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PARYŽIUJ ĮMETĖ GRANATĄ I ŽYDŲ 
, LANKOMĄ KOŠER RESTORANĄ

REVOLVERIAIS NUŠOVĖ ŠEŠIS ŽYDUS IR SUNKIAI 
SUŽEIDĖ 22 ATĖJUSIUS PAPIETAUTI

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Pirmadienio >. vidurdienį, ■ pietų 
rųetu, kai pagarsėjęs Goldblato 
košer restoranas buvo apypil
nis; nepažįstami žmonės įėjo į 
vidų, paleido galingą granatą ir 
revolveriais pradėjo šaudyti į 
pietją atėjusius žmones bei res- 
toraflo tarnautojus. ' 
^ Restoranas yra senas, stovi 
pačiame miesto centre, Bastili
jos aikštėje, visai netoli miesto 
savivaldybės namų. .Restoranas 
gamindavo geros mėsos (košer) 
maistą prieš karą, karo metu ir 
karui pasibaigus. Valgyti -užei
davo ne vien žydai, bet -ir šiaip 
žmonės, ’ kurie norėdavo gauti 
gerai pagamintos mėsos.

Ne tiktai paleistoji bomba, 
bet ir revolverių šūviai užmušė 
šešis restorane buvusius klien
tus, o 22 sunkiai sužeidė.. Leng- 
viau‘ sužeistiems buvo duota pir- 

. - moji pagalba. D^ugelL nenorė
jo eiti j. ligonines. . į

Dar neišaiškinti nusikaltėliai

Pirmadienio vakare nepažįs-

KEIČIASI AMERIKOS 
DARBAI IR PRAMONĖ

LOWELL, Mass. — Lowell 
miestelyje buvo pačios didžiau
sios audimo dirbtuvės. Teresė 
Aubut, eidama 16-tus metus, 
metė mokyklą ir nuėjo dirbti 
į vietos dirbtuvę. Ten dirbo jo
sios tėvas, ten visa gyvenimą 
dirbo ir josios senelis. Tėvas ir 
protėvis buvo ramūs, turėjo 
nuolatinį darbą, buvo užtikrin
tas uždarbis, todėl ir Teresė 
metė mokyklą ir pasiėmė saugų 
ir užtikrintą darbą.. „

Bet audimo pramonė keitėsi ’ 
ir pats. Lowell, pasikeitė. Audi- 

! mo pramonė silpnėjo, o atsira
do kitos pramonės šakos. Low
ell mieste 1978 metais buvo ati
daryta kompiuterių dirbtuvė. 
Teresė uždirbdavo $5,500 į me
tus audimo pramonėj. Dabar ji 
dirba kompiuterių dirbtuvėj, 
kur dirba 5,000 darbininkų. Be 
kompiuterių; jie -dirba 
reikalįngas mašinas ir tūri lt 
aukštu narna.

AFL-CIO vadovybės narys Tomas Kahn (vidury), kuriam Jungtinio pabaltiečių ko
miteto suruoštame de jure pripažinimo.60 m. sukakties minėjime, Vašingtone, liepos 

28 d. buvo įteiktas žymuo, drauge su kun. J. Prunskiii ir dr. L. Kriaučeliūnu.

tąmi asmenys patelefonavo dien- į
PAKTAS IR VĖL NORI 

KELTrAlOKESČIU?/ 
WASHINGTON, D.C. — Pat 

-Jo vadovybė ’planavo ir vėl kelti į .
sikėslntojų grupė. | mokesčius, bet susidariusios prezidento

Varkare buvo pašaukti kiti 1400 milijonų dolerių, atsargos 
laikraščiai^ 'kuriems - pasakyta, gali, neleisti kelti mokesčių, kaip 
kad žydų restoraną puolė poli- pašto vadovybė planavo, — pa- 
cijaį jau ’ žmortia Sgfupė. Ji jau reiškė pašto viršininkas Wil- 
bųvo padariusi keturis užpuoli- iiam F. Bolger, 
mus: Tai esąs grynai biznio rei- Pašto vadovybė planavo pas
kalas, vedamą tarpusavį kova, tą išnešioti ne 6 dienas, kaip da- 
Dabaętinių:ruętu vien tik, Pary-jbar daroma, bet išnešioti tik- 
žiuje yra 700r000 žydų. Iki šio tai penkias dienas, tačiau padi- 
meto jie prancūzų sostinėj lais- dėjusios piniginės atsargos ir 
vai gyveno ir niekas jų nepul- šias pakaitas atmetė, — tvirtina ja ateinantiems metams pakelti 
dinėjo.

Dabartinė vyriausybė šimpa-!
tizavo izraelitams, kai arabai ras ketvirtis turėjo 662 milijo- ‘ reikalinga valstybės reikalams
juos be pagrindo užpuldinėjo, nūs dolerių pelno, bet jis žino, sėkmingai vesti. Pirmon eilėn,
Pirmadienio vakare prez. Mite- kad dabar pajamos mažės. Jis jam reikalingi pinigai naujiems
randas užėjo į Paryžiaus sina- mano, kad metai pasibaigs su ginklams gaminti,
gogą pareikšti užuojautą ręsto- $400 milijonų atsargoms, 
rane nukentėjusiems žydams.’ 7 \ 
Gatvėje prezidentas buvo pava- pašto skyrių viršininkų pasita- bus populiarus dalykas. Jis la- 
dintas žudiku. Jis, esą, pritariąs rimą į Las Vegas, kad galėtų in- rėsi su keliais patarėjais, bet 
Izraelio žudikams, naikinan- 
tiems palestiniečius.

raščiui “Paris-Soir’^ jr pranešė, 
kad pasikėsinimą suruošė “Di
rect Action” ; šalininkai, bet po- 
litijainebuvožinoma tokia, pa- 
sikfeintojį grupe.

— Laivynas pripažino, kad 
praeitais metais, kai lėktuvas 
sudužo besileisdamas “Nimitzo” 
paviršiuje, padarė laivui didelės 
žalos., i Lakūnas neapskaičiavo 
atstumo. ' ’ '

Pašto vadovybė planavo paš-

PREZ. REAGANAS VĖL PASIRINKO 
ATLEISTĄ PATARĖJĄ NOFZIGERĮ 
PREZIDENTUI REIKIA ŽMOGAUS,AJ^GIANČK) ITL

> -KINTr GYVENTOJUS, KAD REIKIA KELTI MOKESČIUS

WASHINGTON, D.C. — Pre- Abu susitarė ir pradėjo darbą, 
zidentas Reaganas atleido' pata
rėją Lyn Nofzigerį, kai pasta
rajam nepatiko prezidento ve
dama politika ir jis pradėjo nu

daromas

šį kartą jis 
kaip

izraelitai smarkiai puolė vakarų 
Beiruto priemiesčiuose esančius 
palestiniečių apgyventus naradijams, kurie gali pulti pakš 
mus. -Palestiniečiai pask eibėj tiaiečius,:ęsan/įus.. Libano sosli-
kad žuvo 17 palestiniečiai, sū-fnėje. \ A
žeistų skaičius siekia arti 200.* Vėliau ant stogo užlipęs nil- 
Palestiniečiai skundžiasi, kad leido virvutę, prie kurios buvo

NUPLĖŠĖ AMERIKOS VĖLIAVĄ 
IŠKĖLĖ IZRAELIO VĖLIAVĄ
SIRIJOS POLICIJA NELEIDO TŪKSTANČIUI 

RĖKSNIŲ ĮSIVERŽTI Į AMBASADĄ
DAMASKAS, Sirija. — Tūks-Ameriką ir prieš JAV diploma- 

tanlis rėksnių, labai griežtai nu- tą Habibą. kuris stengiasi išvež- 
siteikusių prieš Sirijos sostinė-į ti palestiniečius iš Beiruto ir 
je esančią Amerikos ambasadą, apgyvendinti kitose valstybėse, 
rinkosi prie, jos, bet Sirijos su- Sūkautojui išplūdo P. Habibą, 
stiprinta policija pastojo mi
niai kelią ir neįleido į ambasa
dos vidų.,Pradžioje prie amba
sados pasirodė tiktai keli rėks
niai. Ambasadą saugusieji poli
cininkai pajėgė pastoti jiems 
kelią ir pašaukė daugiau poli
cijos. Pradėjus rinktis dides
niam rėksniu skaičiui, atvvko 
policijos pagalba ir neleido 
įžengti į vidų.

Minioje atsirado vienas smar
kuolis, kuris prisilaikydamas 
vandentiekio vamzdžiu, užlipo 
ant ambasados slogo ir nuplėšė 
ten plevėsuojančią Amerikos 
vėliavą. Tuo tarpu minia vis 
garsiau šūkavo, amerikiečius 
vadindami žydų bernais, duo
dančiais geriausius ginklus iz-

t bandžiusį išvežti palestiniečius į 
Siriją. Triukšmautojai nenorėjo 
palestiniečių. Jiems atrodė, kad 
palestiniečiai privalajf pasilikti 
Libane, visai nekreipiami dė
mesio į Izraelio reikalJvimus.

Sirijos vyriausybė yra pasi
ruošusi atšaukti savo jėgas iš 
Libano. Ji prarado geriausius 
savo lėktuvus, kai jie susidur
davo su izraelitais. Izraelis turi 
gerus Amerikoje gamintus karo 
lėktuvus, kurie labai lengvai 
pasiveja ir numušė Sirijos lakū
nų valdomus sovietinius.Migus. 
Sirija įtikino kitas arabų vals
tybes, kad Amerikoje gaminti 
ginklai yra geresni. Sirijos ka
riai nesitraukiu iš Libano, bet 
dabar jie yra pasiruošę tą pada
ryti, nes tiktai šitokiu būdu 
gali apsaugoti Libane likusius 
savo dalinius.

Sirija tikisi gauti paramą iš 
Amerikos, todėl taip stipriai ir

“klaidas”.
Lyn Nofzigeris, pabuvęs ke

lis mėnesius be darbo ir be ge
ros algos, pareiškė, kad jo pas- 

į kutino kritika pareikšta dėl to, 
kad jis neturėjo pakankamai in
formacijos, o dabar, gavus tą 
papildomą informaciją, jis im
sis rimto darbo ir kooperacijos.

Prezidentas Reaganas planuo-

W. Bolger. I valstybės mokesčius 98.5 bill jo-
Jis tvirtina, kad šių metų ant- no dolerių. Prezidentui ši suma

puolimas buvo be jokio pagrin-{-pririšta Izraelio vėliava. Kai vė- saugo Amerikos ambasada Da
do, palestiniečiai' izraelitų ne- Įiąya binto.'užtraukta ant stogo, j maske.
puolė, bet Izraelio kariuomenės; tai ji buv.o:;iškelta ant Amerikos 
vadai tvirtina, kad Paryžiuje ambasados stulpo. Susirinkusio 
buvo puolami Paryžiaus žydai.! ji tūkstančio žmonių ar dar di- 
Žydų puolimai privalo sustoti desnė minia pradėjo organizub 
visame pasaulyje.'

Philip Habibas tarėsi 
su arabų vadais

— Teismas pripažino, kad 46 
melų karys James O’Connor, 
eidamas Nevarioj atomų sprogi
mo sargybą, gavo vėžį Dabar 
gali reikalauti atlyginimo.

JNofzigeris pirmadieni pareiš
kė, kad jis ir vėl grįžta į Bal
tuosius Rūmus, 
dirbs, paruošiant planą, 
įtikinti ^gyventojus, kad prezi-

į dentas užsimojo gerą darbą.
Pokalbis su prezidentu 

įtikino patarėją

Praeitą savaitę Lyn Nofziger 
prisidėjo prie konservatyvių res
publikonų grupės, kuriai vado
vavo Mr. Kemp. Toje grupėje 
buvo apie 20 gabių ir turtingų 

’ respublikonų, kurie gana aštriai 
kritikavo prezidentą. Ten pakal
bėjo ir Nofziger.

