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VYBE PAĖMĖ VALDŽIATURKU KA
2 IZRAELIS IŠTRAUKIA OKUPACINĘ

y GAZOS MERAS TAI LAIKO IZRAELITŲ 
’. - < -MANEVRU ILGAI OKUPACIJAI

i Dar neprasidėjus- deryhcfms ■
.su Egiptu dėl palestiniečių savi- ČILĖS GYVENTOJAI PASITIKI 

DABARTINE VYRIAUSYBE

SANTIAGO. — Ketvirtadienį 
Čilės gyventojai balsavimu iš
reiškė pasitikėjimą dabartinei 
karinei vyriausybei ir preziden
tui gen. Augusto Pinochet, taip 
pat priėmė naują konstituciją. 
Tuo balsavimu arba plebiscitu j 
gen. Pinochet patvirtinamas pre 
zidentu iki 1989 metų su teise 
likti prezidentūroje iki 1997 m.

Balsavo apie 6-75 milijonai tu
rinčių-teisę balsuoti. Iki suskai
čiuota 59% balsų. 2.23'mili jonai 
arba 69% balsuotojų pasisako 
už naująją- konstituciją. Paskel
bus dalinus balsavimo rezulta
tus, minios džiūgavo Santiago 
gatvėse, o mašinos leido-signa
lus. 5

Laike rinkimų išsišokimų ne

valdus, Izraelis pradėjo savo 
okupacinės kariuomenės , ati- 
trąukimą iš Gazos srities. Tuo 
norimą išbandyti palestiniečių 
autonomijos veiksmingumą ir 
pajėgumą tvarkyti reikalus.

'Paviršutiniškai įžvelgiant, vis
kas atrodo gana gerai, tačiau 
Gazos meras Rashid Shawa vra 
kitos nuomonės. • Atsitraukdami 
savo, okupacines jėgas, izraeli
tai nepalieka policijos ąf kito
kios ginkluuotos -pajėgos. Esant 
tokiai padėčiai, lengvai galima 
atspėti’ autonomijos žlugimą, 
ries arabas kovos su arabu ir bus 
visuotinis, chaosas. Izraelitai 
nori tik pakeisti pasaulio nuo- 

’■ inonę, to-vėliau grąžinti okupacię 
nes jėgas, ' ;

Praeitą savaitę' Gazos merą 
- Jankė- buvęs Izraelia -Aižsienioa., , ■ ■ . . . . v- „ buvo, bet pnes juos demonstra' reikalų mmistens Moshe Daya- - ■ -

nas ir pareiškė,’ kad autonomi
ja bus įgyvendinta laike trijų 
mėnesių. Taip pat bus atšaukta 
100 civilių okupacijos pareigū
nų, gi likusieji; 50? bus palaips
niui atšaukiami; į>o;4 mėnesių.
Pereinamame;. laflcotarpyj e vi- 
šūš reikalus tvaękys okupacinių 

. jėgų paskirtas generalinis; direk
torius, šifkuriuo’ Shawa bežada 

' kbopmipti'. ' i' -2 < J f 
.Betliejaus meras Elias Frei j 

palaiko Shawos nuomonę ir pa
reiškė," "kąd nekoordinuotas "ir 
vienašališkas kariuomenės iš
traukimas, nepalikus policijos, 

K sukels chaosą. ,'<f. -
Palestiniečių autonomijos de

rybos taip Egipto ir.Izraelio 'ap
ima ne lik .Gązds sritį* bet ir 
vakarinį Jordano upės krantą.

IflIBio

Patys naujausieji karo lėktuvai raižo Amerikos ir Europos 
padanges, įpareigoti jas ginti.

■

f Jg

cijose buvo areštuota virš 100 
žmonių. Gen. Pinochet nuvertė 
komunistinę Salvadore Allende

į KARTĄ GREITO^.
fPAGĄ^į^VAGI^'^^ 

CHICAGO, Ill. ‘ŠėDu Chica^
•’ ■ -V -

gos lęngvo pasipinigavimo meis
trai, teėję-bėdos vagiliauti Chi
cagoje, nuskrido- apsidairyti,-ar 
jie nebus ląimingeš.ni Anglijoje. 
Jiedu nųskrįdd į Londoną, porą 
dieną paslinkinėjo po miestą ir 
priemiesčius^ susirado brange
nybių Jcrautuvę-įr nutarė ją ąp- 
valyt^ Tais męirt?ąis buvo Je
rome Ščališe ir Rachel,
abu 42 mėtų amžiaus, gyvenan
tieji Skokie priemiestyje.

Jiedu nusisamdę autonįpbilį. 
visai dienai. Privažiavo prie

NEW YORKE NUŠAUTAS
CASTRO KUBOS ATSTOVAS

KUBIEČIŲ.GRUPĖ “OMEGA 7” PRISIPAŽINO, KAD JI 
t-'' -'NUŠOVUSI FELIX GARCIA-RODRIGUEZ

. — Karo aviacijos vadovybė | brangenybių krautuvės. Į ją įėję 
apeliuos Distrikto -teisėjo nutari-1 įsakė visiems žmonėms sugulti 
mą įniiniti į aviacija Sgt. Leo
nard -Matlovich, prisipažinusį 
homoseksualą. Jis buvo atleis
tas 1975 m..

— Naujasis Kinijos premjeras 
Zhao .Žiyang pareiškė, kad bus 
reformuojama ekonominė struk 
tūra, duodant daugiau pasireikš
ti, fabrikų bei dirbtuvių dir
bantiems valdyme ir planavime.

—~ Sovietų valdžia leis Lenki
joj darbininkams turėti nepri
klausomas unijas ir nesiūs ka
ri tiomenės į Lenkiją.

ant žemės, o jie patys susižėrė 
brangenybių, veik pustrečio mi
lijono dolerių vertės. Už poros 
minučių vėl sėdo į samdytą ma
šiną ir po kurio laiko' jau pasiekė 
Londoho aerodromą, iš kur at
skrido į O’Hare aerodromą.

Londone liudininkai pranešė 
Scotland Yardo agentams apie 
automobilio leidimo numerį. 
Pagal jį susekta, kad jie gyveno 
Chicagoje, nes mašiną išnuomo
dami jie davė tikrus vardus ir 
adresus. Kada jie grįžo į Chica- 
gą? policija jų jau laukė. Jie su 
savimi neturėjo jokių ginklų ir 
nesipriešino. Brangenybių su sa
vimi irgi neturėjo'. Manoma, kad 
iš tendono susitarė, jog kas nors 
vėliau atsiųstų.

NEW. YORK, N.Y. — Ketvir-; 
tądien® naktį nepažįstami žmo- 
nėsf paleidę kulką Į pakaušį, nu
šovė Fidel Castro atstovą Felix 
Garcia Rodriguez.

F. Garcia R ėdri guze. buvo dik
tatoriaus Fidel Castro atstovas 
Jungtinėse Tautose. Policija nu
statė, kad nepažįstami asmenys 
iš tolo važiuojančiame automo
bilyje sekė Castro atstovą prie 
Jungtinių Tautų.

Policija nustatė, kad Garcia 
Rodriguez važiavo tirštai apgy- 
vdritaT'didelio trafiko New Yor- 
ko gatve. Iš kitopravažiuojančio’ 
automobilio jam buvo paleista 
kulka į pakaušį. Jo vairuota 
mašina 
trenkė 
Mašina 
merį.

Kurį

pasuko į šaligatvį ir 
į pastatytą automobilį.
turėjo diplomato nu-

Kuri laiką vėliau kovotojų 
i grupė už Kubos laisvę, besivadi
nanti “Omega 7”, pranešė poli
cijai, kad ji “sūsidorcijusi” su 
Kubos atstovu. Vieną užpuolimą 
ji padariusi šių metų kovo mė
nesį, o antras padarytas praeitą 
ketvirtadienį. Jis taip pat pra
nešė, kad Raul Roa, Kubos am
basadorius Jungtinėms Tautoms, 
susilauks tokio pat likimo.

TUSIA KOVĄ DĖL 
LAISVŲ UNUŲ

VARŠUVA, Lenkija. — Nauja 
lenkų vyriausybė yra prižadėju
si streikavusiems Lenkijos dar
bininkams dubti visas lengva
tas, kurias pasitarimų metu val
džios atstovai prižadėjo pildyti. 
Dabar aiškėja, kad dabartinėje 
Lenkijoje yra komunistų valdo
mų unijų. • .

Vyriausybė rengiąsi patenkin
ti tiktai streikavusių darbinin
kų reikalavimus, kas liečia ne
priklausomas unijas, bet tose 
unijose, kurias dar valdo komu
nistai, vyriausybė duos dar di
desnes lengvatas, jei darbinin
kai nebėgs iš komunistų valdo
mų unijų.

Streikavusieji darbininkai su
sirūpinę, kad tuo nebūtų siekia
ma jiems pakenkti ir pasiryžę 
toliau tęsti kovą dėl laisvų uni
jų visiems Lenkijos darbinin
kams. ■

NUGRIOVĖ SHERMAN 
HOUSE VIEŠBUTĮ

CHICAGO, Ill. — Miesto cent
re, prie Clark ir Randolph gat
vių sankrvžos, visai netoli senų 
savivaldybės rūmų, 1910 metais 
buvo pastatytas 19 aukštų Sher
man House viešbutis.

Minėto viešbučio - salėse ir 
kambariuose ilgus metus buvo 
ruošiamos Demokratų partijos 
konvencijos ir įvairiausi parti
jos vadų pasitarimai.

Minėtas viešbutis jau nugriau
tas. Guli didžiausias plytų ir lau
žo kalnas. Namų griovikai turės 
išvežti plytas ir išvalyti gilų ce
mento rūsį.

ATSARGIAI SU RUSIŠKO
MIS DOVANOMIS

NEW YORKAS, N.Y. — Vie
na lietuvė šią vasarą buvo nu
važiavusi pavergton Lietuvon, 
nuvežė dovanų, o išvažiuojant 
gavo labai gražią, komunistinė
je Lietuvoje gamintą dovaną. 
Buvo geriausias lietuviškas me
dis ir labai gabios lietuviškos 
rankos. Medžio raižinys buvo iš
dabintas nedideliais gintaro ga
baliukais. Amerikoje tokį me
nišką medžio darbą galėtum nu
pirkti už $30.
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IŠVAIKĖ PARLAMENTA, SUĖMĖ 
PREMJERA SULEYMAN DEMIREL • <

VISAME KRAŠTE PASKELBTAS KARO STOVIS, 
UŽDARYTOS VISOS SIENOS IR AERODROMAI

ANKARA, Turkija. — Turki
jojsaugumo taryba, vadovauja
ma generalinio štabo viršininko 
ir dar trijų generolų, paskelbė 
visame krašte karo stovį, palei
do parlamentą, suėmė premjerą 
Suleyman Demirel ir 142 vals
tybės pareigūnus, užimančius 
atsakingas valstybės įstaigų vai-1 uz> ^“7^7 11 , . Į no bei kitas sąskaitas. Mula Cho-

REIKALAUJA CHOMEINI 
SUMOKĖTI NUOMĄ

Irako pilietis, namų savininkas 
Mohammed Ghazi Sharba, reika 
lauja Najaf xeisme mulą Ruhol- 

Į lah Chomeinį sumokėti $3,500 
už nuomą ir už elektros, telefo-

dymo pareigas.
Turkijc's kariuomenės štabo 

viršininkas gen. Kenan Evren 
pareiškė, kad vyriausybė buvo 
nušalinta be kraujo praliejimo. 
Visose Turkijos provincijose 
paskelbtas karo stovis. Pirmo
mis ryto valandomis turkų ka
riai užėmė visas svarbesnes sos
tinės valdžios įstaigas. Buvo už
imtos radijo stotys ir televizijos 
centras. Buvęs premjeras Su
leyman Demirel buvo atvežtas 
į kariuomenės štabą, patirta jo’ 
.nuomonė apie Saugumo tarybos 
padarytas ^pakaitas, jam duotos 
instrukcijos ir paliktas nąmų 
arešte, kad karinė vądovybę vi-( 
suomet galėtų jį pasiekti, jeigu 
kiltų reikalas. 
.. į. *'

Dešiniųjų*, ir kairiųjų ękstrę- 
mistų kpvoš, sunki ekonominė 
padėtis, pą-rlamento narių nepa

meini skunde vadinamas Persi
jos valdovu, gyv. Qom, Irane.

