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SEKRETORIUS G. SHULTZ GEROKAI
APIBARS IZRAELIO AMBASADORIŲ

REIKALAUJA, KAD IZRAELIO KARO JĖGOS TRAUKTŲSI 
IŠ EGIPTO, BET IZRAELITAI NESIRENGIA

WASHINGTON, D.C.— šian
dien niekam ne paslaptis, kad 
prezidentas Reaganas ir Valsty
bės sekretorius Shultz labai ne
patenkinti Izraelio karo jėgų įsi
veržimu į vakarų Beirutą.

Valstybės sekretorius Shultz 
labai smarkiai apibarė Izraelio 
ambasadorių už Izraelio karo 
jėgų įsiveržimą į vakaru Beiru
tą, už padarytas kratas ir pales
tiniečių areštus. Jam buvo pa
sakyta, kad .Valstybės departa
mentas rengiasi išleisti viešą 
pareiškimą; kuriame bus- papeik
tas Izraelio karo jėgų įsiverži
mas į vakarų Beirutą. Tame pa
reiškime bus kaltinamas Izrae
lis už susitarimų laužymą. Izrae
lis buvo pasižadėjęs išeiti iš Li
bano, tada ir Sirijos karo jėgos 
būtų pasitraukusios.
• Izraeliui suiąužii^ sįiąįtarimą, 
Sirijos karo jėgos nesirengia iš
eiti iš Libano. Nepatenku^ ir 
Libano vyriausybė. Libanas turi 
karo jėgų, kurios būtų 'galėju
sios nuginkluoti palestiniečius, 
dar likusius vakarų Beirute. Li
bano kariai būtu galėję nugink
luoti ir kairiuosius musulmo
nus..
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’ Izraelis nebeklauso .
— sekretoriaus Shultz \

BEIRUTAS, Libanas.:—Izrae
lio kariška vadovybę’ visai nesu
tinka su JAV\Vals.tybės depaTta- 
rnentįb j kaltinimų, ęą, Izraelis 
sulaužė vakarų Beirutą liečian
čius silsi tarimus” Juos sulaužė 
palestiniečiai, išsprogdindami 
Bašir^Gemaj'ėl vadovaujamų fa- 
langistų centrą ir užmušdami 
ne tiktai Libano parlamento iš
rinktą Libano prezidentą Gema- 
jelį, bet dar užmušdami ir 23 
įtakingus falangos vadus ir su- 
žeisdami virš 60 kitu žmonių, 
sprogimo metu buvusių falan- 
gistų centre -. ! - ”• , " '

Palestiniečiai žinojo, ką jie 
sprogdina. Palestiniečiai buvo 
pažadėjęs išvykti iš vakarų Bei
ruto, bet jie sulaužė susitarimą 
ir pasiliko. Jie nužudė naujai iš
rinktą Libano prezidentą.

Palestiniečiai sulaužė savo 
pasižadėjimą. Jie privalėjo iš
keliauti iš Beiruto, bet jie to ne
padarė. Jie pasiliko ir išsprog
dino falangės centrą. Be to, jie 
išardė normalėjantį Libano gy-

tvenimą. Izraelio karo jėgos ne
sitrauks iš Libano, kol nebus 
suimti visi palestiniečiai, nu
ginkluoti ir išsiųsti, praneša Iz
raelio kariška vadovybė.

Izraelio kariai krečia 
kiekviena namą

Izraelio kariška vadovybė, už-!* t
blokavusi visus kelius iš vakarų 
Beiruto, neišleidžia nė vieno pa- i 
kstiniečio. Prie perėjimo punk-! 
tų palestinietis sustabdomas, iš- 
krečiąmas ir vedamas į'stovyk
lą. Izraelio kariuomenės daliniai 
krečia kiekviena vakaru Beiru
to namą, tikrina rūsius.

— Mes iš Beiruto kojos neiš- 
kelsinj, kol nesurasim visų te
roristų ir jų neišvešim, — 
penktadienį 1 a i kraštininkams 
pareiškė generolas Ariel Saron, 
Izraelio gynybos ministeris, Bei
rute tvarkąs palesri niečiu areš- 
tus. Vfef* suimti palestiniečiai 
vežami į stovyklą,- iš kur'jie bus 
vežami tiesiai į užsienį. Jie ne
turi teisės pasiimti jokių ginklų 
ir neturi teisės išsivežti bran
genybių.

Izraelitai tvirtina, kad iš Li- 
bano^bus ĮšsitiBti visi ginkluoti* 
1 * ’ \ ' J
rijos kariuš,- neskubančius iške
liauti iš šiaurės. Libano?

Izraelitai? užėmė Sovietų 
' > ambasadą ;

Pirmieji Izraelio kariuomenės

užsiehięčiaį. Jiį^tup .galvoje Si-
Prezidentas Hosni Mubarakas vakar suėmė kelis šimtus tikybinių fanati
kų. ruošusių perversmą Egipte. Perversmą ruošti jiems padėjo Irano. , 
mulos Chomeini agentai. Kariuomene pritaria prezidentui Mubarakui.

žvalgai trečiadienį priėjo prie teroristų. į pelitai patikrino ambasados
Sovietu ambasados vakaru Bei- Ambasados tarnautojai pra-1 įstaigas, o del Besislapstančių 
rute. Išėjęs Sovietu majoras dži°je atsisakė pasakyti, kas žmonių nutarc atsiklausti savo 
pranešė izraelitams, kad7 j>e ne- • slapstosi ambasadoje. Rusai su- viršininko, ar reikes prievarta 
turi teisės artėti prie Sovietu sigrūdo į rūsio kambarius. Iz- patiknnti, kas ten slapstosi.
ambasados žemės, nes ji pri
klauso Sovietų Sąjungai.

Izraelitai nekreipė dėmesio į 
majoro šūkavimus, o kai jis j 
ranką pasiėmė ginklą, tai izrae
litai paleido į jį porą šūvių ir

STRAIPSNIS APIE PABALTIJĮ 
CLEVELANDO DIENRAŠTYJE

Dienraštyje “The Cleveland

KALENDORĖLIS
Rugsėjo 18: Irena, Mingaila, 

Gėlutis, Pakalnis, Diktūnė, Alė.
Rugsėjo 19: Jaunarijus, Vy

tė, Ralis, Praurhnė, Katkojis, 
Svidrė.

Rugsėjo 20: Eustanchijus, 
Tautgirdaa, dilinėk Vainora, Au
dis, Gedvile.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 6:56.f , * ’ . ♦ A A -

Oras debesuotas, lis.

įsakė patiems rusams apraišioti f Plain Dealer” (1982.VI.14) * iš- 
sužeistąjį. Sovietų valdžia ren- spausdintas Tomo Brazaičio 
giasi pasiskųsti Izraelio vyriau-' straipsnis “Pabaltijo vergija te- 
sybei. j besitesia” (Baltic Bondage Goes

Penktadienį prie Sovietų am- On. On). Jis rašo, kad Kongreso 
basados privažiavo Izraelio tan-. paskelbtą “Pabaltijo Laisvės 
kas ir pareikalavo atidaryti du- Dieną” būtų tiksliau vadinti 
ris. Izraelitai krečia kiekvieną “Pabaltijo Vergijos Diena”. Bra- 
namą ir nori palikrinti, ar kar-įzaitis apgailestauja, kad visi ži

no apie kovojančius afganista
niečius, lenkus ir vengrus, bet, 
atrodo, “niekas nežino apie Lie
tuvą, Latviją ir Estiją”.

Jis aprašo masinius išvežimus 
iš Pabaltijo; pamini Broniaus 
Laurinavičiaus ir Juri Kukko 
mirtis, cituoja Mečislovą Jure
vičių. Savo straipsnį jis užbai
gia šiais žodžiais: “Ar gali būti 
kartesnė ironija? Lietuvos, I^at- 
vijos ir Estijos sūnūs mobilizuo
jami į Sovietų kariuomenę ir 
siunčiami į Afganistaną, kur jie 
turi tramdyti tą patį laisvės al
kį, kuris teka jų pačių gyslo
mis”.

Tom Brazaitis vadovauja 
Plain Dealer biurui Washing- 
tone.

tais ambasadoje nėra pasislėpu-

VLIKo veikla buvo nagrinėja
ma 1982 m. liepos 31 d. Toronte 
ir rugpjūčio 1 d. Wasagoje, Ka
nadoje. įvykusiam? Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų S-gos ir 
Varpininkų suvažiavime. Išsa
mius pranešimus Kanados vi 
suomenei Toronte ir Wasagoje 
padarė VLIKo pirmininkas dr. 
K. Bobelis, kuris buvo ypatingai 
šiltai susirinkusiųjų pasveikin
tas.

MAIŠTĄ RUOŠĖ PREZ. SADATĄ 
NUŠOVUSIEJI FANATIKAI

SIŪLO SUDARYTI TIKYBINIAIS ĮSTATYMAIS PAREMTĄ 
VYRIAUSYBĘ, KAIP DABAR VALDO IRANĄ

KAIRAS, Egiptas. — Vakar, 
penktadienį, policija suėmė di
doką skaičių musulmonų fana- 

t tiku, vadinamų Egipte funde- 
mentalistais, kurie rengėsi nu
žudyti prezidentą Hosni Muba-

• raką ir įvesti visam kraštui Ko
rano dėsniais paremtą vyriausy
bę, sako oficialus Egipto žinių

’ agentūros pranešimas.
j Prez. Mubarakas turėjo vykti 

į porą tarptautinių pasitarimų, 
bet jis pasiliko Egipte. Jeruza
lėn jis pasiuntė užsienio reikalų 
minister}, o į Jordaniją buvo pa
siuntęs karį. Prezidentas asme
niškai norėjo sekti perversmi- 

’ ninku nuotaikas ir pasiruoši
mus. Jis nenorėjo būti pervers
mininkų užkluptas netikėtai.

• Be to, jis norėjo būti informuo 
tas iš kelių šaltinių.

Į Trumpas prokurotūros prane
šimas .apie areštuotus sako, kad 
t jie -jmošėst skelbi! “šventąjį;.ka
rą”. Maištas neapsieis be kraujo 
praliejimo. Jie reikalaus, kad ją 
įsakymai būtų vykdomi. Je’gu I

sutikimu ir jų domėįimusi Lie-? 
tuvos laisvinimo reikalais.

šiame .posėdyje taip pat buvo 
aptartas Europos Parlamento 
politinės komisijos paruoštas 

Į rezoliucijos -projektas, liečiantis 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
dėtu ir pasikeista nuomonėmis 
dėl tolimesnės akcijos šiuo rei
kalu.

Egipto valdžios priešakiu atsi
stos ne kitatikiai arba visai nė^ 
tikintieji žmonės, bet atsakinga* 
se vietose bus Korano išoažiji- 
lojai, tikri musulmonai, funda
mentalistai, tikinčių žmonių pa
sitikėjimą turintieji dvasiškiai.

Pernai prez. Sadatas, nujaus
damas g a 1 imus neramumus 
Egipte, rugsėjo mėnesį padarė 
įtariamų asmenų sąrašą, o vė
liau įsakė suimti apie 1,500-fa
natikų fundamentalistų, ktnue 
ruošėsi imituoti Irano vyriau-

žadėjęs duoti jiems p? tarimus^
• Egiptiečiai manė, kad naujai 
išrinktas prezidentas Mubara
kas už ves kitą politinę liniją, 
pasimokys iš Sadato 'likimo. Bet 
naujai išrinktas prezidentas, 
peržiūrėjęs tardymų parody
mus, pats įsakė suimti didesnį 
kpnspiralorių skaičių ir ruoštis 
kovai. Teismo nuteistieji buvo 
sušaudyti, o kalėjhmičse laiko
mi pradėjo “giedoti”.