Šios savaitės pradžioje Nofzi
geris nustebo, kai iš Baltųjų 
Rūmų gavo kvietimą atvykti ir 
pasikalbėti. Prezidentas norėjo 
su Nofzigeriu išsikalbėti, kad 
patirtų Nofzigerio ir kitų . res 
publikonų argumenlaciją. Pa
aiškėjo, kad prez. Reaganas yra 
geresnis galvotojas. Jis įtikino 
Nofzigerį, kad tos grupės vadų 
samprotavimai krašto prie gero 
nenuves. Svarbiausia, kad pre 
zidentas įtikino Nofzigerį, kad 
jis mestų tos grupės galvojimo 
būda ir ateitu vėl dirbti Baltuo
se Rūmuose.

Prezidentas
Ižino, kad valstybės mokesčių pa-

Bolger buvo sukvietęs 2,300 kėlimas 100 bilijonų dolerių ne-

formuoti vadovybę apie dabar- visi nusisuko, nieko konkretaus 
tinj pašto finansinį stovį ir duo- pasiūlyti negali.
ti progos vadovybei pasakyti, j 
ką jie pastebėjo. Visi džiaugiasi, 
kad paštas neturi nuostolių.

— Kompiuteriai labai sudė
tingi, bet dabar išrado papras
tesnius, kuriuos lengviau pasta
tyti ir naudoti.

Nofzigeris buvo labai geras 
patarėjas rinkiminės kampani
jos laikais. Jis žeme vaikščiojo, 
prez. Cartcrį gerai pažino, jo 
metodus suprato ir įtikino Rea- 
ganą, kaip populiariai prežiden 
tą Carterį sukritikuoti.

Prezidentas priėjo išvados, 
kad Nofzigeris, jeigu pasiseks jį 
įtikinti, yra vienintelis, kuris 
populiariais argumentais įti
kins krašto gyventojų daugumą, 
kad mokesčius jiems būtinai rei
kia pakelti, 
įtikinti juos, 
jam pačiam 
naudingi.

Lyn Nofzigeris, buvęs prezi
dento politinis patarėjas, nuo 
Šių metų sausio mėnesio buvo 
atleistas, šiomis dienomis pre
zidentas ir vėl jį susirado, įtiki
no, kad jis vėl taptų prezidento 
patarėju, bet tiktai vienam klau* 
simui — mokesčių mokėjimui.

Bet svarbiausia, 
kad tie mokesčiai 
(mokėtojui) bus

tai šauklį įvairius-prieš Ameri
ką nukreiptus obalsius.

Susirinkusių rėksnių policija 
neįleido į vidų. Jie bandė per-

KALENDORfiLIS

Rugpiūčio 11:, Zuzana, Paru
tė, Jauskakiis, Nelda, Eirimas, 
Lysė.

Saulė teka 5:54, leidžiasi 7:57.
Oras giedris, gražus.

Prez. Reaganas įtikino Nof- 
zigerį. kad jis kritikuoda
mas jo finansinę politiką, 
klydo, bet jis gali būti geras 
prezidento patarėjas finan

sų klapsimais.

IZRAELIS APŠAUDĖ 
PALESTINIEČIŲ CENTRUS

BEIRUTAS, Libanas. — Visai 
kitaip į žudynes Paryžiaus res- 
tronae pažiūrėjo Izraelio kariuo
menės vadovybė. Jai įsakyta 
pulti palestiniečius už kiekvie
ną pasikėsinimą prieš izraelitus. 
Izraelitai įsiveržė į Libano te
ritoriją, kai Londone buvo sun
kiai sužeistas Izraelio ambasa
dorius. Dabar Jzraelio kariuo
menės vadovybė labai smarkiai 
bombardavo vakarų Beiruto pa
lestiniečius.

Pirmadienį Habibas pranešė 
Izraeliui ir palestiniečiams pla
na, kaip palestiniečiai bus išve
žami iš vak. Beiruto, tuo tarpu

Ambasadorius Philip Habib lipti tvorą ir atsidurti prie du- 
pirmadienį tarėsi su arabų va- rų, bet ir čia jiems buvo pado 
dais apie ruošiamus planus pa- tas kelias. Jeigu minia būtų 
lestinieciams išvežti. Pirmiau-, bandžiusi veržtis į vidų, tai at- 
sia jis gana ilgai kalbėjosi su’vykę policijos atsarginiai būvi 
Libano premjeru Vazanu, rei- j pašinuose mestis į kiemą ir su
kalą aptarė su Saudi Arabijos} imti triukšmadarius.
užsienio reikalų ministeriu F.| Ambasados viduje buvę pa- 
Bulros ir su Libano prezidentu reigūnai nelaukė, kol jie pajėgs 
Ellias Sarkis. Sekmadienį jis įsibrauti į vidų, kaip ambasados 

ynybos pareigūnai pasielgė Teherane.
Jie laiku užrakino visus doku-

Izraelis ir palestiniečiai suti- \ mcnlus’ kad j,,ks Reikalingas 
ko, kad pirmiausia i BJnila at-’la,škas ar P'^šimas nepatektų 
vyks 800 prancūzų gerai pamos-p ,^"!ada.ri:^5an?^_____
tų karių. Prancūzai bus pirmieji 
palestiniečiams apsaugoti. Vė
liau į Beirutą atvyks 8(M) Ame
rikos karių, o kiek vėliau at
vyks 400 italų karių. Jų pareiga 
bus saugoti palestiniečius, kai 
jie atiduos sunkiuosius ginklus.

Tiktai tada palestiniečiai bus 
nulydėti į Beiruto aerodromą, 
susodinti į lėktuvus ir išvežti į 
Egiptą, Siriją, Saudi Arabiją, 
Libiją ir kitas vietas. Dar yra 
visa eilė smulkmenų, kurias rei
kia aptarti su palestiniečiais.

kalbėjosi su Izraelio ; 
ministeriu Ariel šaronu

— South Bend, Ihd., prasidė
jo Paul Franklin byla už paŠo- 
vima Vernon Jordan. Jis pašo
vęs už tai, kad Jordan naktį pra
leidęs su baltaode moterimi.

— Japonijos premjeras Zen- 
ko Suzuki paskyrė didesnes su
mas krašto apsaugos reikalams; 
jena krito, o daleris pabrango.

Policija pajėgė demonstran
tus sulaikyti prie varių ir Ivo 
ros. Demonstrantai šūkavo prieš

— Antradienį aukso uncija 1 
kainavo $367.

Japonijos premjeras Zen- 
ko Suzuki padėjo didelį vainiką 
Ilicšima mieste, kur nuo ato
minės bombos žuvo 150 tūkst. 
japonų. . 41

— Argentinos kariuomenės 
vadovybė tardo visus generolus, 
admirolus ir kilus karininkus, 
kurie pralaimėjo kovas Falk- 
’ando salose.

— Korsikoje išrinktas 61 at
siuvo parlamentas. Autonomis- 
*.ai gavo liktai 8 vietas.

— Honduras valstybėje eina 
manevrai. 57 JAV kariai stebi 
luos manevrus.

Prancūzijos prezidentas Miterandas pirmadienį nuėjo 
į sinagogą pareikšti užuojautą nuo lipmbas žuvusią 
šeimoms. Gatvėje kai kas jį apšąųįį Beų\utp Ridiku;



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
SKIRTUMAI IR PANAŠU

MAI
tradicijų atsisa- nuota’ka ir juokas

kė. Ji$ kūrė religinį meną de-i mažina įtampą, leidžia primiršti

Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Ne visi vaikai tinka paveikslams traukti, 
bet šis moka nusišypsoti.

vieno staliuko.
— Reiškia, tamsta esi aktorius. 

Aš esu banko direktorius ir tu
riu prisipažintų jog per pasta
rąjį dešimetį metų nesu buvęs 
beatre.

— Nėra ko čia jums girtis — 
prabilo aktorius su šypsena. — 
Aš per daug ilgesnį laiką nebu
vau įkėlęs kojos į banką.

♦ ♦ ♦

DRAUGŲ TARPE

— Ar nemanai, kad ši skry
bėlė atitinka mano veidui?

— Puikiausia! Ji uždengia 
veik visą tavo veidą!

DAUG ĮVAIRUMO

— Turiu pripažinti, jog šiais 
laikais pasireiškia didelis mote- 
rškų skyrelių įvairumas.

— Taip, kas galva, tai skry- 
t bėlė.

JEI PADANGĖJE SKRAI
DYČIAU

Kam tų reikia išlaidų.
A. Ji4sas

Jei padangėje skraidyčiau,, 
Kitas žvaigždes užgesyčiau, 
Dėl žmonijos, dėl visų 
Sutaupyčiau išlaidų.

JIS YRA TEISĖJAS
tamstos 

Ša
tei-

Ir mėnulis per šviesus, 
Aš prisukčiau jam knatus. 
Dėl žmonijos, dėl visų, 
Būtų mažiau išlaidų.

Nors mėnulis ir šviesus, 
Laužu padengtas viršus, 
Dėl žmonijos, dėl visų. 
Jis mums daro išlaidų.

Kas ten nori nuvažiuoti,
'Reik mašinas pašmeruoti,
Dėl žmonijos, dėl visų, 
Tai begalės išlaidų.

Kad viešnage ir trumpa, 
Centų vežama našta. 
Dėl žmonijos, dėl visų, 
Daug milijonų išlaidų.

Kas mėnuliu pažiūrės, 
Vis mokesčius mokės.
Dėl žmonijos, dėl visų,

— Girdėjau, kad 
luktė ištekėjo už teisėjo, 
lykite, kuriame teisme jis 
sėjau ja?

— Jis yra ne teismo, bet 
krepšinio teisėjas. Tai.daug sun
kesnis darbas. 5

* * * . >..**

Jie sėdėjo ant suolelio ir dū
savo. Paskui ji tarė jam:

— Tai tu sakai, kad dėl ma
nęs pereini dirbti į atsiliekančią 
brigadą?

— Kad iš. pirmaujančios jį iš
varė.

— Koks skirtumas tarp kvai
lo ir protingo?

— Protingas žmogus šį skirtu
mą žino ir kitų niekada to ne
klausinėja.

— Žinai, pasirodo, Onutės vy
ras raišasl

čia priėjo Kindziulis ir tarė:
— Bet tik tada, kai vaikšto...

* * *
KALBĖTOJAS BANKETE

— Nekalbėsiu ilgai, nes turiu 
saugoti savo gerkę. Prisibijau, 
kad kas nors iš tamstų jos neper 
piaūtų.

PRAKTIŠKAS PATARIMAS
— Pasakyk man Onyt, koks 

vyras tau . geriau patiktų: bru
netas ar blondinas?

— Tiesą pasakius, tai toks,ku
ris su manim apsivestų.* *

— Įsivoizduok, gerbiamoji^ 
vakar mano vyras pabėgo sū 
namų šeimininke.

— Kokia nelaimė!
— Tikrai! Dabar sunku gauti 

--gerą namų šeimininkę. >

— Kokios moterys tau patin
ka: daug kalbančios ar priešin
gai?

— O ar būna priešingai?!❖ * *
— Negalima vėluoti į pamo

kas, — bara mokytojas mokinį.
— Mokytis niekada nevėlu!* * *
Vyriškis klausia pažįstamą:
— Kodėl toks, nuliūdęs?
— Susipažinau su labai 

žia mergina!
— Tai ko kremties?

-----Ankstesne negali atsikra
tyti!

gra-

* ♦ *
Genijus turi savo ribas. Kvai

lumas — neturi.

M®

j koruodamas bažnyčias milžiniš
ko didumo paveikslais. 14-to 
šimtmečio pabaigoje Giotto liko

. It. renesanso pirmūnu.
Giotto garbei Florencijoje

1 buvo pastatytas Giotto bokštas.
• 1917 metais Amerikoje lei-

Į džiamas meno žurnalas “The 
Art World pasmerkė impresio
nisto Renoir’o kūrinį “Mergai
tės kūnas”, girdi, esąs nežmo-

1 niškai riebus. Dabar tas kūrinys ‘ 
muziejuje laikomas kaip didžiau { 
sias Renoir’o šedevras.

O tempore,o mores! (O laikai,; 
o žmonės!) !

• Didžiausius darbus ‘pašau- » 
1 lyje atliko vergai, ne valdovai.

Don Pilotas

rūpesčius, bendrai yra geras 
vaistas į geresnę žmogaus svei
katą.