Chomeini Najaf provincijoj 
gyveno nuo 1963 iki 1978 m., kol 
išvyko į Paryžių ir pradėjo ak
ciją prieš Irano šaha ir jo v£l-

— Prez. Carteris, popiežius 
Jonas Paulius II ir Ispanijos ka
ralius Juan Carlos nominuoti 
Nobelio taikos premijai. Premi- 
ja-bus paskirta spalio 13 d. Ki
toms Nobelio premijoms yra 66 
kandidatai-

Įstatymų griežtumu.
Turkija yra padalyta j 67 pro

vincijas. Iki šicf meto karo sto
vis jau buvo paskelbtas 17 pro
vincijų. Visos šios provincijoš 
yra Irano pasienyje. Prasidėjus 
neramumas Irane, turkų vyriau-

jėgumas baigti tarpusavio gin-jsybė paskelbė karo stovį visa- 
čus privertė Saugumo tarybą j me pasienyje. Paprastai, pasie- 
imtis prienionių taikai krąštuiinyje gyvenę kurdai laisvai per- 
grąžinti. Pastaraisiais penke-1 eidavo sieną ir pasimatydavo 
riais metais Turkijos dešinieji su kitoje valstybėje gyvenan- 
ir kairieji krašte nužudė 4,000 
Turkijos visuomenės veikėjų. 
Prieš 3 mėnesius Turkijos sau
gumo taryba pasiuntė krašto 
prezidentui -raštą, kuriame jis 
buvo įspėtas apie musulmonų 
vartojamas' žudymo priemones 
Turkijoje, bet premjeras Demi
rel atsisakė vartoti griežtus me
todus nusikaltėliams bausti. 
Jis reikalavo, kad kiekvienam 
suimtam žmogui būtų praves
tas tardymas, nustatyti faktai, 
apklausinėti liudininkai, o tiktai 
vėliau daromas sprendimas.

Saugumo taryba, paleisdama 
parlamentą, atėmė iš parlamen
to narių neliečiamybės teisę. 
Prievartos veismuose įsivėlęs 
parlamento narys bus traukia
mas teisman ir baudžiamas visu

čiais pažįstamais ir giminėmis. 
Turkai, paskelbę karo stovį, už
darė sieną.

Oficialus pranešimas dar sako, 
kad karo teismai griežtai baus 
bet kurį teroristą, turintį gink- 
klus ir žudantį ar bandantį nužu
dyti musulmonų tikėjimo atsto
vus. 'Baus ir kairiuosius teroris
tus, priklausančius įvairioms 
komunistinėms atskaloms ir žu
dančius savo politinius priešus.

Karinė vadovybė uždraudė 
politinėms partijoms puoselėti 

Į neapykantą kitoms grupėms. 
Karo stovis galios tol, kol kraš
to gyventojai nustos naudoti te
roro veiksmus savo tikybos ar 
politikos skirtumams išlyginti. 
Kariai įsakė atiduoti visus gink
lus vyriausybei.
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KALENDORĘLIS

Rugsėjo 13: Vilfreda, Jonas 
Križ., Thlminė, Daumtė, Bir- 
mantas. 

t
Rugsėjo 14: Notburga, Mater- 

nas, Visgaudė, Giratė, Mindau
gas, Zubris.

Rugsėjo 1: Melitina, Nikode
mas, Sartonė, Menė, Vismantas.

Saulė, teka 6:29, leidžiasi 7:0b.
Oras vėsust lis. , _

— Teherano karingųjų gru
pė, laikanti įkaitais 52 amerikie
čius, pakartojo reikalavima, kad 
Amerikos- valdžia atsiprašytų 
Irano gyventojus ir grąžintų į 
Iraną mirusio šaho turtą.

pa- 
ma

MIRĖ SKUBIOS KAVOS 
IŠRADĖJAS

VEVEY, Šveicarija. — Užva
kar Vevey miestelyje, Šveicari
joje, mirė 80 metų sulaukęs 
skubic’s kavos išradėjas, chemi
kas Max R. Morgenthaler.

Antrojo pasaulinio karo metu 
Nestle bendrovė gamino šio che
miko pagamintą Nestle-Cafe, 
kurią gėrė visos kariuomenės, 
o šveicarai uždirbo milijonus.

Po karo chemikas Morgenhla- 
ler pagamino tokį kavos ekstrak
tą, kuris kiekvienam kavos mė-

— Norvegijos vyriausybė 
žadėjo sandėliuoti Amerikos 
rinų sunkiuosius ginklus. Tais 
ginklais pasinaudotų 8,000 ma
rinų brigada konflikto atveju su gėjui sudarė galimybę skubiai 
Sovietų Sąjunga. _ L f ‘‘ ‘‘ 'l : ’’ ’*pasigaminti akimirksniui kavds. 

r

AREŠTUOJA ČEKOSLOVAKUS 
Už LENKŲ GERBLMĄ

VIENA, Austrija. — Disiden
tų gautos žinios tvirtina, kad 
dabartinė Čekoslovakijos vy
riausybė suėmė ir ilgas valan
das tardė visą eilę žmonių, ku
rie lenkų darbininkų streiko 
metu pritarė darbininkams. Pri
tarimą streikuojantiems lenkų 
darbininkams, matyt, laiko nu
sikaltimu.

Nuodugniai buvo tardyti du 
ministerial, buvusieji Aleksand
ro DubČeko kabinete.

Bcvęs čekų premjeras Alek
sandras Dubčekas yra uždarytas 
netoli Pilseno esaničame sode. 
Jis neturi teisės susitikti su Če
koslovakijos politikais ir negali 
daryti jokių komentarų.

Ponia žinojo, kad tai buvo jos 
artimųjų rankų darbas, o j rai
žinį sudėta širdis ir protas, todėl 
nutarė vežtis namo. Ji nenorėjo 
palikti savo pažįstamiems iš gi
minaičių gautą medžio raižinį.

Ji nustebo, kai už brolio u-r- 
bą Maskvos muitinėje iš jos pa
reikalavo 700 rublių. Lietuviš
kos rankos dirbo, o pinigus nusi
nešė rusai.

— Chicagos policijos vadas 
Brzeczek pataria atsiklausti po
licininkų, ar jie nori unijos; jei
gu nori, tai tartis, kas ją gali 
drganizuoli.

— Valstybės tarnautojų sau
gumu besirūpinanti Elisa P. 
Haywood pati patraukta teis
man už apgaudinėjimą.
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Turkų karinė vadovybė nušalino Demirelio vyriau
sybę, nes ji nepajėgė sustagdyti teroristų, žudančių 

įtakingus valdžios ir pramonės pareigūnus.
Kariai griežtai baus teroristus žudikus.



Jan Moteikos paveikslas, vaizduojąs Grunvaldo mūšį.
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pasistato savo lėšomis didelę krautuvę arba bet kurį ki
tą biznį ir jam tenka mokėti ne kaip už nekilnojamąjį tur
tą (Real estate) mokestį, bet kaip už kilnojamąjį turtą 
(Personal property), vadinasi daug mažiau mokesčių.

Taigi Jonas, nebūdamas šio krašto piliečiu, pildo 
įstatymus ir iš jo prokuroras negali, atimti jo turimo 
turto, kadangi jam nepriklauso žemės: sklypas, o tik na
mai. Tuo pačiu- metu Jokūbas moka mokesčius už žemės, 
sklypą, o Jonas tik už namą, kaip už kilnojamąjį turtą 
(Personal property). ;

Nuo senesnių laikų Illinois valstijoje veikia įstaty
mas. Turis reguliuoja nepiliečių teises į nekilnojamo tur
to, ląikymą. Statuto 6 paragrafas sako, kad atvykęs į 
JĄ V-be s ir čia išgyvenęs daugiau negu šešerius metus, 
tųp teisę įsigyti šio krašto pilietybę. Tačiau tas asmuo, 
žinodamas ar nežinodamas, ta proga nepasinaudojo, bet 
įsigijo nekilnojamą turtą. Pagal Illinois įstatymus to pilie
čio kaimynas ar bet kuris pilietis, žinodamas tą paragrafą, 
gali įteikti prokuratūrai pareiškimą, tinkamai išdėstyda
mas įrodymus, kad pvz. Jonas su šeima, išgyvenęs dau
giau negu 6 metus ir netapęs JAV piliečiu. Pokuroras

(LICENCED B* vn ^SPOSYLTORG)

VYRIAUSIA {STAIGA
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Kląushnucjr ntydžhfl# *4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

vadinam. Valstijos Circuit — 
Breaker Tax" lengvatą ir tuo 
padidėtų niaksinialinė pašal
pa nuo $500 iki 650.

Kelios Illinois seniorų grupės 
i kovojo už .šį įstatymo papildy- 
! mą per tris pastaruosius me

rių kreiptis. Lorraine šiman iš
Wilmette

KL. Aš su dukra užėjome j 
Pickle Barrel, 7572 N. Wes
tern Ave., pavalgyti pusryčių. 
Mudvi užsakėme du sandvičių, 
Kai tą užkandą padavėja at-

KL. Pasakykite kiek mano 
Soc. See. mokesčių tenka- pen
sijos išmokoms? Lena

ATS. 1980 m. Soc. See. mo
kestis yra 6.13 proc. nuo, pir- 
mėjų $25,000 uždarbio, darbi
ninkams ir darbdaviams, iš 
kurių 4.23 pore, tenka pensi- 
jų ir palikuonių išmokoms.

DĖL NEPILIEČIŲ TURTO VALDYMO 
ILLINOIS VALSTIJOJE

ATS. Užkandinės Pickle Bar 
rel North, Inc., mus pranešė, 
k&d ateityje toki dalykai nepa 
sikartos ir išsiuntė jums $8

JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANA Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

KL. Pasakykite iš kur'aš ga
liu gauti nemokamai leidinių 
apie Soc. See., kuriuose ras
čiau apie benefitus ir mano 
teisę į išmokas? Teresė

ATS. Nusiųskite atvirutę, į 
Consumer Information. Cente- 
rą, Rep t. 538H. Pueblo, , Colo
rado 81009. Tas centras atsiųs 
jums nemokamą leidinį “So
cial Security for Young Fami
lies. * -i

Šios pasakėčios mintis yra pąprasta: t
Meilė ir draugystė turi būti lygybe pągrįąta.

” ~ V< Petraitis

teityje turės 
programas,, k. a. 1 
virinio ir kt.

Centro piittiJpps irauyai at
remontuotas, pritari kytds spe
cialiems reikalams. Yra kelios 
salės, kuribniis, vedėjo teigi
mus, galės pasinaudoti taip ir. 
atskiros seniofių grupės savo 
susirinkimams ir posėdžiams, nešė, mudvi pastebėjome, kad

Aš vedėją paklausiau, ar šis maistas buvo pagedęs. Iššau- 
senjorams Centras turės dantų kėm vedėją.kuris atsisakė mai- 
taisymo kliniką? Vedėjas ar slą pakeisti. Aš sumokėjau už 
sakė, kad dantų niekam ne-; tą sugedusį maistą $8 ir išėjau, 
taisys, bet kraujo' spa'očfhttą * K omiių paskambinau, kad 
kiekvienam senjorui galės pa. užkandinės savininkas grąžin- 
tikrinti nemokamai. (Kraujo tų man sumokėtus 8 dol. Bet 
spaudimą galima .bus pasi- jis atsisakė, sakydamas, kad 
tikrinti kasdieną nuo 10 vai. rJ lokių kostiumerų jis nepagai- 
iki 42.ray.jdr).. pr. pet. daująs. Kur aš tuo reikalu tu-

SENIORAI GAUS
DAUGIAU LENGVATŲ
Seniorai, kurių metinės pa

jamos nesiekia daugiau $12,-Į 
000, pagaliau gaus daugiau' 
lengvatų, kurių jau senokai) 
laukė. •

Illinois gubernatoriusThomp-l 
sonas, rugp. 11 d. pasirašė įs-' 
tatymų, pakelianti metinių pa
jamų ribą, kad gautų senjorai ■

KL. Pasakykite, lęięk žmo
nių šiuo metu gauna. Soc. See. 
išmokas ir kokios rūšies jiems 
išmokos išmokamos? Vladas

ATS. šių metu apie; 15 mi
lijonų žmonių gauna Soc. See. 
mėnesinius išmoky, čekiųs.Į tą 
skaičių įeinam muk pensi
ninkų-, ir 3.o mik išJaikdmų(de 
pendentų), 7.6 imil. palikuo
nių ir 2.9 mil. .nedarbingųjų as 
menų su 2 mil, išlaikomais .(de 
pendentais). "

gali tą nekilnojamą turtą konfiskuoti.
Mes manome, kad skaitytojas perskaitęs šią infor

maciją gali-nustebti. Bet šis įstatymas yra gana seno
kas, tačiau jis šalyje galioja ir šiandieną. Kadangi mes 
gyvenątpe demokratinėje šalyje, tai to įstatymo pilnu
moje nevykdymas dėl’ politinių sumetimų, prokuratūrai 
gali; būti nepriimtina.

P.liėti& ar nepilietis turi teisę pirkti arba parduęti 
nekilnojamąjį turtą be jokio suvaržymo. Pvz., jeigu Jo
nas, neįūdaipas šio krašto piliečiu, išgyvenęs daugiau, 
negu 6 metus, o jo kaimynas legališkpje formoje įteiktų 
prokurorui skundą, prokuroras privalo priimti tą skun
dą, ir ištyręs, jis privalo užvesti-bylą ir pagal veikiantį 
įstatymą, konfiskuoti tą Jono nekilnojamąjį turtą.

