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MULOS ĮSIGALĖJO NAUJOJE 
ISLAMIŠKOJE GVARDIJOJE

PRISAIKDINTAS MUBARAKAS TARIASI 
SU SUDANO PREZIDENTU

| f DŽIAUGIASI, KAD ŠIOMIS DIENOMIS EGIPTAS 
UjF- GAUS DU RADARINIUS LĖKTUVUS
v KAIRAS, • Egiptas. — Rinki- 
minei "komisijai pranešus, kad 
bąlsųotojai pasisakė už vice
prezidentą Hosni Mubarak, jis 
tupjau buvo--prisaikdintas prezl-' 
dente --areigoms...  -

Prezidentu? Afubarakui ne'bū’- 
yo reikalinga tartis su- Egipto 
kariuomenės vadais, nes jie 
Ba^do- nušovimo ■ dieną 
pažadėjo jam, kad kariuomenė 
jo;įklausys. - • - -----

. ^Prezil Mųbarak-as* pirmiausia 
priėijiė' Kaire Nišą savaitę" lau- 
kjūšU^Sudąu^iprezidehtą Gafąr 
Nimeiri. Prėžldėntiii MūKarakui 
labiausiai rūpėjo .ginklai Jis ži
noję/, kad Egiptas'turėjo 225,000 
karių,’ o'LĮbija turėjo Tik' 45.000 
kąfrių, bet Libijos kairiai 'turėjo 
pačius ’ - m bdemiškiausius gi nk- 
Įtis.~Libijos -kariai turi 2,700Man: 
kų, tuo tarpu Egiptas teturi tik'- 
feį 1,680 tankų. Be td; Egiptas 
turi paliktds^e^uš rusų tankus, 
oŲLSiųa 'tUn~naujėšhitis Tr' iš-

■' bandytus. Sovietų tankus. Libi
jos karįąi šiais tankais' pavergė 
Čądą; ituou tarpu Egipto' kariai 
nėgb-li i‘sąv0' pasenusiais tankais 
ręikja’ffląit ^rhošttįgynybos.' 
.£ Tęišybęj’AŠudanas dar jfffoeturi 
282 tankus,\ bet.- niekas nežino, 
vTp-sliT'L.’.'..’ ;

NAUJO EGIPTO PREZI
DENTO ŽODIS ■ -

KAIRAS, Egiptas.. — Hosni 
Mubąrak, buvęs nužudyto Egip- 

. to prezidento Anwar Sadato de
šinioji ranka .— viceprezidentas, 
išrinktas dabartiniu .Egipto' pre
zidentu, per iškilmingą priesai- 

Jau.]ką ir. prezidentūros perėmimą Į 
pasakę sujos žodžius:

“Likimas man taip lėmė, kad j 
čia,, jūsų akivaizdoje, aš priva-j 
tau perimti nužudyto preziden-Į 
to pareigas. Tokį įsakymą, man j 
davė Egipto tauta, pasirinkda
ma mane Sadato. vestiems sie
kiams toliau tęsti.
- Perimdamas šią atsakomybę, 
kuri savyje, yra gana aukšta ir 
man sunki, aš pasižadu ir toliau 
tęsti Jo siekio' principus.

Aš prisiekiu Visagalio vardu 
gerbti konstituciją ’ Įr įstatymus, 
ir saugoti valstybe _bei /visą, jos 
teritoriją.” >■' . ' f

Trečiadienį Ženevoje buvo didelis džiaugsiu as, kai laikos premiją gavo Poul Hartling, 
Ženevoj per 10 metųdideliame,name tvarkęs Jungtinių Tautų tremtinių reikalus.

LENKŲ PREMJERAS SUTIKO TARTUS 
SU SOLIDARUMO UNIJA

MAISTO KLAUSIMAS PRIVALO BŪTI IŠSPRĘSTAS 
"DVEJŲ METŲ-LAIKOTARPYJE

VARŠUVA, Lenkija. — Išti
sas tris dienas Sovietu valdžios t 
pranešimai, lenkų kc’munistų; 
partijos spauda- ir radijas pa- 

. skelbė, .kad Lenkijoje, bus kelia-

JAPONIJA ATSISAKĖ
PRIPAŽINTI ARAFATĄ

.TOKIJO, Japonija. — Jasir 
Arafatas, . Palestinos teroristų 
vyriausias vadas, nuskrido į To- 

‘ kijo išaiškinti Japonijos prem-
jjerui apie reikalą pripažinti jo

SALVADORE NUŠOVĖ 
LOTERIJOS VADOVĄ

vadovaujamą organizaciją.
Premjeras išklausė visus jo 

argumentus, bet kai Arafatas
SĄN..SALVĄIX)R, Salvadoras, j baigė, tai jam pasakė, kad Japo;

— TrečiadiSj San 'Salvadoro- nijaynegali- pripažinti- organiza-; _

fee.v^i!e^(^tas-'MruMrąl^s pą-
Sudano- - prėžideirtį',''!!^ 

fą^įtčkp padėti prezidentui^ Ni- 
^niėirif Ąpsjghiti' ĄTup,.. sukilusią 
slidąniėčiu' inaištininku.^ '

Sadato pblitĮką’*^

L Kai Mubarakas buvo„ prisaik
dintas,'-tai-Ąis’. pasakė %i^uhpą 
kalbiį. "s 'WU' \

. — Aš seksiu Sadato politiką...
Susirinkusieji žiūrėjo į juodą 

eilutę dėvintį prezidentą, į bal
tais tvarsčiai^ apraišiotą ranką 
ir į padėtą priesaikos kardą, ir 
laukė daugiau. Preizdentas, tru
putį palaukęs, dar pridėjo’:

— Mes nepasiduosime prie
vartai.. Mes nedarysime jokių 
nuolaidų...

Baigęs priesaikos žodžius ir 
paspaudęs pareigūnams ranką, 
j iš tuojau pasakė, kad turi tar
tis su Sudano prezidentu. Jiedu 
aptarė dabartinę padėtį. Pasi
džiaugė, kad JAV prižadėjo šio
mis dienomis atsiųsti, du rada- 
ritinis lėktuvus, kairiais bus ga
lima sekti, ar Libija nesiruošia 
netikėtam puolimui. Gintis nuo 
Libijos, Egiptas iš Amerikos 
gaus, daugiau ir galingesnių 
ginklų.

DARBININKĖS UŽĖMĖ 
DRABUŽIŲ DIRBTUVėS

VARŠUVA, Lenkija. Var
šuvoj, priemiestyje d^ąMži.ų- 
f abrike- :dirbap§įGg;. dar^iinlt^ 
negąvĮĮ^pš.maistą,ligžėmė - dirb
tuves; i siuvėjos, ly-
gintjyfisjį^ffiiatdjoš,’ -išAviso' ’— 
12,0®' .da^irtinjuų/. Niekas be 
jų žididš..nėįe.is.Ą^Grbtnvę. Tai 
buvo. tiktai- Įspėjamas darbe 
nutraukimas. Vyriausybė pri
valo.' žinoti^ kadi- moterys be 
maisto . drabužių negamins.

Kftose- Varšuvos apylinkės 
vietose trečiadienį :darbą metė 
dar ■ 10,000 mo’terų, siuvančių 
drabužius.; Vyriausybė prjvalc 
žinoti, kad darbininkės privalo 
maitintis. Pakėlus maisto kainas 
trigubai, bus tas* pats, kaip da
bar gyventi be maisto. Darbą 
metusios darbininkės reikalavo 
nubausti tuos, kas privedė Len
kiją prie tokios būklės.

mos maišto •’karnos 100 arba net r - . - .
300 nuošimčiu, bet premjeras > gatvėje buvo nušautas 74 metųjcijos, kūne vartoja teroristines 
Jaruzelskis trečiadienį paskel-! amžiaus Jose Oscar Chavez. Jis pnemones savo tikslams atsiek- 
bė, kad valdžios komisija suti-'^ metus dirbo loteriĮo’s darbą i. Premjeras atokiai pasakė, 

- - - •• ,1 ir paskutiniu metu buvo vals- kad jis pripažintų palestiniečių,
. j tybinėsĮ loterijos pirmininkas. 1 komitetą, bet negali pripažųg^ 

(j! Jani reikėjo prižiūrėti, kad ne- teroristų, nuo kurių veiklos
! būtu sukčiavimo. Trečiadienio dažnai nukenčia^ visai ijėkalti.

| > ... . ■ ■žmones.

ko tartis su Solidarumo unijos i 
nariais -maisto’ reikalu.

-Unijos atstovai pareiškė, kad.
nebus jokiu pasitarimu, jeigu! - . v. .
valdžia ’ nutartu pakelti maisto]^ iis išėjo uš. namin'raoses: 
kainas. Unija nori, kad Lenkijoj • pąsiektr.įstaigą,.kai .du žmones 
maisto klausimas būtų išspręs- į« sulaikė ir vietoje nušovė.
tas per du metus. Lenkija yra į Panašiu būdui :buvcf nųžudy- 
žemės ūkio kraštas, lenkai perltaSj taip pat gatvėje,; Carlos AI-j

UGNIKALNIS UŽDENGĖ i
DU LAVONUS

MOSES LAKE, Wash.— Pra-
amžius pasigamino pakankamai • berto Hidalgo', Salvadoro vals- eitą ketvirtadienį buvo rasti

l 1 nrt lrr» - » "v* n <-> »-w » I ’ f 1 * — • _ * ____2 - _ m i i > 1 V* w i I 1 ~ _ Tvmaisto, lenkai ir dabar per du tybinės įstaigas pirmininkas, 
metus turi pajėgti pasigaminti j 
daržovių, javų, riebalų ir mėsos. 
Lenkų badas negali tęstis ilgiau 
dvejų metų. -

Lenkų vyriausybė žino, kad j 
be Solidarumo unijos nieko ne-}

PATARĖ PRIIMTI LĖK

dviejų jaunų moterų lavonai. Iš 
pradžių manyta, kad jos žuvo 
šv. Elenos ugnikalnio prasiver-

r A1 A.rvJL r JtvlJLLVl A 1 l^lSXv- į *• i ' v < j
TOTŲ KONTROLIERIUS ? "’° *** da?a,r R3?13^?

v ■ . . ... kad jos buvo nužudytos, o ve-
WASHINGTON, D.C. Kon

greso komitetas patarė prezi-
padarys vyriausybė ar kas kitas; Į dėntur ReaganntipriiniIi atgal Į

bau krintančios sieros sluoksniu 
pridengtos. :

Rasti lavonai 18 metų amžiaus
Alary Ann Weather ir 20Vyriausybės nariams taip pat darbą didelę dalį atleistų lėktu- 

kad negalimai talviraĖ vų kontrolierių. Kcintrolieriams 
...... _ i užima 150 mylių atslumoje nuo

josios suorganizuotas streikas j daug laiko ir brangiai kainuo- 
viską išardys ir bus dar didės-! ja. Ne . visi kontrolieriai buvo 
nis badas. . ’ i blogai nusiteikę. • Dalis jų apgai-

Jaruzelskis yra pasiryžęs atsi- lesta uja, kad. paklausė agitato- 
sėsti ir išklausyti Solidarumo rių ir metė darbą, 
unijos planus.

aišku, 
priešintis Solidarumo unijai, neš apmokyti ir išmokyti

Kathleen Jean Allen. Tai

NOBELIO TAIKOS PRE
MIJĄ GAVO DANAS

OSLO, Norvegija. — Daugel 
nustebino šių metų taikos pre
mijos paskyrimas veik nepažįs 
taniam žmogui. $180,000 pre
miją atiteko 67 metų danui 
jau-visą dešimtmetį dirbaničan. 
Ženevoje. Premiją gavo tremti 
nių reikalus tvarkantis Pc’u 
Hartling.

Laimėtojas savo laiku buv< 
Danijos premjeras, bet paskuti 
niu metu Jungtinės Tautos j 
paskyrė tremtinių, bėglių reika 
lams tvarkyti. Jis labai gerai ži 
no, koks yra nuo komunistų pa 
bėgusių Azijos ir Rytų Europo;- 
žmonių likimas. Jis reikalą iš

, viską nustato’, o vėliai 
siunčia pagalbą. Už tūkstanči 
tremtinių išgelbėjimą jis' gave 
taikos premiją. Ją priėmė'visr 
tremtinį vardu.

T. HINES RŪPINASI 
ATIDUOTI PINIGUS

— L. Valensa ateinantį mė
nesį planuoja būti Amerikoje 
ir atvyktr~į Chicagą.

Spalio 16: Gerardas, Jadvyga, 
Bitė, i Kirkavaitis, Dausa, šird- 
valdis, Gaudilė.

