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: Dr. K. Šidlauskas pasveikino naują 
Valstybes sekretorių

Dr. Kazvs Šidlauskas

Naująjį Valstybės sekretorių 
George P. Shultz telegrama pa
sveikino Amerikos Lietuvių Ta
rybos pįrminmkas dr. K. Šid
lauskas^ pareikšdamas, viltį, kad 
jis savo įtakingą -postą panau
dos Lietuvos laisvinimo pastan-

pranešė apie dalyvavimą SLA' 
seime. 1

Dr. L. Kriaučeliūnas painfor- j 
mavo apie sėkmingai ruošiamą 
simpozlumą-svarstybas Lietuvos 
laisvinimo ir išeivijos veiklos 
klausimais. Tas- bus Jaunimo 
centre rugsėjo 19 d. 3 vai. po
piet. Dalyvaus Lietuvos atstovas
prie Vatikano St. Lozoraitis, jr., 
dr. D. Krivickas iš Vašingtono 
ir laikraštininkas M. Meškaus
kas iš Floridos. Moderatorius] 
bus inž. J. Jurkūnas.

Kun. J. Prunskis papasakojo; 
apie savo kontaktus su ameri- ’ 
kiečiais redaktoriais, apie sėk-« 
minga ryšį su kitų tautinių gru-j 
pių laikraštininkais.

Posėdyje buvo ilgiau sustota 
prie projekto sudaryti Ameri
kos Lietuvių Tarybos . Fondą 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Projektą tam yra sudarė-dr. J. 
Valaitis su adv. S. Kuprių.

(ALTo informacija)

Egipto prezidentas buvo pasiūlęs palestiniečiams vykti į Egiptą, bet jis 
nesutiko įsileisti jų ginkluotų. Dabar dauguma palestiniečių vyksta 

į Siriją. Egipto dykūnuose prekes nc^ša kupranugariai.

DVI BENDROVES ĮTRAUKTOS 
Į AMERIKOS JUODĄJĮ SĄRAŠĄ

RUOŠIAMASI ALTO METL 
NLAM SUVAŽIAVIMUI

• . . i v U V / ■
ALTo metinis suvažiavimas 

įvyks spalio 30-31 d. Tautiniuo
se namuose, Čikagoje. Suvažia
vimo eigai aptarti,; įyairioihs 
komisijoms, -sudaryti; rugpjūčio 
20 d. būvo;sušauktas Amerikos 
Lietuvį^ Tary^s valdybas po
sėdis. ALTo-gen. sekretoriui Inž. 
Gr. L^^skui'Jpasiūlius/ numa
tyta suvažiavimo’ darbo t va rk ė. 
Nutarti • sp^d. 3^ 4? vakare 
ruošti banketą- kuri organizuo
ti pakviestas Visuomeninių rei
kalų komisijos pirm.: dr. Leonas 
Kriaučęliūnas su savo pasirink
tais talkininkais. *

ALTo valdybos posėdyje pir
mininkas dr. K. Šidlauskas pa-, 
informavo apie Pabaltijo vals
tybių de jure pripažinimo 60 m. 
sukakties minėjimą. Vašingtone, 
papasakojo apie susirašinėjimą 
dėl JAV konsulato žmonių Le
ningrade lankymosi Lietuvoje,

silarimiTsu Izraeliu, Kol Izraelio 
kaTo jėgos nepasitrauks iš Li-1 
bano. ■ ’’.-s

— Šaronas nemano, kad Jor- 
daniją^vš<\kąi^ prieš-Izraelį. Jis 
tikisi Susitarti> del Jeruzalės ir 
senų Judėjos* žemių. V \

KALENDORĖLIS
Rugpjūčio 28: Augustinas, 

Kintaute, Byla, Rinkvaldis, Di- 
dirė, Liūtas, Mantibutė.

Rugpiūčio 29: Sabina. Lamei- 
ka, Gardenis, Nadinė, Daukas.

Rugpiūčio 30: Rožė, Bytau
tas, Augūna, Dyguolis, Vesta.

Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:34.
Oras šiltas, debesuotas.

Miterandas iš Paryžiaus organizuoja pasipriešinimą 
prezidento Reagano įsakymui neduoti Sovietų Sąjungai 

Amerikos pramonės paslapčių.

Prėc

I Čenstakavą suplaukė 350,000 lenkų 
paklausyti arkivyskupo J. Glemp

SOLIDARUMO UNIJOS VADOVYBĖ RUGSĖJO 2 DIENĄ 
KVIEČIA VISUS LENKUS Į DIDELĘ DEMONSTRACIJĄ

ČĘNSTAKAVA, Lenkija. —.
Ketvirtadienį į Čenstakavą su
plaukė 350,000 lenku, kad galė
tų pasiklausyti arkivyskupo Jo
seph Glemp kalbos ir prisiminti 
Dievo Motiną, prieš 600 metų! 
Jasna Gura (šviesaus Kalno) Į 
srityje pasirodžiusią lenkams.

sirijos Bariai, pales
tiniečiai IŠVAŽIAVO 

Į DAMASKĄ
BEIRUTAS^ Libanas.— Penk

tadienio rvta didelis būrys Siri
jos karių ir šimtai palestiniečių, 
Italijos karių lydimi, įvažiavo

Jasna Gura srityje stovi di- didžiuoju vieškeliu iš Beiruto 
dėlė katedra, kurioje yra įrengti j j Damaską.
garsiakalbiai, pranešantiej-i ži
nias visai Lenkijai. Šimtatūks-

Izraelio kariai sustabdė į ry
tus judančią Sirijos karių ir paluto jHiiunvia kjMAjvo jvvi

tantmė lenkų minia, apgulusi Iestin5ečiy karavaną. Izraelitai 
milžinišką aikštę prie katedros i 
ir apėmusi visą Čenstakavos 
apylinkę, kelis kartus labai 
smarkiai plojo. Bet kai arkivys
kupas Glemp pareiškė, kad Le- 
šek Valensa privalo būti lais
vas, tai plojimams nebuvo per
traukos.

j

Miniai aprimus, arkivyskupas 
paprašė susirinkusiųjų miniai žinotume, 
susivaldyti, neiti į gatves, bet žiuoja, — pareiškė izraelitai, 
nuoširdžiai pasimelsti.

Susirinkusieji jau žinojo, kad (atsakė italai, bet mes dabosime, 
didysis Dancigo streikas ir visų Į 
lenkų laimėjimai privalo būtijmaską, — pareiškė italai, 
paminėti. Jokie generolų 
draudimai lenkų minių nesu-jrėjo, kaip važiuoja sužeistieji.

pareikalavo, kad duotų jiems 
sąrašą išvykstančių palestinie
čių. Kolonos priešakyje atsirado 
italų kariai ir izraelitams paša 
kė, kad jie jokių sąrašų neturi 
ir neduos. Jie neįpareigoti jokiu 
sąrašų ruošti. Jų pareiga žiūrėti, 

i kad visi saugiai išvažiuotų.
; — Tai bent skaičiuokite, kad

kiek žmonių išva-

Mes neskaičiuosime,

1 kad kiekvienas pasiektų l)a-

už-l Izraelitai ranka numojo ir žiū-

stabdys, nes jie yra pasiryžę su- ginkluoti ir beginkliai, karinin- 
šaukti ne tiktai Varšuvoje, bet kai ir eiliniai didžiuoju v’eške- 
ir Dancige. Krokuvoje bei kito- bu į Damaską, 
se vietose didesnes minias, negu! 
buvo susirinkę čenstakavoje.

Minioje buvę korespondentai | 
tvirtina, kad čenstakavoje susi-! 
rinkusių lenkų tarpe buvo gir- bar aišku, kad vakarų Beirute 
dėti išmetinėjimai prieš bažny- apsuptieji palestiniečiai ir Siri- 
čios vadovybę, padariusią dide-ljos kariai neteko kantrybės. Jie 
les nuolaidas ienkų generolams. 
Lenkai jau netenka kantrybės, 
nes tas karo stovio įvedimas 
prieš pačių lenkų valią, Maskvos 
padiktuotas, lenkų tautą labai Jiems jau buvo aišku, kad ko- 
įžeidžia. Jokio karo nėra, Sovie
tų karinė vadovybė neturėjo tei
sės kištis į Ixmkijos vidaus rei-

BADAS, ŽAIZDOS 
BAIGĖ KANTRYBĘ

BEIRUTAS, Libanas. — Da

buvo pasiruošę išvykti laivais 
bet badas, vandens stoka, žaiz
dos, gydytojų, vaistų ir butų sto
ka baigė įtempti visų nervus.

vos pasibaigė; negalima jų tęsti. 
Buvo dar grupė pasiryžusių ka
riauti, bet didelė dauguma, iš

kalus. Lenkai yra įsitikinę, kad j kentėjusi vakarų Beirute du 
gen. Jaruzelski*' perėjo Sovietų | mėnesiu, lik vieno dalyko no- 
tamybon, todėl negalima jokios jrėjo -- galimai greičiau ištrūk- 
laisvės iš jo tikėtis.

lankai yra nuomonės, kad So- į
'vielų ginkluotos pajėgos dabar
tiniu niėtu nesiveržtų j Lenkiją, 
nes pačioje Rusijoje prasidėtų 
neramumai.

ti iš to pragaro.
Pirmoji grupė, netekusi kant

rybės, norėjo išvažiuoti antra 
drenj, bet kai užgirdo artilerijos 
šūvius, tai grįžo į Beirutą. Da
bar, kai atsirado 600 italų, tai

ŠARONAS AIŠKINA
KOVOS TIKSLUS

SUSTABDĖ KITŲ KOMPRESORIŲ IŠSIUNTIMĄ, KAD 
IŠAIŠKINTŲ AUKŠTESNIO TEISMO NUOMONĘ

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas Francois Miteran
das nutarė neklausyti preziden
to Reagano įsakymo nesiųsti 
Amerikos kompresorių dujoms 
stumti iš Sibiro į Vakarų Vokie

tiją, Prancūziją, Belgiją ir kitas 
Vakarų Europos valstybes.

» ■ Penktadienį trys kompreso 
riai buvo pakrauti į Sovietų

I transporto laivą Borodin, kuris 
' penktadienio rylą išplaukė iš Le
Havre į Rygą.

Kiekvienas kompresorius sve
ria 50 tonų ir kainuoja po 700 
tūkst. dolerių. Kompresoriai pri
klauso Dresser-France bendro-

___  -vei, kurios kapitalai »r visa or
ganizacija^ priklauso Teksas 
bendrovei Dresser Industries, 
Ine., savo' centrą turinčiai Dal-

NEW YORK, N.Y. — Izraelio, las mieste, 
gynybos ininisteris Ariel Saron. ?"esSer yra pa-
Anierikos žydų vadams .aiškino,,S. 1 pa^a saP? t*-*© nl»i

JaLArtimųjų Ry^aė^ 
timais. Izraelis nukentėjo, dido
kas karių skaičius žuvo, bet da
bar padėti pagrindai taikai.

Izraelis yra įsitikinęs, kad ne 
trukus Izraelio vyriausybė 
lės- pasirašyti taikos sutartį su/,J 
Libanu, šaronas yra įsitikinęs, 
kad nauja Libano vyriausybė4 
dabar galės taikiai išspręsti vi
sus klausimus. ____ ..
didchs dalykas, nes galės taikiai 
gyvenu su dviem, kaimyninėm vanue,,U
valstybėm, šaronas yra įsitiki- ran as ne reiPia ( ėmės 
nęs, kad dabar Izraeliui bus 
lengviau susikalbėti su kitais 
kaimynais.

šaronas priminė jo kalbos be
klausantiems žydams, kad jie 
turės būti apkrauti dideliais 
mokesčiais, nes palestiniečių iš
mušimas iš Libano Izraeliui 
brangiai kainavo. Izraelio gink-. 
luolos pajėgos išvyks iš Libano, Į

kad. Izraelis kovojo Libane lifcS“?’ ya paleomolas,

Prancūzijos prežideiMas Mite-’' 
randas nusavino visą didelę? 
krašto pramonę Prancūzijoje.

