
BERNE ŠVEICARAI IŠSPROGDINO 
LENKU AMBASADOS DURIS

AŠARINĖS DUJOS PRIVERTĖ VISUS ĮSIBROVĖLIUS
■ Į AMBASADĄ IŠKELTI TUŠČIAS RANKAS

BERNAS, Šveicarija. — švei
carų policija, gavusi žinias iš 
paleistų moterų ir pabėgusio 
reikalų vedėjo, nutarė nelaukti 
penktadienio,- kada įsibrovėliai 
norėjo išsprogdihti- lenkų am
basadą. Be tot jie patys prašė 
šveicarus sudaryti jiems sąly
gas ! saugiai išvažhioti į užsknį.
.Šveicarų polipija, aptarusi įsi

brovėlių planus, psichologiją ir 
norą ištrūkti, paruošė 20 spe
cialiai paruoštų policininkų ir 
10124 vai. .ryto, .kada tik pasi
traukė į maistą atnešęs polici
ninkas ; nuo ambasados durų, 
pasigirdo labai smarkus sprogi
mas, kuris išmušė ambasados 
duris. „Prie ambasados priėjo 
pasiruošę policiniskai ir paleido 
Į vidų kelias ašarinių dujų gra
natas. Kiti policininkai nuskubė
jo į tūsį ir ten išsprogdino du
ris, kuriomis buvo uždaryti ke- 
tūrį ambasadas tantautojaL Jie 
tubfaubuvo atvestijyiršų.

Už 12-kos minučių iŠ s^yo 
guolių išėjo visi keturi “vidaus 
kariuomenės” nariai, su pulk. 
Visockiu priešakyje. Jie troško, 
jiems trūko oro. Jiems buvo pa
sakyti palikti, ginklus, iškelti 
rankas ir.eiti pirmyn.>šveicarai 
juos iškrėtė ir nusivežė į poli
ciją. . . ■ . /
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Policijbn. vežamus - 
. ... , matė suimtieji v*"’ . '

Policijon vežamus “pulk. Vi
sockio” karius turėjo progos 
dar kartą pamatyti iš rūsio pa
leisti ir atvesti keturi ambasa
dos tarnautojai. Jie neatpažino 
“vidaūš kariuomenės” nariu.

Policija pasigedo dar vieno 
tarnautojo. Ji nežinojo, kur jis 
galėtų būti. Pradėjo krėsti rūsį 
ir. rado uždarytą viename už
kampyje. t ,

Išlaisvintieji dėkojo policijai, 
kad' laiku juos išlaisvino nuo 
žudikų.

Išaiškinti visi “vidaus 
kareiviai”

Visą įsibrovimą į lenkų am
basadą vyriausybė pavedė tvar
kyti šveicarų teisingumo mi
nisterial Kurt Furgler. Savo ži
nioje jis' turėjo 24 žmones, ku
rie vedė pasitarimus su įsibro
vėliais, lenkų valdžios atstovais

ir policijos vadovybe. Jo žinioj 
esantieji žmonės paruošė planą, 
kaip suimti įsibrovėlius, nenu- 
žudant nė vieno. Ašarinės dujos 
buvo pats saugiausias būdas.

Nustatyta, kad “pulk. Visoc
kis” buvo 42 metų Florian Grzy- 
žak, paskutiniais metais gyve
nęs Olandijoj. Savo laiku jis 
buvo Austrijoje, kur buvo nu
teistas kalėti 9 metus. Olandi
joj jis buvo Demokratinių lenkų 
organizacijos narys. Nustatyta, 
kad savo laiku jis yra buvęs 
Šveicarijoje, bet iš ten buvo iš
siųstas.

Šveicarai priėjo įsitikinimo, 
kad jis buvo lenkų patriotas ir 
nusikaltėlis. Teisingumo minis
teris neturėjo jokių žinių apie 
kitus tris- suimtuosius.

Įsibrovėliai reikalavo 
pinigų

Kun. Boeenskis, .kuris, ilgiau
siai sir Įsibrdvėiiais turejo-pro- 
gos išsikalbėti, pranešė,' kad pats 
didžiausias rūpestis “pulk. Vi- 
sockiui” ir- kitiems buvo — pi
nigai.

Viši norėjo ištrūkti iš lenkų 
ambasądaj5,'-bet jiems dar- labiau 
rūpėjo'-gaujr^ąjie pusaiitrb mi- 
lijono - dotentLTSit pinigais jie 
būtą skridę į Kiniją. Ar Kinija 
būtų, leįdusi jiems ten apsigy
venti, dar neaišku.

Teisėjas Furgle^ patyręs . apie 
jų planus išvykti į Kiniją arba 
Albaniją, nutarė niekur jų, ne
išleisti, bet suimti Šveicarijoje, 
suruošti teismą ir išaiškinti. įsi
brovimo.į ambasadą tikslus; Jis 
priėjo išvados, kad yra .pri
spausti prie sienos, todėl ir, rei
kia juos nuginkluoti ir atiduoti 
teismui., '

—‘ Kaip pasaulio biržose pra
eitą savaitę doleris buvo nuver
tintas, taip penktadienį jo vertė 
gerokai pakilo. Reikalą pataisė 
Artimųjų Rytų taikos galimybė.

— Amerikos marinams iš
plaukus iš Libano, žymiai su
stiprėjo dolerio vertė. Vakar 
aukso uncija atpigo $40.

Rugsėjo 11: Jackus, Tatrtė. 
Tarėjis, Daugelė, Kiteinis, Me
deina.

Rugsėjo 12: šv. P. Marijos 
vardo šventė. Diemedis, Maga, 
Raidė, Demikis.

KALENDORfiLIS

Rugsėjo 13: Eugenija, Gįru- 
tė-, Birmantas, Tolminė, Gubas, 
Daurutė. v

Saulė teka 6:26, leidžiat7:08.

Oras debesuotas, gali lyno
ti, šiltas. » v

4 Caspar Weinberger I

Sekr. Caspar Weinberger į 
davė ioattiikcijas generolui 
Ariel Saron apie tai, ko jis 
negali daryti, kol Izraelio 
karo jėgos bus Libane.

Chic2gos Lietuvių šventė, įvykusi rugpjūčio 28 dieną Marquette Parke, Lithuanian 
Piaza Court ir Talman gatvių sank ryžtie. Vadovavo senatorius Frank Savickas, kalbėjo 
Čikagos burmistre Jane Byrne. (Martyno Nagio nuotrauka)

PREZ. MUBARAKAS RUMUNIJOJE 
TARĖSI SU PREZ. CEAUSESCU

SUSTIPRINUS TAIKĄ ARTIMUOSE RYKUOSE, RUMU
NIJA NORI SUSTIPRINTI PREKYBĄ

BUKAREŠTAS, Rumunija. — 
Egipto prezidentas Hosni Mu.-. 
barakas ketvirta die nį nuskrido į 
Budapeštą, kur aerodrome jį sii- 
tiko Rumunijos prezidentas Ni- 
colae Ceausescu.

JAPONAI SUSITARĖ 
DĖL VADOVĖLIŲ

TOKIJO. — Japonijos užsie
nio reikalų ministeris du mėne: 
sius tarėsi su Kinijos ir Pietų- 
Korėjos atstovais dėl mokyklų 
vadovėlių tekstų ir priėjo įsiti
kinimo, kad reikia įvesti tam 

'fSriF pakaitų. \

Japonai savo istorijos' vado
vėliuose labai neteisingai vafcz- 

, . . I4 i x • Idavo buvusią Kiniją ir Pietų Ko-Iki šio meto Egipto sanlyk,,. .mok. 4« pagal 4 te,amų spren-. karo
su Rumunija buvo labai silpni, Į lurtjusios Įsiveržti i Kinija ir;
bet dabar, pasikeitus Artimųjų, Gordon Liddy parašė knygą J Pietų Korėją, šios dvi valstybės 
Rytų padėčiai, tie santykiai tu-, kurjGje aprašoma, kokiu būdu pareikalavo, kad .vadovėliai bu-' 

j prezidentas Niksonas neteko tų pataisyti, nes auginama ne- 
j prezidentūros. G. Liddy tarnavo apykanta prieš.‘ kaiipyniiš ^vėl 

) vėliau pateko nuves prie kafek . d

GORDON LIDDY
TURĖ&^OKĖTI

WASHINGTON, D.C. — Pro
kuratūra įsakė įšaldyti visus 
C. Gordon Liddy pinigus, nesu
moki lūs pagal 4 teismų spren-

rėš /pagerėti. Prez. Mubarakesl 
jaučia, kad prekyba tarp Egipto- 
ir Rumunijos turės padidėti, i jąv policijoj, 6 
Jis patyrė, kad ir pačiai Rūmu- į Baltuosius Rūmus. Jis pateko 
nijai labai rūpi užsienio preky-jį j0|)n Sirica teismą ir atsisakė . .
ba su laisvojo pasaulio kraštais.! atsafcnėti, kaip buvo suruoštas lenkintos ' 
Rumunų prezidentas buvo sa- įsiveržimas į Watergate Demo- j esamu f -
varankiškas, bet jis priėjo įsiti- kratŲ partijos Centro komiteto blų ,nvaz,.jai. Abi valstybes
kinimo, kad su Sovietų Sąjunga 
jokia prekyba neįmanoma. Ru-

ofisus, kur atidaryti seifai ir pa
čiupti dokumentai. Gordon Lid-

sai nepajėgia mokėti už perka- a|SiSakė liudyti teismui. Ta
rnas rumunų prekes.

Rumunai vykusiai pasiprieši
no Sovietų karo jėgoms, neleido Įirtį, kas suorganizavo fsi
• • v j • • i • W _joms įžengti į Rumunija, tai da
bar galės prekiauti su Egiptu ir 
kitais kraštais.

da teisėjas Sirica jam paskyrė
• stiprią bausmę ir pasiryžo iš

siverži
mą į Demokratų partijom centrą.

Gordon Liddy parašė knygą, 
kuri buvo plačiai skaitoma, ir 

j suruošė filmą, kaip buvo pa-
• šalintas prez. Niksonas-. Jis ga- 
Į vo stambias sumas pinigų, bet s
• nArvindrOm m nb ac/m u ir z* i'i’i I*' A

Kinija ir.PįeJu Korėja., ricpa

t rodė tekstus, kuriuose japonų' 
elgesys, smerkiamas, japonams 
iš pradžių nepaliko toks’aiški-’ 
nimas, bei jie nori taikiai sugy
venti su Kinija ir P. Korėja.

— Izraelis galės pasirašyti 
taikos sutartį su Libanu, kai 
atšauks savo karius iš Libano.

CHADAFI TARIASI
SU GEN. JARUZELSKIU

VARŠUVA, Lenkija. — Libi ! nemokėjo mokesčių ir nemokė
jos diktatorius trečiadienį buvojo teismo paskirtos baudos Da-1 
Prahoje, kur kartu su Gustavu j bar visi jo pinigai įšaldyti, kol
Huseku pasirašė draugingumo j sumokės baudas ir uždarbio
sutartį, kokias pasirašo komu-j mokesčius.
nistinės valstybės. Į------------------- -----------

Chadafi penktadienį atskrido1. — Argentinos laivyno minis- 
į Varšuvą, kur jį susitiko gene-jteris adm. Jorge Anaya alsista- 
rolas Vaitiekus Jaruzelskisskaa! lydino. Nauju ministenu pa- 
rolas V. Jaruzelskis. Kaip dikta-: skirtas adm. R. Franco, 
torius Chadafi, taip ir gen. Jaru-! 
zelskis buvo kariškose unifor-j 
mose.

— Irako karo jėgos gerokai 
apšaudė iraniečius kanalo sri
tyje.

— Arabų valstybių dauguma 
nutarė svarstyti; Reagano planą 
Artimųjų Rytų taikai. Arabai G. Shultz patarimas neskubėti 
yra įsi tikinę, kad prezidentas ruošti taikos sutarties su Libanu 
privers izraelitus tartis taikos paveikė izraelitus. Jie nenori 
reikalais. j trauktis Jš Libano.

