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VISA EUROP
SUKAKTUVINIS ALTOS SUVAŽIAVIMAS

ALTos vadovybė plakuoja, = 
kaip sėkmingiau pravesti Ame
rikos Lietuvių Tarybos metinį 
sukaktuvinį suvažiavimą, kuris! 
įvyks spalio 18 d. Tautiniuose na
muose, Chicagoje. Skyriai taip 
pat pradeda šiam neeiliniam 
suvažiavimui ruoštis. // 

* * * .
/’ PAPILDOMAS AUTOS

STATUTAS'

DARBO FEDERACIJA 
REMS CARTERĮ

CHICAGO, Ill. — Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 

- Lane Kirkland trečiadienį pa- II c; (reiškė, kad Amerikos Darbo Fe
deracijos vadovybė, apsvarsčiu- 

. si teigiamas ir neigiamas puses, 
nutarė padėti prez. Carteriui 
laimėti rinkimus. Vadovybė pla- 

ALTos suvažiavime, įvyksian-1 čiai svarstė šį klausimą, o vė- 
ciame spalio 18 d., Tautiniuose liau nutarė pasisakyti už pre- 
namuose^ Chicagoje, bus pasįū-Į zidentą.
lyta papildyti Amerikos Lietuvių Darbininkai žino, kad prezi- 
Tary-bos statutą. Norima į AL- Į dentas Cartėris-turi didelių sun- 
Tos sąstatą įvesti ALTos skyrių kūmų iš pramonininkų pusės, 
atstovus, ryškiau nusakyti vai--bet jie tikisi padėti prezidentui 
tįybos sudarymą, skyrių forma- nugalėti kliūtis. Rugsėjo 4 dieną 
vimą, pakėlimą į gargės, narius Washing tone susirinks visa ADF 
ir garbės pirmininkus, kuriems valdyba,- susidedanti iš lOLuni- 
ALTos suvažiavimas 2/3 balsų’jos atstovų.
dauguma galėtų suteikti teisę 
dalyvauti ALTos suvažiavimuo
se ir valdybos posėdžiuose; pil
nateisiais nariais.

; « JĮC

- ALTOS IR LIET. B-NĖS PASI- 
TARIMAI RUGSĖJO 13 D;/., 

_ Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdis jvykcf rugpiū- 
čio 12 dieną savo būstinėje, Chi
cagoje. Buvo aptarta ALTos ir 
Lietuviu Bendruomenės atstovų 
pasitarimo^' Įvyksiančio Rugsėjo 
13 dieną Detroite, gairės. Nori
ma suderinti jėgas bendram dar- Cho’meini, praeitą afeyadiehį bę- 
bui Lietuvos labui. Iš ALTos Į kalbėdamas , su,atvykusiais T>a' 
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LENKIJOJE DARBĄ METĖ 
DAUGIAU DARBININKŲ 

DANCIGAS, Lenkija. — Strei-' 
kuojantleji visai nesirengia grįž
ti į darbą, jeigu komunistų par-, 
tijos sekretorius Gierekas nepra
dės daryti daugiau nuolaidų. i

Antradienį Lenkijoje streika
vo 100,090 darbininkų, o k'ėtvir? 
tadienio rytą Dancigo uoste 
kiąs streiko komitetas paskelbė, 
kad streikuojančių darbininkų 
skaičius pasiekė 125,000.

Gierekas pareiškė, kad jis ne- ’ 
darys jokių politinių nuolaidų, 
streiko komitetui, bet jis prizą-] 
dėjo kariuomenės nesiųsti prieš i 
streikuojančius. I

1

Dvi nuolaidas jis padarė pa- Į 
čioje streiko pradžioje, o trečią; 
nuolaidą padarė praeitą antra-1 
dienį, kai leido dabartinėje ko-Į 
munistų kontroliuojamoje lenkui 
spaudoje- skelbti visas žinias 
apie darbininkų streikus. Lenkai 
pirmą kartą ieško žinių apie 
streiką.

Niekas nežino, kuo streikas 
pasigaigs,' bet't streikuojantieji 
pasiryžę negrįžti prie valdžios i 
unijų. Kur: paskelbtas streikas,

bui Lietuvos labui. Iš ALTos į

Chicagos skyrius 
rengiąsi pasiūlyti dabartinei va
dovybei visame krašte remti 
Carterį prezidento pareigoms.

Prezidentas Kirkland pareiškė 
susirinkusiems atstovams, kad 
vadovybei nei vieną kartą teko 
susikirsti su prez. Carferiu, ar jo 
atstovais^ Bet vis'dėlfo pneėjb ten iš unijų / išvykę- visi vąl-

MASKVA, Rusija. — Praeito 
trečiadienio vakarą Sovietų ži
nių agentūra, spauda ir radijas 
labai rimtai perspėjo prezidentą 
Carierį, apie jo patvirtintą nau-' 
jos atomo strategijos planą. So
vietų maršalai yra įsitikinę, kad 
tas planas netiks.

Prezidentas Carteris pasirašė 
įsakymą keisti JAV atomo stra
tegiją. Iki šio meto veikęs įsa
kymas atominio karo atveju lie
pė naikinti visus priešo miestus 
ir pramonės centrus. Vyravo įsi
tikinimas, kad tokiu būdu prie
šas taptų bejėgis ir negalėtų tęs
ti karo. Tačiau šitokiu būdu žū
tų labai daug nekaltų ir pramo
nei labai reikalingų žmonių.

PEIKIA HIMNO KRITIKUS
Great Lakes Laivyno' bazėje, 

netoli Čikagos, kino teatre prieš 
seansus būdavo grojamas JAV 
himnas. Kai kurie jūreiviai 
baubdavo ir nerodydavo jokios 
himnui pagarbos. Bazės virši
ninkas Rear admirolas Charles 
Gurney III atšaukė himno gie
dojimą ir susilaukė kritikos.

Vietnamo karo veteranas, ap
dovanotas Garbės medaliu, Allen 
Lynch pasipiktino tokiu jūreivių 
ir admirolo elgesiu. Jis pareiškė, 
kad adm. Gurney III nusileido 
keletui politinių ištvirkėlių. Yra 
sena tradicija, kad visuose ka-

: riuomenės teatruose grojamas 
Vietoj miestų naikinimo, pre- himnas, o jį grojant pagarbiai 

zidentas Carteris įsakė paruošti atsistodavo nuo rekrūto iki ge- 
naujus atomo strategijos planus, nerolo.
ta prasme, kad patys smarkiau
sieji atomo bombų smūgiai eitų 

paruoštus atomo šulinius ir Į 
I pagrindinius karo vadu centrus.' Į * _ -5%išvados, kad- Carteris Amerikos 

darbininkams vra artimiausias;

MULA CHOMEINį 
•NETEKO JĖGŲfe, 
r':

TEHERANAS,'jranas. •—

Detroitą vyks1 pirift. dri K. išld- reigūiiais'/iri.žmphių grupėj pasi- 
laųskas ir du jępasirinkti kiti ‘ ‘ ~
delegatai. ’ ~ ;statė, kad (jhomeiriLyra pėrvąr-

Tame/pat posėdyje dr. K„šid-> 
lauskas painformavo: apie.liepos;
29 d. i Vašingtone. 'Baltųjų: Bumų 
sukviestą konferenciją, .kur -mi
nint 5. metų .sukaktį nuo Hę^in- 
kio susitarimų; kalbėjo, preziden
tas Carteris-,; Valstybės sekreto
rius Muskie ar kiti,Jir*l<ūr“ buvo 
pranešimai apie. Madride įvyk
siančią Helsinkid susitarimą pa
sirašiusių valstybių konferenciją. 
ALTai Vašingtono konferencijo
je atstovavo dr. K. Šidlauskas 
ir St. Balzekas.

šiame ALTos valdybos posė
dyje dalyvarvo dr. J. Jerdme, dr. 
L. Kriaučeliūnas, dr. VI. Šimai
tis, dr. J. Valaitis, Gr. Lazaus
kas, J. Skohibskas, Ė. Vilimaitė, 
P. Bučas, K. Radvila, kun. J. 
Primskis.

'■ t

Posėdį pravėdė dr. K. Šid
lauskas, pradžioje pranešdamas, 
kad šiame posėdyje nedalyvau
ja gen. sėkr. kuri. A. Stašys, per
sikėlęs į St. Petersburg, Fla., bet 
jis pasiliks pareigose iki spalio 
18 dieną įvyksiančio ALTos su
važiavimo, o Chicagoje jį pava
duos protokolų sekretorius Grož- 
vvdas Lazauskas.

(ALT Informacija)

juto be energijos.- Daktarai hu-

gęs ir patarė iki penktadienio 
J pailsėti, neužsiimti visokiais rei;.

kalais, kaįpjiki šiol jis vi'šą: laiką 
daro, visai 'neatsižvelgiant Į jo 
sumenkėjusią- sveikatą.

. z;' -*• . ' ’

Prieš septynis, mėnesius Cho-, 
meini buvo gavęs širdies prie- 
puolį, buvo nuvežtas į ligoninę 
ir sėkmingai atsigavo. Tada -jo 
daktarai bandė kaip nors pa
lengvinti jo veiklą, bet Chomeini 
vis nenori sulėtinti veiklos spar
tos, nors jau sulaukė 80 metų 
amžiaus.

— Lenkijoje vykstančios dar
bininkų kovos nuspręs Lenkijos 
likimą, ilgiems metams, — pa
reiškė aldermanas Pucinski.

— Sen. Kennedy prižadėjo iš
kilmingai sutikti prez. Carterj, 
kai jis atvažiuos j Bostoną.

džios agentai.

Edmund Muskie

Izraelis buvo apskųstas Jungtinėms Tautoms už 
įsiveržimą į Libaną ir nušovimą 13 palestiniečių, 
paleidusių sovietinę raketą į Izraelį. JAV Vals
tybės sekretorius E. Muskie įsakė JAV atstovui 

Jungt. Tautose nebalsuoti prieš Izraelį.

KORČNOJUS PIRMAUJA 
j BUENOS AIRES (AP). — Ar
gentinoje vyksta Pasaulinės 
šachmatininkų rungtynės. Tre
čiadienį. po 14 partijų, į pušiau-

’ Jeigu pavyktų eliminuoti pa
ruoštas atomo raketas ir karo 
vadus, tai karas greičiau, galėtu . , , „ ,
lytotu finalistus pateko Viktoras Korc-

UŽSIDEGĖ SOVIETU POVANDENINIS 
LAIVAS NETOLI OKINAVOS

ŽUVO DEVYNI JŪREIVIAI, BIJOMA 
ATOMINĖS RADIACIJOS

TOKIJO, Japonija. — Gyny-Į 
bos ministerija ketvirtadienį

NEPRALEIDŽIA ŽINIŲ 
STREIKĄ

^WsiiiNGTON, D.C. — S.o- 
Metų valdžia buvo sustojusi 
ikliud^j_ Vakarų, radijo /stočių 
pranešimus Sovietų Sąjungos 
gy-i'eritojams. Rusai turi galingas 
įvairių bangų radijo stotis, ku
riomis. gali trukdyti praneštas 
žinias iš Vakarų. Paskutiniai di
deli trukdymai buvo daromi 
1£73 metais. Retkarčiais bandy
davo sutrukdyti vienos ar kitos pranešė, kad netoli Okinavos sa- 

bet bendrai J08 užsidegė Sovietų povandeni- 
pranešimų netrukdydavo. , n’s laivas, varomas atomine 
•• šiomis dienomis pradėjo truk- energija. Surinktomis žiniomis 
dyti pranešimus, liečiančius Sa^sre žuvo devyni Sovietų jū- 
Lenkijos ~ darbininkų > streiką. Išeiviai ir trys sužeisti. Bijoma, 
Rusams labai nepatinka, kad; j°g sugedęs laivas nepradėtų leis- 
streikuoja laivų statybos 'darbi
ninkai, kad jie stato laivus So
vietų valdžiai, kad jie labai ma
žai uždirba, ir kad Lenkijos ko
munistai, kaip ir Rusijos, turi 
nepaprastai dideles privilegijas.

Sovietų valdžia bijo, kad Ru
sijos laivų statybos darbininkai 
nepasektų lenkų ir nepareikalau
tų darbininkų rinktų unijų pa
reigūnų, 
valdžios 
ganus.

žinios perdavimą 
pranešimų netrukdydavo.

Lenkai išvijo visus 
skirtus unijų parei-

baigtis ir.mebūtų reikalo griauti 
miestų iri užmušti žmonių. ; - nojus,,. pasitraukęs . iš Sovietų 

Sąjungos didmeisteris. Jis nuga- 
ISoyžetų .maršalai tvirtina, kad Įėjo Sovietų didmeisterį Lev Po- 

šitoks/planas neveiks. Atomo gulajevskį.
Taisyklės numato; tik 12 loši- 

lump,. kad pataikytų į prez. Car-imu, bet dvyliktą ir tryliktą par
terio; numatytus taikinius. Taiki-! tiją jie baigė lygiomis.

ra s k tos- reikalingos didelio tiks-

KALENDORĖLIS

Rugpjūčio 22: Antusa, Marcia- 
lis, Daunora, Alvmė, Kari j ertas.

Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:41.
Oras šiltas, tvankus, lis,

Abi Vokietijos labai atidžiai seka Dancigo darbininkų 
paskelbtą ir visą Lenkiją apėmusį streiką.

f
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DARBININKAI BOIKOTUOJA 
LENKŲ PREKES

WASHINGTON, D.C. — Ame
rikos Darbininkų Unijų vadovy
bė. patyrusi apie Lenkijos lai
vų statybos darbininkų, paskelbi 
tą streiką reikalaujant nekelti 

,. . . ,. .. ,, . mėsos kainų, nutarė boikotuotiti atomines radiacijos. Gaisro • T ■ > •• , , , ,' visas Lenkijos prekes, kol Len
kijoje darbininkai streikuos. 
Juo labiau, kad dabar prie strei
ko prisidėjo ir kiti Lenkijos dar
bininkai, protestuodami prieš 
sunkią Lenkijos darbininkų būk
lę ir prieš Lenkijos komunis
tams teikiamas privilegijas.