Saulė teka 7:03, leidžiasi 6:09.
Oras debesuotas, lis,

.Geerfe BtrsH

Viceprezidentas G. Bush 
Dominikonų Respublikoj pa
simatė su visa eile diploma
tų, pasiryžusių pastoti kelių 
Castro agentams veržtis į 
Pietų ir Vidurio Ameriką.

LIBIJA NERAGINO 
ŠAUTI SADATĄ

TRIPOLI, Libija? — 
Libijos užsienis reikalų 
terijos pareigūnas Abdul Aba 
□beidi pareiškė, kad Libija ne
ragino kėsintis prieš prezidentą 
Anwar Sadatę. Libijai nėra jo 
kio reikalo imtis tokio žygio 
prieš savo kaimyną.

Kuveito Ali-Rai Ali Aam laik
raštis rašo, kad prieš Sadatą 
kėsinosi patys egiptiečiai. Jiems 
padėjo Egipto kariai. Sadatas Į 
buvo sukėlęs neapykantą pačių t 
egiptiečių tarpe, todėl keturi | 
kariai, leitenanto vadovaujami, 
kėsinosi prieš jo gyvybę. Laik
raštis baigia tvirtinimu, kad 
Egipto karo jėgos kaltes dėl 
prezidento nužudyme!

i Iš darbo buvo atleisti 12,500 
Į ko’ntrolierių,’ padėjusių lėktu- 
• vams nusileisti Amerikos aero- 
j dromuose. I •

Aukštas j 
minis-

— Lenkų karininkai nepasitiki 
rusais, nes atsimena kaip Katy
mo miškuose rusai , elgėsi su 
lenkų karininkais — juos išžudė, ’

JAMES THOMPSON

Illinois valstijas gubernato
rius J. Thompson yra pasi
ruošęs vesti rinkiminę kam
paniją prieš Adlai Steven- 
šoną, kuris bus Demokratų 

partijos kandidatas.
j r > ’ - - - • • 1 •

LABAI DAŽNAS ŽMONIŲ ŠAUDYMAS KENKIA 
PULKUOJAMOMS PAKAITOMS ĮVESTI

TEHERANAS, Iranas. — 
Jalus valdžios pranešimas 
ko, jog ketvirtadienio rylą 
ėjimo kieme buvo sušaudyti 
ranieciai. Mula Chomeini pra
dėjo išgąslauti, kad toks dažnas 
imonių šaudymas jau pradėjo 
įgristi ir jam pačiam bei ki
tiems islamiečiams, norintiems 
vesti geresnę tvarką revoliuci
jos planams įvykdyti. Chomeini 
manė, kad kelių maištininkų 
sušaudymas paveiks islamie- 
dus, bet šaudymai veikia at- 
zirkščiai. Juo daugiau sukur- 
oji gvardija sušaudo', tuo dau
giau atsiranda savanorių, kurie 
organizuoja dar didesnį pasi
priešinimu

Dabartinis Irano parlamentas 
au seniai norėjo pravesti že
mės reformą, bet iki šio meto 
am nevyksta. Yra visa eilė pa- 
•eigūnų, kurie stengiasi šitą 
liausimą atidėti sekančiai sa- 
aitei, o žemės reforma nejuda 

š vietos.
Vietoj reformos, gvardiją val

ias komitetas pradės svarstyti 
įaują įstatymą gvardijai per
tvarkyti.

Dabartinis islamiškos gvardi- 
os vadas darosi labai galingas 

? m ogus. Nuo jo priklauso gvar- 
lijcs veikla, planai ir ateitis. Jo 

Dradeda bijoti net patys islamie- 
■iai. Aiškėja, kad jau sušaudyta 

-abai daug kairiųjų. Gvardijos 
adas pasiūlė 12 žmonių gvar- 
tijos komitetui duoti didesnes 
garantijas, nes kiekvieną kartą, 
zai įvyksta susišaudymas, gy
vybės netenka gvardijos nariai, 
leikia padėti jų šeimoms su 
nažais vaikais. t-

Chomeini, patyręs apie nari
us įstatymų projektus gvardi- 
ai sustiprinti, trečiadienį įsakė 

parlamentui nekreipti dėmesio 
gvardijos vadovybės pasiūly

tus, visai jų nesvarstyti. Jis 
ic’ri, kad būtų pravestas žemė: 
efornių įstatymas. Chomeini 
>riėjo išvados, kad kraštas nu
gyvens, jei žmonės negaus že- 

aės ir nepradės gaminti mais- 
o. Irane didžiausius žemės plo

jus valdo mulos, bet labai daž- 
lai jų žemės dirvonuoja, jose 
ganosi avys ir kiti galvijai. Be 
o, Chomeini prieina įsitikinimo, 
ad kasdieninis žmonių šaudy- 
nas neneša kfaštui ramyliės. 
no daug’au nužudyta, tuo dau
giau gvardijos nariai bus pri- 
ersti žudyti, nes jau dabar jie 
lijo įžengti j kai kuriuos sosti
nės kvartalus.

Diplomatai pradeda abejoti, 
Tr Chomeini pajėgs žmonių žu- 
lynes sustabdyti Didelis nuken- 
žju ių pasipiktinimas veda prie 
zeršto. Chomeini ryžJsi imtis 
jų priemonių, nes vėliau gali jo 
icbeklausvti.

CHICAGO, Ill.— Cook apskri 
Jties asesorius Thomas Hine 
bene busŲvienintelis pareigūnas 
kuri&jori grąžinti permokė tu 
pinigus?Visi kiti stengiasi išlup 
ti’gą^ęiąi. daugiau pinigų. Žm< 
nės moka, moka, ir vis. Kepa 
kaMafo, 'asesorius Hines pa . 
skę^fe-’kad- jismielu noru grą 
žiręs pinigus, jeigu kas nors atei 
S-ujdokumentais ir parodys, ka< 
fis’permokėjo. Permokėtą sum;. 
jis’-tuojau, grąžins. Jis išrašy 
gerą čekį ir Įteiks ten pat. Ka 
permokėjo ir norės, kad per 
mokėtoji suma būtų pritaikyt 
ate&lantiems melams, tai asesc

Įam išrašys tokį pažymėji 
mą. Tokių pareigūnų bene bu 
tiktai vienas llines!metų 

buvo 
ugni-
savo 

Jeigu

—Lenkijoj paleistas iš kariuc 
menės kiekvienas karys, kuri 
sutiko leistis Į kasyklas ir kas! 

reikėdavo, tai jos mėgo laipioti anglis. Rusai negaus r.ci vien 
kalnais, o, suradusios patogią anglies trupinio.
vietą, permiegodavo. Jų lavonus / .. _ _----
surado meškeriotojai. Pasirodo,' 
kad abi buvo peršautas į galvą 
ir paliktos. Vėliau sieros buvo 
apklotos. Dabar, po 17 mėnesių, j 
bandys išaiškinti, kuris nusikal
tėlis jas nužudė.

kalnio viršūnės. Jos abi 
laiku nešėsi kuprines.

; WASHINGTON (UPI). — 
i Prezidentas R. Reaganas pasi

rašė nutarimą pakelti JAV ka
riams atlyginimą. Algų pakėli
mas prasidės nuo š.m. spalio 
mėn. 14 dienos. Tai sudarys’ 
apie $|>4 bilijonų naujų išlaidų. Į

Po algų pakėlimo, kariškių 
algas bus tokios: paprasto ka
riškio, kuris kariuomenėj išbū
ti pasižadėjęs nemažiau kaip du 
metu, mėn. alga bus $551.10,' 
o' kapitono su 8 metų stažu — 
$2,004. Generolai ir admirolai, 
kurie jau ir dabar gauna ne
mažiau kaip 50,000 dol. metinės 
algos, gaus 10 riuoš. algų pa
kėlimą.

— Ketvirtadieni aukso uncija 
kainavo $442.

Richard AI. Nixonas po Sa- 
dalo laidotuvių išskrido į 
Saudi Arabiją aptarti kelis 
abi valstybes lieičaničus 
klausimus. Pasirodo, kad 
prez. Reaganas jį pasirinko 
tokiam darbui ir davė visus 

įgaliojimus.

— Lenkai yra Įsitikinę, kad 
•ūsai nesiverš į Lenkiją ir Ka
rnos nešaiins.

— Ambasadorius Atherton pa
tarė nepaskleisti netikslių žinių 
apie Sadato nužudymą.



Cicero ALTo susirinkimas ir daktaro
P. Atkočiūno pagerbimas

DR. P. ATKOČIŪNAS — TAUTINIO IDEALIZMO ASMENYBĖ I 
suomeninį paaukštinimą, kad jo į 
nuopelnas tautai šviestų kaip di- i 
dėlė šviesi žvaigždė jaunajai da 
barties n ateities kartai.

Cicero altininkai pareiškė no
rą. kad dr. P. Atkočiūnas būtų ■ 
pakeltas ir ALTo centro kaip 
vi-o ALTo garbės pirmininkas.

Iškilmingas susirinkimas

Susirinkimą atidarė ilgametė 
skyriaus valdybos vicepirminin
kė dr Br Motušienė, šįkart 
einant’ pirmininkės pareigas. 
(Netenka abejoti, kad metinis vi
suotinis narių susirinkimas dr. 
Br. Motušienę. kaip, dinamišką 
ir darbščią veikėją, oficialiai pa
tvirtins pirmininke.) Ji sudarė 
ir garbės svečių prezidiumą, pa- 
kviesdama: dr. P. Atkočiūną. 
ALTo pirmininką dr. K. Šid
lauską. parapijos vikarą kun. 
Rutkauską, didelį ALTo rėmėją, 
caidi!c> nuolaikos pamokslinin
ką. Cicero Jūros šaulių kuopos 
"Klaipėda" pirmininką J. Miku
li; pirmininkauti pakvietė Pr. 
Kašubą, vieną šio skyriaus at- 
steigėm. sekretoriauti — A. 
T'iutku. Sekretoriuos V. MotušL 
perskaitė protokolą, kuris buvo 
priimtas be pataisų; jam padė
kota už kruopštų darbą.

Skyriaus veiklos pranešimą 
pateikė pirmininkė dr. Br. Mo 
tušienė. Ji pažymėjo, kad sky
rius kasmet praveda Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo su
kakties — Vasario 16-osios pa
minėjimą. šia proga pateikia ži
nių vietos spaudai Lietuvos lais
vės reikalu; šiuo pat Lietuvos 
laisvės reikalu pasiunčia-rezolm- 
cijas krašto prezidentui; nr ki
tiems politikams. Šventės aukas, 
atskaičius minėjimo išlaidas, ne-1 
delsiant pasiunčia ALTo cent j patriotą, AL Td veikėją, pirmasis 
rūi. Šįmet buvo pasiųsta Sl,40C I pasveikino pats ALTo pirminin-

> Birželinių kas dr. K. Šidlauskas. Jis savo 
aukos pasiun- f kalboje palietė ir keletą labai 

čiamos Pavergtų Tautų komite- | svarbiu aktualių reikalu. Pasiw

Cicero ALTo skyriaus iškil t 
mingas susirinkimas, skirtas ilga- 

ky’iaus pirm'ninkui dr. 
P A kcčūnui pagerbti. įvyko 
š.m. spalio mėn. 7 d., vietinės lie
tuvių parapijos patalpose.

Biografinių žinių žiupsnelis

Dr. P. Atkoč’ūn.is yra anks 
*esnicrics imigracijos atstovu-, | 
Amerika atvykęs prieš Prrmąjį 
Pasaulinį karą. Dr. P. Atkočiū
nas yra reto tautinio sąmoningu
mo. idealizmo asmenybė, prie 
kurios verta staptelėti ir su juo 
arčiau susipažinti. Jaunuolis P. 
Atkočiūnas, atvykęs į Ameriką 
stojo prie fizinio duondirbio dar 
bo ir drauge dairėsi galimybės 
siekti mokslo. Petras sunkiai 
dirbo, studijavo ir drauge reįš- i 
kėši lietuviškoje veikloje. Kas į 
reikšminga. Petras savo sunkiai 
uždirbtus pinigus, skirtus moks
lui, atidavė Lietuvos atstatymo 
reikalui. Lietuvai į laisvę kelian
tis 1918 metais, o pats grįžo į 
darbą vėl užsidirbti pinigo moks
lui baigti.

Dr- P. Atkočiūnas yra vienas 
ALTo Cicero skyriaus steigėjų 
ir prieš aštuonerius metus šie 
skyriaus atsteigėjų. Jis ištisai 
šiuos aštuonerius metus ir ė;c 
skyriau> pirmininko pareigas. 
Tik šįmet, amžiaus naštai sle
giant, dr. P. Atkočiūnas iš eitų 
pareigų pasitraukė. Jo pareigas 
perėmė ilgametė vicepirmininkė 
dr. Br. Motušienė, kuri ir suor 
ganizavo oficialias daktaro pa- 
gerbtuves, išleistuves.