I Valstybė nusavino ir Dresser- 
- France. Prezidentas Miterandas 
jnano, kad jis turįs teisę duoti 
rusams patentuotus gaminius.; 
Dujose, einančiose plieno varnz-- 

- ’ ' Tdžiais, atsiranda vandens. Kom-
. Izraeliui tai bus P1reSOri.ai1 ne?ildai slumia ,as 

. dujas tolyn, bet išspaudžia iš jų 
atsiradusį vandenį. Prez. Mite- 

sio į kom- 
pesorių patentą ir sąlygas, duo 
tas Dresser-F rance bendrovri 

.Miterandas pasijuto savininkas 
tir nutarė kompresorius parduoti 
Sovietų Sąjungai, 
kompresorius dujoms 
bet jų 
pajėgūs 
dens.

Rusai turi 
stumti, 

kompresoriai ne tokie 
ir n ?gali išskirti van

Prez.

su Creusot-Loire bendrovėmis^ 
Pastaroji bendrovė gamina dujų 
vamzdžiams reikalingus stipres
nio plieno lankus. Ji neklauso 
prez. Reagano uždraudimo ir 
siunčia rusams reikalingus plie
no lankus. Taip pat išaiškinla, 
kad Creusot-Loire veda prekybą 
su visa eile Amerikos bendro
vių, pirkdama JAV medžiagas 
ir parduodama savo gaminiu?. 
Visos tos bendrovės nutrauks 
bet kokius ryšius su Creusot- 
Loire.

Diplomatai labai plačiai ko
mentuoja, kodėl Sovietų valdžia, 
nupirkusi Prancūzijoje tuos tris 
kompresorius, nuvežė į Rygą, o 
ne į Juodosios jūros uostus. Ry- 
.goje nėra jokių dujų, kurias ga
lėtų siųsti į Europą. Pabaltijys, 
Rylų Vokietija yra lygūs, ten 
dujų stumti nereikia, tuo tarpu 
kompresoriai reikalingi iš Sibiro 
iki jūros lygumų, kurioms buvo 
^planuojama stumti dujas. Gali
mas daiktas, kad rusai nori Pa
baltijį padaryti prikhusomą nuo 
Rusijos, todėl ir rengiasi ten 
pirma įrengti kompresorius, ne
gu atsiųsti dujas vamzdžiais.

CHICAGO, Ill. — Ketvirta
dienio vakare viceprezidentas G. 
Bush pareiškė, kad teismas pri
pažino teisę prezidentui sustab
dyti kompresorių pardavimą ru- 
ysams. Visi turi žinoti, kad kovą 
už tautų ir žmonių laisvę veda 
prezidentas Reaganas, o ne ap
siginti nepajėgiančios valstybės.

DU LENKAI PABĖGO 
Iš ŠPICBERGENO

Miterandas, laužydamas 
kai palestiniečiai nebus pavo-' susitarimą su JAV, pats siunčia 
j ingi.

— Ariel šaronas nori įtikinti 
sekretorių Shultzą, kad izraeli
tai tikrai išvyks iš Libano, kai 
išvyks palestiniečiai ir Sirijos 
kariai.

. kompresorius į Sovietų Sąjun- 
Igą, patardamas nekreipti dė
mesio į prez. Reaganą, j Amer 
kos interesus ir į JAV politinius 
išskaičiavimus. Atrodo, kad Vo 
kietija ir kilos Vakarų Europos 
valstybės pritars prezidento Mi- 
terando planams*.

WASHINGTON, D.Č. — Pre
zidentas R. Reagan tiždraude

— Jorn M. McKinney, dide
lės asbesto bendrovės pirminin
kas, skelbia bankrotą, nes už- Dresser France bendrovei par
vesta visa eilė bylų prieš asbes- duoti Sovietų Sąjungai kompro
to padarytą žalą. j Šorius dujoms stumti iš Sibiro

--------- į Vakarų Europa. Dalias Dres- 
Penktadienį aukso uncija ser Industries, Ine., advokatai 

kainavo ?403.----------------------- Į ketvirtadienį kreipėsi j teismą,
kad sustabdytų prezidento Rea
gano įsakymą. Teisėjas apsvars
tė advokatų argumentus ir pra
nešė advokatams, kad preziden
tas Reaganas turi teisę ne t'k 
sustabdyti kompresorių siunti-

— mą j Sovietų Sąjungą, l>et gali 
ir uždėti dideles baudas Dresser 
Industries bendrovei.

Tuo tarpu prekybos departa
mentas |>askelbė, kari Drcsser- 
Fraflce ir Creusot-Lo’re bendro

— Lėktuvo nelaimėj žuvusio 
Indiros Gandhi sūnaus žmona 
organizuoja naują partiją prieš 
permjerės vadovaujamą Kon
greso partiją.

OSLO, Norvegija.— Du lenkų 
mokslininkai, išsiųsti iš Špic
bergeną tyrinėjimams, pajėgė 
pabėgti į Norvegiją. Sovietų 
>argai nujautė, kad lenkai gali 
pabėgti, bet nepajėgė Lnkų su
laikyti.

Rugsėjo 10 dieną lenkai per 
radiją paprašė duoti jiems trem- 
inių teisę Norvegijoj. Pasirodo, 

kad jie taip pat prašė atsiųsti 
i špilcbergeną malūnsparnį ir 
juos paimti.

Matyli, kad Sovietų radijas iš
aiškino pasikalbėjimą su nor
vegų valdžia. Sovietų kariai sau- 
go visą salų grupę, įskaitant ir 
Špicbergeno salą. Jie nutarė pa
siųsti malūnsparnį į Špicberge
ną ir nustatyti, kas ten darosi. 
Bet kol jie gavo leidimą nu
skristi, kol prisirengė, tai nor
vegų malūnsparnis atskrido ir 
abu lenkus mokslininkus išsive
žė. Rusai atskrido, bet rado tuš
čią vietą.

ta pati grupė buvo perduota
i italų rankas, kuriems įsakyta 
prižiūrėti, kad palestiniečiai sau
giai pasiektų Siriją.

Manoma, kad Beiruto Damas
ko vieškeliu išvažiuos ir kiti vės bus įtrauktos į Amerikos 
kovotojai, kai .Ūktai gaus trans- juodąjį sąrašą. Tai reiškią, kad 
portui tinkamus automobilius. I jokia Amerikos bendrovė, ban- 
Jie išvažiuos su ginklais, žmo- J kas' ari įstaiga neves jokių biz
nomis ir vaikais.

— Detektyvas Milo Spesilio, 
pasiklausęs rekorduotų pokalbių 
telefonu su Marilyn Monroe, 
priėjo išvados, kad ji buvo nu
žudyta. Jis nustatė, kad niekas 
nenorėjo pasirašyti Marilyn 
Monroe mirties liudijimo, nebu
vo nustatyta mirties priečastis.

nio reikalų su Dresser-France ir

— Arkivyskupas J. Bernardin 
prižadėjo susitikti ir išsikalbėti 
su kiekvieriu Chicagoje dirban
čiu kunigu. - >
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Izoliacijos medžiagos gali būti 
mirties oriežastis

žinomas izoliacinių 
žinovas losh Lalen 

teigia, Kad vauriformalaehyde” 
ken^minįa žmogaus sveika

ta . J. Laner yra Nacionalinio įsa 
liacinių Medžiagų Instituto di- 
tektoriub.

Iki šiol dar neišaškinta kokios 
koncentracijos ir per kiek laiko 
ji pakenkia žmogaus sveikatai. 
Kol kas ištirtu, kad tokia me
džiaga gali pakenkti sveikatai. 
Iš vad. formaldehide medžiagos 
gaminama vad. <4foam” izoliacija 
J. Laner teigia, kad tą produktą 
šiame krašte žmonės enaudoja 
jau 100 metų, kaip saugią me
džiagą. Tik dabar, 1982 nu. paga
liau ta medžiaga tapo pavojinga. 
Esą ji nesanti fatališka, kad nuo 
“foam” medžiagos susirgtų žmo
nes, Tuo atveju gydytojas 
sakytų, kad “formaldehyde” 
priežastimi susirgimo.

IŠ 500,000 namų su UFFI 
liacijos naudotos
Consumer Product Safty ko
misija rado, tik 2,000 nusiskun
dimų, iš kurių C.P.S. C. kon-

Viena»

pa

izo- 
medžiagos,

mo-

iški- 
šau-

(FELJETONAS)

Atvažiavo svodba pas foto
grafą mušti visų vestuvininkų 
Vyrai ir moterys — jaunieji, 
pamergės ir pabroliai — tiktai 
šukuojasi, pucuojasi ir ren
giasi mušti fotografiją. Foto
grafas .gaidžianosis riktuoja sa
vo mašinas,taiso šviesas, veidro
džius ir t.t. ’ *

— Dievas žino,r kas čia bus 
— stenėjo stora svočia, — šaus 
ar kaip kitaip muš tas patagra- 
pijas?

— Kad ir .muš, bet ne tave — 
atsakė pajaunys Adasius, 
kąs groti armonika.

Fotografas Gaidžianosis 
šęs ranką iš užu marškos
kia vidun visą svodba. Svodba 

. gerokai įsilinksminusi, urmu su 
garmėja į studiją kur stovėjo 
pastatytas didelis aparatas, juo
du maišu užmautas,

—Dabar, niaugine, stokite vi
si krūvon, visus kartu nutrauk
siu, o paskui, niaugine, kas tik 
norės, nutrauksiu atskirai. Jūs, 
merginos, niaugine, tūpkitės, o 
vyrai atsistokite, o tu mažiukas 
pasistok aukščiau, niaugine, kad 
matytųsi. — komanduoja fotog
rafas. — Pasitaisykite savo gė
les ir apsilaižykite.
—O kam reikia laižytis? — pa

klausė Adasius. — Dar liežuvį 
gali nutraukti.

priežastis u 
tiktai per 

visus atvejus

Svatavo 76 mix ties 
123,000 sužeidimų 
1981 metus. Tuos 
priskiria flue ir, bendrai* per
salimo ligoms. Tačiau vienas 
gorus Mr. Wagner tvirtina, kad 
jo sveikata pablogėjusi nuo “foę* 
malaehya” medžiagos išplėtimo 
(explosure). Jis teigia, kad pei 
pastaruosius kelis menesius gir
dėjo net 200 knų asmenų, su re
aliom “formaldehyde” proble
momis.

Mr. Wagneris sako: “Aš ne
galiu valgyti valgio, kuris kve
pia natūraliu gazu, mano žmona 
negali naudoti kosmetikos; taip 
pat drabužių valymas mane ke
lioms dienoms susirgdina.”

Tuo reikalu pasisakė National 
Law Journal, teigdamas kad 
“formaldehyde” medžiaga pla
čiai naudojama, nežiūrint 
nių užvedamų bylų.’

C1 e ve lando adv. Michael 
fram paskelbė, kad dabar 
50—60 “formaldehyde 
Klientu užvestų bylu.

Pr. Fab.

NEGIRDĖTA AROGANCIJA
Nitioąal Civįę Fedęration at

stovas F. Coakley Chicagojes 
“Tribūne” diwaityje pasisakė 
prieš pasiūlymą padidinti 6% šio 
miesto alaermanams algas, tuo 
pat sumažinant mokytojams už
darbius. Šiuo metu miesto alder- 
manas gauna $27,000 per metus. 
F. Coaley prieštaravo alderma- 
no Saw neva ‘ teisingą algos” pa 
kei mą, sakydamas, kad Chicą- 
gos miesto taryba 1981 m. posė- 
uziavo is viso tiktai 43 kartus. 
Mokesčių mokėtojams alderma- 
no išlaikymas kaštavo $71,847. 
Daugelis akįermanų verč.asi pri 
vačia teikės praktiką arba turi 
kitus apmokamus darbus.

Pabrėžta, kad Chicagos švie
timo taryba tą savaitę prašė 
miesto mokytojų, kad jie priim
tų algų sumažinimo projektą, 
kad valdinės mokyklos šį rude
nį galėtų p.aueci normalų dar
bą.

Pr. Petitas

žino-

Sha- 
turis 

tesme

Fotografas Gaidžianosis priė
jo prie foto aparato^patraukė

maišą. Bet čia atbėgo fotografo 
boba Teresėlė.

—j Kur Gaidžainosis? — pa
klausė ji.

— Nagi ana, į tą maišą sulin
do, — atsakė svočia Špukienė. 
Jau šaus . -. Vardan Dievo'Tė
vo ir . ...

— Tu, boba, surikiuok grupę 
artistiškai, o aš nustatysiu ma
šiną, niaugine, — Gaidžianosis 
pasakė savo žmonai.

