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ŠVEICARAI I
MEKSIKA PATARĖ AMERIKIEČIAMS 

NEIŠTUŠTTNTT KRAUTUVIŲ
VYRIAUSYBĖ YRA PASIRUOŠUSI SUSTABDYTI IŠVEŽAMŲ 

PREKIŲ KIEKĮ, NENUSKRIAUSTI GYVENTOJŲ
MEKSIKA, sostinė. — Meksi

kos prezidentas suvaldė bankus, 
vežusius užsienin dolerius. Da
bar prezidentas yra pasiruošęs 
suvaldyti amerikiečius, pasišo
vusius ištuštinti Meksikos krau
tuves.

Bankai norėjo suversti visą-

KYŠININKAS NUBAUSTAS 
KALĖTI TIK VASAROS LAIKU

Thomas Rechards, 35 metų, 
buvęs Cook" apskrities apeliaci
nės mokesčių įstaigos tarnauto
jas, už 8,500 dol. kyšio priėmi
mą, nuteistas aštuoriiems mį- 

bėdą krašto prezidentui Jose tiesiams kalėjimu, tą bausmę atr
Lopez Portillo už gilią ekonomi
ne krizę, bet prezidentas suval
dė bankus ir kraštas pradeda 
atsigauti. Galimas daiktas, kad 
kažkurie Meksikos bankai turės 
aiškintis teisme už 'Amerikos 
dolerių išvežimą. Krantas dabar 
mato, kad ekonomija atsigaus, 
kai bus suvaldyti pasipinigau
ti trokštantieji bankai. Neapy
kanta, kurią bankai sėjo prieš 
prezidentą Portillo, jau sustab
dyta. Kalti buvo bankininkai, 
vežė užsienin bankuose laiko-

liks tik liepos ir rugpiūčio mė
nesiais per ketverius metus. Tei
sėjas, duodamas jam tokią keis
tą bausmę, atsižvelgė į Rech- 
ards pareiškimą, kad jis priva
ląs globoti ir išlaikyti savo 11 
metų dukrą, kai ji einanti į mo
kyklą, o vasaros metu ji būna 
ne jo žinioje.

JAV Kongresas susirinko svarstyti prez. Reagano veto mokesčių reikalams.

VIENAS AMBASADOS PAREIGŪNAS 
PABĖGO NUO ĮSIBROVĖLIŲ

KETURI ŠVEICARŲ POLICININKAI, APSIŠARVAVĘ 
LIEMENĖMIS, ĮSIVERŽĖ Į LENKŲ AMBASADĄ

BERNAS, Šveicarija. — Ke- neturįs priemonių lipti iš antro 
1 turi šveicarų policininkai, apsi- aukšto žemyn, šveicarų policija 
šarvavę kieto plieno liemenė
mis, atnešę įsibrovėliams užsa
kytą maistą, įsiveržė į vidų ir 

’ nuginklavo tris įsibrovėlius.
j šveicarai ėmėsi šio žingsnio, 
’ praneša radijas, kai ambasadą 
južėmusieji paprašė šveicarų vy
riausybę leisti jiems išvykti už- 

■ sienin. šitą prašymą įsibrovė
liai perdavė šveicarams trečia
dienio naktį. Manoma, kad pra 

į nešimas buvo padarytas telefo- 
į nu, įsibrovėliams pradėjus po
kalbį su. domininkonų vienuoliu

i Joseph Maria Bočenski. Trečia- 
' dienį įsibrovėliai išleido dvi bu-

Prezidentas patenkintas, kad įusįas ambasados tarnautojas, 
į 1-ezą suvažiavusieji arabų al-t Susidaro įspūdis, kad pakistos 
stovai neatmetė jo pasiūlymų. J moĮeryS suteikė tikslių žinių 
Arabai svarstė tris projektus apje įsibrovusius lenkus, save 
Artimųjų Rytų taikai ir nutarė besivadinusius Lenkijos “vidayr 
iš kiekvieno, paimti pačias PH-£kanUOmenės nariais”, 
grindines mintis. ’ *' - r -

Prez. Reaganas yra įsitikinęs, 
kad Beginąs turės sutikti pa
daryti nuolaidų, nes laika Izrae
liui yra svarbiau, negu ilgus 
instus tęsiama kova. Preziden-paskelbė, kad lai esantis 

♦ lenku Solidanimn uniinc dali-

ne-

— Lenkijos, komunistinė va-, 
dovybė griežtai perspėjo karin
gųjų katalikų vyskupą, kad 
prieš; bažnyčią bus imtasi repre
sijų, Jei jos'kunigija nebus, pa
čių katalikų suvaldyta. Rzecz
pospolita labai griežtai pasisakė 
prieš Przemyslio vyskupą Ig
nacy Tokoczuk, kuris čenstaka- 
voje sakydamas 300,000 ūkinin
kų miniai .pamokslą, mėgino ti- 
kinčiifpsiūs i Įiustaty ti p r ies ne- 
.tikinčiuosius;

Beginąs priminė Sirijai, kad 
ir toliau to paties likimo susi-

Šią savaite pradėjo tuštėti 
-krautuvės. Paaiškėjo, kad ame
rikiečiai išveža iš krautuvių (pa
čius vertingiausius daiktus.

Meksikiečiai nespėjo
pakelti kainų

Meksikos .prekybininkai
spėjo pakelti? prekių kainų, kai 
prezidentas uždare bankus ir pa
ruošė įstatymus neišvežti dole
rių į užseinį.j ~

> Meksikoje į gyvenantieji ame
rikiečiai, operuojantieji dole-' 
riais, patyrę apie žemesnes gerų 
krautuvių, kainas, pradėjo pirk
ti brangesnei prekes. Vieni tas 
prekes naudojo "namuose, o kiti 
jas vežė į Ameriką. Didesnės 
krautuvės pradėjo tuštėti. Vy
riausybė yra, pasiryžusi sustab
dyti Meksikas krautuvių tuštė
jimą. Ji tuvi paruošti instruk
cijas pasienio muitininkams, 
kad apdėtų ‘didesniais muitais 
išvežamas męksikiečių gamintas 
prekes, bet tai ne toks lengvas 
dalykas. KoT' tos instrukcijos 
bus paruoštos, tai amerikiečiai 
veža prekes Iš Meksikos.

Vyriausybė nemano, kad šia 
padėtimi naudojasi Amerikos 
prekybos bendrovės, bet tiktai 
paprasti keleiviai. Vis vien gy- 
nantieji prie Meksikos sienos 
amerikiečiai važiuoja į Meksiką 
nusipirkti net ir maisto produk-

— šveicarus informavo apie 
“pulkininką” Visockį iš antro 
aukšto išlipęs Lenkijos ambasa
dos įeikalų vedėjas Matusiak.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $476.

— Sirijos kariams įsakyta 
trauktis iš pietų Libano, ven
giant nesusipratimų.

— šiaurės Libane esantieji 
Sirijos kariai palikti be aviaci
jos globos.

— Prokuratūra Washingtone 
įsakė įšaldyti visus Gordon Lid- 
dy pinigus, nesumokėtus pagal 
4 teismų sprendimus. Po teismo 
Liddv uždirbo stambias sumas 
bet nemokėjo mokesčių ir ne
mokėjo teismo paskirtos baudos.

tų,' tuo sutaupydami nemažai 
pinigų.

Beginąs atmeta Reagano planą, 
grasina karo veiksmais Sirijai

PREZIDENTAS REAGANAS YRA ĮSITIKINĘS, 
KAD BEGINĄS VAIDINA, BET APRIMS

JERUZALĖ.^—Izraelio prem-bel ir tą nesųŲ-ko kišti.nosies j 
jeras Menachem Biginas trečia- Libano reikalus, 
dienį pareiškė parlamentui, kad 
Izraelio karo jėgos neleis Siri
jai daryti įtakos į. Libano cko- lauki kiekvienas Sirijos lė.ktu- 
nominj, kultūrinį ar visuomeni- vas, kuris turės drąsos įskristi 
nį gyvenimą. Visus Libano rei- į Libano erdvę. Sirijos vyriau- 
kalus tvarkys patys libaniečiai. <

— Aš naudoju šią progą įspėti Libane, bet jie neturi jokios 
Siriją, kad mes netoleruosime 
jokių raketų, įvežamų į Libaną,1
— parlamentui pariškė Beginąs.
— O" jeigu Sirija įvežtų artile-’
riją, tai kiekviena bus sunai
kinta. » I

* J
Beginąs dar pridėjo, kad Si- ’ 

rija negalės naudoti Beiruto-Da-

sybė tebelaiko kelis savo pulkus

aviacijos apsaugos. Sirija buvo 
priversta laikyti savo dalinius 
kareivinėse. Praeita savaitę Si
rijos lėktuvas, bandydamas Iz
raelio budrumą, bandė įskristi 
į Libaną. Pakilę trys Izraelio 
lėktuvai sustabdė Beka slėnin 
įskridusį Sirijos lėktuvą, tuojau 

masko vieškelio karo medžiagai; numušė ir pranešė, kad į Liba-
pervežti. Jeigu Izraelis nustatys, 
kad Sirija šiems tikslams nau
dos didįjį vieškelį arba jo dalį, 
tai vieškeliu Sirija negalės nau
dotis.

Sirija negali naudoti 
Libano erdvės

ną neprivalo įskristi.

Beginąs atmetę prez.
Reagano pasiūlymą

Izraelio premjeras pareiškė 
parlamentui, kad atmetė prez. 
Reagano pasiūlymą duoti pales
tiniečiams autosomiją ir jų gy
venamą sritį perleisti Jordani-Izraelis jau praeitais metais 

įspėjo Sirijos vyriausybę, kad įjos globon. 
nuo 1981 melų balandžio mėn. į 
Sirija negali naudoti Libano 
erdvės. Iš patirties Sirija žino,' 
kad kievieną kartą Sirijos lėk-^ 
tu vai buvo numušti, kai tik tai į ž7mėsY Ta?'buvo JudėJ 
jie įkrisdavo į Libano erdvę. jos žem-s Izrac]js sai 
Mes žinome, kad Sirija keliais. k0]onjjas ir toliau ten statvs. 
atvejais skundėsi, kad prašė g 
užtarimo Sovietų Sąjungoje, • Įjnė ^ Vtdiaū pa^lfc'Izrae-

nelaimių ir kandidatuojanuo visųGeorge Wallacę atsigavo
Alabamos gubernatoriaus pareigoms.

Į Nei lenkų valdžios atstovai, 
įlei Šveicarijoje esantieji emig 
rantai neturėjo jokių žinių, 
kas sudarė ‘‘Lenkijos vidaus ka
riuomenę”. Jaruzelskis antra-

pa-

su

tas žino, kad karas jau yra įgri
sęs ir Izraelio gyventojams.

Arabai vertina prez. Reagano 
pasiūlymą, nes jie žino, kad 
prez. Reaganas • gali padaryti 
spaudimą į Izraelį. Prezidentas, 
atleisdamas A. Haigą, jau 
darė pirmą žingsnį. ' '

B’nai B’rith pritaria 
prez. Reaganui

Kada Izraelio premjeras
kauja parlamente, kad jis atme
ta prez. Reagano planą Artimų
jų Rytų taikai ir nežada ati-’ 
duoti Jeruzalės,, pati galingiau
sia Amerikos žydų organizacija “ 
(B’nai B’ritb) apsvarstė dabar
tinę padėtį Artimuose Rytuose 
ir nutarė padėti pasitarimų pa
grindai! prez. Reagano planą.

B’nai B’rith sudaro įvairios 
prez. Reagano pasisakymą su-1 tikybinės izraelitų organizacijos 
stabdyti visų naujų kolonijų sta
tymą dešiniojo Jordano upės

Beginąs aiškiai pasisakė prieš

Amerikoje, kurių nariai kon
troliuoja kelis galingus bankus. 
Ši organizacija sudėdavo dide
les sumas p:nigų, kai reikėdavo 
pirkti Izraelio bonus. Vadovybė- 

— Jeruzalė yra Izraelio sos- j ie yra įtakingų rabinų. Jeigu
....... j. .. .......

j lio sostine, niekas Jeruzalės iš 
J Izraelio neatims, — griežtai 
Į reiškė premjeras.
J šie žodžiai nuskambėjo 

visą pasaulį.