—JAV Valstybės sekretoriaus

VISI 800 KARIŲ PADĖJO 
IŠKRAUSTYTI PALESTINIEČIUS

JAV PATARIA IZRAELIUI NENAUDOTI PRIE- 
VARTOS NAUJAI SUTARČIAI PASIRAŠYTI

rikiečiai patarė tanką palikti 
siaurame skersgatvyje, o patį 
Arafatą nulydėjo į laivą. Jiems 
svarbu buvo daboti, kad izraeli
tai neužpultu Arafato. Iš Beiru
to uosto Arafatas buvo sutaręs 
plaukti į Graikiją. Jis buvo su
taręs susitikti su Graikijos prem
jeru Papandreou. Vietoj Kipro 
salos, laivas jį turėjo nuvežti 
tiesiai j Pirėjaus postą. Kad iz
raelitai lėktuvais ar karo laivais 
neužpultų Arafato, Amerikos 
karo laivas iš Beiruto nulydėjo • 
Arafatą į Pirėjų. Kada J. Ara
fatą savo globon perėmė grai
kai, JAV karo laivas grįžo j Bei
ruto uostą.

— Man labai malonu praneš
ti, kad mus, marinus, paprastai 
siunčia karo veiksmams, bet šį 
kartą, mss atlikome taikos mi
siją ir išplaukėm,—pranešė ma
rinų pulkininkas, susodinęs vi
sus. atplaukusius marinus.

.Libano vyriausybė buvo nu
ėjusi į “Manitowac” karo laivą 
ir padėkojo JAV marinų vadui, 
visiems marinams, padėjnsiems 
saugiai išvežti iš Libano palesti
niečius. Libano delegacijos 
priešakyje buvo naujai išrink
tas, bet pareigų dar 
Libano prezidentas 
maįel.

Atrodo, kad buvęs
langistų vadas Gemajel pajėgs 
susitarti su visomis libaniečių 
politinėmis grupėmis dėl vie
ningos ir demokratinės Libano 
valdymo sistemos. Musulmonų 
vadai vienas po kito tariasi su 
naujai išrinktu prezidentu, ku
ris jiems tvirtina, kad jis yra 
pasiryžęs prisilaikyti demokra
tinių principų.

Libano vyriausybę pasiekė ži
nia, kad sekretorius G. Shultz 
patarė Izraeliui nenaudoti jėgos 
sutarčiai su Libanu. JAV pripa
žins sutartį, jeigu ji bus laisvai 
■iptarla ir sutaria. JAV sutar
ties nepripažins, jei Izraelis pri
mes savo valia Libanui. €

t
i BEIRUTAS, Libanas. — Va- 
)kar 800 Amerikos marinų iš- 
l plaukė karo laivu “Manitowac”, 
'kad galėtų įsijungti į Vidurže- 

; į mio jūroje esančią 6 ųjų JAV 
! karo flotilę. Prieš |ris savaites 
! į Libaną atplaukė 800 JAV ma

rinų, kad galėtų padėti iškraus
tyti palestiniečius iš vakarų Bei
ruto. Marinai atplaukė į Libaną 

• 30 čiai dienų, bet jie išplaukė
žymiai anksčiau, negu pradžioj 
buvo numatyta.

Beirute dar yra likusių pales
tiniečių. Apskaičiuojama, kad 
ten gali būti iki 2,000 palesti
niečių, turinčių tankus ir kitus 

! sovietinius ginklus, 'bet Ameri
kos diplomatas Philip Ilabib 
paskelbė, kad jis sėkmingai bai
gė savo misiją — išsiuntė pales- 
tinnisčius iš Libano, ir grįžo į 
JAV, kur prezidentas Baltuose 

-Rūmuose jam' paskyrė Laisvės 
pažymėjimą už gerai atliktą su
dėtingą darbą. Libano vyriaqsy: 
bė paskelbė, kad iš Libano iš
siųsti palestiniečiai, kurie akty
viai dalyvavo kovoje prie izrae
litu?, ..tai amerikiečiai atliko sa
vo pareigas ir išplaukė, iš Li 
.bąpb: ' ■ ', '

- Pats svarbia irsiąs amerikiečių 
darbas-buvo' saugoti, kad išva
duotų iš Libano-, palestiniečiai. 
Libano vyriausybė atvehiąvo į 
Beiruto uostą palestiniečius, ( 
Ąmęfilrps kariai prižiiiVėjo, kad 
lie5-^ąriaf- galėtų išyažhioti iŠ 
Beiruto. Amerikos marinai bu- 

įpareigoti saugoti, kad Išveža
mi palestiniečiai nebūtų užpulti 
sužeisti, , sužaloti ar nužudyti 
Izraelitai norėjo, kad amerikie 
čiai tikrintų išvežamų palesti 
niečių sąrašus. Amerikiečiai to 
nedarė, neš niekas jiems nedavė 
paruoštų sąrašų. Izraelitai nore 
jo, kad amerikiečiai atimtų 
ginklus, bet amerikiečiai ir b- 
nedarė. Amerikiečiai dabojo, 
kad į uostą atvežti paleslinie 
čiai saugiai suliptų į laivus ir iš
važiuotų.

Kai Jasir Arafatas, tariama-

neperėmes
Bašir Ge-

Libano fa-

— Rumunija priklauso Var
šuvos pakto valstybėms, bet ji 
savarankiškai tvarko savo teei
ta riją. Ji bus savarankiškesnė, 
kai sustiprins prekybą su Egip- palcstin’ėčių vadas, tanku buvo 
tu ir kitomis šalimis. atlydėtas į Beiruto uostą, ame

— Pznktadienj aukso uncija 
kainavo $112.

— Premjeras Begintas norėtų ,— Maroke vykę pasitari-1 
pravesti Izraelio parlamento! mai apjungė arabus. Jie sutiks ’ 
rinkimus dabar, fies vėliau jis j pripažinti Izraelį, bet Izraelis 
jau nepajėgs laimėti. * j turės baigti visus karus.

— Andrei Sacharovas pasiun-; — Argentinos aviacijos vadas
gen. Lami Dožo atleistas. Jo vie- tė laišką Kanados inžinierių kon- 
ton paskirtas generolas Augusto ferencijai. Jis liečia saugumo ir 
Hughes. taikos klausimus.

'W

- ^4

Amerikos karo laivas ketvirtadienį iš Libano išvežė 800 marinų, 
saugiai išlydėjusių palestiniečius iš Libano.
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KAIP PAČIAM PASIRAŠYTI 
TESTAMENTĄ

Šiuo kartu patiekiame keletą 
paprastų iesumentimu formų 
pavyzdžių v.ėngungiui vyru — 
nibieitei. susituokusiam vyrui, 
ištekėjusiai moteriai.

Nori ir nėra reikalo sekti vie
ną, kitą pavyzdį pažodžiui, ta
čiau šie pavyzdžiai būtų, kaip 
ir kelrodis nusavą testamentą 
pačiam pasidarint. Šie pavyz
džiai taip pat parodyti,kokie yfa 
trys skirtingi testamentai ir 
kaip jie atrodo.

Kiekvieno asmens testamen
tas gali būti daugiau smulkesnio 
pobūdžio ar gali turėti daugiau 
punktų, negti mūsų čia įniro- 
dyti. _

Testamento pradžioje rašoma 
taip:

“Dievo vardu. Amen. Aš, Leo
nas Leonaitis, gyvenantis Chi
cagos mieste, Cook apskrityje, 
būdamas sveiko proto ir atmin
ties, žinodamas šio gyvenimo 
nepastovumą, darau, skelbiu ir. 
deklaruoju savo paskutinę valią 
ir testamentą-

1- mas, aš su o atšaukiu visus 
testamentinius dokumentus, ma
no padarytus ir mano įvykdy
tus.

2- ras, aš šiuo pavedu mano 
testamento vykdytojui apmokė
ti mano skolas ir laidotuvių iš
laidas tuojau po mano mirties, 
kaip tai galima atlikti.

3- čias, aš šiuo duodu, skiriu 
savo Chevrolet© automobilį 
brolvaikiui Vytautui Leonavi
čiui.

4- tas, visą mano nuosavybės 
likutį, kas bebūtų turto ir kūr 
jis bebūtų aš skiriu mano sese
riai Antaninai, gyvenančiai New 
Yorko mieste, N. Y. valstijoje.

5- tas aš šiuo skiriu Vladą Vla- 
daitį būti mano testamento vyk
dytoju.

Liudininkams dalyvaujant ir 
matant aš šiuo pasirašau -

••t’ Leonas Lecma/tžę
19S2 m. rugsėjo 11 diena.”

Po to seka liudininkų pareiš
kimas ir jų parašai:

‘Pasirašyti, paskelbta, kad 
tai yra čia minimo testatoriitiš 
Leono Leonavičiaus paskutinė ėa 
lia ir testamentas yra atliktiš 
mūsų akivaizdoje jam prašant 
ir jam dalyvaujant ir dalyvau
jant mums visiems. Mes čia pa
grasome savb vardus ir pavar
dės, kaip liudihihkai;

J orias Jbntitis, gyv. 2010 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, IL.

Juozas Juozaitis, gyv. 1010 S. 
California Ave., Chicago, IL.

Aleksasandra^ .. Marįošaitis, 
gyy. Troy St. Chicago IL.

Beveik visi testatofiai savo ir 
liudininkų parašus patvirtinti 
paveda vietos notarui,tuo šūstip 
darni testamento originalą.

Daugelis testatorių savo testa
mento originalą pasideda į savo 
Danke turimą saūguhnd dėžutę 
(safety box),o kas pageidauja — 
..estamento originalą gali laiky
ti ir kitoje saugioje vietoje.

Savo testamentą galima rašyti 
ir lietuvių kalba, bet šiamė kra
šte paprastai rasčma dnglti kal
ba, tuo išvengiama vėliau da
ryti vertimą ir jį patvirtinti.

Pranas šul.

P. S. Lietuvių kalba yra išlei-1- 
stas rankvedis, vad.^'Kąįfį^a- 
daromi Testamentar^'^u daxigy- 
pavyzdžių anglų ir lietuvių kal
bomis^ Tą knygą galite gauti 
Naujienų administracijoje ir 
pas autorių.

M. ŠILEIKIS (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)Karvės seklė

sakė, kad iki šiol frfažai paro
dyta protingos taupymo siste
mos, aprūpinant nėpŽšittiriri- 
čiiiš ašrfiėnis.

MŽnbma, kad greitu laiku bus 
padaryti Mėdičaid prodgršrhoš 
reforma.

tee — darbiriifikų ir darbdavių veiksnių tokios rūšies, kurie lie- 
atšto'vd komitetas, kuris jrra čia saugumą, gamybos patobuli- 
įkurtaš behčKiems intėrešąms ’ nimą, rinku išplėtimą įr pan. 
svarstyti ir bŽhdrą veiklą škė-’ Labor Management Relations 
tinti |

Labor-Management Coopera
tion — 1) platesne prasme — 
taikingos derybos tarp unijos ir 
įmonės administracijos, 2) siau
resne prasme — jungtinės Uni

jos globojimas bendro intereso1

TeigfSmi kad Kanadoje dir- LIAUDIES MOTYVAI 
binčfųjų uždarbiai- buvo padi^- 
dMH 12,4^; tuo tarpu JAV-sŠ Varįfo brolelis,

ILLINOIS MEDICAID PROG
RAMA GALI BŪTI REFOR- -

MUOTA

- Surinktieji doumenys teigia, 
kad esamoji Illinois Medcaid 
programai išleidžiama daugiau 
lėšų. Nuo 1973 m. jai padidėjo 
17%, ir dabar išleidžiama $1.6 
bil.

Gub. Thomsono Medicaid pro
gramos štabo narys Mr. Gary 
Skoien šiomis dienomis pa-

DARBO TEISES TERMINŲ 
PAAIŠKINIMAS

Jurisdictidnal Dispute—kon
fliktas tarp darbo unijų dėl tei
sės kontroliuoti tam tikrus dar
bus oėt kuriose pramonės ar 
prekybos šakose, įvykstąs tarp 
giminingų unijų su centrine uni
jų organizacija. Šis terminas 
vartojamas dėl konkurencinių 
ginčų tarp unijų dėl teisės at
stovauti tam tikrą grupę dar
bininkų.

