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DEGA ABADANA
KUBOS TREMTINIAI IŠKELIAMI

I PUERTO RICO SALA
r-- J - W

. n ■ JIE BUS APGYVENDINTI BUVUSIOJE 
' . • KARIUOMENĖS BAZĖJE

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Carterio administracija 
paskelbė pranešimą, liečiantį 

. pabėgėlių-iš Kubos reikalus- Jį 
papildė kai kurių pareigūnų pa- 

.-reiškimai. Pranešime rašoma, 
kad Puerto Ricoje bus atidaryta 
Armijos bazė ir jon bus vežami 
Kubos tremtiniai. Jie ten bus 
tik laikinai, kol atsiras darbo ir 
gyvenimo sąlygos Amerikoje. 
Ten. nebus siunčiami proto bei 
nervų ligoniai. Jie bus. išskirs
tyti į Amerikoje esančias tų li
gų institucijas. - .. '

Pirmiausia bus vežami trem
tiniai iš perpildytų stovyklų Mia 
mi apylinkėje. Į jas dar ir dabar 
kasdien is Kubos bei Haiti sa
los atvyksta 1501200 tremtinių. 
Raitųjų rūmų pareigūnė Clau
dia Tawnsend pareiškė, kad ati
daromoje Fort Allen bazėje tilps 

^ Jtpie .5,000 asmenų ir jie ten bus
^ajinčiami-'-gę.jįk~-.iš ^GamŲ^ bet

niai ir kitokie ligoniai nebus 'je įnešė rezoliuciją, reikalaujant 
- siunčiami. i čia Izraelį pašalinti iš UNESCO.*

.^DAUGIAU ATSIRANDA 
į c -- SAVANORIŲ
L WASHINGTON.— Rugpiūčio 
mėnesį, po ilgo laiko, atsirado 
daugiau savanorių į kariuome
nę, negu buvo užplanuota. Į ma
rinus ; įsirašė 5400 vyrų ir -mo
terų, o buvo užplanuota 4,400; 
i laivyną — 9,700; į aviaciją — 
f7,600 ir armijon 17,200.
. Visur užsirašė daugiau, negu 
buvo numatyta.

AR IŠMES IZRAELĮ 
iš UNESCO?

NEW YORK. — Antradienį 
prasidėjo 21-oji UNESCO sesi
ją. UNESCO yra Jungtinių Tau- 
įtų- organizacija su 152 nariais, 
kuri rūpinasi tautų, auklėjimo; 
mokslo ir kultūriniais reikalais^ 
Kadangi Izraelis yra paskelbęs^ 
kad- Jeruzalė, yrą .jo sostinė, tai

- siunčiami.
Puerto -Rico gubernatorius 

Čarlos Romero aiškinasi su Bal
taisiais rūmais>ir Valstybės de- 
partmęntu; dėl ^tremtinių skai
čiaus ir kittĮ:ąąlygų,, Jis’nori, kad 
butų garantuojamas ..tremtinių 
buvojimo laikinumas.

Kubos--ir Haiti tremtiniams 
tvarkyti. įstaigos kalbėtojas Art 
Brill, pareiškė, kad į Fort Allen 
stovyklą bus siunčiami tie trem
tiniai, J kuriems’, iki spalio' 15 d. 
nebus surastas "darbas bei paš- 

gyvenvietė. Stovykla buvo 
parinkta Puerto Rico saloje, 'nes 
-jos klimatas yra panašus į Ku
bos ar Haiti...- /■ e

Po audringų diskusijų nutar-Į 
ta padaryti pertrauką. Sprendi
mas paaiškės, . kai susirinks, at; 
stovai*, po per traukos. Vakarie-Ž 
Čiai mano, kad 'ši ^auklėjimo ir 
kultūriniams reikalams organi
zacija perdaug krypsta į poli
tika. > ■' ’
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Los Angeles lietuviai ruošiasi minėti Vytautė. Didžio jo 550- metų- 
mirties sukaktį. Jie pasirinko naudoti, be kitų J. Juodžio kūrinių;

“Tarp sudužusių kanklių”.
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ARDAVO BAGDADA
IRAKO KARO LAIVAI KONTRO

LIUOJA HORMUZO VANDENIS
t

BAIGTIBRIEDŽIŲ 
MEDŽIOKLĘ!

- GREENVILLE, Maine. — 
Maine valstijoje po 45 metų vėl 
leista" niedžidti briedžius. Per 
tiek mefų briedžiai negąsdina
mi priprato prie žmonių, todėl 
tik per dvi dienas jų buvo nu
šauta virš dviejų šimtų. Gyven
tojai reikalauja, kad jų medžio^

■ jimas vėl būtų uždraustas.
Senatorius Guard Conley, są

jūdžio prieš' briedžių medžioklę 
vadovas, pareiškė, jog jie yra 
tiek prijaukinti, kad medžioto
jas; gali pirmiau . įiusifotogra- 
fuoti su juo, paskiau jį nušauti. 
* • ? Ų t - 4^

VARŠUVOS TEISMAS KABINĖJASI PRIE 
LAISVŲ UNIJŲ REGISTRACIJOS

LEŠEK WALESA ATVYKO Į SOSTINĘ IR SURUOŠĖ 
PIRMĄ PROTESTO DEMONSTRACIJĄ

^VARŠUVA, Lenkija. — Ant-. prašymu. Jis vadovavęs 16,000 
radienio vakare Lešek Walesa, laivų statybos darbininų strei- 

■ teismo kui, o dabar nori suorganizuoti
_ ____ _ ______ darbiniu- 300,000 darbininkų uniją. Jis 
kams organizuoti laisvas darbi- neturįs teisės organizuoti tokios

patyręs apie Lenkijos 
bandymą kliudyti <

— Maskvoje teisiami du So
vietų disidentai: 41 metų Lev 
Regelson ir 33 m. Večislovas 
Bachmin. Jie-kovojo prieš poli
tinių kalinių . kankinimą psi
chiatrinėse ligoninėse. Abu kal
tinami veikimu prieš valdžią ir 
jos šmeižimu, • i ♦ |/T'

- KALENDORĖLIS

Rugsėjo, 25: Aurelija, Kleo
pas, Jjungąilė, Želvė, Maldonis.

~ Saulė'tcKa 6:41, leidžiasi 6:44.
Oras debesuotas, vakate Iii,

Dr. Kazys Bobelis
ZURICHAS, Šveicarija. — 

Dr.- Kazys Bobelis; VLIKo pir
mininkas, buvo sustojęs Romo
je, o dabar jau pasiekė Zuri 
cha. Romoje jis tarėsi su Lietu
vos diplomatiojs šefu, kad ga

ilėtų glaudžiau bendradarbiauti 
Lietuvos laisvinimo byloje.

Būdamas Romoje, dr. Bobelis 
pasimatė ir su popierium Jonu 
Paulium II, kuris Bobelį pasvei
kino lietuvių kalba. Pasirodo, 
kad jis žino ne tik kelis žodžius 
lietuviškai, bet jis gali su lie
tuviais ir susikalbėti.

Iš Šveicarijos dr. K. Bobelis 
vyks į Vokietiją ir kitas Vakarų 
Europos valstybes. Dr. Bobelis 
stengiasi pasimatyti su vietos 
lietuviais, kad galėtų juos 
įtraukti į VLIKo vedamą darbą.

ninku unijas, tuojau iškėlė len
kų vėliavą ir pražygiavo Varšu
vos centrinėmis gatvėmis.

Walesa yra įsitikinęs, kad 
’ darbininkai laimėjo teisę steigti 
laisvas darbininkų unijas ir tuo
jau galės pradėti organizacinį 
darbą. Pats Walesa prieš savai
tę buvo atvykęs į Varšuvą, kal
bėjosi su nauju premjeru. Jis 
asmeniškai Įteikė komunistų 
partijos pirmininkui Kania pra
šymą, kad būtų leista suorgani
zuoti tas unijas. Vyriausybė pa
siuntė AVaksos prašymą Aukš
tesniam teisinei ištirti, ar kar
tais naujos unijos registravi
mas nėra priešingas veikian
tiems įstatymams. Vyriausybė, 
duodama leidimus, visuomet 
atsiklausia teismo, kad vėliau 
nebūtų nesusipratimų.

NEPATENKINTAS TEISMO 
PRIEKABĖMIS

Dancigo streikavusių darbi
ninkų vadas Lešek Walesa, pa
tyręs apie aukštesnio teismo 
priekabes prie laisvos drabinin- 
kų unijos registracijos, tuojau 
sėdo į traukinį ir išvažiavo į 
Varšuvą.^ ' 5 •

Pasirodo, kad lenkų teismas
nepatenkintas Walesos įteiktu 250 naujų namų pensininkams

unijos visame krašte.
Walesa ten pat pareiškė pro

testą. Jam tuometinis viceprem
jeras Jagielskis prižadėjęs leisti 
organizuoti laisvą ir nepriklau
somą uniją visų streikavusių 
darbininkų; kada į dirbtuves 
atvyko naujas komunistų par
tijos gen. sekretorius St. Kania, 
tai jis taip pat prižadėjo leisti 
organizuoti visų streikavusių 
— o ne vien laivų statyklų — 
darbininkų laisvą uniją, o da
bar valdžia jau nori atsisakyti 
nuo savo pažadų.

Walesa užprotestavo, iškėlė 
vėliavą ir sėjo damonstruoti. 
Kartu su juo Varšuvos gatvė
mis maršavo apie šimtas Var
šuvos darbininkų, atlydėjusių 
Walesa į teismą, šis įvykis su
kėlė rūpesčių lenkų tarpe.

$30 MILIJONŲ NAUJŲ 
NAMŲ STATYBAI

CHICAGO — CHA (Chicago 
Housing Authority) patvirtino

ATLYGINIMAS NUKENTĖJU- 
SIEM DĖL DISKRIMINACIJOS

CHICAGO. — Nuo 1958 iki 
1975 metų tūkstančiai juodųjų 
kreipėsi į Motorolos bendrovę 
su prašymais dėl darbų. Dau
gumai iš jų buvo atsakyta, kad 
darbo nėra, o ir kurių prašy
mai buvo priimti, tie vis tiek 
niekad nebuvo pašaukti į darbą.

1979 m. sausio mėn. teisėjas 
McMillen nusprendė, kad kom
panija tuo metu diskriminavo 
juoduosius ir todėl dabar privalo 
už tai jiems aplyginti.

Pagaliau kompanija sutiko iš
mokėti 15 milijonų dolerių už 
padarytas jiems skriaudas. De
šimt milijonų dolerių išmokės 
pinigais nepriimtiems darbinin
kams. Kas turi gauti atlyginimą 
sprendžia kompanijos atstovas 
ir EEOC (lygių teisių į darbą 
komiteto) atstovas,

2.5 milijono dolerių skirs į 
' fondą, juodukams ar moterims 
studijuoti elektroniką, kad ga
lėtų gauti specialisto darbą; 
1 mil. dolerių visokioms teismo 
išlaidams ir $1.5 mil. — advo
katams, iškėlusiems bylą.

vis— Mula Chomeini turi 
didesnius skausmus krūtinėje. 
Daktarai griežtai įsakė nesikirš- 
ti į valstybės reikalus ir ra
miai poilsiauti.

Housing Authority) patvirtino ir 76 — šeimoms. Kita dalis tds 
planą,’pagal kurį numatyta pa-Į sumos eis alremontavimui ap
skirti 30 mil. dol. pastatymui 
508 namų biedniesiems įvairio
se miesto dalyse. Už 18 milijo
nų dolerių numatyti pastatyti

leistų namų.ji.^.
Pagal teismo įsakymą, tie na

mai bus statomi daugumoje 
baltųjų gyvenamuose rajo
nuose. ’ ‘

APSUPTAME ABADANE LIEPSNOJA DIDŽIAUSIOS 
NAFTOS VALYKLOS PASAULYJE

BAGDADAS, Irakas. — Pir-į 
madienį Irako vyriausybė ofi
cialiai pranešė, kad ji susitari
mus su Irano’ šachu Rėža Pah- 
levi skaito negaliojančiais ir • 
užims 60 mylių pakraščių plotą. 
Antradienio rytą Irako karo jė
gos apsupo Abadano- ir Chor- 
ramšaro uostus. Irako tankai ir 
kareiviai kontroliuoja visus kė
lius į šiuos du uostus.

Abadane yra pačios didžiau
sios naftos valyklos — rafine- 
rijos pasaulyje. Tose rafinerijo- 
še kilo gaisrai, naikinantieji ne 
tik valymo mašinas, bet ir dau
gelį naftos statinėse. Irako tab- 
kai ir kariai apsupo ir Chorr- 
manšaro uostą, kuriame yra di
delės cisternos su atplaukiusia; 
nevalyta nafta. . , . ■

Irako karo jėgos nebuvo pa
siruošusios veržtis į kitas Iranp , 
sritis, bet buvo pasiryžusios^už-1 
imti kas joms priklausė pagal Į

• j WASHINGTON?-- _ ;--
Vietoj pasitarimų nesusipra-1 Rūmų juodųjų kongresmanai 

timams baigti, Irano vyriausy turėjo’ posėdį, kuriame kritika- 
bė pasiuntė savo karo lėktuvus 
Bagdadui bombarduoti. Irano 
lakūnams.-pavyko sukelti gaiš 
rą sostinėje, bet didesnįjį nuos
tolių nepadarė. Kitos Irano avia
cijos grupės bombardavo Bas- 
rą, kurioje sukėlė didelį skai- pabėgėlių iš Haiti. Jiems nepįfj 
čių gaisrų.