Egipto vyriausybė yra susirū- 
jų nepaklus, lai bus taikomi j pinusi Irano įsikišimu į Egipto 
mirties sprendimai. Maištininkai j fundamentalistų pas įtarimus, 
nesitars ir nelūkuriuos. Kas įsa-j Mubarakas nelaukė perversmo, 

vietoje bus J jis suėmė visus organizatoįVis 
ir

k vin o nevykdy 
baudžiami-. Fanataikai yra pasi
ruošę mĮrti, todėl jie. reikalauja 
paklusnumo, todėl. jie tokie 
griežti.'

perversmas gerai apgalvotas 
ir. pasiruošimai specialistų ap
skaičiuoti ir paruošti. Pasirodo, 

j kad perversmininkai jau i^leid r 
net brošiūrėlę apie perversme 
tikslus ir bučius jo pasiekti. Jie 
viską gerai ruošė, bet jiems i 
galvą neatėjo mintis, kad Egip
to policija ir kariškoji žvalgyba 
turės progos pasiskaityti apie 
pasiruošimus ir planus. '

Pačioje brošiūroje jie pasisa
ko, kad perversmą ruošia tie

ruošia jiems teismą.

fa proga buvo pareikšta pa- patys kuric praeita:s
dėka dr. J. Slikloriui už jo pa
darytus vertimus iš vokiečių k. 
į anglų ir lietuvių kalbas Euro
pos Parlamento aktų.

(Elta)

Helmut Schmidt

Vakarų Vokietijos kancleris 
H. Schmidt planuoja pra
vesti rinkinius j parlamen
tu. Jis tarėsi su krikščionių 
demokratu partijos vadais.

VALSTIEČIAI LIAUDININ
KAI IR VARPININKAI 

REMIA VLIKĄ '

♦ ♦ ♦

Iš VLIKO VALDYBOS DARBŲ
š.m. liepos 28 d. įvyko VLIKo 

valdybos posėdis, kuriame daly 
vavo dr. K. Bobelis, dr. D. Kri
vickas, dr. K. Jurgėla, d r. J. 
Stiklorius, dr. E. Armanienė, dr. 
J. Stukas, inž. L. Grinius ir p. 
M. Samatienė.

Šiadie posėdyje dr. K. Bobelis 
plačiai nušvietė savo kelionę į 
Australiją š.m. birželio mėnesį. 
Jis priminė savo viešus pareiš
kimus Adelaidėje, Melbourne ir 
Sydnėjuje, tiek atskirai lietu
viams, tiek bendrai visiems pa- 
balticČiams, ir savo susitikimus 
su atskirais lietuvių, latvių ir 
estų visuomenės atstovais, aust
ralų politikais ir bažnyčios hie- 
rarchais. Ta proga jis pasi
džiaugė SiMu Australijos lietuvių

BRITŲ SOCIALDEMO
KRATAMS SUNKU

LONDONAS, Anglija, 
rūsio kandidato vieton, Valijoj 
vyksta rinkimai į parlamentą 
laisvai vietai užimti. Pirmą kar
tą šiuose rinkimuose dalyvauja 
ir sociadetnokratai. Savo kan
didatu jie pastatė Gvynoro 
Jones. Vyras energingas, gra
žiai atrodantis, geras kalbėtojas, 
bet Valijoj? jam nesiseka. Vali- 
joje, atrodo, jis pralaimės.

Pirmoje vietoje eina darbietis 
Gareth Wardell. Jis yra veiklus 
unijos narys, visiems pažįsta
mas, moka darbininkų reikalus 
ginti. Jis moka praktiškais gyve-j 
nimo reikalais pakalbėti. Dar 
ne visi balsai suskaičiuoti, bet 
Wardell gauna daugiausia bal
sų. Antroje vietoje stovi konser
vatorius T. Llewellyn.

metais spalio 6 dieną parado , 
metu paleido kulkas Į preziden 
tą Sadatą. Ten jis buvo mirtinai

’ sužeistas ir buvo sužoloti kiti 
paradą priimantieji žmonės.

j Prieš patį perversmą maišti- 
ninkai rengėsi sukelti sostinėje

! paniką. Jie planavo išsprogdinai 
kelis valstybės pastatus, sukelti 
didelį sus'riipinimą ateitimi. Iš 
leista brošiūrėlė baigia savo

GEN. GALTIERI KALBA 
APIE TĘSIAMĄ KARĄ

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Generolas Leopoldo Galtieri, 
buvęs. A rgen t i n os prez i d ent as, 
trečiadienį pareiškė laikraštinin
kams. kad jis įsakęs Argentinos 
karo Jėgoms šių metų balandžio 
2 dieną užimti Falklandų salas.

Argentiniečiai pralaimėjo ka
rą. Britai sutraukė geriau gink
luotas jėgas ir privertė argenti- 
niečius pasitraukti iš salų.

Žurnalui Siete Dias generolas 
Galtieri pareiškė, kad Argenti
na neatsisakė ir neatsisakys nuo 
suvereninių teisių į Falklandų 
salas.

Gen. Galtieri atleistas iš pre
zidento pareigų 3 dienoms pra
ėjus pro pralaimėjimo. Argen
tinos kariška vadovybė atleido 
ir c lę karininkų, kurie karo me
tu vadovavo kovoms.

Lenkijos saugumo minis- 
lenkų parlamentui pasakė, 

darbą tvirtinimu, kad gyventojų į krd nėra jokios vilties paleisti 
tarp? pasikeis nuotaika, kai Į Solidarumo vadas.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $143.



n'OZAS KAWBLTAS

PORA KONTINENTŲ APLANKIUS
(Tęsinys)

O jeigu jau pasižiūrėsi, tai 
gal kai ką ir įsižiūrėsi. Tiesiog 
galvą pameti, nes, pradedant 
nuo ^e-iių rr baigiant dešimta
me 4 415 vaikais, visi siūlo. Jie 
šaukia lave įvairiomis kalbomis 
ir. jei dar neatsisuksi, tai ima 
šaukti ir rusiškai, lenkiškai, vo
kiškai ir kaip tik beišmano, no- 
i darni atkripti dėmesį, kad su- 
] pastur.iei. Jei nori juos paer
zina, tyčia nekreipk dėmesio, 
tada jau naudoja viso pasaulio 
kalbas. Kitaip mano, jog vis ne- 
pataiki, kad suprastų.

Kai už viešbutį Moimsoure 
sumoku 65 dol. nakčiai, rytojui 
jau pasiieškau pigesnio. Todėl 
pabuvojęs trejetą dienų, auto
busu leiduosi per Maroką j jud 
riausią miestą — Morokesle. 
Autobusas be vėsintuvų. Araba 
su savo ilgarūbinėmis dvokia 
Kelionė nelabai įdomi, nes gam
tos grožio nėra. Kelionė praside 
da derlingais laukais, o baigiasi 
pilkai rudomis spalvomis tyrų 
fone: kalnai kalneliai, kur-ne- 
kur ganosi bandos ožkų ir avė 
lių, pas kurias ilga rudine apsi
vilkęs ir barzda apžėlęs sekioja 
piemuo.

Keturios su puse valandos ke
lionės ir atsirandame Morokeshe 
mieste, apie kuri esu jau savo 
kelionių knygoje rašęs. Mūsų 
paskutinis sustojimas, Skhom 
dęs R-hamna, per kurį seniai: 
smėlėtais keliais teko važiuoti, 
dabar pasižymi asfaltu ir didele 
statyba. Matomai, nori laukuose 
įkurti naują miestą. Pasiekiu 
Morokeshe gerokai pavargęs 
Paprastai čia pasitinka karščiai, 
bet šie metai ir čia išimtini, nes 
karščių dar nebuvo. Vietiniai 
nebeprisimena tokio šalto pava
sario. Visur gamta savo išdaigas 
išdarinėja.

Antrą kartą turgavietę 
aplankius

'Gal čia niekados neperstoje 
turgaus chaosiškas azartas, čia 
ir gyvatės tebešoka ir žyniai 
ateitį tebepranašauja. Čia elgetų 
būriai traukia giesmes ar dai
nas unisonu, kurie turi blekines 
jrinigams gaudyti, čia net foto
grafuoti neleidžia nieko, j e 
jiems neduodi pinigų. Pigume- 
lis. Tik pirk, tik pasižiūrėk. 
Turguje ir aplinkui jį važiuoja 
“strošmiai”, tarpe mašinų daug 
asilais traukiamų vižimų. Dvo
kta mėšlas ir pasijunti lyg bū 
tume Lietuvos kaime per mėš
lavežį. Čia stovi visa eilė vežikų, 
vieni po porą arklių įsikinkę, 
kili po vieną ir tas nususęs. Visi 
kviečia, tik sėsk į jų karietą ir

jis tave vėžins kur tik tu paša 
rysi už labai žemą kainą. Bet 
eigų pirma nesusitarsi, tai ži- 
jok kokią “žemą” kainą mokė
ki. čia negalima suprasti, b< 
)ardavėjų, kurie įvairias būdas, 
palapines ir kambarėlius turi, 
ir iš viso kas dar kai ką dirba? 
Dykinėtojų pilna. Per dienas 
dovi būriai jaunų vyrų, ir dau
giausia vyrų, rūko, užkabinėja 
juristes ir turistus. Dažnai pa 
•Rašo pinigų. Nemanau, kad kas 
iems pinigus duoda, nežiūrint, 
cad jie ir paslaugos siūlo.

Turistai? Taip, čia jų labai 
laug. Grupėmis. Bene daugiau
sia iš Vokietijos ir Prancūzijos. 
Mažiau amerikiečių, žinoma", 
ia nebuvusiems labai įdomu 

pažinti kraštą ir jų papročius 
jei tradicijos, bet jau man, sa
kyčiau, gal ii' nebevertojo atsi- 
jaladoti. Nors ir siūloma viso
kie “turai”, bet aš nuo jų atsi
sakau. Nebesidomiu nei Sultono 
pilimi, nei jo žmonų kamba
riais, nei buvusia prabanga. Ne
jūrini to, visdėlto lik ketvirtą 
iieną palieku Morokechę.

Išvažiavimas visada nebūna 
nalonus, o ypač jau pensininko 
^mžiuje. Gaivoju, kad prieš de
šimtmetį aš čia pirmą kartą lan- 
<iausi. Bet dabar po dešimtme
čio kažin kur būsiu... Ir pasi
daro liūdna, kai žinai, jog pas
kutinis kartas ir paskutinis su- 
įkv svetimo krašto svetiniam 
miestui.

Atgal į Kasablanką

Jei nuvažiuojant, autobusas 
Jar įvežė į .patį miesto centrą ir 
įleido prie turgaus,- tai jau daJ 
>ar persikėlė į ką tik naująį>pą 
cay’La didele, erdvia, autobusu 

stotį. Žinoma, kiek už miesto, 
tad ir šoferis kainuoja. Aplink 
♦tolį dar laukai ir daug purvo. 
Nežiūrint, kad stotis graži ir 
nauja, bet autobusai dar tebėra 
eni, išKlerę, bet, blogiausia, b. 

vėsintuvų. Keleivių lagaminus 
jie sukelia ant viršaus ir apden
gia brezentu. Važiavimas arba 
važma pigi. Gal net per pigi, 
^et už tai nėra patogumų.

Kai pasiekiu Kasablanką, esu 
<abai laimingas. Atrodė, kad gal 
nei nereikėjo važiuoti. Bet jau 
dskas post factum. Tegu kaip 
buvo. Už tai dabar Kasablanka 
prie Morokech airodo tokia šva
ri, jauki, maloni. Skubiai va- 
.iuoju į viešbutį, kuriame pa
liktas lagaminas. Žinau, kad ten 
rėl man bus .kambarys ir gau
siu poilsio.

Į Rabatą

Po poros dienų vėl išsirengiu

For constipation relief tomorrow 
reach for EX- LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your systems own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills. Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’’ 5^

Grand Rapids, Mich., šokėjų grupė

h -g-

aplankyti Maroko sostinę Raba- Rabatas kalnuotas ir vaikšti- 
tą. Čia kelionė žymiai trumpes- j nėti po jį nėra taip jau miela, 
nė, o h* autobusas pakliuvo ge- Tik bazare ir pačiame centre ly

guma. Nežinau iš kur tiek smė
lio. Pravažiuojantieji sukelia di
delius smėlio debesis ir užter
šia ir taip abejotino 'švarumo 
miestą. Čia jų “bazaras“ vienas 
iš pačių skurdžiausių. Nei klai
du, kai musės spiečiais vaikšti-

resnis. Tad pralenkdami visus, 
kurie arkliais joja arba asilais 
važiuoja, durniams sostinės 
link. Aplinka, laukai ir sodybos, 
čia jau kur kas gražesnės. Kar
tais privažiuojame visai pagal 
pajūrį, kur Atlanto bangos ska
lauja Maroko krantus. Oras die
viškai gražus ir malonus. Taip 
ir norėtųsi pasipuškenti ban
gose. ..

