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JAV, PRANCŪZŲ IR ITALŲ KARIAI 
PADĖS LIBANO VYRIAUSYBEI

VOKIETIJOS KANCLERIU NORĖJO 
IŠRINKTI KRIKŠČIONĮ KOHL

KRIKŠČ. DEMOKRATŲ VADOVYBĖ NEBUVO TIKRA 
IR KLAUSniĄ ATIDĖJO IKI MĖNESIO PABAIGOS

BONA, Vak. Vokietija.—Per
bėgus Vokietijos “laisviesiems 
demokratams” pas krikščionis 
d mokratus, abi partijos buvo 
sutarusios antradienį pareikšti 
nepasitikėjimą dabartiniu Vak. 
Vokietijos kancleriu Helmut 
Schmidt ir išrinkti kancleriu 
krikščionių demokratų, partijos 
yadą Helmut Kohl.

. Bet pas k uliniu momentu 
krikščionys demokratai ir/’Iais-, 
yieji demokratai”, visas smulk
menas aptarę, nutarė nepašiii- 
k^jimo dar neparsikšli. Jję Įnori 
dar kelis klausimus išąiškinti, 
o. tiktai vėliau ^reikšti* nepasi
tikėjimą. Jie apskaičiavę, kad 
naudingiau nepasitikėjimą pat 
reikšti mėnesio pabaigoje. Pa
aiškėjo,, kad ne visi “laisvieji 
demokratai” pritaria persimetu 
mui pas krikščionis. Socialde-

VAŠKAI REIKALAUJA 
PINIGŲ Iš BANKŲ

SAN SEBASTIAN, Ispanija 
Antradienio rytą buvo padėtos 
galingos bombos ties šešiais 
vaškų bankais, išsprogdinti di
deli langai ir sugadintos didžios 
bankų durys.

Bankų vadovybė nieko neži
nojo, kuriems tikslams buvo 
pasirinkti šie bankai, o ne kiti. 
San Sebastian mieste yra keli 
kiti, bankai, kurie laisvai veda 
biznį be jokių kliūčių ir nuos
tolių. - '

Tiktai' apie vidurdienį nepa-; 
žįstamąs asmuo pranešė, kad 
bombas ties bankais padėjo Vas- 
konįjos kovotojai už nepriklau
somybę. . į

Pasirodo, kad vaškai susiži
nojo su bankų vadov^&^r rei-

užsienio ministeriją yattfyti. 
Genscher tebetvarko krašto už
sienio reikalus. Jis rtori išaiškin
tų' ar .'Amerika, pasitraukus so
cialdemokratų veikėjams nuo 
valdžios, teberems Vokietiją 
kaip ji daro iki šiol. Kohl taip: 
pat‘ nori šį klausimą išaiškinti 
Į-TT/ V. Vokietija>^galj eiti ^ . ?

prie rinkimu '-f'

"Laisvieji * demokratai”' taip 
pat nori išaiškinti, ar pareiškus 
kancleriui Schmidt nepasitikėji
mą, "valdžia bus f; perduoda 
krikščionių demokratų vadui. 
Kancleris Schmidt; gali pasiū
lyti *pria5ŽeSti>nJaiuiūš-rifi kimus.

“Laisvieji demokratai” pata
rė sumažinti socialinės apdrau
dos sumas. Kad jos būtų mažes
nės, m misteris Lambkopf pasiū
lė dalį socialinės apdraudos mo
kesčių panaikinti. Kancleris H. 
Sčhmidt tuojau posipriešino to
kiam ministerio pasisakymui 
Kancleris nurodė, kad tokia po
litika būtų pražūtinga Vakarų 
Vokietijai.

Vokiečiai prisiminė, kad socia
linės apdraudos klausimas grą
žino socialdemokratus į Švedi
jos vyriausybe. Jeigu kancleriui 
Schmidt pavyktų socialinės ap
draudos klausimą mesti į rinki
minius ginčus, ne tiktai laisvie
ji demokratai, bet ir krikščionys 
demokratai galėtų pralaimėti. 
Pirmuosius socialinės apdraudos 
nuostatus įvedė kancleris Bis- 
mark.

