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Prezidento Reagano proklamacija 
“Pabaltijo Laisves Dienos” proga

“Pabaltijo Laisvės Dienos” 
(Baltic Freedom Day) poskel- 
binio proga, prezidentas Reaga- 
nas birželio 14 d. išleido prokla
maciją, kurioje tarp kitko sako: 

“Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
viltų Sąjungos nelegalios Pabal 
ta 1939 metais, Sovietų Sąjun
gos ir nacinės Vokietijos niek
šingu sandėriu. Hitleris įteikė 
Stalinui tris Pabaltijo respubli
kas, kaip ypatingą užmokesnį 
užsitikrinti jo bendradar buvi
mą sunaikinant Lenkiją ir įtvir
tinti saugią rytinę sieną, kuri jį 
įgalino pradėti karą prieš Vaka
rų demokratijas. Po to, šinąta; 
tūkstančių pabaltiecių buvo de 
pprtuoti į Sovietų Sąjungą, kur 
daugelis jų žuvo kalėjimuose ir 
priverstinio darbo stovyklose. 
Šios gilios žmogiškosios tragedi- 
jis tamsiausioji diena buvo'1941 
metų birželio 14-oji...”

“Kai kurie žmonės, išgyvenu
sieji "šiuos išvežimus, šiandien 
yra Jungtinių Amerikos'Valsty- 
bių piliečiai. Jų aspiracijus. švie 
šėšneš "ateities estams, ta tviams 
ir lietuviams siekis, suteikė 
naujos reikšmės mūsų tautos 
įsipareigojimui remti visų tau
tų laisvę... šią ypatingą dieną 
mes. išreiškiame savo viltį, kad 
ateis .dieųa,. kai; ląi^vėą palaima 
vėl bus narsiųjų Esti jos, Latvi
jos ir Lietuvos žmonių valstybi- 
Mįo' gyvenimo dalinį. .2’ > • 
r ’. -' - ’ . ■ * . * - '■*?

KONGRESMANAL BREžNE- 
7 VUI -X- LAIKAS BAIGTI

PABALTIJO OKUPACIJĄ

- , Liepos 28 d., šešiasdešimtųjų 
Pabaltijo valstybių pripažinimo 
mėtinių proga, šimtas JAV-ių 
AtstoVų ‘Rūmų n Senato narių 
pasiuntė Brežnevui šio turinio 
laišką:

“Šiandien Jungtinės, Amerikos 
Valstijos mini 60/jų laisvų Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos vyriau
sybių nuolatinio ^pripažinimo su
kaktį. Pastarųjų 41-erių metų 
bėgyje, visos JAV-ių vyriausy
bės palaikė šį ryšį, nežiūrint So
vietų Sąjungos nelegaliis Pabal
tijo valstybių okupacijos. Sovie-

nėje. Mes Jungtinėse Amerikos 
Valstijose esame įsipareigoję 
siekti tarptautinės bendruome
nės, kuri remtųsi teisybės prin
cipu ir pagarba žmogaus oru
mui.

“Mes čia pasirašiusieji Atsto
vų Rūmų ir Senato atstovai, 
tvirtai remiame savo vyriausy
bę, kuri ir toliau pripažįsta lais
vas ir teisėtas Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos vyriausybes. Ameri
kiečius ir pabaltiečius jungia 
tvirti ir ilgalaikiai ryšiai. Šios 
60-tiess metų sukakties proga, 
mes vėl kreipiamės į Sovietų 
Sąjungą, kad ji tuojau baigtų 
neteisėtą Pabaltijo valstybių 
okupaciją, ir mes viltingai lau
kiame laisvės atstatymo Pabalti
jo valstybėse”.

(Elta)

KAIP GALĖJO UŽSIMUŠTI 
GRACE KELLY

MONTE CARLO, Monako. - 
Tūkstančiai žmonių eina į šer- 
men is,pagerbti>52 metų: Mona
ko princesę Grace, ' -žuvusią 
automobilio nelaimėje..

Monako gyventojams rūpi pa
tirti, kaip iš tikrųjų žuvo prin
cesė Grace, kodėl buvo paskelb
ti skirtingi. mirties pranešimai. 
VJehanle p^anešime būvį*'pasa
kyta, kad jos automobilis; suge
dus stabdžiams, pasuko įš-kelio 
•r nukrito 46 pėdų Rivieros pa- 
slaitėn; ko' pasėkoje princesei 
Grace lūžo dešinė koja, šonkau
liai ir pri trenktas nugarkauli! 
Antras pranešimas sakė, kad 
sunkiai buvo sutrenkta galva ir 
išsiliejo kraujas į smegenis. 
Toje pačioje nelaimėje buvo su
žeista jos 17 metų duktė, bet ji 
ligoninėje taisosi.

Princas Rainier nuo trečia
dienio paskelbė liūdesio dieną. 
Uždaryti visi kasino, ko niekad 
anksčiau nebuvo. Iš Philadelphi- 
jos į Monako atskrido josios 
brolis ir dvi seserys.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $442.

tų prievartinė okupacija nelei
džia estams, latviams ir lietu
viams naudotis tarptautiniai ga
rantuota laisvo apsisprendimo 
teise. r‘ L ’ , -

“Jungtinių Amerikos Valsty
bių piliečiai, savo Atstovų Rū
mų ir Senato narių pastango
mis, nuosekliai rėmė laisvą Es
tiją, Latvjją ir Lietuvą. Kongre
se po Kongreso, abiejų politinių 
partijų ątstovai asmeniškais pa
reiškimai^-ir rezoliucijomis rei
kalavo/ kad Pabaltijo valstybės 
būtų sugrąžintos į jų teisėtą 
vietą tarptautinėje bendruome-

—• Buvo pasklidę gandai, kod 
17 metų princesės Grace duktė 
Stephanie vairavo', bet nustaty
ta, kad vairavo motina. Sugedę 
stabdžiai atnešė nelaimę.

KALENDORĖLI8

Rugsėjo 17; Pranciškus, Si
gutė, Dievaitis, Gedvydą, Kirais.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 6:58.
Oris debesuotas, itlili.

Izraelis sutinka tartis Artimųjų > Rylų taikos reikahi, bot nesirenka ati
duoti Jeruzalės Jordanijai. Matome Jeruzalės vaizdą.

IRANE SUŠAUDYTAS UŽSIENIO
MINISTERIS GOTBZADĖ

PULKININKŲ TEISMO METU PAAIŠKĖJO, KAD G013ZADĖ 
ĮTIKINĖJO APIE REIKALĄ PAŠALINTI CHOMEINI

NORI IŠAIŠKINTI FALANGISTU 
CENTRO SPROGDINTOJUS

BAŠIR GEMAJEL TREČIADIENI BUVO 1
PALAIDOTAS BEIRUTO PAKRAŠTYJE

reiškė įsitikinimą, kad IzraelioBEIRUTAS, Libanas. — Izrae- ( 
lio karo jėgos, patyrusios apie 
išrinkto prezidento Bašir Gema- 
jel nužudymą, iš priemiesčių 
tuojau metėsi į vakarų Beiruto 
centrą ir už valandos užėmė vi
sas strategines pozicijas. Izrae
lio kariška vadovybė įsakė neiš
leisti iš Beiruto nė vieno įtaria
mo palestiniečio ar vietos gy-

Į ventojo.
Rytų Beirute buvusieji Izrae- 

• lio tankai tuojau nušliaužė į 
šiaurės Beirutą ir užėmė vi<ą 
uosto sritį. Tankai sustojo stra
teginėse gatvėse, kontroliuoda
mi visų didmiesčio gatvių judė
jimą. Izraelio šarvuoti sunkve
žimiai, pasiekę uosto sritį, už
ėmė didžiuosius viešbučius.

Antroji Izraelio tankų ir šar
vuočių grupė nušliaužė į Barbir 
ligoninės sritį ir užmezgė kon
taktą su šiaurę užėmusiais Iz
raelio kariais. z

Trečioji taniau, grupė iš Sabra 
apylinkės,7esančios' Beiruto ge
tuose, užėmė Sovietų ambasada 
ir plentą, vadinamą Corinš
Mazda. Izraelio kariai visą la'ką 
palaiko radijo ryšius su Beini!o 
srityje esančiu kariuomenės w i a • V .

PATARĖ ARAFATUI
NEVARTOTI TERORO

VATIKANAS. - Popiežius1 štabu ir su Tel Avive esančiu 
Jonas Paulius II Irečiadienf pVi-f Izraelio karo jėgų štabu.

J a si r Arafatas Išklausė ašt
rų popiežiaus &ono Pau
liaus II pamokslą už teroro 

vartojimą prieš nekaltus 
žmones.

TEHERANAS, Iranas.-^ Tre
čiadienio naktį didžiojo sostinės 
kalėjimo kieme buvo sušaudy
tas Sadeg Gotbzadė, buvęs Ira
no užsienio reikalų ministeris.

Gotbzadė buvo gyvenęs Irake 
ir Paryžiuje, kai ten gyveno ir 
veikė mula R. Chomeini. Jis grį
žo iš Paryžiaus kartu su buvu
siu prezidentu Sadr. Jis suorga
nizavo mulos Chomeini susitiki
mą Teherano aerodrome. Tuo
metinė Irano vyriausybė norėjo 
apklausinnėti sugrįžusį mulą 
Chomeini, bet Gotbzadė įtikino, I Chomeini, tai jis bus sušaudy- 
kad nereikėtų varginti seno| tas. Pulkininkų byla dar nebaig- 
žmogaus, po 13 metų sugrįžu
sio į gimtinį savo kraštą.

Gotbzadė kurį laiką buvo Ira
no užsienio reikalų ministeris 
prie prezidento Sadr. Jis buvo 
įsitikinęs, kad Chomeini paskirs 
jį prezidento pareigoms, bet 
Chomeini tokio nutarimo nepa
skelbė. Gotbzadė užsienio atsto
vams Prancūzijoje padavė 
tikslius pareiškimus ir buvo 
leistas iš pareigų.

Gotbzadė turėjo ilgai 
aiškintis

Iraną. Prezidentas Sadr prane
šęs, kad jis svarstytų klausimą, < 
jeigu pats Chomeini jį pakviestų 
grįžti. Chomeini padarė viešą 
pareiškimą, kviečiantį grįžti į 
Teheraną, bet Sadr nebegrįžo.

Tada buvo pradėta ruošti by
la Gotbzadei. Praeitą mėnesį jis 
buvo nuteistas mirti. Bet mula

ėmė palestiniečių vadą Jąsir 
Arafatą. Jiedu kalbėjosi įvai
riais Artimųjų Rytų klausi
mais, bei popiežius Arafatui pa
sakė labai aštrų pamokslą.

Popiežius Arafatui pažymėjo, 
kad teroras nieko gero neduos. 
Jis patarė keisti taktiką ir savo 
siekiams nevartoti teroro veiks
mų. Arafotas atidžiai klausė

Cliomeini atidėjo bausmės vyk-' k>ekvieną popiežiaus žod.
dymą, kol bus nuteisti du pulki
ninkai ir keturi kapitonai. Jeigu 
teisme paaiškės, kad Gotbzadė 
kvietė pulkininkus susidėti prieš

ta, bet Gotbzadė jau sušaudy
tas.

Al

ne- 
at-

Prezidentas S^dr buvo atsta
tytas iš kariuomenės vado ir 
prezidento pareigų, bet jis spėjo 
pabėgti nuo kerštingos Chomei- 
nio rankos. Gotbzadė norėjo 
grįžti bent į užsienio reikalų mi
nisteriją, tačiau netrukus jis 
buvo suimtas ir padėtas į kalė
jimą. Irano islamiškoji policija 
suėmė 70 karininkų, juos tardė 
ir sušaudė. Jie kaltino Gotbza- 
dę, kad jis norėjęs pašalinti 
Chomeinį.

Atrodo, kad Chomeini norėjo 
parsivilioti į Teheraną buvusį 
prezidentą. Gotbzadė jam rašė 
laiškus, kviesdamas jį grįžti į

SKIRIA BILIJONĄ 
DOLERIŲ DARBAMS 

WASHINGTON, D.C. — 
stovų Rūmų komitetas, apsvars
tęs sunkėjančią krašto ekonomi
nę padėtį, nutarė ketvirtadienį 
paskirti vieną bilijoną dolerių, 
kad prie viešųjų darbų galėtų 
dirbti bent 203,000 žmonių.