Kickback — kai darbininkas - departamentas iki šiol neprišta- 
moka tam tikrą dalį uždarbio 
kompanijos arba unijos atstovui 
privačiai susitaręs, kad gautų 
darbą arba išlaikytų turimą 
darbą fabrike.

Labor Force — bendras skai
čius darbininkų, kuris yra kom
panijos samdomas ir apmoka
mas.

Labor-Management Comihit-

Act of 1947 — federalinis įstaty
mas, kuris tarp kitų dalykų pa
pildo ar pakeičia National La
bor Relation Act,reguliuoja tam 
tikrus unijų veiksmus, leidžia 
užvesti nuostolių bylas ir kt.
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Kanadoje padidėjo bedarbių 

skaičius. Liepoš mėn. nėdarbos 
pakilo iki41,1%; šiuo metu ne
darbo kompensacijas gauna 1,- 
386,000. 1981 m. bedarbių buvo 
visoje Kanadoje tik 835,935.

Toronto rajono Socialinių 
Reikalų Taryba skelbia savo 
studijas. Pagal tos tarybos pas
kelbtus davinius Kanadoje esą 
2,314,000 bedarbių.

Magd. š-nė

Bari tėtušis,
Bara motušė,

Išmėtinėji, pyksta mergužė.
Dieve, hi mario!
Ką gi jis mano?

Knygon įknibęs sėdi ir sėdi.
Arba ve lapą ’
Braižo iniepa^j .

Valgyti diefią Idaf ^nesigėdi
Vienas tik smerkia,
Kitas gi verkia —

Dvasišką stoną,girdi,jis peikia
Vien tik mergužė,

NEDARBUI DIDĖĖJANT

Chicagojė, š. m. rugsėjo 6 d. 
prie Walgreen krautuvės, Full- 
lerton xir Greenview gatvių, 
lange buvo iškabintas skelbimas, 
kad čia reikalinga 15 — 20 dar
bininkų. Iki 2:30 vai. p. p. prie 
krautuvės šalygatvyjė susirin
ko 400 jaunų bedarbių, norinčių 
užpildyti aplikacijas darbui 
gautL

Krautuvės vedėjas reporte
riam pasakė: ‘‘Mūšų kompanija 
skelbimo į laikraščius neįdėjo', 
kad ieškome 20 darbininkų, o 

i pašiteiikihbme skelbimu lange, 
1 ko rezultate — susirinko 4000' 

bedarbių..”

Tyliai | iuž| kužda ;-Nėreikia...
Skirkis kas tinka,

—Bėt hėpritiifka
Dievą pamesti!”...mielai ji prašo. 
Išmetinėja.
įkalbinėja —

Steko, tik mete knygose rašo! 
Oi aš bernelis/
Vargo brolelis,

Barniai,rūgonės-mano dalužė... 
Bara tėtušis,
Verkia matuše,

Išmetinėja, pyksta mergužė. 
v?ifi tik dainužės, 
Mūzos dainužės,

Mano svajriėj sparnus augina;

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Tėvus mergužę—
Ruiman visumo skristi mašina!

Klajūnas
(Jaunimo Sapnai)’

Social Security apgavikai 
pasislėpė nuo teismo

trūksta svarbių kanceliuotų če
kių byloms vesti.

' Praeitą mėnesį federalinės vai 
dinės įstaigos apskaičiavo, kad 
iš viso fėd. administracija nete
ko $60 milijonų, nes Soc. See. 
čekiai buvo siunčiami per išti- 
,sus 15 metų 8,0000 mirusiems 
žmonėms.

Dabar paaiškėjo, kad minimi 
Soc. See. čekiai sukrauti Wa- 
shingtono sandeliuose ir sunku 
juos atrasti.

Vienas Gen. prokuratūros in
spektorius pasakė, kad čia vei
kia didele biurokratija,sudaran
ti akmeninę sieną Š. Š. čekiams 
surasti, kas ir sudaro kliūtį 
teisingumui įgyvendinti.

Tuo reikalu plačiau ziūr. 8.24 
Sun-Time.

Daugelis apgavikų, kurie iš
keitė milijonus dolerių su Soc. 
See. adminsitracijos išrašytais 
mirusiųjų žmonių čekiais, nuo 
kriminalinės bausmės pasislėpė.

Iš tikrųjų šio krašto Treasure 

tė svarbiausių įrodymų, tai yrą I 
iškeistus čekius prokuratūrai.

Gen. prokuratūros valdinin
kai, o taip pat JAV vyr. proku
roras susirūpinę, nes sunku 
jiems surinkti kaltinamuosius 
duomenis.

Patirta, kad jau yra užvesta 
30 tokių bylų vien tik Chica
gos apygardoje. Ieškiniai siekia 
S750,000, kuriuos pagal Soc. See: 
čekius iškeitė mirusiųjų gimi
nės. Tie asmenys Generalinio 
prokuroro įstaigos patraukti at
sakomybėn. Gen. prokuriras D. 
Webb pareiškė, kad jiems dar

Pr. Petitas

Chicagos miesto kultūrinių t. y., nuo 3-cios valandos 
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.

Autobusų judėjimas iš Michi
gan Avenue ir Adams Street 
prasideda 11 vai. ryto ir tęsiasi

** 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 :suau£usieins $1.40, 
o va’kams (nuo 7 ligi 11 riietų), 
invalidams ir pensininkams tik 
70 centų. . . r

Tokie bilietai galioja 24 va!., tik 7.1/?.

kiek-
3 vai. 
galima

vienos dienos ryto, ligi 
ryto kitos dienos. Juos 
įsigyti kiekviename autobuse ir 
tik sekmadieniais arba švenčių 
dienomis. Jie galioja visomis 
kryptimis važinėti všą deną tiek 
CTA autobusais, tiek ir trauki
nėliais.

KANADOJE DIDESNĖ 
INFLIACIJA, NEGU JAV-SE

Spaudos pranešimu. Kanadoje 
infliacija paskutiniu 
sumažėjusi iki 19.8^, 
jama, kad sakančiais 
tlačlfa būsiati

Prez. R. Reigano laikais JAV- 
šė rietimė nlHačija siekianti

laiku esą 
Pranašaii- 
metais ih-

Šuns lojimas — kenkia buto 
nuomos sutarčai

KL Aš tame pačiame aparta
mente gyvenu jau 8 metus, šiais 
metais apart, savininkas siidp 
atnaujinti nuomos sutartį (šu. 
nuomos pakėlimu) kitiems mė- 
tams, pradedant spalio mėn. 1 H. 
Tačiau, nauja nuomos sutartis 
sako, kad ji būsianti pagrįsta 
mėnesiniu pagrindu, vad. aš tu
rėsiu mokėti kiekieną mėnesį 
(month-to-month). Kai aš už
klausia apart, savininko agento, 
kodėl tokiu mėn. pagrindu, bėt 
ne metine sutartimi? Jie atsakė, 
kad kitų butų nuomininkai skdn 
ažiasi, kad mano šuva naktimis 
Ijąs. Mano šuvo yra išprusintas; 
šuva tik tada naktį pradeda loti, 
kai apartamento kolidoriuje kas 
nors vaikščioja.

Paaškinkitė, ką tai reiškia va
dinama “month-to-month” nuo
mos sutartis? Kaip aš galiu ap
sisaugoti, ' kad kol surasiu butą 
iš dabar nuomojamo buto ne
būčiau iškraustytas su daiktais 
į gatvę? Kaip aš galiu atgauti 
vadinamą “year-to-year” nuo
mos sutartį, kurią aš anksčiau 
turėjau?

Susirūpinęs nuomininksa St.
ATS. Vadinamoji “month-to- 

mdnth” buto sutartis reiš
kia, kad tamsta ar apart, savi- 
vinRas gali buto nuomos sutartį 
bet kurį mėnesį nutraukti, duo
damas 30 dienų iš anksto prane
šimą (vad. notą). Tokia sutartis 
savininkui duoda teisę kelti kas 
mėnesį nuomos mokst., jei jis 
tą panorės padaryti.

Tokia mėii. sutartimi jūs pė-. 
tenkatė į neapsaugotą būklę. Sa 
viriinkas turi t#isę tii įSdaryti, 
nės jūsų štrfiieš fojithaš fra to 
priežastis.

Vienintelis kelias, ferfi jūs su 
daiktais neatšidurtumetė gai-

ŠKOTŲ EKONOMIJA

Škotas įsirašė į teniso klubą. 
Prievaizdas pasakė, kad kiek
vienas klubo narys į savo ka
muoliukus turi įrašyti savo var
dą, pavardę. Škotas paprašė įra
šyti dar daugiau:

— Beje, dar prirašykite, kad 
delikatesų krautuvės savinin-delikatesu krautuvės 
kas.

Prievaizda mielai ir 
darė.

— Beje, kadangi dar 
liuke daug vietos yra,—kreipėsi 
škotas į prievaizdą, — įrašykite, 
kad atidaryta nuo 8 iki 19 va
landos kasdien!

* ♦ *

MUZIKALUMAS

tai pa-

kamuo-

J

— Si vakarą mūsų cfioras tu
rės vaisęs.* Viėnas geradarys at- 

mums degtinės ir vyno, 
pirma turėsime rerpbti-

siuntė
Tačiau 
ciją.

— O kam reikalinga toji repe
ticija? C 
repeticijos!

* * * • J

Advokatas į savo klfėritą:
— ISfestyk man visą rėfkalą 

aiškiu. Ai jį vėįiiu pats supai- 
niosiū. *

Gerti juk visi moka be

keiskite šią buto sitartj. Mės

patariame jums su savininku 
sudarykite metinę nuomos su
tartį, atsisakant Anuo savo 
šuns nakties
rhėtū Jis nelot^.

Cbbd ^altk Habits} Be gilti Earlys Gari x

Adil Years to Liiėš of Ydhr Gkiltireft z

it Heart Fnndsupporti -!
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communities through February, 
research. education and cothm
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' Antrojo pasaulinio karo metu 
Lietuvoje buvo plačiai Ssntys- 
tęą pries vokiečių okupaciją nu
kreiptas pogrindis,- kuriam va
dovavo Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas (VLIKas). 
Ta organizacija turėjo ryšį su 
Latvijos ir’fįstijos išlaisvinimo 
sąjūdžiais. . / ; -

• 1914 m. sausio ir balandžio 
mėn. Rygoje įvyko Baltijos 
kraštų rezistencinių organizaci
jų slapti pasitarimai; Deja, po to 
kai Taline buvo suimtas Vjpiįto 
kurjeris, Gestapo susekė "Balti
jos kraštų laisvės sąjūdžio cent
rus. 1944 m. balandžio 30 d. vo
kiečiai Kaune ir Vilniuje pra
dėjo šutnįmėti VLIKo narius, 
bendradarbius ir šiaip lietuvių 
inteligentiją.'1 Suimtieji daugu
moje buVo išsiųsti į Slulthofo ir 
Landsbergo koncentracijos slo- 
vyklas,. buv. šiaurės^ Vokietijoje.

Stųtthofo stovykloje tarp kitų 
lietuvių buvo rašytojas Balys 
Sruoga ir visuomenės veikėjas 
kųn. Stasys Yla. Abu išėję iš 
stovyklos aprašė pergyvenimus 
ir išvardijo stovykloje buvusius 
kitus lietuvius. Balys Sruoga tai 
aprašė atsiminimų knygoj “Die
vų miškas”, o kun. Stasys Yla 
rt-r knygoje:“Žmonės ir žvėrys^’, 
r Ligšiol mažiau buyo žinoma 
apie kalėjusius Laridsbęrgo ka- 
čete, :Pats Landsbergo miestelis 
yra aprašytas Lietuvių Enciklo
pedijoje. -Tep,. pasakyta (NIV t.