UGNIES ŽEMES ADMIROLAS ATSI
. sako klalsyti vyriausybes

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Ronald Reaganas pir
madienį pranešė, kad JAV vy
riausybė, Libanui prašant, susi
tarė su Prancūzijos ir Italijos 
vyriausybėmis vėl pasiųsti trijų 
valstybių karius į Libaną.

Amerikos ir kitų valstybių ka- 
»riai vyksta į Libaną ribotam
laikui. JAV marinai padės L’ba- 

| no vyriausybei pirmon eilėn iš- 
j prašyli visus užsienio karius,
įskaitant ir izraelitus, kad Liba
no vyriausybė galėtų atstatyti 
tvarka visame krašte.

Prezidentas įpareigojo sekre- parfėti Libano vyriausybei įvesti

Izraelitai turėjo palys stovyklas 
saugoti, kad kerštu degantieji 
žmonės nežudytų nekaltų ir be- 
g’nk'lių senių, moterų ir vaikų.

Prezidentas pabrėžė, kad jau 
anksčiau buvo išsiųsti JAV ma
rinai, kurie, atlikę savo įparei
gojimus. pirmieji išplaukė iš Li
bano. Tada klausimas ėjo apie 
palestiniečių išvežimą. Kada bu
vo oficialiai paskelbta, kad pa
lestiniečiai išvežti, tai JAV ma
rinai pirmieji susėdo į karo lai
vą ir išplaukė. Dabar. įpareigo
jimai yra sudėtingesni. Reikia

BREŽNEVAS IŠKILMINGAI 
SUTIKO INDIRĄ GANDHĮ

MASKVA, Rusija. — Antra-
vaū Vieni bankai davė dįdeaiž^ * t^UAJ(^tATVYXO VXWlS•'CTErfi^TSTS PASI*: ' dieiį f Maskvą atskrido Indija
humas maištininkams, bet risi | 
šie 6 bankai atsisakė duoti 
:jiems pinigų. Policija tiria visą 
reikalą.

PRIEŠINTI NEVYKIESIEMS VADAMS
BUENOS AIRES, Argentina. 

— Usuajos, Ugnies žemės laivy
no bazės viršininkas, admirolas 
Horacio Zaratiegui pirmadienį 
išsiuntinėjo visiems laivyno ba- 

izių vadams atsišaukimus, pa- 
I tardamas neklausyti Falkland 
1 salų karą pralaimėjusių kariuo- 

dytojų ir specialistų duomenis, men^s yadų.
prieina ;išvados, kad cigarečių, j Adm. Zaratiegui tvirtina, kad 
tabakoJr Čiulpiamo tabako par-, skaudžiausius smūgius priešui 
davinėtojai turės aiškiai ant pa-1 kfrto Argentinos aviacija ir laiš
kelių, ar maišelių - įrašyti, kad vynasj 0 labai blogai kovose pa
rūkymas* ar čiulpimas sudaro sirodė Argentinos sausumos ka- 
vėžio pavojų

DIDĖSMS {SPĖJIMAS 
/^APIEVĖžI

WASHINGTON, D.C. — Kon
greso komitetas, išklausęs gy-

riuomenė. South Georgia saloj 
iškelti kariuomenės daliniai iš-

Dabar skelbiu specialistai te- kėlė baltą vėliavą, britams pa- 
bekalba apie nikotino procen- ]eidus pirmuosius šūvius, atida- 
tus, bet vengia pasakyti, kad rū- vė britams ginklus ir patys pasa
kymas cigarečių, cigarų ir pyp’(davė. Falkland salose lūkstan- 
kių sudaro didelį vėžio pavojų, ^.jai karininkų ir paprastų karei-

Pranęšimai turės būti aiškūs vjy pasidavė nelaisvėn beveik 
ir visiems suprantami. Turės ])e o dabar pralaimėju-
būti ne mažomis, neįskaitomo- sįeji įsakinėja kitiems Argenti
nes raidėmis, bet tokiomis, kad nos daliniams, kad jų klausytų, 
kiekvienas pirkėjas aiškiai žino- Argentinos vyriausybė tuojau 
tų ir matytų, kad jis pats, rūky- atstatė iš Usuajos bazės viršy
damas, sukelia sau vėžio pa- njnk0 pareigų admirolą Zara- 
vojų.

— Libano vyriausybė tyrinė
ja žudynes Sabros Ir čatilos sto
vyklose.

