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j tų. Tengo atvestų į partijos pir
maujančias vietas.

Hua Guofengas paliktas ko-

TENGAS, KELI SENI MARŠALAI 
PALIKTI PARTIJOS VADOVYBĖJ

MAO CETUNGO PASKIRTAS PIRMININKAS III5A 
GUČFENGAS IŠMESTAS Iš PARTIJOS VADOVYBĖS

Karo eigoje Šiose srityse buvo bandoma atomo bomba, 
šiomis dienomis 12,000 gyventojų p’rotestavo, kad 

bandymai niekad nebūtų kartojami.

Pranešimas sako, kad pats L. 
Brežnevas atvyks j aerodromą 
ir pasitiks atskrendančią Indirą 
Gandhi. Iš ten jiedu vyks j 
aukščiausios tarybos įstaigą,

Izraelia^viadja -vakar bombardavo Sirijos karo jėgas 
ir palestiniečius Tripoli, Haminel ir ZazhaTte srityse.

a miles

Tj^oT

i Betarti
LEBANON •

t

J

Al Homrt
s

A! Ulrrt
Yah*

Library uf Congress 
Periodical Division 
Washington, D, c. 2054

Price 25c

Gr

NEWS
Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, September 15, 1982

••• • ••••• V* IffVV • •• Vvw

JS^ajgMOfjI
Tm Lhhuajiiaa Daily Ncw» 

'fWblishcd by Tb« LUbaafiUfi Ncwi Pwblnhhxt Co.. loc. 
'•1739 So. Halsled Street, Chicago, Ill. 60608 

HAymarket 1-6100 
••••••••••••••••••a 
Over One Million Lithuanian 

In The United States

VLIKo pirmininkas ir “Amerikos Balso 
- direktorius pasikeičia nuomonėmis

VLIKo pirmininkas dr. K. Bo- Documentation Company” 
helis pasikeitė laiškais su Ame- (Tarptautinė D o k umentacijos 
rikos Balso direktoriumi John I Bendrovė) Zūricre, Šveicarijoj, 
R. Hughes (jis rugpi.ūeio mė-! “microfichs” būdu perfetogrą- 
nesį buvo paskirtas vyriausiuo
ju JAV Valstybės departamento 
referentu — “spokesman”). Sa-

fuos ir padaugins Eltos anglų 
kalba paskelbtus dokumentus ir 

z . _ informaciją. Žmogaus Teisių Or- 
vo liepos 15 d. laiške dr. Bobelis ganizacija tikis? kuo plačiau 
pareiškė, jog klausytojai Sovie- j paskleisti informacij ąapie žmo- 
tų okupuotoje Lietuvoje yra dė-1 gaus teisių pažeidimus visame 
kingi Amerikos^ Balsui už jo Į pasaulyje (“Microfiche” meto

das įgalina perkelti 9G-ių pus
lapių tekstą į mažą gabaliuką 
plastikos).
? VLIKas ir Elta glaudžiai bend
radarbiauja su “Human Rights 
Internet” organizacija, kurios

SYRI^

Sovietu

Lešėkui 
šėrėm e- 
ir Tadui

*** Bdoškk

perduodamą * informaciją. Jis 
taip pat išreiškė VLIKo pasiten
kinimą Hughes planais iškalbiau 
pabrėžti JAV-ių požiūrį ir jo pa
skeltą nuomone, kad Sovietų 
dominuojamą Europos dalis su-
daro “pirminę” Amerikos Balso! periodiniame leidinyje regulia- 
publiką. Primindamas, jog Iriai spausdinami Eltos biulete- 
Ąmerikos Balsasv tik sekmądie-1 nių turiniai. Organizacijos at- 
ninėse *progra^nose tepraneša > stovai nuolat palaiko ryšį su
apie Amerikos, lietuvių gyveni
mą, dr. Bobelis pasiūlė, kad A.B. 
lietuvių skyriaus personalui bū
tų, suteikta daugiau laisves, įga
linant juos, kasdien atrinkti ir 
transliuoti bent vieną praneši
mą iš -Amerikoįjiętuvių kultų-

VLIKo’-'• įstaiga, pasitikrindami 
apie įvykius Lietuvoje. Pavyz
džiui, pastaruoju metu jie ypač 
domisi apie: Pakucko teismą ir 
apie suomių Sovietams išduoda
mus pabėgėlius.

. (Elta)

PRASIDĖJO KARO 
TEISMAI LENKAMS

VARŠUVA, Lenkija. — Pir
madienį prasidėjo pirmieji karo 
teismai paskutiniu metu suim
tiesiems lenkams. Prokuroras . 
pareikalavo po dešimt metų ka
lėjimo už reikalavimą nutraukti 
Lenkijos santykius su 
Sąjunga. *

Te^mzs prasidėjo 
f Močiulskui, Romualdui 
tievui, T^dui S^anskiin
Jandzlšiokui. Jie . skelbė, kad 
Lenkija privalo būti nepriklau
soma nue Sovietų Sąjungos, ’ ** 
kuri visą laiką išnaudoja len
kus.

Minėti \ asmenys kaltmami 
tuo, kad jie sudarė nelegalią or
ganizaciją ir savo darbui gavo 
paramą iš užsienio organizaci- ‘ 
jų. Jeigu jiems būtų pasisekę, L 
tai jie būtų susilpninę Lenkijos 
apsaugą ir pakenkę visoms Var
šuvos pakto valstybėms. Proku- 

.roras prašė po 10 metų pi r-. 
miems trim suimtiesiems, o, 
paskutiniam prašėmetų ka
lėjimo.
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mai galėtų būti transliuojami, 
tūoj po bėndros'žinių apžvalgos.: 
Dr. Bobelio nuomone, tokių 
būdų programos lietuvių kalba 
pasidarytų patrauklesnės ir sva
resnės. '
, ;.Savo liepos 30 d. atsakyme, di
rektorius j J.. Hughes padėkojo
VLIKo pirmininkui už jo linkė
jimus ir “rimta kritiką” * fe su
tiko; kad transliacijos” lietuvių 
kalba yra svarbios ‘ir kas jas rei- >, , i*, vi",. ,

• kia padaryti veiksmingesnėmis? valstybes
MMamas apie konkrečius dr.1 '‘ee.an'iep retifalat. .
Bobelio pasiūlymus, Hughes 
taip pat pareiškė suntinkąs, jog 
į Liętuvą, transliuojamose Ame
rikos Balso programose turi at-

f SU BREŽNEVU

NEW DELHI, Indija.—Prem- 
j erė 1/Gandhi pranešė, kad spa
lio 20 dieną ji bus Maskvoje, 
pralei^ięn penkias dienį# ir du. 
kartu ’' pasimatys,^ su Leonidu 
Brežnevu:- ' A ;

Užsienio reikalų ministerijos 
atstovas Mahi šanhan vyks į 
Maskvą kartu su Indira Gandhi. 
Jis tvįrįįn-a, kad .Maskvoje bus

J AVIpųUįyūnkąs; Patrick 
Bundy pareikalavo leisti*' jam j 
pasimatyit su perbėgusiu šiau.- 
rėn JAV kariu, bet šiaurės Ko-! 
rėjos kariai neleido.

— George Pompidou parašė
knygą apie generolą Charles de 
Gaulle. Jis parašė, kad 1968 m., 
kai prasidėjo streikai, de Gaulle 
išvažiavo iš Paryžiaus ir neno
rėjo klausyti apie neparitenki- premjeras Tengas Ilsiaopingas 
nimą.. . r . y ; ir grupė senų ^maršalų palikti

-----  ------ ■■—1-----  ‘ | Kinijos komunistų partijos va-
— Pakistane nušauti trys da-’ dovybėje. Va-dovybėn įeina di- 

bartinės vyriausybės bendradar- dokas skaičius jaunų komunis- 
biai. Pasikėsinlojai pabėgo.

IZRAELIO AVIACIJA GRIAUNA VA
DOVYBĖS, ARTILERIJOS CENTRUS

IZRAELIS NUTARĖ PRIMINTI SIRIJAI IR ARAFATO 
KARO JĖGOMS, KAD TURI IŠSIKRAUSTYTI

JERUZALĖ. — Izraelio avia- ir palestiniečių vadovybės eent- 
cija šiandien keliais atvejais

: puolė palestiniečių ir Sirijos ka
ro jėgų centrus visoje šiaurės 
Libano teritorijoje, sako antra
dienį paskelbtas Izraelio kari
nės vadovybes pranešimas.

Palestinos karo jėgos pranešė, 
kad palestiniečiai jau išvyko iš 
Libano, bet tikrovė yra kitokia.

j Palestiniečiai buvo sutraukę ga
lingas jėgas vakarų Beiruto 
srityje. Iš ten buvo atšauktos 
palestiniečių karo jėgos, bet di-

! doką gerai ginkluota palestinie- 
! čių dalis buvo persimetę į šiau- 
j rėš Libaną. Palestiniečiai turėjo 
I išsikraustyti ir iš šiaurės Liba

no, bet susidaro įspūdis, kad pa
lestiniečiai nesirengia keltis iš 
siaurės Libano.

Be to, iš šiaurės Libano turė
jo išsikelti ir Sirijos karo jėgos, 
tuo tarpu Sirijos kariai ir dabar 

"tebestovi šiaurės Libane. Izrae
lio aviacija praeitą sekmadienį 
.numušė vieną prijos lėktuvą, 
į«dn’idušf’išrSfrljb5 {^Libano teri
toriją. Sirijos žvalgybinis lėktu
vas Izraelio lakūnų buvo sutik
tas ir tuojau numuštas. Sirijos 

Jėktuvas neturėjo progos grįžti
Siriją i?- (parvežti pads rytas 

nuotraukas. Izraelio karinė va
dovybė tada patarė Sirijos ka-. 
riams ir palestiniečiams kraus
tytis iš Libano, o vietos gyven
tojams patarė būti atokiau nuo 
Sirijos ir palestiniečių 
centrų.

Susidarė įspūdis, kad 
kariška vadovybė ir likę

sispindėti Amerikos iistuvių gy-!, ... , ., ,,
venimas, kultūra ir atalekimai. I k"r J’ed“ ap,ars la,kos 
“Mūsų pažiūriu, pranešimai apie ?aSaU,'5J.e ,r..1>aS!t?r3 kl-'a,s 
Amerikos lietuviu veikla nesi »b> bee.am-.ais klatumtats. 
riboja sekmadienio programs I „ P™e5ima! sak.'\.ka,d P™,a 
mis; mes tuojau prahešame apie1 
svarbius įvykius”, rašė direkto
rius Hughes, kaip pavyzdžius " 
paminėdamas Pavergtu Tautų 
Savaitę ir Paballiečiu Laisvės ; 
Dienos paskelbimą. Jis užtikri- j 
no, kad Amerikos Balsas ir to
liau išsamiai informuos apie 
Amerikos lietuvių veiklą ir, kur, 
tik įmanoma, tokią informaciją ! 
išplės. Hughes kvietė VLIKą 
talkinti komentarais ir sugesti
jomis. » ' t -

ną ir į Kijevą. Ji norinti pama
tyti, kaip atrodo kiti Sovietų munistų partijos centro komite- 
Sąjungos centrai. Gandhi, ma- te, bet jis neįeina į partijos va
lyti, nežino ar ji tikslai infor-' dovybę. Gen.-Tengas Ilsiaopin- 
inuota apie Sovietų karo jėgų ir gas yra 78 metų, bet jis orien- 
KGB agentų įsiveržimą į Lietu- tuojasi vidaus ir užsienio politi-

i Gandhi rengiasi iš Maskvos ke- va ir prievartinį Liėtpvos įjun- kos reikaluose.- Jis planuoja už- 
lioms valandoms užsukti į Tali- girną į Sovietų Sąjungą.

“ELTOS” INFORMACIJA PER- 
KĖLI AM A f “MICROFICHE” 
, 4 f j * /* į r

Eltos Informacijos Tarnyba 
pasirašė sutaMį su “Human 
Rights Internet” (Tarptautinio 
Žmogaus Teisių Tinklo) organi
zacija. Pagal šią sutartį, “Inter

Rugsėjo 15: Nikodemas, Vis
mantas, Deris, Menė, SartonėV

Saulė teka 6:30, leidžiasi 7:01. J 
ptas debesuota^ li^ vėsesnis.

SS^Tuf* moundj covered with sodium chlorid. f

j auginti Kinijoje daugiau javų, 
pamaitinti krašlo gyventojus, o 
vėliau rūpintis kitais prekybos, 
pramonės, krašto apsaugos ir 

Į kultūros reikalais. Jis nori pa
laikyti gerus santykius su JAV.

Tengas pertvarkė 
politinį biurą

Komunistų partijos kongresas 
— suvažiavimas tęsėsi iki sek
madienio. Visi svarbiausieji rei
kalai jau buvo aptarti ir partijos 
vadovybė sudaryta. Liko tiktai 
politinis biuras.

Tengas Hsiaopingas, pamatęs, 
kad politiniame biure gali būti 
politinių jo priešų, paskutinę 
minutę jis patarė politinį biurą 
padidinti: vietoj 22 žmonių, 
jis pasiūlė parinkti 2a atstovus. 
Tengo pasiūlymas buvo, vienbal
siai priimtas. Tuo pačiu metu į 
politinį biurą suėjo Tengo šali
ninkai. Dabar nėra jokio pavo
jaus, kad Mao Celungo šalinin
kai politiniame biure galėtų pa
sipriešinti Tengo'ar naujos vy
riausybės planams.