Pinigai turėtų būti mokami 
už apgedusių ir pagedusių tiltų 
ir kelių taisymą. Jeigu ilgiau 
bus laukiama, tai kai kurie ke
liai visai suges ir niekas nega
lės jais naudotis. Didelė darbų 
dauguma eitų suaugusiems žmo
nėms, bet dšlis darbų eitų 18-21 
melų jaunimui.

Projektą viešiems darbams 
suplanavo Atstovų Rūmų demo
kratų vadovybė.

— Keturi amerikiečiai, ieško
dami savo giminių Vietname, 
rado JAV lėktuvo C-130 ir trijų 
amerikiečių likučius.

— Prezidentas Reaganas pa
siuntė du finansinius patarėjus 
Meksikos vyriausybei.

sa- 
la-

• PRASIDĖJO KENIJOS 
LAKŪNŲ TEISMAI

NAIROBI, Kenija. — šią 
vaitę jau prasidėjo Kenijos
kūnų teismas. Jie š.in. rugpįū- 
čio 1 d. sukilo prieš prezidentą 
Daniel arap Moi. B

Prezidentui pavyko sukilimą i n^>s 
likviduoti, nes jis užmezgė ryšį ; 
su kariuomenės vadu ir davė Į 
įsakymus kaip perversmininkus 
suvaldyti.

Lakūnams pavyko užimti vie
ną radijo stotį, bet nepajėgė 
nieko daugiau padaryti. Radijo 
stotį užėmusieji lakūnai kalbėjo 
į krašto gyventojus, bet neturė
jo tinkamo plano, todėl nepa
jėgė atkreipti gyventojų dėme
sio. Kada lakūnai pamatė, kad 
kariai rengiasi apsupti radijo 
stotį, tai jie suskubo sėsli į lėk
tuvą ir išskrido į Tanzaniją. Li
kusieji lakūnai buvo surmti ir 
dabar teisiami. Aviacija išfor
muota.

Izraelio kariška vadovybė no
rėjo išvengti chaoso po išrinkto 
prezidento Bašir Gemajel nužu 
dymo. ’ Izraelitai žinojo, kad 
smūgis prieš falangistus taip j>at 
buvo smūgis prieš juos pačius 
Gemaelio išrinkimas prezidentu 
buvo didelis Izraelio laimėji
mas. Jis jau treti metai glau 
džiai bendradarbiavo su Izraelio 
kariška vadovybe. Pasikėsini
mas prieš Bašir G^majelį yra 
pasikėsinimas prieš Izraelio įta 
ką Libane.

Vyrauja įsitikininmas, kad L - 
bano vadovybė prašys prez. Sar 
kį dar bent melus eiti preziden
to pareigas. Sarkis pažįsta Liba
no veikėjus, Libanui yra žinc- 

prczidenlo demokratinės
pažiūros, todėl gyventojai juo 
pasitiki.

Libano premjeras Vazan p v

— Graikijos valdžia patraukė 
teisman 40 savo piliečius, kurie 
spausdino ir platino prancūzo 
Marquis de Sade raštus.

— Argentinai vesti kovą prieš 
britus daugiausia padėjo Pietų 
Amerikos valstybės, — pareiškė 
gen. Galtieri, — bet Libija davė 
Argentinai penkis Boeing lėktu
vus, pilnus karo medžiagos.

karo jėgos turėtų galimai gr i- 
čiau išsikraustyti iš Libano. At
ėjusi žinia iš Maskvos sako, 
kad Leonidas Brežnevas reika
lauja, kad Izraelio karo jėgos 
galimai greičiau pasitrauktų iš 
Libano.

Bet Izraelio kariška vadovybė 
savo ruožtu reikalauja, kad iš 
Libano išsikeltų likusieji pales
tiniečiai ir Sirijos karo jėgos. 
Sirija suliko atšaukti savo ka
rius, bet nori, kad ir Izraelis at
šauktų. Matyt, kad turės būti 
susitarimas tarp Sirijos karo 
vadų ir Izraelio.

Dabartiniu metu Izraelis nori 
išvengti bereikalingo kraujo pra
liejimo, kuris gali kilti vakarų 
Beirute ir šiaurinėje Libano 
srityje. Dabartiniu metu Izrae
lis valdo Beirutą ir Libano 
strateginius kelius.

—T-r————————

ARGENTINA-ČILĖ .7 .- 
PRATĘSĖ SUTARTĮ

ROMA, Italija. — Argentinos
ir Čilės diplomatai trečiadienį 
pratęsė 1972 metais pasirašytą 
nepuolimo sutartį. Ji pratęsta 
dešimčiai metų.

Dokumentų pasikeitimas įvy
ko Romoje, kardinolo Zamores 
įstaigoje. 1972 metais kardino
las Zamore ėmėsi iniciatyvos 
abiem valstybėms pasirašyti 
10 metų nepuolimo sutartį. Abi 
valstybės ištisą dešimtmetį tai
kiai sugyveno ir planuoja nesi
imti jokių karo veiksmų viena 
prieš kitą.

Dokumentų pasikeitime Čilę 
atstovavo užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas Ernesto 
Vidcla, o Argentiną afstovavo 
ambasadorius Carlos Ortiz de 
Rozas.

Neseniai buvo kilęs nesusipra
timas Beagle kanalo reikalu. 
Ambasadorius Carlos Ortiz de 
Rozas buvo nuvažiavęs į Argen
tiną ir svarstė kanalo nesusipra
timą. Po to jis grįžo į Romą ir 
pasikilė naujai parneštais ne
puolimo dokumentais.

Ispanijos karalius Juan Carlos ir karalienė labai ap 
gailestauja, kad Malagoje sprogo motoras ir žuvo 51 

žmogus. Sprogimo priežastis tyrinėjanti.' ;
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kuriame Įdėtas komunistę

V metai me yra

KAS PASINAUDOJA PALIKIMAIS?

VAISTINĖJE

—Dievas, kaip matyt, sutvėrė 
žmogų pagal gydytojų patiek
tus planus, kad gydytojai ir li
goninės daugiau pasipelnytų iš 
vargšo žmog^ta-F

t:

SUPRATO KĄ DARYTI

Senyvas vyriškis pasakoja li
goninėje kitam:

Redaguota PRANAS ^ULAS

KUusimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

exo xc<^xxex>>xx*>

ko:

Sovietų KGB tiek įsidrąsino,. gus turi turėti paskirtus testa- 
kad Amerikoje daro ką nori su mentus, kad apsigintų nuo prie- 
JAV gyvenančiais ateiviais.Rug1 
sėjo 8 d. “Naujienose” buvo iš-Į 
spausdintas editoriamas, nuro- 
dąs sovietų agentų ir šnipų veik
lą. Jiems rūpi Amerikoje gy
venančių1 lietuvių pinigai, taria
mai “giminėms Lietuvoje”. Rei
kia atsiminti, kad giminės Lie
tuvoje iš to neturi didelės nau
dos iš tokių palikimų, todėl, k^d 
advokatų '‘sindikatas” už ^pa
tarnavimą” atsiima didelę dąlį 
pinigų. Toliau sovietų valdžia 
atsiima dalį, kaip ‘‘paveldėjimo” 
mokestį. Giminės gali net nie
ko negauti arba tik trupinė
lius.

Pagaliau,tai nėra pateisinama, 
kai visame pasaulyje nėra tokio 
žmonių apiplėšimo, tariamai, le
galiu būdu, kaip daro Sovietų 
Sąjunga.Net už siuntinius į Lie
tuvą lupa mežmoniškus mui
tus, — dagiau, negu pats siunti
nys vertas. Sovietai išnaudoda
mi lietuvius, surenka milijonus 
dolerių. Mūsų valdžia Amerikoj 
į visą tai nekreipia dėmesio. Ko
dėl Amerikos piliečiai taip^ iš- 

kad i 
taip 
prie 
mo- j

naudojami? Blogiausia, 
JAV leidžia savo piliečius 
skriausti, kurie prisidėjo

• Amerikos gerbūbio: dirbo,
kėjo mokesčius, balsavo, o da
bar? Mes jaučiamės esą komu
nistų spąstuose be apsaugos! Jie 
nori išlupti iš mūsų sunkiai įsi
gytą turtą. Už ką mes tuomet 
balsuojame? Valdžia mūsų ne
apsaugo nuo plėšikų. Gal tai ma
noma, -kad legalu. Suktybėms 
nėra legalu.

Sudarytoji tarptautinė Injur
kolegija kvepia išgarsėjusia ita
liška Mafija. Maskvai rūpi ne 
žmonių meilė, bet doleriai, plius 
vienybei ardyti. Kodėl lietuviai 
negali savo gimisėms tiesiogiai 
pasiųsti pinigų, kaip visur civi
lizuotame pasaulyje yra daro
ma? Kodėl neleidžia šeimoms 
išvažiuoti į užsienį pas savauo- 
s'us Be to, niekas nebūtų prie
šingas. jeigu giminės Lietuvoje 
gautų palikimus taip, kaip 
būti. Bet ne. Gal bijoma, 
“kapitalistais” nej'švirstų?

Tariamoji Injurkolegija
tarnauja tiktai Maskvai. Pasiro
do,kad Amerikoje gyvenąs žmo

kabingų suktų advokatų.
Sukti politiniai “burtai” turė

tų turėti ribas, kitaip visi pasi- 
jusime komunistų apstatyįi.Jau 
pertoli nueita. Politiniai “bur
tai” jau ir Jaunimo centrą buvo 
pasiekę, pornografinė liįęįatū- 
ra buvo paskleista, lietuviai klai 
dinami, erzinami. Politikoje 
garantijos nėra. Nebūtų stebėti
ną, jeigu kada Injurkolegija pri 
sikabintų prie LF arba prie Čiur 
lionio Galerijos, kurių meno 
aruodai skirti Nepriklausomai 
Lietuvai? žinoma, sovietams 
pinigai yra alma mater. Bet ko
dėl Sovietų Sąjunga neleidžia 
iškviesti giminių net atosto
goms atvykti? Kodėl? Ko jie bi
jo? Kitaip jie gyvena kalėjime 
uždaryti nuo laisvojo pasaulio! 
Kodėl turistams, kurie atveža 
dolerių į Vilnių, neleidžia savo 
giminių aplankyti provinci
joje?

Pagaliau, ko sovietai ieško 
Amerikoje? Nieko kito, tik do
lerių. Sovietams reikia dolerių, 
mūsų pinigais pavergti pasaulį. 
Jeigu jau nėra kito būdo išveng
ti sovietų spąstų, tai nors dalį 
pinigų užrašyti mūsų spaudai 
paremti. Spauda yra mūsų tau
tinio gyvenimo balsas. • - . <

Skaitytojas':

KAIP SENOVĖJE BUVO 
BAUDŽIAMI RŪKORIAI

turi 
kad

pa.

ROCHESTER, N.Y., LIETUVIŲ TAUTINIŲ SO^IŲ GRUPE, šokusi 1954 m. birželio 30 dieną Pirmojoje Lietuvių Tauti
nių Šokių šventėje, Chicagoje. ' . Mokytojas buvo S. Ilgūnas

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME
KADA DINGAS ASMUO 
LAIKOMAS MIRUSIU?

KL. Būkite malonus paaiškin
ti kacįą, pagal vietos įstatymus, 
dinaes asmuo yra laikomas mi-

^ai?
v*J

7
'^TS. Šįąmę krašte veįkiąptię-
ji anglų Conųnon La\v nųosta-

ir turiu santaupų banke. Ar aš j 
turiu teisę į Supplemental In-1 
come (SSI) pašalpą?

f Aleksas B-tis

ĄTS. Tąi priklauso, kokią su
mą suądro jūsų santaupas ir 
kiek gaunate dividendų. Apie

nesiūs sudarys 6,000 dol., ar pa
baigoje šių metų galėsiu gauti 
pilnus pensijos čekius?

juostė B-nė

ATS. Taip, nes neturi reikš
mės, kiek uždirbote prieš pasi
traukimą į pensiją, sų sąlyga,

Buvo laikai, kada su rūkoriais 
buvo kovojama kuo žiauriausio
mis priemonėmis.

Turkijoje rūkantis būdavo 
baudžiamas, į jo nosies šnerves 
istatant pypkę ir jį vedžiojant 
miesto gatvėmis.

Pagal 1638 m. dekretą, Kinijo
je nukirsdavo galvas. Rusijoje 
Ivano Žiauriojo laikais (XVI 
amžiuje) rūkoriams nupjaudavo 
nosis,o Aleksiejaus 
amžiuje) rūkorius 
Sibirą.