Pasiekus sostinę Rabatą, bu
vau nustebintas, kad miestas 
toks apleistas — nešvarus ir ne
jaukus. žinoma, ūk buvo pirmi 
įspūdžiai, viešbučio beieškant. 
Pati centrinė gatvė pasibaisėti
nai apleista. Mašinų oras už
terštas. Judėjimą trukdo gyvu
liniai vežimai ir pėstieji, kurk 
tvarkos neprisilaiko.

Rytojaus dieną važiuoju į ka
raliaus pilį, kur nuostabiai visa 
aplinka per porą tūkstančių met
rų sutvarkyta, kur sargyba 
puošni, kur Ir klombos gėlių ir 
fontanai. Čia jodinėja karališ
koji svita, arabiški žirgai, kak
lus išrieto, tarytum skraido/nei 
žemės kojos nebesiekia, čia ii 
lamai parinkti, kurie moka tu
ristui nusilenkti, kurie moka ku 
reirka ir nereikia šypsotis, svei
kintis. Aplinka graži ir parkai, 
kurie supa karaliaus pilį, gera- 
r gražiai prižiūrimi. Taigi, čia 

viskas karališka.

Gidas mus veda per karališ
kos .pilies kiemą ir sn pasidi- 
Ižiavimu aiškina karališkos gi
minės buitį jos kilmę ir esa
mas pelitines situacijas. Užkliū
na ir už Sacharos. kur vvksta 
dažnas apsišaudymas su Alžyru. 
Baigdamas “turų”, jis mus su
vedė į erdvią salę, kur tarnai su 
baltomis kelnėmis ir raudonais 
švarkais bei aukštomis su juo
dais kutais raudonomis kepu- 
'ėmis “servino” šaltus gėrimus. 
Tai buvo retas ir malonus kara
liškųjų rūmų žestas turistams. 
Nėra abejonės, kad toks žestas 
nuotaikas pataisė.

Read labd and follow 
directions.
C ExLax. Inc.. 1982
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Jūsų protėviai cardžiavosi paslaptingu, 

J turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
8 Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina, 
žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.

nėja po torius ir riestainius, kai 
mėsos kabo lauke be jokių plas
tikų ir apsuptos musių ir vabz
džių. Žmonės perkasi, valgo. 
Nei is šalies žiūrint, jau bloga 
darosi. Žinoma, retkarčiais par
davėjas 
bet kai

ranka muses nubaido, 
patingsta, duoda joms

(Bus daugiau)

J. KLAUSEIK1S

JUOZAS IR ALEKSANDRA BALČIŪNAI
JAU TIK ATSIMINIMUOSE

dijo ryšį su pasauliu. Rašoma, 
jog pagal tradiciją, Grohno pe
reinamoje stovykloje iš keliau
ninkų buvo renkami pinigai lai-j 
vo kapitonui ir IRO palydovui 
dovanėlėms nupirkti. Surinkta 
66 markės, išleista' 27 markėse 
likusi suma į teikta, kun. Šarkai,- 
kad perduotų Vokietijos lietu
vių bendruomenei. Dovanos bū
siančios įteiktos bendrame visų 
laive esančių tautybių parengi
me. Kokios tos dovanos nupirk
tos — neparašyta.

Iš ŠVAISTO DIENORAŠČIO

Juozas švaistas Balčiūnas

i
i iI 

j

Antrasis ‘‘Per Atlantą” num^< 
ris dvigubai didesnis — keturi 
puslapiai. Įžanginį straipsnį pa
rašęs Mag. phil. P. S. ragina 
būti lietuvius vieningais, sutar
tinai bendruose reikaluose dirb
ti. J. Švaistas davė išspausdinti 
dinoraščio ištrauką,kuri čia per
spausdinama.

“PLAUKIAM. Kur? Kam? 
Kodėl? Vanduo, dangus ir lai
vas. Laivas šaunus, baltas, ka
rinis. Jo vardas reikšmingas: Ge
neral M. B. Stewart. Danguje 
saulė. Daug šviesos, šilimos ir

bangos sudužusios ir ištiekusios 
į kietą pakelės uolą?”

‘‘Ne ir Šimtą kartų ne! Juo di
desnė nelaimė, juo atkaklesnis 
turi rastis mūsų ryžtas gelbėtis 
ir išplaukti į tvirtą Tėvynės pa
grindą.”
DR. P. J. APIE MCSŲ KALBĄ

Kitas tame Švaisto ir kolekty
vo redaguotame laikraštėlyje 
yra rašinėlis vertas prisiminti, 
paavdintas “Nepamirškime gim
tosios kalbos”. Autorium pažy
mėtas dr. P. J. Neabejoju, jog 
tai tuo laivu plaukusio kalbinin
ko dr. Petro Joniko parašytas. 
Pasiskaitykime.:

“Sunkiausiu ir brutaliausiu 
mūsų tautos istorijos laikotar
pių dalis lietuvių nedideliais 
būreliais liko išblaškyta ir dar 
vis blaškoma po įvirins pasau
lio kampus. Kai kurie jų ilgai
niui neišvengiamai ištirpsta sve
timųjų jūroje. Mūsų būrelis po 
kelių dienų Atlanto kelionės iš
lips JAV — laisvės žemėje, 
kur nemaža gyvena ir mūsų bro 
lių bei sesių. Mes visi pasiryžę 
išlikti ir toliau kaip tikri geri lie-' 
tuviai, vistiek kiek laiko tektų 
ten pabūti, kol galėsime grįžti į 
laisv, mieląją savo tėvynę. To
dėl turime gerai įsidėmėti, kad 
viena būdingiausių ir svarbiau
sių tautybės, lietuvybės žymių 
yra .mūsų gimtoji kalba. Visai 
netiesa, kad kalba tėra paprasta 
susižinojimo priemonė. Jei ją 
išsaugosime gryną, o svarbiau
sia — jos išmokysime savo vai
kus, jaunąją kartą — jau turė
sime svarbiausią lietuvybės pa
grindą po savprXc^o^is. Būtų 
geru JĄV^jgy^entoju ir mokėti 
angliškai' visai nekliudo būti ge
ru’ lietuviu ir brandinti a kal
bą. Todėl ir | * ime
savo senos," garbingos, gražios ir 
ypač mokslo vertinamos kalbos; 
šeimoje ir savo susirinkimuose 
kalbėkime lietuviškai, skaityki
me Jr remkime lietuviškąją spau 
dą, steikime ir lankykime mo
kyklas, kur dėstoma ir lietuvių 
kalba... Tuo būdu atliksime vie
ną didžiausių kultūrinių parei
gų savo tautai.”

Bė to laikraštėlyje yra pasau
linių žinių ir ilgas Petr. Dypso 
parašytas feljetonas.

(Bus daugiau)

Rugpiūčio 23 d. Los Angeles

pinėse palaidota Aleksandra Bal 
čiūnienė. Mirė ji po širdies ope
racijos ligoninėje nebepabudusi. 
Buvo 84 metiu ĮJetuvoje baigu- 

* si dantų gydytojų mokslą, gydė 
kauniečiams dantis. Jos vyras, 
'ašytojas Juozas švaistas Balčiu 
nąs, mirė 1973 m. rugsėjo 23 d., 
pąlaidptąs to>e pat Los Angeles 
kapinėse. ;

Taip fau gyvenimo aplinkybes 
susidėstė, jog po karo su Bal
čiūnais lemta vis kaimynystėje 
pagyventi. Augsburgo DP sto
vyklose — jie Haunstetten. mes 
Hochfeld. Atskiros stovyklos 
bet daug bendro, viena gimna
zija, dažnai bendri koncertai, 
vaidinimai posėdžiai ir kt. .Vis 
su Balčiūnais susieita. Ir net tuo 
pačiu General M. B Stewart lai
vu 1949 m. gegužės mėnesį at
plaukėm į Ameriką.

LAIKRAŠTĖLIS — “PER

I

i

I i

i 
i

“Bet ar linksma, malonu? Ne! 
Ar drėksta blakstienos nuo ašarų 
karčių? —• Irgi ne. Kas dabar 
visos tos ašaros aimanos, kai sie
loj audros dūksta, kai smaugia
mo žvėries riksmu drąskosi vi
sa būtybė. Ne vien šis laivas 
neša mus nuo Europos krantų, 
nuo Tėvynės sodybų. Daug pa
našių laivu plaukia. Eina jie į 
Australiją, N. Zelandiją, Brazi- j 
liją, Venecuelą, Kanadą... Plau
kia visur. Barsto ir blaško mus 
po visą pasaulį.” ;

“Mes plaukiam, o ten vežami. 
Žiauria1’. brutaliai tremiami. 
Tvankūs užkalti vagonai tem
piami visur... Barnaulas, Čelia- 
binskas, Baikalas, Kazacnsta-’ 
nas...”

“Siaubas ir desperacija.
“Ar mes ištversim, pajėgsim 

išsilaikyti, ar dingsim kaip jūros

Tokia buvo tradicija, kad DP 
vežančiuose laivuose tautybėm- 
buvo leista ir laivo vadovybės 
duota spausdinimo priemonių iš 
spausdinti laikraštėlį. Lietuviai 
savo laikraštėlį pavadino “Per 
Atlantą“. Išleisti buvo 3 nume
riai: gegužės 26, 27 ir 28 d. Juo
zas Švaistas buvo redakciniame 
kolektyve. Kiti nariai: P. Gai-Į 
liūnas, Gr. Galinis K. Kleiva. I 
Administracijoje ir techniki

niame darbe: M. Klimas, S. Ra-; 
speravičienė, P. Šileikis, J. Puš-[ 
neraitis.

Pirmas ! numeris tebuvo tik i 
vieno lapo, rotatorium spaus-1 
d in tas, mašinėle su lietuvišku t 
raidynu parašytas.Pirmame pus 
slapyje surašytos buvo vadovy-1 
bės pavardės ii einamos parei-1 
regos. Nieko nepaaiškinta, 
vyr. radijo karininkas yra liet 
vis, nes spėliojimą kelia jo p 
varde. Miku La, Alexander.

Yra žinių iš pasaulinės polil 
ko<. be abem. jos gautos iš l< 
o vadovybės, kun palaike ra
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V. PŪTVIO GYVEND10 BRUOŽAI r rvTj
(Tęsinys)

I

Vladas Fui vis

i » e.

miršti visi L etuvos šauliai ir ' 
vsa Lietuva, ta Lietuva, kuriai 
rūpi žilos mūsų tautos likimas 
ir jaunos Nepriklausomybės iš- 
laikymas.-

Mes visi turime apsiginkluoti 
Neturi rastis nei vieno lietuvio 
be ginklo rankoj. Lietuvių tau
ta turi pavirsti į širšelių lizdą, 
ir tik tuomet ji bus rami. Kuo
nės žinos, kad mūsų pasiprieši- 
k'ekvieno krūmo priešas pajus 
lietuvio paleistą kulką, tuomet 
niekas nedrįs ant mūs užpulti, 
ne žinos, kad mūsų pasiprieši
nimas yra nepergalimas ir mū- - 
su Nepriklausomybė bus tikrai 
užtikrinta...

