-konvencijoj pra
eitą pirmadienį. Robert G. Gib- 

’ šori; naujasis AFL CIO milijono 
nariu pirmininkas, konvencijoje 
pasakė, kad per 20 metų prak- j 
ūkuojamas pardavimo mokestis i 
nuo maisto ir vaistų privalo bū
ti visiškai nuimtas.

Gubernatorius Thompson pa- 
: siūlė tokį kompromisą: tuos 5% 
išskaidyti penkeriems metams, 
kasmet sumažinant po vieną 
nuošimti.

r/,—- Specialistai- apskaičiavo, 
kad Illinois loterija per metus 
atties$60-$70 milijonų pelną.

Numušė keturis Sirijos 
lėktuvus

TEL AVIVAS, Izraelis. — Pir- 
madi.-nio popiet.Izraelio moder
nūs karo lėktuvai Libano erd
vėje numušė keturis Sirijos ka
ro lėktuvais. r '.vg’a lijęs rodo, 
kad Sirijos M-.ujiai skraidė ne.u-' 
jausiais svietų migais. ° Mrae- 
lio lakūnai savo p,'>~’ įjas gynė 
tik savisaugai dn tais lėktuvais.

Pasirodo, kad Amerikos lėk-, 
tuvai yra daug greitesni ir turi 
geresnes priemones priešo lėk
tuvui paimti i akį. Jeigu lakū
nas tiksPai pastebi priešo lėktu
vą. tai migas negalės nuo jo 
pabėgti.

Kaip Sirijos lakūnai neturi 
teisės skraidyti Libano erdvėje, 
taip ten neturi teisės skraidyti 
ir Izraelio lėktuvai, šitas klau
simas bus svarstomas Washing
tone. Izraelio vyriausybė priža
dėjo naujus Amerikos lėktuvus 
naudoti tik apsaugai. Ji neturė
jo teisės pulti Sirijos lėktuvų.

Reikalauja išvežti 
rusu karius V

NEW YORK. N.Y.—Valstybės 
sekretorius Cyrus R. Vance pir
madienį susitiko su sovietų už-1 
sienic re‘k'41r mizasteįiu Andrei į 
Gromvk° Sekre'orius pirmo su-1I S’rikimo metu .pareikalavo imtis į 
visų priemonių išvežti Kubon - 
atvežtus kovai paruoštus sovie-' 
tų karius.

Gromvka buvo nustebęs tokiu 
sekretoriaus kietu reikalavimu. 
Jis manė, kad reikalas jau apri
męs. nes ambasadorius Dobryni
nas išaiškino, kad atsiųstas tik
tai mokomasis dalinys.

Sekretorius Vance įtikino Gro- 
myką. kad reikalas eina apie ko
vai paruoštą ir gerai apginkluo
tą rusų karo jėgų dalinį. Jis turi 
ne tik modernius tankus, artile
riją ir transporto šarvuočius: 
kalba neina apie mokamuosius 
dalinius. Pagaliau, o kuriems 
tikslams Kubos kariai turi būti 
apmokomi Kuboje? Kur jie 
maršuos ir kur jie įsiverš? Sek
retorius Vance prašė duoti so
vietų valdžios atsakymą į ši 
klausimą.

ŽENEVA. Šveicarija. — Ge
riausieji figūriniai čiuožikai. sa
vo laiku olimpinių aukse meda
liu laimėtojai.^ 47 metų Olegas 
Protopopovas ir 43 metų Liud
mila Beloušova paprašė šveica
rų teisingumo ministeriją pri
pažinti jiems politikių tremtinių 
teises ir nuolat apsigyventi Švei
carijoje.

Protopopovas ir Beloušova sa
vo laiku buvo patys geriausi So
vietų Sąjungos figūriniai čiuo
žikai. Sovietų valdžia leido j 
jiems dalyvauti olimpinėse var
žybose. buvo pripajžinti pačiais 
geriausiais figūriniais čiuožė- 
jais ir jiedviem buvo duoti auk
siniai medaliai ir pažymėjimai. 
Jiedu ir toliau dalyvavo paro
domuose čiuožimuose, laimėda
mi pagyrimo lakštus, bet sovie
tų valdžia pasisavindavo veik 
visą užsienio valiutą.

. Abu Protopopovai praleido 
keturias savaites Šveicarijoje ir 
Vakarų Vokietijoje. Jie sėkmin
gai dalyvavo Šveicarijoje; irWo-' 
kieti joje .suruoštose figūrinio 
čiuožimo šventėse. Praeitą ant
radienį jie baigė savo programą 
ir atvyko į. Šveicariją. Vieton ke
lionės į Sovietų-Sąjungą.' abu 
Protopopovai nutarė pasilikti 
laisvame-pasaulyje. Jie patyrė j 
apie Maskvos Bolšoi teatro ga- f 
biausių šokėjų atsisakymą grįžti j 
i Sovietų .Sąjungą. Jiems labai 
gerai buvo pažįstami anksčiau 
išvažiavusieji sovietų šokėjai. 
Jie žinojo apie Aleksandro Go- 
dunovo Bolšoi teatro šokėjo so-; 
listo nutarimą pasilikti' Ameri
koje. Juos padrąsino praeitos 
savaitės Leonido ir Valentinos: 
Kozlovų nutarimas... .pasilikti Į 
Amerikoje.

Protopopovai nutarė likti: 
Šveicarijoje. Jiedu kreipėsi į 
teisingumo ministeriją, prašy-j 
darni leisti jiems likti šveicari-! 
joj politinių tremtinių teisėmis.; 
Atsakingas ministerijos ’ parei-■ 
gūnas išklausė Protopopcvu pa-: 
geidavimus, pasižymėjo jo nu- ' 
rodytus faktus apie pagrindinių 1 
žmogaus teisių laužymą ir jų 
duotus skaitmenis apie žiaurų Į 
visų išnaudojimą. Jis davė skait- ■ 
menis apie žmonos ir jo uždarbį. I 
kuris buvo panaudotas valstv-1 
bės iždui.

Protopopovai davė visą eilę 
faktų apie kitų žmogaus teisių | 
mindžiojimą. Jie negalėję pa-! 
čioje Sovietų Sąjungoje pasi
priešinti šiai sauvalei, nes tada 
jie būtų netekę -savo darbo ir 
pragyvenimo šaltinių. Protopo
povai apsvarstė visą reikalą ir 
nutarė prašyti Šveicarijos vy
riausybę leisti jiems pasinau
doti tremtinių teisėmis.

Teisingumo ministerijos atsa 
kingi pareigūnai apsvarstė pra
šymą, davė Protopopovams rei
kalingą protekciją ir prižadėjo 
teigiamai išspręsti tremtinių tei
sių prašymą. Pareigūnai primi
nė abierft Protopopovams. kad 
praeitais metais tremtinio teisės 
buvo .nuteik tos Viktorui Kofčno-

Prancuzai surado 
vieta Bokassai C

PARYŽIUS^ Prancūzija. — 
Prancūzų vyriausybė būtų ga
lėjusi palikti imperatorių Bo- 
kassą Prancūzijoje, bet jai pa
vyko surasti saugią vietą Bokas
sai Dramblio Kaulo valstybėje. 
Vietos valdžia užtikrino. > kad 
nieko Bokassai neatsitiks. Ten 
gerbiamUvisi prancūzų-piliečiai, 
o Bokassa, be Centrinės Afrikos 
Respublikos pilietybės, turi dar 
ir prancūzų pilietybę.

Gavusi reikalingas garantijas, 
prancūzų vyriausybė saugiai nu
lydėjo Bokassa į Dramblio Kau
lo valstybę, surado jam saugią 
vietą ir ten paliko.

Bokassa I. prisiskaitęs įvairių 
Napoleono laikų knygų, pats 
nutarė įsteigti imperiją ir val
dyti krašta. Prancūzu vvriau- 
šybė prižadėjo išgauti iš Cent
rinės Afrikos, ,Re§pųbliįjC)s Bo- 
kassps žmonas ir vaikus. Pran
cūzai mano, kad. naujoji vyriau
sybė išleis artimuosius., šeimos 
narius.

— Spaudoje pasirodė žinios, 
kad prancūzų tradicionalistas 
arkivyskupas Marcel Lefebvre, 
popiežiaus Pauliaus VI suspen
duotas . nuo religinių pareigų, 
sekantį įmėnesį kreipsis į( popie
žių JonĄ Paulių II. prašydamas 
nuosprendį pakeisti.

jui. nuo 1977 metų gyvenančiam 
Šveicarijoje, besinaudojančiam 
temtinio te'sėmis ir galinčiam 
lošti šachmatais tarptautiniuose 
turnyruose.

šveicarų spauda labai plačiai 
komentuoja pasižymėjusių rusų 
bėg’mą iš Sovietų Sąjungos. 
Vienas senas emigrantas pa- 
'reiškė:

— Jeigu sovietų valdžia ati
darytų vartus į užsieni, tai pusė 
krašto gyventojų bėgtų į užsie
ni. Žmonės duona nesitenkina, 
jie nori sąžinės ir spaudos 
laisvės.

Jungtinių Tautų sekretorius 
labai užimtas tarptautinės 
organizacijos reikalais, ypač 

kai suvažiuoja valstybių



MAGARYČIOS

• Prie šv. Antąno bažnyčios 
Mexico City yra toks įspėjimas ,

* _ _ Jautomobilių pasistųtymo; tąistr|į 
klėnis prasižengusiems: “Nusi-* 
žengę taisyklčųis bus krikštija- : 

-nu • / S n

ČIŪKĖ DARŽELYJE

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIdlUS

Koncentracijos stovykloje

Kalbasi du sovietinės 
stovyklos kaliniai:

— Kiek metų gavai?
— šešerius.
— Tai daug, Ką. gi padarei? ;
— Nieko. '
— Kaip tai nieko? . -
Už nieką būtum gavęs tiktai 

trej us: metus!

darbo

Vėžys ir jo molina
— Nevaikščiok atbulas! — ta

rė vėžienė save', sūnui, nętrink 
šonų į šlapius akmenis!

O šis atsakė: ' . Į, -' ‘
— Motin, tu —.mano moky

toja, ženk tiesiai ! O aš, tave ste
bėdamas. taip pat ‘žengsiu.

Kas mėgsta sudrausti žmo
nes, .tas .pats, turį gyventi ir.

kitus mokyti.
; (Iš Ezopo pasakėčių) i

— Patinka ir lėktuvėlis, bet, 
atvirai kalbant, man daug la
biau patinka jo nusileidimo vie- 
kl . . . .

Pas advokatą

Moteris atėjo' pas skyrybų ad- . n. 
vokalą ir peikė savo vyrą. rn?eioje

— Bet kas nors turėjo’Ta uis-1" . ,
i tai patikli, kad už jo .ištekėjai, '' ,

- sakė advokatas. Moteris ai- ' , :
sakei ’ Į ’ 1 ..-i *1

- - Taip, bet jau aš išleidau iki ! .
paskutinio dolerio. ’ ' , >

- a G iry, Ind., policijų^ t^fj 
na u loja Darlene Wall įsiiikrriof 
kad lazda turiniu galus. Būda- 
me 6-me hėštumo mėnesyje, ji 
prašė departments, kad jai 
duotij lengvesnį darbą, bet jai 
buvo atsakytą jog.-federaliniai 
nuostatai reikalaują v-isu^ poli- r ■ 
cijos tamautoj i^Iaikvff lygiais” 
nežiūrint ių lvįiėS/;,A -5^=^ r p 31 * s K

• Kongrese" “ atstovas Jack 
Kemp (K.-NA.) 'gavo, iš vieno 

j darbininko, gavusio 6% algos 
pakėlimą, tokį laišką: “Aš no
riu Jums parodyti to pakėlimo 
rezultatus: Mano alga mėnesiui 
pakilo $65.02, bet federaliniai 

Į mokesčiai pakilo $37.58, valstrĮ ■ 
įjos mokesčiai pakilo-$21-^03,-So
cialinis draudimas pakilo $7.87, 
viso pakilo' $66-48. Reiškia, Mr. 
Kemp, tas pakėlimas man įkai
nuoja $1.46 per mėnesį”. (Hu
man. Events 38 m-.)