Irano karo laivai iš Basros iš 
plaukė į Hdrmuzo sąsiaurį. Pįr 
inadienį Irako karo laivai nu
skandino vieną didesnių Irano 
karo laivų. Persijos įlankoje bu 
vusieji laivai išplaukė iš Persi
jos įlankos ir nuplaukė į Arabų 
jūros pakraščius.

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no radijas antradienį skelbė, 
kad Anierika Iraką kursto pulti 
Iraną, bet šitoks Amerikos elge
sys nepadės išlaisvinti įkaitų. 
Antradienį Iranas kreipėsi į So 
vietų Sąjungą, prašydamas 
Maskvą neduoti ginklų Irakui, 
nes Irako kariai naudoja Sovie

BANDO PAKEISTI 
STREIKUOJANČIUS

VAK. BERLYNAS. — Rytų' 
i Vokietijos geležinkelių policija 
kirviais ir dalbomis išlaužė sig
nalų bokšto duris Vakarų Ber-* 
lyne ir iškraustė vakariečius’ 
streikuojančius darbininkus, pa
keisdami juos kitais.

Taip po šešių dienų streiko 
Rytų Vokietijos geležinkelių, 
kompanija, kuri aptarnauja iri 
Vakarų Berlyną, praleido pir
mą traukinį su anglimis į Vak. 
Berlyną. Darbininkai reikalau
ja didesnio atlyginimo, geresnio 
sveikatos bei sdcialinio aprūpi
nimo ir nepriklausomos unijos 
Rytų Vokietijos geležinkelių 
darbininkams.

NEPATENKINTI IMIGRA
CIJOS POLITIKA

— Atstovų

vo prsz. Carterio imigracijos 
reikalų tvarkymą. Jų nuomone, 
pabėgėlių reikalai sprendžiaini 
rasiniu pagrindu. ' t-

Kongresmanė Shirley Chis
holm (D., N.Y.) nusiskundė dėl

pažįstama politinių pabėgėtų 
teisių. Imigracijos valdininkai 
skaito juos kaip bėgančius dėl 
krašto ekonominių sunkumų? 
Jos nuomone, ir haitieciams tu
ri būti pripažįstama politinių 
pabėgėlių teisės.

— Damasko radijo paleisti 
gandai apie 52 amerikiečių 
Įkaitų paleidimą buvo be pa
grindo.

Suleyman Demirel, karo va
dų nušalintas Turkijos prem
jeras, teisme turės aiškintis, 
kodėl jis leido fanatikams 
f u n d a menlalistams melstis 
Baiga Sofija muziejuj. 57 me
tus jie ten galėdavo užeiti, 
bet negalėjo muziejuje mels
tis, o šį pavasarį jis iš muzie
jaus padarė fanatikų maldyk
lą. Norėdamas gauti 27 balsus 
parlaninte, jis. sulaužė kons
tituciją ir paniekino Kemal 

Ataturką.

—" 1 ■ ■■ ■*—r- —

tų ginklus Danui pulti; Irako 
artilerija padegė Abadantf naf
tos valyklas.

Irano parlamentas nutraukė 
savo debatus apie 52 suimlų 
amerikiečių likimą. Irako ka
riuomenės įsiveržimas į Basrcs 
sritį ir bandymas užimti Aba- 

) daną bei Chorrmanšarą tiktai 
užvilkins amerikiečiu išleidimą.

Irano vyriausybė nebuvo pa
siruošusi karui, bet dabar Irano 

i radijas liepia krašto gyvento
jams Abadane visomis jėgomis 
priešintis besiveržiantiems ira
kiečiams. Irano vyriausybė Įsakė 
bombarduoti didesnius Irako 
miestus, kad galėtų sukliudyti 
transportą ir karių pristatymu 
į mūšio laukus.

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio vyriausybė labai susirū
pinusi įvykiais Persijos įlanko
je. Izraelio vyriausybė yra įsi
tikinusi, kad mūšiai tarp Irako 
ir Irano atsilieps Į visą Izraelio 
ūkį ir gyvenimą. Izraelis iki šio 
meto turėjo sunkumų dėl gazo
lino, bet dabar tie sunkumai 
gali padvigubėti. Karas tarp mu
sulmonų gali nukrypti ir prieš 
Izraelį. Karinė vadovybė nenori, 
kad Sirija ar Libija pradėtų ka
ro veiksmus prieš Izraelį.



BENDRUOMENĖ - MALDOS APAŠ
TALAVIMO ORGANIZACIJA? 

(Ištrauka iš draugo dienyno)
198! / m. gegužės 23 d. "Nepri: 

klausomos Lietuvos” Nr. 21, 1
pu ’ - h FASA UUO LIETU
VI* • pfndruomenės pri
minime yra r toks' * sakinys r 
“OL” VALDYBA YRA PAS
KELBUSI BIRŽELIO 15-tą VI
SU LIETUVIU MALDOS IR 
SUSIKAUPIMO DIENA”.

Tc.’-s s’-elb'mas atkreipia dė- 
r’ėsį i Bendruomenės užmojus 
- - k'eno darbus ji dirba. Kada 
b ’vp kalbama apie Bendruome
nės prganizavimą. tai daug kar 
tu kaltojo, kad Bendruomenė 
jungia visus lietuvius, nežiūrint 
ju nei politinių, nei religinių įsi 
tekinimų. Tai buvo suprantama 
kad Bendruomenė puoselės tik 
lietuvišką tautybę; nesikėsins j 
betuvių įsit kinimus — nei juos 
atimti, nei juos primesti. Jei 
taip būtų galvoję, tai šiandien 
Bendruomenė neskelbtų maldos 
susikaupimų, nes tai ne jos dar
bas. Maldų dienoms skelbti už
tenka relig'niu - organizacijų- 
Bendruomenės darbas turėtų bū 
ti raginti lietuvius susikaupti 

tautybėje. Jos darbas turėtų 
būti apie Lietuvą, jos istoriją, 
jos okupacijas, ypač dabartinę, 
kuri yra žiauriausia iš visų bu
vusiu, paruošti knygas ar bent 
brošiūras ir jomis aprūpinti ko
lonijas. kad jos, minėdamos tra- 
g’škąjį birželį, galėtų gyvena
mųjų kraštų žmones supažindin
ti su dabart ne tragiška Lietuvos 
paderimi ir priminti, kad tokio 
likimo gali susilaukti ir visi kiti. 
Atsitikimas jau buvo, kai viena 
kolonija suruošė baisiojo birže
lio minėjimą ir į jį kalbėtojais 
oakvietė aukštus valdžios parei
gūnus. o šie paprašė apie Lietu
vą ir jos dabartinę padėtį litera
tūros. Rengėjai tokios literatū
ros neturėjo Kiekvienas galime 
suprasti, kad tokia padėtis lietu
vius kompromituoja. Tokios Ii 
teratūros Bendruomenė, atrodo 
ir dabar neturi ir ja nesirūpina 
j vietoj to siūlo maldas.

Skelbimas maldų dienos pa
rodo ir kitą aspektą, jog kadai
se melavo, kad nesikėsins į lie. 
tuvių įsitikinimus. Jei sakoma.

kad visų lietuvių maldos diena, 
tai išeina, kad šią dieną privalo 
melsris ir kitaip apie maldas gal 
vojantys, būtent nemaišyti mal
dų su politika, ką ir dabartinis 
popiežius kunigams uždraudė, 
ir v sai netikintis — ateistas. 
Rimtoj ir drausmingoj organi
zacijoj vadovybės atsišaukimams 
reiktų paklusti. Šiuo atveju Ben

druomenės -klausyti negalima, 
nes ji eina apgaulės keliu. Vie
toj dėti pastangas įvairių įsiti- 
k’nimų lietuvius suartinti, juos 
dar daugiau skaldo.

Pagal ankstyvesnes tezes, kad 
Bendruomenė jungia visus lie
tuvius, nežiūrint nei politinių, 
nei religinių' įsitikinimų, dabar 
išeina, kad visų įsitikinimų lie

tuviai privalo sueiti į bažnyčias 
ir paklusti Romos diktatui; kur 
ji ves, ten ir eiti, šiuo metu jų 
noras bendradarbiauti su rusų 
patikėtiniais, kad ir lietuviais. 
Tikri lietuviai pasirenka kitą ke
lią, bet tuo atveju nepaklus- 
nybė Romai, tai jau bedievybė, 
tai sy.kiu ir komunizmas ir tave 
iš lietuvių tarpo lauk. Negana 

to. kur yrą nrganizacijps su to
lerancija įvairiems įsitikini
mams, kaip ALTa ir VLIK’as, 
tai Bendruomenė užsimojo šias 
organizacijas žūt būt sunaikinti 
ar bent jų darbą sutrukdyti.

Taigi Bendruomenė (JAV-bė- 
se prisidengusi frontininkais) iš
eivijos lietuvius įstūmė į tokius 
raistus, iš kurių ir gudriausias 
atgal kelio nebesuras ir Šį kar
tą ten žus. Tuo labai džiaugiasi 
rusai. Nuo rusų neatsilieka ir 
lenkai, nes žino, kad nepriklau
somam gyvenimui neparuoštoj 
dirvoj, atėjus tautų apsisprendi
mo laikui, lenkai Lietuvą leng
vai pasigrobs- Jie tam uoliai ruo 
šiasi. Jau yra. gilųkai įsiskverbę 
į lietuvių tarpą ir melagystėmis 
lietuvius apgaudinėja. Vis daž
niau atsiranda lietuviškoj spau
doj lenkams panegirikų, būk 
jie jau pasikeitę ir į Lietuvą ne- 
bepretenduoja, todėl, esą, rei
kia su jais draugauti, kad bend
romis jėgomis būtų lengviau at
sikratyti rusiškos okupacijos.

Tokia klastinga propaganda 
dažnai naivius lietuvius apgau-i 
ha ir jie patys lenda į lenkišką 
bučių Tas vyksta ypač dabar ir

JONAS GIRDŽIŪNAS

NEDALIOS 

daugiausia per Lietuvių Ben
druomenę, stengiantis pavaiz
duoti lenkams parsidavusią lie
tuvių visumą. Tačiau lenkai ki
tas tautas informuoja, kad Lie
tuva esanti tik Lenkijos provjn- , 
cija. Atėjus tautų apsisprendi
mo laikui, gali daug reikšmės 
turėti diskusijos ir derybos prie 
žaliojo stalo. O tada lenkai ir pa
naudos dabartinę' padėtį, kad 
lietuviai su lenkų norais sutiko 
ir laisva valia prie lenkų jungė
si, kitaip į bendras organizaci
jas nebūtų ėję.

Tai per daug šimtų metų len
kų išbandyta lietuviams sunai
kinti klastos politika. Ji daug 
sėkmingesnė, kai eina per Ęo- 
mą, todėl ir Bendruomenė ir 
užsiiminėja ne tautybės reika
lais, bet maldomis. Kelius šimt
mečius “polskos wiaros” prie- 
globstyj meldėmės ir matome 
prie ko priėjome. Tai ir šis mel
dimas nėra mažesnės reikšmės? 
Jūs melskitės, o mes veiksime. 
O to visko pasekmės aiškios, vie
toj lietuviškų pamaldų Seinų 
katedroje turime Kaune lenkiš
kas pamaldas.

J. Kovas

NUOTRUPOS
(Tęsinys)

ĮSIKŪRIAU STOVYKLOS 
PALĖPĖJE

Gyvendamas bendrame kam
bary su šeimomis, negalėjau su
sikaupti darbui, nes dažni subu
vimai, vakaronės, dėl menknie
kio ginčai trugdė darbą. į 
Nusiskundžiau stovyklos komi 

teto pirmininkui.'Jis man pasiū 
lė mažą, apleistą, gyventojų pa>- 
•darytą drabužių džiovyklą. Ji. 
buvo bent kiek apleista, bet sie

kuos ir grindys naujomis lentomis 
:šklotos. Vienas langas buvo į 
sodo pusę, o antras į pietų pu
sę. Aš paėmiau jį.

Išsivalęs, sugraibiau šaudy
mui popieriaus lapų, jais išsikli
javau sienas, viena lapo pusė bu 
vo necubra.žyta ir švari. Kam
barys buvo nedidelis: jame til-, 
po lova, rašomasis stalas, spin
ta ir dvi kėdės. Taip susitvar
kęs galėjau romiai dirbti.

Tame kambary netrukdomas 
t išgyvenau virš metų. Komiteto 
I pirmininkas pradėjo reikšti pre- 
j enzijų į jį. Jis norėjo, kad aš 

kambarį apleisčiau, nes jis rei-!