Rūpestis
nuotaika) veda
puolius (atakas)

(įtampa ir bloga 
į širdies prie- 
ir skrandžio

visai be reika-Dažnai žmogus
lo jaudinasi, nervuojasi, gadina 
savo sveikatą, kaip visi įpratę 
sakyti, dėl tokio žmogaus bū
do.

JIS GERIAUSIAI ŽINO....
Kalnuotoje Indijos provinci

joj grupė anglų inžinierių atlie
ka su pagalba komplikuotų 
instrumentų paviršiaus matavi-j 
mus. i

Jų vieksmą atidžiai seka vie
tinis senyvas ūkininkas. Pagi
lau ęis kreipiasi į darbų prižiū
rėtoją:

— Kur buvai. Tėve. Ilgai ne
simatėme.

— Buvau atostogų išvykęs į 
Michianą. Tu neturi supratimo,

venimas anoje pusėje ežero.TiK- 
tai man susuke galvą nepapras-. 
ta gatvių pynė — tikras voratin- 
kils! Eini, eini ir nueini nežnia 
kur tarp kalnų kalnelių. Eida
mas pro vieną namą, girdžiu 
Sanuoja, armonikai pritariant:

Tu pamilsi tnergužėlę,

gyventi apskritus metus gal
— Ką jūs čia veikiate, ger

biamieji?
— Bandome pravesti kelią. 

Aš esu inžinierius ir su pagalba 
tų instrumentų nustatome ke- 
lio kryptį.

gyventi apskritus metus gal ir 
neapsimoka.Tvarka ir švara pui-| 
klausia. Nakties metu policijai 
važinėja ir saugo vasarotojų ra- 
ffnybę.

— Ką daugiau galėtum papa-} 
šakoti apie savo atostogas, Tė-| šitaip! Mes nuo senų

1 laikų vartojame nuosavą prie- 
manę. Ir tai daug paprastenę. 

čiuliu nuvažiavome uogų pasi- Paleidžiame asilą ir kur jis ei- 
Prisiririkę ir prisivalgę =na> ten išpilam kelią. Mat, asilas 1 

geriausiai žino, kuri kryptis yral 
tinkamiausia. - \.

Inžinierius nusišypsojo,

ve?
—Viską pasakiau. Su savo bi-

rinkti.
irfėlynių uogų, grįžome Chica- 
gon. Ir Tau, Markuti, parvežiau 
uogų. '

— Dėkui,Tėve. Pasimatysime 
dar kur nors.

— Sudiev, Maiki.

Apskaičiuota, kad per praei-

Ir gyvensit fr mylėsit
Abu kartu.

— Pastovėjau, pasiklausiau Į 
dainavimo, Maiki. Man prisimi- ] 
nė Lietuvoje lietuvškos vaka-j 
ruškos. Kaip smagu būdavo! 1

—Vadinasi, turėjai good time,! 
Tėve.

— Taip. Patarčiau pirmą kar-} 
tą atvykusioms į Michianą, su-j 
stoti pas Steponą Karvelį. Jis.l 
kip senas gyventojas, žino kiek
vieną Michianos inčą, kiekvie
ną gyventdją, net milijonierus..

— Bet kaip surasti p. Karve
lį, kai ir <jis gyvena netoli eže
ro, o gatvių ir gatvelių daug, ku
rios sukinėjasi aplink^ kalnus ir 
kalnelius.

—Čia jau kitas klausimas. Kar
velis pasakojo, kaip trys pane-J 
lės visą naktį važinėjo po mišką’ 
ieškodamos saviškių, tiktai die
nai išaušus susirado... Ir aš bu
vau pasiklydęs. Ėjau, ėjau į ry-’ tūs meuts buvo pavogta galvijų 
tus kažkokia Ponchartain ilga už $50 milijonų dolerių Vien 
gatve per kalnus. 'Mačiau dr. 
Maciūno rezidenciją, toliau Ja
ninos Marks namas prie ežero.
Pamačiau,kad paklydau.tai nuta
riau grįžti kita gatve. Praėjau 
a. a. dr. Danilevičiaus namą ir 
vėl ratu sukinę j aus,kol suradau 
savo bičiulio, kuris mane atve
žė, namus.

— Pasivaikščiojimas tau. Tė
ve, išėjo į sveikatą. Vaikščioti 
reikia^ ypač senesniam žmogui, 
kraujo apytaka pagerėja.

— Gal ir taip. Man buvo per
daug sukarti keletą mylių lai
piojant aukštyn ir žemyn. Ma
no kardas tabalojo tarp kojų, 
net sunkus pasidarė.

— Tačiau nesigaili. Daug pa
žįstamų patikai, naujų pažinčių 
įsigijai.

— Jau antrą kartą atostogas 
turėjau Michiaixijė. Taip pati
ko,kad nė namo nenorėjau grįž
ti. Jeigu būččiau v5unas,tai tuoj 
pirkčiau vasarnamį-Koks puikus 
pasivaikščiojimas ptie ežero.Ste- 

į bi, kai saulė leidžiasi virs Chica- 
j gos. Koks vaizdas! Bet ne vh 
< siems galima ten nusipirkti ai 

pasistatyti namą. Mačiau tokilį 
namų, kur tarnai prižiūri gėles? 
laisto, pieveles piauna, o savi
ninkai kažkur gyvena, tik ret^ 
karčiais atvažiuoja pasilsėti . . J 

! Ife mums, Maiki, toks maloni^ 
1 mas.
! — Ar daug lietuviu ten cvve- 
j na, 1fevė? '
j — Labai daug. Matytum, kaip 
‘ ištaigingai viskas paruošta ir pa 

puošta gamtos gėrybėmis, bet

Missouri valstijoje buvę pavog
ta 5,000 galvijų. Banditai užpuo
la galvijus vežančius sunkveži
mius.

• Šiaurės ašigalis nuo 1931 
metų paslinko toliau į šiaurę 
500 mylių. Per metus paslenka 
apie 15 mylių.

1 Suėjo 465 metai nuo to lai
ko, kai Martynas Liuteris. įs- 
teisgė protestantišką tikėjimą. 
Po to vyko ilgos kovos dėl tiky
bos ginčų ir didžiosios Reforma
cijos pasėkoje atsirado keletas 
.skirtingų protestantiškų deno
minacijų.

• “Meden agan” graikų kal
boje reiškia nieko nėra perdaug. 
— Sokrato motto.

• Ispanų dailininkai Ignacio j 
Zualoga meno kritikų buvo la-i 
blausiai suniekintas dėl jo “vui- 
gariškos dailės”. Po kelių paro
dų. Zualoga buvo užmirštas.

• Per 17 metų Japonijoj 1,800 Į

nelį skersai Sugaru sąsiaurio,5000 
pėdų po jūros dugnu. 1983 me
tais tikimasi tunelio kasimo dar
bą užbaigti. Tunelis turės bė
gius 160 mylių greičio trauki- 
hiul. Ultramodemus tunelis tu
rės super jautrius seismografus, 
vinteliaciją ir apšvietimą. Dar-, 
bas kainuosiąs apie 2 bilijonus 
dblėrių. j

• Gidtto buvo ttalijos rene
sanso pradininkas 14 šimtmety
je. BūVo paprastas aviganis, 
piemenėlis, genijus. Pasiųstas į 
meno mokyklą, po kelių mėtų, 
jis atmetė ortodoksinį meną ir

— Na, o ką darute^ kuomet po 
ranka nėra asilo?

čiam inžinierių.

JUOKAS YRA GERIAUSIAS 
VAISTAS

Vienas Calif omi jos gydytojas 
sako, kad natūralus ir nuo šir- 
dus juokas veikia taip, kaip as
pirinas, skrandžio vaistai, ra
mintojai ir miego piliulės, 
sumaišius į vieną vietą.

Juokas sumažina rūgščių 
kį skrandyje, kurį sukelia r ūpe-, 
sčiai ir nepasisekimai, o atsilei- 
dus galite geriau miegoti.

Įtampos galvos skausmai 
tais sukeliami dėl kaklo ir 
vos muskulų (raumenų) 
spaudimo.

• Juokas atleidžia raumenis ir 
sumažina įtampą.

Per prievartą sukelta arba 
dirbtina žmogaus šypsena dar 
nepadeda nervams nuraminti.

Juokas tūri būti iš geros nuo
taikos, sukeltas humoro, išei
nančio bei kylančio asmens vi
daus.

3

kar- 
gal- 
su-

Charles Chaplinas — popu
liariausias kino artistas.

.1
Vyrai kalbasi apie savo žmo

nas:
— Pasakyk, kokia žmona ga

li padaryti vyrą laimingą?
Vienas iš jų atsakė:
— Svetima.

♦ * ♦

Širdis, kurioje gyvena daina, 
būna visad uždaryta piktumui.

£ . .z -,-

Wednesday .August— Naujienos, Ciuc^o9 * Cz



J. KLAUSEIKIS

Iš SAVOS IR SVETIMOS SPAUDOS
APIE KNYGŲ KELIĄ Į SKAITYTOJĄ 

PO RAŠYTOJŲ DRAUGUOS SUVAŽIAVIMO

E. Cinzus, Belgijoje gyvenąs šventraščio pamaldų metu, o-
rašytojas, šį pavasarį dalyvavo 
Lietuviu rašytojų d-jos narių 
suvažiavimu Cleveland, Ohio. 
Įspūdžius surašė ir davė iš
spausdinti Londone leidžiamam 
“Europa Lieluvio? laikraščiui. 
Straipsnis Ūgis. Atrodo, jog 
skaitytojams galėtų būti įdomu, 
kaip suvsžiavhiR buvo paliestas 
khygų platinimas ir kJp po su- 
važiavimo rašytojas E. Cinzas 
pasisako apie išeivijos k;vrų 
mažus tiražus.

Cituojamas E. Cinzas:
“Paminėtas ir knygų platini

mas, bet nieko dora nesugalvo
ta. Man taip ir pasiliko neaišku, 
kodėl išeivijos leidyklų tokie 
silpni tiražai. Niekaip nesuvo
kiu, kodėl nėra, sakykim, rim
tos knygų platinimo institucijos. 
Je, turim daugybę organizacijų, 
visokiausios veiklos ratų ir rate
lių, kurių vadžias tampo gudrūs 
vadai ir vadukai, o knygų pla
tinimas paliktas pono Dievo 
malonei. Gal, sakau, laikas" 
įsteigti tautinės kultūros išlai-* 
kymo pagrindo — knygos plati
nimo “organą”. Kad ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės globoje 
ir paramoje, jeigu kitaip jau 
nebesugebame. Mano galva: 
kraštų pirmininkai. turėtų ppie 
tai rimčiau pagalvoti."

Pamaldos ir akademija 
rašytojų suvažiavime 

; • . t ■

; Savo įspūdžius apie’pamaldas 
ir akademiją rašytojų suvažia
vime, gegužės 25 d. Qevelande, 
rašytojas E. Cinzas šitaip su
rašė: r .
V'SuvažiaVimaai skirtas .pamal

das atnašavo net trys kunigai: 
parapijos klebonas G. Kij aus
tas,, poetas L. Andriekus iš Niu
jorko ir Št. Yla iš Putnamo. Pa
mokslavo.. -AndrĮjekus^ Prasmin
gai ir giliai, poetiškai skaidriai, 
nukapojęs visas persi plepėjimo 
šakeles. Tie, kurie sako, kad 
maldyklon ateitų- dažniau, jeigu 
nebūtų pamokslo (ir aš taip sa
kau, nėr čia ko gintis!) šį kartą 
išvengė snaudulio. Giedojo 
“Čiurlionio” choras. Karališkai 
giedojo! • Seniai begirdėjusiam 
tikro chOro giesmių — net su
skaudo krūtinę. Jeigu sakysit, 
kad visos pamaldos vienodos — 
klysite, Klivelande buvo kito
kios: jose dalyvavo iš milžinų 
kapų prikeltas senovės lietuvis 
— pagonis vaidila Valiūnas. Da
bar tokia mada, kad ir eiliniai 
tikintieji ateina prie altoriaus 
(jeigu stalą galima vadinti alto
rium, žinoma) ir paskaito iš

Klivelande buvo kitaip: poetas 
Brazdžionis skaitė re iš švent
raščio, o savo poemos “Vaidila 
Valiūnas”. Visaip būna, bet ka
žin ar visaip reikia. Supaisysi!