Prezidentas Reaganas 
ki taq> galvoja

pa

po

Beginąs pasipriešintų šiai orga
nizacijai, tai jis nepajėgtų vado
vauti Izraeliui. Amerikos žydų 
dauguma yra įsitikinusi, kad at
ėjo laikas siekti taikos ir už
miršti ilgametes kovas, vedan
čias prie vargų ir mizerijos.

WASHINGTON, DC— Begi 
nas kitaip negali kalbėti, pa
reiškė prez. Reaganas, — bet kai 
atstovai susės prie stalo ir pra
dės svarstyti, tai Beginąs pa
keis savo nuomonę. Jis padarė 
nuolaidas David konnferencijoj. 

{ Prezidentas džiaugiasi, kad 
j Jordanija, Egiptas, Tuntsija ir 
! kitos vftlstyfaet pritaria jo pa 
siūlytam planui. Pirmomis die
nomis padaryti pareiškimai bu
vo priešingi, bet dabar reikalas 
vUai kitaip stovi.

KALENDORftLIS
Rugsėjo 10: Mikalojus, Var

ganas, Jausmė, Margiris, Kari- 
lė, Svirgaudas.

Saulė teka 6:25, leidžiasi 7:11.
Oras saulėtas, šiltas, vakare 

gali lyti. __

lenkų Solidarumo unijos dali
nys, specialiai suorganizuotas 
kenkti dabartinei Lenkijos vy
riausybei. Bet Šveicarijoje esan
tieji lenkų Solidarumo unijos 
atstovai pareiškė, kad jie neži
no apie “vidaus kariuomenės” 
sudarymą ir nieko bendro ne
turi su įsibrovėliais į lenkų am 
basadą Berne.

Tuo tarpu pažymima liktai 
liek, kad ambasadą užėmė los 
“vidaus kariuomenės” dalinys. 
Tiek išaiškinta, kad tani dali
niui vadovauja pulk. Visockis. 
Lenkijos kariuomenės vadovy
bė paskelbė, kad jiems visai ne
žinomas pulk. Visockis. Tokio' 

Henkų kariuomenės daliniuose 
nebuvo. Vėliau paskelbta, kad 
lenkų kariuomenės daliniuose, 
kovojusiuose .prieš Sovietų karo 
jėgų įsiveržimą į Lenkiją, bu
vęs karininkas Wisockis, bet jo 
likimas nežinomas.

Labai galimas daiktas, kad 
Sovietų karo jėgos buvo paėmu- 
sios karininką Visockį nelaisvėn. 
Yra pagrindo manyti, kad jis 
nužudytas kartu su kitais lenkų 
karininkais Smolensko brūzgy
nuose.

Pulk. Visockis pabrėžia, kad 
jis esąs lenkų “vidaus karino-1 
m nės“ pulkininkas, kai tiktai y 
paima ambasados telefono 
gelį.

šis pulkininkas, matyt, 
buvo toks apdairus, kad jis, už-, 
ėmęs lenkų ambasadą Berno. 
mieste, nepajėgė apžiūrėti viso 
namo. Ambasados antrame aukš- , 
te buvo užsakytas kambarys, ku j 
rio pttfk. Visockis net nesisten
gė atidaryti. Jis net nereiksią- j 
vo, kad, tarnautojai atidary tų. 
Tuo tarpu tame kambaryje bu į 
vo ambasados reikalų vedėjas, t 

Trečiadienio vakare jis namą 
saugofančiai šveicarų (Milicijai 
per lahgą pasakė, kad jis nori iš
eiti, bet jis nežinąs, kaip tai pa
daryti. Jis negalįs eiti į vidų, o

Laip buvo viską sutvarkiusi, 
kad pulk. Visockis kalbėtų tele
fonu su domininkonų kunigu 
Bočenskiu, o šveicarai ambasa
dos užpakalyje pastalė kopė
čias, pasiekusias išeiti norinčio 
žmogaus langą. Žmogus prada
rė langą ir nulipo.

Pasirodo, jog tai būta amba
sados reikalų vedėjo Josefo Ma- 
tusiako. Jis buvęs ambasadoje, 
kai pulk. Visockis įsiveržė. Kol 
įsibrovėliai nuginklavo ir ap- 
klausinėjo ambasadoj buvusius 
žmones, reikalų vedėjas per už
pakalines duris paspruko į vir
šų, įlindo į pastogėje esantį ne
didelį kambarėlį ir laukė progos 
pabėgti. Jam padėjo šveicarai.

Ketvirtadienio rytą šveicarų 
policija, išaiškinusi padėtį, ne
laukė penktadienio, kada įsibro
vėliai lurėjo padegti ^ambasadą 
r sušaudyti laikomus lenkų am
basados tarnautojus.

Policija pralaužė ambasados 
duris ir paleido didoką kiekį 
ašarinių dujų į ambasados vidų. 
To užteko pulk. Visockiui ir ki
tiems trims “vidaus armijos” 
kariams. Jie iškėlė rankas ir pa
sidavė šveicarų policijai.

TAIKOS KARIAI PRADĖS 
TRAUKTIS Iš LIBANO 

šj PENKTADIENĮ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas pareiškė, kad 
įvairių valstybių kariai, kurie 
paskutinėmis dienomis Beirute 
saugojo taiką, šį penktadienį 
pradės iš Libano pasitraukti. 
Amerikos marinai taip pat 
penktadienį paliks Beirutą.

Prezidentas taip pat užsi- 
minnė ir apie Izraelio nenorą 
priimti Reagano Vidurio Rytų 
taikos planą, kai buvo paliestas 
palestiniečių autonomijos klau
simas. Jo manymu, Beginąs -šį 
reikalą turėtų rimtai apsvars
tyti.

— Izraelis išvargęs ir nori at
sikratyti Bogino bei generolo A. 
šareno, -- sako politiniai ko
mentatoriai.

ra

ne-

Helmut Schmidt

Vak. Vokietijos kancleris 
Schmidt labai susirūpinęs 
laisvaisiais demokratais, ku
rių keli vadai bėga iš koali

cinės valdžios politikos.



Apolonija ir Stasys Skorupskai ■ 
duosnūs Tautos Fondo rėmėjai

gimęs

kcrupskai labai jos sielojasi 
ori prisidėti savo kuklia auka 
rie Lietuvvos laisvinimo dar- 

rėmėįų, pzusminkų į bų. Nors m:tų skaičius slegia jų 
bet dar judrūs. S. Sko

rupskas labai kruopštus aplink 
savo namelį ir viduj. Pievelė ža
lia, aplink namą
vešlios' ėglės,. pakraSčfgūse^ųa- 
nio žvdi įvairiausios gėles. Jo 
paties rankomis prieš 15 melų 
pasodinti medžiai kruopščiai pri
žiūrimi, todėl jie ir tokie pui
kūs. r \

Ponia A. Skorupskienė, miela 
vyro palydovė, yra puiki šeimi-

ir

Stambūs Tautos Fondui aukotojai šiomis dienomis pa
aukojo 1,000 dolerių. Iš dešinės į kairę: agronomas Stasys 
ir Apolonija Skorupskai ir korespondentas A. Bukauskas.

‘ Deiroile Tautos Fondo sky-. 
riaus komitetas šiomis d onomis1 — 4 
gavo iš duosnių lietuviškiems • 
reikalams
Apolonijos ir Stasio Skorupskų, ■ pečius 
1,000 dolerių auką. Šia proga ■ 
aš juos aplankiau. Pašnekesiuo- j 
se išsitarė, kad minima suma 
paskyręs. Ne j adomam fondui. 
Pageidavo, kad gauti nuošim
čiai būtų panaudoti Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Ncpersal- 
dįndamas norėčiau parašyti kas 
tie ponai Skorupskai yra, irjtp- 

jie tokie duosnūs.
Pasitraukė iš Lietpvos, p.p.

ir skiriama

. Grafika

'WK! 
to

« It *

nter^encija būtų naudinga. Vy- Į vadovėlio formosI ninkc. Namo vidus, tai jau jos 
priežiūroje. Kiekvienas daiktelis 
vis savo vietoje.

Aš žinau, kad ponia mane iš
bars, bet kitaip parašyti nega
liu, nes tikrai taip yra. Jei Sta
sys Skorupskas mėgsta daugiau 
apie namus, tai ponia mėgsla 
daugiau išeiti į parengimus, ge
gužines ar Bvykas. Dažnai ąja- 
reng muose mes detroitiečiai ra
gaudama josios keptus pyragus 
ar kitokius kepsnius.

Stasys Skorupskas
1901 m. vasario 12 d. Lietuvoje, 
Gamiškių km., Šėtos valse., Kė
dainių apskr., vidutinio ūkinin
ko šeimoje, iš trijų vaikų pir
masis šeihaoje sūnus. Gimnaziją 
baigė Ukmergėje, vėliau ir že
mės Ūkio Akademiją. Taigi, iš 
profesijos, agronomas.

Lietuvoje dirbo savo profesi
joje Kaune ir Marijampolėje; 
okupacijos metu Ukmergės ap
skrities rajone, vėliau perėjo j 
Lietūkį. Lietuvoje priklausė 
Valstiečių Liaudininkų partijai.
Nuo antros okupacijos pasitrau- j 
kė į Vokietiją, gyveno Ausbur- i 
go stovykloje. 1950 metais at-} 
plaukė į Ameriką, New Yorkan, • 
pas giminaitį Jurgį Kiaune. Tais ! 
pačiais metais su šeima persike-; 
lė nuolatiniam apsigyvenimui 
Detroitan. duoną sau pelnė] 
ne pa’^ąl profesiją, bet Henry 
7 c rdo ligon inęje.

Palyctbvė Apolonija nedavė 
avo biografijos, tik besikal

bant yra pasakiusi, kad ir ji ki- ‘ 
lusi fs vidutinio ūkininko šei-.j 
mos. Griežtai priešinga bet ko- j 
kiain aprašymui, bent tuo mo-! 
menfei. Gerai atrodanti ir kartu j 
rūpestinga vaikų motina bei ge- į 
ra šeimininkė.

A. ir S. Skorupskai užaugino j Vytautas ,gnas 
ir išmokslino du dailiai nuausti-1 ųr x < -* *. r '' ” isius sunūs — Genių ir Algį. Abu ■ 
ve3e, gražiai pamūre, turi gerus 
daYbūs. Algis atigina sūnų Pau
lių, Genius dar tebeplanuoja.

Skorupskai detroitiečiams ge- Posėdžių dokumentai, 
rai žinomi, kaip nuoširdūs ir 1980-1981 
duosnūs žmonės, remia lietuvis- ’ 
kus reikalus. Ant. Sūkaūsk'as

*/ J

■

amusmr army without proper doth’ng.

k was- an army lone on ooura 
Wtihort on money
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skųpų ąĮsakymai bus paimti dė- 
s m esi n redaguojant memorandu- 

mą guo klausimu.
į Dalyvauta dvejuose Baltų San- 
‘ talkos posėdžiuose, kur daug dė 
■ mesio skirta Europos Parlamen
to rezoliucijoms, liečiančioms 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, šia 
tema susirašinėta su prof. dr. 
Kaziu, kuris rinkdamas medžia
gą savo knygai turėjo progos ar
timiau susipažinti su keliais par 
lamento nariais. Be to susiraši
nėta su min. Geručiu, turėjusiu

I pasikalbėjimą su rekomendaci- 
i jų autorium, parlamentaro Otto 
i von Habsburg. Rengiamasi veik- 
I t i per frakcijų vadovybes. Lie- 
I tuviai krikščionys demokratai 
i turi ryšius su Europos k. d., o 

lietuviai socialistai — su Euro
pos socialistais. Ruošiamasi toli
mesnei Mįadrido konferencijai,, 
kurios delegacija pakeikta, pali
kęs tik pirm. M. Kampelmarias. I 
Bus sekami delegacijos pasisa
kymai ir atatinkamai reaguoja
ma — dėkojama pataisoma etc.