9 Prie vienos: bažnyčios skel
bimų lentos viršuje yra toks 
užrašas: ‘’Taupykite benziną. 
Praleiskite sekmadienius baž

keti į nesuprantamas galybes

Silverijus Stonys, šviesus sodietis, 
sodybą naują u^sitiesęs, ' ’’ , . 7 > 

sutvarkė ją, išgražino — tiktai gėrėtis/ 
žiūrėk, stebėkis, .r? ’

Visi namai naujai statyti, 
patogūs, šviesūs, išrašyti; 
aplinkui medžiai tankūs auga, 
namus nuo vėjo saugo.
ir žemę žydinčią matyti!”
— “0 aš”, atsiliepė Degloji,'jp!
“kai vasaros kaitra įsiliepsnoja, 
lig soties ko nutvėrus prisiėdu,;
į minkštą balą atsisėdu — 

ir vėsinuos, 
ir dabinuos!”

Iš tolo krinta į 
ir vartų ir

o į visas puses vedą mušti takai 
atrodo dailiai ir rimtai.

Bet Stonio sodas ir darželis 
tai lyg koksai dausos kampelis. 
Čia pilna medžių įvairiausių 
gėlių gėlelių nuostabiausių — 

Perdien žiūrėsi 
ir dar norėsi. .■ • ! L ; L - k I . .

akis tvorų dailumas 
vartelių įmantrumas,

į Kaimyno dovana

Mažybui gimimo, dieną kū
mas padovanojo būgną. Keletą 
dienų kaimynas klausėsi paten
kinto berniuko nenutylančio 
būgnijimo. Pagaliau jis neišlai
kė, nupirko peiliuką ir. dovano
damas jį bernuikui, pasakė: 
“Sūneli, dovanoju tau šį peiliu
ką. Gal tu nori pažiūrėti,- kas 
yra,^bųg»d viduje?”

Nervuotumo priežastis '
•—: Tamsta esi labai neįduo

tas. (Patarčiau rasti kokį, nors ' 
pomėgį, sakysim bent kartą'sa-:|. 
vai tėję meškerioti,; — sakė gy-' 
dytojas pacientui. Pacientas 
jam atsakė: -...

— Kad aš nuo meškeriojimo 
tapau neįduotu,. ... .

— Negali būti- Meškerioji
mas nervus raminą^

— Matotę, aš meškerioju be . 
leidimo ...

j: v

Dialogas su klebonu
— Klebonėli, ar Jūs tikite, 

kad Jonas išbuvo bangžuvės 
viduriuose tris dienas ir tris 
naktis—klausė parapijietis se
ną kleboną. Klebonas jam atsa
kė:

Višta ir kregždė

Višta, radusi gyvatės kiauši
nius. užtūpusi pradėjo perėti ir 
po kiek laiko iš kiaušinių išsika
lė .gyvačiukai. Kregždė, ją pa
mačiusi. tarė:

— Kvaile, tu. kvailei Kam gk 
.maitini tokius padarus, kurie 
užaugę pirmiausia tave pačią

.ims skriąusti. ■-’•
Piktybė yrą nepataisoma, kad 
kiek jai gera darytum.

(Iš Ezopo pasakėčių)
ir

Aš dabar tikrai apie tai 
tau negaliu pasakyti, bet kai aš 
numirsiu ir nueisiu Į dangų, tai 
aš jį patį paklausiu-

— O jeigu jo danguje nebus?
Tuo atveju kiek vėliau ga

lėsi pats pasiklausti . . .

tarp 
liaudies

Laisvė.

Koks yra skirtumas 
laisvės Vakaruose ir 
respublikose?

Vakaruose žmogus, pasi
naudojęs laisve, pasilieka -lais
vas ir toliau.-b * - ’ • '*

Politika ' ' ■ :

Dėmesio centras
Jaunas \yras važiavo trauki

niu ir sėdėjo prieš pat gražią 
mergaitę. Ji turėjo ant savo 
kaklo auksinę grandinėlę, ku
rios gale, ant krūtinės, kabojo 
auksinis lėktuvas. Jaunikaitis 
vis žyilgčiojo į mergaitę.

Ar negražus mano lėkt u-Į 
vėiis ?
gaifė. Jaunikaitis jai atsakė: 1 tą.

Ėjo vienišas žmogus Maskvos 
gatve. Netikėtai jis nusikosėjo 
ir nusispiovė ant šaligatvio.

— Drauge, negalvokite apie 
politikų, — patarė jam praeivis.

Human Events savaitraš- 
kchgreso atstovas Bill 

Dickinson- (B-AkuĄ- rašo apie 
pinigų švaistymą, juoką sukę

rantiems tikslams t " "
-- $222,000 paskirta studijai 

apie vairuotojų pažiūras į di
džiuosius sunkvežimius.
i —38,174 paskirta 2 melų stu
dijai, kokią įtaką turi karvių 
mėšlas upeliu ir prūdų taršai 
V-ermonto valstijoje.

— 21,592 paskirta sudaryti 
mokymo sistemą, mokyti kole
gijų studentus, kaip reikia žiū
rėti .Jęleviz, i ją. T.

įStudija kiek ilgai sugaiš
tama paruošti pusryčius kaina
vo beveik $ 16,000. Panašiai stu- 

pietus

dvje

— Maikį,. ar' tų-; esi skaitęs 
moksliškų pasakų apie žmogų?

— Kokį žmogų, Tėye ? _
-— Bendrai apie žmogų. Aš 

šičia Juozapo Šmoto’ skaityklo
je užtikau knygą, kurt skelbia, 
jog žmogus' gyvąna ant žemės 
jau du milrjohu metų!-

. Kaip tie pasakotriai 1 ghli ži- 
noti? .j - j

-^P^gaį Iškasas, ■ yąikeli., Da^. 
Į bal tinis įnojęąto žmęgųą, yrą 
.toks smąląųs^ kad ..nepasitęąĮd-. 
na tuo, ką girdi ir mato', nepa- 
siterikįha nė šventū Raštui Jei 
kur nors žemėje randa žmogaus 
kaukolę, ranką, koją,'žandokauJ 

• IĮ ar kitų kaulų krūvelę,' ^ėikiai^ 
daro išvadas? :k:fd tie kauliai'pri- 

įklauso :! žmogui, gyvėnifsiam’ 
| prieš tiek ir tiek metų. ■
; —1 Kaip galt' žinoti ‘ kiek tiems 
ikaillaifts'!nietų?i
; ; .■ •. ' .i . . ’<( ' ■>
’,.. Į-y. žinpti nggąlį',;. AĮaįki, bet 

■' ^bokslipįiįka^-.Uyi į^tirtąlispr^ 
minę nustąjp’li 'radinio .^nižių.

• c ir j gan tiksliai atspėją.-JTaigį 
'’ •prieš, du. miįįjdnurinętų žmogus 
(- mę tik gyveno,, bet jaujnpkėjįo 

pasigaminti ręįka.įingųs įrankius.
i!; ir sukurti ugnį. IrąįAiąį „ir Ug: 

ms', žymiai pagerino ..žmogaus 
būklę ir paspartino dar greičiau 
progresuoti. Juk,( ^mogus pas
kendęs stambesnį gyvulį, išsi
kepęs mėsos ir pąvalgęs.,. galėjo 
įgalyoti apie naujus, .pagęrini- 
mus. Ir jis sugalvojo, ne tik taip 
.kartui kepti mėsą, bet ir džio
vinti, ir dalį džiąvįntos padėti 
kitai dienai. -ii :

Iškasos -parodę?-kad' fries' dti 
milijonu- metų, žmogus- jau mo
kėjo perskelti kaulą ir, pąąidaiy- 
:ii ka ulinę adatą,;. su- kurią iąą 
galėjo susiūti kelis kailius ąp: 
ąiaustui ar apkiptuL ;-'?•'

6 namą ar gaįėjo- pąsįsla- 
lyti? ?

— Ne, Mąikk/įškąsds to ne-

— dievus it dvasias parodo. Kai 
tik išmoko galvot 
pinosi iš^aiškinti

mai voti, žmogus rū- 
j, iš kur atsi

rado jo tėvai ir tėvų tėvai? Iš 
kur atsirado žemė? Iš’ kur atsi-į 
rado saulė ir kiti šviesūs dan
gaus kūn'ai? Kas;‘yra'dangus? 
Iš kur atsirado > pirmieji me
džiai,' Žolynai, gėlės ? Taip? iš 
kur?' !1! . 'Turėjo būt Jkaš -toks 1 
gąliiigeshfe už • žmogų — ’ Die-F 
.vąs,1 kuris tą visą1 davė- Ir tikė
jimas Dievu’ atsakė žmbgaūS • 
klausimus. Jam buvo miela' ti
kėti.

parodo,, bet žmogaus ryžtą tit eikim pietauti.

B

Ar taip parašyta moksli-] ' ■ 
ninku ■ pašakose, Tėve ? ‘ '

.:— Ne su visu taip, Maiki, bet 
panaši mintis ten iškeliama. > 
Kibime žemės plote, gyveno ki-Į 
ta! khibnių ’gitilinė’ —' šairiogitai i • •: 
Ar- žemaičiai.’1 Jie! be didėlio rū- Į { 
pėsčio sugalvojo, kad juos sut
verė dievas 'Praaniziūš, o jo pa- 
gelbininkas. dievas' Perkūnas, 
tyarko • zvisuš žemės reikalus. ! : 

.Vėliau prireikė ; daugiau" dievų "■■■. ? 
,įę;deivių,' ir jie-atėjo Į žeriiėJ že- " • 
maičiai tikėjo, kad Praamžius/ ; 

,saulė, Visata priklauso amžiny-J’ 
bei;'neturinčiai pradžios nei pū-• 
baigos. Kitame žemės plote, gy- ” 
veno žmonių giminėh žydai, p' ■ 
kurie tikėjo, kad juos, tai yra 
pirmuosius du iš jų, sutverė 
Dievas Jahve ir apgyvendino r 
Rojuje, b'ėt vėliau, kai anie, val-l”7 
gydami’ uždraustą obuolį, prasi-

. kaitoj išvarė iš Rojaus ir liepė < 
patiems užsidirbti sau maištą 
ir pasisiūti-apsiaustus, žydai, 
kaip visi pirmieji žmonės, pa
tys gaminosi sau Įrankius ir pa- 
tyą rūpinosi savo gyvenimu.
' i—. Ar taip parašyta moksli

ninkų, Tėve?
— Ne, Maiki. Taip parašyta 

Šventame Rašte, bet apie lai 
pasikalbėsim kitą kartą. Dabar

Tik vieną kartą įsibrovė čiukė 
su savo dvylika paršiukų ,. 
Kriuksėdama apvaikščiojo takus

Net juokas pagalvojus: 
juk vasarėlės laikas!

