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TICHONO V AS ■ 1. SĄJUNGOS PREMJERAS
JAV ATSTOVAS REIKALAUJA ATŠAUKTI 
, . IRAKO KARIUS IŠ IRANO
tT JUNGTINĖSE TAUTOSE PRASIDĖJO DEBATAI
I’ DĖL IRANO-IRAKO KARO

NEW YORK, N. Y. — Ket
virtadienį prasidėjo id e batai 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryboje dėl Irano ir Irako besi
plečiančio karo, vienai ir' kitai 
kariaujančiai šaliai ieškant są
jungininkų ir jų surandant. Po 
įvainrių pasienio konfliktų, ka
ras tęsiasi jau visas mėnuo.

JAV ambasadorius Jungtinė
se Tautose Donald F; McHenry 
Saugumo tarybai pareiškė, kad 
JAV yra priešingos Irano pada
linimui. Tai yra sąlygą sėkmin
gai taikai, pastovumui ir eko
nominei gerovei visame šiame 
rajone. Invazija sudaro grėsmę 
šiai situacijai.

Savo kalbos pabaigoje pareiš
kė, kad JAV administracija šia
me. kare lieka nė vienam part, 
neriui neįsipareigojusi. Ji tik pa.

ANDERSON DALYVAUS 
DISKUSIJOSE

WASHINGTON. — The Cable 
News Network ketvirtadienį 
pranešė, kad ir nepriklausomas 
kandidatas John Anderson, nors 
ir netiesiogiai, dalyvaus politi
nėse diskusijose tarp prėz. Car- 
terio ir R.--Reagan.

Andersonas bus Washngtono 
Constitution Hali patalpose ir 
stotis tuojau perduos jam, kai 
tik prez. Carteris ir R. Reagan 

- Į atsakys į pirmą klausimą, kurį 
* I jiems Cleveįande pastatys klau

sėjai diskusijų dalyviai. Taip po 
kiekvieno klausimo, Andersonas 
turės galimybę pareikšti savo 
nuomonę.

—-- -—• Taip mažiausiai prieš 3% mi- 
geidauja, kad Irako karinės pa^Įįįono stebėtojų Andersonas da- 
jėgos būtų atitrauktos .iŠ Irąpįų lygaus debatuose. Bus. padary- 

__-„teritorijos ir ..konfliktas būtų diskusiją  Juostelės ir jas.
likviduotos taikingomis derybo- vėliau galės naudoti kitos, tėlevi- 
mis.
/'-■/•A' * T -r \ ‘ '

į ‘ >■ * -?• f. ' ** ’ . -

■■ Iki šiol Saugumo Taryboje 
JAV ambasadoriaus kalba buvo 
pati atviriausia ir drąsiausia..
Manoma, kad Valstybėš^sekreto 
rius Edmund. Si Mūskie pirma
dienį ten pasakys dar, drąsesnę 
ir atviresnę .kalbą,; įjungdamas 
Sovietų Sąjungą, teikiančią pa
rama bei - karines medžiagas 
abiems kariaujantiems su vie
nasprieš kitą kraštams. • r

Irako valdžia tuojau, r.eagavo 
į JAV laikyseną ir paskelbė, 
kad tokiu' nusistatymu .Cartęrio 
administracija tikisi išvaduoti, iš 
Teherano.;52 įkaitus-'. :- Žinoma, 
lęad Irano atstovas '• MęHėhry 
kalbai pritaps, ,o. Irąk'o, ątštovas 
ją atmes. Iš kaęo- fronto' prane
šama apie kautynes Chorratnša-

zijos stotys* , • Į :
Taip, aiškinama, bent dalinai 

bus atitaisyta ta skriauda, ku
rią padarė Moterų lyga,z.neįlei- 
dusi kandidatę .Andersofid- į./tas 
diskus j aš '’tar^’^ezideiūb^ęą^ 
terio ir Ronald Reagano. .

NORI APKLAUSINĖTI . 
JOHN WHITE

Demokratų partijos naciona
linis pirmininkas John’ White 
gali būti grand jury apklausinė
jamas ryšium su Billy Carterio 
byla. Senatorius Dennis; Decon- 
cini (D.y.'Ariž.), komiteto pir
mininkas, mano, kad J. White 
gali būti apklausinėjamas.

Jo' advokatas griežtai paneigė, 
kad White turėjo bet kokius,*y-

SAllld apie —-------------------- -
rd mieste ir aviacijos veiksmus, | sius del pardavimo Libijai uz-
kuriuose numušta 6 Irano ir 3 
Irako lėktuvai.

— Tretįjį šių metų ketvirtį 
Montgomery Ward bendrovė 
prarado 40 milijonų dolerių.

draustų C-130 transporto lėktu
vų, už ką finansininkas Robert 
Vesco būtų gavęs milijonus do
lerių. Billy Carter, sakoma, ga
vo apie ketvirtį milijono.

kartuAtstovų Rūmų narys, kongr. Martin A. Russo, 
su kitais savo bendradarbiais, dalyvaus Naujienų 

sukaktuviniame bankete. .

PATARIA NEDĖTI DAUG VILČIŲ 
Į AMERIKIEČIŲ PALEIDIMU

Iš DABARTINĖS TEHERANO VALDŽIOS 
GALIMA LAUKTI NETIKĖTUMŲ

_ Penktadienį aukso uncija 
kainavo 642 dolerius.

— Prieš tris savaites prasi
dėjo Metropolitan o'peros muzi
kų ir solistų streikas. Operos se
zonas prasidėjo rugsėjo 22 d. ir 
tęsis iki balandžio 18 d.

KALENDORĖLIS *
Spalio 25: Darija, Izidorius, 

Švitrigaila.
Spalio 26: Sabrina, Evąreątas, 

Minginė.
Spalio 27: Krista, Gaudišius, ■> 

Ilė, Uutė, Vytautas. ’ p
Saulė teka 7:14, leidžiasi 5:55.

I • jOras vėsesnis, gali lyti.

Reikia atsukti laikrodžius
šeštadienį, 12 vai. vakard, 

laikrodžius reikia atsukti viena 
valanda, nes bus baigiamas die
nos šviesos taupymo laikau,

Aleksėj Kosyginas, gavęs 
kelis širdies priepuolius, vi
sai pasitraukė iš Sovietų 
3-gos premjero pareigų.

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės depatamentas Jspėjo visus 
amerikiečius, kad nedėtų didelių 
vilčių į greitą paleidimą 52 su
imtų Amerikos diplomatų ir 
ambasados tarnautojų. Valsty
bės departamentas nepadarė jo
kių specialių susitarimų su da
bartine vyriausybe.

- Valstybės departamentas taip 
pat žino, kad nei islamiškas par
lamentas, nei dabartinė Tehe
rano vyriausybė negali daryti 
skubių sprendimų. Vieni gali 
nutarti paleisti suimtus ameri
kiečius, o -kiti gali juos sustab
dyti, kaip tai buvo anksčiau pa
daryta.

Visi girdėjo prezidento Car- 
terio padarytą pareiškimą. 
Valstybės departamentas laiky
sis prezidento duoto žodžio, bet 
turi būti tvarka. Valstybės sek- 
kretorius Muskie nori galimai 
greičiau išspręsti šitą nelemtą 
klausimą.

PIRMADIENĮ GALI PA
LEISTI SUIMTUOSIUS

Ketvirtadienį Ir penktadienį 
iš Teherano ateinančios žinios 
tvirtino, kad pirmadienį bus pa

keisti 52 amerikiečiai. Tvirtina
ma, kad parlamentas padarys 

> vieną pareiškimą ir įsakys vy
riausybei tuojau paleisti ameri
kiečius. Tvirtinama, kad pana
šiam įsakymui pritaria valsty
bės prezidentas Bani Sadr, Ira
no karo jėgų vadas.

Irano kariuomenei reikalinga 
amunicija fr mašinų dalys. 
Prezidento Cartęrio viešas pa
reiškimas, kad jis atšaldys visus 
Irano turtus, kai bus paleisti 52 
amerikiečiai, teigiamai paveikė 
valdančius Irano sluoksniu^* 
Kariai nori Amerikos ginklų. 
Be mašinų dalių ir be šovinių

iraniečiai negali naudoti lėktu
vų, tankų ir karo laivų, y

CHOMEENI LABAI 
SUVARGĘS

PARYŽIUS. — žurnalistas 
Bsrtolino spalio 9 dieną turėjo 
pasikalbėjimą su mula Cho^ 
meini. Tai buvo pirmas pasikal
bėjimas su. Vakarų žurnalistu 
nuo to laiko, kai Chomeini išėjo 
iš ligoninės po širdies priepuo
lio. Pasikalbėjimo tema — ka
ras su Iraku. Nebuvo leista 
klausti apie suimtus 52 ameri
kiečius.

Šiam prancūzų žurnalistui 
Chomeini atrodė labai suvargęs. 
Tai ne tas žmogus, kuris gyve
no Paryžiuje. Sunku jam buvo 
pasakyti, ar jis serga, ar tik la-

KUN. J. LOWERY REMIA 
PREZIDENTĄ CARTERĮ

WASHINGTON. — Preziden
tas Carteris pakvietė į Baltuo
sius rūmus apie 130 juodųjų ku
nigų. Jis pareiškė, kad esąs la
bai susirūpinęs dėl žudynių 
Buffalo, N.Y., ir Atlanta mieste. 
Jis prašęs generalinį prokurorą 
Benjamin Civiletti, kad padary
tų reikiamus ■ lytimus ir rastų 
kaltininkus, “nes .tokios rūšies 
žmonės ir ku-kluks-klano fana
tikai turi būti surasti, atiduoti 
teismui ir padėti į.kalėjimą, .kur 
jiems ir vieta” — pareiškė pre
zidentas. • -

Kun. Joseph Lowery, pirmi
ninkas civilinių teisių organiza
cijos, kurią įsteigė kun. Martin 
Luther. King, Jr., . pasakė kalbą 
ir prašė visus juoduosius bal
suoti už prezidentą Carterį.

Ney York Times ir CBS nau
jausi tyrimai rodo, kad juodųjų 
81 procentas pasisako už prezi
dentą Carter ir tik 3 procentai 
už Ronald Reaganą..

VALSTYBĖS DEPARTAMENri 
TAS PERSPĖJO NELIESTI 
, . GOLAN AUKŠTUMU 
WASHINGTON. —Walstybes 

departamentas perspėjo 'Izraelį, 
kad neprisijungtų ; Goląn aukš
tumų, atimtų iš y Sirijos laikę 
1967 metų karo. '

Amerikos vyriausybė mano, 
kad visi ginčai dėl okupuotu te
ritorijų turėtų būtį sprendžia
mi pagal Jungtinių -Tautų .1967 
ir. 1973 mefų režoliucijas. Izrae
lis ■ turi. pasitraukti iš visų lai
ke’karo užimtų teritorijų, o ara
bai turi pripažinti Izraelio vals-. 
tybe.. ; • .

Be to, Amerikos 'vyriausybė 
labai nepatenkintą, kad Izraelis 
bombardavo Libaną, netoli Bęj- 
ruto.- Tiriama,' ar Izra‘ėfls’ nenu
sižengė sutarčiai, jei bombarda
vimo metu naudojo iš Ame’ri-. 
kos gautus ginklus. 7

Golan aukštumos yra labai 
svarbios, strateginiais sumeti- 
riiais. Nuo tų aukštumų Sirijos 
artilerija gali ‘lengvai pasiekti 
taikinius Izraelio teritorijoje.

Kai kurie Izraelio kabineto

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI PRIVERTĖ 
KOSYGINA ATSISTATYDINTI

KIRILENKO IR ČESNENKO TIKĖJOSI VALDYTI RUSIJĄ, 
BET BREŽNEVAS PASIRINKO RAMESNĮ

TIRS, AR NE ŽIAURIAI 
POLICIJA ELGĖSI?

CHICAGO. — Du policininkai 
gatvėje, 3205 S. Morgan, areš
tavo moterį Judy Amato už 
triukšmo kėlimą. Paul Pearce, 
38 metų, gyvenantis 917 West 
33rd St, įsiterpė su protestu 
dėl tos moters areštavimo. Po
licininkai norėjo ir jį areštuoti 
už trukdymą policijai darbo* 
Prasidėjo grumtynės, Pearce 
sugriuvo ant žemės ir vėliau 
mirė. Policija aiškino, kad jis 
mirė, širdies priepuoliui ištikus.

Keletas liudininkų parodė, 
kad Pearce tik žodžiu protesta
vo areštui, o policininkai pa
naudojo bereikalingą žiaurumą, 
kaip spardymas gulinčio žmo
gaus ir galvois daužymas į grin
dinį. Jo motina, sužinojusi apie 
sūnaus mirti, mirė nuo širdies 
priepuolio. '

• Dr. Stein, apžiūrėjęs Pearce 
lavoną, rado keletą didesnių su
žeidimų ir nubrėžimų galvoje, 
■bet nėra sulaužytų kaulų. Tikrą 
mirties priežastį nustatys vėliau. 
Gydytojas nemano, kad kūnas 
būtų buvęs spardomas.

MASKVA, Rusija. — Ketvir
tadienio naktį Kremliuje įvyko 
didelės pakaitos. Aleksėj Kosy
ginas, po Brežnevo pats galin
giausias žmogus visoje Sovietų 
Sąjungoje, ketvirtadienį atsista
tydino iš premjero pareigų. Ko
syginas jau praeitais metais no
rėjo pasitraukti, bet tvirtinama, 
kad pats Brežnevas jį prašęs 
pasilikti, kol bus paskirtas kitas 
žmo’gus premjero pareigoms.