ALTo Cicero skyrius tinkama1 
įvertino šio didžio patrioto nuo
pelnus tautai. ALTui. ir jam — 
dr. Atkočiūnui— suteikė ALTo 
Cicero skyriaus GARBES PIR- • 
MININKO titulą. Iš tikrųjų, dr. Į 
P. Atkočiūnas yra reto tautinio 
idealizmo pavyzdys, ir kaip tok> i įvykių minėjimas, 
turėtų gauti ir dar aukštesnį vi- <

suma. Surengiamas

Tiliės vaizdas iš Panemunės žiūrint

Prie ko buvo prisėdęs velnias?

Cice-

šiame 
išvar-

tui; šįmet pasiųsta $135. Išvar
dijo kiek ir kurios vietos orga
nizacijos priklauso ALTo 
ro skyriui.

Tenka pastebėti, kad 
susirinkime dalyvavo ir
dintų veiklių organizacijų at
stovai.

Iždo pranešimą padarė sky
riaus iždininkas J. Šiaučiūnas. 
Pasakė, jog kasoje yra maža pi
nigų suma, skirta tik bėgamiems 
reikalams. Visi kiti pinigai iš
siųsti ALTo centrui.

Dr. K. Šidlausko žodis
Dr. P. Atkočiūną, kaip iškilų

sakė, kad Los Angeles mieste, Cicero apyl. pirmininką A. Juš- 
keliautojo Mažeikos iniciatyva, į kevičių ir visu griežtumu įsakė 
yra įsteigtas Baltų komitetas. 
Neigiamai atsiliepė apie šio ko
miteto pasamdytą kitataučių 
firmą Lietuvos laisvinimo akci
jai vesti. Palietė liūdną lietuvis- _
kos parapijos reikalą. Pasakė, kevičius diktatūrinį Gailos įsa-

organizuotai priešintis prieš 
ALTo Cicero skyriaus atsteigi- 
mą. J. Gaila A. Juškevičiui pa
sakė: “Kad man ALTo Cicero 
skyrius nebūtų atsteigtasl”. Juš-

kymą atmete ir telefoninis po-jog lietuviška parapija yra drau
ge ir tautinis židinys, kurio eg- kalbis nutrūko. A. Juškevičius, 
zistencija rūpinasi kiekvienas priešingai J.

• i- t_____ • ____ x 1 ___

Becaute wiocer M Valley Forge meant snow, fce, 
iad freezing temperature*. All serious enemies to *

wtox uvi self-sufficient. And they re helping t*

America, with the Payroll FW. 
Buy United States Savin® Fcn^.

Wc rixM on money.
Ard then the money came, 

tfaefee $27,000,00? from the

sto<

. Gailos įsakymui, 
sąmoningas lietuvis. Čia pat j kaip apylinkės pirmininkas dėjo 
metė užtarnautą repliką ir Liet. I visas pastangas ir pradėjo at- 
Bendruomenės vadovams. Jis I steigti ALTo skyrių Cicero ko- 
pasakė: .7 Jonijoj e. (Baigiasi pastaba.)

“Liet. Bendruomenės vadovai, { Vaišes surngė ir svečius vai- 
užuot įsteigė politinių reikalų j šino Ir. Pranokėvičienė, talkina- 
komitetą, būtų geriau įsteigę} <ua viso būrio talkininkių. Sky- 
religinį — lietuviškos parapijo’s j riaus pirmininkė dr. Br. Motu- 
gelbėjimo komitetą, nes lietu
viškai parapijai nykstant, nyks
ta ir lituanistinės mokyklos..
Šį jo pasisakymą dalyviai per
traukė ilgu ir skardžiu plojimu. 
Dr. K. Šidlauskas akcentavo, 
kad ALTas atliko praeityje, at
lieka ir dabar jam skirtus, pri
klausančius uždavinius Lietuvai 
laisvinti. Visi dalyviai šimtapro
centiniai pritarė K. Šidlauskui, 
ką išreiškė pakartotinu plojimu.

Dr. K. Šidlauskas, susirinku
sių užklaustas tebevykstančios

Pabaigęs skaityti knygą, vir
šelį uždengiau ir klausiau: Prie 
ko buvo tas velnias prisėdęs?

P. Kazlauskienė, knygos au
torė, rašo, kad velnias buvo pri
sėdęs prie jos. Jeigu taip būtų 
atsitikę, tai kuriems tikslams ji 
taip jau keikia Juzę Vaičiūnie
nę? Visi žinome, kad ji buvo ge- 
ir ir teisinga mokytoja. Ji rūpi
nosi įvairiais klausimas, bet 
jai pats svarbiausias buvo — 
tautiniai šokiai. Ji net kelias 
knygas apie tautinius šokius 
parašė. Ji rašė ir eilėraščius, 
bet svarbiausias josios rūpestis 
buvo tautiniai šokiai..

Kunigą Sugintą ji pažino la
bai gerai. Ji žinojo, kad velnias 
buvo prisėdęs prie kun. Sugin
to’. Jeigu taip, tai jai nereikėjo 
vesti kunigo prie tikinčios Kaz
lauskienės. Išeina, kad velnias 
buvo prisėdęs prie Vaičiūnienės, 
nes sveiko proto moteris nebūtų 
vedusi kunigo pas moterį, kuri 
velnio bijojo.

Iš Kazlauskienės knygos ma
tyti, kad ir kun. Sugintas velnio 
buvo' apsėstas. Kai šalčių metu 
kunigas pareidavo su suledėju
siomis kelnėmis ir batais, tai sa
kydavo, kad vaikšto ne jis, bet 
velnias. Jeigu ne velnias, tai ku
nigui tiek daug visokių nelaimių 
nebūtų atsitikę. Kunigas velniu 
tikėjo. Jis tikėjo, kad velnias jį 
buvo apsėdęs. Jeigu velnias jo 
nebūtų apsėdęs; lai kunigui bū
tų buvę lengviau mirti.

Iš aprašymo matyti, kad vel
nias buvo apsėdęs ir mechani
ką šiieikį, turtuolį Šimkų ir ke
lis lietuviškus daktarus. Jeigu 
velnias nebūtų prie jų prisėdęs, 
tai jie būtų elgęsi taip, kaip ra
vėtų elgtis ramūs ir : sveiki 
žmonės

Kazlauskienė aprašn'i’.
velnias buvo prie jos |xrisvl 
bet įdomiau, kai velnias buvj 
prisėdęs prie jos aprašomų.

Pr. J. Naujokaiti

Moterų pavardės
Moterų pavardės darom ” • 

vyriškųjų pavardžių — atmeta 
mos vyriškųjų pavardžių ga’.ū- 
nės ir pridedamos priesag s 
(priesaga — žodžio' dalis ta p 
šaknies ir galūnės) -lene, 
-uvienė.

Priesaga -ienė vartojama l.< 
prie vyriškų pavardžių, kuri u 
baigiasi galūnėms: -as, -is, -ys, 
-ė, -a ir daugiaskiemenių pava 
džių galūne -(i)us, pvz.: Dau
girdas — Daugirdienė, Aukšti
nis — Aukštinienė, Paukš.ys 
Paukštienė, Kliorė — Kliorienė, 
Daukša — Daukšienė, Liutkevi
čius — Liutkevičienė.

Priesaga -uvienė vartojama 
prie dviskiemenių vyrišk^s.o^ 
giminės pavardžių, kurios bai
giasi galūnėmis -us (-ius, -čius, 
-džius), pvz., Meškus — Mešku- 
vienė, Girdžius — Girdžiuvienė, 

:Naudžus,— Naudžiuvienė ir kl.
Neištekėjusių moterų pavar

dės daromos iš vyriškos gimi
nės pavardžių, atmetant jų ga
lūnes ir pridedant reikiamas 
priesagas: -aite, -ytė, -iūtė, ir 
-utė.

Prie vyriškosios giminės pa
vardžių su galūnėmis -as, -a pri
dedama priesaga m-aite, pvz., 
Kaunas KaūSlitė, Ckrinas — 
Ukrinaitė, Nausėda - 
daitė. ,, *3

Bet pats didžiausias velnias 
prisėdo prie knygų leidimo' rei
kalus tvarkančio parsidavėlio 
okupantui. Prie jo prisėdo pats 
Belzebubas. Jeigu ne velnių ti
jūnas, tai jis būtų neįtikinęs 
Petronio knygą išleisti. Skai- 

• čiau ir kvatojau. Belzebubas 
| sumaišė protą Petroniui. Jam 
nebuvo jokio' reikalo leisti vel
nių apsėstų žmonių knygą. Kam 
nesumaišė proto kun. Sugintas, 
tai gali sumaišyti knyga.

Man atrodo, kad knyga nie
ko verta. Kas netiki velniais,

šiene padėkojo visiems ALTo Ci
cero skyriaus darbuotojams, rė
mėjams, šeimininkėms ir vi
soms talkininkėms.

ALTo Cicero skyrių sudaro 
šios vietos organizacijos

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, (atstovai: P. Kašuba, 
J. žemaitis, St. Liepa), Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje (St. 
Paulauskas, Kizlaitis), Lietuvos t 
Atgimimo; Sąjūdis (J. šiaučiū-! nevei'fa i rankas imti. 0 kas

‘ nas, J. žemaitis, V. Kačinskas), 
■\f i • i t r n i išv- Vardo Draugija (J. švedas,Madrido konferencijos reikalu,!.. VT. , x z.. T. x L , . . , . . .ir ..IK. Mickevičius), Cicero Lietuviuatsake, kad kol konferencija 1. x ’ t L. j Respublikonai (V. Motusis, S.vvksta, rusams nepatogu pulti Į,. .. . . TT
T t . t? i- | Palioniene, K. Žilėnas), Reorga-Lenkija, tai įau yra didelis Va- I -toj . , j J 1 mzacme L. Bendruomene (dr.

Br. Motušienė, Z. Juškevičienė, 
St. Pfanckevičius), Amerikos 
Katalikų. Sąjunga (Sof. Diržie- 
nė, S. Butkienė), Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjunga (inž. 
St. Dubauskas, Ir. Pranckevi- 
čienė ,Ant. Dumčius), Melrdfse 
Park Reorganizacinnė Lietuvių 
Bendruomenė (K. Tautkus, A. 
Repšienė, Albinas Repšys), Ci
cero Vyčių kuopa (mok. L. Du 
bauskienė, A.’ Dumčius, A. Zu- 
maras).

Iš viso. ALTo Cicero skyriui 
priklauso dešimt organūtacijų ir 
jų atstovai. Ypač reikšminga, 
kad, nežiūrint politinių ideolo
ginių skirtumų, visi darniai ir 
sutartinai dirba Lietuvos lais
vės reikalui, tik vieni vietos 
frontininkai į šių patriotų eilę 
nepajėgia įsirikiuoti ir drauge 
sutartinai veikti. Gaila.

Z. J., spaudos atstovė

nori patirti, ką velniai padaro, 
tai gali paskaityti. Bet turi skai
tyti tie, kurie moka juoktis. Ką 
velnio’ darbai jaudina, tai ge
riau neimti jos į rankas.

Nausė- 
1

Prie vyriškosibl giminės pa
vardžių su galunčmisK-as, -is} 
-ys, -ė, -a pridedama ' priesaga 
-ytė, pvz.: Stonis — Stonytė, 
Budrys — Budrytė, Kliorė — 
Kliorytė, ir k.t.

Prie vyriškosios giminės pa
vardžių su galūnėmis: *(i)us, 
-us pridedama priesaga (i)ūtė, 
pvz.; Naudžius — Naudžiūtė, 
Zujus — Zujūtė.

Prie vyriškosios giminės pa
vardžių su galūne -us prideda
ma priesaga -utė, pvz.: Butkus 
— Butkutė, Liaukus — Liau- 
kutė.

A. Tamulynas

• Daugiausia kalba tie, kurie 
neturi nieko’ ypatingo pasakyti.

• Dirvon darbo neįdėsi, duo
nos neturėsi.

žiūrint, kad atstovai pasako vie
ni kitiems ir gana aštrių žodžių, 
bet konferencijos nutraukti ne
nori nei vieni, nei kiti. JAV at
stovas M. Kampehnann iškėlė ir 
drąsiai gynė. Lietuvos laisvės rei
kalą, o mums yra labai naudim 
ga, kad Lietuvos laisvės klausi 
mas yra viešai keliamas pasau
lio politiniame foYume. Supran
tama, kad tai yra padaryta ne 
be ALTo ir VLIKo žmonių pa
stangų, kas ir liudija, kad šios 
dvi mūsų poltiinės institucijos 
reikiamai veikia.