Suvažiavimas baigėsi “Lite
ratūros akademija”. Negalima- 
gyventi be AKADEMIJOS! Kur 
tu, žmogili, esi matęs kurį su
buvimą be kurios akademijos?! 
Be jos, žmogeli,- kaip be marš
kinių kultūringoje draugijoje 1 
O ta akademija prasidėjo ir pa
sibaigė su nebežinia kelintą 
tūkstantį kartų paminėtu Mai
roniu ir Krėve. Žinoma, prele
gentai — B. Brazdžionis ir A. 
Gustaitis — retų sugebėjimų vy
rai, Dieve duok tokią iškalbą 
kiekvienam, bet ir jie nieko 
nauja nepasakė. Klivelande bu
vo netoli trisdešimties poetų ir 
prozininkų, kodėl tokia reta pro
ga nesuruošus tikro Literatūros 
vakaro?” 

* * * '
NELINKSMA ŽINIA 

UA. TIMES

Rugpjūčio 6 d. Los Angeles j 
Times dienrašlis išspausdino lie-1 
tuviams nelinksmą žinią, nors 
joje lietuvių tautybė nepami
nėta.

Rašoma, jog Kalifornijos uni
versiteto Long Beach skyriaus 
industrijos, inžinerijos profeso
rius, kartu su buvusiu Atlantic 

♦Richfield tarnautoju pakaltinti 
pavogimu iš tos kompanijos 
$629,000.

Profesorius Emanuel Jarasu- 
nas iki 1977 m. attikdavęs AR
GO kompanijai braižybos dar
bus, bet kompanija įsitikinusi, 
jog jai pėrbrangiai kainuoja tie 
darbai, tad nustojusi su Jara- 
sunu bizniauti;

Distrikto prokuratūros įstaiga | 
tvirtinanti,; kad buvusis ARCO! 
tarnautojas Robert J. Rippel ir 
toliau slapta siuntęs braižybos 
darbų užsakymus Jarasunui, ku
ris ) rangiai paskaitęs bei išga
vęs mokestį už visai neatliktą 
darbą (Robert J. Rippel conti
nued surreptitiously to send 
drafting work to Jarasunas, wTho 
overcharged for the work or 
was paid through phony in
voices for work not done at all).

Žinoma, teismas nuspręs, ar 
paminėti asmenys kalti. 

* * c
LINKSMA ŽINIA 

“DRAUGE”

Liepos 30 d. “Draugo” dien
raštyje išspausdintasis Br. Jo- 
delio reportažas apie frontinin-

VARPINLNKU-LIAUDININKU 
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI'

1. Mes, Letuvos Valstiečių

kų stovyklavimą, Icsangelieč^ų 
sutiktas kaip linksma žinia. Kai 
katras net telefonu man skam
bino, kad nepraleisčiau to re
portažo nepaskaitęs.

O juk tikrai puikią tiesą Br. 
Jodelis rašo: “Pirmiausia buvo 
įdomu susipažinti su galingai
siais frontininkais, kurie “valdo” 
visą Lietuvių Bendruomenę,- be 
kurių palaiminimo jokių^įįnti^ 
mų žmogus nelaimė^-b.e’fcurių 
pritarimo jokių fondų piniginės 
neatsidarys. Taigi pralaimėju
siam rinkimus lieka tik vienin
telis noras sužinoti, kur pasiėp-

i z , SIUNTINIAI Į LIETUVA I
| \ ,, KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ
i ' i’ r

Z608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787,
ė ė- - v F

Dideli* pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,
j MARIJA N0REIKIEN3 t

< SIUNTINIAI Į LIETUVA1 į
V' Cosmos Parcels Express Corp. 7~v. į

-MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' |
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mūjų atJŲrti.
2. Vaidybinės nepriklausomy

bės atkovojimą laikydami svar
biausiu mūsų tautos dabarties 
uždaviniu, mes tačiau pabrėžia
me, kad ne tik tauta turi būti 
laisva kitų tautų tarpe, bet ir 
žmogus turi būti laisvas tautine- 
• e valstybėje.

Mūsų vizijoje naujoji nepri
klausoma Lietuva bus kraštas, 
kur nebus nei dvasinės priespau 
tos, nei medžiaginio skurdo; 
kur valdžia bus žmonių renka
ma, visi piliečiai bus lygiateisiai 
ir niekas nebus išgiriamas dėl 
pasaulėžiūros, politinių pažiū
ru ar tautybės.

Mes tikime, kad kitoms tau
toms savo pavyzdžiu šviečiantis 
humaniškumas, moralinis, inte- 
^ktualinis, kūrybinis ir sociali
nės santvarkos pranašumas pa
darys mažą tarp didelių kaimy
nų kraštu atsparą ir niekad ne
nutautinamą.

Liaudininkų Sąjungos ir Varpi
ninkų atstovai, susirinkę 1982 
m. liepos 31 ir rugpjūčio 1 dieną 
Toronte, Kanadoje, po 94 metų 
nuo uVarpo” ir po 80 metų nuo 
varpininkų politinės reiškėjos— 
Lietuvių Demokratų Partijos įs
teigimo, liudijame, kad idėjos, 
paskelbtos dr. Vinco Kudirkos, 
dr. Kazio Griniaus, Povilo Vi
šinskio, Gabrielės Petkevičaitės- 
Bitės, Mykolo Sleževičiaus, Jo
no Vileišio ir daugelio kitų, se
kusių “Varpo”' steigėju pėdo
mis, tebėra gyvos tiek laisvųjų 
lietuvių tarpe, tiek ir pavergto
je Lietuvoje.
v Sveikiname vienminčius, rie-_ 
žiūrint kurioje pasaulio dalyje

ta ta galingoji atominė bomba, je begyventų, ir mintyse jungia- 
su kuria frontininkai valdo vi- mes su tais, kurie šiuos žodžius 
są pasaulį?” isgirs ar skaitys okupantų nuo

ta ta galingoji atominė bomba,

4. Su dideliu dvasios pakilimu . 
stebime, kad tautos laisvinimo j 
kova iki pat Šios dienoi yra nar
siai ir karžygiškai vedama tėvų 
šalyje. Suvažiavimas didžiuoja
si, kad šią lemtingą kovą vi
suotiniai remia ir išlaisvinimo 
viltis puoselėja viso laisvojojo 
pasaulio lietuviai ir dų organi
zacijos.

Suvažiavimo dalyviai pripa
žįsta ir džiaugiasi, kad šiai tau
tos žūtbūtinei kovai iki pat šių 
dienų sėkmingai vadovauja ir 
tautos politinę valią pasauliui 
reiškia Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, kuris dar 
žiaurios okupacijos -metais pa
jėgė apjungti visos lietuvių tau
tos politines apraiškas.

Tautos išlaisvinimo viltys ga
li būti patikėtos tik lietuvių tau
tos istoriškai dvasios didybei ir 
jos nepalaužiamam atsparu
mui.

Suvažiavimas džiaugiasi, kad 
iki šių dienų VLIKas savo veik-

Tokia yra mūsų naujos Lietu
vos vizija. Ją tokią turėjo 1919 
m. ministerio pirmininko My
kolo Sleževičiaus savanoriai, to
kios Lietuvos vaizdą matė ir tie, 
kurie žuvo už laisvės idealą ne-

lą pilnai pateisino, patikino jo

lygioje kovoje su dabartiniais 
Lietuvos pavergėjais.

Tokia Lietuva ir bus mūsų vi
suomeninio, ideologinio bei kul
tūrinio darbo ir pastangų tiks
las.

3. Stebėdami lietuvių išeivi
jos visuomeninį gyvenimą, mes 
apgailestaujame:

a) Kad tebevyksta tokie san
tykiavimo su pavergtos Lietu
vos propagandinėmis įstaigomis 
reiškiniai, kurie kenkia paverg
to krašto laisvinimo pastangoms 
ir silpnina laisvųjų lietuvių ryž
tą dabarties .metu svarbiausiai 
mūsų tautos pareigai,

b) Kad Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenėje ir' ypač JAV-bių 
Lietuvių Bendruomenės organi
zacijoje reiškiasi kryptis paneig
ti politiniai sąmoningą pliura
listinę visuomenę ir propaguoti 
nuidealintą ir beidėjinį lietuvių 
susi grupavimą. s

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).;

664 psl., vardynas. *
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ji k Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT]
ATEINA LIETUVA,

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 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
i ir patarė mums toliau stūdijuott

| 'yy-’ Kaina 125. Kieti virbeliai. Paltas $2.
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veiklos tęstinumą, pilnai patei
sino plačiasios laisvojo pasaulio 
lietuvių dosnią medžiagišką pa
ramą ir, kiek gyvenamosios kas
dienybės aplinka leido,, pilnai 
įvykdė savo įsipareigojimus tau
tai ir laisvojo pasaulio lietuvių 
visuomenei.

Apgailestaujame, kad metų 
bėgyje VLIKo veikla yra susi
laukusi puolimo ir žalingos kri
tikos. Šie užpuoliai buvo ne tik 
iš okupuoto bet ir iš savųjų 
Ypatingai piktinamės, kad VLI
Ko veiklą bei jo vadovu ir vei
kėjų pastangas bando suniekin
ti lietuvių politiniai junginiai, 
kure savo laiku yra lemiamai 
prisidė’ę prie vieningos tautos' 
politinės vadovybės sudarymo, 
jos išlakiymo ir šiandien dar 
joje dalyvauja.

5. Suvažiavimas konstatuoja, 
kad didelis politinių junginių 
skaičius VLIKe klaidingai vaiz
duoja mūsų tautos politinį pa
siskirstymą, yra labai sunkiai 
suprantamas priaugančiai kar
tai ir tuo pačiu kenkia . bendra
jai tautos laisvinimo talkai.

LVLS-ga 1963 metais patvir
tino VLIKo apsijungimo proto
kolą tik su sąlyga, kad. jame bū-
tų įrašyta, kad “VLIKas ieškos 
galimybių ir skatins giminin
goms organizacijoms jungtis 
tarpusavyje”.

Suvažavimas apgailestauja, 
kad iki šiol šis reikalas liko už
mirštas ir nieko nėra padaryta. 
Tad suvažiavimas įgalioja S-gos 
atstovus VLIKo taryboje iškelti

klausimą Ir stengtis Įgyvcn* 
VLIKo grupių susitari

mą.
6. Suvažiavimas sveikina Lie

tuvos diplomatinės ir konsuli- 
rinės tarnybos narius, atliekam 
čius svarbų darbą, siekiant Ne
priklausomos Lietuvos valsty
bes atkūrimo.

7. Pilnai pritariame principin
gai “Varpo” žurnalo krypčiai^ 
linkėdami redaktoriui, administH 
ratoriui bei bendradarbiams iš
tvermės ir prašydami rėmėjus 
bei skaitytojus nenutrūkstamos 
paramos šio dr. Vinco Kudirkos 
pradėto darbo tęsimui.

8. Suvažiavimas dėkoja vai
šingiems' Toronto bendramin- 
čiamsr..yįfattingai suvaįįąvimo 
komitetui ir p.ęĮ^inm^ųi Leo
nui Giriniui - Norvaišai, už\tas 
didžiules pastangas -ir rūpestį 
rengiant įr globojant šį suvažia
vimą bei jo dalyvius.

Suvažiavimo vardu 
Prezidiumas: Leonas

rinis - Norvaiša., pirmj, 
Jonas Daugel a f vicepin, 
Viktoras Motasis, sekrj

DAUGELIS SIEKIA 
VALDŽIOS VIRŠŪNĖS/.

