
THE LITHUANIAN. DAILY NEWS
Wednesday, September 1, 1982 Chicago, Ill. — Trečiadienis,

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 2054Q

* The Lhhuanua Daily Newt
Plib&sbcd by The LMhu&xuAA Newt PubLiahlftf Co., I1X.

1739 So. Hahtcd Street, Chicago, Ill. 60608 
HAy market 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

Price 25C Nr. 1(

SIRIJOS KARO JĖGOS TRAUKIASI

IZRAELIO AVIACIJA NUMUŠĖ SIRIJOS LĖKTUVĄ, 
r ; NELEIDŽIA SVETIMŲJŲ Į LIBANO PADANGES
BEIRUTAS, Libanas.— Izrae- Beirute likusieji. Dabar jie 

o lėktuvai trečiadienio rytą statė, kad tankai, artilerija 
ginklų sandėliai yra musulmonų 
apgyventame Beiruto sektoriu
je. Pirmadienį musulmonai pa
skelbė, kad ten uždrausta įženg
ti, tai reiškia —’ten slepiami 
ginklai.

Arafatą išlydėjo JAV 
karo laivas

Amerikos, prancūzų ' ir ‘ italų 
kariai pasižadėjo išlydėti visus 
palestiniečius iš Beiruto. Jie ne
sikiša į buvusias Izraelio ir pa
lestiniečių kovas, nes jie pasiža
dėjo saugiai išvežti palestinie
čius.

Palestiniečiai sutiko priimti 
Italijos ir Prancūzijos karių glo
bą/ bet jie nenorėjo Amerikos 
globos. Jie pasakojo, kad JAV 
padeda izraelitams, todėl ame
rikiečiais jie nepasitiki,

Arafatui išplaukus.iš JBęiruto

nu-

umušė į Libano erdvę įskridu- 
į Sirijos lėktuvą.
Sirijos karinė vadovybe ir 

ats prezidentas labai pasipik- 
no Sirijos lėktuvo nurausimu 
ibanoerdvėje. Tuo tarpu na- 
10 grįžęs gen. Ariel šaronas 
areiškė, .kad Sirijos lėktuvai 
ieko neturi ieškoti Libane. Li- 
ane esantieji kariai privalo ga
mai .greičiau išsikraustyti iš 
ibanp. Juo greičiau, tuo geria ii. 
ibano vyriausybė privalo tais
ai tvarkyti savo žengęs ir žino- 
es. Izraelis yra pasiruošęs išva- 
lūoti iš Libano, bet Izraelio ka- 
iai neišvažiuos, kol nebus išva- 
iavę Sirijos kariai. Antradienį 
asiruose išvažiuoti iš Beiruto 
irmas Sirijos dalinys/

Šeši šimtai išvažiavo 
į Jemeną

7:-«- 'o

IRAKAS DEGINA 
IRANO CISTERNAS

NICOSIA, Kipras. — Irako 
oficialus pranešimas sako, kad 

, Irako lakūnai bombardavo Per
sijos įlankoje esančią Irano 

Į Charge salą ir sukėlė didžiau- 
* sias liepsnas, kai > išsprogdino 
salos naftos cisternas.

Dviejų savaičių bėgyje Irakas 
jau trečią kartą vykusiai bom
barduoja Chargo salos cista*-į 
nas. Irakiečiai puolė ir kitas vie-l 
tas, bet ypatingas dėmesys buvo 
kreipiamas į Chąrgo ssloje esan- ‘ 
čias naftos atsargas. Irano nafta ’ 
yra gera ir brangi. Chargo salos ; 
cisternų naftas yra didžiausias 
Irano pajamų šaltinis.

Irako prezidentas-pasiūlė Ira-« 
nui- baigti tarpusavio kovas,1 
bet Chomeini nesutikęs. Jis yra I 
pasiryžęs tęsti kovas. Irano jau-j 
nimas puola Irako pozicijas pie
tų pasienyje, bet nepajėgia pra
simušti.
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VARŠUVOJ KARIAI NEPAJĖGĖ 
SUSTABDYTI DEMONSTRANTŲ 

kariai išstatė kulkosvaidžius, bet ginklai 
NENUGĄSDINO DEMONSTRANTŲ

VARŠUVA, Lenkija. — Pats leido laivų statybos darbi] 
premjeras Jaruzelskis įspėjo kams pertvarkyti visas Lenh 

I lenkus antradienį neruošti jo- darbininkų unijas, 
įkių protesto demonstracijų, vi-

Antradienį iš Beiruto.uosio ir guosto, Amerikos karo fefvas nū 
erbdrpmo srities išvažiavo d n 
ikst Sirijos karių. Jie pasirin- 
o Beiruto-Damasko vieškelį. 
rięŠ -porą dienų iš Damasko 
tvąžiąvo į Beįrutą 500 didelių 
įrvuptu transporto., automobi- 
ų. "Buvo spėliojamą,/kad jais 
iv^žiuds palestiniečiai.. Bet atro- 
b; kad į minėtas- mašinas bu- 
o susodintidu tūkstančiai Siri
ją karių,, kurie antradienį išva- 
iįvfc*■ našioj
.Antradienį'laiip pat išvažiavo 

00 palestiniėčiŲ. Jie išplaukė į 
ūipro salą, o iš' ten sės į kitą 
livą ir plauks į Pietų Jeiherią. 
’akiškėjo, kad Libane buvo j au- 
ų vyru Tš visą' Arabų' valstybių, 
įe; vedė kovą prieš izraelitus, 
sraeiio; karinė vadovybė, ma- 
yt, turėjo tikslių žinių apie ara- 
ų planus pulti Izraelį iš Liba- 
o. Izraelio-karinė vadovybė ry- 
osi išnaikinti visus palestinie- 
ius. Dalis žuvo, o dabar liku- 
ieji baigia išvažiuoti.

Beirute liko daug ginklų

Izraelio karinė vadovybė bu
tt pasiryžusi išnaikinti visus 
ūbane įsikūrusius palestinie- 
ius, bet jiems nepavyko. Visa- 
tie pasaulyje kilo labai dideli 
irotestai dėl žiauraus izraelitų 
•ombardaviino. Jie griovė visus 
ėntrus, kuriuose galėjo slapsty- 
i palestiniečiai. Daugelis žuvo 
iuo Izraelio aviacijos ir artile- 
ijos. Izraelio apšaudymai tiek 
įvargino palestiniečius, kod jie 
lOrėjo galimai greičiau iš ap- 
upto Beiruto pasitraukti.

Izraelis apskaičiavo, kad Bei
kite dar turėtų būti didokas 
liekis ginklų. Palestiniečiai dalį 
šsivežė, o kitą dalį turi turėti

SOVIETUOS GYVENTOJAI 
DAUG GERIA

WASHINGTON, D.C. — šimt- .... 
riiečro pabaigoje - Sovietų’ ’ 
džia gali pritrūkti darbininkų 
aptarnauli būtiniausias dirbtu
ves ir karo jėgas. Patys Sovie
tų valdžios atstovai pastalė, kad 
rusai labai daug geria vodkos. 
Iš vodkos Sovietų, valdžia gauna 
nepaprastai dideles pajamas, bet 
dabar mato,’ kad tos- pajamos 
kenkia darbininkams, šeimoms, 
tėvams ir vaidams. -Qirti darbi-

MILES 
0 »

KALENDORELTS

Rugsėjo 1: Egidijus, Gunda, 
jrinas, Dievainis, Stulgis, Ūdra.

Saulė teka 6:16, leidžiąs! 7:27.
Oras fclUs£ debeiudUa.

lydėjo. Arafatą ir kitus, palesti
niečius į Atėnus. Amerikiečiai 
privalėjo ^daboti, kad pakeliuje 
izraelitai neužpultų. c

Arafatas labai norėjo, kad 
JAV ^megztų su juo, .palesti
niečių pirmininku, oficialiais ry
šius, bet JAV to*vengė. Jis, esą, 
vartojus" nežmoniškus metodus, 
todėl amerikiečiai nenorėjo pri
pažinti tos i organizacijos. Ame: 
rikos karinė/ vadovybė buvo 
mandagi, bet ji tiktai pildė 
paskirtas, pareigas.

Graikijcn atvežė 
147 sužeistuosius

Tas pats laivas, kuris išvežė 
iš vakarų Beiruto Arafatą su ke
liais įtakingesniais palestiniečių 
patarėjais, į Graikiją atvežė 147 
sužeistus, apgydytus ir gerokai 
sužalotus palestiniečius.

Kartu, su Arafatu į Graikiją 
atplaukė ir Fahdi Arafatas, 
jaunesnis palestiniečių pirmi
ninko brolis. Jis buvo labai pa
tenkintas, kad pajėgė pasprukti 
iš Beiruto. Kai laivas įplaukė 
į Pirėjaus uostą, tai pslestinie- Į apgydyti, priklausys nuo Arafa- 
čių vado brolis iškvietė visus ’ to pokalbio su Papandreou.

• Ambasadorius Habib labai patenkintas, kad palestinie
čiai greičiau išvažiuos iš’Libano, negu buvo sutarę. Jis 

bijo, kad musulmonų sektoriuje gali pasilikti 
apie tūkstantis- patyrusių kovotojų.

Pals Jaruzelskis pranešė 
sai neminėti Solidarumo unijos kų kabinetui, kad lenkų k: 
dviejų metų sukakties, bet šim-1 palaikys tvarką, sustabdys s 
tai tūkstančių išėjo į gatves, ne- kus ir baigs protestus, o d< 
kreipė dėmesio į kovai pasinio- ninkai nedirbs normaliai, 

.šusius karius ir šaukė: — šalini visoje Lenkijoje nebus atš 
’karo stovis! Mums nereikia ge-Has karo stovis, 
jnerolų, kovojančių prieš lenkus! j 
i Tegyvuoja Solidarumo unija! Į 
I Tegyvuoja Lešek Valensa! Bei-j 
jkalaujame laisvės Valensai ir, MKKSIKA, sostinė. - >L 
visiems suimtiesiems unijos na-; koje buv0 paskHdęs gar 

Jriams! Mes.reikalaujame teises} kad Meksikos kariuonKnės 
popiežiui atvažiuoti į Lenkiją! j dovybė buvo pa3iruošusi p 

Visi šie obalsiai chdelėnvs. rylf ^^,„3 ir išmcsti p 
raidėmis buvo išrašyti plaka- denįa _jose Lopez Portillo iš 

fuose> ; ’ zidentūrps. Kariai vra įsitil
Lenkų/ kariuomenės dalinai kad dabartinis prezidentas 

užėmė “Pergalės aikštę”, išstatė kreipė reikiamo dėme^0 j į 
kulkosvaidžius ir laukė artėjam. l() ekonomija, sukėlė didi 
čių Varšuvos Solidarumo unijos ekonominills sunkumus vi 
šalininkų. Atrodo, kad kurtams ^tui< 0 neleidžia na 
buvo jsakyUnramlotį ku’kosvai- įr-nklam - idęfllui 
džiuūs, jeigu Solularumo sali- |non,;u ūkio reikalams sui 
ninkai bandytų įžengti į didžiau-
sias miesto aikštes. J "leksikoj infliacija šiais

Lenkijos kariai aikštes aP)?y- (ais pakilo ir Meks 
nė nuo demonstrantų, bet visas sko)a užsieniui pasiekė ne1

buvo jsakyta naudoti -kulkosvar

jai

MEKSIKOS KARIAI 
PERVERSMO NERUOši

JEI NEGALI ATSIKVIESTI rsu plakatais rif* giesmėm^. De-

ARTIMŲJŲ IŠ LIETUVOS S
Okupantai vis dar kliudo iš vybėje Čikagos lietuvių parapi- Lenkijos, kariai veda kbvą prieš iždas nepajėgia

aptarnauti" pačius leukuš, nadeIna.• .pagrindė* mokėti.
{> Kariai šiuo metu nieko 
daro prieš prezidentą, nes 
žino, kad lapkričio mėnesį 
tillo turės perduoti pan 
naujai išrinktam prezide 
Jeigu Portillo būtų tikrai i 
kallęs, tai jis negalės išve 

. teismo.

ninkai neprižiūri šeirriiĮ, neaprū- Lietuvos parsikviesti savo šei-1 jos galės reikiamai
W» yv n 'viri it -iro t Ir v-» iJcnrrc » I • i • • f _ ______? 4.pina maistu, vaiką r išauga ne
sveiki.' ;

Sovietų valdžia pradėjo ieš
koti priemonių, kaip gauti iš j<os 
žmonių - pinigus ir . nenuodyti 
krašto gyventojų degtihe.