Brežnevas tuojau premjero 
pareigoms pasirinko 75 metų 
amžiaus Nikalojų Tichonovą, 
seną Brežnevo draugą, pradėju 
sį dirbti komunistų partijoje be
veik tuo pačiu metu, kai Brež
nevas Įstojo. Tichonovas pilnu 
politinio biuro nariu tapo tiktai 
praeitais metais, bet jis jau dir
bo atsakingą valdžios darbą 
paskutiniais ketvertais metais, 
kai buvo' paskirtas Sovietų Są
jungos premjero pavaduotoje 
pareigmns. ;

Kremliaus sluoksniuose vyra 
vo įsitikinimas, kad' Sovietų Są 
jungos premjeru bus paskirtas 
Andrei Kirilenko, geras kalbėto 
jas, artimas Brežnevo drauga? 
iri Algų mėtų bendradarbis. Pra 
eitais;metais, kai Kosyginas bu
vo susirgęs ir buvo sudaręs 
įspūdį^ kad nepajėgs atsigauti 
Kirilenko buvo tikras, kad L 
Brežnevas pakvies jį premjere 
parūgoms, bet Brežnevas Kosy
gino" atsistatydinimo pareiški
mą įsidėjo į kišenę ir politinic 
biiirb posėdyje premjero klau 
simo. nekėlė. 

t, .

■ - Labai panaši buvo ir Kons
tantino Černenkos padėtis. Jis 
tikėjosi Kosygino vietos, bet L 
Brežnevas neskubėjo ir jo kvies 

rti^ąiS^Ikngoms pareigoms.
Be šių dviejų senų kandida

tų, premjeru galėjo tapti And 
rei Gromyka. Paskutiniu metu 
įvairiais valstybės ir užsienio 
politikos klausimais Brežnevas 
vis dažniau ir dažniau kviesda-

VIENUOLIKTAME WARDE 
NEBUVO VARŽOMA 

INTEGRACIJA
Senatorius R. Daley, apsuptas 

Chicagos juodųjų vadų, parisi- 
gė burmistrės Jane Byrne kal
tinimus, kad 11-ajame warde 
buvo varžoma rasinė integraci
ja. “Ji, majore Byrne, niekada 
manęs nerėmė”, pareiškė sena
torius Daley.

"’Mes nedovanosime jokio nu
sikaltimo ar diskriminacijos 
prieš kitus”, pareiškė R. Daley 
8,000 klausytojų International 
Amphitheatre ketvirtadienio va
kare.

nariai nepritaria tokiam parla- vosi Gromyka. Su Gromyka L 
manto nutarimui. Kai liepos įnė- į Brežnevas 'važinėjo Vokietijon, 

. j su Gromyka jis važinėjo į Ju-
arabų rytinė Jeruzalės dalis pri- gosią vi ją, o kai reikėjo spręsti

bai privargęs. Žurnalistas paste-, ne3į par]amentas paskelbė, kad Į 
bėjo, kad, jo nuomone, Chomei- 
nis kasdien keičia savo gyvena
ma vietą.

— Artistų unijos nariai dide
le balsų dauguma — 18,577 
prieš 3,697 balsus — patvirtino 
trejų metų sutartį su televizijos 
stočių savininkais.

— Nepriklausomas preziden
tinis kandidatas John Anderson 
Detroite, kalbėdamas moterų 
klube, griežtai kritikavo prez. 
Cartęrio elgesį įkaitų reikalu. 
Andersonas mano, kad gyvento
jai turėtų daugiau žinoti apie 
įkaitų padėtį. Ir tai jie turėtų 
žinoti dabar, prieš rinkimus, o 
ne po rinkimų.

— šiaurės Airijoje, Maize ka
lėjime, 340 Airijos Respublikos 
armijos kalinių grasina skelbti 
bado streiką, reikalaudami be
laisvių statuto ir politinių kali
nių privilęgijų. Jie atsisakė dė
vėti kalėjimo ir IRA uniformo
mis bei atlikti savo celių ir ka
lėjimų ruošą.

— Ugandoje nulaikyti keturi 
misijonieriai: viena amerikietė 
ir trys ^ritąi.

* • • • I

jungiama, paskelbiama Izraelio 
teritorijos dalimi, tai 13 atstovy
bių iš Jeruzalės persikėlė į Tel

Izraelio argumentai už prijun
gimą yra šie: Sirija atsisako 
dalyvauti taikos derybose ir da
bar dar pasirašė draugiškumo 
sutartį su Rusija. Tai nėra jokių j ir 
vilčių derybomis išspręsti tos I 
srities 400 kvadratinių mylių 
ploto klausimą.

Izraelis vis tikėjosi tas sritis 
panaudoti kaip derybų objektą.

gana svarbius Indijos klausi
mus, tai ten skrisdavo Gromy
ka, o ne senesni ir įtakingesni 
po’iitbiuro nariai.

Diplomatai komentuoja, kad 
Afganistano klausimas privertė 
Brežnevą pasirinkti Tichonovą 
premjero pareigoms. Kirilenko 

j ir černenko pritarė Sovietų 
I maršalams, kai buvo sprendžia
mas klausimas apie įsiveržimą 
į Afganistaną. Brežnevas visą 
laiką įsiveržimo klausimą ati
dėliojo, liepė geriau pasiruošti 
užimti stipresnes pozicijas pa-

— Izraelio Aukščiausiasis teis-Į čiame Afganistane, bet jis nie 
mas nutarė sustabdyti deporta
vimą dviejų palestiniečių bur
mistrų iš okupuotos arabų teri
torijos iki Izraelio teismas pa
darys savo sprendimą. Hebrond 
burmistras Fahd Kwasmeh ir 
Malhoulo burmistras Moham
med Milhem kreipėsi į Aukš
čiausiąjį teismą dėl deportacijų 
sustabdymo.
i.***'*

ko negalėjo padaryti, kai didelė 
politinio biuro' narių dauguma 
pritarė įsiveržimui į Afganis
taną. Amerikos prezidento rin
kimų metai įtikino politbiuro 
narius rizikuoti. Brežnevas bu
vęs priešingas Afganistano 
avantiūrai, bet Kirilenko įtiki
no kitus narius, kad reikia pa
ne kitus narius, kad reikią prą-

gailisi, kad Sovietų tankai buvo 
pasiųsti į Afganistaną. Afga
nistano užėmimas padarė labai 
didelės žalos Sovietų Sąjungai. 
Jis apsunkino krašto ūkį, su
stabdė lauktus dolerius iš Mask
vos olimpiados ir kilo Amerikos 
nutarimas neparduoti javų, kol 
Sovietų kariuomenė nepasi
trauks iš Afganistano.

Ne tik Kirilenko, bet ir Cer- 
nenko nemanė, kad Afganista
nas taip apardys Sovietų ūkį.

Tichonovas yra tiktai vienais 
metais jaunesnis už Kosyginą, 

■bet jis yra žymiai sveikesnis. Jis 
paskutiniu metu jau dirbo ilgas 
valandas prie valdžios reikalų. 
Jis buvo ir tebėra geras matė- 
matikas. Visus valstybės doku
mentus jis gali lengvai patik
rinti, nes tam yra gerai pasiruo
šęs. Kosyginas patenkintas Ti- 
chonovo parinkimu, nes prem
jero reikalai jam nebus svetimi.
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VYRESNIO AMŽIAUS ŽMO 
NĖMS PASKAITOS

Pastaroji Respublikonų admi
nistracija visai nekreipė dėmesio 
Į žmogaus teisių klausimus. 
Tik ne prezidentas Carteris. 
žmogaus teises jis pavadino 
“Amerikos užsienio politikos siela”.

Prezidentas Carteris taip elgėsi 
pagal savo stiprų įsitikinimą 
žmogaus teisių šventumu.
Jis viešai pasmerkė komunistų 
nusikaltimus žmogaus teisėms. Jis 
pakvietė disidentus j Baltuosius 
rūmus. Jis užtikrino finansinį ne
priklausomumą Lietuvos atstovy
bei, kaip “reikšmingą simbolį anek
sijos nepripažinimo politikoj”.

Belgrado konferencijoje Hel- 
sirikio susitarirtių vykdyrtio klau
simais, administracija tvirtai laikėsi 
del’zmogaus teisių Lietuvoje. Ji tęs 
tą kovą ir Madrido konferencijoje. 
Ji paskyrė Amerikos lietuvį 
Ra mondą česonį ir kitus asmenis

Jimmy Carter.
Jo vardas reiškia "Žmogaus Teises 

visame pasaulyje •

fcr hv th CarterMixtek ReFMtkin Ine
Rokrt S. Strauss CMrmar--

... • žodžiai yra kaip rentgeno 
spinduliai: gerai pataikyti jie 
sminga kiaurai.

(Aldous Huxley)

uo posc- 
a Iškirti 

kuriuose 
aktualūs 

nu- 
savo

* Perrinkime Prezidentą Carter! 
' ir Viceprezidentą Mondale — 
k Demokratus

MEDICINOS GYDYTOJŲ 
STOKA

painiam! iš apskrities mo
kesčių mokėtojų kišenės.

5) NrnnU savininkę direkto- 
riatas įsitikinus, kad Apskri
ties asesorius turi galią ir rei
kiamą autoritetą sumažinti be 

r(o mokesčius iš karto?

Spalio 29 d., trečiadienį, Chį- 
cagos miesto centre, Loop ko
legijoj, 64 E. Lake SL, f). E. 
Mackelmann, bu v. Chicagos 
miesto planavimo. direktorius, 
skaitys vyresnio amžiaus žmo
nėms paskaitą apie - Įivfjrėęnio 
amžiaus asmenų ^bųi^ats aprū
pinimą. (Housing oide^ Amę- 
rįcan). ?: B \ .

■VTsds pdskaitošj refigiainos 
kas trečiadienį, kolegijos 100 
kamb., vra riehiokamos.

Sekanti paskaitas kils lap
kričio 5 d. yicior fening iš Ge
riatric Division of the Illinois 
Department of Mental Health, 
kalbės (angų kalba) kaip vy
resnio amžiaus žmonės turi iš
mokti sumažinti nervų įtėiUpi-
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TESTAMENTO. TVIRTINIMO 
PROBATE TElSifE PRO

CEDŪRA

Grakštus krepšininko judesys užtikrina du taškus 
savo komandai.

MARQUETTE PARKO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVI
NINKŲ PAREIŠKIMAS
Sužinojome, kad Marquette 

Parko Namų Savininkų S-gos 
direktorių taryba specialioj su
eigoj nutarė įteikti Chicagos 
Apskrities asesoriui Mr.Tonmi 
Hynes svarbų pareičkimą, ku
riame tarp kitko teigiama:
1) Kadangi namų savininkai 

gavo nekiln. turto mokesčių są 
skaitąs su padidintu turto įver 
tinimu, tokiu dideliu, kad at
rodo, kad tai būtų turto kon
fiskavimas.

2) Namų savininkai tokiam 
padidinimui priešinasi, tuo la
biau, kad pastebėjo mūsų mįe 
ste korupciją ir kad mok. mo
kėtojai neturi pasitikėjimo 
miesto valdytojams.

3) Kadangi padidinti mo
kesčiai ardo bendruomenę, įr 
verčia žmones apleisti Chica
gos miestą, todėl kreipiasi Į 
Cook apsk. asesorių, prašyda
mi nekiln. turto mokestį suma
žinti ir korupciją eliminuoti.

4) Mūsų "politikieriai išltei- 
džia he milijonines ,bet bilijo
nines dol. sumas įnp>gų> kurie 
vra

PARAMEDIČAMs ŪINGO 
DINGO IDEALIŠKOS DARBO 

SĄLYGOS

jo stotį oro bangomis jr sulau
kė kelių tūkstančių klausyto 
jų padėkos. Rūmų liaudies 
universitetas 1937 metais su
ruošė 20 įvairių specialybių 
kursų’’ .

Biuletenjo reporteris baig
damas Lietuvos Darbo’ Rūmų 
veiklos aprašymo straipsnį,pa
stebėjo:

“Darbo Rūmai savo veikla 
stengiasi aprėpti visas darbi
ninkų kultūrinio, ekonominio, 
ir socialinio gyvenimo sritis. 
Berods, Darbo Rūmai rūpina-' 
si tįktai pramonės įmonių (fab 
rikų) darbininkais ir amatinin 
kais. Tuo tarpu nėra specia
lios organizacijos, kurį rūpin
tųsi žemės ūkio darbininkų rei. 
kalais. Žemės ūkyje Lietuvoje 
dirba samdomų darbininkų 
bent trigubai daugiau,, negu 
pramonėje. . Isb. -

P. S. Šį Tsb. reportažą spau
sdindami, tuo būdu įrodoma, 

I kad buv. aukštas okup. Lietu- 
’ vos pareigūnas Motiejus šu* 
mauskas propagandinėje kny
goje neigiamai aprašė nepri
klausomos Lietuvos pramonės, 
(prekybos bei transporto dir
bančių socialinių, kultūrinių 
bei ekon. gyvenimo apraiškas 
ir Dabo Rūmų išrinktųjų pa
reigūnių darbuotę ir pasiektus 
pagerinimus. pr. fab.

Priimtos ekskursijos Klaipė 
dos kr. lietuvių darblnmxu n 
amatininkų susivienijimu u

Abi čiuožyklos buvo gausiai 
lankomos. Darbo Rūmai per
nai išleido kelis leidinius. Pa
ruoštas rūmų statybos projek
tas ir laukiama, kad netrukus 
bus patvirtintas.

•V melai
Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Paruoštas ii’ darbo departa
mentui patiektas Pramonės

Smulkesnių informacijų ga
lifė gauti paskambinus Mary 
Herrick, Senior Citizen projek
to direktorei, tel. 977-2517.'

- pr. petitas

Darbo Rūmų valdyba iškėlė 
reikalą, kad dėl . siautusios 
krašte ekonominės krizės būtų 
padidinti uždarbiai, dirbantie
siems. Uareikšta nuomonė,

Lietuvos Darlio Rūmų įsteig
tos ir gražiai veikusios Kaune 
Darbininkų ir Tarnautojų Są
jungos reikalų vedėjas Bronius 
Macevičius (1978 m. miręs 
Chjcagoje).

KL. Psakykite, kas gali ^au
ti nedarbingumo išmokas pa
gal Soc. See. įstatymą?