Vietos gyventojai pasakojo, 
kad tuo laivu paskutinėmis karo 
dienomis, iš Štuthofo kacetp na
ciai gabeno nelaiminguosius, jų 
tarpe buvo ir lietuvių. Užskridę 
anglų lėktuvai, manė, kad vo
kiečiai gabena kariuomenę ir 
tuos laivus subombardavo. Lais
vas nugrimzdęs vos puskilometrį 
nuo kranto, prie pat įlankos. Iš 
subombarduoto ir t fĮskęstąnčio 
laivo kacėtigmkaį^httndė. gelbė
tis; jie plaukė į krantą. Visafe 
pajūris' buvo l apstatytas' gesta
pininkais ir esesininkais. Plau
kiančius iš laivo prie . kranto, 
esesininkai iš kulkosvaidžių ir 
automatų šaudė- Vietos gyven
tojų teigimu, Baltijos jūros vąn- 
duo ir Visas jūros pakraštys, pa
plūdo krauju. Jūros, vanduo bu
vo vien kraujas. Baltijos jūra 
jie vadino Raudonąja jūra. Ne
toli už didelio laivo, neaiškiai 
matėsi mažesnis laivas,, anglų 
lėktuvų paskandintas. Toji ke
lionė buvo paskutinė mano ke
lionė Vokietijoj., ' ’ .
IŠVYKSTU Į PEREINAMĄJĄ

STOVYKLĄ "■ /•
kalingas vienai poniai. Aš atsi
sakiau bet kam jį atiduoti ir 
pastebėjau jo niekas nenorėjo 
imti, kad jis apleistas ir nešva
ru,? išvalytą ir išklijuotą atsiran j __ __
da norinčių. Buvo bandyta prie-į skliautą ir smarkiai lijo. Nuvy_ 
varta iš manęs atimti kambarį, kus į Augsburgo pereinamąją 
bet aš nejudėjau. stovyklą, sekančią dieną IRO

Vėliau paaiškėjo, kad į tą kam .gydytojas pašaukė patrkrinimi/į. 
barį, per švietimo vadovą, reiš- Patikrinęs sveikatą, Įaboratorį- 
kė pretenziją viena gražuolė; niams tyrimams paskyrė būlan.- 
toji pati, kuri pretenziją reiškė džio 14 dieną, bet tą dieną buvo 
ir į mokyklą. Vokiečiams prą- Į labai daug žydų, o aš išlaukęs 
dėjus atlyginimą mokėti moky
tojams, atsirado daug mokyto- 
ų ir pradėjo veržtis į mokyk

lą. Tai gražuolei nepavyko įkel
ti kojos į mokyklą, ji pradėjo 
-eikšti pretenziją į mano kam- ■ 
barį. Ji iki to laiko nežinojo, kad ! vaite. Ji mane nuvedė ir pas 
ji mokytoja, o lik pajutus pini-] konsulą^ /

Išvažiuojant iš pereinamosios 
stovyklos reikėjo priduoti savo 
turtą. Aš turėjau tris paketus: 
dvejuose buvo knygos• ir žumą.. 
lai, o trečiame drabužiai ir vi
sas kitas turtas.

Gegužės 11 dieną, su 22-ms 
amerikiečių kariškais sunkveži
miais, mus 348 asmėn:š. ‘ nuvežė 
į Muencheną. Kelionei 'vadova-

Balandžio 7 dieną, pagal IRO 
parėdymą, išvykau į Augsburgo 
pereinamąją stovyklą. Tą anks
tyvą tamsų ir niūrų rytą, debe- 

I sys buvo apdengę, visą;dangaus

i

kė pretenziją viena

gus, pasijuto esanti mokytoja.
APLANKIAU ŠIAURĖS 

VOKIETIJĄ

Per Kalėdų atostogas, 1948 
metais, nuvykau aplankyti gi-, 
minaičių, kure gyveno Neus
tadt, Kiel, šiaurės Vokietijoj. 
Tie gyveno prie Baltijos jūros, 
baltas ir smarkus pajūrio žiemos 
vėjas siautojo ir blaškė palaidą. į

visą dieną grįžau nepatikriptas, 
nes žydams buvo pirmenybėje 
eilės. Po dviejų savaičių pasau
kė Amerikos konsulas; -Mano 
dokumentus tvarkė simpatiška 
ir maloni konsulo sekreiorėdietu

• a • t • XL

vejas siau ojO r oi^e. pauuuą., vo Jr
sausa OTielj, ir teske l ak.i1 o kar0 Sunkvtžini,a *
ra snokste,uze>r daužė »

an , .

j vežę mus išlaipino vienoj sto- 
“ T5.1“ ! vykioj, o čia pabuvę por, dienų vau vaiksc’Oti juros pakraštyj . „ , . , , . j*

stebėti baltas jūros bangas, i L v'i
klausytis jų ūžimo ir ž’ūrėti į. h * U '1^* ,netoli kranto paskendusi d;delį i ?az4- ur rei a ir u r ne- 
laivą. Vienas laivo galas buvo

Į 
ūžiančias vandens bangas į kran. XT v., . . . ■ miestą vaz.avo netrukdami. Nu-tą. Nors vejas selo ir siautojo ’
smėlį ir bangas, bet aš mėgda-

reikia barstė milteliais irdar/vi- 
šokius niekus išdarinėjo.

(Bus daugiau)’ atsirėmęs į jūros dugną; o ant-
I ras iškilęs iš vandens. Jis, atro-
* dė, kaip didelis vėžys iškišęs

galva iš vandens. P’rtKiTc jav rAU’YKo ąoNUS

- ■ >
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negauna- Jiems pasakoma —
“Važiuok iš kur atvažiavai’’.

į ANŲ LAIKŲ GIMNAZISTIŠKA MEILĖ
(Tęsinys)

BALFAS
'•r

i* i j 
- ■ ■ 
'.Dar vienas kitas gyvenimo 

akordas virpino Vakario širdį, 
Y?? pat pavasarį jo tėvelis 
mirė ir jis turėjo išeiti j. Karo 
mokyklą karinei prievolei aspi
rantu atlikti. Suprantama, kad 
motinai nebuvo lengva ūkį tvar- 
Kyti, o Vakaris padėti mažai ką 
galėjo. .Tik retkarčiais Vakaris 
gaudavo vieną kitą dieną išeiti 
iŠ kariuomenės aplankyti tėviš
kę.'Nežiūrint nuovargio, keliau

jant pėsčiam iš geležinkelio sto
ties ?fnes Vakaris nenorėjo ūkio 
arklių atitraukti nuo darbo), 
tĮuvtf miela, kad ir vidurnaktį 
ližšukti į parapijos kapines ir 
stabtelėti prie tėvo kapo. Vaka
ris {atsimindavo, kad tėvas kar
tais padejuodavo, kad išmainęs 
sveikatą į dolerius, nės ano me
to Amerikos darbai buvo sun
kūs ir bet higieniškos apsaugos.

Vakariui kariškas mokslas 
nebuvo prie širdies, bet kraštui 
atlikti pareigą yra būtina; Ir 
čia, karo mokykloje, suvažiuo
davo ;iš 'visų Lįetuvds gimnazi
ją abiturientai, pilni meilės sa- 
vpjtėvynei. Daina po dienos pra
timų nuplaudavo visą širdgėlą 
O"‘k *da, kartais, • grįždavom iš 
ųaktieš pratimų, tai, iš Kauno 
kalnelių žiūrint į tarp Nemuno 
h* -Neries upių slėnyje miegan
čią laikiną sostinę, būdavo žavu 
irišįrdį užliesdavo troškimas at
gauti Gedimino paliktą Lietu
vos vaikams tikrą sostinę — 
Vilnių..Tad.ir daina nuskambė
davo ‘‘Geležinis vilkas pane
rtais \ sustaugs”. ;

Suprantama, kad ir karinę 
tarnybą atliekant, įvairumų už- 
teįfdavo- nes ir abiturientai 
(mąžas procentas studentų), iš 
įvairių gimnazijų surinkti, buvo 
jvaĮrūsu .Be . to, jdg jaunystė, 
'anot - Maironio, ne protinga^ bet 
kvailybėmis turtinga.'^ Vakaris 
pasakojo, ^kad būdavo laisviau- 
sfai, ty. mažiau drausmės, per 
Gniuždės dainavimo pamokas, 
kurios vykdavo’ naū j oje gražaus

pastato salėje. Ją panaudodavo 
sekmadieniais pamaldoms, to
dėl altorius stovėdavo' iki pri
reikdavo pobūviams-koncer
tams jį išardyti.

Kartą, kariškio sūnus aspiran
tas, palindęs po altoriumi per 
dainavimo pamoką, pats atsigu
lęs ant grindų, o kojas įrėmęs 
į altoriaus dėžės viršų, ėmė al
torių kiloti. Tad buvę ant alto
riaus daiktai — kryžius ir 
monstrafcija pradėjo griuvinėti. 
Susidaro savotiška, nuotaika, 
kai žmogus, kurią judina, nesi
mato, o šventi daiktai juda, kil
nojasi, tarsi koks lai stebuklas. 
Vėliau, dainuoti susirinkusiems 
aspirantas buvo daug juoko, o 
stebukladarys už prajuokinimą j 
turėjo stovėti keletą valandų 
kautynių aprangoje po šautuvu. 
Buvo ir kitokių nuotykių. Pa
vyzdžiui, vienam, esant apie 
15°C šalčio, rikiuotėje kelnių į 
petnešoms' trūkus ir kelnėms | 
pasmukus, žengti ir kelti koją į 
vis aukščiau, kaip kuopos vadas j 
komandavo, buvo nelengva, sesi 
kelnėsdraskėsi ir pynėsi po 
kojomis

vakaris surasdavo draugų iš *. 
įvairių gimnazijų, kurie kiek- ^no _s pas.laikė p 
vienas turėjo savo šventoves, 
įmintas jaunystės pėdas tai kur 
Alytaus pušynuose prie Nemu
no
girioje prie Nevėžio 
kur lai šventosios ir Pivonijos 
krantuose arba Zarasų ežerėlių, 
lygumų, kalnelių ir miškų ke
turių horizontų platumose. Tai 
atgimstančioj Lietuvos kadrai j 
su ryžtu dirbti žmogui ir kraš- s 
tui. O kiek įvairių meilės ‘isto
rijų, “kokios mielos tos gimna
zistės kaip dausų lakštingalos, f 
kokie reikšmingi įvairių cha- j 
raklerių gimnazijų mokytojai. 
Kai kurių. įžiebtos mintys, nuo
širdūs pamokymai auklėjimo 
progomis per pamokas, per lite
ratūrinius būrelius, per iškil
mingus minėjimus lydi jaunuo
lį, primena ir pamoko tiesc's ieš

A. Petrikonis

kojime per visą gyvenimą.
Bet, deja, užėjo karas ir ne

pasotinami grobikai plčšė, nai- 
lakeli

Skaudžiausia, kad, prisidengę 
suklastotomis idėjomis ir ap- 

1 gaule, nuogino žmogų ir kraš.ą. 
tai' kitas kur tai ŽaliojojĮ ^ur šiandien, kur Le gim.ia- 

kitas vėl‘ zl-’Ų i(1-alai ir visa to žįs
dikai? Bet ateis laikas — atbus 
žemė ir žmonija, žudikams nu
sibos žudyti, jų pačių nešvarios 
sąžinės bus nugalėtos.

(Pabaiga)

Jau daug metu praėjo kada 
sužinojome apie Balfą. Tada gy
venome dar nežinodami tolimes
nio savo likimo bebūdami Vo- 
k etijoje pabėgėlių stovyklose. 
Iš Amerikos jįu ate’davo žinių 
apie čia l etųv u veiklą ir rūpi
nimąsi benamiais — mumis. Ta
da sužinojome ir apie BALFą 
iš kur o mums ateidavo siuntos, 
daug:ausia rūbų- Žinoma, tokią 
masę benamių v’skuo aprūpinti 
buvo neįmanoma. Bet visgi, kam 
būtinai reikėdavo, šį tą gauda
vo. O tada labai svarbu buvo, ir 
moralė parama. Žinojome, kad 
anoj pusei Atlanto yra mūsų še
rių ir broliu, kur'e mumis rūpi
nasi. Tą jų rūpestį stipriai pa
jutome, efidev’tų —- garantijų 
fonra, kada pradėjome palikti 
Vokietiją. Anot dr. Adomavi
čiaus, visą laiką jautėme šiltą 
ranką ir gerą š.rdį.