’ mos narius: žmonas, vyrus, vai
kus. Artėja Madrido konferenci
jos nauja sesija, kurioje Ameri- 

Lietuvių Taryba ruošiasi 
per mums draugingas delegaci
jas tą priminti.

Prašome skubiai prisiųsti ne
gaunančio leidimo atvykti iš 
Lietuvos vyro ar žmonos adresą.

- ~ ~ kas iš Amerikoje gyvenančių
sveikus palestiniečius ir vaoova-, (jaro pastangas atsikviesti. Infor- 
vo arabiškam šokiui. Jis tuo no-. macjjas siusti adresu: Litbua- 
rėjo parodyti džiaugsmą, kuris! nian American Council, 2606

W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

— Sekmadienį Londone mirė 
gabi artistė Ingrid Bergman.

visus iš Beiruto išplaukusius ir 
saugiai Graikijos uostą pasieku
sius linksmai nuteikė.

Ar sužeistieji pasiliks Graiki
joj, ar graiką valdžia sutiks juos

POLITINIŲ KALINIŲ
REIKALU

sunku aiškintis, kaip prezi 
tas Portillo galėjo leisti kr; 
bristi į tokias dideles sk

lietuviu katalikus, kuru tėvų : nes jų teises. " > 
žemė yra -ateistų priespaudoje, j Labai didelės demonstracijos

APIE LIETUVĄ DIDŽIA
JAME DIENRAŠTYJE

Milijoną skaitytojų turįs dien
raštis “Chicago Tribune” rug
pjūčio 22 d. išspausdino kun

vyko pačioje \ Krokuvoje. De
monstrantą] maršavo pagrindi
nėmis Krokuvos gatvėmis ir 
skelbė tuos pačius pagrindinius 
□balsius, kokie buvo skelbiami 
Varšuvoje. ’

L 1 į ». . • . . M Šalia Krokuvos esančiame pra--
J. Prunskio straipsni apie pa- 1č . mones centre taip pat buvo ai-;vergtuosius. Straipsnyje, be ki
los medžiagos, duodamos ir iš
traukos iš Lietuvos pogrindžio 
spaudos. .

(ALTo informacija)

t j George Shnltz £
Sekretorius Shultz daro spaudimą į Izraelį, kad jis 

planuotų jo karių išvykimą iš Libano; tada bus 
lengviau pasiekti taiką.

Amerikos lietuviai, turintieji 
savo artimų žmonių, kuriuos 
okupantas kaip politinius kali
nius laiko kalėjimuose ar be
protnamiuose, prašomi tuojau 
apie tai pranešti Amerikos Lie
tuvių Tarybai (2606 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629). Tie 
duomenys bus perteikti mums 
palankioms delegacijoms Madri
do konferencijoje, kad primintų 
Sovietų Sąjungai neleistiną elge
sį su lietuviais patriotais.

_* * ♦
ALTAS PASVEIKINO 

NAUJĄ ARKIVYSKUPĄ

Naujam, Čikagos arkivyskupui 
J. L. Bemardin sveikinimo raš
tą Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu pasiuntė pirm; dr. Kazys 
Šidlauskas, p a s i džiaugdamas, 
kad arkivyskupas žino Lietuvos 
katalikų vargus okupacijoje ir 
apie tai spaudoje yra rašęs.

Toliau pareiškė, kad lietuviai, 
žinodami arkiyyskupo Bernar
di n rodomą susidotnėjimą tau
tinėmis tradicijomis ir etnine 
kultūra* džiaugiasi, kad jo vado-

MALAIZIJOS VALDŽIA AM
NESTAVO 350 KALINIŲ

KUALA LUMPUR. - Malai
zijos vyriausybė pirmadienį 
amnestavo 350 kalinių. Amnes
tuotųjų tarpe, yra įtakingas po
litikas, kuris gali tapti krašto 
premjeru. Tai 58 metų politi
kas Harąn Idris, kuris yra Malai
zijos politinės organizacijos pir
mininkas.

Trečiadienį sueina lygiai 25 
metai, kai Malaizija išsikovojo 
savo nepriklausomybę iš britų. 
Vyriausybė nutarė, kad sukak
ties proga reikia amnestuoti vi-Į 
sus politinius nusikaltėlius. Ne 
visi amnestuotieji buvo polit- j. 
kaliniai. Paleido iš kalėjimo irt 
kriminalinių nusikaltėlių, nes 
kalėjimuose nėra vietos. |

Jeigu dabar būtų rinkimai, tai 
Idris galėtų gauti daug balsų, 
nes krašto gyventojai buvo pa- 
sipitkinę dabartine vyriausybe, 
kai Idris buvo suimtas ir nu
teistas.

-- Arafalas nori susitart 
dėlės demonstracijos,. Darbiirin- (kinokratu Papandreou, 
kai metė darbą Solidarumo uni- derintJ Grajkijos ir paiestini 
jos metinei sukakčiai paminėti. užsicnio politiką.

Darbas buvo nutrauktas Dan-_______ _____
Jcigo laivų statybos dirbtuvėse,1 Amerikiečiai
Štetine, Poznanėje. Lodžiuje ir JzraeHs nenorėjo leisti pal 
kituose pramonės centruose.

Į Badijas pranešė, kad visoje 
Lenkijoje buvo paminėta Soli
darumo dviejų metų įsteigimo 
sukaktis. Buvo skyrium at
spausdinti 1 t punktų, kuriuos 
tuometinė Lenkijos vyriausybė 
priėmė, susitarimą pasirašė ir

— Antradieni aukso uncija 
kainavo $407. ?

L11YA |/«
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0 100

UNITED 
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nrusuc

mečiams naudotis Beiruto- 
masko vieškeliu. Italai si 
lydėti palestiniečius ir ne 
izraelitams palestiniečių 1

— Patys Rusijos kemun 
kelia balsą prieš degtinės 
davinėjimą. T

Ankara *

JORDAN

Arafatas rš Beiruto išplaukė tiesiai j Atėnus, 
kur jis porą dienų tarsis su premjeru Papan 
dreou, o vėliau valiuos j Tunisiją ir. Siriją.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS- •» -=5-
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

z PASKATAS

— Tavo H metų amžiąus sū
nus toks tingulys, o dabar jis

® © e
PĄSIKAŲBEJIMAS 

kalbasi valgyk-

Kaip tau pavyko jį priversti 
dirbti?

— Pasakiau jam, kad pame
čiau automobilio raktą.

Ar esi kartą savęs klausęs. 
Kodėl pasaulyje chaosas? 
Kodėl kaimynas apsiblausęs? 
Kodėl ant tavęs pyksta bosas?

Kodėl pasauly nėr’ ramybės, 
Ir neapykanta didėja, 
Taikos ir meilės galimybės, 
Viltis kaip miltai išdulkėjo.

Kodėl karai pasaulį gaudžia,
Kodėl valdovai yra glušai,
Kodėl mes vienas kitą skriaudžiam, 
Pilypai, Magde, Mateušai.

Kodėl stengies’ pagerint kitą, 
Bet pats nenorį pasikeisti;
Dolerį griebi vietoj lito,
Budnagio kvapą mėgsti skleisti

Kodėl tingi save stebėti,
Pasaulį, gamtą ir kitus,
Bet vietoj to imi žioplėti, 
Vargšeli, kas iš tavęs bus?

Juozūnas

- ATVIRAS LAIKAS

— Ar negaila tau sesutės, su 
sūria teįs skirtis? — klausia su
žadėtinis merginos jaunesnįjį 
broliuką.

— Man gaila tavęs, — atsa
kė nes tu su ja turėsi gy
venti. ; .

V.: ♦ * v
KELIONĖS NELAIMĖ *

— Aš su savo žmona susipa* 
žinau važiuodamas automobi
liu.

— Aišku, kelionėje pasitaiko 
visokių nelaimių . . ,

♦ ' i • •
MEILĖ PRIEŠAMS

— Ar tu galėtum mylėti sa
vo priešą?

— Klausyk, argi aš nemyliu- 
moterų?

— kada tu atsikeli iš lo
vos?

— Kaip tik saulutė pasirodo 
mano lange.

— Tai reiškia labai anksti.
— Ne, mano langas^ išeina 

vakarus.
į

VARTAI I KOMUNISTINI 
ROJŲ .(AM BUVO UŽDARYTI

Pri$ komunistinio rojaus var

tų prięuia senunkas ir pradeda

kįąusė
— VMnę tėvas buvo pramoni

ninkas. motina prekiautoja, o 
žmona — barono duktė.

— kaip tu vadiniesi?
— Karolis Marksas.
— Tokiems kaip tu čia vietos 

nėra,—suriko enkavedistas.
♦ ♦ ♦

PAKLUSNŪS TARNAI

Prancūzijos premjeras Couve 
de MurviUe atsižymėjo paklus
numu sąvo vaduL

Paryžiuje dabar kursuoja pa-

Turistas (klausdamas sutiktą 
moterį):

— Atsiprašau, kiek yra kelio 
iki artimiausio miesto?

Moters: — Į ten lygiai 2 my
lios, o atgal, tai 3—taip bent 
sako mano vyras. Tenai jis pa* 
prastai tiesai nueina o atgal | sssį~aJ“'į”’S, ^p'^da'iae 

(grįždamas, vargšas, kelią daz-, ^vo
na, pakrmvina. , mnjjterį Gromyką: -

— Galiu paliepti Gromykai 
atsisėstį ant gabalo ledo irNESUDARO SKIRTUMO

Vyrukas restorane užsisako jis ant jo sėdės, iki ledas su-

Marquette Parke uždarytieji beria kauliukus.

PASIKALBĖJIMAS VILNIUJ

Viena čikagietė turistė, atvy
kusi į Vilnių, paklausė vietinės 
lietuvės:

— Ką jūs, moterys, nešiojate 
pavasariui atėjus?

— Kaip paprastai: nešiojame 
į viršų plytas namams statyti ar’ 
maišus iš sunkvežimių į sandė
lius. Tai yra šių laikų mados mū
sų moterms.

* *
NEBEREIKIA

— Tai palaikyk sumuštinį, c 
aš pažaisiu kieme su draugužiu 

4: * *
TEISME

— Jūs kaltinamas vožęs save 
žmonai lėkšte per galvą. Argi 
jums negaila jos?

Teisiamasis:
— Kaipgi negą'la, juk lėkštė 

buvo visiškai nauja!
*

BRANGIAU

namo ir links-Parbėga vyras : 
mai. sako žmonai:

—Brangioji, mums nebėra rei
kalo ieškoti brangesnio apart- 
mento. Buvo savininkas ir ką tik 
pranešė, kad jnums pakelia 
’nuomą!

* * *
Obuolys nuo obels

* netoli krinta...
— Seneli, ar tu turi dantis?
— Ne, mano vaikeli...