Į įtakingesnių*.partijos komi
tetus įėjo.80 ir daigiau metų tu
rį kariuomenės maršalai, kurie 
visą laiką bendradarbiavo su 
Tengu. Maršalas Ye, Pekino

ginkluotų pajėgų vadas, priėjo 
prie Mao Cetungo ir jam tada 
pasakė, kad namų arešte laiko
mam Tengui Hsiaopingui nieko 
neatsitiktų, nes kitaip 
bus priešingi.

Tengas vadovauja 
karo komitetui

Vicepremjeras Tengas 
pingas yra išrinktas karo komi
teto pirmininku. Jis buvo karo 
komiteto pirmininkas, kai susir
go čo Enlajus. Telefonais jis su
sipažino su visais Kinijos pro
vincijų karo vadais. Jis neteko 
šių pareigų, nes Mao Cetungas 
padėjo jį namų areštan ir atėmė 
iš jo visas eitas pareigas. Bet 
Mao Cetungas nepakeitė mar
šalo Ye, kuris buvo Pekino karo 
apygardos viršininkas, savo ži
nioje turėjo visą vyriausybės 
Įstaigų sargybą. Kada Mao Ce
tungo žmona buvo suorganiza
vusi perversmą, tai maršalas Ye 
įsakė kelioms valandoms prieš 
perversmą suimti visus keturis 
perversmininkus ir atvežė į 
valstybės įstaigą gen. Tengą, 
Įsakydamas perimti visą Kinijos 
karių vadovybę. Maišias buvo 
likviduotas. Keturi perversmi
ninkai prakišo. Jiems buvo su
ruoštas teisinas ir jie dar ir 
šiandien tebesėdi kalėjime.

Kalėjime dar tebesėdi ir bu
vusi Mao Cetungo žmona, norė
jusi pagilinti “kultūrinę revo
liuciją". j

pales- 
r tiniečiai nesirengia kraustytis iš 
šiaurės Libano. Kaip Sirija, taip 
ir palestiniečiai žnojo, kad i Iz- 

•raelį daromas didelis spaudimas 
galimai greičiau atšaukti savo 
karo jėgas iš Libano. Pačiam^ 
Beirute Izraelis pasitraukė iš ke
lių strateginių pozicijų. Sirijos 
prezidentas įsakė savo kariams 
neskubėti trauktis iš šiaurės Li 
bano, kur izraelitai visai nebuvo 
įžengę. J

Izraelis pareikalavo Sirijos 
vadovybę ir palestiniečius iš
sikraustyti iš šiaurės L:bano.

♦ ♦ ♦ i

TENGAS — PATARĖJŲ 
KOMISIJOS PIRMININKAS

PEKINAS, Kinija. — Buvęs 
vicepremjeras • Tengas Hsiao- 
pingas yra išrinjr ta$ j komunis
tų partijos patarėjų komisiją. 
Anksčiau ta komisija vadinosi

rus. Tuojau sekė artilerijos ir 
ginklų sandėlių centrai. Izraelis 
turėjo tikslias žinias apie arti
lerijos ir kulkosvaidžių lizdus, 
prieštankines patrankas ir visus 
žvalgybos apkasus. Izraelitai ne
paliko nė vieno priešakiu iš
stumto žvalgybos posto.

Izraelio aviacijos bombardavi
mas parodė, kad Izraeli*- nesi
trauks, kol iš Libano nepasi
trauks Arafato vadovaujami pa
lestiniečiai ir Sirijos kariai.

BEIRUTAS, Libanas. — Visi 
žinojo, kad Beiruto uosto srity
je buvo didokas palestiniečių 
tankų, kulkosvaidžių ir artileri
jos skaičius. Izraelis norėjo įsi
mušti į uosto sritį ir atimti tan
kus iš palestiniečių. Libano ka
riai ryžosi nuginkluoti “kairia- 
sparnius musulmonus”.

Bet tie “kairiaspamiai” buvo 
ne kas kitas, kaip pačiame Bei
rute užsilikę palestiniečiai. Ant
radienį likę palestiniečiai,, Liba
no militarinės policijos priežiū
roj, pradėto trauktis iš Beiruto. 
Dabar aiškėja, kad palestiniečiai 
rengėsi išplaukti iš uosto, -todėl 
ir turėjo sargų uoste, kad nie
kas negalėtų pasikėsinti prieš 
išplaukiančius palestiniečių va
dus. ’

Palestiniečių lankai iššliaužė 
iŠ Beiruto uosto srities, bet savo 
ginklus libaniečiams palestinie
čiai neatidavė. Yra pagrindo ma
nyti, . kad palestiniečiai bandys 
savo ginklus išvežti į Siriją. Ar 
Izraelio kariai leis išvežti tan
kus j Siriją, tai netolima ateitis 
parodys.

WASHINGTON, D.C.— Pre
zidentas Reaganas ir Valstybės 
sekretorius Shultz yra labai su
sirūpinę antradienį pravestu Iz
raelio bombardavimu. Preziden
tas bijo, kad pačiame Libane 
vėl neprasidėtų kovos. Preziden
tas žino, kad arabai nori taikos 
Artimuose Rytuoes, bet izraeli
tų pasiryžimas vartoti jėgą prieš 
Siriją ir palestiniečius gali vėl 
pradėti kovas.

3

Kad jiems nereikėtų kelis kar
tus priminnti, antradi.nio rytą 
pirmiausia puolė Sirijos karių

politinis biuras, bet dabar poli
tinis biuras panaikintas. Vieloj 
jo, sudaryta komunistų partijos
Centrinė patarėjų komisija. Ji 
turės teisę duoti patarimus vy
riausybėj nariams ir kitiems 
krašto jfareigūnams.

Ta komisija turės 25 narius. 
Tos komisijos nariai yra vyres
nio amžiaus Kinijos provincijų 
kariški vadai. Gen. Tengas vi 
sus juos asmeniškai pažįsta, jis 
moka su jais glaudžiai bendra
darbiautu

i- ‘

.1 1
Partijos pirmininku Išrinktas 

Ilu Jaobangas, 4 melus pralei
dęs kalėjimuose už turėjimą 
drąsos pasipriešini! Mao Cetungo 
politikai. Tengas Jį pasirinko 
partijos pirmininko pareigoms, 
visą laiką jį drąsino nebijoti 
dėstyti savo mintis apie reikalą 
pagerinti krašto ūkį.

Indira Gandhi, pasitarusi su 
Brežnevu taikos klausiniais, 
užsuks kelioms valandoms 
j Estiją ir Ukrainą, pama

tyti kaip gyvena estai 
ir ukrainiečiau
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d Trafiko ekspertai tvirtina, 
kad keliuose nelaimių pasilaiko 
ne dėl greito važiavimo, bet nuo 
Kvailos galvos, kuri sėdi prie 
vairo.
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— Sveikas, Maikuti!! -
— Sveikas Teve, Kaip 

vuoji?
— Matai, kad gyvas. Ai 

riu su tavim pasikalbėti
mūsų prietelius — Pianą Luką 
.r. Juozą Šmotelį, kurie buvo 
mūsų draugai ir* jau antri me
tai, kai jie iškeliavo į aną pa

mės ir mudu ten būsime.
— Suprantama, kad būsime. |
— Tai iki pasimatymo, 

apie kuti.

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS dino, girdė, apąakvydino, klau

Dėsto šio skyriaus redaktoriai

ARĖJAS VITKAUSKAS

Ilys Lietuvoje subankrutavo. 
Dar vienam amerikiečiui nepa , 
sisekė! Pirko iš vieno žydo | 
lentpjūvę, kitam už pusdyke 
buvo priverstas parduoti. Kaip 
jo tėvas kzd sakydavo: “Už ka
peiką periu, už grašį parduodu 
— vis šviežias grašis!...”

Taip ir Ilys, uždirbęs, kaip 
Zablockis ant muilo, ruošėsi 
grįžti atgal Amerikon, žinoma, 
su tuo nusivylimų, kurį neretas 
amerikietis lietuvis jau turi par
sivežęs į savo antrąją tėvynę...

Kai kurie žmonės sako, kad 
nėra ribos, kur baigiasi biznis 
(tas angliškas, astuonių raidžių, 
žodis, reiškiąs pelnningą užsi
ėmimą), ir kur prasideda pa
prasta suktybė. Gal, tas todėl, 
kad niekas dar filosofinio trak
tato apie biznį neparašė, arba, 
jei parašė, tai niekas iš taip sa
kančių jo neskaitė.. Yra ir to
kių žmonių, kurie ne tik taip 
sako, bet taip daro. .Būtent, 
suktybes vadi£a bizniu...

Palikime nuošaliai tą faktą, 
kad Ilys savo laiku pirko stam
bų, valstybės boną, aukojo Vil
niui vaduoti ir apsiverkė, kai 
šaulių orkestras sutiko jį su ki
tais amerikiečiais lietuviais pir
moje Lietuvos stotyje. .. Tas 
viskas buvo, taip, bet po nepa
sisekimo su naudingu bizniu 
Lietuvoje gimė kitas Ilys. By s 
biznierius “ištempiamąja” pras
me. ..

Jau tekiam Iliui parašė iš 
Amerikos pažįstami, sužinoję, 
kad jis grįžta, įvairių prašymų. 
Pai'vešk tą ir tą, atlik tą ir tą. 
Žmogus, tiek metų Amerikoje 
is^vvenes su broliais lietuviais, 
aišku, viską pasižadėjo visiems 
attikti. Be to, reikia žinoti tiesą, 
kad Amerikos lietuviai yra vie
nas kitam daug palankesni...

Senas amerikietis Nurza, ku
ris gerai įsigyveno “krajuje”, 
valdė duodančius pelną namus 
sū viešbučiu ir smukle, įdavė 
Iliui parvežti seseriai Lietuvos 
gintarų. Didelius, gražius karo
lius brolis, pinigų negailėda
mas, nupirko ir įdavė mująm 
“finikieciui”, sakydamas:

— Ir tu, kaip skaitome isto
rijose, kaip tas finikietis, kurie 
senovės laikais atvažiuodavo lai
vais į Lietuvą pirkti gintarų, 
nuvesk to Lietuvos aukso mano 
sesei — tesidžiaugia! Aš noriu, 
kad ji šumniau atrodytų už tas 
leides, kurios pačios yra Lietu
voje buvusios! Tu — senas ame
rikonas, supranti!...
‘Aišku, Ilys amerikietskus 

sensus suprato. Milžiniški karo 
liai ir jo paties akį viliojo.

Kol Ilys išsirengė galutinai 
išvažiuoti, panašių “užsakymų” 
susirinko nemaža. Kas esate, 
broliai, lietuviais, suprasite ir

nesijuoksite, jeigu pasakysiu, : 
kad Ilio bagaže buvo gausu ne 
lik gintaro dalykų, bet ir gryrbų ; 
— baravykų ir lašinių, ir net 
naminės, bet už ją nebuvo duo
dama garantija, kad tikrai nu
veš per Atlantą, nes dar tebe
veikė garsioji Amerikos prohibį- 
cija... Kad baravykai turi ir ofi
cialų eksportą Amerikon, žino
me, kad lietuviai vertelgos ir 
kumpius iš “krajaus” parsi
traukę pardavinėja, matėme iš 
azvandenynio lietuvių laikraščių 
skelbimų, o šiuo laiku ir Lie
tuvos degtinė unaravai kelia 
galvą languose tų krautuvių, 
kurios siūlo pirkti tų gėrimų iš 
viso pasaulio.

Kiekvienas amžius turi savo 
skirtingus įstatymus, ir viso
kios meilės sąvoka kitaip kūni
jos! tais laikais, kada į Lietuvą 
š kažin kur atsibaladedavo fi
nikiečiai pirkti gintarų, ir ki
taip kūnijasi dabar, kuomet 
“jis” yra didelės firmos sky
riaus vedėju, o “ji” dirba skait
linių rašomąja mašinėle; kuo
met negana žūti už tėvynę, bei 
svarbu ją išlaikyti įniršusios 
konkurencijos žiaurioje - aplin 
kūmoje...

Prisikišęs laiškučių pilnas ki
šenes, Ilys pagaliau išvažiavo iš 
savo pirmosios tėvynės, kur 
jam nedavė to, ko jis tikėjosi 
Kai lėkė Vokietijos traukinys 
Berlyno link, vėjas nešiojo 
laiškų ir paleistų vėjais,- šnie: 
penas. išblaškomas greitojo 
traukinio to sūkurio, kuris pa 
prastai pasidaro traukinio už
pakaly. ..

Vandenyne Ilys stiprinosi Lie
tuvos namine, ir nemanydamas 
jų iki New Yorko muitinės iš
taikyti. .. Lašiniai, nors geras 
daiktas prie naminės, bet jų 
[lys nelietė. Viena, kad laive 
duoda gerai valgyti, kita — la- 
šininai yra kapitalas už vande 
nyno! ... Kažin ką savo netaip 
jau vikrioj galvoj Ilys visą ke 
lionės laiką skaičiavo, žinoma.
kaičiavo ne fik be tam tikros 

mašinėlės arba barškančių skai
tiklių .. Ką supaisysi, ką jis ten 
skaičiavo! Laive yra liek laiko, 
kad ne tik skaičiuoti ką nors 
gali, bet ir imti jausti padūkimo 
ženklus, iš nuobodulio. . Žino 
ma ,kaip kam ir kaip kur.