Tai buvo senai. Bet ir dabar 
mūsų žemėje vargai nesibaigia, 

j Jie neaplenkia . mūsų sesių ir 
} brolių. BALFui dažnai tenka 
ka pagelbėti ir ištrukusiems iš 

~~ pavergtos tėvynės. Atsiranda ir 
ir daug kartų .ten būta, bet prie, kitų reikalingų skubios paramos, 
gamtos didingo tvarinio įdomu į O ką kalbėti apie gyvenančius 
pabūti, juo pasigėrėti. . | pavergtoje tėvynėje. Ten be 

Grįždami pasukome prie Wėl-j trūkumų gyvena tik komunisti- 
land kainalo. Tiek daug pamatę i niai buldogai. Kurie dar jauni 
turėjome pagrindo džiaugtis,: ir sveiki, šiais taip vegetuoją, 
kai sustojome Hamiltone. Gai-1 Bet yra daugybė žmonių, kurie 
la tų, kurie tūnojo namuose ir yra už komunistinės santvarkos 
nepasinaudojo tokia įdomia iš- įstatymo ribų. Tai yra tie, kurie 
vylią, nes autobuse dar buyo Į pavergtą tėvynę grįžta iš Sibi
rietes. K. Jurgelys ro vergijos. Nei darbo, nei pas-

Gėlės

iii

įstatymo ribų. Tai yra tie, kurie

ro vergijos. Nei darbo, nei pas- 
: togės, nei bet kokios globos jie

SPORTININKAI IŠŠOKO 
IŠ BALIONO

, COLUMBUS, Ohio. — Du 
Phoenix, Ariž., miesto biznie- 

Tačiau, pasiekus tėvynę, į trem-1 riąi norėjo balionu perskristi

į Hamiltono pensi
ninkai iškylauja

Hamiltono Lietuvių pensinin
kų klubas surengi.puikią išvy
ką į Niagaros pusiasalį. Pir
miausia sustojome Prudential 
motelio vietovėje, kur prieš ke
lis metus buvo įrengtas Tiwo’l 
parkas, pagal pasaulio garsiųjų 
pastatų modelių kopijas.' Taip

Woreesterio, Mass., 
lietuviai

to nebojo. Kai įkarinihkus ėmė 
j vadinti “karvininkus”, tai pa- 
j puolė į didelį nemalonumą. Sa- 

Haywood; Valley Nursing] kėsi’ kad už tai ji buvo pradė- 
Home guli seno amžiaus invali- įa persekioti. Kiek čia teisybės, 
das (be vienos kojos) -lietuvis ;
Jonas Dirvelis, įgurį, atrodo, visi 
wor^es-Ieriee.- - .iršrv-

tai jau sunku pasakyti. '
si i F>alis-jie tuvių, jau gerokai sū- 

1X3UT ^inerikonėjuąjų ir pakeitusių 
T^SZje“^aeSje" jJnas P*™ ^tėsf 1 P51itik? 

Dirvelis buvo žindmas visame lr vai jau užima ne-
Worcesteryje. Jis'yra muzikas|m|zas ya stijos tarnybas.; .

ir kai kurie iš jų jaujužima ne-

ties vergiją jau niekas nenori 
grįžti. Jie taip ir vargsta didelį 
vargą. Kurie laisvame pasauly
je turi artimų giminių, tiems 
savieji padeda. Bet daug yra to
kių, kuriems pakelti neišpasaky
tą skurdą padeda BALFas. O jų 
dar daug ir Sibiro vergijoje.

Dauguma gyvenančių laisvėje 
jų vargus supranta ir jiems su
mažinti prisideda ša vb auka. 
Štai ir vėl spalis — BALFo pi
niginio vajaus mėnuo. BALFo 

.talkininkai aplankys visų gerų
jų lietuvių namus, kurių tik tu
ri adresus. Tikimasi,: kad kaip 
anksčiau, taip ir dabar, bus ap
lankyti duosnūs. Juk visi su
pranta reikalą ir BALFo kilnius 
tikslus.

BALF o Chicagps apskrities 
vadovybė kiekvienais metais iš
leidžia biuletenį, kuriame at
spausdintos visų aukotojų pa
vardės. Tai gražus sąrašas. Bet 
;į peržiūrėjus kartais nustem
bi, kad jame nerandi kaip kurių 
gerųjų lietuvių vardų, kurie, ži
nai, tikrai butų neatsisakę pri
sidėti savo auka. Taip atsitinka 
dėl to, kad neturima jų adresu, 
arba jie gyvena nuošaliau nuo 
lietuviškų kolonijų. .Taigi kurių 
nepasiekia BALFo talkm’nkai, 
tie prašomi savo auką pasiųsto 
BALFo Chicagos apskrities kasi
ninkui Broniui Anriukaičiui. 
Adrešas:; 6613 So. Maplewood 
avė- Chicago, Ill. 60629. Arba 
galima įteikti per Sophia Bar
čus radio, programos vedėją p. 
A.: Daukienę. Jau keli metai iš 
eilės BALFo vajaus globėjas yra 
taurusis lietuvis Frank Zbgas; 
Midland Savings taupymo bend
rovės vadovas.

Dalyvaujant BALFo talkinin
kams, vajaus atidarymas įvyks 
šių metų .rugsėjo 28 d. 2 vai. p. 
p. ,VDŠR salėje. 2417 West 43rd 
Str.

skersai visą JAV, bet pirmadie-: 
nio vakarą turėjo atsisakyti 
npo savo užsimojimo ir šokti iš 
baliono žemyn, kad galėtų iš- 
gelbėti savo gyvybę.

35 m. a. John Shoecraft ir 
37 metų Ron Ripps Oklahoinos. 
padangėse, 29,003 pėdų aukštu
moje, gerai jautėsi, bet kai pa
siekė Ohio valstiją, pateko j ša!-, 
to oro srovę*, smarkų vėją, o vė
liau ir perkūniją. Oro pranešė
jai iš radijo stočių jiems patarė 
bandyti nusileisti, nes balionas 
įeis į dar blogesnio oro srovę, j 
tada pirma nusileido Shoecraft, 
o kai balionas kiek iškilo, tą patį’ 
padarė Rbn Ripps parašiuto pa-! 
galba. '

BĖ LEIDIMO NELEIS GY
VENTI VAK. BERLYNE

BERLYNAS (UPI). — Vaka-j 
rų Berlyno valdžia nutarė ne-; 
leisti apsigyventi Berlyne iš Ru-, 
sijos atvykstantiems žydams, 
kurie turi vizas-variavimui į Iz
raelį. Jiems bus'pranešama, kad- 
jie turi apleisti Berlyną per ke
turias savaites arba bus depor
tuoti. ; -Leis . apsigyventi tik 
.tiems., kurie turi• įvažiavimo į 
Vak.‘Berlyną vizas arba apsi
stoję pas gimines.

Virš 300 Rusijos žydų bandė 
apsigyventi su padirbtais do
kumentais.

. viskas padaryta, kad nei kiek

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i...
f UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

■ Ii. ČĮAMOS TREČDALĮ METŲ!
JT' ' Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
sąyo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS-SKAITYTOJAMS, NOKINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UZ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus J plati
nimo vajaus talką! 

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimi skaitytojri 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

U U
v t<

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

rovės.
Tik įžengus į patį parką, tuoj 

pamatai anglų-škotų garsiau
sias tvirtoves — pilis. Toliau — 
Berlyno B’randerburgo vartai, 
Eifelio bokštas, Pergalės vartai 
šv. Petro bazilika su didžiąja 
aikšte, Koelno katedra, Indijos 
turtinga mečetė, Kremliaus ap
linka su daugeliu bokštų, gar
sioji Kinijos siena ir daug daug 
įvairumų. Pasigedome rusų dvi
dešimtojo' amžiaus technologijos 
ir Berlyno Gėdos sienos.

Pasidžiaugę tokiu kruopščiu 
darbu, važiavome Į Queens par
ką prie meniškai žolytėmis iš- 
dekoruoto laikrodžio, elektros 
jėgainės ir vandens užtvankos. 
Visur didinga ir gražu. Ten pat 
ir agrikultūros centrą, kurį taip 
pat apžiūrėjome.

Važiavome prie Niagaros 
krioklių vandens kritimo. Nors

ir tikras lietuvis patriotas. Kada 
VVorcesteryje buvo garsi lietu
vių kolonija, lai Jonas ten va
dovavo net 35 metus “Aušre
lės” chorui, kuris.-buvo žinomas 
gana plačioje apylinkėje. O 
kiek tuo laiku šis .choras pasta
lė sceninių vaidinimų,- kurie nė 
vienam net ir ašaras išspaudė; 
tai tikrai sunku išskaičiuoti.

Tais laikais buvo žinomas ir 
Balys Mingėla. Jis rašė sceni
nius veikalėlius, kurie būdavo j 
vaidinami, mokantis tiesiai iš jo 
rankraščių, šiandien jau šio lie
tuvio gyvųjų tarpe nėra.

Dar gerai prisimenu ir tuo lai
ku gyvenusį J. Dzidoliką. Jis, 
dar prieš mirtį, man pasakė, 
kad, esą, ietuvoje jis buvęs pus
karininkiu.

Viena jau Amerikoje gimusi 
lietuvaitė nepriklausomos Lietu
vos laikais buvo nuvažiavusi į 
Lietuvą. Kažkaip Lietuvos ku
rorte 'pateko į Lietuvos karinin
kų balių. Lietuviškai susikal
bėti jai buvo gana sunku, bet ji .

j Senoji .lietuviška Woreesterio 
kolonija beveik baigia išgaruoti.

J. Krasinskas

P. Venslova

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DIENA LIGONINĖJE
J — BEVEIK $200 į

CHICAGO. — Reikia būti 
sveikam, nes viena para ligoni
nėje pusiau privačiame kamba
ryje dabar kainuoja $190.70. Už 
tuos’ pinigus ' ligoninė duodą 
kambarį, maistą, aptarnavimą^ 
būtiniausias piliules. Gydyto
jam^, laboratorijos tyrimai, re
ceptai reikia atskirai apmokėti.

Mokestis ligoninei pakilo dau-- 
giau negu dvigubai per penke- 

i rius metus. Toksai kambarys 
11975 m. kainavo $92.35. į

KVIEČIAME į NAUJIENŲ

Sekmadieni, š. m. spalio 26 diena

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

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo kuris
yra naujas akaitytojas. Priede --------- doL
Pavardė ir vardas ------------------------------------------------------------
Adresas - ------------------------------------------------------------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė , ...........
------- *.......... —  -------- ------------------------------------ —-

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus —_ dol. I 
Pavardė ir vardas --------------------- ---------------------------------------
Adresas ------------------- -----------------------------------—-----------------

; ' JAY DRUGS VAISTINE
i! i! 2759 W. 71st St, Chicago, HL ‘

• RŪPESTINGAI IgPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
J vaL ryto iki 10 vai vakaro. , 

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

i TeL 476-2206

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

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkojv

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina flJ6.

Knygos bus Išsiųsto*, jei 11-50 čekis arba Money Orderis ! 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1 NAUJIENOS,
17S> S*. Halsted SL, Chkara, IR. IMAJ >

' • DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
. - • ŠOKIAI • -

Pradžia 5 vai. popiet —, Įėjimas $20. <*

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

1 arba telefonu 421-6100

3 — Naujienos, Chicago, 8, DL Thursday, September 25, 1980
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Užsieniuose:25 cents per eopy

Medžio raižinysJ. Dagys

. $24.00

. $ 5.004

trims meneeiam* 
vienam mėnesiui

S ■

| Pinigui reikia pašto Money 

$40.00 Orderiu karta an dtakymo.

— — - —1 i r —

As of January L 1980 
Subscription Rates:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
six months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

$48.00
$26.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadienius, 
ryto 0 vaL ryto iki 5 vai. popiet šeštadieniai* — iki 12 vaL

KiDAdoje:
metanu -- ■ 
pusei metq ____
vienam mėnesiai

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose: 
metams ________

.pusei metų_____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams________

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Dany Except Sunday by The Lithuanian Nev* Pub. Co., lac.

1739 So. Hoisted Street, CHcapo, K 606M. Telephone 421-4108____

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

$22.00 
$15.00 
$ 4-00

pusei meta ——

Naujienos eta* kudien. Išskiriant 
$45.00 sekmadientaa. Leichd* Naujienų Ben- 
$24.00 drovė, 1738 So. Habited St. Chicago, 
$12.00 IL 60608. Telef. 421-8100-
$6.00.
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Patarė Bendruomenėms vienytis
Iš Chicagos nuvyko Į Detroitą trys Amerikos Lietuvių 

2 Tarybos nariai: pats ALTos pirmininkas dr. Kazys Šid
lauskas ir du jo pasirinkti tarybos atstovai: dr. Vladas 
Šimaitis ir Grožvydas Lazauskas.

čikagiečiai buvo trys, bet Kutkaus Bendruomenės 
šalininkų prigužėjo bent tris kartus tiek. Chicagos atsto
vams jie nedavė ramybės. Devynias valandas jie posė
džiavo su Kutkum ir jo pasikviestais atstovais, bet kai 
atsirasdavo pertraukos laiko tai*p posėdžių, tai atvyku
sieji pagrindinių pagalbininkai tuojau prilipdavo prie 
atvažiavusių ir Įrodinėjo, kad dabar būtinai reikalinga 
Amerikos Lietuvių Bendruomenė# Vienybėj’ JT buvo, ir 
aukočiau ,r^ką.lin|a^ bet dabar ji' dar- reikalingesnė. Kiek 
atsimename, pries;septynerius metus tuometiniam JAV 

; LB pirmininkui Broniui” Nainiui pinigai buvo labiau rei
kalingi negu Amerikos lietuvių vienybė. Atsiprašome, 
norėjome pasakyti, kad pinigai jam buvo labiau reikalingi, 
negu Bendruomenės vienybė. Šiandien nėra Bendruome
nės vienybės, bet jau nėra ir pinigų.

