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IZRAELI
ALTO METINIS

Metinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas- šaukia
mas spalio 30-31 dienomis Tau
tiniuose namuose, 6422 S. Ked
zie, Čikagoje. Suvažiavimui skP 
riamoš dvi dienos, norint pa
grindžiau aptarti. ALTo praeitų 
me.tų ir ateinančių metų darbus 
Lietuvos laisvinimo srityje. Su
važiavime bhs sudaryta nauja 

, AETo valdyba.
Besirengiant Čikagoje spalio 

30-31^ dienomis įvyksiančiam 
AETo: suvažiavimui bei iškilus 
daugiau kitų svarbesnių reikalų, 
Amerikos Lietuvių Tarybos val
dybos 'posėdis šaukiamas rug- 
piūčšo 20 d. 7 vai. 30 min/vak. 
ĄLXo būstinėje Čikagoje.

’ * * * \

APIE VLIKO PIRMININKO 
. LANKYMĄSI AUSTRALIJOJ

VLIKo pirmininko dr. K. Bo
belio, kuris yra ir Amerikos Lie
tūkiu Tarybos' garbės pirminin- 

x kas, kelionė į Australiją buvo 
labai sėkminga.. Turėjo Lietu
vai naudingų pasikalbėjimų su 
valdžios žmonėmis, Lietuvos rei
kalus plačiau iškėlė-pasikalbėji- 

- muose sii spaudos žmonėmis, 
visur buvo šiltai šultiktas vie
tos lietuvių.

' I y': ♦. * *

■ DĖL JAy GEN. KONSULO
-/llAnkymosi Pabaltijy
' Valstybės departamento’ Pa
baltijo reikalų skyriaus vadovė 
Mildred? Ą'.i Patterson atsiurrtė 
raštą 'Arneri^osy Lietuvių Tar\ - 
bos^irrriihipkiii^ dr. K. šidlaus- 
kuų atsiliepdama į jo pasiteira- 
virhą. dėl. JAV gėn. kdnsulo Le
ningrade Ints Silins lankymosi 
Lietuvoje. . * ’ ’ ’ .

Valštybės 'depaHa/riento parei
gūnė savo rašte pažymi, kad tie 
lankymaisi nepažeidžia JAV po
litinės linijos — nepripažinti 
Pabaltijo - kraštų inkorporacijos 
į Sovietų Sąjungą. JAV konsu
lato tarnautojai lankydamiesi 
panaudoja kiekvieną progą pa
žymėti tą. nepripažinimo politi
ką. Mildred A. Patterson pažy
mi, kad JAV , ambasadorius 
Maskvoje, kaip ir Jkiii aukštieji 
JAV pareigūnai, okupuotuose 
kraštuose nesilanko.

(ALTo Informacijos)

— Angolos vyriausybė priža
dėjo Amerikai ir Prancūzijai, 
kad Kubos kareiviai bus išpra
šyti iš krašto, pirma negu ten 
bus pravesti rinkimai.

— JAV kariuomenės vadai 
norėtų 8% pakelti visiems ka
riams atlyginimą, tuo tarpu' 
prezidento Reagano biudžetas 
numato 3% pakėlimą.

SUVAŽIAVIMAS

SPADOLINI SUDARYS 
NAUJĄ VYRIAUSYBĘ

ROMA, Italija. — Preziden
tas Sandro Perlini, išsikalbėjęs 
su Italijos politinių partijų va- j 
dais, vėl pakvietė krikščionį de
mokratą Giovanni, Spadolini 
naujai vyriausybei sudaryti. 
Spadolini yra katalikų veikėjas, 
bet jis iki šio meto glaudžiai ne
bendradarbiavo su krikščioni
mis demokratais. Praeitą šešta- ' 
dienį Italijos kirkšč. demokra- • 
tai nutarė glaudžiau dirbti su ! 
Spadolini. ; '

Prezidentas antradienį ilgai Į 
išsikalbėjo su"P. Dongo, dabar-j 
tiniu Italijos socialdemokratų į 
partijos vadu. Longo papasako-; 
jo prezidentui italų socialdemo
kratu poziciją planuojamų vals
tybės mokesčių reikalu.

Prezidentas Perlini yra įsiti
kinęs, kad Spadolini turėtų vėl 
sulipdyti koaliciją ir valdyti 
krašta.

INDĖNAS VEDA KOVĄ 
PRIEŠ GENEROLUS .X;

LA PAZ, Bolivija. — 40 me
tų indėnas Genaro Flores San
tos veda kovą prieš Bolivijos 
generolus ir reikalauja leisti 
krašto /žmonėms išsirinkJi par
lamentą ir'vyriausybę.

1981 metais Boliviją yalSė 
generolas Luis Garcia Meza. Jis 
įsakė kareiviams užimti vario 
kasyklas įr/suimti' streikuojan
čius darbininkus. Vario kasėjas 
Fibres^ Santos, buvo pašautas. Jis 
gulėjo ant kasyklos grindų, o 
šalia stovėjusieji, du kariai gih- 
čijosi, kuris gaus paskirtą; sumą 
už Flores Santos suėmimą. <

^Pašautas indėnas pagulėjo il
gai kasykloje. O kai nuvežė į li
goninę, tai jis jau negalėjo, val
dyti kojų. Paskui buvo perkel
tas į vieną gerą ligoninę Pran
cūzijoje, bet Flores Santos vis- 
tiek šiandien vežiojamas ratu
kais. Bolivijoje gen. Meza pats 
pasitraukė, atsistatydino ir gen. 
Toriello. Dabar kraštą valdo 
generolas Viidoso Calderon. Flo
res Santos reikalauja rinkimų ir 
demorkatijos savo _ krašte, kad 
civiliai, o ne kariškiai, tvarkytų 
Bolivijos vidaus reikalus.

— Chicago-Fest šventėje bu
vo susirinkusi didelė minia F. 
Sinatra pasiklausyti.

KALENDORELIS

Rugpiūčio 12: Klara, Laimu
tė, Maudytė, Paubaras, Ritė, 
Per kandis. . ( 

.
Saulė teka 5:56, leidžiasi 7:55.
Ori* giidraš, tiltas.

Prez.. Reaganas įtikinėja 
respublikonų partijos va

dus, kad uždėtų kraštui 
bilijoninius mokesčius 

“skoloms mokėti**.

Matosi daug lietuvaičių, afganistaniečių, ukrainiečių.
4 (Jono Tričio nuotrauka)*

PADĖTI JAM PAKELTI MOKESČIUS 
REAGANAS PRAŠO RESPUBLIKONUS 
ATSTOVŲ RŪMŲ UŽSIENIO KOMITETAS NAIKINA PREZI
DENTO ĮSAKIMĄ, DRAUDŽIANTI PARDUOTI STUMTUVUS 

^WASHINGTON, D.C. — Pre-jtaagaiiw turi bėdos
zidentas Reaganas*trecadienį įležrrfuįS^ūmikHų
rėjo išvažiuoti į Kaliforniją, ‘ Prezidentas Reaganas uždrau- 
bet jis nutarė dar bent vienai dė parduoti rusams plieno vamz 
dienai pasilikti Washingtone ir džiuose nat. duįjįi stūmiklių. Vi 
aptvarkyti įstatymą valstybėse sos Europos valstybės pasisakė, 
mokesčiams kelti. Jeigu prezi-’už dujas, kuriks rusai rengiasi 
dentas nesiims iniciatyvos, taiĮ plieno vamzdžiais iš Sibiro at- 
visas reikalas gali subyrėti. Pir- ’stumti į Vak. Vokietiją, Italiją 
mon eilėn jis prašė respubliko-J ir kitas vaistyki 
nūs paremti jo planus šimto bi-’tas Reaganas \ra pasiryžęs im- 
lijonų valstybės mokesčiams pa-j tis ekonominit sankcijų prieš 
kelti. Jeigu respublikonai pre-t tas valstybes, kirios Sov. Sąjun- 
zidentui nepritars, tari demokra-Įgą aprūpins tais stūmiklrais. 
tai mokesčių kėlimui priešinsis, j Antradienį Atstovų Rūmų ko-

i sumažinti mitetas, apsvaritęs padėlį Euro- 
*/ nutarė tanaikinti prezi- 

paskelbtas sank-

Prezidentas nori 
valstybės skolas, bet jis nemato ’ P°je’ nutarė 
kito kelio, kaip mažinti jas nau-Į^ento Reagano

cs, bet preziden-

PRANCŪZAI PARDUOS
GINKLUS ARGENTINAI

PARYŽIUS, Prancūzija.

BEGINĄS NORI GAUTI - 
IŠVEŽAMŲJŲ SĄRAŠĄ

SIRIJA SUTIKO PRIIMTI VAKARŲ BEIRUTO 
PALESTINIEČIUS, KITUS PRIIMS IRAKAS

JERUZALĖ, Izraelis. - Prem-. nutraukė vandenį bei elektrą, 
j:ras Menachem Beginąs antra
dienį paskelbė, kad Izraelio vy
riausybė, apsvarsčiusi diploma
to P. Habibo paruoštą planą pa
lestiniečiams išvežti iš vakarų 
Beiruto, principe tą planą pri
ėmė.

i Beginąs tiktai pastebėjo, kad 
Izraelio vyriausybė nori turėti 
palestiniečių sąrašą su nurody
mais, kur kas išvežamas. Toks 
sąrašas turės būti padarytas, 
neš joks lėktuvas nepriims ke
leivių, neturėdamas jų sąrašo. 
Bet iš antros pusės, Izraeliui tas 
sąrašas nėra būtinas. Svarbu, 
;kad palys atkakliausieji kovoto-

““ [jai būtų išvežti iš Libano, o Li
bano vyriausybė galėtų kraštą 
valdyti. Dabartiniu metu Liba
no vyriausybė yra bejėgė. Pa-

. ^lestiniečiai turi savo kanuoles 
savo rankines granatas, gali pa-

’ į naudoti kulkosvaidžius prieš Iz
raelio lėktuvus/turi kulkosvaf

Troškulys ir alkis kankina ne 
tik palestiniečius, bet ir vietos 
gyventojus libaniečius.

Izraelio premjeras pareiškė, 
kad Izraelis nenustatė laiko pa
lestiniečiams išvažiuoti. Izraelis 
nori, kad palestiniečiai išva
žiuotų greičiau, tada ir izraeli
tai galės iš Libano pasitraukti.

Izraelitai mano, kad dauguma 
palestiniečių išvažiuos j Siriją, 
bet dalis vadų nori pasiekti Sau
di Arabiją.

Prancūzai sutiko permesti į 
Beirutą 8(X) savo apmokytų ka
rių. Kada bus nustatyta saugi 
zona palestiniečiams, tai pasta
rieji atiduos prancūzams sun
kiuosius ginklus. Palestiniečiai 
nenori važiuoti j Egiptą, nes 
bijo Egipto kariuomenės.

Pranlūzų vyriausybė paskelbė, i 
kad nuo šios dienos ji ir vėl par
davinės ginklus Argentinos vy-| 

ėj0,;kara3. tarp 
įpenimos ir ai pran u- kreklus-įvairios amuni-

ca. buvo sustabdę ginklu par- . Buv^susirėmimų su Li
dai imą Aj genimai. fbano vyriausybe. Palestiniečių

; Argentinai, pirmon eilėn rūpi užpuolimai., šiek tiek aprimo, 
lėktuvai, kuriuos Argentiną^ . visos .įibano politinės gru- 
naudojo Falklando salų kovose, ^pės sudaf^yi^ną krašto vyriau 
Prieš menesį Argentines aviaci-.sybę ir organizuotai pradėji 
jos ministeris pareiškė, kad Ar- siekti savarankiškos, nuo kitų 
gentina netrukus gaus lėkiu- nepriklausomos vyriausybės, 
vus. Kai kas manė, kad tuos lėk-j Ambasadorius .liabib tarėsi si 
tuvus pristatys Sov. Sąjunga, palestiniečių įvadais, kurie ik 
Dabar aiškėja, kad lėktuvai jau šio meto jyeųge dairyti pažadi 
buvo užsakyti Prancūzijoje. {apie išvažiavimą, bet kai įsiti- 

Britai pareiškė protestą dėl kino, kad Izraelitai yra pasiry 
šio prancūzų žingsnio, bet pran- žę išnaikinti,• apsuptus paiesli 
cūzų užsienio reikalų ministeris niečius,t.taj jie suliko išvažiuot' 
pareiškė, kad konfliktas dėl'iš Beiruto. Saudi Arabija ir1 dijas. Jeigu vis)s didžiosios Eu- n „ . , , . , . . .Prezidentas,I F v|balklando salų jau baigtas rr Egiptas buvo 'pasižadėję įleisijais mokesčiais. Prezidentas, dijas. Jeigu visos didžiosios 

uždedamas bilijonus mokesčių,j roPos valstybes pasisakėUAUCU^lllun UHIjVllUiJ 1 »1 VAvOVA kly | 

jų nenori net mokesčiais vadin-J P’ieno 
ti. Jis siūlo 
čius vadinti 
vardais.