Anglijoje buvo 
rūkorius plakdavo
atimdavo pypkes, tabaką, 
kirpdavo plaukus ir barzdas.

ris yrą septynęjių metų laįkofąr- 
pyje dingęs, gali būti laikomas 
mirusių (presumed dead).

Šis nuostatas dar ir dabar čia 
naudojamas turto paskirstymo 
atveju. Pr. š.

* * *
KL. Pasakykite man,

reikia pranešti apie savo adreso 
pakeitimą Soc. See. įstaigai, kad 
kiekviną mėnesį gaučiau išmo
kas?

kada

laikais(XVII 
tremdavo į*

laikas kada 
rykštėmis, 

nu-

• Tavo asmenybė yra inagne- 
tinė.

Sofija K-lienė
ATS. Jūs turitlįSoc. See. įstai

gai pranešti kaip galima grei
čiau. dar prieš persikėlimą ki
tur gyventi. Tokį adreso prane
šimą parašykite laišku, telefonu, 
arba asmeniškai apsilankant sa
vo distrikto Social Security įs
taigoje. * *

It s Easy..
EVAPORATED

MILK_______

2

. ■ v

1/2
’ 1

1 1/2
ils

1/3

1/3

Blue Cheese Mold

Th U Blue Cheese Mold 
meet* all thoae qualifrcaUohs. 
Evaporated rrulk * rokke* it 
crispy ampoth .— easy *o 
spread on cracker* -cw

/ ne best part)’ 
rich in flbtor. look 
took hours to prepare and can 
be ^ade Jn advance with

idea* are 
like they

toast. While elegant turned 
out of a-ring mold, you might 
try chilling the mixture in t 
crock for variety. w

The flavor star is crumbled 
blue cheese, accented by a 
combination of mayonnaise, 
chili sauce and lemon juice. 
Evaporated milk helps blend 
the flavors together and adds 
the superior texture.

If you usually think of 
evaporated milk only for pies 
and candies, this recipe will 
illustrate how versatile the 
product can be. For soups 
and chowders, sauces and 
gravies, casseroles and meat 
loaves, evaporated milk kept 
on the shelf can add cream- 
iness and richness to so many 
dishes. j

Blue Cheese Mold
envelopes unflavored 

gelatin
cup waler 
tablespoon sugar 
cups maj'onnaise 
cup chili sauce 
Cuf leirtoA jOice 
tall can (13 fl. oz.)
PETEvaporated Milk 

cup crumbled blue .

cup finely chopped 
celery

Sprinkle gelatin over water 
in small saucepan. Stir in 
sugar. Heat over low until 
dissolved. Coltrbine. <
naWe, cBili san4e, kmo® juice, 
gelatin and evaporated milk. 
Beat until smooth. Stir in 
bloe cheese and celery. Pour 
into oiled 6-cup ring mold. 
Chill until firm. Make* 6 to

jei pasitraukus iš darbo nęuždir! 
tumėt per mėnesį daugiau, negu i 

. w leidžiama suma.
tai pląčiąu gali jus informuoti - * - *

AR REIKIA GAUTI RAŠTU 
SUTIKIMA

KL. Ar prieš paskiriant testa
mento vykdytojus, reįpa gauti 
jų raštišką sutikimą? Ar užten
ka asmeniško (žodžiu pareikšto) 
sutikimo?

Social’'nio klube reikalų vedėjas 
A. ČekuĮis, gyv. 3259 S. Halsied 
St., II aukšti Chicago, Ill.

KL. Neseniai mano vyras bu
vo automobilio* nelaimėje taip 
smarkiai sužestas, kad negali ei
ti darban. / Gydytojas pasakė, 
jog dėl to sužeidimo mano vyras 
visai negalės dirbti,mažiausiai 2 
ar daugiau metų.

Dėl tos priežasties mano vy
ras nori pradėti daryti žygius, 
kad Socal Security įstaiga pri
pažintų nedarbingumo (disabi
lity) pensiją. Noriu sužinoti, kai 
mano vyras garės gauti savo in
validumo, pensiją,ar jis dar gaus 
kokį nors priedą trims nepilna
mečiams vaikams išlaikyti?

Jonė K-tienė

ATS. Nuo to laiko, kai Social 
Security įstaigą pripažins jūsų 
vyrui invalidumo pensiją (disa
bility benefits), taipogi dėl tos 
priežasties galės gauti ir mėnesi
nius priedus vaikams, jaunes
niems negu 18 m. amžiaus.* * *
AR GALIOJA ’TOKS PASKU
TINES PALIOS PAREIŠKI-

MAS-TEST AMENT AS?
KL. Noriu sužinoti, ar galioja 

toks nuolatinio girtaujančio as
mens paskutinės vaFos išreiški
mas testamentu, kuris nustatyta 
tvarka paliudytas? Jis užrašė 
$avo turtą žmonai ir vaikams. 
Ar toks testamentas yra geras 
ir galiojantis?

peronėlė J-nė

ATS. Toks testamentas teismo 
Tali būti pripažintas galiojan- 
iu. Paprastai apsinuodijimas al

koholiu savaime nepadąro tes
tamento negaliojančiu?

Te’smai esti !ird<ę tvirtinti gir
taujančio asmens testamentą, 
kai yra teisingas bei natūralu^ 
?r aplinkybės jį ’vystyti yra pa
lankios.

P. S. Daugiau ž’nių testamen
tu reikalais galite pasiskaityti 
Sūduvos išleistoje tek. Pra^o 
ŠULO parešytamę, tekėjo A 
WELLS peržiūrėtame leidinyje 
1 Kaįp Sudaromi Testamentai 
Gaunama

I Gijoje ir pas aujtorių.

I KL. Manau pasitraukti pensi- 
$ jon š. m. spalio men., kai baig- 
I siu 66 metus; Kadangi mano už- 
j darbiai per pirmuosius š. m. mė*

Vladas G-vičius

ATS. Nereikia gauti testamen 
to vykdytojų sutikimo. Gerai 
yra turėti jo pavaduotoją (co
executor) arba ji pavaduojantį 
(successor). Jeigu vienas ir ki
ras atsisakytų būti testamento 
vykdytojais, tai giminės arba 
gauną testamento paskyrimą --- 
beneficiarai prašo teismą, kuris 
paskiria bet kurį asmenį,teismui 
nurodytą.

* ♦ *
KL. Ar teistamento vykdyto

jai privalo testamentą pasirašy- 
ci, kad sutinka?

Simonas M-vičius

ATS. Tokio veiksmo jiems ne
reikia padaryti.

♦
KL. Testatorius, pageidauda

mas, kad jo laidotuvėmis rūpin
tųsi kuri nors organizacija ar 
paskirtas asmuo, turi būti įrašy
ta testamentan, ir ar turi gauti 
ų asmenų (juridinių ar fizinių) 
sutikimą raštu ar žodžiu?

ATS. Testatorius gali įrašyti 
minimų asmenų pavardes, bei 
vardus, bet jie gali ir atsisakyti, 
todėl šiuo atveju geriausiai tu
rėti testamento vykdytojo pa
vaduotoją vieną ar kelis. 

* » *
KL. Ar testatoriaus santaupos 

paliekamos testamento vykdy
tojams teisiškai pereina “pilnon” 
apsoliučion jų nuosavybėn ir 
□riklauso tik nuo jų moralės — 
•perduoti įeini nurodyta ar pasi
likti sau?

pvz., atsitikti, ^ad 
testatorius, pasitikėdamas tam j 
Ūkiais asmenims, savo santau- į 
pas užrašo jiems su sąlyga (tik j 
moraliai įpareigotą)* kad jie! 
iš tų santaupų siuntinėtų pali
kuoniams (su pabkuon.susižino- Į 
1£) kąs pastariesiems reikalinga Į 
— siuntinius.

FavaSmė kobra ntama. kad toks I 
tiesioginis ir besąlygipis santau
pų (pinigu) palikimo būdas, yra 
itm pavojingas, bet ar yra tokių 
atveju kokia nors kita formali i 
(teisifką)su jnažesie rizika išei**

ATS. Testatpriaus nurodymus 
testamento -vykdytojas ^privalo 
vykdyti,’ o viską' paskirptęs, jis 
pateikia" gyvenamos vietos teisu
mui apyskaitą, kurią teismas per 
žiūrėjęs.— tvirtina; kartu test, 
vykdytojui nustato atlyginimą 
už sugaištą darbą; ‘ '■

Tuo reikalu daugiau žinių ga
lite rasti Prano ŠULO leidinyje 
— Kaip Sudaromi Testamentai^ 
šis' leidinys gaunamas Naujienų 
a dmįnistrącij oje;

Į paskutinį klausimo punktą 
atsakant, atrodytų, kad BALFas 
galėtų būti pasitikėjimo vertą 
organizacija, kuri panašius įsi
pareigojimus vykdo.

Pastaruoju reikalu turėtumėt 
pasitarti su. BALFo centro val
dyba bei jos teisiniu patarėju. 
(Iki šiol tokias pareigas ėjo adv. 
Elena Armonienė, gyv. Balti
more, Md.). Į • *

plaukams?
— Žinoma. Gilią pagarbą!

- -f Ti
g^įjTĮjA

Moteriškė į vaistininką:
— Parduodami man šias oi- 

liukes jūs užtikrinote, kad jos 
pagelbės bėgyje vienos nak
ties! '' i

— Aišku, bet aš nepasakiau 
laike kurios.

į \ * * *
BEREIKALINGAS ŽINGSNIS

— Vyreli, reikia, pasaūkti' gy
dytoj ą, lįiūšų dukrelė prari j o 
šilingą/ - <

; ’Nėra jokios prasmės, nes 
dytojas pareikalaus už opera
ciją mažiausia dvidešimt svarų. 
Gi mokesčių rinkėjas — ^ovanai 
tą operaciją įvykdyk n

VISjftiiį’AS DALYKAS

— Susibardamas, ‘atvažiuoki
te! Mano žmona susirgo ąpepdi- 
citu!

— Negalimas daiktas. Perei
tais metais aš išėmiau jūsų žmo
nai apendicitą. s

— Bet ąFjau turiu kitą- žmo
ną, — aiškinosi vyrąs. ’i--'

Pr.

KO

PASITEISINIMAS
Tėvas sako savo mediciną stu

dijuojančiam sūnui:
— Kas nors negero su tavim. 

Jau aštuonerius metus lankai 
medicinos mokyklą, ir vis negali 
jos užbaigti.

Mediciną studijuojąs sūnus:
— Tėveli, tu užmiršti, jog ’vis 

atsiranda naujų ligų.

ŲBĄGŲ NUSISKUNDIMAS

— Tas turtuolis, kur nuvažia
vo karieta, davė man tik du 
skatiku. 7

— Biaurybė. Dievas tubes jį 
nubausti.

— Jau nubaudė. Aš ištrau
kiau iš jo kišeųiaus sidabrinį 
portsigarą.

NETURI BALSUOTOJAS
ŽINOTI

Sovietų okup Lietuvoje mili
cininkas varo būrį kolchozinin- 
kų į balsavimo punktą.

Kiekvienam įteikiafnas vokas,

. • Žymus veikėjas buvo apsir
gęs ir porą savaičių teko jam pa 
gulėti ligoninėje. Per visą laiką 
jis gavo tik vieną atviruką su 
linkėjimu greičiau pasveikti. 
Atvirukas buvo iš Blue Cross
Blue Shield...

PASSBOOK 
SAVINGS... financing.

M oui tow u®

CMr—

2212 WEST CEpMAK ROAD CHICAGO, III 60608

Peter KazanauakM, Pres. TeL. 847-7747

Mutual Federal 
Savings and Loan

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1965

. Chieaflo, Friday, September 1 % 1982
4
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I

kaze karo mokyklą. 1921 m. grį
žo Lietuvon ir iki 1938 m. Lie
tuvos kariuomenėje ėjo įvairias 
pareigas, atsargon išėjo majoro 
laipsnyje. 1939 metais vėl buvo 
pašauktas karo tarnybon.