Dr. Br. Motušienė perskaitė 
skyriaus nutarimą, kad dr. P 
Atkočiūnas yra pakeliamas sky 
riaus GARBĖS PIRMININKU ’ 
Visi dalyviai šiam didžiam pat- 
notai griausmingai sugiedojo EL 
gaiusių metų. Pirmininkaujantis 
Pr. Kašuba, visų susirinkusių 
vardu, pasveikind dr. P. Atko 
čiūną ir trumpai nupasakojo 
skyriaus atsieisimo istoriją.

Tebūna leista padaryti trum
pą istorinę pastabą ir šio rašinio 
autorei, įvykio liudininkei. Buvo 
šitaip. ALTo Cicero skyriaus at 
steigimas (dėl visiems supran 
tarnų politinių priežasčių) laba; 
nepatiko’ vietos Frontininkams, 
ypač jų vadui, dr. P. Kisieliui, 
kuris ir išvystė didžiausią akciją 
prieš šio skyriaus a įsteigimą 
sis vadas, kaip sakoma, “ant 
kojų pastatė”, užaliarmavo ir 
tuometinį JAV liet. Bndruome- 
nės kramto pirmininką J. Gailą. 

’ kuris, nieko nelaukdamas, tele* 
fonu kontaktavo luonietinį L.fe,

IMPQflTWT NEWS FOR

BACKACHE SUFWERS?
MOMEimiM’ Tablels are 

50% Strenger than Doan's. 
Before you take Doan's PiUs for 

'’Miscitfy badoche. rwenter fftry 
M0M8iT'jv labels are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
a ves you 50% more oam Ve^ever per 
dose I© relieve backache

To flediCe pam, soothe inflammation 
so mvtdtes CM hfeve twre
freely m romutes' I here s no strooger 
badWieT^Jr^tiori you can bur untfr- 
M i man.
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KooI-Aid’...On A Stick
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® 

Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

Nuo

1914 metu
Midland savings ^tar

nauja taupymo u *iamĘ 
paskolų reikalus visos mfr 
su apylinkės. Dėkojami 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
aU’tvie.

Sapdraustos 
Iki 540,000

26S7 W. 69 STREET 
lt 6M2$ 

?•« *25-7400
^29 SO. avč,

Bridgeview, lt. 604S* 
Tek 594-9400

m
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 6OAT2

PHONE 254-4473

Passbook Savings.
4 Y °UTS M

^Minimum 
Certific«+*
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DETROITO NAUJIENOS
D. L. ORGANIZACIJŲ 

CENTRO VEIKLA
Organizacijų Centro valdy

ba spalio mėn. 7 d. Šv. Anta
no parapijos patalpose turėjo ? 
darbingą posėdį. Į posėdį atsi-j 
lankė pirm. adv. R. S. Sakis, 
vicepirmininkai: dr. A. Ba
rauskas. B. Brizgvs, ir dr. S. į 

$imoliūnas> skretoriai: teis.; 
St šimeliūnas ir prot. sekret.1 
R. Macionis, fin .sekret. P. 
Btiūdžius, kasininkas A. Vai-, 
tonas, kultūriniams reik, mu-, 
zikas St Sližys, B. Valiukėnas 
ir A. Sukauskas.

Posėdį pradėjo pirm. R. S. 
Sakis irapkvietė port, sekret.

dol. Pirmininkas savo praneši-' 
nie, priminė, kad gavo iš AL
To pakvietimą dulkanti šuva 
žaivime spalio 17 d. kaip DL- 
OC atstovas. Pakvietė 
žinoti ir kitus valdybos na
rius svečio teisėmis

Sekantį pranešimą padarė 
sekret. St. šimoliūnas. pareikš 
damas, kad Vas. 16-sios proga 
pakviestas Algis Karalaitis pa 
grindiniu kalbėtoju, ir jo su
tikimas jau gautas. Meninei 
programai atlikti yra pakvies
tas Detroito choras; vadovas— 
muzikas St. Sližys.

Nutarta pasirūpinti Detroi
te parodyti buvusio prezrden- 
to Smetonos filmą. Manoma,

va-

R. Macionį perskaityti praeito kad ši filmą detr< itiečiams bus 
posėdžio protokolą. Protoko-Į galima parodyti lapkričio mė- 
ląj.priimtas be pataisų. Finan-} nėšio 8 ar 15 dienomis. Tikro- 
sų sekret. P. Bliūdžiu per-1 ji data ir vieta bus paskelbta j 
skaitė festivalio apyskaitą,* per radijo ir spaudoje kiek 
kuri buvo priimta. Kasininkas, vėliau. Posėdis užsibaigė gero_ 
Au Vaitėnas pranešė, kad da-1 je nuotaikoje, 
kartiniu laiku kasoje yra 1,919

i
Ant. Sukauskas Į

Vasaris (medžio raižinys)Magdalena Stankūnienė

JONĄ MAŽUKNĄ PRISIMENANT
Nuo pat savo jaunystės, gy. 

Į vendamas Pittsburghe, jis įsi

1
I J

TIKRAS ATSITIKIMAS
(Tęsinys)

Vieną kartą juodu su žmona'? 
buvo pakviesti Ievutės — ‘Us-

Vaišin-
veiklą. Per daugelį metų prijdama juodu iš gražių ir trapių 

organi-Į porcelano puodukų, kvuiė st>.i- 
nors but.'s

Į jungė j lietuvių organizacinę; gerti puoduką kavos”.

am-

die.
Juo- 

bažnyčią;

Povilas P. Dangis

i; Mirtis išskyrė iš gyvųjų- tar
po Amžinos- Atminties Joną 
Mažukną, kuris gyveno -Pitts- 
burghe. Mirė rugsėjo 30-tą die
gą, sulaukęs 87nių metų 
žiaus.
X 
ę šeštadienį, spalio 3-čią 
Pą buvo palydėtas į Šv. 
zapo (St. Joseph)
Jeh buvo atlaikytos pamaldos. 
Po pamaldų buvo nuvežtas ir 
palaidotas North Side Catho
lic kapinėse, šeimos sklype.
X Giliamę nuliūdime paliko 
-%avo žmoną Mariją, du sūnus 

Joną ir Albertą, seserį Ęmi- 
liją-Pabarčius ir vieną anūką, 
Jonas buvo gimęs Lietuvoje, 

’JPašvietenyje, 1906-tais metais 
jis atvy’ko į Ameriką ir apsi
klojo pas savo ’tėveli Pitts- 
įourghe. '
-V _ •--- ;---------- --

klausė ir veikė šiose 
zacijose: Lietuvos Ūkyje — 
Contry Club, Lietuvių Sūnui 
Draugijoje, Lietuvių Piliečių! 
Draugijoje Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijime, Karo Ve
teranų Draugijoje ,o svarbiau
sia jis veikė ir buvo, nariu 
SLA 87-toje kuopoje^ eidamas ; 
finansų sekretoriaus pareigas.! 
Per 10 metų jis buvo SLA Pil-1 
durnosios Tarybos (Getro) vi-' 
če prezidentas. Pirmajame Pa-] 
saulniame Kare Jonas buvo! 
JAV kariuomenėje. Grįžęs iš 
kariuomenės, vedė Lietuvaitę 
Mary Žakevičių te. Gražiai gy
vendami išaugino ir išmoksli
no sūnus — Joną ir Albertą. - >

Amžinos Atminties Jonas 
Mažukna, per eile metų, buvo 
vedėja^ North Side Pittsbur
gh lietuvių biznio įstaigos: 
“Lietuvių Koperatyve”, Vė-J 
liau jis atidarė savo biznio įs-Į 
taigą, vardu “North Recrea
tion Boiling Lanes’’. Jis taip 
pat buvo interesuotas automo
bilių gamybos srityje ir buvo 
baigės “Pittsburgh School of 
Automobile Engineering”.

Jono Mažokuos gyvenimas 
buvo pašvęstas lietuvybei Ame 
rikoje, todėl visiems laikams 
užsitarnavo šilta vietą mūsų 
širdyse. Mes patys dvasiniai 
praturtėjome, kadangi teko 
mums kartu su juo veikti ir

prašė už netvarką,

bendrauti.
Mūsų organizacijų veikloje 

jis pasirodė tolerancijos ir lie
tuvybės principus, kurie buvo 
jo veiklos kelrodžiu, ir taipgi 
Veikė ir į mus.

Visi lietuviai, nežiūrint ko
kių įsitikinimų jie bebūtų, kai
tų su mumis sako:tai buvo kil
nus žmogus, tai buvo visų lie
tuvių nuoširdus draugas. Už
tat prie Tavo karsto bažynčiej 
ir kapinėse atėję įvairiausių 
įsitikinimu lietuviai,Tau išreiš
kė padėką ir pagarbą,j į s

Taip Tavo pagrindinė vei
kimo bazė buvo lietuviškasis 
broliškumas - fraternalizmas.

Mielas Jonai, buvai ir liksi, 
kaip angelai sako: žmogus vi
siems laikams (man for all 
seasons).

Tad, žygiuok į Amžinybę su 
šypsena, žinodamas, kad mū
sų širdyse esi gyvas.

Susivieniimo Lietuvių Amel 
rikoje vardu reiškiame gilią 
užuojautą šeimai, o Amžines 
Atminties Jonas Mafukna te
gul ilsisi ramybėje, šioje lais
voje Amerikos žemelėje.

Povilas P. Darcf.s, 
SLA prezidentas

Į buvo, Jurgio nuomone, net ir la- 
! bai tvarkingas, paaiškindama, 
jog artimoj ateity ji žadanti 
daug ką pakeisti, daug ką nau
jo ir geresnio įsigyti. Bet kai 

i žmona pastebėjusi, jog ir taip, 
rgirdi, esą gražu, lovutė nusijuo

kusi atsakė:
— Pamatysite, kaip viskas ’ 

kitaip atrc’dys! Viskas bus nau
ja, nes prasidės naujas gyve
nimas. .. ■

Kai juodu grįžo su žmona na
mo, tą jos keistą pasisakymą 
Jurgis bandęs spėti, pareikšda
mas, jog ji gal laukianti paliki
mo iš kokio nors dėdės. Tačiau 
žmona tik nusijuokė, trumpai 
pastebėdama:

— Kavalieriaus ji laukia, štai- 
ko! - '

Jurgiui kraujas šovė. į galvą 
:r jis - nustebęs?- pajuto, kaip 

^skaudžiai sugėlė jam širdį tik 
pagalvojus apie tai. Bet jis su 
jėga nustūmė tas mintis šalin. 
Argi ji galėtų būti tokia miela 
su juo pačiu, jeigu ji turėtų ką 
nors... “Negali būti!-’ nu
sprendė.

Ir taip Jurgis tą vasarą lyg ir 
užmiršo, kad esąs pensininkas, 
senas žmogus ir gyveno svai
gioj migloj, negalvodamas apie 
praeitį... O vasara slinko pa
mažu — nauja, tarsi sugrąžinu
si jaunystę, išpynusi aukso gi 
jom dienas ir valandas.

ką prie karštos plytos bekepan
čią. Tai galėtų reikšti tik vieną 
— Atvažiuoja dukros šeima. Jis 
teisingai spėjo. •

— Rytoj atvažiuoja Aldutė su I 
Jurgeliu. Turiu iškepti Jurgeliui j 
jo mėgiamų pyragaičių. Na, o 
tas kvailys laiškanešys vėl pali
ko Ievutės laišką pas mus Ne
gali atskirti Bubnys nuo Rudys.

ant kilimo.
Ievutė tuoj pasilenkusi pade

da pagalvį į vietą ir pasisukusi- 
į Jurgį su lengva šypsena klau 

i siamai žiūri jam į akis ir į laiš- 
I ką, kurį jis vis dar tebelaiko 

rankoj.
t Tik dab. r Jurgis, kiek sumi- 
i šęs ir paraudęs, paduoda laišką 
| Ievutei.

— Štai ėia atnešiau laišką. 
Laiškanešys vėl pas mus pali
ko, Ivg teisinasi.

Bet Ievutė jau ima laišką ir 
laiko jį kurį laiką rankose, o 
Jurgis pastebi, kaip smulkiai 
dreba jos liekni pirštai.

Bet ir Ievutė, pastebėjusi tai, 
tuoj pakiša laišką po kažkokiu 
žurnalu, pamestu ant stalo, ir 

; sunėrusi rankas už nugaros, 
• sta:ga pažvelgia į Jurgį jau bliz
gančiomis džiaugsmo akimis.