— Durs, Jonai, jau laiko pūs
lę suėmęs.

— Gal jau šaus— suriko Bar-

— Mačiau, kaip teatruose šau
dėsi,—pasakė Jonas.

— La'kykitės dabar dantis su
kandę. Tu truputį prasišiok. 
šypsokis, niaugine. O tu pri
merk vieną akį, kad nebūtų 
viena didesnė už antrąją, niau
gine, — komandavo fotogra
fas.

— Tuoj, tuoj, —sako fotogra
fas.—Ar jau gatavi?

— Aš dar negatava. Gal turi 
snapso ant drąsos? — paklausė 
Darata.

Jonas išsitraukė “pantukę” 
iš kišenės ir padavė Daratai.

• Ji išgėrė kelis gurkšnius, nu-

LIGONIŲ LANKYMAS
L gos atneša skausmą, nusi

minimos ir ^vuuūpmimųs. Be 
sveiKaius naia laimės.

Br.gnųm Burko Namų Savi-I 
ninku draugija jaučią pareigą,! 
susirgusius nors aplankyti ir 
wuos paguost;, užjausti ir kuo 
nors pradžiuginti. Ligonio svei-* 
kata gerėja, khi . jis pasijungta 
ne vienas, aūa proga savo ir val
dybos nąnų, vaidu linkiu vw 
siems geros sveikatos.

1981 macais buvo aplankyta 20 
ligonių ir šiais 1982 metais jau 
aplankyta 6 ligoniai.

Viktoras Galeckas

MIKAS ŽTI .EIKIS ŽVEJOTOJAI PRIE AQUARIUM

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME ! ri man parūpintų bet kokį dar-

KC Jau seniai girdėdama Jus 
atsakinėjant j klausimus per Ka 
zytės Brazdžionytės radijo va
landėlę, kyla svarbus klausi
mas ir man, jei galėtumėte pa-^ kiekvieną stojimą teisme bylos 

j tarti man, kur aš turiu kreiptis 
i dėl nedarbingumo pašalpos ga

vimo. Esu labai susirūpinusi 
savo ateitimi, nes gimiau karo 
laiku, 1944 metais geg. men. 14 
dieną Kybrtuose, Lietuvoje: 
Aš esu invalidė — be kairiosios 
dankos trijų pirštų galūnų (an
gliškai tariant — deformity of 
left upper extremity and abnor
mal dactyly, partial adylacto- 
my of linger left hand). Aš esu 
ištekėjusi, turiu šeimyną—vien? 
mergaitę, kuri yra protiniai į 
atsilikusi nuo prigim. ir gyvena]

KAIP SAUGOTI KOJAS
Reikia saugoti kojas nuo smul

kių sųžąiojinųį subraižymo, uo
dų, musių ir kitų vabzdžių su- 
kandžiojimų.

Po įkandimo ar nukasy- 
mo, į odos žaizdelė gali pa
tekti mikrobai ir sukęlti uždegi-j 
mą. !

Tokiais pačiais sumetimais ne j 
galime braidyti po nešvarų, sto-i 
vinti vandenį, po rasas, vaik-j 
ščioti auliniais gumos batais, ku-j _
riuose labai prakaituoja bei šun mokosi, 141ikti metai Ballwin,} 
ta kojos.

Kojų prakaitavimui sumažin
ti galima naudoti vaistus, ku
riuos prirašys odos ligų gydyto
jas.

Jei laikysitės čia išvardintų 
nurodymų, o, esant reikalui — 
gydytojų paskirto gydymo, ga- 
galėsite išvengti kojų tinimo ar
ba išsi gydysi te ir dar Igus me
tus išlaikysite darbngumą, svei
katą bei gerą nuotaiką.

L. Sulas, M.D.

sišluostė lūpas ir pasakė:
— Gatava!
— Prašyk Dievo, kad nešaut 

labai smarkiai.
— Nebijok, nenusprogsi!.., — 

piktai atsakė Jonas.
— Kad noi^ gražiai nušau- 

tų! . . .

Mo. Taipogi valdžia moka sup-| 
plemental čekius kiekvieną mė-1 
nesį. Nuo praeito mėnesio aš; 
turiu primokėti $100. Be jos, au
ginu keturis sūnus kurie yra 
9, 12, 14, ir 15 metu amžiaus. 
Mano vyras Povilas dirba prie j 
geležinkelio jau 31 metai, kaip} 
cheker clerk Highway & City 
Transportation Ine., Jo metinė 
alga siekė tokia sumą, iš kurios 
vos galime galą su galu suvesti. 
Dėl gausios šeimynos įsigijom 
medinį, pusantro aukšto namu
ką, ant kurio turime užtraukę 
paskolą (mortgage) 25 metams, i 
mokėeme dabai kas mėnesį pcj 
$211.

DAKTARO PATARIMAS

.„.Mikas Šileikis

..įSAtom
in iiMiiiiiiiiM.il ■■ . -r -

Juozas MažiukasATS. Teigiama, kad advokato 
laikas yra brangus, kai kurie 
prašo $25 už valandą, paruor! 
šant bylą, mokant honorarą ūži ra, kuri aprūpina darbais asme-

ATS. Taip yra. Ji vadin. Ma
ture Temps, Ine., darbo agentū-

proceso metu. '
Kai kada šio krašto advoka

tas bylą paima vesti vadinamu 
“contigen fee, vadinasi honora
ras .gali būti procentinis, daž
niausiai % ar % iš laimėtos 
sumos, jei jis bylą laimės. Jei
gu advokatas praloš bylą, klien
tas nieko tam advokatui nemo-

— Atleisk, daktare, kad tele- 
fonuoju vidurnakty, bet jau ke
lios valandos variausi nuo vieno 
šono ant kito ir niekaip negaliu 
užmigti. Ką reika dąryti?

nis 55 ir vyresnio amžiaus. Miss 
Marta Monnett, Chicagos įstai
gos vedėja, pasakė, kad ši fir
ma parūpina laikinus ar nuolat 
tinius darbus vyresnio amžiaus 
asmenims. Už darbo parūpini-, 
mą, honorarą moka paprastai 
darbdaviai. Ši korporacija yra 
Colonial Penn Group skyrius ap 
drąudos bendrovės ir yra indor- 
suota Nacional Retired Teachers 
asiciacijos ir American Associą- 
ton

NERANDA

pinigu.

ma-
. &

— Ko čia 
no stalčius?

— Ieškau
— Be reikalo. Aš ir šviesoje 

jų nerandu.
* * *

CHORISTŲ MALONUMAS

—Didelis malonumas .priklau
syti chorui: mes lošiame korto
mis, kauliukais, geriame, p jei 
kartu su mumis atvyksta mūsų 
žmonos, tai šokame iki užsimir
šimo.

— O kada jūs dainuojate?
— Pakeliui, grįždami namo.

» * *
TA ’ PROGA

Teismo išlaidos pridedamos, 
nors jos yra nedidelės. Be to 
klientas turi mkėti stenografui 
už bylos rekordavimą ir liudi
ninkams už sugaištą laiką, ma-į 
žiausia $20 už dieną plus trans- j 
porta ei ją. į

Liudininkas ekspertas, pvz.,1 
gydytojas, kaštuoja daugiau ne
gu $100. į

Jeigu klientas laimi bylą, iš
laidų dalį gali gauti atgal, bet 
daugumą išlaidų teks jam pa- - 
dengti iš savo kišenės.

Pr. Fabius:
♦ ♦ ♦

KL. Neseniai skaičiau Chica-Į 
gos dienraštį, kad pastarajam; 
šio krašto legionierių suvažia-i 
vi me buvo priimta rezoliucija,! 
raginanti federalinę valdžią, I 
kad ji paskatintų darbdavius: 
priimti vyresnio amžiaus dar-! 
oininkus bei legionierius. At- Į 
rodo, kad šis principas reikėtų! 
pritaikyti visiems senjorams, į 

kurie ieško bet kurio darbo.
Vladas N-kis Į 

i 
ATS. Pritariant jūsų pasiū-j 

iymui, pirmiausia tektų para-j 
ginti darb.ninku ir tarnautojų ■ 
organizacijas bei didžiąsias uni-Į 
Jas (ALF — CIO), kad ir jos!

ir’ . i ĮS-Į
Prie!

of Retired Persons.

VYRAS APGAVO ŽMON&

— Kaimynėle, jūsų šuo vėl 
surijo mano vištą!

— Kaip gerai! Šiandin aš jam 
nebeduosiu ėsti.

* * ♦
NESUPRATO

—Mano tėvas išprotėjo h man 
atiteko jo krautuvėlė.

— Vadinasi, tu padidini man

Norėčiau sužinoti ar aš galiu 
būti- pripažinta nedarbinga ir 
gauti kas mėnesį nedarbingumo 
pašalpą?

Aš iš Christ ligoninės, kurion 
patekau dėl mažakraujystės 
gavau pažymėjimą, kad esu gi
musi “deformed” ir dėlto sunku 
man darbą gauti/

Mano vyrui jau suėjo 62 m. | prisidėtų prie ^šios gražios 
amžiaus. Než uau, kaip ilgai Die; humaniškos feder. valdžios 

taigų paraginimo akcijos, 
šio darbdavių paraginimo galėtų i 
prisidėti ir visų tautybių spau-į 
da, pauškindama, kad seniorai! 
turi didesnį patyrimą darbe ir! 
didesnę praktiką bei atsargumą. 
Todėl šiuos asmenis geriau ap
simoka samdyti bet kuriems dar 
bam> atlikti, negu jaunuolius, 
kurie yra mažiau atsargūs dar
be ir dėl to gali fabrike bei dirb
tuvėse būti daugiau nelaimingų 
atsitikimų.

Gyveno žmogus, kuris buvo 
vedęs žmoną, tikrą kirmgriaužę! 
Ji vis jam sakydavo:

— Laukiu — nesulaukiu, ka
da tu numirs*, kad galėčiau ant 
tavo kapo vaikščioti!

Pagaliau žmogus mirė. Atida
rius jo testamentą buvo parašy-į 
ta: “Palaidoti mane jūroje”.

— Tu manęs nesupratai: ne 
aš, o mano tėvas išprotėjo, — 
pabrėžė naujas savininkas.

GINKLŲ PARDUOTUVĖJE

— Su kiek šūvių norite pirkti 
revolveri?fe

— Palaukite, tuoj paklausiu 
telefonu, kiek žmonių dirba to 
banko kasoje?

vulis jį laikys sveiką kad muši 
šlaikytų. Busiu dėkinga, kad nu| 
rodysite kur ' turu kreiptis? 

Janina K-menė
ATS. Jūsų reiklu kreipėmės 

į Human Relation departamen
tą. esantį 1932 S. Hoisted Street. 
Įstaigos vadovė pranešė kad 
prašant ;š Welfare įstaigom pa
šalpos jūs tunte pristatyti visų 
vaikų Soc. See kortelių Nr., o 
taip pat visų va kų gimimo met
rikus. Be to pristatyti pažymėk 
jimą apie jūsų vyro uždarbį.1 
siuos dokumentus jūs asmeniš
kai turite pristatyti gyvenamo
sios vietos Welfare įstaigai, ka
ri yra 70 E. 21 Street, Depart; 
ment of Public Al<L *

KL Malonėkite pasakyti, kiek 
reikia mokė'i honoraro advoka
tui už jo paumavimą?

Birutė P-nė

Pr. Petitas i

AR VEIKIA BET KOKIA
DARBŲ PARUPINIMO 

vAGENTŪRA CHICAGO J?.

KE. Aš, £a’p ir daugelis pen
sininkų sėdžių ir sūpuosi kėdė
je ištisomis denoms. Norėčau 
kur non Set ką dirbti, jei bū
tų tam galimybių. Ar yra Chi- 
cagoje bet kokia agentūra, ku- ugus62£~’3O,

VBui U<O MHOOm

THS KMI OF f 4M9 lA 
r* Mom

U- tb
CMAJtLtS M.
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JUOZAS ŠARAPNICKAS

NAUJIENOS Iš KANADOS
(Tęsinys)

Turėdamas daugiau informa- 
c jų iš V. Vslalkcs apie 5-los ko
lonos veiklą ir patyręs melagin
gų smeiz/ų ¥įš lietuvių ‘patrio
tų’, ne tik tąrp lietuviu, bet ir 
tarp ukrain.ee ų, buvau privers
tas pašyti straipsnį “Demonslra 
cijos komunistams nopatarnau- 
j ir gintis nuo šmeižikų. Esu 
dėkingas Naujienoms už at
spausdinimą apsigymmu stia’ps- 
nlo.