. ■■■> ■ . Ir veltui, čia. kiti p?h 
::i; bestovi sau stati/-'

nei jų .paknisi’^nei paešį5f:
nei’kur daugiau
0 kiek, visokių dar gėlių gėlelių.;

be reikalo-čia želiah u ■ u - 
-• Tai nebalanda J-ne ;ūsnis -T r 

’ ir ne kita: kokia trĮpt'šaknišicv : 
/ " Tikrai, vaikučiai, ..nėsuklyšim,' 
, 'jei pasakysiu^,-sr;

■. •-,? kad, mūsų Stonio, iųo-i
• visai jau esama be . skoniai’^ '

Ir,-paršelius iš tako‘'pasivętlūs> 
kd' patogiausią vietą 'suširaidų^j /’j.'' 
į žemę šnipą įrėmė,’senus./.pastatė" ' 
ir ėmė knisti — net jai ausys r.įreįą.ž

, Kai valandą ji su paršeliais arė-u. 
visai kitokią tvarką čia padarė?-'i 
Štai' rūtos,'mėtos 'iškĮąitipątos ,

ir ^ątakėlėš išvagotos/ ’J 
vienur išknaisiota paršelių,,-;

kitur jau — senės grioviai ligi’ kėlių. 
0 po: rože skaisčiausia;—

duobė giliausia?-—--- ---

■ ■< ;■
■"•rp:

Dąbai:, vięus pabaigus ękrįus^ t
ir nemažai privargūs,4^ ' “
i duobę po rože Įvirto čiukė J .

ir šiaip stenėdama paršiukams kriūkė?”"'
“Na vą, vaikeliai, dirbom-smąrįiąiį Vi

bęt jau patogiai susitvarkėnv •
- Tik dar Į dupbę purvą reiktu.:: v:.XIj
. tai nieks jau mūsų nepapeiktų ife. y-$ie

Dr 
jis 

ba- 
pa 

nutraukė tylą mer-įkeisti savo vardą į Mažąjį bale

• Amerikoje gastroliavo 
įlysis Maskvos baletas. Jei 
pabūtų ilgiau, lai dauguma 
lerinu išbėgiotu ir turėtu * 4- 4r

kodėl 
kalėj i-

dijai apie priešpiečius ir 
paskirta $160,0 t).

— SI ūdijai nustajyti 
kaliniai nori išbėgti iš 
mų paskirta >’27.000.

Paskiria 889,000 sudaryti 
Migių kąlbcš Tzolzil dialekto 
žodynui. Tą kalbą naudoja apie 
120,000 ūkininkų pietų Meksi
koje.

82,560 paskirta nustatyti, 
Rddėl Arlington .apskr, Virgi 
nijos valstijoje žmonės yra ne
mandagūs ir kodėl jie suka ir 
meluoja lošdami tenisą?

$3/1 iiulijdnų išleista gar- 
ūilimams, kad amerikiečiai ra
šytų daugiau laiškų vieni ki
tiems ir dar dailėta $775.000 su
žinoti, kąip pavyko ši kampa- 
li a.

Studijai kaip paršingos 
kiaidės tvartuose1 turėtų mank
štintis, nenuobodžiauti ir nelu
ptu nervų įtempimo’ paskirta 

8.5,00(1

//DINASTIJOS ’GALAS Kai bu/užberta .galvą, j, — •* ■*— - *■ —=— O «-» Iniiii-ini iv* <->i i iita, <■. i Tr

karalius eina pfč*rtireAlsĮ,z
Jį sveikina herbąi ar liūtai, •;
'Dvi saulės,-tar\ tom šūrtys,"d 
Laižo jo batų laką.

*

Jam lėtfkiavi žrrftfnės. ir' žpj|£ ,, 
tr gotiškų bokštų viršūnės, 
O suųlj>, nug bąių nuAbrdu.uos; 
Xvenltinio -vamHftir " 2." . IT; l S" -■

'Batsiuviai ir siuvėjai kalbės: 
Tegul jis” dugne duobės 
Kaip Antėjus stiprybę semia 
Ii Jos. žemės. Subėgę ant kapo, 
.dvaro damos atkasti mėgins 
<(Jeigu angelu dar netapo), 
Kol-jų raudančios rankos sutins.

Dėl jo sktos'susipyks
mergaites.

s£)ėj jo aukso
durklą

^Giliaus žniOna* - kaF^fterrė 
,Dainuoja gėlės bateu, 
Xw<osT‘vyū<7 r
ę^lažudosi prie vfšį)7 ' ■
fęngvabQ<lė kai U’pibtio'ppl*. 
Visa laimingą tĄ^ita ’ 1

P.iębą per.
Jį lauĮva, kaip lįpsė ąVĄnjou. 
Paduokit arkiiai^ą^žjį! ■'

Dėl suknelių, 

ė-’Ąil. -___1s9*Q

Hiaįl *unku. se-MeAiwmwrt*

. (A.Giedraitis, PASAKĖČIOS, psl., iįh^ 
struotos, gaunamu Naujienos!; kaimu

Valkatos sąmojus
. y r-r—
? iYpžufpi, .'nuplyšęs valkata 
įmraeiyį: “Gal malonėsite man 
lu centų ant kavos?”

ED&U-Sš “Kodėl .tu nerandi ko 
nors irandingesjilo sau pragy-| 
venini ui užsidirbti? Tu r būt, Į 
ląiT trūkstą rie tiek pinigų, kiek 
smegenų”..
: 'Valkata: “Aš prašiau tik to
kio dalyko, kurio pats, atrodo, 
tingiau turi”.

. Tary binės vagystės
AiybusAagiaina it* koniu- 

nwrw> kantri) rktfj?- v • '■ • J vienas Konservatyvus sKauyyojąs atsiuntę šio šunelio nuo- 
! trauką, siūlydamas ją baudqtii Akiijjciį Redaktoriams ‘

i savo žurnalo puslapiuose.JĄjgtrir'.sfcialjziBo santvarkoj.

NAUJIENOJ l ;.<5Q 3, JA ędnfetday^.



ALGIS TRUCHANAS
Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

(Tęsinys)

klausė dalis “Wrest Room” ho- 
telio. To reikalo neišaiškinau, 
bet viskas jam buvo žinoma. Jis 
galėjo laisvai sukinėtis po Ca
sino ir po Wrest Room kori
dorius.

Kai išaiškinau, kad mudu su 
Truchanu buvome lietuviai, tik
tai jis gyveno viename Lietu
vos miestelyje, o aš — kitame. 
Jis Siaubuose, o aš Panevėžyje. 
Tie vardai jam nieko nesakė. 
Galėjo būti miesteliai ar kaimai.

Kai aš jam pasakiau apie Lie
tuvą daugiau, negu jis turėjo 

i la’ko klausyti, tai jis vieną kitą 
[ dalyką pasakė apie Algį Tru- 

chaną. Jis, išmetęs porą stikliu
kų, tarė:

— Algį Truchaną pažinau, 
čia yra daug žmonių, kurie Tru
chaną paž:no. Jis buvo Hobarte, 
jis buvo šiame hotelyje ir sėdėjo 
prie šio baro.

— Ką jis gerdavo? — pa
klausiau.

Jam pat’kdavo alus,— man 
atsakė Murphy; -— Išmesdavo 
kartais stikliuką, bet dažniausiai 
išgerdavo stiklą alaus... Nebu
vo girtuoklis, bet • paimdavo 
alaus troškuliui numalšinti. Jis 
buvo didelis-žmogus. Jam buvo 
oavesta prižiūrėti visus Vakarų 
Tasmanijos gamtos turtus. Tai 

mininkas, norių, pamatyti, kaip didelis darbas. Jis stojo šion tar
nybon dirbti paprastu prižiūrė
toju, bet greitai iškilo aukšton 
vieton. Jam laiko punčiuoti ne
reikėjo. Jis galėdavo ateiti į dar
bą kada norėdavo ir išeiti, kada 
jam patikdavo. Jis labai gerai 
pažino visą Pietvakarių Tasma
nia. Vietas, kalnus, upes ir 
ežerus jis pažino geriau, negu 
seni šios srities prižiūsėtojai. 
Seniems tarnautojams būdavo 
gėda. Jeigu kas paklausdavo 
apie kurią vietą, tai tas turėda
vo atsiklausti Truchano, nes šis 
ten buvo, savo akimis viską ma
tė ir galėjo viską tiksliai pa
pasakoti.

— Truchanas ne vieną kartą yra _visiška laisvė pasirinkime, 
yra buvęs Hobarte. Ir ne vieną 
kartą jis yra sėdėjęs prie šio

Vladas Rasčiauskas
Žmogus dar pasižiūrėjo pro 

kitas baro duris, sugrįžo prie 
manęs, prisėdo ir pasiėmė jam 
pripiltą stikliuką. Sriūbtelėjo iš 
stikliuko, geriau įsitaisė prie ba
ro ir pasiruošė klausyti.

— Esu keliautojas po pasaulį, 
daug kraštų 'ir žmonių esu ma
tęs, bet Hobarte nieko nepažįs
tu,— jam tariau.. ■’

— O aš. niekur nevažinėjau ir, 
gali sakytį, jkįįęnįęko nemačiau, 
bet Hobartą pusėtinai pažįstu, 
— atsakė prife' ‘ baro paklaus
tasis. '■ :

— Aš esu , kęljj^ių-biuro pir-

čia viskas atrodo... kad galėčiau v . v Hi R HU-’h v atvežti žmonės “ Jr / parodyti 
jiems ką nors 'Įdomesnio, dar 
nematyto, — pasakiau.

— Išskyrus Perthą, aš nieko 
nemačiau, bet pas mus yra daug 
ko gražaus pamatyti, — man pa
sakė prisėdęs žmogus. — Bet aš 
žinau, kad čia atvažiuoja gar
sūs žmonės Tasmanijos pama
tyti.

Jis nekreipė dėmesio į mano 
pastabas. Jam labiau rūpėjo, 
kad aš užeičiau į Casino ir ten 
palikčiau kelis šimtus dolerių. 
Ten užėjau, bet kai pamačiau, 
kad ten visi reikalai taip tvar- 

'komi, tai aš jau apsisaugojau, 
kad iš manęs tiek jau daug ne
išluptų.

Man susidarė įspūdis, kad jis 
buvo savo nagus prikišęs prie 
Casino. Jis buvo Hobarte gimu- 

• šių airių sūnus. Ten buvo išau
ginęs savo šeimą.. Greičiausiai, 

:kad jo duktė, buvo ištekėjusi už 
Casino savininko. O gal jam pri-

i

įTRcuNo igco, im England, life 
INSURANCE COMPANIES REGARDED PEOPLE 
WHO DIDN'T EAT CHEESE AS vcof? RiSKS, 
BECAUSE OF TIE BELIEF THAT CHEESE 

' PROLONGED LIFE'.
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(iš šneki; vakarų Vokietijoje apie antro 
PASAULINIO KARO PRADŽIĄ)

(Tęsinvs)

TENUTYLĖTA apie tai. kad 
Antrojo pasaulinio karo nusi
kaltėlė yra ir Maskva, kad ir 
šiandien * k bolšev k nė Rusija 
yra koloniahne imperija, kad ji 
pamynė ir tebemina žmogaus ir

'People who sold bad eggs 
Ibi nu CENTUR'/ HUMGRRY . 
were tied to p) post ano 

— J- WHIP - LASvtED

Jaunimui skirtos Vlado Venckaus
premijos klausimu

Vlado Venckaus vardo vien- C. Organizatoriai pabrėžia,! 
kartinės premijos o'rganizato-Į jog jiems yra svarbu ne rašiny-{ 
riai yra gave laiškų su užklau
simais apie konkurso gaires. 
Pirmename, kad Vlado- Venc
kaus vienkartinę premiją suda
lo šešios piniginės premijos, 
skirtos lietuviams jaunuoliams 
už geriausius rašinius atsakant 
į klausimą “Kuo 
nuolis gali būti 
dingas”.