Helmut Schmidt

KALENDORfiLB

Rugsėjo 22: Tomas, Virman
tas, Sparta, Pardis, Gudė.

Saulė teka 6:37, leidžiasi 6:49.
Oria kaulėtas, vriui.

Vakarų Vokietijos kancle
ris Helmut Schmidt ruošia
si rinkimams. Jis yra įsiti
kinęs, kad iš koalicinės vy
riausybes pabėgę laisvieji 
Hemokratai rinkimas pralai
mės, nes vokiečiai sociali

nės apdraudos įstatymus 
seniai turėjo ir turi.

i tiegui. Usuaja yra 1650 mylių 
į pietus nuo Buenos Aires.

Kaltina admirolą Anąją 
ir admirolą Franco

Admirolas Zaratiegui kaltina 
ne tiktai admirolą Anąją, karo 
metu valdžiusį visą Argentinos 
laivyną, bet nepasitenkinimą 
reiškia ir admirolu Ruben Os
car Franco, kuris dabar yra Ar
gentinos laivyno viršininkas. 
Savo kablegramoje admirolas 
Zaratiegui tvirtina, kad jiedu 
abu glaudžiai bendradarbiavo 
su generolu L. Gajtferi ir kitais 
kariuomenės vadais, tinkamai 
nepasiruo^ė’karui, o vėliau nesi
ėmė visų žingsnių karui laimėti.

Admirolas Zaratiegui baigia 
savo pranešimą tvirtipimu, kad 
jis nuo tos valandos, kai admi
rolas Franco gaus jo kablegra- 
mą, išsiuntinėtą visiems laivy
no bazių vadams, nebeklausys 
Argentinos laivyno vadovybes.

Adm. Franco tuojau atleido iš 
pareigų admirolą Zaratiegui,

į premjerė Indira Gandhi. Brež- 
: nevas 1980 metais būdamas In- 
• dijoj,.pakvietė Indirą Gandhi už- 
i sukti į Maskvą. Ji atskrido tik- 
- tai praėjus porai metų. : 
j Pats Brežnevas nuvyko į aero- 
I dremą. Jis ten buvo ne vienas, 
j bet kartu su visa eile-Sovietų 
Į valdžios pareigūnų. Aerodrome 
| buvo Sovietų Sąjungos premje- 

NEW YORK, N.Y. — Pirma-jras Nikolajus Tichonovas ir už- 
dienį Waldorf Astoria viešbti-, sienio reikalų minisleris Andrej ų 
tyje buvo s
Filipinų prezidentui Ferdinand j važiavo visas karavanas. Kiek- 
Marcos ir jo žmonai Imeldai. | vienas aukštas pareigūnas turė- 

Prezidentas labai nustebo,1 jo savo mašiną, savo šoferį ir 
kai prie jo priėjo pasveikinti po-(asmens sargus.

Aerodrome Indira Gandhi pa-i 
generolas Douglas MacCarthur j sikeitė keliais žodžiais su Brež- 
žmona. Ji buvo žymiai jaunesnė. nevu, o vėliau visi nuvažiavo 
už generolą, bet dabar metų į Kremlių.
našta ir ją spaudžia. Ponia J. I Brežnevas visą laiką norėjo 
MacCarthur pažino Ferdinandą | įtikinti Indirą Gandhį, kad jai^ 
Marcos. Tuo metu jis buvo Fi- reikia pasirašyti draugingumo 
lipinu vyriausybės pareigūnas.

Savo laiku Ferdinand Marcos ’ nepritarė. Iki šiol sutarties ne
gyveno New Yorke, tai dabar \ pasirašė, bet dabar į Maskvą at- 
jam buvo malonu susitikti su 
keliais pažįstamais. Prezidentas 
Marcos yra stropiai saugomas. 
Jį atlydėjo sargai į viešbutį, o 
fenai jau laukė grupė pasiruo
šusių gymėjų.

įsakydamas perduoti visos bazės į 
vadovybę savo pavaduotojui, j 
Yra pagrindo manvti, kad į 
Usuają skris keli laivyno vadai 
maištininkui suimti.