šmeižikams nepatiko, kad jų 
pavardes suminėjau. Pastarieji 
rašė atsakymą į spaudą, bet pat- 

‘.rlctinė "spauda nespausdino, o 
atspausdino tik “Akirač ai”, ku- 
ne yra ir rujų okupuotoje Lie
tuvoje pardavinėjami. Reiškia, 
ir 54ai kolonai “košer”, nes tie 
Akiraičai giria rusų okupuotą 
Lietuva ir šmeižia VT.IKo, ALTo 
ir BĄLFo patriotus veikėjus..

Prieš patekdamas į Lietuvos 
okupanto — ruso nemalonę, esu 
daug padaręs žalos ir rusams. 
Tai yra, rusų propagandai, ku
rioje skelbiama, kad Sovietų

Lietuves nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

padedant S. Kudirka yra atvy-: 
kęs į Ameriką. Ę. Kalanta su
sidegino Kaune, reikalaudamas, 
kad rusai pasitrauktų ir grąžin
tų Lietuvai laisvę. A. Kalinaus
kas, paimtas į rusų kariuomenę, 
susidegino Latvijoje, pareikšda
mas: (reriau žūsiu, bet rusų ka
riuomenėje netarnausi’JL Vysku
pas V. Boriscvičius, 1917 m. ru
sų buvo nuteistas mirties baus
me ir išvežtas į Rusiją nužu
dyti, kad lietuviai nerastų jo 
palaikų.

Hamiltono SLA 72-ra kuopa 
per eilę metų dirbdama (nežiū
rint visokių U’ukdymų) tokį pat
riotinį darbą, yra susilaukusi iš 
visuomenės įvertinimo ir para
mos. Toks SLA 72-ros kuopos 
darbas nepatinka Lietuvos oku
pantui — rusui ir jo agentams 
Kanadoje. Jei SLA 72-ra kuopa 
savo veikla pasidarė Rusijos im- » 
peri j ai pavojinga, tai ta jų im- . 
perija yra pakeliui į žlugimą,! 
nes pradėjo bijoti ir mažos gru- - 
pelės lietuvių veiklos.

šiais metais SLA 72-ra kuopa
- ' sumanė' įamžinti nekaltai nu-; kėjas Jonas Pakalka.

JONUI PAKALKAI MIRUS
Liepos 25 d. New Yorko ligo- Petrapilį, kur dirbo Vyr. Lietu- na. 

ninėje po ilgos ligos ir širdies vių komitete pabėgėliams šelp-( 
atakos mirė žymus Lietuvos ko- 
eperatninkas ir visuomenės vei-

Sąjungoje yra tobuliausia demo-1 bausto prof. V. Skuodžio vardą !
A i ▼* z* x y w *■ « -w- * . ■■ ■ .•kratija pasaulyje, ir žmonės gy

vena kaip "rojuje”. Tikrumoje 
Sov. Sąjungoje yra žiauriausia 
diktatūra, o ne rojus. Tai tikra 
vergų imperija. Okupuotos Lie
tuvos broliai ir sesės yra bau
džiami ir žudomi įe kaltes. 
Skaitau — be kaltės, nes rusų 
žiaurioje, priespaudoje i laikomi 
lietuviai, vieni mėgina pabėgti 
iš to ‘trOjaus”; kili žudosi patys. 
Yra ir tokių, kurie išdrįsta pa-, 
reikalauti žmogaus teisių^ nes 
tos teises konstitucijoje garan
tuotos. Už reikalavimą konstitu
cijoje pažymėtų pagrindinių 
žmogaus teisių, lietuviai-vės yra 
baudžiami ilgiems metams ka
lėjimo. Tokių rusų kankinamų 

. ir nuleisto.; lietuvių vardus SLĄ
72-ra kuopa pradėjo įamžinti 
Kanados. ILfetuvių Fonde. Prieš 
įamžinant tų kankinių lietuvių 
vardus, man teko ieškoti davi
nių, už ką 'jie buvo nubausti, 
kur jie buvo išsiųsti atlikti 
bausmę ir tą. viską aprašyti pat
riotinėje lietuvių spaudoje'. Esu 
dėkingos Ir Naujienoms, kurios 
visuomet į spausdtno korespon
dencijas apie rusų komunistų 
nuteistus lietuvius-ves.

Hamiltono įSLA 72-ra kuopa 
yra įamžinusi Kanadoj Lietuvių 
Fonde šiuos patriot6sZ;]iėtunus: 
S. Kudirką, Y- Simokaitį, EL Ka
lantą, X. Sadūnaitę, O. Lukaus- 
kaitę-Poškienę, J. Daumantą- 
Lukšą, V. Petkų, A. Kalinauską, 
vysk. V. Borisevičių ir prof. V. 
Skuodį. Iš šių Lietuvių, VLIKui

Gimęs 1894 m. sausio 18 d. Ku
Kanados Lietuvių Fonde, ir jo i dirkos Naumiesty statybos dar- 
vardu į fondą įnešti 100 dolerių.! bininko šeimoje, Jonas Pakalka 
Lėšoms sukelti, parašiau korės- į dar vaiku būdamas ir lankyda- 
pondenciją, kuri labai nepatiko 1 mas pradžios mokyklą susipaži- 
Lietuvos okupantams - rusams, j 
nes 5-oji kolona, kalbanti lietu- j 
viškai, pagal V. Valatką, turi į 
tuojau atraportuoti kas kur yra 
pakalbėta, parašyta prieš rusus.
Lietuvių žiniai duodu pilną tu- ’ 
rinį 'korespondencijos ir 5-tos 1 
kolonos anglų kalba ranka ra
šytą pasisakymą dėl tos kores
pondencijos.

“SLA 72-ros kuopos 
gegužinė

Loterijai leidimas gautas, bi
lietai jau atspausdinti ir plati
nami. šios' gegužinės tikslas — 
įamžinti prof. Vytauto Skuodžio j 
varda Kanados Lietuviu Fonde.

Vytautas Skuodis be jokios 
kaltės rusiškojo Lietuvos oku
panto buvo nubaustas ir ištrem
tas 4 Mordavijos prievratos dar
bams. Jis yra gimęs Čikagoje 
1929 m. kovo 21 d. ir pakrikš
tytas Aušros Vartų katalikų 
bažnyčioje, 2327 West 23rd PI'. |

no su slaptais lietuviškais raš
tas, tuo laiku gabenamais iš Vo- 
ketijos. Vienuolikos metų bū
damas, jis klausėsi Naumiestyje 
mitinguojančių liet. sOcaldemo- 
kratu, kritikavusiu caro valdžią. 
Nelegali spauda ir agitatorių 
kalbos tiek paveikė jauno Jo
nuko sielą, kad jis^tapo anų 'Įai- 
kų santvarkos priša^į^

Jonas Pakalka praėjo dirbti, 
vietos kooperatyyinėjė vartoto
jų- bendrovėje, kuri tuo laiku 
veikė jo gimtinėje. Vėliau talki
ninkavo savo tėvui prie statybų. 
Užėjęs I pasaulinis karas 'nu
bloškė jį į Rusiją? Kurį laik^.d[jT-

stiomeninė ^ekonominė organi- Atsiskyręs su šiuo p.isaullu, 
zacija. ( velionis paliko liūdinčią žmoną^

Jono Pakalkos iniciatyva “Pa
rama” 1929 m. pastatė pirmąją 
Lietuvo e automatinę duonos ir 
pyragaičių kepyklą. Kepykloje 
duena buvo kepama tešlos nepa
imtus rankomis. Visus veiks
mus atliko mašinos. Kauniečiai 
ir žymi dalis Lietuvos karuome- 
nės valgė t'krai higieniškai -iš
keptą ir skanią duoną. Jos pa- 
rekalavimas vis augo. 1939 m. 
jos buvo parduota 7 milijonai 
kilogramų. Tą kepyklą, kaip 
pavyzdingiausią Pabaltijy j e,lan
kė įvairios ekskursijos.

“Paramos” koperatyvas buvo 
atv ras visiems, bet jo vadovy- 

b bėję vyravo socialdemokratai ir 
valstiečiai liaudinnkai. Buvo lai
kas, kada jos vadovybę į savo 
rankas norėjo paimti komunis
tai. Bet jiems tas nepavyko. Vė
liau pradėjo verstis kraštą val
dančioji partija. Bet visa tai bu- 

į vo nugalėta, daugiausia Jono 
į tarė dr. K. Grinius, ir įstatymą Pakalkos organizaciniais suge- 
* Seimas priėmė gegužės 22 die-, bėjimais, kantrybe ir taktu.

Į J. Pakalba vadovavo ne tik 
. “Paramai”. Jis buvo aktyvus or

ganizuojant ir kitų rūšių koope- 
Koopėracijos 

draudmo bendrovę, 
Lietūkį” ir

Aleksandrą Arūnaitę - Pakalkk-C 
nę, dukterį Rimą Čerkeliūnienę* 
su šeima ir daug draugų. 7

J. Vilčinskas t

PAVERGTOJE TEVYNŽJE
RAŠYTOJAS A. BUOYS APIE 

LIET. LITERATŪRA
Gegužės viduryje kurortinių 

me Bledo mieste, Jugoslavijoje, 
įvyko tarptautinis rašytojų 
sitikimas, kuriame dalyvavo 
šytojas Algimantas Bučys, 
vykęs iš Lietuvos. *

Kaip lietuvių literatūros 
stovas, A. Bučys kalbėjo ap;ė 
lietuvių literatūros ilgaamžę są
moningą kovą, kurios laida ir 
lemtis pastoviai ir sklandžiai 
buvo susijusi su pačios tautos 
egzistencija istorine alternaty
va: išliksime ar išnyksme?

SU* 
ra- 
at-

Būdamas Seimo atstovu, Jo
nas Pakalka organizavo darbi- 
ninkus ir juos švietė. Bet Stei-, racijos centrus: 
giamąjį Seimą paleidus 1922 nu’Banką 
spalio 6 d.; Jonas Pakalka gužo’ “Kooperaciją 
į savo pamėgtą kooperatyvų dar

ni 24 metų amžiausJa/olį /, bą. Jis įsijungė į Kauno varto-' p^ymėtinas ir toks įvykis: 
^kai 1939 m. išbadėjęs Vilnius 

atiteko Lietuvai, reikėjo jį mai
tinti. Jono Pakalkos. vadovauja
ma “Parama” parodė, ką ji su
geba. Labai trumpu laiku jos 
instruktoriai suorganizavo Vil
niuje “Rūtos” kooperatyvo par
duotuvių tinklą, pradėjo jas gra 
žiai įrengti ir aprūpinti prekė
mis. Apmokė personalą, kaip 
reikia dirbti. Vilniečiai tuo bu
vo labai patenkinti.

’ Jonas Pakalba buvo “Para
mos” valdybos pirmininkas ir

ti. Tuo pat laiku mokėsi bendro 
lavinimosi kursuose. Karui bai-• - ę

giantis, 1918 m. birželio mėn. ’ 
grįžo į tėvškę. Kaizerinei Vckie. 
tijai kapituliavus, 1918 m. rude-1

renkamas K. Naumiesčio bur
mistru.

Tačiau veržli Jono prigimtis 
neleido ilgiau provincijoje gy
venti. Jis persikėlė į Kauną, lai
kinąją Lietuvos sostinę, kur bu
vo daugiau kas veikti. 1920 m. 
balandžio 16 d. sociademokratų 
partijos sąrašu. Jonas Pakalka 
išrenkamas į Lietuvos Steigia
mąjį. Seimą. / ;

Seimas susirinko pirmanypo-
Vos baigęs pradž^įrri^yklą'’-ggdžitii 1920-iąi ■'gegužėįfl^.'įdie-

, ną. Po kelių dienų Jopąs J’a-. 
^kalka,' kalbėdamas amnestijos 
įstatymo, klausimu, ragina,- k^d 
Seimas kuo greičiau priimtų ąs-. 
ta tymą, nes ‘’esą.'tasmenų. ku
riems gresianti ėkzekucija, kuri 
gaji- būti įvykdyta dar prieš

bo Rybinske, vėliau persfk^č'-j/^rnnestiją paskelbiant”. Jam pri 
r - - » ***-.‘«- t

totojų kooperatyvą “Parama”, 
buvo išrinktas jo vadovybėn.

| Jonas Vilkaitis (1888—1975),, 
J kitas žinomas Lietuvos koope-' 

ratyvų organizatorius, apie Jo
no Pakalkos darbą “Paramoje”, 
sakė, jog ta kooperatinė bendro-( 
ve pradėjo šuoliais kilti kaip 
tik tada, kai Jonas Pakalka bu
vo šrinktas bendrovės pirmi
ninku.