Atsakydami į
organizatoriai praneša:

A. Jaunuolis, gali svarstyti 
klausimą iš kokio jis nori taš
ko: vidinis apsisprendimas, pro
fesinis darbas, kultūrinė plot
mė, politinė veikla, šeimos gy
venimas, mokslas, ir t.t. Klau
simą galima aptarti praktiškai 
ar teoriniai, ir t.t. Kiekvienas 
gali pasirinkti tokj temos svars-

* tymo būdą, kokį tik jis nori —

išeivijos jau-
Lietuvai nau-

užklausimus,

B. Į klausima: “ar jūs premi
juotumėte rašinį kuriame būtų 

baro, kaip jūs dabar sėdite. — pasisakoma už ryšius su Lietu-; 
pasakė John Murphy. — Aš pats va” atsakymas yra: 
ne vieną kartą su juo esu pasi- litinės programos, jei jos sie- 
keitęs keliais žodžiais apie įvai-|^a laisvės Lietuvai ir aptaria 
rius pasaulio įvykius. Jis čia už
eidavo ne vienas, kartu su savo 
draugais. Bet turiu pasakyti,

For your headache get 
extra strength and safety, too.

' Anacin® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headaehe tablet. And 
Anacin csabhes that strength 
with safety.

1 Like aH hading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions. J

a • •*

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

‘ ■' 500 psl. Kieti viršeliai .............................. $5.00
. ■ j » J - ♦ -

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ......  $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai .......
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

visos po

Naujas “Lietuvių Dienų 
numeris

Dėl Antrojo pasaulinio karo 
kai kas Vakarų Vokietijoje kal
tina ne vien Hitlerį su naciais 
ir Kremlium, bet ir Londoną su 

šuvą.
Bet visais atvejais pirmiausia 
kaltinamas Hitleris su savo na-Į tautų pagrindines teises, kad ji 
ciais. Be to, bene atsiribojimui i nesilaiko savo įs:pareigojimų 
nuo jų. Hitlerio su naciais, buvo i bei pasirašytų sutarčių, jei tik 
keltas dabartinės Vakarų Vo-ijai nėra naudinga, kad ji nuo 
kietijos demokratiškumas, tai-Į 1917 m. šimtus milijonų išžudė 
kingumas. 'palenkimas karinių i bei kita;p nukankino priverčia- 
jėgų vien kraštb^gynimui ir t.t.

Kitokie garsai bei tonąŲskam- 
bėjo komunistuoji—r^ems SJ-Įi- 
mųjų viešose demonstracijose. 
Lyg Maskvai pamokius, jose; 
buvo šaukta prieš fašistus, už i 
status quo Europoje, už taiką,: 
už nusiginklavimą rytuose ir 
vakaruose ir pan. Be to, čia bu
vo labai puolamas ir Straussas, . 
dabartinis Bavarijos ministerių 
pirmininkas, ir abiejų krikščio
nių sąjungų (CDU ir CSU) kan
didatas į kanclerio postą sekan
čiais metais. Kai valstybių tarpe 
JAV yra Maskvai ir kitiems ko
munistams priešas numeris pir
mas, tai atskirų politikų tarpe 
visiems jiems toks yra Straussas.

Paryžium ir net pačią Varš

mojo darbo stovyklose, kalėji
muose ir kitur nekaltų žmonių, 
kad savo žmogžudišką darbą 
pilnu tempu vykdo dar ir šian
dien. kad tik ji yra daugiausia 
aps:ginklavusi ir tebesiginkluo- 
ja ir t.t.

Kai kurioje spaudoje visą lai
ką vėliau — po rugsėjo 1 d. — 
pasitaiko šnektų apie Antrojo 
pasaulinio karo pardžiąi Bet da
bar daugiausia rašoma apie ka
ro eigą su Lenkija.

J. Kairys 
(Pabaiga)

Žurnalo “Lietuvių Dieno's” 
rugsėjo numeris jau pasiekė 

je išdėstoma prpgiama, o se- skaitytojus, šis numeris skirtas 
kautieji faktoriui:. {prel. Audrio Bačkio pagerbi-

(a) norima, kad kuo didesnis"mui> jo Vatikano diplomatinei 
skaičius lietuvių jaunuolių at-. tarnybai paskyrimo proga. Nuo- 

j traukomis paryškinta prel. A. 
Bačkio gyvenimas, d prel. Kl- 
Razmino straipsnis apjungia

kreiptų dėmesį į išeivijos nau
dingumo Lietuvai užduotį;

(b) kuo daugiau bus indivi- Į)įOgrafiją jr j0 eitas pareigas.
duolių ir skirtingų pasisaky
mų, tuo geriau;

(c) norima susidaryti gali
mai pilnesnį dabartinio jauni
mo galvosenos vaizdą ir su juoj pjefiaus Jono Pauliaus H poezi-
supažindinti visuomenę.

(d) noTima atkreipti specia
lų. demesį Į išeivijos jaunimo 
heterogeniskumą; premijos bu
vo skirtos įvairiems kontinen
tams, tam, kad "Susipažinti su 
įvairių kontinentų jaunimo gal
vojimo "būdu. ; '

D. Siekdami išgauti kuo di
desnį rašinių skaičių, organiza
toriai kreipiasi į visus asmenis 
kurie dirba su jaunimu, tam. 
kad paragintų jaunuolius nuo 
16 iki 35 metų amžiaus akty
viai dalyvauti konkurse su gau- 
siais rašiniais.

Primename, kad rašinius rei-. 
kia siųsti skubiai, sekančių ad
resu:

Viršelyje Popiežius Jonas 
Paulius II, vysk. A. Deksnys ir 
prel. Audris Bačkis. Žurnalo 
vienas puslapis yra.skirtas po-

jai, kurios laisvą vertimą patie
kia kun. J. Prunskis. Poezija 
paimta iš knygos “Easter Vigil 
and Other Poems” — Karolis 
Wojtyla.

Pluoštą prisiminimų apie 
Vincą Krėvę patiekia Halina 
Mošinskienė. Algirdo Gustaičio 
straipsnis “Jūra šaukia lietu
vį”. Dalyvės įspūdžiai iš IV Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso, nuotraukos ir kita.

. Anglų kalbo’s dalyje aptari
mą Aloyzo Razučio kūn’ba ir 
jp meno darbų nuotraukos. Jū
ratės Nausėdaitės atsiekimai

gėlės ansamblio “Spindulys” 30 
metų sukakties aprašymas, pa
tiektas Vyto Bandziulio ir kita 
informacija.

Žurnalą “Lietuvių Dienos” lei
džia Antanas Skirius, redaguo
ja Redakcinė kolegija. Prenu
merata — Amerikoje $15.00, 
Kanadoje —• $18.00. ■ Adresas: 
4364 Sunset Blvd., Los Ange
les, CA. 90029.

K. Petrokaitis

Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

s

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, IU.

« RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
ĮMINIMI

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

pas-

1TSE H&lrtarf Str»M. Cbfe*** IK «•<•*

i

i

tt.EE
□r.

i

I išeivijos naudą Lietuvai turės 
vienodas galimybes laimėti pre
mijas, jei rašinys pasiro'dys 
esąs tokio lygio, jog bus vertas 
premijos”.

1739 S*. HALoTKD ST, CHICAGO, DLL.

1 CUICAVQ K Wednesday, September 26, 1971

kad jis būdavo vienišas. Jis iš
važiuodavo į Pietvakarių pa
kraščius ir plaukdavo upėmis. 
Jis pasiekė veik visus ežerus. 
Kartais užtrukdavo po kelias 
dienas. Važiuodamas pro Ho- 
bartą, čia sustodavo, papasako
davo, kur būdavo ir ką daryda
vo, kaip jam sekdavosi.

(Bus daugiau)

Vlado Venckaus 
vardo premija 
P.O. Box 0206, Dirva 
Cleveland, Ohio 44103 
U- S. A. /„•

Konkurso sąlygos buvo
kelbtos lietuvių spaudoje ir iš
dalintos visu kraštu atstovams 
Jaunimo Kongreso metu.

Organizatoriai:
Aleksandra Vaisiuniene 

Jūrate Statkute de Rosales
Caracas, Venezuela. *

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JMmlMM, A Kl« IN TUB OAKK. njunalku Ir btytnh; nuimtu 

tpraiyBui, paimti Ii gyvenimo. Lengva* rtillu*, gyva raiba, srafial lilelam 
ISO psL Kaina S2J0.

Dr. JtMoa B. HISTORT OF LITHUANIA. Lietnvoa iatoriJoi
antranki nuo pat lenuJu amžių Ud pokario metę. Vidutinio formato, 14? 

mL, kainuoja $2.00.
Dr. JtrasM B. Keniltn, VYTAUTAI TH« GKBAT. Istoriniai DLK Vy 

tauto bruožaL paliečiant to laiko Lietuvoa valrtyDe* ir joa kaimynu ’istorija 
tll pat Kaina 13.00. Kletaia virieliaia S4.00.

Dauguma klq knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jm h 
dtaa knygas galimi įsigyti atallankius 1 Naujienas trbs italantiis čeki v 
olnigiDe perlaida

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. Gv*Mn — MINTYS IR DARBAI. 2» p«L, UeČUnČiOJ 190B 

metu įvykiu*. Jablouildc Ir Totoraičio jauna* diena* tr irtai 
rtptalsą. ______ .___________________________

A. J. Qv*«»n — DANTYS, jq prleiiflra. rreikata tr treti* 
Kietai* rlrtellala, vietoje S4.00 dabar tik ____ __

Kinkytai* vtrtellala tfk __________________________
Dr. A. J. GartMe — AUKŠTA KULTŪRA — SIAUROS ĮMONES.

KMlooM m Kuropa lapCdUM. Dabar tik

HJW

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

v. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai .. $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai__________________ $15.0<J

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čeki reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Ill., 60608

Pridėti doleri palto illaidoma.

$10.00
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ALTo kongresan neša kovą
* ’ .

Amerikos Lietuvių kongrese, kuris Planuojamas 
atrijančio mėnesio viduryje, maža lietuvių grupelė yra 
■pasiryžusi nešti kovą. Didelei Amerikos lietuvių dau
gumai tarpusavės kovos jau Įgriso. Ji jau prisiklausė ar
gumentų iš abiejų pusių, susidarė savo nuomonę,- neri
mą keliančiais klausimais ir yra pasiryžusi balsuoti. 
Bet- mažuma, pripratusi niekais versti daugumos nuo
monę, tęsia skaldymo ir nesantaikos darbą ir. to
liau.
. Amerikos lietuvių spaudoje nerimą keliantis klau
psimas keliais atvejais buvo aptartas. Jis aptartas ir pa
skirose. organizacijose. To, rodos, turėtų užtekti ir to- 
liau tarpušavių ginčų nekelti; Nerimo kėlėjai, kb gero, 
nežino, kad šitokiais metodais Amerikos Lietuvių Ta
rybos nepavyks išardyti. Tuščiais ginčais jie galės AL
To darbą kiek sulėtintų bet jo sustabdyti negalės. •

Jiems • neateina mintis prieš erzelių kėlimą pasis
kaityti ALTo konstituciją, kurioje aiškiai pasakyta, 
kad-ALTą sudaro demokratinės Amerikos lietuvių or
ganizacijos. Jeigu atsiranda gudruolių, kurie tikisi? 
tremti tuos principus, tyčiotis iš savo narių daugumos, i 
tai privalo atminti, kad šitas klausimas galės būti iš
keltas kongrese. Jeigu keli nauji politikai mano,, kad 
jiems nereikia kreipti, dėmesio Į organizacijos narių 
daugumos nutarimus, jeigu jie yra Įsitikinę, kad užpa
kalyje sėdinčio vieno turtingo dirigento balsas yra ga
lingesnis negu narių visuma, tai jie gali labai skuadžiai! 
apsirinkti Kol niekas nieko nesako, tai toks reikalų.ve
dimas gali prasprūkti nepastebėtas, bet jeigu ALTui 
bus bandoma rimtai pakenkti, tai ALTas gali pareika
lauti išaiškinti, kaip vienas arba du nariai gali primesti 
savo valią daugumai. Jeigu narių dauguma pasisakė 
prieš ALTo daugumos pastangas; jeigu tuo reikalu yra 
priimtos rezoliucijos,; jeigu valdybos narių dauguma 
pritaria narių daugumai, tai daugumos balsas turi, bū
ti galingesnis, negu vieno nepolitiko balsas.