Tačiau nepiliečio neliečia, jei jis turi bet kurį judo- 
mąjį turtą, pvz., vienas stambus prekybininkas Petras 
turi didelę krautuvę, su $50,000 metine apyvarta, šiame 
krašte išgyveno 70 metų, nebūdamas šio krašto piliečiu. 
Krautuvė yra jo nuosavybė. Kyla klausimas, kodėl iš jo 
prokuroras neątima to turto? Atsakysime sekančiu pa
vyzdžių.

Vienas biznierius arba organizaciją, turinti $50 mil. 
vertės namus, bet ta pat organizacija nekontroliuoja že- 
tnės sklypo, kuris gali priklausyti Jokūbui. Vadinaąi, vie
nas asmuo yra žemės sklypo savininkas, o antras asmuo 
yra tų didelių namų savininkas. Pagal veikiantį įstaty
mą, ta nuosavybė įeina į judomojo turto (personal pro
perty) sąvoką, žemės sklypo savininkas Jokūbas nuo
moja 99 metams, biznieriui Jonui tą žemę, tuo būdu tą 
žemės sklypą išima iš nekilnojamojo turto ir perveda 
į kilnojamąjį turtą.

Taigi Jonas nors ir nebūdamas šio krašto piliečiu, 
bet kadangi įstatymai leidžia turėti kilnojamąjį turtą 
nepiliečiui, tai tą turtą valdo teisėtai. Ne gana to, Jonas,

SENIOKAMS ŽINOTINI
ADRESAI

Jei jūs turite mediciniškų 
skundziatnieji gali kreiptis į: 
adresai:

Arthritis Foundation,, 
sundžiantieji gali kreip ti į

Arthritis Foudation,
79 W. Monroe, Chicago, 
IL., tel. 782-1367.

Turintieji aukšto kraujo 
spaudimų galite kreiptis į

Chicago Dept, or Health,
Chicago, Civic Center, 
tel. 744-4270. /

Toje įstaigoje kraujo spau
dimų medicinos personalas 
tikrina nemokamai.

Chicago Heart Association,
20 West-Wocker St., 

tel, 346-4675.
NemoKamai teikiama infor 

niacijų apie kraujo spaudimų.
Chicago Detection Sarvice,
Civic Centre, Lovest Level, 
tel. 744-4270.
Nemokamai padaro “Pap” 

testus.
American Cancer Society,
3/ bouch Wabash, 
tel. 372-0471.

N emoKamai suteikia 
niacijų dėl vėžio ligos 
testų.

Chicago Dept, of Health,
Diabetu susirgimo patikrini

mas vyksta Civic Center patai 
pose,

tel. 744-3664.
Tokia pat įstaiga yra

620 North Michigan, 
tel. 943-8668.

Įstaiga suteikia patarimus ii 
turi nemokama programų 
raligei gydyti.

Epilepsy Foundation of
22 West Montrose St., 
tel. 332-4107.

Suteikia patarimus dėl 
lepcijos ligos gydymo.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel: 581-6590 -581-772!)
Siuntiniai, siunčiami per musų firmą, paskyrimo vietų pasiekia trumpinusiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muilai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pąl maisto produktų, odos avalynei ir kilų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 vatandps ryto iki (i valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

Mįūsų skyriai

A4XENT0WN, rA. — 126 Tilghman Stitat....... ............. ....
BALTIMORE 3), MD. - 1828 Flwt Street ........... ...................
&ROOKLYH. M. Y. 11218 — 485 McQpnald ....
8UPFĄĮ.0 12, N. Y, —_ 701 Fittnora. Ąeenoe ..................... ..
CHICAGO 22, III. — 1241 No. A»hl»nd Avenue ...... . .
CHICAGO, ILL. 60629 — 2«rti _________
CHICAGO, ILL. 60609 _ la55 W**» 47 Street............. .......
CLĖVSČAND, OHIO 44134— 5689 SUU Rd. .......... ........... ..
CHESTSR. Pe. 19013 - 2819 3 St. ............. .........
DETROIT 12, Mich. — ll'oOl Jos Cainpau, A venue-----------—
HAMTRAMCK, Mich. — 11339. Jot Camfąeu Avenue__
LOS ALGELES '4, Celit — 159 So. Vermoot Avenue ........
HERKIMER. H, Y. MckENNAN ąO. ____________
MIAMI SeAČH. ąie. 33139 1201-17 St. _ ___ ____
NEW YOKK'3, N. Y. — 78 S«Md Avehuo „ 
HEW YORič 3’ N. Y. 324 E. 9 St____ ______ . .
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013’N. M>r»hal St, 

SENIX. Aru. KSuiZ — 22047 N. Blad, Canyo.
aMWAY, N. J. _ 47 Eaet Milton. Ąeenųe 

SOUTH RIVER. N. j _ 41 Whitehead Avenue 
SIL VW SPRING. Md. — 1002 Kennabec Ave. 
SYRACUSE, N Y 13204 — SIS Marcwtlu* Street

GERAI PASISEKĖ
— žinai, Jurgutis padarė pini

go iš savo dukters dainavimo.
— O kokiu būdu? • ' /
— Išpirko labai, pigiai/visus 

gretinai esančius namus.

Katilas ir Puodas z .į 
Puodas su katilu draugavo;
Nors katilas buvo aukštesnės kilmės, 
Bet artimoj draugystėj kas į tą žiūrės? 
Katilas iš puodo to valgius ragavo, 
0 puodas katilui jo ugnį pūtė.
Viens be kito juodu negalėjo būti. •
Per visą parą tuos draugus negalima atskirti 
Kas juos taip rišo, sunku man patirti.
Štai katilas sumanė pasaulį apkeliauti, 
0 su puodu ir toliau draugauti.
Puodą jis kviečia kartu važiuoti Z ’ 
Ir vienodam likimui pasiduoti.
Puodas nuo draugo neatsilieka ;
Abu, įsėdę į vežimą, namus palieka. 
Vežimas ant duobėto kelio šokinėjo; 
Juodu daužės viens į kitą ir kentėjo. 
Katilui tai menkniekis, o puodui pąyojih'ga, 
Nes jis trapus ir jam stiprumo stinga. . 
Nuo kiekvieno smūgio puodas vis silpnėjo, 
Bet jis laikės kiek galėjo.
Karšta draugystė jo kančias palaikė 
Ir liūdnas mintis šiek tiek išvaikė.
Nėra žinios kaip ilgai jie svetur viešėjo, 
Tik abiem sugrįžus paaiškėjo, 7 
Kad katilas buvo sveikas, f * ę 
Kaip ridikas, 
0 puodas visas subyrėjo.

PRADĖJO VEIKTI SENIO-! 
RAMS ŠVIETIMO IR PRA

MOGŲ CENTRAS
Naujas Šv.etimo ir pramogų 

centras, va<i. Multipurpose cen 
ter for Elderly and Handy-I 
caps, 6117 S. Kedzi^e, tel. 476-1 
8700, pradėjo veikti nuo šio! 
mčn. 7 d. Jo darbo valandos) 
nuo 8:30 —-7 vai. vale, savai!-i 
gali — šeštad. ir sekm. nuo 9| 
v. ryto ikį 4 vai. p. p. Savait-Į 
gali veikia ir užkandinė nuo 9 j 
vai. ryto iki 4 vai. p. p. Už) 
patiekiamą maistą nustatyta Į 
minimalė kaina 75 c. šis cent-! _ ttcit inm
ras ateitvjc turės ir įvairias! JUS KLAUSIATE, 

meno, šokių,! A . _____ __
MES ATSAKOME

KL. Aš niekada nebuvau 
dęs ir niekad nedirbau,, 
visą laikų gyvenau su tėvais ir 
vėliau su seserimi. Man kaž
kas paaiškino, kad visdėlto aš 
turiu teisę gauti Soc. See. iš- 
mąkas ir galįs gauti Medicare 
“ipdraudų. Aš už poros mėne
sių busiu 65 m, amž. ir nojiu 
žinoti, kaip aš galiu gauti šių 
medicinos apdraudų?. Ignat.

ATS. Kad gautumėte Medi
care A (ligoninės) apdraudą, 
jūs tupite įmokėti $78 per 
mėnesį ir $9.60 per mėnesį už 
Medicare B (už gydytojų sąs- 
skaitas) apdraudų.

šie padidinti mokesčiai pra
dėjo veikti nuo š. m. birželio 1 
d. (Pr. metais reikėjo mokėti 
$69 už ligoninės apdraudų ir 
$8.70 už gydytojų sąskaitų ap 
draudą).

Šio mokesčio lengvata pra
dės veikti-nuo 1981 m. ir pri
klausys už 1980 m. mokesčius, 
taikomus sehiorams 65 m. am
žiaus ir nedarbingiems asme
nims.

Gubernatorius Thompsonas 
taip pat pasirašė įstatymo pa
pildymų, kuriuo sumažinama 
vadinam, “šalies tax” maistui 
ir vaistams, nuo dabartinių 3 
proc. iki 2 proc., pradedant 
nuo 1981 m. sausio 1 d. pr. f b.

PENSIJON IŠĖJIMO 
AMŽIUS?

KL. Aš girdėjau, kad šio 
krašto administracija numato 
padidinti į pesijų. išeinančių 
amžių. Ar tak tikrus žinios?

A. Oliųkas
ATS. Kiek teko patirtį, kad 

krašto administracija šiuo me 
tu dar neturi plano padidinti 
į pensiją išeinančių amžių. Ta 
čiau statistiniai daviniai sako, 
kad darbininkai dabar-, gyve
na ilgiau ir Soc. See. Išmokos 
padidėjo. 1979 m. Social Se
curity Patarėjų Taryba, pilie
čių grupės periodiškai susiren
ka ir peržiūri programa. Jie 
rekomendavo, kad pensijon iš 
ėjimo amžius reikėtų pakelti, 
iš 65 m. iki 68 m., bet ne anks
čiau,kaip šių šimtmečio pabai 
goję.

Sevo klausimus galite siųsti-: 
Soc. See. įstaigai 4848 S..Ash
land Aye. Chicago, L., 60609.



KETURIASDEŠIMT METŲ BE LIETUVOS

vurviaiiic* xxiivijvo x\iaoiuo. 
drauge su savo mirtinu priešu-

Restauruota Traky pilis

j.-m priminiau, kad numatytų minimai ir pasaulėžvalga” arba 
j leidžiamų kr.ygų pavadinimai

Knygos apie Jaltos sutarties. 
aukas autorius lordas Bethel 1 pa 
žymėjo, kad Sov. Sąjunga turė
tų susiprasti padariusi klaidą, 
pagrobdama Baltijos kraštus

' Sovietų invazijos į Baltijos 
valstybes 40 metų sukaties pro
ga Londone buvo suruoštas Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos išeivi
jos atstovų susitikimas su britų 
parlamentarais. Rytų Europos 
tremtinių organizacija “Council 
of the European Liaison Group” 
laepos 2 d. sukvietė į Latvių Na
mus keliolikos tautų atstovus, 
žurnalistus bei politinius veikė
jus, kuriems baltiečiai priminė 
Šov. Sąjungos ir nacių Vokieti
jos sąmokslą prieš Baltijos vals- 
tyfeeą ir papasakojo apie’dabar 
tinę padėtį okupuotuose kraštuo 
^.’Latvių v^du puikų- praneši
mą padarė jaunosios kartos at
stovas dr. A’. Abakuks- Po jo 
kalbėjo estų s-gos pirm. V. Par- 
telį ir -lietuvių s-gos pirm. Z. Ju
ras. « , j

Rusų disidentas V. Bukovskis 
ilgesnėje kalboje p a s m erkė 
Kremliaus imperialistinę politi
ką ir išvedė paralelę tarp įvykių 
prieš 40 metų Baltijos kraštuose 
irs dabartinių Afganistane. Jis 
pasakė, kad agresijos prieš Af
ganistaną; panašumas į ^Baltijos 
respublikų tragediją turėtų iš- 
bfciskyti vakariečių iliuzijas, jog 
Sov, Sąjunga geruoju pasitrauks 
išr Afganistano, s L ’

. Liabai jautrią kalbą pasakė Eu 
ropfc s ’ parlamento atstovė Bar. 
Eiles, pabrėždama, kad nauja
sis: parlamentas yra tinkamiaū- 
siąį Vieta Baltijos valstybių klau
simus keltiJ'Ten jau buvo dis
kutuotas agresijos prieš Afga
nistaną klausimas ir ta proga bu
vo kalbama apie reikalą sustab
dyti maisto ir strateginių mę- 
dziagti eksportą į Sov. Sąjungą.-
Jį, ąpįgailestayo, kad neatsižvel- metu renkamos lėšos paminklo 
giarit į agresiją Afganistane, kai 
kurie Europos ekonominės bend 
ruomehės kraštai eksportuoja vis 
daugiau maisto ą Sov. Sąjungą, 
ir,: kas Slogiausia; tą eksportą su 
bsidijuota EEB iš bendro' iždo. 
Nepakankamą politinį subrendi- 
lūą rodo ir britų sportininkai, 
sutikę , dalyvauti Maskvos olim
piadoje.” '

“Gyvenimas ir kova”. Po, gali
ma sakyti, keturių širdies prie
puolių — vieno stipraus “angina 
pectoris” ir sekančių trijų fir
dies smūgių, ypač 2 trečiojo, ka
da jį dar taip neseniai pergyve-

nėra reklama, o j<j raštų iŠleL 
dimo komiteto valdybai ir. na-' 
riams yra geriau iš anksto ži
noti kas tuo reikalu yra Ha
remą; ’ .