Šiemet ilgametis Michigan gu
bernatorius Milliken daugiau

si 
dinti

nekandidatuoja gubernatoriaus 
pareigoms, tad į tą vietą rugpjū
čio 10 d. pirminiuose valstijos 
rinkimuose kandidatuoja net 
trys žymesnieji respublikonų 
kandidatai, tiek pat ar daugiau 
yra kandidatų iš demokratų 
pusės. ‘ , f

Jie visi televizijos programo
se vykdo aktyvią ir gausią rin
kimine agitaciją. Visi jie žada 
Michiganui ateities gyvenime 
puikiausias perspektyvas eko
nomijoje/ nedarbo sumažinime 
ir dar kriminalo gavėse sutram
dymą. Visų tų vyrų ke.lbos ir 
pažadai yra juokingi ir bever
čiai, nes nuo vienos gubernato
riaus kėdės ne viskas gyvenime 
vyksta. Jie užmiršta, ka^ yra 
valstijos seimelis ir senatas, ku-’ 
rie suka visą gyvenimo raida, 

; ' ‘ j. j-tis ~

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
® LITERATCRA, lietuviu literatūros, meno ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K, Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ff 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės Ir A. Varnu
kūrybos poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik S3,

9 DAINŲ šVENTeg LAUKUOSE, poetės, raiytojoa Ir tau
tiniu Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
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 apraly-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už S2. ,

• LIETU V išKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalanski 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės !s 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs Hekvienani 
tieturiut Leidinys ffingtmotas nuotraukomis, pabaigoje dnerirm* 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertintai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių famėlapta. Kaina M.

'9 KA LAUKIS EIME, rašytojos Petronėlės Orlntaltė* ahfr 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprffi. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik M. j ’ *rtWĮjtŲ'|

9 JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesnpra*. 
tai Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurffio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ffl.

> 8At i kTNES NOV ki.ES, M. Eoečenko kūryba, J. Valafčls 
vertimai. J06 p«t knygoje yra ’40 sąmojngų novelių. Kaina n,

Knygos gaunamos Naujienoje, 17** So. Habled St, Qdeftg^ 
IE 90MX. JJlsakanl p**t(, prMKJ Soi«r| p—Irvino ■aMum*
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(Tęsinys)

Juozas Pronskus

Mes matome geriausią įrodymą, fNAUJIENŲ rištinė ttdan kasdien, išnyra žefcaadicalta. 
ryto S vai ryto iki 5 vxL popiet šeštadieniui — iki U raL.

Kiekvienam lietuviui neužmirštinas 
dokumentas

Jungtinės Amerikos Valstijos pripažino nepriklauso
mą Lietuvą suverenine valstybe 1922 metų liepos 22 d. 
Valstybės departamento pareigūnai, minėdami šio pripa
žinimo 60 metų sukakti, paskelbė pripažinimo tekstą.

Pastebėjo, kad pripažinimo tekstas buvo pasirašytas 
to meto Valstybės sekretoriaus Hughes. Tuo metu JAV 
prezidentu buvo Hardingas, kuris pilniausiai pritarė Lie
tuvos pripažinimui de jure.

Štai to paskelbto pripažinimo teksto vertimas, pada
rytas ant greitųjų:.

S ."Estijos,; Latvijos fr Lietū-y osvyriausybės pa-į 
grindinių Europos tyyriausybiū’ buvo pripažintos de 
jure arba dę facto ir tvarkė savo santykius su savo 
kaimynais. -Jungtinių Valstijų vyriausybė, skelbda
ma joms savo pripažinimą, pripažįsta tų vyriausybių 
buvimo faktą jau kuri laiką, sėkmingai palaikančių 
savo teritorijoje politini ir ekonomini pastovumą.

Jungtinės Valstijos nuolat tvirtino, kad nera
mios Rusijos gyvenimo sąlygos neprivalo būti prie
žastis nišų teritorijos sumažinimui/ šitas principas 
neprivalo būti paliestas, dabartiniu metu pripažįstant 
Estiją, Latviją ir Lietuvą, kurios būvo vietos gyven
tojų nustatytos ir pripažintos”.

Amerikos pripažinimas Lietuvos de jure sukėlė di
delį džiaugsmą ne vien pačioje Lietuvoje, bet ir Ameri
koje. Kauno gyventojai, patyrę apie šį pripažinimą, gai
vališkai metėsi į gatves ir suruošė didelę manifestaciją. 
Šaukdami "valiojie savo rankomis nešė Amerikos at
stovus.

Lietuviai žinojo, kad Amerika buvo galinga valstybė. 
Jiems taip pat buvo aišku, kad Amerika taip lengvai ne- 
kaitalioja savo nutarimų. Šitas paskutinis paragrafas 
buvo paskelbtas tiktai tais sumetimais, kad Jungtinės 
Amerikos Valstijos turėjo pasirašiusios sutartį su Ru
sija. kad karo eigoje arba jo pabaigoje Amerika nelies 
Rusijos teritorijos. Bet šiuo atveju rusai buvo pagrobę 
Lietuvos valstybę ir pavergę Lietuvos gyventojus. Tuo

A. Pleškys

Lietuvos inkorporacijai SovietųS-gą 
istorijos ir teisės požiūriu

(Prof. dr. Aleksandro Štromo paskaita)
(Tęsinys)

Aš jau minėjau Vitkauską, kur pagal jo įsa
kymą Lietuvos kariuomenei nesipriešinti ir su
tikti Sovietų kariuomenę, kaip draugišką kariuo
menę, ir visur jai patarnauti. Šis Vitkausko įsa
kymas buvo duotas net neatsiklausus ministerių 
kabineto sutikimo. Tai yra įdomus momentas. Ir 
kas įdomiausia, kad iki 1940 m. birželio 16 d. ne
užėmė visos Lietuvos teritorijos, kol nepradėjo ak
cijos apries Latviją ir Estiją. Lygiai toks pat nuo
seklumas. Tas, kas buvo padaryta su Lietuva 
birželio 14 d., šį kartą buvo padaryta kartu Lat
vijai ir Estijai birželio 16 d.

— Jau žiūrėkite, Lietuva okupuota, niekur 
nedingsite.

(Man apverčiant rekordavimo kasetę, įvyksta 
kelių sakinių praleidimas. — A.P1.)

Antras tos notos punktas buvo, kaip argu
mentas ,kad Lietuvos įstojimas į Baltijos Entan- 
’e. p?verte tą Entantę karine sutartimi, nukreip*. 
ti pi li, ^"rybų Sąjungą.

Kas ypaJ 'ga, ir visai neąišku, kokia logika 
buvo Įrodyta, k. ’ ta Baltijos Entantė nukreipta 

To- yhu Sąj nga. Gal tuo. kad kai tik Lie

kokie yra Jy tikslai iš paflaugu- 
viečių pavyzdžio, kurie buvo ap 
krikštyti ir nuvesti į Vergiją, ir 
jų sūnūs ir dukterys, atplėšti 
nuo rėvų, yra išsiųsti tTž vande
nų į amžiną vergtą į svetimus 
kraštus. Mes žūsiine šiandien ar 
.y toj, tačiau niekuomet nepa
tirsime vergijos. Gyvensime ar 
mirsime, bet laisvi. £š niekada 
nepadėsiu šio kardo, ligi pasku
tinis priešas bus išvytas iš mū
sų ženrų. Musu dievai yra mūsų 
stiprybė. ir tū, aukščiansirs d:e- 
vz Perkūne, kuris sukūrei šį pa
saulį ir davei žmonėms gyvybę, 
■aisvę ir nepriklausomybę, su
eik munYs palvaros Šioje didžio
je kovoje ir leisk mums ’?šlai- 
;yti mūsij nepriklausomybę ir 
.aisvę...”

siekė Kaišiadorių kapines, bet į pačius Kaišiadoris kojos 
neįkėlė. Rusų karo jėgos bandė paimti Kaišiadoris iš 
pietų pusės, bet ir čia nepajėgė užimti Kiemelių. Rūstį 
raiti žvalgai pasiekė Kiemelių ežerą, bet pačių Kiemelių 
nepajėgė paimti. Kaip Kaišiadoryse, taip ir Kiemeliuose 
susiorganizavo gyventojai, ištraukė ginklus ir pastojo 
kelią artėjantiems rusams.

Rusai pasiekė Strošūnų girias ir artėjo prie Žiež
marių. Jie pasiekė Žiežmarių kapinaites, bet vietos gy
ventojai pastojo kelią ties kapinaitėm ir neįleido raudo
nosios armijos kariams įžengti į Žiežmarius. Petrauskų 
laukuose. įvyko susirėmimas su raudonarmiečiais. Ten 
buvo pakloti trys1 rasai. Jie paliko arklius'ir lavonus. Gyvi 
likusieji ra'ūdbnarpiiėčrai 'grįžo; į Strošūnų girias ir pra-’ 
dėjo trauktis'atgal.;. , ?■'

Reikia pasakyti, kad raudonarmiečiams Kaišiadory
se ir Žiežmariuose priešinosi ne tik lietuviai,’bet ir Kai
šiadoryse bei Žiežmariuose gyvenantieji rusai, lenkai,; 
nors daugumą sudarė lietuviai.

Kaišiadorių, Rečionių, Žaslių, Žiežmarių krypt'pi 
veržėsi rusai, bet besiveržiančių rusų pulkas vadinosi 
"Penktas Pskovo lietuvių pulkas”. To pulko vadais buvo 
rusai. Lietuvos gyventojai jiems pastojo kelią ir privertė 
trauktis iš Lietuvos ne tiktai Pskovo lietuvių pulką, bet 
ir visą Tuchačevskio bei Paknos vadovautą ekspediciją.

Tuometinė Kapsuko vyriausybė, patyrusi apie vy
kusį lietuvių pasipriešinimą, išgaravo, o Leninas pripa
žino Lietuvos nepriklausomybę ir taiką su vokiėČiais.

Valstybės sekretorius Hughes, paskelbdamas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos de jure pripažinimą, norėjo pasa
kyti, kad patys misai pripažino savarankiškai besitvar
kančias tirs Pabaltijo valstybes, todėl ir rusų valdžia ne
galėjo turėti jokių pretenzijų į rusų užgrobtas ir visą 
laiką išnaudotas lietuvių, latvių ir estų tautas.

Sekretorius Hughes norėjo įtikinti, rusus, kad Ame
rika nelaužo susitarirtio su rašais, be* pripažįsta nepri
klausomybę toms tautoms, kurios pajėgė pasipriešinti 
vokiečiams ir rusams, norėjusiems ir vėl tas tris tautas 
pavergti. Kitos tautos, žymiai didesnės, kaip ukrainiečiai 
ir gudai, nepajėgė raudonosios armijos jėgoms pasi
priešinti.

Įvykušičj po to žūtbūtinėj kad po Mindaugo mirties Lietu- 
kovoj, pačiam, teutonu vadui va būtų atiduota teutonų ordi- 
Vo-lkins, su pulkais narsiausių ntti. Žemaičių kunigaikštis Trai- 
šarvuotų vyčių bepuolant žemai
čių sparną, likus sužeistam į gal- nų vylius, tuo tarpu sir yi^a! <ar7 
yą ir kritus riūo aklio, teutonai1 iniją puolė teutonus P’arushyj’lr 
sumišo t ir-.,lietuviai šu' ’ -'žemai- j įsiveržė į Kulmiją. Mindaugas, 
'šiais, pasinaudoję proga, sumu- susipratęs, atsisakė nūb--kį,ik:|-.čiais, pasinaudoję proga, sumu
šė teutonus, paklodami jų 20.000 
karo lauke, išvydami juos ir jų 
talkininkus iš viso krašto ir at
imdami visą jų karo tartą.

Ta pergalė Jnešė terorą į vi
są šventąją Romos imperiją, ir 
Romos popiežius pradėjo šaukti 
iš Vsio krikščibnių pasaulio nau-
ją kryžiaus karą 'prieš Lietuvą. 
Did. kunigaikštis Mindaugas, 
manydamas išvengsiąs kraujo i 
praliejimo, priėmė krikščionybę

denis, geriau pažindamas teuto-

čionybės ir nuėjo Traideniui pa
dėti. Daja, Traidenis buvo' hu-.' 
žudytas Mindaugo Šunavfe krikš
čionies vienuolio Vaistininko, 
kuris po pasikrikštijimo gyveno 
viename slavų vienuolyne. Vals-: 
fininkas pagriebė Lietuvos val
džią ir krikščioniškas 'teroras 
paplito visoj 'šaly. Laimei, Vals-, 
tmhinkas greit buvo pašalintas,; 
netekęs gyvybės 1267 m., tuo 
baigdamas Nemuno dinastiją. ;

Gerimantas ir Traidenis visą, 
amžių kovojo su kryžiuočiais,

1252 metais, bet kryžiuočių or
dinas visai pradėjo šeiminin
kauti Lietuvoj ir pareikalavo, kardininkais, lenkais ir slavais.