NUO KOJŲ IKI GALVOS

— Vadinasi, sako biznyje iš
kilote nuo apačios iki viršaus?

— Taip, pradėjau nuo ba
tų valymo, o dabar kerpu 
plaukus.

* * %

YRA SKIRTUMAS

— Koks yra skirtumas 
dramblio ir politikieriaus?

— Dramblys gena pusę 
landos ir dirba visą dieną, o 
litikierius daro atvirkščiai.

tarp

* ❖ *

“SUTAUPĖ” PIETUS

Skrudžius nutarė pats patai
syti narnų skogą. Nepatyręc šia
me darbe jis paslydo ir nukrito 
•syti namų stogą. Nepatyręs šia 
vės langą, vargšelis suriko:

— žmonele, vienus pietum 
virk mažiau.

PUIKIAI PASAKĖ -

— Aš šiandien buvąu pas či
gonę, ir jj, žiūrėdama į mane

4.Z1.
■A

— Tur būt, ji visąi nepažiūrė
jo į tavo veidą.

ĮSPĖJIMAS IŠ ANAPUS

Būsimą^ uošvis klausia:
— Ar tu galėtum išlaikyti šei

mą? > '-J:
— Būsimas žentas atsikerta:
—Ne, tamsta .Aš rengiuosi iš

laikyti tik jūsų, dukrą. Likusie
ji gi tamstos šeimos nariai gal. 
patys save aprūpinti.

ZUIKUTĖ

Žmona kreipiasi į savo vyrą:
— Ar tiesa brangusis, kad zui

kiai yra kvailiausi gyvuliai pa
saulyje?

va-
po-

mergaitės ir berniukai — šoko j 

lietuviškus šokius. Man taip pa-J 
tiko, kad norėjau ir ilgiau pasi-i 
žiūrėti . . .

— Reikėjo dar pabūti. Aš nė 
vienos knygos nepardaviau.

— Dėkui, Teve. Tu eik sau, 1 
o- aš savo knygas parnešiu na
mo ir sugrįšiu pasivaikščiotiPa- 
matyti yra daug ko įdomaus ir 
gražaus.

i
— Aš taip pat einu namo.Nors

pietums vištą.
Kai jąm atnešė vištą, jis pa

žiūri į ją atidžiai ir šaukia pa
davėją:

— Ė! Šios vištos viena koja 
ilgesnė už kitą!

— Ko tu paisai, juk aš tau 
atnešiau valgyti, o ne 
su ja, — atsakė padavė-!

vistą 
šokti 
ja.

* * *
JAU NE NAUJOKAI

Misij orderius, naujai atvykęs
M į žmogėdrų sritį, teiraujasi pas

— Tkra tiesa, mano zuiku- 
te
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De Gaulle neatsiliko pagyri- 
me savo ministerįo:

— Jei įsakyčiau Couvei atsi
sėsti ant gabalo ledo, tai kol jis 
sėdės, tai ledas nepradės tirp
ti.
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; — Turėjau good tune, Maiki. 
i — Kur taip? Gal ir vėl pas
Andriejų?

; — Taigį arti to. O tu, Maiki, 
būtum pražiopsojęs lietuvišką

; šventę, kiti vadina festivaliu, 
3raei«ą šeštadienį.
— Buvau, kaip nebūsi, Lithua

nian Plazoje, gal koks milijonas 
.ietuvių ir nelietuvių dalyvavo, 
Tėve .
— Na, matai, ę mudu nė ne- 

jusitįkome.Išvaikščįojau nuo vie
ap galo iki kito, o tavęs iki šiol tu man patarei savo kardą pa- 
lemačiau.
— Aš po medžių sėdėjau su

>ąyą knygomis, bet dar nė vie
nos nepardaviau. Žmonės eina ir 
prąęiųą, tarytum ko ieškoda
mi. - ’

—Matai, sūnelį. Žmonės ren
kasi, norėdami : pamatyti ko 

' nors naujo, įdomaus, pasižval
gyti, pasmaguriauti lietuviškais 
užkandžiais, kurių buvo paruoš
ta pakankamai: dešrų, kugelių, 
pyragaičių ir t t. Zaraziškiai vi
rė skanius spurgius prie , Rock-

. veli kampo, Zarasiškių klubo 
‘drapiežnas” pirmininkas Petras 
Blekys,nespėjo krauti į maišelius 
suos skanėstu^. Prie Ramūnės if 
fulpės restoranų net lauke bu- 
✓o išstatyti staląi svečiams. Mid-

■ .and Savings b-vės pir. F. Zogas 
l vaišino svečius. Visa Lithuania 
| ?laza atrodė kaip Paryžiaus

Mont Marte, —, žmonės plaukė, 
;aip upė žioplinėdami nuo Wes- 
ern iki Washtenaw. Buvo apie 

400 kioskų. i
•— Ką daugiau matei, Tėve? 1
— Nagi pirmą valandą atvy

ko miesto smetonėlė su mere J. 
3yme. Sulipo visi ant aukšto 
ilto, su muzika;Įf plojimais juos 

pasitiko. Buvo mūsų konsule J. 
Daužvardienė, pasakė kalbą.kal- 
jėjo Frank Savickas, 15 Wardo 
ildermanas Frank Brady, ir pati 
nėrė J. Byrne, pasveikino ir pa
gyrė Marquette Parko lietuvius, 
pagyrė, kad lietuviai geri žmo
nės. Buvo sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai. Kai kas po ’ 
giedojmo plojo, ko nedera dary-

; ti, gal ne lietuviai taip darė.
— Gaila, kad aš nemačiau tų 

ceermonijų,
— Maiki tu eik ko nors užką

sti,o aš pasėdėsiu prie tavo kny- 
SU- |

— Dėkui , Tėve, aš greit su-; 
grįšiu, ;

— Sveika^, generole, — sako 
‘knygnešys” Kazimieras Rožan- 

skas, akis smeigęs su didele 
meile knygai. Sakau parduodu, 
o jis mąn atsako, kad ir jis kny
gas parduoda. Ar sekasi, klau
siu. ’

— O ar jums sekasi? —- jis pa
klausė.

— Dar nė vienos knygos W-
bro

dovanoti merei J. Byrne, bet ne
drįsau. Ji gavo labai gražią gin-f 
taro dovaną nuo lietuvių.

— Gerai, Tėve, pasimatysime 
kitą kartą.

— Lik sveikas, Malki.

čia būvį:
, — Ar jūs ką nors žinote apie 
tikėjimą?

— Taip, pažinome, kai valgė
me čia anksčiau . buvusį misio
nierių ....

* * ♦

SU JUO BŪTŲ BLOGIAU J

Pirmas vyras: — Vakar' kris
las įkrito į mano žmonos akį ir 
gydytojui reikėjo sumokėti $10 

į už jo ištraukimą.
Į Antras vyras: — Tai niekis! j 
{ Pereitą savaite į ^mano žmonos 
j akį įkrito naujas paltas ir man 
j kainavo $3500 ji išimti.

$ # &
i

Lengva yra pažinti moteris, 
kurios pasiūki savo vyrais, jos 
yra labiausiai nelaimngos.

• Vyrukas atėjo pas pastorių 
pasiskųsti, kaip jis esąs nelai
mingas ir jo gyvenimas tuš
čias.

— Kodėl? — paklausė pasto
rius.

— Yra taip: Moteriškė, kurią 
aš myliu, nepriėmė mano mei
lės. . . .

— Nenusimink, vaikeli. Mo
terų žodis “Ne”, dažnai reiškia 
“Taip”/

du kartus įkando pelė, kai jis 
miegojo.

• Emigracijos viršininkas 
klausia lenkj emigrantą: <

— Kaip laikosi jūsų Jeruzels- 
kis,

Lenkas sako:
— Dobža.
— O kaip Walensa?
— Dobža, — pakartoja len

kas.
— Kodėl važiuoji Ameri

kon?
— Nedobža.

Don Pi/otaj

kuris 
vo?

MOKYKLOJE

Neatsinešei plunk^iakočio. 
tu pavadintum kareivį, 

; eitų į mūšį be šautu-

Karininku, pone' mokyto-
jau!

• Filipinų salų gyventoj ai,ku
rių yra 16 milijonų, kalbą net 
90 skirtingomis kalbomis bei 
tarmėmis.

♦ ♦ *

DAUG ĮVAIRUMO ’

— Turiu pripažinti, jog šiais 
ląikais pasireiškia didelis mote
riškų skrybėlių įvairumas.

— Taip, kas galvoja, tai skry
bėlė.

sakė nusiminęs vyrukas.

• Svorio kontrolės moterų 
draugijos pirmininkė su važiavi
me visą laiką buvo Labai užimta. 
Mitingo metu josios mašina bu
vo pavogta, kurios bagažinėje

do saldainių.

♦ Vyriškis, vardu Josua. buvo 
atvestas prie teuėjo sosto, pa
gautas slaptai degtinę darant. 
Teisėjas šypsodamasis paklau
sė:

— Ar tu esi Josua, kuris saulę 
buvo sustabdęs?

— ponas lėtėjas. Aš esu 
tas, kuris saulę už- 
ai bake kaituiauia-

kitas 
temdėę 
sis.

no sūnus nepardavė. Matai, 
lau, knygos r\e dešros ir pe 
alus. . . .

— Atsiprašau, Tėve, kad C 
trukau Buvau nuėjęs iki Arte
sian. Ten prie specialiai pasta- ? 
tyto “pavilions” grojo *’Aido’T 
orkestras ir lietuvių jaunimas—’

Už-j

* Kąi iš Paryžiaus Louvre 
muziejaus byvo pavogta garsio
ji Mona Lisa 1911 metais ėjo

f daugiau žmonių pažiūrėti tos
Į vietoj kur pasaulin K) garso Leo 

nardo da Vinči šedevras kabojo RytmMu
per 12 metų. ——-— . « -
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JUOZAS ŽEMAITIS

Lietuviškasis festivalis Marquette Parke I
ŽIŪRINT Iš VISŲ PUSIŲ

Jau trčti metai, kaip Mar- mg, kur festivalis prasidėjo, ir 
quette Parke kasmet, vasarai 
besibaigiant, įvyksta vieno va
karo festivalis, kuris sutraukia 
į Lilhuanian Plaza Ccnrt gana 
didelį skaičių lankyle jų - smal
suolių. šiųmetinis afišomis ga
na plačiai pagarsintas, taip va- 
linamąs Lietuviškas Festivalis, 
įvyko rugpjūčio mėn. 28 d. Mar
quette Parke, taip Washtenaw 
ir Western gatvių, vienos kryp
ties gatvėje.

Į Lithuanian Plaza Court at 
vykau lygiai^2 vai. dienos, tik 
lietui, apstojus. Prie Midlando 
bankelio patalpų stovęio tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
moterys, kurios dalino (o gal ir 
sagstė) išrinktiesiems kiek pa- 
spalvintus pailgins segtinųkus, 
kuriais turėjo būti išskirti 
iš visos publikos tie, kurie ten 
pat, šalimai, pakeltoje estradoje 
sutiks miesto galvą", ponią J^ne 
Byrne. Tai Marquette Parko pa
rinktoji svita (grietinėlė). ‘ Kas 
ją parinko, neteko girdėti.