Po karo Vokietijoje įsitraukė 
į lietuvių veiklą DP stovyklose, 
bet visas jo sugebėjimas ir no
ras veikti pasireiškė jau Amtii 
koje. Kaip karininkas, pirmiau
sia ir ėmėsi burti karius j orga
nizaciją. Newarke įsteigė karių 
removėnų skyrių, o vėliau per- 

1 sikėlęs į Los Angeles savo lais- 
1 valaikius skyrė ne tik ramovė- 
, nams, bet ir kitoms organizaci- 

Ateities Žiedo joms. Jis ir birutietėms pagel- 
inckytojas, bėjo, BALFo, ALTo, Bendruo-

TAURŲ VISUOMENININKĄ' MININT
Kai 1949 niei»is pradėjo Amę- riuoinenėje, 1916 m. baigė Kau- 

r’&on laivas po laivo atgabenti 
barius naująją ateiviu, tai seno, 
sios imigracijos lietuviai vienas 
po kito atsisveikindavo su šiuo 
pasauliu, ■ o savo eilės laukian
tieji, kiek taįa pas^bėjau, gavę 
laikraštį, neretas pirmiausia ir 
p rskaitydavo rnirhnu praneši- 
Kaus. _ ; ’ •

Naująją ateivių nemažai buvo 
jJu pusę amžiaus išgyvenusių, 
tad kai kuriems nebeilgai buvo 
lemta Amerikoje pagyventu 
Eąrtą tuometinis Naujieną ko
rektorius Vincas Poška (o pra
eityje jis buvo siuvėjų laikraš
čio “Darbas’’ redaktorius, socia
listų kalbėtojas,
vaiku mokyklėlės 
Naujienų vktihiu žinių redak- menės organizacijose ne eiliniu 
torius, reporteris) prasitarė, jog nariu, bet ir veikliu valdybi 
ųaujieji ateiviai tik. ką čia su- ninku. , 
važiavo,'o jaukkiek-jų, miršta! j Kai buvo reikalas peržiūrėti 
Esą, prieš pirmąjį karą,, jei kur senesnius raštelius, laiškelius, 
lietuvis mirdavo, tai buvo dU j tai jų radau ir gautų iš Kosto, 
dėlė ir reta naujiena. Ir tai tie Liaudansko, vis primena, ką ku- 
mirimai daugiausia buvo nelai-Jri organizacija yra sumaniusi, 
mingais atsitikimais darbovietė-'kur bus susirinkimas, kokios 
se, anglių kasyklose ir panašiai.' kultūrinės pramogos rengia- 
Mat, anoje prieškarinėje imigra-į mos, .ir vis kuklus prašymėlis, 
cijoje vyravo jauni žmonės', bė-'kad paminėčiau korespondenci- 
gę nuo caro karinės tarnybos bei jose Naujienų dienraštyje. Ir 
geresnio uždarbio iešką. Gi po nė kartą nėęa jis prasitaręs, kad

1

Majoras Kostas Llaudanskas

’ozas kai’.ib: tas

PORA KONTINENTŲ APLANKIUS
lienės, išvykau į šiaurės Afri-, 
ką Maroką, IvisablanKą. Air 
Mcrok lėktuvas, tai ne TWA: 
mažas, aptarnavimas prastas. 
Prisipildo ir baltų, ir arabų. Kal
bų mišinys. Apie dvi su puse va
landos ir būsime kelionės tikslą 
pasiekę. ’Taip bent pranešė 
prieš lėktuvui pakylant nuo že
mės. Gerai. Nereiks ilgai tame 
mažame lėktuve kamuotis. Ge
ro skridimo, lai jau jis tikrai 
mums nežada — apsprendžiau 
sau vienas.

i Kasablankoje
Kai Londoną palikom rūke ir 

lietuje, čia nusileidus atrodė, 
kad kitas pasaulis. Oras švarus, 
malonus ir saulės net per 
daug. Muitinl-s kontrolė tokia 
paviršutiniška. Užteko tik pasą 
pravirti ir bakstelėjo štampą. 
Niekas neklausia ką tu veži, ką 
planuoji ir ar nespekuliuosi. Čia 
ne Maskva, pagalvojau. Tokių 
dalykų žmonės net nežino. O ži
noma, jei tu galvoji,’Tkąd iš ta
vęs kas ką pirks,’ tai parduok. 
Jiems nei į galvą neateitų tai

respondencijų. (Dabar (vm) rai
šio karo Amerikon atvykusieji.; kuris nors sumanymas vykdo- j dėmis Dirvoje yra apžvalginė 
lietuviai buvo teroro iš savo.tė-! mas jo, bet vis tik teminima or-|s^^^s kitos pusės’ kito as- 
Vynės išvaryti, jau nemažai jų ganizacija. Sau esminės garbės 
pagyvenusių ar net senatvės su- nesiekė, kaip sakoma, savo as- 
laukusių, tad ir mirčiai jų tarpe mens reklamos nenorėjo, o tik 
buvo:daribo. ”• 
_ Tiesk,' iš tada vadinamųjų'resai bei organizacinis darbas, 
tremtinių ne visiems btivo lem- j -Laisyb laiko kiek nuo organi
ka sulaukti karo pabaigas ir zacinės veiklos beliko, jis labai

* emigracijos dieną' Nemažai įka-l sumaniai pakeisdavo namuose 
rp audroje, bombardavimuose' savo sodneli ir-gėlyną tvarkyda- 
žuvo, pvz., Drezdene,.bet ir -na-' mas, namų aptipką puošdamas, 
tūralių susirgimųUbuVo mirtim Kai amžiaus našta ir liga pri- 
pasibaigusią. Štai, Augsburgo: vertė nuo visuomeninės veiklos 
D P stovykloje "gyvenant, laidom į pasitraukti, lesangeliškių ramo- 
jpm aviacijos pik. Itn. Viktorą! venų sumanymu buvo 1972 m. 
Reimontą, kum. kleboną-Raubą, v birželiof 25 d. surengta Kosto 
rašytoją J. Vilkutaįtį ;Ketųrakį Liaudansko pagerbimo popietė

t'a sulaukti karo pabaigos ir

jam rūpėjo bendri lietuvių inte-

mens rašoma.). Vlada š’moliū- 
nas yra rases apie Kostą Liau- 
danska Laisvosios Lietuvos laik
raštyje. Andrius Mironas — Ka
ryje. Ir vietinė spauda — A. 
Skiriaus leidyklos, nė kartą Kos
to Liaudansko visuomeninę 
veiklą gerai vertino.

kelionių, ar bendrai ką įdomaus 
gyvenime pastebėjęs, parašyti.

Tegu] ir dešimtmetis nuo 
Kosto Liaudanski mirties pra
ėjo, bet kas jo veiklą stebė
jo, kas su juo bartu visuomeni
nėje veikloje dalyvavo, tas to 
tauraus, draugiško ir veiklaus 
asmens negali pamiršti.

J. Klauseikis

to Liaudansko mirtiįs^įo nįiona, 
Juzė, nė metų ne^gyveaiisi:^ 
1973 m. liepos mėnes^^frė.“Da
bar netoli Los AngeRSį Glen
dale mieste, gyvena Liaudanskų 
duktė Elena su vyru Pranu Skir
mantu. Dažnai ir juos matome

iLdaT h^^eiXą^^u^i^-^vaixij?sĘ ii į^^rio$ ,organizacijos sveiki-j lietuviškųjų organizacijų, dar- 
Jaikas- padėjo, užmiršti. j nimais išreiškė jam padėką už J
j Kai Jfšiaridįeh ’ laikraščiuose įi visuomeninį darbą;
mirties pranešimuose bei užuo-j Archyve yra straipsnių rinki-

- jautų rėmeliuose, vyrauja poka-i nys įvairių autorių apie Kostą 
rinių imigrantų pavardės, tad Liaudanską įvairiuose laikraš- 
neretas laikrašąio skaitytijasj čiuose parašytų;straipsnių, o tai 
pirmiausia žiūri,'katram pažįs- { rodo,' kaip populiarus visuome- 
tąmam amžinas, atilsis atėjo.[nėję buvo Kostas; Liaudanskas 
Apie mirusius begalvojant, šį dar gyvas būdamas ir kaip ap
kartą norisi yprisfcrųiiiti prfeš 101 gailėta jo mirtis. -Drauge ir Ka- 
metų mirusį išeivių 'organizaci-; ryje yra O. Žadvydo raštai. Nau
jų veikėją Koštąį Uąudanską. j ienose rašė Algirdas Budreckas;

; Amerikon jis atvyko 1949 m., < * ~

buose. Kitados Pranas Skirmap

POPIERINIAI PINIGAI

H-^Popierinfais pinigus' įįįnryeji 
■ pradėjo'’’vartoti kiniečiai.'-’^Juro- 
poje tik XVIII’

'vartoje pasirodė banknotai ’,' ą 
paplito XIX šiirit Žmonės, įpA- 
tę vartoti sidabrinius ir aitfeį-': 

.nius pinigus, pradžioje - riepasi- 
.tikėjo popiėnniajs”. Popierė
lius” teimdavo tik "apsišvietę”

tas mėgo ir spaudai ką arba ’lengvabūdžiai žmonės.

Su ankstyvu pavasariu gra
žiausios atostogos. Mažiau tu
ristų, jiems daugiau d?;msio. 
Nepasakyčiau, kad pats geriau
sias TWA linijos aptarna ’imas, 
bet lėktuvas (džetas) milžiniš
kas, atrodo saugus ir patikimas. 
Prisipildo pilnas skridimui į 
Londoną. Sustos New Yorke. 
Labai trumpam la’kui, tik prisi
pildyti kuro.

Msno galvojimas nepasitvir
tino. Turistų prisipildė pilnas 
lėktuvas, ž’ncma, darbiausia 
pensininkų amžiaus. Yra ir jau 
nesnių, bet jie re atostogauti 
vyksta, o visokiais tarnybos rei
kalais. Tarpe keleivių pasitaiko 
ir ‘bailesnių: “žinai, dabar su 
P., Amerika karas, tai kaip ga
lima Londone sustoti? Nežinąj, 
kas gali nutikti”. Kiti šaiposi iš 
‘akių samprotavimų. Man ir 
atrodo, kad liek toli tas salų ka 
ras neišsiplės.

Per Atlantą skridimas, kad ir 
ankstyvą pavasarį buvo ra
miausias. Nesusiūbavo lėktuvas 
anei vieną kartelį. Sakysim, kad 
ir tik dėl “įdomumo”. Skridom drausti. Kokie vargšai turistai 
tarytum laivu per ežerėlį. Tik
rai' buvo nuostabiai ramus ir 
mielas oro kelias.

Keitėsi laikas. Keitėsi nuotai
kos ir šnektos. Kai Londono 
aeroporte išlipau, buvo pats 
sekmadienio vidurdienis. Patal
pos pilnos keleivių. Ruporas 
garsiai šaukia valstybes, į ku
rias lėktuvai išskrenda. Judėji
mas nepaprastai judrus, o pats 
aeroportas labai nepatogus tuo 
atžvilgiu: labai išsiplėtęs, dideli 
^atstumai, jei reikalingas persė- 
dįmhs. Žinoma, čia kursuoja 
autobusai, bet kai vieną kartą 
reikėjo persėdimo į Varšuvą, 

\tai netoli valandos, su sustoji
mais, vežė mus autobusas.

Bs didelių nuotykių praleidau 
porą dienų Londone, pasikalbė
jęs šu prieteliais, nematęs nei 
princų, nei, princesių, nei kara-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
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Tel 476-2206 S. Halsted St, Chicago, IL 50608

ešu ir aš rašęs. Dirvoje ne vie- 
turedamąs 60 metų /gyvenimo  j pas rašinys buvo, pasirašyta? 
patirtį; Lemta jsCnr 'pagyventi, škliaušteliuose mažajom raidėm 
iki 1972 m. rugsėjo 23 d. Gimęs į autoriaus ,(v.m.) pasirašytas. 
buvb/lS89 m/ Babtų valsčiuje,, Spėju, kad tos raidės buvo ir 
palaidotas Los Ansgeles, Calif. Į tebėra Vandos Mažeikienės. Ji 

tCaro laikais gimęs ir mokytis’ irgi jau mirusi, plačiai veikė bi- 
tūrėjo rusų mokykloje. Pirmojo rutiečių, tautininkų ir kitose 
pasaulinio karo metu buvo ka- organizacijose, rašydavo ir ko-

j u j SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
. \ zn j MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Z6C8 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL J25-278Į

t Dldelli pasfrmkinias geros rūšies įvairių prekių

> , . - M ARU A NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

>501 W. 69th St, Chicago, ĮR 60629 ♦ TeL 925-2731 

■IEANTINAB

JAY DRUGS VAISTINE
E7S9 W. 71«t St, Chicago, IR 
NGAI KPHJXnU KBOEFTAI • TANN1X MAT BAta 
DUMYNAI 9 rOSMSTIKOS RĮŪKM1CNY8

Atdara Holdadienlala nu<5

I

Aleksas Ambrose,
i L . . / z

; autorius, J 
paruošė^ sutvarkė ir išspausdino geriausią 

' 'Chicago's1 lietuvių istoriją
:(1869 4- ’19^9 metai)., 

664 psl. j Vardynas.
• ..> . Minkšti viršeliai. Kaina $15.