1277 m. ^eserohs bkumanta 
pasiekė Kulmiją 1T padėjo suki- 
'usienis prieš kryžiuočius paąis- 
niėčiams, b,t teutonams atsi
griebus, sekamas kunigaikštis 
3uiv\das rado juos jau užėmu- 
ius visą Livoniją ir pasiekusius 
\emuno upės. Pulueras mėgino 
švadooŲ Parusnj ir suteikti le
miamą smūgį lenkams, ir jo 
rato vadas Vytenis sumušė 1300 
nėtais jungtines lenkų ir teuto- 

l lų'armijas. Teutonai susikvietė 
alką tš visos Vakarų Europos, 
vada Vytenis mirė, 1315 m., ka- 
ai Su teutonais jau tęsėsi ištisą 
liUtą metų.

Gediminas Didysis (1315-1340 
a.) sukūrė Didžiąją Lietuvą, 
uiungdamas atgal po Lietuvos 

vėliavą visas senąsias Lietuvių, 
kitų Ir Šarma tų žemes, kurio

je per 500 metų buvo įsigalėję 
.'avai. Jo narsus vadas Daveta 
yv-ržė j teutonų pavergtą Na- 
angiją, padėjo parusniečiams 
mkilti prieš kryžiuočius ir, ap
skritai, pasiekė Brandenburgo ir 
šaksonijos. Bet kryžiuočiai ir 
laidininkai, įsiveržę, pradėjo 
deginti žemaičių kraštą, ir bu
žo padaryta dvejiems metams 
arka.

Tuo tarpu Lietuva rengėsi ga
utinai -baigti su teutonais, ir 

; Daveta Vėl su 10.000 raitelių įsi
veržė į Parusnį, pasiekė Pame- 
raniją, -ir girūlių gyvenamą 
Brandenburgą, vėliau "Saksoni
ją, nešdamas terorą per 'visą 
Teutonų šalį, bet vadui mirus, 

j siųsta arinija.su Algirdu ir 1327 
^metais lietuviai vėl užtvino. Pa- 
>;i^E^’<®riahdenWrgą ir Sakso
niją, , nafleindami iš visos .Euro
pos sumobilizuotas: krikščionių 
‘gatybess Jiita dietuvių arinSja 
baigė teutonus kardininkus 
PsdauguVy, kur i -atej^ 
sukilę latviai. Jau atrodė, kad 
teutonų galybė amžiams bus Su
laužyta. Bet popiežlus'paskelbė 
naują vistfotinį kryžiaus kžrą 
prieš Lietuvą, suteikdamas kry
žiaus vyčiams visokių dangiškų 
ir žemišką malonių. .

Kad lenkai kartais n^jadėtų 
Lietuvai tamė ruošiniame ka
te, popiežius paliepė katalikui 
lenkų karaliui Vladislovui,' Ge
dimino dukters uošviui, sudary
ti su kryžiuočiais'‘su
tartį ir eiti į karą su Braūdėbur- 
gija, kurios karalius Liudvikas 
šelpė popiežiaus priešą, įrėfma- 
nijbs imperatorių. Taip apsirū
pinęs popiežius sušaukė kiy- 
žiuočianis į talką daugelį Vokie

tarpu 1922 metais patys lietuviai atėmė iš Rusijos savo 
teritorijas, nepripažino Rusijoje vykusios netvarkos, ir 
pavyzdingai ištisus ketverius metus sėkmingai su savo 
kaimynais jau tvarkė savo piliečių reikalus.

Tuometinė Lietuvos vyriausybė jau’’turėjo, pasira- f - ■ 
siusi sutartį su sovietine Rusija, kuri pripažino Lietuvos čekų karalių Joną, k iszq 
nepriklausomybę ir pripažino tos vyriausybės padarytus^ Per 301X10 krikščionių ariMjos 
susitarimus. Rusiškoji "raudonoji armija”, nekreipdama iPuolė i žemaičius žmon;ių iį. 
dėmesio į pasirašytą sutartį su Lietuva, veržėsi į Lietu- dyti‘ 
vos teritojriją, bet lietuviai pastojo kelią rusams. Rusai 
pajėgė pasiekti Kaišiadoris, užėmė Rečionių kaimą, pa-

tijos kunigaikščių, Vengriją ir

(Bus daugiau)

HRKITE JA TAUPYMO BONUS

tuva įstojo į tą Entantę, tai pradėjo leisti žurnalą 
Baltic Review trimis kalbomis: anglų, vokiečių 
ir prancūzų, bet ne rusų, kas rodo, kad tai turėjo . 
antirusišką pobūdį. Tai čia yra labai įdomi fcgikh 
šia prasme, kad jeigu žinotume, kad reikia tik ■ 
išleisti rusišką leidinį ir tada viskas btfe tvarkoj, 
tai būtų gan nebloga pasinaudoti tokia ptoga, bet 
tai buvo argumentas apkaltinti Lietuvą. Ka Lat
vijos ir Estijos valstybėmis jau tokių argument)) 
nėra, jos nebuvo apkaltintos jokiais husikalti-1 
mais. Joms tik buvo pasakyta, kad jūs tik prisi
ėmėte Lietuvą į Baltijos Santarvę-Entantę ir tuo 
pačiu sutikote tą Santarvę paversti antitarybiniu 
kariniu paktu. Tuo pačiu nusikalto! sutarčiai su 
Sovietų Sąjunga ir tuo pačiu mes jus apkaltinam, 
tuo pačiu kaltinam ir Lietuvą Ir vėi. kaip pagrin
dinis punktas, tas Baltic Review žurnalas, Lam 
išleidot tik trim kalbom. Ir čia argumentas jau 
labai mažas ir tik vienas argumentas. Lietuvai 
buvo patiekti bent keli argumentai.. Ir ultftbatn 
mo išdavoj, Latvijai ir Estijai jau nieko nėreMh 
traukti baudžiamon atsakomybėn, o tik Teikia 
įleisti kariuomenę ir pakeisti vyriausybę. Tik du 
reikalavimai. Irgi jau aišku po to, kai Lietuva 
buvo sutvarkyta, ir po to, kai jau buvo nustatyta 
per Lietuvos ministrų kabineto posėdį, nes mi
nistrų kabinetas tuiejo su Urbšiu telefono ryšį 
Maskvoj. Lietuvos atstovybėj, ir Škirpa (Lietuvos 
atstovu) Berlyne, jau buvo aišku, kad niekas nie
ko nepadės. Iš to patyrimo jau sekė, kad ir Lat
vijai ir Estijai niekas nepadės. Ir tie pasekė Lie

tuvos pavyzdžiu, lygiai taip, kaip Latvija ir Lie
tuva kad pasekė pirmuoju atveju Estijos pavyz
džiu. Taip dabar Lietuva-buvo tas pavyzdinis tai
kinys — tikslas.

Tokia buvo įvykhj USida — eiga ir aš manau, 
kad aš pasakiau gan daug apie tai. Svarbiausia, 
ką aš Tiorėjau pabrėžti, tai tą politinę liniją, kurią 
Sovietai buvo paėmę. Kai tik jie gauna kokius 
trors tarptautinio saugumo užtikrinimus, kad ga- 
litna pjauti'į visas sutartis ir daryti ką nori, ir 
Jėigū Vokiečiai arba kita didesnė galybė prieš tai 
nieko neturi, tai tada Sovietai, nesiskaitydami su 
jų pačių pasirašytomis sutartimis ir pasižadėji
mais, daro tai, kas jiems patinka ir naudinga ir 

■ kas tik įmanoma. Logiška ar nelogiška, kad tik 
Įtr^riebti tai, kas nesaugiai guli, arba nesaugoja
ma kitų.

C?a labai charakteringas faktas, kad šitame 
tarptautiniame karo sąjungų sudarymo išvadoje, 
Baltijos valstybių Skintas išsisprendė. Kas toliau 
vyko, visi jftnb.

Toliau ėjo viebas po kito liaudies vyriausybės 
(«iktai. Svaigiausias iŠ jų buvo įforminantis rin 
kimų paskelbimus į seimus ,arba į valstybinę dū
mą Estijos atveju. Falsifikuoti rinkimai, falsifi
kuotas balsavimast inkorporacija. Viskas buvo 

(baigta, visas scertarius buvd'pagal vieną nedidelę' 
gaidelę išrašytas ir trys emisarai: Dekanozovas 

■Kaune, Višinskis Latvijoje, Ždanovas Estijoje 
[visą tai koordinavo. Ir rugpjūčio 3-6 dienomis 
visos trys respublikos Sovietų S gos aukščiausios

tarybos maloningu nutarimu būto priimtos, joms 
pačioms prašant, į Sovietų S-gos sąstatą. Tai tūb
ini užsibaigė šita istorinė situacija. -
BALTIJOS VALSTYBIŲ ĮJUNGIMAS J SOVIE

TŲ SĄJUNGĄ TEISINIU POŽIŪRIU
Dabar aš norėčiau pereiti, šiek tiek, prie tų 

pačių įvykių iš teisinės pozicijos. Anksčiau čia aš 
pažiūrėjau istoriko akimis, tam tikrtrs šių Įvykių 
interpretacijos iš britų istorikų pusės ir panašiai.

Iš teisinės pusės aūrint, aišku, kad visa tai, 
kas buvo padaryta Suomijai, bmpriešinga kiek
vienai raidei tų stfritarihrų, ’sa kuriais Sovie
tų Sąjunga buvo susirišusi Baltins valstybių at- 

' žvilgiu. Dabar pažvelkime, kokie tie pagrindiniai 
(susitarimai, kurie rišo Sovietų Sąjungą, tarptau
tine pflašifiė. iu BhJfijos valstybėmis.

Pftlhas, tii btrvo talkos sutartys, kurios buvo 
sudarytos 1919 m. su Estija, 1920 m. su Lietuva 
ir Latvija. Pagal tas sutartis, Sovietų Sąjurtga 
pripažino Baltijos valstybių suverenumą, jų vals
tybių stem? rtebečtattanmą. Pasižadėjo nenaudoti 

| jokių agi^syvių ^rmU prieš tets valstybes. Lygiai 
taip pat pasižadėjo ir anos valstybės Sovietų Są
jungos atžvilgiu. Taip pat buvo nustatyta taikos 
ir geros kaimynystės principai, tūrį vyrauti stn- 
tykhmše tarp Šteų bailybių. Ir matčnhė. kad tie 
nWcuiuopanaikinti sutarties aktai buvo grubiai 
pažeisti kiekviename jų punkte.

(Bus daugiau)
——• - . .... ■ ■■ ■ i-MžėSlBA
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R. VILIAUS

vakarų vėjai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

OR. PAUL V. DARG1S
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

PROBATION PLĖŠIKAMS

«/r»kt»dws

YALANDO& 1—8 darbo dienom!* k

T»U Ml-W arba Ml-Vt?

TEL. 233-8553 
Service 8554506, Page 06058 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Dr. Jonas F. Mažeika
DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikriną a kist Priteik n akinius 

ir “contact lenses”.

Prieš savaitę du jaunuliai, Į 
18-20 metų,, apiplėšė “Nidos” ' 
restoraną, kirpyklą, 71-oj gatvėj i 
kepyklą ir, berods, dar porą vie- I 
tovių. Būdinga, kad kepyklos 
palubėje nedidukas langelis bu- i 
vo išmuštas ir ten turėjo kopė- j 
čioms lipti ir nuleisti vaiką, ku
ris išėmė iš kasos pinigus ir lai
mingai visi iš čia paspiuko. Bet 
besiveržiant į kitą vietovę, kai
mynai iššaukė policiją ir juos 
sugavp.

Rugpiūčio 4 d. tiems vagi
liams buvo surengtas teismas, 
Juodu turėjo advokatą. Girdė
jau, “Nidos” restorano savinin
kai patiekė $700 nuostolių sx 
skaitą. Apie kitų-nuostolius ne
teko nugirsti.

Nedarbas padidėjo, darbinin
kams trūksta pinigo. Norį pasi
pinigauti, bando plėšikauti. Su
stiprinkime budėjimą!

Girdėjau, kad plėšikams bu- 
so siūloma “Probation"’, nes pir
mą kartą sugauti. Kuo baigėsi 
teismas, neteko nugirsti.