Taip ir įvyko. Svita iškilmin
gai sutiko tą moterį, kuri mar- 
ketparkieičams lietuviams pa
dovanojo gabalą buvusios 69-tos 
gatvės, jį.leidusi pagadinti Lith
uanian Plaza Court. '

Pačios ceremonijos prasidėjo 
kiek prieš pirmą, ir tęsėsi ne- 
perilgiaušiai. Viskas, vyko įpras
tą tokiais atsitįkimais: tvarka. 
Po pasakyto kokio tai jaunuolio 
įvadinio žodžio, pakalbėjo mū
sų mieloji konsule ponia Juzė 
Daužvardienė, ponia J. Byrne, 
ponas Savickas ir mister Brady. 
Vėliau? buvo išvardinti visi svi- 

n. _ _ . ’ . .v ,toj dalyvaujantieji, kurių pir
mąją eilę, be jau minėtųjų, su
darė ir mūsų gerbiantieji dva-. 
siškiai — vyskupas V. Brizgys, 
parapijos klebonu kun. A. Za
karauskas iri evting. parapijos’ 
klebonas, kun,. Anąa.s Tiakis. JCį- 
tų visų nemanau,r kad yra rei- 

.kalo čia išvardinti, nes, kiek ato
kiau stovint, gerai ^neišgirdau 
nei jų pavardžių, me i ką jie ten 
atstovavo. Jų tarpe mačiau if 
du mūsų spaudos žurnalistus, 
kurių vienas- vis šypsojosi ir 
kartkartėmis ranką kilnojo, kai 
publikoje pastebėdavo arčiau 
stovinčius savo artimuosius, o 
antrasis rodė labai rr.mlą veidą 
ir vis kažką užrašinėjo. Manau, 
kad jie nepamiršę mūsų -spau
doje pažymėti ir visos svitos 
sąrašo, ir ką anieji /atstovavo. 
Tik vieno bijau, kad vienas iš tų 
žurnalistų, kuris yra ir žymus 
verslininkas, ir neblogas plunks
nos Valdytojas, gali imti ir pa
rniršti tikrąjį gatvės pavadini-

užplūstoje gatvėje de-

akys per minią pajėgė 
tiesiai j rytus, abiejose

Povilas Kaupas Erdvėlaiviu stotis’’ c

nukeiiauti, kaip jau jam įprasta, 
į 69-ąją, nors ši gatvė tik yra į 
karus už Kedzie gatvės ir į rytus , 
už Western Ave.

Festivalio pradžios iškilmėms 
užsibaigus, nutariau vienakryp- 
ria gatve, nelaužant miesto susi
siekimo nuėstatų, patraukti tie
siai į rytus ir pasidairyti kas toje 
minios 
dasi.

Kiek 
įžiūrėti
gatvės pusėse tęsėsi ištisos eilės 
stalų,' stalelių, kėdžių ir kitokių 
įtaisų, ant kurių buvo išdėstyta 
įvairiausių dalykų ir visokių ki
tokių gaminių žmonių akims, 
rankoms ir skoniui suvilioti. 
Pirmiausia pakuteno nosį gar
siųjų Sharko’s restoranų čia 
pat įtaisytos virtuvės gaminiai. 
Bematant ta virtuvė minios bu
vo apgulta. Aš pats valgyti dar 
nenorėjau, tai, palikęs tuos iš- 
alkusiuosius, judėjau toliau į ry
tus. Vos kelis žingsnius pažen
gęs, sutikau vieną iš savo bičiu
lių. Tuoj pat pasijutau drąsiau, . 
nes, dviese ką nors stebint ir 

.vertinant, galima teisingesnį; 
•sprendimą padaryti.

Už Sharko’s vietovės, toj pat 
gatvės pusėj, pastebėjau R. Lie
tuvių Bendruomenės pirm. Igną 
Petrauską, kuris, su savaisiais 
bendraminčiais pasistatęs pora 
staliukų, virė Icavą ir pardavi
nėjo Bendruomenės narių su
aukotus pyragaičius bei kitokius 
užkandžius.

:•— Tai tu, Ignai, tikrai esi lie
tuvis idealistas ,jei neapleidė nei 
jokios progos R. Liet. Bendruo
menes iždui papildyti, — pa
takšnojau senų laikų bičiuliui 
per’ petį, ‘ir rengiausi toliau žy
giuoti.

-^ . Žinaii, Juozai, kad Jcitaip j nojančius iš vienos vietos į kitą 
neišeina, nes dirbant kultūrinį!
bei tautinį darbą, žaliukai tuoj 
pat iš kasos ima ir išsikrausto, 
— gana įtikinančiai atsiliepė 
anųjų studijų laikų kolega.

Staigiai ‘ trenkus iš buvusios 
svitnės estrados perkūniškiems 
muzikos — ne muzikos garsams, 
net aiktelėjau, ir griebęs-už ran
kos savąjį bičiulį nusitempiau 
tolyn, nes atrodė lyg čia pat lėk
tuvas būtų nukritęs.

Dėmesys tuoj pat nukrypo į 
tavernųTestivalyje labai jau ak
tyvų pasireiškimą, kai prie gat
vės, ant šaligatvių, tuoj pat at
sirado barai ir ant jų eilės bon- 
kų su minkštaisiais ir kietai
siais gėrimais. Bematant minio
je subaltavo popieriniai puodu
kai, žinoma, ne tušti, ir subliz-

gėjo tiek jaunelių, tiek’ ir senuo
lių rankose pilnos alaus stikli
nės bonkos. Reiškia, prasidėjo 
— gersim broliukai, gersim ir 
sesutės... Spūstis prie tų bacliiš- 
kų “liekarstėlių” vis didėjo.

Visas žmonių judėjimas vyko 
tik gatvės viduriu, nes beveik 
visus šaligatvius užėmė “kars-

{belninkai”. Dovanokite, jei tuos 
festivalio prekiautojus (pagal 
įprotį, biznieriais vadinamus) 
ėmiau ir pavadinau karabelnm- 
kais Juos tokiais pavadinau dėl 
to, kad jų abiejose gatvės pusėse 
išsidėstymas priminė man ma
no gimtinės miestelio — Veive
rių šv. Onos atlaidus. Ten, per 
atlaidus, anais laikais vykdavo 
labai dideli turgau kuriu metu 
bet kuo nors prekiaūįžntieįrjsšiį 
dėstydavo šalimai, plentą, einan
čio per Veiverius iš Kauno į Ma
rijampolę, ir žmonės juos va
dindavo karabelninkais (rusiš-

Rusai vadovauja 400 milijonų 
gyventojų imperijai, nors pačių' 
rusų tėra gal koks 100 milijonų. 
Didelė kaltė priklauso mums 
patiems, kurie nesujungiame sa
vo rankų ir neišvarome rusų iš 
savo kraštų. Gal būti mūsų ry
tų europietiškas pamaldumas,jog 
ši žemė yra ašarų pakalnė. —su
daro sąlygas mūsų išnaudoji-j 
mui. Gal būt, mes nepakenčia-Į 
me vienas kito ir todėl leidžia
me rusams mus skaldyti.Tačiau, 
šiuos savo trūkumus mes turi
me greitai pakeisti gyya ir kon
struktyvia veikla. Beje, šiame 
dešimtmetyje vyks Rytų Euro
pos išsivadavimas iš.rusų jun
go. Tačiąu jau šiandien, ypač už
jūriuose nuo Lietuvos. raųmš ir 
kitiems rytų europiečiams.'-ten-' 
ka rengtis sukurti laisvą iį įftįfe- 
priklausomą Rytų Europą, 1S17

k f KAISTAS 13 EUROPOS SANDĖLIŲ
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nepriklausomybės padėtį. Gaila, 
kad Wojcik nėra istorikas, o tik 
pigus propagandistas.

Neminėčiau šio straipsnio sa
vo rasinėje, jei Wo‘cik nebūtų 
pacitavęs vieną kurjozo. Didysis 
17 amžiaus filosofas Gottfried 
Wilhelm von Leibnitz (1646 — 
1716, būdamas 21 metų ne- 
vien tik gavęs teisės daktaro 
laipsnį, o sekančiais metais pra
dėjo dirbti teisiniu patarėju pas 
Mainzo elektorių, bet taip pat

1 pradėjo daug rašyti. Jo veikla 
buvo trišalė: politika, mokslas 
ir filosofija. Jo rankraščiai yra 
labai gausūs. 1900 metąis prū
sų akademijos pradėjo spaus- 

į.dinti Leibnizo darbus. Pirmas 
pasaulinis karas sustabdė šį už
davinį. Po karo vokiečiai sekė 
šį darbą 6 serijom.Po Antro pa
saulinio karo Leibznizo rankraš
čiai buvo išbarstyti tarp Rytų 
ir Vakarų Vokietijų. Darbas vėl 
tęsiamas.

Nuo jaunystės dienų Leibhit- 
zas nežiūrėjo ar jo parbdąvys 
pralobtų ar pagarsėtų, jis siekė; pralobtų ar pagarsėtų, jis siekė 

I sutaikinti pažiūras ir pagerbti 
kitaip galvojančio, mintį.

Wojcik nurodo, jog 23 metų 
Leibnitzas Georgius Ulicovius 
Lithuanus slapyvarde išspausdi
no veikalą, kuriame ragina lie
tuvius atsisakyti prorusiškų ten
dencijų. Jei rusas atsisėstų į 
Lenkijos sostą, tai nebūtų kaip, 
kad įvyko su Jogaila, kuris pa
sidavė lenku kultūrai, bet ru- 
sas pavergtų lenkus.

Aš netikiu, kad Leibnitzas bu
vo to veikaliuko autorius. Vie
na, kad galvosena yra silpna. 
Kodėl lietuviai turi nusileisti

i 
Rytų Europoje pragarą, Mes ne-j 
galime leisti sau antros klat-j 
dos.

Su liūdesiu tenka sutikti Sla
vic Review, 1982 m. pavasario 
numeryje, išspausdintą Lenkų 
mokslų akademijos istorijos pro 
fesoriaus Zbigney Wojcik strain 
snį apie rusų bandymus pasi- 
veržti Lenkijos karūną 17-tamė 
amžiuje. Jo straipsnyje rusų ca
rai tiksliai aptarti kaip gobšuo
liai ir despotai. Tame amžiuje 
lenkams visdėlto pasisekė išlai
kyti savo nepriklausomybę prieš 
rusus. Tačiau lietuviai buvo ru- lenkams,-o lankai rusams? Filo- 
sų didžiausi sąjungininkai. Tai} sofai geriau argumentuoja. An- 
yra istorijos klastojimas. Beje, tra, tas veikaliukas nėra įtrauk- 
Wojcik nenurodo nei vieno lie- tas į vokiečių išleistas Leibnitzo 
tuviško šaltinio savo tezei pa- bibliofrafijas. 
remti. Tai sena nugrota lenkiš
ka dainelė, jog mūsų kunigaikš-

! čiai Radvilai, Sapiegos, Pacai ap
kas žodis, kuris reiškia besikil- metais mums už akių užbėgo ..šaukiami Lietuvos — Lenkijos

internacionalistai komunistai, ku- {valstybės išdavikai, kai iš tik-
prekiautojus arba: verslininkus).! riekaip Trockis gyveno.N.Y., ir rujų sugriuvus lenkaips lietu

kus daugiau) ^^^-LeĮiųaas" Šveicarijoje, ir sukūrė viai bandė gelbėti sunkią savo 
\ ' ■* M M ■ i t" ‘ ' -5

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS , •

autorius, 
paruošė,;sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

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

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

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, ■ 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą', lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

| 7 1 Kaina |25. Kieti viršeliai. Paštas |2.

n NF NAUJIENOS'
| 1JS* 1739 S. Halsfed St, Chicago, IL 60608

Žodžiu, lenkams 
i prireikė klastoti šaltinius ir 

remtis netikrais autoritetais. 
Beje, visas tas farsas nedaug ge
ro pasako apie Slavic Review 
Jygi- -

Yra būtini pasitarmiai tarp ry- 
tų europiečių užsienyje ir savo 
kraštuose. Mes turime atsikra
tyti aklo fanatizmo ir surasti ke
lią į bendrą darbą atsispirti ir 
nuversti rusų okupaciją, šis 
darbas yra labai svarbus politi
nėj sferoj'. Jis turėtų vykti ir' 
mokslinėje arenoje.