Amerikos uostų darbininkų 
unijos atstovai, suvažiavę į kon
ferenciją, svarsto šį klausimą. 
Uostų darbininkų unijų pirmi
ninkas Thomas V. Glaason pasiū
lė unijos nariams neiškelti iš 
Lenkijos į Amerįką atvežtų pre
kių, neiškfauti iš Lenkijos at
plaukusių laivų, kol Lenkijoje 
tęsis streikas.

nis. laivas, varomas atomine

priežastis nežinoma. Netoli įvy
kio vietos pastebėtas britų tank
laivis Gary.

Japonijos žvalgybos lėktuvas 
j pastebėjo, kad sužalotas laivas 
plūduriuoja už 85 mylių į rytus 

(nuo Okinavos. Apie 20 jūreivių 
buvo ant jo denio. Spėjama, kad 
daugiau jų buvo laivo viduje. 
Minimas laivas yra 7.000 tonų 
Echo klasės. 375 pėdų ilgumo, 
aptarnaujamas 92 asmenų įgu
los, varomas dviem atominiais 
reaktoriais. Tdkio tipo povande
niniai laivai buvo statomi 1960- 
1962 m., turi 10 torpedų lizdų, 
laivų bazė yra Vladivostoke.

Incidentas yra susijęs su So
vietų laivyno aktyvumu vakarų 
Pacifike.

Yra žinoma, kad 1971 metais 
Pacifike paskendo Sovietų po
vandeninis laivas su visa įgula, 
o 1970 melais katastrofoje prie 
Ispanijos krantų žuvo 88 jūrei
viai. Sovietų Sąjunga apie pana
šias nelaimes neduoda jokių ži
nių. Ir dabar Sovietų ambasa
doje Tokijo mieste nieko nesu
žinota.

REAGANAS KALTINA 
PREZ. CARTERĮ

• Trečiadienį Ronald Reagan pa-

katlino prez. Carterj ir jo admi
nistraciją sumažinimu Amerikos 
karinės galios prieš Sovietų Są
jungą. Jis pareiškė 4,000 legio 
nierių konvencijai Bostone, kad 
prezidentas Carteris neturi tei
sės vadinti JAV pirmaujančia 
jėga. Jis taip pat pareiškė, kad 
Gynybos sekretoriaus H. Brown 
pasigyrimai apie karinį pranašu
mą neatitinka tikrenybei ir yra 
pavojingi.

Amerikoj užsienio karų vete
ranai, susirinkę konvencijon Či
kagoje, indorsavo R. Reaganą 
Amerikos prezidentu.

nius: atomo bombos galėtų pa
siekti tiktai iš Europos. Didesnė 
distancija tikslo nepasieks. Ame- Byrne pareiškė, kad jeigu pre- 
riikečiai taikinius galėtų pasiekti! zidentas ją paprašytų, ji sutiktų 
tiktai tuo’ atveju, jeigu raketas aktyviai dalyvauti j<3 riiįkimi- 
paleistų iš Europos.

Bet jeigu amerikiečiaį imtųsi rino — lapkričio rinkimuose ji 
tokių priemonių, lai jie patys 
turėlųl®aikinti visą Vakarų Eu
ropą.. Kodėl jie taip turėtų elg
tis, Sovietų pranešimas nesako, 
bet reikia manyti, kad Sovietų 
maršalai atominio karo pradžio
je užimtų visą Europą. Tada 
amerikiečiai, vietoj naikinti So
vietų karo vadų apkasus, turėtų 
griauti visą Europą.

Ar Sovietų karo jėgos pirmo
mis karo valandomis galėtų už-

George Bash

George Bush buvo Taivane 
ir Pekine. Jis pasakė, kad 
JAV nekeis savo politikos 
Kinijos atžvilgiu, jeigu rin
kimus laimės respublikonas 

, Ronald Reaganas.

— Chicago miesto merė Jane

•į. < Z * c- ■ *
nėję kampanijoje.’! Viena užtik-

balsuos už demokratus.

— Ketvirtadieni aukso uncija 
kainavo $640. ,

imti visą Europą ir ją kontro
liuoti, tai dar didelis klausimas. 
Rusai privalo neužmiršti, kad 
Europa yra ne Afganistanas, 
kur priešo rankose buvo prezi
dentūra ir niekas negalėjo ka
riams įsakyti pasipriešinti įsi
veržėliams.

Tass agentūra gąsdina, kad . 
vadinamas “aprėžtas” atominis 
karas nesiribotų vien Europa. 
Jis pasiektų ir kitas sritis.

WASHINGTON, D.C.— Kraš- 
to apsaugos departamento’ parei
gūnai praneša, kad baigiamas 
statyti lėktuvas, kurio Sovietų 
radaras nepajėgs pagauti. Šią 
žinią, paimtą iš New York 
Times, skelbia Chicago Tribune.

Krašto apsaugos pareigūnai du 
metu vedė bandymus, o dabar 
yra pasiruošę prašyti preziden
tą, kad būtų paskirti pinigai to
kio kovos lėktuvo statybai. Ban
dymai buvo daromi 
aviacijos laukuose, 
metu įvyko nelaimių, 
viskas jau įveikta.

Dabartiniu metu įsakoma ga
minti radaro nepastebimus ko
vos lėktuvus, bet netolimoje 
ateityje bus statomi radaro ne
pastebimi didieji bomboneiiai.

Nevados 
Bandymo 
bet dabar
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VINCAS ŠTAUGAltiŠ

SEKMINIŲ KONFERENCIJA
Įspūdžiai ir komentarai iš XIV-sios Lietuvių 

Krikščionių Demokratų Sąjungos konferencijos

(Tęsinys)

(P’* Rudžius sekmadienį kon
ferencijos dalyviai buvo pakvies
ti dalyvauti iškyloje, šiųjų ūky
je — Rudis Manor, kur buvo' vai
šingai priimti ir praleido labai 
malonią poilsingę pavasario po
pietę.) ,

Meninę programą pradėjo Ra
munė Tričytė, paskalydama sa
vo kūrybos apsakymą. Publika 
džiaugėsi ir gražiai atsisklei
džiančiu jaunosios lietuvaitės 
plunksnos talentu, bet nė kiek 
nemažiau ir jos išskirtinai gra
žia lietuvių kalba. Turint galvo
je, kad Ramunė tik šįmet pabai
gė gimnaziją, jos kalbos mokė
jimas ir dalyvavimas' lietuviška
jame gyvenime yra didžiai gir
tinas ir sveikintinas reiškinys.

Kiek mes žinome, p-lė Tričytė 
buvo labai aktyvi moksle ir vi
suomeninėje veikloje. Tikimės, 
jog pramintu keliu eis ir toliau 
studijuodama, kaip pranešama, 
žumafistiką Loyolos universite
te. Krikščionims demokratams, 
gi, malonu, kad Ramunė, susi
domėjusi KD idėjomis, eina su 
jais. Ji subręs į rimtą visuome
ninę pajėgą.

Birbyne visą eilę kūrinių iš
pildė Rimgaudas Kasiulis. Pia
ninu jį palydėjo Arūnas -Ka
minskas. Kasiulis, žinoma, yra 
profesionalas ir jo muzika buvo' 
priimta su pasigėrėjimu, ypač 
tų, kurie jį girdėjo pinna kartą.

XIII
Sekmadienį šv. Mišias Švč. 

Mergelės Marijos Gimimo baž-

nyčioje aukojo ir pamokslą pa
sakė vysk. V. Brizgys. Mišių 
metu giedojo muz. A. Lino va
dovaujamas choras. Prie vargo
nų — muz. A. Skaisgirys. (Kiek 
bažnyčia graži ir jauki, tiek cho
ras puikus, galingas, skambus, 
muzikalus.)

Vyskupo Brizgio pamokslas 
buvo’ giliai prasmingas, atliepiąs 
tiek Sekminių dienos mintį, tiek 
krikšičoniškosios demokratijos 
šiandienos uždavinius. Pasak pa
mokslininko, šv. Dvasia buvo 
atsiųsta, bet niekad neatimta. Ji 
pasiliko ir yra su mumis.

Ekscelencija kalbėjo apie Va
tikano II darbus ir pačių žmo
nių veikimą. Socialinėje, politP 
nėję srityje tasai veikimas pasi
reiškia įvairiomis formomis. De
mokratijų yra visokių. Yra ir 
krikščioniškoji demokratija. Ji 
plati, apimanti daugiau, negu tik 
politinę sritį. Ji prasmingesnė, 
negu liberalinė ar ateistinė de
mokratijos. ' ,

Lietuvą atstatant, krikšičoniš- 
koji demokratija daugiausia at
liko. Ją išpažįstantieji lietuviai 
drąsiai ėmėsi tiek socialinių re
formų, tiek įstaty indą vystės, tiek 
švietimo dargo, tiek žemės re
formos ir nutiesė atsikuriančiai 
Lietuvai labai stiprius pagrindus.

Liberalinė JAV demokratija 
rodo šiuo metu visą eilę silpnų 
vietų. Kas darosi su šeima? Su 
jaunimu? Nusikaltimai! Krikš-- 
čionys demokratai privalo eiti į 
Amerikos gyvenimą su KD idė
jomis — tai turėtų būti jų pa
grindinis uždavinys. “Būkite Šv.

Montessori mokykloj*

ft

Šis tas apie Šeštąją Tautinių šokių šventę

;Heart Month

New Pacemakers To
Artificial h eart pacemakers, 

devices which help over a 
million hearts beat p^qpf^l^, . 
throughout the world*/ have 
been doing only part of the 
job for some people.

For every 100 pacemaker 
patients, there may be 10- 

, whose hearts need help from 
Į a pacemaker which exactly 
mimics normal heart function.

In a normal heart, the 
upper chambers (the two 
atria) and the lower chambers 
(the two ventricles) contract, 
or beat, separately, in Se
quence to provide the most 
efficient way to pump blood 
to the lungs. Most pace
makers, however, because of 
previous design limitations, 
stimulate only the lower 
ventricles. Thus, the pumping 
contribution of blood by the 

, atria is lost.
For most pacemaker pa

tients, this doesn’t really 
matter because the ventricles 
alone are capable of pumping 
enough blood to meet the 
body’s needs. Others, how
ever — particularly those with 
more severe cardiac problems 
— suffer symptoms such as 
dizziness and palpitations 
when they lose the contribu
tion of the atrial contraction.

The reason for this can be 
easily explained by consider
ing how the normal heart 
works. In a heart with a 
normal conduction system, 
the electrical impulses that 
origihate within the heart 
itself cause the atria to beat 
first. Thifc atrial contraction 
forces blood into the ven
tricles. After an appropriate 
delay, the electrical impulse 
travels from the atria to the 
ventricles, where it causes the

5

Dvasios nešėjais”, sakė vysku
pas Brizgys.

XIV
Po bendrų pusryčių, kuriuos 

paruošė vaišingieji čikagiškiai 
vienminčiai, konferencija ir sve
čiai išklausė sąjungos vicepirm. 
St. Lūšio paskaitos, kurią jis 
perskėlė į dvi dalis: žvilgsnį į 
praeitį ir uždavinius.

Pirmoje dalyje prelegentas 
žvelgė į krikščioniškąją demo
kratiją apskritai ir jos atsiradi
mą lietuvių tautos moderniame 
atsibudime. Trumpai paminėjo 
KD partijos nuopelnus Lietuvą 
atstatant ir pirmuosius moder
nios valstybės pagrindus tiesiant. 
Tie pagrindai (konstitucija, že
mės reforma, atskiri pagrindi
niai įstatymai ypač švietimo ir 
ekonominėje srityje) taip gerai

'Fool’ Mother Nature

With pacing wires in both the upper chamber (the atrium) ; 
and the lower chamber (the ventricle) of the heart, a new type 
of pacemaker can provide stimulation to both chambers in an 
orderly sequence. By stimulating both chambers, a heart can 
be made to pump more blood than it could if it was stimulated 
in the lower chamber only. For pacemaker wearers with certain 
kinds of heart disease, pacing in this manner gives their hearts 
the best chance to provide the most blood it can to the rest of 
the body.

. ventricles to contract. This 
sequential contraction of first 
the atria and then the ventri
cles gives the heart its ‘lub- 
dub’ sound and provides 
maximum blood flow to the 
body.

In a heart with a defec
tive conduction system, the 
natural impulses originating 
iri the atria may be delayed 
or presented from teaching 
the ventricles. If this happens, . 
the heart’s ventricles will 
usually continue to beat, but 
at a very slow rate. This 
condition is called heart 
block and usually necessi
tates an artificial pacemaker.

Most artificial pacemakers 
bypass the atria altogether 
and carry their dectrical 
stimulus difečtly to the 
ventricle. This is done by in
serting the pacemaker’s cur* 
rent-carrying electrical wire 
(the lead) into the ventricle, 
where it would cause the 
ventricle to contract each 
time the pacemaker fires.

At the same time, how
ever,, the atria also beat on 
their own in response to the 
heart's natural impulse. But 
beats are no longer syn
chronized. They are out of 
step, working like two legs 
attempting to take the same 
step at the stmt time.

This lack of coordination 
between the atria ind the

Most pacemakers have only 
bne lead — the wire that carries 
stimulating electrical impulses 
to the heart This pacemaker, 
which stimulates both the 
upper and lower chambers of 
the heart, has two heart 
wires. One wire is placed in the 
lower chamber and the other 
is placed in the upper chamber. 
Patients who need to have 
mote blood pumped by thdir 
heart benefit from this type 
of pacing since the sequential 
paced heart beats are capable _ __
of providing additional- blood ventncla not weH Jtėi- 
flow crated by some people, and 

, .-kfr A—>

results in symptoms like 
dizziness, fainting and 
palpitations, which were 
mentioned earlier.