Dr. K. Bobelio kelionė į Aus
traliją labai pavykusi. Tai gali
ma matyti iš Australų ir vieti
nės lietuvių spaudos. Pirm, ap- 

j lankė didžiąsias Australijos lie- 
: tuvių kolonijas, kur darė prane

šimus, birž. 22 d. dalyvavo Pa
vergtų Tautų ii* Jungtinio Bal
tų Komiteto suruoštuose^ susiti- 
kimuosekur darė pranešimą. Su 
sitiko su kelias Australijos Par
lamento atstovais, vizitavo opo
zicinės partijos lyderį ir įteikė 
VLIKo. memorandumą Australi
jos vyriausybei.

Dr. K. Bobelis; pasiuntė laišką 
JAV prezidenfuLsu . pageidavi
mu, kad "Amerikos f Balsak duo-, 
tų daugiau žinių apie podėlį^ 
Lietuvoj ir išeivijos lietuvių pSF 

I stangas rūpinantis pavergta tau-

I 
sprendimo teisei, ir taipogi jų’ 
teisei visiškai laisvai, kada ir* 
kaip jos ras tinkamu, nustatyti* 
savo vidaus ir užsienio politinį1 
statusą,

—kreipdamas dėmesį į faktą,: 
kad Sovietų Sąjunga 1940 m. Į 
okupavo šias iki tol nepriklau
somas ir neutralias valstybes, 
kad' ji tai padarė Molotovo—Rib 
bentropo paktu, ir kad ta ok'u-! 
pacija nebesitęsia ir šiandien,

1. ragina ūžsihių reikalų mi-J
aistrus, kurie sueina politinio 
bendradarbiamvimo rėmuose,su- 4 
sitarti dėl bendros pozityvios 
laikysenos 1979 m. Jungtinėms 
Tautoms padaryto pareiškimo; 
atžvilgiu. j

2. išreikšti nuomonę, kad Ma-! 
drido konferencijos metu reikė
tų nuodugniai ištirti ir diskutuo
ti tų tautų sunkią padėtį.

3. išreikšti viltį, kad užsienio 
reikalų ministrų konferencija 
darys viską, ką tik gali, tam,kad

[ šių valstybių tautų pageidavi-

jaunimui.
Prof. dr. D. Krivickas mano, 

kad VLIKo istorija turėtų pra
sidėti su jo įsteigimu okupacijų 
metu Bd šių dienų. Iškelti is
torinę ir teisinę prigimtį, įsipa
reigojimus ir darbus. Šitokiai 
nuomonei pritarė ir dr. K. Bo
belis. Ą

Jauninio Komisijos trumpą 
pranešimą padarė V. Šoliūnas 
ir V. Mažeika. Visi planai pa
ruošti ir darbas prasidės rudenį. 
Rūpinamasi, kad ir kitose vieto
vėse būtų panašiai rengiami in
formaciniai seminarai jaunimui. 
Šiuo reikalu jau susirišta su Cle 
vėlandu.

Prof. dr. Krivickas savo pas
kaitoje “Tarptautinių įvykių 
analizė ir mes’’ susumavo kas 
vyksta Sovietų Sąjungoj ir oku- 
kuotpje Lietuvoje ir kodėl tai 

j vyksta. Lenino vizija, kad .sur 
' kurta kooperaerriė valstybė atei 
tyje nebus reikalinga valstybi
nės funkcijos, nėpašftvritino.Val 
stybinė funkcija tebestiprina- 
ma. o piliečių gerovė pasilieka 
antraeiliu dalyku. Vakarų Eu
ropos ir JAV santykiai esą kri
zėje. Artimųjų rytų konfliktas 
yra sunkiai sprendžiamas. Izra
elio daugumą sudaro piliečiai, 
kilę iš Azijos ir Afrikos ir jų 
priėjimas prie tarpvalstybinių 
santykių yra kitas, • negu žydų, 
kilusių iš Europos. Anų tikslas 
yra sunaikinti. Turim perijodą 
nelabai palankų iškėlimui: Pabal
tijo klausimo, tačiau daug Eu
ropos Parlamento atstovu ma
no, kad jei pirmą karĮą nepa
vyks, mėginsim trečią ir

Europos Parlamentas už laisvą Pabaltijį
^Tęsinys)

Europos Parlarientcs

1981 m. sausio m. 8 d.
Dokumentas 1-777/80

x SIŪLYMAS PADARYTI 
NUTARIMĄ

Patiektas atstovų Scolt-Hop- 
.kins, Lady Eiles, Moller, Tyr
rell^ Lord Bethell ir Kirk, Eu
ropos Demokratų frakcijos var
du, einant Parlamentarinės pro
cedūros 25 straipsniu, liečiant, 
padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje.

EUROPOS PARLAMENTAS.
— priėmęs dėmesin 1979 m. ba
landžio 13 d. bendrą pareiškimą, 
kuriame 45 Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos piliečiai ragina Jung
tines Tautas pripažinti Pabaltijo 
tautų teisę apsispręsti ir tapogi 
reikalauti plebiscito šiuo klau
simu,

—susipažinęs su Helsinkio Eu- mai, liečiantieji jų valdymosi 
ropos saugumo ir bendradarbia- formas, galėtų būti įvykdyti, 
vimo konferencijos baigiamojo (Vertimas iš vokiečių kalbos

dr. J. Stiklioriaus)
vimo konferencijos baigiamojo 
—akto aštuntuoju straipsniu,ku
ris sudaro pagrindą tautų apsi-

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto''Tarybos posėdis 
įvyko rugp. mėn. 7 d. Amerikos 
Lietuvių Tarybos namuose. Po
sėdžiui pirmininkavo V. Nau
džius, Lietuvių Fronto Bičiuiai, 
sekretoriavi V. Paulionis, Lietu
vių Rezistencijos Santarvė. Pe
reito posėdžio protokblą skaitė 
V. Mažeika, Lietuvių Tautinis 
Sąjūdis. VLIKo valdybą atsto
vavo dr. D. Krivickas. VLIKo 
pirm, pavaduotojas. Posėdyje 
dalyvavo ped. / 
čias iš Kanados.

VLIKo valdybos pranešimą 
padarė d r. D. Krivickas. Pagei
davo. kad Tarybos protokolai 
būtų skubiau pasiunčiami VLI
Ko raštinei. Redaguojant ELTĄ, 
pravertų žinias iš Tarybos veik
los. Patvirtinti protokolai pasie
kia VLIKo vaidybą tik t£ž 4—5 
mėn. ir žfrhos nustoja aktualu
mo.

Sąryšyje su VLIKo pirm. dr. 
K. Bobelio kelione į Australiją, 
atsirado keletas skubių darbų: 
reikėjo skobomis suredaguoti

Tn kūnas. sve-

memorandumą Australijos vy
riausybei, o taip pat parinkti 
dokumentacinės medžiagos, ku-' 
ri būtų naudinga kelionės me-! 
tu.

Išvykus dr. K. Bobeliui, teko j 
greitomis sušaukti kitą VLIKo’ 
valdybos posėdį, nes atsirado; 
>kubių reikalų. Svarstyta sienų 
problema. Is VEJK6 Tarybos 
Lietuvos sienų komisijos gkutas 
žemėlapis su ’Vijomis linijomis 
be paaiškotitno, ką jos reiškia, j 
Tuo klausimu parašytas laiškas t 
Menų komisijai. Sienų Komisija i 
turėtų paboti dėmesin ark. Ma-» 
tulaičio nuomonę apie rytines’ 
sienas, kuri randama naujai pa
sirodžiusioje knygoje apie ark t. 
J. Matulaitį.

Svarstytas vilniečių laiškas 
dėl lietuviškų pamaldų Seinų 
katedroje. Tuo klausiihu atsi
klausta 4Su užsienyje gyvena

ta. Atkreipė dėmesį, lęad kai ku 
rios transliacijos naudojasi So
vietų tezėmis. Gautas atsaky
mas, ,kad laiškas atiduotas atitin 
karnoms įstaigoms, kurių kom- 
pentencijoje yra programų pa
ruosimas.

Politinės ir teisių komisijos 
vardu pranešimą padarė J. Jur
kūnas, VLIKo valdybos prašo
mas, painformavo LKD Sąjun
gą ir Lietuvos Socialdemokra
tų part ją, kad šie painformuotų 
VLIKo valdybą apie jų pastan
gas sąryšyje su Europos Parla
mento dėmesiu Pabaltijo vals
tybėmis. Čikagoje sudaryta nau
ja Tautos Fondo Ątstovybė, ku
rią sudarom

J. Jurkūnas, pirm.,
dr. L. Kriaūčeliūnas, v. p.,
E. Jasiūnas, v. p.,
prof. M. Mackevičius v. p.,

,A. Repšienė, sekr.,
Pr. Povilaitis, ižd.,
J. Kreivėnas,,
A. Pimpė ir J. Žemaitis.
Informacinis leidinys apie 

VLIKą jau parengties stovyje. 
Redakt. A. Rinkūnas jau paruo
šė leidinio projektą ir lauks iš 
Tarybos nuomonių, patarimų, 
pataisymų jei tokių būtų.

P. Rinkūnas paminėjo, kad 
toli nebaigta ir netobula. VLI
Ko Tarybos narių susipažinimas 
ir pastabos būtini galutiniam 
apipavidalinimui. Knyga yra

.nįo^dumą mes negalim pra
šyti mažiau, negu reifg^si pra
šyti Euripos Parlamentas^ Mū
sų padėtis?<iažnai x lyginama su ko 
lonialinėmis valstybėmis, tačiau 
ji tokia nėra. Mes esame nepri
klausoma tauta, kurios teritoriją . 
neteisėtai okupuota varginama 
ir išnaudojama, o tauta žudo-: 
ma. Projektuojami visų trijų 
tautų atstovų vizitai Europos 
Parlamento ir vyriausybių na
riams, frakcijų lyderiams.

V. Šoliūnas pasisakė prieš Lie
tuvių Fronto Bičiulių oficioze 

(Nukelta į Sestą puslapi)
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ANUPRAS TAMULAXAS

MAIRONIS - J. MAČIULIS

Maironis - J. Mačiulis

kini arklą, knygą, lyrą ir eiki-; 
me Lietuvos keliu". Maironio be- - i
sąlyginė meilė tėvynei jį pada
rė epochos reiškėju — Aųšrcs I 
laisvės idealo šaukliu: «

“’Neleukdanis peėių po naitjj
* {sunkumų, 

Kaip milžinas stosiu į kovą; 
Pavargti už sentėviu žemę — 

Gražu!”

Maironis gerai suprato tėvy
nės reikšmę: “Kas tėvynę pra
ras, antros neišverks apgailėjęs” 
ir jis tikėjo įdėtu vos atgimimu: 

“O vienok Lietuva
Juk atbus kada,
Ne veltui ji tiek iškentėjo”.

Pagal Maironį — lietuvių kan
čios turi susilaukti atpildo.

Nors Lietuvos pavergėjas lai
kė Lietuvą “tamsią ir juodą” 
(vergija ir' spaudos uždraudi
mas), bet Maironis savo eilė
raštyje “Nebeužtvenksi upės” 
pranašvo Lietuvai laisvę: 
“Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
N'ebesulaikysi naujo kilimo, 
Nors ji pasveikint tau ir baisu”.

Maironis gimė 1862 m. lapkri
čio 2 d. — mirė 1932 m. birže
lio 28 d.. Taigi šia’s metais mi
nime penkiasdešimt metų-Mai
ronio mirties ir-šimto dvidešimt 
metų, jo gimimo sukaktį. Nors 
trumpai, šiame rašinėlyje pri
minsiu Maironio, kaip tautoj ža
dintojo, reikšme Lietuvai.