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

kurie važiuoja į Lietuvą aplan
kyti savo krašto, savųjų ir lieka 
n u žm ogi nti, i škraty tų išvartyti 
lagaminai, kad net nebepajėgia 
atgal susikrauti. O kiek ten ner
vų žmonės palieka!... Tik 
daugtaškiu galima užbaigti.

Skubu prie pinigu keitimo 
langelio, kurie yna visuose aero- 
portuose. Tai vis keleivių pato
gumui. Kitaip, juk ir miesto ne
galėtumei pasiekti. Dolerių ne
ima. Ne tame reikalas, jie gau
dyti juos gaudo, bet ne šoferiai 
arba taksistai. Jiems mokėk 
vietine valiuta.

Marokas — Ispanijos kaimy
nas, bet tie kraštai kaip dangus 
ir žemė skirtingi. Nežiūrint, 
kad kraštas daugiau negu pri
mityvus, turistai jį mėgsta. Čia 
nėra nei mandrios architektū
ros, nei istorinių paminklų arba 
muziejų bei meninių vertybių. 
Kraštas buvo valdomas sveti
mųjų. Ne vien tai, bet dar ir 
padalintas. Prieš atgaunant ne
priklausomybę (1956 m.), taigi 
dar labai neseniai, kraštas buvo 
valdomas sudalintas į tris dalis.: 
Prancūzijos Le Moroc, Ispani
jos — Marruecos Espanol ir 
taip vadinamas tarptautinis — 
Tanger zona. Tad nenuostabu,

kad kraštas buvo labai nualin
tas ne tik materialiniai, bet ir • 
kultūriniai. Nežiūrint to, jis iš- p 
laikė savas tradicijas, papro- 
čius. Ypatingai kas liečia jų ve X 
dybas, laidojimo apeigas, (lai- 
nas, legendas bei pasakas. Gai- * 
h, kad dar ir dabar mažai rū- * 
pinamasi švietimu ir beraščių 
dar yra gana didelis nuošimtis. 
Kaip ten bebūtų, bet jie, ypač 
prekybininkai, kurių čia milijo
nai, bando turistą, net ir vietinį 
apgauti; čia turi derėtis ne t,k 
bazare* bet ir kratuvėse. Prašo 
600 dinarų, siūlyk du, o Už tris, 
būk tikras, , kad reikiamą prekę 
gausi. Tiek bazarai, liek krautu
vės pasižymi odos išdirbiniais. 
Jų čia tiek daug ir taip pigiai, 
kad tenka stebėtis. Odinis pal
tas kainuoja tik 60 dol., trum
pas puspaltis — $38, terba4 per 
petį, nedidelė tik $14. Taip 
teko man pačiam apsipirkti. 
Nors, nežiūrinit to, kai kas (ži
noma, čia jau turtingiesiems) 
laibai brangu. Tokių prabangių 
dalykų čia Amerikoje mteko 
matyti. Vadinasi, turtingai kla
sei. O jų čia yra. Visękių šei
chų, maharadžų ir 1.1. *

Kasablankos neatpažinau. Taip 
gražiai atsinaujinusi, atsistačiu- 
si. žinoma, moderni architektū
ra. Aukšti savotiško stiliaus na
mai, kur talpina įstaigas, biznį 
ir žemutiniai aukštai — krau
tuves. Ir galvoju sau, kodėl ne 
Kasablanka jų sostinė? Juk, pa
lyginus su Robatū, kur, išsky
rus karaliaus rūmus, nieko gra
žaus nėra, o, be to, čia ir. uos
tas. Iš viso pasaulio suplaukia 
laivai, taigi ir prekybos pats 
centras, čia tave “bazarninkai” 
už rankos traukte7traukia į savo 
palapinę, kad tik nors, jei ne
pirksi, pasižiūrėtumeL Ir nėra 
ko žiūrėti, bet tai prekybininko 
politika. •’ J

(Bus daugiau)
3

MEET THE CHALLENGE!
i ■ ‘ ' ■■ . I

’SERVE WITH PRIDE IN1
THE NATIONAL GUARD ■’

El’llElw

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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

[r patarė mums toliau studijuoti.

Judna $25. Kieti viršeliai- Paštas

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERA TORA, lietuvių literatūros, meno Ir mofafii 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vlne4 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčlo. dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir A. Varno 
kūrybos poveiMais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 33.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr 1st- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes ba^ jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 32.

įdomiai paraiyta įtudiįa apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
ftetuviuL Leidinys fflustruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodamu 
vitovardHu pavadinimai Ir jų vertini*! J vokleBų kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra’ Rytprūsių famHapia. Kaina 34,

V KĄ EATJMiS TUMI, ralyfojot Petronėlės OrintaRėa tttfr 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprlk. Lietuvoje ir pir. 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik W.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierių*, nestlprrt- 
fai ir klaidingai interpretuojama* gyvenime Ir politikoje; tik n4 
Jurgio Jalinsko knygoje spie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poo» 
riją. Dabar būtu Jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja 16. 1

> BATTMNtS NDVKEfS, M. EonČeuko ktryba, I. VahfSė 
vertima*. >00 pri, knygoje yra 30 sąmojingu noreliu. Kaina H,

Knygos gaunamos Naujienose., I7W So. Halstad St, Chicago,
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Griauna namo pagrindus, o mes 
nematome ir ausis užsikišame

Visi žinome, kad doleris yra organizuotos veiklos pa
grindas. Be pinigo jokia organizacija didesnio darbo ne
galės atlikti. Amerikos Tarybos nariai, kol tiktai kal
bėjo, o nieko nedarė, tai ir savo iždo neturėjo, bet kai 
numatė atlikti kelis konkrečius darbus, tai pradėjo pla
nuoti apie pinigus.

Vadovybė išrinkti nariai būtų ir toliau tebesiaiškinę, 
jeigu vienos tvarkingos fraternalės organizacijos narys 
nebūtų paklojęs ant stalo $5,000 čekio ir padėjęs pa
grindų ALTo iždui. Reikėjo Įtikinti Kongreso atstoyus, 
kad būtiį'UŽmirštos juokingai' mažos. Rytų Europos tau
toms Įvažiavimo kvotos, kai' reikėjo suformuluoti Dis
placed Persons Įstatymą ir organizuoti Dievo Paukštelių 
atvežimą Į Ameriką ir kitus, darbus. Taip pat reikėjo Įti
kinti tuometini prezidentą, kad lietuviai nėra Sovietų 
piliečiai. Lietuva prievarta buvo inkorporuota Į Sovietų 
Sąjungą, ir tai buvo grynai Maskvai tarnaujančių žmo
nių darbas. Tūkstančiai lietuvių bėgo Į vakarus, palikę 
savo namus, santaupas ir žemę. Gyvybė ir kova už savo 
krašto laisvę jiems buvo svarbiau, negu gyvenimas So
vietų vergijoje. Reikėjo Įtikinti tuometini JAV prezi
dentą, kad uždraustų sąjungininkų karo vadovybei ati
duoti Vakarų Europon atbėgusius žmonės, kaip tai darė 
su rusais, ukrainiečiais ir kitų tautų žmonėmis, nekovo
jusiais prieš komunistų Įsigalėjimą.

Reikėjo važiuoti Washingtonan, pasimatyti su Kon
greso atstovais ir valdžios pareigūnais, reikėjo nustatyti 
tvarką liudijimams paruošti, atvežtiems paramą suteikti 
ir kt. Visiems šiems darbams buvo reikalingi doleriai. 
ALTą sudariusios organizacijos apsidėjo mokesčiais, kad 
galėtų padėti Europoje atsiradusiems tremtiniams pa
siekti Ameriką, o Amerikon koją Įkėlusiems Įsikurti.

Amerikon naujai atvykusieji intelektualai norėjo 
“dėdėms” parodyti, kad ir jie turi gerų idėjų ir yra geri 
organizatoriai. Jie pripažino ALTą ir BALFą, bet jie pa
siūlė sudaryti dar didesnę organizaciją, negu-Amerikos 
lietuviai turėjo. Jie ryžosi suorganizuoti Pasaulio Lietu
vių organizaciją, Į kurią Įeis kiekvienas Amerikos lietu

vis. Apie lenkų Valensos Solidarumą niekas dar nieko 
negirdėjo, bet dypukai Įvedė solidarumo mokestį. Kiek
vienas privalėjo tą mokestį jiems mokėti, b jeigu kuris 
nemokėjo, tai į tos Bendruomenės solidarumą negalėjo 
patekti. Solidarumas buvo taikomas visiems, kas moka 
mokestį ir kas nemoka. Tai buvo naujai Amerikon atvež
tas bendruomeniškas solidarumas.

Dr. V. Nainys, trečiasis Bendruomenės pirmininkas, 
tokiu “solidarumu” nepajėgė maitintis. Jis suruošė didelį 
L. Bendruomenės vakarą, pasamdė Chicagos šiaurėje 
salę, nusamdė artistų, prigamino maisto, bet nepajėgė 
žmonių pritraukti Į vakarą. Vakarą prakišo ir pasidarė 
didelių nuostolių. O pinigo jam ir jo vadovaujamai orga
nizacijai reikėjo.

Dr. Nainiui dingtelėjo mintis, kad geriausia pasikė
sinti Į ALTo mėnesį, vasarį, nes Amerikos lietuviai dos- 

i niai aukoja per Vasario 16-osios minėjimus. ALTo vado
vybė Įvairiai bandė Įtikinti dr. Nainį, kad jis laužo susi
tarimą, kad Bendruomenei yra sutartas rugsėjo mėnuo. 
Dr. Nainys pasiliko rugsėjo mėnesį, bet jis būtinai rei
kalavo Vasario 16 dienos aukų. Nainys buvo prižadėjęs 
mokėti ALTui dalį sudėtų “solidarumo” aukų, bet jis 
nieko ALTui nemokėjo, užmiršo duotus pažadus be rei
kalo nesikabinėti prie ALTo, ryžosi geriau organizuoti 
vasario mėnesio rinkliavas.

Vytautas Kutkus yra dar geresnis organizatorius. 
Apie jokių aukų grąžinimą ALTui Kutkus jau nekalbėjo. 
Kai L., Bendruomenės priešakiu buvo pastatytas Vytau
tas Kutkus, reikalai žymiai pasikeitė. Aukų rinkimą jis 
organizavo “moksliškai”. Jis Vasario 16-os aukas pasi
glemžė ir nenori apie jas kalbėti. Vasario mėnesio aukos 
ėjo Lietuvos laisvinimo reikalams. Kaip Nainys, taip ir 
Kutkus gdutas aukas leido savo organizacijos reikalams. 
Praeitais metais Detroite jis buvo užklaustas, kaip tvar
kysimos su vasario mėn. aukomis, tai jis atsakė, kad tuo 
reikalu jis nenori kalbėti. Jam reikėjo pasakyti, kad kal
bos baigtos, bet ALTo atstovai to nepadarė. Kutkus su-, 
planavo. ir organizuotai rinko vasario mėnesi aukas, o 
dabar visiems’-JAV pirmininkams išsiuntinėtame laiške 
jis šitaip praneša: r « < >

“Iki šiol tik prašiau ir raginau, o dabar noriu 
nuoširdžiai padėkoti visoms apygardoms ir apylin
kėms už sėkmingą 1982 m. vasario 16 aukų rinkimą. 
Jūs visi drauge ta proga surinkote 63,491.90 dol. (Ke
letas apylinkių dar neatsiskaitė.) Tai ne JAV LB 
Krašto valdybos, bet visų Jūsų nuopelnas. Ačiū 
jums”. -- -

Nemanykite, kad pirmininkas Kutkus nežino, ką jis 
daro. Pirmininkams išsiuntinėtą laišką praktiškas pirmi
ninkas šitaip pradeda:

“Jau ir rugsėjis — Lietuvių Bendruomenės mė
nuo. .. Tik antroje eilėje pršau nuoširdžiai rinkti 
aukas šeštadieninių mokyklų paramai, nes jų išlai
kymas yra ne vien tik tėvų, bet ir visos lietuviškos 
visuomenės pareiga”. ,

Rugsėjo mėnesi Kutkus renka aukas lietuviškoms 
mokykloms, o. vasario mėnesi jis renka aukas JAV LB 
Centro valdybai. Jeigu prie $63,000 vasario mėnesi su
rinktų aukų dar pridėsime ir keturių apylinkių neatskai- 
tytas sumas, tai susidarys ne tik $65,000, bet ir juos per
šoks. Yra pagrindo manyti, kad suma greičiau artės prie 
$70,000. negu prie $65,000.