A new kind of pacemaker 
has been developed which 
stimulates both the atria 
and ventricles in sequence. 
By using two sets of heart 
wires — one wire goes in the 
right atria and the other in 
the right ventricle — this 
new pacemaker stimulates the 
heart in a way that causes the 
atria to contract first and 
empty their blood supply into 
the ventricles. Then the pace
maker stimulates the ventri
cles, causing them to push the 
blood throughout the body.

When the normal contrac
tion sequence is re-established 
through pacing in both 
chambers, the heart becomes 
a more efficient pump by at 
much as 30 percent. With 
more blood being pushed 
through the body, more 
oxygen becomes available to 
the body’s organs and they 
all begin to function more 
efficiently.

With these new pacemak
ers, those patients who need 
the additional blood sup
plied by the contraction of 
the upper chamber will get it, 
since the pacemaker provides 
stimulation to both chambers 
irt, a cooriiinated sequence that 
imitates Mother, Nature's 
natural electrical patKwaysbf: 
the heart;--—--------------

sutvirtino valstybės rūmų, kad 
ir šiandien Lietuvos padėtis 
tarptautinėje plotmėje yra ge
resnė už tai, kad anais laikais 
buvo tvirtas valstybinis pojūtis 
ir sąmoningumas.

Kalbėtojas mato KD kelis už
davinius: išlaikyti gyvų lietuvy
bę, kalbų; nenutraukti ryšių su 
pavergtąja tauta; visiems susi
rūpinti jaunimo visuomenišku
mu ir nenustoti ieškojus vie
nybės.

Lūšis kiek plačiau sustojo ties 
paskutiniuoju uždaviniu. Jo ma
nymu, išeivija apskritai yra vie
ninga. Esą, skirtumai neesmi
niai, net tarp veiksnių. Reikia 
kreiptis į veiksnius ir visus lie
tuvius, prašant juos atsisakyti 
trinties dėl neesminių asmeninių 
dalykų. Reikia švelninti santy
kius, gesinti kivirčų kibirkštis. 
Atsakingi asmenys pareigas pri
siėmė rinkimų būdu. Vienas po
zityvus kelias r— tai kantrybė ir 
nuoYnonių derinimas.

Lūšis kalbėjo ir apie bendra
vimo su tauta bei bendradarbia
vimo su okupaųtu reikalą. Jo 
mintys sutapo su KD seniai pri
imtu ir paskelbtu nusistatymu 
bei anksčiau konferencijoje kal
bėjusiųjų pareiškimais. Labai 
teisingai ir tvirtai prelegentas 
pabrėžė, kad Lietuva nėra nei 
tarybų nei kitokia, bet pavergta. 
Vadinimas jos "dabartine” ar 
nutylėjimas gandant vengti žiau
rios tikrovės yra neatleistinas.

Visais atžvilgiais sėkminga 
konferencija buvo užbaigta him
nu. Vakare Toliaus šluto radijo 
programa buvo paskirta painfor
muoti čikagiškiuš apie krikščio
nis demokratus ir krikščionišką
ją demokratiją. Pranešimus pa
darė Vladas šoliūnas, Petras 
Maldeikis ir Stasys Lūšis.

XV
Akylesnis skaitytojas jau tur

būt pastebėjo, kad šio reporta
žo pavadinime rašome, jog ši 
krikščioniu demokratu konfe
rencija buvo XIV-oji, nors anks
čiau nei konferencijos (nei tary
bos sesijos — suvažiavimai) ne
būdavo numeriuojami. Martome, 
kad taip tiksliau. Žemiau yra jų 
eilė, pradedant jų pirmąja po
karine Vakarų Vokietijoje.

LKDS konfetėncijOs
I — 1948 m. balandžio 20-21 

Felbache.
II — 1950 metų birželio 3 

New Yorke.
III — 1952 metų liepos 5 

New Yorke.
IV — 1954 m. gegužės 29-30 d. 

New Yorke.
V — 1956 m. rugsėjo 1-2 d. 

Clevelande.
VI — 1958 m. gegužės 30-31 d. 

Čikagoje.

Pavarčius 6-osios Tautinių 
šokių šventės leidinį, matosi 
tikrieji šventės rengėjai, tai yra: 
Organized by Lithuanian Folk 
Dance Festivals, Inc. — A non
profit Illinois Corp., kurios 
’‘chairman” yra p. B. Juodelis. 
Mūsų supratimu, virš minėta 
korporacija turi viską tvarkyti 
ir už viską yra atsakinga, todėl 
jai ir garbė priklauso. Visur 
skelbiama ir kalbama, kad JAV 
LB yra tikrieji šeimininkai. Ko
dėl apgaudinėjami žmonės? Pi
nigai, atrodo, visiems patinka. 
Kas atsitiko su Tautinių Šokių 
Institutu? Jis niekur nemini
mas, o tik atspausdintas 6-osios 
Tautinių šokių šventės knygoje 
jo sveikinimas. Įdomu, ką Tau
tinių šokių Institutas daro? Kaip 
matosi, yra daug neaiškumų, 
kas yra tikrieji šeštosios Tauti
nių šokių šventės šeimininkai. 
Iš spaudos matosi, kad tikrieji 
šeimininkai yra JAV LB. Kodėl 
tokie vingiuoti keliai?

šeštoji Tautinių šokių šventė 
buvo nepaprastai graži ir tvar
kinga. Didelis nuopelnas pri
klauso p. J. Talandžiui ir p. N. 
Pupienei, kuri ypatingu savo 
taktu, tiek per repeticijas, tiek 
per šventę, šokių eigą labai pa
vyzdingai tvarkė. Garbė jai. Pa
čią didžiausią naštą nešė šokių 
mokytojai-mokytojos: tiek daug

valandų pašvęsdami paruošė šo-
kėjus.

Mieli šokėjai, be jūsų pasi
šventime? šeštoji Tautinių Šokių 
Šventė nebūtų išvydusi dienos 
šviesos.

Š.m. rugpjūčio mėn. 6 dienos 
Drauge rašoma, kad pelno bus 
apie 30,000 dolerių ir kaip nu
matyta jį paskirstyti. Toliau ta
me pačiame Drauge rašoma, 
kad per klaidą nebuvo paminė
tas dviejų ankstyvesnių Tauti
nių šokių švenčių pirmininkas 
dr. L. Kriaučeliūnas. Manding, 
kad tokią klaidą kažin ar pada
rytų 5 metų vaikas. Daugumai 
atrodo, kad ta klaida buvo kerš
tas dr. L. Kriaučeliūnui. Dakta
ras L. Kriaučeliūnas, būdamas 
ankstyvesnių dviejų Tautinių 
Šokių švenčių pirmininku, rj’ž- 
tingai ir energingai dirbo. Jis 
įdėjo daug darbo ir pinigo, net 
jaunuosius šo'kėjus vaišino. Jo 
visur burvo pilna, todėl malonu 
su juo yra dirbti.

Sėkmės Septintajai Tautinių 
Šokių šventei. Tie, kurie reng
si! tą šventę, nepamirškit su
siskaičiuoti, kiek švenčių ir jų 
pirmininkų buvo, ir tą viską pa
sirašykite ant popieriaus, kad 
neįvyktų taip vadinama ^klaida. 
Tada nereikės nei per ratfjją, nei 
per spaudą aiškintis. P. D.

d.

d.

d.
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d.
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Čikagos Lietuvių Tarybos veiklos 
apžvalginis posėdis

pirtnininkė. Už gražiai ir labai 
tvarkingai, pravestą.1 minėjimą 
posėdžio dąlyryia® u (pirmininkei 
Eufrozina! jMikužititėi išreiškė 
padėką. ' '

Po kelerius metus buvusių 
blankesnių, šis 47-asis Dariaus 
ir Girėno sukaktuvinio skrydžio 
minėjimas buvo ypatingai iškil
mingas. Jį tiip. gražiai stiorga- 
nizavo dabartinis Dariaus ir Gi
rėno veteranų posto' komandie- 
rius J. Paukštis, šiame minėji
me aktyviai dalyvavo ir Čikagos ’ 
Lietuvių Taryba. Jo detales iš
ryškino pati Tarybos pirminin
kė, dalyvarvusi iškilmingoje eise
noje ir tribūnoje tarusi trumpą, 
taiklų žodį.

Pavergtų Tautų savaites mi
nėjime, vykusiame Čikagos mieš
to centre, aktyviai talkino Čika
gos Lietuvių Taryba. Jos paskirti 
atstovai — Vincas Samaška ir 
Juozas Bagdžius atliko labai 
svarbų darbą. Apie estrados 
priekio dekoYavimą bei kitus-sb 
tuo susijusius darbus smulkiau 
posėdžio dalyvius painformavo 
pats Vincas Samaška.

Visuose trijuose Čikagos Lie
tuvių Tarybos šią vasarą, atlik
tuose darbuose ypač aktyviaijin 
gausiai dalyvavo R. Lietuvių 
Bendruomenė. L S;

Rugpjūčio 14 d. Centro Tary
bos patalpoje įvyko Čikagos Lie
tuviu Tarybos šios vasaros Ta
rybos veiklai peržvelgti skirtas 
posėdis. Posėdžiui vadovavo šių 
metų Tarybos priminirikė, prity
rusi visuomenininke Eufrozina 
Mikužiūtė, sekretoriavo Stasys 
Mankus.

šios vasaros Čikagos lietuviš
kosios veiklos istorijoje pasiliks 
įrašyti trys svarbūs minėjimai: 
žiauriosios Lietuvos okupacijos 
40-ties, Dariaus ir Girėno 
47-nerių metų skridimo per AL 
lantą bei žuvimo Vokietijoje su
kaktys ir Pavergtų Tautų sa
vaitės.

Lieiuvos okupacijos 40-ties 
metų sukakties minėjimą suor----- --

J ba ir jam sumaniai vadovavo 
jos pirmininkė Eufrozina Miku
žiūtė.

Apie visą minėjimo eigą ir 
tvarką išsamų pranešimą posė
džio dalyviams padarė pati šio 
minėjimo vadovė — Tarybos

VII —1960 m. gegužės 28-29 d. 
Toronte.

VIII — 1962 m. birželio 16-17 
d- Clevelande.

IX — 1964 m. gegužės 30-31 d. 
Clevelande.

X — 1967 m. birželio 24-25 d. 
Čikagoje.

XI — 1970 m. rugpiūčio 14-16 
d. Clevelande.

XII — 1973 m. lapkričio 18-19 
d. Čikagoje.

XIII — 1977 m. gegužės 28-29 
d. Čikagoje.

XIV — 1980 m. gegužės 24-25 
d. Čikagoje.

KD tarybos sesijos — 
suvažiavimai

I — 1968 m. spalio 19-20 
Clevelande.

II — 1969 m. lapkričio 1-2 
Detroite.

III — 1972 m. lapkričio 24 
Clevelande.

IV — 1979 m. rugsėjo 15-16 d. 
Clevelande.

XVI
Stebint konferencijos eigą, jos 

darbą, delegatus, etc. kilo visa 
eilė minčių, kuriomis tik retai 
galima pasidalinti spaudoje. Gal 
nenuostabu. Viena, taip vadina
moji katalikų spauda jau seniai 
laisvai, nėcenzūruotai krikščio
nių demokratų minčiai ir idėjai 
yra uždara. Iš antros pusės gal 
šiek tiek nepaslankumo esama 
ir rašančiuose. O gal per maža 
veržlumo.

Nuo spaudos tad- šie komenta-1 ganizavo Čikagos Lietuvių Tary
tai ir pradedami. Kaip jau mi
nėta, KD minčių ir idėjų maža 
šiandieninėje katalikų leidžia
moje periodikoje. Būdinga, kad 
ir šioj konferencijoje, kaip pa
stebėjo konferencijos pirminin
kas Pr. Razgaitis, nebuvo nei 
vieno katalikų laikraščio ar žur
nalo redaktoriaus, reporterio ar 
kitokio atstovo. Lygiai būdinga, 
kad buvo “Naujienų” ir “Sanda
ros” redaktoriai ir reporteriai.

Kažin ar reikia klausti kodėl? 
Kodėl tokie sunkiai- atsakomi 
klausimai kyla ryšium su tokiu 
nedalyvavimu? Kodėl KD min
tys neranda vietos toje spaudo
je jau tiek daug metų? Kodėl 
net šviesios atminties prel. M. 
Krupavičius buvo cenzūruoja
mas? Nekalbame čia apie gau
sybę kitų faktų ir faktelių, kurie 
yra lygiai mįslingi ir dar neat
sakyti. ..

XVII
Iš kitos pusės konferencijoje 

buvo jaučiama labai stipri su
gyvenimo su kitomis grupėmis, 
organizacijomis, su kitaip galvo
jančiais bendro darbo dalyviais 
dvasia. Beftdradarbiavimo nuo
taika ir visapusiškas noras kar
tu dirbti pavergtosios Lietuvos 
labui, žinoma, šis faktas nešte-

bina nei pačių krikščionių de
mokratų, nei kitų atsakingų po
litikos baro veikėjų, kurie jau 
metų metais vieningai dirba po
litinį Lietuvos laisvinimo darbą. 
Būtų tik gerai, kad pagaliau tuo 
Įsitikintų ir tie, kurie lygiai me
tų metais “tradiciškai” kritikuo
ja politinius sambūrius ir orga
nizacijas už tikrus ar dažniau
siai tariamus nesutarimus. Jų 
juose yra mažiau, negu kai ku
riose kitose organizacijose. Iš 
tikrųjų, pastarieji pora dešimt
mečių byloja, kad daugiau pyk
čio ir ginčų esama rašytojuose, 
dailininkuose, aktoriuose, negu 
politikuose, jų organizacijose ir 
institucijose.