LAKŪNA1 NENUVALĖ 
LEDŲ NUO SPARNŲ

WASHINGTON, D.C.— Ant- 
radienį federalinė komisija pa
skelbė, kad įių melų sausio 
13 dieną keleivinio lėktuvo 
Boeing 737 nelaimė įvyko dėl 
lakūno ir kapitono neapsižiūrė
jimo. Lėktuvas iš Washingtono 
turėjo skristi į Tampą, Floridą. 
Sparnai buvo apledėję ir ap
snigti. Kapitonas turėjo pirma 
Įsakyti nuvalyti ledus, o vėliau 
bandyti kilti, bet jis to nepa
darė.

Kapitonas, pradėjęs kelięnę, 
malė pavojaus ženklus. Jis tu
rėjo tuojau nutupdyti lėktuvą, 
bet jis panaudojo daugiau ener
gijos, manydamas, kad lėktu
vas pakils ir galės skristi. Lėk
tuvas nepajėgė pakilti ir pama
žu, dėl perdidelio svorio, leidosi 
žemyn. Lėktuvo sparnas užkabi
no vieną tiltą, palietė kelis auto
mobilius, o vėliau nėrė į Poto
mac upe. 78 žmonės neteko gy
vybės, tik 6 išsigelbėjo.

‘ uz 
ų pravedimą. ir 

s „iuk«-į- /avimą rusams,
ar kitais prezidento Reagano sankci- 

įjos bus menkavertės; jos tiktai 
(sugadins europečių nuotaikas ir 
•juos nuteiks prieš Ameriką.
| 22 komiteto nariai pasisakė

uždedamus mokes-’dujų stūmiklių 
skolomis L. ____

mokėti vals
tybės skolas

Prezidentui pavyko įtikinti! P™eš prezidentė sankcijas, o 11

Nori

nėra jokios prasmės nepardavi- dalį palestiniečių, bet tuo tarpu 
nėti ginklų-Argentinai. Prancū- patys palestiniečiai dar nenor 
zai buvo sulaikę Argentinai la- taip skubiai išvažiuoti. Izraeli- 
bai reikalingus devynis Elen- tams apsupus V. Beirutą, pales
dard sprausminius lėktuvus.

Prancūzai parduos 
ir lengvus tankus

Kada buvo paskelbtas Euro-
Lyn Nofzigerį, bet jam buvo' nar'U pasisakė už prezidento pa- pos Bendrosios Rinkos valstybių
sunkiau aiškintis su patyrusiai skirias sankcijas.
finansininku Kemp. Jis nurodė,j Valstybės sekretorius prsšė 
kad prezidentas ne skolas mo
ka, bet rengiasi išleisti bilijoni- 
licr* oumac xvvvz v .

gu prezidentas apkraus krašto I 
gyventojus naujais mokesčiais,! 
o surinktus pinigus sunaudosi 
moderniems ginklams gaminti, Į

embargo Argentinos ginklams, 
I tai prancūzų vyriausybė pareiš- 

komitetą palikti prezidento pa 1 kė, kad embargo pasibaigus, 
skirtas sankcijas, bet komiteto tai bus atstalyli britų ii Argen-

nes sumas krašto apsaugai. Jei-!nariai nepaklausė sekretoriaus, linos diplomatiniai ir prekybi-

FORDAS UŽDARO KETU
RIAS DIRBTUVES

JOIIANNESBURG, P. Afrika.
tai krašto finansiniai reikalai Į— Fordo bendrovė, čia turinti
vargu ar pagerės. -keturias automobiliams statyti

Keli senatoriai nurodė prezi-į dirbtuvevs, antradienį nutarė 
dentui, kad jis, apkraudamas. jas uždaryti. Uždarymo priežas 
kraštą dar didesniais mokes- tis — nesibaigiąs streikas, 
čiais, pakenks respublikonams.
Prezidentas atsakė, kad svar-ldirbtuvės vra Amerikos Fordo?’ . . kbesniems reikalams vadovauja’bendrovės daliniai. Amerikoje! 
prezidentas, o ne paskiri parti-j pagaminamos Fordo automobi- 
jos nariai. Prezidentas respubli-J lių dalys. Pagamintas dalis nu- 
konams priminė, kad. jis vado-j gabena į Port Elizabeth, kur 
vauja, o Jie privalo su juo bend- dirba apie 5,000 darbininkų. Ki 
radarbiauti arba trauktis į šalį. I ta Fordo dirbtuvė buvo Ncave 

Atstovas Henry J. Hyde pask-j vietovėje.
sakė prieš mokesčių kėlimą, bet) Darbininkai pareikalavo labai 
jis negali ramiar^urtti į nuo-‘jau didelių algų. Dirbtuvės ve- 
latinj lindimą į vis-didesnes dėjas Fred Ferreira pasakė, kad 
skolas. Jis yra įsitikinęs, kad bendrovė negalėsianti išmokėti 
reikia ką nors daryti, ilia prita-Į tokių algų. Fordas ir šiaip dar- 

L* < * t Liniukams mokėjo geras algas.

Afrikoje esančios keturios

ria prezidentui.

tiniečiai lapo bejėgiai. Izraelitą 
turi geresnius ginklus, galiu 
gesniuš šaudmenis, o dabar dar

niai santykiai.
Prancūzai atleido varžtus Ar

gentinos užsakytiems ginklams, 
bet iki šio melo britų ir Argen
tinos santykiai dar neatstatyti/ 
Argentinos vyriausybė vengia 
tų santykių, nes žino, kad bri
tai reikalaus apmokėti visus 
nuostolius. Falkland© ir South j 
Georgia salose argentiniečiai pa
darė britams daug žalos.

Bet prancūzai nelaukia, nes 
jiems rūpi kiti reikalai. Prancū
zijoje buvo užsakyta 700 trans
porto sunkvežimių ir nedidelis ’ 
kiekis lengvų tankų. Prancūzai 
laukia atnaujinti derybas ir pra- 

i dėti išsiuntinėti tuos užsakytus 
ginklus.

Bet blogiausia, kad sudėstytojai 
paskelbė streiką ir išsivaikščio
jo. Vadovybei nieko kito nebe
liko, kaip dirbtuves uždaryti.

Eureka
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Kuršių mariose

Rockįordietis

Cold war.
politinės

savi

MEET THE CHALLENGE!tokiu

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NAT! W\L GUARD

komisijos 
preziden-

BOMBĄ ĮMETĖ 
ANTISEMITAI

don't cut in between cars 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.-. ' < '

da, patarė jo
Amerikos.. Ta

Buvo pa 
kad krašto pre

sui ienos, Ch.ica/0

KENIJOJE ŽUVO 145 
’ MAIŠTININKAI.

LT VO U DRIVE *

LAi

Chicago, IL
— 434-2265.

— A. Kuse-

■akahift army without proper tkxhing, 
■at nearly enough food. and ihort on 
jflBMSMjntlOft. *’ jį

TRADKSMS MĖLYNIŲ 
’-FESTIVALIS

1982 m. Š. AMERIKOS LIETU
VIŲ LAUKO TENlSO-PLRME- 

NYBĖS

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTFS OH " r

VYŠNIŲ DERLIUS UŽSI
BAIGĖ

gaunasi atvirkšti rezultatai. 
Prieš pusantrų metų Chicagoje 
už skaitymui akinius mokėjau 
truputį virš 60 dolerių, Tačiau 
čia, South Haven, už paprastus 
akiniams rėmus skaito 40 dole
rių ir už stiklus į juos— 80 dole
riu. Viso už juos 120 aoienų. Dar 
prie to reikia pridėti daktaro 
akių egzaminam ją, 35 dolerius. 
Čia jau nėra irifkaeija, bet tik-

atskaita. Žuvo 145, bet šiame 
skaičiuje yra keli, norėjusieji 
perversmo metu pasinaudoti 
svetiniu turtu. Jiems buvo su
ruošti skubūs teismai.

Oficialų pranešimą spaudos 
atstovams padarė M. Bosre, di
džiausios parlamento 
partijos sekretorius.

Šiame parlamento 
posėdyje dalyvavo ir 
tas Daniel arap Moi, kuris papa
sakojo, kaip jis palaikė ryšius 
su kariuomenės vadais.

Rugpiūčio 2 dieną buvo atida
rytas naujas 4- linijų kelias, ei
nantis iš pietų Ęockfordo ligi 
64 kelio. Įvažiavimas į šį kelią 
yra is U.S 20 Ęypass prie ryti
ni pusės Alpaine. Atidarymo 
iškilmėse daiyvcavo Gov. J. 
Thompson ir kiti valdžios parei
gūnai.

Iškilmės įvyko ant naujai pa
statyto Kishwaukee upės tilto, 
ši upė, kuri teka pro Lietuviu 
(tark Lithuanian) Parką, pasi
puošė gražiu, aukštai iškeltu 
tiltu, kuris yra netoli parko.

Gamtovaizdis, stebint nuo šio 
tilto.
Apačioj e. tilto, kaip; gyvatė, pas
kendusi žalumynuose, vingiųo- 
jasi Kishwaukee

buvo
musu

— Teisėjas, nubaudęs Pietų 
Korėjos evangelistą Sun ’Myung 
Moon kalėjimu ir pinigine bau- 

nędeportuoti iš 
b3?n jau dTde

- Programa: Vyrų^jC^netas, 
Vyrų B vienetas, ,Vym Senjorų 
(45 m."ir"* vyfėšdių|^Menętas, 
Jaunių (18 ir jaunesnių)■' viene
tas, Mergaičių (18 m. ir jaun.) 
vienetas,'Vyrų A dvejetas, Vy
rų B. dvejetas, Moterų dveje-

Kitas pa vyzdys nei kiek nege
resnes. Bankas už paprastą są- 
skaitą moka tik bet jeigu 
skobnies iš jo, tai mokėsi 16X 
Seniau American National Bank 
už iš taupymo sąskaitos išima
ma čekį nieko neskaitydavo. Vė- 
liau už tai ėmė 1 dolerį, o dabar 
jau ima po 2 dolerius. Nieko nuo 
stabaus, tai tikroji, taip vadina
ma Reaganomics.

Read label and fcUkv 
directions.
C Ei I ax. bic.. W2

dyta pašalinti 'krašto apsaugos 
ministerį, bet jiems nepavyko. 
Jis laiku gavo žinią apie ruošia
mą perversmą, turėjo progos 
imtis apsaugos priemonių. Kiti 
vyriausybės nariai nežinojo, 
kad ruošiamasi pašalinti krašto 
apsaugos ministerį.

cių savisaugos organizavimą 
Lietuvoje. Grįžus ’• Lietuvon, 
1918 m. pavasarį teko gintis nuo 
apylinkėje siautusių plėšikų ir 
nukentėti nuo beužplūstančių 
rus ;ų - bolševikų Kaune, per 
spaudą iškviestas, nebūčiau il
gai- pasilikęs, jei nebūčiau galė
jęs savo idėjas įgyvendinti”.

. — “Beje —Pūtvis pridūrė. — 
“Suomijos pavyzdys, kuri anks
čiau už mus išsilaisvino, mano 
įsitikinimus sutvirtino.Juk Suo
mijos šauliai, padėję ĮaisVę at
gauti, neišsiskirstė, o dar sti
priau organizuojasi”.

(Bus daugiau)

NAIROBI, Kenija. — šių me- 
tų rugpiūčio 1 dieną jaunesnieji 
aviacijos karininkai- pagrobė 
Svarbiausią radijo stotį ir ban
dė pagrobti valstybės įstaigas, 
bet jiems nepavyko.

Dabar nustatyta, kad sukilimo 
ir malšinimo metu žuvo 145 
maištininkai. Antradienį įvyko 
parlamento komisijos narių po
sėdis, kuriame vyriausybės na 
rių buvo duota viso perversmo

M abort on money. 1
And then the merer came. 

1mm S27.OOOjOO0 from the 
peefaeo of new Ąmencata.

p«L0e took m

Po visų iškilmių, čia pat bu- 
upė. Naujas ! vome pavaišinti kava su užkan 

kelias skrodžia derlingas lygu- I džiais. 
mas, kurio abišalėse banguoj

For constipation relief tomorrow 
reach forEX’lAX’tonight.

Ex-Lax helps reMone your system s own natural 
rhythm overnight. Gently Dependably. Tty m tonifhi 
YatTlhhfce the reMeftn the morning 
Chocolated or pills. Ex-Ląx

me Overnight Wonder'*

PARYŽIUS. Prancūzija. — 
Vidaus reikalu miųisteris Gas- 
lon Deferre antradienį pareiškė, 
kad Paryžiaus- žydų košer val
gykloje gram-tą galėjo įmesti 
tarptautinės kntisemitų grupės 
nariai. Nešertai ’ ta pati grupe 
įmetė bombai žydų įstaigą Lon
done, o kita $rupė tą patį pa
darė Vienoje.

Paryžiaus žydų vadai norėjo 
suruošti didele protesto demons
traciją prieš bombų mėtymą į 
žydų įstaigas, bet vidaus reika
lų ininisteris žydų vadus atkal
bėjo nuo tokio--protesto. Jis 
tvirtino, kad antisemitai gali 
dar vieną bombą įmesti j protes
tuojančių min ą ir padaryti dar 
daugiau žalos.