Iki šio meto ALTas aukų rinkimo neorganizavo. Kiek 
skyriai surinkdavo, tiek atveždavo. Jeigu ir ateityje lai-

H1AGARA LAUKIA TURISTŲ

DELFINĄ TRKIENĖ

CHICAGOS KATALIKŲ gUSIŪIKlMAS 
SU ARKIVYSKUPU J. BERNARDINU

(Tęsinys) lų bandymus įvesti gitaras, net
Po -mūsų choro pasirodė ,len-| 

kų daininikių- ,grupelė “The Li-! 
rą Singers”.: Taųhtiriiąis drabu-
žiais pasipuošusios astuonios jau 
nos, gražios, mergaitės. Paišiu
kai gražūs, dainavo'gerai, tačiau 
jų programa' fiiešė drsorfansą į 
koncerto rimtį, Jos dainavo link 
smas? trankias įvairių Lenkijos 
vietų liaudies daineles, paįvai- 
rmdamos judesiais, net paplėvė- 
suodamos margom skarom, ši 
programa būtų tikusi piknike. Iš 
gausios lenkų katalikų bendruo
menės norėjosi ko nors daugiau, 
įdbmu tik tai-, kai pranešėjas pa
aiškino, kad grupei yra vadova
vusi AJice Stevenns. žinoma>kad 
ji lietuvaitė—nepasakė.

Paskutinis pasirodė didelis ir 
stiprus negrų choras. Lietu
viams gal perdaug trukšmingas 
atrodė su dzinguliukais ir barš
kučiais, tačiau įspūdingas. Jis iš
reiškė tos rasės charakterį, o 
taip, juk ir turi būti.

Čia prisiminiau mūsų kaiku- 
rių parapijų ir katalikų mokyk-

klouhus, į pamaldas, kad pri
trauktų, jaunimą. Apčiuopiamų 
rezultatų nesimato. Kas yra sa
va ispanui ar negrui, v tas yra
svetima,tik bedzįoniavimas; šiarf 
rėš kraštų žmogui. Tų gitarofcr 
“pritrauktu’’ lietuviukų jaunūo 
lių nepastebėjau arkivyskupo 
sutikime, kaip nematau jų ir pa
rapijos bažnyčiose. Nemanau, 
kad jie sekmadieniais eina į ki
tų tautų ar rasių bažnyčias ir
gi-

Pasirodžius arkivyskupui J. 
Berhardin, minia sukėlę ovaci- 
jas.Lietuviams buvo malonu ša
lia arkivyskupo matyti vysk., V. 
Brizgi

Pačios Mičios buvo labai iš
kilmingos ir gerai suplanuotos. 
Giedojo puikus jungtinis arki
vyskupijos. choras. Mišiose turė
jo Pr0S^ pasireikšti kiekviena 
tautinė katalikų grupė. Prašy-
mus - maldas skaitė moterys, 
lenkų, italų, lietuvių, ispanų, 
Filipinų ir haitiečių kalbom. Au
kas atnešė korėjiečių, kiniečių,

kysis tokios taktikos, tai vasario mėnesį Kutkus sūsižers 
daugiau pinigų, negu ALTas. Jis dirba “moksliškai”, or
ganizuotai. Jeigu prie Kutkaus prisidės dar dabartinis 
Katalikų Federacijos atstovas, tai ALTo daktarai ir į 
Detroitą negalės nuvažiuoti.

ALTas turi rimtai susirūpinti šiandien.

airių, ukrainiečių* kroatų, liba
niečių, bohemų ir vokiečių tau
tiniais drabužiais apsirengę vail 
kai. :

Patį arkivyskupą visi matė 
televizijoje. Neaprašinėsiu. Jo 
kalba - pamokslas irgi buvo pa
naši į ankščiau pasakytas kal
bas, kurios buvo transliuojamos 

.per televiziją. Pagrindinis tiks
las? šujuhgti katalikus į vieną 
tamprią šeimą. Išklausyti visų 
problemas, rūpesčius, p kada vi- 
ta bus ištirta,/; tada tik ■ -daryti 
sprendimus, fr era.' 'kreipėsi, kaip' 
į šeimą, nėaplenkdamasjligonių^ 
senelių, nė tų* kurių gyvenimas 
nebėsideriha su Kat. Bažnyčios 
nuostatais, pvž.: išsiskyrusių šei 
mų^divorsuota, etc.. . -X—'

Nusišypsojau, kai vienoje kal
bos vietoje arkivyskupas .’krei
pėsi “sesės ir broliai”, ne ant
raip, kaip visad buvo. priimta. 
Matyt buvo bijoma* kad' (‘seses” 
nepasijustų diskriminuojamos ir 
neprisirištų prie parko medžių!

Dalinant komuniją,Senekai, li
goniai ir invalidai buvo papra
šyti pasilikti vietose. Komunija 
jiems buvo atnešta. Sėdimos vie 
tos jiems taip pat buvo rezer
vuotos. ’ l

Po Mišių prasidėjo piknikas. 
Grojo keli orkestrai. Arkivysku^ 
pas, persirengęs paprastais kuni
go drabužiais, įsimaišė į miivą. 
Mes, Marcūette Parko lietuvių 
grupė, nenorėjome susigadinti 
gražių pamaldų ir koncerto įs
pūdžių, nuėjome apžiūrėti gėly
nų dr fontano. Nutarėme arki-

(Nukelta į penktą puslapy

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
Grigas sėdėjo kitame stalo gale. Buvo iš jo 

veido matyti, kad nepatenkintas, piktas. Visą lai
ką žvairavo Į žmoną, kuri nemokėjo ar nenorėjo 
paslėpti nuo kunigo namų nemalonumų.

Ne Grigo būdas buvo dalintis su žmonėmis 
savo džiaugsmais ir bėdomis — visa, kas jį ištik
davo, gera ar bloga, slėpdavo nuo žmonių akių, 
kaip slėpė savo pinigus.

— Na, tai ką, Grigai? — prabilo pagaliau 
Žemaitukas. — Ruošk vestuves. Palaiminsiu, kad 
jau taip atsitiko.

Grigas susiraukė. Nieko neatsakydamas, už
simiršęs, išsitraukė iŠ užuojuostės pypkę, prisi
kimšo ir įsikando dantysna.

— Ne tam savo sūnų auginau ir turtą jam 
kroviau, kad jis kampininko dukterį man į na
mus parvestų. — skildamas pintį, iš lėto pasi
sakė Grigas.

— Su pasogu marčios nori? — atsikreipė į jį 
žemaitukas. — Kam tau pasogas, kad pats esi 

■”-t:rgas? Tokiam ūky, kaip tavo, ir bajorai bū- 
• į ne ssr '-'+a gyventi.

.itub: ’ūpos- tai buvo aukščiausias chlo- 
;>'ii pagyrimas.

Du hv n heišsižiojąs atkirsti dėl turtų

Įprastu sau būdu, bet susigriebė, kad su kunigu 
kalba.

— Taigi, dvasiškas tėveli, kad mano ūkis la
bai geras, — pasigyrė jisai. — Todėl ir ne Bet 
kokia marti man tinka. Ką pasakytų žmonės, jei 
i tokį ūki ateitų merga, kurios net marškiniai ant 
pečių ne savi, o svetimi. Gėda būtų visai tnūsį 
giminei — išjuoktų mus žmonės...

— O gal gi, Grigai, per tavo rankas ir jai 
Dievas krovė. Užsigaus, atims, visko nustosi... 
Kaip Hijobas, žinai. ..

“Ir skerdžius tą pat sakė”, — toptelėjo Gri
gui širdin. Bet nepasidavė gundomas.

— Ne, dvasiškasis tėveli, — tvirtai atrėžė: — 
iš šitų šiaudų nebus grūdų. Mano sūnus bekraitės 
kampininko dukters neves.

Grigienė stovėjo pas pečių, rankas po prie
juoste susidėjusi, ir ryte rijo vyrą akimis.

— Ką jau čia besiginčiji su kunigėliu... — 
beprasižiojo ji, bet vyras taip piktai žvilgterėjo, 
jog Grigienė prikando liežuvį, net minties ne
baigus.

— Nesipriešink, Grigai, Dievo valiai, — įkal
binėjo Žemaitukas. — Nusileisk. Nenorėk dėl tuš
čios puikybės, kad visa parapija tavo sūnų pirš
tais badytų. Ar tai ne sarmata bus ir tau? ...

Grigas smarkiai užsitraukė, jog net sugruz
dėjo vidury, lyg ne tabokas degė, bet pati pypkė.

— Ne Dievo tai valia, bet velnio pikta pa
gunda,—sumurmėjo, paleisdamas dūmų kamuolį.

— Ką tu. prastas žmogus, nusimanai? Be Die

vo valios, Grigai, nieko šiam pasauly neatsitinka. 
Ar bloga, ar gera — tai vis Dievo valia.

Grigas raukėsi ir tylėjo. Nenorėjo ir nedrąsu 
buvo su kunigu ginčytis ■>— ne savo gi žmogus! 
Kad taip kitam, lokiam, kaip jis pats, mokėtų Gri
gas atsakyti ir lūpas sučiaupti! Bet kaip čia kal
bėsi su kunigu? Negi su juo barsies...

Žemaitukas pasiėmė stiklinę.
Juk Dievo akyse šioji mergaitė jau tavo 

sūnaus žmona, — kalbėjb kunigas, šaukštuku 
striubsėdamas šiltą pieną. — Kitos vesti jis jau 
nebegali.

— 0 kas juos sutuokė? Ar čigonas po krū
mu ? — netekdamas jau kantrybės piktai atsikir
to Grigas. — Ar gal, dvasiškas tėveli, tu juos su- 
rišai be mūsų žinios? Tik kažkodėl neteko apie 
tai girdėti...

— Ką tu nusimanai, Grigai, apie sutuoki- 
mus? — kalba vis Žemaitukas, iš lėto striubsėda- 
mas pieną. Žinai, koęįėl Šventa Bažnyčia užsakus 
skelbia ir prašo visų pranešti, jei žino, ar yra gir
dėję apie kliūtis? O žinai, kokias kliūtis turima 
galvoje? Ot, jei bernas mergą suviliojo, tai jau 
kliūtis. Kitos vesti jis nebegali, tik tą, kuriai pa
žadėjo. Kaip aš dabar priimsiu tavo sūnaus už
sakus su kita, jei žinau, kad jis jau yra vienai 
žadėjęs? * *•

— A, tėveli, — numojo nekantriai ranka Gri
gas. — Pas mus apie pažadus taip žmonės sako: 
pažadėsi — durnių patiešysi, neišpildysi — ne- 
sugriešysi.

— 0 tu, Grigai, ar žinai, kas tai yra šliūbas? 
Ne, nežinai. Tai nesiginčyk su kunigu, šliūbas — 
tai vyro pasižadėjimas imti moterį sau už žmoną. 
Šventoji Bažnyčia tuos pažadus tik palaimina 
prie altoriaus, ot kas yra! O kur žmogus tuos pa
žadus padarytų — vistiek: Dievas visur yra ir 
visur žmogų girdi... Kaip manai, Grigai, ar sū
nus tokių pažadų nėra padaręs? ...

— Tai, vadinasi, dvasiškasis tėveli, anot tavo 
žodžių galima susituokti ir karinamoje be kunigOį
— pasipiktino Grigas.

— Geras katalikas to nedaro, bet jei jau atsi
tiko tokia nelaimę, nereikia Dievo valiai prie
šintis.

— Tėve; ką jau čia ginčijiesi su kunigėliu!
— neiškentė Grigienė, — sutik, nesipriešink Die
vo valiai.

Vyras piktai suurzgė, žmona vėl nutiln.
— Turėsiu tave iš sakyklos pabarti. Ar bus 

gerai, ar ne sarmata bus, kai tave iš sakyklos prie 
visų žmonių barsiu?

— Ne, dvasiškasis tėveli. Bark, kiek nori, bėt 
plikos marčios į namas neimliu. Išvarysiu ir sūnų 
iš namų! — net atsistojo Grigas. — Teeina štuių 
lodyti!...