Prieš porą metų .Jiochestefyje, N.Y., ėjo Bendruo
menės vadovybės pasitarimai su ALTos atstovais. Deja, 
Roehesteryje reikalas ėjo ne dėl pinigų. Jeigu būtų kilęs 
reikalas, tai bet kuris Rochesterio pasitarimų dalyvis 
būtų galėjęs pakloti daugiau, negu abiejų organizacijų 

; iždininkai būtų kartu sudėję, bet tada pasitarimų pagrin- 
dan buvo padėtas ne pinigas, o kiti didelių žmonių reikalai.

! Roehesteryje nesusitarė, todėl niekas susitarimo ir 
nepasirašė. Nepasirašyto susitarimo niekas nesvarstė ir 
nepriėmė. Visi pripažįsta, kad gal ir geriau, kai nesu- 

; sitarė. Įsivaizduokime, kur šiandien būtų tie, kurie la
biausiai tos vienybės troško. Nesusivienijo ir jau nesu- 

i sitaria, o kas būtų atsitikę, jeigu būtų.susitarę?
ŠĮ kartą pasitarimai ėjo labai lėtai. Vieni Į pasitari

mą norėjo pasiūlyti daug klausimų ir įvairiausių prob- 
— lemų, bet nieko iš to pasitarimo, kaip matome, neišėjo. 

Jeigu neskaityti kelių nepriimtinų reikalavimų, visi kiti 
buvo gana logiški ,rr svarstytini. Problemas, aišku, buvo 

; galima pristatyti be ilgų sakinių ir išvedžiojimų. Bet šį 
kartą visi, kurie buvo atvykę Į konferenciją, linksniavo

vienybę {vairiausiais būdais. Nei vienas nepasakė, kodėl 
dabar tų Bendruomenių vienybė būvą labiau reikalinga, 
negu prieš du metu, arba kai Gečys jągtekėlė prieš pen 
kerius ar daugiau metų, bet visi siūlė vienybę.

Kodėl jie šį kartą siūlė tą vienybę, nei vienas nepa
sakė. Tikroms priežastims išaiškinti gal nebuvo laiko, bet 
suvažiavusiems atstovams, reikia manyti, šį kartą buvo 
maloniau dalyvauti pasitarime, nes visi stengėsi atvažia
vusius Įtikinti apie būtiną vienybės reikalą. Vienybės pa
siūlymai buvo pasakyti paprastu žodžiu-, bet buvo pasiū
lymų ir raštu. ?

Pats Įdomiausias pasiūlymas raštu buvo atvežtas 
vieno bendruomenininko, kuris jau kelinti metai vis kalba 
apie reikalingą lietuvių vienybę, bet kiekvienais metais 
nuo tos Lietuvių Bendruomenės jis tolinasi. Kad laikas 
nebūtų veltui praleistas, jis vienybės norintiems atsto
vams šitaip visą reikalą formulavo:

“Mūsų tikslas privačiai išsikalbėti, ir atvira šir
dimi ir sveika logika pažiūrėti kokios galėtų būti 
realios galimybės vėl visus JAV-biųJietuvius sujung
ti po vienu LB-nės stogu.

Nesigilinant Į praeityje pasitaikiusias klaidas ir, 
svarbiausia, neieškant kaltininkų, pozityviai panag
rinėkime, kaip iš susidariusios padėties išeiti be pra
laimėtojų. Mes tikime, kad visų sugrįžimas į vieną 
organizuotą LB-nę didžiai pasitarnaus lietuvybės iš
laikymui ir Lietuvos laisvinimo pastangoms.” (Iš 
“Pro memoria”, 1 psl.)
Kaip tas ilgametis vienytojas galėtų “privačiai išsi

kalbėjęs”, dar turėti vilties vsus sujungti po vienu LB-nės 
stogu, kai tas stogas jau seniai prakiuręs. Kiekvienais me
tais atsiranda vis daugiau plyšių, kurių geriausi Cicero 
stogadengiai nepajėgs pataisyti.

Ką privatus išsikalbėjimas gali padėti, jeigu moky
čiausios galvos pateisina išmetimą, samdo apdairiausius 
advokatus uždėtiems nario mokesčiams pagrobti ir už-' 
dėtų jiems šimtatūkstantinę baudą už tai, kad jie, išmesti 
iš Bendruomenės, vis dėlto nori būti jos nariais.

Būtų kitas .reikalas, jeigu pirma būtų bent bylą nu
traukę, bet tokio ’dalyko niekas negirdėjo. Bylą užvedė, 
kad ją laimėtų, sako, bet ne kad nutrauktų ir sukeltų 
seniems airiams gardaus juoko.

Kaip tas senas vienybės pamokslininkas tikisi' pa- i 
siekti vienybės su išmestaisiais, patardamas neaiškinti 
padarytų klaidų ir neieškoti kaltininkų? Jeigu Bendruo
menė yra vientisa, toje pačioje Bendruomenėje pasiliks 
tie patys' Skilimo kaltininkai ir didžiaušiį:kiaiįų' organi
zatoriai. Jeigu jie tas klaidas darė iki šio meto, tai jas 
ir ateityje darys, jeigu jų neišaiškinsime ir leisime toliau 
jas daryti. * .

Reorganizuotoji klaidas pastebėjo, jas pataisė, kal
tininkus po poros mėnesių išmetė ir dabar pavyzdingai 
tvarkosi. Ji susirado sau salę, prie jos iškėlė savo vėliavą, 
šaukia susirinkimus, aptaria savo reikalus h- dirba kul
tūrinį darbą, rengia paskaitas, vakarus, dainuoja, gieda, 
šoka ir įuošia trumpą savo istoriją. Ji bus poros šimtų 
puslapių. Jos spausdins bent dešimt tūkstančių egzemp
liorių. Bus lietuviškoji ir angliškoji laidos. Lietuviškąją 
veltui Įteiks kiekvienam lietuviui, kuris rodys susidomė
jimo lietuvių tremtinių gyvenimu ir rūpesčiais, o angliš
kąją pasiųs kiekvienam amerikiečiui inteligentui, norin
čiam žinoti, kaip Bendruomenė pravedė rinkimus be rin
kiminių sąrašų, kaip nusinešė bankaff sudėtus nario 
mokesčius.

Tai bus didelis kultūrinis darbas, kuris padės lietu
viams tvarkyti savo reikalus ir apjungs juos kovai prieš

K. TRUMPYS

AR ŽURNALISTAI KITOKIE ŽMONĖS?
Mano galvojimu nė šimtas tokių 
klubų; neatsvers vieno Vinco

(Tęsinys)
Bet kodėl’ šis “Liet. Žurnalis

tas” nė puse žodelio neprisimi
nė anoniminės brošiūrėlės — 
paskvilio, nukreipto prieš “Nau
jienas”, kuris buvo skleidžiamai 
ne vien Chicagoj; ir jos. provih- 
cijose, bet net. ir Kanadą pasie
kė. Pagal Los Angeles “L. Žur
nalistui” išeitų anonimas geres
nis už slapyvardinifiką. •’ 
' Taigi, Tamstos žurnalistai, jei 
esate tokie moralūs, atsakykite' 
ir paa’škinkite šiuos reiškinius.

;Jau sejiai giždžiu prieš slapy
vardininkus -įvairius ’J puolimus. 
ir įvairiai juos pravardžiuojant. 
Pagal J. Karkos aprašymą ■ V.- 

' Alantas Pietris tiždėje “garbės vai 
niką” — “baisesni už šunis -.ir. 
banditus” Kadangi be išimčių 
visiems slapyvardininkams tas 
epitetas kergiamas, tai šuriimis 
ir banditais turėtumėm vadinti' 
ir šiuos slapyvardininkus: že
maitė, Šatrijos Ragana, Lazdy
nų Pelėda. Trupinėlis, Rygiškių 
Jonas. Vincas Kapsas. Iksas, Ba 
sanius, Maironis,. Putinas ir dau
geli kitų. Bet atsiprašau už at
virumą, aš Los Angelės žuma- 
nistų neklausysiu ir čia išvar
dintų nevadinsiu nei šunimis, 
nei banditais,' o atvirkščiai, juos 
laikau dievybėmis. Ir ne aš vie
nas, nes daugelio lietuvių pat
riotu butuose esu matęs jų pa
veikslus garbingiausiose vietose. Kitas reikalas, kai šmeižtą re.

Šią proga norėčiau atkreipt 
žurnalistų dėmesį į tai, kad jei 
tamstos - būtumėt objektyvūs, 
tai pirmoj eilėj žiūrėtumėt ne 
Į asmenį, bet į jo parašytą min
tį taip, kaip rašytojai į parašy
tas konkursines knygas, kurios 
pristatomos, pasirašytos, slapy
vardžiais, ir tik po jūfy^kdmisi- 

• jos įvertinimo atidengiamos tik- 
rūs’os pavardės., .y. -Alantui, 
kaip- rašytojui, tas turėtų būt 
kasdieninė duona. Jei taip visur 
būtų elgiamasi, tai- atpultų. šu- 
niavimas ir banditavimas. Bet 
kai žmonės dvasia sumenkę, tai 
pirmoj eilėj ir vertina asmenį, 
o nę ją^darbą, Galima .įeitįSį šių 
žmonių keblią padėtį,- nes neži
no kaip rašinį įvertinti: įvertin
si-blogai, o jei bus draugo para
šytas, tai prieš jį bus nemalo
nu. Įvertinsi gerai, o jei bus ne
prietelio darbas, tai ims apmau
das.

Bet vistiek, iš kur’ hr kodėl at
siranda slapy Vardininkai? Pra
džiai sutikim su V. Alantu, kad 
šmeižikai nepasirodo', atseit jie 
bijo. Bet jei kas bus apšmeiž
tas. tai šmeižikas nesunku iš
aiškint, nes jo vardas redakcijoj 
žinomas. Jį išaiškinus, jam bus 
dviguba gėda. Todėl slėptis tik 
dėl šmeižto nelabai kas rizikuos.

mia pats fsdJktdHfts. Pavyzdys
— kun. Kezio prie altoriaus pri- 
m ilsimas.

Mano patyrimu, slapyvardi- 
ninkai pirmoje eilėje atsiranda 
iš kuklumo. Nenori viešumos, 
nenori reklamos, nenori į save 
atkreipti visuomenės dėmesį, 
bet jaučia pareiga savo mintį 
viešumai pareikšti, nes galvoja, 
kad ji gali būt naudinga. (Įmo
nėse dirbantieji" už geras mintis 
net pinigais atlyginami.)

Kita grupė siapyvardininkų
— iš baimės dėl esančių rusų 
okupacijoj giminių. Dažniau ra
šinėdamas neišvengsi neužmynęs 
skaudžios ruso nuospaudos, o už 
tai nukentės tavo giminė: tėvas, 
motina, sesuo, brolis ar net ir 
tolimesnis, jei su juo palaikysi 
ryšį- Atsit’kimas buvo; kai drą
sus amerikietis per laiškūs savo 
broliui peikė rusus, tai po ke
lių tokių laiškų tas vargšas iš
lėkė vilko bilietu iš savo namų 
ir dar likusio sklypelio. Turin
tieji geresnius darbus ir dabar 
nedrįsta į užsienį giminėms ra
šyt laiškų ar iš jų gaut. Nejau
gi niekas neprisimena pirmo
sios okupacijos, kai buvo suda-. 
rinejamos kartotekos. Buvo di
delis minusas turintiems užsie
nyje giminių.

Bepigu slapyvardininkus pul
dinėt tiems, kurie rusų okupa
cijoj neturi giminių arba moka 
rusams įsiteikti.

Iš daugybės pavyzdžių pami
nėsiu vieną: tėvą ir sūnų Bra
žinskus. Jie iš rusų vergijos iš
siveržė jėga. Rusai labai norė
tų jų; sąnarius išgliaudeliuoti, 

t bet kolJ kas negali. Bražinskų 
ūeišdąyė rusamš Visai- svetimi 

•: turkai; neišduoda ifi Amerika. 
Tikėkim, jie čia ir pasiliks. Bet 
paskaitykim “Akiračius” (1977 
m.) kaip apie,juos kalba Vincas 
Rastenis ir Viktoras Nakas. Iš 
jų tono atrodo,, jei galėtų, mielai 
Bražinskus rusams papasuotų. 
Brazifiskaftis savu spyriu. prisi
dėjo ir gerbiamas V. Alantas. 
Taigi rusams savo duoklę jau 
atidavė ir nuo jų apsidraudė. O 
kas gi čia žinos, kokius turi ki- 
tuš įsipareigojimus ir kokius da
ro patarnavimus? Gal kartais 
ir tas pats karštligiškas noras 
užgniaužt slapyvardininkus, kad 
jie nemindžrotų rusams nuos- 
paudų. Pašalinus slapyvardinin- ; 
kus. sumažės laikraščių bendra
darbiai, susilpnės laikraščiai, ku 
rie ir šiaip vos besilaiko, tai leng 
vai gali visai likviduotis- O tai 
ir būtų rusų troškimo išsipildy
mas.