Izraelio premjeras Beginąs 
patarė organizuoti 2ydų 
^augos organizaciją, jeigu 
cija nepajėgia suvaldyti 
pasikėsintoje.

Dienraštis South Haven Dai
ly Tribune liepos 12 d. festiva
lio proga buvo išleistas mėlyna
me popieriuje.

Pavasaris praėjo be vėlyves
nių šalnų, tad ir uogų derlius 
yra gana geras, bet įos yra tru
putį brangesnės, nei praeitais: 
metais. Pačiam prisiskinant, jų 
kaina labai nevienoda: nuo 35 
iki 60.centų svaras.

Lietuviai ir kiti žmonės jų pri- 
siskynę, dažnai užsaldo šaldy
tuvuose ir jų dažnas užtenka 
net iki sekančios vasaros mėly
nių derliaus.

South Haven yra vadinamas’ 
tautine mėlynių sostine, nes’ 
plačioje apylinkėje auginamos 
gausiai mėlynės ir jos komerci- 
naiai auginamos, mašinomis jų 
derlius nuimamas mechaniniu 
Hudu surūšiuojamos, pakuoja
mos ir dideliais kiekiais siunčia
mos į miestus ar eksportuoja
mos į kitus kraštus.

Šiemet mėlynių festivalis vy
ko nuo liepos 14 iki 16 dienos, 
su įvairiais programų atributais 
South Haven mieste.

Klasifikacija — pagal* žaidėjo 
amžių 1982 m. rugsėjdlū d.

Dalyvauti leidžiama tik vie
name vienete; plius dvejete/

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių žaidėjams, attikusiems 
1982 m. metinę ŠALFASS nario 
registraciją. Kas dar neatlikę — 
galės tai padaryti vietoje.

Pradmės mokestis: Vyrų A, 
Vyrų B, Moterų ir Senjorų vie
netai — $6.00. Jaunių ir Mergai
čių — $4.00. Dvejetai— po $3.00 
kiekvienam žaidėjui.

Dalyvių registracija atlieka.- 
ma iki š. m. rugsėjo 15 d., pa- 
siunčiant Dalyvio Registracijos 
Lapą” kartu su pradmės mokes
čiu už vienetus/ šiuo adresu:

Mr. A. Kučeliauskas, 6636 S. 
Francisco Ave., 
60629. Tel. (323)

Čekis rašomas 
liaūskas/Tennis.

Pastaba’: Registraciją siųskit*- 
tik už vienetus. Dvejetų regist
racija bus vykdoma vietoje.’

rėjau progos jas išmąstyti. Tai 
mano filosofinių minčių dalis. 
Tad galėjau pirmai progai pasi
taikius jas ir išreikšti. Matyti, 
itspė/m tautos pasąmonėje glū
dėjusią mintį, nes Lietuvos kai
mas lengviau suprato įr priėmė 
šaulių S-go^ idėją. Tuo būdu 
Sąjunga yra visos tautos kūri-

Vyšnios šviežios ar išvirtos iš 
visų uogų yra pagirtos. Mėgsta 
jas žmonės, .mėgsta jas ir paukš
čiai, kurie jas net neprinokusias 
drąsko-nuo .medžių. Vyšnių der
lius vakariniame Michigane bu
vo nepaprastai geras. Rūkščios 
(tart) vyšnios savo raudonomis 
sulčių kupinomis uogomis* ';ta^3 
užpildę^saVo medžius, kad ne£ 
lapų nebuvo matyti, sviro že
mėn,, derliaus-kupinos -sakos. /

Vaisių uogų konservavimo 
įmonės nesiėmė visa derliu su
doroti,Had nemažai jų atliko so
duose. Pačiam prisiskinti, augin
tojai ėniė tik po 25 centus už 
svarą. Puikus buvo ir saldžių 
įvairių rūšių vyšnių derlius. Uo
gavau Casco apylinkėje ir sau
jomis braukiau uogas nuo pas
virusiu medžiu sakučiu. Tos rū
šies vyšnios kainavo tik po 45 
centus už svarą.

Geri derliai pakeliui ateina 
vynuogių, slyvų, obuolių ir 
kriaušiu.

** Nowadan. people w mS belpng Andrio Of 
Rronf ahd

to safe. deprrtJariU Savings oVfng frxxk it
* Aifienct with thė PaVfrxl PUa.

H Llnrfed Scares F
S į ± They aur *

(Tęsinys)
Man užklausus kodėl jis ne 

reaguoja į spaudoje tilpusias ne 
teisingas žimas apie LsS įkūri 
mą ir neišaiškina tikrosios įvy 
kių eigos, Pųlvis atsakė 
d mg šiais žodžiais:

“Kai kūrėme Sąjungą, 
neramūs laikai ii: niekam 
tuomet nerūpėjo to darbo pa- 
tentavimas. Natūralu, kad ra 
mesniais laikais, organizacijai 
įdavus reikšmės, ieškoma' jos 
įslsteigimu šaknų, 'lai sveikinti
nas reiškinys. Dar bus visokių 
pasisakymų, bet tiesa pamažėle 
į virių išplauks, šaulių Sąjun 
gą kūriau ne vienas. Turėjau 
daug nuoširdžių bendradarbių 
ir draugų. Laikui atėjus, jie pa
sisakys. Man pačiam nedera 
apie save rašyti, o kai klausi, 
tai pasakysiu.

į Mato Šalčiaus ir Spaudos 
Biuro vyrų šaukiamų susirinki
mą atėjau savo tikslų vedamas. 
Tikėjausi įpiršti* mintį kurti vi
sos Lietuvos mastu organizaciją 
su platesniais jau tau žinomais,' 
uždaviniais. Bet man nesisekė. 
Mat,gaisro metu tolimesnės atei
ties idėjom nesidomima. žavėjau 
si M. Šalčiaus patriotizmu ir jo 
įkarščiu, bet tuo metu jį įtikinti 
man nepavyko. Į ’ partizaniško 
laikino pobūdžio šaulių skyriaus 
rėmus mano sumanymas netil
po. Vulgariai sakant, mano koja 
netilpo j M. šalčiaus pasiūtą 
batą. Teko siūdintis naują batą, 
atseit, steigti savarankišką ąKau 
no šaulių vienetą. Bet neteisin
ga butų nuneigti M. Šalčiaus ini
ciatyvą ir jo įsteigto šaulių 
skyriaus naudą. Juk tie patys 
vyrai ir M. Šalčius dalyvavo 
Kauno šaulių būrio ir visos Są
jungos steigime. Tad jie visi yrą 
Šaulių Sąjungos kūrėjai. Už sar 
vo draugus esu tik tuo laimih-: 
gesins, kad tautos išsilaikymo 
idėjos man kilo dar prieš Didįjį 
karą. Kaimo ramybėje, kalėji
mų ir tremties vienumoje tu-laikams auštant, planavau pilie- lė bausmė.

ĘANPe pašalinti 
VENĘZUELOS MINISTRĄ

PANAMA, sostinė, 
sklidęs ganda 
zidentas Ęošas, įveltcs į kokią 
aferą su Arahosiano banku, tu
rėjo pasHraūkfT iš pateigų. Pa- 
rido, kad jį privertė atsistaty
dinti gerai organizuoja čiViliaė 
gvardija. — : — *

Dabar atėjo žibia iš Venczue- 
los, kad ir K a iš pareigų ban-

1982 m. S. A. Lietuviu Lauko 
Teniso Pirmenybės įvyks š. m. 
rugsėjo 18-19 d. d., Maikjueite 
Parko Teniso aikštėse, W. 67th 
St., & St. Louis, Chicago, Ill. 
Vykdo — Chicagos Lietuvių Te
niso Klubas.

Pradžia Registia-
rija-£^&30 AM.

Paklaustas, kaip jam tos idė
jos gimė ir susiformavo, Pūt
vės apytikriai atsakė šitaip:

‘‘Esu kovotojų ainis. Augau ir 
brendau karštų patriotų, inte
lektualų. deja, lenkų tarpe. I£ 
pat jaunystės Mintaujoje ir Vo
kietijoje, Halėje bestudijuoda
mas domėjausi tautų atgimimu 
;r jų išsilaisvinimo istorija. Ža
vėjausi šveicarų laisvės kovo
mis, jų pilietinio apsigynimo si
stema Ir čekų sakalais kurie tau 
tai gaivinti pasirinko kitokį me
todą sukardami milžinišką fizi
nio auklėjimo ir kultūros orga
nizaciją.

Kai supratau, Kad esu lietuvis 
ir nusikračiau protėvių užkrau
tos lenkiškumo naštos,visa širdi
mi palikau prie savo tautos gai
vinimo ir išsilaikymo proble
mos Gilinausi į lietuvių tautos 
praeitį. Susidomėjau jos apsigy
nimo būdais kada ant piliakal
nių gynėsi visa tauta. Nors ir 
keista bet piliakalnių- apsigyni
mo sistema mane sudomino len
kų mokslininkas Kšiyickis (Lu- 
iwik K^yvicki; 1859 — 1941). 
Betyrinėdamas. Lietuvos palia- 
kalnius. jis lankėsi pas mus ir 
mano paties žemėje, Šilo-Pavė
župyje aptiko tokį apsigynimo 
kalnelį, apylinkės žmonių vadi
namą - • ‘4Piliuku”.Tomis temomis 
rašiau 1907 metais Giedrės apy
sakoj e. Iš. ■ ištrėmimu 
besiblaškydamas
Rusiją, revoliucijos kovų metu 
Novočerkaske pats dalyvavau 
gatvių ' gyventojų suorganizuo
toje savisaugoje. Gatvių san
kryžoje budėdamas, naujiems

kukurūzų laukai. j
Gev. J. Thompson, atidaręs iš

kilmes, pažadėjo, lead jis dės pa- 
stanggas šį kelią tęsti toliau, ir į 
už mėnesio laiko galėsime nu
važiuoti ligi Rochele. Rockfor-; 
do Phantom Regiment orkest
ras sugrojo “America The Beau
tiful”, ir lėtas gražiai nuskambė
jusias melodijas.

Šis kelias, kuris buvo labai 
reikalingas pakeisti senąjį, tu
rės numerį«Illinois 51. O sena
sis pavadintas 251 numeriu.

Pvockfordo lietuviams šis ke
lias irgi turės reikšmės, ypatin
gai vykstantiems į Chicagą 64 
keliu, nes 20 mylių puožą galės 

yra nepaprastai gražus, nuvažiuoti puikiu Illinois 51 ke-



Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

MENO VERTYBIŲ SAMPRATA
Kiekvieno dailininko kūry

ba yra skirtinga. Skirtingas ir 
žiūrove žvilgsnis į meną, — ta
pybą, literatuią, muzil.ą ir pan. 
Menin nkų kūryba nėra vi^no-^ 
dos vertybės bei kokybės, vi^u 
kūryba aukšto lygio, kitų vidų-Į vo asmenišką stilių, t.y. netobu- 
tinė. Taip yra visoje 
visais laikais 
yra ir dabar.

Mes manome, kad visi menai 
turi teisę veikti ir visiems tėra. su žymia persvara, 
plati dirva kurti ir spręsti kury-! 
bos vertybę Tačiau įsivaizduo-^ 
tame pasaulyje, kaip ir tikrame 
gyvenime, yra skirtingi l?ips-? 
niai todėl, kad yra skirtingos! 
vertybės meno kūryboje. Publi-( 
ka ir meno žinovai sprendžia, 
kūrybos vertybes. j

Visi žino poetus — Dantę ir. portretai, žanras, šiuolaikinis gyj 
Šekspyrą, pažįsta kai kuriuos • venimas gamtovaizdžiai, natiur- 
kompozitoruis, pav. Mozartą ir. mortai. Matome, kad meno veik 
Beethoveną, kurie turi aukš
čiausių muzikos vertybių, arba - palyginus su Michelangeglo di-j 
Goethę tarp kitų rašytojų. Nė 
vienas flamandas nesiginčys dėl.’ 
Rubenso; nė vienas.olandas ne-; 
neigs Rėmbrandto, o dėl vokie
čių Duererio taip pat nėra klau
simo, lygiai taip-pat dėl Veneci-’, 
jos Titiano. 7' ’
trys dailininkai Leonardo "da; liaraus; originalus, 
Vinči, Michelangelo ir Rafa- j 
elis iškilo aukščiau kitų didžiu-j 
jų dailininkų. j

Charles Dudlev Warner lite-’ v -
natūros kritikas pasakė: “Jeigu1 
yra literatūros tobulumo stan- ;■ 
dartas toks, kaip grožyje, tai' didžiojo meno kategorijai, 
ųian .atrodo,'kad reikia abejoti, bent tik savo technika būtų auk 
sava/ intelektualiniu ■ pasauliu .in r stos kokybės. .Menininkas, siek- 
abejoti egzistuojančia tvarka bei1 damas aukštos kokybės ir pri- 
realybe, kadangi negalima būti. pažinimo, pirma turi būti gerai Į 
tikram apie naują kūrybą ir pa-• išsilavinęs ir pažinti meno kul- ’ 
galiau univesrsisalįai priimtais me tūrą, jos istoriją nuo pradžios 
no kanonais^”