(Bus daugiau)

pats skaityk m Kitus Paragink 
SKAITYTI DIENPAŠn "NAUJIENOS"

4 — Naujienos, Chicago, DI. Friday, Sept. 17, 1982

o



—— - ■ -    - - ■ -WilliHtei^ •H'MMMMMBMMMI

C J

VAKARŲ VĖJĄI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigas 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

DR. PAUL V. DARCHS CHICAGOS KATALIKŲ SUSI- 
•YDYTWAS 1B CHIftUMOAS

Me4Ma«i dlrtktvrie*

TaLi M3-171J w*a M2-27S*

TEL. 233-8553
Swire 855-4506, P»s* 06058

Charles SUsukaitia
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

radome

ameri-
laikraš-

GYDYTOJA5 IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DJ>^. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380 .
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2518 W. 7I«t St TeL 737-5149

Tikrina atris. Pritaiko aWnina
i ■

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
“ 2456 WEST 63rd STREET

Ofiso telefoną*: 774-2880, 
£oxid«MilM toloU 448-5545

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 337.14 

TeL (813) 321-4W

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraus 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-SG63

Apdraustas parkraustymar 
ji tvairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAI 
Tat 374-1882 arba V449M

’

‘SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir aekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9 JO vaL ryta. 
SfofiM WOPA - 1490 AM 

transit uo[a mos B musę stvdijo< 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daufcur 
Telefu 774-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, IL SOC29

.......... ......... ..
RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Rądijo progra
ma Naujojoje AA|lftofe. iš stoties 
WLYN, iSeo banga AM, veikia sek- 
madieniail nuo S iki S^0 v&L ryte 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
bnių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo
nas ir Vnientio Mtnkni. Boai<

gėbų bei doįnų krautuvę 50flt B 
Sro*dw«y, f ~ 
tefefofiV i 
afliia* 
rinkimas U<

Ml. Ten pat ga 
nof\ didelis pas

lietuvišku knygų ir lie 
tuvxAku dovanu-

TIKIMAS SU ARKIVYSKUPU 
JOSEPH BERNĄRMN <

. (Atkelta iš 4 psL)

vyskupui paspausti Tanką, kai 
vizituos parapiją.Matyt taip gal
vojo ir choristai. Juos 
gėlynuose.

Apie pikniką skaičiau 
kiečių spaudoje. Didieji
čiai plačiai aprašė ne tik arki
vyskupo dalyvavimą piknike, 
bet neužmiršo klounų ir įvairių 
valgių. Beje, buvo pažymėtaJcad 
ir lietuviai pardavinėjo “potato 
pancakes”. Apie koncetą tylėjo 
ir spauda ir televizija. ' į

Koncertas buvo svarbi dalis 
to didžiulio renginio arkivysku-, 
pui sutikti. Chorai buvo geri i

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys) ~

Pūtviui rūpėjo ne tiek pavie- 
Pasiruošti programai jie turėjo nių eilinių karių ar grupių išsi- 
įdėti laiko ir pasišventimo. Mil- šokimai, bet vadovybės reakcija 
žiniška minia sekė programą su į juos. Kreipdamas didelį dėme- 
dėmesiu. Lieka neaišku: ar laik- si į šaulišką drausmę ir griežtai 
raščių reporteriai tik apie klou- tvarkydamas neklaužadas, triuk 
nūs, blynus ir homoseksualus šmadarius, taikos ardytojus šąu- 
tesupranta, ar jie mano, kad lių tarpe, jisai to paties laukė ir 
Chicagos gyventojai tik tuomi iš kariuomenės vadovybės. Šiuo 
domisi?

Lietuviai katalikai pasirodė 
puikiai. Buvo moterų su tauti
niais drabužiais. Kiti nešė pla
katus, kuriais lietuviai sveikino 
naują arkivyskupą; parapijos 
taip pat turėjo plakatus, tačiau' 
visą reprezentacijos svorį pakė
lė Gimimo Šv. Mergelės Mari- , ’1 . ~IJ “7“
jos parapijos choras. Nuopelnas Minioje mačiau lietuvių giu- 
tenka parapijos klebonui kunJ pejes. Toks dalyvąvimas yra 
A. Zakarauskui, choro vadovu; ; naudingas tik asmeniškai. Lię- 
.A. Linui ir, ž_inoma, x solistams tuviams, kaip tautinei grupei, iš 

’ to naudos nėra, nes niekas ne
žino, kas jie per vieni. Būtų ge
riau, kad moterys pasipuoštų 
tautiniais drabužiais, jei turi, ar 
turėtų kokius ženklus, arba lai
kytųsi prie lietuviškų plakatų. 
“Chicago Tribune” rašė, kad lie. 
tuvių buvo 3,000. Nežinau, kaip 
jie apskaičiavo,, bet man rodos, 
kad iki 3,000 gal kelių trū
ko.. .

Arkivyskupas J. Bernadrdin 
viešiems paliko malonų įspūdį, 
kaip šiltas, žmogus ir gabus pla
nuotojas. Kaip jam seksis susi
tvarkyti su įvairaus plauko 
marksistiniu pamušalu pagrįstos 
“išlaisvinimo teologijos” skelbė
jais, su Anrew M. Greeley “Va
tikano disidentų” (šių aktyvi
stų turime ir mes, lietuviai), su 
moteriškėmis, pajutusiomis “pa
šaukimą į kunigystę” ir kitokio
mis “sukilėlių” grupėmis — pa
rodys ateitis.

atveju Pūtvis ir jo bendradar- 
1 biai tikėjosi, kad kariuomenės 

vadovybė pasižadės geriau tvar
kyti Šančių įgulos kareivius jų 
laisvalaikio metų, kad jie dau
giau neužpuldinėtų šaulių, tą pa 

\ Žadą išpildys arba* bent bandys 
' išpildyti, ir nubaus arba nors

ir choristams, įdėjusiems daų. 
gybę darbo valandų.

KNOW YOUR HEART

4’

HELP *OUR HEART. FUND

HELF YOUkąEART

For constipation relief tomorrow 
reach forEX-LAXtonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’D like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’’ W
Read label and follow 
directions.
C Ei-Lax. Inc.. 1932

Midland Savinga ^ptar* 
nauja taupymo u almu 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
politikėj imą. Mes hcgėtir 
me b<R jntns naudingi ii 
autyįm

SaskAite*

24^7 V- SrtEEt 
CKcaps. U

^29 $0 ka*lbM nvd.
* YC st'

t«T 59R-9400

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. I0M2

PHO NI 254-4470

griežtai perspės nusikaltusius 
kareivius. Jei ^^riųomenės va
dovybė tikrąi ^ųtų taip pasiel
gusi, Napoleono kalno įvykis ne 
būtų įgijgs didesnės reikšmės 
šaulių Sąjungos istorijoje, ne
būtų reikėję 'dabar po tiek me
tų apie jį rašyti. Ir patsai Pūt
vis, mano manymu, būtų tą įvy
kį gal nėsykį piįsiminęs, bet ne
būtu dėl jo taip susirūpinęs, tiek 
daug išgyvenęs ir taip drastiš
kai pasielgęs visuotinojo sąjun
gos atstovų suyažiavimo metu. 
Tačįau atsakingų kariuomenės 
pareigūnų (ir ypač vieno as
meny — Krašto . Apsaugos vice- 
ministerio) pasielgimas šiuo at
veju buvo toks nelauktas ir ne
teisingas, įzad iš mažo įvykio 
staiga pasidarė dideliu įvykis, sti 
priai sūkrėtęs Putvj, jo bendra
darbius centre ir visą Šaulių Są
jungą.

Sužinojus apie šaulių užpuoli
mą Napoleono kalne, Steigia
majame Seime (kuris išsiskirstė 
1922 m. rudenį) buvo padaryta 
interpeliacija — formalus vy
riausybei paklausimas, reikalau
jant informacijos dėl kalbamo 
įvykio.Į paklausimą atsakė Kraš 
to Apsaugos viceministeris pik. 
Itn. (jei neklystu, tuomet kapi
tonas) Juozas Papeckys.

Viceministeris Papečkys, kaip

Krašto Apsaugos Ministerijos 
atstovas seime neapgynė Napo
leono kalno šventėje dalyvavu
sių šaulių, nepasakė nei vieno 
gero žodžio apie Kauno Šaulių 
Būrio drausmingumą ir pavyz
dingą elgesį, neprižadėjo sudrau - 
sti Šančių kareivių. Vietoje to,, c 
jisai juokinga, kandžios pašai- 
pos forma klaidingai nupasako- j 
jo šaulių ir jų vadovų žygį į Na- | 
poleono kalną, pajuokos 
nepašykštėdamas “dviem 
gams (Vladui Pūtviui ir 
Juozui Tumui-Vaiždantui) 
“pasivaikščiojimai

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

out the 

ouse

ypač 
d rau
kau. 

iŠ jų
su šauliais. 

Iš kpt. J. Papečkio ironiško pa
sakojimo visai nebuvo galima 
suprasti, jog Pūtvis ir Vaižgan
tas dalyvavo oficialioje šaulių 
Sąjungos šventėje, vienas vyk
dydamas savo tiesiogines tarny
bines, kitas —visuomeniškas pa
reigas.

(Bus daugiau)

BAŽNYČIA IR KALBA
Kai bažnyčia kvėpuoja 
plaučiais vien tik lietuviškai, 
joj lietuvis pajunta 
esmę dieviško turinio.
O kalba svetima, 
j.ęį’ bažnyčioje sirps, 
dieviškoji dvasia 
pasipiktinus sirgs.

P. iuv..

MiĮiri,i "■ wjbwuabw I ■■ =r,r,. ■■ ■ J- . y lybi. JL Vm. K ILT.L. W
Sytofc X. Lowe, a member of the National Home Fashions 

League, U Floor Fashion Specialist,

Th ’Great Room’ Latest

WaRf between room* in 
the home began to disappear 
tn the early l£50‘g when the 
•o-caDed “open floor plan” 
M iffhfioa enjoyed gmt 
jA>p4arity. Ab' accMeration 
ot borne buii&xig was caused 
by returning retefans afWorld

a -The desire for something 
from tBe twottory 

Somes many seoicemen had 
left <hen they went off to 
war turned the new “ranch* 
Ayie“ houses Into a trend. 
Chmblng stain became passe 
MS • tH-one-level living was 
embraced by new families 
colics tbe post u ai baby

as we enter the 
energy-conscious 1980's, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this fi&if it . bears a 
different mme. It is called 
•“the great mom" whicn in- 
corporates living, dining and

4&E

In Interiors I

food preparation activities in* • 
to One huge space.

i * phe spacious “great room” 
shown here features an ecle^* 
tie group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually I 

the living and dining 
areas through the use of the 
iatte elegant Crick-pattern ; 
9^r covering. It te GATU 
hiadsome sheet vinyl In tbe 
4Kewburgh Brick” pattern in
f 0is GAFSTAR Softred 
floor has an eaiy-care nowan 
surface. The deeply textured 
plitem has the look of 
rat brick, yet retains its i 
airiral shine with little main* 
trance. The ęu.*e;-Cor foam 
intfrlayer provides comfort* f 
warmth and noise reduction* 
Ąvkilabie in 9* and 12' widths 
gt your nearest home improve 
fhetat center or building suppig 
dMhc. - /

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

asaa

VANCE FUNERAL HOME
J424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

likitės automobiliams pastatyti.

t a A R i A I:

CUeafoc
LMvvię

Laimėti vię

Direklorię
I . . VISOSE MIESTO

AMSULAMSC 
patarnavimai

TURIMI 

KOPLYČIAS

DALYSE.

| _ STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS _

I (LACXAWIGZJ

24^4 WEST sau STBKEI KK?ubbc 7’1211
L10ŽS SOUTHWEST HIGHWAY, PsJo» Hilu, UL *74-4411

BUTKUS - VASAIUS
i Ava, Cicero, UL T«L: OLjmpic HHI

■iiiiiiiiimi iiiiiiiiiiliimiiiiiiiiimiiii
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“GEROJI NAUJIENA LIETUVIAMS” ’
TRUMPOMIS RADIJO BANGOMIS

Į LIETUVĄ

SEKMAI!. RYTAIS LIETUVOS VASAROS LAIKU 7:15 V AL.
(O ŽIEMOS METU (»:45 VAL.)