•' Landsberg an der .Warthe, 
lenkiškai GorzoWf Wielko'pdlskn, 
Rytų Vokietijos, mįegfelis prie 
Vartos (Oderitf): riįjėš/, į frytas 
lino Kuestrino; apie 20 tūkstan
čių gyyentoj-ų, ;m. ibuyo- 
48.000. 1945 m. užimtas lenkų. 
; Landsbergį kalėjime nuo 
1944 m. vašarpš iki 1945 m? va: 
įario mėn. buvo nacių kalinama 
20 lietuvių pogrindžio . :(dau- 
gįaušią^ViJKo^ veikėjų, iš ku
ri
nio metu mirė. •
.i- Tikrtiek. biriko enciklbpedijbj ė. 
Bet dabar Lenkijos lietuvių žur
nalas Aušra (Nr.; 1,. 1982) pa
skelbė “Lietuviu kultūros pa- 
minklų Lenki joje, apsaugos/ ko: 
misijos” pranešimą, kuriame 
apie Landsberga kącetą ;yra .pa
rašyta žymiai daugiau. Žurnale 
sakomai’.- . .
; — O štai ir naujausio radinio 

istorija. Ji liečia lietuvių mar
tirologiją II pasaulinio karo įlie
tais hitlerįnįuoąe lėonclageriųo-

polski ir tenykštis Visuomeninis 
kovos ir kančių paminklų apsau
gos komitetas (Spoleczny Ko- 
mitet Ochrony Pomnikow Wal- 
ki i Męczenstwa).

V. Žemkalnio laiško pabaigo
je užuomina, asmeniško prašy
mo forma, kad norėtų gauti at
minčiai keturias Gožovo nuo
traukas: geležinkelio stoties^ 
kalėjimo, I. G. Farben įmonės.ir 
kapinių. Prie prašymo paaiški
nimas, kari’ 1944-1945 metais 
kaipo pogrindininkui teko būti 
ir pasidarbuoti tuomstiniame 
Landsberg W. (dabar Gorzow 
VVlpk.į. Pobūvio tikslas ir už
davinys: padėti kalintai Lands- 
berge lietuvių grupei, tame tar
pe savo penkiolikinečiui sūnui 
Gabrieliui. Toliau: situacinis 
planas minėtoms vietoms Gožo-' 
ve paieškoti (buvusiame Lands
berg) W — Teko išgyventi ne 
vieną dramtišką nuotykį, — 
prasitaria V. Žemkalnis. — Tą 
laikotarpį esu smulkiai aprašęs 
apsakyme “1914-1945”. * J

Žaibas, trenksmas! Eureka! Ir 
liūdna pastaba, kad taip gali tik 
pas lietuvius, tik Lietuvoje atsi
likti — toks faktas! Ir niekas 
plačiau apie tai nežino! Tiesa, 

’ faktas aprašytas, bet palieka tik 
rankraštyje pas fakto veikėją ir i 
liudininką. Tas netelpa galvoje į 
Lenkijos piliečiui,-juoba Lenki- pOs 20 dieną, bet tarybinės avia- 
jos lietuviui netelpa galvoje ir cijos bombardavimo metu dingo 
sąžinėje Lenkijoje toks faktas bylos dokumntai ir teismas bu- 
būtų jau dešimt kartų visur J y0 atidėtas 1945 m. vasario, 15 
publikuotas. Taigi eina tučtuo- dienai ir turėjo įvykti Berlyne^ 
jau kaitas irfikąrštligiškas pra
šymas arch, V. Žemkalniui į Vil- 

‘nių.’Jr tuojau eina raštas mūsų 
lenkiškiesiems bendradarbiams 
Gožove. :Iš ten skubus atsaky
mas: kad Lendsberg W 1945 
metąis buvo karo veiksmų labai 
išgriautas,:nebeliko kalėjimo se
name vienuolyne, kapinės labai 
Užaugi/df'visai pertvarkytos, iš
liko tik buvusios I. G. Farben

Rako vasarvietės miškas ir ežeras.

to žmonėms. Lietuvių inteligen
tija buvo nusikaltusi priešui, 
tik jau ne valstybės išdavimu, o 
savo pasipriešinimu žiauriam 
okupantui, savo veikla^-sužlug- 

i džius'a hitlerininkų planus su- 
- mobilizuoti lietuvius į vokiškus 

dalinius. Lietuviai buvo, ir yra 
nusikaltę meile savo kraštui, iš
tikimumu savo tautos reikalui, 
jautrumu tautiniam orumui, 
lietuviams prideramai moralei.

Bylos sprendimas buvo nu
matytas Tilžėje 1944 metų lie-

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

rių studen^ 'W yKšilą įmpnės dalfe, Tame pagrindiniai 
vartai, kad daromi pastangų 
rasti -prašomas nuotraukas kur I 
nors archyvuose.

J i
Atėję ir archit. V. Žemkalnio 

atsakymas su lietuviškojo fakto 
Gorzove VLkp, (b u v usiame 
Landsberg W) aprašymu. Turi
me po Stutthpfo. antjrą mums ži
nomą lietuvių martirologijos 
vieta hitlęriniuosė konclage- 
rriiosė ir kalėjimuose — dabar 
esamą - Lenkij os Liaudies Res
publikos ribose.

27 lietuviu, inteligentai, >kąip 
pOgriOdminkai^ "buvo :lurbūt su
imti prieš pat Raudonosios Ar
mijos didįjį puoliriią 1944 įnetu 
birželio mėnesį. Visi buvo apkal
tinti “Hochyerrat’u’V — valsty
bės išdavimu. Keistas kaltini
mas karo metais okupuoto kraš- .

tįerg. (dabartinis. Go,rzow Wiel- 
kopolski)/ pranešė' it žinių pa- 
t&kė archit.'Vytautas Žemkalnis 
is Vilniaus. Bendradarbiauja, 
paieškant žinių ir pėdsakų Gb- 
žpve: redaktorius Zenou -Nowo-

4 - z .J % t
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Ir vėl: per Berlyno bombardavi
mą 1945 m. vasario 3 dieną din
go atkuriama byia^Jx jos pakar
totinas atnaujinimas pareikala
vo naujo termino '^t^iyo^kKįCr- 
ta užbaigti bylą 
metų birželio 15 \4‘ta^
čiau” — rašo V. Ž. —'■ “ją užbai
gė Amerikos kariuomenė, už
ėmusi Bayreutt’ą;1945 m. balan
džio 13 dieną. Kaliniai buvo iš 
laisvinti”. ( ' '

(Bus dalgiau) 
(Iš Europos Lielų»S

(Tęsinys)

tvarkai. Aišku, kad panagūs gai
valai turi neapkęsti tikrųjų pa
triotų ir gerų piliečių, ypatin
gai organizuotų, kaip šauliai.

Taip išties ir buvo. Ypatingai 
santykiai pasidarė aštūs pasku
tiniu laiku, kad Vietos šauliai, 
nepaklausę lenkiškai , bolševi- 
stinių provokatorių, nutarė ne^ 
dalyvauja priešvalstybiniame ge 
ležinkelinihkų streike. Pedvie- 
čių agentai sumanė pasinaudoti 
tuo pykčiu ir su pirma proga pa
daryti vietos šaulių z žudynes. 
Gera proga atsirado per šaulių 
šventę. Nieko neįtardami, vie
tos minėtų būrių šauliai, aprin
ko savo šventei gražų Pajesės 
piliakalnį (Napoleono kalną), 
netoli nelemto Aleksoto, nenu
jausdami blogo, šventės progra
ma vystėsi švelniai, gražiai, nors 
šaulių buvo nedaug, iš viso apie 
šimtinę. Bet publikos buvo pri
sirinkę tiek, kiek dar nė viena 
gegužinė Kaune nėra sutrauku- 
si.Buvo mažiausia ten apie 3,000 
žmonių.

Bufetas buvo be lašų alkoho-
būriu, tautos auklėjimo židiniu, Į ]inių gėralų, šaulių viena grau- 
tautos gyvybės ir tautinės kū-; dinė atliko'paradą. Buvo atlik- 

ta keli sporto numeriai, griežė 
gražiai Kauno 'būrio dūdų or
kestras, ugnies laužai ir raketos 
švietė linksmiems žaislams...

Keista buvo tik, kad nei iš šio, 
nei iš to pradėjo pribūti kokios 
tai paniūrios lenkiškai ir rusiš
kai kalbančios ‘vyrų minios, ku- 
rių tarpe dauguma buvo girtų. Jimai anksčiau, atsiųsdami $10 
Jų tarpe buvo ir kareivių rū- registracijai. Parodai;. įgalima 
buose. šauliams norint girtus siūlyti iki 10 darbų, iki rugsė- 
pašalinti, įvyko porą .incidentų. 
Po dvylikos nakčia staiga vis
kas sujudo. Atvykėliai, gavę 
provokatorių signalą, puolė plė
šti šaulių ženklus ir mušti. Pa
sigirdo komandos lenkų ir rusų 
kalba: “Apsupti šaulius. Nema

stų Be žinios dingę du šauliai, 
kurių likimas iki šiol nėra išu š- 
kintas;

Ar šiaip, ar taip, mūsų priešu, 
ninkai dirbo išsijuosę, besistenjfj 
darni dėl šio įvykio skub'ai ap< 
šmeižti šaulius, įrodyti, būk jie 
patys nei iš šio n<*i iš to pirmi" 
puolė ant nekaltos tūkstantinės 
minios, kuri buvo atvykusi sve- 
čiuosna nežinia ko, lyg ir staiga 
užsidegusi iki šiol nebūta Šaulių 
meile.

Jau tų šmeižtų atgarsiai pa
siekė kai kurių neatsargių re
dakcijų laikraščius.

Piliečiai, būkit atsargūs, ne
pasiduokit provokacijai’Šaulys”.. 
(Trimitas, 1922 m. liepos mėn. 1 
d, Nr. 25, p.p. 12-13),.

(Bus daugiau)

ra- 
bū.

Ir kitokiais būdais Pūtvis 
gino kad kivekvienas šaulių 
rys taptų pavyzdingųjų šaulių

Lietuvių dailininkų, 
žiniai

Bendroji Lietuvių Dailės Pa
roda šiais metais bus atidaryta 
spalio 1 d. Čiurlionio Galerijo
je, Ine., 4038 Archer’Ave., Chi
cago, Ill. 60632. Bus skiriamos 
premijos: dail. M. šileikio 
($750) — už tapyba ar’ skulp
tūrą, Čiurlionio Galerijos,' Ine 
($500) — už kūrinį bet kurios 
technikos ir dail. T. Petraičio 
($250) už akvarelę ar grafiką*

Nyrintieji parodote dalyvauti 
dailininkai atsiliepia laiškais .ga- ! • * _ 1 y • _ _ a f- 1 — • CH A

rybes aukuru.
Deja, gražiai pradėtąją sąjun

gos reformą nutraukė skaudūs 
Napoleono kalno ir su tuo susi
ję kiti įvykiai, kurie pasibaigė 
Vlado Pūtvio pasitraukimu iš 
Sąjungos vadovygės. \ I

Apie Napoleono kalno įvykį 
liepos mėnesio 1 dieną išėju-] 
šiam numeryje tilpo “šaulio” j 
slapyyarde pasirašyta korespon-, 
dencija, atspausdinta skyriuje, 
“Iš Šaulių gyvenimo”, kurią čia 
cituoju ištisai:

CtKaunas. Baisus įvykis. Joni
nių naktį iš birželio 23 į 24 die-j 
.ną,/ Šaulių Šventę rengė susi- 
^ėję Kauno^leksono ir A. Pa
nemunės būnu šauliai. Mūsų! han juos.,? Krito šūviai. Didelė 
šviesi šventė;* Kaune pasibaigė! plėšikų dalis puolė į tą Vietą, 
baisia nelaime. ] kur buvo sustatyta šaulių šau

tuvai ir vėliavos. Nors šauliai 
buvo išsisklaidę publikoje, bet 
rikių dalis tuo tarpu suskubo 
susiburti į eilę ir' pagavo šautu
vus, bet atsilaikyti ’'negalėjo, 
kadangi jiems paradui, atlikti 
nebuvo išduota šovinių ir rikių 
buvo tik kelios dešimtys. Tuo 
tarpu puolikų, kiek galima bu-

šautiki- tari vienas' kita ar< pa- 
ųkųti ir tikėti j Šviesesnį 
“Išbarstyti visuose plačioj ĖigA 
tųvos kampeliuose, ieškpKinąe 
atramos'mūsų brolijoje... :Tū$ė-p. Jau nuo seno Kauno priemies- 
kjme laimėjimą, ^es^ LietpVps^ 
.Herkūlės pabudo'’rir- nenurims 
iki neišvalys viso mėšlo iš savo

-tėvynės.” į(II, 212),

-čių atmatos, susivienijusios su 
vietos bolševikuojančiais, kur
stomos lenkų provokatorų, sten
giasi kelti maišatį ir kliudyti

Aleksas Ambrose,

k ė CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, ,. , >
paruošė, jsuti^rkė. ir išspausdino geriausią

‘ : Chicagos* lietuvių istoriją
(1869 į- 1959 metai).
* 664 psl., vardynas.