- Jis kalba toliau: “Aš .jaučiuo
si saugiai sakydamas: galima nu 
rodyti sekančią formulę—aukš
čiausią meno \ standartą menui f tintčra, iš kurios-išaugą menas, 
vertinti^ jėgo§, išraiškos,, meno tai gražus augalas,-kurio šaknys 
esmės išraiškos šešis elementus: yra realybė, kurio stiebas turi 

žydėti idėjomis”.
Reikia žinoti, kad visas menas 

remiasi tam tikru grožiu, tam 
tikra realybe gamtoje ir kūry
boje. Visi menai yra šraiškos 
priemonė, nežiūrint ar kam pa
tinka ar nepatinka. Pirmas klau-

turi savo stilių. Perdėtai teigia
ma, kad asmeniškas stilius rodąs

Į arba neišsimokslinimą iki aukš- ’ 
J tesnio laipsnio mokyklos ir me- į 
nininkų sluoksniuose. Italijos] 
dailininkas Mantegna turėjo saj 

Ką sūnų, v.y. iicuvuu-. 
lumą ir technikinį tr6kumų!kūryboje ir i

buvo anksčiau,’ kai tuo tarpu Bandinelli pradė- 
j jo renesanso dekadansą, savo 
( stipriu asmenišku stiliumi, net

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas |© sumanytai operai Jūrate

} — noras gyventi ir noras gerai epocha, kai originalumas buvo baisi rapsodija. Kai toks kon-
. ■ Jt, • •- “1**1 t 1. 1 I • i • iii*. • »'

Kai mes galvojame apie me
ną, pirmoje vietoje mes priva
lome turėti galvoje visuomenę, 
žinoti kas jai svarbu ir kokia iš 
to nauda. Aptarkime visas me-1 
no privalomybes sekančia tvar
ka: socialinė svarba, religija, eti
ka, alegorija, istorija, vertingi

gyventi. Šis noras ir yra varik- išnykęs, 
lis kurti ir ieškoti naujų kelių, 
tai ir yra žmogaus veiklos tiks
las, ieškoti, siekti pažangos nau
jomis idėjomis, kai atsibosta net 
ir geriausi praėjusio laiko daly
kai. Originalūs meno kūriniai 
tampa pagrindine vertybe il
giems laikams, net primityvus 
menas tampa ‘’klasika”, nes yra 
konstruktingas kitoms civiliza-

Š-Į los efektai visuomenėje menki, ciioms ir savitas’ Originalumas 
1a.! ndvrtniK MieheL.naealn di- v’soje kūryboje turi būti pir-

namiška kūryba. Michelangelo 
atskleidžia žmogaus — visuo
menės gyvenimo dvasios erd
vės, — gyvenimo realybę.

Kalbėdami apie meną, turime 
žinoti, koks y ra .menas: aukšto 

jos Titiano. Itąlijos renesanso ’ lygio, žemo vidutinio ir popu- 
, gražus ar 

biaurus galingas ir silpnas. Auk
ščiausias elementas yra pati me
no vertybė. Nedaro skirtumo, 
kaip silpnas darbas bebūtų, ta 
prasme bus tik meno darbas. 
Bet meno darbas negali prilygti 

*, ne-;

i moję vietore, tai yra meno kū
rybos pagrindas, — pradžia pa
žangos. Modernusis menas kar
tais vietoje idėjų, kelia “triukš
mą”, infiltruoja menkystes, į ku 
rias visuomenė pasyviai žiūri.

Ekspresionistinis menas turi 
.skirtingą stilių, kuris bazuojasi 
• estetiniais principais, atseit^ iš
raiška su mažai priemonių^’įKąd 

.techniškai ir grabinįjjęt 
naują charakterį, 
tis, Nolde ir daug-ki^.^ėkspre-' 
sionistų. f * * ‘ į. ‘ U

Ko iš tiktrųjų ;žmogaus siela 
trokšta? Jeigu grožis iš-gamtos 
pasireiškia tai ni^kok originalaus 
meno kūryboje iri nėra. .^Tiktai 
prie to grožio pridėjus Jkd npią^epijetą’ su 
originalaus taps kūryba. K&thediia”

i

Lambroso savo kny
goje “Genijus’/ duoda keletą 
pavyzdžių, bandydamas įrodyti, 
kad genialus žmogus vyresnia
me amžiuje ypatingai jautrus 
naujovėms. Kai jaunystėje ga-r 
Įėjo būti revoliucionierius prieš 
viską, kas buvo sena. Yra vie
na epocha, kur dauguma žmo
nių manė; jog pasaulis senas, ir 
viskas, kas egzistuoja yra tik 
įsivaizduota siekiant ko nors 
naujas • Panašiai taija buvo . Pran
cūzijos antikinio režimo me
tais. Babbitt: Irving straipsnyje 
“Būti originaliu” sako: “Socia
liniai papročiai taip susipynę, 
susijaukę; kad prancūzui sunku 
jais atsikratyti. Žodis ^‘originalu
mas” buvo vartojamas kam nors 
pašiepti.“ Boursat apie tą patį 
laiką pasakė: Būti originaliu, 
“saus copie”, reiškia žinoti kas 
jrą iriginalu.// .. .

Kaip dailėje; taip' ir^’Eteratū- 
4>ąš\taiio; ‘^clToIoginių”

rijos pavyzdžiu graikų menas. 
T Graikai buvo originalūs todėl, 

kad imitavo praeitį ir sukūrė le- 
’ gendarinę istoriją mene ir lite
ratūroje tuo pačiu kartu ir savo 
istoriją, sekant Homeru. Graikų 
kultūra plačia prasme, Vakaiaj 
civilizacijos lopšys.

Gryno originalumo sunku pa-’ 
. siekti ir toks originalumas la

bai retas. Pav. mūsų M. K. Čiur- 
l-onis gimė su talentu. Mokykla 
jo neišmokė originalumo, kai jis 
pradėjo piešti paveikslus. Mu
zika galėjo daryti įtakos tapybo
je, išmuzikos gavo tam tikro įk
vėpimo kurti savo vaizduotės 
pasaulį tokį, kokio anksčiau ne- 
bttvo, tai tikras originalumas ir 
labai retas.

Grynas originalumas reikalin
gas, bet nebūtinai reiškia, kad 
kūrinys būtų šedevras arba la
bai svarbus, kurio grožį ir jo 

-J vertybę sudaro visi privalomi 
vencionalizmas sukalkėja, atei-j elementai. Pagaliau tikras me
na revoliucija, tokia kaip Pran- nas stovi nuošaliai nuo .vairios 
cūzijos revoliucija 1793 metais-makulatūros, kurią eilinė publi- 
Valdžioje ir 1830 m. Romantinė ka mėgsta. Šiandien jokios me- 
revoliucija dailėje. Tiesa, ką p.; ninės vertės neturinčiais pa- 
Babbitt teigia: “Neo-klasikų pa-* veikslais nesąžiningų pirklių 
stangos tiranizuoti originalumą rinka užversta.
ir apriboti kūrybinį impulsą, iš-! Laikas laužo nusistovėjusias 
provokuoti reakciją prieš seną ’ tradicijas, ilgesnes ar trumpes- 

j nes ekochas. Romantikos laikais 
ii prancūzų “sacharininis” nudiz-

iki savo gyvenimo laiko.
Principus, kuriais svarstome 

meno kūrybą, gerai apibūdino 
Goethe: “Realybė yra žemė mai

esmės išraiškos šešis elementus: 
samprata, kompozicija, piešinio 
išraiška, spalva^ technika, tai ir 
yra didžiausias \ plastinio meno 
uždavinys bei darbas, kai visi ( 
šeši išraiškos elementai išpildy-| 
tf aūkščiaušiames laipsnyje. Kai j 
kurie dailininkai gali pridėti sep 
tintą elementą — “stilių”. Su to simas, — originalumas skirtingu 
klu teigimu negalima sutikti, meno autorių? Mūsų didžiatl- 
nęs visi didieji meno kūriniai sias troškimas yra egzistencija

režimą”. ;
-į Reakcija buvo, bet ar nenuel 

ta per toli kita kryptimi? Maj- mas, Akademijos Įdėti varžtai 
nau, kad taip. Reikia sutikti sū trūko, kai impresionistai Aka- 
J.A. Symond, kai jis sako: “Ga- Jdemijai paskelbė boikotą, suor- 
lima' pridurti, kad liberali kut] ganizavo Salon dęs iridependen- 
tura, kaip matome, eina link* tęs. Tačiau Akademija savo lai- 
žmogaus išlaisvinimo iš men
kystės varžtų.*’ • I ;

Modernistai; kurie po dęka- 
denso urmu pradėjo naujų ke
lių ieškoti Europos mene, ma

inydami esą originalūs ir tuo at-j
veju kūrė naujus meno “sti-j Vladas Bakimas,. (LE. duome- 
liųs”, bet,retų jų, buvo origina-] nimis Klaipėdos sukilimo metu 
fūš. gal tik technikos skirtumu.Į buvęs 14 metų amžiaus), š. m. 

, Babbitt 'tęšia^ “Tikrasis origi-} birželio 8 cį.e^Nautjienose” rašo, 
^Sįšųmų, bet nereiškia, - kad žalumas ląbą£ sudėtingas todėl,' kad niekur spaudoje neužtikęs 
k^tSjiys^neorginalus. Buvo lait^J, kad’kūryba, I^fea kitus moty- - kiek daugiau pasakant apie taiį 

—T-—.—r ben(iro su žmo- ką ir kokiu būdu (Klaipėdos
nija, sxvjds aplinka ir gyveni^ Į Krašto) sukilime nuveikė , i/ir 
nni^/TMenininkas turi išreikšti Pronskus (Juozas).- ( U.

’ savo°einpcijas* ir kitų meno for- Toje pačioje enciklopedijoje 
^moje/'Gąli.bįitį visų menų isto-'B./ Bbr. inicialais atžymėtas

straipsnis nurodo, kad Juozas 
Pronskus^ (būdamas 30 metų 
amžiaus); buvo 1922. XIII. 8. 
Klaipėdoje. šusįdariusio M. Lie
tuvos' Gelbėjimo Komiteto na
rys ji*'M. Lietuvos vadavimo’da
lyvis. Tiesa, Benedikto Babrau- 
sko . straipsnis enciklopedijoje 
nenurodo kiek šūvių - Pronskus 
pjįtęido’į- prancūzus, betgi tas, 
atrodo, neturėtų jaunuolį Bą- 
kūną vesti į abejones, skaitant

ejanalizmb . buvo \'5’A‘pšaukiamas' 
upabaisan. ©arpe * palygina šį

~ ‘ i ‘ Dantės ' “Dięvišką£a.
’ kakiair nurodo;

Aleksas Ambrose, r

r C1IICAGOS LIETI

autpriis, .-S'C
paruošė J sutvarkė ir išspausdino geriausią ;

■ ■ , iChicagos lietusių istoriją ’ <<
Į1869 — 195£ metai).t <

j-;'. 664 psl., vardynas. ' >.--r
Kaina $15. į.,; , [ 

• $i. V' ' ’.4
■ X Minkšti viršeliai.

Persiuntimas
: 1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ku davė* nemažai pasaulinio gar
so dailininkų, pav. John Singer

Sargent ir kt, Carolus Durant 
vadovaujant. Nuo to laiko pran
cūzų natūralistinė dailė užbaigė 
savo dienas. Po 1932 metų gimė 
prancūzų impresionizmas, vis-* 
ką, kas buvo sena, pakeisdamas 
nauju. Kai dėl to laiko “origi
nalumo”, tai jie visi nesiskyrė 
nuo viens kito, pav. Pissaro, Sis
ley, Renoir ir Monet. Barbizoni- 
jos apylinkė buvo impresionis
tų mokyklos lopšys. Vėliau Gau 
guin išvyko į Tahiti salas, Van* 
Gogh išsikėlė į Arlesse, Pietinę 
Prancūziją, kiti kitur. Gauguiiį 
ir Cezanne jau tada išsiskyrė iš 
kitų grupės, savo keliu kiekvie
nas išvystė savitą charakterį.

Impresionistų dėka dailės po
tencialas pradėjo skaldytis į dau 
gelį grupių, grupelių, tarp savęs 
nesutardami dėl naujovių. Pi
casso išrado kubizmą, Seurat — 
pointilizmą ir t.t.