Juozas Nendriūnas

— Nedarbas Vakarų Europos 
Bendruomenėje pakilo iki 10.7 
milijonų.

ROBERT DOLE ROPINASI L 
SOCIALINE APDRAUDA

WASHINGTON, DC. Se
natorius Robert-bole yra susi- 
rūpinęs krašto gyventojų socia
line apdrauda. Dole yra įsitiki
nęs, kad socialinei ąpdraūdai 
apsvarstyti Kongresas galėtų 
specialiai susirinkti 3 savai
tėms ir per tą laiką galėtų su
tvarkyti šį labai svarbų kraštui 
reikalą. r ■

Senatorius Dole norėjų, *ik?d 
socialinės apdraudos reikalas 
būtų svarstomas nepartiniais 
sumetimais:

Kongreso atstovai primeta se
natoriui Dole svarbų dalyką: io 
vadovaujamas komitetas turėjo 
reikalą ištirti ir paruošti rimtas 
pakaitas, bet jis to nepadarė.

• — Nepriklausomas knygų lei
dėjas vengras Demszky nubaus
tas 20 dienų kalėjimo ir didele 
pinigine bauda už atspausdini
mą be leidimo. Tai naujas įspė
jimas visiems Vengrijos disi
dentams.

— Sovietų oficialioji statisti
ka rodo, kad per pirmąjį' šių 

1 metų pusmetį mėsos ir- pieno 
produkcija neatsiekė numatytų
jų užduočių. Dabar spėjama 
apie galimą normavimą ir, ku
ponų įvedimą kai kuriems mais
to produktams. *. \ -

— Meksika pasiūlė Jungtinė
se Tautose rugsėjo mėnesį svars
tyti Falklando , salų priklauso
mybės klausimą. T?

— gn

ENERGY
WISE »

Chanst the oil and 
filters every 3,000 ta 
6,000mlles to avoid 
wasting gasoline. i
Don’t be a Bom Lbserf

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir molslfl 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nekenstą, Vinet 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankoj 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis h 
M. K Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rūkfrtelės ir JL VarM 
kūrybos poveikalaia. 365 puri. knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daing 
Iventes bį^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 82.

t VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tpraly< 
txs Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauwi 

• gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite* 
į ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 

parduodami tik už 12. į

ę LIETU V IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaSa®k< 
įdomiai parriyts studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės & 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
BetuvluL Leidinys ffinatrnotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardHų pavadinimai Ir jų vertiniai J včkfeŽHų kaBi#. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprfisfų temėkpia Kaina M.

T KJ LAUM1S E1M1, ralytojoa Petronėlės Drintaltfts atifr 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas nėprflt Lietuvoje ir pir« 
m airiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik *3. • , ‘*>51

e JULIUS JANONIS, poetas ir revoliudonlertus, nerapra*. 
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 2M puslapių, kainuoja M.

> gATTRTN'fS NOVELltS, M. Tx»č«iko kBryba, 7.
vertknu. >00 Knygoje ytt 90 nąmoJtagŲ dotcMij. Kaina *3,

Knygai gAtmamot N«uJIenaM% 17W So. Halttad St, CMetg*, 
IE JJhekmf pfdhid SolcH fflHtsdbflQ MUModsK
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Ryškus visųkrašte.

Lietuvos sostinės Vilniaus jie
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rijų. Kokį reikia padaryti sprendimą, koki atsa
kymą jiems tuojau pat duoti? Žiūrint iš egoisti- 

i nio ir asmeninio saugumo taško, tais laikais nie
kas iš mūsų nenorėjo turėti reikalų su gestapu, 
o tuo pačiu ir su žydais, kurie buvo išimtinoje-
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— Rytų Vokietijos valstybės 
saugumo kurjeris suimtas Ham
burgo aerodrome, jis įtariamas 
šinipinėjimu. Tai .jau trečias 

Rytų Vokietijos šnipas, suimtas 
šiais metais.
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Arafatas pralaimėjo
Jasir Arafatas, Palestinos laisvės organizacijos pir

mininkas ir didesnių karo ir teroro veiksmų organizato
rius, pirmadienį iš vakarų Beiruto išplaukė į- Graikiją, 
Jis buvo prižadėjęs išplaukti paskutinis, bet žodžio- ne
tesėjo. Jis paliko Beirute virš dviejų tūkstančių, palesti
niečių, kuriuos italai ir prancūzai išlydės į Sirijos pales
tiniečių stovyklą, esančią 60 mylių atstumoje nuo Da
masko.

Arafatas nenorėjo važiuoti iš Beiruto; jis pareiškė 
kad jam bus lengviau mirti vakarų Beirute, bekovojant 
su izraelitais. Sekmadienį jis paneigė gandus, kad šešta
dienį iis^išplaukęs į Tunisiją, ir pakartojoj kad išplauk
siąs iš Beiruto paskutinis, bet' reikalai taip" jam susi
dėjo; kad visi jo, taip kovotojų vado, pareiškimai buvo 
trumpalaikiai. Jis valdė dideles sumas pinigų, turėjo 
ginklų ir savo eilėse Turėjo fanatiškus kovotojus beveik 
iš visų didesnių arabų valstybių.;

Patį skaudžiausią smūgį- Arafatui kirto izraelitai. 
Arafatas kelis metus erzino izraelitus.' Jis manė, kad 
tiems erzinimams nebus galo. Savo žmones jis siūntė 
į 25 mylių demarkacijos zoną,- kiekvieną savaitę apšau
dydavo izraelitų valdomą pasienį, padarydamas daug ža
los pasienyje gyvenantiems izraelitams. Izraelio karo’ jė
gos besustojo prie Litanijos upės'; kuri' skyrė Libaną nuo 
Izraelio. Jie įsiveržė 10 mylių kitoje Litanijos upės pusėje

- ir užėmė Arafato karių valdomą artileriją, kuria retkar
čiais apšaudydavo Izraelio pozicijas ir pafrontėj esančius 
Izraelio karo centrus. Izraelis rado Sovietų gamybos ka- 
nuoles, dideles šovinių atsargas.

Izraelis pradėjo palestiniečių puolimą po to, kai Lon
done sunkiai buvo sužeistas Izraelio arhbasadorius. Yra 
pagrindo manyti, kad Arafatas .nieko nežinojo apie pasi
kėsinimą prieš Izraelio ambasadorių.

Yra pagrindo manyti, kad pasikėsinimą prieš Izrae
lio ambasadorių suruošė kita arabų grupė. Jeigu pasikė
sinimą būtų ruošęs Arafatas, tai jis nebūtų buvęs izrae
litų netikėtai užpultas. Jis nepasiruošė ir nežinojo, kad 
Izraelitai nesitenkins Litanijos upe, bet užims Beirutą

- ir apsups svarbiausius palestiniečių centrus.

rės ir rytų. Arafatui nebuvo kelio iš Beiruto. Izraelio lai
vynas kontroliavo Beiruto uostus ir vandenis. Izraelio 
aviacija kontroliavo padanges, o gen. Ariel Šaronas nieko 
iš Beiruto neišleido į pietus ir rytus. Arafatas dar tikė
josi prasimušti, bet izraelitai išgriovė jo štabą ir gerokai 
apdaužė kelias svarbesnes palestiniečių pozicijas pačiame 
Beirute. Arafato žvalgyba pramiegojo. Jis nežinojo,- kad 
Izraelis yra pasiruošęs kirsti mirtiną smūgį ne tik Ara
fatui, bet ir Sirijai.

Izraelitam išdaužius Sirijos Migus iš Libano padan
gių, Sirijos kariai užsidarė kareivinėst ir atsisakė pTfe- 
šmtis į Beirutą žygiujontiems izraelitams. Tokį Įsakymą 
atsiuntė Sirijos prezidentas. Jis pranešė apie padėtį Bei 
rate ir pareikalavo skubios paramos iš Kremliaus.- Brež
nevui atsisakius tokią paramą duotų Sirijos prezidentas 
įsakė Libane esančioms Sirijos karo jėgoms išrengti kon
frontacijos su izraelitais.-

Izraelio laimėjimas buvo didesnis,- negu jie patys nu
vokė. Kremliaus valdovai pamatė, kad jų MigSi yra bent 
dešimtmečiu- atsilikę nuo Amerikos modernių lėktuvų. 
Amerikiečiai numušė du Sovietų gamybos lėktuvus Libi
jos pakraštyje, o dabar Izraelis,- naudodamas Amerikoje 
gamintus lėktuvus, Sovietų karo vadams patarė suval
dyti tuščias pagyras. Jordanijos karalius, negavęs nau
jausių lėktuvų Amerikoje, nuskubėjo į Maskvą, prašyda
mas geriausių lėktuvų, bet grįžo tuščiomis.

Washingtonas žinojo apie Izraelio duotą smūgį Ara
fatui, Sirijai ir Maskvai, todėl jis ir rūpinosi suvaldyti 
nepasotinamą Beginą ir įsismaginusį Šarorią.- Washing
tonas atleido Izraeliui ištikimai tarnavusį A. Haigą- ir 
privertė ne tik Šarūną, bet ir Beginą nusileisti ant žemės 
ir nerodyti savo galios.

Vietoj Tunisijos, Saudi Arabijos ar Sirijos,- Arafatas 
išplaukė į Graikiją.

— Atėnuose noriu susitikti su Graikijos premjerų,- 
, nes arabų valstybės atsisakė palestiniečius remti, — iš- 

važiūodaihas Arafatas ‘pareiškė Žūrhalištams.
Tai parodo, kad Arafatas pralaimėjo žymiai-dau

giau negu izraelitai tikėjosi.-Jis neteko arabų , valstybių 
paramos. Jeigu jis neteko Sirijos, Saudi Arabijos-, Egiprto 
if kitų arabų valstybių paraihos; tai jo giesmele jėu sū- 
giėdota. Arafatas negalės siųsti arabų į Izraelį, negalės 
šaudyti į laukus dirbančius izraelitus,, prie Izraelio jis ne
pajėgs prieiti iš tolo;

Arafatas, pačių ištikimiausių bendrdaarbių lydimas,- 
-susidėjo pačius svarbiausius palestiniečių dokumentus, 
sėdo į mašiną ir nuvyko pas V. Jumblatą, Libano musul
monų vadą. Abu nuvyko pas Libano premjerą Vazaną,- 
o iš ten nuvyko į uostą ir įsėdo į graikų keleivinį laivą. 
Libano valdžia iššovė 14 šūvių, nes išvažiavo Libano vai

zdžios pripažintas oficialus Palestinos valdžios atstovas.
Uoste Arafatas pareiškė, kad jis toliau tęs kovą prieš 

Izraelį, nes tai esąs didžiausias palestiniečių priešas, bet 
jis taip pat keršys toms arabų valstybėms,- kurios sun
kioje valandoje atsisakė jam padėti.

Arafatas apgailestavo, kad jis, Libane turėjęs stip
riausią palestiniečių bazę, izraelitų buvo išstumtas is Li
bano, bet jis kovos prieš Izraelį nenutrauks. Jis yra pasi
ryžęs ieškoti kitos kovos bazės ir kitų valstybių paramos. 
Iki šio meto jis naudojosi arabų valstybių parama, bet 
dabar savo kovą prieš Izraelį jis stiprins nearabiškomis 
valstybėmis.