7 1; Minkšti viršeliai. Kaina 515.
‘ ' Persiuntimas — $1. .*,***•' <1« J > ■ ‘

•’ 1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

I -

I - t r i zF
Inž. LIŪDAS MIKSYS, 

50 metg studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion suaėjo 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.

jLdna ?25. Kieti virldi*!. Paltas J2.

fl NAUJIENOS
|J| 4 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

vo spėti nakties tamsoje, buvo 
virš tūkstančio. ;

Įvyko susirėmimas. Šauliams 
pavyko neleisti savęs apsupti,-ir 
prasimušus per puolikų minias, 
pavyko laimingai išnešti šaulių 
vėliavą. Susirėmime nukentėju
sių iš abiejų pusių skaičius dar 
nenustatytas. Yra keletą sužei-

jo 1 d. atsiunčiant kurinių 
skaidres ar fotografijas. Čika
gos ir apylinkės dailininkai 
gali pristatyti pačius kūrinius

Priimtų parodai darbų juo
da-balta fotografijos, tinkamos 
katalogui ir spaudai, atsiunčia
mos nei‘vėliau rugsėjo’ 15 d 
Darbai parodai -pristatomi ne 
vėliau rugsėjd 27 d. Vėliau at
siųsti kūriniai parodoje nebus 
išstatyti.

Premijuoti kūriniai paliekami 
^fėno Kūrinių Fonde, Nepri
klausomai Lietuvai... ‘Kūriniai 
pristatomi* ir. grąžinami savi
ninkų sąskaita.

, Jury Komisija bus paskelbta 
vėliau.

Lietuviai dailininkai, • daly
vaukite kūrybos.. Varžybose I 
“Siekite ten, kur vyzdys nepa
siekia, . iaužkitė tai,; ko protas 
nepajėgiai”

Čiurlionio Galerijai lite.

— Girtas išsimiegos, o kvailas 
niekuomet. "J / ,

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir - makalų* 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vines.’ 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Stanio*,'/ 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V»“ 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis tf* 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubou, A. RŪkštelės Ir JL Varna*' 
kūrybos paveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir to-, 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų, 
iventes jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-’ 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraty-;
tos Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite-, 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už 32. ,

įdomiai parašyto studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni fc 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys fliuatruotai nuotraukom!*, pabaigoje duodama 
vitov&rdžių pavadinimai Ir jų vertiniai | vokidHų kalbą- EahaJ 
naudingoje 535 pust knygoje yra Rytprūsių iamėlapia. Kalną TA, •

< KĄ EAUM1S E1M1, ralytojoa Petronėlė* Orintaitėa atti* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprflL Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 33. .

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M ' 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po®» 
sija. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui Žmogau* teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

> SATTRINfS NOVELAS, M. Eoečenko kūryba, 7. Vahid* 
vertimas. >06 p*L knygoje yrs 40 sąmojingų novelių. Kaina CX

Knygoi ga&nunot Naujienose, ITfeS So. H&Metf St* Odcftfo,
IB )NM. ptMkMBl putt!, frtMQ Mot (MtvnM ■Mfamfc
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Antanas Rakštelė Gubos

toje ir jų esą mažiau, negu 
’ menų,

reikėtų mums daryti tam proce- < čiams ar lenkams, bet tada, iš- 
sui sulaikyti ar bent jį pristab-’ viję rusus, jie atsisės jų vieton, 
dyti. štai kuo reikia susirūpinti, į Tuo ir galime baigti visas dis- 
bet nesižvalgyti į mėnulį ar Ką- ■ fcusijąs. < 
raliaučių!

Ekonominiai ir geopoli- 
tiniai samprotavimai

Lietuvai Karaliaučius

: per Nemuną.
* Jau esu rašęs, kad mes netu
rime savo žmonių pakeisti tuos 
780.000 rusų, nei milžiniško ka
pitalo, kurio reikėtų sovietų su- 

ar- ' griautam Rytprūsių ūkiui atsta-
gruzįnų ar moldavų. Tai tyti. Nei, galėsime mes tuos ru-

• liūdnas faktas, bet demografai • sus iš Rytprūsių gražiuoju ar 
ir geopolitikai turi su tuo skai-- piktuoju išvaryti, nei pajėgtu-

ir
m. nukrito iki 5,7: gimi-

Šie žodžiai įrašyti Baigminio Helsinkio akto gimta
jame pranešime. Tai yra oficialus ne tik Valstybės de
partamento bet ir Kongreso sudarytos bendros komisijos, 
kurią sudaro Atstovų Rūmų nariai ir senatoriai, pareiš
kimas. Baigminį Aktą pasirašė, kaip’ žinome, prezidentas 
Gerald Fordas, jį vykdė prezidentas Jimmy Carteris, o 
dabar nutarimai skelbiami prezidento R. Reagano vado
vaujamo Valstybės departamento. Baigminis Helsinkio 
Aktas yra priimtas ne tiktai respublikonų, bet ir demo
kratų. Jis tapo įstatymu visiems šio krašto piliečiams ir 
išrinktiems pareigūnams.

Verta prisiminti, kad Bronius Kviklys apie JAV už
sienio politiką nieko nenusimanančius marijonus vedžio
jo už nosies ir paskelbė, kad ne tiktai tuometinis prezi
dentas Fordas, bet ir popiežiaus atstovas Casseroli par
davė Lietuvą Sovietų Sąjungai už Judo grašius.

Kviklys buvo Įtikinęs visus tuometinius Draugo re-, 
daktorius, kad Judo grašiai ėjo iš rankų Į rankas, bet kai £ 
Naujienos paprašė pasakyti, kas tuos. Judo grašius mo
kėjo ir kas juos gavo, tai ne tiktai Kviklys, bet ir visi 
Draugo redaktoriai tylėjo apie šį biaurų kaltinimą. Tada 
buvo niekinamas ir dr. Kazys Bobelis^ tuometinis Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, už tai, kad jis su
prato tarptautinės politikos pakaitas ir ryžosi ginti pa
vergtos Lietuvos teises naujai formuluotais principais.

Tuo metu daugelis patikėjo Kviklio skelbama brež
nevine politika, bet šiandien daugelis jau nebetiki Judo 
grašių ėjimu -iš rankų į rankas, ir pamatė, kad pavergtą 
Lietuvą reikia ginti visada ir visose tarptautinėse po
zicijose.

Daugelis lietuvių atidžiai seka Helsinkio Baigminio 
akto paskelbtus principus, bando patekti Į Helsinkio ko
misijas ir pasirodyti greta Amerikos pareigūnų, kurie 
pastatė Sovietų Sąjungai slidžias kilpas, iš kurių pats 
Brežnevas ir kiti pareigūnai nepajėgia atsipalaiduoti.

Turėtume džiaugtis, kad didokas lietuvių skaičius 
pakeitė savo nuomonę apie Amerikos pareigūnus, paruo
šusius Helsinkio Baigminį, aktą, bet iki šio meto nei 
Kviklys, nei kiti Draugo redaktoriai neprisipažino prie 
didelės klaidos ir riėatsiprašė buvusio prezidento G. Fordo 
ir dabartinio Vatikano užsienio reikalų ministerio kard.’ 
Casseroli. Turėtų atsiprašyti ir gerokai apšmeižto dr. 
Kazio Bobelio. Teisybė, dabar kartais jau paminimas 
Drauge jo vardas ir vedamas darbas, bet apie atsipra
šymą nieko nematyti. > į

Naujienos netikėjo, kad kas nors būtų galėjęs pa
pirkti Amerikos prezidentus arba aukštus popiežiaus pa
sirinktus pareigūnus. Naujienos buvo Įsitikinusios, kad 
Helsinkio Baigminiame akte nebuvo galimybės parduoti 
Lietuvą, Latviją ar Estiją. Naujienos prašė Kviklį ir 
juo tikinčius pasekėjus paskelbti bent vieną Įrodymą," kad 
prez. Fordas ir kard. Casseroli būtų pasinaudoję Judo 
grašiais. Kviklys to nepadarė. Tada Naujienos-paskelbę 
kad Kviklys lietuvių tarpe veda brežnevinę politiką.

Nuo tos dienos Kviklio šalininkai nukreipė visą savo 
sunkiąją artileriją prieš Naujienas. Naujienos jiems 
tapo didžiausiu priešu. Prieš Naujienas vartoja visus 
kovos metodus vien už tai, kad pareikalavo Įrodymo apie 
Judo grašius. Ta kova prieš Naujienas ir šiandien ve
dama. Vienu klausimu šiek tiek aprimsta, bet netrukus 
ji ir vėl užkuriama. Būtų padoru viešai atsiprašyti bu v. 
prezidento Fordo, kard. Casseroli, dr. K. Bobelio, bet taip 
pat visuomeniniam lietuviškam gyvenimui būtų sveika, 
jeigu atsiprašytų Naujienų už paskelbtus šmeižtus ir su
stabdytų nedorą melų kampaniją prieš teisybę skelbianti 
ir tiesos siekiantį lietuvišką dienraštį.

Dr. JONAS BALYS

IMPERIALIZMO LIGA
LIETUVIŠKO IMPERIALISTO NUSIPAISTYMAS

(Tęsinys)
Tragiška demografinė
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JAV nepripažįsta Lietuvos įjungimo 
į Sovietų Sąjungą

Šiomis dienomis atspausdintas pusmetinis Valstybės 
departamento pranešimas apie Baigminio Helsinkio Akto 
vykdymą. Į šį laikotarpį įeina Madride sušauktos Helsin
kio konferencijos posėdžių eiga, apimanti pasitarimus 
nuo 1981 metų gruodžio 1 dienos iki 1982 metų gegužės 
31 dienos. 

J

Kaip žinoma, JAV komisijai vadovauja Kongreso at
stovas Dante B. Fascell. JAV Kongresas yra sudaręs 
specialią Europos saugumo ir bendradarbiavimo komi
siją, kuri pradėjo Madrido konferenciją 1981 metais, bet 
iki šio meto dar nebaigė, svarbiausiu klausimų aptarti.

Paskutiniais 6. mėnesiais buvo paliesta gana daug 
svarbių tarptautinių, problemų. Tie klausimai liečia gana 
svarbius Europos saugumo ir bendradarbiavimo klausi
mus. Komisija praleido daug laiko formaliems klausi
mams aptarti, bet vis dėlto priėjo nutarimo išklausyti 
pačius svarbiausius Europos saugumo klausimus. Kai 
buvo svarstoma Europos valstybių Antros kraitelės tarp
valstybiniai principai, tai pranešimus padarė šios vals
tybės: Bulgarija, Čekoslovakija, Demokratinė Vokietijos 
Respublika, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Sovietų Są
junga. Prie aštuntojo principo, .liečiančio tautų pagrin
dines teises ir apsisprendimo klausimus, šitaip pasakyta: 

“Aštuntasis principas patvirtina visų tautų vie
nodą teisę laisvai nuspręsti savo politinį statusą ir 
laisvai vykdyti savo politinį, visuomeninį ir kultū
rinį darbą be jokios pašalinės intervencijos. Šio prin
cipo laužymas niekais paverčia visą Baigminį aktą. 
Paprastų piliečių pageidavimai, aišku, labai sunku 
nustatyti tose valstybėse, kuriose bijoma politinės 
opozicijos ir kurios varžo teisę laisvai pareikšti savo 
nuomonę. Ryšium su Aštuntuoju principu, Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir toliau nepripažįsta prievar
tinio ir neteisėto Latvijos, Lietuvos ir Estijos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. Tautiškumo pasireiškimai 
Pabaltijo valstybėse, kaip tai bus nurodyta kitose 
šio pranešimo vietose, yra smarkiai Sovietų valdžios 
persekiojami”. (Baigminio akto vykdymas. 18 psl.)