Sudulavus ū k a:n o s e New 
Yorko dangoraižiams, Ilio šir
dis atsigavo. Nors buvo numa
tomas milžiniškas muitas (juk 
į is vežėsi kuone mažą trauki
nį!), daugybė dėžių kalbėjo 
stambiais muitinės kvitais, bet 
ilys jau buvo viską apskaičia 
vęs kaip reikiant... Jis ilgai 
uoste neužkliuvo.

Dalį gintaru pasiėmęs, užmo
kėjęs įduotais tam tikslui pini-

sinėje, per petį glostė... Ilys 
tėvynės ilgesį Nurzos sesers šir
dy kurstė iki tol, kol parodžius 
jai milžiniškus gintarų karolius, 
,pati širdis kuone nukrito... Į ki
šenių Iliui įvirto pirmas ameri 
toniškas pasveikinimas: krūva 

dokrių, didesnė ir už ta, kurią 
<Nurza sumokėjo už karolius ir 
: curia reikėjo sumokėti muiti
nėje. ..

Kaip Petro Vaičiūno dramoje 
'Naujieji žmonės” Turkus (vi
sai panašus dabar tipas į Ilį, tik 
neainerikietis), taip ir Ilys būtų 
galėjęs pasakyti, kodėl nebe
rimsta vietoje ir veržiasi toliau:

— Iliui visūomet karšta! Ne
rimsta vietoje... Tėvynes mei
lės ugnis degina... Tautos veži
mas juda, kruta!.. .

Kai Nurzos sesuo užmokėję 
kąro- 
būti.

[liai už seniai užmokėtus 
aus, ko ten Iliui bebuvo 
Ypač, kad jo “vežimas’’ laukė 
uoste su kitais daiktais.

Užmokėjęs vėl dalį muito, si 
eitais daiktais, kitais adresais, 
tik su tomis pačiomis pašėko 
mis, Ilys vėl ir vėl grįžo prie 
savo “plaukuojančios krautu
vės”, kol galutinai viskas buve 
šparduotav.u Nė sau baravykų 
virtinei ės nepasiliko, nuėjo į 
mtomatffrį restoraną, kuo pi 
gausiai pavalgė ir pradėjo gy
venti naųj-o grinoriaus gyveni 
mą, ėmėsi veiklos iš naujo ant 
oje tėvynėje...

Ar jūs 'tikėsite, ar ne, be 
šiandien Ilys turi nemažą gro 
;ernę — vatgoiĮiijjų daiktų 
<rautuvę geroje vietoje. Pirkė 
.ų daug, ^e .ngolatįniai, prie 
.lio “grt>cėĄT” ' nuolat birbk 
vairūs išvežiojinių auįomobį 
uai. Pasitikėjimas yra. Ilys są
skaitas visuomet laiku apmoka, 
todėl jo “stakas” (tas, kas yn 
krautuvėje) nuolat pilnas, o lie 
.uviams jis turi ir kutenančių 
daiktelių. Jūs galite pastebėti 
j d skelbimus:

— Baravykai, kumpiai ir kiti 
gardam ynai iš Lietuvos! Nuola- 
.inis importas!

— Business is business (biz 
nis yra biznis) ! — tą posakį ga
dina ištempti ant galvojimo to 
kio kurpaliaus ,ant kokio nori..

— Tąip, taip, Tėve. Pranas Lu- 
Kas prieš keletą metų pradėjo 
.ėdaguoęi Mozaiką ir Maga
ryčias. Buvo sumanus žmogus, 
mokėjo pats rašyti ir subūrė ei- 
;ę bendradarbių, kurie nesigai
lėjo vietos ir mudviem, šmote
lis rašė žemaitiška tarme apie 
senovės dievus ir žemaičių pa
pročius. Apie J. šmotelį, kaip 
vieną iš pirmųjų Naujienų stei
gėjų, buvusį administratorių, 
spausdinamos mašinos operato
rių, būtų galima daug pašnekė
ki, bet išeitų ilga istorija. Buvo 
geras, teisingas nuoširdus žmo-

r gUS.

ATEISTINĖJE MOKYKLOJE

Komunistinėj mokykloje mo
kytoja klausia mokinius:

— Kas buvo pirmieji žmo- 
□ės? , .. ji jf&

V ienas mok: ny s atsako:
— Adomas irileva.
Mokytoja vėl klausia:
— Kokios tautybės jie buvo?
— Aišku, kad rusai, — atsako 

mokinys.
— O kaip tu žinai, kad jie bu

vo rusai?
— Lengva žinoti. Jie neturėjo 

nė stogo virs savo galvų, nė dra
bužiu. nė duonos, nė mėsos, tik 
vieną obuolį, bet gyveno Ro
juje ... — atsakė “pažangus” 
mokinys.

* & *

Šuniui berno nereikia.

VANDUO PADĖJO

! Moterėlė skambina veterina
rui;

— Susipiovė mano šunys, aš 
negaliu jų išskirti. Šaltu van- 

j deniu apliejau, šluota mušiau, o 
' jie vis piaunasi...Patark, ką man 
I daryti?

— Palaikyk mano trūbėlę, 
dens, —sako veterinaras.

— Pabandyk mano triuvėlę, 
pabandysiu.

— Ar padėjo? — klausia vete
rinaras.

— Taip. Užpyliau karšto van
dens, tai kaukdami išlakstė, — 
atsakė moteriškė.* * *

BOTŲ IR GALAS

t DU KART DUų NEVISADA
1 KETURI

Kartą vienoje Sovietų įstaigo
je buvo reikalingas buhalteris. 
Aateina kandidatas siūlytis, vir
šininkas klausia:

— Kiek būs du kart du?
— Keturi, — atsako buhalte

ris.
— Tamstos negalima priim

ti .. .
Ateina kitas kandidatas.Ir vėl 

tas pats klausimas, atsakymas, 
. ir vėl nepriima.

Ateina trečias kandidatas.Vir
šininkas vėl tą patį klausia:

_— Kiek bus du kart du?
— O kiek tamstai ?reikia — 

sako buhalteris.
— Galite paduoti pareiškimą 

ir nuo rytdienos pradėti dar-

' antrą vėl naujos ir taip toliau,— 
nėra galo.

— Jeigu nebūtų nieko naujo, 
tai būtų ir galas, — atsako kai- 
munas,

* ♦ *
GALIMA PRIPRASTI

Burtininkė sako vyrui:
— Per dvidešimt metų tu bū- 

i si neturtingas.
— Kaip bus po dvidešimt me- 

šuprojektavo. Bus didelės iškil-j įų? į. ,
— Tada priprasi būti netur

tingas, — atsako burtininkė.
t # ♦ # ,

F JI ŽINOJO>
Vyras mirdamas prisipažino 

savo žmonai, kad jis buvo jai 
neištikimas ir prašė dovanoti.

Žmona atsiliepė:
— Nesirūpink, brangusis, aš 

seniai apie tai žinojau. Man ta
vo meilužės pasakė.* * *

PAKLAUSĖ GYDYTOJCLej<;

" — Sakiau, kad gali gerti vyną, 
tik atskiestą.

— Daktare,
— Kuo?
— Degtine.

*

r.

— O ką tu galėtum pasakyti 
.įpie Praną LuKą, kuris ir mudu 
pngiauue savo pastogėje?

— Galiu.pasakyti, kad juodu 
praeitais metais buvo paia^aoti 
lietuvių Tautinėse kapinėse, 
netoli vienas kito, gražioje vie
toje kalnelyje, leve. Craiia, kaa 
pne Prano Luko nėra pamink
lo, tiktai keletas gėlyčių tebe
žydi. tiuvo geias žmogus, be u 
mvaliaas.JNaujienų name jis gy
veno, dažnai seaėaavo prie cen
trinio telefono ir rašyaavo, ko
rektūras skaitydavo. Kai aš už- 
eiaavau i Naujienų redakciją, 
jis šypsoaamasrs pasakydavo:

— O, sveikas, iviaiki. 
žinių turi? — PMuoaavo 
pasioveikindavome.

— Gal mudu, Maiki,
xime po kelioliKą aolenų ir pa
statykime musų geradariui nors 
kokį akmenėli su užrašu: Pra
nas Lukas. Jis vertas , daugiau, 
negu kuklus paminklėlis. Visuo
menei nežinomi žmonės pasista
to mauzolejus, o kultūrininkas 
įieKa užmirštas... Jis pasirašy
davo siapyvarcziu: Rimas Neri- 
maviCiUb, o po slapyvardžiu bu
vo Pranas Lukas, humoristas.

— Jo nėra, bet jo darbą kit. 
cęsia, leve.

— Taip, Maiki. KM dr; Gn-1 
gailis miiė, tai ksfi kas manė, 
Kad tr Naujienos mirs. O Nau
jienos gyvuos. Kai -vieni išsto
ja, ląifci jo vienon stoja, — lietu
viškas priežodis.

— Taip, Mozaiką ir Magary
čias pėsto kolektyvas ir kt ben
dradarbiai. Jų pastabi akis h 
trontininkų poetų blevyzgas pa
kritikuoja, tUtiuiųkaaųi aki! 
dąio. Jie pyksta.Tesybė yra 
gali padaryti. Teisybė yra 
tybė.

O Niekas neišgsria tiek daug 
arbatos, kaip anglai. Arbatos 
Taryba, kuri britams pristato 
arbatą, sako, jog iš 20,000 tonų 
arbatos lapelių, išverda 10,000 
„liujonų puodukų per metus, 
.šėma kick vienam žmogui kiek 
daugiau kaip 4 puodukai arga
is per dieną.

$ Galingi radarai, teleskopai 
stebi erdvėse 1,200 satelitų, vi
sokios rūšies gelžgalių »r “džon- 
ko” triskart daugiau, kuru 
skrieja erdvėje. Galingi foto 
aparatai 20,000 mylių aukštu
moje gali nuiotograiuoti paste
bėtus objektus.

• Mokytojai praktiški žmo
nės. Kai mokyklas reikia atida
ryti, tai jie paskelbia streiką.

o Chicagoje yra tik du lietu
vių dienraščiai: “Naujienoj' — 
visų lieitivių laiKrastis, ir *Drau 
gas' — iiKlai vienuond laik
raštis.

♦ *
VISAIP TRUKDO SUSISIE
KIMĄ K VAKARŲ PUSĖS
Sovietai vėl daro pasikėsini

mus prieš Vakarų Berlyną; jie 
skelbia kad toji Berlyno dalis 
priklauso Komunistinei Rytų 

, Vokietijai.
Pastaruoju metu jie suvaržė 

perėjimą per Urbrichto sieną, 
kuri skiria vieną dalį miesto nuo 
kitos.

Įsimylėjusi mergina kalba į 
būsimą savo'vyrą:

— Brangusis! Kaip nuosta
bu! Esame tiktai.du, o mes dve
ji, tai vienas. Aš dalįnsiuos stų. 
tavim tavo džiaugsmais-ir var
gais. . ..

— Bet, mieloji, aš neturiu jo
kių vargu.

— Na taip, supramtama. Tuo 
tarpu jų neturi. Bet kai susi-, 
tuoksime....- • -

♦ * * •_

GERIAUSIA IŠEITIS
Jaunas vyrukas skundžiasi gar

siam biologui Jean Rostednui, 
jog jis kaž kodėl baiminasi mo-

į Berlyną, į Vakarų Vokietiją, terų. Toji baimė, kaip tik ir su- 
Keliai dažnai būna užversti ne^ 
va kelių taisymo sumetimais.

Tokiais smurto veiksmais So
vietai bando užgniaužti Vakarų 
Berlyno laisvę.

GYVENTOJAI SKRUDŽIAI 
PASKELBĖ PROTESTĄ

Aberdeen miesto valdyba at
pigino autobusų važmą, bet gy
ventojai pakėlė didelį prbtstą.

— Kaip gi, — saukė jie: — 
Iki š;ol turėjome pėsčiomis eiti 
penkis kartus, kol šilingą sutau
pėme, o dabar reikia eiti šešis 
kartus!

laiko jį nuo vedybų.

Žymusis biologas, išklausęs to
kią nuostabią jaunuolio išpa
žintį, pastebėjo:

—" O kaip tik dėl to ir priva- 
lėtum apsivesti. Vedęs vyras bi
josi tik vienos moteries!

* ♦ ♦

Dabita klausia:
— Kiek kaštuoja kostiumo iš

lyginimas (išprosavojimas) ?
— Du doleriai, — sako skal

byklos vedėjas.
— Tai išprašykite man už vie

ną dolerį kostiumo priešakinę 
pusę; einu fotografuotis!

ati- 
tei- 
tei-

— i&kdh. Tėve, už pokaibį.As 
skubą į paskaitą.

— Palauk, Maiki. Aš girdėjau, 
kad šį mėnesį dail. prof. Vamo 
paminklą atidarys. Skulptorius 
R. Mozoliauskas gražų paminklą

e Juokas yra geras, kai juo- 
<ieinasi iš kitų žmonių.