(Bus daugiau)

DON’T 861 KU 
world on fire
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TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jobo 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. J RISTA S 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO

2 — Naujienos, Chicago, 8. DI. Friday, August 22, 1980
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They call it
The Overnight Wonder” 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they Call ‘The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overflight. So in the 
back on the bright side. Comfortably? h’s 
a good feeling.

What Is "The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax’ Pills. That’s right —pill* from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use Only as directed.

morning, poo’tr LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321 
Oak Lawn, I1L 60454
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jos viršininkė. JYan der Sande! 
sako, jog nėra perdaug meno'

ARĖJAS VITKAUSKAS

ŽMOGUS IR LIKIMAS

MENO ŽINIOS
< OLANDU MENININKAI NEBADAUJA
i ■ ■ • ■ - .

-.Olandų vyriausybė perka me
ną, kad dailininkai nebadautų. 
Rembrandto ir Van Gogho tėvy
nėje psr 30 metų valdžia nupir- 
k& 200,000 pieno kūrinių. Tiktai 
kalbama, kad tokia praktika re
mia beverčius dailininkų darbus.

Kai kurie paveikslai skolinami 
viešoms įstaigoms,-bet dauguma 
jų laikomi dulkėtuose sandėliuo
se. Dailininkai pyksta ir sudaro 
galvdsūkį valdžiai. Visuomenė 
skundžiasi, kad: vietoje karalių, 
popiežių ir pirklių, senųjų meno 
mecenatų, kabinami ant sienų 
vėlesnieji meno darbai.

Valdžia šią programą pradėjo 
vykdyti . 1949 melais, teikiant 
paramą 100 jaunų menininkų, 
kūriuos palietė II Pasaulinis ka
ras, ..panašiai kaip Amerikoje 
1930 metais veikė Works Pro
gress Administration meninin- 
kaųis ekpnomiškąi paremti. Taip 
dabar darė olandai. Tai sistemos 
unikumas. ‘ ’

Apie 2,850 menininkų gauna 
tarp 373 ir 555 guldenų kas sa-

rybai, kurią sudaro apylinkės Į 
dailininkai ir valdžios atstovai,! 
kurie nutaria ar priimt ar at
mesti darbą ir kiek reikia mo
kėti virš stipcndijcs.

Da Haes nurodo, kad valdžia
■ , moka aukštesnes kainas, negu 

kitos meno galerijos. Tas atgra-! 
sina menininkus eiti į rinką, ų

Programos tikslas yra padžti i 
menininkams, bet nėra tikslas 

Į kurti didingąjį m:ną. Pinigai 
ateina iš socialinės paramos iš 
ministerijų, bet ne iš kultūros 

sako, jog programa paskatina 11111113arijos.
menininkus ieškoti naujų ‘ke-į Pieier Ott, kuris vadovauja 
lių , kad nepatektų į komercinę programai kaip socialinės minis- 

terijos atstovas, sako: “Yra svei 
Unijos . nanai argumentuoja ka sta' 'ti platų pagrindą, kad 

menininkai dirbtų, nors jų me
nas ir nebūtų muziejinės koky-

dėl subsidijų, kad jos būtų tei
singai skirstomos. Menininkai__
jau užėmė Rijksmuseum Ams- bės”. Ir jis priduria, jog prbgra- 
terdame ir Mauritshuis Hagoje ma nedaugiau kainuoja, kaip 
praeitais metais, protestuodami paprasta šalpa. Tokia programa 
dėl pasiūlyto sumažinimo dar- pradžioje padėjo daugeliui ne- 
bų, bet reikalas buvo atidėtas. žinomų talentų, surasti tokių, 
Kultūros ministerija sako, jog kaįp jai] Karel Appel, kuris da- 
menininkai nedaro pastangų ir foar visam pasauliui yra žino- 
neturi iniciatyvos, nes pinigai mas. (Associated Press) 
vis vien ateina. Kritikai sako,! * * *
kad dauguma darbų niekam ti-| PRIERAŠAS: Vaizdinis me

nas ir jo problemos valdžiai ir 
visuomenei yra dilema, kadan
gi daugiau ar mažiau laisva kū-

figūra abejingai žiūri į žmogaus 
(ž.) iškilimą iš nieko ir... din
gimą j nieką.. Kas viduryje — 
visa tai, ką Žmogus (įsivaizda
vęs save su didžiąja’ Ž) vadina 
isto’rija ir evoliucija — paties 
Laiko nepastebima. Jam tai ne
egzistuoja. ..
Time goes you say, ah no, 
alas time stays, we go.
(Sakote, bėga laikas, o ne, 
deja, laikas stovi, mes bėgame.)

Medžių lapai atnešė savo fan
tastinėmis lūpomis šiuos Austi- 
no Dobsono žodžius nuo didin
gosios Tafto skulptūros.

Dangaus lakūs debesys prane
šė Vašingtono parkui:

“Laiko fontano” grupė pasi
pildė “Žmogumi ir likimu”...

Aš nubudau. Čikaga tebemie
gojo. ..

'tūla — žmogaus ir .Likimo 
grupė... i ■ » * ’

žmogus metasi- nežinomam 
Milžinui ant krūtinės. Žmoguje 
visos bailios viltys ir įkaitintos 
svajonės. Jame alsavimo ateiti
mi noras. Jis tik vieną didįjį Li
kimą tegali apkabinti savo gy
venimo kelyje, nes jis toks vie
nišas ir pamestas mažytėje Kos
moso dulkėje, kurią vabališki 
geografijos profesoriai iškihnin- 

’ gai vadina žeme... O Likimas, 
i aklas ar visa matantis, kaip tas 

kraterio vidurys, jei paimti jį be 
kraštų, žiūri (ar nežiūri, kaip ir 
pats marmuro gabalas, iš kurio 
mano “Likimo atvaizdas” pada
rytas), stovi kaip atskira figūra

1 ar, gal, dunkso' per viso Kosmo
so platybes ir amžius...

Žmogus pripuolęs jį apkabinęs 
p laiko, kaip dielė prie kūno, kaip 
< i meiliškas susiliejimas dviejų 
I širdžių, kurias dievai žaisdami 
| paleido prieš, viena kitą nuo 
j dviejų kalnelių, lyg vaikai su 

. (suaugusiais žaistu kiaušiniais...auKeganas į. r, . .i žmogaus žvilgsnyje, visame po- 
“ izos maldavime, — viskas; o Li

kimo išvaizdoje, visame jo pla
tume ir didume, — nieko (ką ga
lėtų žmogus — mažąja “ž” — 
išskaityti)...

i Mano Mūza patenkinta tarė: 
“Gerai padarei! —Tau Zeušas 

siunčia dovana

ČIURLIONIO GALERIJA, INC. 
atdara visą vasarą, adresu 4038 
Archer Avė. (kampas Califor
nia) . Lankymo valandos kasdien 
(išskyrus sekmadienį ir trečia
dienį) nuo 9 vai. ryto iki 4 va: 
landos popiet.

kę, o tuo tarpu geresnieji daili
ninkai negauna valdžios para-! 
mos. ,

Antros rūšies menas nėra di- ryba. Tačiau prisiima dvasinę, 
dėlė problema, bet trečios ir moralinę ir kultūrinę atsakomy- 
ketvirtos rūšies menas — labai. į>ę prieš visuomenę. Visos meno 
rimtas dalykas , sako Bertie rūšys yra tautos veidas ir reika- 
Stips^van Weel, vyriausia vaiz- lavimai labai dideli, nes ne vis- 
dinio meno skyriaus minister!-1 ]5aS) ką menininkas kuria, išlie.

j ka naujoms kartoms. Kaip ki- 
: tur pasaulyje, taip ir Amerikoje,

gerai tvarkyti. Jis priduria, kad. mokslinę menininkai ir mėgė- 
turi būti publikai skolinamas j jai, savamoksliai ir bemoksliai, 
menas knygynuose, kad žmonės - kuriems nei valdžia, nei visuo- 
domėtųsi menu ir tuo pačiu pra-j menė nekliudo veikti, bet jie 
plėstų komercinę rinką. Bet ■ neturi vadovaujamos rolės. Kita 
Robert de Haas, valdžios meno] menininkų klasė privalo turėti 
archjvų viršininkas, sako, jog j visapusišką išsilavinimą bei pa
valdžios supirktas menas pa-Į siruošimą universitete, pažinti 
kenktų komercinei rinkai. . į visuotiną meno istoriją ir 1.1.

Tada jie įsigyja mokslo diplomą 
ir laipsnį.

Nesusipratimus sudaro mėgė
jai, kurie save vadina' meninin
kais. Kaip pavyzdį galima nu
rodyti''1930-35 ekonominės kri
zės metus. Roosevelto administ
racija pravedė darbų projektą- 
Tame skaičiuje ir WPA, tai pa
rama dailininkams sunkioj būk- 

[ lėj, kurie dirbo valdžiai už at
lyginimą. Chicagoje, 14-oje gat
vėje, buvo apmokama studija 
viršuje didelio garažo. Direkto
riumi buvo paskirtas dailinin
kas Aaron Boghrod. Į studiją 
buvo priimami tik. tie dailinin
kai, kurie turėjo meno mokyklų 
baigimo diplomus. Tame skai
čiuje buvo žinomas tapytojas 
Antanas Skupas-Cooper ir aš.

Tik po kelių metų sužinojau, 
kad ten dirbo FBI valdžios 
agentas, kuris man išvažiuojant 
į Washingtoną pasisakė: “Mano 
misija baigta, sudiev”. Jis jau 
žinojo, kad aš dirbu redakcijoje 
ir valdžios pašalpos neimu.

Toje studijoje, kurią apmokėjo 
valdži-’ ir davė modelius, buvo 
gana daug politinių ginčų: ra
dikalai piovėsi su komunistų 
priešais. FBI agentas (pavardės

vaitę ($185 iki $275 JAV valiu- bet valdžios kaltė, kad negali! yra‘dvi menininkų klasės: i 
ta j,. dgf.jr apmokamas atosto------; x——11 T-'----- ' ’ ’ ’ - - - - - - •
gas, už tapybą, skulptūrą, šilk- 
sčjeeji £ litografiją.: ir kitus dar- 
būsl Ši programa valdžiai dabar 
kąinudja apie; 110 milijonų gul- 
dėriąp ($55 įhil. JAV valiuta) 
kasmet nuperkant 20,000 meno 
kūrinių.
.' iT-iūdiią, kad darbai stovi 10 
mėtų sandėlyje”, sako Hans van 
der .Sande, skulptorius, kuris 
per metus valdžiai parduoda tik 
du datbus. Bet Van der S an des, 
generalinis sekretorius, olandų 
dailininkų unijos pareigūnas, Įteikia savo’ darbus vietinei ta- 
. >ir — —-  ---------- ———— -■ ________ .

kenktų komercinei rinkai.
Stipendijoms kvalifikuoti me

nininkai turi būti tarp 25 ir 65 
metų amžiąus, turėti, mažiausią 
trejų metų meno akademijos 
mokslą ir turėti mažas pajamas.

(Time Fountain: Washington Park, Chicago)

...Ir Zeuso pasiuntinė tarė:
“Ne, tu galėsi! Tu nukalsi, 

kaip Gefestas nukala savo kal
vėje...”

“Bet aš — rašytojas... Kur 
gi man! — Toks marmuro ga
balas. .’

“Sakau, tu iškalsi žmogų Ir 
Jo Likimą... Taip man liepė 
Zeusas, mūsų visų valdovas.. .”

Ir romioji Mūza padėjo man 
ranką ant peties. Nuo to palytė
jimo pajutau kaip sujūravo sie
la, pasileido uruliais neišmaty- 
tos vizijos, aš pajutau kilimą į 
erdves, ir mano rankoje — kai 
pažiūrėjau —' atsirado nebe 
plunksna, bet skulptoriaus kal
tas. ..

na, bet jis nereiškia nei Meilės 
žviygsnio'.,. Mano skulptoriškas]' 
kaltas su isidegimu bėginėja joj A- idaWau Mfl nei
veido ryskejanciais bruožais,; , ,J J ■ .’i marmuro skeveldrų nebuvo.

M ‘ * i

Prieš mane stovėjo kalta, ką tik 
baigta grupė — su grioveliais 
išrėžtu įrašu ant pjedestalo:

MAN EMBRACING HIS FATE
(Žmogus glaudžiasi prie Likimo)
Parku tekėjo modernus auto

mobilių siūlas. Kitoj.pusėj,, prie-;
dunksojo Lorado Tafto

veido ryškėjančiais bruožais, 
bet aš pats negaliu nusakyti, 
koks jis yra. Jis — toks kaip Li
kimas. ..

Kaip vaikas bėgdamas nuo iš
gąsdinusio pikto šuns puola į su
augusio glėbį ir jau nebepasako 
“Gelbėkite, gelbėkite manei”,

A.L. DAILININKŲ SĄJUNGOS 
NARIŲ ŽINIAI i ;’

Primenama, kad ateinantį spa
lio mėnesį (data dar nenustaty- 

I ta) bus rengiama Sąjungos na- 
atgal tavo'rių rudeninė paroda/ Nebus 

. . -I džiuri komisijos. Galima siųsti 
po penkis darbus, bet kokia me
džiaga sukurtus.

Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjungos valdyba prašo narius 
nepamiršti ir pasiruošti parodai 
iš anksto. • ■ >

tik jo akys, lyg ištirpyto metalo] v .
du Štamus lašai, maldauja, fonlaMs.<; Niūri Laiko
taip žemes žmogus puola, apka
binęs, abejingąją Likimo figū
rą, su vieninteliu, pirmuoju ir 
paskutiniu — ir svarbiausiu, 
prašymu: “Išge-elbėk!. ,.”į Bet

* Likimas nė nenulenkia žvilgsnio 
Mano; alkana'ymintis veržėsi žemyn,- pažiūrėti -į žmogų (ma- 

įsikūnijirhoi kaip vulkanas okea- ža “ž”) , nors ir nekrato tarytum 
no saloj, mano drebaničos, bet tuščios krūtinės,. kad tą slieką ’ 
taikslios rankos’grdbingai ram- numesti... Tegul žmogus (vėl 
tė baltą kristalą, aš alsavau die-j— maža “ž”) jaučia nors tiek

PATS SKAITYK IR DAR KI

TUS PARAGINK SKAITYTI'
■ . i

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” !

BAI.ZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

.Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

gera proga naujiems skaitytojams I
;UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

/ CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
^Wisi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas
savo; asmenišką dėmesį, gerai, su jomis susipa-

tė baltą kristalą, aš alsavau die
vų ekstaze, ir prakaitas dausų •' saugumo — prašyti’ iš nežinia 
upeliais čiurleno mano paširy- į ar išpildysiančio Likimo... Liki- 
žusiai suraukta kakta... Tur.-Įmas stovi, kaip Laikas, kaip 
būt, nė .“Prikaltas Prometėjus’’j Vieta, pro kurią -visi buvusieji; 
neguvo taip kuriamas, su visu, amžiai ir tautos atėjo ir praėjo, j

NAU.JTEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 1 MENESIUS 
(1210 DOLERIŲ.: ;

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

v1 Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS ' ’IIPP’^ •

CHICAGO, IL 60608

’• 12 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardai______________ ___________ ______________
Adresas _ ______ ___  . - ____________________________

'• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL 
Pavardė ir vardas_______________ ______
Adresas _________________________ _____

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doh
Pavardė ir vardas__________________ :_____________________
Adresas----------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites suaipaiinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas___________________ ._______ ____________
Adresas _______________________ .______ ____________ _______

jo gigantišku išreiškimu ir ap- ir daug dar praeis... j!
imtimi. Niekas dar nebus taip,j aš gu^entu įtūžimu kuriu ir* i

kuriu statulą: žmogus Ir Liki- L 
mas. Aš pats visas prisiglau- įsa 

1 tižiau prie ’ nuolat' meno gyvybe; —- 
daugiau alsuojančio marmuro,] . 
lyg tas mano simbolis — Žemės-. 
Žmogus (kurį dievai rašd ma
žąja raide...). Taifūnai .minčių 
prabėga pro mano smegenyho 
vidaus tropiško miško lijanomis

paveiksluose ir skulptūroje, de
gęs širdimi, kaip, užsidegiau aš, 
Griaustinių Valdytojo pasiunti
nės rankos paliestas...

Žmogus ir likimas... Likimas 
ir žmogus...

Stovi jis, didingas ir rimtas, 
ir nieko jo veide neišskaitysi. 
Jis nesišypso Mefistofelio šypse-

Voiare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiai;.
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) į

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente .,

neskelbiu) visa tai sekė, užre
gistravo ir pasidarė nuotraukų. 
Jis dirbo studijoje' kaip ir kiti 
dailininkai ir niekas jo neįtarė.

Pasirodo, kad kai valdžia tom Pensas pasirinko įkurti j.o 
ka pinigus, ta. tun žinoti uz ką -
ir kam. M. Šileikis
------ --------------—------------- - i

įnirtimu neša paskui save visą

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

t KŪFESTINGAI I5PILDGMI RECEPTAI ♦ FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Reglztruotai vaistininką*

Tel. 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų nnkoj-t

AMERIKOS
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos beturiu pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina UJO.

Knygos bus išsiųstos, jei UJO čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

POLITIKA

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• . LITERATO RA, lietuvių : literatūros, meno ■ ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenštą, Vinco 
i Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 

išpintas tankumynes.. / Rodos, Rauk&o, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
visi Žmonių pasitikėjimai, kurie Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir
pražuvo, visi laukimai, kurie 
praėjo, kaip-praeina antplūdžiai 
ir atoslūgiai jūrose, staiga susi
metė praūžti pro mano galvą,

vieną mintį — -apie ‘likimą ir 
I žmogų...

Kaltas su didėjančiu įkvėpimo

manb kūrybiniu skausmų išmai- 
totą sielą,i mano kuriamoji gru
pė nuolat labiau ateina į mūsų 
pasaulį... Aš .paskutinį kartą 
atsidustu, su šniokštimu kiūti
nėję kaip dykumų^ samumas, 
prakaito karšti upeliai nubėga 
kaip paskutiniai pasitraukiantie
ji buvusios; liūties sriautai, aš 
net sukniumbu nuo nuilsimo, 
bet... mano kūrinys, Zeuso min
tis per mano ranką, jau gyvas! 
Prieš mane stovu marmuro sta

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.

ASergeantt
rv PC* CAT 

a &

M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuobraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

9 JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus tęises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms,
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NAUJIENŲ raštine atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
zyio 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vok

“Mokslininkai” tikrina laikraščių 
redaktorius

Chicagoj yra įsisteigęs “Ethic Community Service”. 
Jo centras yra 7 S. Dearborn.Duoda savo telefono nume
rį. Šios tarnybos tikslas yra patarnauti Chicagos ben- 
drumenei. Ne lietuviškai Bendruomenei, ne Kutkaus 
diriguojamai, ne Reorganizuotai JAV Lietuvių Bendruo
menei, bet visai Chicagos bendruomenei.

Šis “Etnic Community Service” nutarė patikrinti ką 
kitomis kalbomis Chicagoje leidžiami laikraščiai žino 
apie Helsinkio aktus. Dabar spauda, radijas ir žmonės 
pradėjo tiek daug kalbėti apie Helsinkio aktus/bet nie
kas nieko nežino, kuriam tikslui tiė Helsinkio aktai tris 
metus-ruošti/prieš penkis metus pasirašyti ir ką jie či- 
kagiečiams reiškia. Be čikagiečių, apie Helsinkio aktus 
kalbėjo prezidentas, Valstybės sekretorius ir buvęs pro
kuroras Griffin Bell. Į Washingtoną buvo sukviesti 300 
įvairių organizacijų atstovų, kurie apie Helsinkio aktus 
nieko nežinojo, kad pats prezidentas, Valstybės sekreto
rius Edmund Muskie ir kiti du aukšti Valstybės depar
tamento pareigūnai nežinėliams paaiškintų tų aktų 
^reikšmę ir svarbą.

Suvažiavusieji, svarbių ir turiningų kalbų išklausę, 
apie aktus prisirinkę visokiausios literatūros, parvažiavo 
ir vėl tą patį pradėjo tašyti apie Helsinkio aktus, ką jie 
rašė prieš penkerius metus. Apie aktus jie ir šiandien 
yra tos pačios numonės, kurios buvo anksčiau, pasira
šymo dieną. Šiandien jie jau nesako, kad aktus pasirašė 
Lietuvą už Judo grašius pardavusios didelių valstybių 
galvos, bet tvirtina, kad nieko gero iš tų aktų neišeis. 
Kas šiandien skaito tų pačių redaktorių redaguojamus 
laikraščius, tai apie tuos aktus žinos tiek, kiek jie žino
jo prieš penkerius metus. To meto redaktoriai perskai
tė tik Trečios Helsinkio aktų kraitelės principus, Brež
nevo atstovų pareikštus, tai apie tos kraitelės žinias ir 
šiandien teberašo.

Bet jaunimas pastebėjo, kad taip negerai. Negali
ma visą laiką sėti vienos kraitelės žinias, kada Helsinky 
buvo dar devynios kraitelės įvairiausių duomenų ir la

bai gerų tarptautinių principų. Jaunimas priėjo išva
dos, kad reikia kokiu nors būdu pateisinti vienos krai
tes sandėrį kitomis žinimis, kurių jis nematė ar norė
jo matyti.

Jaunimas nutarė ištirti ką kitakalbiai Chicagos 
laikraščiai žino apie Helsinkio aktus, juos amerikietiš
ku būdu išspausdinę, teikdami žmonėms patarimus. Etni
nių grupių Chicagoje labai daug, o žinių apie jas 
labai mažai, tai klausimo ištyrimas galTbūti naudingas 
Tai “Etnic Community Service” grupei būtų tiksliau
sia, jeigu jos paskiri mokslininkai būtų paėmę prieš 
penkis metus redaktorių reikštas nuomones Helsinkio 
aktų reikalu ir palygintų jas su tų pačių laikraščių šian
dien skelbiamomis žiniomis, tai būtų tikras ir rimtas 
darbas. Jeigu jie dar pacituotų to mete ir šios dienos 
redaktorių nuomones, į jas įsigilintų gražiai išverstų į 
anglų kalbą, jas palygintų, ir įduotų tiems, kurie tais 
klausimais domisi. Taip mokslininkai ir šiandien daro.

Bet mūsų jaunimas yra kitoks. Jis yra daugiau pa
simokęs ir gali rasti kitų būdų toms žinioms surinkti. 
Be to, jaunimas neturi laiko. Kas čia dabar sėdės prie 
laikraščių komplektų ir kopijuos Helsinkio reikalu 
skelbtas ir skelbiamas nuomones. Šios dienos moksli
ninkai apdairesni. Jie sugalvojo 18 klausimų, aiškiai 
juos trijuose lapuose surašė ir išsiuntinėjo visiems laik
raščių redaktoriams, kad redaktoriai atsakytų į klau
simus. Jeigu jie iš penkių atsakymų pasirinks vieną 
tikrą ar apytikrį atsakymą, tai galės pasakyti, kad to 
laikraščio redaktoriai turi gerą, blogą ar jokios nuo
monės neturi apie Helsinkio aktus. Savo tvirtinimui 
paremti jie turės atsiųstus atsakymus į jų pareikštus 
klausimus.

Trečiadienio, rugp. 20 d. rytą, vienas' angliškai kal
bantis vyrukas paklausė ar gavome “Etnic Communi
ty Service” anketą. Pasakėme, kad negavome. Paklau
sė, ar girdėjote apie šios tarnybos vedamą darbą, tai 
atsakėme neigiamai Jis iš: karto nustebo, kad negavo
me, bet vėliau jo nustebimas sumažėjo. -Jis suprato, kad 
mes tos anketos galėjome ir- negauti. Pasirodo, kad jie 
renka lietuviškų redakcijų žinias apie Helsinkio aktus. 
Jie norį Naujienų redakcijos žinių apie Helsinkio ak
tus ir prašė užpildyti jų paruoštą anketą. Jam paaiški
nome, kad tam tikri lietuviški “mokslininkai” Naujie
nų neskaito lietuviškomis, todėl anketų galėjo ir nesių
sti, kaip nesiunčia ir kitos frontininkų/ vadovaujamos 
įstaigos. Vyras pasisiūlė tuojau užeiti į Naujienas ir 
užnešti anketą.

Apie 3-cią v. prisistatė jaunas vyi’aš, pasivadinęs 
Algiu Šilu. Jis paliko tris lapus ir laišką, guriame aiški
namas reikalas patiekti redaktorių žinias apie Helsin
kio aktus. Jaunas vyras, kalbąs tiktai angliškai, buvo 
pasiruošęs laukti, kad redaktorius tuojau užpildytų vi
sus anketos lapus. Bet kai redaktorius pasakė, kad jis 
dar turįs apie valandą ar daugiau dirbti prie laikraščio, 
tai buvo labai nepatenkintas. Jam Naujienų atsakymas 
buvo labai reikalingas. Jis prašė būtinai atsakyti ir tuo
jau jam pasiųsti šio straipsnio pradžioje nurodytu 
adresu.

Redaktcijai atneštas raštas buvo pasirašytas Sau
liaus Cyvo, administratoriaus, o Algis šilas buvo Ur
ban Planing Rereascher... Ar Algis Šilas buvo užėjęs, 
ar kas kitas panaudojo jo vardą, tai šilą atsiprašome. 
Algis šilas būtų turėjęs ir lietuviškai kalbėti, bet atėjęs 
Vyras lietuviškai nė žodžio neištarė.

Atidžiau pasižiūrėjus į tą “Etnic Community Ser-
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NUOMONĖS IR SUGESTIJOS
P. STRAVINSKAS

(Tęsinys)
Jo vadovaujama komisija 

tą medžiagą renka, gal jau savo 
darbą ir baigusi,’bet jeigu dar 
ne, tai pageidautina, kad būtų 
nustatytas paskutinis terminas 
jai pateikti, jei kas jos dar turi._ 
Visi talkininkaukime tai' komi
sijai.

Didelis mūsų interesas, kad 
prof. Krivickas būtų įsileistas ir 
į Madrido Konferenciją, nes nie
kas jo, kaip Sovietų nusikaltimų 
aiškintojo ir teisės šviesoje ver
tintojo, nepavaduos. Kas nori 
susipažinti su jo’ kvalifikacijo
mis, tepaskaito žinias apie jį Lie
tuvių Enciklopedijoje.

IIL Siekime įteisinti VLIKą 
Lietuvos tautos atstovybe ir iš

vesti jį į tarptautinę plotmę ko
voje dėl tautos laisvės.

Būtų labai gerai, kad jis gau
tų tokį Lietuvos tautos atstovy
be pripažinimą, ypač Amerikos 
vyriausybės, jos Valstybės de
partamento, dar prieš Madrido 

•Konferenciją. Tada tuo titulu 
jis galėtų irgi veikti Konferen
ciją, kad joje būtų keliamas ir 
teisingai sprendžiamas Lietuvos 
laisvės klausimas. Kol VLIKas 
tokia tautos atstovybe oficialiai 
nebus pripažintas, sunku bus 
jam “įsipilietinti” tokiu titulu 
tarptautinėje bendruomenėje.