— Koks tu puikus pasiunti
nys, Jurgeli, — juokiasi. — Aš 
to laiško taip seniai laukiau. 
Turbūt, buvo' kur nors užsime
tęs. .. Aš taip ir žinojau... Bet 
kad pagaliau atėjo — viskas 
bus gerai. Viskas gerai, kas ge
rai baigiasi. Ar ne? O dabar už 
tokį gerą patarnavimą reikia 
atsilyginti...

Patraukia Jurgį prie sofkutės:
— Sėskis, Jurgeli, — ir atne- 

; Į šė dvi krištolo taureles ir tokią 
I pat gražią bonką,.ir pripylė tuos 
J stikliukus iki viršaus tyro gels

vo skystimo.
— Išgerkim, Jurgeli! Už lai-

žiūrėk, Jurgeli, nunešk ta laiš- įar De’? “ ir Paduodama 
ka Ievutei. Pradžiuginsi ją. Jurgiui stikliuką žiūri besijuo- 

: kianičo'm akim jam tiekiai į akis.
Jurgis varto storoką voką. | Išdžiūvusios jau. ašaros ir už- 

Vienoj pusėj — Ieva Bubnys, | mirštąs galvos skausmas...
o antroj — Balys šeštokas, Ka- > Kai abu padeda stikliukus, 
nada.

“Kas toks galėtų būti? Geras
pažįstamas ,o gal giminė koks”, kais, lyg rimtai taria:
— svarsto Jurgis, stipriau su- _ įjž laišką, už draugišku- 
verždamas diržą ir pasitaisyda-i visą pagalbą... — ir He
mas marškinius. 1 šia lūpas, tarsi, vėl kaip anuo

Prie Ievutės durų Jurgiui ten- kartu, norėdama pabučiuoti 
ka ilgokai palaukti. Kai ji paga- jurgj į skruostą. Bet čia Jurgis 
liau atidaro duris, Jurgis kiek staiga netenka lygsvaros — 
sumišęs, pastebi, jog jos plau- j karšta kraujo srovė užpila jam 
kai gerokai suvelti, veidas lygi širdį ir jis su jaunuolišku aist- 
užmiegbtas, o akys papurpusios, ringuinu apkabinęs Ievutę, bu- 
tarsi ji būtų ilgai verkusi. ! čiuoja ją į lūpas, jausdamas

— O aš maniau Albinutė, —j kaip jo širdis, svaigdama iš lai-

net 
tie-

atsiprašyti, o gal dar su jėga 
pritraukti tą šiltą, tokią geidžia
mą moterį prie savęs ir bučiuoti 
be galo, be krašto, užmušti vis
ką ir ..su.- -

Tačiau iš tikrųjų Jurgis 
neišdrįsta pažiūrėti Ievutei
šiai į akis ir, murmėdamas kaž
ką apie norą visuomet pasitar
nauti gerai kaimynei, išsprunka 
pro duris. 

* * *
Kitą dieną — sekmadienis ir, 

kaip žadėjusi, atvažiuoja duktė 
su mažuoju Jurgeliu. Vyras esąs 
išvažiavęs tarnybos reikalais į 
Kaliforniją. Kaip visuomet, per 
tuos vizitus, mažasis Jurgelis 
yra visa ko centras. Tuoj po pus
ryčių, Jurgis išsiveda Jurgelį j 
parką pasilakstyti. Kaip visuo
met, Jurgelis įstengia sukon
centruoti į savo mažą, trumpą, 
bet pilną neišsenkamos 'energi
jos asmenybę, visą Jurgio dė
mesį. .. Nežiūrint visti Jurgio 
pastangų, jis sugeba parkristi 
ir nusibraižyti kojelę. Bebėgda
mas ir besivysdamas “paukš
čiuką”, sugeba įminti su vis.u 
bateliu, beveik iki pusės, blauz
dos, į balą netoli tvenkinio. Jur
gis tik turi sekti ir žiūrėti, kar
tais nežinodamas ar juoktis ar 
pykti ant to mažo mielo neiš
senkamos energijos ir pilno- vi- 
sokių išdaigų kamuolėlio.

— Na, matai, gausime iš ma
mos pipirų... — barasi gerašir
diškai Jurgis.

i — Pipirų? — nekaltai ‘klausia 
Jurgelis. — Ar skanu? — Ir 

, Jurgis juokiasi, traukdamas vai
ku toliau nuo tvnkinio.

(Bus daugiau)

į Ievutė, uždėjusi abi rankas Jur
giui ant pečių, lyg pusiau juo- ENERGY i 

WISE

Vieną dieną, jau rudeniop 
grįžęs iš pasivaikščiojimo, Jur
gis randa žmoną virtuvėj kaž-

taria Ievutė, žengdama atgal į 
tamsoką prieangį ir bandydama 
ranka kiek sutvarkyti plaukus.

— Nepageidaujamas? Ah? -į- 
bando juokauti Jurgis, o Ievutė 
purtindama galvą kviečia vidun.

— Prašau, prašau. Buvau pri
gulusi... Galvą skaudėjo... Bet 
jau praėjo, — tuoj priduria, at
žagaria ranka perbraukdama 
per baltą ir dabar lyg rūpesčio 
ar skausmo paliestą kaktą.

Įėjęs į salohiuką Jurgis tikrai 
mato, jog ant sofkutės gulėtą, 
o aksominis pagalvėlis nukritęs'

mės, silpsta krūtinėje.
Ievutė pamažu išsprunka iš 

Jurgio’ glėbio. Atsargiai taiso 
plaukus ir nusijuokia trumpu 
nervuotu juoku. ■

— Nereikia taip karštai, Jur
geli! — taria nusisukdama nuo 
JQ. — P gal išgersime dar po 
vieną, — ir siekia bonkos', bet 
Jurgis, pašokęs, jau eina durą 
link, sumišęs, nesuvokdamas ar

Umft um of cfiswasber 
to once a day, after the 
waning meal, and cut -u 
excessive use of water 
and electricity. ■

»r-
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Inž. LIUDAS MIKŠYS 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
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• LITERATŪRA, lietuvių literatūros," meno fr mokslą 
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Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankos, 
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• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
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šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

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

• LIETU VlšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui! Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik ?3. i- w fį

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 p*I. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |2L
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Solidarumo istorinis nutarimas
ant-
nia-

Lenkijos Solidarumo sąjūdžio kongresas savo 
roję sesijoje priėmė istorinės reikšmės 34 punktų 
cionalinę programą, kurią tikrumoje reikėtų vadinti 
nauja Lenkijos konstitucija. Šioje programoje buvo iš
dėstyti papunkčiai siekiai, kuriuos Solidarumas yra 
pasiryžęs įgyvendinti Lenkijoje,.

Pasisakyta už demokratinius rinkimus į visus 
krašto valdžios organus, nutarta panaikinti cenzūrą ir 
užtikrinti pilną spaudos ir žodžio laisvę, pasinaudojant 
valstybės žinioje turimomis komunikacijos priemonė
mis. Nutarta Lenkijoje įgyvendinti pliuralistinę visuo- 

.meninę santvarką, užtikrinant konstitucinę laisvę vi-' 
soms religijoms ir ideologijoms. Atsisakyti nuo sovie
tinio tipo socializmo ir pasisakyta už pilną darbininkų 
kontrolę gamyboje, pavedant fabrikų ar įmonių valdy
mą darbininkų taryboms. Pasisakyta už pilną laisvę 
kultūrinėje ir bendrai kūrybos srityse.

Dar nėra paskelbtas spaudoje Solidarumo kongre
se priimtas pilnas nacionalinės programos 34 punktų 
tekstas, nes tik vakar užbaigė savo suvažiavimą. Ta
čiau Sovietų agentūra TASS jau suskubo pareikšti sa
vo komentarus: “Tai yra politinės partijos manifestas, 
siekiančios vadovauti visuomenei ir kraštui, su tikslu 
sugriauti socializmą Lenkijoje”. Kongreso pavieniai 
atstovai nevengė pasisakyti “prieš Sovietų Sąjungos 
imperialistinę politiką” ar “kad Lenkija turi teisę iš
stoti iš Varšuvos pakto”. Vienok panašūs radikalūs rei- 
reikalavimai nesulaukė kongresą daugumos prita
rimo.

Solidarumo kongresas vyko audringoje atmosfe
roje,, nes nuo pat pradžios Lešek Valensa ir jo vado
vaujamas prezidiumas sulaukė iš atstovų griežtos kri- 
kos. Buvo kritikuojamas už nuolaidžiavimą vyriausy
bei ir kompartijai, už ieškojimą kompromisų ir net už 
prisilaikymą Lenkijos Bažnyčios nurodymų. Lešek Va
lensa, gindamas savo politinį statusą, pasižadėjo kon
gresui : “Aš neleisiu nė vienam perimti šio sąjūdžio iš 
manęs, sakau nė vienam — nei komunistų partijai, nei

Bažnyčiai, hfel KOK vadovams”.
Pėf rirtkimūs Lesėk Valėftša Vos 55^1 balsų daugu^ 

ma laimėjo rinkimus, nes po audringų ir karštų disku
sijų, kongresas pabūgo stoti į tiesioginę kontrontaciją 
prieš Lenkijos kompartiją ir Maskvą, pasirinkdamas 
savo programai įgyvendiftimo kelią. Tačiau^ dar Vyk
stant kongresui, vyriausybė pakėtė staiga įvairioms 
prekėms nuo 100% iki 300% kainas, Teas sukėlė suva
žiavime tikrą audrą. Buvo iškviesti iš Varšuvos mini
sterial pasiteisinti, bet jiems atsisakius atšaukti kainų 
pakėlimą, nutarta kreiptis telegrama į premjerą V. Ja- 
ruzelskį. Jei vyrausybė per dvi savaites neatšauktų 
kainų pakėlimo — skelbti visuotiną streiką.

Kaip matome, kongresas išrinkęs Lešek Valensą ir 
pasisakęs už nuosaikią politiką, buvo valdžios pastū
mėtas į konfrontaciją su Lenkijos kompartija ir netie
sioginiai su Maskva. Vakarų stebėtojų ir politikų nuo
mone, Maskva, bent šiam kartui, yra atsisakiusi nuo 
invažijos, nes dėl nederliaus ir kitų sumetimų turi 
vengti konfrontacijos su Vakarais. Tačiau jos dispozi
cijoje yra platūs ekonominio spaudimo galimumai 
Lenkija importuoja iš Sovietų Sąjungos: B5% naftos, 
45% natūralių dujų, 85% geležies rūdos, 17 — 237< ki
tų žaliavų, 10 — 15% mašinų ir tik i % maisto produk
tų. Užtektų Sovietams nutraukti savo eksportą, kai 
Lenkija atsidurtų katastrofinėje padėtyje.

Vakarų politikų įsitikinimu, Maskva x^ngs štai-! 
gaus eksporto nutraukimo, bet taikys palaipsniui, kad 
diskreditavus Solidarumo politiką. Negaunant pakan
kamai žaliavų ir energijos šaltinių iš Sovietų, darbinin-' 
kų tarybų užvaldytos įmonės turės mažinti gamybą ar. 
visai užsidaryti, suveržiant visą atsakomybę Solidaru
mui. Tokiu būdu Maskva mano sužlugdyti lenkų tautos 
laisvėjimo ir demokratėjimo siekius. Kitas klausimas, 
ar pasiseks šis Soveitų planas, ar įvykiai neužbėgs šiam 
planui už akių, sunku iš anksto numatyti.

Betgi turime atžymėti labai svarbų faktą šiame 
Lenkijos demokratėjimo procese. Šioje kongreso sesi
joje gąlūtinąį paaiškėjo, kad viso Solidarumo sąjūdžio 
suplanavimas iškilo5 iš;* mažos disidentų grupės, įsteigu
sios Komitėt Obrariy Robotniczej (Komitetą darbi
ninkams giflti) sutrumpintai žinomo KOR vardu. Ko-: 
mitetas įsteigtas 1976 m., vykstant darbininkų protes
tam^ prieš maisto kainų staigų pakėlimą, kurį valdžia 
atšaukė iš disidentų tarpo iškilo žymūs teoretikai ir 
planuotojai, kaip Jacek Kuron Andrzej Celinski, ir se
nas Veteranas Edward Lipinski, kurie atsisakę nuo re
zistencinių kovos metodų, visą darbininkijos sąjūdį,, įs
tatė į legalumo rėmus, šiame kohgrese KOR Vadovai 
pranešė apie savo organizacijos likvidavimą, nes už
brėžti tikslai yra pasiekti, o nariai įsijungia į Solida^ 
rūmo veikėjų gretas

Pirmame Solidarumo veikimo etape Lešek Valen
sa, kaip ir visi šio sąjūdžio vadovai, tvirtindavo, kad jie 
nesiekia valdžios pakeitimo, neturi jokių politinių sie
kių, bet nori turėti savo nepriklausomas unijas, kurios 
rūpintųsi vien darbininkų profesiniais reikalais.