Žinoma, negalima tautos ap
ginkluoti iš karto, ne kiekvie
nam piliečiui galima patikėti 
ginklus — čia ilgų metų darbas, 
apginkluojant tiktai rinktinius, 
pilnai ištikimus tautai ir tai sti
priai organizuotus ir drausmin
gus piliečius. Tuo keliu Šaulių 
Sąjunga ir eina, organizuodama 
ir tam tikroje dvasioje auklėda-1 
ma šaulių būrius. JUOZAS ŽEMAITIS

Tad akyvaizdoje šito, iš mūsų 
tikrų draugų tarpo neatsiras nei j 
vieno žmogaus, kuris pasakytų, 
kad mums ginklo nereikia. Di- 

j džiausioji šaulių dauguma, susi- 
I dedanti iš sveikiausio

Gavosi vaizdas, kad/‘du drau
gai” pasivaikščiodami dalyvavo 
nerimtame šaulių žygyje .ir ga
vo teisingą atpildą, už kurį Kra- 
što Apsaugos ministerijai nerei-Į 
kia raudonuoti ir pasižadėti j 
bei stengtis,kad artimoje ateity-j 
je panašių užpuolimų išvengti.! 
Eilė atstovų, kurie patys to įvy
kio nematė, į Papečkio žodžius 
reagavo “hmm” ir kitais dvi
prasmiais garsars.Nors tame sei- f 
mo posėdyje dalyvavo nemaža*

x gerai pažinojo ir gerbė Pūtvį su ginklą ir labai rimtai žiūri

j dama jį omenyje pirmoje eilė
je, ir vien dėlei jo savo noru 
imasi sunkių # ir neapmokamų' 
šaulio pareigų.

Akyvaizdoje šito, mes kiečiau 
suspaušskim Ikaro ginklą savo 
rankoje ir pasakykim visiems,- 
kam tas nepatinka — šalin iš ke
lio! Mes ir toliau eisim tuo pa
čiu, senu, mums žinomu keliu!

Į Ir nors negreit, bet stipriai or-

Korp! Neo-Lithuania nesnaudžia
(Tęsinys)

Kultūrinė dalis prasidėjo sim- 
poziuinu, tema “Jaunimas šio

— -----v-------------- , mūsų* |ajko aplinkoje”. Ir čia drivva-
atstovu bei partijų vadų, kurie: tautOs pamato, iš kaimiečių- 

. gerai pažinojo ir gerbė Pūtvį su ginklą ir labai rimtai žiūri
Vaižgantu (arba buvo patys J Tėvynės gynimo reikalą, ture- 
šauliai irnet.I/šS-gos centro va-į 
(Jovybės nariai), nei vienas iš jų’ 
viešai šaulių negynė dr Krašto 
aps. ministerijos atstovo duo-į 
to klaidingo vaizdo; neatitaisė, i 

■. * » 
; Pūtvis tuoj pat parašė ir nu-! 
siuntė 'straipsnį į; Trimitą, ku
riame faktiškai, bet stipriai nu
švietė kitą medalio -pusę. Kaip ■ 
jau minėjau, tas straipsnis buvo j 
karo cenzūros išbrauktas, ■ kaip !•. ganizuotomis tikrųjų Lietuvos 
ir vienam ankstyvesniųjų -nu.’ šau]ių eilėmis, retais" bet gele- 
merių Pūtvię. ir, komnsijos pa-’ pniaiš žingsniais, mes žengsim

vo tik jaunieji korporantai — 
Audronė Karalienė;' Aloyzas 
Pečiulis, Vytautas Plioplys ir 
Linas Regis, kurie savo šiuo 
klausiniu mintis perskaitė iš 
savųjų rašinių. Jų minčių mode- 
ratore buvo Eglė Juodvalkytė.

Audronė Karalienę savo trum
pame referate labai vaizdžiai 
nusakė mūsų jaunimo nuhūjtė; 
jimą, už kurį yra aUąkitrga' 
mūsų lietuviškoji šeėęia. *A^oy^‘ 
zas Pečiulis priminė,Thadlietu- 
vai mokslininkai gali daugrkuo

dinimą, tie baltieji lopai būtų
ruoštais -.sąjungos’■ statisto pirmyn!” (A. Marcinkevičius,I turėję “puošti” if mano straips- 
jektas. \ i ‘ j “Kuriuo keliu?”, Trimitas, 1922* nį. '", -‘
; Karai cenzūros laikysena būva ‘ ni- liepos mėn. 1 dr., Nr. 25, p. (Bus daugiau) ;

jektas

padėti lietuvio ir Lietuvos var
dui išgarsinti. Vytautas Pliop- 
lys pasisakė kalbėsiąs apie pa
saulio lietuvių jaunimo suvažia
vimą, bet, deja, palietė tik Ame
rikos jaunuolius. Linas Regis, 
kaip jam jau yra įprasta, ir čia 
savo pasakymais mėgino klau
sytojams sukelti juoko. Jo ma
nymu, čia gimę lietuviai nėra 
išeiviai, ir jiems jau pakeliui su 
šio krašto jaunimu. Ne kartą 
teko girdėti šį jaunuolį bekal
bant, bet dar ligi dabar man 
nepasiekė atskirti, ar. jis tik 

Juokauja ,af ir rimtai ką^^ors 
jife nori pasakyti; *• & ė $
VLeidus moderatorei ir aūdfto^ 
rijai kai ką šiuo reikalų pasa
kyti, buvo prieitą net prie karš-J 
tų gincy,^kurie {mito tęsimi 
net ir simpcfeiurhūj' užsibaigus, 
iš vis gavosi vaizdas, kad ir mū- 

jaunimas, kaip ir daugelio 
*£ L * * .. 5 - • ■*

tautybių jaurfW.ir4; nors 
tari kartais ir gana sveikų min
čių, bet jų aplinkoje vykstan
čius reiškinius dar silpnokai te davo ruošiamos Joninė; 
pajėgia vertinti iš vienos ar ki 
tos pusė>.

Sies dienos vakare ir jauni
mui, ir senimui buvo l 'irta pa
sišokti. Viskas vyko labai tvar
kingai, o pati šokių muzika ne
buvo jau taip rtžiajna, kaip 
Marquette^ Paiko festivalyje. 
Kiek teko pastebėti, tai bene iš
kilmingiausias šokėjas.buvo vie
nas iš senosios kartos, kuiis 
"subytino” net visus jaunuo
sius, nors jis ir be “arbūzo” ne 
apsiėjo.

T recios dienos k u M ū r i n ian i e 
pašnekesyje, kur buvo paliepta 
Vasario 16 gimnazija, Europos! 
jaunimas, radijo laidos ir kiti 
niims lietuviams svarbūs rei
kalai, išskiriant Eglę Juodval- 

jaunimo bevelk nesimatė.
Eglė padarė gana išsamų Vasa
rio 16 gimnazijos egzistencijos 
pranešimą,, kuris sukėlė neaiš I 
kuinų dėl kai kurių toj gimna
zijoj vykstančių reiškinių.

Po trijų dienų pabuvojimo 
Tabor Farm vasarvietėje, kuri 
yra nuo Chicagos 110 mylių at
stu, priėjau išvados, kad tokie 
Korp Neo-Lithuania visos Ame
rikos korporantų subuvimai, 
kurių 80% sudaro čikagiečiai, 
kažin ar derėtų taip toli nuo 
Chicagos ruošti.

sis korporantų subuvimas ten
ka laikyti gana vykusiu, tuo la
biau, kad jaunieji pasirodė ne 
tik esą tvarkingi, bet ir draus
mingi.

Skaitau, kad Korp! Neo-Lith- 
uania Vyriausios valdybos pir-1 
alininkas kolega Antanas Juod- 

*vąlkis vertas .pagyrimo.

— Lenkas Jozef Lipski buvoi 
pabėgęs užsienin, bet grįžo į j 
Lenkiją ir eis karo teisman už < 
“padarytus nusikaltimus”.

mums nesuprantama. Žiauriai iš P- —5).
braukusi Pūtvio straipsnį, prieš; 'Sprendžiant*iš daugybės iš- 
tai sulaikiusi Trimito Nr. 17 su ; braukytų eilučių Vlado Pūtvio 
statuto projektu/jinai risa{'ne-J tekste,-karo cenzūra būtų leng- 
reagavo į aukščiau cituotą “Šau- ’ vai galėjusi rasti daug išbrauky- 
lio” pąsirašytają-įkorespondenci- finų, sakinių .mano vedamo j ame 
ją apie “Baisų įvykį”. Taip' pat (ypač paskutiniam čia pacituo- 
ir manof vedamasis liepos mėm ’ tam paragrafe) ir “šaulio” ko- 
1-mos dienos Trimito: numeryje ’ respondeheijoje. Jei cenzūrai 
praėjo karo cenzūras visiškai . būtų rūpėję nepraleisti jokio 
neužkabintas. O aš tenai, tarp t šauliams palankaus Napoleono 
kitų dalykų/rąšĮau;>/.; ’ - j kal-n? Jvykib aprašymo, kores-

“O. ^svarbiausiu - suvažiavimo pondenčija “Baisus ‘įvykis” bū- 
kįąusimu — bus statuto svarsty- ’ tų turėjusi pasirodyti su ypatin- 
rnas,. neš nuerio priklausys toli* -‘r" --
rpesnis Sąjungos plėtojimasis, 
o/gal būt, ir likimas. Šitą- apy- 
stovą turi giliai įsidėmėti, suva
žiavę draugai. To .neprivalo; už-

e Tu randi grožį paprastuose 
dalykuose. . . , f

' Sprendžiant iš daugybės iš- V v

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
j

Aleksas Ambrose,

gaiš dideliais baltais lopais. O 
jeigu karo cenzūra būtų norė
jusi užslopinti bet kolų statuto 
paminėjimą arba gaidiškosios 
pozicijos stipru oficialu apibū-

1739 S. Halsfed St, Chicago, IL 60608

■- . . autorius, :
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos- lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 mėtai). ■.

664 psl., vardynas.
• j Minkšti viršeliai. ' ’ Kaina $15. 

Pe&įuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Šventėje lankėsi ir sveik in mu 
kalbas pasakė Bundestago na
rys dr. Carl Otto Lenz, CDU 
(k;tas Bundestago narys dr. Kue 
bier,SPDoveikino raštu),Kreis- 
abgcordneter dr. Kristof Wolf, 
Hųcttcnfeldo seniūnas Edmund 
Maul. Dalyvavo ir keletas Lam- 
peitheimo miesto tarybos narių 
bei Lampertheimer Zeitung ir 
Mannheimer Morgen dienraščių 
atstovai.

Lietuvių liaudies žaidimus su
organizavo irgi mokyt. Alfonsas 
Krivickas. Smagu buvo stebėti, 
kaip jaunimas ir senimas varžė
si, stengdamiesi numušti aikštė
je pastatytus taikinius, bėgdami 
kujokais, slidėmis ir maišuose, 
traukdami virvę ar ritindami 
ripką. Laimėtojai gavo dova
nų.

Saulei slenkant vakarop, atvy-* 
ko 12-ka dūdininkų medžiotojų 
orkestras iš Starkenburgo.Jų ra
gų formos dūdos garsiai aidėjo • 
vakaro šešėliais apsigaubusiame 
parke.Sutemus uždegtas didžiu
lis laužęs. Jo liepsnos iškilo iki 
medžių 'viršūnių. Jaunimas ir 
vakai dūko dainuodami ir šok
dami apie laužą. Programą at
liko skautai.

Atskirose palapinėse, pastaty
tose lietuvių darbo kuopos(9591 
LSCO) Schwetzingene. vyrų su
sinę plušo Antano Šiugždinio, 
jun., vadovaujamas • gėritnų ir 
šiltų mėsos užkandžių baras. 
M. Šmitienė tvarkė., kavinę su 
ragais, tortais bei lašinėčiais ir 
Eugenijos Lucienės suruošta lo
terija, suteikdamos viliojančią 
progą svečiams pasistiprintį, įr, 
žinoma, savo kišenes gimnazijos 
naudai palengvinti.

Parke visą laika šventės daly
vius linksmino N. švedo įreng
ta ir aptarnaujama elektroninė 
muzika. Pilies salėje grojo geras 
kaimyno Ė. Rheinčršokių orkes
tras.. Bokšte visą naktį plevėsa
vo, stiprių prožektorių apšvies
tos, Lietuvos ir Vokitijos vėlia
vos.