V •v. -/''Parama” į3£auno prekyboje 
'pralaužė pirmuosius kultūrin
gos prekybos J ledus. Ji savo

/parduotuvėse Iškirto plačius lan^ direktorius - reikalų vedėjas li- 
gus. juos gražiai dekoravo ir iš
statė prekių kainas. Prie to bu-' metų.
vo priversti prisiderinti ir kitį! 
prekybirmkai. Tai buvo visai 
Lietuvai didelės reikšmės vi-

gi sovietinės okupacijos. 1940

GALĖS. GAUTI TEATRO 
BILIETŲ

/

Nuo liepos 1 d. Lietuvos teat
rams ir koncertų salėms įsakyta 
palikti kasoje 40% bilietų, kad 
piliečiai galėtų laisviau patekti 
i teatrą. ; ; ' * <

Ligšiol didžioji dalis bilietų 
buvo parduodama pagal įstaigų 
ir organizacijų užsakymus. >To- 
dėl, pvz„ Vilniaus teatro kaso
je žmonės bilietų negalėjo gau
ti. '* • f - r. -i

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

siim

Midi

1930 metais tėvai jauną Skuodį 
parvežė į nepriklausomą Lietu
vą, kur jis baigė’ mokslus ir tapo 
Vilniaus universiteto hidrologi
jos ir geologijos profesoriaus 
pavaduotoju. Jis būtų ir toliau 
ten profesoriavęs, jeigu rusai, 
nekreipdami dėmesio į pagrin-! 
dines žmogaus teises, nebūtų jo 
ištrėmę.

(Bus daugiau)

' - , MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių*

MARIJA NOREIEIENt

Cosmos Parcels Express Corp. y 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
. v J501 W. 69th St, Chicago, m. 60629 ♦ Td. 925-2731

. T. EXLANTINAS

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71st St, Chicago, m

■ imSTOTGAI fflPIUXj® RBCEPTA1 • FAJ 
DUMYNAI • KOSMETIKOS fiEIKMB

Atdara Šiokiadieniais nno

Te. 476-2206

Aleksas Ambrose,

, ■ 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

Inž. LIUDAS MIKŠYS
50 metų studijavęs, kaip

LAIŠKAS “TIESOS” 
REDAKCIJAI 

PAPRAŠĖME ‘'ASTROJE”-
• /ARBATOS . . .

š. m. gegužės 9 d. 14 vai. ap
silankėme Kauno*'Laisvės alėjo
je esančioje kavinėje . “Astra”, 
Išgėrėme po stiklinę arbatos su 
ctirina ir paprašėme dar. Jauna 
padavėja atsakė, kad arbatos 
daugiau neneš, ’pasiūlė ją gerti 
namuose.

Savo'nuomonę apie tokį pa
tarnavimą. -norėjome išdėstyti 
pageidavimų knygoje, bet nei 
jos, nei administratorės nebuvo. 
Kas gurkšnojo stiprius alkoho
linius gėrimus, tas čia jautėsi 
gerai.

1944 m. J. Pakalka pasitraukė 
iš Lietuovs. Pirmiau į Vokieti
ją, o is jos 1949 m. į JAV. Bū
damas išeivijoj, šalia uždarbinio 
darbo, dirbo visuomeninį dar
bą. Dirbo VLIKe, ALTe, Ame
rikos Lietuvių Soccialdemokra- 
tų S-goje, kurioje buvo kurį lai? 
ką valdybos pirmininku, Lite
ratūros Fondci narių, iki 1976 m. 
— Lietuvos. Socialdemokratų 
Partijos Užsinio Delegatūros na- 
riu( ir “Keleivio4’ patikėtiniu. 
Paskutiniu laiku gyveno Rich- sovietinę priespaudą, už paverg- 
mond Hill, netoli New Yorko. tų tautų laisvę, o tie Miterandąs,

Ž. Undraitytė, 
,D. Šimkutė,

■ ; J. JaruŠaitė
i ■■

(Eur.‘Lieuvis)
(Iš Europos Lietuvio);

— Amerika veda kovą prieš

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
S LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir. mokslų 

15&4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nėsenrtą, Vinec 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankog, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis & 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubas, A. Rūkltelės Ir JL Varnų

'• DAINŲ ŠVENTUS LAUKUOSE, poetės, rašytoje* Ir tes
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32. f

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke apražy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 12. -|

įdomiai parašyta «tudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys illustrnotM nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžftj pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
nanžBngo> 335 pad. knygoje yra Rytprūsių femflapig. Kaina M,

V K? EAU3U8 UMJE, rašytojos Petronėlės Orintaifė* atifr 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprft Lietuvoje Ir ptr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiu*. 
bet kainuoja tfk S3. I

• JuLIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe» 
rija. Dabar būtu jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

T BATTRINfS NOVJĖMES, M. Zcačenko kūryba, J. Valri&a 
vertimas. 1M knygoje yra 10 sąmojingų Dorelių. Kaina IX

Knygos gaunamos Naujlencae, 17W So. RalriW St, CMeaga, 
IB IMM. plnkaxf priRi, friftCI Beier| Rnfixeaui ■bMom&

ŪKANŲIŠ PRAEITI
ATEINA LIETUVA,

13?

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 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 325. Kieti viršeliai.
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G su. Karvelis savo knygoj naudojo šį žemėlapį. Kad lengviau būtu suprasti 
rusų, kare jėgų įsiveržimą į Lietuvą, dedame Karvelio naudotą žemėlapį.
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Bražėno naujų minčių lietuviai 
taip ir nežino

Vilius Bražėnas, Lietuvių atgimimo sąjūdžio ryš
kiausias atstovas, mokąs Atgimimo sąjūdžio pagrindines 
mintis dėstyti ne tik lietuviškai, bet ir angliškai, šių metų 
rugpiūčio 14 dieną aiškino ne Atgimimo sąjūdžio kelius 
ir klystkelius, tačiau iki šios dienos Bražėno paskelbtų 
kelių dar nežinome.

Chicagos lietuviškos radijo valandėlės, laikraščiai 
garsino Bražėno ruošiamą paskaitą, sukėlė susidomėji
mą ir sukvietė pilną salę, bet šiandien, praėjus jau išti
som dviem savaitėm, naujos, kalbėtojo mintys ne tik; 
Chicagos-, bet ir Amerikos lietuviams,dar nežinomos.

Atgimimo sąjūdžio‘-laikraščio redaktorius, ne Vale
rijonas, bet Morkus-'Šimkus, supažindino susirinkusius 
su ponu V. Bražėnu, nuolatiniu Atgimimo sąjūdžio savai
tinio laikraščio bendradarbiu, rašančiu ir -kituose laik
raščiuose (nors nepasakė, kokiuose) ir pažymėjo, kad 
jo rašiniai telpa birčininkų jaunimo laikraštėliuose.

Laisvosios Lietuvos laikraščio redaktorius nurodė, 
kad paskaitininkas, prisilaikydamas užsibrėžtų paskaitos 
rėmų, “kalbėjo, aiškino, gyvais pavyzdžiais nurodė, kaip 
reikia su komunizmu (ar nebūtų tiksliau, su komunis
tais? — "N.R.) kovoti, kokias klaidas daro demokratinės 
laisvės kraštai, kokiomis priemonėmis stiprina komuniz
mą, jį apginkluoja ir išduoda demokratinę laisvę ir jos 
principus”.

• Būtų, aišku, tiksliau, jeigu p. Bražėnas būtų papa
sakojęs apie Atgimimo sąjūdžio kovą prieš komunistus. 
Kitų klaidas lengviau pastebėti, bet daug naudingiau, kai 
pasigiria atliktais savo darbais.

Redaktorius Šimkus Bražėną supažindino su susirin
kusiais žmonėmis. Daugelis Bražėną pažino, tai redakto
riaus “pristatymas” mažai tepasakė, bet redaktorius būtų 
galėjęs paprayšti p. Bražėną duoti jam paskaitos tekstą 
ir pirmame laikraščio numeryje būtų galėjęs paskelbti, 
tačiau redaktorius to nepadarė. Nemanome, kad paskai
tininkas būtų atsisakęs paduoti skaitytos paskaitos tekstą.

Ponas Bražėnas, bekalbėdamas, galėjo nuo pasira
šyto teksto nukrypti, bet tuos nukrypimus jis labai leng
vai ant greitųjų galėjo įterpti ir paskaitą su visais Pa

Paskaitos, ko gero, klausėsi visa redaktorių kolegija. 
Bet kuris kolegijorius būtų paprašęs paskaitos tekstą ir 
visą atspausdinęs, tačiau, matyt, ir kolegijos nariai už
miršo atlikti redakcijos nario darbą, jei patys nerašo.

V. Bražėno paskaita buvo skaityta rugpiūčio 14 d., 
L.L. spausdinta rugpiūčio 26 dieną, pastas ją atnešė rug- 

[ piūčio 28 dieną Paskaitai surinkti ir atspausti turėjo 
12 dienų. Per 12 dienų galima visą L.L. suredaguoti, 
o prie tokio gausaus redakcinės kolegijos narių skaičiaus, 
tai ir du numeriai galėtų būti prirašyti, bet jie nespėjo 
Bražėno paskaitos savo skaitytojams duoti. Reporteris 
pranešė, kad paskaita užrekorduota, bet skaitytojams 
užrekordavimas nieko nepadeda.

Galimas daiktas, kad p. Bražėnas kalbėjo ir apie 
tai, ką Atgimimo sąjūdžio nariai padarė laisvės kovos 
kelyje, bet kol visa paskaita nebus paskelbta, tai lietu
viai nežino.

Nepamanykite, kad šias pastabas darome iš pavydo. 
Bražėną mes gerbiame, nes jis yra vienintelis viso Atgi
mimo sąjūdžio atstovas, kuris pajėgia aiškiausiai Atgi
mimo" sąjūdžio mintis išdėstyti ne tiktai žodžiu, bet ir 
raštu. Reikia džiaugtis, kad jis ne tik parašo, bet gali ir 
pakalbėti. Pakalbėti ne tik lietuviškai, bet ir angliškai. 
Mes nesistebime, kad 200 milijonų amerikiečių tarpe at
siranda saujelė birčininkų. Tokioje didelėje žmonių ma
sėje gali atsirasti birčininkų keliais einančių. Savo laiku 
vienas kitas birčininkas buvo net į Kongresą išrinktas, 
bet šiame Kongrese apie jokią birčininkų grupę jau nesi
girdi. Mes džiaugiamės, kad Bražėnas Amerikos birči
ninkų tarpe yra pats gabiausias. Jis moka gražiai pa
rinkti faktus ir nežinėliams pajėgia išaiškinti.

Mums malonu, kad Amerikos birčininkų tarpe p. Bra
žėnas yra pats protingiausias. Jie p. Bražėną kviečia į 
suvažiavimus, kad išaiškintų to judėjimo svarbiausius 
principus. Reikia manyti, kąd jie ir sumoka p. Bražėnui 
kelionę į paskaitas, :tj ' ’J / • ‘

Visa tai-labai, gerai. Bet' turime pripažinti, kad tie 
Amerikos birčininkai yra visais atvejais labai silpni, jei 
turi Amerikon ramybės ieškoti atvažiavusį Bražėną pra
šyti, kad jiems išdėstytų, ką jie privalo daryti.' .. ;

Kad p. Bražėnas apšviečia nežinėlius ir nieko poli
tikoje nenusivokiančius amerikiečius, tai daug prikišti 
jam nevertėtų, bet jis daro didelę klaidą, kai kviečia lie
tuvius padėti birčininkams. Lietuviai yra protingi žmo
nės. Kuriam galui jie turi eikvoti savo energiją pas birči- 
ninkus, kada yra žymiai daugiau ir svarbių darbų ko-) 
voje už pavergtos Lietuvos laisvę.