Užsimovė ant ausų kepurę, užsimetė pasku
bomis ant pečių kailinius ir, trinktelėjęs durimis, 
išspruko Grigas iš pirkios, lyg šimto šunų ge
namas.

Elena, sukniubusi ant suolo ties verpsčių, ėmė 
dabar visu balsu verkti nesivaržydama.

Vyrui dar nespėjus išeiti už durų, pašoko, 
kaip ylos įdurta, pusiausvyros netekusi Grigienė.

— Liaukis! Liaukis verkusi, kale tu, paleis
tuve, visų patvorių ištrama!. . . Užteks gėdos! ... 
Dar nori, kad rišo sodžiaus žmonės čia subėg
tų!... — šokinėjo aplink mergą Įnirtusi. — Liau
kis bliovusi, kaip karvė, ir eik man iš trobos lauk!

Elena dar smarkiau pravirko, numirėliškai 
raudodama, ir nukniubo nuo suolo ant grindų.

Grigienė ir nusigando, ir dar labiau įnirto. 
Pripuolusi gal norėjo mergą tik nuo grindų pa
kelti, bet pačios rankos įknibo į jos plaukus. Kada 
merga, stiprių Grigienės rankų pešama, pakėlė 
galvą ir atsisėdo ant aslos, ėmė ją abiem rankom 
■'aužv'i per veidus. / . ■ v U .

E ’""•išama nesigynė, tik gaudė jos ran
kas ir bučiavo. .

— Tetule, s . 'ele, ar aš norėjau. . . Pasigai-
<•>1 rnsrięs. vp- di°nėlės... Kur dabar aš pasi-

Dėl demografinės padėties lytis. Klaipėdos kraštas sparčiai me juos pakeisti lietuviais. Gal 
pablogėjimo Lietuvoje rodo su- ’ rusėja ir niekas nesirūpina, kas ' kada tai pavyks padaryti vokie- 
sirūpmimo ir tarybinis “Moks
las ir gyvenimas” (1578 nr. 12), 
ir pogrindžio “Aušra” (nr. 23). 
Kai natūralus Lietuvos gyvento
jų prieaugis 1950 m. pralenkė 
1930 metus (1000-čim gyvento
jų prieaugio koeficientai buvo: 
1950 m. — 11,6 ir 1930 m. — 
11,5), tai nuo 1965 m. jis pra-1 
dėjo kasmet žymiai mažėti 
1977 
mai mažėja, mirimai didėja, 
nėra davani^ kad-p^dėti^ page
rės, greičiau blogės 'toliau: taip 
1978 m. jau buvo hk 5,3 natū
ralaus prieaugio (“švyturys”, 
1980, nr. 13, psl. 15). Mums 
nėra jokia paguoda, jei latvių 
ir estų demografinė padėtis yra 
dar blogesnė. Esamose sąlygose 
pagerėjimui nesimato galimumo 
ir jei politinė padėtis nepasi
keis, tai dar po koki; 40 metų 
baltiečiai atsiras prie išnykimo 
ribos, kaip atsitiko su čukčais, 
eskimais, ingušais, karelais, ly
biais, ketais, samojelais ir kito
mis šiaurės Europos, Sibiro ir 
Kaukazo tautelėmis. To sovietai 
ir siekia. (Plg. “Draugas”, 1976. 
II.5 ir 1982.11.16-25 iš “Auš- 
ręs”).

Visoj Sovietų S-goj lietuvių 
tautybės žmonių 1979 m. rasta 
2.851.000, kuriu 2.712.000 gyve
nę šių dienų Lietuvoje. Lietu
viai yra atsidūrę dvyliktoje vie-

Ką- ’ kusijąs. i
į Patriotinis, seilėjimasis čia 

J nfėkb nipadė%, ? tik‘parodys mū-' 
’ su politinį nesubrendimą.: Toks 

. | mano atsakymas \ Vincui 
būtų Girdvainiui ir visiems -kitiems; 

kaip tas “White elephant”. Uos-: kurie neturi tpbhtinės nuovokos 
to išlaikymas brangiai kaštuoja,! ir stokoja realybes supratimo. 
° jis neturi ekonorftinio už-t Atsiminkime, kas atsitiko argen- 
nugario, tai neduoda pajamų. 
Lietuvai pikiai užtenka Klaipė
dos uosto, kurio pagerinimui 
neprik. Lietuvą sukišo daug mi
lijonų. Tas buvo reikalinga, bet 
Karaliaučius būtų gryna praban
ga ir didelė ūkiška našia. Jokių 
romantiškų jausmų mums ne
gali sukelti Karaliaučius ir Ma
rienburgas, iš kur buvo vykdo
mas baltų tautų pavergimas. 
Maironis teisingai skundėsi: 
“Daug kryžeivių nuo Malburgo 
rengiasi mus teriott.

Geopolitiniu atžvilgiu Lietu
vai yra labai blogai, kai Rytprū
siuose sėdi rusai, apsupę Lietuvą 
iš rytų ir iš vakarų, ir atskiria 
mus nuo Vakarų Europos. Jei 
ten vėl atsidurtų vokiečiai (bent 
šiuo metu tam didelio intereso 
jie nerodo), tai jie reikalautų ir 
Klaipėdos krašto. Geriausia iš 
blogųjų išeitis — tegul ten įsi-| 
kuria lenkai, bet neina toliau

tiniečiams (28 mil- - tautai), 
kurie buvo pagauti- patriotinio 
šišo, rėmėsi neva istoriniais ar
gumentais, kaip ispanų įpėdi
niai, nepaisydami fakto, kad 
Falklarido salų gyventojai šian
die yra angių kilmės žmonės, 
jie ten sudario didžiausią gyven
tojų dalį ir nenori būti argenti
niečių valdomi. Politika nepaiso 
istorijos.

i Nieko nereiškia, jei atsitikti
nai vieną kitą lietuvišką'šekną 
galima rasti apie Gardiną ar 
kur uors Prūsijoj. Kiekviename 
didesniame Amerikos mieste ir
gi rasi lietuvių. Svarbu yra, kokį 
nuošimtį lietuviai sudaro tos sri
ties gyventojų tarpe ir kokia de
mografinė padėtis yra dabar, 
bet ne kaip buvo prieš šimtą ar 
du šimtu metų. Praeitis ne
grįžta.

(Nukelta į penktą puslapį)

dėsiu? . .. Nei tėvu nei namų neturiu... Kur aš 
eisiu? ... Iš jūsų išeiti — tik gilun ežeran eiti .ir 
nusiskandinti... — gaudė ji šeimininkės rankas 
ir vis bučiavo...

Nuvargusi, mergą bekuldama, Grigienė pajų? 
to, kad jos Įnirtimas, visas piktumas staiga kaž
kur dingo. Pagailo jai Elenos...

— Gal gi tokia buvo Dievo valia, — pagal
vojo ji. liovėsi musus ir net švelnesniu prabilo 
balsu.

— Užteks, užteks verkti. Nekalbėk piktų žo
džių !... Ir be to Dievuliui sunkiai nusidėjai.

Padėjo Elenai atsikelti, pasodino ant suolo ir 
pataisė ant galvos skarelę.

— Eik, mergele, anan pirkių galan, susitai
syk, nusiprausk... Gali kas užeiti dar... Nerei
kia. mergele, kad matytų kas tavo ašaras.

Išstūmė ją iš trobos ir nuvedė kitan pirkių
galan. Ilgai ten bavo, gal geruoju ją kamantinėjo, Gabiau kaltas, negu Elbna, ji irgi neabejojo., 
kaip visa tai atsitiko.

Sugrįžusi pirkion. atsisėdo po kuodeliu ir 
susirūpino moteriškė...

— Tai nusidėjom Dievuliui geriausiam’... 
Nuskriaudėm našlaitėlę ir primušiau vargšelę, 
kad tos mano rankos būtų nudžiūvusios... Juo
zukas išdykėlis kaltas... Bet kuo ir jis čia kal
tas? .. . Gal gi tokia Dievo valia, ar gal raganius 
skerdžius glumą užleido? ...

Ir susirūpino, susimąstė senė, ar čia buvusi 
Dievo valia, ar pikto velnio pagunda, raganiaus 
prikerėta.

Po kurio laiko sugrįžo pirkion ir senas Gri- laimingosios Elenos globai ir nusiskubino bažny- 
gas, vadelėmis nešinas.

Nusigando Grigienė.
čion išpažinties atlikti, ‘‘su geriausiu Dievuliu su
sitaikinti, už savo ir artimų žmonių kaltes atgai- 

-— Ką dabar čia sumanei su šitomis vadelė- ' los padalyti”. Taip eidama galvojo, prisimindama 
mis? —* prakalbino vyrą. — Kuriam galui tu jas > vakar dienos įvykius, sudrumsčiusius pastovių na- 
eia atsinešei ? ... Nėgi kartis rengiesi ?

— Ne kartis, motin, bet Juozui šonus nuhip- 
į siu. Nuvanosiu, kaip reikia. Tepareina tik namo... 
i '' 111
I Visą naktį akhį nesumerkė Grigienė — vis 
vartėsi nuo šono ant šono ir dūsavo. Jautėsi labai 
Dievui nusidėjusi savo pasielgimu su Elena, vis 
galvojo, vis nerimo, ar nenubaus jų geras Dievulis 1 
už vyro storžvieškumą, sūnaus nusikaltimą ir naš- 1 Grigienei nuodėmių išrišimą, iškišo iš klausyklos 
laitės vargdienės ašaras.

Kad vyras, nusistatęs mergą išvaryti iš na- | 
mų buvo teisus, ji neabejojo — negu galima tokią 

‘gėdą namuose pakęsti? . .. Bet kad sūnus buvo

mų ramumą...
Vai, stebėjosi vietinės davatkėlės Grigienės 

išpažintimi I Klūpaudamos šalia klausykloj matė 
ir girdėjo, kad ji ilgai, labai ilgai pasakojo savo 
nuodėmes, su ašaromis, verkdama, kažką aiškino, 
kažkuo teisinosi, o kunigėlis pyko, nekdntravo ir. 

' pakeldamas balsą, barė...
Dar labiau nustebo, kai žemaitukas, davęs

dėl gi dabar turi viėna Elena kentėti? ...
O kas, jei čia ne tiek jaunųjų kaltė, kiek Die

vo valios kibirkštėlė... Kartą atlyžusi gailėjosi 
dabar Elenos visa širdimi...

Pamėgino vyrui papasakoti savo abejojimus, 
bet jis klausyti neklausė — nusigręžė piktas Į 
siena...£

Kad sūnus turėtų Eleną vesti, kad ji būtų ne- 
Mcga marti — jei šioji mintis ir būtų atklydusi 
į galvą, prasižioti apie tai vyrui būtų neišdrįsusi.

Rytojaus dieną, sekmadienį, anksti atsikėlu- I 
ei, pečių pakūruri, paliko visus ūkio reikalus ne '

i galvą ir garsiai įsakė:
— žiūrėk, kad man tuojau po mišių ateitai 

klebonijom Girdi, nepamiršk... • ,
Ir dar pirštu pagrasė...
Ir ėmė kuždėtis davatkos, ar tik nebus dri- 

*gienė kažką iš klebonijos pavogusi..z -
Lšpažintį atlikus, Grigienė ilgai ir .karštai 

j meldėsi, klūpaudama pas Panelės švenčiausios 
altorių, paskui klupsčiu apėjo visus Dievo “ma
kos” kelius. ■ •

Po mišių tuojau atsilarkė klebonjioj. žemai
tukas pėrė arbatą. Jis pats, savo kunigiškom rtn- 

|kom, pripylė jai stiklinę ir liepe sėsti-prie sUlo. 
iNusgandusi tekios didelės garbės, neisdrįsdama 
< už vieno su kunigu stalo sėdėti, ėmė atsisakihėti.

(Bus a augiau^ ; ;
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS

IteRlckw drtttedut

Tai.: M3-X717 krte Mi-UX?