Prie Joninių pasisekimų daug 
prisidėjo ir idealus oras.Tik apie 
vidurnaktį užėjęs smarkus lie
tus su perkūnija suvarė visus 
nuo laužo į palapines įr į^salę, 
kur dar ilgokai buvo linksmina
masi šokant ir dainuojanti

Apie Jonines . rasė vokiečių

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
Jei kai kuriais metais nebū- lą. 

iš mū-.
su visuomenės pasigirsdavo ne
pasitenkinimo balsai. Nors Va
sario 16 gimnazijai jų rengimas 
sudaro kai kurių sunkumų, ta
čiau, girdėdama tokius pageida
vimus, nusprendė vasaros pra
džios šventę suruošti birželio 
26 d.Vokietijos lietuviai parodė,. 
kad šventės tikrai nori — į Jo
nines suvažiavo per 100 auto
mobilių. Su vietos lietuviais ir 
vokiečiais suplaukė apie 600 žmo 
nu.

2 vai. p. p. gimnazijos moky
tojai dailininkai —Alfonsas Kri
vickas, Jūratė Lemkienė-Batū. 
naitė ir Edmundas Kaciucevi- 
čius —sunešė savo paveikslus ir 
atidarė dailės parodą, sukėlusią 
gyvą susidomėjimą. Dalį. Krivi
ckas tris kartus rodė savo dar
bų spalvotas skaidres. Ten pat 
jis buvo įrengęs ir lietuviškų 
meno knygų parodą.

Šventė pradėta ekumeninėmis 
pamaldomis prie ant gimnazijos 
laiptų įrengto altoriaus. Pamok
slą pasakė evang. kapelionas 
kun. Fr. Skėrys. Aiškindamas 
dienos evangeliją apie 10 mer
gaičių, su alyvos žibintais išėju
sių pasitikti vestuvių jaunikio, 
ragino klausytojus stiprinti savo 
tikėjimą, kad jo nepritrūktų ir 
sunkiausiais momentais, kaip 
pritrūko alyvos toms neapdai
rioms penkioms mergaitems.šv. 
mišias aukojęs tėv. Alfonsas Ber 
natonis kalbėjo apie šv. Joną 
Krikštytoją, raginusį taisyti 
Viešpačiui kelią, ir apie Bažny
čios įsteigimą. Per pamaldas vi-

! si giedojo lietuviškas giesmes, o 
mokytojos Joana Vaičiulaitytė 
ir Dalia Grybinaitė pagiedojo 
dar duetu.

Šventę parke atidarė gimnazi- 
i jos direktorius J, Kavaliūnas 
trumpu sveikinimo žodžiu, lin
kėdamas smagiai praleisti laiką 
ir išsivežti malonius įspū
džius.

J oninių papročius paaiškino 
mokyt.A. Krivickas, pasidžiaug
damas, kad gimnazija vėl atgai
vina lietuviškas tradicijas, ku
rios stiprina išeivių, ypač jauni
mo, tautinę dvasią. Kun.F. Skė-: 
rys apie Joninių papročius nuo 
senovės laikų iki šių dienų kal
bėjo vokiškai. Gimnazijos tautu 
nių šokių grupė, vadovaujama 
mokyt. J. Vaičiulaitytės, dviem 
išėjimais sušoko landutę, čigo- spauda ,įr informavo radijas. . 
nėlį, Mikitienę, Mikitą ir kubi V.L. B-nė s "biuletenis

< KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 6M St, Chicago, UL 60629 ♦ TeL 925-2787

DideUi pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

MARIJA N0REIKIEN1
t . i i r

ai:iia

Cosmos Parcels Express Corp.
* * . ♦ . *

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
|501 W. 69th SU Chicago, IR, 6062$ * Tel 925-2711
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>
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DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara KokiadienlAii nūs

MAN. BA_ R««l*trao%M yawaaxnkM

Ini UODAS MIKŠYS,
50 metu studijavęs, kaip

Ml
parašė 700 puslapių Knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, 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 125. Kieti viridiai.

t LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. 7cmfko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tj 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubas, A. Rūkitelės ir A. VarM 
kūrybos paveikslais, 365 push knyga kainuoja tik S3.

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tai- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes b<^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 92,

9 VIENIŠO žmogaus G Y V ENTMAS, Antano Rūke aprašy
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 Įmyga 
parduodama tik už K. 4

t LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henrito TomoTamilMS& 
įdomiai parašyta liudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Bl 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
HetuviuL Leidinys fliurtruotM nuotraukom!^ pabaigoje daodama 
vitovardžių pavadinimai Ir‘ jų vertintai 1 vokiečių kaJDbj. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūstų lemėhpla. Kaina M,

w K4 EAUM1S E1MI, rašytojai Petronėlė* Urintaltėi atfr 
minimai Ir mlntyi apie asmenis ir vietas neprflt Lietuvoje Ir plr» 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi ZM puslapiui! 
bet kainuoja tik , W3|

t JULIUS JANONIS, poetas Ir revolluc/onlerius, nesuprH- 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M * 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir 
riją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei, * 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

> B ATTRINtS NOYELfS, SL loitčenko kūryba, J. Vatalfte , 
vertimas. >00 pat knygoje yn iO aąmojngų novelių, Ęilna O.

Knygoi gaunamo! Naujienom, I7W So. HafeM Si, OdeagS

Naujienos, Chicago, IR — Sat-Monday, Sept 18-20, 1982
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dimus skelbia karo vadovybė.

komu

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

gera pieva

tikėti

$48.0
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tatai tik
lūpiflo wq vanta

tapitete, kurio p5
Atbuvo, peg dar
luwiildi komiteto aario vAfdo.-

$afcyatei«, M mano gyvenimo

tungas pasisakė prieš Sovietų domįnaeiją. Jis vartojo 
Stalino metodus ir rašė poeziją. Tengas pasmerkė Stali
no prievartą, bet jis yra komunistas jr naudoją Kinijos 
karius Mao Cetungo įtakai mažinti ir kraštui padary
tai žalai sustabdyti. Žinome, kad demokratija ir komu
nizmas yra dvi priešginybės, bet Kinijos vykstančiam 
procesui ant greitųjų nerandam kito termino.

tu tonu. ir . tųpniu. Būtent, ,J. 
Prppekųs savo laiške p.J5. Jašiū
nai rmsjskundė,tarp kita koj<ad 
'‘.^fįzįniąi tebesu “šippus”,. b.ęt

Ir dąy bar- 
Jcalbėjo vilkdamasis

daugiau Amerika. Kinijos kmmmistų Ūkę P* 
tys, valdymo metodai nepasįkęįtė, bet Kwj#6 yąjdwąį 
pasuko į Amerikos pusę. JAV aūdari ąpeęiąįų komitetą

vėliau buvę “kooptuoti” komi 
į et? nariąįs. Bet dabar, k^i -yėl 
tuo reikalu padariau pastabų, 
ryšium sų M. Geižinio j^aida 
apibūdinant to komiteto sudėtį 
.(M.- Gelžimo =7. dr. J, Bąlį.0 dis
kusijos, & m. “Naujienų” nr. 93, 
tai vi? dšįto tas pažadino J. 
Proųskaus ūpą vėl tuo reikalu

vėl atsisėdo pas stalą ir užsirūkė pypkę.
— Eik, motin, pašauk mūsų palaidūnus.
Kai pirkion, tiesiog už rankų tempiami, at

ėjo sūnus ir Elena, senis, ūsuose slėpdamas links
mą šypseną, apsimetęs rūsčiu paliepė:

— Svečias išvažiavo, renkitės ir jūs, tik kad 
man greičiau!,, ■ 0 aš einu pąs Klimką, 
kėlė Grigas: r— tepavažiuos jis su jumis 
paleido dūmų kamuolius: — bažnyčion, užurašų 
pas kunigą...

Grigienė su ašaromis puolė bučiuoti kunigė
liui ranką už tokią didelę malonę, Jį jau iš yeidū 
pamatė, kad vyras pasviro. Dar priešinsis kurį 
laiką iš užsispyrimo, bet neabejojo jau, kad nęiĮ- 
silaikys, nusileis.

— Sutik, tėve, sutik jau

tenuėjo. ..
(Bus daugiau)

jeras savo pąvąduotoju pasikvietė nepaprastai darbštų 
ir energingą Tengą. Mao Cetungas valdė Kinijos komu
nistų partiją, o Tengas, telefonu kiekvieną vakarą susi
siekdamas su provincijų karo vadais, valdė Kiniją- Tos 
pažintys, greiti sprendimai ir praktiški karių nutarimai 
padarė gen. Tengą tikru Kinijos valdytoju.

Tęngo įtaka buvo didelė Mao Cetungo laikais, bet 
žymiai didesnė ji yra šiandien. Partijos kongresui vado
vavo Tengas. Jis pravedė veik visus savo planus, stumian
čius kiniečius tolyn nuo fanatiškų bolševikų idėjų ir 
žingsniuojančius prie laisvesnės, savarankiškesnės idėjos. 
Mao Cetungas ir jo žmona gilino ^kultūrinę revoliuciją”, 
tuo tarpu Tppgąs stengėsi įtikinti komunistus, kad reikia 
.daugiau gaminti duonos, drabužių, plieno. Juo daugiau, 
tuo geriau- * '’Iff j

Tengas yra darbštus, energingas ir gapa griežtas. 
Mao Cetungas žinojo, kad Tengas valdė kraštą Čiu Ęn- 
lajaus vardu. Šiam mirus, Mao Cetungas atleido Tengą 
iš valdančio vicepremjero pareigų. Mao Cetungo žmona, 
iei būtų pajėgusi, Tengą būtų teisusi ir sušaudžįusi.' Bet 
Tengas nebuvo kerštingas. Nuo mirties sprendimo Tengą 
apsaugojo Pękino kąįro.komendantas mąršalas Ye. Mao 
Cetungui'uždėjiis Terigūi namų areštą, maršalas Ye užėjo 
pas Mao Četūngą ir tepėjo, kad niekas nebandytų kėsin-

vyriausybe pripažino Pekiną vyriausybę.
Niksono laimė, kad Kinijos komunistų tarpe ėjp 

griežta kova tarp aršaus kofiwdrio Cetyųgo ir 
tokio aršaus premjero čiu Ęptejaus. Dar didesnė laimė, 
kad čiu Entejus į pavaduotojus pąsįri^ko prąktišfc$ ge
nerolą Jengą Hsiaopingą. Oficialiai Kiniją valdė Kinijoj 
komunistų partijos nariai, bet tikrumoje kraštą valdė 
kariai, laimėję kovas su koyoti nemokėjusiais Čiaftg 
Kaišeko generolais.

Nelaimė ištiko premjerą čiu Enlajų. Jįs ąųsirgo vė-

įĮ&tuyes Komiteto
yard?, nes |ie pępki niekada 
nebuvot to komiteto nariais.

J.'Prbnskus prieš. eilę metų 
“Naujienose” (ryšium, su mano 
pasžąb.omte tuo. reikalų) paeisa-

40X00 
KL5.00
1

— G#l nupirkau, gaį proginė.,, /uro kpkis 
reikalas žinoti?

Daugįau iš jo niekė sužinoti nepajėgė.
šiandien, giedrą vasaros pusiaudienį, sėdėjo 

senis GrifM pasvirnėje jr tyriė dalgę. Rengėsi 
lytoj visa ^ima važiuoti anksti “pasogutas” šie
nauti. ■

Tik buvo parginę iš rytagonių gyvulius. Jau
noji Grigienė, Elena, triūsė dabar pirkioje, val
gydino piemenį jr skerdžių Gugį. Senė Grigienė 
suvarė Variau, uždarė kiaules, apžiū
rėjo.'a r varteliai* visur tvarkoje, užkelti, kad par
šai į daržus neįsibrautų, ir ėjo pirkion.

(Bus aaugįąilj

buvo ir gen. Tengas Hsiaopengas.
Čiang Kaišekųs spėjo pabėgti į Taįvano salą. Krašto 

vyriausybę' pagrobusieji kariai nbręjo ir Taįvahą “išlais
vinti”, bet JAV laivypas ir'aviacija neleido komunistinei 
Kinijai užimti Taivaiib, kuriame yra 16 milijonų kiniečių 
JAV vyriausybė pasitikėjo legalia Kinijos vyriausybe, 
laivynas ir aviacija apmokė taivaniečius, k:ąįp gintis nuo 
komunistinės vergijos. Gynėsi Taivano salos gyventojai 
ir į Taivaną atbėgusieji Čiank Kaišeko-šalininkai.