Mums atrodo, kad teisininkas Povilas P. Dargis, me
tęs savo energiją į Amerikos teismų sritį, įsitraukęs į Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje darbą, veik 50 metų Pitts- 
burghe, Pa., bevedąs lietuvišką radijo valandą ir glau
džiai dirbąs su Amerikos demokratais, lietuviams ir visai 
Lietuvos bylai buvo ir yra naudingas.

Mums taip pat atrodo, kad dr. Kazys Bobelis, įsitrau
kęs į Amerikos Lietuvių Tarybą, o dabar į Vyriausią 

-Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą veda Lietuvos laisvės 
bylai naudingą darbą. Glaudūs dr. Bobelio ryšiai su Ame
rikos respublikonais sudaro sąlygas informuoti Kongreso 
atstovus ir administraciją apie lietuvių kovą už pavergto 
krašto laisvę.

To mes negalėtume pasakyti apie Vilių Bražėną. 
Mums atrodo, kad būtų daug naudingiau, jeigu savo ži
nias ir patirtį sunaudotų vieningai lietuvių laisvės kovai, 
o ne birčininkams mokyti. Mums atrodo, kad jis daiti

T.,An

Tuščios gen. VI. Karvelio pagyros
(Tęsinys)

Toliau V.K. rašo.: “Tarybinė 
armija karo sunkumų naštą pa
kėlė ant savo pečių, garbingai 
atlikdama savo pareigą tėvynei, 
pavergtos Europos tautoms, sa
vo sąjungininkams, o Jąip pąt ir 
visai ' žmonijai, išgelbėdama ją 
Iiuo rudojo, -maro pavojaus”)

Sunku suprasti,' ką V.K. nori 
pasakai i—J^-yijiųė armija gar
bingai atliko savo pareigą pa
vergtos Europos tautoms? Kaip 
tik .priešingai: tarybinė armija 
atliko gėdingą darbą pavergė 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenki
ją, Čekoslovakiją, Vengriją, Ru
muniją, Rytų Vokietiją ir kt. '

Karvelio tvirtinimas prilygsta 
juokdario tvirtinimui, kad tary
binė armija išgelbėjo visą žmo
niją nuo rudojo maro pavojaus. 
Karvelis; turi gerai žinoti, kad 
buvo tuomet du marai: vienas 
rudas, antras raudonas, o kuris 
jų baisesnis, tai tik pats velnias 
gali žinoti, nes jų darbai nešė 
žmonėms pragariškas kančias, 
šiandien rudojo maro nebėr — 
liko tik raudonasis maras, kuris 
žiauriausiomis priemonėmis nai
kina pavergtas tautas.

Toks tokį vainoja — cituoju: 
“Pusė viso Tarybinio Pabaltijo 
teritorijos buvo išvaduota iš vo
kiškųjų fašistinių grobikų”.

Taigi, raudoni grobikai va
duoja Pabaltijo teritoriją iš fa- dytus karius frontan, kur vokie- 
šistinių grobikų. Tai buvo ne Pa- čiai rusų karių lavonais nuklo

baltijo teritorijos vadavimas, 
jų teęitorijos (žemių) pakarto
tinas grobimas.

Ko nebetrūksta kom. Rusijoj, 
tai didvyrių, čia jų yra įvairiau
sių rūsių ir kas juos besuskai- 
čiuos! Tik po karo 1,164 kariams 
ir partizanams suteikti. Tarybų 

. S-gos didvyrių vardai —■ jų tar-': 
pe 25 dukartinįai Tarybų S-gos 
didvyrių vardai. Pagal Jų karia- 

i f

o

vimą, tai didvyrių per daug pa
skelbta, juk prieš vieną vokietį, 
kariavo 3-4 rusai kareiviai, tai 
koks čia; jų didvyriškumas.

V. Karvelio teigimu, tarybi-l 
niai kariai* naudojo sumaniai 
kautynėse priešakinę techniką, 
meistriškai manevraro, tausojo 
žmonių rezervus.

Kaip visur, taip ir čia giriasi 
savo priešakine teernika. Juk ir 
žemės ūkyje komunistai vis gi- 

.riasi priešakine technika, o ja
vus turi pirkti kapitalistiniuose 
kraštuose.

Kada karas prasidėjo, mes 
Lietuvoj matėme, kaip tarybi
niai kariai naudojosi savo prieš
akine technika ir kaip meistriš
kai manevravo — galvotrūk
čiais nešė savo skudurus iš Lie
tuvos. . i

Na, o apie tausojimą žmonių 
rezervų, tai jau V.K. pučia mui
lo burbulą — masiniai siuntė 
menkai ginkluotus, vodka prigir-

didelę klaidą, kai jis lietuvius kviečia j retas ir skystas

davo laukus.
Toliau V.K. rašo; “...dėl Vil

niaus išvadavimo sveikino kar
tu su visa liaudimi gyvenusieji 
užsienyje — JAV, Kanadoj, 
Lot. Amerikoj. Iš ten plaukė į 
išvaduotą Lituvą laiškai, siunti
niai, dovanos. Išvaduotas Vil
nius 1944 liepos 13 d. — į lietu
vių istoriją įrašyta auksinėmis 
raidėmis”.
r ' . <

Y.. Karvelio kliedėjimą 
galima tik-, tiek pasakyti, kad 
dar' tuo laiku smarkiai. šViėtė 
Stalini' saūltr iirkar kuti^irs 
tuyiatns .perkaitmo smegenis ir 
jie' nieičaip negalėjo' atskirtf 
Lįefuvos pąvergimo nuo Lietu-'’' 
■vos išlaisvinimo. Į tų nelaimin
gųjų skaičių pateko ir gen. V. 
Karvelis ir jam -atrodo, kad už 
lą Vilniaus, o ■kartu ir ,lietuves 
pavergimą,.-svetur -gyvenantieji 
lietuviai siuntė padėkos laiškus, 
siuntinius, dovanas. Tikrai tuo 
laiku svetur gyvenančių lietuvių 
laiškai, sveikinimai ir dovanos 
Lietuvon neplaukė, nes vyko 
karas.

Turbūt, V.K. čia kalba apie 
paramą, kurią Amerika davė 
badaujančiai rusų armijai: 
maistu, -karo reikmenimis ir kt, 
už kurią ir ■’Šiandien kom Rusija 
yra skolinga 11 bilijonų dole
rių Amerikai.

Ko vertas V.K. tvirtinimas: 
“Išvaduotas Vilnius 4944 liepos 
13 d. — į Lietuvos istoriją Įra
šyta auksinėmis raidėmis”.

Taigi tik tokie pasimetėliai, 
kurie Lietuvą pardavė,' gali to
kias nesąmones rašyti, kad Vil
niaus pavergimas įrašytas Į.lie 
tuvių istoriją aukso raidėmis.

(Nukelta į penktą puslapį)

BRONIUS V. GALINIS

VILNIAUS GETAS 1943 METAIS
(Iš “Technikos žodžio”)

(Tęsinys)
Trečia vokiečių karinė įstaiga, kuri ypač su

aktyvėjo frontui vėl pradėjus artėti prie Baltijos 
kraštų, vadinosi Organisation Todt. Jos vadovvbė 
B’rė:o ypatingas teises skirstyti statybinių me
džiagų kontingentus, tuo būdu galėjo tiesiogiai 
kontroliuoti mūsų veiklą ir daryti spaudimą į bet 
kurių STATYBOS bendrovės prisiimtų statybų 
atlikimą. Pavyzdžiui, vienam naujai statomam 
stalių dirbtuvių pastatui mūsų bendrovė norėjo 
gauti leidimą apiplauti miško medžiagą stogo 
konstrukcijai. Leidimą davė pačiai medžiagai, bet 
su labai nepatogia sąlyga, kad medis bus naudo
jamas tik apvalus, t. y. nenaudojant lentpjūvės 
patarnavimo.

Kaip žinoma. Vokietija, pradėdama karą su 
Sovietų Sąjunga, turėjo paruošti dideles armijas, 
ir jų aprūpinimui savo darbo jėgos jau nebepaka- 
1 o. Tolei, užėmę Lietuvą ir kitus kraštus, vokie- 
< i?i pradėjo vis žiaurėjančiais būdais reikalauti 
. ■ ir išvežti juos į Vokfetij^pra&ofiės
rsrb; 'darniausiai pavojingiausiose vietose, 
k’’r vykr bnm ’’■davimai, arba sunkiausiems ir 
įdomiausiems dar: ms už menką atlyginimą).

Iš mūsų žmm ių beveik niekas nesistengė ir

nenorėjo “savanoriškai” vykti i Vokietiją. lega
lus išsisukimo būdas nuo to buvo gauti atitinka-; 
mus pažymėjimus, vadinamus UK (Unabkoernm-'1'iliuo lliUJllilUC, V U,U1A1U.1I11AC LJ Ik y V7 IKAVll VV1UU1 , y *T * A • J. . J • f •
lichkeitsbeseheinigung), atpalaiduojančius nuo a. a ■ e ,v?®u®se uzJmtu05.e
darbo prievolės Vokieioje. Tokie pažymėjimai bu- ^tuose bm? ISI?an!1. t>J.krastl! ?rI 
vo išduodami dispozicijai tik tokių Įmonių, kurios V* ^a.V ami
vwmnlrin .r Iritnkm būrin huvn w Ini. dvie^ meneSI^ *U0 ka™ P^dziOS Vilniujevienokiu ar kitokiu būdu buvo reikalingos ir lai
komos svarbios karo vedimo paslaugai čia pat 
Lietuvoje. STATYBOS firmoje dirbantieji turėjo 
teisę gauti UK pažymėjimus. Todėl mums darbo 
jėgos ir kandidatų netrūko, pasisiūlančių buvo 
daugiau, negu galėjom jų reikalingumu pateisin
ti. Daug kas nenorėjo patekti Arbeitsamtų (dar
bininkų reikalus tvarkančių vokiškų įstaigų) ži
nion. nes jos neturinčius UK pažymėjimų steng- 
davei tuojau pat išdeportuoti darbams j okietij,. afetovyba

.. • ... .... ... . ° ’ * M a r. hti vo typytIii nt us r>o miH o v-rrn b-STATYBOS firmos Vilniaus skyriuje UK 
korteles jau turėjo 680 dirbančiųjų, ir tas skai
čius augo taip sparčiai. kad 1944 m.'pradžioje UK 
kortelėmis naudojosi ir nuo deportacijos Vokieti
jon dengėsi jau 1025 asmenys. Tas galėjo būti pa
teisinta dirbančiųjų miške skaičiaus padidėjimu. 
Ten jie ruošė medžiagą vykdomoms ar vykdysi
moms statyboms, ko anksčiau nereikėdavo daryti, 
nes tokią-medžiagą parūpindavo specialios staty
binių medžiagų paruošimo įmonės. Dabar mums 
patiems tai reikėjo atlikti, kaip lygiai labai stigo 
ir kvalifikuotų amatininkų • meistrų, kurie buvo 
būtinai reikalingi pagrindiniams statybos dar
bams įvykdyti.

ŽYDAI GESTAPO REPLĖSE
Naciai savo politinėje programoje įrašė dog-

buvo paruosti du getai miesto centre, į kuriuos 
buvo suvaryta 50,000 žydų.

I Pirmasis getas prasidėjo Arklių gatve, Mika
lojaus gatve, Ašmenos gatve per namus skersai 
kvartalą iki Arklių gatvės, iš čia buvo išimti fron- 
tnriai namai pagal Vokiečių gatvę. Įėjimas buvo 
įrengtas iš Rūdninkų gatvės. Į šį getą buvo pa
talpinta 30,000 asmenų. |

Antrasis getas prasidėjo Vokiečių gatve, ėjo i

gatve. Domininkonų ir suko Vokiečių gatvės link. 
, Pagal Didžiąją, Domininkonų ir Vokiečių gatves 
buvo išskirti frontiniai namai. Įėjimas buvo Įreng
tas iš Gaono gatvės, čia buvo suvaryta 20 tūks
tančių žydų.