šiuo VLIKo teisinės proble
matikos klausimu esu tiek daug 
rašęs ir savo mintis pakartojęs, 
kad dabar čia jau nuo tos prob
lematikos nagrinėjimo susilaiky-

vice” aišku, kad ją sudarė jauni lietuviai, pasišovę teik
ti visiems patarimus apie lietuviškų laikraščių redak
torius. Redaktorių jie klausia:

“Ar you familiar with Helsinki Accords?
A. Very familiar,
B. Familiar,
C. Not familiar,
D. No opinion.”

Kitas:
“The Helsinki Accords mean legally binding 

treaty?
A. Strongly agree,

e * Agree,; t
C.’Disagree, . ,, > u- •
p/.Strdh^ly. disagree, ' > £
Bi No" opinion.” < '’ •>

Kas pataikys pasirinkti vieną iš keturių ar penkių 
atsakymų, tas egzaminus išlaikys. Bet jeigu kas nepa
taikys, tai šitas lietuviškas etninis centras pasakys, 
kad jis nieko apie Helsinkio pasitarimus nežino.

Šios tarnybos pirmininku yra Raymond Rimkus, 
vicepirmininku yra E. Paul žumbakis, iždininku— Gra
žina Kasparaitis, sekretorė Victoria Dirgėla ir Saulius 
Čyvas, Tomas Petkus, Vita Musonis ir Algis Avi
žienius. '' •

Šio centro direktoriais yra Z. J. Petkus, Dennis L. 
Gribauskas, Aldona Masilionis, Aldona Mažeika, Algis 
Paulius, M.D., Dolores Petkus, Lenardas Ragas, DDS, 
ir E. Paul Žumbakis.

Laiške jie tvirtina, kad visi tarnauja savanoriškai. 
Jų tarpe yra studentų, profesionalų, biznierių, reziden
tų ir kitokių. Bet šie žmonės yra pasiryžę tikrinti re
daktorius ir informuoti Chicaogs bendruomenę apie 
laikraščių redaktorių žinojimą ar nežinojimą.

Vyriausias šio viso biznio ruošėjas yra Saulius V. 
Kuprys, kuris tame pačiame ofise turi patarnavimo 
įstaigą Chicagoje.

Jeigu Chicagos lietuviai Sauliaus Kuprio nepažin
tų, tai gal ir Sutiktų leisti jam ruošti tokias anketas, 
bet pažįstaritieji nenorės leistis į tokias machina
cijas.

shi. Plačiau tautos-atstovavimo 
ir kartu VLIKo Mausimu esu 
pasisakęs ir savo raštų ir credo 
pirmoje knygoje “Ir šviesa ir 
Tiesa” I ir XII d. čia noriu tik 
trumpu žodžiu kviesti visus mū
sų teisininkus ir politikus šia 
Lietuvos tautos problematika 
daugiau susidomėti ir padėti 
VLlKui atsistoti ant tvirtų tei
sinių tautos atstovavimo pa-, 
grindų, nes antraip jo egzisten
cija nepasiteisina.

IV. Siekime Amerikos Lietu
vių Tarybos pilnutinio Ameri
kos lietuvių atstovavimo Valsty
bės departamente, o kartu ir 
Madrido Konferencijoje, JAV 
delegacijoje.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kaip Amerikos lietuvių organi
zacijų federacija, atstovavusi 
JAV lietuvius Lietuvos laisvini
mo reikalais nuo 1940 metų, pa
laikiusi per 40 metų nuolatinius, 
pastorius santykius, su Valsty
bės departamentu, dar 1977 me
tais per savo atstovą, jos pirmi
ninką dr. K. Bobelį atstovavusi 
ALTą ir visus Amerikos lietu
vius Belgrado (Konferencijoje, 
šiemet kažkaip Valstybės depar
tamente palikta be dėmesio. Ma
no nuomone, ji turėtų motyvuo
tu raštu kreiptis į Valstybės de
partamentą ir prašyti jį sudaryti 
jai sąlygas dalyvauti Madrido 
Konferencijoje, prie JAV dele
gacijos, atstovaujant Amerikos 
lietuvius.

Aš nenoriu čia pasisakyti prieš 
prezidento Carterio pasirinktą 
iš lietuvių tarpo jauną, greičiau- 
sįd, ę^ąr ir labai gabų lietuvį Ro
mią-Česonį; To nepatarčiau nei 
ALTaįft daryti, -*j am -savą kandi
dato siūlymu konkuruoti. Tegul 
jis lieka tose savo pareigose, tik
tai ir ALTa galėtų, šalia jo; tu
rėti savo įgaliotinį Madrido Kon
ferencijoje, prie JAV delegaci
jos. (Pabaiga)

IZRAELIS APŠAUDO.
PALESTINIEČIUS 1L

NAB’ATIJA, Izraelis. — Pa
lestiniečiai paleido aštuonis arti
lerijos šovinius į Izraelio ūkį, 
įsteigtą Galilėjos ežero gale. Pa
lestiniečiai nepataikė į izraeli
tus, buvusius tuo metu kaime
lyje, bet izraelitai vis vien nu
tarė tuos palestiniečius pamo
kinti. Nustatę, iš kurios vietos 
buvo paleisti artilerijos šūviai, 
izraelitai ją labai gyvai apšaudė.

Izraelitai yra pasiruošę ne
kreipti jokio dėmesio į Jungti
nes Tautas, jei palestiniečiai ap- 
šaudys Izraelio teritoriją.

— Parvan provincijoje afga
nistaniečiai turi apsupę Sovietų 
karių dalinį ir Sovietams nelei
džia atvežti jiems pagalbas.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Bičkovas, kiek aš žinau, nemažiau šimto 
Vyrų jau yra išdavęs okupantams, — palūkė
jęs pritaria ankstybesniems Ringaudo žodžiams, 
eidamas greta jc vietinis partizanas, vadina
mas “Atžala”.

— Jis paimti reikia gudrumu — atvirai nu- 
baudus, labai nukentėtų apylinkės žmonės. 
Grauzmanas nepaprastai jį brangina, — atsilie- 
•pia kitas.

“Ji galėjo mane atvilioti į tėvo namus tie
siai — neišdrįso. Nedavė net tikro savo adreso”, 
įsminga į Ringaudo smegenis naujas dyglis.

— Jeigu mes jo nesudorosime tuojau, jis 
sukels visą audrą, — įsiterpia dar vienas vyrų į 
nesklandu pokalbį, norėdamas ką nors daugiau 
išgauti iš Ringaudo.

Bet Ringaudas eina tylėdamas, turytum jis 
eitų visai vienas. Savo draugų pastabomis jis 
visai nesidomi. “Mano tėvas šaltkalvis, gyvena 
'r?duryje Žemaitijos...”, — net .pusbalsiai pa
kartoja jis Trenos žodžius, “štai kur toji Žemai
tija!” su pasis vkštėjimu prašnabžda dar iškreip
tos io lūpos.

Jie prieina tą vietą, kur buvo palikti arkliai; 

dar iš tolo juos pasitinka arklių sargyba. Nuo šios 
vietos jie jau galėjo pralįsti siauru taku raiti 
net iki pat stovyklos.

— Mūsų bandymas nepavyko,— trumpai pa
sako sutikusiam jį savo pavaduotojui Niaurai 
Ringaudas.

Daugiau niekam nė žodžio. Toks jo keistas 
elgesys sukelia nerimą visoj stovykloj: visi jau
čia, kad yra kažkoks pavojus, bet nė vie
nas nenori klausti — laukia, kol prabils jis 
pats.

— Šiąnakt aš tik patyriau, kad viskas yra 
tiesa, ką mums buvo pranešę apie Bičkovą 
mūsų svaigai,— nemalonios tylos paveiktas kaž
kaip nenoromis dar pridėjo Ringaudas.

— Tai ką mes su juo darysime,—nekantrau
damas paklausia Perkūnas.

— Apie tai pagalvosime rytoj. 0 dabar visi 
poilsio — prieš didelį žygį visi turime gerai pail
sėti. Bičkovas yra nepaprastai gudrus — su juo 
kova bus nelengva. Taigi — labos nakties vi
siems, — skubinasi Ringaudas, jau eidamas į sa
vo palapinę, kad neužsimanytų kas dar ko nors 
jį paklausti.

— Kas čia per paslaptys—nenori papasako
ti net kas ten buvo, šiandieną jis labai keistas, 
Ringaudui nuėjus, reiškė savo nepasitenkinimą 
Perkūnas nemažiau nustebusiam Niaurai.

Visą savo smalsumą jie tuojau nukreipia į 
Ringaudą lydėjusius vyrus, bet ir tie nieko ne
gali pasakyti.

— Mes visą laiką ištupėjome agrastų krū
muose, — taip pat nepatenkinti aiškinasi jie.

Nuėjus į savo palapinę Ringaudas nevirsta 
tuojau į samanų patalą, kaip Visuomet po 'sun
kaus žygio, šiąnakt miegas jo- nevilioja. Jis atsi
sėda ant krašto žemutės sudedamos lovelės, su
siranda gabalą žvakės, įžiebia ją ir ilgai taip sė
di, parėmęs galvą rankomis. Per jo galvą bėgo 
įvairiausios mintys, o priešais akis slenka malo
nūs ir šiurpūs vaizdai ir atsiminimai. Jo vaiz
duotė buvo taip gyva ir įjaudinta, jog viską ma
tė savo akimis, tarytum čia pat vaikščiotų ir kal
bėtų tikri žmonės. “Nejaugi?!...” prasiveržia iš 
jo lūpų tylus, skasmu persuntas klausimas. “Ne
jaugi Irena galėtų būti savo tėvo įrankiu?” . . . 
pakartoja jis jau pilną klausimą pats sau. At
sakyti į šį šiurpų klausimą jis pritrūko 
drąsos.

Pagaliau išsitraukia jis iš po, sukalto iš 
plonų berželių, stalo lagaminą, susiranda ten 
Irenos mažą atvaizdėlį, patraukia arčiau savęs, 
degančią žvakę ir ima įsiūrėti į jį, tarytum no
rėdamas atspėti sunkią mįslę. “Ne, tokios akys 
meluoti negali...” nori įtikinti pats save ir nusi
kratyti širdį drąskančiomis abejonėmis. “Bet ji 
gi melavo — slėpė, kas yra jos tėvas...”, vėl pra- 
bilsta slopindama tįkrffcė. “Ar Vilniuje jJŽskuti- 
nį, tą dieviškąjį vakarą taip pat melavo?... Jis 
nusipurto, lyg būtų pagavusi jį šalto oro srovė, 
“čia yra kažkokia. baisi paslaptis... Ir pavardė 
visai kitokia.-” • •

Pagaliu jis ima galvoti, ką jis matė pas Bič
kovą daugiau. Prisimena, kad be Irenos, buvo 
ten ir daugiau jaunų ir labai gražių mergaičių. 
“Gal ji visai nėra jo duktė...” ima skverbtis į jo 
galvą dar didesnės abejonės.

Nejučiomis prisimena jam kažkoks seniai 
skaitytas romanas, kuriame buvo labai vaizdin
gai aprašytas vienos šnipės gyvenimas. Koks ne
paprastas panašumas—juk ir ta vaidino doriau
sią ir nekalčiausią mergaitę, o išdavinėjo net to
kius žmones, kuriuos ji tikrai pamildavo. Ištai
gingas gyvenimas ir prabanga brangesni buvo 
jai net už pačią meilę.

Jis ima galvoti toliau: juk Irena taip pat kar
tais nei iš šio, nei iš to ateidavo į šokių vakarėlį 
su labai brangiu žiedu ant piršto... Pinigų ji vi
suomet turėdavo pakankamai. Seniau jam tas 
viskas nerūpėjo, bet dabar . . . “Vargingo kalvio 
duktė...” sušnabžda jis su ironija, pykdamas už 
tokį apgaudinėjimą. Paskui prisimena dar, kad 
ir kitos damos, kurios buvo pas Bičkovą, visos 
apsikarsčiusios brangenybėmis.

“Mulkis!” riktelėjo jis, širsdamas pats ant 
savęs. “Ar tai toks turi būti partizanų vadas? .. „ 
Bičkovas reikia tuojau nubausti, ir nubausti to
kia bausme, kokią jis yra užsitarnavęs. Užteks 
jam naikinti geriausius mūsų kovotojus. Pirmoj 
eilėj pareiga”.

(Bus daugiau) / _
—- _
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24. Izaijo 25:8 mes skaitome: “Jis sunaikins mirtį amžinai; ir 
Viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo kiekvieno veido”, čia turi
me labai puikų pažadėjimą. Pranašo pasakyta, kad.Dievas "atims”, 
“prarys”, arba galutinai “sunaikins mirtį” ir visas kentėjimų ir 
ašarų priežastis. Apaštalas Povilas turėjo omenyje tą patį Dievo 
pažadų, kuomet rašydamas apie Kristaus karaliavimą jis pasakė, 
kad jis turi karaliauti iki nepadės visų savo neprietelių po savo 
kojomis, ir kad paskiausiai bus sunaikinta pati mirtis. — 1 Kor. 
15:25,26.