Ignas S-Ias
. ATS. Pagal Soc. See. įstaty
mą nedarbingumo .išmokas 
gali gauti nedarbingi darbiniu 
kai, jaunesni 65 m. amž. ir jų 
šeimos, jei jie atitinka nusta
tytoms sąlygoms. Taip pat ne
darbingumo išmokas gali, gau
ti nedarbingi našlės ir nedar
bingi vaikai našlių 50 m. arba 
vyresni, .jei miręs sutuoktinis 
yra išdirbęs nustatytą _ .metų 
skaičių, kurį nustato Šoc. See, 
įstatymas. Tas pat išmokas ga
li gauti kai kurios nedarbingos 
divorsuotos našlės, būdaihos 
vyresnės negu 50 m. airiž -

darbininkų samdos pagerintas 
Įstatymo pakeitimo projektas; 
Hinansų ministerijai pasiūly
tas pakeisti darbo pajamų mo
kesčio įstatymas su lengvato
mis darbininkams ir kt.
- Vidaus reikalų ministerijoj 
tarpininkauta ir pareikšta nuo 
monė, dėl. centrinės darbo bir
žos steigimd, dėl karinės prie
volės įstatymo nuostatu pakei
timo, kad darbininkai ir tar
nautojai galėtų grįžti į buvu
sias darbovietes, ir kt.

'š tautinių grupių į Amerikos 
'delegaciją.

Respektuojant savo vertę 
ir gerinant mūsU apylinkes

Prezidentas Carteris supranta 
kultūrinio pluraližmo reikšmę. 
Todėl jis tvirtai palaiko programas, 
kaip Etninių tracticijų studijas, 
etnišką meną bei literatūrą.
Jis indorsavo Demokratų platfor- 
mon stipini etnišką paragrafą.

Prez. Čarterio administracijos 
pensininkų ir gyvenamų butų 
programose yTA resį>ektū6jamos 
tautinių grupių apylinkės. 
Prezidentas įsteigė Baltuos’uo.-e 
rūmuose Etninių reikalų Įstaigą, 
kad jų balsas būtų girrfimds 
aukščiausiose ihstadbijbse.

Šiais metais balsuokime 
už žmogaus teises ir už 
ti adicines vertybes.

1 Aristophatt&š buvo geriau- 
sias graikų komedijų ’’ašytojas 
pirmame periode (ketvirtame 

pr. pelitas šimtmetyje prie* Knatui

turi sumokėti 
mokesčius, bet dar remontuoti 
savo namus, biznius bei apnio 
keti darhojėg^, £ąį»rąngĮi- 
sias riiedŽIagas, tii rfėluri'lėšų 
ir neturi pinigų pastariesiems 
apmokėjimams..

kad darbininkų sutartys ir jų nijos 
bylos teismuose būtų neapino 
kestinamos — nereikėtų dir 
bantiesiems lipdyti 
mokesčio ženklu. Pareikšta 
nuomonė, dėl -specialistų be
darbių atlyginimo normavi
mo, kad vieloje svetimšalių 
samdymo, priimtų saviškius 
bedarbius ir kl.
D.r. vykdomas kultūr. darbas 

neatsilikdavo nuo kitu svarbiu 
darbų. Tuo metų Darbo Rūmų 
suorganizuotuose choruose da 
lyviivo per darbininkų,
apie 300 darbininkų d.alyvavi' 
olkest eini tiese rateliuose. Prie 
kiekvieno kultūrinio klubo vei 
kė ir scenos mėgėjų kuopelės. 
Per 1IEV7 in. patys darbininkų 
kultūros klubai suruošė apie 
100 kultūrinių pralnugti, ku
rias aplankė per TW,000 darb-' 
ninku ir jų šeinies narių.

Muzikos ir dainos vakarai, 
lietuviški šiupiniai ir vaidini- 
niaL'kiiriC bttw?i-UMŠJdniiAt> 
kartus per mėnesį 
tiek populiarūs, kati 
parengimai negalėje 
Ii į sales norinčių juose 
valdi, šie parengimai 
transliuojami per Kauno

Čia patiekiame žinią, kai 
mirusiojo asmens nuosavybė 
patenka į probate teismą pa
tvirtinimui.

Jei mirusio asmens testa
mento originalas yra surastas, 
tai jį reikia pristatyti 30 dienų 
laikotarpyje probate teismui, 
kad jis būtų patvirtintas. • 1 
Sekantis žingsnis, — advoka

tas įteikia teismui peticiją, nu
rodydamas testamento vykdy-. 
tojų, angliškai vad. executor, 
kurį testamento sudarytojas 
nurodė surašydamas testamen
tą. Jei tokio asmens testamen
te nebūtų, arba paskirtasis vyk 
dytojas mirtų anksčiau už tes- 
tatarių, tai advokatas prašo 
teismą paskirti turto adminis
tratorių.

Tuo atvejd, jeigu testamente 
yra nurodytas testamento vyk
dytojas, teismas paprastai jį 
patvirtina.

Jeigu testamente vykdytojas 
neįvardintas, probate teismas 
paskiria testamento admini
stratorių. šiuo atveju nėra nu
statyto termino probate teis
mui peticijai įteikti. Įpėdiniai 
tarpusavyje gali pradėti 'kovą 
šiuo punktu.

Po 30 dienų, kai testamento 
vykdytojas probate teismo yra 
patvirtintas- ar administrato
rius yra paskirtas, jis arba 'jo 
pasamdy tas advokatas privalo j 
įteikti teismui peticiją dėl nuo
savybės pretenzijų.

Po to, kai nuosavybė yra pa-; 
tiekta apžiūrai, testamento 
vykdytojas (arba administra
torius) tūri 60 dienų laikotar
pyje užpildyti inventarizaciją, 
patiekti smulkiai išvardintą są 
skaitą, surašyti visą nuosavy
bę, visą turtą įvardinti.

Kai kada mirusiojo turtą sun 
ku surasti, tuomet testamento 
vykdytojai teismas suteikia 
termino prailginimą.

Po to, kai turto inventariza- 
cija yra baigta, kreditoriai tu
ri šešių mėnesių laikotarpyje 
patiekti savo pretenzijas.

choro. Rūinų atstovai dalyva
vo trijose tarptautinėje konie- 
rericijose: laisvalaikio simau- 
dojinio (muz. Makacinas ir dir. 
Toliušis) darbo inspektorių ir 
tarptautinio darbo biuro (Pr. 
Dieiininkaitis ir Pr. šuiaitis). ra 
tirtieji įspūdžiai, gautoji me
džiaga naudojama savo vei
klai tobulinti.

Rugsėjo 19 d. Darbo Rūmų 
suruošta Kaune Lietuvos dar 
bininkų ir tarnautojų šventė, ku
rioje dalyvavo apie 18,009 žmo
nių. Darbo drabužių įvedimo 
reikalu buvo daromi reikiami 
žygiai ligi tie drabužiai įvesti 
beveik visose įmonėse. Orga
nizuotai dalyvauta kariuome
nės su visuomene suartėjimo 
ir kitose šventėje. Paruošti dar 
binikų ir tarnautojų sporto 
sąjungos įstatai ir 1938 metais 
sąjunga įsteigta, (S-gos pirm. 
Seimo vicepirm. Gilvydis ir 
reikalų vedėjas —Bronius Ma
cevičius. 1978 m. mires Cljica- 
goje. Reporterio Pr- Fab. pas
taba).

Darbo Rūmų sukviestas 14- 
kos darb. kultūros klubų vedė
jų suvažiavimas, kuriame ve
dėjai painstruktuoti kaip vyk
dyti rūmų nurodymus ir kaip 
vietose turi būti dirbamas kul
tūrinis, ekonominis ir sociali
nis darbas dirbančiųjų natr

Harrįsburg, Pa. — Pensilva- 
18 psichiatrijos ligoninė

se pasireiškė medicinos gydy
tojų stoka. Dėl šios priežas- 

žyminioi ties tų ligoninių administraci
jos buvo priverstos priimti 
tarnybon tokius medicinos gy
dytojus, kurie patys sirguliuo
ja arba blogai žįno anglų kal
bą. šio keisto medicinos gydy
tojų samdymo priežastimi yra 
labai maži gydytojų atlygini
mai ligoninėse.

“Negaiuojantieji psichiatrai 
yra geriau, negu visai be jų“, 
pareiškė Pensilvanijos valsti
jos psichiatrijos skyriaus auk
štas pareigūnas.

Vienoj Pensilvanijos valsti
jos ligoninėje, pšvyzdžiui,. 2/3 
gydytojų įitys serga svarbio- 
fiiis. psidiinėmis ligomis. Į kiln

Peniihantjos valsUjos psi-! be dė|gilno' fcadangi 
cbiatnjos ligoninėse gydytojui vininkai 
mokama" nuo 30,000 — 44,000 
dol. per melus; tuo pačiu me
tu kitose valstijose tokio gydy.

darbą praplėtė ir per suorgani. 
zuotą liaudies universitetą dar 
bininkanis ir Laraautaįanis su
ruošė bendro ir specialaus la
vinimo kursus. Suorganizuoti 
ir įvykdyti Kauno įmonių spoi 
to ratelių keli turnyrai, kurie, 
pritraukė daug darbininkų ir 
tarnautojų. Prie darbininkų 
kultūrinių klubų buvo organi
zuojami sporto, šhčhniatų ir kt. 
sekcijos, o jos ruošė turnyrus, 
į’asižyiiiėjusieins sportininkams 
nemokamai siuntinėtas rūmų 
leidžiamas “Darbas'’ ir duota 
dovanų knygomis. Alisos darbi
ninkų. sportininkų rungtynės 
sutraukdavo daug žiūrovų. Rū 
mams statyti Kęstučio gatvės 
ir Vytauto prosp. kampe nu
pirktas žemės sklypas. Žiemą 
ten buvo įrengta darbininkams 
čiuožykla, tokia pat čiuožykla 
buvo įrengta ir Šančiuose.

DAKTARAS IR OBUOLlAk

“One apple a day keeps the 
doctor away”, skelbia senas po
puliarus receptas. Vienas, dak
taras tokį recčptą išrašė savo 
nugeriančiam pacichttii.
. Jri tamsta non ilgai gyven
ti, patariu kiekvieną kartą, Jcai 
pajusi troškulį išgerti stikliuką, 
stivfflfcyk po vienį obttolj.

Pacientas: “1’bKaš Hakiate! 
Tai neįmanoma. Tiek daug obuo
lių aš tikrai nevaliočiau' suval
gyti*', atsakė pacientas. , , f • * i L J**;* r

Gražiąją praeitį prisimenant

Kuo rūpinosi Darbo Rūmai?
V. 16 dienos Visuome- 

mnių reikalų vadybos leidžia- 
i^amc Biuleteny N r. 541 pra
nešta, kad Nepriklausomos Ue 
tavos vyriausybė pradėjo sta
tyti Kaune ir Klaipėdoje na-J 
mėli lis ? kuriuos lengvomis są
lygomis nuomos darbininkams 
ir duos išsipirkti nuosavybėn.

Tame pat Biuletenio nume
ryje išspausdinta gana įdomi 
informacija, kaip buvo rūpi
namasi darbininku reikalais 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

“Darbo Rūmai dar yra nau
ja organizacija, kuriai pavesta 
rūpintis įvairiais darbininki
jos reikalais. Rūmai savo veik
lą sėkmingai plečia ir tobulina. 
Kaune įvyko Darbo Rūmų me
tinis suvažiavimas. Darbo Rū
mų pirmininkas Pr. šuiaitis 
padarė rūmu veiklos praeitų 
metų apžvalgą.

Valdyba padariusi 
džius su ekspertais ir 
p rof esi j ų ats to v a i s, 
svarstyti svarbūs ir 
reikalai, padaryta svarbių 
tarimu, švietimo skyrius

Chicagos Ugniagesiu depar
tamento paramedikai su am- 
bulansu skubiai vyksta į belai 
mės vietą, kur esti sužeistas 
žmogus.

Vienas toks paramedikas nė 
seniai reporteriams kalbėjo bū 
dingais pavyzdžiais.

— Anksti rytą anibulansas 
Nr. 8 buvo iššauktas į maisto 
krautuvę, esančią' Ashland jr 
80 Street kampe, kur moteris 
buvo nukritusi žemiu nuo laip 
tų ir susižeidė. Paprastai tą ne
laimės atvejį turėjo sutvarkyti 
kitas ambulanso štabas, esan
tis Kekzie ir 71 Street. Kadangi 
arčiau nelaimės vietos abiejų 
anibulansų, įskaitant ir 71 St. 
ir Pernell St., telefonai buvo 
išjungti, tai arčiausias ambu- 
laiisaš buvo 2215 West 51 _St.

Kita paramedikams proble
ma yra ta, kad dažnaiatsitinka, 
kad med. instrumentai ambu- 
lanse neveikia. Dėl tos prieža
sties iššaukti paramedikai ne
gali tinkamai atlikti sayp pa
reigų ir nelaimingam asme
niui negali suteikti reikiamos 
pagalbos, — pasakė pienas iš 
paramedikų.

Magd. Sulaiti'enė



VILNIUJE LENKAMS GALIMA,

f •“ . (Tęsinys)
Švsntasis Tėve, Suvalkų, 

Puąsko ir: Seinų trikampyje yrą 
10-11 tūkstančių lietuvių. Yra 
yąikų ir jaunuolių, normaliai 
kalbančių lietuviškai namuose 
B- net kai kurioje mokyklose. 
l)Ianąu, kad tai galėtų būti Die
vo Apvaizdos numatytas religi
nių pašaukimų kampelis Lietu- 
Vos Bažnyčiai. Tačiau tokioje 
padėtyje Seinuose (ir su atgar
siu gretimose vietovėse), ne tik 
negalima Kalbėti ap'ie kokius pa
šaukimus, bet reikia neigi bijoti 
Visiško hutplimo nuo Bažnyčios 
iri krikščioniško gyvenimo! .