Man grįžus iš Čikagos, gerb. nau ir dar iš šio .paskutinio nesu
Hitleriu. Susiprąlusi. ji turėtų 
atitaisyti tą klaidą. Karo metu 
daug kraštų buvo okupuota, bet 
karo veiksmams pasibaigus kiek 
vienam kraštui buvo leista ats
tatyti savo valstybę, kad ir nevi
sai nepriklausomą. Vien tik Bal
tijos kraštai buvo išbraukti iš 
žemėlapio. Lordas Bethell pa
reiškė nuomonę, kad Britų radi
jas BBC turėtų'pradėti translia
cijas lietuvių, latvių ir estų kal
bomis, kad tos tautos žinotų, 
jog jos nėra užmirštos.

Europos parlamento atstovas į 
Alan Tyrell taip pat palaikė i 
mintį, kad reikia reikalauti 
BBC transliacijų Baltijos tautų 
kalbomis, nes, idėjų kovai vyks’ 
tant, reikia panaudoti visus tu-Į 
rimus ginklus.

Paskutiniuoju susirinkime kai i 
bėjo Britanijos paiTamento ats-j 
tovas P. Taylor, kuris taip pat j__
yra susidomėjęs Baltijos tautų 
likimu. Jis irgi pasisakė už BBC 
transliacijas į Lietuvą, Latviją 
ir Estiją.

Per paklausimus lordas
heli paaiškino, kad Jaltos 
,koms paminklas Londone 
statomas šį rudenį. Paminklas,

JUOZAS ŠARAPNICKAS

reikiamai atsigavęs; sveikstu 
namuose, grįžęs iŠ. ligoninės, 
neturiu didelės vilties, kad pasi
seks man duoti savo visą dvasi
nį palikimą tiems, kurie norės 
jį priimti.

Tai tiek, malonus ’ Pone ša- 
rapnickai, ką aš. gąliu parašyti

P. Stravinskas savo pažadą ište
sėjo, p.risiųsdąmas; š’.o turinio 
inFormacinį laišką:'

“Malonus Pone šarapnickai,
Dėkui,, kad būdamas Cliieago- 

j.e, mane aplankėte, duodamąs 
man progos plačiau apie viską 
su Jumis išsjkal.ėtip pasidali
nant.- mintinus , daugeliu klau- Jums šiuo laišku, pakartodamas 
s’mų.

Matėte ir mano darbą, rūd
ijant išleisti dar ir kitas mano 
knygas, ypač sekančią, kurioje 
žš manau pateikti skaitytojams 
savo atsiminimų pluoštus iš sa
vo gyvenimo ir darbo Lietuvoje 
ir egzilyje, atsisklei-džiant ir 
savuoju credo, t.y., savo pažiū
romis įvairiais^viešaisiais klau- ‘ Gerb. P. Stravinskai, Jūs, tu-

savo informacijšš žodžiu, duo
tas Jums Jūsų pas mane atsi
lankymo ir mudviejų pasikal
bėjimo metu.

šiaip, pas muš viskas ramu, 
tik labai karšta.; Geriausi linkė
jimai nuo manęs ir žmonos.

Jūsų — P. Stravinskas

Bet- 
au- 
busj

Taip pat aplankiau ir Naujienų 
skaitytojus — pusseserę Virgi
niją ir Albiną. Ožius. Ten susi-: 
rinko ir daugiau giminių. ■

Liepos 5 d. dalyvavau Lithua-, 
nian Plaza Court atidarymo ce- 
reni cni jose. 12 vai. atvyko 
miesto burmistre Jane Byrne, 
lydima senatoriaus F. Savicko 
ir kitų. Pirmas kalbėjo senato
rius F. Savickas. Jis apibūdino 
dabartinės Chicagos miesto bur- 
mistrės palankumą lietuviams 
ir kad per jos trumpą tarnyboj 
laikotarpį, ji jau trečią kartą 
atvyksta. į lietuvių svarbesnius1 
minėjimus, šį kartą ji atvyko 
pasakyti oficialią kalbą, 69-ąją 
gatvę pavadinant Lithuanian 
Plaza Court. -

J oficialias ceremonijas susi
rinko daug lietuvių. Burmistre, 
už pasakymą kalbos gerai atsi
liepiant apie lietuvius, sušilau-1 
kė audringų plojimų. •

Liepos 5 d. Marquette Parka 
aikštėje vyko per visą dieną: 
sporfas — europietiškas futbo
las (Amerikoje soccer vadina
mas); Lietuvių komanda Liths- 
žaidė ■ prieš švabus-vokiečius iri 
laimėjo 2:0. Veteranų komanda; 
žaidė prieš serbus, irgi laimė-; 
damai— 1:0. \

(Bus daugiau)

rėdamas labai pareigingą prižiū
rėtoją* namuose -į- mielą, .žmo
nelę, mažinant Jūsų darbo va
landas, pratęskite ilgai, ilgai 
savo' gyvenimą.

Antroji knyga, jau pariiošta 
spaudai, kuriai labiau tiktų pa
vadinimas “Gyvenimas ir ko
va”. Iš Jūsų straipsnių ir ilges
nio pokalgid; apie tarnybą kaip 
teisėjas, vadovavais sąžine ir 
įstatymais. Gal ne -visiems tas 
patiko, bet išlikai tiesos skelbė
jas ir už ją kovotojas..,

Jūsų; dvasinis knygose paliki-. 
mas' bus'ateities kartoms, tiesą’ 
mylintiems neįkainojamas tur
tas. Laukiame Jūsų antros kny-* 
goš ‘Klyvenimas ir kova”. -

f į * * * Į Į
Liepos 4 ir 5 dienomis pralei

dau^ lankydamas' savo gimines.' 
Pirmiausia aplankiau savd ant
rąją tetą U. Bobelienę, kuri š.m. 
kovo 25 d. atšventė 90-ąjį gim
tadienį. Nežiūrint tokio am
žiaus, ji gana judri, linksmo 
būdo. Gimusi arti Žemaičių 
Kalvarijos. Teta patarė man že- 
nytis ir sako: “Bus proga pa
šokti, žemai tiška polką^ o žemai
čių polką ne visi 50 metų per-

simais, taipgi ir savo pasaulė
žvalga. ši iš; eilės antroji'mano 

|knyga, kaip matėte, jau yra 
įspaudai paruošia, tiktai dar ne
atiduota, nes turiu dar abejonių 

= dėl kai kurių mūsų viešojo gy- 
, .venimo faktų J atskleidimo, o 

■. ,i taip pat noriu kai kuriuos faktus 
:i, kad knygoje nebūtu 

‘ ’ • ■ -Į •
į Kaip j‘au matėte, aš esu pu- 
!. siau paruošęs spaudai ir kitas 

kalbį apie paruoštų P. Stravins-Pavo rašt^ credo knygai?: 
ko raštų atspausdinimą. Petras' 
Stravinskas tuojau aprodė ir su
pažindino su paruoštais atski
roms knygoms raštais.’

P. Stravinskas savo turtingos

i-
i

Giminiu ir artimųjų aplankymas Tautinių j {£“£nt vi* v y. _____ . iru.!.:,. •. 1šokių šventės proga Chicagoįe
I(Tęsinys)

kurio projektas jau paruoštas | p„svalan(lį pasikaibėję apie
bus pastatytas centrinėje mies
to dalyje, Victoria & Albert mu
ziejaus priekyje, kur lankosi 
daug turistų. Projektui yra gau-

kelionę, vėliau nukreipėme po-

Latviją ir Estiją. To įvykio 40 
metų sukaktis sutapo su Olimpi-tas Britanijos mm. pirmininkes • . . v _,. — 1, .x . -■ 1 neims žaidynėmis Maskvoje. Toponios Thatsher pritarimas, šiuo; ,, . .r ? ael Sir Fr. Bennett pasakė gau-_

, šiai susirinkusiems spaudos ats
tovams, kad Olimpinės žaidynės

i neturėtų būti ruošiamos tokioje
statybai.

Liepos 16 d. Baltų Taryba Lon 
done buvo suruošusi : 
konferenciją, kuriai vadovavo 
Britų parlamento atstovas Sir 
Frederic Bennett. Konferencijos 
tikslas buvo priminti britų vi
suomenei Sov. Sąjungos įvykdy 
tą smurtą, užgrobiant tris nepri
klausomas valstybes: Lietuvą,

’Teisė ir politika”, kur .bus ma
no svarbesni straipsniai teisės 
ir politikos klausimais; .“Lietu
vos laisvinimo klausimais”, žur 
išdėstau savo pažiūras atskirų 

bibliotekos knygomis ir savo- laisvinūno veiksnių (VLIKū, 
raštų rankraščiais yrą užėmęs, 
du kambarius; Ilgdkai užėmė 
laiko, kol paviršutiniškai per- ■ 
žiūrėjome raštus. Parodė ir ra

Džiaugiasi nauja širdimi
Edmonte gyvenanti 82 metų 

amžiaus Carolynfe Keir, kuri 
prieš ketverius metus buvo “nu
mirusi” širdžiai sustojus, bei 
daktarų atgaivinta, gavo savo 
silpnai- širdžiai padėjėją-skatin-į 
toją (pacemaker), kuris ištiki
mai tarnavo 4 metus ir 3 mė
nesius,-dabar Manitobos univer
siteto ligoninėje gavo antrą, 
naują, daug mažesnį išradimą; 
vadinamą Spextrax VI, kuris 
yra tik 59 milimetrų ilgumo; 
48 -mm. platumo ir 1Q mm. sto
rumo,, sveria tik 45 gramus, kai
nuoja ?2,450 ir gali veikti de
šimt mėtų. Tokius tempo ska
tintojas savo krūtinėse nešioja
si 20,000 kanadiečių.

“Jaučiuosi žavėtinai 
linkiu visiems tokius 
pasakė Mrs. Keir po 
jos.

PLB, LDT ir ALTo) klausimais 
ir pasisakau dėl tų visų veiks
nių bendradarbiavimo, -kreipda^ 

a_įmas dėmesį Į kiekvieno jų tei- 
šomąjį kambarį, kuriame yra;8*11' 
speciali kėdė pie rašomos ma-’ Toliau jau paruošta medžiąr 
šinėlės, ir jei skambutis duoda Sa ^ar kelioms kitoms kny- 
zenRlą eiti- pčftisio, tai‘tą kėdę jSorns’- kmjų,^< greičiausiai, jau 
panaudoja vietoje lovos. Numi- nehespėsiu išleisti, nes mano 
gęs ir pailsėjęs, vėl tęsia rašy
mą. j 
priepuolių, kėlė? nuostabą jo 
darbštumas, -gera-orientacija ir 
atmintis. Įvairius įvykius, kas 
atsitiko net prieš 50 metų, 

/ smulkmeniškai viską prisimena.
jos buvo platinamos spaudos’ 
konferencijoje. Žurnalistai taip 
pat gavo trisdešimties disidentų 
laišką, pasirašytą lietuvių, lat
vių ir estų aktyvistų, kurie taip 
pat protestuoja prieš Olimpines 
žaidynes Maskvoje ir Taline. 
Pasirašiusiųjų dauguma dabar 
jau yra sovietų štaugurno orga-' 
nu suimti.

Žurnalistams buvo išdalytas 
informacijų lapas apie padėtį 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
bei apie tų kraštų gyventojų re 
zistencijos sąjūdžius.

Ryšium su Baltijos valstybių 
okupacijos 40 metų sukaktimi 
ir Olimpinėmis žaidynėmis Tali- į 
ne britų spaudoje (The Times,

spaudos j vaisįybėje, kuri yra okupavusi
buv. nepriklausomus kraštus, 
ų kuri dabar yra pavergusi dar 
vieną valstybę — Afganistaną.

Estija yra viena iš sovietų 
okupuotų valstybių, o Taline, 
jos sostinėje, vyksta dalis. Olim
piados. Britų sportininkai, nors 
dalyvauja Maskvoje, atsisakė 
vykti i Talina.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS j sportininkų laiškas, kurio kopi-

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
B;:is ’-i CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
* -j.

lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
gavo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. ■ . !
;•'■ Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką! / - '

r.'.. Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS ~ 
1739 & HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608 ;

1

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL
Pavardė ir vardai ______ _______________________________

Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede dot 

Pavardė ir vardai____________________
Adresas --------------------------------------------

., kuris

SponsoriauB pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus - doL 
Pavardė ir vardai ■ ----- ... . ...—------------- —
Adresas ____------------------------------------------------------ ------ .