Mirties sunaikinimu bus atimta daug ašarų, nes ji yra di
džiausia sielvartų priežastis. Pamąstykime koks bus pasaulis, kuo- 
mfet jame nebebus mirties! Kaip skirtingas bus busimasis pasaulis I 
nuo dabartinio! Tuokart nebebus ligų, nei skausmo, nei susilpnė- * 
jimo metų metams praeinant; todėl nebereikės rūpintis ir pla
nuoti apie senatvę, apie mirtį ir graborių. ,

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

TARIAMASIS LIETUVIŲ SENOVĖS 
RAŠTAS IR JO IEŠKOJIMAS

aKUMRUA IR MOTBRŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6449 Šo. Putoki Rd. (Crawford
Nodical Building) ToL LU 5-6444

„KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Program** v«4*|a

DR. PAUL V. DARGIS, 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

WaoKhMter Community klinikos 
Modicinos direktorių*

1933 S. Manbote RA, Wwtchootor, tL.
VALANDOS: 3—0 darbo dienom!* ir

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Viao* laidos iš WOPA. rtotte. 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WT1S stoues 1110—AM. bank*-

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 6062S 

Telef. 778-5374

T1L. — BĮ 3-5*93

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Woof 103rt Stroot 
Va land

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMĖTR1STAS J

KALBA LZETUVISKAI 
žtti W. 71 SL T»L 737-514$

TUrrlnt akū. Pritaiko akinius ir
“contact lenaėa” 

VaL asai auaitarim*. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

i

RADIJO iElMOS VALANDOS

Vise* pregramet Ii WOPA 
149t HL A K

Lietuvio kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
raL ryto.

V*dė|a Aldona Dauku*

Tels-j HBmleck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

— Transportacijos departa
mento pranešimu, 10 iš 11 už
sieniuose gamintų mažųjų ma
šinų neišlaiko JAV nustatytų 
saugumo taisyklių.

----------------------- ------ i
DR. VYT. TAURAS i
GYDYTOJAI IR CNIRURGA3

Sesto ^rektika, m MOTIRŲ Ilges.
Ofisas i&į WiST «te ITffllT

KNOW YOUR HEART
OFISO VAL.: pinu tatrad, tračteli

olai* 3-4 nL popiet ir kita iidkv

2*5* Wo*t ttrd ft, CMeag*. VL 6*a» 
Tolei.: PReerect 6-5*44

P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPHJAS-PBOTEZISTAS 

k Aparatai - Protezai. Med. ban- 
■ dažai Speciali papaiba kOlMM. 
> (Arch Support!) ir t L

HELP ¥OUR HEART FUND

HELP YOUR HEART 
: . v- -r" •;

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų Ir šlapumo

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200
Nuo
1914 metu

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leldlmdl — Pilna

ŽBMA KAINA

MOVING

tt hmJriy adotumę.
ANTANAS VILIMAS

Tol. 374-1M2 arba 376-5994

Midland havings *oUr- 
nauja taupymo .amu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi u 
ateivio.

Sąskaitą andraustoę 
?ki $40,000

2657 W. & STREE> 
Chicago. IL 6062 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM A v e, 

Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

Passbook Savings.

I

Prof. VACLOVAS BIRŽIŠKA
Vaclovas Biržiška ilgus metus buvo Kauno ir Vilniaus 
universitetų teisių fakulteto dekanas. Jis parašė ir at
spausdino keturių tomų “Lietuvių bibliografiją”, redagavo 
“Lietuviškąją enciklopediją”, “Bibliografijos žinias” ir 

daug rašė iš lietuvių tautos kultūros istorijos.
(Tęsinys)

Kadangi ta knyga buvusi atėju
si į Žemaitiją iš Mažosios Lietu
vos, tai čia galima būtų ieško
ti ne kokios lietuviškos knygos, 
rašytos senoviniu lietuvišku ras 
tu, bet greičiausia protestantiš
kos knygos, greta lotyniško te
ksto lotynų raidėmis spausdin
tos ar rašytos gotinėmis raidė
mis lietuviškai ar vokiškai. Tad; 
paaiškintų ir jos atėmimo prie
žastį iš ūkininko kataliko ir 
faktą, kad XIX a. viduryje jos 
negalėjęs paskaityti ūkininkas 
žemaitis, o gyvenęs darXVII a. 
jo prosenolis ją išskaitęs, nes- 
ilgi XVIII a. pusės ir lietuviš-

?a buvo Jau nuo Mindaugo lai
kų, bet rašyta ne lietuvių raš
menimis ir ne lietuviškai. Prie 
didžiojo kunigaikščio kiemo lai
komi tam reikalui raštininkai 
kitataučiai, kurie ir parašydavo 
visus raštus, tačiau irgi ne lie
tuviškai, bet ta kalba, kuri bu
vo suprantama tam, kam raš
tas buvo rašomas; taigi rusams 
buvo rašoma bažnytine slavų 
kalba, vokiečiams lotyniškai, vo 
kiškai, kartais ir ta pačia baž
nytine slavų kalba, lenkams ir 
Vakarų Europai, tame skaičiu
je ir popiežiams, lotyniškai, o 
K o h stantinopolio patriarchui 
net graikiškai (yra išsilikęs 
toks Algirdo laiškas iš 1370 m.), 
jau nekalbant apie tai,’kad žy
mi tų raštų dalis buvo tiesiog 
kaimynų falsifikuojami (pavyz
džiui, ordinas falsifikavo Min
daugo raštus, tariamai užrašiu- 

■. siūs ordinui Lietuvos žemes, ar 
j Rygos vienuoliai be Gedimino 

žinios j b vardu rašė raštus po
piežiui). b kada, painėjant vi
daus valdymui, atsirado reika
las vieną kitą dokumentą ir sa
vo žmonėms paskelbti, tai ne
kurta jokio savo rašto, bet pa
sinaudota tuo, kuris jau buvo 
dvasininkų vartojamas Lietuvos 
rytų žemėse — slavų bažnyti
niu, ir juo rašyta daugumas raš
tų. Čia jokios reikšmės neturė
jo tai, kad. absoliutinis daugu
mas žmonių, kuriems tie raštai 
buvo skiriami, visiškai jų kal-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeikai Evans

senovės lietuviai turėję ne vie
ną, bet keletą įvairių raštų, ka
dangi Grunauo raidyno neati
tinka kiti J. Basanavičiaus nus
tatomi ženklai. Nepateikė nei 
vieno įtikinančio įrodymo ir 
kunigas Juozas žiogas (gimęs 
1868 III 3, miręs 1935 IX 21), 
savo archeologiniuose straips
niuose liesdamas ir senovinio 
lietuvių rašto klausimą.
• LIETUVIAI JOKIO SAVO I bos nesuprato ir tų raštų teks-' 

RAŠTO NETURĖJO -----
Tuo būdu tenka prieiti išva- 

dą, kad ligi šiol nesurasta nei 
vieno patikimo įrodymo, kad 
senovės lietuviai turėjo savo 
raštą, ir šiuo laiku, kada dar 

kosios katalikų knygos buvo natįjų faktų nesurasta, galima 
spausdinamos gptinėmis raidė- priešingai tvirtinti, kad Jie,-to
mis. Kitą vertus, ta knyga gale- < gj" rasto visai neturėjo. Nes 
jo būti rašyta ir vadinamąja^ npskfjįai ar jis. jiems buvo rei- 
“kirilica”. gudų bažnytinės kal
bos rašmenimis, kurie oficia-

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

spausdinamos gptinėmis raidė-

kalingaš? Prieš susidarant XI 
a. pabaigoje — XII a. pradžio- 

liuose Lietuvos raštuose panai-1 jp .T.ipinvns. valstybėj vienintė- 
kinti jau XVII a. pabaigoje dari Įg sritis,, kur ir senovės lietu- 
visą XVIII a. buvo plačiai žino- j yjįįjg galėjo būti reikalingi ko

i' kie nors rašto ženklai, buvo rei
kalas žymėti metus, mėnesius, 
dienas. Bet ir tam-nėreikėjo jo
kio specialinio" kalendoriaus, 
nes galima buvo- pasitenkinti 
paprastais brūkšnių įpiovimais 
medyje,, kaip tat. pavyzdžiui, 
dar ir XX a. daug kur Lietuvo
je buvo daroma ■ kaimuose ir 
dvaruose,- apskaičiuojant atlik
tas dienas. Valstybei susikūrus, 
krašto viduje išsiversta be ko
kių nors susirašinėjimų; įsaky
mai buvo siunčiami žodžiu ar 
krivūlėmis.
Raštas tebuvo reikalingas vien 

tik diplomatiniams santykiams

kinti jau Av 11 a. pabaigoje oar į sritis^,. kĮįr ir senovės lietu- 
visą XVIII a. buvo plačiai žino-| vįįarns galėjo būti reikalingi ko
mi, nes teismuose tekdavo nuo-' 
latos susidurti su įvairiais do
kumentais, rašytais kirilica;
XIX a- jau tik istorikai tą ki- 
r linį raštą tepaskaitydavo.

Su ypatingu pamėgimu prie 
senovinio lietuvių rašto būvi-. 
mo klausimo vis grįždavo Jonas 
Basanavičius (gimęs 1851 XI 22,1 
miręs 1927 II 16) savo raštuose 
“Iszpriežasties atradimo Lietu
voje raszyto akmens” (1885),. 
“Karaliaus Mindaugo ir Didžio-: 
jo Lietuvos Kunigaikščio Kęstu 
čio žymėspaudžiai” (1913) ir 
“Apie senovės prūsų raštą ir Vi 
devuto vėliavą” (1926). Nors 
jis čia įtraukė ir medžiagą, ras
tą monetose ir antspaudose, bet 
pagrinde kartoja vis tas pačias, 
iš Grunauo ir Narbuto imtas ži- ’ 
nias, ir nors kruopščiai ir sąži
ningai parinko visą galimą me 
medžiagą, ir jis nesugebėjo pa
te.kti nei vieno įtikinančio įro
dymo. Bet net ir senuosius įro
dymus jis faktiškai prieš savo 
norą sugriovė, nes, priimant jo 
visus įvairiu laiku paskelbtus 
senovinio lietuvių rašto buvimo 
įrodymus, tektų prileisti, kad

; to negalėjo paskaityti: senovės , 
Lietuvoje,- kaip anuo metu ir 
visuose kituose kraštuose, raš
tingi. tebuvo raštininkai ir dva
sininkai' — katalikų ir pravos
lavų kunigai ir vienuoliai, ku
rie dažniausia ir ėjo raštinin
kų pareigas. Jie patys tuos do
kumentus' ir kitus raštus rašė, 
prireikus patys juos ir skaitė, 
o nei valstiečiai, nei bajorai, 
nei! pagaliau patys valdovai ne
mokėjo nei skaityti, hėi rašyti; 
jų įrankis buvo žagrė ar kar
das, bet ne plunksna. Parašo 
vietoje tiek valdovai, tiek stam 
besnieji didikai dėdavo savo 
asmeniniais, i n d ividualiniais 
ženklais; kad to antspaudo ne
galima būtų vėliau klastoti ir, 
įuo pasirėmus, gaminti naujų 
dokumentų be jo savininko ži
nios, jo savninkui mirštant, 
antspaudas buvo sudaužomas 
ar laidojamas kartu su miru
siuoju. Dėl tos priežasties tarp 
ko kito taip maža iš senovės lai
kų teišliko autentiškų antspau
du.

Pagaliau, jei tarsime, kad 
koks dokumentas buvo ir lietu
viškai parašytas, tai ir čia, grei- 

, .. . , , . . . > čiausia, pats raštininkas jį rašėsu kitomis valstybėmis palaiky-1 r
ti. Tokiu susirašinėjimu nema- (Nukelta į šeštą puslapį)

EUDEIKIS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

CHicagoe
Lietimų

Laidotuvių
Direktorių

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

4 5 Mrings 
(Minimum $500) 

Certificate

MARIJA ANDRIJAUSKIENE
(PAGAL TĖVUS YURKSAITĖ)

Mirė 1980 m. rugpjūčio 20 d., 12:10 vai. popiet. Gimusi 
Lietuvoje, šakių apskr., Slavikų valse., Aukštosios kai iii ė.

Paliko didžiai nuliūdę: krikšto sūnūs Jūozas Lisfiinailis 
su šeima, gyv. Michigan valstijoje, giminės — Yurgaičių 
šėiiiia, Stūslcr šeima, Jonas Markevičius su šeima, gyv. Ka
lifornijoje, ir Juozas Markevičius bei kiti giminės, draugai 
ir pažįštstfiū. Liėtūvoje liko brolis Petras Yurkšas, jo žmona 
Anelė, jų šeima ir kitų mirusių brolių šfeinios.

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno postui, 
Amerikos Lietusių Piliečių Pašalpos klubui, Čikagos Lietu
vių Suvalkiečiu draugijai, L'pytės Draugiškam klubui, Mar- 
ąubttc Parko Liętbvių Namų Šavininkų otganižacijai, šakiui 
Apskr. klubui, Johtškicčių labdaros ir Kultūros klubui iri 
Žagarės klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 Sis.I 
Western Avedti^ Chicago. I

šeštadienf, rtlgpiūčfo 23 d;, !l vai. ryto bus lydima iš kop I 
tyčios į šv. M. Marijos Gitnimo parapijos bažnyčią, o po ge-l 
dulingų pamaldų bus laidojama Šv. Kaziniiero Liet, kapinėse.!

Visi a.a. Marijos Andrijauskienės giminės, draugai ir pa-| 
žjstftmi huoširdŽiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti! 
jai paskutinį įiaiamavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
brolis, krikšto sūnus, giminės. j

Laidotuvių direktoriai Jonas G. Evans ir Stasys Evans.I 
Tel. RE 7-8600.

■MH

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YAxd* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.; YArds 7-1,38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, TIL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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MŪSŲ SPAUDOJE '

i.

Namai, žemi — Pardavlnwri 
REAL ESTATE FOR SALE

REAL ESTATE

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ’•

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

NmmI, Žemi — P«rd*vlmui
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L* .
MUTUAL FEDERAL SAVINGS , 

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel Virginia 7-7741

RAGINA STOTI J LITUANISTINES MOKYKLAS
Los Angeles Šv. Kazim iero pa

rapijos klebonas prel. J. Kučin
gis, mokyklos direktorius V. Pa
žiūra ir Tėvų komiteto pirminin
kė R. Vitkienė, taip pat LB apyg, 
pirm. R. Dabšys, L.A. apyl. pir
mininkas R. Bužėnas ir Santa 
Monica apyl. pirm. inž. M. Ke- 
valaitis išleido atsišaukimą, ra
ginantį tėvus leisti savo vaikus -formacijų

rudens prie šeštadieninės mo
kyklos veiks ir speciali klasė ne-« 
mokantiems lietuvių kalbos ir 
vaikams ir suaugusiems. Prašom 
pasinaudoti šia puikia proga.