šiame kongrese suvažiavę delegatai iš viso krašto 
pajuto už savo pečių veik visos lenkų tautos pritarimą, 
drąsiai pasiskelbė sąjūdžiu ir priėmė nacionalinę pro
gramą, kuri tikrumoje yra naujoji Lenkijos konstitu
cija. Įgyvendinus konstitucija, bus pagrindinai pakeis
ta Lenkijos socialinė - ekonominė struktūra ir įvesta 
demokratinė santvarka.

Solidarumo istoriniai nutarimai nebūtų galėję pa-

M. ŠILEIKIS (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)Karvės sodeLIETUVA BESIKEIČIANČIAME PASAULYJE
metus. Kai 1950 metais tebuvo 
lik keturios valstybės, turinčios 
daugiau kaip 100 milijonų gy
ventojų, tokių valstybių bus 11, 
kai ateis 2000 metai (Kinija, In
dija, Sovietų Sąjunga, JAV, In
donezija, Brazilija, Bangladešas, 
Pakistanas, Nigerija, Meksika ir 
Vietnamas).

Kiekviename krašte, gimimų, 
mirčių, migrantų skaičiai nusta
to gyventojų augipa^.' Šių demo- 
grafiškų . procesų pašik'eitimas 
yra vadinamas atitinkamai., >vai- 
singumo sparta, mirimo sparta ir 
migravimo sparta. Pasaulio ,gy-

Jungtinės Tautos apskaičiuoja 
pasaulio gyventojų skaičių 19(31 
metais 4,510 milijonų. Istoriškai, 
nuo žmonijos-pradžios iki 18-ojo 
amžiaus galo,- pasaulio gyvento
jų skaičius tepasiekė vieną bili
joną. Antrasis bilijonas sekė' 
šiek tiek daugiau1 negu šimtme-, 
tj, tarp 1800 ir 1925,--ir- trečiasis 
su ketvirtuoju bilijonu pusšimt- 
metyje tarp -1925 -ir 1975 m.

Pasaulio • žmonij a dabar auga ■ 
1.70 proc. per metus, arba pasi- 
dvigubina per 41 metus. Išsivys
tę kraštai auga greičiau •— 2.04 
proc. — pasidvigubina per <J5

ventojų pobūdis ateityje yra 
taip pat įtaigojamas ateities glo
balinių krypčių šiose trijose 
spartose.

Vaisingumo pakopa, kaip, ma
tuojama gimimo sparta, yra 
skirtinga įvairiuose kraštuose. Ji 
yra daugiau kaip 50 per 1,000 gy
ventojų -kai kuriuose kraštuose 
kaip Maiavi, Mauritanija, Nige
ris. Gimimo sparta daugiau kaip 
45 yra dažna 28 Afrikos kraštuo
se ir 7 Pietų bei '-Pietvakarių Azi
jos ' kraštuose. Kontrastui, išsi
vysčiusiuose kraštuose gimimo 
sparta yra žema, tarp 10 ir 17.

Mirimo pakopa, kaip matuo
jama mirties sparta, irgi pla
čiai' Įvairuoja, tik' siauresnėje 
apimtyje.-Mirties sparta yra že
miausia Fiji, tik su -4.2, ir yra 
aukščiausia Etiopijoje, su 23.1. 
Dauguma išsivysčiusių kraštų 
dabar turi mirties spartas 8 iki 
13 apimtyje.

Mirtingumo skirtumas tarp 
ir neišsivysčiusiu

sireikšti be Helsinkio konferencijos sutarimų, kuriais 
buvo suteiktos bėht dalinos laisvės disidentiniams' . są
jūdžiams pasireikšti, laisvesniam bendradarbiavimui su, 
Vakafų pasauliui ir Lenkijos sienų neliečiamumo pri- < 
pažinimas. Vakarų demokratijos pagrąsė Maskvai SUn- išsivysąusių ir L — 
kiomis sankcijomis už Lenkijos sienų peržengimą, pa- kfašiųj kaip matuoj'ama gyvy
siremiant Helsinkio sutarimais. bės išsilaikymo nuo gimimo v

Dabar tikrinusiai L. Brežnevas drauge su savo sa-..^u^ju.’,-,ra 1al)ai PIatus: §yvy- 
" ( bės išsilaikymo lygiai yra Vieno

dai aukšti išsivysčiusiuose kraš
tuose — apie 72 metus; lygiai 
yra daug žemesni išsivysian
čiuose kraštuose — apie 57 pie
tus,, su Centrine Afrika turin
čia žemiausią gyvybės išsilaiky
mo vidurkį, tik su 41.6 m.

Platūs, skirtumai’ gimimo ir 
mirties spartų lygiuose tarp iš- 

(Nūkelta Į penktą puslapį)

telitų statytiniais hūsiminę, kam padėjo savo parašus 
Helsinkio konferehcijoje, nes už gautus kreditus ir 
technologiją pagal detahtės politiką turėjo kiek pra
verti geležinę uždangą, pro kurią prasiskverbė demo
kratinės idėjos ir vakariečių gyvenimo pažinimas, kas 
sukėlė disidentinius sąjūdžius, kurie Lenkijoje išjudi
no darbininkų mases, sudarydami rimtą grėsmę Sovietų 
Sąjungos viešpatavimui Rytų Europoje-.

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO SĄJŪDIS C.
PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI

(Tęsinys!

Sargiečiai, o su jais visa konservatyviška lyg 
kaulų smegenų Lietuva pripažįsta Rusijos cie
sorių už .tikrą savo valdovą; nUo Rusijos nerū- 
pinasi skirtis... Sargiečiai protestuoja ir prieš 
socialistiskas svajones — išmesti, kaip supuvu
sius senus bendrijos pamatus, idant paskui ga
lėtų atsistoti ant naujų, bet ant kokių, jie patys 
dar nežino”.

Ar ir pats Vaižgantas buvo “kohserVatyViš- 
kas iki kaulų smegenų*’ ir laikė savt lojaliu Cie
soriaus valdiniu, labai abejoju. TemperafnentlU- 
ga\ piestu stojęs prieš kiekvieną sauvalių, su
pratęs planingas ir iš viršaus įsakomas pastan
gas Lietuvai surusinti ir supravošlavinti, “T. S.* 
redaktorius baltomis žiūrėjo ne tik į valdžios 
pareigūnus Lietuvoje. O iš kitos pUšės sunku 
patikėti, kad jo nebūtų viliojusi Lietuvos Ne
priklausomybės idėja. Bet jis buvo kunigas, kal
bėjo vi'ų sargiecių. vardu ir žinojo, kad jo klau
sosi ir vysk. Policnis. To jau užteko kad laiky
tųsi bažnyčios nustatomos lojalumo politikos. Be 
te, Vaižgamas buvo gaspadoriško proto realis
tas ir slėgusio.- politinės reakcijos sutemose ne- 
matA jokios proš' aistės. Nežinau, nuo kurio meto 

jis pradėjo “praregėti”, bet Į nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą, kaip jis jį suprato, kun. Tumas 
stojo, rankoves pasiraitęs. Tačiau srovės politi
nei orientacijai vertinti jo savo laiku tartieji 
žodžiai nenustoja istorinės tęikšmės.

Kad Vaižgantas buvo nuošibdŽiai priešingas 
socialistams, tai tą priesingūmą jam diktavo no 
tik sutana. Lietuviško kaimo vaikui to kaimo 
nusistovėjęs gyvenimo būdas buVo perdėm sa
vas, brangintinas, ir tik kaikur taisythas. Jei 
ūkininko trobos būtų vėjo nepašiurpintos, klėty
je pilni aruodai, gražiai tvarkomas rūtų darže
lis ir per keturias valgomąsias savaitės dienas 
būtų dubenyje sotu kiaulienės. Vaižganto socia
linis idealas jau būtų įgyvendintinas. Apie dar
bininkus tik tiek teko “T. Sargė” Užtikti, kiek 
jame buvo kalbama apie emigraciją iš Lietuvos 
darbams į Prūsus, Kuršą ir Ameriką. Fabrike 
plušęs ir namie vargų mitęs pramonės darbinio 
kas, prarūgusiose patalpose dirbęs, ir siela kū
printas amatininkas ir dvarų kumetynuose skur
dęs ordinarininkas sarginiams būvo pertolimi, 
ir iš jų, visuomenės “neliečiamųjų”, sargiečiai, 
kaip ir varpininkai, tautiškajam sąjūdžiui nelam 
ke jokios realios paramos. Jei ir Vaižgantas tė
vų namuose sėdėjo už vieno valgomojo stalo sū 
samdiniu, tai ir tas srėbė iš to paties su šeimi
ninku dubenio, lygiomis su juo prakaitavo dar
be, ir tai buvo natūralu. Kurioje visuomenės pa
pėdėje tas samdinys stovi ir kaip jis gyvenime 
verčiasi, — ta mintis galėjo sargiecių galvas ne

varginti: taip visuomet buvo, taip gali ir pasi
likti. Tad kam čia buvo reikalingas tas socializ
mas knisęšis po visa, amžiais nusistovėjusia 
santvarka, kurstęs ir kėlęs pavojų ramiam tau
tiniam darbui — ”po žaibelių!”

Dera pasakyti keletą žodžių apie patį “T. 
Sargą”. “T. S.”, kaip ir visa anų metų Lietuva, 
gyveno apkasuose. Sau Statę pirmuoju uždaviniu 
ginti katalikybę nuo valdžios brukamos pravo- 
slavijos, antruoju — žadinti lietuviuose tautinę 
sąmonę, sargiečiai tuose frontuose telkė pa
grindines savo jėgas. Tik jau atliekamas skyrė 
“gaspadoriškiems” reikalams, nukeldami juos į 
prie kiekvieno laikraščio numerio prisegamus 
storokus priedus. Tuose prieduose buvo visko: 
apie tabako auginimą, apie namie pagamintą 
muilą, apie girtuoklystę, apie garborius ir kai
liadirbius, apie bites, apie kūno ir trobesių už
laikymą, apie “padorų” laikymąsi svetimuose, 
sėdint už stalo, besikalbant su sau lygiu ir su 
už save aukštesniu ir 11 ir t.t. Nuo 1899 metų 
“T. S?* liovėsi priedus davinėjęs, ir ūkio gerini
mo klausimus perkėlė į patį laikraštį,

Datięs "T. Sargo” turinys per minėtuosius 
metus nėra įvairus ir turtingas. Jame neaptikau 
mokšliškojo turinio straipsnių. Jame beveik ne
liečiamos socialinės problemos, jeigu neminėtu
me labai dažnai kliudomų Lietuvos “žydelių”, 
kaip Vieno skaudžlausiųjų mūsų gyvenimo opų. 
“T. S.” kaip ir nesidomi istorine Lietuvos praei
tim, tuo ryškiai skirdamasis nuo “Varpo”. Daug 

vietos skiriama eilėraščiams. Pirmuose savo nu
meriuose “T. S.” galėjo pasidžiaugti Maironio 
ir Adomo Jakšto kūriniais, pažymėtais Dievulio 
dovanos lakumu. Už tai vėliau juos pakeitę poe
tai — J. Margalis, Aldonas, J. Paleidsparnis, ‘ 
Julius Anusevičia, Agota Rozalimietė ir kiti — 
tėra uolūs ir prakaituoti eilėraščiai. Skolintasi 
ir iš Vienožindžio palikimo. Visuose laikraščio 
numeriuose gausu korespondencijų iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Korespondencijose ir straipsniuose daugiau
sia dėmesio skiriama “mūsų' moksavietėms” — 
rusiškoms Lietuvoje pradžios mokykloms bei 
gimnąžijems. Apie jas pirmą rūpi, kiek į jas įlei
džiamas kunigas tikybos dalykų mokyti, kad ap
saugotų vaikus nuo pravoslavijos nuodų. Tik an
troje vietoje stovi vaikų rusinimo pavojus. Bet 
“T. 8.” veiklus iY antrajame —lietuvystės” gy
nimo fronte. Korespondencijose apstu pamoky
mų kaip priešintis caro pareigūnų užmačioms, 
ir vis minimas uždraustos spaudos reikalas. Ca
ro pareigūnų žygius laikraštis vertina parapi
niu mastu, neišdrįsdamas liesti blogumų šak
nies —paties “ciesoriaus” ir parios politinės san
tvarkos.

(feds daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DlfcNRASTl "NAUJIENOS"
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■M| priartėjimas dar priklausys nuo i

R. VILIAUSVAKARŲ VEJAI

ir besivystančiu EUDEIKISkraštuose.