Kada Maironis gimė, Lietuva 
merdėjo tamsoje ir nešė sunkią 
rusų priespaudą ir atrodė, kad 
lietuvių tauta gyvena paskuti
nes savo-" dienas. Bet, deja, Lie
tuva nemirė — atsirado lietu
vių, kilųskų iš “šiaudinės” pasto
gės (kaim-o), kurie pradėjo ža
dinti lietuvių tautos sąmonę. Ir 
kas aisitikx) — visų nustebimui; 
“Lietuvių tauta, pražuvime, gy
va liko”v Ir kada mirė Maironis 
(1932 m.), ILietuva jau gyveno 
nepriklausomą gyvenimą ir vi
sose kultūrinėse srityse buvo 
jau pasiekusi gražių kultūrinių 
laimėjimų ir pasauliui įrodžiusi, 
kad ji sugeba, kaip ir kitos kul
tūringos. tautos, gyventi nepri
klausomu gyvenimu ir sugeba 
kurti sau ir’pasauliui kultūri
nes vertybes. \

Maironis augo, kada Lietuva 
nešė sunkų rusų vvergijos jungą. 
Jis gerai pažinu idįl^^gy^ii- 
ma — mate ir kartu pergyveno

• - A - • i w

Lietuvai daromas skriaudas. Ne
liko jis nuošalyje‘nuo Lietuvos 
vargingo gyvenimo, bet pasirin
ko ne kardu kovoti prieš Lietu
vos pavergėją, bet ’• plunksna, įir 
ragino "visus lietuvius: “Paim-

Maironio pranašavimas išsi
pildė — Lietuva atgavo laisvę- 
nepriklausomybę: Bet, deja, į 
šiandien Lietuva yra vėl to pa
čio pavergėjo pavergta. Ir šian
dien mes turime dar su didesniu 
ryžtu Lietuvos pavergėjui nuo
lat priminti: “Nebeužtvenksi 
upes bėgimo..tai yra, nesu
laikysi Lietuvos laisvės siekimo.

Maironio kūryboj visu ryšku
mu dvelkia Lietuvos nemarumo 
— laisvės motyvas. Juk tauta, 
turėjusi garbingą praeitį, savo
gimtąją kalbą, kultūringą tau- dą Jis gražiai atvaiž^o^Lie- 
tosaką, turi teisę į laisvo gyve- tuvos v’ C ‘
nimo ateitį. Tik reikia pažadinti, džiaugsmus, rūpesčius 
lietuvių tautą — jos užsnūdusią
sąmonę, - nors dabartis liūdna, patekę Maironio kūrybon - grįžo 
bet Maironis norėtų “prikelti | kaiman: guosti, raminti, žadin- 
nors vieną senelį iš kapų mflži- | ti lietuvius, kelti įjų tautinę^s^ 

vą žodelį iš senųjų laikų”. Tai i 
tautos išliekamumo simbolis — 
praeities tradicijų ’ ir ateities 
idealų jungtis.

Maironis ragino lietuvius at
sikratyti visa tai, kas yra sveti
ma: “Numesk, tėvyne, rūbą se
ną, kurį užvilko svetimi”. Tai 
gili mintis, tinkanti ir šiandien. 
Taip pat Maironio raginimas: 
“Ginkime kalbą, žemę, jos bū-1 
dą” atsimintlnas mums ir šian
dien.

Maironio laikotarpio 'Lietuva 
buvo skurdi, todėl jis kėlė savo 
kūryboj Lietuvos praeities di
dingumą, kad išlygintų liūdną* 
dabartį. Praeities didingumas 
turėjo lietuvius skatinti į šviesą

SIUNTINIAI I LIETUVA
| - ; Cosmos Parcels Express Corp.
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Lietuvos nepriklausomybes laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

ateitį, o skurdi dabartis turėjo 
skaJnti lietuvius greičiau išsi- 

! laisvinti iš jos. Maironio kūry- 
. boj nėra romantiškos rezigna

cijos — jis liūdnoje dabartyje 
nesustoja, o žvelgia į besikoi- 

j čiantį laiką:
“Žiūrėk, rytuose aušra jau

[aušta, i
Pabudę paukščiai pagiriais

[šneka;
Laikai juk mainos: slėgė 

[pikti —
Nušvis kiti
Lietuvai mūsų tėvvnei

nimų žavėjo, kėlė pasitikėjimą, kaip žmonė 
ryžtą dirbti Lietuvai, jos lais
vei:

“Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
šarvuoti mokslu atkakliu, 
Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu”.

Maironio kūryba rado gerą 
dirvą lietuvių tautoje — žadino 
lietuvių tautos sąmonę, tauti
nius jausmus. Maironis savo 
patriotine kūryba, -męįle gimta
jam kraštui, nusipettfeįėliefaivftj 
tautos atgimimo da^^ūs/yarė

gamtos grožį, lietuvių 
troški

mus. Lietuvių ^pergyvenimai,

Maironis yra mums brangus, 
kai jis savo kūryba formavo lie
tuvių tautinę sąmonę, padėjo 
jiems suprasti, Jkad jų tikrasis 
kelias — eiti JJetuvos keliu, tai 
-yra, būti lietuviais. Jis sugebėjo 
savo lyrikoj pagauti to laiko lie
tuvių visuomenės patriotinius 
siekius, todėl jo kūryba taip no
riai lietuvių buvo priimta.

Maironio didžiausioji dovana 
Lietuvai, tai jo patriojinė lyri
ka. Nors ir prieš Maironį turė

jome pbėtų, bet Sik jis- sugebėjo 
pasidandi visiems jo .ait^ii^nrĮ 
‘kafns lietuvių poezijos vadovu 
ir dalį savo lyrinės kūrybos 
įamžino visiemš laikams Įietu< 
vių lautojė.sJo kūryba buvo kel
rodžiu kitiems ir ji'nenustojo ir 
šiandien reikšmės.

nu ir išgirsti nors vieną, bet gy-1 mOnę. Patriotiškos dai’npfrjSuv/V^Idejos, jei didžios, nemiršta “Kur bėga Šešupė n-i- -v ___ • _ v *. - - a • - ~ • - -

:o idėjos gyve- nėj ir kultūrinėj' veikloj, krikš 
ra ir šiandien mūsų tautoje. Į čionių partijos sumanytojas. II- 
Maironis savo kūryba įaugęs į [ ganietis Kauno dvasinės semina- 
tautą ir net lietuvių poezija rijos rektorius, Kauno universi- 
šiandien skirstoma į maironinę Į teto profesorius ir t.t.
ir pomaironinę.

Maironis savo kūryboj roman
tikas, bet jo kūryba išliko vien 
klasikinių formų. Jis įgyvendi
no silabinę - toninę eilėdarą. Jo 
laikais lietuvių kalba buvo dar 
tik formavimosi stadijoj. Jis 
daug pasitarnavo poetinės lietu
vių kalbos išvystymui. Jis sekė 
šnekamosios ir rašomosios lietu
vių kalbos raidą — ją tobulino. 
Jis kreipė dėmesį į natūralų 
jausmą ir gražią formą, kalbos 
aiškumą, jos paprastumą.

Maironio eilėraščiai priartėja! 
prie liaudies dainos paprastumo, 
ties jo kūryba grindžiama tau
tosaka. Ir didelė jo eilėraščių 
dalis yra šiandien lietuvių dai-’ 
nuojama: “Mario gimtinė”, “Ten 
užaugau, iškentėjau aš kančias 
visas”, “Ten močiutė užlingavo 
raudomis mane’, “Lietuva bran
gi”, “Oi neverk, motušėle”,

Kur lygūs

■ -> ' ė

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

g > / SIUNTINIAI Į LIETUVA
\ /- .-kaistas iš Europos sandelių H

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. ♦ TeL 925-2787 
p Dfdelii pasirinkimas geros rūšies jvairią prekių, 
| , MARIJA NOREIKIENC

Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliau studijuoti.
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laukai“, “Jaunimu giesmė” ir 
kt. O taip pat yra Maironio eilė
raščių, kurie giedami per pa
maldas — virtę giesmėmis, pvz.: 
“Marija, Marija” ir kt.

Maironio eilėraščiuose' ypatin
gai graž:ai vaizduojamas gani 
tos grožis: “Ant Drukšės ežero”.

“Tekėjo mėnuo iš kalnų, 
^Žiedai kvepi jo jazminų, 
Žavėdami jausmus;
Tarp žalio ežero bangų, 
Toli nuo triukšmo ir vargų, 
Laivelis supa mus”.

Jo kūryba įvairi: svarbiau
sias jo eilėraščių rinkinys “Pa
vasario balsai“. Jis rašė poemas; 
“Tarp skausmų į garbę” (vėliau 
pataisyta ir pavadinta “Jaunoji 
Lietuva”), “Nuo B’rutės kalno”,ė 
“Raseinių Magdė” ir “Mūsų var-

Jis parašė balades: “Jūratė ir 
Kastytis”, ir “Čičinskas” (Či
činską žiemos metu nutrenkė 
Perkūnas, jo lavoną nepriėmė 
žemė). Taip pat parašė du libre
tus operoms; “Kame išgany
mas” ir “Nelaimingos Dangu
tės vestuvės”* Na, ir dar tenka 
paminėti Maironio parašytas 
tris eiliuotas dramas: “Kęstu
čio mirtis”, “Vytautas pas Kry
žiuočius” ir “Didysis Vytautas 
— Karalius”. Be Jo, parašė Lie
tuvos istoriją “Lietuvos praei-

Maironis yra parašęs eilėraš
čių, kur yra vedama paralelė 
tarp žmogaus ir gamtos: “Uo- 
sis ir žmogus” ir kt. Kituose 
eilėraščiuose jis išsako savo as
ai ?ninius jausmus - pergyveni
mus, pvz.: “Man buvo liūdna ir 
sunka keliauti gyvenimo taku”, 
“Giedojau meilę, jauną viltį”, 
“Kas mums praeitį grąžintų, ir 
jos garsą, ir jos galią” ir kt.

Maironis dalyvavo visuomeni
nėj ir kultūrinėj' veikloj, krikš

Maironis mirė prieš penkias
dešimt metų — mes jo nepri- 
kelsim, bet atsiminkime jo pa
liktą raginimą — prašymą 
mums:

“Mylėk, lietuvi, tą brangią ;
‘ [žemę*

Kame nuo amžių tėvai 
eg>rveno“.

(Tęsinys)
1922 m.

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

$800. . ' ’ *
Pažangiosios lietuvių organi

zacijos rugp. 29 d. surengė gau
sias demonstracijas ir mitingą, 
reikšdami padėką Amerikos vy
riausybei už 1922 metų liepos 
22 dienos pripažinimą Lietuvos 
de jure. Drauge buvo paminė
tas ir rekišmingas kitas įvykis, 
—. tai Steigiamojo Lietuvos Rei
nio priėmimas krašto Konstitu
cijos. Programoje dalyvavo “Bi
rutės” ir “Pirmyn” chorai, ir 
daininkės M. Rakauskaitė ir O. 
Pocienė. Susirinkimas vyko 7-th 
Infantery Regimęnt Armory 
salėje Lietuvos reikalams bu
vo surinkta $657. Katalikiško
sios organizacijos savo susirin
kimą tą pačią dieną turėjo Mc
Kinley Parke prie 39-tos ir Wes
tern bulvaro. Jų kalbėtojai bu
vo kun. Briška, Lietuvos atsto
vas V: Černeckis jr {kiti. .Padė
kos rezoliucijos buvo pasiųstos 
Amerikos prezidentui ir’vyriau- 
bei. - -- ’ (

(Bus daugiau)

Lietuvos atstovui V. čemec-- 
kiui paskelbus privalomą Lie
tuvos piliečių, registraciją ir 
10-ties dolerių rinkliavą nuo 
kiekviena užsiregistravusio, tų 
pat metų rugp. 26 d. Chicagos 
lietuviai sušaukė savo masinį 
susirinkimą, kuriame dalyvavo 
keli tūst. asmenų. Buvo priimtas 
protestas Lietuvos vyriausybei, 
reikalaujant registracijos pa
tvarkymą ' atšaukti. Tas netru
kus ir buvo padaryta.