šeštadieninėj mokykloj moks
las' prasideda rugsėjo (Septem
ber) 13 d. 9‘vai. ryto.

Norintieji gauti daugiau in- 
_ j prašomi skambinti 

į lituanistinę mokyklą ir duoda- J mokyklos^vedėjui 1-714-533-1284
mi reikiamą informaciją. Atsi
šaukimas atspausdintas parapi
jos biuletenio 12 numeryje:

“šie metai yra lietuviškos šei
mos z metai. Todėl LB švietimo 
Taryba ir JAV LB Krašto valdy
ba, kartu su šv. Kazimiero šeš
tadieninės Mokyklos vadovybe, 
kreipiasi j visas lietuvių šeimas, 
pagindami leisti savo vaikučius 
3 šią lituanistinę mokyklą, kur 
jie išmoksta lietuvių kalbos, 
draugauja su savo tautos vaikais 
jr dažnai .vėliau sukuria, lietu- 
jviškas šeimas. Yra liūdnas 
faktas, kad lituanistinių mokyk
lų mokinių skaičius mažėja ir 
taip daug gražaus mūsų jauni
mo žūsta svetimųjų jūroje.

Mes esame maža grupė šiame 
krašte. Todėl kiekvienas lietu
vis yra mums brangus ir jo nu
kritimas nuo savo tautės yra la
bai nuostolingas • ir žalingas 
mums išeiviams ir kovojančiai 
mūsų Tėvynei. Todėl yra pats 
laikas mums visiems susirūpinti _  p - —
įnūsų jaunimo likimu, kad jis Wintonbį’ Mano^KoonSelA

arba Tėvų komiteto, pirmininkei
511-1644.” . K. Petrokakis

— Stasio Butkaus šaulių kuo
pa Detroite, padėkos ženklan ųž 
propaguotus renginius, paskyrė 
Naujienoms $15 auką ir ją at
siuntė per kuopos iždininką 
Juozą Augaitį. Dėkui valdybai 
ir visiems tos kuopos šauliams.

— M. Ragauskas iš Hamiltono 
kartu su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė $5 auką. Dėkui. 
Taip pat dėkui Ontario provin
cijos tautiečiui, parėmusiam 
Naujienas bei jų platinimo vajų 
ir užsisakiusiam dienraštį treč-J- 
daliui metų, šį laikotarpį jis lai
ko susipažinimu, todėl pavardės Jame kun. dr. J. Prunskis rašo 
prašė neskelbti.

— Pranė Mituzienė, esanti

nedaro. Jos kovoja už Lietuvos 
išlaisvinimą.” 1 
ir už auką.

__ ALTos informacijos direk
toriaus kun. dr. Juozo Prunskid 
laišką dėl reikalavimo grąžinti 
kartu su tėvais 12 metų Walter} 
Polovchak ir neardyti šeimų at
spausdino Chicago Sun-Times 
dienraštis antradienio laidoje.

1

dicija, iš dalies gryna fantazija. I 
j Senovės lietuvių tirybai taip 
pat nebuvo reikalinga jokio raš 
to. Visas painusis senovės lietu-' 

' vių tikybos santykių sutvarky
mas, kuriuo vertėsi senesnieji 
istorikai, buvo tik grynas jų

• vaizdluotės padaras. XVI a. ra- 
, šytojų nukopijuotas iš katalikų 
i bažnyčios organizacijos ir pas

kiau XVI-XVII a. kitų iš1 jų pa
kartotas. Bet tikriesiems žy
niams, krivėms ir kitiems seno
vės l.etuvių tikybos atstovams, 
kurie veikė ar buvo žinomi tik 
vieno kaimo ar nedidelės apy
gardos ribose, nebuvo jokio rei
kalo susirašinėti nei savo tar
pe, nei su tikinčiaisiais. Jei 
krikščionių tautoms rašto rei
kalą iškėlė paprotys bažnyčiose 
skaityti atskiras šventraščio da
lis, tai nekrikščioniškoje Lietu
voje panašaus reikalo nebuvo.

Iš Liet- Metraščio

apylinkės valdyba rengia links-

Stalinas ir graužikas
Užsienio dipldmatams daly

vaujant, Stalinas paliepė Krem-
Dėkui už laišką mą gegužinę rugpjūčio 31 dieną ]juje parodyti ilgą ir nuobodų

.-.' c1: J;_Č;iU"inSk^^Ody^°’ sovietinį kuitūrinį filmą “Vėbrų!
- - ’ gyvenimas”. Filmą rodant, jis 

ir blogam orui esant. Smulkesnė plojo kaip pamišęs; Tad vienasl 
infnrmppiiji cnaici^Vimpo Vo. , .. . , , . . 'i viasuomis pasiteiravo tokio entu-ji 

ziazmo pagrindo.
— Taip, branguti, — atsakė

je,- St. John, Ind. Gegužinė įvyks gyvenimas”. Filmą rodant, jis

informacija, susisiekimas ir ke
lių nurodymas gaunamas Cice
ro ir Marquette Parko R. LB 
valdybo'se. Narius ir svečius vai-j Stalin";i man Vėbras pataika, 
dyba kyiečia gausiai dalyvauti, j žinote— jis graužia, ir grau

žia — ir yra labai kantrus.(Pr.)

» LIETUVIŠKAS RESTORANAS su ; Z 
iamu ir įrengimais Marquette Parko ' 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
oirkimo sąlygos. y ]
» 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 

ii šeimoms.
j » MŪRINIS BUNGALOW Brighton U 
1 ?arke, 15 metų. Reikia skubiai par- 
i| duoti. Neaukšta kaina. .

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai *r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. : 
Tel. 927-3559

neliktų be lietuviško auklėjimo 
jr be savo kalbos mokėjimo. Rei
kia pasidžiaugti, kad daug lie
tuvių šią savo pareigą supranta 
ir brangina šią lietuvišką mo
kyklą, nežiūrėdami net tolimo 
kelio, nepatogumų ir nuovargio’. 
Jie žino, kad šis jų vargas atneš 
didelę naudą jo šeimai ir, užau
gę vaikai, bus jiems dėkingi už 
šią pastangą. Tad visi pasekite 
šių tėvų kilniu pavyzdžiu.

Tad tikimės, kad šis mūsų pra
šymas atneš reikiamų vaisių, 
kad visi tėvai nuo šio rudens da
rys viską, kad jų vaikučiai lan
kytų šeštadieninę mokyklą.
\ Be to, pranešame, kad nuo šio

kad Sovietai, tremdami į Sibirą, 
prievarta atskyrė tūkstančius 
vaikų nuo savo tėvų.

— Vladas Šakalys, 38 m. op
tikas, pabėgo pro Suomiją į Šve
diją ir paprašė politinės globos.

Conn., pratęsdaina prenumera
tą, parėmė Naujienų leidimą $5 
auka. Ta proga ji tarp kita taip 
rašo: “Gaila, kad daugiau nega- Jis priklausė žmogaus teisių 
liu atsiųsti, kiek vertėtų labai gynimo organizacijai ir yra pa- 
geram laikraščiui, duodančiam sirašęs raštą, kad būtų atšauk- 
faktus iš lietuviško gyvenimo ir tas Hitlerio ir Stalino paktas dėl 
rašančiam apie daromas skriau- Pabaltijo okupacijos, 
das pavergtiems lietuviams. Ne -------------------
bendradarbiauti ir tiltus statyti LINKSMA, ĮDOMI GEGUŽINĖ 
reikia, bet kovoti prieš okupan-. , - J .
tą, kaip kovoja ten pavergtos Lietuvių Ę-nės (R) Čikagos 
Lietuvos lietuviai. Kai kurie mū- ir
sų mandrociai, nenorį pasidalin- iVŠ’ks š..m.
ti darbais išeivijoje, mielai dali- rugpi^j4-d.;.sekmadienį, Vy- 
nasi su okupuotos Lietuvos tau- salėje.-'Pradžia 12 val._ Bus
tiečiais: jūs kovokite, o mes 
bendradarbiausime. Naujienos lo

TARIAMASIS LIETUVIŲ 
SENOVĖS RAŠTAS IR 

JO IEŠKOJIMAS
(Atkelta iš penkto puslapio)

— George Bush ketvirtadienį! 
įtikinėjo Kinijos vadus, kad ne 
bijotų naujos JAV vyriausygėsJ

j jei Reaganas laimės.
- J

vieninteliu jam žinomu lotyniš- ■ 
"kai gotiniu, o ne kokiu specia
liai tam reikalui sugalvotu lie
tuvišku raštu. .Bet ir tokių raš
tų mės apskritai nežinome, nors 
vienas kitas mūsų laikų falsifi- 
katorius ir bandė sukurti, pa-

Jupzo šmotelio
: ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma 
įddmi 250 puslapių knyga, su-

ir

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS ■ 

4645 So. ASHLAND AVI ?
523-8775 s

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

. Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ........ ....... ................. .................

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__ __ _________

Minkštais viršeliais, tik_________ ___
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik.......
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant Si persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

A. kD,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE z
yra seniausih, didžiausia ir turtingiausia lietrvia Eraternalmė or- 

ganirxclja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metiny

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuoi 
darbus dirba,

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

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

SLA—kuopu vyrą visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėa 
į savo apylinkės SLA kruopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreipti* ir tiesiai t SLA Centrą:

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

307 W„30th St.
Th. am 543 -ai*

skanių Užkandžių,. gėrimų, fantų 
šaltinis ir tikrai puiki p. Venc
kaus muzika. Maloniai kviečia
me visus dalyvauti.. x

/ GEGUŽINĖ \
R. LB Blast Chicago, Indiana

vyzdžiui, Gedimino lietuvišką į. krauta, autoriaus troboje.
I Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

is.! skirsnelių mėgėjai, prašomi at

miesiems Lietuvos1 • kunigaikš
čiams būtų atėjusi galwn gin
tis savo ' žygius dr valdyna^ įp
rašyti kokioje, nors kitikėje. 
Tiktai D. L. K..Vytauto laikais, 
matyti, jo užsakymu,, buvo gu
diškai. surašytos. pirmos Lietu
vos kronikos, rašytos ne-pasirė
mus kokiomis senesnėmis .kro
nikomis, bet. pasakojimais^ tra

aktą, apie Vilniaus įkūrimą, bet j 
ir,jį parašė Įotyniį.^ 
Taip pat neišliko žinių,

I / SIUNTINIAI Į LIETUVA
į < MARIJA'.NOK

2603 We»t 69th St, Chicago, AL 60629 • TtL WA 1
Dideli* paiirinkimaa gero® rūilea įvairių prekiįj. i 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

<<’ Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, DI 60629. — TeL WA 1-2737

V*

NEIGHBORHOOD 
realty gsoup

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.- - -5

FETINGJŠ CONSTRUCTION / 
7152 So. Kediie Avenue 

TeL 776-8505
Well help you moke the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

tuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet km 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. "

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avę,
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai. ;
■ _ .__ ________ T_____ f

Į /irs 500-tai namų pasirinkimui 
j BUDRAITIS REALTY CO.

į 6600 S. Pulaski Road
Tel. 767-0600

Independently owned and operated

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dam 

padėti teisininko Prano ŠUL( 
paruoštą, — teisėjo AlphonS' 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi- 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

\ REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto ribų

GET RELIEF 
FROM CONSTIPATION 

WITHOUT 
SPASMS OR CRAMPS

RęgutoL
STOOL SOFTENER’

h« l'«)

MISCELLANEOUS 
< Įvairi}* Dalykai į

I* H L’l
1981 TRAVEL TRAILER

35 foot PARK MODEL Air 
never used, luxurious, guaran 
teed. Original cost $11,000. Mus 
sell, unusual circumstances — 
$6,600. Call 736-8034

RENTING IN GENERAL ' 
Nuomos

BRIDGEPORT — 4 room basemen' 
apartment for rent Heated & hot wa 
ter. $135 monthly.

Call after S P.M. 839-8597

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS
Nėra darbo permažo. Visus paimu.

Iš lauko ir vidaus.
Kainos labai prieinamos. J

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenue.

Tel. 523-0383

V

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tai. REpublie 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
;Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 

; Atlanto kranto, gražioje Palm 
:3each apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
•ar bet kokia nekilnojamo turto 
ynvestacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasiruošęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

VYRESNIO, ar pensijos amžiaus vyru 
išnuomojamas dviejų kambarių butai 
su baldais 1-ajame aukšte Brighter 
Parke, 4435 South Campbell Avenue.

Tel. 376-9843

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplawood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agenl —<
3208 ft W. 95th Si j® 
Evarg. Park, 111.
60642, - 424-8654

Stale Farm F«re and Casualty Company

RESTAURANT HELP
FULL TIME

• COOK
• SHORT ORDER COOK
• UTILITY WORKER

Go'od starting salaries, excellent 
.vorking conditions and generous 

discount on purchases.
Apply at restaurant, upper level, 

10 AM through 4 PM, 
Monday through Saturday.

CARSON PIRIE SCOTT

230 Yorktown 
Lombard

equal opportunity employer m/f

- “■»
ADVOKATŲ DRAUGIJA

VALDEMARAS BYLAITIS 
ir VINCAS BRIZGYS

Darbo valj nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

i

*
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 

iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 
0 vai. ryto iki 12 vai. d. 

Ir pagal susitarimą.
Tel 776-5162 arba 776-5163

2649 West 63rd Street
Chicago, Hl- 60629

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

1 6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Friday, August 22, 1980