1917 m. išskirtinis New Yor
ke leidžiamas mėnesinis meno 
žurnalas “Meno Pasaulis”, be 
pasigailėjimo kritikavo nuo Aka 
demijos atsimetėlius impresio
nistus, kaip maištininkus?Visuo 
menė biaurėjosi jų darbais. Me
no kritikas Wellington Rugh- 
stuhl nerado toje grupėje^ origi
nalių dailininkų, anot jo, dirba 
nusižiūrėdami Vieni į kitus. Im
presionistai sukūrė naują meno 
epochą,‘ kartu davė pradžią nau
joms meno formoms. v <‘ų

Šio meno straipsnio pagrjpdi- 
nė mintis — originalumas meno 
kūryboje ir kiek įtakos daro vie
na epocha kitaip '■

, f‘M. Šileikis

Kokia tikrą priežastis, Bakūne?
1923 metais spaudą arba vėliau, 
jam į vyrą subrendus, vartant 
pageltusius* spaudos^ puslapius 
ir ieškant .garbingo veterano nu- 
eito’didžiojo kelio nuopelnų: 
L O' gal ir Pronskus, kaip ir 
anas į kūmas ėjęs, buvo vaišin
tas iš UNROS gautu konjaku, 
o prablaivėjęs viską užmiršo Ir 
tuomi nusipelnė savo praeities 
per kratinė; imp ? * ’: * ’ ;

Kokia tikri • priežastis, pone 
Bakūne?

A. BUūdakis

r; -4 'Erdvėlaivių statymas la- 
baP brangus, bet kariuotnenės 
vadai apskaičiuoja, kad;apsimo
kėtų, jei daugiau jų bus pasta- 
lyta. - . t • j /’ •/'

ip išmanai.

/ f DAUll į Įjln 1 L.J Y.fl; <
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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 vertimui 
j Ir patarė mums toliau studijuoti. »’

LU kKATORA. lietuvių literatūros, meno,!r .moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesėartą, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S tankai, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K. Čiurlionio, M. Maiklo, V. Kaiubos, A. Rūkitelės ir A. Varnu 
kūrybos poveakslaia. 365 push knyga kainuoja tik,83, 

' f . . ■ • < _ ■ ■ - i,
f DAINŲ 8VENTSS LALlKUOSE, poetės, raiytojos Ir 

tintų Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventea bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja IX

• VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprau
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite

ratūrinė studija, suskirstyta akirsneliaia Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. i

ę LIETUVISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaKauafi 
įdomiai pavalyta ftudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fe 
Labguvos apskričių duomenimis, Apvalymai įdomūs kiekvienam 
BetuvluL Leidinys fllurtruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritervardžių pavadinimai Ir jų vertintai f voklei^ų kalbą, tabs! 
nan<fingoję 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina K

> KJ EAUMJS L1M1L valytojos Petronėlės Orintaltės ataS*
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pir
maisiais bollevikų okupacijos metata. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. >

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesnpnkk 
tai Ir ktaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
rij?- Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus tetae< 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M,

*> IAti JtINfS NOtJtLfS, IL Eoačenko kūryba, 7. Vatalfte 
Vertimai. B08 ĮmL knygoje yra 10 sąmojingų novelių. Kaina U,

P '"P’ NAUJIENOS r.“

FTF' 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50608

Knygos fAmuunot Naujiena**, I7W So. Jlafeted 3t^ Ctrieagol 
IE VMM. Pfe*jtaurf paltį, ffMKJ *0*0*1 ■aMotmfc
j- t - - ■ ■ - - —------------ - - ----- :--- . ' ------ - - - - -.- ą
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Has daktaras Vytautas P. Dąrgis, įsitrauktą j SLA ir 
pasiryžęs tęsti prieš šimtmetį Amerikos lietuviu pradėtą 

savišalpos, paramos, kultūros ir laisvės darbą. Kiti į S
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j SLA 
ėjo prisitaikyti prie “senių sutaupytų įpilijonų”, o k&i 
tūkstančių negavo, tai neturėjo laiko ateiti Į SLA vado
vybės posėdžius.

Pasinaudodami Lietuvos suvereninių teisių pripaži
nimo 60 metų sukaktimi, norimą priminti ne tįkto1 vy- 
resniesiems, bet ir naujai atvažiavusiems, kad Valstybės 
departamentas, prezidentui HardinguĮ pritariant, nę tik 
1922 metais liepos 28 dieną pripažino Lietuvos neppkĮąy- 
somybę, bet visą laiką palaikė draugiškus santykius sų 
savarankiškai savo valstybės, teisės, kultūros ir ekppprųi- 
nius reikalus tvarkyti pradėjusią Lietuva.

Pradžioje JĄV vieną savo diplomatą buvo pąskyru- 
sios vĮsoips trims Pabaltijo valstybėms. Bet netrukus pą- 
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Amerika padėjo lietuviams 
atgauti Klaipėdą

Amerikoje yra grupė lietuvių, baigusių aukštąsias 
mokyklas, bet gerokai primiršusių, ką jie tose mokyklose 
patyrė. Yra tokių daktarų, kurie Į Ameriką net pažemi
nančiai žiūri. Amerikiečiai jiems yra žemos moralės žmo
nės, neturi jokio idealizmo ir siekiantieji tiktai dolerio ir 
hedonistinio gyvenimo. Yra daktarų, gavusių teisę prakti
kuoti gydytojo profesiją, ir priėmusių net pilietybę, kurie 
atkalbinėja lietuvišką jaunimą tolyn nuo Amerikos inte
ligentijos, atmeta ideologinius jų siekius ir ardo Ameri
kos lietuvių atliktą dideli darbą. .
; 4* ■ -»-: -■ - - . 5 * ■ - ■ »t

Amerikos lietuviai' daktarai pamėgo JAV doleri, o 
apie Amerikos inteligentijos dirbamą darbą ir-klausyti 
nenori. Jeigu neskaityti dr. Kazio Bobelio, kuris geriau
siai pažino amerikiečius; pajėgė rasti laiko ir energijos 
kviesti juos prisidėti prie Lietuvos' laisvės kovos, kuris 
važinėja po tarptautines konferencijas, aukoja energiją, 
sveikatą ir pinigus pavergtos tautos vadavimui, tai kiti 
daktarai nusisuko nuo Amerikos ir nuo rimtų lietuvių pa
stangų padėti pavergtiesiems savo broliams.

Prie dr. Bobelio prisideda teisininkas dr. Kazys Šid
lauskas. kuris nekrauna dolerių, kaip gydytojai, bet jis 
randa laiko vykti į amerikiečių konferencijas ir turi drą
sos jose kelti pavergtos Lietuvos teisinius reikalus. Kitu 
teisininkų lietuvių tautos kovoje už laisyę nesimato. Kar
tais susidaro Įspūdis, kad Amerikos gyvenime lietuviai 
teisininkai išgaravo. Didieji lietuviai teisininkai, kaip 
Leonas, Roemeris, Stanka, V. Biržiška išaugino didelę 
šeimą lietuvių teisininkų, bet Amerikoje jie savo žinių 
ir patirties visuomeniniame gyvenime neparodė, jeigu 
neskaityti dabartiniu metu sirguliuojančio teisininko 
Petro Stravinsko ir teis. Povilo P. Dargio, 30 metų dirban
čio Amerikos aukštesniajame teisme ir dirbančio pavyz
dini darbą Susivienijime Lietuvių Amerikoje. Jis Įsijun
gė Į Amerikos lietuvių seniausią fraternalę organizaciją, 
didžiausios finansinės krizės metu sugebėjęs tvarkingai 
vesti lietuvių sudėtas sumas ir niekad neužmiršęs Lietu
vos laisvės reikalų. Džiugu, kad Į SLA Įsijungė ir jau

dirbantis Amerikos diplomatas ir toliau buvo priskirtas 
prie Latvijos ir Estijos vyriausybių. Žymiai didesnis lie
tuvių skaičius važinėjo Amerikon, su lietuviais buvo iš
vystyti platesni prekybos ryšiai.

1922 metais JAV vyriausybė pasirašė su Lietuvą 
pašto susitarimą ir visą laiką vedė tvarkingą ir pavyz
dingą susisiekimą paštu. Su lietuviais Amerika neturėjo
jokių bėdų, tuo tarpu su komunistine Sovietų. Sąjungą 
dar ir šiandien turi bėdų tvarkingoms pašto operaci
joms. vesti. Sekančiais 1923 metais LĮetųva pasirašė su
tartį pašto perlaidoms persiųsti. 1934 metais ta sutartis 
buvo papildytą,

1924 metais buvo aptarta ir pasirašyta sutartis nm 
sikaltėliams išsiųsti, jei tokių pasitaikytų. Bet nereikėjo 
amerikiečiams nė vieno lietuvio suimti ir siųsti Į Lietuvą, 
jeigu neskaityti V. Andrulio. Buvo paruošta pati svar
biausioji sutartis, bet nespėtą jos patvirtinti. Rusai ko
munistai pasiuntė ultimatumą Lietuvai, sulaužė visas ru
sų ir lietuvių pasirašytas sutartis, okupavo Lietuvą ir 
pavergė lietuvių tąutąi^Lietųviai iki šios dienos vergauja 
rusams komunistams,- pasišokusiems • užvaldyti visa pa- 
šaulį. > t ■ - ■

Bet mes pradėjome šias pastabas kitu reikalu. Meą 
visi žinome, kad lietuviai atvadavo Klaipėdą ir yisą Klai
pėdos kraštą. Mums visiems buvo kalama Į galvą, • kad 
šaulys Budrys buvo vyriausias Klaipėdos sukilimo' orga
nizatorius, vadovavęs kovoms. Buvo minimas ir kitas 
didvyris, kuris dirbo Budrio vadovybėje. Bet Budrys pats 
niekad nesigyrė savo atliktais dari>ąis,-tųo tarpų antra
sis, tarnavęs kariuomenėje, nepraleisdavo progos pasi
pasakoti, kaip jis ne tik prancūzus, bet ir kitus sąjungi
ninkus iš Klaipėdos išvijęs. Matyt, kad tos pagyros krito 
ant sąžinės. Kol pats gyrėsi, tai niekas nieko nesąkė, bet 
kai kiti tomis pagyromis patikėjo ir pradėjo “didvyrį” 
sveikinti, tai reikėjo ieškoti buteliuko tąžinei apraminti.

Tuo tarpu didžiausias Klaipėdos atvadavimo didvy
ris buvo jau anksčiau minėtas Amerikos diplomatas Nor^ 
man Davis. Jis nevadovavo, i Europos reikalus nesikišo, 
bet jis, lietuviams jo neprašant, visą laiką sekė lietuvių 
veiksmus ir pasiryžimą nepriklausomai tvarkyti savo 
tautos reikalus. Jis žinojo ne tik prūfų, bet. ir lietuvių 
tautos bei Mažosios Lietuvos likimą. Jam buvo žinomas 
vokiečių pasiryžimas atgauti Pabaltijį'" o kai tas nepa
vyko, tai užimti galimai daugiau prūsų valdytų žemių. 
Norman Davis patarė vokiečiams nesiveržti Į Klaipėdą, 
o kai atėjo laikas Klaipėdos krašto likiipui.spręsti, tai 
Norman Davis perspėjo vokiečius nesiveržti Į Klaipėdą, 
Jis, būdamas pagrindinių žmogaus teisių šalininkas, pa-

300 MĘTV KRYŽIAUS KARO 
PRIEŠ LIĘTUYIVŠ

KPPfL MŪSŲ ŠIANDIEN BELIKO TRYS MĮUJONAI?

(Tęsinys)

Juozas Pronskus* ’ r- * vi ■*» A »

. Bet čia krikščionis ištiko 
du nesmagumai: čekų karalius 
viena akim apako ir lenkų ka
ralius Vladislovas^ užuot popie
žiaus klausęs, puolė pačius kry
žiuočius. Talkininkai išsinešdi
no, ir tik po kelių ramesnių me
tų,. Į33£ ra. poĮHėžitis:r vėl su
kurstė naują kryžiaus karą, šų' 
tęutorių; 'BranilebųTggpš;: pran- 
ėuzu,. ąusįrų .ir kitų, army orius,; 
kūriok -naikindąmos žemaičius 
apgulė ^ifėfių^iiiĮ.
' ’Kaip lietuviai sū tomis kry
žiaus armijomis kariavo ir nuo 
jų žūdavo, 'tik vieną tą pavyzdį 
paimkime iš Simąno Daukanto 
"‘Lietuvos Istorijos”: Ūkininkai, 
kurie aplinkui gyyenp, nujautė 
kryžiuočius ateinant, su visų 
savo turtu, RūdikĮais ir pačio
mis nusidangino i pilį, vildamie
si ten sau rasti- apsaugą. Pasi
taikė,. jog pilies komendantu 
buvo Margelis, narsus kąntrųą 
vyras ir pasiryžęs arba priešą 
pergalėti arba žūti. Gėlė jam 
širdį, sako Daukantas, žiūrint 
naktį iš pilies į gaisrūs, o dieną 
į dūmus, deginamų apylinkės 
kaimų, kuriuos kryžiuočiai 
gruzdino, artindamiesi į pilį. 
Varstė jam širdį rūstūs balsai;

hęs ąęąęlėjS kadąąpi
rjįįkįiaį| $???’
itjose karįavo. ? ’

jttižę žemąiėįai ihntąb 
kryžiuočių grado žemyn kujver- 
tinlais quo pipes sĮeuų, nors jau 
maldininkai savo kūnais laukus 

, buvo apskleidę ir jų kūnų buvo 
į pilies grioviai priversti, tačiau 
t nė tuo neįstengė įšėlusių kry- 
i žiųočių nugriesti,. kurie kaip 
į pasiutę puolė pilį, vildamiesi 
ten visos valstybės iždą rasti. 
Jay įjrp įgulos nė pusės gyvų 
nebebuvę, o tarp gyvųjų nė ket
virtos dalies nebeliko sveikų ir 
nęsužeistij, tačiau ir tokią riįscią 
dieną likusieji ryžosi galop ver
čiau pilies griuvėsiuose ligi pas
kutinio laisvi užsirausti, kaip 
vokiečiam vergauti. Tuo tarpu 
vokiečiai paskutinius griovius 
užvertė ir mūrovingiąįs (tara
nais) kaskart plačiau sienas ar
dė, ir vienu kartu šešis šimtus 
degančių vylyčių įmetė į pilį. 
Lietuviams nebeliko jokios vil
ties ištūrėti, ir įgulai artinosi 
paskutinė valanda.