• Nenoiėk svetimo nė jaučio, 
ac asto, bet turėk savo.

e Slidus kelias į blogybę; 
jUdkus geriems dariums.

e Būsi saldus — prarys, būsi 
Kartus — iš s piaus.

• Amerikoje yra 1,(410 žmo
nių, sulaukusių io<) metų <r dau 
giau. btaostiKa parodo, kad 
nnogaus amžiaus pf Jtiau- 
so nuo gyve auno sąiygų: pa vėl 
uejima^, darbas, rūpe^u>, dieta, 
.lanKŠiA, įxizily^us galvojusias 
* jairsidų nuntiOte. sd.e daiy-

paueda Ugiau gyventi. Tin-iį 
įėjimas, nuobodžia v imas ir nėr- i 
.ingumas trumpina žmogaus I 
gyvenimą.

Don Pilotas 2 — N’auiie:
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' ' DAIROSI UŽTARIMO
J. Kj. daug kartų gynė ir gy- JAV prezidentais, vyriausybes 

A ~ ’ • —• 1 nariais ir Kongresu. Įžiūrėjo,
šio to pasiektino Belgrado bei 
Madrido konferencijose. Būda
mas VLIKo pirmininku kontak
tavo Europos, Kanados Pietų 
Amerikos ir Australijos vyriau
sybes bei parlamentus.

Ar tokie kontaktai įmanomi 
be supratimo ir patirties?! Dr. 
K. Bobelis turi politinėj veikloj

iė Amerikos Baltų Laisvas ly
gos pasinešimą samdyti-t Hąrina- 
iord komencinę kompaniją Lie
tuvai ląisvės siekių vedimui. 
Draugo W82 m. nr. 177 jis tuo 
ieikalu 'pasiterauja Vlado Mie
želio nuomones.; Mat, ats. brig, 
generolas V/M., Phoenix, Ariz., 
įuvęs LB. Apylinkės pirminin
ku, o dabar esąs net tos apylin. 
kės rev/kom, pirm.- Pokalbyįe‘ bent penkiolikos metų patirtį. 
Vladas Mieželis sako, kad reikia Taigi, ar tas gali rodyti asmens 
Ęriėginti visus kelius, taigi it mi-j žalumą — nepatyrimą politinia- 
nėtos komer.- komp. samdymu 
Nors teigia:’

* “—žinoma, lietuviškas dar
bas turi'* būti dirbamas lietuviš
komis p jėgomis. Bet jei kurioje 
srityje mums pritrūksta jėgų, 
patyrimo, išmanymo, tai kodėl 
talkon nepasikviesti, kad ir už 
atlyginimą, daiigrau .išmanantį, 
daugiau patyrimo' turintį? Juk 
taip- priekaištaudami gudruoliai 
patys samdo advokatus jų by
loms ginti ir naudojasi kitų iš
mintimi. Prsisiminkime ir .mūsų 
valstybės .atkūrimo pirmuosius 
žingsnius: didesnį patyrimą tu
rį kitataučiai mums buvo rei
kalingi ir realiai mums daug pa- . 
dėjo.”- : . r • - {
• Toliau, beatsakinėdamas, • pri^ 
taria ir LB aktyviam . įsijungi-1 
mūi į Li etų vos - laisvinimo dar- < 
bąy pridurdamas:. s L l

“Tik dirbkime visi kartu, su
sirėmę įečiaisl Darbo daug.-; Vjsi f

me darbe? *
O kokį politinį pribrendimą 

parodė Baltų • Lyga ir Hanna
ford Co., išrūpindama Baltų 
laisvės dienos paskelbimą birže
lio 14 d. proga? Juk tai mūsų 
skausmo ar niekinimo dienos. 
Kurkas geriau būtų tikęs 1941 
metais sukilimo ir Lietuvos 
laisvės atstatymo momentas. ‘ 
Kam tat ir reikėjo to samdinio 
pagalbos?

1982 m. Tėvynės Sargo nr. 2 
štai kaip tuo reikalu pasisako
ma 

“LIETUVOS LAISVINIMO 
REIKALAS IR SAMDOMAS 

VEIKSNYS į 
“Pasamdysi sau samdininkėlį 
Samdininką--ne darbininkėlį”... * 

(Iš liaudės danos).’ 
. “Samdymas komencinės bęn- 
drovės Lietuvos laisvinimui • ne- • 
siderina su per keturiasdešimt prieš dr. K. Bobelį Drauge iš- 

. k . ( metų įprasta ^laisvinimo veiklos puoliai tęsiasi jau visą eilę me-
KSit'eksimė: ? Tik dirbdami :nuo-; Tautos, laisvinimo pastan- 
ŠErdžiai, sutartinai, verti patiems . kyįa įg ideologinių, patrioti- 
petrukdydami, .savimeilės pr S1*ekimų Įr negali būti ko- doje atspausdintas be parašo ra- 
asmeniškų ambicijų. (Tegu kil- - inercinių ' ’ apskaičiavimų ob- 
nus tikslas —Lietuvos gerovė—. jektu. į
visus įjungia sūtertiniamįdar-, :.Komercinės institucijos pa-’ 
buiri’ < - t grindinis tikslas visada bus už-
į Kg gi, įtaigavimai gražūs,' o 4^^, pelnąs,. o Lietuves lais-‘ 
gal ir nuoširdus. riBet kaip juos . v^mo reikalai jai -bus tik atsi- 
sudeįinti su sekančiu Jo pareiš- tjktinis^ pašalinis uždavinys, ir Į 
swnuri .• jis. bus vykdomas tik tiek, kiek

? “Gęi;aii . kad .atsiranda, tokių, jįs derinsis su jos pidmuoju sie- 
kaip ^Ljęoi^pirmiiiinkas .dr.Ka-:^:kimu/-Kai 'nebus pinigų samdo-*, 
zys Bobelis,’ stipriai ekoriomiš- 
k’4 ^ritĮvittžnusTU.7Bet mūsų 
litinėje veikloje tokių turime 
labai nedaug. Gi kalbant apie yerslo bendrovei reiškia jo ne- * 
VLIKo p irmininką- ir dziaugian- , bedirbimą patiems: reiškia po
lls jo fimansiniue-pajėgumų^ sūkį į Lietuvos laisvinimo veiks-,
kia taip j>at pripažinti, kad po- * nįų • sumenkinimą ir jų sužlugdy-j 
litiniame tdarbe; jis- dar-tik žaliu- mą. Gal tai Ir bu^ pagrindinis * 
kas.” (Paįbr. P.S.) V j tos bendrovės samdymo moty-

Apsprgš|ti'/ asmens; sugebėji-yvas. Daugybė tuo, suinteresuotų 
rnus, ar-ir patyrimą galimaqvai- ’ asmenų parašytų straipsnių tai 
riai: kvotirnu, dokumentais, liu-' patvirtina. į|
dijimu ir tit. V. M. tik niekuo* 7 Laisvinimo darbą reikia pa-: 
neparemtasl.tvi^iniiĮi^s-.^Tatir, tiems dirbti, o ne jį siaurintieji 

nė' pavedant' kitataučių bendrovei, 
kūo^dąu^aa^:m . 1 Reikia jį plėsti, kiek lietuviuose

J biiva-'-'Į^Tos dar yra tėvynės meilės it. pasi- 
^Įrmfninku TŠėnt■'deSihtp';ihetu. ryžriio, o ne pagal tai, kiek bus 
-turbūt vadovavo .sėkmingai, nes pinigų, samdytai bendrovei ap- 
kai pasitraukė, buvo išrinktas mokėti. |
garbės pirmininku j Žinomi jo'. Laisvinimo veiksniai turi to- 
šekmingi žygiai, sąlytyje v su liau dirbti, o ne samdinių ieško- .

Paveiksle mtfome 1933 m. Šančiuose pastatyta aukštesniąją mokyklą

DETROITO NAUJIENOS
i TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS JAU PRAEITYJE

Minėjimą sėkmingai suruošė 
šv. .Antano Lietuvių Parapijos 
Taryba, SI. Butkaus šaulių kuo
pa ir Dctioito Lietuvių klubas 
rugsėjo 5 <l:eną. Pamaldas at
laikė 1(1:30 vai. šv. Antano pa-

1 rapijes šventovėje. Į bažnyčią 
buvo įn.štos keturių organ.za-

, cijų vėliavos ir dvi tautinės — 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos.

’Pamaldas atlaikė ir tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė tos 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Batonas. Dalyvių buvo pil
na bažnyčia. Muzikui St. Sližiui 
vadovaujant, cihoras gražiai su
giedojo pritaikintas giesmes, Į vos karaliumi. Pasibaigus pa
kuria vienes ir muzika, ir žp-Įskaitai, .publika paskaitininkui

Sąjungos 
Misiūną,

kuri pristatė šv. Antano para
pijos klebonų kun. A. Babuną ir 
šv. Antano parapijos Tarybos 
bei Vilniaus Krašto 
pirmininką Albertą
kuris skaitė paskaitą “Kas yra 
Rugsėjo Aštuntoji mums lietu
viams“. Paskaitininkui bei pro
gramoj atlikėjoms Stankutei^' ’ 
ir jų tėvahis, Biriue Jdūnškai.ė 
ir panelė Žebraitylė prisegė po 
tautinį ženklelį. <

A. Misiūnas, dešimties minu
čių laikotarpyje, ryškiai nušvie-* 
tė anų laikų Vytauto Didžiojo 
galybę ir jo karūnavimą Lietu-

ti. Tas darbas nėra tos prigim
ties, kurį gal atlikti ir samdi
niai, kurie gali persisamdyti ir 
tiems, kas brangiau užmokės.”

Tačiau verta dar sugrįžti prie 
“žaliuko” Pokalbininkui teks 
išsireikimas galėjo išplūsti ir 
nepagalvojus. Tačiau J. Kj., o ir 
Draugo redaktoriai, turėjo pa
kankamai laiko pagalvoti ir 
įžvelgti to posakio užgaulumą. 
Tačiau nėra ko stebėtis, nes

tų.? ■ - ,
Draugo 1982 m. rugs. 3 d. lai-

šinys “Tarnyba ne savo tautai”. 
Čia aptariamas Tėviškės. Žibu
rių įžanginis “Degtinė veikų”, 
(liepos 22 d. laidori"-4”1-^ 
gutiniame nusisku
sklidusiais šmeižtu Ifeals.meki- 
nanciais išeiviją, -ypač- jos va
davus”. Draugo •’komentatorius 
priduria: Į- -

“Tų lapelių - biuletenių, lie-’ 
majam atlyginti, likviduosis ir f tu vių ir . anglų kalba parašytu, 
patš laisvinimo^ darbas.

ir
[ jis. bus vykdomas tik tiek, kiek

! yra gavę ir JAV flietuvaių Yr# teigia:

lakraščmose(P'ibr.P.Š.). Bet ne
reikia nustebti—išdavikų visuo
met buyo, tarnaujančių ne savo 
tautai, o okupantui taip pat vi
suomet atsiranda. Yra žmonių, 
kurie negalvoja nė apie savo, 
juo labiau apie savo kenčian
čios tautos ateitį, kad tik jie ga
lėtų kitam skaudžiau įkąsti ir 
tuo patarnauti okupantui - pa
vergėjui . Be: tok'e patys save 
ir išduoda.”

Prisimena prieš eilę metų Či
kagoje platintas panašaus turi
nio biuletenis. Prisimena ir už
pulto kunigo prie altoriaus pra
simanymas. Ir daug kitokių 
šmeižtu net ir Laisvojo Pasaulio

- i
Lietuvių dienraštyje ir Pasaulio 
Lietuvyje, ar ir Ąkįraščiuose;

.na ir kitoje periodinėje spaudo-
Ir pasima^u su

jie skiriasi nuo tų- čfegunftinkir 
šmhižtų? . 'Ąt;

Tat ar jau ne laikas aprięrfti 
ir savitarpio šmeižikams.- v y. ;

Minėto .j[iegutinį6’ straipsnio 
komentatorius*. Drauge .taikliai

šiltai paplojo.
Po paskaitos, prasidėjo meni

nė dalis, kurią puikiai atliko se-v 
sutės Stankutės instrumenta- 
listės: pianinu — Teresė, I-mu 
smuiku — Diana ir Il-ju smui< 
ku — Joana, o gitara — Vidai 
Nuotaikiai pagrojo vienuolika 
liaudies dainų: Lietuva brangi, 
Tėvynė Lietuva, Stoviu aš pari- ’ 
mus, Lauksiu tavęs ateinant, 
Tau sesutė, Pražydo jazminai, 
Kur lygūs laukai, Kur tas take
lis, Negerki trečios, Jaunimo 
giesmė, Pradės aušrelė aušti ir 
Three Little Simphonies.

Tautos'šventė praėjo iškilmin
goje nuotaikoje, l’žbaigai- ^su
giedotas Tautos himnas ir iš
neštos organizacijų vėliavas.