(Bus daugiau)

patį didžiausią žmonijos priešą — sovietinį komunizmą, 
laikomą ant kojų, saugumiečių, maršalų ir partijos narių 
privilegijomis ir nepaprastais žiaurumais.

— Irano ginkluotosios pajė
gos nepajėgtų rimčiau pasiprie
šinti Irako kariams. Manoma, 
kad Iranas sutiks laikytis su 
Irako vyriausybe.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Tarp' netikėtai prasiveržęs jos skausmas visus 
labai nustebina; niekas nežino, nuo ko ją Niaura 
turi gelbėti.

— Vadas,’išvykdamas Į kautynes, Įsakė man 
perimti stovyklą ir vadovauti tol, kol jis pats su
grįš. Todėl dabar įsakau jo vardu .nedaryti jokio 
veiksmo stovykloje be mano žinios, — tvirtu balsu 
pareiškia Niauja visam būriui partižartų.

Toks griežtas jo tonas vyrams padarė Įspūdį, 
ir visi tuojau nutilo. Tik gerokai palūkėjus, jie 
pradėjo vėl tartis ir reikalauti tuojau vykdyti iš
davikams bausmę.

— Išdavikai bus nubausti, bet jūs neprivalote 
ardyti tvarkos, — atsako jis.

— Kada?... Kai mūsų čia nebebus? — su 
pašaipa atsiliepia kažkas iš būrio.

Irena drebėjo visa nuo susijaudinimo; ji lau
kė, ką pasakys dabar Niaura. Bet Naiura nebe
atsakė jiems nieko; jis tik pamojo savo galva Į tą 
pLsę,'?ur buvo uždaryti kaliniai, ir visi pasiju
dino h. 's. Dabar jau ėjo visi tylėdami, be 
jokio triukšme nes ginčas jau buvd> baigtas — 
nuspręsta...

Irenos širdis visai sustojo plakusi — po ke 
Naujienos, Chicago, Ill., Thursday. Sept. 25, 1 f>80

lėto minučių ji bus jau našlaitė... išdaviko duktė...
— Sustokite! — staiga sušunka ji. — Jūsų 

vadas okupantų rankose — iš ten niekas gyvas 
nebesugrįžta. Išvaduoti ji begalima tik turint to
kius Įkaitus, kaip šieji, kuriuos jūs rengiatės da
bar nužudyti. Aš prižadu sugrąžinti jums vadą, 
jeigu jūs paliksite juos gyvus, — labai karštai ir 
labai Įtikinančiai pareiškia ji visam būriui.

Daabar dar labiau susidomėjo visi šia nepa
prasta mergaite. Tarp vyrų kilo ginčas: vieni pri
tarė jos pasiūlymu ir sakė, kad kitokiu būdu vado 
nebeišvaduosi, kiti priešinosi, o dar kiti pradėjo 
ją Įtarinėti, sakydami, kad turima reikalą su šnipe 
ir apgavike, kuri nori tokiu gudriu būdu išva
duoti savo sėbrus. “Juk niekas nežino nei kas ji 
tokia yra, nei kaip ji čia pas mus atsirado”, 
šaukė jie.

Pasigirdus tokiems šūkams, kilo pavojus ir 
pačiai Irenai; ji instinktyviai ėmė trauktis prie 
Niauros.

— Juk čia gi Bičkovo duktė, aš ją pažįstu# 
ko jūs dar norite daugiau iš jos.,. — sušuko vie-. 
nas vietinis partizanas, pamažu selindamas 
prie jos. i

• Irena užsiglaudė už Niauros.
— Tamsta esi Ringaudo draugas... gelbėk. ..

— sušnabžda ji pamažu, kreipdamos Į Niaurą.
— Ir aš ją pažįstu — ji yra mūsų vado su

žadėtinė, todėl niekas neišdrįskite prisiliesti prie 
jos! — nuskambo per tekančios saulės apšviestą 

mišką griežtas Niauros Įsakymas.
Geraširdžiam Niaurai. pagailo šios mergaitės,' 

bet jis jautė, kad padėti jai vargu ar begali: kas 
dabar beišdrįstų ginti ar užtarti Bičkovą..: Jis 
pyko ant Ringaudo, kodėl jis vienaip ar kitaip ne
sutvarkė jų išvykdamas.

Jei nebūtų atsiradęs toks užtarytojas kaip 
Niaura, tai Ireną tikrai būtų apkaltinę ir nubau
dę drauge su Bičkovu, nes nebebūtų kilę jokių 
abejonių, kad ji apgaulingu būdu nori išvaduoti 
savo tėvą. Ir dabar sunku buvo Niaurai sulaikyti 
Įniršusius vyrus, nes išgirdę, kad ji yra išdaviko 
Bičkovo duktė, ėmė daugelis šūkauti: “Pakarti 
ir ją drauge — ji nori mus apgauti!” Tik Niaurai 
autoritetingai pareiškus, kad ji yra jų vado su
žadėtinė, visi staiga nutilo; ši staigmena jiems 
padarė baisų įspūdį. įtarti Niaurą, kad jis skelbtų 
jiems netiesą, neišdrįso niekas; dar labiau niekas 
nebūtų išdrįsęs apkaltinti Ringaudą, kad jis tu
rėtų kokių nors ryšių su tais išdavikais... Bet 
kaip tada suprasti ir išaiškinti tokį keistą Niau
ros pareiškimą... . y ' -

Bauginanti tyla tęsėsi keletą minučių; ji buvo 
panaši Į tylą prieš audrą, kai viršum galvų pa
kyla juodas debesis, ir visa gamta nutyla kaip 
numirusi.’, •*

Irena sulaikydama kvapą laukė, kaip reaguos 
vytai į tokį Niauros pareiškimą. Kad Niaura sten
giasi ją gelbėti, ji jau matė, bet kartu matė ir 
kokį gilų Įspūdį padarė ši netikėta žinia visiems 

partizanams. Jų toks tylėjimas nelėmė jai nieko 
gera. Buvo visai aišku, kad ši staigmena juos ne
paprastai sukrėtė ir nemažiau sujaudino. Ir juo 
ilgiau jie taip tylėjo, juo didesnis kilo Įtempimas, 
o Irenai juo smarkiau blaškėsi šiurpo suspaustoj 
krūtinėj išvargusi širdis.

—r Kas yra kieno sužadėtinis, mums dabar ne
rūpi — mes turime suimtus du išdavikus, dėl ku-' 
rių netekome vado ir apie dvidešimt geriausių 
savo draugų. Jų nusikaltimas yra baisus ir nebe
reikalingas Įrodymų, todėl nedelskime ir nelauki
me, kol Grauzmanas pradės naują puolimą,.— 
tvirtu balsu visai ramiai, kaip tikras teisėjas pa
skelbė nuteistiesiems savo sprendimą trečiojo bū
rio vadas.

Baigęs kalbėti, jis apsidairo ir, nieko nelau
kęs, išeina į priešakį, paskiau pamažu pradeda 
eiti Į “kalėjimo” pusę. Prieštarauti jatn niekas 
nebeišdrįso: visi buvo patenkinti, kad surasta pa
galiau išeitis, todėl paskui jį išsirikiavo tylėdami 
ir visi kiti. Pasiliko tik Naura su Irena.

— Skubiai eik pas Ramunę — ji tebeguli su 
žeistsų pabandyk prasyti jos pagalbos, suimttio 
sius aš tuojau nuvesiu pas ją, — skubiai pasako 
Irenai Niaura, ir pats nusiveja vyrus. I

Irena pasiliko bestovinti, lyg audros palauž
tas, medelis lauke prie kelio, prie didžiojo gyve
nimo keliu. ..

(Bus dausiau)



DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS I* CHIHUtGAl

_KAZ1 BRAZDZIONYT*

JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS 
♦ * ♦

8e Taip pat yra ir *n Jėzumi. Jis jau yra attikęs kunigo darbą 
— atnašavimą aukos. J d sekantis darbas yra suteikimas pasauliui 
amžinojo gyvenimo palaimų, kurios pasidarė prieinamos jos aukos 
nuopelnais. Žydų kunigai atnašaudavo gyvulių aukas; Jėzaus gi 
auka visai skirtinga, nes jis atnašavo pats save.

Dievas taip pat paskyrė Jėzų būti žemės Karaliumi; todėl 
Žydams 0:^0 įr 7:1,2 apaštalas priskaito tuo du urėdu Jėzui. 
Taip pat yra gana aiškiai pasakyta, kad Jėzus valdys žmones, 
o taip pat ir laimins juos. Apie tokį kunigišką Karalių prana- 
šas rašę: .

“Visi žemės karaliai garbins jį, vise's tautos jam tarnaus; 
neg jis išljupsuos beturtį nuo galingojo ir reikalaujantį, kuriam 
nėra padėjėjo; pasigailės beturčio ir varguolio ir gelbės beturčių 
sielas. Jis išvaduos jų sielas iš išnaudojimo ir neteisybės; jų 
kraujas bus brangus jo akyse.” — Psalmė 72:11-14.

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

Medicinai dirvktorius

VALANDOS: S—0 darbo dienynų jr 
kas antrą ieštadienl 8—3 vai. 
Tel: M2-2727 arte S62-272S

Programas

GYDYTOJAS it CHIRURGAS 
SPf CIALYB1 AKIŲ LIGOS 

1907 West KKM «trwf 
Valandą psgtl gnetfarhną

DIL FRANK PLECKAS

“contact lamana**

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

224« WEST 43rtf STREET į 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
kėtvirtad. 5—7 vai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

' Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TALKAS 
ovorTOiM m

Aesdre naktlte, ste*. *OTiRy n»cs.
OMms USS WUT 5>ta FlEUT

■ -Toi. PR 8-1223
OFISO VALu pint.. sntnuL, trečlad.

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

Vleot laidos ii WOPA rtoūee 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
ii wns stoties 1110—AM oan**

2646 W. 71>t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

RADIJO illMO> VALANDOS

Vleet Araaranec Ii WDPA. 

149* kit. A m

Lietuvi y Jkelbe: kasdien nUo pir
madienio iki penktadienio 4.Ų0 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ’ ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ral. ryto

Vedėja Aldona Daukus

Tele* s HSeMeee 4-t41>
7159 So. MAPLEWOOD ,AVE

CHICAGO, ILL. KAY.

SUSIRINKIMŲ

Lietuvių Žagarės klubo poatostogi-
Oiaia >4 nL dmJm ir Mta lato i nis naril* susirinkimas įvyks rugsėjo 

J* ^^128 d. 1 vai. popiet Anelės salėje

IL ŠILEIKIS, O. P.
08TH0PEDAi>-PB0TEZISTAS 

Aparatai - Protmai. Med. ban- > 
daiaL SpMialI pakaite totaaw. į

O (Arch Support*) Ir t f

4500 So. Taiman Avė. Nariai kvie 
čiami atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus ir vaišės

Rožė Didžgalvis, rast.

T<ėt»: PKeepecf

DR. C. K. BOBELIS
Prostatas, inkstų IrĮlapumo 

: taikų chirurgij*.
5025 CENTRAL AVĖ.

. St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

7 PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
2RMA KAINA

MOVING

ANTANAI VILIMAS

CETMUfF 
nOM COMSTWADOH 

without 
SMSMS OK CRAMPS

Bęgutol
STMISOFTfMR’

PASKUTINIS W0 KRĖVĖS KŪRINYS
(Tęsinys)

Salėje jau buvo gausu svečių, sveikintis su visais iš eilės. Ka- 
kurie, susiskirstę į būrelius, pus 
balsiai šnekučiavosi.

Apsidairęs pastebėjo, kad visi 
delegacijos nariai buvo susibū
rę deš.nįame salės kampe, prie

IRANO MINISTERS 
PRAAO PAGALBOS

MASKVA, Rusija. — Irano 
. ambasadorius Maskvoj Moham
med Moksj antradienį buvo už
ėjęs j Sovietų užsienio reikalų 
ministeriją, prašydamas pagal
bos. Sovietų valdžia anksčiau 
yra padėjusi mulai Chomeijū, 
lai nori, kad ji ir dabar padėių.

Irano vyriausybė turi duo
menų, kad Sovietų vyriausybė 
teikė ginklus Iraįio vyriausybei. 
Dabar Irako vyriausybė naudo
ja Sovietų ginklus tranui pulti. 
Ambasadorius prašė neparduoti 
daugiau ginklų Irakui ,nes tais 
Sovietų ginklais Irako kariuo
menė apšaudo Irano gyventojus.

Irakas savo laikų gavo pro
gos nusipirkti Sovietų tankų, 
artilerijos ir didelį kiekį amuni
cijos. Iraniečiai apšaudo Irano 
uostus Persų įlankoje, o antra
dienį jau apšaudė Abadaną ir 
Chorrmanšarą. Irakiečiai ten 
padegė pačias didžiausias pa
saulyje naftos rafinerijas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

Mažeikai Evans

— Oficialiai pranešta, kad 
Pekine netrukus prasidės “Ke
turių gengės” byla. Vyriausiu 
liudininku bus Hua Guofengas.