Jūsų Šventenybė ne kartą pa- 
peiškėt įsąyo meilę Lietuvai ir 
savo -rūpestį šios taip visokiais 
būdais išbandytos tautos tikėji
mu. Lietuvai už tai yra Jums'gy
vai dėkingi, tačiau nesidrovi at
virai pasakyti: laukiame veiks
mų ! : ;

1) ; Esminių pasikeitimų Jau
kia visa Lietuva. Betgi taip pat . 
visiems aišku, kad ir popiežius 
nė viską gali tokioje padėtyje.

2) ' Vilnius* su savo- arkivysku
pija ypa. apverktinoje būklėje: 
ortodoksai; ten turi savd vysku
pą „ir savo katedrą, o Lietuvos 
sostinė2 mėtų įlietais tvarkoma 
apaštalinio . valdytojo. Vilniaus 
katedra paversta meno galerija 
ir koncertų šąle. Pačios arkivys
kupijos ribos neaiškios. “Popie
žiaus vardas Lietuvoje populia
rus, bet būtų dar populiaresnis, 
jeigu jis1 įstengtų išspręsti Vil
niaus ąrkivyskupĮjds klausimą”, 
— man pareiškė nusiminęs 
apaštalinis .valdytojas kun. Alg. 
Gutauskas. Bet ir šis klausimas, 
aišku, reikalingas: laiko ir kant
rybės.

3) . Seinų lietuvių padėtis yra 
tikrai skandalinga (itališkam 
tekste: “anticrishana e adirittu- 
ra antiumana”) ir šaukiasi grei
to sprendimo. Ji yra priežastis 
įtampos:tarp dviejų broliškų ka
talikiškų tautų, stiprina nusista-

Į tymą prieš Bažnyčią ir pačią 
! Evangeliją, kuri “skaitoma vie-
naip, o gyvenime pritaikoma vi
sai atvirkščiai” su didele tikin- 

• tiesiems dvasine žala. Tno past- t ♦
naudoja jr dar pučia žarijų vis 
tie patys “Kristaus kryžiaus 
priešai”. Tuo tarpu būtų galima 
išspręsti ‘‘brevi manu”, leng
vai, trumpu laiku. “Tuomet ma
tytųsi, kad popiežius tikrai mus 
myli!” Ir tikintiesiems nebūtų 
ko pyktis tarpusavyje.

Kaip pastebėjau ir susiža- 
. vėjau, Vilniuje, Aušros Vartų 
šventovėje, 9,30 v. atlaikiau Mi
šias lietuviškai 10 v. buvo kitos
Mišios — lenkiškai, laikomos 
lietuvio kunigo: Be jokių prob
lemų, manau. Ir taip kasdien. 
O čia, Seinuose: “Negalima!...”

Šventasis Tėve, savo autori
tetu pašalinkit šią tikrai pik
tinančią padėtį šioje Bažnyčios 
dalyje, brangioje abiem tautom 
ir, žinoma, taip pat ir J ūsų i 
Šventenybei! Išspręskit šį klau-i 

’simą pirma, negu kils kitas 
skandalas — išeis pasaulinėn 
.viešumon!

Palaimirikit, ’ Šventasis Tėve, 
šią taip ;didvyriškai kenčiančią 
tatitą, ir Seinuose kenčiančią 
tikrai be jokio reikalo, taip pat i 
ir ta, kuris su giliausia pagarba ! 
^prisipažįsta Jūsų šventenybės j 
ištikimas sūnus Kristuje.

(Pasirašiau: kun. Pranas Gavė
nas, SDB, asmeninės Sao Paulo 
lietuvių Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas ir Pietų Amerikos 
lietuvių kunigų vienybės pirmi
ninkas.)

(Iš “Tėviškės Žiburių”)

Patariame teisėjų sąraše susirasti #198 ir pabalsuoti 
už teisėją Edward P. Rcsenbergą. r: '■

Jis yra gimęs Am rikoje, bet jo tėvai yrą gimę Lietu
voje ir ilgus melus skaitė Naujienas bei domėjosi lietuvių , 
kova už laisvę ir demokratiją. Jis turi ilgų melų patyrimą 
teismo darbuose. 25 metus buvo advokatas ir vykusiai gynė 
daugelį bylų. Univcrri e!e dėstė teisę.

Dabartiniu m:tu jis yra Cook apskrities teisėjas. Tei
sininkų tarpe jis turi gerą vardą, nes griežtai prisilaiko 
įstatymų. Teisėją Rosenberg labai gerai pažįsta Milton ■ 
Blumenthalis ir pataria aurasti #198 ir už jį balsuoti.

Litvakąs

VLADAS ŠAKALYS

cero BALFo skyriaus aukų rin
kimo vajaus atįdąryme. Chica- 
goje p. V. šakalio .viešnage rū
pinosi p. Marija ir ‘inž, A. Ru- 
dž!aL . ■ ~ ? *

Spalio 6b— 12 dienas p. Šaka? 
lys praleido Kanadoje, kur bų- 

s vo globojamas gonados Liėtū- 
i vių Bendruomenės'" p:rmin’nko 

J- Simanav či.aus ir nąrįir J. Ku- 
raitės ir A. Juzikon’o. Spalio 7- 
8 d. jis lankė Ottawą, kur inž. 
J. Dan:'o rūpesčiu buvo priim
tas ir l'udijo keD'ems Parlamen
to neriams, Kanados užsienio 
reikalų m.nis'erio, pavaduoto
jui, Amnesty7 International sky
riaus atstovams ir kalbėjo su 
snaudos c.. ftts$o\;ąisz Spalių^.. — 
10 d. jis'imkė'Tčrcn’ą ir buvo 
pri'mtas Ontario provinc:jos mi 
nisterio pirmininko, opozicijos 
vado, pasirodė Kanados tinklo 

• ir vietos televizijos programose, 
davė pokalbius didžiu‘ų laikraš
čių atstovams ir susitiko su To
ronto lįetuy’ų visuomene. Sekan 
čia dieną jis dalyvavo 25-je Ka
nados lietuvių metinėje šventė
je Hamiltone.

RAŠTIŠKI PAREIŠKIMAI
Šalia susitikimų ir pasirody

mų, p. V. Šakalys jau spėjo pa
ruošti daug medžiagos iš savo 
patirčių Lietuvoje ir Sovietų Są
jungoje. Jis paruošei paliudiji
mus iš Vakarų Vokietijos pa
grobto sportininko Vlado Česįū- 
no reikalu, kurie buvo VLIKo 
įteikti Vakarų Vokietijos vyriau 
sybei; paruošė paliudijimą apie 
45 pabaltiečių protesto.' raštą 
dėl gėdingų ir neteisėtų komu
nistinės Rusijos ir naciškos Vo
kietijos slaptų susitarimų, kurių 
pasėkoje išsivystė II žPasaūlihis 
karas ir už 7,5' milijono amen-

V. šakalys lydimas VLIKo vi-1 konišfal aukso doteri1 bu™ 
ce p-ko L. Griniaus lankėsi Losi duota Vokietijai Lietuvos da .s; 
Angeles ir apylinkėse, kur bu- Patikrino ir papildė Amerikos 
VO globojamas BALFo skyriaus' pWys, Iaetmnj,R^
pirmininko p. V, Pažiūros ir šalpos Liet Informacn
pomos A. Paį^enės. Los An-;>s Centoojr^ politinių]
gėlės jis susitika su daugeliui 
lietuvių, dalyvavo trijuose vie-j 
šuose susirinkimuose, pasimatė 
su Lietuvos genėraliniu konsulu 
V. Čekanausku,: šv. Kazimiero; 
parapijos klebonu, prelatu A. ’• 
Kučingiu, buvusiu įkalinimo ben . 
dru Romu Giedra ir jo žmona, • 
ir kt. asmenimis.

Po reikšmingo ir darbingo lan. 
kymosi Washingtone ir Los An-j 
gėlės, Vladas Šakalys buvo rug
sėjo 20 d. inž. L. Griniaus nu
vežtas į New Yorką — New Jer
sey, kur jis, Lietuvos generali-į 
nio konsulo A. Simučio lydimas! 
dalyvavo “KARIO” žurnalo 60- • 
ties metų sukakties pobūvyje,- 
matėsi su Simu Kudirka, Aušra 
Jurašiene, kun- K. Pugevičium,■ 
A. Vaksel-iu, J. Giedraičiu; kai-Į 
bėjo “Laisvės Žiburio” radio pYo. 
gramoje ir pasirodė New Yorke, 
protesto eisenoje.

šeštadienį, rugsėjo 27 d’, p. 
V. šakalys dalyvavo BALFo 
pirmininkės M. Rudienės spe
cialiai sušauktame pristatyme 
Chicagos visuomenei. Kitomis 
progomis jis kalbėjo skautams, 
akademikams, o spalio 5 d. Ci-4

ropos saugumo- ir bendradari?ia- kįems komunistams savo
vimo komisijai siekiant, priėmi
mo Baltuose Rūmuose ir pakvie
timo liudyti Lietuvos valstybės 
ir lietuvių tautos padėties klau
simais įvyksiančiame Madrido 
suvažiavime, Europos spauda 
jau paskelbė, kad Vladas šaka
lys yra laukiamas Madride, kaip 
ypt’ngai reikšmingas liudinin
kas. ; f

RUSIŠKŲ KOMUNISTŲ' ■ 
REAKCIJĄ

Vlado Šakalio pabėgimas ne
buvo negirdomis praleistas nė 
Sovietų okupuotoje Lietuvoje- 
Žmonės apie jo laimingą pabė
gimą ir veiklą šiąurės Ameri
koje jau ž’no, bet oficialioji spau 
da šiuo metu tenkinasi sųstiprin 
ta priešginiška propaganda apie 
“Laisvosios Europos”radio pro
gramas ir 45 pabaltiečių protes
to raštą. “TIESOS” dienraštis 
Vilniuje paskyrė net dviejų pus 
lapių atkarpą rugpjūčio 6 d. lai
doje atnaujindamas tiradą prieš 
užsienio radio-programas. Rug
sėjo 27 d. “TIESA” atspausdino 
taip pat 2 puslapių atkarpas apie 
ANTANO TERLECKO ir JU
LIAUS SASNAUSKO “prisipa
žinimus”, kuriais bandoma pa
neigti. 45 pabaltiečių memoran
dumo įteikimą ir parašų tikru
mą. Kaip -'žinia, Sovietų imperi
ja remiasi, apgavystėmis, melais 
ir Stalino —..Berijos išvystytom 
policinėm KGB teroro priemo
nėmis, . kųpias iš savo piliečių ir 
■kalinių grasinimais. ir kankini
mais pajėgia išreikalauti bet, ko 
kius “prisipažinimus”. Taigi, 
“TIESOS” š. m. rugsėjo 27 d. 
nurodomi protesto parašų at-

teigi-. 
mams įrodyti yra ne uždaro so
vietiško teismo salėje, kurioje 
teisėjas tik formaliai patvirtina- 
ką KGB yra iš anksto nutarus, 
bet laisvame pasaulyje vykdo
mame viešame apklausinėjime 
į kurį Dūdininkais tebūna atvež 
ti Sovietų kalinami lietuviai 
drauge su jų šeimomis, įskaitant 
Vlado Šakalio šeimą ir motiną, 
Aloyzo Jurgučio žmoną su duk
ra, Vladą Česiūną su tėvais ir 
šimtus kitų kalinamų ar įkai
tais laikomų lietuvių patriotų.
VLADO ŠAKALIO PADĖTIS

Sportininką Vladą Česiūną So
vietai pagrobė, kai lietuvių spau' 
da neatsargiai paskelbė, kad jis 
.rašo knygą apie sportininkų pa-į 
•ruoštą, naudojamus vaistus ir-' 
jiems taikomą režimą Sovietų; 
Sąjungoje. Vlado šakalio sau
gumas yra lygiai tiek pat pavo
juje, nes jis yra Sovietams labai 
neparankus liudininkas, šis pa
vojus nepasibaigė V. šakaliui 
jau perdavus savo patirtis, bet 
tęsis dar ilgai. Geriausias būdas 
jo saugumui išlaikyti yra visų; 
lietuvių budrumas ir netvarka-' 
raštinis jo pasirodymas. VLI- 
Kas skaito šią pastabą reikalin
ga dėmesio ypač kaip atsakymą 
į daugelį kvietimų aplankyti įvai 

»rias lietuvių bendruomenes.
: ' Elta

KAS ILGIAU GYVENA?
Kas dirba, tas ilgiau gyvena, j 

Laukinis arklys gali gyventi 19 
metu, o naminis arklys išgv- 
vena 40 metų. O kaip su žmo-; 
nėmis, kurie dirba ir kurie ne- • 
dirba? Gydj’tojai mano, kad Į 
veiklus žmogus turi daugiau! 
šansų ilgiau gyventi.

ELTA ankščiau (1930. IX. 2 
d. specialioje laidoje, ir 1980 m. 
Nr. 9 — rugsėjo mėn.) pranešė 

i apie Lietuvos pogrindžio darbuo 
tojo ir penkiolika metų Sovietų 
kalinto VLADO ŠAKALIO pa
bėgimą Į Švediją (VII. 19 d.), jo 
atvykimą į JAV (VIII. 28 d.) ir 
pasirodymą Washingtone (IX. 
2 d.). Šiuo papildomos žinios 
apie jo poreiškius Washingtone, 
Los Angeles, New Yorke, Chi- 
cagoje, Ottawoje, Toronte ir 
Hamiltone.

PASIRODYMAI
Washingtone, V. šakalvs, VLI 

Ko vice-pirmininko L. Griniaus 
rūpesčiu padarė pranešimą lie- 

paudos, Lietuvių Ben-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas; tuviu spaudos, Lietuviu Ben- 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- druomenės, Amerikos Balso at- 
žinti ir jas užsisakyti. J stovams; aplankė Valstybės De-

; partamento pareigūnus, Lietu
vos atstovą Dr. Stasį Bačkį; kal- 

1 bėjo per p. Lapo radio progra
mą Chicagai; pasimatė su lat
vių atstovais. Kalbėjo Baltimo- 
rės organizacijų tarybos sušauk 
tame susirinkime, ir pradėjo 
ruošti išsamią atsiminimų ir pa
rodymų — liudijimų medžiagą. 
Būdamas Washingtone jis taip 

I pat padarė pareiškimą Imigra
cijos įstaigai siekdamas teisės 
pastoviai pasilikti JAV. Ši byla 
tebėra eigoje.