GENEROLO ŽMONA 
SVEIKINO MARCOS

torių Shullz pranešti Izraelio 
vyriausybei, kad planuotų at- > 
šaukti juos iš visų kitų Libano 
vietovių. Izraelio vyriausybė ma
nė, kad jie pajėgs grąžinti 
tvarką, bet įvykiai parodė, kad 
Izraelis yra pavojingai įveltas ir 
libaniečiai juo nepasitiki, sie
kiant .įvesti krašte ramumą
^Prestirientag'. savo įkalboje pa

brėžė^ kad JAV marinai pasi
trauks iš Libano, kai Libano vy 
riausybei jie nebus reikalingi.

Izraelis turėjo progos įsiti- 
<kinli, kad jis neturi jėgų suval
dyti Libaną kovotojų aistrų. Iz
raelis, Gorėdamas padėti liba 
niečiamš>sūsi(varkyti, Bet netu- 
rėdainas jėgų tdi‘ tvarkai įvesti 
tiktai pats sau daugiau paken

tvarką ir atsistoti ant kojų. Tai 
sunkesnes darbas, nes Libane 
aistros dar neatvėso.

Paskutiniai pranešimai sako, 
kad Libano parlamentas praeitą 
naktį vienbalsiai išrinko krašto 
prezidentu nužudyto Bašir Ge- 
majelio vyresnį brolį, kuris į 
politiką nesikišo ir mažai apie 
ją tenusimano.

AUTOMOBILIO STABDŽIAI 
BUVO GERI

kia/;hegu padeda 'libaniečiams
T S-jeretorius- George Shullz pa- 

.. . < .v. . * sikvfetė Izraelio ambasadoriųsurengtas priėmimas < Gromvka. Vėliau is aerodromo j x . ‘.v• i .. ‘ , TZ. , t Valstybės departamenta ir is-•p-zirinn iii i rnrHin^nd vqviqva v’icac karavanas: KlP*r-. t r * ' •
j dėste JAV. nuomonę tuo 'reika

lu. Jdo greičiau Izraelio'vyriau 
sybė atšauks savo jėgas iš Be’ 
ruto ir Libano, tuo bus geriau

i pačiam Izraeliui ir Libano vyT
I riausybei. Libano vyriausyb 
(nepajėgs atstatyti tvarkos, jei- 
I gu JAV marinai, proncūzai i 
italai nepadės.

Prezidentas pareiškė, kad Ča
tilos ir Sabros stovyklose vyku 
sios žudynės sukėlė didžiausią 

’ pasipiktinimą visame pasaulyje
Dalis kaitės krinta ir ant Iz- 

raelie karo vadų, nes jie, nepa
žindami falangislų, leido jiems 
įsiveržti į palestiniečių stovyk-

6

nia Jean F. MacArthur, buvusio

sutartį, bet ji tokiai sutarčiai

važiavo ir dar kartą susitiks su 
Brežnevu.

khris duotų jam teisę suvaldyti
Filipinų prezidentas papasa- Į transporto darbininkas, 

kojo susirinkusiems apie nuo
taikas Filipinuose ir Japonijoje. 
Paskaita buvusi įdomi.

— Prezidentas P«eaganas pra-i, . .. . ... ._ ,r 1 las, dah ju išvežti nczinionio Konsres. paruoši.. ĮSlatym.,;kl|ą da|. s|ovyk|ose i5ŽU(Iyti

MONTE CARLO, Monaco. — 
AutomobHio nelaimėje rugsėjo 
13 dienos naktį sužalotos kuni
gaikštienės Grace automobilio 
stabdžiai buvo geri. Dabar ofi
cialiai atšaukiama žinia, kad 
nelaimė įvyko dėl sugedusių 
stabdžių. Automobilio štabdžuai 
buvo patikrinti, jie buvo geri.

Nustatyta, kad nelaimė įvyko 
dėl širdies smūgio. Ji naktį va
žiavo su savo 17 metų dukteri
mi Stephanie. Pradžioje buvo 
skelbta, kad mergaite jaučiasi 
ge^įi, bet dabar aiškėja, kad ji 
buvo gerokai sutrenkusi nugarą 
r sulaužė vieną slankstelį. 
Skausmai ją kankina ligoninėj.

Sutrenktą kunigaikštiene fca- 
lo tiktai paryčiu, nukritusią A6 

nėdas. Automobilis išvažiavčfiš 
kelio ir krito j pašlaitę.