Julius

Mikas Šileikis Vienuolis

ALEKSAS AMBROSĖ

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

Žilevičius — sekr. ir J J. Her- 
Į inanaviėius. Kadangi iš to pla- 

I nn Yri O L-r, /Irnnrn'^n 1 Q

(Tęsinys)
Aukos lietuviams

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
- 2656 WEST 63rd STREET 
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

- Meilė ir liūdesys yra kilnios 
būties sąlygos. ,4' • r ?. <

Ofiso telefonas: 778-2836,
BeĖdeacilet teieU 444-5545

f L OR IDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 3371g 

TeL (8132 3214206

KNOW YOUR HEART
•* ■ *■ , < i..'* <•'

no nieko neišėjo, draugija 1913 
m. buvo priversta likviduotis. 
Akcininkams pinigai už akcijas 
buvo sugrąžinti su nuošimčiais. 
Bendrovė yra leidusi laikraštį 
“Susitelkimas Lietuviu Ameri
koje”.

Įsikūrė Pasaulio Pramones 
Darbininkų Unijos lietuvių sky
riui. Trumpai angliškai vadina
si IWW.
šiaUrinėjChicagos dalyje buvo j- 

kurtas Dr. J. Basanavičiaus Te
atrališka ir Giėdorių draugija 
kuri surengė keletą parengi
mu.

1906 m. SLA Seimas nutarė 
svarbesniems Europos laikraš- ‘ pastatyti prieglaudos namus. Bu
čiams atsišaukimą (prancūzų l rasti vietai į komisiją nuo Uli- 
kalba). Tai buvo diplomatiškas nois valstjos išrinktas 36 kuopos 
žygis, stipriais argumentais gi-, narys Fr. Golubickas. Jam pa- 
nanris lietuvių tautos reikalus' vyko surasti 276 akrų ūkį neto- 
ir teises. 1903 m. Lietuvos 32 
nr. paskelbtas to atsišaukimo 
turinys. . •

Lietuvių spauda praneša, kad 
1902 m. .buvo surinkta aukų: 
pašalpai A. A vieno $76.37; su- 
šelpimui A. Višteliaus $19.97; 
studentams §12.43; kankiniams 
$59.97; kasyklų streikininkams 
$1,864.06. IŠ viso $2,032.80. Per 
tp patį laiką knygų buvo išleis
ta 30. Amerikon atvyko 12,258 
litčūviai: 9,079 vyrai ir 3,179 
moterys.

Raštai' ministeriams
Viena JAV lietuvių organiza

cija (tur būt, Šliūpas) išsiunti
nėjo visų Europos valstybių už
sienio reikalų ministerijoms ir

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

----- -- —

j oil <L$1LLsiLj1 VLSdlS

' Chicagos ir aplinkines lietuviS- 
viškas bažnytines draugystes, 
kad ateinančiame seime minėtų 
draugysčių sąnariai neimtų jo
kio dalyvavimo nė apvaikščioja
muose, nė to seimo posėdžiuose, 
kadangi toki darbai labai daug 

■ užgautų kožno lietuvio kataliko 
širdį ir tarp mūs brolių prapla- 

j tintų schizmą.Katalikiškos drau
gystės todėl pasiliks nesutepto
mis ir kuopos vylingus užprašy- 
mus atmes. Pasirašė kun. M. 
Kriaučiūnas, kun. N. J. Luko
šius, kun. A. Skripka, kun. A. 
Peraitis ir kun. A. Ambrozai- 
tis. z

1907 m. Kova ražo: Olševskis,
Lietuvos leidėjas, nuo naujų me 
tų įveda 49 valandas darbams
per savaitę su $6,50 apmokėji- | 
mu. -1

Dr. Butkevičius pasiskelbė, | 
kad jis nori Chicagoje suorgam- į 
zuoti lietuvių ligoninę, vardu | 
Lietuvių Ligoninė. Tuo laku J. j 
J. Eilias - Eli j ožius buvo Cook | 
County komisionierius; jis pa- | 
siūlė organizatoriams veltui sa- j 
vo sklypą prie Western ir 46-tos j 
gatvės. Visuomenė šiam planui | 
nepritarė ir visas organizatorių ■ 
darbas nuėjo niekais.

Suorganizuotas urmo mėsos , 
sandėlis. Organizatoriai: K. Gu- 1 
gis, J. Varkala, Judeikis,Golum- 
bickas ir V. Paulauskas. Biznį 
varė kelis metus, bet likvidavo
si.

1908 m. Chicagos lietuvių or
ganizacijų atstovai buvo susi
rinkę į Šv. Jurgio parapijos sve
tainę apsvarstyti, kaip galima 
būtų įsigyti, nuosavą salę. Buvo 
iškilę karštų diskusijų. Pagaliau 
vienas kunigas pareiškė, kad ka 
talikiskos draugijos negali dėtis 
su laisvamanių draugijomis. Jei
gu bus būtinas reikalas, tai ka
talikiškos draugijos pačios pasi
statys sau salę. Kiek vėliau ku
nigai paskelbė rezoliuciją, drau
džiančią katalikiškam draugi
jom dėtis su laisvamanių drau
gijomis. Pasirašė šie lietuviai 
kunigai: A.Petraitis, A. Skripka, 
N. J. Lukošius, E.Steponavičius, | 
M. Kriaučiūnas ir F. B. Serafi
nas.

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

\ \

i

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

II

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
1A1 1410 So-50th Ave”Cicero* Telef. 476-2345

(Bus daugiau)

Rėčiu vandens nepasemsi.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

am«ulanso 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

O AL Y SI.

■

Ii Chicagos. Kaina $125 už akrą. 
Sumanymas neįgyvendintas.

Įsikūrė lietuvių drabužių ben
drovė Bridgeport Clothing Co. 
Inkorporuota $10,000.

Szkudas ir J.Leppa įsigijo siu
vyklą ir išbuvo kartu per keletą 
metų. Vėliau persiskyrė ir abu 
turėjo siuvyklas' atskirai. Skutas 
išbuvo šiame biznyje, kol pasi
traukė į pensiją.

H. J. Mockaus ir Dobilo ben
drovė čikagiečiams lietuviams 
rodė lietuvių svetainėse juda
muosius paveikslus.

Prieš SLA seimui įvykstant 
Chicagoje, Žvaigždėje čikagie- 
čiai kunigai paskelbė tokio turi
nio pareiškimą: Mes žemau pa-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 606501905 m.

Lietuvių kolonijos

įsikūrė akcinė bendrovė 
nyčia”, kurios tikslas buvo 
įsteigti lietuviu koloniją. Buvę 
nupirkta 3,600 akrų žemės Wis-( 
consin valstijoje. B-vės valdybą! 
sudarė: D. Cinikas — pirm., N. •

IHUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Crab Salad Served In Melon Boats

HELP ¥OUR HEARTFUND

HOP YOUR HEART

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

Direktorių

PERKRAUSTYMA1
F /\ TT T JEAN VANCE ii GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

SLOW

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

4348 Ko. CALIFORNIA AVfe.

1

iiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
1/3
1/2
IM

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 80829

VerfėĮt — Aldona Dcuku*
TnIW.2 7784544

cup mayonnaise 
teaspoon curry powder 
teaspoon sugar 
teaspoon lemon juice 
honeydew melon 
Salad greens

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Storiai WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijex 
Marquette Parka.

PETRAS BIELIŪNAS k' -............
RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, i860 banga AM, veikla sek-
aaadienfafs nuo 6 iki $:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
žinių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, damos, ir Magdčtės 
Pasaką, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina MinkaL Biznio 
reikalais kreipta j Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, f. 
Brobdway, 5a. Boston, Abas. 02127. 
rMefbnas 2484MO9. Ten frat gau- 
attmca “Naujienos”, didelis par 
rinkimas Let aviškų knygų ir Ue- 

tuvišku aovanu.
ii i ii ■— —i !■

With melons abundant now at loal markets, an exciting 
luncheon idea h Curried Cmb Melon Salad. FamBy or gUHta 
wiM enjoy the light, yet satisfying combination of delicious 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crib is sliced and tossed with crisp 
vegetables and a curry -seasoned mayonnaise dressing. The 
salad is served on peeled and quartered melon “boats” ou 
individual lettuce-lined salad plates.

Aliska King crab meat is snowy white in color with bright' 
red litriations. Fully cooked, 'with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
After defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads
1 package (6 to 8 oz.)

frozen Alaska King
_ . . eraVjų^0t tb^wed > 

i/4* etfp sliced-ceferjr
2 tablespoons chopped

ž green onion
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with c?ub mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on saladf 
plates lined with greens. Spdon crab salad onto melon. Makwi!

Leidimai — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

Apdraustu perieraustymu 
iš įva iri y atstūmę.

ANTANAS VILIMAS 
Tol. 378-1882 arba 378*5994

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*- EXCEPT WHEN HE'S 
DRIVING. NEVER-TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

THE ODDS ARE' 
AGAINST THE 
IRATE' DRIVER 

_ _ _ _ WHO- TRIES TO
GET EVEN ON YHE HIGHWAY.

HIOW DO SEATBELTS ' 
HELP TO PROTECT YOU 
m AN AUTO ACCIDENT!

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER 

LIVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST •
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AHD INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICI)

Z42< WEST 6ilth STREET REpubbc 7-1211
11(128 SOUTHWEST HIGHWAY, Pato. Hilu, HL 974-4411

Į

VASAITIS ,
K: OLympic 1-1WJ

c

TeL: LAfayeCU 1-3471

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiminiiiiiiiiniLa
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ŽEMAIČIU ANTROJI IŠVYKA
Žemaičių Kultūros klubo vai kerioti ir 

dyba sugebėjo suorganizuoti ir 
antrąją sėkmingą išvyką į Lake 
Villa, į ponios Anelės Kojak-e- 
nės gražiąją rezidenciją, prie 
plačiųjų ir žuvingų ežerų, gry
name ore, apie aštuonetą valan
dų pasidžiaugti puikia aplinka.

Žemaičiai ir jų svečiai, pri 
s’minę pirmosios išvykos malo
numus ir ponios Kojakienės vai
šingumą, paskubomis registra
vosi į šią iškylą, vos tik pada
rius spaudos ir radijo praneši
mus apie išvyką.

Keleto dienų laikotarpyje jau 
buvo prisiregistravęs pilnas au- 
tabusas, kiek tik galėjo sutal
pinti.

Didokas pavėlavusių skaičius 
buvo valdybos atsiprašyta, kad 
jau nebegalima sutalpinti, nes 
ir taip buvo papildomai padėta 
kėdės perviršiui paimti.
1 Negalėję patekti į perpildytą 
autobusą, kai kurie nutarė pri
sijungti važiuojant savomis ma
šinomis ir tuo būdu padid’nda 
mi išvykos grupę —virš pen
kiasdešimt žemaičių ir jų svečiu.

Y Nors tą rytą, rugpjūčio 4 d., 
iš ryto gerokai lijo, bet tvirta- 
valiai žemaičiai nepabūgo lie
taus ir nuvyko jau rado, kad iš
gąsdintas lietus jau bedumia 
rytų kryptimi, palikdamas gra
žia saulėta diena išvvkos daly
viams džiūgauti.

Praslinkus pusantrai valandai 
kelionėj, atvykę į virš minėtą 
.vietą, kaip bitės iš avilio lipom 
iš autobuso, tarytum medaus 
ieškoti: kas maudytis, kas meš-

«žjis, kiti dar gražesni. Ktlįų san
kryžos, iš vedžiotos gatvės. Tra- *

šiaip pavaiktšinėti fikas neišpasakylai d (Llis. 
medžių pavėsyje, o kai kurie 
nuvyko svetainės bare dulkėms tautinę vėliavėlę — tai ženklas 
nuskalauti.

Po poros valandų, šeimininkė 
su savo pagelbininkėmis pra
dėjo ruoštis pietums. Seiminin
kės pagelbininkės ir p. V. Palu- 
beckas pradėjo nešti įvairų 
maistą, tarytum nenutraukiamu 
konvejeriu: Saločius, agurkus, 
karštą kumpį, duoną — juodą 
ir britą, sviestą, toliau barščių 
sriubą, gardų kugelį, dešras su 
kopūstais, keptus viščiukus, py
ragaičius, tortą, na, ir stiprios 
kavutės pietų užbaigai.