Sarvica 855-4506, P*»4 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F, Mažeika
DD5. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

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

Tikriną akisL Pritaiko akini n s 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SE1B UTIS 
_ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 W EST 63rd STREET

. Valandai: aatnd. 1^-i popieį 

\ ketvirtai 5—7 iii yak.
.. ~ Ofiso telefonu; 776-2880, 

; \. Roxidoxcijoi telaU 448-5548

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
L* takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33714

TeL £8132 321-4204

r PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrik 
_ ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA Xortelea.
R. iERžNAS. TeL 925-40W

Apdraustai perkraustymas
B Įvairiu

ANTANAS VILIMAI 
TeL 37^1182 arba 37W9H

r *

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaii 
nuo 8:30 iki 9:30 raL ryto.
Statias WOPA -1490 AM — 

tnniliuojimoi ii tnGsę atudŲoa
Marquette Park*.

Vediįa — Aldona Davkut 
Tetefj 778-1544

7159 $e. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 606»

RADIJO PltOGRAMA

tm Nanfajejė AnįHJaje. ii stotiet 
SVLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nue 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
Hnių santraukų. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Maądutės 
Pa&H SUJbt&ioa veda Stepo

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo narių poatostogmis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 
12 d. 1 vai. po pietų Anelės Ko j ak 
salėje, 4500 S. Talrnan Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptaru. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgaivis, rast.

Žemaičių Kultūrom klubo poatosto: 
ginis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 15 d., 1 vai. po pietų 
Anelės Ko j ak salėje, esančioje 4500 
So. Talrnan Avė. Nariai prašomi atsi
lankyti. Yra svarbių reikalų aptarti 
Bus ir vaišės. > . . .

Rožė Didžgalvis, rast.

IMPERIALIZMO LIGA 

(Atkelta iš 4 psl.) 
Diskusijų kilmė — 

nesusipratimas

Kokiu būdu aš įsivėliau į tas 
diskusijas? Labai paprastai. Tai 
saujelės mūsų patriotinių fana
tikų “nuopelnas”. Kai -buvau 
VLIKo valdybos narys ir rūpi
nausi spaudos ir informacijos 
reikalais,' tai tie “valio patrio
tai” užsimanė diktuoti VLIKo 
valdybai, kokius žemėlapius ji 
gali spališdinti ir kokios 'absųr* 
diškos tariamos Lietuvos sienoš 
juose turi būti nubrėžiamos. 
Mano įspėjimo, kad dabar nė 
laikas ir ne vieta tokius klausi
mus keltų jie nepaisė. Reikėjo 
jiems duoti, prideramą atsaky
mą. Taip ir įsileidau į gilesnį 
demografinį, .geopolitinį ir tarp
tautinių santykių nagrinėjimą. 
Tų nagrinėjimų rezultatai bu
vo paskelbti keliuose akade
minio pobūdžio straipsniuose. 
(Kas rimtai domisi tais klausimais, 
gali pasiskaityti: ‘Istorija ir politi
ka”, Tėviškės Žiburiai, 1981, Nr. 
38-41; “Lietuvos sienų problemos”, 
[ Laisvę, 1982, Nr. 84, p. 19-26; “Lie
tuva diplomatijos pinklėse”, "Tėvy
nės Sargas, 1982, Nr. 2(52), p. 26-43.) 
Kas nors turi pasakyti visą tei
sybę. Lietuvos sienų klausimo 
pretenzingas kėlimas šAio metu 
politiškai mums yra nenaudin
gas. “Jei daug norėsi — mažai 

į turėsi’*, sako patarlė.
Atsiminkime, kad šalia D. Bri

tanijos dabar Vak. Vokietija 
yra didžiausias ir stipriausias

am arHciMių sąjun^ninlrti Eu
ropoje. AmerikięčMl paklausys1 
jų balso, bet ne IfttuviJkų rėks-; 
nių. Tik visiški politiniai trum- ’ 
paregiai gali sau leisti erzinti 
vokiečius savo neprotingomis 
pretenzi^Jmti Joičs vokietis ne
norės katt^lš su lietuviais, jei 
jie reikš sa^o flėvė “istorines” 
ar “juridines" pYetenz^aš į Ka
raliaučiaus kraštą, kur lietuvių 
seniai nebėra. (

Tarp vilties ir nusiminimo, 1

Jei VLIKo inemoramiugie' 
1949.II.2 buvo atsargiai pareikš
tos lietuvių tautos pretenzijos j 
Rytprūsių dalį (“thė Lithuanian 
nation files its claim to that 
part of East Prussia known as 
Lithuania Minor or Prussian i 
Litruania”), tai šiandie tas' 
“claim” nebeteko jdkibs pras
mės. Ir partižanai Lietuvoje, ir 
mes išeitijdjė 1949 m. dar laū-1 
kėine, kad Sovietai vienu a r kitu ! 
būdu buš atštūtfiH j šAvb sėnį-1 
sias sienas ir Rytų Europa bus 
išlaisvinta. Juk t>i8vo fe kiro 
nuo sovietų itlaišvinta Austrija, 
Suomija ir Iranas, šiandie tokių 
vilčių joks politiškai sugebąs 
galvoti asmuo nefegali turėti.

Vakariečiai nieko nedarys, ne
bent sovietai per savo godumą I 
apsiskaičiuotų ir padarytų ko- i 
kią didelę klaidą, kurios iki šiol 
jie mokėjo išvengti. Optimistai 
laukia sovietų sistemos subyrė-' 
jinio iš vidaus. Gali tekti ilgai 
laukti. Sovietd subversija ir pro
paganda ruošia amerikiečius 
besąlyginei kapituliacijai^ įbau-, 
gindami atominiu, karu. Tačiau' 
propaganda nėra visaglė, lemia
mu momentu amerikiečiai irgi tėfnš papuošti. Pasieny didžiulis
moka pasakyti: “Nuts!” 

(Pabaidą) ,

Tėtefofias 268-0489. Ten pat g^u- I 
cmncn “Naujienom", didelis pa^i I 
fifilrifhMą tretuviSkų falygų fr I

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

BALFO 5 SKYRIAUS GEGUŽINĖ
4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAiMiD
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Jau ankstyvą rugpiūčio 29 d. 
rytą 5 sk. pirm. Juozas Macke
vičius su talkininakis tvarkė Vy 
čių salę gegužinei. Dar prieš 12 
v. jau viskas buvo paruošta.Vir
tuvėj kvepėjo dešros su kopū
stais ir kiti valgiai;už baro lau
kė bent'pora patarnautojų, atei
nančių / atsigaivinti svečių, sta
lai sutvarkytų padengti Ir gely-

stalas apkrautas įvairiais fan
tais loterijai. Į šį stalą pažiūrė- 

i jus, atrodė, , jog "bus daugiau lai- 
- Izraelis n'-išvyks iš Libano,! dėjimų negu žmonių, žinoma,

kol nepasirašys taikos sutarties. uvo*

C4 v

KNOW YOUR HEART

HELP tMJUft HEART FUND

HELP YOUR HEART

taip nebuvo’. .

Jėiu dvylikai praėjus, dar sve
čių rifeifiriafė. Pradėta nugąstau
ti dr atsilankys pakankamai 
žmonių, kad pateisintų rengėjų 
triūšą. (Visudm^ie BALFą re
mia! Taip. Bet šiandien yra kėli 
didesni parengimai ir švarbau- 
siaš Afkvy^ūpb Joseph Bernar
dui sutikimo ceremonijos, vyks
tančios nuo 11 v r. iki maždaug 
4 v. p. p. Grand Parke

Deja, visuomenė rengėjų ne
apvylė. Apie 3 v. p.p. prisirinko 
pilna salė. Tada prasidėjo di
džiausias darbymetis virtuvės 
patarnautojoms ir baro darbi
ninkams. O pasisotinus ir troš
kulį nuraminus, galima buvo 
pasišokti prie geros Gintaro 
muzikos. Žinoma, ir šoko. Suko
si poros po poros, kad net sun- 
ku buvo praeiti.

Laimės išmėginimui kelios 
moterys pardavinėjo bilietėlius. 
Tap pat veikė ir saldainių

i

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
tai

•

W "Ti'’ ' aaarns

na—pora” biznis.
Taip linksminosi svečiai iki'. 

pavakario. Apie 6 v. buvo pra-] 
dėta loterija. Sk. pirm. J. Mac
kevičius loterijai pravesti pak- : 
vietė BALFo Apsk. vald. pirm. 
Stasį Vanagūną. Buvo leidžia
mos dvi loterijos. Paveikslas 
$300 vertės, kurį padovaojo vi
siems žinomas balfininkas, vi
suomenininkas (ir didis patriotas 
Valerjonas Šimkus, atiteko p. 
Čepaitienei, Kosto Čepaičio cen-‘ 
tro vald. ižd. žmonai. j

Kiti fantai pasiskirstė įvairiai. 
Laimėtojų buvo daug, bet buvo 
ir nelaimėjusių. I

Sk. pirm. Mackevičius man 
pranešė kad gautas gana gražus 
pelnas, kuris bus panaudotas 
vargstantiems lietuviams sušelp
ti. įėjimo j salę tvarkytojo tei
gimu, -dalyvavo virš 200 žmonių.

Sk. pirm, visos valdybos var- 3 
du dėkoja: Stasiui Vanagūnuiį| 
ir Kostui Januškai uš garsinimą j« 
gegužinės spaudoje; Stasiui Va-j| 
nagūnui už dovanų paskirstymo j 1 
pravedimą,; baro vedėjui X, pa-i | 
gelbininkui Aleksui Žakui ir Al' | 
bertui Matuliui už baro ir kitų i 
ūkio reikalų tvarkymą.

Virtuvės šeimininkei Salo- ‘ 5 
mėjai Januškienei ir jos pagelJf 
bininkėms: Birutei Jasaitienei,' 
Danai Česnauskinei, Grožvydai; 
Giedraitytei, Elenai Pajedienei, 
Laimai Vaičiūnienei ir Antanui 
Kleizai.

Kavinės vedėjai Marijai Šimo
(Nukelta ] Šešta puslapį? ji

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėja? ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

. Aikštės automobiliams pastatyti

•

CUeacw
UMlviu

Uū4«tirių

Direktorių

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

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-L^ .
“The Overnight Wonder''

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 1982
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Crab Salad Served In Melon Boats TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

I
iucuwim

i«4 WEST ifcMi STREET RKjabHc 7-1111
I ima SOUTHWEST HIGHWAY, Hilu, 01 174-4411

afftmdant hpw at locsl markets, an exdtihg 
Curried Crib Melon Salad. Family or gbests 

tght, yet satisfying combination of delicious 
and juicy swtet honeydew melon.

King crab U sliced and tossed with crisp 
bOrty-seasoned mayonnaise dressing. The 
peeled and quartered melon *“boats” on 

___ _ lettuce-lined salad pistes.
Alaska King crab meat G tadwy white in color with bright 

rad atriatjoBS. Fully cooked, with tendons and cartilage 
rumored, Afe AMt is res3y to be enjoyed in a favorite recipe 
after defroaBnį. in-shell pack* of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crib Melon Salads 
cup mayonnaise 
teaspoon curry powder 
Maspoor* sugar 
tetapoon lemon juice 
honeydew melon 
Salad greens

ttacfac* Idta ii 
win *ujoy the r 
Alaska King crab

Saccule nt Ala
W^etablB and 
Salad B ierved t 
IndifidtMi lettuce

1 1/3
1/2
1/4

1
1

frozen Alaska King
7 < i»^at» thawed 

ėup siicad mh»ry’
1 UblebpoonM chopped 

i‘ * green onion
Drain and slice enrb. with celery and green on Ton.