Prezidentas Niksonas vartojo paprastą aritmetiką- 
Kinijoje yra arti bilijono kiniečių, o Taivane yra 16 mi
lijonų. Bilijoną sudaro augantieji 999 milijonai. Prezi
dentas Niksonas apskaičiavo, kad Amerikai geriau apsi
moka turėti gerus santykius su biiionu, kad ir blogų ki
niečių. negu su 16 milijonų gerų. Jis palaikė gerus santy
kius su teisėtais Kinijos valdytojais Taivane, bet turėjo 
drąsos nuvykti į Pekiną ir pasimatyti su tuometiniu tik- 
ruoju Kinijos valdovu Mao Cetungu. Praeitą savaitę, kai 
ėjo prie pabaigos paskutinis komunistų partijos kongre
sas. Niksonas ir vėl nuskrido į Pekiną paminėti savo drą
sios kelionės dešimties metų sukaktį.

Kinietiški apskaičiavimai pasiuntė Niksoną į Pekiną. 
Bet jis turėjo galvoje ir kitą klausimo pusę. Niksonas 
matė Kremliaus valdovų norą užvaldyti pasaulį, įskaitant 
ir Ameriką, tai jis norėjo savo pusėje turėti bilijoninę 
Kiniją. Ne Kisingeris pasiūlė ieškoti gerų santykių su 
bilijonine Kinija, bet Niksonas siuntė Kisingerį pazon
duoti Pekino nuomonę šiuo reikalu.

Niksonui pavyko padaryti perversmą Kinijos

MA.o 

f
buvau b lįikf-fijįfų} I^fl4j-ą4ar- 
bta jau daug (ir vė-
liau), M išbuvau to 
tekmėte ratafcritef nariu-

PaiPustrevau Šilta pavyzdžiu 
wic if tapdradartno titulą dėl
to, kad ne kas kitas, bet po la
bai ilgos tylos į mano pastabas 
atsiliepė J. Pronskus, įik jau čia 
išeivijoje, pareiškęs pretenzijų i 
Vyr. Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komiteto nario titulą. Kaž 
todėl jis niekada, kaip lygiai ir 
kiti Jx) komitete bendradarbiai, 
nereiškė į tą titulą pretenzijų, 
kai visi dar buvo gyvi, o ypa
čiai. kai J. Pronskus bpyo Klai
pėdoje, puo 1.933 iki 1935 m., 
redagavęs “Lietuvos Keleivį”, 
ir kaip tik turėjęs gerps progos 
ir popieriaus ^avo, kąip to ko
miteto ųario yąrdą įr titulą vie
tai pristątyti. Tada dar buy o gy
vi visi Vyr. Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto nąrįaj(Jan-

Lietuvos laivai L932 metais Klaipėdos uoste.
(Laurinavičiaus raižinys)

Kiniją valdo demokratėją komunistai
Praeitą sekmadieni pasibaigė 12-tas Kinijos komu

nistų partijos kongresas, šie kongresai susirenka kąs 
penkeri metai. Jie išrenka įvairius pareigūnus, sudaro 
dešimtis komisijų, o šios komisijos vąįdp partiją o ši 
valdo bilijono žmonių kraštą.

Kinijoj buvo demokratinė santvarka. Josios prezi
dentu buvo čiang Kaišekas. Jįs rėmėsi Kinijos karo va
dais ir kariuomene, kuri nepajėgė apsiginti. Kinijos kariai 
sukilo prieš savo vyriausybę. Kariai sukomunistėjo ir iįnskis jr Lėbartas), pąsirašę 

ir paskelbę 1923 pa- sąųsio men. 
9 d, tpąhiffęsįą Šilutėje. Nėra tą 
manifestą pasirašusių tarpe jo- 
Į^pf^nb^t^ųs, Dariaus, / lyaš- 
kevičįąus;’ ,Mąręinkevičiaus, /riei 
<y^ąg4Č?>- nei vieno jų

saetazsš , r 
pusei metų ____

Jau praeitais metais vicepremjeras Tengas prądėjo 
pertvarkyti partijos vadovybę. Krašto ūkio reikalams 
Tengas pasikvietė jauną ekonomistą Žąo, kursi 4 metus 
praleido Šanchajaus kalėjime vien už tąi, kad kritikavo 
Mao Cetungo kolchozus, įvestus pagal Stalino Ukrainoj 
įvestą žemės ūkio nugyvenimą. žao mokėjo ginti savo 
poziciją, buvo geras kalbėtojas ir suprato ūkio reikalus.

Hua Guofengas paties Mao Cetungo buvo pakviestas 
vidaus reikalų minįsterįų, o paskutiniu metų jis buvo 
pakviestas ir premjero pareigoms. Mao Cetungas juo pa
sitikėjo, nes jis informavo Mao Cetungą apie ąvųa^įjos 
karininkų ruošiamą perversmą prieš Mao. Tengas būtų 
galėjęs atiduoti teismui Hua Guofengą už ayįacįjos vy
riausio vado įskundimą. Bebėgdamas iš Kinijos, jis žuvo 
visai prie Sovietų rubežiaus, rusų laikomos teritorijos 
nepasiekęs. Tengas žinojo, kad Hua tūrėjo įtakos tam 
tikruose sluoksniuose, tai jis Huos teisman netraukė, 
bet kongreso pabaigoje Hua Guofengą eliminavo iš visų 
partijos komitetų. Guofengas heteko pirmininko vietos 
metų pradžioje, kai pirmininku tapo Hu Jaobangas. Mao 
Cetungo žmona buvo nuteista mįrti už ruošimąsi nuversti 
Guofengo vyriausybę. Tokį sprendimą teisipas paskelbė 
ir kitiems 3 maištininkams. Šanchajuje ir kitose 2 pro
vincijose kariuomenė šaudė dešimtis sukilėlių, bet keturi 
svarbiausieji dar tebesėdi kalėjime. Svarbiausius spr^n--

fCasjtesci «1sa Iratrnen, 
iekniadieniui. 1 wrrtii Ninjienn Bei> 
irovi, 1738 So. Halstad Sl, CMiasu 
IL 60606. Telei. ttl-BlūC.

Jąu fceli metai Grigas naudojasi kunigo pie
va, kaip nubsąva. Pįrmatetejs metate mėgino žmo
nės teirautis:

— Ką tu, Grigai? Nupirkai iŠ kunigo pievą, 
ar ką? . v.

lopediįęje, kaiši.ojąąaa to Kętoi- 
feto nuotrauka, kurioj e skąifcy- 
tojųi pristatoma Komiteto 
Įįfįą net niekada tokiais" nepd- 
vę, p talkiĮię teta 
be^dr.adarbtai: Daiųs, Įvąsi^; 
yįctes, Marętekevįei#^ PirQ®?- 
Ūus ir Vanagaitis. Toje nuotraų- 
koje tėra tik trys Komiteto tik- 
rteji nąriąi.; Vjjiųs 'šatoinskįs, 
Jurgis Lėbartas i?
Jankus, o nėra ųet paminėta ne
samų joje kitų dviejų “ 
Jurgįo Bfūvefeičj?' ir Jurgio 
Bttekio payąrdės. ■

Tai rj.edovąr.otina kiąįda; tie
siog tautinis nusikalt?1?13-5’ ?ū' 
minėti bendradarbius.— juos pa
keliant” i Ipmiteto narius, bet 
nepaminint tikrai buvusių ko
miteto narių M.Brųyeląičio įj' J-

S45.00
S24.00
$12.00
S3.00

$40.00

SĮiūdakis (sakau “tūtas” dėlto, 
kad spėju A. Bliūdakis — yrą 
slapyvardis) gapa. garsiai nk- 
telėjp (sprendžiąnį pagal duotą 
antraštės šriftą), klausdamas, 
“Kokia tikra priežąsjtis, Bakū- 
nę?”, prisimindamas mano pas
tabas ’“Naujienų” š.m. birželio 
mėn. 8 4, laidoje apie Vyr-Ma
žosios Lietuvos Gelbėjimo Ko
mitetą — jo sudėtį, kur mano 
buvo pasakyta (ir tai jau ne pc- 
mą kartą), kad ilgą laiką istori
ja klaidinama ta prasme, kai 
per daugelį metų periodinėje 
spaudoje ir knygose, net encik-

of J»twry 1, 19W 
Sub*crip€ioc

Chicuo $45.00 per year, $24.00 s«r 
dx months, $12.00 per 3 month* Ir 
other USA localitiei $40.00 per year, 
l "lOO per «ix pontha $12.00 ptr 
three months. Canada $45.00 per year: 
other countries $43.00 per year.

'it' Wsr'-1

Dabar ir Grigas atsikėlęs priėjo, nusilenkė ir 
pąbųčiavo Ž.emąitųkųį ranką.

(H, k ger&j, k gerai’ — atsikėlė ir Že- 
muitukas -r pįįįi tim, gaspadin, už pieną... 
O valkus siųskite užurašų tuojau, neatidėlioda- 
p|į.,, Sužymėsiu dar prieš adventą... Nereikia

— Pątg Dtevulta jus .ątsiuntė pas mus, kuni
gėli I iwiė Vėl Grigtenė ir karštai, po kelis sy
kius, bučiavo kunigui rankas.

— Nereik, gaspadin, nereik, — ėmė paga
liau gin|i rankas Žemaitukas. — Susi tvariem, ir 
dabar važiuosiu — mano vežėjas gal jau sustingo, 
ant vežimo besėdėdamas.

>-r Pgšąųk, tėve, vaikus, pats pašauk: tepa- 
dėkoją kunigėliui už gerą širdelę.,.

— Nebeik, dabar, gaspadin, nereik! šjąųdteri 
ir be to jiems daug teko kentėti.
siu, k»i užikašų atysfckies, 
jau kailinius. - 4 i

Grigas padėjo žemaitukui apsivilkti, įr abu 
su žmona Ui»d«jo jį i^i vartą.

Prieš atsisėsdamas į vežimą, atsisveikinda
mas, pabučiavo Žemaitukės Grigienę į kaktą.

— Matai, gaspadin. kad reikia Dievu pasi-
- jis neapyils, jeriž geros širdies jo pra

šysi... Jis daugel iu. aUėis’UŽ tąi, -kad sirafbs 
pasigailėjai...

Grigas neatkreipė dėmesio, net neklausė, apie 
ką Žemaitukas su žmona kalbėjosi.

Kai, išlydėję kunigą, sugrįžo pirkion- Grigas

Chicagoje ir pnemiegmcm 
sietam
pusei metu ___....______
trim* p rr.< ___
Tienam meneįiud ______

rėvose JAV vietose:
m p ta m g —

— Ką jau čia kalbi? Kur tu savo vaikelį va
rysi? — pravirko Grigienė. — Kur jis vargšelis 
ras sau prieglaudėlę be tėvų namo? ...

— Išvarysiu, kaip mane gyvą matai. — gra
so senis žmonai.

žemaitukas pastatė pusiau atgertą stiklinę 
ant stalo, pasiėmė tabokinę, prisikimšo nosį, nusi
čiaudėjo, nusišluostė ir, nuleidęs gaivą, susimąs
tęs, tylėjo kurį laiką.

— Kraičio būtinai nori? — prabilo vėl. — 
Gerai, pagalvosime ir apie kraitį- Jei pasigailėsi 
riratos. tai įr aš pasigailėsiu... Kad tik gėdos jie- 
būtų parapijai ir žmonėms pasipiktinipįo, Žįųąį 
mano pievą pas buomą? Pats nebuvau ten, nesu 
jos matęs, bet sako

— Nieko sau pieva, — pastatė ausis Grigas. 
— Vieno tik atolo galima gerą dešimtį vežimų su- 
$ ienauti.