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _---- —________________________ _
Adresas „ --------------. .. ■-----------------------------------------

Toliau jau paruošta medžia-

sveikatą labai silpna.-Būsiu pa-
Nežiūrinf? > keliu širdies tenkintas ir dėkosiu Dievui, jei

■galėsiu bent vieną iš čia minėtų 
:knygų išleisti — tai šią antrąją,
kurios pavadinimas bus “Atsi- žengę begali'tinkamai pašokti

gerai ir 
turėti”, 

operaci-
J. P.r

Kadangi tą dieną buvo numa
tytas Naujienų redakcijos ap; 
lankvmas, vvkdme kartu su K 
Stravinsku po darbo valandų, 
kad netrukdytumėm dirbančių
jų. Nežiūrint, kad redakcijoje 
darbo valandos buvo pasibaigu-; 
sios, bet ten darbas vis dar vyko. 
Pastebėjau, kad Naujienų ad
ministratorė Kristina ^' Austin 
dirba ilgas valandas už kuklų: 
atlyginimą. ? ū.' ? ;

Trumpai apsilankę Naujienų 
redakcijoje, grįžome vėl į p.p. 
Stravinskų rezidenciją. Ten be
sisvečiuojant, laikas bėgo grei
tai. Vis kilo naujos diskusijos 
įvairiais klausimais, bet dau- 

3 I giausia kalbėjome apie P. Stra- 
The Sunday Express, The Daily vin^ko raštų išleidimą.

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadienį, š. m. spalio 26 diena

Telegraph ir kt.) buvo atspaus 
dinta keletas straipsnių.

(Iš “Europos Lietuvio”)

P. Stravinskas, būdamas la
bai kuklus, vis išsitarė, kad 
reklamos iš anksto nereikia. Aš

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St. ir S. Western Ave. Chicago, Illinois

Pradžia 5 vai. popiet Įėjimas §20
• yir’--* 1 » | \

BANKETĄ RUOŠIA

liėjuai Ii spaudos ir galima gauti knygų nnkoji

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti ftakoa j krašto politiką. 102 psl. Kaina 11.56.
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savo pusėn. Bet tie, kurie ten vyksta, turėtų atsiminti, 
kad jie aplanko ne vien savo saviškius ar savo kraštą, 
bet tuo pasitarnauja okupantui, o sįčvo pasisakymais jfe 
komunistinėje spaudoje pasitarnauja okupantui ir jo 
melo propagandai, ir tuo susilpnina* ten esančių tautie
čių, kovojančių žūtbūtinę kovą už-laisvę prieš tą žiaurią 
okupanto priespaudą. ‘ '

Mus labai nustebino Kanados “Tėviškės Žiburių” pra
nešimas, kad mons. Pijus Ragažinskas, gyvenantis Brazi
lijoje, šią vasarą praleido tris mėnesius okupuotoje Lie
tuvoje, kuris, neva, buvo iškviestas giminių. Tris mėne
sius! Tai bene bus pirmasis dvasiškis-lietuvis, gyvenantis 
išeivijoje, susilaukęs iš okupanto tokios “malonės”. Tat, 
ir klausi už kokius “nuopelnus” ar “pasitarnavimus” jam 
okupantas suteikė tokią privilegiją? Kai kas aiškiną, kad 
jis tokios privilegijos susilaukė, nes jo artimas giminai- 
Lis esąs Kapsukas — Vincas Mickevičius, kurio šiais me
tais buvo minimas šimto metų gimimo jubiliejus. Jei tai 
tiesa, kad Kapsukas jo dėdė, tai aišku, kad jo giminės

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nr to 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais —iki 12 vsL

Tautinės drausmės laužytojai ..
JAV-bių prezidentas J. Carter pranešė Amerikos 

visuomenei, kad protesto ženklan dėl Sovietų prieš Afga
nistaną įvykdytos agresijos Amerikiečiai sportininkai 
nedalyvaus Maskvos olimpiadoje. Taip pat, primygtinai 
perspėjo ir visus amerikiečius, kad jie šiais metais turėtų 
atsisakyti ir nuo turistinių kelionių į tą minėtą kraštą. 
Prieš keturiasdešimt metų tokią pat agresiją Maskva 
įvykdė ir prieš Pabaltijo valstybes. Ji sovietiniais tan
kais sugniuždė šių minėtų kraštų laisvę.

Prezidento pareiškimui pritarė ir Kanados “Tėviš
kės Žiburiai”, kurie rašė, kad Jbendi*adarbiavimas mask- 
vinėje olimpiadoje būtų bendradarbiavimas blogyje, tai 
yrą — socialinės, vergijos , plitime (žiūr. 1980 'm. kovo 
mėn. 6 d.). • 1/ ' ■- r
’F , **’-* -

Afganistano pavergimas yra tik senos istorijos pa
kartojimas. Juk MąskVa prieš keturiasdešimt metų pa
grobė Lietuvą, išžudė ir ištrėmė Sibiran tūkstančius lię- _ 
tuvių. Tas pačias žudynes šiandien ji vykdo ir paverg
tame Afganistahe. O Antrajam Pasauliniam karui pasi
baigus, ji užgrobė beveik didesnę Europos dali. Todėl 
.šiais metais ję mums, lietuviams, kelionė per -.Maskvą 
į pavergtą Lietuvą reikštų sąmoningai ar nesąmoningai 
pritarimą Sovietų .krauju brendančiai ekspansijai.’1’ ‘

Manau,'kad tai visiems'lietuviams turėtų'1būti sa
vaime aišku ir be prezidento bei mūsų veiksnių ar diplo
matinės tarnybos vadovų įspėjimų, kodėl šiais metais tu
ristinių kelionių į pavergtą Lietuvą turėtume vengti. 
Tokios kelionės liudytų, kad mes jau užmiršome, jog 
Maskva yra pavergusi Lietuvą, pamiršome jos įvykdytą 
prieš keturiasdešimt metų agresiją, kurią šią vasarą 
okupantas bandė pridengti suruoštomis Vilniuje šokių 
bei dainų šventėmis. Pridengti tas masines lietuvių žu
dynes ir tuos masinius jų ištrėmimus Sibiran, apkurtinti 
dainomis turistų ausis, kad negirdėtų kankinamų kalė
jimuose dejonių. Tikrai, tokioš turistinės šįmet .per Mask
vą pavergton Lietuvon kelionės reikštų, kad tokie turistai 
pritaria okupantui, jo atneštai lietuvių tautai vergijai.

Be to, .dar reikia atsiminti iriai, kad iš yiso tokios 
kelionės yra'atliekamos tik! iš okupanto “malonės”. Ži
noma, jam svarbu tuos išeivijos pasimetėlius patraukti

lengvai galėjo jam išrūpinti tokio ilgo buvojimo “privi
legiją”. Tačiau, žinant kas buvo Kapsukas Lietuvai; ži
nant, kad tai buvo vienas didžiųjų mūsų tautos duobkasių 
— išdavikų, uoliai tarnavusių Maskvos tironams ir dergė 
mūsų taurius tautos vyrus, naudotis tokia “malone”, ,kad 
ir labai artimo giminaičio, yra ne tik negarbė, bet ir di
džiausia gėda, nepaisant ir to, kad jo vardu yra suterštas 
Vilniaus universitetas. Tokia “malonė”, kuria pasinau
dojo minėtasai monsinjoras, yra mums lietuviams ne tik 
labai nemaloni staigmena, kad jis sulaužė tautinę draus
mę, bet ir ten iš tų, kurie veda žūtbūtinę kovą dėl laisvės, 
dėl savo gyvybinės egzistencijos, tikriausiai susilauks 
pasmerkimo. Juk trijų mėnesių laikotarpis apima' visos 
olimpiados laiką ir Vilniuje okupanto'suruoštas iškilmės 
sukakčiai paminėti, kai mūsų tauta jau keturiasdešimt 
metų vergijoje. Reikia šia proga paminėti, kad Ame
rikos lietuviškoji visuomenė dar nėra pamiršusi, ką šis 
Brazilijos klebonėlis, prieš keletą metų apsilankęs oku
puotoje Lietuvoje, “Gimtojo Krašto"”, reporteriui prikal 
bėjo tiek jam palankios propagandos.

Teisingai. Vytautas Volertas Drauge rašė: “Gėda af
rikiečiams, kurių kelionės išlaidas į "‘Maskvą apmokėjo 
pati Sovietų Sąjunga”. Reiktų čia pridurti:Mar didesnė 
lietuviams gėda laužyti tautinę drausmę ir naudotis ėk'ūr 
panto suteikta ilgalaike “privilegija”z: - ' l :i>— ■

Man rodos, kad turėtų būti didelė gėda ir tai Chica- 
gos daktarei, kuriai į Maskvą kelionės . išlaidų tikriausiai 
neapmokėjo,’ bet kuri bene penktą kartą keliauja į' oku
puotą Lietuvą ir tokią kelionę ji atliko šiais metais,'kai 
mūsų veiksniai kreipėsi į savo tautiečius, prašydami 
šiais metais susilaikyti nuo tokios išvykos, nes- kitaip 
įsirikiuojama į tautinės drausmės laužytojų eilės. * ’

^"A. Svitoms

Barausko buvo įsakyta nuka
binti istorinius Lietuvos ir Pa- 
baltijo žemėlapius, taip Bogo- 
toje paties krašto prezidento 
gen. R. Pinilla, Korėjos karo ve
terano, buvo" įsakyta išnešti iš 
parodos Vengrijos vargus sim
boliškai vaizduojantį juodą 
karstą.

Bet vengrai, ne tik lenkai, bu-j 
vo apdairesni už lietuvius. Jiė,
prieš. išnešant karstą . bei pa-

Svetimtautis priminė pareigą, 
nuo kurios savieji nusigręžė

Alg. Gečys š. m. rugsėjo 9 d. 
“Draugo” laidoje; aprašydamas 
JAV LB atstovų lankymąsi Wa- 
shingtpne, be'kitų ten' suminė
tu, didelių atliktų dalykų, prime
na ir Df. Ąiello žodžius, kuris, 
rugpiūčio 23 d., dalyvaudamas

lias savaites trunkančiose pas 
draugą gen. Pr. Petronį viešna
gėse, studentai — komunistinės 
indoktrinacijos kas vasarą šešių 
javaičių' Kapsuko universiteto 
kursuose (tie kursai šią vasarą 
jau išleido aštuntąją laidą). Per

veikslus, spėjo jį nufotografuo
ti. Po'.-to, greit, padarę krūvą 
karstb nuotraukų ir atspausdinę ■ atstovus. Dr. 
atsišaukimus į visuomenę su to

Čikagoje lenkų suruoštose de
monstracijose, pasidžiaugė ten 
matęs dalyvaujant' ir7 lietuvių 

' Aiello pagyrė 
bendrame reikale tautybių ben-

juos jau perėjo su perplautais 
smegenimis apie pustrečio šim
to lietuviškojo savanoriško trem 
ties atžalyno; Šiais metais tary
binio patriotizmo lobių parsivež-

VACYS PRŪSAS

VISDĖLTO LIETUVIAI YRA NEAPDAIRŪS
(Tęsinys) dsportacijas, kurias jau .vykdė

Vengru kamputyje nieko dau- ;?u8alėtojąi”, raudonieji įisai 
giau nebuvo* rodoma, kaip tik £Z11U1‘: straipsnį “Rusai savihasi 
juodas karstas, pridengtas bu- a_f^os > .paskdbtą,.
vusios nepriklausomos Vengri- h"‘.. metll rugsėjo 24 dieiią 
jos vėliava. Ant sienos dar ka- -saubenoseJ.
bojo Vengrijos žemėlapis ir ke- štai čia ir prasideda pranašu- 
letas paveikslu bei skaičiais pa- nias su jįiais metais įvykusiu 
remtų diagramų, rodančių Veng- Detroite pavergtų tautų paViljo-. 
rijos sukilimo žlugimą ir Veng- ne nesklandumu, tikriau sakant 
rijos naikinimą; taipgi vengrų — skandalu." Kaip Detrdite dr.

karsto'nuotrauka, platino visoje 
parodoje, dar gaudami po keletą. 
pezų aukų vengrų įsikurdinimo į 
Kolumbijoje reikalams. ■

Antras panašus vaizdas, kad 
ir netoks jau tragiškas,1 bet Va
delio : dabar'.panašus - į1 KtdunįEa^ 
joje ir Detroite įvykusį.’ Tai'bu
vo 1973 metais. "Tuomet" Kana
doje, Toronto mieste, taip^ bu
vo turininga "viso pasaulio "vals
tybių paroda. Joje, kaip ir Bo
gotoje, su savo trigrašiu inaišė- 
si raudonieji rusiškos inįpęrį-. 
jos Maskvos valdovai; kurie mai- 
tuškds Rašijos vardu buvo '.iš
statę .vi sų.pavergtų'tau tų gami
nius, spaudą ir net namų" darbo 
rankdarbius, ~ neišskiriant nei 
Lietuvos, ' nei Įritu —Pabaltijo 
kraštų. Viskas buvo rodoma ir 
aiškinama tik visos- socialistinės 
niatuškos Rasijos vardu.'- -Net 
satelitinės respublikos, —ir tos 
buvo surusintos". —

Tiesa, pro “paradnas” duris 
įžengiant, iilgame vestibiulyje iš 
abiėjų šonų buvo pristatyta tau
tiniais drabužiais aprengtų mo
teriškų figūrų,'kurios 'atstovavo 
visas rusų, pavergtas tautas. Čia 
Lietuvą irgi “atstovavo” tautiš
kais drabužiais aprengta lietu
vaitės dirbtina figūra. Taip ir 
buvo jaučiama, kaip, tarytum, 
ji sakė: “Mes atstovaujame jė
ga pavergtus kraštus. J.’’"