GAIDAS - DAIMID
m romu ausų laidojimo [staiga-KNIAUKIA

JUOZUI SKORUBSKUI

Joniškiečiu veikla

r»p r>4Tn, V. DARGIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Mwfelnoa direktorių*

jo žmonai Birutei, dukrai Rimai,, artimiesiems, Socia
listų Demokratų užsienio delegatūrai nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

mirus,
Dr. LEONAS SEIBUTIS 

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandoe; aatrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai. 5—7 vaL vak. 
Ofise telefonu: 776-23W, 

fatideacliae foWL 443-5545

VALANDOS: s—9 darbo dieooada tr 
kaa antra Wtadieni S—s

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71at St. Tel. 737-5149

Tikrinu Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Visuomenės veikėjui, buv. Naujienų direktoriui, 

Amerikos Lietuvių Tarybos iždininkui, 

VLIKo tarybos pirmininkui

LIETUVA BESIKEIČIAN
ČIAME PASAULYJE

NAUJIENŲ REDAKCIJA 

ir ADMINISTRACIJA

(Atkelta iš 4 psl.) 
sivysėiusių

kraštų sudaro taip pat didelį

skirtumą gyventojų augimo Gyventojų augimo prospektai 
spartoje ta -p dviejų regijonų pergyvena greitą pasikeitimą 
-- 0.71 proc. išsivysčiusiuose dyUyje ir pagrindinėse priežasti- 
krašhuose ir 2.C0 proc. besivys- nėse įtakose. Pasaulio žmonija 
snčiuc'se

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 
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FLORIDA

Prostatos, inkstŲ ir šlapumo 
* * 

lakų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERKRAUSTYMA!

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Mūsų mielam draugui teisininkui

JUOZUI SKORUBSKUI
mirus

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairi y atstu m y.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1M2 arba 376S996

skausme likusius: žmoną Birutę, dukrą advokatę Rimą 
ir Algį Tamošiūnus bei visus artimuosius giliai užjau
čiame ir kartu liūdime

ČESYS ir ONA šADEIKAI,

ANTANAS ir BRONE SUKAUSKAI 
su ŠEIMOMIS

SOPHIE BARČUS

sparčiai pradėjo augti mažiau. 
Metinė augimo sparta sumažėjo 
nuo aukšto 1.94 procento per 

j 1995-1970 m. iki 1.73 per 1975 
' 1980 m. Dabartinė augimo 
• part a yra 1.70 >ir yra numato- 
: ma, kad metinė augimo sparta 
f pasieks 1.50 prieš šimtmečio 
, galą. Grsitėjimss, paskutinių 
į Kelių šimtmečių žymė, atrodo, 
j pasikeičia į sulėlėj.mą, tai yra 

< vaisingumo kritimą išsivysian
čių kraštų dideliame skaičiuje.

Nežiūrint dabartinio ir pro- 
i jėktuojamo sumažėjimų vaisin- 
Įgume, pasaulis padidės 1.6 bil. 
j gyventojų, kai ateis 2000 me- 
! tai. Tuomet pasaulio žmonija 

bus 6.1 bil. ir augs dvidešimt 
pirmame šimtmetyje iki 8.1 bil.. 
2025 metais. Jungtinės Tautos j 
mano', jog pasaulio žmonija sta
bilizuosis su 10.5 bil. 2110 me
tais. Tai reiškią, jog pasaulis 
augs per ateinančius 130 metų, 

j nors vaisingumo sparta mažėja.
Sovietų Sąjungoje rusai yra 

j pasiekę, augimo stabilizaciją, o 
i musulmonai azijatai labai spar- 
I ėiai auga. Lietuva pamažu auga 
• gyventojais lietuviais. Tas pats 
pasakytina ir apie kitus Rytų 
Luropos kraštus. Taigi, vien vi
duje, Sovietų’ Sąjunga mažėja 
rusiška persvara. Gi iš lauko, 
azijatiškų kraštų gyventojų di
dėjimas daro dar didesnį poliliš- 
Ką spaudimą į .rusų tautą atsi
laikyti prieš azijatų susivieniji
mo ar įsiveržimo’ galimybes. 
Žodžiu, rusai kolonistai siunčia
mi į Sovietų Sąjungos Azijos 
Kraštus: Rusų kolonistų nebe
užtenka Rylų Europos kraš
tams.......  ....... ..

r Afganistano rusiškoji okupa 
cija yra viena iš pagrindinių po
litinių klaidų, kurias rusai pa
darė. Jiė nuteikė musulmoniš- 
kus kraštus prieš save. Galima 
Lenkijos rusiška okupacija pa
darytų - rusus neapkenčiamais 
žmonėmis..p.er visą Rytų Euro
pą. Žodžiu, Rusija atsidūrė 
tarp dviejų frontų, nelyg nacinė 
Vokietija prieš 40 metų.

Taigi "dėl grynai demografiš- 
kų sumetimų, Sovietų Sąjunga 
turi sugriūti. Tai turėtų įvykti 
dar net .šį. šimtmetį. Sugriuvimo

politinės pasaulio' padėties. Da-' 
bartiniai rusų politiniai ėjimai 
yra jiems desperatiškai pavojin
gi ir neracionalūs.

Rytų ^uropa, neperkrauta 
gyventojais, turi auksinę ateitį 
po Rusijos sugriuvimo. Vakarų . 
Europa stabilizavosi gyventojų' 
skaičiais ir nesikėsins į Rytų 
Europą kaip Hitleris prieš 40 
metų. Azijatams pakaks rusiš
koje’ Sibiro. Sugriuvę rusai bus 
nelyg vokiečiai po Antrojo Pa
saulinio karo, tačiau jie nesuge
bės taip sparčiai atsistatyti kaip 
techniškai pažangūs vokiečiai. 
Tuomet Rytų Europa' galės 
stiebtis į pažangą ir politinį išsi
pildymą.

šio š'mtmeėio antrame Ket
virtyje Nepriklausoma Lietuva 
padarė stebuklus ekonomijoje 
ir kultūroje. Tie stebuklai įvy
ko nelyg per naktį. Juos įgalino 
didele dalimi ir Amerikos lietu- ‘ 
viai, kurių net 40,000 sugrįžo 
Lietuvon. Kaip būtų galima įsi
vaizduoti Nepriklausomą Lietu
vą be Balučio, Šimkaus, Kaupo, 
Šliūpo ir kitų Amerikos lietu
vių? Tas pats galios ir apie atei
ties Nepriklausomą Lietuvą. Iš 
tikrųjų, Lietuva yra išsivystęs 
kraštas, kuris nėra gyventojais 
perkrautas, tik dirbtinai pri
spaustas svetimos okupacijos. 
Kai tie varžtai nukris, Lietuvos 
nepriklausomybės antras ste- 

' buklas bus didesnis už pirmąjį.
1 J. N.

LAIDOTUVIŲ DIKEKTORIUB

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street Chicago

■4X30- M

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED koplyčios

2533 W. 71st Street

SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 327-1741-1—1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMEJoniškiečių Labdarybės ir Kul

tūros klubo susirinkimas įvyko 
spalio 6 dieną Vyčių salėje. Klu
bo pirmininkė Julia Ramanaus
kas atidarė susirinkimą, pasvei
kino visus narius ir pranešė 
liūdną žinią, ked per atostogas 
netekome trijų narių: mirė 
Mary Gurskis, Mary Šimkus ir 
Antanas Brokevičius. Visi na
riai pagerbė mirusius atsistoji
mu ir tylos minute, o jų šeimoms 
išreiškė užuojautą.

Nutarimų rast. Antoinette 
Kalys perskaitė praeito' susirin
kimo protokolą, kuris buvo vien
balsiai priimtas.

Į klubą įsirašė nauja narė Jo
sephine Girggs, kuri buvo vien
balsiai priimta.

Klubas paskyrė BALFui $25.
Buvo pranešta, kad serga 

Della Ketvirtis, Jonas Kalys, 
Jurgis Strungys, .Albinas Macis, 
Anna Rudis ir Marge Reinis.

Palinkėta jiems visiems greit 
. pasveikti.

Finansų raštininkė Birutė Ra- 
sinskas pranešė, kad šiais me
tais jau visi nariai užsimokėjo 
duokles.

Buvo apsvarstyta Christmas 
Party. Ją paruošti apsiėmė Peg
gy Davidauskas, Nellie Skinulis, 
Julia Ramanauskas ir Brigitta 
Tamašiūnas.

Pc'pietis užsibaigė su links
mais per kavutę pasikalbėji
mais.

Sekantis susirinkimas įvyks 
s m. gruodžio 1 d. A. Kalys

<T & 2 1410 So. 50th Ave^ Cicero
* 4b Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i
i 
l’

I K

I

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

M 54 So. HaloTED STREET

JUOZUI SKORUBSKUI

mirus,

reiškia nuoširdžią užuojautą liūdinčiai žmonai Birutei,

know Your heart

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii WOPA,

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL WM

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vadeja — Aldona Daukut 
Tttof.x HEmlock 4-2413

“Lietuvos Aidai”
. KAZĖ BĖAZDŽiONYTĖ 

Programs vadaja

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Aeociacijoi

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DfKNBAlTl “NAUJIENOS*

• Nėra d dėsnio skausmo už 
meilėje kilusį, nėra didesnės 
me’lės už skausmuose subren
dusią. (Putinas)

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

Viaas lakina ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, HA, 12.30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W.71at Street

Chicago, Illinois 60629 
TdeL 778-5374

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE.GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ2

2424 WEST 6»th STKEK'A KEpubho 7*1213
11U28 SOUTHWEST HltiHWAk, PbJob Hilu, LlL 974'4414

Tet YArdi 7-1J11

TeL: OLympic 2-100

TeL: LAfayeUe 1-3572

Tel: YArdi 7-1138 -11>|

Naujienos, Chicago, 8, I1L Friday, October 16, 1981

HELP VOUR HEAR! FUND

Ilgamečiu! VLIKo veikėjui, buvusiam VLIKo 
tarybos pirmininkui, ALTo veikėjui

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS



Laiškas Redakcijai Naujienų reikalu

2212 W. Cermak Rpad

3 butai

Skambinti tel. 436-7878

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai

Penktadienis
AT OUR 10W RATS

šeštadienis

Anksčiau gauta ir paskelbta

ŽIAURŪS

4:00
7:00

1:00
2:00

9:00
9:30

Prašom palikti savo telefono nu 
merį automatiniame aparate.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI ■

Valgant, maistas iš žmo- 
lūpų i pilvelį nueina j dvi

9:00 
10:00 
3:30 
6:30 
7:30

12:00
9:00

see us for 
financing

$4.00
$3.00

Antpi- 
praeito i 

kurie■

.$100 
$100

raštininkė 
perskaitė 

nutarimus

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

Lietuviškos Mišios.
Pietūs Lietuvių klube 
Dailininkų paroda. 
Futbolo rungtynės.

Paskaita.
Laisvalaikis.
Bendras susirinkimas.
Kokteiliai Lietuvių klube 
Banketas ir šokiai Lietu
vių klube ($15).

Sekmadienis

JOHN GIBAITTS
Advokatų įstaiga 

6247S. Kedzie Avė.

(312)' 776-8700

Stasys Petokas, Chicago, Illinois .... .?......
Antanas Vaičekauskas, Fairview, Hts., III 
Wisconsiniete . . . ....... ........ ......................
Marquette Parkietis ........ ................. ..........
Stanley Kasias, Willow Springs, Illinois .. 
J. Dambrauskas, Chicago, Illinois .............
A. Zaura, Chicago,, JlĮinois_..„....................... 
Jonas Girdžiūnas, Union Pier, Michigan ... 
Stanley Gedgaudas, Kenosha, Wisconsin .. 
Gage Parkietis . . . .,.1.....;............... . .............
S. ir E. Zelba, Chicago, Illinois............... .
A. Maggenti, Summit, Illinois.....................

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

Laikrodžiai tr branfenybte 
Pardavimai tr Taisymai ' 

«9th Strart 
Tai. REpubllc 7-1941

CHICAGO, ILLINOIS
Phonei Vbtfata 7-7747

Thur.9-8 Sat. £-1

ŠIMAITIS REALTY
'2951 West 63rd Street

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta 
ŠVELLS peržiūrėta, 
'šleista knyga su legališkomit 
formomis.

Knyga su formomis gauna. 
<na Naujienų administracijoje.

NEDIDELEI TOLIMOS PIETŲ 
CHICAGOS DIRBTUVEI 

REIKALINGAS PATYRĘS
• KAILIŲ PIOVeJAS
• KAILIŲ DIRBĖJAS 

Turi mokėti angliškai
ir nerūkyti.