Atrodo, kad visos didžiosios politinės grupės ir su
sivienijimai pasisakė prieš Rochešteryje ne ALTo žmo
nių, bet pašalinių specialistų paruoštus šešis punktus.

Nei ALTo valdyba, nei ALTo pirmininkas nebuvo įga
liojęs valdybos narių jokių sutarčių ruošti, tuo tarpu 
ALTo ardytojai tvirtina, kad buvo vesti pasitarimai ir 
aptarti net šeši punktai.

ALTo valdyba, ilgame posėdyje tuos punktus ap
tarė ir atmetė. Keturis punktus visai atmetė, nes jie 
yra priešingi ALTo principams ir vedamam darbui. 
ALTas sutiko leisti abiejų pusių dar nenustatytu laiku 
susitikti, kad galėtų suderinti šios organizacijos užsi
motų darbą su ALTo vedamu darbu. Jeigu patikėtinių 
nesutarimas klausimo neišspręstų, tai tada ALTas' su
tiko leisti keliems valdybos nariams susitikti su tokia 
pačia didybės manija sergančios organzacijos atstovais 
ir dar kartą aptarti veiklos derinimo klausimą. Jeigu 
šie du klausimai Bendruomenės vadams nepriimtini, 
tai visas reikalas tuo ir baigiasi. ALTas sutiko kalbėti 
tiktais šiais dviem klausimais.

Bet Gečio vadovaujama organizacija šiuos du AL
To pasiūlytus klausimus atmetė. Tų klausimų ji visai 
svarstyti nenorėjo. Tai visas reikalas buvo baigtas. Jo
kio susitikimo nebuvo ir nėra .

Inž. Gečio vadovaupjama grupė atmetė minėtus du 
punktus ir reikalauja dar kartą persvarstyti visus šešis 
Punktus. Ji nori, kad ALTo apsvarstytieji Punkai bū
tų iš naujo svarstomi ir priimti. Inž. Gečys nesutinka 
dviejų punktų priėmimu. Jis nori ALTui primesti visų 
šešių punktų priėmimą. Jisai visai nenori klausyti apie 
ALTo nutarimą atmetė keturis punktus. Jis nė nenori 
klausyti, kad ALTas nebuvo savo atstovų Įgaliojęs tuos 
punktus svarstyti. Jis nesitenkino pasakyti atvažiavu
siems svečiams, ko jis nori, ir neprašė svečių minėtus 
jo pageidavimus pranešti ALTui, bet jis atvykusioms 
pasitarimo ir susitarimo prasmės visai nežinantiems 
dviem visuomenini darbą pradėjusiems žmonėms, • kad 
jie klausimus svarstė, tarėsi ir susitarė. Jie žinojo, kad 
neturi teisės pasirašyti Gečio pakištos sutarties,; bet 
jie Gečio raštą vis dėlto parsivežė. Jie tylėjo, kai Gečys, 
savo spaudoje tvirtino, kad Rochešteryje buvo aptarta 
'sutartis, nors žinojo, kad Gečys skelbią apgavystę. Ten 
sutarties: negalėjo būti, nes jiedu neturėjo teisės tartis. 
Gečys taip pat žinojo, kad tartis negalėjusieji vyrai 
taip pat negalėjo susitarti. Bet jie kėliais atvejais “sū- 
tarimą” skelbė ir reikalavo, kad ALTas patvirtintų ne
samą sutarti. Aiškus daiktas, kad tai buvo Gečio sugal
vota gudri .klasta. ' •' ’

Dabar Gečys su draugais tą klastingą šiitartį Hoti 
kelti ALTo kongrese ir ją primesti ALTdi. Stambiau
sios lietuvių visuomenės grupės pasisakė nė tik įjriėš 
tokią sutarti, bet ir prieš klastą, kuria ji bandoma AL
Tui pririiiešti. Tai netoks lengvas dalykas, nes jokia sa
ve gerbianti organizacija negali priimti > šutarti'eš, kitų 
žmonių primestos. ■
—--------— ---------------------- - — - -- - - ~ —

AUDIATUR ET ALTERA PARS
KEISTAS RECENZENTASČikaga, 1979 m. rugsėjo mėn. 24 d.D. Gerb. “Naujienų” Redaktoriui,“Draugo’ Redaktoriui be paaiškinimo grąžinus nfedts^aūš- dintą čia jungiamą straipsnį “Audiatur et alterŽ įiAH. Keistas recenzentas”, prašome jį atspausdinti Jūštį rb'd. “Naujienų” dienrašty, už ką reiškiame padėką ši štr.pasirašiusieji (V. Žemaitis, J. Žebrauskas. J. Tijūnas,K. Povilaitis).š.m. birželio 9 d. “Drauge” at- ga” V. Trumpos “recenzija” P.. L spausdinta antrašte “Keista kny- Kušherio (Kiiysevd) 224 psl.

veikalo — “Pietryčių Pabaltijo etninės praeitis”, istorinė etninės teritorijos studija, išleista 1979 m. Lietuvių Miškininkų S-gos Išeivijoje.V. Trumpa savo rašiny pasmerkia visus bendrai prie šios knygos paruošimo ir išleidimo prisidėjusius asmenis, šia kaip kirviu kirsta arogantiška ištarme: “Gaila vertėjo ir redaktoriaus darbo, gaila leidėjų ir aukotojų pinigų, paaukotų tokiam abejotinos vertės veikalui išleisti”. Taigi, kaip matome, V. Trumpa ne tik knygos autorių, bet ir visą eilę lietuvių įvairių mokslo sričių specialistų, prisidėjusių savo žiniomis, darbų pinigine auka šiai knygai išleisti, paskelbė tikrais neišmanė- liaisrBuvo laukta, kad kas nors iš nepagrįstai pasmerktųjų į tai tinkamai reaguos. Besiteiraujant būyd aiškinama, kad panašaus stiliaus, įprasta V, Trumpai, “recenzija” yra žemiau kritikos ir neverta jokio dėmesio. Bė to, ji parašyta, bloga valia atgrasinti mūsų visuomenę nuo savo tautos istorijos pažinimo, ko siekia Maskva ir galima daleisti pagal; jos užsakymą, nes komunistinėje rusų imperijoje ši Kušnerio knyga, būdama tiesioginiai priešinga dabartinei jos imperialistinei kolonializmo politikai, yra išimta iš apyvartos. Be to, buvo sakoma, kad, girdi, tektų tai pamiršti po to, kai tam pat “Draugė” liepos 21 d. buvo atspausdintas žinomo Mažosioą Lietuvos politiko Valterio Banaičio straipsnis “Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis” su redakcijos pašlama: “Žvilgsnis į veikalą, kurio seniai reikėjo”. Čia Banaitis pagrįstai ir logiškai &kę- lią kušnerio veikalo reikšmę ir

neabejotiną mums jo vertę.Būtumėm sutikę numoti ranka, jei tokios recenzijos autorius būtų buvęs paprastas mirtingasis, o čia rašo žurnalistas, vienas iš mūšų liberalinės (Akiračių) stovyklos adeptų Būtų daug kas pasakyti, bet dėl vietos esame suvaržyti šio straipsnio apimtim, dėl to riėisime su V. Trumpa į polemiką, tik pabrėšime — nebūti arogantu savo kritikos sprendiniuose.Čia glaustai atsakome tik Į stambesnius V. Trumpos “recenzijos” teiginius bei netikslumus. Atrodo, V.T. pamiršo kaip

tiesų niekas negirtina),; kad Kušnerio knyga parašyta ir išleista tais pat 1951 metais.V.T. žino, kad tikroji- Kušnerio pavardė buvo Knyševas, at- ‘seit, tikras lūsaš?'' Nors'Bbvilas Ivanovičius (Jono sūnus) Kuš- neris gimęs 1889 m. Gardine (taigi Lietuvos teritorijoje) . ir Kušnerių -(Pušnerių, Pušnerai- čių) yra, sakysim, Šakių apškri- tyje. Kalbininko Jonėj Jablons- (kio vyresnioji sesuo bųvo'Kus- nėrienę. Ar nebus jiš^ .tikriau, sūšlavėjęs lietuvis? '.Y-T. nėpripaž^ta ,5. I. JCųši neriui j okių pelnytų iš i j am štl-rašomos recenzijos, taip, pavyzdžiui, dr. . J. Aistis “Drauge” 1969.VII-19. sako: “Kritika ne tik naudinga, bet ir reikalinga. Tačiau turi būti rimta ir pagrįsta faktais, o ne “autoritetingomis” frazėmis”. Kritika .privalo būti konstruktyvi. Dėl to dr? Y., Kudirka (IV t. 1919 m. 
227 pšl.) sako: “Kritika yra surinkimas visų argumentų pro et contra, o ant galo išvedimas nuomonės paties kritiko paremtos taip pat argumentais”.Turbūt norėdamas užimponuoti skaitytoją savo erudicija ir atihintimi, V.T. primena nieko bendro su Kušnerio veikalu teturinčią Fridriclio . Antrojo hrogahciją ir klastingo, “gudraus” Stalino savo pypkės kandikliu nubrėžimą žemėlapy Lietuvos sienos linijos kiek toliau 

i rytus nUo Vilniaus...Į V. Trumpė, gerai žino, kad kušnerio knyga parašyta “ant Užsakymo”, ir kad “tokiam veikalui parašyti ir išleisti. reikia inažiausįa kelerių mėtų darbo”, b jį “sukritikuoti” V. Trumpai pakako vos keleto sakinių. Žinoma, hėšąmbriė Būtų; jei kas. anot Trumpos, tvirtintų (ko, iš

t'ė'ktų prdfėsoriaū'š' ’ir" "moksle daktaro laipšūių ii tvirtina, kad “nei archeologijos, ųęi-] istorijos, nėi ypač kalbotyros -jis atrod^, nebuvo specialiai štūŪijąyęs”J5į|.i’ A.ai ■. prof. dr. J. Puzinas r- archeoiogjbš ir proistorės?špe<' ciališta's;' nuodugni ai patikrinęs pirmus tris veikalo skyrius'(ėi-^ niką, archeologiją ir^proiš^rę). rado prof. dr. P. "T. Kūšnėrį esant šių dalykų eruditų ir dr. Pųzj- naš jokių savo pastabų neįrašė. Tiesa, kalbotyroje jis nors ir nusimanė, bet nebuvo joks kalbininkas spėčialištas. Tai parodo jo pasiimtų daugelio lietuviškų vietovardžių, nesėkmingas su klaidomis ė t i m o logizavimas. Prbf. 'dr. Jonikas dėl la’ko sto: koš tik didesnę dalį_ jo klaidų atitaisė, ką atžymėjo .savo >pa- .- štabOsė kiiygojb, ir. įĖ||Jkartoti» V. Trumpai nebuvo jo^iOį, rėi- ■ kalo. ITesūšiprat’mas ir nėpasi- tėrikinimėš dr. P. Joniko, kibk tbko patirti, Įvyko dėl jb n epą- s taišytU vietovarSzių, -paliktų., vertėjo ir redaktoriaus, ųuožiū-' rai. Vieton jrtbš kny^djb paminėti, būtų gėriau jie padarę, visai' juos išbraukę —‘ neminėję.
’ (Sus dadgiaū)

Kazys škirpa 
‘i , .