— Tai, ot, Grigai: kol ąš gyvas būsiu, kol čia 
1 unigausiu, užleidžiu visam laikui ją tau. Šįe- 
’ auk. kaip savo, nors dvidešimtį mętų. w 3ų|uoį<- 

u ; - 'u? gražiai, visas žvakes bažAyčibj
. Į vestuves savo 
ip aš tavę pągerh-

THl LITMIANUN OAM.T KSwl 

miimed DsSy Except Ss^lay >y fib* Utas*ak* Fta- te 

I73« Se. Hateicd Sirert, CM©**e. M. 4MM. Takjhiia< 421-41M

wyi __
fctnas smecuw 
jiemm JTWm^girri

TIKRA PRIEŽASTIS; KAD
NEBŪTI KLAIDINAMA 

\ ; r ?

m. rugpįūčjo tača.. )2 d.

drąsią! dabąr 
ragina vyrą. — Nebūk bukas, kaip kuolas,

Grigas vis dar svyravo. Net pakaušį ėmė 
krapštyti iš susirūpiųįpio. Kunigo siūlymai feuvp 
vertingi. Tokia pieva! Tai ne šimtu rubtfų kve
pia!... Ir garbė gi, garbė tokia! Visa parapija 
pavydės!...

— Kai gims vaikas, kūmas būsiu... Jei bus 
berniukas. Adomu pakrikštysiu... — vis dar gun
do Žemaitukas. — Ir sarmatos nęi tąp, peį sūnui 
nebebus, ir Dievas' dar labiau padės...

—r Sutik jau, tėve, sutik! — tempia Čmoų.a 
Grigą už rankovės.—Pabučiuok kunigėliui ranką.

— Tai gal jau ir reikės sutikti,. • Bet kaip 
gi tai ? — spiriasi dar Grigas: Atvažiuos mar
telė — nei skrynelių, nęi plotelių, pei arkliuko, 
nei karvutės...

— Gerai, Grigai, duosiu ir karvutę. Tik arklio 
neprašyk — pots tik porą turiu.

— Sutik jau, sutik, tėve. Kur tu, tiesą pasa
kius, |r marčią geresnę rasi, kaip Elena. Tokia 
darbšti, tokia greita, paklusni!...

— Tai jau sutiksiu, dvasiškas tėveli. Tik kad 
savo žodį išlaikytut...

— Išlaikysiu, Grigai. Kad pažadėjau, išlaiky
siu Raip bajoras tau sakau, ne tik kaip kunigas.

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

„_ _

I
Funeral Home and Cremation ServiceI

Charles Stasukaitis

iwiicim ^iraktwiu*

F4T ANDOS; 3—8 dirbo fc

TWu Mfr-1717 Uta 343-375?

APLINK MUS IR MOŠŲ NAMUS

Al

K. P.-

tai,

t:

itttM || 
Hito

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS. PASTATYTI

B

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

— Radijas sako, kad prezi
dento Reagano žmona skris į 
Monte Carlo princesės Grace 
laidotuvėms šeštadienį.

POATOSTOGINIS ŠV. VARDO 
DR-JOS SUSIRINKIMAS

DB. PAUL V. DARGI8 
•TOTTOJAS IK CHIHJIOA*

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

4600 W. 103rd Street

Pamirkius džiovintus grybus 
piene, jie atgauna tokį natūralų 
skonį, kad nedaug tesiskiria 
nuo šviežių.OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71«t St TaL 737-5149 

Tikrinu akis. Pritaiko p kiniui 

ir “contact lenses5’.

Ofiso telefonas; 776-2880, 
ftszicteciltt 443-5545

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pa®o 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ UGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, FŪSLSS IR y . 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST Krd STREET 

Valandos:' antrai 1—6 popiet.

R. VILIAUS

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

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

1982 m. rugsėjo 12 d. nariai, 
vėliavomis nešini, atėjo į baž
nyčią. šv. Mišias atnašavo kuni
gas Gelažius. Pamokslas <aį>ie 
šv. Panelę iš Šiluvos — trumpa 
istorija ir šventės prasmė.

Po šv. Mišių perskaityas prie
saikos tekstas.

Po pamaldų rinkomės į Mar
quette Parko parapijos salę. 
Pirmininkavo Evans, nes pirmi
ninko W. Kalvaičio nebuvo. 
Maldą sukalbėjo kun. A. Mar
kus. .... - "

Evans padarė ” trumpą 'kasos 
pranešimą. Saldo virš $1,600. 
Pmigaį randasi bankuose.

Dar Jįdenas antras narys pa
kalbę j <L

Pasivaišinę kavute, po mal
dos, skirstėmės.

ŽUVYS — VIENOS 
SENIAUSIŲ ŽEMĖJE

Mažai, kas pagalvoja apie 
jog žuvys yra vienos anksty
viausių gyvių mūsų žemėje.Mok 
slininkai nustatė, jog seniausia 
žuvų rūšis gali būti 480 milijo
nų metų senumo.

Apskaičiuota, jog visame pa
saulyje^ šiuo metu yra 12.000 
skirtingos rūšies žuvų, iš kurių^ 
Lietuvoje užtinkama tik 62 'rū
šys. :

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
...'.

Kryžių kalnas Meškuičiuose

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
DŽIOVINTŲ GRYBŲ

Prostatos, inkstų ir žlapųmc 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St, Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-4204

• Vienintelė rožė be dyglių 
yra draugiškumas.

PERKRAUSTYMAI

Lokiūnii — Pilna apdribs 
1EMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠĖRIMAS. TaL 925-8061

1/2 svaro kvietinių miltų,
4 šaukštus pieno, 
1/3 citrinos.
*4 pokelio kepimo miltelių ir 
“Baking Powder” pokelį.

Sviestą išsukti iki baltumo, 
įmušti į jį po vieną trynį kiau
šinio po to, dėti dalimi cuk
rų ir sukti.

Pabaigoje supilti pieną, miltų 
dalį, sumaišyti su kremo milte
liais, įpilti citrinos sultį.

Išmaišius, sudėti išplaktus baL 
tymus ir likusius miltus, i 

Kepti apskritoje kiaura vidu
ryje, neaukštoje formoje nuo 
45 iki 55 minučių.

Praaušinus, išversti iš formos 
ir appibarstyti miltiniu cukru
mi.

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSL4. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

KAIP IŠVIRTI SUTRCKUSį 
KIAUŠINĮ

Tam reikalui yra lengvas ir 
pigus būdas. Pakanka sutruki
me vietas rūpestingai ištrinti ga
baliuku citrinos, o paskui, lai
kant kiaušinį šaukšte, atsargiai 
įleisti į verdantį vandenį.

Taip paruostas kiaušinis iš
virs ir neištekės. h

* *
RANKŲ DEZINFEKCIJA

Lengiausįas ir pigiausias bū
dąs dezinfekuoti rankąs, tai ši
toks: pirmiausia plaunama ran
kos šiltu bandeniu su muilu, pa
skui panardinama jos 5 minu
tėms laiko 96 laipsnių spirito 
skiedinyje. ,

Spiritas labai giliai įsėda į 
kūną ir tuo būdu išnaikina mil
žinišką skaičių bakterijų.

*" * ♦
PRAKTIŠKI PATARIMAI 

LŪPŲ SUSKILIMAS- •
Lūpos suskyla daugiausoa žie- 

mą^ Suskilusias lūpas reikia tep
ti vad. “goldkremu”, nesūdytu 
sviestu, grietine, kakaviniu svie
stu — tris arba keturis - kartus 
per dieną.

♦ ♦ * .
KAIP GREITAI IŠDŽIOVINTI 

ŠLAPIĄ SKĖTI
Norint greitai iždžiovintį su

lytą-skėtį (lietsargį) niekados 
•nereikia jo išskėsti, o šiek tiek 
praskėsti virbalus ir jį pastatyti 
rankele žemyn ant praustuvės, 
į kurią visas vanduo subėgs vir
balais.

Taip pastatytas skėtis išdžiūs
ta labai greitai, o jo audeklas nė 
kiek nesugenda ir netrūkinėja, 
kaip, kad būna džiovinant išskė
stą skėtį, kada člapias audeklas 
perdaug išsitempia ir pagreitina 
skėčio sutrūkimą.

KAIP PASIGAMINTI PERLI
NIŲ KRUOPŲ SRIUBĄ

Tam reikalui reikia paimti:
3 svarus geros jautienos mė

sos, 2 morkas, 2 šaukštus suka-

patų salierų, 2 dideles bulves 
supiaustyti gabalėlis" % svie- 
ro perlinių kuopų (barley).

Be to, paimti:
■% puoduko virių sukopotų 

grybelių (šviežių ėr džiovintų), 
2 šaukštukus druskos ir šauk
štelio pipirų.
. Vėliau įdėti mėsą į gilų indą, 
užpilti šaltu vandeniu ir vi
rinti.

Nuimti putas, pridėti 
stytas morkas, salierus,

supiau-

» » *
KEPTI KIAULIENOS 

GABALIUKAI TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME ?Tam reikalui reikia paimti:

.1 svarą kiaulienos gabaliukų 
(pork shoulder),

2
1
1
1

shire”;
truputį druskos ir pipirų.
Daromataip: apvolioti mil

tuose tuos kiaulienos kabaliu- 
kur ir pakepinti keptuvėje iki 
raudonumo.

Apdėti svogūnų gabaliukais ir', 
pamidorais. 11

Papipirinti, pasūdyti ir api- ’ 
pilti ‘‘Worchestershire” sosu. į I

Apdengti keptuvę viršeliu ir j 
šutinti ant lengvos ugnies.

šaukštus sviesto,
mažą svogūną,
puoduką pamidorų,
šaukštą soso UW or Chester

21)33 W. 71st Street
1410 So, 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

pridėtiValandą pavirinus, 
kruopas, bulves, grybus, druską 
ir pipirus. _

Virinti tol, iki mėsa gerai iš
virs.

Kai sriuba bus gatava, užbal
tinti ją keturiais šaukštais rūg
ščios grietinės ir po to patiekti 
šeimai valgyti.

* * ♦
KAIP PARUOŠTI, ĮR IŠKEPTI 

BOBELĘ ARBA '“BABKĄ?

Tam reikalui reikia paimti: 
% svaro sviesto, x ' 
% svaro cukraus, 
4 kiaušinius,

LANGŲ PLOVIMAS
Kiekviena šeimininkė TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
non, 

kad jos langų stiklai ne tik bū- , 
tų švarūs, bet taip pat, kad jie J 
ir spindėtų. O tai yra lengva pa- ( 
daryti. i j

Į karštą vandenį su muilu rei- d ■___
kia pridėti truputį vadin. “blu-
ing ir du šaukštus žibalo. Į - . ■

Vėliau reikia langus nuplauti.
Tie langai blizgės. Ir gera šei- f 
mininkė bus patenkita savo ! 
darbu.

Magdalena šulaitienė

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

L*i4»tsvi«

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

SOPHIE BABCUS

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL 40629

Ved.|« — Aldona DatAcua 
ToloL: 778-1543

Apdrausta, parknuitymar 
Ji (vairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-18*2 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo &30 iki 9:30 vai ryta.
Stoti*. WOPA - 1490 AM __ 

transliuojamo. ii tnūtų studija.
Marqu*tta Parka.

. STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

T«L: OLympic 1-1 Ml

PETRAS BIELIŪNAS
U4« 8< CALIFORNIA AVE. TeL: LAfv«U« 1-M71

mu
ujienos, Chicago. IK — Sal-Monday, Sept. 18-20, 1982

u TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSI.

MKL 1¥ 3AJTG nOA

AMSULANSO 
PATARMAYIMAJ

U24 WEST «9th STREET REjaMio 71211
1182S SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hili*, m ^4-4411

MARIJA ABRAMAVIČIENE
. MOZŪRAITYTE

BUTKUS - VASA1TIS 7

RADUO PROGRAMA

Seniausia Uetavią fiadijo progra
ma Naujojoje Anglijoje. U stoties 
WlrYN, 1380 banga AM. vHkia aek- 
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
hniu santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką- &a programą veda Stepo
nas ir VorakUM Minkai Unnio 
reikalais kreipta į BalUc Florinu 
gėlią M dovaną krautuvą. 5P2, C. 
tmadvnp, It MPu, Mwa 81121 
Taiefana* 8W. Ten pat gau 
fiamea ^Naujienos", didelis pasi 
□tikimas betuviAku knygų įr lie- 

tnnikq dovanu

7-abai greitą! bėga laika*. Rodos, taip neseniai buvo 
I mūsų ‘ tarpe, o štai jau keturi metai, kai iškeliavo Am- 
I žlnybėn.