Atrodo, kad didžiąsias šyentes 
kol kas reformuoti dar nereikia. ’ 
Gal tektų šiek tiek sutrumpinti. 
Vietoje akademijos, ruošti ge-

• salę vėliavas. Vėliavų įnešimui gužinę netinka.
To visų iškilmių, svečiai vai-

džiai buvo St. Sližio, žodžiai 
: buvo tokie: “Kur sidabriniai 
. ežerai, kur beržynėliai ir šilai, 
Į ten, kur mūs dirvos ir laukai ir 
I praminti tėvų takai, Tu iš pa-

ja..,. apie savo kenčiančios tau- daugių mėlynų nuskaidrink vil
tos ateiti, kad tik jie galėtu ki- Q ^ų žmonių, kurie ramybėj ir 
tiems skaudžiau įkąsti...” i taik°j nori «yventi Lietuvoj, 

Kančiančiai tautai, kaip ir iš- Žemes kampely prie Baltijos, 
eivijoje tautiniam išlikimui sėk- paskyrei nuo pat pia-
mingiau galėsim padėti tik svei- džios, laisvę žadėjai Tu visoms 
ku susiklausymu ir tikslia darbo didelėm ir mažom tautom . 
padala. Taip pat remdami ir 
gerbdami savo veiksnių 
vus. .

P.

— Antradieni aukso 
kainavo $-124.

? Nauja giesmė jautriai nuskam- 
vado- kėj° per visų širdis.

Po pamaldų, parapijos salėje 
’ įvyko minėjimo akademija. Ga- 
į le salės kabėjo dvi tautinės 
juostos. Tarp juostų matėsi Vy
tis ir bronzinė kunigaikščio Vy
tauto Didž. 'išgraviruota galva.

Minėjimą pradėjo St. But
kaus kuopos pirmininkas Vin
cas Tamošiūnas, paprašydamas

Šilas

uncija

— Filipinų prezidento Mar
cos šalininkai pajėgs suvaldyti 
opoziciją, kai prezidentas išva-, 
žinos porai savaičių Amerikon.5 šaulių vėliavų tarnybą įnešti j

— - - - - - " •

— Šiaurės Korėjos valdžia vadovavo švyturio Jūrų šaulys
nždjaudė JAV kariškai vadovy- J. Kincius. Programai vadovauti šinosi pyragais,-užsigerdami ka-

l pabėgusiu ’ pakvietė Stefaniją Kaunelieųę J vate.. ./Ant. Sukauskas s .
JAV kareiviu.

— Britų opozicijos lyderis M. 
Footas pareiškė, kad valdžion 
įėjusi Darbo partija atsisakys
naujųjų amerikiečių raketų ir 
nesieks nepriklausomo branduo-

Laisvinimo darbo pavedimas, šmeižiančiu atskirus kurie negalvo- linio apsiginklavimo.

sūkį į Lietuvos laisvinimo veiks-

A MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

BW8 West 69th St, Chicago, UL 60629. ♦ TeL >25-2787. 

Didelli pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

\ MARIJA NOREIKIENt

Y Cosmos Parcels Express Corp. 7?
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

\ i501 W. 69th St, Chicago, CL 60629 Td 925-Ž7J1
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Atdara šiokiadieniate nno
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Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

• , i autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos1 lietuvių istoriją ’*
- ■ š. (1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
■ : , . Minkšti viršeliai. -/• Kaina $15. ' v’

- ‘H ;j:r Persiuntimas — $1. -i-

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

■I Į . LktZf, AJJL-VJJLFjtxO 1tU_£X>3 X O,

, s 50 metų studijavęs, kaip

K PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 925. Kieti viršeliai. , Paštas JZ

Pavykusi Detroito Lietuvių Organi 
zacijų Centro, išvyka

* Rugsėjo 6 — Darbo šventės 
dieną, iš ryto dangus pradėjo 
niauktis. Atrodė, kad gali būti 
lietaus. Kaip tos išvykos rengė: 
jas, susirūpinęs patelefonavau 
p. O. šadeikienei ir paklausiau, 
ar pas juos dar nelyja Gavau 

j pastabą, kad apie tai nekalbė- 
• čiau, nės tuoj pasirodys sau
lutė. ; •. s ' .' /

Skubiai spaudžiau/ į išvykos 
vietą ir atsiradau kiek po devin-

■ tos valandos. C. Šadeiką radau 
besikrapštantį prie garažo. Susi- 
nešėme mudu su žmona viso-

kius daiktus ir kibome su C. Ša^ 
deika į darbą: statėme ir šklei- 
dėme didžiulį parašiutą, kad ap
sisaugotume nuo lietaus. Netru
kus atsirado ir Sudeikių vyres
nysis sūnus Stasys, kuris talki
no mums išskleisti parašiutą, 
žiūrime į dangų, o debesys vis 
daugiau tamsėjo,, bet dar vis ne
lyja. Apie 11 vai. atsiradus Vin
cui Tamošiūnui ir Kazimierui 
Sragauskui svarstome, kas^ rei
kės daryti, jei lis. Nejau reikės 
su visais bakalais ir maistu 
spausti nemo. - > 5.

(Nukelta į šeštą puslapį) 
' ' * - ♦ 4 ’ ± u

f i^iisKAiURA, lietuviŲ Htemtūros, meno. Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yri vertingi, niekuomet nesenstą, VInec 

| Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankof, 
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis tj 
M.K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A, Varno

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės,.rašytojos Ir Ict« 
Hnlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnf 
Šventes jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi k surinktais duomenlmil 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

» VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfa 
parduodama tik už M.

• LIKL Li V IŠKASĖS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausfa 
įdomiai parašyta atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fe 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
HetuvtuL Leidinys flinstruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalhij, Labai 
nan<fingoje 335 pnaL knygoje yra Rytprūsių Jemėfapig. Kaina H

> KĄ. EAUMtS HMM, rašytoje* Petronėlė* Orintaltės ati
minimai Ir minty* apie asmenis Ir vietas neprft. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. «

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po®, 
rij*. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju uš žmogaus teisei

yra didelio formato, 285 pualaptų, kainuoja

vertfmx. 100 ?<L Enygoje

IE Snot i Ms
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(Tęsinys)
Tame pat laiške pastebėjau, 

jog nemalonu buvo išeiti į ginčą 
su M. Mackevičium, bet jis iš
lindo tokiame laikotarpyje, įtaį 
kolaborantai gaudomi, £ai “tfo- 
Jocaust” filmas rodomas, su to
kiais naiviais aiškinimais, jog 
Lietuvos Jaik. vyriausybė atstatė 
Lietuvos teisę, jog ir toliau teis
mai pagal Lietuvos įstatymus 
veikė. Julk tai lyg pripažinimas,

įstatymai.
Toliau Viktoras Karosas man; 

rašė, jog jį ištiriu vp jvajrių nę- 
aljdedamų darbų, tad numatyta 
žydą tepu rašymas atidėtas, tik 
dar medžiaga teberapkiojama.

KIEK TOS MĘPŽIĄQQS
SPĖTA BESURANKIOTI?

dėlę pažangą ir galėjo tas visas paslaptis labai lengvai 
nustatyti. Amerikiečiai žinojo, kur yra įrengti Sovietų i 
pakilimo ir nusileidimo laųjcąi.

Tuometinis prezidentas Jimmy Cartons. matydamas 
tokį didelį rusų paslaptingumą ir norą slapstytis nuo 
amerikiečių, įsakė uždrausti Sovietų agentams priartėti 
prie naujų pakilimų į erdvę. Sovietų fotografai galėjo Jau keliasdešimt metų praėjo,' pareikšimupsę apie Laikinąją -Viktoras Karosas tituliniame

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrus zeinadlenlz’, __ 
rao 8 r*L ryto iki 5 vai popiet žežtsdiesiiig — iki U toL

* 1 1 '' ; ■ - i > ■ • •-- i T ! 1 , b ™

Lenkai karo stovį naudoja ryšiams 
su Amerika nutraukti

Jau minėjome, kad Baigminio Helsinkio akto pirmos 
kraitelės aštuntąjį principą svarstant, Amerikos delega
cijos pirmininkas, teisininkas Ma$ Kampelman pranešė 
visiems Madride susirinkusiems delegatams, kad JAV ne
pripažįsta klastingo Pabaltijo valstybių įjungimo į So
vietų Sąjungą.

Tai, aišku, buvo didelė naujiena keliems Sovietų dele
gatams, nes jie nieko nebuvo girdėję apie priežastis, 
kodėl JAV nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. ■ Sovietų;valdžią,- labai atidžiai 
kontroliuodama užsienį liečiančias žinias, laikraščius, 
žurnalus ir net radijo pranešimus, pajėgė net nuo kan\- 
datų į diplomatus pašiepti žinią, kad Lietuvoj buvęs 
“liaudies seimas” buvo klastotas, žmonės negalėjo statyti 
pageidaujamų kandidatų, o patys rinkimai buvo ne rin
kimai, bet Maskvos parinktų kandidatų patvirtinimas. 
Kas ėjo balsuoti, tai balsavo už komunistų partijos pa
rinktus kandidatus. Kas nėjo balsuoti, tai labai lengyai 
galėjo būti paskelbtas “liaudies priešu”.

Kada Baigminio Helsinkio akto atstovai svarstė 
Antrosios kraitelės klausimus, tai Lenkijos klausimas 
buvo pats svarbiausias. Tarp Lenkijos, Vakarų Europos 
ir Amerikos bei Kanados buvo sudarytos įvairios komisi
jos ūkio, mokslo, technologijos ir aplinkos klausimams 
svarstyti. Lenkijoje buvo įvestas karo stovis, trukdęs 
bet kokį susitarimą praktiškai vykdyti.

Su Sovietų Sąjunga buvo pasirašytas susitarimas pa
sikeisti technologinėmis žiniomis apie skriejimus į erdvę, 
naujai patirtas žinias ir planuojamus bandymus erdvėje, 
bet rusai galėdavo prieiti prie visų informacijų, liečian
čių amerikiečių naujoves JAV skriejimuose, o Sovietų 
Sąjunga viską laikė “valstybinės paslapties” apdengtą. 
Sovietų agentai galėjo laisvai švaistytis po Floridos Cape 
Canaveral, sekti paruošimus raketoms iškilti ir landžioti 
po visas Kalifornijoje įrengtas stotis skriejimams kontro
liuoti, tuo tarpe rusai net bandė paslėpti nuo amerikiečių 
iš kurios vietos Sovietų astronautai pakyla į erdvę.

•Laimė, kad amerikiečiai šiuo atveju buvo padarę di-

fotografuoti tiktai iš tolo. Jie tikėjosi viską užregistruoti, 
bet kylančių erdvėlaivių spaudimas ir šviesa buvo tokia 
didelė, kad iš tų fotografijų nieko neišėjo. Iki šio meto 
Maskvos agentai neturėjo progos nieko aiškaus patirti 
apie naujausius pakilimus ir skriejimą įvairiose orbitose.

Prezidentas Reagąnas dar toliau nuėjo. Kada pradė
jo artėti laikąs pratęsti dar penkeriems metams sutartį 
su Sovietų Sąjunga apie techniškų žinių erdvėje ir tech
nologijoje pasikeitimą, tai jis pranešė, kad JAV naujos 
sutarties nepasirašys ir sekančios sutarties automatiškai 
penkeriems metams nepratęs. Iki šio meto Maskva nė 
neklausė, kodėl.

Mes minėjome, kad pats svarbiausias plausimas buvo 
Sovietų Sąjungos spaudimas į Lenkijos vyriausybę ir ka
ro stovio įvedimas.;,Su lenkais JAV buvo pasirašiusios 
sutartį prekybos, žemės ūkių ir technologijos klausimams 
aptarti ir pasikeisti' technologijas naujovėmis. Tas suta
rimas buvo Hėk.toli nuėjęs', Itąd 20 Amerikos bendrovių 
turėjo savo atstovus Lenkijoje, kad galėtų sueiti su ati
tinkamomis lenkų pramonės šąkomįs, susitikt; su prak
tiškais tos srities žinovais ir galėtų pasikeisti technolo
gijos žiniomis. ' 1 t

Įvedus karo stovį Lenkijoj, santykiai pradėjo keistis. 
Lenkų valdžios atstovai draugingai su ąmerikiečiąis kal
bėjosi, bet aiškino, kad Lenkijoj ekonominė padėtis sun
kėjant!. Amerikiečiai pajuto, kad jų atstovai negali ju
dėti. Niekas jiems nedraudė judėti, bet negalėdavo gauti 
automobiliams reikalingo gazolino. Amerikiečiai specia
listai Lenkijoje turėjo geriausius automobilius, galėjo 
pasiekti tolimiausias vietas, bet negalėjo gauti gązplįno. 
Jį kontroliavo karo stovį įvedusieji vyrai. Amerikiečiai 
metė viską ir parvažiavo namo. Jaruzelskiui to tiktai įr 
tereikėjo. Amerikiečiai pranešė lenkų vyriausybei, kad 
yra pasiruošę gerinti santykius su Lenkija, kai bus su
darytos sąlygos JAV pramonės, mokslo ir technologijos 
atstovams, veikti Lenkijoje.

Įvedus karo stovį, amerikiečiai biznieriai, norį padėti 
lenkams, susidūrė su kita naujove. Jie privalo gauti vado
vybės leidimą keliauti po Lenkiją. Bet leidimus kelio
nėms duoda Lenkijos kariai. Jeigu kurie, kad ir pavėluo
tai, gaudavo leidimą keliauti Lenkijoje, jie neturėjo gazo
lino. Turėjo ir vėl prašyti tos pačios karių valdžios 'leidi
mo. Tie įvairūs prašinėjimai tiek JAV bendrovių • atsto
vams įgriso, kad jie išvažiavo namo.

kaip išeivijoje tai vienas, tai ki
tas Lietuvos žydų istorijai me
džiagos rinkėjos viešumon išky
la. Bene pirmas buvo J. Dima- 
šauskąs. Kiek vėliau “Teisinin
kų žinių” redaktorius L. šmulkš 
tys žurnale išspausdino nemažai 
aprašytų faktų, rodančių, kaip 
teisininkai gelbėjo žydus ir ku
rie jų~nuo nacių nukentėjo.