Naujienose buvo paskelbta 
anketa dėl Lietuvos piliečių re
gistracijos Lietuvos pilietybės 
klausimu. Anketos daviniai bu
vo pasiųsti Soc. Demokratų 
Frakcijos atstovams Lietuvos 
seime. Už registraciją balsavo 
128, prieš registraciją 9,286, ne
aiškių 122.

Komp. J. Naujalis atvyko į 
JAV rinkti aukų Lietuvos Meno 
Kūrėjų draugijai. Chicagos vy
čių iniciatyva Orchestra Hali 
suruoštas jam koncertas, iš 
kurio gryno pelno gauta bičiulių.

Plikis neturi nei genčių, .neiNEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
7 1

• LITERATŪRA, lietuviu literatūros, meno Ir moEsIo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą,’ Vinef 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio. dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pu*L knyga kainuoja tik S3.

'♦ DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr 
tinirj šokiŲ pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
iventes jp istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimlf 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VieN ISO ŽMOGAUS G Y VeNTMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapio knyga 
parduodam* tik ui 82. t

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamafeugki 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė? h 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys ūiustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžią pavadinimai Ir ją vertiniai J vokiečiu kalbą. Labai 
nanfflngoje 335 pust knygoje yra Rytfrtstą Šemėlapis. Kaina M.

'f LAUMES EIME, rašytojai Petronėlės Orintaftė* ati
minimai ir minty? apie asmenis ir vietas nėprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiką okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik E3. sjjWI

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupta*, 
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe» 
riją. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju už žmogau* telsea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja M.

> SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, 7. VahJfle 
vertima*. JOS pd. knygoje yra 90 sąmojingą noveSą. Kaina W.

Knygot gatmamoi Naujiena**, 17W So. HableS St, CMcaga, 
(E JOIM. Pžaakaat pašti, pritMO iWUrf .... ■UdomA
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tikėti. Vilniuje darbininkui reikia atiduoti viso mėnesio 
algą, kad nusipirktų batus, o Amerikoje už tą patį darbą 
jis gali gauti 15 ar 20 batų porų.

O kai amerikietis nuvažiuoja su keliomis valizomis 
visokių būtiniausių daiktų, tai rusui pasidaro labai ne
jauku. Jeigu per 40 metų sovietinis ūkis nepajėgė paga
minti reikalingų adatų, siūlų, ylų, pirštelių, tai ką jau 
bekalbėti apie gydytojams būtiniausius įrankius sveika
tai tikrinti.

Jei pavergtas lietuvis šių būtiniausių dalykų nematytų, 
tai okupanto neklausinėtų. Jis būtų patenkintas tuo, ką 
turi, ir nesirūpintų kitų tautų turimomis brangenybėmis.

Sovietinei santvarkai reikalingas Amerikos doleris. 
Rusai gali viską pasigaminti, bet be dolerio jie nieko ne
gali įsigyti. Jie turi didžiausius žemės plotus, Lietuvoje

t
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. savo dvarams rusai paėmė pačią derlingiausią žemę, bet 

ta žemė nepagamino tokio derliaus, kokį išaugindavo pa
prasti ūkininkai. Kiekvienais metais rusams trūksta duo
nos, bet be dolerio jos negali įsigyti. Doleris yra kapita
listinės sistemos simbolis, bet komunistai dolerį gaudo. 
Juos gaudo ir gaudė ne tiktai Varšuvoje ir Budapešte, 
bet gaudo ir pačioje. Maskvoje. Gaudo ne tiktai eiliniai,. 
bet ir aukšti apreigūnai. Dolerius gaudo ir karininkai. 
Ne paprasti kapitonai, bet pulkininkai ir generolai už do
leri moka po 64 kapeikas, kaip oficiali dolerio vertė nu
statyta, bet moka po du rubliu, tris ir- daugiau. Juo dides
nis popierinis dolerių vienetas, tuo. doleris brangesnis. 
Kodėl karininkai moka daugiau už šimtinę, negu už vie
ną dolerį? Jie taip elgiasi todėl kad šimtą dolerių vienoj 
“bumaškoj” lengviau paslėpti, negu Šimtą dolerių po 
dolerį.

Sovietų valdžia kiekviename didesniame mieste įstei
gė dolerines krautuves. Sovietų valdžia bando išvilioti do- 
•erius iš atvykusių amerikiečių ir iš vietos gyventojų at
vykusių iš Amerikos giminiečių. Jeigu atvykęs amerikie
tis dolerinėj krautuvėj nuperka vieną “Volgą”, tai rusas 
'kūpantąs džiaugiasi. Bet .jeigu kuris, norėdamas sustip
rinti Sovietų ekonoiniją. nuperka dvi ar tris “Volgas”, tai 
tas gali laisvąi važinėti-po krąštą, okupantas to. nemato. 
Rusas nulupa atvažiavusį už automobilius, o kad jis 7pą- 
matys Šiaulių, Alytaus ar Biržų vargus, tai Maskvai niė- 
ko nereiškia. Maskva žino, kad užsieniečiai yra gerai? 
informuoti apie maisto ir drabužių nepriteklius. Kad jis 
savo akimis pamatys, tai nedidelis dalykas, kaip nieko 
rusams nereiškia kai kurių katalikų persekiojimas.

W Šileikis Jackson Parko Tiltas. Aliejus

Keliones į pavergtą Lietuvą
Praėjus Darbo Dienai, pasibaigė kelionės į komu

nistų pavergtą Lietuvą. Dar gali būti viena kita “turistų”' 
grupė nenuvažiavusi į Vilnių, bet didelė dalis lietuvių, 
norėjusių savo artimuosius aplankyti, savo kelionę jau- 
atliko. Turime galvoje penkias-dienas pavergtoje Lietu
voje, vieną dieną, nuvažiuojant, Maskvoje, ir kitą dieną

■ toje pačioje Sovietų Sąjungos sostinėje.
Rusai ir rusams tarnaujantieji lietuviai šias penkių 

dienų keliones vadina turistinėmis kelionėmis. Jokio tu
rizmo į pavergtą Lietuvą nėra. Penkioms dienoms nuva
žiavusieji lietuviai niekur nuvažiuoti negali. Jiems net 
draudžiama . nuvažiuoti i. gimtinį savp kaimą: Dažnai, 
nuvažiavęs patiria,,.kad.gimtinio- kaimo nėra. Kaimai iš
ardyti, namai sugriauti, o gyventojai suvaryti į gyven
vietes. /

Reikia turėti galvoje, kad rusams Amerikos lietuvių 
kelionės į pavergtą Lietuvą visai nerūpi. Rusams būtų- 
daug geriau, jeigu tie Amerikos lietuviai visai Lietuvon 
nevažiuotų. Jeigu atvažiavusieji amerikiečiai- nieko ne
sakytų, visas penkias dienas tylėtų, tai okupantui jau būtų . Maskva didžiuojasi, kad ji kunigus persekiojai. Ji sudaro.
blogai. Lietuvoje rusai per 40 metų kūrė “socialistinę 
santvarką”, įvedė šiokią tokią lygybę, “panaikino” iš
naudojimą,. išvežė į Sibirą “kapitalistus”, o pačioje Lie
tuvoje paliko tiktai darbininkus, bet tiems darbininkams- 
nei kiek geriau gyventi, negu buvo prie lietuviškos kapi
talistinės santvarkos.

Amerikiečių pasirodymas jau sukelia susidomėjimą 
apranga, žibučiais, batais, skrybėlėmis. Pavergtoje Lie
tuvoje kiek lemčiau apsirengia tiktai komunistai ir kiti 
privilegijuotieji, tuo tarpu Vilniaus darbininkas negali 
prilygti amerikiečiui. Lietuvis, pamatęs amerikietį, klau
sia, kodėl Amerikos lietuviai tokiais brangiais drabužiais 
dėvi, o “socialistinės santvarka” vos pajėgia pagaminti 
paprasčiausio siūlo eilutes ir labai jau storas “rubaškas”, 
o kitos aprangos nesimato. Lietuviai, pamatę amerikie
čius. plausią, kodėl Amerikos lietuviai geriau apsirengia, 
negu mes? Kodėl jų batai geresni, negu mūsiškiai?

' Bet kai Amerikos lietuviai prasižioja ir pasako, kad 
už vienos dienos darbo atlyginimą jie gali nusipirkti ge-

sąlygas žinioms apie kunigų persekiojimus persiųsti neva 
i Romą, bet faktinai atveža į Ameriką. Tačiau, Maskva 
oficialiai skelbia, kad visoje Sovietų Sąjungoje tikėjimas 
yra laisvas. Tai skelbia ne tiktai patys rusai j bet ir Ame
rikos dvasiškiai, kelias dienas pabuvę Maskvoje ir pasi
kalbėję su atvykusiais dvasiškiais. Rusams svarbiau, kai 
apie tikėjimo laisvę kalba užsieniečiai. Jiems dar svarr 
biau, kai tie amerikiečiai Įtikina aukštus sentikių archi- 
jerėjus, kad tikėti Sovietų Sąjungoje laisvai galima.

Sovietų valdžia paniekinančiai kalba apie dolerį, bet 
ji nedrįsta niekinti dolerio galios ir jo vertės. Sovietinė 
sistema be dolerio negali apsieiti. Ji pačiame Maskvos ir 
Vilniaus centre įsteigė dolerines krautuves, kuriose so
vietinės prekės yra du ar tris kartus pigesnės, negu ki
tose Sovietų krautuvėse. Degtinė, kailiniai, medicinos 
priemonės, odos, puspadžiai pigesni, negu juodojoj, rinkoj. 
Rusams rūpi dolerius išvilioti ne tiktai iš penkioms die
noms atvykusių amerikiečių, bet ir iš žmonių, kuriuos 
amerikiečiai apdovanoja.

l>r. JONAS BALYSIMPERIALIZMO LIGA
LIETUVIŠKO IMPERIALISTO NUSIPAISTYMAS(Tęsinys)

Istorija nepaiso sentimentųTautų ir valstybių-likimas, jų sienos, iškilimas ir žlugimą^ pareina nuo jų- geografinės ir demografinės padėties, laimingai ar nelaimingai susidėsęiu- sio politiniaimilitarihio jėgų santykio.1 Nė’ ?vieni lietuviai, jaučiasi nuskriausti. Atsiminkime, kas atsitiko 1974 m. Graikijai, kuri .pabandė?,Kipro. saloj '.įvykdyti perversmą1 ir:' ją prisij ungti prie- Graikijos. Mal, salos gyven-. -tojai — 78% graikų ir 22%, turtų? Tačiau Turki ja'stipresnė už Graikiją, ji pasiuntė savo laivyną ir aviaciją, o Graikija nedrįso pradėti karo sū Turkija: turkų .yra 46 mil., o ?graikų tik 9 m3. Kipro respublika tapą padalinta į dvi dali:-60% yra graikiška ir 40.% turkiška.Arba prisiminkime istoriją 'ir kitų gerų būdo savybių. Ma- Efezo miesto, kuri graikai įkūrė Maž. Azijoj jau XI a. prieš Kr.