Rugsėjo 6 — 13 dienomis p.

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati’ 
nimo vajaus talką!

r 
reikalais prašoma pasinaudoti

NAUJIENOS ■ i

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galinu skaitytojų 
žemiau esančiomis atkarpomis.

VENGTINA VIETA
Du airišiai saliūne filosofuo

ja prie alaus stiklo. Jiems befi- 
losofūbjant pro saliūną prava
žiuoja laidotuvės.

fe “Žįnąi, Patrikai, šventam Pet- sigakymai yra niekiniai, o A. Ter p rijAi, ...f ’; .- J J 1 run-atiduočiau visas sutaupąs,
kad galėčiau žinoti, kur aš mir
siu”, shko’Džanas.

— Kam tau Džanai tokia vie
ta parūpo? klausia Patrikas.

Matai, aš nuo: tos; vietos ko- 
toliaūsiai laikyčiausi!

' kalinių biografinius sąrašus; vys 
tė savo atsiminimų ir biogrąfi- 
nių davinių medžiagos ruošą. 
Tam tikra šios medžiagos dalis 
buvo VLIKo įteikta JAV prezi
dentūrai ir JAV Kongreso Bu

lecko ir J. Sasnausko “atgailos” 
dėl klaidų tik įrodo, kad pet de
šimtį mėnesių tardymų ir sti
priausio kūno ir dvasios lietuviai 
gali palūžti. “Tiesa” nurodo sep 
tynis asmenis atsisakiusius savo 
parašų iš 45 (o tikrumoje —.iš 
56) savo vardą prie protesto 
prijungusių asmenų, ir dar tei
gia, ' kad parašus paneigė kiti 
trys, įkurie 45. pabaltiečių protes 

ijto visai nebuvo pasirašę!
Vienintelis būdas šiems rusiš-

• Būkime nuolaidesni dabar
tinei jaunajai kartai, nes nėra 
tos blogybės, iš kurios jie nepa- 
gytų, kai pataps mokesčių mo
kėtojais. '

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

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

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savd prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dot
Pavardė ir vardai ,, _____
Adresas . ________________________ ____________ ______

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo___________ _ , kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  dot
Pavardė ir vardai -------------------------- ----- — •___________ _
Adresas -------------------------------------------------------------------- -

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardai _______ __________ ___ __ ___ _____ ...
Adresas ------------------------------------------------------------------------—

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

« HCPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY &AL-

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardai ___________ ___________________ :_________
Adraiaa -------------------------------------------------------------------------- -

Atdara šiokiadieniais nuo
• vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

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

Tel. 476-2206
R.ar .e—

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų nnkojr

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apfe Amerikos lietuvių poetin
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina |lJė.

Knygos bus išsiųsto*, Jei žeidi arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

I NAUJIENOS,
173» 8*. HalstM St, Okie*, IH.

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
♦ ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas $20.

■. BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
* I

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
I • > .

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100
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Kuo remiasi Naujienos?
Šių metų vasario 19 dieną suėjo lygiai 66 metai, kai 

Chicagoje pasirodė pirmas Naujienų numeris. Tuo metu 
Chicagoje ėjo keli laikraščiai. Tie laikraščiai pranašavo j 
trumpą kelią ir i 
Naujienos toliausiai nuėjo ir ilgiausiai gyveno. Naujienos 
dar ir šiandien eina, tuo tarpu Naujienoms blogo linkėju
sieji laikraščiai tiktai retuose archyvuose užtinkami, o 
Naujienos dar ir šiandien tebeina ir dar ilgus metus ren
giasi eiti.

Naujienos eis, nes lietuviams jos reikalingos. Laisvės 
ir demokratinės santvarkos priešai jau seniai Naujienas 
norėjo užtrošknti ir numarinti, bet nepajėgė to padaryti. 
Nepajėgs to padaryti .ir šiandien.:

NaujienosJręmiaęį labai paprastu ginklu — teisybe. 
Naujienų oponentai; nežino, kad teisybė yra pats galin
giausias ginklas. Teisybė yra pats galingiausias Amerikos 
ginklas. Iki šio meto teisybė buvo pats galingiausias pa
vergtos lietuvių tautos ginklas. Teisybė yra pats galin
giausias Amerikos lietuvių ginklas.

Naujienas prieš 66 metus įsteigė trys pasiryžę lie
tuviai — Kazys Gugis, Antanas Lalis ir Juozas Šmotelis. 
Abu pirmieji jau yra mirę, bet Šmotelis, prieš kelis me
tus peržengęs 90 metų slenkstį, dar gyvas ir ateis į Nau
jienų minėjimą susirinkusių pasveikinti. Prie šitų trijų 
pasiryžėlių dar prisidėjo Kazys Baronas ir A. Pačkaus- 
kas. Jie sudėjo $15,000 ir 1913 metais Įsteigė bendrovę 
Naujienoms leisti.

Tuo metu Chicagoje ėjo savaitinė Lietuva ir Katali
kas. Lietuvą įsteigė ir ilgus metus redagavo Adomas šer
nas, o Kataliką leido Jonas Tananevičius. Šernas buvo 
priverstas pasitraukti iš Lietuvos redagavimo. Kartu su 
juo išėjo ir lietuviškoji tolerancija. Lietuvos priešakiu 
atsistojo kiti žmonės, kurie bijojo teisybės. Jie turėjo pi
nigų, daug sukaupto turto, bet neturėjo drąsos teisybei 
parašyti. Kataliką rėmė bankininkai visu savo 100,000 do
lerių kapitalu, bet Naujienų jie nepajėgė užtroškinti. Šie 
laikraščiai patys užtroško.

Lietuviai yra kantrūs žmonės. Jie gali daug pakęsti. 
Bet kai pradedama skleisti neteisybę, tai lietuviai protes-

tuoj’a. Melo jie negali pakęsti. Jie protestuoja, bet jeigu 
protesto balso negali viešai pareikšti, tai nuo melagių 
nusisuka, jų neklauso, drįsta ieškoti teisybės.

, Kai Naujienų leidėjai išleido pirmo naujo lietuviško 
laikraščo numerio 25,000 egzempliorių, tai jie žinojo, kad 
tiek skaitytojų jie neturės. Jie ne to siekė. Jiems rūpėjo 
naują lietuvišką laikraštį įteikti kiekvienam Chicagos ir 
jos apylinkių lietuviui. Jeigu žmogus naują laikraštį pa
skaitys ir pamatys naują žinių tiekimo būdą, jeigu kiek
vienoje žinioje ras Amerkos gyvenimo teisybę, tai tą lietu
višką laikraštį jis pamėgs ir skaitys. Buvo organizuoja
mos visos galybės prieš naują lietuvišką laikraštį, bet jo
kie blogos valios melai negalėjo uždaryti Naujienoms ke
lio į Amerikos lietuvių širdis.

Naujienos buvo puolamos keliomis didelėmis neapy
kantos ir keršto bangomis. Jas puolė ir gerai organizuota 
naujų ateivių banga. Dar laivuose jiems buvo kalama į 
galvą, kad Amerikoje, Dieve apsaugok, nepaimtų Į rankas 
ten spausdinamų Naujienų. Įspėjimas buvo labai rimtas 
ir gąsdinantis, bet rezultatai buvo tokie patys, kokie buvo 
1914 metais. Naujienų neskaitė, kol nepaėmė vieno eg- 
zemploriaus ir jo neperskaitė. Nieko baisaus jame nera
dęs, jis jau drąsiau pirko šį dienraštį ir tapo nuolatiniu 
skaitytoju, šianden didžiausią Naujienų skaitytojų nuo
šimtį sudaro tie tremtiniai, kuriems buvo bandoma kalti 
Į galvą mintis, kad Naujienos yra pavojingas laikraštis ir 
buvo įsakyta jo nepaisyti. •

Amerika tapo galinga valstybe, nes ji turėjo laisvą 
spaudą, kurioje galėjo gvildenti pačias sudėtingiausias

en laiKrasdai. ne laiKidsciai pianabdvu gyvenimo problėmas. Apdairesni Amerikos lietuviai yra 
dar trumpesni gyvenimą Naujienoms, bet. • infnrninnH anip tarnfflnHni-llc ikgeriau informuoti apie tarptautinius įvykius, negu lais

vos Amerikos spaudos neskaitantieji. Amerikos lietuviai 
tiek paveikė JAV Kongreso atstovus ir vyriausybę, kad 
galingiausioji valstybė nutarė nepripažinti nepriklauso
mos Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos. Amerika dar ir šiandien Lietuvos anek
sijos nepripažįsta. Nepripažįsta Stalino ir Hitlerio prie
vartos akto prieš laisvai savo reikalus tvarkiusias Pabal
tijo tautas. Amerika tol nepripažins, kol šitas klausimas 
nebus taip išspręstas, kaip sprendžia visos laisvės siekian
čios tautos. Okupantas privalės išvažiuoti namo. Jis turės 
išsivežti visą savo policiją ir Lietuvoje apgyvendintas “ka- 
tiušas”, o tada išlaisvintos tautos pačios pramoks toleran
tiško gyvenimo. Tuo pačiu keliu eis ir lietuviai, išsilaisvinę 
iš sovietinės vergijos.

Amerikoje “nauji vadai” Lietuvių Bendruomenės ne
suorganizavo, nes pradėjo klastoti rinkimus. Didesnis lie
tuvių skaičius balsavo paštu, negu prie balsavimo urnų. 
Kada buvo patarta ištirti klastą ir pataisyti netvarką, tai 
vadovybė atsisakė. Tuo savo veiksmu suskaidė Bendruo
menę. Amerikoje klasta negalima įsteigti jokios didelės 
organizacijos. Klasta privertė dalį Lietuvių Bendruome
nės persiorganizuoti ir užsiregistruoti valstybės Įstaigoje.

Naujienos kėlė viešumon klastą ir nurodinėjo, kad 
kreivais keliais vieningos organizacijos nepajėgs suda
ryti. Patarė laikytis didelį patyrimą turinčių amerikie
čių priimtų taisyklių, bet tokie patarimai Jiems nepatiko. 
Baigėsi tuo, kad nepatenkinti Bendruomenės organizato
riai, vietoj kovos prieš okupantą, pradėjo kovą prieš 
ALTą ir VLIKą, pačias didžiausias lietuviškas organi
zacijas.

Naujienos padėjo Amerikos lietuviams organizuotis, 
klubams ir organizacijoms išaugti į didelius vienetus ir 
tęsti vieningą lietuvių tautos kovą už savo krašto laisvę 
ir už Amerikos lietuvių gerovę.

Naujienos kito kelio nežino. Reikia rašyti teisybę,

A. Marčiulionis — Keturi Evangelistai

Pranešimas apie Madrido konferenciją
Cicero ALTo skyriaus valdy

ba š. m. spalio mėn. 12 d. tuo-
pasiruošimo'nenutraukė. Ame
rikos kongrese priimta rezoliuci
ja dėl laisvo apsisprendimo tei
sės tautoms, buvo gretinami 
Afganistano įvykiai su 1940 me 
tų Pabaltijo okupacija. To bu
vo siekiama, kad Amerikos de-

jau po šv. Mišių, 11. 30 vai. su
ruošė šv. Antano bažnyčios pa
rapijos salėje popietę — prane
šimą apie Madrido konferenci
ją ir organizacijų reikalus. Pra
nešimą padaryti buvo pakvies-'1 legacija Pabaltijo tautų laisvės 
tas ALTo pirm. dr. Kazys Šid-Į klausimą iškeltų Madrido kon- 
lauskas. Sueigą apie pranešimą ' 
pradėjo Cicero ALTo skyriaus 
vicepirmininkė dr. Bronė Mo-
tušienė. Savo žodyje ji primi- įteikė memorandumą Valstybės

ferencijoje. Tarptautinė teisė 
suteikia laisvę, tautoms pačioms 
apsispręsti. ALTas paruošė ir

nė, kad lietuvių visuomenė ir 
Cicero ALTo skyrių sudarančių 
organizacijų atstovai buvo suk
viesti išklausyti dr. Kazio Šid
lausko pranešimą apie Madrido 
konferenciją ir organizacijų san 
tykius. Savo pranešime dr. Šid
lauskas paminėjo, kad Ameri
kos Lietuvių Taryba, nors ir bu 
vo kilę gandai, kad Madrido 
"konferenciją gali neįvykti, savo

pareiškė pirminin-

departamentui remiantis Helsin 
kio akto 8 punktu,-kad atitaisy
tų laisvų tautų pavergimą i lais 
vę ir demokratijas įgyvendini-1 
mą. Atrodo,
kas, kad į Madridą vyks keletas 
atstovų iš VLIKo ir Pabaltiečių 
Tarybos.

Paklausimuose dalyvavo Juš
kevičius, Repšienė, Tautginas. 
Dėl ALTo atstovų Ir JAV LB

kelti viešumon silpnas mūsų visuomeninio gyvenimo vie
tas ir padėti jas taisyti. Jos ir ateityje teiks tikslias in
formacijas, rašys teisingas žinias ir bandys teisingomis 
priemonėmis padėti lietuviams sudaryti stiprias organi
zacijas, rodys tolerancijos kelią ir žengs pirmyn su visais 
šviesą matančiais ir gerbūvio siekiančiais lietuviais. Nau- 
jieniečių yra žymiai daugiau, negu daugelis mano. Tei
sybė yra pats stipriausias pamatas, kuriuo Naujienos 
remiasi. Jos ir ateityje rašys teisybę, kad visi būtume 
geriau informuoti ir galėtume dirbti vieningą ir lietu
viams būtinai reikalingą darbą.

vadovu pas' tarimo Detroite ir 
paskelbtų punktų, ALTo valdy
bos posėdyje 1980 m. X. 10 d. 
buvo pasitarta, bet visas reika
las paliktas šaukiame ALTo 
suvažiavime nutarti.