■ Pasiūlymas Lietuvos kariuomenei 
organizuoti

(Tąsa)
Tam skyriui medžiagą imti patarčiau iš vi

siems žinomojo: “Tom IV Sv. Žak. Ros. Imp. 
Ustav o voinskoj povinnosti”. Tenai kaip tik visi 
būdai kar. tarnav. svarstomi.

IV. Nemažesnės vertės yra karo teisių sky
rius (boenno-sudnyj Otd.). Čionai išversti gali
ma; 22, 23 ir 24 kn. Sv. V. P. 1869 g. izd. IV. 
Jose kaip tik ir kalbama apie: 1) karo pabaudas 
teismo keliu, 2) disciplin, pab. ir 3) kar. teismų 
tvarką. ' ‘'

V. Toliau organizuoti galima ‘‘karinin
kų mokslo skyrių” (Voenno-učebnyj Ot-

del). Čion patariu štai kokią medžiagą:
a. Stroevoj ustav nechoty, artillerii, kavale- 

rii ir “Nastavlenie dlja inženepnych voisk”.
b) Usav garnizonnoj slu^by.
c) Ustav vnutpennej služby.
d) Polevoj ustav i nast. dlia pechoty v boju.
Anum skyriui medžiagą patarčiau sfemti iš 

galybės admž jstracijos ir intendantūros kursų, 
4 tšfy paf m "X” kn. Sv. B. P. 1869 g. izd. IV”.
< f -VII ir VII. Nereikėtų užmiršti ir paliesti dar

2 būsimos ministerijos skyrius, t. y. kariūb-J 
menės judėjimo (peredviženija voisk) ir 
karo medicinos (vojenno-medicinskyj ot- 
del). 3

Pirmam — gyvenimas medžiagą duos, o an
trą — palieku specialistams.

Darbininkus koptuoti patarčiau prisilaikant 
štai kurios sistemos:

Kar. organas. Dirba visi.
Karo ministerija:

Statistikos ir karo žinių skyrius. Dirba: 3 
4 of. spec.

II. Karo tarn. skyr. Dirba: 2 ofic., 1 jurist.,
1 lifologas.

III. Karo teis. skyr. Dirba: 2 of., 1 jur., 1 
filologas.

IV. Karo mok. skyr. Dirba: 4 of., 2 filologai.
V. Karb ūkio ir ados n. skyr. Dirba: 2 int.,

2 vai., 1 filologas.
VI. Judėjimo skyr. Dirba: visi.
VII. Karo med. skyr. Dirba: 3—4 gyd.
Va. Intendant, šak.
Vb. Laips. s. šaka.
Kopluotų skaičius: Apie 15—16 oficierių, iš 

kurių pėst. 9—10, art.2, kav. 1, inž. 1, int. 2.
Apie 3 teis., 5 filolog., 3-4 karoS gyd., 2 vali 
1918 m. 21, V m.

St. Zaskevičius, R.A.P.

i
DĖL p. ST. ZASKEVIČIAUS KAkb MISTE

RIJOS PROJEKTO ’
Steigiant Lietuvos kariuomenę, reiktiį,Pra

dėti nuo c’ehfeinio orgaho, kuris galėtų dubti nu
rodymų vietihiams organams. Centrinis organas 
galės duoti nurodymų tiktai tuomet kai bus jau 
išrišti principialiai klausimai dėl būtimbš ka
riuomenės sutvarkymo; o Šitie, klausimai gali 
būti išrišti tiktai nustačius visos Lietuvoj val
dymo būdą; taigi steigti kariuomenę, kaipd ka
rinę jėgą, galėsime dar negreit, bet prirehgia- 
masis darbas tur būti pradėtas anksčiau, ribs jis 
užims nemaža laiko. Šis karas parodė, kad ge
riausia yra Vokietijos kariuomenė, dėlto ir rti6-. 
šiantis prie kariuomenės steigimo didelę atydą 
reiktų atkreipti Į kariuomenės tvarkymo būdą 
Vokietijoje. Karo Ministerijos schemą p. Ždske- 
viičus sutaisė naūdodamasis veikiančiąja karo 
ministerijos sistema Rusijoje ir Vokietijoje.

Mano nuomone mums tiek daug skyriū (iš 
viso aštuonių) nereikia, nes mūs kariuomenė bū
tų nedidelė; galima būtų padalyti visą ministe
riją į 4 skyrius. Naudodamasis tais pačiais ter
minais, kuriuos vartoja ū. Zaskevičius, pasaky
čiau taip: Pirmas Skyrius galėtų apimti I Ii* VI 
(statistika karo žinios ir judėjimo skyrius).

Antras skyrius galėtų apimti II ir VB (ka

ro tafnaVimb ir karo laipšhių skyrius.
Trečias skyrius galėtų apimti ttt? tV ir VIL 

(karo teisių; karo medicinos, ir karti 'ihokyklų 
skyrius). --•'

Ketvirtis SkyriUs galėtų ūpiriiti -V A (krifd 
ūkio skyrius).-■

Nėužtėrika vieno tildai centrinio orgąno, 
bet reikėtų Įsteigti tam tikras Įstaigas kiek
vienoje apskrityje: Apskrtyse darbo būtų nema
žai, nes reikėtų surašyti visus tam tikro amžiaus 
vyrus, rtb tiktai tarnavusius kariuomenėje, pa
dalinant jUbš Į rūšis, bet ir tubs, kuriems reiks 
tarnauti. !

Mano nuomone anketos lapeliai nepasiektų 
tikslo, nes aš abejoju, kad daug rastųsi tokių, 
kurie mielu noru eitų kariupinenėn;. ųenorintie- 
ji tarnauti kariudttiehhjė aijxetps lapelių nebe- * 
gi-ąžiritų. «
Vilnius; 1918-—VL—8. J. Kubilius

--— r' i
Ar čia paduotieji raštai iššaukė kokią nors 

apčiuopamesnių rezultatų; iš esamos pas mane 
medžiagos negalima spręsti. Norėdamas šį da
lyką susekti; kreipiausi Į kai kuriuos buv; Vals- • 
tybės Tarybos hąriUs, bet jie HfekO hėgalėjo at-! 
sakyti — vienas tuo metu buvo išvažiavęs iš Lie
tuvos Į užsifenį, kiti rieziridjd;’ žinančio šį reikalą t 
kaip tik neaptikau.

(Bus daugiau)
— HąuhfHOi. CHICAGO i. B-L. Wednesday. September 26. 1979



AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

M49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Magical Building) Tal. LU 5-6446 
Prilipa ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8001

I

&

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

WwHliMttr Community klinikoj 
Medičio©* direktorius

193S S. Atenheim Rd„ Westcbost»r, Ik
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i g ir 

kaa antra šeštadienį 8—3 vaL 
TėL; 562-2727 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 WMt'103rd Streot 
Valandom pagal m įsi tarimą

PR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTĄS

KALBA LIETUVIŠKAI
26M W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina aku. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”

VaL mi susitarimą. Uždaryta treč.

1 
I

DRLEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

, Everesto Kalnas

- - Ofiso telef.: 776 'M0
Rezidencijos talef.: MS-5545

i

Tad »1 Jas vokietis taip užvedė lietuvių batalionų, kad priešo kulkosvydžiai jam pridarė didelių nudstolių. Tai nekėlė tarp lie- ;nyių karių pasitikėjimo vokiečiais. Nepasitikėjimą dar didino faktas, kad nepaisydami vietinės rinktinės štabo protestų, vokiečiai rinktinės dalinius skaldė iki kuopos dydžio ir tokius vienetus siuntė Į sritis, kur veikė iki 3,000 gerai ginkluotų banditų. Ar tai strateginis neišmanymas, ar sąmoningas noras, kad banditai sulikviduotų lietuvių dalinius?(7) Priesaika — Lietuvai ar Hitleriui? — Vietinės rinktinės štabo viršininkas pulk. O. Urbonas kovo mėn. pradžioje paskelbė priesaikos tekstą, labaivardu, Manamposėje suorgam-' .’ 1 • & nuomenes priesaikai. As, vietinės rinktinės karys savanoris, Visagalio Dievo akivaizdoje prisiekiu, kad nesigailėsiu savo jėgų ir gyvybės, ginsiu Lietu-

nepalenkiamus patriotus.
SS vadovybė ėmė reikalauti, kad rinktinės kuopose būtų po vokiečių karininką; kad batalionų iųtendantūrom vadovautą taip pat vokiečių ka.inii.kii — •‘zahlmeisteriai”.Pagal susitarimą rinktinę apginkluoti turėjo vok ečiai, maistą duoti, vietinė savivalda- Bet duoti ginklus, pęrd’uati kareivines vokiečiai delsė- Nuolatiniais klabenimais rinktines vadovybė išgavo tik prancūziškus šautuvus, pp 10 šGvimii ir kulkosvydžius, bet pgsirodė, kad jiem pristatyti šoviniai netiko. Tokia buvo pradžia Rinktinės štabas kantriai kentė tuos trukdymus ir pats darė net daugiau, t nei vokiečių buvo, leista. Pvz. pr-s;den«eS ,Mokomosios kuopos LfetuTos 'ki;■ vardu, Mariarapofėje suorgam-' ......zavo karo mokyklą karininkam lenkti ir sutelkė ten šauniausią 'akademinį ir gimnazijų jaunimą. v

II Tiek jaunesnieji karininkai. į vos žemę nuo bolševikinių ban- tiek ir kareiviai nebuvo diplo-(dų. Tam stropiai vykdysiu vi- ' matai — nemokėjo paslėpti ne-įsus viršininkų Įsakymus, būsiu pasitenkinimo, dėl vokiečių da-’narsus ir Sąžiningai atliksiu sa- romų trukdymų. Buvo atsitiki-'vo tarnybos pareigas, kaip dera mų, kad lietuvių kariai išvaikė' doram ir garbingam Lietuvos vokiečių žandarus ir paleido į kariui. Taip man, Dieve, pa- ūkininkus,. kurie buvo suimti už . dėk”. Susipažinęs su tokiu prie- • tai, kad atvežė maisto produk- saikos tekstu, SS ir policijos vapų j miestą. Nuo agentų negalė- das Harm pareikalavo, kad vie- jo būti paslėpti neatsargūs, bra- tinės rinktinės kariai prisiektų vūriški jaunimo- prasitarfmai: pagal jo atsiųstą tekstą: “Die- duosini į kailį vokietukam . . .Vietinės rinktinės pirmieji i šventa priesaika, kad kovoje su batalionai buvo paskirti Vii- tautų žudiku bolševizmu būsiusavanoriai, it reikalingas vyrų skaičius greit buvo’ pririnktas. Toks pasisekimas nustebino vo- . kiečius”. (S. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos II,' 344 p.)Vokiečiai nebuvo tikėję, krd pasisektų.- Sklido tarp lietuvių gandai, kad gėneralkomisariato pareigūnai iš anksto piktai džiaugėsi būsima lietuvių korii-^ promitacija. Jie laukė, kad pa-,. si tvirtins ankstesnis, tuoj au po SS legiono smūgio, vokiečių kaltinimas . lietuviam — lietuviai esą ąnarchįstai, biją kari- jiio gyveninio ir netinką ■ kariuomenei.-Dabar turėjo su piktumu . priimti .kaktą, kad,. paskelbus savanorišką s t.o j i m ų rinktinę, per porą dienų prie-, Dainiai komisijose buvo baigti,' nes vietoji .leistų 18,000 įsirašė per 30,000.• įVokiečių pareigūnam buvo. naujas-nusivylimas, kada organizuojant vielinės rinktinės štabą nebuvo įtrauktas nė vienas jų nužiūrėtas ir jiems visai, patikimas lietuvis karininkas. Rinktinės vadas pasirinko kari- ■ hinkus specialistus, bet sykiu