Dalyvių tarpe buvo girdima Į 
besijuokiant 
pija 
puotos? ’ j šakius. Mėgėjai šoka. Klegesys

Pavalgę gardžius pietus, ir visoje salėje ir lauke. Protar-. 
vėl išsiskirstėm po plačią po- * piais ir dainą užtraukia.
nios Anelės ręzidenciją. Vieni j Išvakarėse Chicagoje per tris 
nuėjo ir vėl maudytis, g kiti valandas prilijo colius. Apšė-f 
meškerioti. Vienas iš meškerio- mė Leismontus, kai kurias gal-Į 
tojų — p. Kernagis su maža mes- • ves. Sekmadienį - puikiausias ( 
kere traukė dideles ir mažas žu- f oras, virš 80°. Su padengtais 
les, kuriomis pripildė apie pusę I stalais 
didoko kibiro.

Su daina atvykom ir su daina Besivaišindami, prie ’ stalų ir
dainą užtraukdavo. Maloni nuo-

Kaip ir praeityje, taip ir da- taika. Čia sodas, matomai, purš- 
bar, ponia Kojakienė važiuojam kinąmas nuo kenkėjų, nes vai-Į rauską ir nuvežė mūsų sveikini-parapijos bažnyčios ant Washte-.

Po valandėlės privažiuojame

‘ sukti į p<mų čiurinskų sodybą, i 
Jau daug mašinų pristatyta? Pa-1 
šiliuką malonūs šeimininkai. * 
Sveikinamės, po to skubame 
prie padengtų stalų. Pietų lai
kas. Bikiuojanrės prie kepsnių.. 
Prisikrovę įvairių kepsnių su 
prūdais, sėdamės prie stalų ir 
vaišinamės. Ne be to, aplanko
me ir ten pat esantį barą. Pri
gužėjo daug žmonių: du auto
busai, virš 20 mašinų ir vietos 
bei apylinkės narių per 40 as-

■ menų.
Viduje P. Ruikis su akordeo- j

Ar čia nebus ko- ’ nu ir savo rūšies automatu gro- 
žemaičių vestuvinės ja lietuviškų dainų melodijas ir.

Išvakarėse Chicagoje per tris

susėdom po medžiais, i 
pavėsyje.

šešta valanda išvykom. c C

ItMuI, Zwn6 — Pardavimo^ 
UAL s STATI for sali

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATA5 • VERTIMAI.

RIAL 1 STATI FOft SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimoojimais.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £ ' "

MUTUAL FEDERAL SAVINGS <
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 1

2212 W. Cermak Road 1 Chicago, IIL TeL 847-7747

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste kldisi^r 
Dirbu ir užmiesčiuose. greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
»KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga- _ onn Arf;

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

tiems namo žemaičiams atnešė šiai sveiki./Šeimininką! ir sau į 
porą didelių dėžių alaus ir papso daržovių prisiaugina. Specialus • stiprėti, 
kelionėj troškulį nuraminti. 1

Padėkoję ir atsisveikinę, lai- gyhai. 
mingai grįžome į namučius. 

. Sekantis žemaičių susirinki
mas bus rugsėjo mėn. 15 dieną 
įprastoj vietoj. .

Juozas Skeivys

1 Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės
' ■ nariai piknikaūja

1982 m. rugpjūčio 8 d. 12 vai. kų puikią rezidenciją ir sodą
prie Marquette Parko bažnyčios 
į mokyklini autobusu prisirinko 
per 40 dalyvių. Ne visi tilpo. Ki
tas autobusas priėmė dalyvius 
iš Cicero ir Brighton Parko. Kiti 
vyko savo mašinomis. Visi vy
kome piknikauti į ponų čiurins-

St. John, Ind.
Vykome per pramoninį ir 

prekybini rajoną, gausiai apgy
vendintą. Pravažiavom fabrikus, 
prekyvietes, kukurūzų ir kitos 
augmenijos laukus. Matėm daug 
namų, mašinų. Vieni namai gra-

namelis ir šunims —.namų sar- Į Reikia pripažinti, kad šeimi
ninkai puikiai pasirengę, subr- 

Kiek pavėlavęs atvažiavo R. ganizavę talkininkus, daug dar- 
LB-nės pirmininkas dr. V. Dar- to ir lėšų įdėję pavaišinti apie 
gis. Sveikina. Plojome, sutikę 200 asmenų. Verti gilios padė- 
brangų svečią, iš tolumos atva- • kos už tą nuoširdumą, kurį visi 
žiavusįl Turėjo valdybos pasi-1 pajutom. Reikią priminti, kad 
tarimą. J 1 Chicagoj nestik suvažiavimus,

Z. Juškevičienė renka para- bet irį organizacijos banketus 
šus sveikinti ligoninėje sergantį! visuomet aplanko. .

.kan. V. Zakarauską. . .. i Pagaliau, apie 7:30 vai. vaka-
Nė nepajutom, kai priartėjo j ro, su ^aina aplėidžianre malo- 

6 vai. Platina loterijai bilietus.1 - - - • - > • ’ - - •
Didžiulis stalas, priklautas ver
tingų fantų.- Daug fantų dova
noję ponai čiurinskai. Ponas •

mus ir linkėjimus sveikti ir naw Ave., kur paims keleivius.. 
Norintieji važiuoti .registruojasi 
BALFo įstaigoj — 776-7582, 
pas St. Dagį — 434-9051 ir pas 
J. Blažį — 434-3419.

Juozas Skeivys ;

ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village..

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY :
2951 West 63rd Street

JAU ATSPAUSDINTA I

nius šeimininkus. Solistė ponia 
Ankienė autobuse įsijungė į. 
dainas ir nepajutome, kaip pa-

i siekėme namus.. " ’
Čaurinskas, talkinamas dr. y. j
Dargio, pravedė loteriją.

Dr. V. Dargis sveikina svečius
— vienos šeimos giminaičius, 
atvykusius iš Londono.

Nė nepajutom, kai priartėjo 
laikas rinktis į autobusus.

Beje, dr. V. Dargis vyko ap
lankyti į ligoninę kan. V. Zaka-

J. KLAUSEIKIO KNYGA

Tokios pramogos — tai pui
ki dvasinė atgaivai

f Prieš išvažiuojant, ponas čiu- 
' rinskas pranešė, kad .buvo .atvy
kęs inž. K Pocius ir kvietė da
lyvauti tautininkų piknike rug
piūčio 21 d. 1 vai. jo namuose 
Beverly Shores, Ind..

K. Paulius

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI R

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1..

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

i

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DĖMESIO
62-8C METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

Liability apdraudimas: j
kams. Kreiptis:,

A. LAURAITIS
6M5 So. ASHLAND AVI. j

4 ? ? - TeL 523-8775 - t
i

GAGE PARK APYL. SAVININ-
KAS PARDUODA 2 aukštų mū- 

• rinį namą. Apšildomas. Pirma- 
r m aukšte 3 miegami, 2-me aukš
lį te 2 miegami, ir butas rūsyjė. 
’ 64,000. Skambinti 925-7626

--- -------------------- -----1

Zarasiškių klubas
šį sekmadienį, rugpiūčio 15 d., 

Vyčių salėje, 2455 W. 47th St., 
Zarasiškių klubas rengia tradi 
cine gegužinę, vad. “Žolynę” 
kaip būdavo švenčiama Žara 
suose nepriklausomybės laikais. 
Pradžia 12 vai. ir t^sis iki su-j 
temų. Jeigu būtų lietaus, tai iš. 
sodelio galima pereiti į salę.

Kaip paprastai, taip ir šį kar
tą, būs gausu fantų laimingiem 
siems. Be gerų užkandžių, bus 
tranki muzika pasišokti. Visiems, 
patikdavo zarasiškių parengi
mai, patiks ir šis. \

Petras Blekys yra.klubo-ilga-’ 
metis pirmininkas, gabus orga-; 
nizatorius, moka svečius priimti 
ir anekdotais pavąišinti. Visi 
kviečiami atsilankyti. i

BRIGHTON PARKO; APYL. sa
vininkas parduoda 3 miegamų 
namą, uždari porčiai,' garažas. 
Arti transportacijos .ir mokyklų., 
$37,500 arba derėsimės.

Skambinti 847-1672 <

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenūe 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

REAL ESTATE —
Nuosavybės

OUT OF‘TOWN 
— kitur Fardtvhw ir Tjdgyrw-

TeL REpuHfc 7-194T
LAKE GENEVA AREA — 
RETIREMENT OR YEAR 

ROUND GETAWAY
bedroom raised ranch. 3 car 

garage. Beautifully

■ ■ . i i

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDA5, Archer Arenos,

Chicago, IIL 60632. Te!. Ya 7-5m
 ' -

PENSININKAI^ENJORAI
Lietuvių Pensininkų Sąjungos

KURIAM GALUI MOKĖTI į 
r 
r valdyba gavo du autobusus, 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS Chicagos bųrmistrės parėdymu, 
} nuvežti seiijoriis į Navy Pier, 

į ruošiamą “show”, ir‘ linksmai 
ten praleisti apie porą valandų. 
Visa tai — nemokamai.

Sekmadienį, rugpiūčio 15 d., 
10:15 vaL, abu autobusai sustos 
prie Marquette Parko lietuvių

DAUGIAU?

AUTOMOBILIUS' SUTAUPYSITE
NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

i$
I
g 4030 Archer-VI 7-1515

2 
attachedKerėtu ! —- ------ J;

F" i ijąi^įšcaped bn"l acre. 7 years

— J. Pastora, kovų, metu ži-į 
nomas Comandante Zero vardu- 
pareiškė, kad jis nepaleido sa
vo karių atsargon. Jis dabar pa
bėgo į užsienį ir veda kovą prieš 
sukomunistėjus'a N i k aragvos 
vyriausybę.

.aid* .'Central air, fireplace. Pri
vate,-setting. Also 2 story barn 
s^yle building — storage or pos
sible rentaEunit Priced to sell 
— $98,500. Call for appointment 

(414) 279-6897 ’ 
or (414) 248-8660

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

CONCENTRATED 
~ DEODORIZER 
■I is so effective 

that
2 DROPS DEODORIZE 

A SKUNK!
Just think of the odor 

problems it couid solve
.« for you . bathroom, pets, cooking, mildew, 

garbage, dtipers Cf") H A tMfOOO*TT'

Nuomos
RENTING IN GENERAL

One «.
bottle equal 

to sixteen
16 or 

ae'osor 
cans

POSTPAID
To order send check or money order to SCHMID PRODUCTS CO.. Div. of 
SCHMID LABORATORIES, INC.. Box A, Route 46 West, Little Falls, NJ 07424.

J

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

MARQUETTE PARKE išnuomojamas
5 kambariu butas, 2 miegami, šiltas 
vanduo ir duoda šilima. Pageidauja 
be vaikų ir be gyvulių. Skambinti po
6 vai. vak. 737-7397. •*

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H e r m an.. D e^ky s f 

Tel. 585-6624

M. ŠIMKUS 5 ►
Notary Public > -

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, TeL 254-745(£

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pūdomi pilietybės pra;

šymai ir kitokie blankai. į

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus., ■
Dr. A. Gus»en — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 

{vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą -88.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis,' Kietais viršeliais_:

Minkštais viršeliais, tik 
Dr. A. J. Giusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___  82.00
G*Hma taip p*t užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

84.00
83.00

f i
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių reikia

ORLAND PARKE, ^Chicagos 
priemiestyje, reikalinga lietuviš
kai kalbanti moteris vaikę prie
žiūrai. Geras atlyginimas, gali
ma gyventi vietoj. Paskambinus 
349-1911, galima susitarti dėl 
sąlygų.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 j 
2649;West 63rd Street «

Chicago, Ill. 60629

LT>f S*. HAL8TKD ST- CHICAGO, IL GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 ■ 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Are.

TeL 523-3685 (Pr.)

ADVOKATŲ DRAUGIJA
. N. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. Kedzie Ava.
Chicago, 111. 60629

Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENKASTI l<NAt JIENOS“ 
—~- •-* 

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, August 11, 19W