Marggrjs, kantrus ir narsus 
laisvės gynėjas, įpuolęs į rūpes
tį, liepė pilies kieme sukurti 
ugnį; visų pirma sumelė tenai

jo brolių lietuvių ir žemaičių; 
kryžiuočiams juos į geležinius 
pančius kalant ir . į vergus va
rant; tačiau niekaip negalėjo jų 
gelbėti, nors širdy gręždamas 
rūstų kerštą dėl neteisybės.

Apgulus pilį, per kelias dienas 
Margeris puldamas iš pilies lai
mingai grūdo kulyertiniais mal-. 
dįninkų gaujas į grioviu^ .dięųą. 
ir naktį.su tomis gaujoms; 
damasis; ne. grumdamasis, Kry?. 
žiuociaii taip pat narsiai, grūdę- 
si, vildamiesi pily surasti neap
sakomą lobį, aukso ir sidabro. 
Žemaičiai ir lietuviai tenai gynė 
tai, kas yra žmogui šiame pa
saulyje visų brangiausia ir visų 
šenčiausia, tai yrą dievus, lais
vę, gyvybę, vaikus, pačias, tur
tus. Ilgą laiką įgula su smar- 
kiąusai narsybe . gynė pilies 
griovius nuo užkimšimo ir mu
kiausia narsybe gynė pilies 
jau pilies sienose taisė ir kam
šė ardymus. Tačiau sunku buvo 
Margeriui su 4.0Q0 vyrų gintis 
prieš 20.000 geležim ir variu 
kaustytų maldininkų vokiečių, 
kurie kas valanda vylyčias it 
sniegą ir akidinius iš svilksnių 
it krušą į pilį bėrė, tuo tarpu, kai 
įgula nė iš kur skubios pagal-

savo turtus, gėrybes ir-ką-vien 
turėjo, paskui kunige, išplovusi 
senius, kūdikius ir moteris;įkro
vė lygia dalim į šventą ugnį’ant 
malkų, b kryžiuočiams įpuolant, 
pati sėdėdama ant laužo nušiga- 
labijo. Tai pamatęs Margeris, 
kuris pilies bokšte dūmų-ur 
liepsnos apgrobtas su kantres
niais ; savo vyrais dar grūdo" že- 
.'myri šimtus neprietelių, besiro- 
pįą^ių į’^kš^j ir matydamas

tęųai Jjebeišiaikj^i^.įyg ęę 
^atvy nįBrtžšn.ptri ang^-ant kry
žiuočių; ’ kas ten” pasffflro, tas 
kriiusto po Kojų nuo jo rūstaus 
kai’do. Maty damas,.; parafinu,’ 
jog neprietelių ' nebesuląikys. 
puolė į šventąjį liekną', ir tenai 
paskardyje užslėptą savo" žmo- 
ną ragotine pervėręs,; pats sau 
galą pasidarė, ir griūdamas, an: 
žmonos lavono, ištarė: - “Tegul 
krinta tas kraujas .ant mūsų 

: kraugerių rikių, kurie kėsinasi 
išplėšti mums laisvę, -pačių dię: 
vų mums" su teik tą; mes’ dėkoja
me mūsų aūkščtausiems, jog 
nors ta'ip suspausti, tačiau dar 
laisvi mirštame”.f Kaip narsiai 
gynėsi, taip narsiai - mirė. -Jo 
tarnai ir kareiviir- lygią dalini. 

' nenorėdami vokiečiams vergau
ti, ragotinėmis kitas“ kitą nu-

’ varstė. ■ -1-

ruošė Klaipėdos krašto pagrindines teises, kuriomis tas 
kraštas perleidžiamas Lietuvai. Lietuviai vargu būtų pa
jėgę, išlaikyti Klaipėdos kraštą savo žinioje, jei Ameri
kos diplomatas Norman Davis nebūtų paruošęs pagrin
dinio dokumento, priskirto Klaipėdos kraštui administ
ruoti. Gražiausia, kad Kalmaritas gyrėsi, o Norman 
Davis apie tai žodžio neprasitarė.

(Bus daugiau)

— Izraelis įr Sirjja pąJvjrfpĮr 
palestrnięėių išvežimo iš vaka
rų Beiruto planą. Pątys. palesti
niečiai ręikąĮauja kuo., greičiau 
saugiai ju<» išvežti. Jįe bijo-nau
jų Izraelio apšaudymų. ‘ -

A. Pleškys

Lietuvos inkorporacija į Sovietų S-gą 
istorijos ir teisės požiūriu

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

Bet to nepakanka, tie taikos sutarties aktai 
nebuvo vieninteliai. Kaip jūs žinote, 1926 m. Lie
tuva, Sleževičiaus vyriausybė su Sovietų S-ga su
darė dar atskirą sutarti apie savitarpio bendra
darbiavimą. nepuolimą ir arbitražą.

Ir tas punktas apie arbitražą turi ypatingos 
reikšmės, nes buvo pasakyta toje 1926 m. sutar
tyje. kad jeigu nebus rąndama jokių galimybių 
normaliai dįplomatiniąis kąnalais išspręsti kokių 
nors konfliktų ir nesusitarimų tarp SovĮety S-gos 
ir Lietuvos, viepintelis būę|as tiems konfliktaiųs 
ir nesusįtarimams spręsti, bus sudanųnos beųd- 
ros arbitražinės komisijos tam konfliktui spręsti. 
Čia buvo Įsipareigota jokiu būdu niekad kitų prie
monių neriaudoti. Ir buvo net aiškiai pasakymą, 
kad jeigu ta arbitražinės komisijos sankcija ne
gali gauti sankcijos ir nebus sankcionuota jų vy
riausybių. tai tada vienintelė alternatyva yra su
tarties anuliavimas ir karo paskelbimas. Bet ka- 
’rrri to/? vra nesuderinama su taikos sutąrties 

< uome.i.n '? tos yra neįmanoma. Tėkiu būdu bū- 
’ o nripažinta š esmes, kad arbitražiniai aktai 
uri irtatyminę lią. nes alternatyva yra karas. 

T;, j rriškm. kad rbitražinės komisijos nutarimai 

turi sankcijas. Tas buvo nustatyta 1926 m. susi
tarimuose.

Priedo buvo sudarytas trečias aktas, kuriame 
dalyvavo visos Baltijos valstybės. Lietuva nedaly- . 
vavo 1929 m. Litvinovo protokole, tik Latviją Įy 
Estija. Aš ji palieku už ribų savo dėstyme. Bet 
visos Baltijos valstybės ir Lietuvą prisijųągė 
1932 m. sutartyje dėl agresijos definicijos, dėl 
agresijos apibrėžimo.

Lietuva prie to susitarinąp prisijungė šiek tiek 
vėliau — 1933 metais. Ten buvo aiškiai pasakyta, 
kad vįsos susitariančios šalys Įsipareigoja niekad 
nevykdyti jokių agresyvių veiksmų yUna kitos 
atžvilgiu. Ir buvo aiškiai pasakyta, kad bet koks 

' sienų pažeidimas, bet koks kariuomenės Įvedimas 
Į kitos šalies teritoriją, kokie pretekstą!
tam naudojami, tai būtų agresijos ą^tąs. Iy tą§ 
agresijos definicijos aktas yra labai svarbus pa
brėžti dėl to, kad faktiškai, visais savo veiksmais, 
pradedant nuo rugsėjo 18 d., faktiškai nuo 19 d., 
kada buvo ultimatumas, net neultimatumąš pa
reikštas, tiesiog vienašališkai panaikintas Estijos 
suverenitetas jos teritoriniams vandenims, tai 
buvo aiškus agresijos aktas. Nuo tos dienos So
vietų S-ga pagal sutartį, kurią ji pati pasirašė, 
prisipažino, kad ji yra agresorius, šito negalimą 
pamigti, čia yra prisipažinimas. Ir tai yra tarp
tautinės teisės implikacija, kurią mes čia labai 
stipriai turime pabrėžti.

Nekalbant dabar apie ketvirtą susitarimo 
dali, tą pačią, kuri buvo sudaryta 1939 m., kur ta 

sutartis, nors ir buvo sudaryta, bet jau pagal 
diktatą ir didelio spaudimo rezultate, bet vis dėlto 
iy toje sutartyje Sovjetų S-ga pasižadėjo niekad 
nesikišti Į Lietuvos, Lątvijos ir Estijos vidaus 
reikalus- Ypatingai turint omenyje ekonominę ir 
PbhUaf U kraštų santvarką, čia jau vėl buvo 
Sulaužyta 1040 m. gegužės 25 d. ir birželio 14-16 d. 
upeiųpraiidųmų; nes kur tik sutartis, ten melas, 
risiškąi akiplėšiškas ir savęs pasiskelbimas ag- 
r^^orium-

Tokiu būdu, aš manau, kad galima prieiti to
kią paprastą išvadą šiuo atveju. Bet kokios su
tartys su Sovietų S-ga, iš Baltijos valstybių su

imančių istorijos, turėtų būti kuo plačiausiai pro- 
t paguojama Amerikoje ir visur kitur. Kai įeini Į 
tfm tikyu£ susitarimus arba derybas, arba sutar
siu sudarysią su ana puse — su Sovietų S-gą, |ali 
tik tada tikėtis, kad ji tų sutarčių laikysis, jeigu 
turėsi geyą bizūną rąnkose. Jeigu nebus Ukros 
jėgos ų^tiknįimp tąi suture#! įgyvendinti, n ie- 
įądą tą sutartį ir neįgyyepdinsi. čia yra išvada, 
kurios mes negalime ųtmir^ti-

Mes tąi atsimename, bet negalima net pri
minti kiekvieną dieną visiems tiems politiniams 
veikėjams, kurie, atrodo, visiškai nieko neišmoko 
iŠ 1940 metų pamokų.

LIETUVOS KONSTITUCINES TEISES
Aš dabar paliesiu daugiau konstitucinės tei

sės aspektus. Kaip matote, rekialas buvo tas. kad 
Sovietų Sąjunga reikalą puikiai suprato, kad ji 

pilnai sulaužė ne tik susitarimus su Baltijos vals
tybėmis akiplėšiškai- ir tiesiogiai, bet ir pažeidė 
visus bendrus tarptautinės teisės nuostatus ir 
normas. Ir dabar, kadangi tas buvo aišku, jie 
norėjo bent Įteisinti konstituciniai-tą inkorpora
vimą tų valstybių į Sovietų Sąjungos sąstatą. Čia 
jie bandė būti labąį ąkyįųs, kąęį parodyti, Atad 
gal būt mes ir pažeidėm tarptautinius susitari
mus, bet, matote, vieninga liaudies nuomdnės iš
vada ir vąlįą buvo prisijungti. |r viskas buvo pa
daryta įstatymiąkai, konstituciškai.

Vyriausybės sukurtos, rinkjmąi pravesti, sei
mo nutarimai atitinkamai padaryti, prašymas bu
vo pateiktas Sovietų Sąjungai aukščiausiai tary- 

I bai, apsvarstytas pąga| yi^ųs Įstatymų dėsnius ir; 
pagaliau, priimįį§ atitinkamas aktas, čia jau jie 
labai norėjo būti tokie jau tvarkiai iy I^ęporėjo 
pažeisti šĮtų dalykų. Visur kiekvienu atveju, ypa
tingai Lietuvos atveju, konstitucinės teises pažei
dimai prasidėję nuo pirmo ąkto. Kai buvo su
kurta Paleckio vyriausybę Merkio sutikimu, o 
Merkys, savo kompetencijos ribose, tyrėjo teisę 
bet kurį žmogų pąskjrti ministru pirmininkų, įai 
nebuvo problema. Bet jis neturėjo teisės, atsista
tydinti iš pareigų, kąip eiuanjfe respublikos pre
zidento pareigas. Tų pareigų jis niekam negalėjo 
perduoti, išskyrus Smetoną. Jis gavo mandatą is 
Smetonos ir tik Smetonai vėl galėjo atiduoti.

(Bus daugiau) '
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112 modernios poezijos puslapių. Kaina §5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
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DR. PAUL V. DARGUS
•YDYTOJAJ IM CHIRURGAS

direktorių*

BALANDOS: J—0 darbo diwwrtt t

T«_: M2-XZ27 *r«a M-Oįį

TEL. 233-8553
Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Stiver 

Valandos pagal susitarimą.