Tel. 445-6111

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St', 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

pinigini 
aiginmi 
suruošti

Miko Šileikio apsakymų knyga 
“Liucija’* jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

F. Zapolis, A<ent 
8208^ W. Mth Si 
Evaro. Park, III. 
40641, . 424-8654

teisėjo Alphonse
Sūduvos*

— Dėkui Martha Unik iš Oak 
Lawn, Ill., už ankstyvą prenu
meratos pratęsimą, gerus linkė
jimus ir už $10 auką.

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago. IL 60629.

$3,230
$4,345

Naujienų^administracija

Registracija Holiday Inn 
Susipažinimo vakaras 
($3.50).

Jeigu dar turite kokių klau 
simų ar pasiūlymų, rašykite:

Alena Bdbelytė
4925 60th Avenue South 
St. Petersburg, FL 33715 
Telef. (813) 867-1650

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy 
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen

" M. i 1 M K U I ■. V' - '

MaUryFvMU
INCOME TAX 5RRVICR 

4259 S.AUplawood. Tai. 254-7451 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pūdomi pilietybės pra

šymai Ir kitokį blankai.

GaUta krelptla tr tJeaial J SLA Centru -

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Mnr York, N. Y. 1WI 

M7 W. Mtb M.
TH. (Ill) W.ttll

Erd
Arvidas J

*ELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininko Ir Darbininkių

Siuntiniai į lietutį 
ir kitus kraštus J. 

■f. t-'s' .

F. NEDAS, ;W Archer "Ayirnpįį

Chicago, III. 60631 Tol. YA 7-591#

; Advokataa

GINTARAS P. CEPtNA*
Darbo valandoa: ano 9 rtL ryti 

iki 6 vaL vak. Sežtadlen) nuo 
9 vaL ryto iki 12 vai d. 

Ir pagal aualtarima.
TdL 776-5162 arta 776-51M

1649 West 63rd Stroe|
Chicago, EQ. 60629

Kliorė, iš Jet Propulsion Labo, 
ratorry, Kalifornijoje, Institu
te of Technology, PasedenaJ 
Kalifornijoje. Pranešimus da-4 
rys Edmundas J. Kulikauskas, i 
Adomas Mickevičius, Interna
tional En ineering Co., Ine.,! 
San Francisco ir dr. Raymund 
Palas, Boeing Aerospace Co., 
Seattle, Washington.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuoiai ir sąžiningai. 'r- 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava, 
Tel. 927-3559

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrs seniausiu, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

giniiACija, lietuviams ištikbn&i tarnaujanti jau per n metus.

SLA — atlieka kultūriniu* darbui, gclbrid tr kiti eina, kurie mot 
darbus dirba.

J. BACEVIČIUS - BELL REALI?
INCOME TAX SERVICE ; . /-C

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

DĖMESIO
62-80 MJETŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinio* 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS ' 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

P. Yelichienė iš Los Ange-
Calif., pratęsė Naujienų 

prenumeratą metams ir ją at
lydėjo $5 auka. Nuoširdus dėkui 
už auką ir nuolatinę paramą.

— L. Krajauskas iš New Buf
falo, Mich., pakeisdamas adre
są į Floridą, kur praleis žiemą, 
prisiuntė $10 auką. Dėkui.

^.W^LZ^^X^raii asd 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 3%

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis 
krautuvė. Parduotas.

— A.a. dantų gyd. Rožės Ti- 
jūnienės - Paurytės, mirusios 
1975 m. spalio 18 dieną, šešerių 
metų mirties liūdnai sukakčiai 
paminėti, už Jos sielą bus atna
šaujamos šv. Mišios šį sekma
dienį, spalio’ 18 d., 12 vai. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje.

Nuoširdžiai prašoma artimųjų 
ir pažįstamų dalyvauti bend
roje maldoje, kur bus prisimin
ta ir pagerbta velionė.

Liūdintis vyras

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. 'Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYŠ

2458 W. 69th St.
Darbo' vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000 r-

Nutarimų 
nette Kalys 
susirinkimo 
buvo vienbalsiai priimti.

Ligonių raporte pranešta, kad 
serga Jonas Kalys ir Della Ket
virtis. Palinkėta jiems greit pa
sveikti.

Po susirinkimo buvo vaišės.
Sekantis susirinkimas Įvyks 

gruodžio 1 dieną. A. Kalys

Šiuo rinitu klausimu turėtų 
pasisakyti artėjamieji ALTtf ii 
VLIKo suvažiavimai, jau nekal 
bant apie visas kitas lietuviškas 
organizacijas, kurioms Naujie
nos visa laika tarnavo ir tarnaus 
ateityje.

Drįstu šioje vietoje atmesti 
amžinas dejones dėl neva skai
tytojų nepajėgumo mokėti aukš 
tesnę prenumeratą. Nuo liep i;

MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą_______ __ ___________________
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais ........
Minkštais viršeliais, tik __

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
2MONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

81 A — ttmokėlo daugtaa kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
tpdraudų sava nariams.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM  ̂
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas t.

TeL 847-7747

tuvių
visus
žiavime laipkričio mėn. 26, 27
28 dienomis.

Maanal. Ž*m4 — Pardavimui 
RIAL ESTATK FOR SALI

Lietuvių Studentu 
Suvažiavimas

Floridoje
St. Petersburg, .Floridos, 

Studentii Sąjunga kviečią 
studentus dalyvauti suva-

..— Lietuvių Moki]tojų Sąjun
gos valdyba su LK Moterų Fe
deracija ateinantį sekmadienį, 
spalio 18 d., 3 vai. p. p. Tauti
niuose Namuose, 6424 S. Ke
dzie, ruošia Lietuvio Mokyto
jo pagerbimą. Pagrindine 
kalbėtoja bus sibiro kankinė 
Rūkienė, kuri specialiai atvyk 
sta Chicagon. Dar žodį tars 
Dariaus Girėno mokyklos ve- 
albėtoja bus Sibiro kaninė 
dejas J- Plačas.

JPo akademijos bus kavutė, 
Visuomenė kviečiama gau

siai dahwauti šioj akademijoj.
Koresp. M. S.

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.1 Paskaita.

Norintiems Disney World 
ir Deep Sea Fishing (dau
giau kaip 2d negahz dan

vau i. Pirmieji 14 bus pri
imti iš ryto ir 14 popiet.

1 Ęaskaita.
LUAU — Holiday Inn 
($10).

— Vai. Simon iš Gardener, 
Mass., mums rašo: “Ačiū jums, 
gavau keletą egzempliorių Nau- 

laikraščio. Paskaitėm, 
mums jis patiko, todėl prašau 
toliau siųsti”. Nuoširdi padėka 
n. Simonui.

1981 METU NAUJIENŲ VAJUS 
i i - *

Viktoras Karosas, Cicero, Illinois ... 
Barbara Smolelis, Chicago, Illinois 
Petras Pagojus, Detroit, Michigan 
K. Paulius, Chicago, Illinois .1. ....... 
Mary Zalnis, Chicago, Illinois........

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai, ' ? ' 
Brighton Parke. $57,700.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way ta sayejegulariyI

Savaitgalio darbotvarkė 
Ketvirtadienis

Upytės klubo veikla j
©

Upytės Draugiško klubo po- gaus 
atostoginis susirinkimas ivvko minutes

232 WEST CERMAK ROAD
Fra KAXLNAtsxAS, Pnaitat

SDVRSt Mon.Tue.Frl.9-4

SERVING CHICAGO 5ND SUBURBS SINCE 1905

siu metu spalio 2 dieną žinelės 
Kujak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Pirmininkė Anne Wie- 
checki pasveikino susirinkusius j ienų 
narius ir pranešė liūdną žinią, 
kad per atostogas mirė keturi 
l’pvtės klubo nariai: Mary 
Gurskis, Josephine Daučiūnas, 
Sophie Slankus ir Mary Šimkus. 
Nariai atsistojo ir tylos minute 
pagerbė mirusiuosius, o jų šei
moms ir giminėms pareiškė gi
lią užuojautą.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. > ' * .JZST

nSŲ RCSIŲ DRAUDIMO AGENTCRX ^IJLj

pcnsinmKai gavo 11.2-e 
to, kas vidutiniai sudaro 
504 dol. metams. Iš gauna- 
)i h <io p^ns’ninkai gali leng- 
pr:<» prentinierah s pridėti 
-10 dol. infliacijai išlyginti, 

jau nekalbant apie dirbinčiuo- 
siir ir profesionalus, kurių at- ( 
lyginimai dar -labini pakilo, 
f> nka apgailestauti, kad Nau- • 
penus jau nuo liepos mėn. ne- 1 
pakelė pr( numerates bent 5 dol?, ’ 
kas jau botų sudarę nemažą pa- ! 
gatba, o likusią dalį būtų buvę ’ 
lengviau .s^.-inkti aukomis.

Visa nelaimė, kad lietuviai ( 
vra lėto budo žmonės, ilgai ta-1 
rasi, ilgai ginčijasi, kol galų gale f 
suranda išeitį. Taip ir šiuo me
tu, kol pagaliau susidarys Ko
mitetas Naujienoms finansuoti, Į 
negalima laukti rankų sudėjus, Į 
bet reikia siųsti aukas tiesiog ! 
Naujienoms, nes vieną gražią 
dieną galime jų nesulaukti, o 
tuomet bus per vėlu ieškoti Ko
miteto ar kaltininkų.

Linkiu sėkmės,
Viktoras Karosas 

palio 12 d.

Alsilupdamas į Jūsų vedamu 
jj “Dar kartą apie Natij onus ', 
skubu pagalbon su šimtine ir ta 
proga noriu tarti savo žodį.

Labai liūdna, kad po t uk ko
ko nesusidarė Komitetas kkXau- 
jienenis” finansuoti, 't iesiog ne 
suprantama, kaip VLIKą ar 
ALTą sud.iranėios grupės delsia 
ateiti su rimta pagalba Naujie
noms. Jei atsiranda pavienių at
stovų priešingo nusistatymo, tai 
tepalieka nuošalyje, bet visos 
kilos grupės turėtų riniL. susi
rūpinti Naujienų likimu, nes be 
šio organo šios- Institucijas ilgai 
neišsilaikvs.

— Mišios už mirusius R. Liet. 
B-nės Marquette Parko apylin- 
kės narius bus atnašautos Mar- 

----- — —--------------------- quette Parko lietuvių parapijos 
. Švento Kryžiuos bažny- bažnyčioje spalio mėn. 18 dieną 
čioje giedotinės šv mišios liel!10 vaL 30 min- ryto- Xarius Pa
turiu kalba bus 10 vai. ryte.-šome dalyvauti. Valdyba 
Prie vargonų — muzikas J u-’ 
liūs Mačiulis ir soliste p. Ma-j 
eiulienė. Pamaldose kviečiami' 
gausiai dalyvauti lietuviai irl 
iš apylinkinių kolonijų.

— Mokslo simpoziume lap-į 
kričio mėn. bus diskutuojama 

. lietuvių įnašas į socialinius Į 
) mokslus (dr. V. Kavolis), į; 
) technikinius mokslus (D. Ša-i 
to)? ir į humanitarinius moks-Į 
lūs (Kundroto). Tokie prane-j 
Šimai vyks per bendruosius po 
sėdžios. Atskirose sesijose įvai 
rus mokslininkai darys prane-! 
Šimus apie pažangus jų spe.j 
cialybėse, kaip pvz. jūros mok* 
šiai, chemija, fizika_matema- 
tika, medžiagų mokslai že- 
mės mokslai, menotyra, fizi
nis* auklėjimas ir 1.1.

— Mokslo simpoziumo 
vės pirm

Spalio 7 d. BALFc 
Rūckfordo skyriaus 
įvyko Lietuvių klube 
tuojau pradėti BALFi 
vajų ,o šio vajaus u. 
lapkričio mėn. 29 d. 
pietus.

Skyriaus vaidyba kviečia 
visus rock f ordiečius padėti ši 
vajų pravesti Savo darbu, au
ka, ar dalyvavimu jūs prisidė
site prie šio vajaus pasiseki
mo. Prie vajaus darbo ar pie
tų stalo, atlisil dėl vargšų so_ 
vo pareigą.

BALFo >eimui kuris ivvks 
Detroite, spalio 21 d., nutarta 
pasiųsti sveikinimą ir auką.

Itockf ordinis

Tautffia pigiausiomis kainomis. SLA neiefiko pelno, Da
na patarnauja tik savišalpos pasMndn. *

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai 
Suiivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

<LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdriuda: ui 
$1,000 apdraudoe rūmą temoka tik $3.00 metama.

8LA — kuopu vyra visoje lietuviu kolonijoje. Kreipkitės 
1 mvo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Juma 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

-... - ...... .

INSURLI

HOMEOWNERS POLICYMutual Federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