Danija, Olandija ir Šveicarija, bet gyventojų kiekviena turi daug daugiau, „jų ekonomija ir , kultūra aukštai stovi. Yra pri-: i mityvus imperializmas siekti laišką 1 kuo daugiau teritorijos, netu- Tačiau rint savo žmonių jai apgyven- ....... '. Labai teisingai galvojo karą su Turkija ir 2 mil. graikų lietuvis tremtinys, gal koks aka- tūrčjp repatriuoti iš Turkijos į demikas, supratingas žmogus, Graikiją, o 0,8 mU. turkų ap-, išvežtas Į tolimą Kazachstaną, leido Graikiją, —toks buvo ka-j Jis rašė: “Tikrąją kiekvienos ro padarinys, šiandien Ęfezo : tautos ir valstybės vertę sudaro mieste, nežiūrint tūkstantame- ne jos žemės, ne jos turtai, bet tės istorijos, nebėra nei vieno | svarbiausia pirmoj eilėj žmo- graiko, ten dabar. pęąbangus ‘nes — ko jie verti, to verta ir turkiškas..........................................................................(žr.;^ ‘'Nelaisvėj gimęs ..neliko nei vardo, tik pilių • ir kūdikis” — ti'ęmthiių ‘įaiškai). bažnyčių griuvėsiai,- liko tik'.me- Tfe-- mūsųp'vąįio •pairibtai’^ ipir-; pasikeitusi graži gamta turis- miattsiS tėgiil užaugina bent po„ ‘ TT nu- įpęnkįs vaikus, , kitaip visas jų.: kalbėjimas it rašinėjimas yra tuščias dalykas. Dabartinėj Lietuvoj net 61 % visų šeimų neturi neF--vieno arba vds^^tr vieną vaiką. Išeivių šeimos irgi dažniausiai turi tik po vieną, ar du vaiku. Tuo tarpu toks lenkų vadovas Walensa susilaukė net sep- . tintą vaiką. Todėl Lenkija ne- ’ pražus, nesvarbn kas nutiks.Ątšigąus įr Vokietija; nes vokietės mėgsta vaikus. Negalima smerkti mūsų šeimų Lietuvoje, kur gyvenamas plotas yra taip paskirstytas, kad kūdikio lopšeliui pastatyti nėra vietos bute, nebent po stalu... Lietuvių architektų gražiai išplanuoti '‘gy
venami rajonai’’ pirmoj eilėj yra rezervuoti kolonistams rusams. '

Apaštalas Povilas rašė graikams ęf exieeiams.Graikiją 1920-21 m. pralaimėjo diiiti.

tams pasidžiaugti, galėtiesiems!Kas svarbiau
Vargas

♦ t-

žemė 
ar žmones?Tautos gerovė, turtingumas ir kulturingumas pareina ne nuo teritorijos dydžio, bet nuo gyventojų gausumo, jų darbštumofesnes tegul ir už “apkarpytos” Lietuvos teritorijas turi Belgija,

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUSRAGANIUS
2EMAITUŠKA

(Tęsinys)

mergą;— pajuto, kad apie ją seniai buvo kalbėję 
ii' kalbėję kažką negero, jei taip staiga jai įėjus- 
nutilo. Įtempusi visas savo sielos stygas, neramu
mo pagauta, laukė dabar, kuo šis neįprastas Gri
gų tylėjimas pasibaigs.

tremtinių laiškai)

Okupantas kelis metus neįleido nė vieno lietuvio, iš
skyrus Antaną Bimbą, vykti į rusų pavergtą kraštą. Jis 
būtų ir toliau jų neleidęs. Rusai pakeitė savo nuomonę, 
kai lietuviai biznieriai jiems parodė, kiek lietuviai, atva
žiuodami į pavergtą Lietuvą, dolerių jiems atveš. Svarbu 
okupantui buvo sudaryti tokias sąlygas, kad atvažiavu
sieji nieko nematytų ir paliktų galimai daugiau dolerių.

Lietuvių išnaudojimas ir toliau vyksta. Nuvažiavu
sius lietuvius okupantas nulupa visomis priemonėmis. 
“Turistas” nieko nemato, ko rusas nenori jam parodyti. 
Nuvažiavęs nieko negirdi, ko okupantas nenori, kad gir- ... ., ... ,
detų. Protingesmej1 parvažiavę tyli, nes non dar kartą bel policija ne lik suėmė, 
nuvažiuoti. ir jo žmoną.

(Bus daugiau)—Sovietų šachmatininkas Boris Gulko tikėjosi išvažiuoti už-

Grigas iškrapštė pypkę, pastuksėjo ją į stalo 
kampą ir užsikišo už juostos.

— Ot, tuojau sužinosim. Pašauk man Eleną.
— Ką tu sumanei? — nerimauja Grigienė.
— Nieko tokio, motin. Noriu tiesą sužinoti...
Čia pirkion nešaukiama sugrįžo Elena. Tai 

buvo graži, liekna, juodbruvė, aštuoniolikos devy
niolikos metų mergiotė. Ji jau kelinti metai tar
nauja pas Grigus, pradėjusi pas juos dar pus
merge. Grigai buvo pripratę prie jos, net savo
tiškai pamilę, ypač sena Grigienė, dukterų ne
turėjusi. Elgėsi su ja. kaip su artima giminaite, 
dažnai duodavo bažnyčion, atlaiduosna nueiti 
geresnį savo dar iš jaunų dienų rūbą, šilkines ska
reles “pravėdinti”.

Elenai įėjus pirkion, abu seniai, kaip susita
rę, nutilo. Grigienė paleido ratelį, Grigas sėdėda
mas barškino piritais į stalą.

Elena nusivilko kailinaičius, pakabino ker
tėje, parismakriavo ir atsisėdo už ratelio.

Pirkioje užviešpatavo nepaprasta t^Ja, kurią 
0'u.ns.’ tik ratelių urzgdnas.' v: V ’*

Grigas mėgo visados juokauti, mėgo šneku- 
iucti ar tai d. ą dirbdamas, ar be darbo pirkioj 
- kartinis jo tylėjimas nugąsdino

— liaukis minutėlę verpusi, kuodelis miškan ne
pabėgs. Noriu sū tavim kelis žodžius rimtai pa
kalbėti.

Elena krūptelėjo, lyg staiga, netikėtai už- į 
kalbinta, atsikėlė ir vėl atsisėdo, veidas paraudo, 
ir rankos ėmė drebėti.

Sena Grigienė sėdėjo, kaip ant žarijų, dairėsi 
čia į senį, čia į Eleną.

— Tu girdėjai, ką skerdžius sakė svirne?
— Girdėjau, — daugiau lūpom, negu baisu, 

vos girdimai sušvegždėjo merga.
— Tai gal žinai, kodėl jis taip pasakė? —

'pypkę...
jį Merga sėdėjo dabar užsiašarojusi, susidėjusi 
rankas ant kelių, nei gyva, nei mirusi, lyg lauk
dama paskatinio smūgio, kuris turi ją pribaigti.

— Sodžiuje kalba, kad tu mūsų Juozą priki
bai, — kimšdamas pypkę išdrožė Grigas ir žvilg
terėjo- iš paniūrų į mergą.

— Gėdos netekai, besarmate!... — vėl nesu-

— Tyl&k, motin, nekišk savo skatiko, kur jo 
niekas neprašo, sakiau tau, — subarė savo senę, 
— Nereikia nereikalingų žodžių...

Atsikėlė, priėjo “duobę”, iškrapštė pelenuose 
žariją ir įdėjo pypkėn. Papsėdamas, dūmais užsi
traukdamas, grįžo ir atsisėdo vėl senoj vietoj

— Ne, dėdule, nieko aš nežinau, aiškinasi - 
Elena ,vis labiau kaisdama.

— Kaip nežinai? ... — susako balsu neišken- i 
tusi Grigienė.

— Palauk, motin, nerėkauk, negąsdink be rei
kalo mergos, — nutildė ją senis. — žinai, kokios 
kalbos eina apie tave sodžiuje? kreipėsi jis vėl

— Aš nežinau, ko jūs iš manęs norite, — ry^ 
dama ašaras sukuždėjo merga.

-r- Tai sužinosi, jei nežinai...
Senis vėl išsitraukė iš užjuostos krepšį ir

mergei, — kalbėjo toliau, trsrukda- 
j mas dūmus: — aš nenoriu žinoti, tiesa tai ar ne — 
' paf-paf... Manau, kad netiesa — paf-paf... Bet 
dėi tų kalbų pas thus pasilikti toliau negali —

gera darbininkė, paklusni mergaitė — paf-paf... 
Buvai mums, kaip savas vaikas — paf-paf... Bet 
?tau ir mums dabar bus geriau — paf-paf... jei 
apleisi mūsų namus...
i. Išėmė pypkę iš dantų, smarkiai nusispjovė, 
atsiduso, lyg sunkų atlikęs darbą, ir ėnjė krapš
tytis straigtuku pypkės vidury.

— Niekur aš neisiu! — pravirko gausiomis 
ašaromis merga. — Nors užmuškite, niekur neisiu.

Grigas dar kartą nusispjovė.

— Kaip tai neisi? — sumišo senis. — Ko 
verki? Manai, aš tave nuskriausiu, algos nesumo
kėsiu? Ne, už visus metus sumokėsiu ir dar mais
to pridėsiu, kad užtektų tau iki Kalėdų gyventi, 
kol kitą, gaspadorių sau susirasi...

— Tuščia jos, tos mano algos!... — suriko 
sukniubusi ant suolo, apsipildama ašaromis mer
ga. — Išniekino mane Juozas... Kur dabar aš to
kia pasidėsiu?...

Grigienės ratelis pats savaime nustojo su
kęsis.

— Ak tu, paleistuve, ak tu, nedorėle, besar
mate! . . . Kaip tu Dievo nrepabijojai, kaip žmonių 
akių nepasigėdinai!... — plūsta Grigienė mergą.

Grigui iškrito pypkė iš rankų, išgirdęs Ele
nos žodžius. Matyti, senis dar ris tikėja, "kad ju 
įtarimai, skerdžiaus žodžių sukelti, neturi galu
tinio pamato... Kad reikalas tiek toli nebuvo dar 
nuėjęs...

— Tylėk, boba, kad tave kur paibehs! — rik
telėjo ant žmonos. Bastlenkęs pakėlė nuo žemės 
pypkę, apšluostė rankove ir užsikimšo už juostos.

— Tai ką tu sau gero manai? — sušuko dabar 
ant mergos. — Gžd tikėjai, kad aš tave, driskę, 
marčiosna imsiu? ... Ką čia paleidai savo triū- 
bas! piktai šūktelėjo, trenkęs kumščiu į stalą. — 
Kan man rytoj Čia tavo nei kvapo nebeliktų L..

(Bus daugiau)
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direktoriui

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS

M UtĮ ii'WM "LW1

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

T«Lt M3-1727 *rte 541-172?

Vilniaus Katedra
TEL. 233-8553 

Sorvice 855-4506, Pase 06058

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo narių poatostogmis susi
rinkimas įvyks sekmadieni, rugsėjo 
12 d. 1 vai. po pietų Anelės Kojax 
salėje, 45UU S. Talman Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra svarbių 
reikaių aptarti. įsus ir vaisęs.

Rožė Didžiai v ts, rast.

R VILIAUSvakarų Vėjai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. MinkAti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service
SUSIRINKIMU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

• Valandos pagal ansitanirtą

Dr. Jonas F, Mažeika
DDJS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Žemaičių Kultūros klubo poatosto- 
ginis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 15 d., 1 vai. po pietų 
Aneies' Kojak salėje, esančioje 4500 
So. Talman Avę. Nariai prašomi atsi
lankyti. Yra svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI(Tęsinys)
Valandas pagal, susitarimą

Chicagos Lietuviu Našlių, Našliu- 
kių ir Pavienių Draugiško klubo su
sirinkimas Įvyks penktadienį, rugsė
jo 10 d., Vyčių salėje, 47th ir Camp
bell gatvės. Pradžia b vai. vakare, r o 
susirinkimo bus kavos.

E. M. McNamee, pirm.

OPTOMETRIST AS

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

Tikriną r kišu Pritaiko a kiniui 

ir “contact lenses”.