Dar dvi stovyklos talpino papildomai kelis 
tūkstančius žydų. Viena buvo prie Kailio fabriko, 
Vivulskio gatvėje (Prie sovietų fabriko vardas 
pakeistas Į VITO). Kitą.stovykla buvo Subačiaus 
gatvėje, josios darbingieji žydai aptarnivo H.P.K. 
iB'omobilių parką. z

Žydai, kurie pakliuvo Į Lukiškių kalėjimą, 
buvo likviduoti Panerių eksterminacijos vietovė
je, maždaug 7 mylios auo miesto centro. Pane

riuose STATYBOS bendrovė statė požeminius 
benzino tankus. Buvo iškasta daug duobių tų 
tankų instaliavimui. Tokiame stovyje darbovietė 
buvo užimta vokiečių armijos ir perduota gesta
po žinion. Gestapas čia per visą okupacijos laiką 
sunaikino apie 80,000 žmonių, čia buvo naiki
nami: lietuviai, lenkai, rusų belaisviai ir žydai, 
kurie sudarė, kaip spėjama, apie 55% bendro žu
vusiųjų skaičiaus.

SUSITARIMAS SU “JUDENRATO” 
ATSTOVAIS

1943 m. pavasari man buvo pranešta, kad su 
manimi nori gauti pasimatymą Vilniaus geto Ju- 

, denratas (gestapo leista geto vidaus tvarkai pa-
(— taryba).

matymas vyktų kiek galint mažiau demonstraty
viai ir kad neatkreiptų dėmelio žmonių, kurie 
vra ar galėtų būti nepalankiai nusistatę prieš žy
dus. Nors žydai delegacijos siuntimą sutarė su 
gestapo ir geto vadovybės Stria, tačiau jų diskre
tiškumas buvo suprantamas ir teisingas.

Mūsų bendrovės centrinė būstinė buvo Vil
niaus gatvėje, o tos gatvės tęsinyje buvo-Vokiečių 
raČvČ irį geto pėsčiam eibant,'10 minučių 
atstume.

(Bus daugiau)
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VAKARŲ AfiJAI—
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIA
< •YDYTOJAf ii CHIIUIGA5 
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TUŠČIOS GENEROLO
KARVELIO PAGYROS

(Atkelta iš 4 psl.)

Gen. Čeraiakovskis žuvo, Kar
velio terminu tariant, Vilnių 
vaduodamas. Jam ten komunis- MŪSŲ MIRUSIEJI

TEL 233-5553 
Sarvica 855-4506, Pas* 06058 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DDA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street
Oak Lawn, HL 

Off. teL 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T«L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko 8 kiniui 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SE1BUTIS 
IHKSTV, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGUI 
2S56 WEST 6M STREET 

“ Valandom intrad. 1—4 popj^ 

katvirtad. 5—7 nL vak. 
Ofiso telefonas: 77^2880, ~ 

ReaidMcilw tataU 448*5545 "

tai pastatė paminklą, na, ir ki
tuose Lietuvos miestuose pri
statė daug tokių paminklų, ku-. 
rie lietuviams kelia tik neapy
kantą, kad Lietuvos pavergėjas 
svetimoj žemėj pristatė tokių 
paminklų ir reikalauja, kad lie
tuviai savo pavergėjų pamink
lus gerbtų, prižiūrėtų, jų didvy
rių garbei ruoštų minėjimus. 
Tai yra pasityčiojimas iš lietu
vių! Lietuvių noras, kad Lietu
vos pavergėjo pastatytieji pa
minklai, kartu su jų dievo — 
Lenino paminklu per vieną nak
tį nugrimztų į pragaru gelmes.

O taip pabV. Kalvelis, rašy
damas apie Kauno .^išvadavi- 
mą” rašo: “Tarybiniams ka
riams, vaduojantiems Lietuvos 
žemę nuo nekenčiamo okupan
to, visur padėdavo, kartais gy
vybe rizikuodami, vietos gyven
tojai”.

Pagal V. Karvelio protą, vo
kiečiai buvo nekenčiamas Lietu
vos okupantas, o komunistinė 
Rusija —žiauriausias Lietuvos 
okupantas— yra visų lietuvių 
mylimas okupantas. Kaip tokį 
V.K. galvojimą išaiškinti: proto 
liga lietuvis pavirto į rusą, ar 
paprastas generolo V.K. pasime
timas ? 1

Vincas Viskanta, sulaukęs 76 
metų amžiaus, mirė rugpiūčio 
21 d. nuo širdies atakos. Gyveno 
Brighton Parket Chicagoje. 
Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Gimė Išlaužo kaime, Mari
jampolės apskrityje.

Dideliame nuliūdime pasiliko 
žmona Genovaitė (Vinickaitė), 
sūnus Romas, marti Birutė, sū
nūs Zigmas, marti Birutė; anū
kai — Renata, Vitas, Tadas, 
Paulius ir Tomas; okup. Lietu
voje — brolis Edvardas su šei
ma, sesuo Žilinskienė su šeima 
ir kiti giminės.

Kūnas buvo pašarvotas rug
piūčio 24 d. Eudeikio koplyčioj, 
4330 So. California Ave.

skrido ir Karvelis, bet jau ru
siškomis plunksnomis apaugęs.

V. Karvelis džiaugėsi, kad Lie
tuvos okupantas vėl sugrįžo 
Lietuvos žemėn —- žudyti nekal
tų lietuvių, bet tai yra tik Kar- 
veiio džiaugsmas, o ne visų lie
tuvių, ir jis savo džiaugsmo ne
gali visų lietuvių džiaugsmu va
dinti, o tik tokių,'kurie spėjo 
parsiduoti Lietuvos pavergėjui 
— tai Lietuvos pavergėjo 
džiaugsmas ir jam parsidavusių

8 vai. vakaro kun. F. Kireilis, 
po gražaus įvadinio žodžio, pa
reiškė šeimai užuojautą ir pagal 
bažnyčios ritualą sukalbėjo mal
das. Žmonių prisirinko pilna 
salė. Buvo nemažai įžymių žmo
nių. Buvo nemažai suaukota šv. 
Mišioms.

Rugpiūčio 25 d. 9 vai., po su
kalbėtų maldų, velionis buvo 
iškilmingai palydėtas į Šv. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią.

Šv. Mišias atnašavo kun. F. 
Kireilis ir pasakė prasmingą pa
mokslą. Mišių auką nešė anūkė
liai. Solo giedojo solistas p. Gri
gas. Vargonais grojo p. Gied
raitis.

* ♦ *

Po šv. Mišių apie 30 mašinų, 
pravažiavę pro namus, nulydė- 
jome į šv. Kazimiero Lietuvių 
kapines. .

Kapinėse maldas sukalbėjo 
kunigas F. Kireilis. Sugiedojom 
“Marija, Marija”. Visi dalyviai 
buvo pakviesti į Liet. Tautinius 
namus pietums. Kun. Kireilis 
sukalbėjo maldą.

Pasivaišinę; 1.30 vai., padėko
jome žmonai Genovaitei, abiem 
sūnums ir skristėmės i namus.

Jybi, pstatydmo ant upės, te
kančios pčr ūkį, vandens malū
ną; ten buvo ir karpių prūdai, 
bitynas.

Karo išvakarėse prie Lanke- 
aiškių klebonijos kažkas nuplo
vė telefono laidus. Ten tebegy
venančius kunigus rusai arešta
vo ir viename miškelyje neto
liese nuo Lankeliškių žiauriai 
nukankino — kun. Petriką, kun. 
Bulsį ir kun. dr. Dabrilą.

Saulius — savanorį V. Radze
vičių, kuris turėjo parcelę Lan
keliškių dvaro centre (mano tė
velio gimtinėje), Pautienių ir 
kitus su šeimomis areštavo ir 
išvežė į Sibirą. Dievo Apvaizdos 
dėka Zigmas išsigelbėjo nuo 
mirties. 

♦ * ♦
Artėjant antrukart Sovietų 

armijai, šeima pasitraukė į Vo
kietiją. Įsikūrė anglų zonoje, 
gyveno kaime. Netoliese buvo 
stovykla, turėjome gimnaziją. 
Stovykla buvo uždaryta. Gyve
no kambaryje su mamos sesute. 
Vėliau persikėlė į kitą stovyklą 
ir ten lankė gimnaziją. 

♦ * ♦
Šeima emigravo j Ameriką. 

Įsikūrė Cbicagoje ir visi dirbo. 
Tėvas su sūnumi dirbo Stock- 
j arduose. Truputį prasisiekę, 
Romą ir Zigmą leido į univer
sitetą^ Romas baigė inžinieriaus 
mokslą daktaro laipsniu. Pro
fesoriauja Purdue universitete 
ir yra JAV vyriausybės repre
zentantas specialiai mokslo ša
kai ir deleguojamas į kitas 
valstybes. Zigmas (inžinierius 
su magistro laipsniu) turi -atsa
kingą tarnybą ir įsigijo stambią 
nuosavybę Los Angeles.

Tėvų džiaugsmas ir paguoda, 
kad sūnūs išsimokslino, sukūrė 
lietuviškas šeimas <ir savo prie
auglį leidžia į mokslus?'—

PltcKITE JAV TAUPYMO BONUI

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL ( 8132 ?21-420«

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chan a 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8062
- - -

t

V. Karvelio teigimu, kur tik 
Lietuvos pavergėjas antru kar
tu žengė į Lietuvos žemę, visur 
su džiaugsmu lietuviai sutiko 
vaduotojus.

V. Karvelis, praradęs lietuvio 
kario savigarbą, parsidavęs su 
“dūšia” ir kūnu okupantui, be
gėdiškai meluoja, kad lietuviai 
džiaugėsi žiauriajam okupantui 
vėl grįžtant į Lietuvą. Lietuviai 
savo “džiaugsmą” parodė, kai 
tik prasidėjo karas — kada visa 
tauta sukilo ir vijo pavergėjus 
iš Lietuvos, su kuriais drauge iš-

lietuvių džiaugsmas.
. V. Karvelis rašo, kaip visi lie

tuviai gerbė tuos lietuvius, ku
rie kariavo prieš vokiečius vadi
namojoj lietuviškoj divizijoj ir 
kokius didvyriškus darbus jie 
atliko, žinoma, kartu su V. Kar
veliu. Bet tai nėra prasmės tų 
pagyrų čia minėti.

Yra tik viena tiesa, kad lie
tuviai padėjo rusams atsikratyti 
vokiečių jungo, bet už tą pagal
bą Lietuva gavo rusišką žiaurią 
vergiją.

(Pabaiga)

Iš viso dalyvavę virs 70 ūsmenų. 
rTąu, Vipęai, |ebūna lengva ši 

svetinga žemė!
K. P.

» *
Vincas lankė Marijanųiolės 

realinę gimnaziją. Baigęs, gavo 
darbą Žemės ūkio ministerijoje, 
Miškų departamente, Durpynų 
skyriuje.

Kiek vėliau sukūrė šeimą — 
vedė Genovaitę Vinickaitę. Įsi
gijo Skerpiejų kaime, prie Lan
keliškių, Vilkaviškio aps., 63 ha 
ūkį. Tarnybos - reikalais pora 
kartų buvau nuvykęs. Puiki so-

MEET THE CHALLENGE!

THE NATIONAL GUARD

Apdraustas perkraustymat 
iš {vairiy atatumy. 

ANTANAS VILIMAI 
Tai. 37*4882 arba 378*5994

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAXtonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder? j

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJUSIO ĮSTAIGA ■
i ■ 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE | 

Tel. 927-1741 — 1742

| 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE I
I Telefonas 523-0440

I MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME .

Vhį 2533 W. 71st Street
į A It 141-0 So. 50th Ave., Cicero
* ” Telet. 476-2345

I A TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
g AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

> - -

VANCE FUNERAL HOME Į

f 1424 South 50th Avenue - I
Cicero, ILL. 60650 f

TeL: 652-5245 I

i TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti g
j—■msm—MMiT i 'i ri r

SOPHIE BARČUS
SAOIJO IEIMOS VALANDOS

šeštadieniais Ir sekmalientaia 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
StohM WOPA - 1490 AM

transliuojamos iš mū*v rtudijoT 
Marąuotta Parka.

ledėja Aldona Dtukm 
Takf4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
j CHICAGO, IL 5OC29

** į -i i į ■ m l

t — -
RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, I860 banga AM, veikta sek- j 
madiemata duo S iki S:R0 vaL ryte, 
perduodama vėliausiu pasaulinių 
bnių santrauką Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Šią programą veda Stepo
nas ųr Vata uU na Minkai. Biznio 
reikalais kreikta i Baiue Ftansu — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, i 
Broodway, $0. Boaton, M pH Š2127
Patefonas M8 RIBA Ten pat ges | 
namm “Naujienos’*, didelis pas 
rinkimas lietuviškų knygų ir^Įie- 

tuviširų dovanu.