Prieš keletą’metų jau ir orga
nizacijų įgalioti asmens (kun. J.
Prunskis/D. Jasaitis) ėmėsi tos 
srities darbo,stačiau rimto vei
kalo, rimtos knygos niekas ■ ne
paruošė ir nęįsspaųsdino. Atski
ri. Jaikraščių straipsniai ar maža 
brošiūrėlė knygos neatstos. .

Taip, gabaus žurnalisto Vik
toro Karoso ppįėra: ’Nešinome, 
nė^kįęk jis"^ .pasirinktai žydų te
mai medžiagos spėjo prirankio
ti. . q tps medžiagoms yus daugė- j 
ja, kai net Izraelyje bei kitur 
pasaulyje apsigyvenę žydai pa
rašo net lietuvių išeivių spau
doje savo atsiminimus, kartais 
tiesiog kaltinimus lietuvių tau
tai.

Išeivijos spaudoje ta tema ir 
bendai apie Laik. vyriausybę 
raštų padaugėjo nuo 1964 m., 
kai buvęs Laik. vyriausybės nu- 
nisteris J. Ambrazevičius, N. Jš. 
Sūduvio vardu, parašė knygą 
“Vienų vieni”. Knyga buvo re
cenzuodama dienraščiuose, sa
vaitraščiuose ir tuometiniuose 
žurnaluose. Varpo recenzentas, 
net vieno Naujienų autoriaus ci
tata rėmėsi, pakartodamas, jog 
N.E.Sūduvis neatskiria valdžios 
nuo žmonių, propagandos nuo 
tikrovės. Per Lietuvos istoriją 
knygos autorius perbėgęs kaip 
katės pėdomis, paminėdamas, 
kas jam patinka ir nevisuomet 
atsižvelgdamas į tai kas yra 
svarbu.

“Katės pėdų” apsčiai paliko 
ir Mečys Mackevičius 1978 m.

vyriausybę, nors ir pastangas puslapyje ją vadina istorine apy 
patiems valdytis, pa versdamas į braiža.
valdymą. Tvirtinęs, kad toji yy-' Apie šią savo knygą laiške 
riausybė panaikino sovietinius man jis rašė: “Žinau, kad tai vi- 
įstatymus ir ąistaiė Lietųyos teij visai nauja mūsų tautos istori- 
sę, kalą įtartą (7o.y. 27) Naujie- jos koncepcija, be to, paskubo- 
nose jau pafs prieš save parašė, mis ir nepilnai išvystyta, tad 
paaiškino,- jog neyisa sovietinė, teks man pačiam savo veikalui 
teisė J>ųyo panaikinta ir iši 
“profesorišką" paaiškinimą, esą 
turtų bendra denacionaįizacija 
negalėjusi būti padarytą, nes
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išrado! rašyti komentarus, nurodant 
trūkumus ir išvystant hedasa- 
kytas mintis. Todėl nesikreipiu 
j Jus su prašymu savo pastabas

cįaųg tųrtP sayjS®-
kų įr “Dar sunkesnė, tragiškai 
komplikuota, be precedento is
torijoje buvo žydų ir jų turto 
problema.” -
‘ Tėvynės Sargo Į&66, 1 nr. Sta
sys Lūšys gan nemažai 'rašė, kad5 
Laik. vyriausybė nenorėjo 4 visų; 
sovietiniiį įstatymų naikinti jSo- 
yitinės teisės panaikinimo^ įsta-

parašyti į spaudą, bei man bus 
malonu išgirsti Jūsų nuomonę 
privatiniame laiške.”

tašykite dažniau į “Naujie
nas”, nes savo rašiniais pratur- 

-finsite- jos jskil±is>:r.' ' " .
;. .^NikųcEmet nepraleidžiu Jūsų 
rašinio neperskaitęs, nes rašote 
aiškiai, tiesiai,; “to thei-pomV’, 

AieyėHgiahf opių' pasisakymų.
tymo ^projektas buvęs paruoš- Tai vyriška ir demokratišką.’ 
tas ministeriąms, pet įątątymų ‘ 
nepaskelbtas. Stasys Lūšys ra-j 
so,jog nacionalizacijos įstatymai;
nebuvo panaikinti, nuosavybės 
nei miestųose.nei Įkainiuose įstą-1 
tymu nebuvo grąžintos, tokią1
pąįėtį vokiečiai radę tik apsi
džiaugė, o Laikinoji Lietuvos 

. yyriąųsypė nepajėgusi suprasti 
pavojaus ūkiui iš vokiečių. Vy^ 

_raųsybė buvusi prašoma įr ra
ginama paskubėti, bet Ji nesku
bėjo, delsė ir socialinės “lygy
bės” problemas svarstė, svarstė 
naujos žemės reformos normas, 
lyg nemačiusi suskąitytų savo 
dienų. ' ’ ~

V. KAROSAS APIE SAVO 
’■ KNYGA \ "

Kai kuriuos savo raštus, kaip 
jis juos studijom pavadino, yra 
ne tik dienraštyje spausdinęs, 
bet ir atskirom knygutėm išlei
dęs: Žymiausią studija, 176 pus
lapių knyga, Dęvenių JCultūri- 
nio Fondo, 1977 m. išleista yra 
“Lietuvos ryšys su Amerika.”

. (Bus .daugiau)

JAPONIŲ NUSJ^UBu
T^IFpNAS TJ

TOfrYQ.^7-^- * šį ^sekmadienį
113 mylių greičio taifūnas Judy 
iš jūros įsiveržė į vidurio Japo
niją, apsemdąmas 61,QOO namų, 
žuyę 13 žmonių; 86 sužeisti ir 
15 dingo be žinios.

— Kalifornijos Pacifico pa
kraštyje dega 3,400 hektarų 
brugynų ir pievų. Gaisrą gesina 
tirštomis dujomis.

— Monako princesė Grace 
keliose vietose susilaužė šlau
nies kaulą, kai jos. automobilis, 
netekęs stabdžių, iškrypo iš ke
lio ir nusirito pakalnėn. Ir jo
sios duktė buvo gerokai sudau
žytai

— Princesė. Grace susilaužė 
dešinę koją, du šonkaulius ir 
labai sutrenkė nugarkaulį.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
— Ar nesiliausite žliumbusios! — piktai nusi

spjovė. — Atnešk man, motin, iš kamaros naujus 
kalinius ir gunčę... Kun čia velnią dar neša!...
— piktai sušnairavo į šmėkštelėjusią pro langą 
juodai apsitaisiusią kažkokią žmogystą, greičiau
siai, kaip pamanė Grigas, ar tik ne žydą.

— Nešdinkis iš pirkios, — riktelėjo ĮEĮenai.
— Dar to reikia, kad Są svęĮimį tavo ąšąrąs 
matytų...

Nesuspėjo Elena ątsikeltį, akių nusišluostyti, 
kai atsidarė durys, ir pirkion įėjo £ęipąi|ųkąs.

— Kunigėlis! — sušuko .Grįgięnė ir puolę bu
čiuoti rankas. ,

— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus! — 
ir nusiėmė kepurę. — Važiavau iš ligonio pro žajj, 
sušalau. Manau, užvažiuosiu pas seną Grigą su
šilti.

— Ačiū, ačiū, dvasiškas tėveli, už didelę ma
no namams garbę, — dėkoja Grigas, irgi siekda
mas bučiuoti ranką.

žemaitukas atsisegė kailinius. Grigas padėjo 
K migas atsisėdo pas stalą, kur visuo- 

. . pa Gr-g kalėdodamas sėsdavo.
-- Gal jau 'sipirko, manau sau. Grigas vir- 

-aišins < ahar mane sustingusį karštos 

arbatos stikline.
Pirmą kartą iš tikrųjų Grigas nusiminė, kad 

nenusipirko iki šiol virtuvo.
— Kad tėveli dvasiškas, yis ~

sumišo senis. — Neprisirengiau nupir^tį.
— Manau, neteks man tavo nąnaųpsę ąfbąĮp§ 

gerti, — pajuokavo žemaitukas. — Į^al mąp,' ga<- 
padin, pieno pašildysi? — Iš kelionės gerai.

— Tuojau, tuojau kunigėli, — suskubo Gri
giene. — Elena. — kreipiasi į mergą: — pakąri? 
man greičiau trikojį, o aš oėgsiu pieno.. . — išsi
skubino moteriškė iš pirkios.

Ęiena pastatė trikojį po kaminu ir nusitrau
kė pasistiepus nuo pečiaus išdžiūvusių šakalių.

— Grigienė grįžo, pieno ąsočiu nęšipą.
— Neskubėk, gaspadin, aš palauksiu, — ra

mina ją Žemaitukas.
Išsiėmė tabokinę, prisikimšo abi nosies šner

ves ir nusičiaudėjo smąrkįąi. Į’ąsįLuĮ ųųkrąĮė no
sine pabirusius ant sutapo§ t^ąko

— Imk, seni, pamėginjc, — atkišo prjguį ta
bokinę. — Nusičiaudėsi. akysę prąšvis.

Grigas galais sugrubusių nuo darbo pįrsjtų 
pasiėmė žiupsniuką, bet nosin kimšti nesiąkubino. 
nors milteliai ir buvo iš kunigo tabokinės.

— Bet kas gi čia pas tave, Grigai, atsitiko? 
— susidomėjo Žemaitukas. — Žmona užsiašaro
jusi, mergos akys paraudusios nuo verkimo, ma
tyti, o tu pats, kaip žemės netekęs.

— At, žiūrėsi ten, dvasiškas tėveli, bobų aša 
rų ! — susiraukė Grigas. — Ūky atsitinka nema

lonumų, ot, ir tenka pabarti.
Elena, putinu paraudusi, neįkūrusi dar trį 

^ojo; spniko. kaip vandeniu apšutinta, iš trobos.
— Qį, gi, —• pąįįngąvo Žemaitukas. — Matyti, 

smąrkiąį moki pabarti namiškius?
—- ‘ Pabaru, teveli, kai užsitarnauja, kad

■— Tąip? Įaįp, — pritarė kunigas: — jaunus 
ręjįią Į^rft. ^ęt kojĮpl ^pšigėdino mergiotė? Ar 
jj įay šiandien nusikąltusi? ...

— Nelaimė ir didelė gėda ištiko mūsų namus, 
kunigėli... — įsidrąsino Grigienė.

— Tylėk, motin! — piktai sušnairavo Grigas. 
— Ką tu čia kunigui zaunysi!...

Žęmaitųkas užvožė tabokinę ir įsikimŠo ki- 
šeniun.

— kunigui galima savo bėdą ne tik pep išpa
žintį pasakyti, — pastebėjo jis Grigui.

— Tai njūsų namų bėda, dvasiškas tėveli, — 
įpįfšdąpj.ąs, gąpa šjupkšpįąi atsikirto kunigui Gri- 
gąs. — Ęa<n čįa svpti^eps žmonėms visokiais 
uIpkni^Uais gaivą kvapšiptį.

— Ką jau čia, tėve, slėpsi, — įsikišo vėl žmo- 
ną ^ors matė piKtus vyro žvilgsnius. — Ylos mai
še nepaslėpsi. Vistiek kunigėlis viską sužinos. Tai 
jau geriau patys paporinsim...

— Ar tai buvo duktė,' Ši mergiote, kurj pa
bėgo? — pasiteiravo Žemaitukas. A

— Tarnaitė, samdininkė. Treti metai jau pas 
mus tarnauja, — pasiskubino paaiškinti Grigienė.

— Graži mergiotė. Ir sūnų suaugusį turite...

Suprantu dabar, suprantu. Pašauk man, gaspa
din, abu — berną ir mergą. -

— Ką čia kunigas su tais nedorėliais kalbėsi! 
— šūktelėjo Grigas. — Geriau, motin, pasirūpin
tai pienu. Tavo trikojįs visai .užgeso.

— Tau, Grigai, jie nedorėliai, o man — pa
klydusios avelės, — jyilgtęrijo į jj Žemai^ąs.' — 
Aš už visus turėsiu ponui Dievui atsakyti.

Grigįęnė ipsi skubiu £49jau sugrįžo, atsi-
vesdamą Eleną.

Įėjus pirkion, merga pasislėpė už Grigienės 
nųgąros jr nieku būdu nenorėjo prieiti arčiau, 
nors pastaroji ir ragino ir net pastūmėti mėgino.

— Eik arčiau, ejk, pabučiuok kunigėliui 
tanką.

žemaitukas pats priėjo įr, dyięn} pįr|£ąĮ§ pą- 
lietęs jos pasmakre, pakreipė mergos į šą- 
ve: Elena* suvirpėjo visu k&nu ir susmuko kum- 
gui po kojų.

— Neverk, nereikia, — nutildė šiurkščiai žę- 
maitukąs. Visi mes Dievui nusidėdam.