Gaila, bet Toronto parodoje

dravimą.

Tiesa. Tu lietuviu atstovu ano 
se demonstracijose prieš bendrą 
visų pavergtųjų tautų priešą da
lyvavo apie 200.. Apgailestauti- '■ 
na; iad tą visą labai. tvarkingąĮ 
būrį “Sudarė tik vienos (R) Lie
tuviu Bendruomenės žmonės. Iš 
frontininkų Bendruomenės, de
ja, ten nesimatė nė vieno.

Vykdydami ' plataus masto 
bendradarbiavimą su. okupanto 
atstovais džiaugiasi: inžinieriai, 
ąrchįte^taų' dą^įtarai -po- ke- 

nėteko*“mutyti", kad prie įėjimo 
f rtiSįskgjį' paViljopą, ar kad ir 
kitur." ukrainietis, gudas,, lietu
vis ar tas pats lenkas būtų da
linęs lapelius, atsišaukimus ir 
aiškinęs, kaip vengrai Kolum
bijoje kad aiškino, raudonųjų 
maskviškių įžūlumą, pavergtų 
tautų bėdas ir vargus; kad būtų 
aiškinęs ir- lapeliuose ’atspaus
dintais skaičiais įrodinėjęs kiek 
raudonieji Rusijos valdovai su
šaudė, kiek koncentracijos sto
vyklose nukankino, kiek išvežė 
Į Sibirą, kiek kalėjimuose pri
grūstų nekaltų žmonių laiko. 
Nieks nesusiprato tai padaryti! 
Tik į Kolumbiją atvažiavę veng
rai susiprato," nes jie buvo ap
dairesni."

Ne be reikalo kaimynai mus 
leišiais vadino...

(Pabaiga)

ti buvo išvykusios ir pačių di
džiausių frdntininkų Bendruo
menės vadų.dūktos.

Veltui naudojantis tokiomis 
, didelėmis"' geradarių malonėmis, 
negi imsi ir užrūstinsi juos. 

rTad ir ‘nenuostabu; jog draus
mingi frontininkų- Bendruome
nės nariai derųonstracij ošė,neda
lyvavo. — Kas dabar gali, pasa
kyti, kad jie ne tikrieji patriotai 
ir' gyvosios lietuvybės statyto
jai?. B. Pilėnas

Koihumstų“žmuruni as
A-a, mano klebonas A.V. pa

pasakojo vieną pašnekesį, kaip 
vienas mokytoj ąs, nusitikęs prie 
Šveicarijos sienos, nusakė ko
munistų žiaurumus.

Mokytojo žmona buvo nėščia. 
Ji liko. Vyras bėgo. Bebūnant 
Vokietijoje, netoli Vystyčio, 
jam lyg išmetinėjo'sąžinė ir jis 
nutarė grįžti pas žmoną.

•Nakvynei sustojo ties Gižais 
pas vieną ūkininką. Pavalgęs 
nuėjo' į šalinę. Vidurnaktyje at
važiavo būrelis komunistų ka
rių. Jie iššaudė visą šeimą ir iš
važiavo!.

Išgąsdintas, apsisprendė vėl 
grįžti Į Vokietiją. Nuėjo Į butą. 
Visa šeima išžudyta. Vienas 
jaunuolis duryse prikryžiuotas 
ir nušautas.

Laimingai perėjęs frontą.
K. P.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAJ^MU
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Tikrai, vakar, jums išvykus, aš labai gai
lėjaus, kad nesusitarėme geruoju. Mes visi tieįc 
buvome susijaudinę, jog nemiegojome ištisą nak
tį, o aš anksti rytą, vos tik saūlėi1’patekėjus, nu
vykau pas patį Grauzmaną,' ir * prašiau, stačiai 
reikalavau, kad paleistų visus politinius nusi
kaltėlius. Gana, sakiau, pūdyti kalėjimuose ne
kaltus žmones! — perdaug jau aiškiai melavo 
Bičkovas.

— Melas!... — nebeištverusi surinka, išeida
ma iš krūmų, Ramunė.

— Tu čia?... — baisiai nustebęs ir išsigandęs, 
suriko Bičkovas. •

— Laimei aš esu čia ir galiu nuplėšti kaukę 
nuo tavo veido, — labai susijaudinusi, atsiliepto 
Ramunė. " ‘ •

Bičkovas tik sukanda dantis ir nebedrįsta 
nieko atsakyti. Mielai jis būtų dabar ją sudraskęs, 
tik rankos buvo stipriai suveržtos virvėmis ir 
liežuvis sustingo iš baimės:. , ( v .

— Tai. ’ta vakar tikrai gailėjais,: kai paspru
ko iš jūsų nagų Ringaudas, ir prfsjekdfnėjai, kad 
rytojaus dieną nebeliks iš jų nė vieno gyvo. Ar 
taip greit pam'rsai jau savo priesaiką ^ ... —

tyčiojosi iš jo melo Ramunė. T1“’'
— Gyvate!... — prašnypščia, nebegalėdamas 

suvaldyti savo pykčio, Bičkovas.
. — Na, ką į tai pasakysi, p. Bičkovai?'-— pa

klausia Ringaudas. ' ' T -
— Netikėkite ja, tai didžiausia aferistė, kokią 

tik yra kada nors matęs pasaulis: ji mane apvbgė, 
apiplėšė, o dabar, bijodama atsakomybės, dar 
Šmeižia. Atiduok mano brangenybes, kurias pa
vogei iš mano stalčiaus! — užpuola jis Ramunę.

— Tavo brangenybių aš nevogiau, tu pats 
brukai man jas, norėdamas nusipirkti manex— 
aš jų nepriėmau, nereikalingos jos man ir dabar 
— aš jas tik sugrąžinau tiems žmonėms, iš kurių 
tu jas buvai išplėšęs — jomis bus išpirktos taVb 
paties įskųstos aukos.. .

— Rodos, jau užtenka įrodymų — iš liudinin
kės žodžių jau galima susidaryti pilną vaizdą apie 
jų darbus, dabar tik belieka atlyginti, — nuosta
biai raibiai pasako Perkūnas, manydamas, kad 
viskas taip paaiškėjo, jog nebegali būti jokių dau
giau ginčų.'

— Aš taip pat manau, — šaltai pritaria Rin
gaudas, jausdamas, kad turi atlikti savo pareigą.

Teisiamieji išsigąsta; iki šiol jie vis dar gal
vojo, kad partizanai, žinodami jų santykius su 
okupacine valdžia, neišdrįs žudyti, bet dabar pa- 
matė/kad ir paskutinė viltis žlugo.

Spekulevičius, ir taip neišdrįsęs nė vienft^o- 
džio ištart1, dabar tik drebėjo iš baimės ir dairėsi

beveik be sąmonės tai į vieną, tai į kitą teisėją, 
tarytum ieškodamas", kuris jų gali būti gailes
tingesnis. !T" ‘

Bičkovas priešingai elgėsi; jis, slėpdamas 
savo baimę, bando'dar įbauginti priešus ir ima 
grūmoti:

— Jeigu jūs nužudytumėt mus, tai ne tik iš 
jūsų niekas neliktų gyvas, bet neliktų nė vienos 
jūsų šeimos, o šioje apylinkėje nė vieno žmogaus.

— Perdaug jūniš yra pažadėję jūsų globėjai
— jeigu jie pajėgtu, tai seniai nė vieno mūsų čia 
nebebūtų,’ — su ironija atsako Perkūnas.

-^‘ Oręįt jūs patirsite, ką jie gali;1 neužtrau
kite nelaimės višam kraštui, — dar vis grūmoja 
BičkoVas. r

— Užteks! Tolimesnis tardymas nebereika
lingas. Dėl jūsų, sakot, būtų išžudyta* net pusė 
Lietuvos.'Jūs patys pasakėte, kas jūs tokie esate,
— griežtai' pareiškia Ringaudas ir pamoja -Per
kūnui. ‘ * ' ’ • T-r ■. r >

Ramunė, supratusi padėtį, bėgčia nubėga į 
palapinę.

'Artėjo šiurpus momentas.
— Gal norite ką nors perduoti artimiesiems? 

Viskas bus atlikta, — paklausia dar juos Rin
gaudas. e t

Abu teisiamieji tyli;<jokio(ąt^ak^np.^
Staiga pajunta Ringaudas, ka^d p<y joi.kqjo- 

mis kažkas sudribo. Jis skubiai stvėrėsi ginkto, 
manydamas, kad tokiu būdu nori jie pasprukti.

Bet greit paaiškėja, kad Spekulevičius, sudribęs 
prie jo kojų, daro savotišką atgailą. Jis prisipa
žįsta iki šiol blogai daręs visai nešelpdamas par
tizanų ir ateityje pasižada aprūpinti juos visų 
rūšių ginklais, o pats prašosi priimamas į par
tizanus.

Bičkovas, žinodamas, kad Spekulevičius ma
žiau yra nusikaltęs uz jį ir daro tokius pasiūly
mus, taip pat griebiasi kraštutinių priemonių.

— Pasigailėkite!... dukrelė mano liks naš
laitė. .. nei tėvo, nei motinos... — stengėsi su
graudinti jis Ringaudą, nujausdamas jo jausmus 
Irenai.

— Tokio tėvo geriau neturėti!... — patylo
mis atsako Ringaudas.

Iš miško atskuba du žvalgai. Ringaudas su 
Perkūnu ilgai tariasi su jais. Paskiau Perkūnas 
duoda jiems kažkokius nurodymus ir pats nueina 
prie įguįos vyrų. Prie kalinių liekasi tik sargyba 
ir Ringaudas.

Visoje stovykloje didžiausias įtempimas.
Ringaudas laukia, kol sugrįš Perkūnas ir pra

neš, kur sargyba turi nuvaryti suimtuosius...
(Bus daugiau)

* ■ - • ■ - ■ 
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
* ♦

•1. šiandien žmonijai labiausiai reikia gabaus Valdovo; tokio, 
KHPs gana gabus išvesti žemės tautas iš neapykantos ir 
ąWnyb’>tė6 ir iš visų nesutikimų ir tarpsavinių kovų, ir įvesti j 
jas j pasitikėjimo ir bendra sugyvenimo stovį, be kurio nebus1 
8Hiinią įsteigti žemėje pasiliekanėios taikos, ramybės ir saugumo 
žmonėse arba tautose.

Pasaulio istorijoje parašyta apie daugelį didvyrių, kurių var
dui ų ajsižymėjiinai puošia istorijos puslapius. Vienok, nė vie
nas jų nebuvo susidūręs su tokia pavojinga padėtimi, kokioje 
šiandien, yra pasaulis, šiandien visas pasaulis pilnas visokių keb- 
iUĮ»ų ię kiekviena tauta turi painių ir neišrišairių klausinių. Sa
komą kad pasauliui reikia viršganitiško žmogaus, kuris galėtų 
išgelbėti žmoniją iš suirutės, kilusios dėlei dviejų, vienoje gėnt- 
kartėje įvykusių karų. Bet kur surasti tokį pageidaujamą Vadą, 
nįfk,as negali pasakyti.

Laisvcji tribūna

POSŪKIS Į TIESĄ
ŠV. RAŠTO tyrinėtojai

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 103C3

X*X .<♦>: >'♦’

DR. K. G. BALUKAS 
aaUŽERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

M49 SO. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TaL LU 5-6444 

, Priima ligonius pagal susitariBu. 
Jei neatsiliepia, 'skambinti 8‘/4rbuO4 . £■ -. -i • T -i * -

A “Lietuvos Aiaai 
■n ..KAZE BRAZDŽ)ONVT»

Programed

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f- WacMwatar Cammunity klinikoa į 
Medidnoc dirakroriu»

T9N S. ManiMim RA, WestdwMar, H.
VALANDOS; 3—0 darbo dienomu u 

Imk antra šeštadieni 8—3 v«l 
Tai.; 562-272J arte 562-2728

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienic 3:30 vaL vakaro.

Viaoa laidos iš WOPA noUc. 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 
U VYTIS štou’es 1110—AM tMLiuL.

2646 W. 71st Siren
Chicago, Illinois 6062k

Telef. 778-5374

ypatingai faktas, kad kalbama 
idėja nedingo istprijps laiko dul
kėse, L ūdija, kad instingtas yra 
prigimtas. 1

Kiekviena idėja, kuri neturi
... _ . . savyje visuotinės tiesos, ar turi

t. mis, kokia šios kelionės prąs-. tik laikiną vertę, yra užpustoma 
mė.