POPIEŽIUS ATIDĖJO
KELIONĘ Į ISPANIJĄCASTEL GANDOLFO, ItaH-

Dr. LEONAS ŠJSBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

ValandoK actnd. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, ;
Seadeacilee toieiu 443-5545 l

Prostatos, inkstų ir ilapuma 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 3371® 

TeL (8132 321-420$

ja. — Popiežius Jonas .Paulius II, - pasitaręs su ispanais, nutarė savo kelionę į Ispaniją ' atidėti.Popiežius buvo sutikęs vykti j į Ispaniją spalio 14-22 dienomis, i Jis planavo aplankyti ketis svar-1’ besnius Ispanijos centrus. Bet " bijoma, kad ispaniai vėliau ne- išmetinėtu popiežiui, kad jis atvykęs prieš pačius rinkimus.
( ( A.Praeitą šeštadienį į Madridą suvažiavo Ispanijos vyskupai. Konferencijai vadovavo ir set-
i retoriavo vyresnieji vyskupai.Jie priėjo išvados, kad popiežius sako velionę turėtų atidėti po rinkimų, tai niekas negalės sakyti, kad popiežius darė įtaką į rinkikus.Trys vyskupai nuvyko į Romą, pasimatė su popiežiumi ir jį paprašė atidėti kelionę po rinkimų.

Vladas FUtvis

J. Matusas rašo, kad Pūtvis pradėjo kurti “pa\yzdingų šaulių butelius” (taip pat vadiha- tnus “drausmės grupėmis” ir “tikraisiais šaūjiais”) jau 1921- siaiš metais. f2Sįūr. Jonas Matusas, Šaulių Sąjungos istorija, p. 167). Tai tiesa’; jei yra .kalbama apie Pūtvio pącių pirmųjų bandymų* šia kryptimi pačią pradžią. Intensyviau savo reformos projektą realizuoti Pūtvis pradėjo 1922-sįais metais, o daugiausia Čia ' Nuveikė maždaug porą mėnesių prieš visuotinąjį ; suvažiavimą (1922 m. birželio 29 — liepos 3 d.d.). Tuomet per LŠS-gos eentKhvaldybos Kultūros - Propagandos skyrių ir patsai asmeniškai Pūtvis ėmė pro- paguoti ir būriuose steigti savanoriškas pavyzdingas - idėjinių arba • drausmės šaulių grupes, kurios turėjo ’ pasiryžti uoliai 1 vykdyti šaulio pareigas ir būti

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrt^r 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL ŠĖRIMAS, TeL 925-406J

I Tiam'ršdrv

/

-Apdraustas parkrauatyma* 
i* jvairiv afotumy.

ANTANAS VILIMAS
T.L 374-1882 arta 3765996

Šitas Pūtvio’ -nusistatymas- virto milžiniškos Šaulių S-gOs — , -r - * . ; gyvais ’pavyzdžiais kitiems sau-reformos-projektu. Šis projek- . v.4. < •• u-/- \ y ' "j 1 liams yesame ir prviaciame gy-tas turėjo būti vykdomas ne ad- .. - . °... . . ' ’i, j į venune. šioms grupėms prade-ministracimo aparato pagalba,| 14 .. ., x ..T ’ jus tikrai pavyzdingai veiktibet visuomeniškomis - Idėjine- -\ \ J . saulių vienetuose, Pūtvis norėjomis savanoriškomis priemone-’ . . .. \ w\ "a., ' 1 visus kitus jokios pažangos neims. Pagrindinis reformos tiks-i , y. / .^1 &. , • ; . x. ■ • rodančius Saulius is sąjungos sąlas buvo sustiprinti Saulių Są-' - . .-, A rasų išbraukti, pnes tai, zino-jungą, padarant joje atrftnką; su.1 \ x- a j - -X- * 1 nia, pavartojus statutinę ispeji-mazmant perdaug išpustą sau- . . _T-.. , ... x y v 1 i nio ar paraginimo procedūrą.Iių skaičių, ot netekus balasto,! r & r “likusius apjungti pavyzdingais židiniais, kuriems nedaug reiksią apmokamo personalo/ Mat, į šaulių teiles įstojo nemaža šiaudinio elemento ir taip pat buvusių fronto kovotojų, kurie buvo vertingi kovose, bet sunkiai ap- valdomi ramiose sąlygose. Dėl pastarųjų buvo nemaža pagrįstų nusiskundimų. Ir vienas ir kitas elementas apsunkino šaulių organizaciją bei sudarė didelę kliu tį drausmei palaikyti ir auklė- jarnlYn - ideologiniam darbui vykdyti.

’ Tačiau jis buvo* įsitikinęs, kad ; tokia* griežta procedūra tikrumoje visai nebus reikalinga, . kad pavyzdingųjų šaulių grupei ilgesnį laika rimtai ir stipriai paveikus, neveiklieji arba nedrausmingieji šauliai nebepri- taps ir patys savaime atkris.Šitą savo akciją Pūtvis pagrindė vienu savo rimčiausių bei giliausių straipsnių “Šauliai, ruoš- kim gyvenimo perversmą”, kurį 1922-siais metais atspausdino 
Trimite (Žiūr. Ų, 204—212). Tame straipsnyje Pūtvis tvirtino, jog Lietuvoje “vergijos ir lenkų kultūros amžiai paliko daugiau mėšlo, kaip Anglijos gyvuliai per šimtą metų”. (II, 203)

Kaip graikų karžygys Herkules ilgai dirbo, kol pagaliau išvalė ; Augijos kūtes, taip ir šauliams | bei visiems susipratusioms lie- j tuviams reikia nelaukiant grieb | ris ilgo, kantraus pasišventusio; t bet esmėj*e revoliucinio darbo, j Lietuvos gyvenime padarant perversmą, “kad lietuviškumas, dora ir demokratiškumas paim- ,q, tų gyvenime viršų.” (II, 210). | Šauliai tai padarys ne purendami, bet auklėdami “kadrus naujų susipratusių sąžiningų piliečių, kurie savo laiku pakeis netikusius”. (II. 211—213). O auklėjime geriausiai veikia ne išorinė jėga, bet duodamas šviesus, taurus pavyzdys: “Vienintelis tikras kelias — skleisti tautinį susipratimą, šviestis pačiam ir šviesti kitus. Tuo pat būdu nugalėsime ir šmugelį, būtent, kurdami ir palaikydami kooperatyvus, besimokydami iš laikraščių ir knygų sveikai gyventi ir varyti sveiką politiką. Naktimis gaudydami kontrabandininkus, ne ką padarysim, dar, neduok Dieve, patys galim užsi*,\- krėsti, ar į kokią pagundą įkri-.į sti. Ir su degtmdaryste ir girta- vimu taipjau ne kratomis ir skun 1 dais laimėsime. Su tuo piktu tu-;: rime kovoti, pirmiausia patys,; nė lašo negerdami, paskui skleis • darni blaivybės šūkius, dalyvaudami blaivininkų organizacijo- Į se. ’šaulys, kuris su šautuvu tran- ‘ kosi, kratydamas degtindarius, į; skleisdamas pyktį ir nesusipra-;| rimus, teršia mūsų broliją, cLa- i ro mums gėdą, šalin jį.” (11,212)/J (Bus daugiau) ft

GAIDAS - DAIM1D 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2b33 W. 71st Street

/

JEAN VANCE ir GEORGE SORINIAikitė# automobiliams pastatyti

TeL: 652-5245
IMLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriau

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

į 1410 So, 50th Avė., Cicero
► Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

šeštadieniai! ir sekmalieniai* 
nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto.
Stotie* WOPA - 1490 AM _ 

tnmxlruo|amo« |b mG*v atudijo* 
Marquetta Park*.

Ved. Į. ~ Aldona Dauku* 
Telafa 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVL 
CHICAGO, IL 40629

RAOUO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, ii stoti* 
WLYN, 1300 banga AM. veikia aek- 
nadieOiaia nuo 8 iki 8 JO vai ryta, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
Ūnių santrauką Be to. komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Šią programa veda Stepo 
nig Ir VfctetftJoa lunkai- Bffilo 
reikalais knApts į Buitie Flonsts - 
geibi tei (tovwm fcratrtuvc. 501. E

PėMbnąs 26MMS9. Ten pat gru 
names uNaųjienoft”, didelia pasi 
rinkimas betuvt&kų knyvrų ir liė- 

tuvišku oovinų.

CoW '***»

€> 1982 Dorsey Laboratorrrs. Division of 
Sandoz, Ind. Lincoln, Nebraska 68501 J

TOfTWflNiaN TABLETS.
TOKUEVt

NASAL CONGESTION 
AND HEADACHE 

DUETOCOOONCOID
> OR FLO.

■amu

Nuo . STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS1914 metu

t

TeL: LAfayette 3-M7J

nrnniniT III

TURLM* 
KOPLYČIAS 

Y ĮSOS i MIESTO 

DALYS*.

fiiiHiiuini i nuininnnniRead labd and follow 
direct ipoK

^(LACKAWIOQ . l
242< WEST SMh STREET RErnbKc 7’1111
1192# SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoe Hilu, DL ,74-Ull

8, m. Friday, September 10, 1082

Midland havings ^tar
nauja taupymo 12 aamu 
paskolų reikalus visos nafr 
sų apylinkės. Dėkojami 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi £“ 
arejtvie.

SąskaiUc ap^rawfot 
iki $100,000

2657 W. A STREFt 
C hi cap*. IL 6662S 

t±i >25-7400
W29 SO. MAttLBM AVtL. 

fcridsaview, IL
Tai 57B-W

u

SAVINGS 
KMC lU£N ASSOCIATION 

loto AVRNUR
'CHICAGO, ILL. 6d632

PHONE 254-4470

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex "Lax be Ips-restore ybur system’s own natural 
rhythm overt)igtff Gently. Dependably. Try it tonight. 
You II like the R#krf in the morning. / «
CbocoUtcd or pilk, Ex-Liax is

amgulango 
fatarmavimas

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIP'S OH

EXPRESSWAY
DON'T CUT M BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE

UMlvię

Leiietivię

Direktorių

BUTKUS - VASAITIS
U48 So. CALIFORNIA AVE.

J UUUIiHluĮ

T*L: OLympic 2-1 Ml
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DETROITO NAUJIENOS
DARBINGAS ŠVYTURIO 

JCRŲ ŠAULIŲ KP. POSĖDIS
Posėdis įvyko pirm. Broniaus 

Valiukėno bute rugpiūčio 27 d. 
3084 Kinmore, Dierbom Hts. Po j 
sėdį pmdėjo pirm. B. Valiūkė-1 
nas. Buvo perskaityta darbo
tvarkė iš 11 punktų, kurie paei
liui išnagrinėti. Protokolą per
skaitė sekretorius Antanas Vai- 
tėnas. Po to pranešimą padarė 
pirm. B. Valiukėnas, apžvelgda-j 
mas gerai pavykusį liepos 5 cl. 
15 metų Švyturio Jūrų Šaulių 
kp. jubiliejų. Centro valdybos 
kultūrinį suvažiavimą ir Jūros 
dieną. Tai triguba šventė.
Kasininkas Vincas Rinkevičius 

pranešė apie kasos stovį. Kasai 
iš įvykusios šventės minėjimo 
buvo papildyta.

Moterų vadovė Angelė Bukš- 
n’enė padėkojo visoms ir vi
siems talkininkams už nuošidžią, 
pagalbą, ruošiant didelę šventę.

Vėlau buvo įsamiai aptarti vi
si šventės pasisekimai.Prisimin- 
ta ir spauda, kuri aprašė gana ’ 
švelniai, padarydama mažas pa
stabėles. švyturiečiai praėjusiai 
šventei buvo gerai pasiruošę. 
Svečiai iš toliau, o ypač iš Chi
cagos, buvo labai nuoširdžiai 
sutikti ir priimti. Ypač buvo 
laukiama aukštoji gerbiama ir 
mielai laukiama centro vado
vybė.
. Detrotiečiai turėjome progą 
arčiau su vadovybe susipažinti 
ir atviriau išsikalbėti mums rū
pimais šauliškais reikaalis. Jų pa
prastumas ir švelnumas visiems 
labai patiko, todėl šauliai ir sve
čiai laukia sekančios progos su
sitikti.
J Visi šauliai čikagiečiai buvo 
maloniai primti, .apnakvydinti 
ir lietuviško skonio maistu pa- 
vaišnti. Svečiai mūsų vaišingu
mu buvo nepaprastai patenkin
ti. Tai pirmas toks malonus su 
šauliais susitikimas.
? Užsibaigus šventei gausus De

troito šaulių ir svečių būrys su- : 
sįrinko prie autobuso atsisvei-

dienį. į Lietuvių Klubo parką, 
prie Kishmaukee upės.