WE PCGRM5 
Tro DOGS

W '
TNS3 AT ALL T?WES- AMLMAb I 
SHELTERS REPO^TMAT I 
UCKGF
THE MOSnsOMMON 
cause of permanent/ 
icsr Pbis. _ ;

!<Oct6UARp(MG/rH§ B 
Jf

rwrNsnps
dogs that spend much umc 
OUTOOOR6 tN THE WiMTER HEED 
1XTRA F1JEL V) MMNTAJN 8ODV 
TBsAPERKTURE. INCREASE. Ft 00'3 
nrr by at least one-fourth 
DUfeNO sfiMFER cflLB

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE4** £*C£PT W//£N 
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 THE HIGHWAY.

*M0W DO SEAT BELTS 
. HELP TO PROTECT YOU 

IN 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, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

»

įLųj u 11 Olliū n uju 11 nu m i u h u i n i i n i c: <

— Naujienos, Chicago, Bl.—Sat.-Monday, August 28-30, 1982



UAL ESTATE FOR SALS
Namai. 2m>4 — Par^avidMt * 
JULAL ISTATl FO* 1AU

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENE
RUOŠIA

JAUNUMO STIPENDIJOS ĮTEIKIMĄ

š. m. rugsėjo 4 d. (šeštadienį) 1 vai. po pietų
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE,

esančiuose 6422 So. Kedzie Ave., Chicago, Ill. Įėjimas laisvas.
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks rug
sėjo mėn. 3 d. 7 vai. vak. Lietu
vio Sodyboje, 6515 So Califor
nia Ave. Nariai prašomi gausiai 
dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Valdyba

— BALFo Chicagos apskr. 
Marquette Parko 5-tas skyrius 
rengia rudens gegužinė, kuri 
-įvyks š.m. rugpjūčio 29 dieną, 
12 vai., Vyčių salėje, 2455 West 
M7th St; Veiks virtuvė, kavinė, 
£aras, ir laimingas laimės šuli
nys, svečius linksmins Gintaro 
orkestras.’ ; Gegužinės rengėjai 
maloniai kviečia visuomenę ge
gužinėje gausiai dalyvauti. Sa
lvo dalyvavimu paremsi te BAL- 
Fą, nes parama labai reikalinga.

— JAV LB (R) Cicero Apy- 
Jįinkės Valdyba rengia Tautos
šventės minėjimą š.m. rugsėjo prezidentas G. Bush.

men. 5 d. 10:30 vai. ryto Šv. An
tano parapijos salėje, 1500 So. 
19th Ct., Cicero, III. Visus kvie
čiame dalyvauti. Valdyba

— Dėl ko sunyko Ciceroje 
skaudai, rasite atsakymą, paskai
tę Stepo Paulausko iliustruotą, 
70 pusi. atsiminimų knygelę 
“Gyvenimo kelias”. Gaunama 
Naujienose.

— Stepas Paulauskas, SLA 
301 kuopos pirmininkas, parašė 
gausiai iliustruotą, 70 pusi, atsi
minimų knygelę “Gyvenimo ke
lias”, kurioje aprašo Palangos 
vidurinės mokyklos mokytoją 
Mėči Gedvilą, kaip rusai tvarkė 
Lietuvos policiją ir lietuvių 
areštus, kai raudonoji armija 
okupavo Lietuvą, lietuvių var
gus nuvykus į Belgijos anglių 
kasyklas ir vargingas pastangas, 
baigus sutartis, iš Belgijos iš
vykti. Knygutė gaunama Nau
jienose.

KĄ KITI RAŠO
ŠOLIŪNĄ ATLEIDO, 

DRUNGĄ TUO TARPU 
DAR PALIKO

— ketvirtadienį pareiškė vice-

4

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NŲSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
r LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAI3.

' DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS . •*. ‘r j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS .
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentei

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL 847-7747

3UV.11

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

♦ NOTARIATA5 • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
— ■    ------ -------------T. A:

Draugo laikraštis Chicagoj at-j 
leido redakcijoje dirbusį Joną 
Šoliūną, net jam pačiam nepa-į 
aiškinant nusikaltimo priežas-j 
čių. Pats J. Šoliūnas, 'kuris išė-Į 
jo iš -anksčiau turėtos gerai ap- ; 
mokamos tarnybos, norėdamas 
padėti Draugui ir bendrai lietu
viams, dėl šio Draugo leidėjų 
žygio' jaučiasi -gerokai nuskriau
stas — ir moraliai ir materia
liai. Siaučiant nedarbui, jam, 
atrodo, nebus lengva gaut kitą! 
darbą. }
, Pats.-. J. SoĮiūnas dažnai Drau-} 
ge parašydavo kontroversinio! 
pobūdžio vedamųjų.* bei kitų 
straipsnių, kurie susilaukdavę 
ne tik Naujienų, bet ir ' -paties 
Draugo skaitytojų kritikos. Tas,} 
atrodo, privertė Draugo leidėjus- 
Šoliūną atleisti.

Kaip žinome, prieš daugelį 
metu dėl vieno kontroversinio 
J. Šoliūno rasinio. Draugo leidė
jai sudegino visą savo kultūri
nio priedo laidą su jau atspaus
dintu Šoliūno straipsniu; dabar

■ gi — Draugo leidėjai nusprendė

'.WM

Šiandien, šeštadienį, rugpjūčio 28 d., 11 vai. ryto 
prasidės Marquette Parko Lietuvių Festivalis. Jo pro
grama prasidės 12 valandą, kai atvyks Chicagos bur
mistre Jane Byrne.

Kaip paskutiniais metais, taip ir šiandien, svar
biausioji šventė vyks Lithuanian Plaza Court (anks
čiau buvusi 69-oji gatvė), kurios didžiausioji biznio 
dalis priklauso lietuviams.

Šventei vadovaus senatorius Frank Savickas, 
aldermanas Frank Brady, Lietuvių namų savininkų 
draugijos pirmininkas Zigmas Mikužis, Lietuvos 
gen. konsule Juzė Daužvardienė, klebonas Antanas 
Zakarauskas, kun. Ansas Trakis ir visa eilė kitų pa
reigūnų ir veikėjų.

Viskas vyks ties Zogo Vadovaujama Midland 
Savings bendrovės Įstaiga, kurios priešakyje bus 
aikštė svečiams susėsti, kalbas susirinkusiems pasa
kyti, muzikantams susėsti.

■ Visi Marquette Parko gyventojai kviečiami 
šioje šventėje dalyvauti.

j 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
ražas. $17,000. pajamų.. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.'

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicago: miesto Igldte^.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tai. 927-3559

I

I

i
. 1

“sudeginti” ir poti šoliūną.
Į Šoliūno vietą Draugo redak

cijoje pakviestai Vienybės re
dakcinio kolektyvo narys —My- 

. kolas Drunga. ■ j

— Egipto prezidentas Hosni 
Mubarakas labai patenkintas, 
kad palestiniečiai išvažiuoja į j 
Siriją.

OPEN HOUSE 1-5 P.M..
SUNDAY, AUGUST-29 

Reduced'4 unit apartment bldg.
4908 W. Eddy. Best offer.: 

DeMoon Realty - 
622-7875

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

DĖMESIO ; 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA) 
Tiktai $120 pusmečiui aufomebllic 
Liability apdraudimas penainūt-; 

kam*.' Kreiptis: 5 ? j
A. LAURAITIS' T 

4645 Sc. ASHLAND AVI. / 
TeL 523-8775 '

KURSAM GALUI MOKĖTI I
DAUGIAU? p

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS | 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE ‘

NUO S300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL -: 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US” •

4030 Archer - VI 7-1515
VAW?W.W.’.-,S%W.*,WAV.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS t 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS-
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia x<t 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

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

F7, Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608 .

E. Tyl.
(Vienybė, 1982, bal. 15)

PERSONAL
Asmeny Ieško

NEED CREDIT CARDS?
New credit card. No one refused! 

Informbtion on-receiving VISA, 
MASTERCARD with no

.—..credit <±«!k.
Call PUBLIC CREDIT SERVICE:

(602) 949-0276 Ext. 636

STASYS ŠAKINIS '
LlĖ’I'UVIS DAŽYTOJAS

4* ” . v.

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus. A.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St,
(Toivn of take) * I

Skambinti YA 7-9107

DĖMESIO!
Veltui noriu patarnauti - / ge

ram tautiečiui, norinčiam apsi
gyventi gražiame kurorto mies
telyje New Buffalo, Mich. - Savi
ninkas sveikatos sumetimais 
persikelia į Arizoną. Nuosavybė 
yra labai gerame stovyje, netoli 
nuo krautuvių, medicinos centro 
ir .Michigan ežero. • į ; :

Nuosavybės vertė apie 40,000,
bet dėl keitimo gyv. vietos bus 
parduodama pigiau. , : :

Dėl informacijų skambinkite 
man: Grace Bukoff-Bukaveckas 

(616) 469-3673 po 7 vai. vak.
2 . — -N. ♦ • • •- 'L

LAKE GENEVA AREA — 
RETIREMENT OR YEAR 

ROUND GETAWAY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A.-T VERAS
Laikrodžiai Ir brangenybės 

JardiviEtt Ir Taisymu.4 
2646 West «9fh SttMi ■ 
T*l. REpubllc 7-1941 'I

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ' /

F. MEDAS, 4059 Archer Avwsw, 

Chicago, HL 60632. TaL YA7-59M

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą: '■

American Travel Service. Bureau 
8727 S. Western Ave., Chicago, IB. 60643

Telef. 312 238-9787
» pataraavtoaaa ntsxksnt lėktuvų. trankiDlų, IaIttj keik-

iltj (entisea), ricibečių ir automobilių noomavirao rezervaciiw; Parduoda 
« kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą Ir kitus' 
sudarome ižkvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame iafo- 
nacija* visais kelionių reikalai!.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik '.einx rezervui vlrts; 
<1 inksto — prieš <5-60 dienų. >. r ;

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
N»njier:ose galima gauti nepaprastai įdomius gydy., f

- tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua. •' ' '

Dr. A. Gasiien — MINTYS IR DARBAI, 259 paU liečia 19CE 
met} įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
rosirūpininų <8.00

Dr. A. J. Gosaen — DANTYS, jq priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais____________ -

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Guasen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą. įspūdžiai Tik___-

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį prie nurodytos kainos pri

dedant SI permunttmo Išlaidoms.

84.00
13.00

82.00

2 bedroom raised ranch. 3 car 
attached garage. Beautifully 
landscaped on 1 acre. 7 years 
old. Central air, fireplace. Pri
vate setting. Also 2 story barn 
style building — storage or pos-- 
sible rental unit. Priced to sell 
— $98,500. Call for appointment 

(414) 279-6897 
or (414) 248-8660

Mo- š I M K U S J’
Notary Public > į 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
f. Zapolia, Agent . 
2266^ W. 95th St I
60642, . 424-1654

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Šrate If* hre CaswaT*,

BRIGHTON 3 PARKE išnuomo
jamas 3 kambariu butas. Skam
binti 247-0582 arba 247-1804.

18-toj apylinkėj moteris turi 4 kam
barių butą ir pageidauja rasti kita 
moteriškę, sutinkančią gyventi tame 
pačiame bute; ,

Skambinti 733-12S3

IŠNUOMOJAMAS nuo rugsėjo mėn. 
1 d. 5 kambarių butas Ciceroje, arti 
šv. Antano bažnyčios.

Skambinti teL 863-2524

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avo.

(312) 776-8700

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd, Street 

Chicago, UI. 60629

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLATHS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedzie Av».
Chicago, ill. 60629
Tel.-. 778-8000

— Sirijos vyriausybė yra pa- PATS SKAITYK IR DAR KI 
siryžuri maitinti, ai vykstančius ų TUS PARAGINK SKAITYTI 
palestiniečius'Celis mėnesius. DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS*’

6 — Naujienost Chicago, Ill. — Sat-Monday, August 28-30, 1902