D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS
4600 W. 103rd Street

Off. tel. 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko r kinins 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLIS IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandos: antnd. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Razideaciies teltoU 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapuoM 
takų chirurgija. * 

5025 CENTRAL AVĖ. 
_ St Petersburg, Fla. 33718 

TeL X8132 321-4208

PERKRAUSTYAAAI

Leidimai — Pilna apdrautea 
±EMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063
■ i—-----------------------------

- . Apdraustai perkrautoymaa 
jį įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 37M946
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

IF IT HAPPENSGETTING PREPARED

disaster service officials. Check your local 
pews naedtofor frwfcructom and taforraabgR or

Tornados nc geograoNc boundaries. C**r 
the test #ve years 4,245 tamados have touched down in 
46 different states. WhBe they can occur anytime, March 

through August are considered the “danger” months. State 
Farm Pre and Casualty, a major home insurer, offers the

Ved»|« —. Aldona Dauicua 
Tol.f4 774-1543

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8^0 iki 930 t&L ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos ii mūšy atudijm 
Marquette Perta-

informafioQ to your cocxhua^y and know what 
ft means.

A NaRxW Waofher Service “tornado wafch*715? So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

••

RADIJO f>ft(SGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Antlijeje. iš stoties 
VTLYN, IMI banga AK, veikia sek- 
nadieniaia nuo # iki S:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausiu pasaulinių 
oniy santrauka. Be to. komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo 
Q13 ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipta į Bwific florists *— 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, B. 
Broadway, So. Boston, Mast. 0211? 
relefonas 268 0lf9. Ten pat gau 

“Naujienos*, didelis pato 
nnkimas lietuviškų knygų ir lie 

tuviitų dovanu. >

ATOMINĖS BOMBOS

NAGASAKI, Japonija.—Prieš 
37 metus Amerikos karo vado
vybė 1945 metų rugpiūčio 9 d. 
išmetė atominę bombą Nagasa
ki mieste, kun gyvybes neteko 
73,000 japonų. Rugpiūčio 6 die
ną JAV karo vadovybė išmetė 
vieną bombą Hirošima mieste, 
kur žuvo 150,000 japonų.

Pirmadienį visi Nagasaki var
pai skambino visai apylinkei, 
primindami gyventojams, kad 
buvo numesta galinga bomba n 
kad Japonija nutarė baigti karą.

Japonų karo vadai, sutraukę 
galingą laivyną į Havajų van
denis, patylomis pasiekė Hono
lulu uosta, kur nuskandino ke
lis karo laivus ir nužudė daug 
jūreivių. Amerikieičai atsigavo, 
nuskandino kelis japonų laivus, 
atėmė kelias salas Pacifike, iš
laisvino Filipinus, išvijo japonus 
iš Taivano, Kinijos, bet jie karo 
nebaigė. Jie ruošėsi ir toliau 
vesti kovas. Tada prezidentas 
Trumanas įsakė karo vadams 
išmesti pirmą atominę bombą. 
Tos bombos baigė karą

INT. HARVESTER PLANUOJA 
UŽDARYTI DVI DIRBTUVES

CHICAGO, nil. — Interna
tional Harvester bendrovės va
dovybė nutarė uždaryti dvi .di
deles traktoriams statyti dirb
tuves. Bendrovė nemano, kad 
per keturias savaites reikalai 
pagerėtų, todėl ntarė iš- anksto 
pasiruošti, pranešti darbinin
kams ir uždaryti didelę dirbtu
vę Ohio valstijoje, Springfield 
Harvester mieste, o antrąją už
daryti Indianos valstijoje, Fort 
Wayne mieste.

Abiejų valstybių savivaldybės 
yra pasiruošusios duoti Harves
ter bendrovei visas lengvatas, 
kad titkai ši bendrovė neužda
rytų minėtų dirbtuvių, nes už
darymas atsilieps į visos valsti
jos gyventojų gerbūvį.

Labai galimas daiktas, kad 
I Harvester koupanija netolimoje 
ateityje turės uždaryti vieną 
dirbtuvę Kanadoj, Ontario pro
vincijoje.

Ar direktorius laisvas?
— Taip! Vakar atleistas.

?
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been sighted, take cover.
Most commuTHtee use tar^ns Or horns to 
warn of a tornado sigMtog: know what your 
System to and what ft seam.

case of a tornado.
— Have a prearranged piece in your borne 

(basement V you have one or In interior room* 
or under stairway if you doa'U to go for 
sfvaHec

•- M vcVre to a cr, gat ouL Lie to a dftch or 
ether kw wm.

B Be tore you tewe toe right kind of insurance 
end <rwgh of t to cover al damage a tornado 
eoutotto.

ar inventory of everything in your

great he(p to speeding payment for your 
Ipttete

> f

BUTKUS - VASARIS
T«L: OLympic 1-1 HI

4

KNOWVOUR hEARi
•oor as possfttek Jte ca© adwtee you what to 
doomd.

W Keep receipts for af rwoaira and additional 
avinę expenses. Most homeowners insurance 
contracts wl rtomtxrse these coats casualty 
tosses exceedtog S1OO that arepl rertoursed

W Star yotr property to guard against 
vandalism or tooting urrftf law enforcement 
agenoee organize protection.

nA cn*9r or etoerwtoe protect Amtehinge 
from further damage by rain or wind, tf 
necessary, have utifittea turned off to pre
vent damage fro® expfotooe or tire.

W Don’t be rushed into signing reoair ceri- 
taacte Ay-Oy-mght repairmen often orey OR 
tornado vlctima. Be suae youknow w»tti whom 
you’re dear*ng. Yocr insurance agent or ad
juster should be ab*e to help; or ask yotr 
Better Besineea Bureau or friendsor reiabvea

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES..

TeL: LAfayetu 1-3471
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Charles Stasukaitis
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fEUDEIKIS
Grant ParkeM. ŠILEIKIS
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GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

ALEKSAS AMBROSE - \

. KULTŪRINES CHICAGQS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS
* F ' y * r _ i i- i

1„ pienininkų — 1, pirčių lai
kytojų — 1, kepyklų — 2, vais- 
tininnių — 1, akušerių — 1, rū
bų krautuvių — 1.

(Bus daugiau)
(Tęsinys)

Chicago; e buvo įkurtas Lie
tuvių Ratelis. Organizacijos įs
tatai galutinai priimti tik 1927. 
1.-7 d. Tikslas: 1) Įjungti lie
tuvius inteligentus į tvirtą or
ganizacinį kūną; 2) paskatinti 
lietuvius prie tautinio, organi
zacinio darbo; S) pagerbti dal
bai s atsižymėjusius lietuvių tau
tos gerovei; 4) Lietuvių Rate
lio siekiai ir darbai yra grynai 
tautiniai, vengiant tikybinių ar 
poltinių ginčų. Tuoj ratelis įs
teigė pirmą lietuvių skaityklą 
ir knygyną. Kiek vėliau įsteigė 
ir mokyklą, kurioje buvo mo
koma lietuvių kalba ir anglų 
kalba. Nario mokestis metams 
$5. 1927 m. pirm. dr. K. Drau
gelis, sekr. dr. S. Biežis. 1936 m. 
turėta $600.

Simano Daukanto Draugijos 
lėšomis buvo pagamintas Sima
no Daukanto paveikslas, vaiz
duojąs jį sėdintį prie savo rašo
mojo stalo ir rašantį Lietuvos 
istoriją.

' Balandžio 19 d. Great Northern 
viešbutyje Lietuvių Ratelis su
rengė pokylį paminėti Šerno - 
Adomaičio 30 metų spaudos ar
ba rašto kultūros darbo sukaktį. 
Susirinko apie 40 svečių; tarp jų 
vienintelis dvasiškis kun. Am- 
brozaitis. Pareiškus pokylio tiks
lą, buvo jubiliatui įteikta auksi
nė plunksna, senoviškos žąsies 
plunksnos pavidalo, su pritaiky
tu įrašu, ir graži bronzinė 36 co
lių statulėlė "L’Inspiration” — 
moters, rankese laikančios kan
kles, kurių kelios stygos nuo į- 
tempimo nutrukusios; tai įtemp

tos energijos ženklas. Buvo at
siųsti linkėjimai laiškais ir tele
gramomis iš Scrantono, Pa., bū
relis lietuvių atsiuntė auksinę 
plunksną, kurioje laikomas ra
šalas. Taip pat buvo atsiųsti lin
kėjimai telegramomis iš New 
Yorko, Bostono ir Lawrence, . 
Mass. Be for šia proga M. Pet
rauskas, sukompanavęs Jovaro 
vieno eilėraščio melodiją, paau
kojo Šernui Valparaiso Univer
siteto lietuvaičių — eilėraštis, 
sveikinimai B. K. Balučio nuo 
Tėvynės Mylėtojų d-jos, dr. 
Wagnerio nuo latvių, M. Dami
jonai tienės nuo Moterų d-jos 
Apšvieta, dr. Zalnienės, V. S. 
Jokubyno, Naujoko ir Ramanau
sko. Atminimui šio vakaro ir 
kaip išreiškimą mūsų jausmų 
teikis priimti nuo čia susirinku
sių šią mažą dovanėlę — Lau
kio žodžiai, f pasakyti Šernui, 
įteikiant, .jam aukščiau minėtas 
dovanas.Ant auks|nės plunksnos 
koto buvo padarytas toks įra
šas: 4 Gimei ir irsi, bet dar- 

liks. Atmin- 
kaktuvių li- 

19 balan- 
ūva, 1908.

Gimei ir 
bas tavo plunk 
čiai 30 metinių 
teratūriškojo da 
džio 1908 m.” Lie

čia, Cbi- 
lietuvių drau- 
monės: 
gatvių apylin- 
draugijų; 15

krautuvių — 
siuvėjų ir va- 
afų—JI, spau- 
raustytojų —

1909 m. Lietux os redakcijos 
surinktais daviniais, 
cagoje veikė šios 
gijos ir prekybos

191 tos ir Canal 
kėje 30 lietuviški 
pašalpinių, 9 tauti &os ir 6 para
pinės dr-jos. Lde uvių prekybi
ninkų buvo 69. J į tarpe taver
nų — 36, maisto 
16, kirpyklų — 5, 
lytoj ų — 3. fotogr 
stuvininkų — 1, M

TORNADOS 
if one struck, would you I 

know what to do? Cortaid STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACXiWIClQ

U24 ^EST 69U STREET REyuMic 7-1211
11028 Souiiij’rfcST Highway, hui*, nu 174-4410

046 So. CALIFORNIA AVE.

n inniii h i mi i mu i

i

KETURNEDĖLIS MIRUSIOS į 
0. KOŽICAITĖS GARBEI

1982 m. rugpiūčio 7 d. 10 vaL 
Tėvų Marijonų koplyčioje kun. j 
Duoba atnašavo šv. Mišias už Į 
1982 m. birželio 23 d. mirusią 
Oną Kožicaitę. Birželio 26 die
ną buvo palaidota šv. Kazimie
ro Liet, kapinėse.

Pąmaldų metu koplyčia pri
sirinko apypilnė žmonių. Kuni
gas Duoba šv. Mišių metu pasa
kė pamokslą. Nemažai dalyvių 
ėjo prie šv. Komunijos. Po pa
maldų, fotografai padarė prie 
koplyčios bendrą nuotrauką^

Po to visi vyko į Šv. Kazimie
ro. Liet, kapines. Turį mašinas, 
nuvežė dalyvius, neturinčius 
automobilių. Kun. Duoba pa
šventino paminklą. Paminklas 
juodo marmuro. Jame iškalti 
vardai: mirusių Onos, Joanos 
vyro Jono ir brolio Viktoro bei 
sesers Joanos. Rodos, neseniai; 
laidojome Onutę, o jau kapas 
žole suspėjo apaugti.

Po šventinimo iškilmių sugie- j 
dojome “Marija, Marija”. Ir čia j 
fotografai padarė nuotraukų.

Iškilmėms pasibaigus, buvo- ‘ I 
me pakvieti paietų į Gold Coast 
restoraną. Dalyvavo apie 50 as
menų. Pasivaišinę dėkojome 
Joanai, Viktorui ir kitiems gi-< 
minėnis už gražų sesutės prisi
minimą ir vaišes.

Buvęs policininkas Frank j 
J. Coppola buvo pasodintas 
Richmond, W. Va., elektros kė-! 
dėn, už žiaurų nužudymą mo
ters vogimo metu.

Funęral Home and Cremation Service

(312) 226-1344

1729 S. Halste4 St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service į %.s

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telet 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikšte* automobiliams pastatyti

.TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Cr»*<-

Laifotrriq
Direktorių

i 
i

i.I
£

Ii i if. 
£ I

. * . i^SL^

TURIMI

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS
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Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, August 12, 1982

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

F. MEDAS, 4059 Archer. AvetMM, 

CMmso, HL 60431 Tel. YĄ7-59N

B4.(X
K3.00

Orjžntee ear pools W a 
jasoRn*. (

Don’t bf a Bcm LawH

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

ENERGY
WISE 1

JOHN GIBAĮTIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

Laikrodžiai tr brtatenyNt 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West Street . K 
TėL EBpuMte 7-1941

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

KAIP SUDAROMI
- TESTAMENT  AI

Tuo reikalu jums gali darų, 
padėti teisininko Prano ŠUL( 
oaruoštą.
WELLS peržiūrėta,

MICHIGANAS —
POS ROJUS

A Zaselia, A^nt 
nosys w. wh» n. 
Iver*. F»rit, UL 
40642, . 424-4*54

Notary Public
INCOME TAX SERVICE j

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
' L ?♦ J

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pri • 

šymai ir kitokie blankai.