Reporteris K. D.

MOKYKLOJ SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ 49 MOKINIUS

MADRID. — Ortuella mieste
lyje sprogo mokyklos dujų šil
dymo krosnis ir užmušė 19 vai
kus ir du suaugusius. 90 vaikų 
sužeista. Jų amžius tarp 6 ir 
10 metų. Daug sužeistų ištrauk
ta iš griuvėsių.

PATARĖ NEGRCBTI
. IRANO ŽEMIŲ

NEW YORK, N.Y.— JAV am
basadorius Jungtinių Tautų Sau
gumo taryboje patarė Irakui 
tuojau atšaukti savo karo jėgas 
iš Irano teritorijos.

Dabartiniu metu Irako gink
luotosios pajėgos vietomis yra 
įsiveržusios į Irano teritoriją G0 
mylių gilumon. Užimtų žemių 
plotis siekia 95 mylias. -

Būtų pageidautina, kad Irano 
vyriausybė tartųsi su Irako pre
zidentu apie karo jėgų atšauki
mą iš Irano.

Irakas tvirtina, kad Irano ša
chas Rėza Pahlevi 1975 metais
tą sritį atėmė iš Irako. Jie dabar 
tik atsiima atgal tas žemes, ku
rios jiems priklauso.

ANTRA DVIGUBA 
TRAGEDIJA

Sophia, 40 melų amžiaus, 
Walter Rajeos žmona, trečia
dienį mirė laike gimdymo. Nau
jagimis irgi mirė ligoninėje.

Tai ąpįra dviguba 'Tragedija 
šeimoje. 1979 melais du jų ne
pilnamečiai 'supūs; buvo nužu
dyti ant nuošalaus kelio. Mano
ma, ryšium su narkotikų pre
kyba. Du jaunuoliai jau nu
bausti už tą žmogžudystę;

Walter Rajea gyveno Boling-
brooke. Jų šeima iš Lenkijos at
vyko 1961 melais.

— Kosyginas nori ilgesnio po-
ilsio, kad jo širdis aprimtų ir 
galėtų sustiprėti. Brežnevas lai
kė Kosyginą, kol Tichonovas 
perėmė pareigas.

— Nuo 1967 metų Kaliforni
jos kalėjimų mirtininkų kame
rose yra laikomi 43 pasmerkti 
mirti kaliniai. Teismai peržiūri 
jų bylas.

— Izraelio kariuomenės vaitai 
taupo gazoliną, kad galėtų nau
doti mūšių metu.

— Irano pulkininkai, paleisti 
iš kalėjimo, , be ginklų atsisako 
vesti Irano karius į frontą.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Mūsų nesušaudys... — prabilsta, kampe 
sėdėdamas, Jonas.

— Iš kur tu žinai? — paklausia nepatenkin
tas Niaura; jam buvo nemalonu, kad jis, Jonas, 
tokią gerą naujieną praneša.

Jonas vis dar kėlė jiems įtarimą, nors jis sė
dėjo čia pat, drauge su jais, ir atrodė, kad jo liki
mas nieku nebesiskiria nuo jų likimo.

— Tai kur mus dabar veža? — paklausia jį 
Ringaudas.

— To nežinau ir aš, bet į šią stovyklą mes 
daugiau nebegrįšime, — trumpai atsako jis, jaus
damas, kad jo žodžiais vargu ar kas betiki.

Ir vėl įsivyrauja tyla, kiekvienas savo min
tyse nori atspėti, kas su jais daroma, bet niekas 
nebenori prabilti — Jono buvimas juos varžo. Kas 
gali žinoti, kam dabar jį čia įgrūdo kartu su jais. 
O mašina lekia kaip pasiutusi; jie turi stipriai 
laikytis įsikibę rankomis lentų, kad pasisukimuo- 

neparkristų. ' * A
Taip p alėkus tamsoje gal kolį dvidešimt kilo

metrų. vairuoiojas staiga pasuka į tankų mišką; 
prieš kalinių aki vėl tas pats siaubas: koks skir
tumas — tame ar kitame miške mirti...

Bet netrukus jų mašina sustoja. Ginkluotas 
sargybinis rankos mostu įsako jiems išlipti. Visi 
sujaudinti skuba trumpai tarp savęs atsisveinkti, 
nė kiek neabejodami, kad juos tuojau sušaudys, 
tik Bašinskas kažkaip keistai laikosi, bet jo nie
kas ir nepaiso — juk nežinia, kam jie čia jį atsi
vežė. Kiekvienam perbėga per galvą Ramunės 
paskutinieji žodžiai: “Jeigu aš pas Jus nebesu- 
grįšiu, tai žinokite, kad būsiu žuvusi pirma jūsų”.

Belipant iš sunkvežimio jų dėmesį atkreipia 
kurtus motoro dūzgimas. Visi atsisuka į tą pusę 
ir stengiasi įžiūrėti, kas čia dar atvažiuoja. Iš 
pradžių pamanė, kad atsiveja atsilikęs vežimas /u 
duobkasiais, bet greit įsitikina, kad priešais juos 
pamažu atslenka lengva mašina, kuri pagaliau 
privažiuoja prie jų ir sustoja. Iš tos paslaptingos 
mašinos išlipa — Ramunė...

Vidury šio didelio miško, vidury tamsios nak
ties mūsų kaliniams pasibaigė visi kalėjimo var
gai, bet tik kalėjimo. Oficialiai jų pasaulyje jau 
gyvųjų tarpe nebebuvo — tą naktį jie buvo “su- 
šaudyti”, atitinkamose knygose buvo surašytos 
jų mirimo metrikos. Dabar jie turėjo pradėti tik
rą miško žvėrelių gyvenimo, kuriuos kiekvienu 
momentu bet kuris medžiotojas teisėtai gali už
mušti. Panašiai jiems jau teko gyventi ir savo 
tėvynėje, bet ten buvo visai kitokios sąlygos: ten 
kiekviename žingsny savas žmogus, priešas ar iš
davikas buvo tik retenybė. O čia? ... Juk jie pir
mą kartą savo kojomis pasiekė to krašto žemę 

kaip žmonės; čia net akmenys pakelėje ir tie at
rodė jiems tokie svetimi, o žmonės?... Geriau 
su jais nesusidurti...

* ❖ *

Kai sujuda jų mašina, palikdama miške pas
kutinius siaubą keliančius palydovus, niekas ne
prataria nė vieno žodžio — per sunku jiems buvo 
suprasti, kad jau viskas pasikeitė ir kad jie jau 
laisvi. Tik pavažiavus geroką galą ir įsitikinus, 
kad niekas iš paskos jų nebeseka; visi staiga at
gyja. Dabar kiekvienas skuba paspausti Ramu
nei ranką ir padėkoti už visą pakeltą jos vargą ir 
už tokį pasišventimą, nes visi gerai žinojo, kokį 
kryžiaus kelią teko jai praeiti, kol juos išvadavo 
iš tos klaikios bedugnės.

— Dėkui tau, miela mūsų karžyge, tą pada
ryti tegali tik labai ddelė patriotė ir nepaprastai 
kilnios sielos mergaitė, — pirmas prabyla į ją 
Ringaudas.

— Aš tik atlikau savo pareigą ir esu laimin
ga, kad man, pagaliau, pavyko laimėti šią sunkią 
kovą... — liūdnai atsako Ramūnė.

— Ar aš jums nesakiau!... Juk čia sėdi tarp 
mūsų ne mergaitė, o tikras angelas, pasiųstas iš 
dangaus... Kitaip šių dalykų neišaiškinsi... — 
jaudinosi Niaura ir skubino paneigti pasididžiuo
damas visus iki šiol jam daromus priekaištus, 
dėl* tos pačios Ramunės.

— Taip, kol mes turime tokių mergaičių, nie
kas neįstengs palaužti mūsų tautos atsparumo, — 

atsiliepia ir Guoba. ,
— Kaip gaila, kad Juozas nebepriteko kant

rybės — dabar būtų įsitikinęs, kad stebuklų laikai 
dar nepraėjo... — apgailestavo Ringaudas.

Tik vienas Bašinskas murksojo mašinos kam
pe tylėdamas, tarytum jo visi šie dalykai ne
domintų.

* * *
Pabudęs iš sunkaus miego ir visiškai atsiga

vęs nuo gautojo smūgio, Perkūno pritrenktasis 
smogikas apsidairo ir pamatęs, kad jo kambaryje 
nėra nė vieno žmogaus, atsikelia iš lovos ir nu
eina tiesiai Į raštinę; jis tuojau nori sužinoti, kas 
darosi dabar stovykloje.

— Kur yra tas mano agentas? — kreipiasi 
jis į raštinės vedėją.

Vedėjas suranda kažkokį lapą ir padeda prie
šais jį ant stalo. Smogikas skaito nustebęs ir mato, 
kad visi P kameros kaliniai tą naktį sušaudyti.

— Ką jūs padarėte? Juk tarp jų buvo ir tas 
jieškomasis Ringaudas.

— O ką? Ar mes turėjome palaukti, kol jie 
tave pirmiau pribaigs? — atsiliepia, įeidamas iš 
kito kambario, stovyklos viršininkas.

— Gera pas jus tvarka, jeigu kaliniai gali 
daryti net pasikėsinimus prieš stovyklos pareigū
nus, — pašiepiančiai atkerta įpykęs smogikas.

(Bus daugiau)
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
30. Ramybės Kunigaikštis

Jėzus, pasaulio Išganytojas, bus taipgi “Ramybės Kunigaikš
tis” (Iza. 9:6). Angeliškos giesmės, kuria .buvo paskelgtas Jėzaus 
giminias, turinys buvo “ramybė žemėje”. Todėl turi ateiti laikas, 
kunuo šita išpranašautoji ramybė pasidarys tikrybė, o nff tik tuš
čias giedojimas Kalėdų metu. Jėzus bus didis Karalius valdan
čiuose Diėvo namuose, iš kurių pasidarys “kalnas“ arba Karalystė, 
kuri bus įsteigta “kalnų viršūnėje... ir aukščiau kauburių” (Mik. 
4:1). Kada žemės tautos pamatys visišką savo negalėjimų įsteigti 
ramybės dabartiniame pakrikusiame pasaulyje, tada žmonės sa
kys: “Ateikite, ženkime į Viešpaties kalną (Karalystę), ... jis mo-' 
kihs mus savo kelių ir mes eisime jo takais”. — Mik. 4:2.

Ir kuomet tautos taip stropiai laikysis Viešpaties takų ir su
tiks jais eiti, tada, kaip pranašo pasakyta: “Jie pavers savo kala
vijus (ginklus) į noragus ir savo jietis į pjautuvus, viena tauta 
nekels prieš kitą kalavijo ir nebesimokins daugiau kariauti” (Mik. 
4:3). Taip pat Ramybės Kunigaikštis įsteigs tarp tautų nuola
tinę taiką. ,

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI '
Matininkas M. Tamulėnas h- jo žmona

po didėlių vargų palėk© švėH- 
jon. Taip buvo perskilti vyras 
ir žmona. Jie abu tą labai per
gyveno.

Jo sūnėno dėka, Karolina pa- 
’ėhka j Vokietiją. Jie abu išva- 
žmėja Vokietiją, bet ramesnės 
vietos apsigyventi neranda. Po 
didelių rūpesčių per Daniją Ka
rolina patenka į Švediją. Vėl 
buvo sujungta viens kito išsi

TUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

J. Muzikąnt, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. PAUL V. DARGIS f 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

W««*ęlMrtaf- Community klinika* 
Madkdnoa diraktorius

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Wee* 103rd Strwt 
VsltTvirw pBgftl ywl tarimą

OPTOMITRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2413 W. 71 Št TeL 737-5149
Tikrina akie. Pritaiko akiniu

- “COUtlCt IftTiaM*"

Dt. LEONAS SEIBUTIS 
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2830, 
Rezidencijos telofu 448-5545

pRl VYT. TAURAS, 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra ara&Hka. š*ac. MOTKRŲ Ilgas. 
į čmiM WIST Ata STROIT 
..... Tai. PR 3-1313

07ISO VAL.: pinu cntnd, trečiad.

oiais 3-4 vaL popiet ir kita lain

ilgusi šeima. 1917 iii. laimingai 
abu atvyksta Į JAV. Apsigyvena 
iiacinc, Wis., o nūb 1961 mfelij 
persikelia į Floiidą. čia džiau
giasi saulėtu klimatu ir gaiv- 
hasi Atlanto bangose.

Tamulėnas bpdaiiiaš tėvynėje 
laisvu nuo tarnybos laiku pa
švenčia kooperacijai. Labai do
mėjosi ilįrŽti Žemės ūkio drau- į J -.T.
gija ir Žemės ūkid smulkaus

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika Evans
kredito banku. Daugiau kaip 10 
įlietų jis buvo renkamas tų or
ganizacijų valdybos pirmininku. 
Būdamas išeivijoje nemažai ra
šė Naujienose ir Sandaroje. Pri
klausė Tėvynės Mylėtojų drau
gijai ir Sandarai.

Jo palaikai gulės ne Biržų ka
pinėse, bet amžinai ilsėsis demo-. 
kratinėje Amerikoje.

Sūnėnas Motiejus

Laidotuvių Direktoriai

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

j 1980 m. rugsėjo mėn. 24 d. 
West Palm Bęach, Floridoje, 
širdies smūgio ištiktas mirė ma
tininkas Motiejus Tamulėnas. 
Liūdesyje paliko žmoną Karoli
ną, sūnėnus Motiejų Tamulėną 
Wisconsin©, ir Kostą Švedijoje.