— Trečiadienį aukso 
kainavo $698.

uncija

— Kuveitas bijo, kad Persijos 
įlankoje Irano ir Irako karo lai
vai nepradėtų karo.

— .JAV Kongresas paskyrė 
pinigų Waukegan uosiui išva-
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A

K

da tękd prisistatyti ir pasisvei-i 
kinti su tuo, kurį palaikė savo 
buvusiu draugu, garsiau ištarė' 
savo vardą ir pavardę. '

Tasai, ištiesdamas, kaip ir .vi- 
įėjimo. Jų tarpe pastebėjo tik si kiti, jam savo ranką, burbte.
užsieniečius korespondentus, su Įėjo: Pavel Ivanovič Ašurin —. 
kuriais jau buvo anksčiau, spė-į ir nusigręžę-nuo jo, užkalbinęs 
jęs susipažinti. į savo kaimyną.

Pasisveikinęs su visais, pasi- I Lemais jis nepratarė dau- 
teiravo, ar ir Stalinas čion at- g’au nei yiepo žodžio, net ne-: 
vyksiąs. Vienas korespondentų- Pažvelgė ja pusėrų .. 
painformavo, kad Stalinas nėra Lemain n-ęžnnųjo, kaip turį 
laukiamas. Lemain nusvylė, jr. •. toliau ėlgt^.^^rj^i ątgą] pąs 
jam dabar pasidarė čia visai ne-- savuosius, ar ^t’.egūtii užkalbin- 
feeįdomu. ’ ti Ašurinąj priminti, jam, kad

— Kas tie kiti? — paklausė, kadaise jiedu-buvo geri „pažįstą-- 
galva linktelėjęs kitų būrelių mL • • ' L - . L: ;
„Knk i Kaip tik'Įue iuętū atvyko Mo<

. ; ; lotovas šu delegacijos pirminin- 
Rusų valdininkai, reikia yįši būvusiėji-'šalėje sujudo, 

manyti, — atsakė jarn. — Jįe/ pasitraukė .) šalis, ir savaime at
vergia mūsų, kol pradės eiti są-._ sįrądo takas uuo įėjimo iki durų 
ve valgymo, pareigas, — nusi:. salėsbuvo pa- 
: uekč pažįstamas koresponden- i ?uoštįs ’ X.’ r •. ’. i
tas. — Palikite juos ramybėje, j Abu. minįąharįai -ėjo .greta, ,Į 

Pažvelgęs į juos, pąmatė s?-: abi puses susirinkusiems gaiva 
savo pažįstamą, su kuriuo jinguodhmi -y*'"' ‘ 

susidraugavęs unįversite-Į■ '* ' ' ", L . -
ta lankydamas. Abu tuomet slap. Miijisteriams:.Rengus, plačiai,
tai neklausė vienai ir tai pačįau . i hbi atsidarė tos salės du- 
cc?ialistu demokratų kuopai. KU/rys, ir visi s\ eč>ąį-bxuvo pakvies- 
his rcvol’uęijai, jų’keliai įšsis- « įeiti, k- pasirinkti • vietą, kur 
kyrė — -O draugas persimetė į . kam patinką. Buvo- nurodyti tik 
komunistu partiją, o Lemain | staliukai ir. kurie svečiai už ku- 
nusivylęs visai nusikratė sočia- ’ r*0 staliuko turėjo atsisėsti, 
lirtiniu pažiūrų. I Vaišės buvo paduotos prie ma-

Lemainui buvo keista, kad _ žų, keturkampių .staliukų, už ku- 
d^amę^is jo draugas, nors kelis ' rių galėją sutįlptj pęnki šeši sve- 
kartus apmetė ji savo žvilgsniu, Į čiai, Lemain įr'trys kiti delega- 

rebūhi o pažinęs ar matęs.

buvo

GROMYKA KRITIKUOJA 
JAV POLITIKĄ

NEW YORK, N.Y. — Andrei 
Gromyka, Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministeris, kalbė
damas Jungtinių Tautų asamb-j 
Įėjai, gana aštriai kritikavo 
JAV užsienio politiką. i

Gromykai labai nepatiko JAV ' 
pozicija Persijos įlankos reika
lu. Jis tvirtina, kad JAV įžei-; < 
džia ir skriaudžia ne vieną vals- - 
tybę, bet net kelias. I

JAV tariasi su Somaliu dėl 
karinių bazių Persijos įlankoje. 
JAV visai nekreipia dėmesio į 
Somalio kaimynines valstybes, j 
kurias Somalis skriaudžia.

Gromyka kritikayo_ JAV ir . 
dėl santykiu su^3abartiniu Pįė- i 
tų Korėjos diktatoriumi. l>ikta- i 
torius nekreipia dėmesio į vie-' 
tos gyventojus, trokštančius de-. 
mokratinės santvarkas.

Sekretorius Muskie kalbėjo' 
Jungtinėms Tautoms praeitą 
šeštadienį apie Sovietų karių! 
įsiveržimą į Afganistaną ir ne
norą iš ten pasitraukti.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 921-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
. - t

ROBERTO VESCO NELEIS 
NEBAUDŽIAMO GRĮŽTI

WASHINGTON. — Senato 
komisija, kuri tyrinėja Billy 
Carterio bylą, paprašė teisingu-, 
mo departamentą, kad leistų 
pabėgėlį R. Vesco be baimės 
būti areštuotam atvykti į Wash- 
ingtoną ir liudyti Billy byloje.

Sekr. Banjamin Civiletti pra-.t 
šviną suteikti Robertui Vesco1

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

pasiUko abeiingas, lyg mekados cijos nariai gavo; sėdėti kampe hnunitcta atmetė ir f
netoli durų.. S.ų jais atsisėdo ir tarė koniHclui j Bahamas f

— Nejaugi jis būtų manęs ne-1 du rusai, .kurių penas buvo Po-Į jr tcn j. - apkjausinėti
r>->-.nes? — pagalvojo. — Argai vilas Asurįnas.. jĘt§itiktinai ar ; ■

netoli durų, Sy Jais atsisėdo ir; larį, konlite|ui vykti • Hahaulas

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
& AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

"š pa'sai būsiu apsirikęs. palai
kęs Ašurinu (taip vadinosi jo 
draugas) visai man nepažįstamą 
žmo^ų. — suabejojo,

Nutarė prieiti ir pasisveikinti, 
j tik atsarg ai, kad nepatektų i 

iuokinga paderi. jei tasai iš tik- 
-uiu ne Povilas Ašunnas, o tik 
i ii nanašus vyriškis.

Priėjęs, prisistatydamas, ėmė

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

m. rugsėjo mėn. 25 dieną amžinojo rąinybėji 
iš .ęl.ayo mūsų mylima žmopa, molina ir močiutė

Ą. A. Marija Abramavičienė - 
Mozūraityte

Vi jus sielų, dvejų m;tų mirties sukaktį minint, 
š m. rugsėjo mėn. 27 d. (šeštadienį) 8 vai. lyto. Tėy^ 
Jėzuitų kopiyčx’> lūs atnašaujamos šv. Mišios.

Piašomc visus gimines, draugus tr.jos pažįstamus 
savo ma'do c prisiminti Marijų ir pasimelsti už jos sielų.

Nuliūdę: *
vyrzs Statys, duktė, sūnūs ir anūkaL

tyčią’ jis atsisėdo gretą Lemaino. I
Antrasis surado sau vietą ki

tame staliuko; gale, nuotoliau 
nuo jų. „ ..N ?

Prancūzai susėdu laikėsi triukš 
mingai, garsiai kalbėjosi, juoką- pasirodė esąs kalbingesnis ir 
vo, vaišinosi. . į linksmai šnekučiavo su savo kai

Ašurinas sėdėjo;, galvą nulei- mynais, matyti, pagautas bend- 
dęš ir tylėjo, pažvelgdamas ręt- ros jų nuotaikos.
karčiais į savo tautietį, kuris ūBus daugiau)

Irano prezidentas mobili
zuoja savanorius kovai prieš ira
kiečius Abadano' srityje. Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMBULAN50
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

r

‘ ’I

I

Buvusiam Kolegijos prezidentui,

krt. mąt MOTIEJUI TAMULENUI, Sr.

- s -ir staigiai mirus,
jo žtnur.ai Karolinai Tamulėnienci, sūnėnams Motiejui
ir-Rostiii. Tainulėnanis su šeimomis ir kitiems gimi-

“b ri* * 'K * *

n^s bii Artiniicsieins jų liūdesio valandoje reiškiame 
nuoširdžių užjojau lą ir kartu liūdime.

UET. EV. REFORMATŲ KOLEGUA

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAN1CA AVĖ. TeL; YArd. 7-3401

(

BUTKUS - VASAITIS
144tt So. both Ave^ Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

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

' GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA Ayę. Tel : YArds 7-1138 -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*, HL 974-4419

*
P. J. RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 I 

.. . .
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Marquette Parko Lietuvių Namų Savi 
ninku draugijos susirinkimas

Poatostcginį draugijos susi 
rinkimą parapijos salėje rugsė 
jo 19 d. atidarė pirm. J. Bacsvi- 
čius. Visus pasveikino ir per
skaitė gan ilgoką dienotvarkę 
Garsiakalbis neveikė kaip rei- 
kia, bet prisistatė J. Kagdžius ir 
jį sutvarkė.

Praeito susirinkimo protokolą 
'. parašė Ang. Katelienė, kuri be- 
, ; dirbdama susižeidė ir nagalėjo 

dalyvauti susirinkime. Br. Ge- 
_ - lažius perskaitė protokolą, ku- 
L ris buvo priimtas be pataisų, 
I* pasigėrėtinai paruoštas. * 
V Mirė narė M. Endrijauskas.

Pagerbta minutės atsistojimu. 
, Priimti trys nauji nariai: St. 

Z- Pulkauninkas, ir Liudas bei Da- 
' y ria Kavalas.
į Pirmininkas J. Bacevičius per- 

' i skaitė kongr. Ed. J. Dervinskiui 
j laišką apie tai, kad jaigų susi- 

-j-darys kliūtis parduoti negrui 
t namus baltųjų rajone,

Įe, 22455 W. 47th St., ruošią šau
nią gegužinę. Gegužinės komi
sijas pastangomis bus paruošta 
įvairių skanių valgių, bufetas Į 
su įvairiais gėrimais ir šokiams; 
gros Venckaus orkestras. Bus 
g rais fantais turtinga loterija.! 

( Gegužinė prasidės 1 vai. popiet, Į 
! įžangos anka 1 dol. Orkestras 
pradės groti 4 vai. iki 8 vai. va
karo! Valdyba ir komisija kvie
čia visus narius ir svečius gau
siai atsilankyti ir linksmai pra
leisti laiką našliukų gegužinėje.

V. Cinką
— (R) LB Brighton Parko j 

apylinkės rudeninė gegužinė — I 
piknikas įvyks rugsėjo 28 d., 
sekmadienį, 12 vai. popiet Vyčių 
sodelyje ir salėje, 2455 W. 47th 
St., Chicago, Ill. Veiks virtuvė 
baras ir daug įvairių laimėjimų. 
Šokiams gros Kosto Venckaus

REAL ESTATE.
Mamai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALĖ

_ Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALĖ

PASKOLDS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMALS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel Virginia 7-7745

padėkojau už prisiminimą.
Pagerbtas ir adv. Ch. Kai. Jis 

dėkodamas priminė, kad esąs 
demokratas. Nusiskundė, kad 
jaunoji generacija mažai domi
si tautos reikalais. Jauniems 
žmonėms antraeiliai dalykai 
virto pagrindiniais, ir atvirkš
čiai. Daug laiko pralaidžia spor
tui, radijui, televizijai. Daug jų 
girtuokliauja.-.•. Už taiklias pa
stabas plojome advokatui.

Pirm. J. Bacevičius iškvietė 
J. Janušaitį pakalbėti apie Flo
ridoje steigiamas lietuvių kolor 
nijas. Jis įsigijo nuosavybę Day
tona Beach. Nemaža lietuvių. 

.• Tuo tarpu neketina parduoti 
/ '“Parama”, kuri viena didesnių 

’ (lietuvių ; krautuvių ir daro ge- 
'rą biznį;' 
i Valdyba .pranešė, kad tarp 
rugsėjo 29 ir spalio 7 d. bus re
gistracija turinčių teisę balsuoti 
visuotiniuose rinkimuose lap
kričio 4 dieną. .

Pirm. J. Bacevičius išgytė 
dr. J. Adomavičių už jo nuosta-į 
bų veikimą. Jam nesant, dova-į 

: na — paveikslas įteiktas M. Si-į 
mokaiičui perduoti daktarui J. 