- ■ :

VOLDOIARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

DR. VYT. TAURAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ llfee. ■
Ofisas 2652 WEST 59th SYRSET 

TdU PR M223
OFISO VAL.: pirnu antriuL, tre&aO. * 

ir peukt. 2-4 ir 6-8 vaL Taki’fiūtadie' j Lietuvoje
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS vo akivaizdoje prisiekiu šiarinktinės

(Tęsinys)“Kovai su išsiplėtusiu • ,ir vis dar besiplečiančiu banditizmu ‘ j steigiama lietuvių 
niaig’;2-4 vaL popiet ir kitu laiku! rinktinė (vokiečiai stengdavosi ją kitaip vadinti, būtent, Li- “ tauische Sonderverbaende) irnaga Į yuaita

OBTHOPEDass-PBOTEZISTAS tūros. Rinktinės dydis -pradžio
- Aparaiai - ProtezaL Milban-;

diždL speciali pagalba koloms. J
'Anai Supports) ir V t '

9—6 ir 5—8. ReĮtadiemiū e—1 štabu:' Jis yra atsakingas ata- 
West ČMa^.'KL 60629 j"tinkamoms vokiečiu įstaigoms,

6-50M

< Anai Supports) ir 11

; 20 batalionų;: Vietinei’ rinktinei vadovauja jos vadas su’
Rinktinei vadovauja .lietuvių ' I -karininkai (atskirai buvo susi- 

E’ T Q ji I rV Ą ' Į tarta, kad rinktinės daliniuose. 
: V It 1 U j bus vokiečiai ryšių karininkai).< ■ - ■ į-Rinktinės veikimo ribos — Lietuvės- teritorija.- Rinktinė formuojama savanoriškumų ■- pa-' grindų. Vėliau dar papildomai būvo susitarta, kad pradėjus formuoti rinktinę, vokiečiai priverstiniu būdu nebeims lietuvių darbininkų į Vokietiją. Po trijų dienų, t.y. vasario 16 dieną, gen. Plechavičius pasakė per radiją kalbą, kviesdamas vyrus į jo formuojamą rinktinę. Tuo laiku lietuvių pogrindžio spauda pri- i tarė tam žygiui. Į lietuvių ko- j mendantūras pradėjo plaukti

’ DR. C K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. \ .
. 502& CENTRAL AVĖ.
;St Petersburg, Flą. 33710

Tel. (813) 321-4200

' niaus kraštui, kur banditizmas ištikimas ir paklusnus Adolfui Irnvo stipriausias. Bet tuojau Hitleriui ir jo paskirtiems virėme aiškėti, kad vokiečiai, di- šininkams. šiai priesaikai išpil- riguojami Jeckelno iš Rygos. !dyti esu pasiruošęs paaukoti sa- . siekią perimti batalionus gry-^vo gyvybę”.' nai savo žmioit. Pvz. paskirtas i (Bus daugiau)vykti Į Trakus batalionas. SS vadovybės įsakymu, perduotu traukinio palydovui, turėjo bū- zti nuvežtas į Daugpilį. Tik ba-j taliono vadui IŽku apsižiūrėjus,t 'jėga pasisekė vyrus iškelti reikiamoj stoty ir nugagenti Į Trakus, kur jiem buvo Įsakęs, vykti rinktinės štabas. 'Batalionai, .kurie buvo Vii- Į niaus ’srityje, valyti kraštą nuo - banditų turėjo sykiu su vokie-: čių daliniais. Ekspedicijos va- klubo

— Teigiama, kad Maskvoj L. Brežnevas pasakė Tarakiui, kad prieš jį ruošiamas perversmas, bet nepasakė, kas ruošia.

KNOW VOUR HEART

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Jis yra man pasakys: Gana tau mano malonės, nes mano i*g* tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventy manyje" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina Į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai. Žinokime, kad Tas. kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dalį savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudoje dėl Kristaus”.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika S' Evans

t

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios . , 
Mašinoms Vieta
Tek 737-86 00
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
"GAIDAS- DAIMID

seniausia ir didžiausia laidojimo įstaiga

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SU SIRINKIMŲ

TĖVAS

joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
__ A J ' poatostogmis ’ susirinkinus 
įvyks' astradiėni. spalio 2 d., 1 yaL i 
pop.et Vyčių salėje, 24o5 W. 47 St. 
Visi nariai ir norintieji būti nariais 
kviečiami atsilankyti. Bus daug svar
bių pasitarimu .ateities reikalais. Po 
rusirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Vienna 'Summertime Salad’

s

Gyv. Walworth. Wisconsin

1

-Proor»rtw» ved4|*I

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. - Tel. LA 3-3572

■» I 
z

1

package (8 oz.) elbow 
macaroni or small 
macaroni shells

can (5 oz.) Libby's 
Vienna Sausage thinly 
sliced

cup shopped celery
cup chopped sweet 

pickles
cup minced onion

Ll«tuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 

Į —3:30 vai. popiet Sežtadieniaia 
■ ir bekmadienlaia nuo 8:30 iki 9.30

RADIJO ĮilMOS VALANDOS

Vboe program** WOPA,

Nuliūdę lieka: 
Dukterys, giminės.

1 cup mayonnaise
2

teaspoons salt
1 teaspoon Dijon mustard 

s % teaspoon pepper
Extra Vienna Sausage 

and Deviled Eggs, 
garnish

A ‘^Lietuvos Aidai’ 
,_KAZt BRAZOŽIONYTt

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak.

Vl»og laidos iš WOPA rtotiea. 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTES stoties AM banga.

2646 W. 71st Street
■/ Chicago, Illinois 60629

. \ TeW. 778^5374 ,

Mirė 1979 m. rugsėjo 24 d., 1:30 vai. ryto sulaukęs 100 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Kalvarijos Vaisė., Jezdausiškių kaime.

Amerikoje išgyveno 75 metus
Paliko nuliūdę 2 dukterys - Antanina Daraška (Dcrasky) ir Eu

genija -oška su šeima, g minęs — Frances ir William Sidlukas, Helen 
ir Ray Borowski be4 biti giminės, d augai ir pažįstamu

Lietuvoj liko sūnus Kostantinas Lingis ir jo žmona su šeima. Ve- 
Lion s buvo uošvis mirusio Antanas Daraška (Derasky).

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California 
Avenue.

K; tviitadienį, rugsėjo 27 d eną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios j Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Louie Lingis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalvvautį laidotuvėse ir suteikti jam paskutinę patarnavi 
mą ir a*sisveiKininĄ.

Firm and juicy Vienna Sausage, teamed with a creamy 
macaroni mixture, offers a hearty, sophisticated salad for a 
porch or patio lunch. Border this salad with deviled eggs and 
top it with extra sausage for added flavor and protein. Since 
handy canned “Viennas” are fully cooked, they're all ready to 
use. Serve “Vienna'd Macaroni Salad” with frosty canned 
juices or a chilled appetizer soup. Add some chunky cheeses 
with wheat 09 rye crackers, brownies and iced tea to complete 
this cool refreshing menu.

Vienna’d Macaroni Salad

tablespoons cider 
vinegar

Cook macaroni in salted, boiling water just until tender. 
Drain and cover with cold water. Then drain again, thoroughly. 
Combine macaroni with thinly sliced Vienna Sausages, celery, 

J sweet pickles, and onion. Blend mayonnaise with cider vinegafc, 
salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 

I gently. Chill. Yields 6 to 8 servings.
i Arrangement: Spoon Vienna’d Macaroni 3alad onto a large 

serving plate, gently rounding the top. Arrange extra Libby’s 
j Vienna Sausages over salad. Garnish with a border of deviled 
i egg halves, if desired. ~ J f

Vadei* Ald*na Deukm
Telef.j HImUck 4-2412

7159 $•. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL MM2?

- i -i i »

perkrAuSTYmai'
:■" mgiving 

Laidiniai — Pilna apdraudė 
jČĘjĄA KAINA 

R. ŠĖRE NAS 
Tol. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
U Wairiyi atstumų.
AHTANAS VIŲMAS 

tai. 37fįi«įa įrba ^5994
HELPYOŲRHEARL FUND

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM- Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pifis for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache

To reduce pam, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ Theres no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULĄNSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO. 

DALYSE.

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių 
Asociacijos

I
I

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA A VE. Tel.: YArds 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., CicerOj Hl. Tek: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7-1138-1139STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubKc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

- NAUJI INOS. CHICAGO 1, ILL. Wednesday. September 26, 137$



PRADEDAMAS BALFO VAJUS

atskirti ir išvežti ne
likimui. Apsidairę ir 
pasaulyje rasime, ar 
ar kitokių gyvenimo

5

Džiaugiamės praleidę inalo- Spalio mėnuo kasmet skiriamas 
nią vasarą, paatostogavę, pava- 
žinėję. papiknill ivę, pashnau 
dę saulžje ežeruose ir jūrose. 
Bet deja ne visi gali džiaugtis 
tiek vasaros, tiek ir kitais gyve
nemo malonuma s. Laimingieji 
kartais ir nepastebime, kad ne
mažai yra ir mūs brolių lietu
viu, kuriu dienos labai rūška
nos ir be šviesesnio vilties spin
dulėlio. Ypač anoj pusėj surū
dijusios gėdos slėnis. Ten var
gas lapoja, vargas bujoja, var
gas vartus kiloja, anot priežo
džio. Visi žinome, kad yra šalis 
kur net, tariamai, gerai gyve
nantieji dėl kepaliuko duonos 
turi stovėti eilėse. O ką kalbėti 
apie ligonius, senelius, kalėji
muose ir vergų stovyklose ken
čiančius. Ką kalbėli apie luos 
mažučius, kuriu duonos uždir
bėjai yra 
žinomam 
laisvame 
tai ligų, 
nesėkmių prislėgtų. Jie visi rei
kalingi geraširdžių savo tautie
čių pagalbos.

Jau 35 metai kaip reikalin
giems paramos įsteigtas B'alfas. 
Jis atėjo tada, kada tūkstančiai 
tautiečių buvo išblokšti iš savo 
tėvynės. Bet ir vėliau Balfo rū
pesčiai nesumažėjo.

Apie Balfą susibūrė daug ge
ros valios lietuvių, kurie metai 
iš metų dirba kilniam šalpos 
raikalui. Balfas savo uždavi
niams visada reikalingas pla
čios tautiečių paramos .ir-visa
da dėkingas už betko'kia auka.

Bado piniginiam vajui. Vajaus 
likslas-sutelkti kuo daugiau lė
šų šalpai, štai ir šįmet, tuoj po 
Spalio pirmos, Balfo talkininkai 
aplankys mūšų namus ir kiek
vienas, pagal savo išgales, įteik
sime šiam kilniam tikslui au- I 
ką- Aukų rinkėjų darbą peleng-j 
vinsime, jei mes juos sutiksi*< 
me kaip laukiamus Balfo talki-1 
ninkus. Kiekvienas geros valios; 
lietuvis juos tikrai nuoširdžiai 
sutiks ir atiduos savo dalį.