Vienintelė ne arabiškoji valstybė, kurios parama jis 
galės naudotis, yra Sovietų Sąjunga, o kitos nearabiškos

Norėdamas nors kiek ilgiau pagalvoti, tyčia 
iškėliau advokatams dar viena klausima:

STATYBOS bendrovės vykdomiems darbams 
pirmiausia dabar yra reikalingi įvairus specialise 
tai, meistrai, pavyzdžiui: dailidėj mūrininkai? 
elektrikai, tinkuotojai ir 11 Kiek turite tokių 
kvalifikuotų amatininkų, kurie sugebėtų statybo
se atlikti tokius ir panašius darbus.

Keldamas tokius klausinius faktitfai norėjau-

VILNIAUS GETAS 1943 METAIS
(Iš “Technikos žodžio”) 

(Tęsinys)
— Žydai su šeimomis, kurie dirba karo rei

kalams Kailio fabrike, yra apgyvendinti specialio
je įmonės stovykloje. Dirbantieji prie kailių yra į 
griežtai atskirti nuo statybos darbininkų. Mums tik laimėti laiko, bet jaučiausi sėdįs kaip ūnt ža- 
tik organiškai įsijungus į statybos darbus, būtų 
galima sudaryti reikiamus kontaktus su vietos 
gyventojais.

— Priieiskim, kad aš paprašau ir jums duo
damas leidimas dirbti prie mūsų vedamų statybij.
Bet ar jūs esate tikri, kad statyboj? dti-bafitieji [nacių okupantų ir gestapininkų dispozicijoje 
bus tokie idealistai? jog jums prineš maisto už t Lietuvio maišymasis į žydų reikalus, pastangos 

j juos slėpti ar jiems talkininkauti nacių buvo labai 
.draudžiamos. Visuomet už tai grėsė bausmė; i? 
I rimtesniais atvejais pačios skaudžiausios.

Tą minutę prieš akis man atsistoju dipt, irh 
Ižinierius Vytautas A. Daniūnas, Vilniaus STA
TYBOS bendrovės direktorius, mano pirmtakū- 
nas, kuris dar visai neseniai, 1943 m. balandžio 
23 d. gestapo buvo suimtas ir išvežtas Vokietijon 
į garsiąją Stutthofo koncentracijos stovyklą. Iš
kankintas. sveikatai išsekus, jis mirė Ragainės 
kalėjime. Inž. Daniūnas buvo nacių sunaikintas 
už lietuviško pogrindžio veiklą ir stambų jo rė 
mimą. Rezistenciniame pogrindyje ir aš dalyva
vau. neturėdamas iliuzijų, kad irgi rizikuoju

dyką? Dabar pačiame Vilftiūje aplamai jau sto
koja maisto, tai nėra jo pertekliaus, — įrridūtriau 
savo abejonę.

— Pone direktoriau. — pabrėžė tuoj pat abu 
delegatai, — mes esame realistai. Nežiūrint sun
kumų, mes snkombinuosim atlyginimą. Už gau- 
: amus produktus mes mokėsim juodos rinkos 
kaina. Mes suprantam, kad kitaip negali būti, šį 
kartą mes nenorėtumėm Jūsų varginti visokiais 
keblumais, kurie galėtų atsirasti vėliau vietoje.

dalykas t i i mums gauti Jttsų prinčf- 
tikimą :.'rūpin i iš gestapo leidimą mums 
Fok u bū.’-i būtų sudarytos sąlygos darbo- 

mf' U tautiečiams pagalbos ranką.

! ko lenkams. Dabar' ne bendro 
okupanto, bet lenkų ten drau- 

apgaulių ūžiama lietuviškai melstis. Be 
pavyzdys — tai Suvalkų taikos į to, ar kas girdėjo, kad kur nors 
sutarties pasirašymas. Nuo to lenkas melstųsi už lietuvius ... 
pasirašymo dar nesuėjus nė vie
nai parai, lenkai stipriomis jė-! ir dabar nenori užmiršti. Tiesa, 
gom:s puolė Lietuvą ir pradėjo yra ir blaiviau, galvojančių, ku- 

minti tai, kur ir man (nors ir į veržtis tolyn į mūsų kraštą. Tik rie mūsų sostinę Vilnių pripa- 
siaurame ruože) tose kovose ties širvintais-Giedraiciais gavę Į.žįsta- Lietuvai.
teko dalyvauti. Tada dauguma 
žinojo tik trek, kad kovojama 
dėl savos šalies laisvės; kad su 
besiveržiančiais j mūsų žemę 
priešais kova yra suriki Ir kad, 
iūt būt-, ją turime laimėti. Kny
goje plačiai paliečiamos- kovos 
su musų pietų kaimynu — len
kais. Be ^usįrėmimų, ginklu kiek 
ten bux’o;suktų pdfftmių ėjimų, 

’ š lenkų pusės apgaulės, intri
gų, melo, ką jie naudojo paries

LENKAI
Dr. Antano Rukšos knygoje 

“Kovos dėl Lietuvos nepriklau
somybės” plačiai ir- dokumen
tuotai paliečiami Uetuvių-lenkų 
s^fttykiai. Čia nemanau duoti 

; knygos recenzijos, bet tik prisi-

r įžritį už savo* šalies laisvoj ir ne
priklausomybę. Jų; tikslas btrvo, 
zut būt, sunaikinti lietuvių ne- 
priklausomybėssfekifrius ir šalį 
užgrobus, prijungti ją prie-besi
kuriančios lėnkij valstybės. Tai 
buvo jų senos unijos svajonės.

Tų visų inffigų vyriausiai va
das buvo išgama, sulenkėjęs že
maitis Pilsudskis. Keliskart tarp 
lenkų ir lietuvių buvo nustati
nėjama demarkacijom linija, bet 
Pildsuskis su nieku nesiskaitė. 
Turėdamas stipresnes jėgas, kur 
tik galėdamas stengėsi padėtį pa
statyti prieš jau įvykusį faktą. 
Jis bu^o vienas iš steigėjų ir 
P0W (lenkiška karinė organi
zacija), kuri net kelis kartus 
mėgino Lietuvoje įvykdyti per
versmą ir tokiu būdu pagrobti ir visas Suvalkų trikampis atite-

i _ j
stipYų atkirtį, sustojo. Per 20 ' Grįžtant prie Lietuvos nėpri- 
metų su lenkais nebuvo jokių! klausomybės kovų reikia pasa- 
santykių. Pagaliau lenkų uiti-' kyti, kad’ pradžioje net kai ku- 
matuma's. I rių Lietuvos vadovaujančių žmo-

Ne tik su lietuviais, bet ir su nių buvo, manyta, kad Lietuvai 
kitais kaimynais lenkai laikėsi I kariuomenės nereikalinga. Lie- 
užgrobimo politikos. Užgrobė j fuva į svetimas žemės pretenzi- 
didelę dalį Ukrainos, kėsinosi ir jų nereiškia, o iš kaimynų, gali- 
į kitas kaimynines valstvbes.' ima laukti tik Vienokios ar kitė- 
Kada Hitleris grobė čekosiova- ^os P3™05' Bel k.ai įune' M1’ 
kija, tai ir tada lenkai alsikan- .^5 Lietuvos valstybės atkū-' 
do užgrobiamos valstybes kariiii Pšar^ ,-^permaldau-

O visgi, kada vokiečiai Len-1 Ja^aiS jWU'
kija triuškino, lietuviai lenkus 
užjautė. Įsileido tūkstančius jų j 
sumuštos armijos ir daug eivi- • 
lių. Jiems ne tik davė pastogę, 
bet ir maitino. Bet lenkaL nebū
tų lenkais. Už nelaimėjo pagal
ba nesusilaūkėm jo. dėkingumo, 
bet kai kurie (Smocaska) išėjo 
su priekaištais, kad atvykusiems 
ponams parodė permažai palan- . 
kūmo. .

O kaip dabar? Kai kam iš mū
sų užėjo į galvą siūlyti už len
kus melstis. Bet pirmiausia, ai? 
jie mūsų maldų pageidauja? 
Tam turime Seinų pavyzdį. Juk 
jie žino, kad nuo senų laikų Sei
nai buvo pietų Lietuvos kultu- 
rinis ir religinis centras. Per ne
laimę ir dėka lenkų, tas centras.

valstybės Arafatui nepadės. Jis išstumtas iš Artimųjų; 
Rytų, kur vargu jis kada besugrįš. Jo kovotojai išplaukė 
Į namus, o jis pats plaukia pas graiką Andrea Papandreou, 
kuris nepajėgia nustumti turkų į buvusias savo pozicijas. 
Arafatas, vartodamas praeito šimtmečio metodus, pra-, 
laiiiiėjo. Palestinos jis neislaisvins ir palestiniečių ne
valdys.-

įkliūti. O dabar, štai, staiga iškyla žydų reikalai, 
prašymas suteikti jiems pagalbą. Tai reiškė mai
vymąsi Į naujus pavojūs..

Greit apsispręsti buvo labai sunku, šiandien, 
po tiek metų? gal atfodytų kitaip. Galėtų bet kas 
.pasakyti, kad čia viskas buvo taip aišku, jog 
nebuvo reikalo daug galvoti. Bet ano karo metu, 
Vilūraus atrhosferoje. gestapui sauvaliaujant, 
naeitj nervTrtgumuivis kyiant ir irzlėjant dėl nau
jų nepasisekimų frontuose, vaidinti drąsuoli ir 
įsipareigoti naujoms rizikoms nebuvo taip lengva.

Būdamas daugiau-mažiau tipiškas nepriklau
somos Lietuvos naujosios ir tada dar jaunosios 
kartos pilietis, šeimoje ir mokyklose auklėtas pa
gal moralinius ir humaniškus principus, riepripa- 
žifięs ir neketinąs pripažinti jokios svetimos

i, kada vokiečiai Len-1

kiai susitvarkyta.. "Su besiver
žiančiais komunistais vyko kie
ta kova ginklu, O su lenkais, ku
rie kartais lietūvius vadina net 
broliais,'kova vyko ginklu prieš 
lenku sukdmbinubtas intrigas, 
šmeižtus,'nTČIuš ~ir'aj)gaulę.Tie 
Lietuvai pakenkti vartojo vis
ką, ką tik galėjo, sugalvoti.

Pritariame dabartinei lenkų 
kovai su iriūšų. abiejų bendru 
priešu — okupantu, bet turėda
mi prieš akiš. skaudžią praeitį, 
ir laukdami kada grius rusu ver
gų imperiją ir vėl atšikurs Lie
tuvos valstybė, su lenkais turi
me būti labai atsargūs ir apdai
rūs. Melskimės nebent, kad Die
vas jiems duotų kiek nors proto 

ateityje atsisakyti nuo savo ini- 
perialistinių siekimų; kad jie 
tenkintųsi tik tuo, ką turi savo.

Pijus Vėnciota

Čiau rudojo okupanto išniekintą bežygiuojančioje 
žydų voroje ant Aleksoto tilto Kaune 1942 metų 
žiemą. Mūsų žvilgsniai susitiko: jis nusišypsojo ir 
nors akimirkai man priminė, kad štai mes buvom 
draugai, o dabar aš nieko negaliu jam padėti. Jo 
kolona apstatyta gestapo kareiviais žygiuoja po 
darbo Viliampolėn, kur Kauno žydams buvo 
įrengtas getas, šusteris tuo laiku jau buvo vedęs, 
turėjo sūnų ir, prieš patenkant į getą, gyveno 
Kaune Italijos gatvėje. 0 aš toje gatvėje kaip tik 
prieš tai prižiūrėjau Penktosios Amatų mokyklos 

' pastato statybą, mes susitikdavom, pasikalbėda- 
vom.