Maceinos religinės mintys ir 
Baltirukonio pastangos parody- 
ri jas kritikos šviesoje yra skai
tytojams graži dovana. Maceina 
yra vienas tų, kurie savo min
čių gėlėmis su nuoširdžiu pasiš
ventimu puošia Kristaus vardu 
kelią į Dievą. Religinė filosofija 
esmėje beveik visada yra daii-

Malonu matyti, kad teologi- 
niai-filosofiniai vaisiai yra rim
tai palukštenami NAUJIENO
SE.

Žmonės, eidami sunkiais zings 
niais per gyvenimą, alsuoja, mįn.

bęs turŠĮio, be pakeitimo 
savybės nėra gamybos, abdirbi- 
mo, kūrybos.

K ekviena arheologinė iškase
na, kuri yra senovėje žmogaus 
pagaminta, liudija mums apie 
istorinio žmogaus protą. Čia šių 

• dienų protas susitinka su seno
vėje pasireiškusiu protu iškasto 
da kto esmėje.

Jei žmogus, stebėdamas skulp 
turą, supranta jos esmę, jo pro
tas susitinka skulptoriaus protą 
sakyto kūrinio plotmėje. Gam
toje žmogus taipgi pastebi pro
tinės esmės savybes: tikslą, pla- 

. ną, keitimąsį. Pavyzdžiui, me
džio lapas turi savo tikslą, savo 
genialų planą, savo keitimos ei
gą. Minėtos savybės tiesiogiai 
liudija apie protinės esmės bu
vimą jų pagrindu. Kaip kamba
ryje nėra nė vieno žmogaus-par 
gaminto daikto, kuris neturėtų 
žmogaus protinės esmės, taip ir 
gamtoįe nėra nė vieno augalo, 
kuris neturėtų visatos protinės 
esmės savo pagrindu. Tačiau, 
kas yra toje visatoje esanti pro
to būtis, kurios buvimą mes pas
tebime gamtoje, augalu esmėje,

j tiesioginio atsakymo neturime. 
Į Tik stebėdami kai kuriuos jos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika S' Evans

»■ 3-5M3

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGŲ* 
;y |9Q7. Wm« 10M Strwt 

Valanring pagal ffigtfrimą

tADIJC tlIMOS VALANDOS

OPTOMFFR1STAS
KALBA UETUVISKAI

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

Tikrina aku. Pritaiko akinius 
“contict lenfe*,A

VaĮ. agal suštarima. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
i n kstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antnid. 1—4 popiet,

ir

j

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ llfee.
Oflaaa 245Ž WIST SYta SYRMT

Vedėja Aldona Daukm 

T«l«*j Hlmieck 4-1413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

SUSIRINKIMŲ

Suvalkiečiu Draugijos piknikas 
į įvyks rugsėjo 14 d., sekmadieni, Vy- 
Jčių salėje, 2455 W. 47ih St. Veiks 
į virtuvė ir gėrimų bufetas, šokiams 
1 gros geras orkestras. Pradžia 12 vai. 

Bus dovanų. Kviečiami visi. Valdyba

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal-
- ■ • - pos klubo poatostoginis susirinkimas

OFISO VAU; pim- tnsrvL, twa*a.J įvyks sekmadienį, rugsėjo 14 d., 
penki 3-4 ir 4-8 vaL va*- iUtidir j i vai. popiet, Anelės salėje, 4500 So. 
. ‘ t 4- 'Talman Avė. Nariai kviečiami atsi-oiait 2-6 vaL popiet ir kita laiku lankyti, nes yra svarbių re.kalų ap

tarti. Bus ir vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast.

P. ŠLLEHH&, O. P.
0BTH0PKDA3-PB0TEZISTAS 

Apvalai - Proteud. Med. Dan- 
dažRL Speciali 
tArcfl Suspcctt) fc L t

Žemaičiu Kultūros klubo poatosto- 
ginis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 17 d., 1 vai. popiet 
Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

la ko dulkių. Juo idėja yra to
liau nuo tiesos, tuo reliatyviai 
trumpesnis jos amžius, ir atvir- ‘ 
kščiai.

Motinos instinkto meilė vai
kui yra nemirštanti tiesa.

Žinoma, galima iškelti argu-, pasįreįškimo simptomus nusta- 
mentą, kad- primityvūs žmones tom6) kad simptomai
garbino stabus, o ne Dievą, kąd. turi mūsų protui suprantamą 
istoriįo^Įjėgyje tūkstančiai įvai, tvarką> tą tvarką vadiname

1 
i

Laidotuvių Direktoriai

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

giau pagrįsta religine poezija, l riau^ų^įevų yra atsiradę ir dip- j dėsniajs. Kaip magneto pasireiš- 
, -. ; kimas įrodo magneto dėsnio bu-

Tačiau, tai ne visai tiesa. Taj vimą visatoje, taip ir žmogaus 
klaidų-grandinė, iš tikro, tai žmo j proto pa^^mas įrodo pro- 
gaus eypĮtacinis kelias, pradėtas . dėsnio buvįmą visatojej nes 
instipkto jausmų, tiesą, ir vedam j magnet0 dėsnio mag_
tis j logines - intuicines tiesos; netQ jr be proto dėsnjo nebQtų 
aušrą. Iki šiol dar jokio religija j proto_ ^jes suprantame žmogaus 
tikrosios ‘ Dievybės supratimo j protą tik stebėdami jo (žmo_ 
net ir šayo akiratyje neturi, nes j gaus) atHktus darbus_ 
vertina fintus daugiau nei logi
ką. Njpi^. istorijos eigoje ir. visos 
kalbos apie Dievą būtų klaidin
gos. jų, pats buvimo faktas, jų j 
beribė Šurna, visvien yra pliusas dievybės simptomas yra visato- 
įrodymųi Dievo buvimo. 1 je esant proto bū^ vienas vi_ 

Senovėje žmogus ramino sa-.j satoje esančios proto būties sim
vyje jam instinkto dovanotą Die j p tomas yra žmogaus protas, vie- 
vo ilgesį, ięškodamas Jo gamto- nas žmogaus proto simptomas

Ateityje, čia temą, bandysiu

nei logika. Joje logika pasilieka ‘ gę, kaistai tik klaidų grandinėj 
toli giliaus tikėjimo šešėlyje.

Krikščionybė — tai daugiau 
nei devyniolika šimtmečių senu
mo, garbingų ir mažiau garbin
gu teologų ir filosofų- procesija. 
Jie, klupdami ir vėl keldamiesi, 
yra nuėję milijonus kilometrų 
ratu apie Bažnyčią, neišeidami 
iš šventoriaus ribų aptvertų dpg 
momis. ’/J V .

Ir kai .šiandie žmogus, susto
jęs prie šventoriaus vartų, klau
sia ar yra Dievas, tai tūkstant
mečio varp gaudime jis girdi tik 
gilios praeities mitų aidus.

Jieškojimas Dievo tikėjime ir 
ieškojimas D'evo tiesoje yra du 
skirtingi keliai, kuriais einantie 
ii icetorijos eigoje tai tolsta, tai 
ir vėl artėja vieni prie^ kitų.

Nėra klausimo, kad Maceinos 
keliais — tai ieškojimas Dievo 
tikėjime. Jis yra tarpe garbin- 
qų'ų asmenų, einančių procesi
joje aplink Bažnyčią.

Tačiau, kaip minėjau, dar yra 
kitas kelias, būtent, ieškojimas 
Dievo tiesoje- Iškelsiu keletą pa 
orastų faktų, kurie, pasirinkus 
tiesą o ne mitus, nagrinėjant 
Dievo dilemą, yra verti dėme
sio.

Kodėl šunelis, atiduotas sveti
miems. suranda tolimą kelią 
atgal į paliktus namus? Mes aiš
kiname tai instinkto pasireiški
mu. Minėta savybė yra gerai ži
noma ir žmogui.

Proistorinėje senovėje primi
tyvūs žmonės neturėjo filosofų, 
tačiau mes randame paliktų 
ženktų, kad visos rasės visose 
žemės dalyse turėjo primityvią 
Dievų idėją. Toks, plačiu mas
tu Dievų idėjos pasireiškimas ir

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Mes matome visatoje esančios

darni žmogaus, gamtos, planetų 
j egzistenciją ir evoliuciją. Vienas

ję ir planętęse. Šių dienų dvasiš- yra tiesa, 
kija ir žmogus ramina savyje j ,_r ... ..
Dievo ilgesį, klaidžiodami savo parašyti knygą, jei iki mano sau 
pačių mintyse praskiestose mi
tais, nerasdami kelio iš tikėjimo- 
saulėlydžio į tiesos aušrą. To
liau,- einant nuo instinkto prie | — Libijos diktatorius Chada- 
proto, horizontas atsiveria dar Į fi imasi priemonių prieš nepa
tek plačiau. j tenkintus gyventojus ir karius.

Protas yra žmogaus veiklos Į Diktatorius suėmė didoką skai- 
esmė ir esmė kiekvieno žmogaus čių karininkų.
pagaminto daikto. Jei nebūtų 
proto, nebūtų nei kėdės, nei sta
lo, nei knygos, nei lėktuvo. Pro-1 jai didžiuojasi Lenkijos darbi- 
tas tampa daikto esme, pasireikš . ninkais, pajėgusiais iškovoti 
damas trim savybėmis: pirmoji • nuo komunistų ncpriklausan- 
savybė yra tikslas, antroji savy- • čias unijas.
bė yra planas, trečioji savybė j--------------- -—
yra pakeitimas — gamyba. Šių — Penktadienį aukso unciją 
trijų savybių, harmoningas pa- kainavo $692.
sireiškimas prote tampa esme -----------
kiekvieno žmogaus pagaminto pjkKITE JAV TAUPYMO BONUS • 
daikto. Be tikslo savybės nėra

lėlydžio dar užteksiu laiko.
Kazys Saudargas

— Rytų Vokietijos gyvento-

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

•1

Talpf.: PftMpąct 4-5M4

FLOKIDA
- . . ' ■* '_ 4

A

f

MOVING

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks antradienį, rugsėjo 15 d., 
6 vai. vak., Joanos salėje, 4258 So 
Maplewood. Po susirinkimo — vaišės.

SOME CP$CAGO MOTOR CLUB TIPS ON

VMtSSHM DRMMr
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo

5025 CENTRAL AVĖ. 
SU Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

’ R |v»lriv a*s»vmM.
L?: ANTANAS VILIMAS
1 Ta). X74-14R2 arka X76-5946

PERKRAUfTYMAI
MOVING 

L«idIraN — Mina 
ŽEMA KAINA

ANTHONY BUŽAS

M54 So. HALSTED STREET

5 — Naujienos, Chicago, 111^ Sat.-Monday. September 13 15, 19<Sy

Posūnis, podukra, giminės.

Leidot ii vi u dfrektoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. 
Tel. 73/1213.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-H3S-I139

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublfc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, BL 874-4414

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. TeL: OLympic 2-100J

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVĖ. TeL: YArd> 7-3401

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

Telef. 476-2345

-«1

there's a suooen stop which

IF YOU DRIVE AT THE 
/W4VZ4/4//U SPEED st y * 
THE R/GW LANE

Gyveno Chicago, Ill.

Mirė 1080 m. rugsėjo 11 d., sulaukęs 85 metų amžiaus. 
Gimęs IJetuvojc. Amerikoje išgyveno daug metų.

Paliko nuliūdę: posūnis Joseph Brankis, marti Irene, 
podukra Josephine Bublilz, žentas Fred ir kili giminės, drau
gai bei pažįstami.

Kunąs bųs pašarvotas sekmadienį |>opict Lack Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th SI., Chicago.

Pirmadienį, rugsėjo 15 d., 9:15 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus lafclojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

■‘Visi a.a. Anthony Bužo giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

TeL Y Arda 7-1911
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— Apolinaras Varnelis iš Do- 
pagiac, Mich., ir Leonas Stanius 
iš Winnipego. Kanadoje, lankė
si Naujienose. Dokui jiems už 
v.zitą ir už naudingus pokal
bius. Ypatingai dėkui p- L. Sta
niui už ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir už $5 auką. Kal
bant apie Winnipegą, prisimin
tas redakt. Juozas Pronskus, 
kuris dabar gyvena šio miesto 
apylinkėje.

—Ponia Aleksandra Sedlickas 
iš Ludington apsigyveno Hart, 

fMich.

iždininke. Z, Strazdas .yra res
publikonų federacijos , vicepir
mininkas pietų Amerikos vals
tijoms.

— Pedagoginis Lituanistikos 
institutas pradės studijas- rug
sėjo 13 d. Jaunimo centre. Dar 
bus priimami nauji studentai- 
Iki šiol į Į kursą užsiregistravo 
18 studentų.

— Kun, Dr. Juozas Prunskis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos in
formacijos direktorius, išvyko 
atostogų į Pompano Beach, Fla. 
Čikagon grįš rugsėjo 20 dt.
— Lietuvių Tautodailės Insti

tuto Philadelphijos Skyrius ruo
šia mokytojos Marijos Raugie- 
nės rankdarbių bei mezginių 
parodą šv. Andriejaus parapi
jos salėje. Paroda atidaroma rug 
sėjo 14-tos vidurdienį.