Yra daug lietuvių, kurių ad
resų Balfas neturi, arba kurie 
gyvena toliau nuo lietuviškų koJ 
lonijų centrų. Žinome, kad jų 
dauguma taip pat norėtų patek
ti į Ealfo aukotojų sąrašus. Vi
si tie tautiečiai prašomi patys 
atsiliepti, savo auką pasiun- 
čiant Balfo padalinių vadovy
bei, arba per Sofia Barkus ra
dio programos vedėją p. Lau
kus. Tenelieka nė vienas nepa- 
kliuvęs į garbingus Balfo auko
tojų sąrašus. i

P. Venclova

p.'.Ko mėn. 12 d. (penktadienį) 
6 vai. vakare (Washtenaw ir 
69 gt. kampas). Iš Cievelando į 
grįžta į Chicagą spalio 14 d. va- Į 
kare. Kaina asmeniui ten ir at- Į 
gal 25 doleriai. Pinigai sumoka
mi iš anksto. Registruo.is iki Į 
rugsėjo mėn. 28 d. Ch’cagos Lie- j 
tuv ų Taryboje, 2606 W. 63rd St. 
Tel. (312) 778-69'0 nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet. Informaci- j 
jos teikiamos nurodytu telefonu.

(Pr.)

— Zarasiškiu klubo rudeni
nis banketas rengiamas spalio 
6 d. 7:30 vai. vak. Vyčių salėje, 
2455 West 47 gatvė. Bus skani 
vakarienė, muzika šokiams ir 
gausu fantui Nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti 
parengime. Kl. koresp.

ATITAISOMA
PASKELBTA NETIKSLI 
SUVAŽIAVIMO DATA

Petrauskaitė.

__________ — Vandos Stankienės vado- 
__________  vaujama tautinių šokių grupė 

Žilvitis pradės repreticijas šian- 
TRUMPAI L dien> rugsėjo" 26 d., 8 v.v. Jau- 
- į-_________________ nimo centre. Kviečiami ir nau-

* ji šokėjai.

— Chicago Tribune dienraš-j — Jonas Narbutas, sporto ap- 
iis nuo spalio 1 d. pakelia kainą Įžvalgininkas ir komentatorius. 
5 centai šio kiadieninėms lai- taip pat knygos “Sportas _Ne- 
doms. Tos laidos kainuos 20 priklausomoje Lietuvoje’"' ali

mentų, o sekmadienio laida 75-torius, mirė rugsėjo'20 d. Mon- 
centai. Kainą pakėlė, ir Chicago, trealyje. 
Sun-Times. Los Angeles, New 
Yorko ir Mihvaukės dienralčiai. » 
kainuoja po 25 centus. Į

i
— Chicago Tribune, dienraš-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas j

— Marija Krauchūnienė pak
viesta pravesti lietuviškų šiau
dinukų seminarą Truman kole- 

I gijos studentams spalio 13 d. 
= 9-12 vai. ryto.

— Lietuviu Moterų Federa
cijos Chicagos klubas ruošia 
koncertą spalio 7 d. Jaunimo 
centre. Programą atliks sol. Gi- 

jna čapkauskienė ir muž- Jonas 
•^emokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-| Govedas'iš Kan Ados. :

Juozas Laurinaitis, iš 
Brigaton Parko, veiklus visuo
menėje ir Lietuvos vyčių orga
nizacijoje, pratęsdamas prenu
meratą. parėmė'Naujienų leidi
mą 87 auka.‘Dėkui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam ■■•Naujfė’has viehe 
riems metams ir atsiuntusiam 
$2 auką, bet pavardės prašiu
siam neskelbti.

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės'į Lietuvių įstaigą:

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

Telef. 312 ' 238-9787

nių (crjiises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda I •; 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.-aštus 1 - 
Sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- ’ 
macijas visais kelionių reikalais;™

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
B anksto — prieš 45-60 dienų. ’

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
.,. Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujiena.. 

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-į^^. 
žinti ir jas užsisakyti. • ■ f-***-

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga, t

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 

nimo vajaus talką!

1

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST. -
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede....... dol.
Pavardė ir vardas ......................................... ....... ....... ......................
Adresas .................... .... ... ..........„.........  „....... _..... ...

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede ............ dol
Pavardė ir vardas _______ ____________
Adresas ______________ ___ ___________

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

kuris

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas __________ .____________________________
Adresas --------------------- --- ------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas 
Adresas ....... ........

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Kemal, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už- ( 
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. . 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY
Naujienų dienraštyje š. m. 

rugsėjo mėn- 22-os dienos lai*- 
doje, JAV (R) LB Vagose įsi
vėlė klaida: parašyta, kad JAV 

_ į (R) LB-nės Tarybos narių ir 
— J. Bubnys iš Marquette atstovų suvažiavimas įvyks š. 

Parko be raginimo' pratęsė pre- m- gruodžio mėn 9 d., o turėjo

Keramika

Parko be raginimo" pratęsė pre- m- gruodžio mėn 9 d., o turėjo 
nuineratą, o savo gerus linkę- būti parašyta ir faktinai šis su- 
jimus atlydėjo $7 auka. Tos važiavimas įvyks š.m. gruo'džių 
apylinkės tautietė užsisakė Nau- dieną, Šaulių namuose, 
j ienas pusei metų, bet pavardės RED. ;
prašė neskelbti. Dėkui už auką--------------------
ir už dėmesį. j Juozo Šmotelio

— Los Angeles Lietuvių Ra-' 
dijo Valandėlės balius įvyks 
spalio 27 dieną, šeštadienį, šv-‘ 
Kazimiero parapijos salėje. Pra-. 
džia: 7:30 vai. vak. Bus puiki jfjęnii 250 puslapių knyga 
vakarienė, geras orkestras, pro- krauta autoriaus troboje, 
graina ir laimėjimų traukimas. Čikagos ir apylinkės lietuvis ' 
Visi kviečiami skaitlingai daly-.skirsnelių mėgėjai, prašomi af i

Į vykti ir knygą pasiimti. Kitu Į;
į” Chica-; gyvenantieji prašomi užsise 

Skyriaus narių susirinki- paštu.

vauti.
L.K.V-S. “RAMOVĖ

g°£ L. 
mas įvyks š/m. rugsėjo mėn.
30 d. sekmadieni, 12.00 vai. Jau-j 
nimo Centre. , . !

• ' "l

Paskaita: Vilniaus Univęrsi-? 
teto 400 metų sukaktis, skaitys’ 
iškili pedagogė, istorikė Alicija 
Rūgytė..

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ’d su [i

Knygos kaina —- 5 doleriai 
Autoriaus adresas: , , -

7114 S. Campbell Avė.,.
Chicago. IL. 60629.

I

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO .« 
62-80 M. AMŽIAIS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis: -

A. L A U R A I T J S i
4645 So. ASHLAND AVĖ. | 

523-8775 -J •

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

[vairi andrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600. j

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

3 GRAVE LOTS. 
LITHUANIAN NATIONAL 

CEMETERY 
Reasonable price. 

476-7548

Laikrodžiai ir brangėnybėt
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941’ ~

Siuntiniai į Lietuvą i 
ir kitus kraštus į 

j ’ < • . - - * * ” i ’ i

P. NEDAS, 4059 Archer .Avė. .: 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS-

Notary Public;.'
INCOME TAX SERVICE .,, 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gnriihki 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

" šymai ir kitokį blankai.

ENERGY 
WISE

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI '

w _____ _ __ v Tuo reikalu Jums gali dau
rengia ekskursija autobusu į padėti teisininko Prano šule 
IX Amerikos Lietuvių Tarybos paruošta, — teisėjo Aluhons 
Kongresą, kuris- įvyks Cleve- W e I I s ..peržiūrėta, “Sūduvof 
landė, Hollenden House patai' išleista knyga su legališkom’ 
pose, š.m. spalio mėn. 13-14 d. formomis. .- - ..r.į
Autobusas iš Chicagos išvyksta: Knyga su formomis gaum

■ Ima Naujienų administracijoje
‘ 1739 South Halsted St., Chic?
g°> JLL. 60608. Kaina $3.00.

J Pašto išlaidoms pridėti 90c

Skyriaus V-ba.
• Chicagos Lietuvių Taryba

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, AgehL 
3208i/2 W. 95th St. 
Everg. Park, ill. 
60642,— 424-8654. A

STATI IAta

INSVtANCf
— -

State-Farm Fire and Casualty Company

'■ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIEKS

1 2608 West 69th St/Chicago, Rl. 60629 « Tel. WA 5-278. 
J Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

NAŠLIŲ, NASUUKIŲ 1R 
PAVIENIU KLUBAS

Klubo susirinkimas Įvyko rug-į

n
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE'

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA. 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

- — - - - ----------- W

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Cehtrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N.Y. 10001

307 W. 30th St.
Tri. (212) 543-WO

47-ta gatvė. Pirmininkas Leonas 
Vasilevas atidarė susirinkimą 

i 7 vai. vak. Atsistoję minutės su
sikaupimu visi nariai pagerbė 
mirusius klubo narius: Waite: 
Kazelį, Antaniną Domijonaitie 
nę, Joną Markauską ir Mary: 
Marozas. šeimoms pareikšta 
užuojauta. r j

Praeito susirinkimo protokole 
perskaitė sekretorė Victoria Cin
ką. Protokolas priimtas vien į 
balsiai.

Finansų raštininkė pranešė į 
kad dar yra daug narių, neuž. 
mokėjusių duoklės.

Ligonių buvo keturi: Ann;! 
Malakauskas, Anna Dambraus • 

kas, Helen Leketis ir Uršulė 
Pratapus. Joms palinkėta grei
tai pasveikti.

Buvo apsvarstyta daug klubo 
reikalų. Bus suruoštas banketas, 
kuris įvyks spalio 28 d. Polonia 
salėje, 4604 So. Archer Avenue 
Nariai ir svečiai prašomi įsigyti 
bilietus. Jų kaina $8 asmeniui.

Susirinkimas baigtas 8 vai.
Po skanių vaišių, visi išsiskirs
tė namo.

Koresp. Anna Condux

— Nuo ateinančių metų vasa
rio mėn. Illinois valstijoje pla
nuojama valstybinė loterija 
kiekvieną dieną.

Organize car pools to 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — 
mento laiptai — šaligatviai ir kiM

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

— Irano inteligentija pasipik
tinusi teismais ir žudynėmis, 
kurias dabar Chomeinio “revo
liucionieriai'’ vykdo Kurdistane 
ir arabų apgyventose Irano pro
vincijose.

— Pekine sušaudytas 43-metis 
Li Bendong, teismo nuteistas 
mirties bausme už tai, kad iš
prievartavęs vieną 26 metų mo
terį, ją plaktuku užmušė. Ben- 
dongo teismas buvo transliuoja
mas per televiziją.

— JAV nutarimas parduoti 
maisto Nikaragvos vyriausybei 
sustiprino JAV poziciją visoje 
Pietų Amerikoje.

Powernil anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

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

nn >: I HaTI

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS*

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo -

9 vai. ryto iki 12 vai.- d. • —
Ir pagal susitarimą..

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, 111/60629

HELP WANTED —MALI 
Darbininkų Reikia N .

BODY/FENDER MAN
Top pay for good man with experi
ence. Must have tools and be relia
ble. Good benefits, Clean Northwest 
Side Shop. No Floaters.

MAYERS AUTO
545-5408

CHURCH CUSTODIAN
BEVERLY

Salary, benefits, plus
' apartment.

f i 2c*

Call: PASTOR PETERSON
445-7557 or 445-7558

“RENTING Ingeneral
Nuomos

6 ROOMS—2 BEDROOMS

Stove and refrigerator. Gag Heat 
[1st floor. Occupy. Nov- 1 $150.00 a 
mo. 23rd and So. Albany. Near 

'Schools and Church. Children wel
come.

' 511-4119.
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