4 T A - ■ . -
Merga pakėlė akis aukštyn ir norėjo kažl^ą 

pasakyti. ' '
— Per išpažintį Dievui savo nuodėmę pasa

kysi. Dabar neneik.
PasiĮenj^ dviejų p tote! ėjo-ją už pa-

■ na kris.' įGa merga ątsjrtojo ant kojų, pasuko 
ją veidil į duris ir pastūmėjo. S

(Bus daugiau)

4 — Naujienos, Chicago Wednesday, Sept. 15, 1982

AttU.lt


Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

Ant Kuršių manų

i

Tel. 927-1741 — 1742

9

Žemaičiu Kultūros klubo poatosto- 
ginis narių susirinkimas Įvyks trečia
dienį, rugsėjo 15 cL, 1 vai. po pietų 
Aneies Kojak salėje, esančioje 4500 
So. Talman Avė. Nariai prašomi atsi
lankyti. Yra svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didzgalvis, rast. GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

R. VILIAUS

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

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

dr. paul v. dargus 
■YDYTOJjU CHIKUK.AS SUSIRINKIMŲ

MMfldMt freicteriw

F 4 NDOSx 3 s dirbo rHefi/wnfe |g

TbLi M2-Z727 arM M2-27Ž?

TEL. 233-8553
S«viw ass-tsos, P... M0S4

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ U GOS 
3907 West 103rd Street "

Valandos pagal susitarimą.

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

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

' KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T«L 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko painius

ir “contact lenses”,

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IK 

PROSTATOS CHIRURGMA 
2454 WEST 43rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet

Mi

Ofiso telefonas: 776-2850, 
Bsridescilas Mat: 448-5541

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
AUTOBUSĄ

šį sekmadienį Šveicarijos trau
kinys užlėkė ant autobuso, ku
ris vežė Vakarų Vokietijos spor
tininkų grupę. Nelaimė įvyko 
prie Pfaeffikon miestelio, 12 
mylių atstu nuo Zūricho, kai 
autobusas važiavo skersai gele
žinkelio bėgių. Zūricho policijos 
majoras Eugen. Thomann sako, 
kad geležinkelio per kelią už
tvara- neveikė, todėl autobuso 
vairuotojas, reik tikėti, ateinan
čio greitojo elektrinio trauki
nio nesitikėjo, nes kelio užtva
ra nebuvo uždaryta.

Traukinio... smūgis į autobusą 
buvo toks stiprus, kad autobu
sas tiesiog subiro ir paskendo 
liepsnose. Suliepsnojo ir pirmas 
traukinio vagonas. Žuvo lieps
nose ne tik autobuso vairuoto
jas ir 38 keleiviai, bet ir viena 
geležinkelio tarnautoja, kuri, 
matyt, mėgino apsaugos užtva
rą nuleisti. A ,

ALEKSAS AMBKOSB '

KULTŪRINE CHICAGQS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys) 
1923 m.

Chicagbj buvo sudarytas Klai
pėdos Komitetas iš 21 asmens. 
Komiteto tikslas: sušaukti Chi- 
cagos lietuvių mitingą, remti 
Klaipėdos brolius moraliai ir nutarę ją. inkorporouti 
finansiniai, ir paskatinti kitas Brotftęrhocd of Ancient Litua- 
lietuvių kolonijas taip padaryti, hian Vaidilb vardu. Išrinko vir

šininkus ir buvo pavesta dr. A. 
Montvidui parašyti įstatus ir 
ritualą, kuris' būtų artimas ma
sonų ritualais. ;

I kūne buvo surinkta $2,853.94.
BaL 13 d- įskūrė Vaidilų Bro

lija. Steigėjai buvo: dr. A.Mont- 
yįdas, K. Motyidas,' K. Semaška, 
K. Rūgis; Jonas Čepaitis, M.Bud- 
tys ir G. Skteužas. Jie nustatė 
pagrindinius brolijos tikslus ir 

i The

Komitfeto spaudos komisiją su--f 
darė J. J. Hertmanavičius, dr*. 
P. Grigaitis, kun. dr. J. Česaitis,- 
L. Gaižaitė ir dr. A. Račkus.

Lietuvių Moterų Globos Ko
mitetas atsiuntė Amerikon savo 
įgaliotines D. Šleževičienė ir V..

NUSIMINIMO VALANDOJ

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

rituale ir apeigose nusakytų da
lykų, tik vieniems vaidiloms ži- 
uomų.

Dabar gyvųjų vaidilų tarpe 
matome A. Kedzel, J. Šmotelį, 
K. Čepuką, J. Balčiūną, J. Prū- 
sį, V. V. Paškauską, M. Budrį, į 
dr. Montvilą ir kt. Brolijai va- | 
dovauja jos Didysis Perkūnas | 
dr. A. Montvidas. Į

♦ * *

1925 m.
Prof. Pr. Bučiui pagerbti bu- 4.^ 

vo suruoštas banketas, kuriame ___ 
buvo surinkta $2,1000. Jie buvo 
įteikti svečiui: $400 jo 
bažnyčios tabemakului 
$1,700 neturtingiems 
tams šelpti. Pagerbimą

įstatai buvo trumpi, nes be- Katalikų Federacija.
veik visą jutą apėmė ritualas. 
Kandidatus į-Brolijos narius ga- 

Vmcienę rinkti aukų Lietuvos^ Įėjo rekomenduoti tik nariai.

(Bus daugiau)

I

vadov. I 
įrengti, 
studen- 
surens?ė

Prostatos, inkstų ir šlapumą 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33712 

TeL (8132 321-420«.

Kai bedalė ims alsinti, 
Širdį sielvartai suspaus, — 
Kasgi tau — draugai paklaus, 
Tark: “Galvoju gilią mintį.”
Kai tavasis vilties rūmas 
Į atomus subyrės...
Vėl draugai paklaust norės — 
Pertrauk juos: “Neatsargumas.”

Kai gailioji ašarėlė
Ant blakstienų užžibės — 
Kas!, tau paklusniai skambės, 
Tark: “Tai dangiška rasužė!” 
Klajūnas

našlaičkons. Pranešimų" marš
rutą pradėjo New Yorkp lietu
vių kolonijoje. Balandžio 8 d. 
buvo surengtas viešnioms pri
ėmimo pokylis Chicagoje. Lie
tuvos našlaičiams čia buvo su
rinkta $1,055. Amerikos lietu
vių kolonijose buvo iš Viso su
rinkta $9,025.97,

Įsikūrė Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos • rėmėjų 
draugija. Valdyba: dr. A Kara
lius, K. August ir ądV. ’K» Gugis. 
Draugija surengė koncertą, ku
rio $572,54 pelnas buvo pasiųs
tas Lietuvos Mokytojų profesi
nei sąjungai į Kauną.

Chicagoje, First Regiment 
Armory sausio 21 d. įvyko masi
nis lietuvių susirinkimas. Jo 
tikslas ' • pareikšti protestą 
prieš santarvininkų intrigas 
Klaipėdos krašte ir suteikti pa
galbą to krašto žmonėms, kovo
jantiems už savo laisvę. Susirin-

MANNHEIM, V. Vokietija. 
Specialistai tiria helikopterio 
Chinook sudužimo priežastis. 
Vokietijoj yra 400 Chinook heli-: 
kopterių, kuriais pervežami ka
reiviai ir įvairūs valstybės pa
reigūnai.

Siame helikopteryje žuvo sep- 
tyti JAV kariai, 38 įvairių tau
tų parašiutininkai, turėjusieji 
dalyvauti ruošiamoje sporto 
šventėje. Nelaimės metu žuvo 
ir visi įpulos nariai.

Iki šio meto niekas nežino, 
kodėl šis helikopteris turėjo 
kristi. Liudininkai tvirtina, kad 
užpakalinis helikopterio prope- * 
leris pašoko į viršų, o po to į 
helikopteris krito kaip akmuo. Į 
Spacialistai nori ištirti, kodėl 
tas propeleris išsijungė.

Visi šios rūšies helikopteriai

Balsavimai buvo, slapti, ir kan
didatas, įtvęsį 3 . balsus prieš, 
buvo atmetamas. Nario metinis 
mokestis pradžioje buvo $15,bet 
palaipsniui Saugo iki $25 ir vė
liau — $50. '■

Brolijos sueigos vyko puoš
niose sveitainėse. Po sueigų bū- 
davp geros vaišės.į. >r.s 
. Buvo teikiama pašalpa pate
kusiems į-nęlainiį nariams ir ki
tiems lietuviškiems reikalams. 
Vaidilos nariai turėdavo savo 
aukurą .ir kurdavo amžiną ugnį. 
Nauji nariai čia buvo priimami 
su iškilmingom, ceremonijom 
ir griežta priesaika. Vaidila tu
ri ginti kiekvieną Brolijos narį 
ir nė vienu žodžiu neprisidėti 
prie jo smerkimo. Jis turi gelbė- 

; ti tuos, kUffe- patenka j nelaimę. . __________ ______
Jam yra uždrausta bet ką infor- stovės žemėje, kol bus išaiškin- ! 
muoti apie Vaidilų Brolijos ta nelaimės priežastis ir heli 
veiklą ir apeigas.,'Visa eilė kitų l kopteriai patikrinti.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
♦ Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2d33 W. 71st Street

I

■

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

f 1 į 1410 So. 50th Avė., Cicero 
-> į^. 9 Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

THUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINIPERK KAUSTYMAI

Aikštės automobiliams pastatyti

ęhocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’’ C

SOPHIE BARČUS

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chant 
ir VISA korteles.

R. i E KINAS. TeL 925-8061

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax. Inc., 1982

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.

RADUO iElMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmaliemaif 
nuo 8:30 iki 830 vai ryta 
SMitt WOPA - 1490 AM y 

tranaiiuojamot iŠ tnū£y etudijw 
M*rqu«ttf Parka.

Apdraustas pirkraustyrnt# 

ji Įvairi v atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
T*L 37L1M2 arba 27M9H

Vedėja -- Aldona Dauku, 
Talofj 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO, IL 6OC29

---—-

T<: OLympic HW

yCXZtx RJM w-m

PETRAS BIELIŪNAS1
cherzfe?

teL: LAfayeCU 1-3171

■
1

X/2

muni niiiiiiiimiiiiiiim m mm lininiui

2 
1/2

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYS*.

gėlu* Ui krwMm't. 504. E. 
$4 Boston, Motis. MT17.

PeWonos 344-6489. T®1 pat faa 
oamcA “Naujienos”, didelis pa®- 
riAkimas lietuviškų knygų ir lie- 

• tutintų dm-anų.
z--------------- ------------- —------------------ -- - - --
Naujienos, Chicago, 8t m Wednesday, September 15, 1982

teblMp*oM water 
tAtapocna brandy, o®> 
1/B taapooo brandy 
flawing

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujufaje AngUjoje, ii stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai ryte, 
perduodama vėtrausiu pasauliniu 
tinių santrauka. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės

popular for fresh eating 
Hght off the stem, but they are also great for creating luscious 
tresis file these Cherry Dessert Nests. Sponge cake cups frbstad 
with sheese and oocomii are the nests for a spirited 
sherry sszxm.

This saEje ersrry ssuos eaa ba used another time to gpocn 
Baar daOceta ceapea, or layer with fee cream in parfait glasses 

-asreet aherziae see on the market from mM-Juse 
aeriy To make the meet of this short season, use

Erash ftogI ebacries whenever tta menu calls for fruit. And 
h'aasa • vh*a th^^re M their peak for use throughout

package (8 oc.) ereais > 
cheeM, aofteoed ' 

tablespoons sugar 
teaspoons lemon Juice 
teaspoon grated lemon 

peel
package sponge cake 

dessert cups (6 cups) 
cup flaked coconut. .

* toasted '
r_ JHt chtfKra. Cfemblne chertfei, S/4 cap water and 1/1 cup 
•W**- Coqfc A nrinutea. Blend cornstarch and 2 ts^neyoom 
^*5^ Add id cherries. Cook, atixrlug constantly, until thick- 
ewd and anooth. Add brandy. CooL Combine cream rhaw^, 
jt^y***”?** lemon juice srd peek Mix until smooth.
F>cfet eutade ef demM>ups with eroam oh sees aehrturo. Rod :

SRI - .. — -- Ok -i A * £ —

SOME CfilCAGO MOTOR CLUB TlPS OH

>1.
*f4

/Fresh Cherries Nest 
' In Summer Dessert

AMSULANSQ 
FATARMAVIMAS

UuwtRTfag
DirairLpriu

_ STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS _
(LACKAVĮC2J

U2i WEST 69U STRRFT KEfublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hllia, BL 174-4411

BUTKUS - VASAITIS

tU9 So. CALIFORNIA AVE.
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Marquette Parko parapijos 
bažnyčioje vyksta misijos

tautinės šventės pasirinkimu.

Po šv. M.šių vėliavų asisten
tės ir kiti 5 asmenys, iš visoj 
apie 30 asmenų buvo pakviesti I 
į "Ramunės” restoraną kavutei. I 

penai Tričiai pavai ) 
vėlavų palydoves. §į

k šta žinia, kad praeitais me
tais vinas sena tori us pa žalė i*' 
išsiuntinėjo 13 milijonų laiškų. 
Tų lankų išsiuntinėjimas paštui 
kainavo $150,(XX). Vien tik paš
to ženklams reikėtų pridėt" 102 
mid jonus dolerių.