Jo palaikai buvo pašarvoti 
Norwood Funeral Home, West 
Palm Beach. Jautrią atsisveiki
nimo kalbą pasakė'agr. J. Dau
gėla. Bažnytines apeigas atliko 
kun. St. Cloud. Atsisveikinime 
buvo daug vietos . lietuvių ir 
kaimynų amerikiečių. Už velio- 

• nies pagerbimą atsisveikinant 
j padėkos žodį tarė sūnėnas Mo
tiejus.

M. Tamulėnas buvo gimęs 
1891 m. gruodžio mėn. 22 d. Ga-

■ jūnų km., Biržų aps. Jo tėvai tu- 
Į rėjo nedidelį ūkelį. Iš trijų sūnų 
{ Motiejus buvo jauniausias. Jam 
į esant dar tik 7 metų, mirė tė- 
j vas. šeimos ir ūkio reikalų naš- 
i ta atiteko našlei motinai. Mo- 
J tiejus pasirodė turįs nemažus 
j gabumus. Motina, padedama sa- 
’ vo vyresnio sūnaus Mykolo, dė-
■ jo pastangas, kad suteiktų jam 
Į mokslo. Per gana nelengvus 
j ekonominius^ . trūkumus, Motie
jui pavyko' baigti Biržų ketur- 
ktasę mokyklą. Kad nereikėtų

I d'rbli svetimiesiems ir galėtų 
j būti naudingas savo kraštui, pa- 
i sirenka matininko profesiją. 
Vyresniojo brolio Mykolo remia
mas, išvyksta į Petrapilį, kur 

Chicagos Lietuviu Suvalkiečių drau-' niokosi Pirmame Petrapilio 
gijos narių susirinkimas įvyks penk-j Technikume ir prieš Pirmąjį pa- 

Į čių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai i saulinl karą baigia keturių kur- 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug I su žemės matavimo skyrių, 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės. ‘ 

E. Strungys, rast. !

“Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTS

ir 
jo

Program#* vwdi|&

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

Vkot laidos ii WOP4 stoti**, 
banga 1490 AM-

St Petersburg, Fla-, 12:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM ban**-

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60623 

Telef- 778-5374

RADiJC ŠEIMOS VALANDOS
Vteat pratr.HMt jį WOF^. 

1493 ML A. M.
LietuvĮv kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:0C 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 

— 1— __i 9:30sekmadieniais nuo 8:30 iki 
/ai, ryto.

Ved«|a Aldona Daukus

Tel<*4 HRtniuck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
- CHICAGO,- ILL. 40629

SUSIRINKIMŲ

Mirė matininkas Motiejus Tamulėnas 
ūkininkus, kur grynas oras 
tinkamas maistas sustiprina 
sveikatą.

Vokiečiams karą pralaimėjus, 
1918 m. rudenį Tamulėnas grįž
ta iš nelaisvės į savo tėviškę ir 
tuojau įsijungia Biržuose j Ne
priklausomos Lietuvos atstaty
mo darbą. Jis drauge su agr. 
Petru Kregžde organizuoja Že
mės ūkio’ ministerijos įgalioti
nio įstaigą ir priiminėja Įvairų 
turtą iš besitraukiančių vo
kiečių. • - .

1920 m. buvo išleistas kariš
kius aprūpinti žemė įstatymas. 
Nuo tada Tamulėnas pereina, 
pagal savo specialybę, žemės 
Tvarkymo departamento žinion. 
Jis buvo paskirtas matininku į 
Biržų apskr. Pradžioje parce
liuoja apleistų dvarų žemes. Ne
trukus skirsto kaimus į viensė
džius. Jis žemės tvarkymo dar
bus atlieka su tikru atsidėjimu, 
ir visus sunkumus nugali., že
mės Tvarkymo departamentas 
Į į įvertina ir greit pakelia pir
mos eilės matininku. 1926 metų 
pavasarį jį paskiria Kėdainių 
apskr. matininku - revizorium. 
Tų pačių metų rudenį jis grįžta 
Į Biržus jau kaip apskrities že
mės tvarkytojas. Tas pareigas 
eina ligi 1944 m. liepos mėn.

1944 m. vidurvasarį, karo 
frontui artėjant, AL Tamulėnas 
su žmona palieka mielus Biržus 
ir pasitraukia į Palangą. Čia su
sidarius grupei biržiečių, norin
čių patekti į Švediją, tariasi su 
žvejais. Vieną gražų, ramų va
karą dviem žvejų laivais išplau
kia sūnkipn ir pavojingon kelio
nėn. Pirmasis laivas buvo per
krautas; tai dalis keleivių turėjo 
persėsti į antrjį, į kurį pateko 
jo žmona Karolina ir sūnėnas 
Motiejus. Antrasis laivas kiek 
paklaidžiojęs pašiiHclė ir turėjo 
grįžti i krantą. Pirmasis laivas

KANAPĖS

Lietuvoje kanapės, kaip spė
jama, jau žinomos buvo pirmai
siais amžiais po Kristaus-

Vykdant tyrinėjimus Pilia- 
kalnio kaime, Nemančinės valse., 1 
piliakalnyje surasta ir kanapių 
sėklų liekanų.' Vėlesniais lai
kais kanapės lietuvių taip pat 
buvo mėgiamos. Tai rodo ir daž i 
nas jos minėjimas liaudies dai
nose ir pasakose. Kanapėlė yra 
ir vienas lietuvių liaudies šokių.

Adomas Mickevičius “Pone 
Tade” kanapę vadina daržų ki
parisu. Ji apsaugojanti kitas j 
daržoves, ypač kopūstus, nuo 
kirminų. Dėl to lietuviai ir so- ; 
dindavę kanapes į daržovių tarp , 
lysvius.

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Jūrų vanduo
Jūroje, 3,500 pėdų gilumoje, 

vanduo ramus net didžiausios 
audros inetu.

Gilumoje vienos angliškos my
lios, vandens spaudimas viena
me ketvirtainyje colio yra ly
gus vienai tonai.

Pripiltame jūrų vandens incle, 
jeigu tik leisime jam išgaruoti, 
atsiras dugne dviejų colių sto
rumo nusistovėjusios druskos.

Vanduo jūrose yrą 
gilumoje. Norvegijos 
ėiuose vanduo visada 
užšalti iš apačios.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

P. ŠILEIKIS, O. F.
dBTHOPKDAirfBOTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban-

r Karui užsiliepsnojus, Motiejus 
! pašaukiamas į kariuomenę. Pa- 

’ tenka Į Samsonovo armiją, kuri 
j ūoniškiečiu Labdarybės ir Kultūros giliai įsiveržia į Prūsija. Mūši 

- - . . - _ - į klubas rengia žaidimų pobūvį (bunco " . . ...,/Ū>; S—4 ir S 8. 14*tldieTiltii 8—1'party) sekmadieni, spalio 26 1., 1 vai. j pralaimėjus, didele dalis Samso- 
■“*“ ‘popiet Dariaus ir Girėno posto sa-1 nc:vo armijos patenka į vokiečiu

ir svečiai kviečiami atsilankyti. Bus' De.aisvę. Tame skaičiuje buvo 
gerų dovanų r skanių valgių; kavutė ir jaunas karys Motiejus. Būnant 

nelaisvėje teko didelių sunku
mų pergyventi. Dvasioje nepa- 

PATS SKAITYK IR DAR Kl-• lūžta. Vasaros metu gauna lei- 
TUS PARAGINK SKAITYTI dimą iš belaisvių stovyklos iš- 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” vykti darbams pas vokiečius

i , - - -

2*M Wm* 43rd ft, CMca^t. KL 4MH
Tstof.; PRsspsct

L A- - ** * ' t ’ ’* ’ * . ““ * •

šaltesnis 
pakraš- 

pradeda

“NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE.

FLORIDA
1

DR. C. K. BOBEUS Vienuolikos metų mirties sukaktis

t-

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVK

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

po žaidimų.
Kviečia Komisija ir Valdyba

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

2RMA KAINA

jo liūdinčiai žmonai, sūnums ir anūkams nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

MAžOSlOŠ LIETUVOS LIETUVI V liHAUGŪA

ZUZANA NORMAI

įnirtis iš

yrąs, sūnus, dukterys, anūkai ir kiti giminės.

MOVING

AHTAMA3 VILIMAS 
| 1W. MW 37M9H

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAlIjOJlMO šIMLS'INe 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Jean vance ir george soRini

§ Aikštės automobiliams pastatyti

Mielam Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugijos nariui

staiga mirus,

Chicago!
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO
j, PATARNAVIMAS
! ‘ I

1
TURiME

\ KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

VANCĖ FUNERAL HOME
1424 South 50th AvcHlib 

Cicefb, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

(Pagal pirmą vyrą Bertulieriė)

Jau šūejo vienuolika metų, kai negailėsiihga 
gvvųjų tarpo išskyrė mylimą žmoną ir motiną. Gitnė Lie
tuvoje, Šiaulių apskr., Žagarės vaisė., Latvelių kaime.

ii ?* r
Amerikoje išgyveno 60 metų.

Mirė 1969 m. spalio mėn. 1 1 dieną. Palaidota Lietuvių 
Tautinėse kapinėse, Chicagoje.

A.a. Zuzanos Normai giliai tebeliūdi vyras Antanas, 
sūnus Casper, dvi dukterys Eleonor Coelyn, jos vyras 
Henry bei jų šeima, ir Wilma Nickon. Lietuvoje mirusios 
sesers Maliorienės dvi dukterys su šeimomis. Kolumbijoje 
dr. Gaurišas su šeima, daugelis kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Ilsėkis ramybėje. Mes Tavęs niekuomet neužmiršime 
ir anksčiau ar vėliau pas Tave ateisime.

Giliai liūdi:

PHILLIPS - LABANAUSKAS į
3307 So. LITL'AMCA AVĖ. Tel: YArd. 7-3401 IBUTKUS - VASAITIS |
1446 So. 50th Avė, Cicero, III. Tek: OLympic 2-1001 | 
—------------------------------ . IPETRAS BIELIŪNAS |
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572 įGEORGE F. RUDAHNAS Į

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1138-1139 1STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS *
(LACKAWICZ) |K

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 j
2314 WEST 23rd PLACE . Virginia 7-6671 I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4414 ?

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 i
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K. Donelaičio mokyklą , 
aplankė retas svečias
Spalio 4 d. mūsų mokyklą ap. į 

lankė garb:ngas ir mielas svečias į 
Vladas šakalys, neseniai pabė
gęs iš pavergtos tėvynės. Jau se
niai persekioto V. šakalio ke
lionė j laisvę skiriasi tuo. kad 

a jis laimingai pateko į Ameriką.
Lietuvoje V. šakalys jau nuo 

pat jaunų dienų jautė rusų pries
paudą. Būdamas tik trylikos me 
tų, spausdino atsišaukimo-lape- 
lius, todėl pateko Į KGB tardy 
mą. Trokšdamas tėvynei laisvės,

1 V.*1 Šakalys tęsė šį darbą, su- 
; prasdamas, kad visa Lietuva lau.
■ kia laisvės, kaip tamsi naktis 
: laukia šviesos.

Rusai turėjo V. Šakalį, gegu
lės 30 d. ir nubausti 15 metų 
kalėjimo. Todėl jis pasitraukė 
į pogrindį ir tęsė slaptą darbą 
toliau. Paieška buvo paskelbta 
visoje Sovietų Sąjungoje, todėl

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

vadovus bei dalyvius. Visi sve
čiai, pavyzdžiui, kad ir šį tre- 
čiedienį, iš toli ir arti, susirado 
gana daug progų laikui praleisti 
labai draugiškoje nuotaikoje, ne.

j žūrint, kad jau ir stalams teko 
' “pasiskolinti” vietos ant žalio- 
• sios pievelės.
į Atseit, jei jau ko dar mums 
I ir stokoja, tai tik tokio žmogaus, J 
‘ kuris būtų sugebėjęs visus mu-’ 

su kolonijos lietuvius išvesti į
tck:ą puikią gamtą, kaip Semi
nole Parkas, pairusiai sveikatai 
pataisyti, kad dar ilgai visi ga- « 

Į lėtumėme į BALFo išvykas at-!
silankyti ir gėrėtis laimingu 
sveiku amžiaus gyvenimu.

J. Krs.

Mamai, žemi — Pardavimui Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SAL R Į REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

*>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: <

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
"PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI Tel. Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS j 
• NAMŲ PIRKIMAS a PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS č? 

• NOTARJATAS • VERTIMAI. ’J3
r VISŲ RCŠIV DRAUDIMO AGENTŪRA “ S

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
V. Šakalys apsisprendė pasi
traukti į vakarus.

* Kelionė buvo labai sunki. Per j 
įO dienų jis nukeliavo 200 km., 
prieš pasiekiant atidžiai saugo-! 
mą sieną^ Priėjęs 4 km. pločio 
.ežerą, jis perplaukė jį. Keliau
damas naktimis, miegodamas 
dienos metu, perėjo Suomiją ir 
pasiekė Švediją. Nors jį kanki-

j Vasario 16 gimnazija - mūsų visų reikalas
J

Vasario 16 gimnazija eina jau naši įspūdis, kad lietuvių ihte- 
30-tuosius metus- Ryžtu ir vie
ningu l'etuvių darbu įsteigta, 
to paties visų lietuvių sutarti
nio darbo dėka gimnazija ligi 

no nemiga ir alkis, tačiau labai šiolei išsilaikė, išugdžiusi lietu- 
apsidžiaugė, atsiradęs laisvame viškoj ir krikščioniškoj dvasioj 
^krašte. Vėliau, BALFo dėka, itisą jaunų lietuvių generaciją. 
pas:ekė Ameriką.

• Baigdamas priminė, kad mes, 
ibūdami lietuviai, turime myiė- 
,ti savo kraštą Lietuvą, didžiuo
kis garbinga praeitim ir kalba, 
įkuri yra seniausia iš indoeuro
piečių kalbų. V. šakalys norėjo 
perduoti mums šią mintį: My
lėdami ši kraštą, nepamirškime 
•tėvų Ir protėvių kalbos ir papro
čių.

turėti savo gimnaziją nyks

metų biudžetui subalan- 
mums reikia ligi gruodžio

— Illinois valstijos loterijoje 
spalio 23 d. Pot of Gold lošime 
laimėjo 722032. Bingo lošime 
laimėjo 04, 29, 44, 51 ir 63.