49 M. 6155 KHZ.
Jau kuris laikas, kaip “GEROJI NAUJIENA LIETUVIAMS’, 

išlaikoma “Lietuvių Koplyčios”, trumpomis radijo bangomis 
.skelbiama į Lietuvą ir aplink pasaulį, kad lietuviai tiek Lietu
voje, tiek išblaškyti aplink pasaulį, galėtų išgirsti EVANGELIJĄ 
IR JĄ ĮTIKĖTI. '-ATEIKITE PAS MANE VISI, KURIE VARGS
TATE IR ESATE APSUNKINTI,. IR Aš JUS ATGAIVINSIU”. *

Mafo 11:28.

cirddvl šiaurės ir
VIDURIO AMERIKOJE

Rimas Stasiūnai su5Uaus, 
draugais.

s. Po gero pasistiprinimo (įskai- 1 
tani ir Tarmiškus produktus — ( 

į stirnieną, žąsieną ir kitas gėry- 
I bes), kad ingi tarp čikagiškių » 
! buvo ir Dainavos b i Opercs 
i chorų atstovai, tai skambėjo 
I gražies 'patriotiškos lietuviški s j 
l dainos. Tikrai gražioje vėsokoje 
Į Wisconsino padangėje, nes vis- j 
Įkas vyko po atviru dangumi, į 
i daines ilgai tęsėsi, įskaitant ir 
j “Ilgiausių’ ir sveikiausių melų”.

Apie 12 valandą svečiai išsi
skirstė miegučio.

Sekmadienio popietę visi, pa- 
į sistiprinę gausiais tikučiais, dar 
; kartą palinkėjo Juozui sveika

tos, jo žmonelei Aldonai stipry
bės, ir sekančiais metais pa
mesti tokias gausias vaišes. Či- 

[ kagieciai, ' užtraukę “L.iskit į 
Chicagą, leiskit pas savus”, lei
dosi Chicagos link, o iki jos — 
mažiausia 4 vai. kelio.

Buvęs, dalyvavęs, valgęs 
stirnute ir dainavęs

Mamai Žemė — P«rd«vlr™*4 
RIAL ISTATi FOR SALI

Mamai Imaš — F>iaa»i—t 
RIAL AST ATI FOR JAM »

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW \ 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS J: < . I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIAT AS • VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 7L Tgį

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY -
INCOME TAX SERVICE /

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

U.S.A. Chicago, Ill., šeštadieniais, vasaros laiku 10:45 vai. vakaro
vakaro

U.S.A. Los Angeles, Calif., šestad., vasaros laiku 8:45 vaL vakaro
o žiemos metu 7:45 vai. vakaro

U.S.A. St. Petersburg, Fla,, šeštad., vasaros laiku 11:45 vai. vakaro 
' o žiemos metu 10:45 vai. vakaro
CANADA, Montreal ir Toronto, šeštad., vasaros laiku 11:45 v. v. 
: o žiemos metu 10:45 vai. vakaro
PANAMA, Panama mieste, šeštadieniais,.vasaros laiku 10:45 v. v.’ville, Wise. Apylinkėse daug 

ežerų, ežerėlių, upių ir upelių. 
Tai tikros- lygumos, primenan
čios šiaurinės Lietuvos lygumo-

o žiemos metu 9:45 vai.
HARRISVILLE, WISCONSIN

GRAŽIAI ATŠVĘSTAS lių į vieną pusę, bet geri drau- 
GIMTADIENIS I gal ir giminės surado priemonių 

ir laiko jį pasveikinti gimtadie
nio proga. Iš . apylinkės kaimynų 
dalyvavo Harrisvillės vasarvie- 

x . i- u • ciu savininnkai p.p. Rudėnai suventoju turis miestelis Haras- . \ , , . ,■ .

Apie 25 mylias į pietvakarius J 
nuo Wisconsin Dells yra mažiu- 
žiukas, vos apie porą šimtų gy-

į>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 ViŲage.

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lehflm^.
Dirbu Ir užmiesčiuose, 

saraniuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ave» 
Tel. 927-3559

— Marquette Parko Namų sa
vininkų organizacijos narių su
sirinkimas įvyks rugsėjo 17 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak., pa
rapijos salėje. Yra svarbių rei
kalų, . visi privalo dalyvauti 
Valdybos vardu kviečia

. .. Stasys Patlaba

D t M E $ I O
62-8C METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui sutontebllis

Liability apdraudimas pensinio- - 
kams. Kreiptis:

A L AURA IT If
4M5 So. ASHLAND AVI. j’

Tel 523-8775 . i

dukrele, kurie, kaip teko su
prasti, Stasiuliams sunkios li
gos laiku labai daug padėjo.far- 
mos administravime;. Villa Tra
kai savininkai p.p. Stankevičiai, 
tikrasis zuvavimo tose apylin
kėse karalius .p. Stasys Abrama- 
vičius; ponią Grigaravičienė, 
sol. Algio mama; buvęs farmos 
savininkas ir dabar ten tebegy 
venas Klemas Jesaitis, o iš Chi- 
cagos — geras Juozo draugas

o žiemos metu 9:45 vai. vakaro 
LIETUVA, Vilnius ir Kaunas, sekmad., vasaros laiku 7:45 v. ryto 
į o žiemos metu 6:45 vai. rvto

. vasaros laiku 4:45 vai. ryto se, Šiaulių aps./ esantį-Joniškį,
o žiemos metu 3:45 vai. ryto (Ir kaip tik tose apylinkėse yra

ISPANIJA, Madrid, sekmadienį'......  vasaros laiku 5:45 vai. ryto ’ įsikūrę keletas buvusių joniš-
o žiemos metu 4:45 vai. ryto kiečių ūkininkų, tarpe jų — Lie-

NORVEGIJA, Oslo, sekmadienį ..... vasaros laiku 5:45 vai. ryto tuvoje, Dotnuvoje, ir Vokięjtijo-
o žiemos metu 4:45 vai. ryto je, Goetingene, agronomiją stu-

. vasaros laiku 7:45 vai. ryto dijavęs Juozas Stasiūlis, tikras
o žiemos metu 6:45 vai. ryto1 joniškietis, iš Smaliu km., Jo-j .x...

I niškio vis. čia .Amerikoje vedęs VJ’tautas Elena Jasinevičiai, 
lietuvaitę Aldoną Paškevičiūtę, 
rietaviškę.

Jie, Stasiuliai

ANGLIJA, London, sekmadienį

RUSIJA, Maskva, sekmadienį

Apart trumpų bangų, “GEROJI NAUJIENA LIETUVIAMS” 
yra skelbiama ir per vietines radijo stotis CHICAGOJE:
,WCEV 1450 AM antradieniais 8:45 vai. vak. per “Lietuvos Aidus”, 
WOPA 1490 AM sekmadieniais 9iOO vai. ryto per Sophie Barcusi

Vytautas ir .Bronė Rusteikai, 
f’ švogeris ir sesuo Vyt. ir Sofija 

išaugino grą-R.ipsk*,ai’ Bronius ir Bronė čer- 
žią šeimą - dukrą Ritą ir tris‘ma1’ Bernardas ir Birutė^ Vin- 
-Sūnus: Algimantą, Mariu, Ri
mantą.
vertėsi staliaus darbu, namu

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

dašiai, Kazys ir Katrytė Valiai, 
Juozas čia Amerikoje ^riulių žentas Alex Pauias su 

žmonele Rita ir anūkėliu Aliu- 
i statyboje, bet širdžiai ir sveika-1 ąU’ Vjsi trys Juozo ir

tai stipriai sunegalavus, anks-L" onos s^nus:
£ čiau pasitraukė ‘/pensijon iirj"
g perėmė 100 akrų ūkį iš jonis-|

kiečio Klemenso ;Jesaičio. Taigi, i
Ž tame gražiame kampelyje 1982 j
& m. rugpjūčio 21 d. ir buvo at-!
R švęstas Juozo Stasiulio gimta- 
A ' T • ■ ' •' X T j 1 • z*. , . ' »'

i ■ -

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

:__ Pavlik Morozov ansl-nndč 2% mašinų garažas. Didelis sklypas.ravtiK Morozov apskundė Medžių pavįsis. Gerame stovye.
Sovietų valdžiai savo tėvą. Gy
ventojai jį nužudė, o Sovietų 
valdžia jį paskelbė krašto did 
vyriu/

— Valensa laikomas Sovietų 
pasienyje. Jeigu kiltų nesusipras 
timai Lenkijoje, tai Sovietų ka
ro jėgos galėtų lengvai jį išsi
vežti.

— Vyriausybės komisija lei
do sujungti Union Pacific, Mis
souri Pacific ir Western Paci- 

Algimantas, fic geležinkelio bendroves.

Skambinti:
(312) 257-5841

riFLF WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

ARTIMOJE ŠIAURĖJE. Reikalinga 
švari, tvarkinga dviejų miegamųjų 
prižiūrėtoja daugiaaukštyje. 2-3 die
nos savaitėje, lengvas valymo darbas. 
Turi mokėti truputį angliškai. Reika
lingi liūdijmai.

Telefonuoti:
642-5700

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Pardavtmaą Ir Trisymaa - 
2M< West |9th 5fre«f 
Tet. REpubUc 7-1941

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
..... . LITERATŪROS DRAUGIJA.
Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, C A 90039

K diėnis. Nors nuotolis nuo Chica- 
• S' tr----- -------------------- oon __c J1

I
gos iki Harrisvillės yra 220 my-

| iriamocri abets.

mWMWiaN’TABLETS.
; TOREUEVt 

XASAL CONGESTION
AND HEADACHE

DUE TO COMMON COLD
• OR FLU.

© 1982 Dofm'v Laboratories, Division of
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska*68501

SUSmENUĖftAS LIETUVIŲ AJIERIKOJF
jn 5enlfitisi>7 {iid±-fat2sb IT turtingiAusSz lietuviu trateraalinė sr- 

SaziaeŲa. lietuviam ištikniui tanuujMiti jau per 92 metui.

SLA — ttliekt kultūrinius dirbai, gelbrtJ fa- lutiems 
dubiu dirbt.

SaA — išmokėto daugiai tarp AŠTUONIS MILIJONUS 
tpdrsudu savo

pigiausioms kalnomit neigtu 
rtLOLt patarnauja tik aa^išalpos pcjzriTwiu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu rtrrugo 
šcjdrienijiine apsidrausti iki $10,000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, ceJd ančiai 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo prasti

— vaikus ipdraudžit pigia terminuota apdraudė: cd 
51,000 epdnudoa ruma temoka tik $3.00 metamu

SLA — kuopų vyri vijose lietuviu kolouijoee. Kreipkitės 
i aavo apylinkė® SLA kuopn veikėjui jie Jum? 
mielai pagelbės i SLA isirašytt

doleriu

pciDc. na-

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 

1
didelis ir švarus kambarys. Geras su
sisiekimas. Apžiūrėti r susitarti ?a> 
lėsite, kai paskambnnsite šeimininkei 
tokiu telefonu: 778-1636.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Siuntiniai į lietuvę 
ir kitus kraštus ū>.

j F. NEDAS, 4059 Archer Avert**, 

Į Chiciso, HL 50*31 TeI. YA 7-59M

, Naujai pasirodžiusi
i*. DR. ANTANO RUKšOS -

^.c., '

' 619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį: f ' ” -

F" Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Giliu kreipti* fct tiekai 1 SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Mow Y»rk, M, Y. 10CS1

Tea. fflt) Ml-mi

“LIUCIJA”
Miko šileiklo apsakymų knyga 

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

kymai, 184.psh Kaina 55. , 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell, 

Ave.. Chicago. IL 60629.

M. ŠIMKUS j
Notary Public . > i p

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450/ '
Taip pat daronii vertimai, giminių 
iškvietimai, pūdomi pilietybės pn 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zawolia, A*enf

W. 95Hi H

60642, . 424-4454

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

•. tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataimmirnua, ' ?
Dr. A. Gus«en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905. 

metq {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir
turirūpinimų ___________ _______________ 18.00

Dr. A- J. Gnsaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______ _______ . J4.00

% k Minkštais viršeliais, tik 13.00
Dr. Al J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik_ F2.00
Gėlimu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

‘ money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant JI perriuntimo išlaidom*.

" NAUJIENOS,
LT» ba. KAISTU) 8T^ CHICAGO, H CHM

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI, 

; Tuo reikalu jums gali datų 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi 
formom!*:

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų atiministracijop

Advokatas
GINTARAS Pj ČEPĖNAS

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

Seštad^ nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TęL 776-5162
2649 West 63rd Street;

Chicago, UI. 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

. Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Avė.
Chicijo, UI. 60629
Tel.l 778-8000

...... . 1 1 •■‘l

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago, 8j DI. Friday, September 17, 198-1