Mes likusieji siunčiame savo maldas, prašydami miru
siai Dievo gailestingumo, o apturėjusi dangaus malonę, ūž
tais «nus pas Visagalį, kad nunirę galėtume susitikti ir 
gyventi kartu amžinooju gyveni pi u.

km. rugsėjo nrėn 25 d. 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios už mirusios sielą.
■5, Maloniai prašome visus gimines, draugus >r pažįstamus I 

prisiminti Mariją savo maldose. i

Nuliūdę:
yraa Stasys, duktė, sūnūs ir anūkai H

A:
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‘‘GEROJI NAUJIENA LIETUVIAMS*’
TRUMPOMIS RADUO BANGOMIS

Į LIETUVĄ

SEKMAD. RY TAIS L'ETl VOS VASAROS LAIKU 7:15 VAI 
(O ŽIEMOS METI 6:45 VAL.)

LIETUVOS SENIORŲ VYČIŲ
TRADICINIS PIKNIKAS 4

Jau kuris laikas, kaip “GEROJI NAUJIENA LIETUVIAMS“, 
išlaikoma “Lietuvių Koplyčios”, trumpomis radijo bangomis 
skelbiama j 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”. 

Mato 11:28.

GIRDIMA EUROPOJE

girdima šiaurės ir
VIDURIO AMERIKOJE

U.S.A. Chicago, Ill., šeštadieniais, vasaros laiku 10:45 vai. vakaro 
o žiemos metu 9:45 vai. vakaro

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

1982 m. rugsėjo 5 d. 12 vai. 
Vyčių saloje prasidėjo piknikas.
12 vai. svečiai pamažu pradėįol 
rinktis. Trecią valandą jau buvo 
užpildyti stalai. Stalai padengti, Į 
pj lėta gyvų gėlių.

Rlkiavomės prie kepsnių, su 
puodukais prie kąvutės su py- j 
ražaičiais. Be to, aplark'jme 
barą.

Vienas orkestrantas sunešk s k 
visus muzikos instrumentus. 
Deja, vadovas nepasiiodė. Situa
ciją išgelbėjo J. Šiugždinis, ku
ris su rankine armonika ne tik 
puikiai groja, bet ir su daina 
pritarė šok a n t i ems, ipr pi!dž i u- 
siems šokių aikštelę.

Prasidėjo loterija. Du stalai 
padengti fantais. Loterijai vado
vavo salės vedėjas Kl. Vidžius. 
Lot:rijai pasibaigus, buvo šokė
jų konkursas. Sudaryta komisi
ja. Laimėjusiems premija — po 
šampano bonką.

Piknikui vadovavo pirm. Ad. 
Gabalienė su Kl. Vidžium ir ki
tais talkininkais.

Baltic kepyklos savininkai do
vanoja duoną ir prie kavos py
ragaičius. Nuoširdi padėka, 
kad niekuomet neužmiršta Lie- 

os vvčiu.
Apie 6 vai. praretėjo, publika. 

U.S.A. St. Petersburg, Fla., šeštad., vasaros laiku 11:45 vai. vakaro Mėgėjai šoko ligi vėlumos.
-Piknikas . visapusiškai pasi

sekė.
Buvo virš 200 asmenų. Oras 

buvo gražus. Tarp dalyvių buvo:
* ' o žiemos metu 9:45 vai. vakaro Ir. Šankus, V. Samaska,. J.
LIETUVA, Vilnius ir Kaunas, sekmad., vasaros laiku 7:45 v. rytb Paukštis, p? Pupnik, P. Binkis 
: . o žiemos nletu 6:45 vai. ryto ir kiti “vyčių veikėjai.
ANGLIJA, London, sekmadieni vasaros laiku 4:45 vai. rvto 

o žiemos metu 3:45 vai. ryto 
ISPANIJA, Madrid, sekmadienį ....... vasaros laiku 5:45 vai. ryto

o žiemos metu 4:45 vai. ryto
NORVEGIJA, Oslo, sekmadienį ___  vasaros laiku 5:45 vai. rytb

o žiemos metu 4:45 vai. ryto’ 
. vasaros laiku 7:45 vai. ryto 
o žiemos metu 6:45 vai. rvto

itaul, temė — Pardavimai
UAL. KSTATI FOR IAL1

A. Petrauskaitė Keramika

ESTAT
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIK 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k ?

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, Ill. TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ”1 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

1 o žiemes metu 10:45 vai. vakaro
CANADA, Montreal ir Toronto, šeštad., vasaros laiku 11:45 v. v. 
’t \ o žiemos metu 10:45 vai. vakaro
PANAMA, Panama mieste, šeštadieniais, vasaros laiku 10:45 v. v.

RUSIJA, Maskva, sekmadienį

— Elenora Daknys, iš St. Pe
tersburg, , Fla., atnaujindama 
prenumeratą, pranešė, kad turė
jo operaciją ir dabor sveiksta 
namuose*

— Stasys Pangonis, iš Omaha, 
•-Nebraska, rašo: “Kad sutaupius 
i redakcijai laiko ir išlaidų, sku- 
! bū pratęsti prenumeratą. Siun- 
I čiu čekį septyniasdešimt dolerių 
[sumoje: keturiasdešimt dolerių 
j Naujienų prenumeratos pratęsi- 
Į mui ir trisdešimt dolerių Naujie
nų paramai*’, širdingai dėkoja
me už ankstyvą prenumerates 
pratęsimą iri paramą.

i —Ona Brtizgulienė, sav. Hill- 
I top Lounge, Willow Springs, Ill., 
j pratęsė prenumeratą vieneriems

— Anna žemaitaitienė, iš Sey- metams ir pridėjo $10 Naujienų 
mour, Conn., atsiuntė $20 Nau
jienų paramai ir pranešė, kad^ laikraščio atėjimas man yra die- 
jos vyras Jurgis žemaitaitis nū-j nos šviesa”, širdingai dėkojame 
rė š.m. kovo mėn. Reiškiame1 už nuolatinę paramą.-

užuojautą ir dėkojame ūž 
'paramą.

— Juozas Dorentas, iš Holly, 
wood, Fla., atsiuntė S100 Nau
jienoms paremti. Nuoširdi pa
dėka.

. Apart trumpų bangų, “GEROJI NAUJIENA LIETUVIAMS 
yra skelbiama ir per vietines radijo stotis CHICAGOJĘ: 
WCEV 1450 AAI antradieniais 8:45 vai. vak. per “Lietuvos Aidus* 
WOPA 1490 AM sekmadieniais 9:00 vai. ryto per Sophie Barčus, ’gili

paramai

JAU ATSPAUSDINTA

— Sekantieji Naujienų skai
tytojai pratęsė prenumeratas ir 
parėmė Naujienas: dr. F. Tallat- 
Kelpša, iš Evergreen Park, Ill.

— $15, Jonas Beisys, ,iš Brock
ton, Mass. — $10, Anna Bimba, 
iš New Port Richey, Fla. — $10, 
Albinas Karaliūnas, iš Cicero, 
Ill. — $10, Stasys Kasias, iš Wil
low Springs, Ill. — $5, Ona Kon- 
tautas, iš Marquette Parko — 
$5 ir Teklė Radzys, iš Marquette 
Parko — $5. Dėkojame visiems.

—J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P. O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 H- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

— Registruota Amerikos Lie
tuviu Bendruomenės Vid. Vaka
rų Apygarda rugsėjo 26 d., sek
madienį, 12 vaL, ruošia geguži
nę Vyčių . salėje, esančioje 
Chicagoje prie 47-tos S. ir Arte
sian Ave. Bus skanių lietuviškų 
valgių ir smagi muzika šokiams. 
Visus prašo piknike dalyvauti,'

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

Skambinti tel. 436-7878 .

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

mas veltui Valdyba

NUSIBASTYMAI
102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.

Kaina —S3, persiuntimas naštų — SI.
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| KURIAM GALUI MOKĖTI
Į DAUGIAU? f
| PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

'♦* ' AUTOMOBILIUS-SUTAUPYSITE
| NUO $300 IKI $1,000

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo ramus iš lauko

ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Tcwn of Lakę)

— Vakarų Vokietijos kancle
ris febai LŪštriai .susikirto su 
krikščionimis demokratai už ati
traukimą laisvųjų demokratų iš 
valdančios koalicijos.

^^Įfezidentas Reaganas Bal
tuose-" Rūmuose priėmė Filipinų 
prezidentą Ferdinand Marcos ir 
jo žmoną, pagirsdamas svečio 
kantrybę ir patirtį.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Chrysler New Yorker
Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:

RENKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJĮg^OSE”

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”
Ugametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
r ž 9727 S. Western Ave^ Chicago, Dl. 60643

Telef. 312 238-T787
• UeaaokMM p*urn*vUDM užsukcnt lėktuvu, traukintu, laivą keri* 
(eralsei). vi ei bučių u automobilių nuoma rimo rezervaciiAa; Parduoti?

ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones 1 Lietuvą ir kitus KjaSta 
Sudarome ižkrietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiam* hrf<y 
nacija* visai? kelionių reikalais.

♦ Taupykite skrisdami Chartered Wktuvaie. Uk eina rerervnoą vietai 
® mkrto — pnei 45-60 dienų.

KOVOS DEL LIETUVOS

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

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima Kauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo auiminimuk

Dr. A. Gugacn — MINTYS IR DARBAI, 259 pa\ liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir. 
rusirūpinimą . . ____________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, •veikslą ir 
grožis. Kietais viršeliais -- __ /

Minkštais viršeliais, tik ___________ _
Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik___

18.00

M.OO 
|3.00

$2.00
n taip pat užsakyti pažtu, atsiuntus žek| arba 
money orderį, prie nerodytos kainos pri

dedant SI pertiuntlmo Išlaidoms,

•

rtFLP 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 liudijmai.

Telefonuoti:
642-5700

RENTING IN GENERAL 
j.Nuomsj.t

i
MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
didelis ir švarus kambarys. Gėras su
sisiekimas. Apžiūrėti r susitarti ga
lėsite, kai paskambnnsite šeimininkei 
tokiu telefonu: 778-1636.

- ’ ■ ’ i ■ : -

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

D & D AUTOMOTD’E
Complete Auto Repair Service
Tune-up, Brakes, Transmission 

Work, Batteries/Electrical.
2641 W. 71st Street 

Tel. 737-4176 ;'

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings
S10 - 

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Are.

Tel. 523-3685 (Pr.)

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

S250 WEEKLY PAYCHECKS 
(fully guaranteed) working part or 
full time at home. Weekly paychecks 
mailed directly to you from Home 
Office every Wednesday. Start im
mediately. No experience necessary. 
National company. Do your work 
right in the comfort and security of 
your own home. Details and applica
tion mailed. Send your name and 
address to: < s -
AMERICAN FIDELITY COMPANY, 
Hiring Dept. 77, 1040 Lone Star Drį 

New Braunfels, TX. 78130

JOHN GIB AITIS

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Ave.

(312) 776-8700

— Prezidentas Marcos sutinka 
leisti JAV naudotis karo bazė- 
mis.Filipinuose, kad tiktai gautų 
paskolą iš Amerikos.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto loldhuą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tek 927-3559

DĖMESIO’5’ •. 1 
62-60 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobllieį 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: -7

A. LAURAITIS •' 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775 V

Dengiame ir taisome visu rū
siu* stogus. Už darbą garan- 
tuo jame ir esame apdraustų

ARVYDAS K1ELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. TV ERAS 

Laikrodžiai Ir brintenybfe 

FirdavintM Ir Taisymas- j 
2646 West m Stnef 
T»[. REpubllc 7-194T b

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Arches • Avens*, 
Chicago, iri. SOUL TėL YA 7-59M

. Notary Public . - j ‘
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
P, ZaąolU, Aąetrf 

W. Wh M 
Pork, m. 

40642, - <24-4654
X i ■ bJ

‘ - Advokatas 
GINTARAS P/ ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
DarbO valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet, 
šežtadieniais pagal susitarimu.

6406 S. Kedzie Are. 
Chicago, III 60629

Tel.: 778-8000