‘Adomavičiui. Visi plojome.
tu juodukai prie M-tos gatvfes', J' talP8‘ P™™,

kaip gražiai hetuviai priėmė R. 
Reagahą, kai jis' lankėsi Mar
quette Parke, -

• Buvo pasisakyta ir prieš 
mokamus aukštus mokesčius. 
Kiekvienas kiek kitaip išdėstė 
savo nepasitenkinimą už moka
mus aukštus mokesčius, nors 
visi supranta, kad .būtu iliuzi- t .' - - * ]
ja galvoti, kad galima juos vi
sai panaikinti. Politikieriai kar 
tais mus taip apgauna prieš 

T" į rinkimus.
"\L « St. Patlaba budi,' kad neįsi- 

^eržtų-juodieji ą mūsų koloniją. 
Praneškite. valdybai, jeigu k'aš' 
bando veržtis į mūsų rajoną. 
71 gat. ir Western bažnyčia jau 
juodžių okupuotą.; . ; , . ’

'J. Bagdžius praneša, kad eina 
‘piiombėrįai’ ir siūlosi padaryti- 
remontus. Rodo rėkiamas.' U^ 
televizijos remontus, gavę parai-; 
šus, smarkiai apiplėšia. Venki
te neparšytų svečių! .

Valdyba aplankė Marquette 
National banko ir Savings and 
Loan Association prezidentus ir 
užmezgė glaudesnius ryšius. Jie 
žadėjo’ rodyti lietuviams didės-’ 
nio prielankumo išduodant mor- 
gičius. Be to, ketino dalyvauti 
bankete.

Tuo 10:10 vai.-buvo baigtas 
susirinkimas. Dar bus vienas 
prieš banketą. Jame 

; šės. Juokiamės, kad 
dalyvauja daugiau 
kartą buvo tik 115 
viršum įmokėjusių 
kestį.

;uri švenčia gimtadienį. Kiek 
/ėliau sugiedojome “Ilgiausių 
notų”. Plojimu palydėjome jo 
calbą.

Jos PaukšJs, sėkmingai suor
ganizavęs Dariaus ir Girėno mi
nėjimą, kandidatuoja į seimelį 
Springfield. Negalėjęs atvykti 
Jėl kitų įsipareigojimų. Jį rep
rezentavo Ch. Jurkšėnas. Esą, J. 
Paukštis numato pravesti stip
resnę akciją apsaugoti gatves 
nuo apiplėšimų ir nebeišdavinės 
taip lengvai ginklams leidi
mus. • • • ,

Spaiio 25 d.-parapijos salėje 
rengiamas banketas. Prašo gau
siai dalyvauti, duoti loterijai 
vertingesnių fantų. Bilietai jau 
platinamų Kaina 10 dol.

Buvo pakviestas Circuit Court 
pareigūnas — elęrk. Atvyko 
kiek pavėlavęs. Pranešė, kad 
esą tarnautojų apie 19,000. Jų

tai jie algos — $29. milijonai. Iš stiren- 
Į parduos ir nereiks eiti į teismą kainų taksų 66.75% išleidžiama 
į tuo opiu klausimu. Nariai už- 

-Igyrė valdybos akciją išsaugoti 
.'į mūsų koloniją nuo negrų ant- 
. įplūdžio. Tas painiavas pardavi-. 
. > mo reikalu bando tvarkyti Re- 
£flations įstaiga.

■ Valdyba parašė prezidentui
> Carteriui laišką už iškelta bvla i *i 18 asmenų, kai jie demonstravo 
Į Washington prie Sovietų pa- 
jsiuntinybės prieš olimpiados 
i rengimą, 40 metų Lietuvos oku
paciją ir Afganistano užpuo- 
,lima. Susirinkimas šiai valdy
bos akcijai pritarė.
Į: Pirm. J. Bacevičius informa- 
tyo. kad svetimšaliai nepiliečiai 
perka Amerikoje žemes, moka

■ taksus, 
žemės 
laisvas 

; tas C. 
.įstatymas ir galima tokiu atve
ju atimti žemę. Per 6 metus jie 
gali įsigyti pilietybę. J. Bacevi
čius įspėja visus turinčius nuo
savybes, atseit žemes, išsiimti 
pilietybę.
r' Pakviestas svečias Larry Sar- 
soun. Jis kandidatuoja į Kon
gresą, respublikonas. Jaunas vy- 
-ras, su juo drauge jo žmona,

bet kai pastato ant tos 
namus, tai svetimšalis 
nuo mokesčių. Advoka- 
Kal išaiškino, kad yra

mokykloms. Jis remiąs lietuvių 
reikalus. . j ‘ į į

Po jo išėjo p. Šumanas; jį ųž- 
gyrė,.kad, jam grįžus iš Wash- 
ingtono, davęs gerą tarnybą 
Abiems plojome.

Pristatytas A. Pargauskąs, 
aktyvus o'rganizacijų narys. ;

A. Patackas ir P. Ankus pri
klauso 8-ajam policijos distrik- 
tui, kurio tikslas kovoti prieš 
plėšimus, chuliganizmą. Daly
vauja 12 organizacijų atstovai. 
Policija šiame' periode suėmė 
net 80, kurie pažeidė tvarką. Jie 
sėdi priežiūros namuose. Bus 
blokų inspekcijos. Susirinkimas 
tokios komisijos reikalingumą 
patvirtino. (Noriu priminti, j 
kad prieš kurį laiką diene’s me-;

ir Western Ave. užpuolė agro
nome A. Duoglienę ir trenkdami 
sulaužė ranką. Nešiojo gipse.)

A. Patackas priklauso.ir prie
žiūros komisijai, kurios tikslas 
informuotis ir informuoti apie 
juodųjų bandymą veržtis į mū
sų koloniją. Buvo iškviestas, 
bet buvę arabai, ne juodžiai..

J. Bacevičius sveikino akęi- 
dente sužeistą reporterį K. Po-

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 ...... ...   „___ ■,______ $8.00.
_Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais ______________ $4.00
Minkštais viršeliais, tik...... ..............  $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA —'ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik___ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,*
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

i .-J

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė 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 MHJJONUS 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, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001

, 307 W. 30Ui St.
TH. (Ill) 543-WS

bus ir vai- 
per vaišes 
narių, šį 
iš 300 su 
nario' hio

K. Raukus

• Tūkstantis skylėlių viena
me tiltelyje? (Korys)

— Vytautas Ripskis' laimėjo
pirmą vietą sportinio šaudymo t or^esiras- Kviečia Apylinkės

— Metinę vakarienę ruošia 
RLB Marquette Parko apylin-

varžybose, 2-trą vietą laimėjo'
K. Astra ir trečią — E. Holcas.
Moterų grupėje pirmą vietą, lai- kės valdyba spalio mėm 4 dieną
mėjo G. Martinkienė, 2-trą S. " " ' ' 2
Ripskienė ir 3-čią M. Daįlidienė- Programą atliks jauna solistė 
Varžybas organizavo Daukanto ijuratė Tautvilaitė. Karšta vaka- 
Jūrų šaulių kuopos pirm. E. rienė, šokiams gros K. Venc-

7 vai. vakaro šaulių namuose.

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PJRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS fl 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

. VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’ Hl<

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Jūrų šaulių kuopos pirm. E.
Vengianskas, joms vadovavo J. kaus orkestras. "Auka 10 dol. 
Balčiūnas ir A. Martinkus. Studentams ir moksleiviams —

— Sol. Vytautas Paulionis iš 6 do1- Vietas rezervuoti prašo- 
Toronto dainuos Margučio kon- me skambinti telef. .925-1089 

Jaunimo 1 ar^a 7374286. Kviečiame lietu- 
i vius dalyvauti. Valdyba
• — Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5; . no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE:St.: Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or j 
925-8392. Professional Member

certe rugsėjo 28 d. 
centre.

— Maironio lituanistinė mo
kykla Toronte pradėjo mokslo 
metus rugsėjo 20 d. Prie mokyk
los yra lietuviškai nekalbantiems 
klasė, į kurią dar priimami įvai
raus amžiaus mokiniai. Aųkštes 
nieji lituanistiniai kursai pradės ... . ..
studijas rugsėjo 30 d. ’6:30 vai. American Federation of Astrol- 
vak.

— Rožė Liepinąitienė, esanti,

ogers (Pr.)

Montrealio slaugymo namuose, j Los Angeles, Calif, 
nesenai švehtė 100 metų sukak- Į
tį. Ta proga ją sveikino gimines radijo valandėJės

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo 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

2951 West 63rd Street
Tek 436-7878 arba 83£-5568

Lietuviškosios Los Angeles
> š.m. rudens| 

balius įvyks spalių mėn. 11 d. j 
(šeštadienį) 7:30 vak vak., šv. | 
Kazimiero parapijos didžiojoje'

ir-artimieji. \
— Toronto skautininkai — S. 

Kazilevičiutė ir J- Dambaras ba"i 
gė Gillvelio kursus. Lietuvių j salėje. Baliaus programoje da

lyvaus išimtinai -jaunimas, spė
jęs čia jau keliomis kitomis pro
gomis puikiai užsirekomenduo
ti: Vita Polikąitytė, Daina Gu
dauskai tė:— solistės, Raimondas 
Mickus — smuikininkas ir Ri
mas Polikąitis (tas pats, kuris 
labai aktyviai dalyva;vo . de
monstracijų prie Sovietų’ kon
sulato San Francisco’ ruošime) 
— akordeonistas; ir pianistas 
(jis akompanuos solistams). 
Programos paruošimu-rūpinas', 
kompozitorė Giedrė Gudaus
kienė.

Bus valandėlės baliuose žino
ma gera vakarienė, europietiš- 
kas orkestras šokiams, baras, 
laimės stalas ir kt. Valandėlės 
vadovybė kviečia lietuvišką 
publiką- šiame baliuje gausiai 
dalyvauti. vb.

sekcijai, vadovauja/vyr. skauti
ninkas Č. Kiliulis; ' -;.-r' '

— Jonas R. Gulbinas, baigęs 
mechaninę inžineriją bakalauro 
laipsniu Toronto universitete, 
pakviestas dirbti Pratt & Whit-- 
nej/aviacijos bendrovėm

? e: ■ i ' ■-/.-s"’" i
• — Lietuvos Dukterų Draugi

jos rudens balius .kartų- yra ir 
seimo užbaigimą banketas, ku
ris ruošiamas šeštądienį, spalio 
4 d., 7 vai. vak. Jaunimo Centrę. 
Svečių; tikimės iš", visų Ameri
kos. vietovių. Visus maloniai 
■nuteiks programos. atlikėjai — 
operos -solistai Vaclovu,ir Mar
garita Momkai. Akompanuos 
maestro . Alvydas ...Vasaitis. šo
kančius linksmins- L. Bichnevi- 
čiaus orkestras./^ Laimės keliu 
bus galima įsigyti dailininkų 
A.A. Kaupo ir B. -Morkūnienės 
paveikslus, P. Kinderienės megz
tą bliuskutę, J. Vaznelio - vazą, 
Civįnskų krištolines dovanas, 
Standard Federal Savings si
dabrinę tacą, ir pačių narių pa
ruoštas ir suaukotas puikias do
vanas. P. Norvilienei susirgus, 
vaišes ruoš Talman delikatesų 
krautuvės savininkė Kupcikevi- 
čienė. Stalus užsisakyti ir bilie
tus įsigyti tel. 925-3211 arba 
476-5059. (Pr.)

— Našlių, našliukiu ir pavie
nių asmenų klubas š.m. rugsė
jo 27 d., šeštadienį, Vyčių salė-

ENERGY 
WISE <

We'll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje^ prašome skambinti 1 V • _ • * — • ’ z •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

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENt

26M Wart fc»t* St, Chlcaga, DL 40629 e Tai. WA

Organize car pools tQ ; 
save gasoline. J
Don’t be a Bom Loserf

MAISTAS B EUROPOS BANDtLIŲ
CEMETERY LOTS FOR SALE 

Kapiniy sklypai pa rd.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, - 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avo. 
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND ĄVĖ. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS -CONSTRUCTION 
s ’ ■- 7152 So. Kedzie Avenuė X- 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Taiman Avenue 

Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P NEDAS, 4059 Archer Av* 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7^ĖM

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI- t 
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-t - 
stovauja djdžiulę 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

M. i I M X U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Z«poli«, Agent 
3208'/j W. 95th St 
Evarg. F»rk, 111 
60642, - 424-1654

State Farm Fire and Casualty Company

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogy Vleto*

DĖMESIO (
Keliaujant į Floridą ir netu- j 

rint aiškios apsistojimo vietos, 
prašau kreiptis^ šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė. j

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

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

SIUNTIMAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICV 
tMl W. f 9th St, Chkan, BL 40629, — Tel tfA 1-1717 

V. VALANTINA8
....... Tji-^^,11 n~n^^ni»i.i mA

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPI
NĖSE parduodamas sklypas 
Lot 4, trečia duobė, 21-ajajne 
bloke, trečioj sekcijoj. Kaina 
prieinama. Savininkas turi par
duoti-. Rašyti:

‘ Mrs. Julia Rastenis 
818 Hollins St. 
Baltimore, MD 21201

HELP WANTED — MALĖ 
Darbininkę Reikia

SCREW MACHINE
SETUP OPERATORS

BROWN & SHARPE
Only experienced need apply. Steady 

job. Good pay and benefits. .
237-0034

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vaL ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą

Tel 776-5162 arba 776-5163
2649 Wert 63rd Street

Chicago, UI. 60629

PATS SKAITYK IR DAR KI- 
J TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, September 25, 1980