— Prano Čepėno Naujųjų lai-

— George Žemaitaitis, Sey-< 
mour, Conn., be raginimo pratę
sė prenumeratą, o savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $5 auką. 
Juozas Spaitis, Willow Springs, 
III., atsiuntė $2. Dėkui.

— Juozas Benetis iš Clearing 
apylinkės, pratęsdamas prenu
meratą, parėmė Naujienų leidi
mą $5 auka. Dėkui. Taip pat dė
kui Čikagos pietvakarių tautie
čiui, užsisakiusiam Naujienas 
vieneriems metams ir įteikusiam 

’$5 auką, ” bet pavardės prašiu
siam neskelbti.

— Illinois valstijos loterijoj 
rugsėjo 11 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 677988. Bingo loši
me laimėjo 13, 20, 41, 57 ir 69.

— Kazys čiurinskas iš India- ] 
nos patikslina, kad (R) LB East. Chicago. Įėjimas iš šono. 
Chicago gegužinė davė pelno ne 

. $300, bet $800.
— Čikagos Lietuvių Moterų 

Klubo mėnesinis susirinkimas 
bus trečiadienį, rugsėjo 17 d., 
11:30 vai- ryto Louizės restora
ne, 10335 So. Pulaski Rd. Vieš
nias priims ponios — Konstanci
ja Hofer ir Genovaitė iGedrai- 
tienė. žinią pranešė informaci
jos direktorė Liucija E. Satkoff.
' —Stasys Juškėnas papildo sa- 

1 ‘vo straipsnį, kad Dainavos an
sambliui “Čičinsko”, pastatymas 
įkainuos $35.000. Iš Lietuvių Fon 
do gauta $2,000. ’

— Šiandien, rugsėjo 13 d., 9 
:'val. Kr. Donelaičio lituanistinė 
.mokykla registruos naujus mo
kinius savo patalpose, 6901 So. 
’Fairfield Ave.
. — Zigmas Strazdas išrinktas 
•Lietuvių respublikonų Palm 
Beach klubo pirmininku, Jonas 
Jakubauskas — vicepirm., Mil
dred Valužienė — sekretore ir

SFW «“
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pareigūnai.
j Vyčiai, palaikydami gražias 
tradicijas, surengia bendras Kū
čias. šįmet Kūčios bus rengia- Į 
mos gruodžio 21 d. Vyčių salėje. ‘ 
Išrinkta komisija. |

| Susirtakimai pradedami ir 
baigiami malda įšv. Kazimierą.!

j Pasivaišinę kavute ir ska- 
' niais pyragaičiais, skirslėinėš
po 9 vai. vakaro.

K Paulius

Kaip tapti guru?
KUALA LUMPUR, Malaizija.

— Tūlas biznierius iš Vakarų 
Vokietijos šiomis dienomis pa
siekė savo tikslą: Maha Ma
riammam šventovėje jis buvo 
priimtas į Hindu tikėjimą, pir
mu atlikdamas “visiško atsiver- 
timo” ritualą. Pirmiausia dviem 
pusės centimetro stdrumo ir pus^

j antro metro ilgumo plieno ieš:
ku Lietuvos istorijos antrasis ta0!*1“® h* esame apdrausti. ( dino televizijos serijoje ‘T, Clau- mais buvo perdurti jo veido
tomas —Lietuvių tautos praeitis 
ir nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atkūrimas 1914-1923 me
tais — jau spausdinamas. Kny
ga apie 700 psl., kietais virše
liais dabar užsisakiusiems kai
nuoja $20, vėliau bus pardavi
nėjama po $25. Užsisakyti lei
dėjo adresu: J. Urbelis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park, IL 
60160.

ARVYDAS KIELA, 434-9655 
(Pr.)

Jonas 
savo

JONO GLIAUDELIO 
PALIKIMAS

Veterinarijos gydytojas 
Gliaudelis didžiąją dalį 
turto, 157.976 dol., paliko 
rikos Lietuvių Fondui.

Dr. J. Glaudelio palikimas Lie 
tuvių Fondui ligi šiol yra pats

— SLA 6-osios apskrities me- didžiausias.
ttaė konferencija įvyks š.m. spa-Į Atvykęs į Ameriką ir išlaikęs 
lio 5 d. 2 vai. popiet Lietuvių valstybinius egzaminus, jis dir- 
Evangelikų Reformatų bažnyčios savo specialybės darbą. Ak- 
patalpose,^5230 S. Artesian Ave., tyviai reiškėsi ateitininkuose, 

i buvo “Draugo” romanų konkur-
Valdyba j Sų mecenatas, skirdavo pinigų

— Marquette Parko Šv. Mer-' “Ateities” žurnalo literatūri- 
gelės Marijos Gimimo parapijoj niams konkursams. Mirė sulau- 
rugsėjo 14 dieną bus švenčiama ( kęs 68 metus amžiaus. 
Šiluvos atlaidai. 10 vai. ryto bus j 
pakeliamos vėliavos ir su vėlia
vomis dalyvaujame pamaldose 
ir procesijoje. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti.

R. LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba

ra-
su-

JONAS JURAŠAS PAKVIES
TAS REŽISUOTI

7 -“SAVIŽUDŽIO^ ,
“Europos Lietuvyje” buvo 

syta, kokių gerų atsiliepimų
, silaukė J. Jurašo Providence

— Kas turite parduoti komo- pastatytasis N. Erdmano “Ša_
dą (dresser), prašau paskambta- vižudis”. -! 7 '
ti tel. 776-8371. Aš ją noriu nu-. rudenį tą veikalą ruošiama- 
Įo'rkti. (Pr-) Į si pastatyti kuriame nors New

— Horoscopes or Astrological Yorko teatre- rūpinasi ben- 
Tarot Card Readings. Saturday kuri turi kapitalo. Šįkart 
11 to 5; no appointment neceš- Pagrindiniam vaidmeniui pak- 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N-' Xiestas britll storius Derek Ja-

j

skruostai. Jis turėjo tris kilo-dius”.
O režisuoti pakviestas Jonas metrus nuvežti karietą, ją 

Jurašas, kuris tikisi, kad tas vei traukdamas virvėmis, plieni- 
kalas bus ilgai vaidinamas New’niais kabliais, pritvirtintais prie 
Yorke, o paskui su juo bus ga- jo: krūtinės ir nugaros. Vežimas 
Įima gastroliuoti. buvo nukabintas ir kabliai nu

imti tik
1
[ per visą

pervažiavus gatvėmis 
Seremban miestą ir 

j pasiekus Maha Mariammam
STUDIJA APIE MYKOLĄ

KRUPAVIČIŲ
JAV išleidžiama nauja studi-j Naujam tikėjimui “sutvirtin- 

J” atsivertėliai kelias dienas 
aštriais- įrankiais yra pratinami 
pakęsti didelius skausmus.

J. Pr.

jšventovę.

ja apie prel. M. Krupavičių, pa-jy 
vadinta, “Valstybininko keliu”.

Ji rašyta Lietuvoje.

Vyčių seniorų susi
rinkimas

Š.m. rugsėjo 9 d. truputį po 
7 -vai. vakaro Vyčių salėje įvy
ko Brighton Parko Seniorų vy
čių poatostoginis susirinkimas, 
kurį pradėjo B. Pupnik.

Perskaitytas praeito susirin-

ATSIMINIMŲ
I

(VTW^^*rA-Ty*fhrt

REAL ESTATE.
Nūnai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — FardavImaN .
REAL ESTATE FOR SALI . | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS. j 

-j£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS h •

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL Virginia 7-7741

1

BUTŲ NUOMAVIMAS į
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS fJ 

.. • NOTARIATAS • VERTIMAI. f”®

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA T 3?

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos, 
pirkinio sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms ■

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15' metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garintu o t ai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. *27-3559

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

Kreiptis:

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdtani 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at- 
kimo protokolas. Priimtas be yū’kti ir knygą pasiimti. Kitur 
pataisų. , s.

Bostone Įvyko 67-asis Vyčių 
kongresas. Mūsų skyriaus buvo | 
dvi delegatės: B. Pupnik ir Ad. jv O   ~ —X----- j
Gabalienė. (Kitas kutfpas atsto-| 
vavo nemažai dęlegatiį.) Prane
šimą iš kongreso, padarė B. Pup
nik. Kongresas . guvo gausus ir 
visapusiškai nusisekė. Jo eiga 
aprašyta žurnale “Vytis”.

“Metinis susirinkimas įvyks 
spalio 6 d. 7 vai. vakaro Vyčių 
salėje. Jame bus renkama'val-

■ gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.

i
1

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

4645 So. ASHLAND AVI. A 
523-8775

I

NBGHBORHOOD^
REALTY GI5OUP •

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

mento laiptai porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kediie Avenue 

Tel. 776-8505

STATE St.. Rm. 1717. Mes kai- c—’ kuris labai sėkmingai vai- dyba, revizijos komisija ir kiti 
bame lietuviškai. 782-3777 or.,^ 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro!- 
ogers. (Pr.) j Ii

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas * 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: ~ 

American Travel Service Bureau j 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 ę 

Telef. 312 238-J787 •
• NemokrmM patarnavimas užrakant lėktuvą, traukiniu. laivų kelio. J

nitĮ (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- J 
Uie kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus; | 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 J 
macijas visais kelionių reikalais. 1

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuoti vietas J*
Q anksto — pries 45-60 dienu. į"

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ i

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJF
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvio rrateraalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba.

SLA —išmokėję 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: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjos, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL

Galite kreiptis Ir tiestai i SLA Centrą:

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

707 W. 30th St.
Tol. (212) 543-221®

DAŽYMAS IR REM0DEL1AVIMAS
Nėra darbo permažo. Visus paimu. 

IŠ Jauko ir vidaus.7' 
Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
' 4514 So. Talman Avenue 

Tel. 523-0383

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį. <

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauj 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

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

I

A. T VERAS 
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 Wert 6<Hh Street 
TeL REpublic 7-1*41

f’MARUA NOR!
• 2608 We«t 6>tii St, CWc*ro, m. 66621 < TeL WA .f

2ĮMIM]

MAISTAS B EUROPOS SANDtLIŲ
■ w Ml ■ <s ■ ~w iTįįT^l

5 Cosmos Parcels Express Corp. i
MARQUEJtk GIFT PARCELS SERVICE f ■

1501 W. St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 1-2717 'į

žemaičių pasakėlė
Kartą Perkūnas įsakė visiems 

paukščiams sodinti medelius. Vi
si paukščiai paklausė ir sodino, 
tik viena kregždė nekreipė dė
mesio ir skraidė. Užtat ji dabar 
nesuka lizdo medyje, o tik pa
stogėje.

Prie 73-čios it California par
duodamas arba išnuomojamas 
gražus, švarus mūrinis namas 
su 3 miegamais, virimo krosni
mi ir oro vėsinimu už geriausią 
pasiūlymą. TeL 925-4940.

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

—V*

Lietuviai, Jūsų laukia Daytona 
Beach, Florida!

— Stanislaw Kania ketvirta
dienį buvo nuskridęs į Maskvą, 
kur pasikalbėjo porą valandų 
su Brežnevu. Po to grįžo į Var
šuvą. Sakoma, jog Kania priža
dėjo Brežnevui palitki Lenkiją 
“Sovietų bloke”.

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

Riverwood

Professional family seek warm, 
mature, reliable housekeeper — 
cook, 4-5 days, near Univ, of Chi

cago. Gdod pay. Ref. req.
Call: days 580-2047, evenings 

and weekends 752-5317.

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach.

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

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. TeL Y A 7-59SC

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimlniy 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapclis, Agent 
320SJ4 W. 95th St 
Evorg. Park, HI.

Slate Farm Fire and Casualty Company

-------------- 1 \
ADVOKATŲ DRAUGIJA

VALDEMARAS BYLAITIS 
ir VINCAS BRIZGYS

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FLA.
Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. * ‘ 

Visais atžvilgiais ideali vieta lietuviams gyventi.
Iki Atlanto vandenyno tik 5 mylios.

PLANUOJAMAS “LITHUANIAN VILLAGE”.
Įvairaus išplanavimo namai.

Aukšta namų kokybė, kainos prieinamos.
Užtikrintas investavimas.

Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, 
aplinkoje. Sprendimą darykite dabar!

Informacijas teikia: ADOLFAS ANDRULIS,
7 Talo Circle, PortJJrange, Fla. 32018.

Telefonas: (904) 761-3625 : n

MIDLAND TAUPYMO 
BENDROVEI 

reikalinga 
TARNAUTOJA-TELLER 

su patyrimu ar be jo.
Skambinti 254-4471

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogy Vietos

dėmesio

i

RENTING IN GENERAL 
Nuomai

BRIDGEPORT AREA
4 room basement apartmnt, 
untarnished. Hot water and 

heated. $135 monthly.
Call 839-8597 

after 3:00 P.M.

Keliaujant į Floridą ir netu
rint aiškios apsistojimo vietas, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, R]. 60629

PATS SKAITYK IR DAR KI- 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago, Hl., Sat-Monday, September 13-15,1930