Tą statybą užbaigus, persikėliau į Vilnių ir 
, gavau tarnybą STATYBOS bendrovėje, kur bu
vau paskirtas rajono inanieriumk vėkati direkto- 

okupacijos. baisėjęsis visais tais žiauriais ir ne- rmmi. šios pareigos teikė tam tikrą prestižu kas 
karo ir okupacijų metais buvo surišta su nemalo
numais, o neapdairumo ir paslydimo atvejais 

jlėįo grėsti visai blogu galu. Todėl, ieškodamas 
.teisingų ir kartu atsargių žodžių, ką turiu at
sakyti žydų reikalu, svyravau tarp baimės ir drą
sos, tarp egoizmo ir moralinės atsakomybės, tarp 
neapykantos okupacijos terorui ir svajonių apie 
Lietuvos laisvę, trumpai — tarp genocido tolera
vimo ir žmoniškumo prievolių.

į mano pastatytą paskutinį klausimą Burš- 
tcinui ir Rabinovičiui gavau tokį paaiškinimą:

(Bus daugiau) , »

reikalingais tiek raudonųjų, tiek rudųjų okupan- 
•tą teroro vėikemaioj aš pasąmonės gilumoje iš 
karta aprisyrrendžimi patankihi Vilniaus geto at- 
istart} prašymui pagelbėti prapulti nusmerktiems 
buvtoierns ir gal būsimiems Lietuvos piliečiams 

žydams, su kuriais nitą šimtmečių lietuvių tau
ta yra sugyvenusi žymiai švelniau ir geriau, negu 
bet kurie mūsų kaimynai.

Tuo pat metu kilo ir nauji prisiminimai. Jau 
nuo gimnazijos laikų teko mokytis klasėje, kur 
visuomet kartu būdavo ir žydų moksleivių. Vė
liau Technikos mokykloje teko kartu mokytis ir 
draugauti su Abraomu Šusteriu, gimusiu Aukšta
dvaryje, Traki] apskrityje. Paskutinį kartą jį ma-
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R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

OR. PAUL V. DARGISi 
•YDYTOJAė IR CHIRURGAS 

Wi^qSiilM C—■wait j jdtelkM I 

AMMmc dlrekterivt 
xm S. Manimia U. W.a*wA«teif, Ik 
P4LAXDO8: S—Ė darbo jj

Km Mūra Mtadianl 8—s m. 
Taki S63-27X7 fcrtea M2-27V

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

TEL- 233-8553 
Sarvic* 855-4506, ras* 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3507 West 103rd Srrsei '

Valandos pagal susitarimu

Upytės Draugiško klubo susrinki- 
mas NEĮVYKS penktadienį, rugsėjo 
3 dieną. Jis atidėtas iki spalio 1 d.

4- * A. Kalys

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

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, HL 

Off. teL 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

— Paskutinieji tyrimo duo
menys teigia, kad pusė D. Bri
tanijos žmonių perdaug sveria. 
Daugelis bando įvairiais būdais 
kovoti su nutukimu, bet be di
desnių rezultatų. Rugpiūčio 
20 d. Londone įsteigtas Nutu
kimui tirti fondas, kurio svar
biausias uždavinys bus telkti lė
šas išrasti naujam vaistui, ku
ris panaikintų žmogaus organiz
me nereikalingus taukus.

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys) i ką.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaikę akinius

ir “contact lenses”.

— Peru Respublikos vyriau 
sybė imasi ypatingų priemonių 
prieš kairiuosius teroristus, ku
rie paskutiniuoju metu ypač su
stiprino savo veiklą, plėsdami 
krautuves ir vykdydami įvairius 
sabotažo veiksmus.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IB 

, Į PROSTATOS CH1RURGUA 
' 2656 WEST 63rd STREET 

Valandom antnd. 1—4 popiet, 
katvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas; 776-2MQ, 

RsšdeeciiM telėk: 448-5545

FLORIDA
A___

— Pietų Afrikos Krašto ap• 
saugos ministeris pareiškė, kad 
b Kubos kariuomenės Angoloje 
pasitraukimo, nebus įmanoma 
pasiekti susitarimo Namibijos 
nepriklausomybės klausimu.

— Oficialioji Lenkijos žinių 
agentūra pranešė, kad lenkai 
dabar mažiau valgo, mažiau pa
gamina prekių ir mažiau uždir
ba, negu prieš metus laiko.

Vladas FUtvis

kytoju:. Vienas toks nuolatinis ; 
lankytojas buvo LšST centro 
valdybos buv. pirmininkas ir LŠ 
ST Vytauto Didžiojo kuopos Či- 
cagoje garbės šaulys Alfas Va- 
latkaitis, 1920-tasiais metais jis 
Vlado Pūtvio buvo paskirtas L. 
S. S-gos Mažeikių skyriaus (vė
liau Rinktinės) vadu, ir tarny
bos reikalais kas mėnesį atvyk
davo į Kauną. Al j a Valatkaitė 
rašo apie vieną tokį savo apsi
lankymą Kaune pas Vladą Pūt- 
vį, Šaulių S-gos centro rašti
nėje:

“Nežiūrint Pūtvio aukštos kil
mės ir aukštų pareigų, jis buvo 
ne tik kuklus savo elgesyje *>u 
žmonėmis, bet ir šimtaprocen- : 
tinis demokratas.

Atsimenu, kartą atlikęs tar
nybines pareigas, beldžiuosi į V. 
Pūtvio kabineto duris. Niekas 
neatsiliepia. Manau, gal kur 
nors dar raštinėje su kuo kalba
si. Dar beldžiuosi.Palaukęs kiek, 
paskui einu j ieškoti jo raštinė
je. Sutikęs kažkokį šaulį, klau
siu:

— Ar Putvinskis jau išėjo na
no?

Į — Ne, šiandien jo eilė budėti 
— Teisybę, darbo ligi šiol ’ prie telefono.
™ i — Ar ir Sąjungos viršininkas

privalo budžti prie telefono? — 
nustebęs paklausiau. į
— Pas mus visi iš eilės budi.'

3

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
— Truputį nuobodu tur būt? 

— paklausė nusišypsojęs V. Put-! 
vinskis.

kaip ir neturėjau, — nusijuo-Į 
kiau ir aš !

Atvertęs apsiausto skverną, V.» 
Putvinskis atsisėdo prieš mane| 
už stalo. Iš apsiausto kišenių iš-: Budi visi tarnautojai nuo rašti- 
sitraukė tabokinę ir trumputę ninku iki skyrių viršininkų- ir 
gerokai jau vartotą pypkę. j paties Sąjungos viršininko imti-

— O buvo laikai, kai dežuruo-» nai. Tokia yra Putvinskio valia, 
. jančiam toje vietoje šauliui ne- i —paaiškino man tasai šaulys.
buvo laiko nei atsidusti... Kovų 1 (Bus daugiau)
metas per vieną vakarą gauda-! •------------------
vom po dvidešimtį, o kartais ir 
daugiau telefonogramų, prane- j tvirtintos žinios apie nesutari- 
šimų... Man tik retą naktį tek- Į mus Afganistano komunistų vai- ‘ | 
davo ramiai pamiegoti . . . Be- j džioj ir rugpiūčio 5 d. įvykusį 

, jausmis, šaltas ir toks įkirus i susišaudymą, kuriame buvo nu- 
‘ kartais telefono skambutis nuo-i šauti trys ministerial ir sužeis-

— Iš Pakistano atėjo nepa-

GAIDAS-DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St Petersburg, Fla. 33711 
TeL (8132 321-4209

MEETTHE CHALLENGE!

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrav^g

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063 (DE NATIONAL GUARD

Iš kitos Vlado Andriukaičio 
prisiminimų nuotrupos matosi, 
kiek Pūtvįui teko išgyventi kovų 
su lenkas metais.

1922 m. rudenį, dirbant man 
Šaulių Sąjungoje, prieš pat Vla
do Putvinskio iš. aktyvios sąjun
gos tarnybos išėjimą, teko man 
su juo ilgesnį laiką pasikalbėti.
Buvau paskirtas dežuruoti prie 

sąjungos telefonų centralinio 
aparato. Vienui vienas pasilikęs 
daugelyje didelių ir nejaukių są
jungos bųstnės kambarių, nuo
bodžias ilgo rudens vakaro va
landas trumpinau kažkokios kny 
gos skaitymu.

Ūmai išgirdau greitus tvir
tus žingsnius koridoryje. Lauk
damas netikėto svečio, pakėliau 
galvą nuo knygos. I kambąrį įė
jo Vladas Putvinskis.

šokau iš vietos ir su pagarba 
paspaudžiau pratiestą man ran-

lat skambino, žadino; nuolat rei
kalavo darbo ir darbo...

Žiūrėjau į sąvo viršininko vei
dą. Jis buvo išvargęs, išbalęs;

tas prezidentas Karmalis.

— Irano pogrindžio organiza
cija Mojahadin pranešė, kad

po akimis slapstėsi tamsūs rū- i krašto kalėjimuose vėl sušaudy- 
pesčio šešėliai; gražios siauros! ta keli šimtai politiniij kalinių, 
rankos buvo Mėlynomis gyslo
mis išraižytos. Tačiau jo balsas

— Manoma, kad Pietų Ame-

Buvęs JAV prezidentas 
skambėjo liūdesiu lyg pasiilgi- R. Niksonas rugsėjo mėnesį lan- 
mu. Gaila jam buvo tų darbo ir j kysis Kinijoje, 
nervuoto rūpesčio, galvojimo, ? 
planavimo laikų^ gaila buvo “šal
to bejausmio” telefono skambu- rikoje besislapstantis nacių kon- 
čio... Bent man taip atrodė . . centracijos stovyklos 
(Vladas Andriukaitis, “Vladas svitze daktaras Mengele bus ne-, 
Putvinskis šaulių Sąjungoje”, ’ užilgo suimtas. 
Trimitas, 1930 m. vasario 27 d.,‘ ----- -------------
Nr- 9). I — Britų didžiosiose maisto

Kovu metu priminėjant pra- parduotuvėse jau pardavinėja
mi virti kiaušiniai. Jie atrodo; 
kaip velykiniai, nes dažyti įvai
riomis spalvomis. Specialūs da
žai apsaugoja nuo greito ge
dimo. I

nešimus iš fronto, Vladas Jūtvis 
is eilės budėjo prie telefono, 
kaip ir kiti, šiuo savo demokra
tiškumu, kai kada gerokai nus
tebindamas sąjungos centro lan-

Ausch- ;

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

' TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
patarėja; ir laidojimo direktoriai

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 5ūth Avenue 

Cicero, ILL. 60650

MOVING 

Apdraustas parkraustynw 
ii jvalriy atfatumv.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 3744S&2 arba ,

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

# * - 1

SOPHIE BARČUS
ŪDIJO IEIMOS VALANDOS

^Ėk.

Sestadieniaia ir sekmalieniaif 
nuo &30 iki 9:30 taL ryta 
Stotie WOPA - 1490 AM _ 

traniliuoiamof ii musy ttudijcM 
Parka

Veda j t — Aldona Daukm 
TaMu 77B-1544

7159 Sa MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL SOC29

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvis Radijo progra- 
, ma Naujojoje Aaglijogę, iš stoties 
WLYN, U60 baaia AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
kinių santrauka. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaka. SiĄ programa veda Stepo 
nas ir Valentina Minkai. Biznio 

k reikalais kreipts į Baltic Flonats — 
gelių bei dovanų krautuvę. 5A2, i- 
^readwa^ So- Mest. 021V
reieiaias 64-4489. Ten pat gau 
oame* ‘^Naujienos”, drdelis past 
rinkimas lietu vilkų knygų ir lie 

t taviški] dovanų.