Jis pastoji, kad rena toriai 
dLunčia daugiau laiškų Į savo 
valstijas, negu ten yra .pašto dė
žučių. j

Pataria neužmiršti, kad s^na- i .- 
tonų siunčiami laiškai, jeigu 
jie neranda adresato, turi Luti j 
grąžinami Senatui. Jeigu siun
tėjai išbrauktų iš savo sąrašo 
grąžintų laiškų adresus, tai se- ( 
kantį kartą nebūtų tokių dide- ’ 
lių išlaidų. S natorius Mathias I 
rengiasi šitą reikalą toliau ty- • 

. . rinėti. ? . ' I

Dr. Leonas Kriaučeliunas ir Kongreso 
atstovas Adam Benjamin

Misijos Šiluvos atlaidai pra- i 
dėjo rugsėjo 7 d. 7 vai. vakaro. 
Būna šv. Mišios su p*.mokslu 
9 vai. ryte ir 7 vai. vakaro. Pa
mokslus sako kun. jėzuitas W. 
JaskievUz. Žmonių renkasi ne
mažai, bet galėjų būti daugiau. J Anksčia 

Sekmadienį 10 vai. Marquette šir.davo 
Parko Beg. Liet. Bcndri’omeaė Į kartą buvo didesnė grupė ir R. 
pakėlė parapijos kieme valstybi- Liet. B-nės valdyba pavaišino 

lo-l kavute ir kitais skanėsiais.
» » ♦

1.15 vai. visos parapijos orga
nizacijos rinkosi į kazimicrie- 
cių kiemą ir čia organizuotai 
tūkstantinė min;a, giedodama 
Marijos giesmes, patraukė į baž- 

j nyčią.
J Vadovavo kun. A. Markus; jis ; 
su būreliu mininstrantų ėjo ’ 
priešakyje. Paskui būrelis mo- Į 
kinių, seselės, Reg. Liet. B-nės 
nemažas būrys, bažnyčios cho
ras, vyčiai, Šv. Vardo draugija, 
dvi ateitininkų kuopos, Lietuvos’ 
Dukterys ir kitos brolijos. Iš vi-* 
so buvo apie 15 vėliavų. Į baž-' . . f »
nvčia palvdėjo vvsk. V. Brizgi V ’ .rel5^nis koncertas 
ir“ 7 kunigai. Vėliavos išsirikia-’! (Llituv^ parapijų metams pa- 
vo prie altoriaus. Misijoni.rius: minetl). Dalyvauja: Pranrimė 
sukalgėjo šv. Panelės'litaniją, ;Ra«ienė ~ sopranas, Algirdas j 
vvsk.'V. Brizgvs palaimino šv.; Brazis - baritonas,-Povilas Ma-' 
Sakrametu ir,“ chorui giedant,‘rhukas’ Vanda Matiukienė, dr.1 
dalyviai skirstėsi Į namus. Grasi Lecnldas Ra«a* Faustas Stro-: 
iškilmių metu buvo gan gražus, j ‘ ~ 

Misijos iškilmingai baigsis t 
rugsėjo 15 d. ;

nę ir tautinę vėliavas. Sugiedo
jome Tautos himną. Dalyvavo 
virš 50 asmenų.

Panelės ir ponios, pasipuošu
sios tautiniais rūbais, vėliavas 
palydėjo į bažnyčią, šv. Mišias) 
atnašavo misijų vedėjas. Giedo-1 
jo parapijos choras, vadovauja
mas muziko A. Lino. Vargonais 
grojo K. Skaisgirys, šisai ir visi 
pamokslai gsna įdomūs su Šilu
vos Molinos Švenčiausios 1G03 
melais apsireiškimu Šiluvoj ir 
Vytauto Didžiojo rugsėjo 8 d.

Mamai, ±mv4 — Persite*
RIAL I STATI FOR LXLS

&nut 2am4 — Pardavltmd 
UAL fcSTATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOWIMAI&

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L ’ k < 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

K. P

— Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 
3 vai. popiet, Šv. Antano bažny- j 
cioje, 1515 - 50th Avė., Cicero, J

Nuotraukoje matome kongresmaną Adam Benjamin, Jr., 
solistę Lindą Ruzgaitę ir dr. L. Kriaučeliūną.

Prieš' porą metų ALTo vicepirmininkas (ir. L. Kriau- 
čeliūnaVbuvo nuvykęs į Gary, Ind., paminėti Vasario 16-sios 
sukakties. Tame pačiame mitinge kalbėjo Indianos demo
kratų partijos atstovas Adam Benjamin. Jis buvo susipa
žinęs su Lietuvos pavergimo reikalais ir pasisakydavo už 
Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę.

Praeitą trečiadienį jis mirė nuo širdies priepuolio. Jis 
rastas negyvas Kongreso ofise. Atsisveikinimas vyko sentikių 

maldykloje. Liko jo žmona ir trys maži vaikai.

kams už leidimą pasinaudoti 
publika sodyba. Dėkoja šeimininkėms —

PAŠTAS SKAIČIUOJA
SENATORIŲ LAIŠKUS

WASHINGTON, D.C.— Sena-Lka1^

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY] 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

.'Amerikos Legiono Dariaus- 
. Girėno posto Nr. 271 50 metų 
; sukakties banketas pyks š.m.

spalio 8 d., penktadienį. May- 
field salėje, 6072 S. Archer 
.Avė., Chicagoj. Pradžia 6 vai.

- vak. šio banketo pirmininkas 
yra John Paukštis. Rezerva
cijoms galima jam paskam-

' tinti tel. 523-0546. Bilietų ga- 
Ą Įima įsigyti ir Naujienose.

torius Charles McC. Mathias, 
Maryland© respublikonas, netu
rėdamas ką veikti, pradėjo skai
čiuoti Kongreso narių siunčia- j 
mus laiškus. Kiekvienam aišku, j 
kad jis vienas- to negalėtų pa-l 
daryti, tai jis įsikinkė į šį darbą J 
pašto tarnautojus, pašto vadovy-J 
bės gerai apmokamus darbi- [ 
ninku s. :

Senatoriui Mathias buvo-pa-

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 tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

m™,^'g«wM»™msBg^asBsaa^Ba=SrTT------r--nl-..

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, grslf. 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė, 
Tel. 927-3559 1

ir jaunimo^?.
Lietučiui. dulkiant, 

nervingai užkandžiavo, nes dan- Eugenijai Bulotinei ir josios sū- 
gus vis labiau tamsėjo. Kiekvie
nas galvojo, kas daryti? Skubi-, 
nome traukti laimės bilietus, o 
lietus uždrožė kaip reikiant. Vi
si bėgo, kur kas, po stogu, kol

naus Ramučio žmonai už nuo- 
širdžią talką. Nuoširdi padėka 
įvairiais darbais prisidėjusioms
— Bronei Sukauskienei, Birutei 
Barauskienei bei jos mamytei 
Sofijai Sirutienei, Liūdai Ma
loninei ir bilietų platineojomsĮ
— Irenai Laurinavičienei bei U- : 
drai Mingėlienei.

" aUKJSlU. illLILU 11 -dlALLllllAl^V XA41AUXLO.

Didelis ačiū Romui Macioniui, 2M> mašinų garažas. Didelis sklypas. 
Stasiui Šimoliūnui, Petrui Bliū
džiui, Antanui Vaitėnui, Jonui 
ir Stasiui Bartkams bei visiems 
kitiems, kurie bet kokiu būdu 
prisidėjo prie ruošos darbų. {

Išvykai vadovavo šias eilutes! 
rašantis.

į Ha — smuikai, Robertas Mockus; 
vargonai ir Lietuvos Vyčių!

choras. . ,

—Marquette Parko Namų sa-, praėjo lietus.
vininkų organizacijos nariį su- j Kaip ten nors Hetus

{ SaF1^ 1^ias d., j *r trukdė, vis dėlto negalime
Z* v~Va ' Vr* ’ skųstis, kad visiškai nepavyko.

, Maistas gerokai sumažėjo, paja- 
: mos padidėjo. Pridėjus paverg- 
j tų tautų pajamas, minėjimo pa- 
. jamos, Vasario 16-sios išlaidoms 
j padengti, atrodo, pakaks.

Detroito Lietuvių Oarganiza- 
cijų centro valdybos nuoširdžiai 
^dėkoja visimes atsilankiusiems 
ir nepabijojusiems lietaus.

Taip pat nuoširdžiai DLOC 
dėkoja už gausias aukas maistu 
ir piniginėmis aukomis parėmu- 
siems. Aukotojai dar kartą bū
site pagarsinti už aukas radijo 
bangomis.

Nuoširdžiai DLOC . valdyba 
dėkoja Onai ir Česiui šadei-

rapijos salėje. Yra svarbių rei- 
, visi , privalo ^dalyvauti.

Valdybos vardu kviečia '
Stasys Patlaba

LEMONTE — GERIAUSIAS APYLIN
KĖJE — 7 dideli kambariai, trijų 
aukštų mūro ir .aliuminio namas.

Medžių pavėsis. Gerame stovye.
Skambinti:

(312) 257-5341

D Ė ME S 1 O ’ ;
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebII 16 
Liability apdraudimas penslffiža-' 

kams. Kreiptis:
A. L A U RAITI! : 

C645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

PAVYKUSI DETROITO LIET.
ORG. CENTRO IŠVYĘA

(Atkelta is trečio puslapio)
Mane apraminti, atseit ūpui 

pataisyti, jie pakišo po dešimkę. 
Lietus, visvien, pradėjo lašnoti, 
bet ir publika pradėjo rinktis. 
Ūpas pasitaisė. Suskaičiau apie

• šimtinę. Nutįsęs veidas, pradėjo 
keturkampėti. Ponia Staškevi- 

. £ > čienė pranešė, kad jau turime 
i j apie 120. Pasirodė virš dešimties

1
Ant. Sukauskas

— Gavę gerą pamoką Falk
land© salų kare, britai kartu su 
prancūzais pagamino naują ap 
sigynimo sistemą prieš įvai
riausias raketas.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10. j

ELEONORA JAKŠTAS1 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

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

ARVYDAS KIELA
. 6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

| 4030 Archer-VI 7-1315
* WiiAV.VAS,A,iV1V.\S'Ai,V,\

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

I '.'.'.V.-A'.'.W/AWAWW/A1. 

g KURIAM GALUI MOKĖTI 
|j DAUGIAU?

;|ąPIRKpĄJfl NAUJUS AR VARTOTUS. 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE . i 

NUO S300 IKI $1,000

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

— Kinijoj atrasti dideli klo-; 
dai uraniumo.

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.-

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

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

yri seniausi*, (HdžSush Ir turtingiausia lietuviu įvaramor- 
finiacija, lietuviams ištikunai tamaulantl jau per 22-ĮĮįętua.' * -

SLA atlieki kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie ruo& 
darbus dirbt _

SLA — išmokėto d&ugiaa kaip; AŠTUONIS MILIJONUS defeat 
apdraudę sacn nariams

SLA — ipdraucfila pigiausiomis kainomla. S^.a i.eiMu^-pelac.' m-
• ntn>s patarnauja tik sa-rišalnos pagrindu

‘ ' • **

j ' Kiekvienas lietuvis tr lietuviu draugas <«£&*
Si Lai vienijime-apsidrausti iki $10.000.

apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda;— EaSoWmein
Insurance, kuri ypač naudinga, jaunimui,' nefcandUx 1 

/- aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai .

KLa -—vaikus apdraudžia pigia terminuoti ipdrsuda; ui
JLQpO apdraudof rūmą temoka tik $3.00 metami.

ELA—kuopę vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėf
t savo apylinkės SLA kuopn veiicėjui Jie Jumi
mielai pagelbės 1 SLA UirilytL

GiJlt. kreipti* tr tleciij 1 SLA Centr*.- -• - • -■
•, LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

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

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

Avė...Chicago. IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dauj. 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomif 
Formomis

Knyga su formomis gauna, 
tna Naujienų administracijoje,

PirdivimM ir Tapymas'ų
W«st rHh Str«H 

T»l. REpubllc

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS,. 4059 Archer Avines, 

Chicago, HL 60C32. T«L YA 7-5PS8

Notary Public
INCOME TAX SERVICE ’ J, 

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

nottį w. m m
40642, > 42<-U54

$:a’< ti<e *^0 Cawdfty Co^r • •

Naujai pasirodžiusi .>•■■
\ DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga t

KOVOS D Ė L LI ETŲ VOS-
NEPRIKLAUSOMYBĖS s
. Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 

Siųsti čekį: t

”1"'' Naujienos, 1739 S. Halsted St. ' 
Chicago, IL 60608 -—- t-

T*L dll) Ml-mi

Moteriškė, jei tik ji nėra ne
bylė, visuomet gali atkeršyti.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdėmius gydy- 

< tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimuK ' 
A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą —____  ______ _____________18.00

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

Minkštais viršeliais, tik ___  -_______
Dr. A. J. Gcuaen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus fek| arba 

money orderį prie nurodytos kainos pri
dedant II persiuntimo libddonuk

S4.00 
83.00

S2.00

1TW S*. HALSTKD BTn CHICAGO, IL IH«

J BOTO I

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

Tek 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGUA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. K«dri« Ava. 
Chicago, Iii. 60629

Tek: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KL

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Wednesday, September 15z 19tž