—Knygą VALSTYBININKAS 
POLITIKOS KELIU galima užsi 
sakyti per TĖVYNĖS SARGO 
ad-ją, 6819 S. Washtenaw Ave.,'

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 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.

Rūta Stroputė 
i Dr. Donelaičio aukštesniosios 
fa.lt. mokyklos 8 kl. mokinė.

į-STASYS ŠAKINIS
' LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
■*’ . ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Re-elect

Cook County Circuit Court Clerk 
HE RUNS THE COURTS 

UKE A BUSINESS;-

Democrat * November 4 
p Paid for b> \H ( ook ( ounf) 

< ki/cns ( ommiffcv " ? 
lor Morgan M. F ink-v

Pradinės lituanistinės mokyk- 
. los Vokietijoje užsidarė,, taip 

pat ir Anglijoje. Liko tik viena 
Vasario 16 gimnazija, vieninte
lė ne tik Europoje už ok. Lietu
vos ribų, bet ir visame laisvaja
me pasaulyje. Ar ir jai užsidary 
ti?

Gimnazijoj šiuo metu mokosi 
60 mokinių, suvažiavusių iš Vo 
kieti jos. Anglijos, Amerikos, Ka 
nados ir Brazilijos. Einamas 9- 
rių metų gimnazijos kursas pa
gal Vokietijos mokyklų progra
mas. o atvykusiems iš Amerikos 
— pagal to krašto mokyklų pro
gramas. Mokinių skaičius klasė
se nedidelis, todėl mokymo dar
bas yra intensyvus. Abiturien
tai išlaiko abitūros (gimnazijos 
baigimo) egzaminus, duodančius 
teisę stoti į bet kurį universite
tą, o atvykę iš Amerikos gauna 
visus iškaitus, reikalingus pe
reiti į aukštesnę klasę. Dėsto
moji kalba lietuvių, išskyrus ke
lis dalykus paskutinėse klasėse, 
kurie dėstomi vokiečiu kalba, 
nes abitūros egzaminai laikomi 
vokiečių kalboj. \

Vokietijos lietuvių bendruo- 
menė, gimnazijos kuratorija Ir 
visi vietos lietuviai daro viską, 
kad gimnazija išsilaikytų, kad 
dar ilgus metus galėtų jaunimą 
lietuviškai ugdyti. Bet jų vienų 
jėgų šiuo metu nebeužtenka -4 
reikia pagalbos iš visų lietuvių^

Gimnazijos ir bendrabučių 
1980 metų biudžetas yra DM 
898.000. —. Iš vokiečių įstaigą 
ir katalikų vyskupų numatyta 
gauti DM 588.000. —. Likusią 
DM 310-000. — sumą turime su
telkti mes patys iš mokinių 
mokesčių už bendrabutį ir lietu
vių visuomenės aukų. Bet jau 
kelinti metai tos sumos nebesu- 
renkame, ir vokiečių įstaigos 
svarsto, ar jiems irgi nereikėtų 
sumažinti savo įnašo ar net pa
ramą visai nutraukti, nes gau-

resas 
ta.

š:ų 
suoti
mėnesio 31 d. iš lietuviu visuo
menės sutelkti DM 90.000,. —. 
Vieną dalį šios sumos turime 
surinkti iš Vokietijos lietuvių, 
o kitą dalį reikia sutelkti iš An
glijos, Amerikos, Kanados ir ki
tų kraštų lietuvių aukų.

Dėkojame visoms lietuvių ins 
titucijoms, gimnazijai remti bū
reliams, paskiriems asmenims, 
ligi šiolei gimnaziją rėmusiems. 
Prašome paramos ir dabar, nes 
be jos gimnazija negalės išsilai- 
kyt>- ,

Artėja Kalėdos. Galvosime, ką 
padovanoti artimiesiems šven
čių proga. Nepamirškime ir sa
vos gimnazijos! Ir jei kiekvčiena 
lietuvių šeima, kiekviena lietu
vių organizacija, kiekvienas lie į
tuvis į savo dovanų sąrašą įtrau- j Chicago, IL., 60629. Kurie užsa- 
ktų ir Vasario 16 gimnaziją, ji Į kymus ir pinigus prisius iki lap . MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
visų bendram džiaugsmui iš šio į kričio 31 d. moka $6-40 už kie- 
meto sunkumų išeitų ir su gie- 1 tais viršeliais ir $4.80 už minkš- 
dria viltimi žiūrėtų į ateitį.

Aukas prašome siųsti: Priva- $6.00. Čekius rašyti POPE LEO 
tęs Litauisches Gymnasium, j XIII LITERARY FUND, Inc. 

> 6840 Lampertheim 4, West Ger-1 (Pt-)
1 many.

Gimnazija yra mūsų visų. Ir 
jos ateitis'priklauso nuo mūsų 
visų. Mes negalime leisti jai už
sidaryti.
Vasario 16 gimnazijos 
Kuratorijos valdyba

Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

■ J>

tais. Vėliau kainuos $8.00 ir

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 ps|., 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__________ 1____ $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 60603 

k— 1 1 — -----  —-- - .... -

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Sėkminga BALFo rudens vajaus išvyka

Trečiadienį, spalio m. 15 d., 
gražiajame Lake Sėminole Par
ke įvyko BALFO, St. Peters
burg© skyriaus sėkminga rudens 
vajaus sezono atidarymo išvy
ka. Oras buvo labai puikus ir 
svačių * suvažiavo labai šaunus 
būrys.

Pirmininkas p. J. Valauskas, 
svečiams apsėdus stalus, taręs 
įžangos žodį, paprašė gerb. preL 
7. Balkūno, BALFo dvasios va
dovo, palaiminti išvyką. Po mal 
dos, vėl pirm, p., Valauskas, at
sikreipęs į svečius, pakvietė prie 
gardžiųjų sumaniųjų musų mo
terų gamintų pietų.' Svečiams 
pasistiprinus, prasidėjo progra
mos dalis-

Pirmas prabilo p. Rėvas. Jis 
padeklamavo įspūdingą BALFo 
darbus iškeliančią poemą.

Sekė muzika ir loterija.
Kažkas yra pasakęs, kad mu

zika yra vienintelė tokia kalba, 
kuria negalima pasakyti nė pik
to nė sarkastiško žodžio. Kokia 
butų ir BALFo išvyka be mu
zikos, kaip jaustųsi ir išvykos 
dalyviai, jei nebūtų muzikos tos 
švelniosios meliodijos? Ir šiuo 
atveju, kam leido sveikata ir 
kieno dar stiprios kojelės, galė
jo smagiai su savosiomis ir pol
kutę ar suktinį apsukti.

Seka pasveikinimai ir padėka.
Už sėkmingą išvyką, davusią 

gražaus pelno, p. pirm. J. Valaus 
kas tarė didį padėkos žodį sve
čiams už atsilankymą, be ko ir

sėkmės nebūtų galima 
už aukas gerb. prel. J. Balkūnui, 
BALFo centro valdybos direk 
torei p. Daliai Bobelienei, Ben-1 
druomenės pirm. p. Mečislavuij 
Krasauskui, Romo Kalantos Šau 
lių Kuopos pirm. p. Gudoniui, 
Bažnyčios Komiteto pirm. p. 
Gruzdžiui, Radijo Valandos ve-. 
dėjai Dr. Mačionienei, Krikščio-' 
niu Demokratų pirm. K. Kleivai.!

Ypatinga padėka atiteko dir-' 
busiems prie išvykos paruošimoj 
darbų, būtent, p. p. Krauja-J 
liams, p. O. Kindurienei, p. Ple- j

— Dengiame ir taisome visų! 
rūšių stogus. Už darbą garan-! 
tuojame ir esame apdrausti.

j ARVYDAS KIELA, 434-9655 
(Pr.)

• J. Andriaus sudarytą Lietu- i 
vos žemėlapį ir išleistą Devenią 

i Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant.užsakymus šiuo adre-j 
su: Devemų Kultūrinis Fondas.} 
P.O. Box 10782, St. Petersburg. į 
FL 33733. Kaina $6 -{- 65c per- 

tikėtis, j siuntimo išlaidoms padengti.

ZIONO LIETUVIŲ EV.
LIUTERONŲ KLEBONAS,
— “Kunigas Jonas Juozupai- 

tis, su žmona išvyksta į Los An
geles, California, kur dalyvaus., 
š.« m. spalio mėn. 22-26 dienos 
Dr. Robert Schuller Bažnyčių 
vadovų institute (Institute for 
Successful Church leadersrhip).

Dr. Schuller atsižymėjęs savo 
dar šiais metais užbaigtu pasta
tu — Kristalo katedra (Crystal

pienei, p. Liutkienei, p. V. Kriauj Cathedral), kuri kainavo apie 
čjūriui už bilietų tvarkymą, p. $18 milijonų dolerių. O sekma- 
Kairiui už muziką. Ypatinga pa- dienį, spalio 26 dieną, laikys Re- 
dėka'- ir p. p. Papeliučiams už 
tortą, p. O. Galvydienei ir p. Zoš 
tautui už loterijos pravedimą, p. J 
A. Milauskienei už pyragą, p.’ 
Sabolienei už bilietų platinimą 
ir p. Rėvai už ypatingai įspū
dingą poemos padeklamavimą.

Didi padėka buvo išreikšta pJ 
Jurgelai Lietuvių Klubo pirmi
ninkui už paskelbimą BALFo 
išvykos Lietuvių Klubo salėje ir 
tėvui kun. Butkui už paskelbi
mą iš sakyklos bažnyčioje.

Labai dažnai tenka nugirsti * 
mūsų, lietuviškos visuomenės nu f 
siskundimą ir mūsų draugijinio 
gyvenimo atvejais. Esą, nėra 
galima lankyti parengimų dėl 
draugiškumo stokos ir didelio 
pasiskirstymo į “kastas”. Deja, 
nemanau, kad tatai būtų galima 
pasakyti apie BALFo" išvykos giems gauti iš WELFARE ir kitu istai

I SIUNTINIAI I LIETUVĄ
L' MARIJA NOREIKIENl

| ZW6 West fttfc St, Chicane, HL 66621 > Tab WA W78?

Diaellx paalrlnJdmai gero, rūite. įvairių preMfl.
I MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ V>“

Cosmog Parcels Express Corp. 
MARQUETlK GIFT PARCEI5 8ERVICB 

1501 W. I»U St, Chkago, ffl. 10621__ Tet WA 1-2717

formacijos pamaldas Los Ange
les Apylinkėj gyvenantiems Lie 
tuviams, St. Andriejaus Liute
ronų bažnyčioje, West Los An
geles, Kalifornijoje.”

• Chirurgas plastikas šian- 
4 y dien su žmogaus nosimi gali vis

ką padaryti, išskiriant viena: 
chirurgija negali sulaikyti, kad 
nosies nekaišiotų kur nereikia.

I (B. Bardot)

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie 
tijos ir iš kitu kraštu, pilietybės ponie 
riai. įvairiu valstybės formų pildy 
mas. Interesantu reikalais lankos" 
valdžios ir savivaldvbės įstaigose be 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen 
sijas ir bedarbiu pašalpas b^i kitu* 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin 
giems gauti iš akis ir kitu istai 
gp įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korie- 

Įles ir kitką. Taip pat paruošia im? 
gracinius dokumentus ir iškvied 

'mus i Ameriką. Sudaromi testamentri 
ir asmenų paieškojimai. Be tn. išrū 

£ pina metrikus ar ju pakaitalus. Kreip 
’ » . t is' asmeniškai arba laiškais.

A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
ę Income Tax Service

3261 SOUTH HALSTED STREET 
įjj (Antras aukštas. įėjimas iš fronto) 

CHICAGO, ILLINOIS 60608
~ Tel. 225-8275

JOHN GIBAHTS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

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

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

Kreiptis: ■

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775 ,

NHGHBORHOOO
REALTY G7O-UP

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

nuomoti ar apdrausti savo huo- 
savybę Chicagoje ar bet kur, 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsij įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namu pasirinkim'Ji.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

BRIGHTON PARKE gerą pelną 
nešantis gerai ’ prižiūrėtas na
mas su tavernos bizniu, užkan
dine nuo 11-tos iki 1-os ir savi
ninkui butu tik už $49,000. Ap
žiūrėti galima su savininku su
sitarus telefonu nuo 3 vai. popiet 

284-5911

HELP WANTED — MALE 
DxrbininkU RtikU

MAINTENANCE MAN
Experienced full time machinery 

and building maintenance. 
Excellent benefits. 
Call: Mr. GEORGE 

463-8500

RENTING IN GENERAL 
Nuomoj)

2835 W. PERSHING ROAD 
Pirmame aukšte suaugusiems 
išnuomojamas keturių didelių 

ir švarių kambarių butas.
Kaina — $160 mėnesiui.

BRIGHTON PARKO apylinkėje 
išnuomojamas 5 kambarių

• butas suaugusiems.
Teirautis telefonu 927-4731

WITH SUEPEZF 
YOU CAN REST EASY.
Sleep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a good night s sleep And 
isn t that all you want? Use 
only as directed.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenue 

Tel. 776-8505
f

DAŽYMAS IR REMODE- - 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6^th Street 
Tek REpubllc 7-194]

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenųe, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

_______

Nciary Public 
INCOME TAX SERVICB 

4259 S. Maplewood. T«L 254-7450 
T«ip pat daromi vertimai, giminiv 
Iškvietimai, pydomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapelis, Agent 
2208‘/i W. 95th St. 
Evarg. Park, III. 
60642, - 424-8654

State farm Fire and Casualty Company

f................... — —\
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

* -J

Advokatai

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 

iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 
0 vai. ryto iki 12 vaL <L 

Ir pagal susitarimą.
Tel 776-5162 arba 776-516J

2649 We»t 63rd Street 
Chicajro, m. 60629
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