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

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

VILIUS RUDIENAS
I Girėno Palos Hills, Ill. Anksčiau, daug metu 

gyvenęs St Joseph, Michigan

Mirė 1982 m. rugpiūčio 29 d., 11:35 vai. ryto, sulaukęs 
176 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Akmenės valse., Mažeikių 
gaps., Aus ų kąime.
# Amerikoje išgyveno 33 melus.
| Paliko nuliūdę: žmona Kotiįna, pagal tėvus Kanavolaitė, 
gjrolįs Juozapas su šeima bei mirusio brolio ir sesers vaikai, 
|^yv- Latvijoj; pusseserė su šeima, gyv. Kalifornijoje, pus- 
gbrolis Jonas Skudris su šcuua, gyv. Wisconsine; Kanadoje! 
g pusbrolio vaidai; žmonos brolio dukterys — I^oruda Xeu ir j 
| Jna Čepelė su šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami ! 
| Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 
|W. 71st St., Chicago, Ill.
| Ketvirtadienį, rugsėjo 2 A, apeigos bus atliktos koply- 
tcioje 11 vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero^ 
^Lietuvių kapinės.
E Visi a a. Viliaus Budieno giminės, draugai ir, pažįstami 
inuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
gpaskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

I Nuliūdę lieka: žmona, brolis* giminės.
i Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 47G-2.V45.

ILACKAWICI)
2424 WEST 69U STREET REpublia 7-1211
11Q2X SOUTHWEST HIGHWAY, P*Jo« HHia, Jll, 174-4411

BUTKUS - VASAIDS '
144« 3a, SOth Avc, Cicero, HL T<: OLympic X-1

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS

PETRAS BIELIŪNAS "
U48 So. CALIFORNIA AVK TeL: LAfaytCU l-MJl

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Wednesday, September 1,



R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
RUOŠIA

JAUNIMO STIPENDIJOS ĮTEIKIMĄ 

š. m. rugsėjo 4 d. (šeštadieni) 1 vaL po pietų 
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE,

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

I
i

-------------------------------------- r---------------------------------------------------------------------- :---------- • . I
Nm*L — Pirc’tvimvi , _ Mtmftl, — Par4*ri««4 >
MAL MTATI FOR SALI |\ įfcBAL MTAT1 FOR 1AL>

>, ._ - - ■>  ........... -— ■> —».aaah.
< PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

IB fEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI3.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe ’ i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

jos. Knygutė iliustruota, 70 pus- 
’ lapių, gaunama Naujienose.

CHICAGOS LIET. KRIKŠČIO
NYS DEMOKRATAI 

t PIKNIKAUJA

1982 m. rugpjūčio 29 d. vyko
me pas Centro pirm. VI. Šoliūną 
piknikauti. Turį automobilius 
nuvežė neturinčius. Iš viso susi
rinko apie 50 asmenų, šeiminin
kai pasitiko ir sveikino svečius, 
ž Puiki rezidencija, stalai me
džių paunksnėje sustatyti, pa
dengti, su gyva gėle ant stalo.' 
Pirm. J. Jokubka visus sveikino 
ir trumpai supažindino su sky
riaus veikla. Pakvietė Centro 
pirm. VI. šoliūną ir vicepirm. 
Pr. Povilaitį tarti po žodelį. Pri
statė kitus narius ir svečius. In
žinierius A. Rudis pasakė pa
grindinę kalbą apie katalikų 
būrimąsi į Kat. Federaciją, 
AJ-Tą, kuriame jis buvo pirmi
ninku, apie krikščionių demo
kratų principingumą ir atplai
šos klystkelius... Inžinieriui 
karštai plojome už tokią karš
tą kalbą.
L Prasidėjo vaišės. Rikiavomės 
įį________ _ ________ ___ ____

rezidencijos žemutiniame aukš
te. Patiekalų nemažai, su įvaL 
risis priedais. Visi buvome pa
tenkinti sudėtingu maistu. Barą 
aptarnavo A. Balčiūnas.

Nė nepajutom, kai priartėjo 
5 vai. Būrys ančių iš upeliūkščio 
slankiojo apie mus, bet nedrįso 
priartėti. Kai pakilom važiuoti, 
tai iš antro aukšto ponia pradė
jo berti maistą. Visos sugužėjo.

Buvo ir loterija. Dailininkas. 
J. Mačėnas buvo padovanojęs jo 
pieštą gražų įrėmintą paveikslą. 
Išlošė Cicero skyriaus pirminin
kas p. Gužaitis. Į

Įstojo keletas narių.1 Kiti ta 
proga užmokėjo nario mokestį.

Sužavėti šauniomis vaišėmis, 
gražia aplinka, šeimininkų nuo
širdumu, išvažinėjom į namus. 
Dėkingi ir skyriaus valdybai už 
iškylą, davusią progos pasivai
šinti ir pasigėrėti gamtos gro
žiu. K. P.

P.S. Liet, seniorai vyčiai pa
kvietė į pikniką rugsėjo 5 dieną 
12 vai. Vyčių salėje.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
Chicagos miesto kultūrinių 

vietų lankymo autobusai, kurie 
kursuoja kiekvieną sekmadienį 
ir kursuos imtinai ligi 24 d. 
spalio, rugsėjo mėn. 6 d., t. y., 
Darbo Dienos šventės laiku ne
važinės. t

Autobusų judėjimas iš Michi-

dujų įrengimų konstrukcijos 
ministeris ščerbma pareiškė, 
kad iki: 1985 metų yra numa
tyta užbaigti 7 naujų dujotiekių 
tiesimą krašto viduje. Tiesia
masis dujotiekis į Vakarų Eu
ropą nesutrukdys to darbo.

INCOME TAX SERVICE ' ' ‘ "*
6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

—- Vilius Žolpys, Marijonos 
Žolpienės anūkas,, atvažiavo į j 
Chicagą pramokti lietuviškai, i 
Jis jau gavo darbo ir Universi-j 
tete rengiasi eiti į lietuviškus * gan .Avenue ir Adams Street 
kursus. prasideda 11 vai. ryto ir tęsiasi

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks, rug
sėjo men. 3 di 7 vai. vak. Lietu-1 
vio Sodyboje, 6515 So. Califor
nia Ave. Nariai prašomi gausiai 
dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Valdyba ' r J

__  _ ... j I

ligi 5:15 vai. po piet, tam tik
rais laiko tarpais. Tais autobu
sais galima keliauti į Chicagos 
šiaurę, vakarus ir pietus. Visai 
dienai specialaus (supertransfer) 
bilieto kaina ^suaugusiems $1.40, 
o vaikams (nuo 7 ligi 11 metų), 

. invalidams ir pensininkams tik
— Palangos Birutės kalno kop-1 70 centų.

lytėlė puošia viršelį Stepo Pau-l' Tokie bilietai galioja 24 vai., 
lausko iliustruotos, 70 pusi, at-i’-t. y., nuo 3-čios valandos kiek- 
siminimų knygutės “Gyvenimo vienos dienos ryto, ligi 3 vai. 
kelias”, kurį gaunama Naujie- ryto kitos dienos. Juos galima 
nose, i r

— Stepas Paulauskas, Čika
gos liaudininku pirmininkas, pa- , ... -r.
rašė atsiminimi^ - kryptims vazme&jvsą deną ties

CTA autobusais, tiek ir trauki
nėliais.

— Trijų dujoms stumti kom
presorių išvežimas į Rygą už
rūstino JAV aukštesnius parei
gūnus. Prancūzai atidavė ru
sams techniškas kompresorių 
paslaptis.

— Ispanijos plėšikai sustab
dė pašto traukinį, bet per klaidą 
skųbėdaini pagrobė ne tuos j 
maišus ir pelne tik paie SI ,500.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$30,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.

V 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga 
z- 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

— Rusų mokslininkas, atvy
kęs Į Braziliją konferencijon,
ameriikecių ambasadoje Rio de

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

18-toj apylinkėj moteris turi 4 kam
barių butą, ir pageidauja rasti kitą

Janeiro pasiprašė politinio prie- moteriškę, sutinkančią gyventi tame 
globscio. 'U- v i-—----------------i

pačiame bute.
Skambinti 733-1283

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
» PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Ta Ima n Avė.
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automoblHa 
Liability apdraudimas pezislnlo- 

tams. Kreiptis:
A. L A U R A 1 T I S 

4645 So. ASHLAND.AVI. 
TeL 523-8775

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA
* X ’4< *’ *

BRONIO RAILOS 
NŲSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — SI.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

gos liaudininku pirmininkas, pa
rašė atsiminimus — "Gyvenimo 
kelias”, kuriuose aprašo dėl ko^ 
buvo 1934 m. uždaryta Lietuvos 
Jaunimo Sąjunga, lietuvių var
gus Belgijos anglių kasyklose ir 
pastangas išemigruoti iš Belgį-

įsigyti kiekviename autobuse ir 
tik sekmadieniais arba švenčių 
dienomis. Jie galioja visomis

— Prancūzija sustabdė siun
timą skysto kuro Indijos ato
minei jėgainei.

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

— Papandreou nepatenkintas,
1 į kad šiaurės Atlanto Sąj unga

1 nepadėjo Graikijai užbaigti gin- 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS j čą su turkais Kipro saloje.

; AUTOMOBILIUS’SUTAUPYSITE t ----------—---------
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
V>S\\YAWAV.VAW.SVAY.

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga .

KOVOS DĖL LIETUVOS-
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) “ ‘ 
Siųsti čekį: • ~“'r’' '

FT Naujienos, 1739 S. Halsted St. •- *
Chicago, IL 60608 -

— Kilo gandai,, kad Arafa
tas nenori apsigyventi Sirijoje 
įsteigtoj palestiniečių stovykloj.

Sovietų naftos -ir ^gamtinių-

— Įtakingas rusų, minčių val
dovas Sevrukas važiuoja į Ta
bor farmą, kad galėtų paberti 
kelias mintis šviesiečiams.

Vienas dalykas bus nemirtin-1 
gas, tai tavo geri darbai sau ir 
kitiems:

HEAS.TICKSL
191 -1

Sargesnis
SENTRY" I 

&Tick Collar

Prašome!
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi- • 
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, 6 kalbomis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti ' 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti:' 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation

Lithuanian National Foundation
P. O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

iiiiiiiiiiiiiiiiiiih:

; DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
, Nanjisrose galima gauti nepaprastai Įdcmius gydy

tojo, vhuoinenės veikėjo'ir rašytojo aUiminicuu.

Dr. A. Gus^en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905. 
met/ Jvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunaj dienas ir 
susirūpinimą___ ' . _______ _

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gu«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money order}, prie nurodytos kainos pri
dedant |1 persiuntimo Išlaidoms.

$8.00

84.00
$3.00

F2.00

; ITH B*. HALBTKD ST, CHICAGO, IL

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological-

< Tarot Card Readings -
$10

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

TeL 523-3685 (Pr.)

. “LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymo knyga

‘Tjiucija'’ jau atspausdinta. 
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So.‘ Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*7 
išleista knyga su legališkonu> 
formomis:

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje

(•IRKITE TAUPYMO BONUS

A, T V ERAS

Pardavimu' ir Taisymu - 
2M4 Wut f*Hi Strut 
TH. Republic 7-1941 L

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. MEDAS, 4059 Archer Artewt, 

ChiMflo, HL 40W2. TeI. YA 7-59W

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių' 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn 1 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

W. 95Hi u
IU.

40MX . 42<-M54

■’ ; Advokatas 
GINTARAS ČEPĖNAS ’ 

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street j 

Chicago, IIL 60629
----------- ,——-------———

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

66M S. K»dxi« Ava.
Chic^o, HI. 6O62V

TeL: 778-8000 ,

PATS SKAITYK m DAR Kt 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJTENOS*

6 — Naujienos, Chicago, 8, IU. AVednęjdzy, September 1, 19&