Blend rhayo*wai«e, curry* powder, sugar and lemon juiceį 
toss tritKa^b mixture Qulk Cnt melon into quarters length* 
eAįe; a, seeda endrlnd. Place melon efuartott on salads

k. opoon crab salad onto mdlon. Matas'

Tai.: OLympic 1-1 Mt

4iU §o. CALIFORNIA AVE. TeL: LAf«y«tt* 1*3471
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SPECIALUS PRANEŠIMA

MOTINOS PADĖJĖJA

IN GENERAL

D & D AUTOMOTIVE

JAU ATSPAUSDINTA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

Tieks

LIUCIJAChrysler New Yorker

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

teisėjo Alphonse

82.00

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

dama 
York,

Vitaminas A taip pat apsau
goja kvėpavimų takų ir virški
namojo trakto gleivinę. Jis taip
gi suteika atsparumo ir nuo slo-*

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko

84.00
83.00

F. MEDAS, 4051 Archer ..Avonnt

Chioga, 1IL 40632. T»L Y A 7-59H

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

vadina- 
nes jis, 
norma- 
didelės

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dauj 
padėti teisininko Prano' ŠULC 
paruoštą.
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis; ' ’

Knyga su formomis gauna 
ma Naujieną administracijoj*

JOHN-GIB AIUS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

— Sekr. George Shultz ket
virtadienį liudijo Senato komi- 
SuiiAĖĖ T-n-m aŲ9ąB ur-nomir 
tetui. Jis papasakojo apie savo 
pastabas Izraeliui, kad susival
dytų, jei nori taikos su arabais.

Complete Auto Repair Service 
Tune-up, Brakes, Transmission 

Work, Batterieš/ElectricaL 
2641 W. 71st Street

Tel. 737-4176

Laikrodžiai tr hrtojenyhte 
Pirdtvimas ir Taisymo < 
2646 West m Street 
Tai Republic 7-1941

A Washingtone planuojama 
sudaryti komitetą padėti karo 
metu nukentėjusiam Libanui.

SENTRY’S 
Flea & Tick Collar

REPAIRS
Įvairus Taisymai

F. ZapelU Mewf 
W. Wfc St 

Ever*. Park, 111, 
6O642, - 424-1654

MmcI* — Pardavimai 
UAL ESTATE FOR SALM

Negaudamas vitamino A,žmo
gaus organizmas serga akių Ii.

M. ŠIMKUS
Jlotarx Public i

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

šymai ir kitokie blankai.

Linkiu lietuviškos sėkmės 
darbe.

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzie Avė. 
C h lopo, III. 60629

Te!.: 778-8000

Miko šileikio apsakymų knyga 
<rLiucija” jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
>39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga 
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878 DĖMESIO r' i 
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebliio 

Liability apdraudimas pensanU> 
kams.. Kreiptis:

X L A U R A I T i S 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775. < -

BALFO 5 SK. GEGUŽINĖ

4 Ethnic Cultural Preservation 
tarybos pirmininkas Stanley 
Balzakas, Jr., bendradarbiau
jant su Carson PiriC'Scott kom
panija š.:m. rugsėjo mėn. 13 d. 
9 vai. ryto Heather House resto
rane, Garson Pine Scott Slate 
Street krautuvėje (8-tame aukš
te), praves, taip vadinamą Con
tinental Breakfast. Įėjimas ir 
pusryčių užkandžiai bus veltui. 
: Ten pat dr. Robert Bishop iš- 
statys Amerikos tautų laudies 
meną ir paaiškins apie los me
niškos kūrybos detales.

Sudarome _ ____ __________ _
Tiaclj» vįsali kelionių raflralajf ‘

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik jelut rsserraoo. vietai 
0 įnirto — prieš 45 - 60 dienų.

HFLP YVANTED — FEMALE 
Darbininkių, reikli

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
'' ’ ’ LITERATŪROS DRAUGIJA.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

i Teį 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

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

Pusryčiams rezervacijas pri
ims Rita arba Stanley Bafcekąs, 
Jr., tel. 254 1228. Sėdimų vietų 
skaičius ribotas.

Įėjimas iš Madison gatvės.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose, 

^rantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

Reikalinga moteris butui valyti, pri
žiūrėti 2 metų kūdikį bei spalio mėn. 
gimstamą kūlikį. 1 arba 2 dienas 
į savaitę arba po pusę dienos. Chica- 
gos šiaurėje.

Skambinti 935-3199

ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Ų 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE '•

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

BULGARIJOJE NUŠOVĖ 
TURKŲ DIPLOMATĄ

ANKARA, Turkija. — Tero
ristas ketvirtadienio vakara nu
šovė Turkijos diplomatą prie jo 
namų.- Nužudytas 45 metų am
žiaus diplomatas Bora Suelkan, 
dirbęs administracinį darbą; 
Burgas mieste, esančiame 40 
mylių atstumoje nuo turkų sie
nos. Teroristas įsiveržė į diplo-: 
mato namą ir vienu šūviu jį' 
mirtinai nušovė.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKKJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

Bagdonas
Plymouth, Conn

so atminimui, siunčiu Naujie 
noms auką sumoje $30”. Dėko
jame.

kuris randasi morkose, špina
tuose, salotose ir kitose dar
žovėse.

Vitamino A yra svieste, pie- 
ne^ grietinėjeT kiaušinio trynyje 
ir kitur.

Žmogaus kepenys gali paga
minti vitaminą A iš karotino,

auditorijoj,- o po koncerto susi 
tikimas-vaišės su soliste Jauni
mo Centro kavinėje. Bilietus ' 
________ ir vaišes prašoma įsi- 

> VGifts Interna- 
San. Francisco, Calif.į tional” (J. ^aznelio) prekyboje.

j 2501 W. 71st Street. Rengia Lie 
Marquette i tuvių Fondas.

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

Laiškas Naujienoms
Gerbiamieji,
Atleiskite, kad pavėlavau 

Naujienų metinį mokestį apsi
mokėti. Matote, ne visada pen
sininkui maišosi žaliukai kiau
roje kišenėje. Bet, kaip ten be
būtų, Naujienoms vienas kitas 
žaliukas irgi reikalingas, nes 
jes kovoja už mūsų tautos išli
kimą, o kas Naujienas skaito — 
rusiško komunizmo nesivaiko.

Priedui $100 — prenumera-

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimn.

Dr. A. Gnsgen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ____________ _________ _____ _

Dr. A. J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais___________

Minkštais viršeliais, tik__________ __
Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik '
Galim* taip pat užsakyti paštu, atsiontu* čekĮ arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant JI perai n n tiro o maldom*.

T c. ei ė Liutkienė, pakeis- 
adrėsą iš Monticello, New 
į St. Petersburg Beach, 

atsiuntė ?5 Naujienoms 
jartnrdi. Ačiū.

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO S300 IKI $1,000

— Ona ir Bronius Zabukai 
(buvo Ramunės restorano sav. 
Chicagoje), iš St. Petersburg 
Beach, F*a., pratęsė prenume
ratą vieneriems metams ir pri
dėjo $50 Naujienoms paremti. 
Nuoširdi padėka abiem.

— Stasys Gedgaudas, iš Ke
nosha, Wis., rašo: “Gerb. Nau
jienos, paskaitęs apie Jūsų var 
gus, noriu prisidėti nors maža 
$10 auka. Laikraštis man pa
tinka, kadangi yra demokratiš
kas. Linkiu Jums visiems Nau
jienų darbuotojams geres sėk
mės”. širdingai dėkojame už pa
ramą ir puikius linkėjimus.

— Sekantieji skaitytojai pra
tęsė -prenumeratą- vieneriems 
metams ir pridėjo po $5 Nau
jienoms paremti: M. Bajorūnas, 
iš Marquette Parko, Ciprijonas 
Barkauskas, iš Marquette Par
ko, Stanley Berkiel, iš Antioch, 
UI., George Kaunietis, iš Chica
go, HI., Stanley Kontrauskas, iš [koncertą f“ — 
Marquette Parko, Danutė Ni-1 gyti iš anksto 
tecki.
J. Sabrmskas, iš Cicero, III 
Jonas Vilimas, 
Parko. Dėkojame visiems.

—SLA 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 11 d.,

— S. Eliudakis, iš Chicago, 
Ill., rašo: "Vietoj gėlių ant švie-j 
saus atminimo Viktoro Karoso ; 
kapo, siunčiu šią kuklią paramą 
(§160) Naujienoms, kurias ve
lionis irgi nuoširdžiai rėmė”. 
Nuoširdi padėka.

’ \ i
— Mirė Aleksandra Balčiūnie

nė, seniau mirusio rašytojo Juo
zo Balčiūno Švaisto našlė, sulau
kusi 84 melu amžiaus. Velionė*!t 1
mirė rugpiūcio 22 d., Santa Mg- j šeštadienį, Chicago 
nica, Calif. Reiškiame užuojau- ‘ 
tą dukteriai Birutei Petrušaitiė- 
nei, gyv. Kanadoje.

— Lietuvos gen. konsulo V. 
Čekanausko popietė, rengiama 
Los Angeles ALTo skyriaus, 
įvyks spalio 3 d 
šv. Kazimiero parapijos salėje, 
Los Angeles, California, Pradžia 
12:30 vai. popiet.

— A. Sederavičienė, iš Omaha, 
Neb., rašo: “A.A. Viktoro Karo-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoiiatė* keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

- American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave, Chicago. ŲL 60643

Telef. 312 2S8-J787
• Neax>bjB*a p«t*ra*vlmu nžotkant lėktuvų, traukiniu. laivu keik, 

otij (cruise*), viešbuėn* ir automobilių nuomavimo rezervfcciiaa. Parduodi 
draudimu*; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitu? K.-a*tu? 
Metimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infur

PATS SKAITYK IR DAR KT 
TUS EARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS*

Namai, 2mM — PardaviMt 
UAL ISTAT1 FOR tAL*

f BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER. •_ IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US” v

| 4030 Archer - VI 7-1515

(Atkelta iš 5-to psi.)
nienei ir pagdbininkei Teresei 
Csfenei.

Už virtuvės ir kavinės pini
ginių reikalų t vaikymą Vladui 
Paškevičiui ir pagelbininei Jad
vygai Sasnauskienei.

Saldainių lošimo tvarkytojai 
Marijai Bulakienei ir jos pagel- 
bininkei Marijai Gotceltlenei.

Loterijos bilietėlių platinto
joms: Anelei Tautkuvienei, Ire
nai Pranskevičienei,Anelei Mac
kevičienei, Grožvydai Giedrai
tytei, Teresei Ūsienei ir Antani
nai Repšienei.

Iždininkui Juozui Blažiui už 
visos gegužinės piniginių reika
lų tvarkymą. įėjimo į salę tvar
kytojui Jonui Kreivėnui.

Dovanų aukotojams. Radijo tai ir Naujienų parama 
valandėlėms ir spaudai už ge
gužinės garsinimą ir visiems bet 
kuo prisidėjusiems prie geguži
nės pasisekimo.

Nuoširdžiausia padėka pri
klauso visuomenei, kuri savo at
silankymu parėmė šį kilnų šal
pos darbą.
' Manau, neklysiu išreikšdamas 
visos visuomenės padėka BAL- 
Fo 5 sk. pirm. Juozui Mackevi
čiui ir visai valdybai už sureng
tą šią gegužinę, davusiai gra
žaus pelno, kuris įgalins ne vie-' 
ham mūsų tautiečiui nušluosty
ti vargo ašarą.

KUO YRA NAUDINGAS 
MUMS VITAMINAS A?

Į 1 e ANT X A 1*1 Šis vitaminas dažnaitalpose, 6201. S. Western Ave. J . ..
t at- . , . v. -^mas augimo vitaminas, 12 vai. Visos nares kviečiamos^ j-j - • , ..j,. x. _ . . - i padedamas.. issivystytidalyvauti. Bus’-kavute. I i- • r i 1 •i liai kaulu., sistemai, turi

—Tautos Šventę švenčiant, Į reikšmės augimo metu.
R. Liet. B-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba rugsėjo mėn. 

sekmadienį, 12 d., sekmadienį, 10 .vai. ryto 
prie parapijos • bažnyčios pakels 
vėliavas. Vėliau eisime į pa
maldas. Visi lietuviai prašomi 
pagerbti Tautos šventę ir daly
vauti vėliavų pakėlime. Ponios 
prašomos dalyvauti tautiniais 
rūbais. Valdyba

— Solistės Liti jos šukytės 
koncertas įvyks rugsėjo 18 d.
7 vai. vak. Marijos mokyklos

HOMEOWNERS POLICY

KILLS' 
FLEASJJGKŠ!

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

\Chicago, IL 60629 
434^9655 ar 737-1717