— Japonijos švietimo minis- 
teris atsiprašė kiniečių už klat 
dą karo su Kinija istorijoje.1 
Daugiau panašių istorijų japo
nai neleis. GAGE PARK APYL. SAVININ

KAS PARDUODA 2 aukštų. mū
rinį namą. Apšildomas. Pirma- 
m aukšte 3 miegami, 2-me aukš
te 2 miegami, ir butas rūsyje. 
64,000. Skambinti 925-7626

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLATTIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

6666 S. Kedzie Avė.
Chicago, III. 60629 
Tel.: 778-8000

teisėjo Alphonse 
, ’‘Sūduvos’1 

žleista knyga su legali škotui? 
ormomijv

Knyga au formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje,

— Trečiadienį aukso uncij 
kainavo $326.

PAPRATIMAS BLOGESNIS
Už PRIGIMIMĄ <

K-a ei, Žem* — Pardavimo! 
REAL ESTATE FOR SAKE

Geista krelptlz tr ttedal I SLA Centre:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Mr* Tart, N. Y. tOOtl

M7 w. ** M.
TeL Uiti

Ą po keturis, medinis, Brighton Parke. 
339,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
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

Hamel, 2am4 — Pardaviau > 
REAL ESTATE FOR SALE .

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą. f

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street;

Chicago, DL 60629

DĖMESIO
6240 METŲ AM1 VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomobhio 
Liability apdraudimas pcnUnlgr 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS ' 

U45 Sc. ASHLAND AVt 
.TeL 523-8775 : , a-

*• i 5^

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto I-WI~į 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
■<earantuotei ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Tai man A Va, 

Tel. 927-3559

“LIUCIJA”
Miko šileikio ‘apsakymų knyga 
'• “Liucija” jau atspausdinta. 
Autorius pavaizduoja lietuvių

pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L - i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road; , Chicago, I1L TeL 847-7747

kai 
Vien 
niautojas užkalbintas, po poros 
lietuviškų sakinių, pradėjo šv=- 
beldžioti angliškai... Ot, tau ir 
“Lietuviška vasarvietė”!!!

Jeigu mūsų atsilankymą j 
Union Pier lydėjo nusivylimas, 
lai sekaničą dieną (liepos mėn. 
25 d.) važiavome laimės ieško
ti kitur.

Štai Beverlv Shores Lietuviu

Gen. Haig, buvęs Valstybės 
sekretorius, teisininkams pasi- 

j sakė, kad jis buvo ketvirtas 
žmogus, kuris būtų turėjęs eiti 
prezidento pareigas, jeigu kas 
prezidentui ir Kongreso pirmi
ninkams būtų atsitikę.

1 Visi manė/ kad , Haig kalbės 
apie JAV'užsienio reikalus, bet 
jis pačioje pradžioje pasakė, 
kad užsienio! reikalų .nelies. Bet 
jis pastebėjo, kad mažinant 

i krašto apsaltos išlaidas, ekono
minių valstybes reikalų nepatai-

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

Dr. A. Guuen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl„ liečia 190b 
metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h 
rusirūpiiiiiną___________________ _ _______

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
iB7"rKietms viršeliais ___-.11-2'—. ,7*__2.

Minkštais vtršeHais, tik_____________

Dr, A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Gulinu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį srba 
noney orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

— Vilius Bražėnas š. m. rug 
piūčio 14 d. 6 vai. vak., šaulių 
namuose, 2417 West 43rd St. 
Chicago, skaitys paskaitą “Lais 
vės kovos keliai ir klystkeliai*’. 
Visi maloniai kviečiami į šią 
įdomią paskaitą atsilankyti. Pa 
skaitininkas atsakinės į paklau

Michigane dažnai pamatysi 
prie automobilio prilipytus aiš
kius lipinukus: Michigan Wel
fare Paradise. Jie nusako esa
mą būklęr nes Michigane yra 
mokamos žymiai didesnės šal
pos negu kuriose kitose kaimy
ninėse valstijose. To pasėkoje 
daugelis iš kitų valstijų šalpas 
gauti patraukia į Michiganą. 
. žinoma, šalpoms pinigai ne

krinta iš dangaus, be 
spaudžia 'iš dirbančiųjų uždar
bių ir nuosavybes .turinčiųjų 
žmonių. Politikieriai kalba, kad 
šalpų davimas ir jų didumas 
bus aptvarkyta, bet kol kas tuo 
reikalu nieko konkretaus ne
daroma. . J. J4is t

jubs iš- Harvester žemės ūkiui gamina
mų mašinų .pramonė skundžiasi 
savo turimais m i 1 i joniniais 
nuostoliais. Visa bėda tai pa
dangėn iškeltos gaminių kainos. 
Ūkininkai verčiasi tik remon
tuodami savo senas ūkio ma
šinas, peš naujos neįkandamos 
nupirkti. Padėtis bloga, bet kaip 

iš jos išbristi? J. J-tis

gia savo gegužinę p.p. STAN
KŪNŲ sodelyje. O kodėl nepa
bandyti laimę ir atsilankyti pas 
Lietuvos Dukteris?

Nuvažiavom ir neapsivylėm. 
Sakyčiau, visu šimtu nuošimčių 
neapsivylėm.

Skaniai paruošti ir labai tvar
kingai dalinami pietūs — tik 
penkinė. Gėrimėlio kiek ir ko
kio lik širdelė nori — tik vie
nas dcleriukas. Na, o svečiu 
nuotaika — puikiausia.

Rengėjų pasiruošimas šiai ge
gužinei puikus. Viskas vyksta 
labai sklandžiai. Malonu žiūrėti 
kaip tautiečiai grupuojasi prie 
laimėjimais apkrauto stalo ar 
prie baro, o p. Stankūno humo
ras pral'nksniina ir senus, ir 
jaunus.

Tikrai, tos mielos ir nuošir
džios Beverly Shores gyvenan
čios Lietuvos Dukterys, mes at
silankę pas Jus pirmą . kartą 
esame sužavėti ir ateityje ban
dysime progos nepraleisti ir 
Jūsų parengimuose dalyvauti.

Suvalkietis

ORLAND PARKE, Chieagos 
priemiestyje, reikalinga lietuviš
kai kalbanti moteris vaikų prie
žiūrai. Geras atlygininias, gali
ma gyventi vietoj. Paskambinus 
349-1911, galima susitarti dėl 
sąlygų. ' ' ' -J

sysi. Už šią pastabą teisininkai- 
smarkiai plojo buvusiam sekre
toriui. Krašto finansų jis neštu-’ 
dijavo, bet teisininkams patiko; 
jo pastaba, nes teisininkai, ma
tyt, dar mažiau žinojo.

Vienas teisininkas paklausė* 
kodėl jis iš Valstybės departa-' 
mento išėjo. Haig neaiškinęs, 
nes tai būtų buvęs užsienio po-; 
litikos klausimas, o jis prižadėjo 
šio klausinio neliesti.

Labai ir labai teisinga ši lie. f AL HA,G M0K£ KALIFOR. 
tuviu patarlė. Dabar visi gyve-j NIJ0S TEISININKUS 

nimę šunis karia ant aukštų SAN FRANCISCO, Calif. — 
nuošimčių, būk tai yra vienin- Gen. Aleksandras Haig, niekad 
telė ekonomijoje recesijos ir teisės nestudijavęs, pirmadienio 
nedarbo blogybė. Amerikiečiai. vakare pasakė kalbą 3,800 Kali- 
nuo seniai gyvena sąvoka: “No fornijos teisininkų. .Matyt, kad 
money, down —; years to pay”, j teisininkai turėjo ko iš genero- 
Viską ir viską pirktis kreditan. l0 pasimokyti; jeigu jie už pu- 
Neįpratę pinigo daugiau šutau- f sės valandos paskaitą jam sunro- 
pyti ir tik paskiau ką nors pirk- ’, kėjo $20,000.
tis? Bilijonais ir bilijonais įsi-j 
skolinimas irgi nesveikas eko
nomijai. č i. ‘ ’M .

Išsipūtusios pramonės gami
nių ir įvairių patarnavimų kai
nos kraštą veda į chaosą. Auto
mobilių pramonė dejuoja dėl 
sulenkėjusio biznio. Žmonės 
važinėja senesnėmis mašinomis, 
nes naujų kainos nepaprastai 
išpūstos ir neprilygsta sayp 
gamybos kokybei. International

SUSIVIENIJIMAS LIETUnrj AMERIKOJ?
yn aenliusiA, dldhwisii tr turtingiausli lietuviu tratemilii>4 ar 

Osiridja, lietuvUmf ižtfktnat tamaujaatį jau per W metiu.
< i- • • •

SLA — atlieka kultfrrtnlua darbui, felbati tr kitiemi. kuria tuce 
dirbot dirba.

SLA —feokėjo daubai kafp AŠTUONIS KLUONUS doleriu 
apdraudę Mvn nariann.

SLA — apdrauffia pl^auMom^ kainomia. 3LA neiežko petua, b* 
ruiim patarnauja tflt *MvUalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvia tr lietuviu drragai.nH 
Studrienijime apsidrausti fkl S10.000.

fiA — xpdnwfifa ir Taupomąja apdnuda — Eodo^rcent 
Inwance, kuri ypač naudWa jaunimui, mekiančii> 
aukotojo mokslo Ir ju gyvenimo pradžiai.

Ha — vdkua apdraudžia pida terminuota apdrauda: už 
1LC00 apdraudoa tuma temoka tik S3.00 metama.

■

SLA — kuopq vyra Beturiu kolenljoas. KrelpkitAr 
i savo apylinkės SLA kuopu reikė]uk jie Juma 
Ede lai pagelbės 1 SLA latrašytl

Savaitgalis prie Michigano ežero
Nors šio straipsnelio autorius l kai susikalbėti jau negalima 

gyvena tik 1 1 mylių atstume Vienas kitas pagyvenęs vakarie 
(pietų link) nuo Michigano eže
ro, bet paskaičius mūsų lietu
viškoje spaudoje apie vieno sa
vaitgalio “linksmybes”, nutarė
me sudaryti trijų automobilių 
karavaną ir šiltą šeštadienio po
pietę (liepos mėn. 21 d.) atii- 
randame Union Pier, Mich., kur 
Iniciatoriai K. Pocius ir V. Pet
rauskas lietuvių salėje (tvanki 
ir nevėsinama Betlejaus pašto- Dukterų Draugijos skyrius ren 
gė) suruošė “Dirvos” laikraščiui 
paremti “klumpių sunešimą

Liepos mėn. 28 d. “Draugo” 
Nr. 155 skaitome paties V. Pet
rausko atsiliepimą apie “gražiai 
praėjęs vakaras”.

Sena lietuviška patarlė sako: 
“Kas pakels šuniui uodegą, jei 
ne pats”.
I Nesu muzikos ar dainos kri
tikas, todėl apie solistės ar pia
nistės išpildytą programą ne
turiu teisės reikšti savo nuo
monės.

Ąžuolas Stelmokas — be prie
kaištų: ... rėžė iš peties, ligi pat 
vidurnakties...
Į Bet kai panorom kuo nors at
sigaivinti ir išgirdome, kad 
Scotch bonkelė — $20, V.O. 
bonkelė — $18, atskiras “Šatas” 
— $1.50, gi konjako “Šatas” net 
$2, jau nekalbant, kad dėl ga
balėlio ledo reikėjo “pabažnai” 
maldauti, žinoma, po šio užsi- 
rekomendavimo, mūsų nuotai
ka pablogėjo. Apie kokį nors 
užkandį nebuvo nei kalbos, nors 
keli tuzinai sumuštinių, ar ko 
nors panašaus, būtų “dingę” per 
trumpą laiką.
* Pabaigai/ Šio vakaro rengėjai 
skaičiuokite pelną ‘šimtinėmis”, 
bet ateityje panašia proga ir tų 
pačių asmenų suorganizuotame 
parengime .mūsų nelaukite.,.

Laimė, kad prieš važiuojant 
į V.; Petrausko “Betlejaus pa
stogę”, sustojome garsioje Ka
daičių /lietuviškoje vasarvietėje 
.^Gintaras”, ieškodami ko nors 
užvalgyti.

■' Užvalgėme neblogai, bet “lie
tuviškoje” valgykloje lietuvis-

HOMEOWNERS POLICY

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už d ar b-j garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

MRS. WANDA 
PALM & CARD READER 

ALSO SPIRITUALIST READINGS 
She Can Help You With Any 

Problems You May Have.
For further information 

Can 971-1445
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MISCELLANEOUS
įvairūs dalykai