Kviečiame Rockfordo, Chica- 
gos ir kitų apylinkių lietuvius 
šia proga atsfankyti pas mus >r 
linksmai pre leisti laiką gamto
je. Šeimininkės pavaišins ska
niais pietumis, o prie baro atsi
gaivinsite. Mūsų žvejai deda 
pastangas parūpinti rūkytos žu
vies. Jeigu bus lietaus, gal rasi
me ir grybų. Nesibijokite blogo 
oro, nes turime pastogę.

Prie upės po ąžuolais, su mie-

kinti su garbingais šaulių va
dais. Vieni kitiems spaudė ran-

1 kas, glėbėščiavosi, tartum išva
žiuoja už jūrų marių ir ilgai ne
besimatys. Gaila,, kad neatsira-

I do, kas galėtų atsisveikinimo žo
dį tarti. Labai gaila, kad taip. 
trumpai, tarytum, tik vieną va
landėlę teviešėjo. Linkėjome iš
vykstantiems leimingos kelio
nės ir iki malonaus pasimatymo 
valio!

Autobusui judant, iš vietos lais svečiais užbaigsime šios va- 
mesikavo vieni kitiems balto
mis nosinaitėmįs. Viskas praėjo 
ko puikiausiai.
Dabar grįžtu prie posėdžio už

baigimo. Baigiantis posėdžiui,1 sinti. Klubo parko vartai bus 
buvo priimtas nutarimas. Nutar- atidaryti nuo 'pat ryto.
ta rugsėjo mėn. 26 d. ruošti sto- 
vykios “Pilėnai” vasaros sezono 
uždarymą. Taip pat nutarta pa-' 
skirti spaudai po 30 dol. Bičiulis. 
buvo kitokios nuominės. |

Ilgai užsitęsęs posėdis, užsi- ’ 
baigė geroje nuotaikoje. Po po
sėdžio ponia Gražina Valiūkė-, 
pienė pakvietė visus prie vai-, 
siu stalo.

S. A. ’

saros sezoną. RockfordiečįaN 
prisidėkite savo darbu,kad ši iš
vyka būtų suorganizuota, o at-‘ 
vykę svečiai tinkamai!* pavai-

Rockįordietis

i

St. Petersburg, Fla. i
— Ponia Valerija Vait»ekūnie- j 

nė (dari. Vaitiekūno žmona) su I 
anūke Gilanda Mieželyte de Pa-1 
sado (iš Kolumbijos) išvyko į 
Čikagą pagelbėti įsiruošti duk
rai Daliai ir žentui naujoj rezi
dencijoj Oakbrooko apylinkėje. I 
Poną R. Mieželį perkėlė iš Ko-! 
lumbijos, kur jis buvo Carton į 
de Colombia — Container Corp, 
viceprezidentas, į Čikagą aukš
tesnėms pareigoms. Koresp.

ROCKFORDO ŽINIOS
IŠVYKA Į GAMTĄ

Rockfordo R. Lietuvių Ben
druomenės ir BALFo valdybos 
nutarė suruošti paskutinę šių J 
metų išvyką į • gamtą. Išvyka.-} 
įvyks rugsėjo 18 dieną, šešta-j

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

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

Mr. K. Januta,
2818 Avenal SL, Los Angeles, CA 90039
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RIAL ESTATS FOR SALS

BUTŲ NUOMAVIMAS -
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ7 DRAUDIMO AGENTŪRA ’

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. - 778-2233'

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DALOMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAI3.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ,
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ’

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

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
(Atkelta iš antro puslapio)

“Į Laivę” pasirodančius straips
nius, kurie tiesiog mėgina su-1 
niekinti' VLIKo autoritetą ir yra 
beveik žemiau kritikos. Sunkiai 
suprantama, kaip grupė, daly- da]yį„s kaVyt§ 
vaudama VLIKo sąstate, neap-
sieina be nuolatinio VLIKo dra.-] — Union Pier, Mich., Lietuviu 
skymo su nemažėjančiu, įžulu- Draugija š.m. rugsėjo mėn. 11 d. 
mu. Tuo pasižymi J. Kojelio Į 4 vai. po pietų Mich. laiku Com- 
straipšniai, kaip “Kelias į-BaltųjTnunity Halksalėje ruošia meti- 
Lygą” 84 m. r <■ į ni narių susirinkimą. 'Po susi-

j rinkimo 6 vai. bus metinė va- 
Pr. Povilaitis atkreipė Tary- j karienė Vakarienės kaina 7 dok 

bos dėmesį į LFB stovyklos ap-j asmenjuj Pinigus prašoma su
rašymą Drauge, rugp. 7 d. Pa-Į mokėti iki rUgsėjo mėn. 6 d. pas 
gal korespondentą B. Juodeli,. valdybos narius. Nesumokėję iš 
stovykloje - kalbėdamas PLB|anksto> vakarien€s negaus?Po 
pirm. V. Kamantas pareiškė:* 
“Keičiantis- aplinkybėms, iš
eivijos sudėčiai ir nuotaikoms, ;
ateis laikas, kai PLB liks vy-į-

—SLA 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 11 d., 
šeštadienį, Chicago Savings pa
talpose, 6201 S. Western Ave., 

’12 vai. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Bus kavutė.

.vakarienės bus šokiai. Visi na
riai su svečiais kviečiami daly
vauti. Valdyba• / 

rausias veiksnys Lietuvos lais-f — Tautos šventę švenčiantį 
vės atstatymo - pastangose”. Iš Liet. B-nės Marquette Parko 
jo ankstybesnių pareiškimų at-l apylinkės valdyba rugsėjo mėn. • 
rodė, kad PLB valdyba jau yra 12 d., sekmadienį, 10 vai. ryto.

•prie parapijos bažnyčios pakels 
^vėliavas. Vėliau eisime į pa- 

Visi lietuviai prašomi 
Į-pagerbti Tautos šventę ir daly
vauti vėliavų pakėlime. Ponios 
prašomos dalyvauti tautiniais; 
rūbais. Valdyba 1

tuo “vyriausiu veiksniu”.
Z

-Posėdyje dalyvavo 13 grupių nia]rias 
atstovai, iš 15. PLB valdyba at-s 
stovo neatsiuntė. Pakvietimas1 
buvo pasiųstas valdybos pirmi-( 
ninkui V. Kamantui. Į pakvieti-* 
mą p. Kamantas neatsakė.

LKD biuleteniu
—*- Peru Respublikoje eina ko

vos tanp vyriausybės policijos 
ir kalnų gyventojų.

Pavergtoj Lietuvoj
J

NĖRA INDŲ

Skaitytojas .rašo “Valstiečių 
laikraštyje”.:

“Prieš porą metų parduotuvė-1 
se galima buvo nusipirkti dešim 
ties litrų aliumininį bidonėlį 
pienui. Deja, nei Molėtuose, nei 
Utenoje tokių indų dabar ne- $39,500. Savininkas dueda paskolą.

nelengva par- 2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas, 
cinkuotų kibi- 72“ros ir Campbell. $39,000.

V. Masiokas.
*

2 po keturis, rnedinis, Brighton Parke.

gausi. Taip pat 
duotuvėse rasti 
rų.” 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga 

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

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

♦ *
Malėtų rajonas.

PASIGENDAM ŽIRNIŲ
Žinome, kad maisto racionas 

turi būti įvairus. Tarp kitko, ir 
žirniai užima svarbią vietą mai
ste. 

k 
Tačiau Mažeikių rajone su. 

žirniais “ liūdna istorija. Šioį 
produkto parduotuvėse mažėja-, 
ir mūsų rajone, ir respublikoje? 
gal mažėja pasėliai ar ju nebe-: 
sėja? O gal dėl to kalti preky-. žiūrėti 2 metų kūdikį bei spalio mėn. 
bininkai? Kiek žinau, kitose į 1 ~r~" "
respublikose žirnių parduotuvė-: 
se pakankamai. - ;

S. Martinkus ■
Stalius

(Europos Lietuvis)?

— Kinija naikins kolchozus h’ 
javams auginti leis veikti priva J 
tiems ūkiams.

—■ Pravda kritikuoja JAV pre-,, 
zidento Artimųjų Rytų politiką i

SUSIVIENLTiSlAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, tBdžkusi? ir turtingiausi lietirrtq tratemallnė ar- 

.ęszūiaciįa. lietuvianu IštikūuAl tarnaujanti Jan per 32 metui.

SLA — atlieka kultūrinių darbui, gelbjcd tr kitiem*, kuri* tucį 
dai bus. dirba.. - "

SLA—Įteikėte daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariam*

pigiausiom?® kainomis? "S-A ueieiko pelne, ns- 
‘ patarnauja tik gariAalpos pagrindu .

KJMrrienas lietuvis ir lietuviu drauges ' 
Suiivienijime apsidrausti iki $10.000. , 

t . J * -

^LA — apdraudžia ir Taupomąja 'npdrauda — Endowment
• Insurance, kun ypač naudinga jaunimui, neloančiajt. 

aukštojo mokslo £r ju gyvenimo pradžiai.'

<La — vilkus apdraudžia pigia terminuota apdriuda: ui 
11,000 apdraudot rūmą temoka tik $3.00 metam*

ELA— kuopu vyra visoee lietuviu kolonijose. Kreipkite* 
| savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jumr 
mielai' pagelbės 1 SLA isirašytt

rtFLP WANTED .—-FEMALE 
Darbininkių reiki*

MOTINOS PADĖJĖJA

Reikalinga moteris, butui valyti, pri- 
____ _ ___ s. 1” arba’ 2 dienas 

f savaitę arba po pusę dienos. Chica- 
gos šiaurėje.

Skambinti 935-3199

ŠEIMININKĖ IR VIRĖJA

Duodamas kambarys. Dvieju šei 
ma. Dabartinis mokestis. Reika 
lingi liudijimai. Artimoj šiau
rėj. Skambinti angliškai:

337-3260

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Deck y s 

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS 
(vairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrdlogical- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

gera ntuo tai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Are.
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penUnla- 

kams. Kreiptis: 
a lauraiti: i 

4645 So. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visi; rū
siu stogus. Už darbą garan- 
'tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brtagenybfa
Pirdavtmas ir Tilsymat 
tM w«tf m strw! <. i 
T»L Republic 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avsnoa, 

Chiesgo, HL 60C3X T»L YA 7-59*1

M. š.IMKU S
, • i • . į

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

Galite kraipei* tr tiestai i SLA Oatr»;
LITHUANIAN ALLIANCE OI* AMERICA 

Nc-r Tart, H. Y. T0K1 
f*7 W. arti 

T«L Oil)

KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuviu-lenkų santykiai ir kovu pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui.

Dr. A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905. 
metq įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas 'dienas ir 
susirūpinimą_________ .___________________

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

Minkštais viršeliais, tik 

Dr/A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
2M0NĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

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

dedant Si peniuntimo Išlaidoms.

“LIUCIJA”
Miko šilefldo apsakymu knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

HOMEOWNERS POLICY

w. *
40642, .

Stat* hie CasuiHv

18.00

w.oo 
F3.00

12.00

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jum? gali dauj 

padėti teisininko Prano ŠULO 
pamoktą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
Įleista knyga so legališkomi? 
ormomir t

Knyga sa formomis gauna, 
na Naujienų administracijoj*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, IH 60629

’ ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLATTIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. K*dxia Ar*.
Chicago, IU. 60629
TeL: 778-8000

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago, 8, m. Friday, September 10,