Du gydytojai tikrino sužets- 
’ąją. Abu priėjo išvados, kad ja 
buvo ištikęs širdies smūgis prieš 
automobilio nelaimę. Ji palai
dota Monk Carlo katedroje.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $121.

ADLAI STEVENSON 
LIKS BE PARTIJOS

CHICAGO, III. — Komentato
riai tvirtina, kad Adlai Steven- 
sonas nevykusiai organizuoja 
savo rinkiminę kampaniją. Jis 
kalbasi su visa eile žmonių, bet 
nepajėgia su jais susitarti. Uni
jų pareigūnai su juo tarėsi, bet 
vien tik pasitarimų neužtenka.

Panašiai gali būti ir su Demo
kratų partijos atsakingais žmo
nėmis. Jis su jais pasitaria, bet 
nieko konkretaus ntsutaria. 
Partijos pareigūnai nori žinoti, 
kiek pinigų Stevenson pajėgs 
pakloti partijai. Partija gali pa
ruošti skelbimus, bet pinigą turi 
kloti kandidatas.

— Atrodo, kad Izraelis yra 
pasiruošęs pasitraukti iš Libano, 
kad nekiltų naujas skandalas.

— Libano ministerių kabine
tas nori, kad Izraelio kariai kuo 
greičiau pasitrauktų iŠ Libano.

— Amerikos marinai bus U 
bane kitą antradienį.

Tuo tarpu gubernatorius J. 
Thompson yra landesnis. Jis tu
ri geresnius ryšius su unijų pa
reigūnais, o Stevensonui tie 
santykiai nevyksta Jrs nori, kad 
kiti jį stumtų partijos vadovy- 
l)ėn, bet jam ir į galvą neateina 
mintis, kad jis pats turi būti 
svarbiausias stūmoklis.

Indira Gandhi atskrido į 
Maskvą, kad galėtų praplės
ti prekybą su Sov. Sąjunga^

WASHINGTON, D.C. — 
dalinę apdraudą prižiūrinti 
misija apskaičiuoja, kad 
Ateinančių metų teks kelti 
ialinę apdraudą. Vieni apskai

čiavimai sako, kad nuo metų 
praduos reikėtų kel’i net 11%, 
bet šitas reikalas dar nėra galu
tinai nustatytas.

Prcz. Reaganas paskyrė pata
rėjus šiam klausimui spręsti, 
bet jie apskaičiavo, kad pagrin- 
lines pakaitas teks daryti tiktai 

1990 metais. Iki to melo pinigi
nius reikalus bus gab’ma tvar
kyti mažomis pakaitomis ar 
/eikiančių nuostatų papildy
mais.

Kita grupė rengiasi lapkričio 
11-12 dienai. Tam laikotarpiui 
reikia nurodyti, kiek teks pakel
ti mokesčiui, kad nereikėtų rū
pintis išmokėjimai. Amerikie
čiai nenori, kad visai |>ūtų iš
tuštintos atsargos, kaip atsitiko 
Švedijoje, ** J ’

ko-
riuo
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Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Dėl' valdžios postų aukštu

LAIKRODIS

0 PAROTAt

PAGRĖBSTAI
Jis visus kelia anksti ryte’ 
Pasako kada valgyt reikia, 
Berniokas, sems ar mergaitė, 
Pavarę jį visi prakeikia.

— į ąį^uręs, vakarus yra Miš- 
saiyggięs Viename !

miškelyję, vad. Jeffer-f
Woods, lįUųvią(į: rengdavo

Wyka&. ngg pp (U^įįais drenų-

Turtingų ant rankos auksinis 
' Išpuoštas brangiais- • akmenėliais, 
Mažo bęrnĮuko dolerinis,

KrngįLant pastatytas, 
Kabo ant sienos ar kaitinės. 
Čia kišenėje įtupdytas. 
Ar vėlesnių laikų rankinis.

kur dabar yxa Bunbankas ir t.t I 
Chįga^ s^rj^ąi aiyįa. Atsirado i 
šįmtąi uąujų prięigkĮSČių.

— Įx|oįdu4 Tėvę. Ęasakok to-l 
liau.

7šytĄją bgikėsi Chi-
pokariniais laikais su

• Bulotą,. sgįėjg pavėsyje 
su mūsų veikėjais ir kalbėjosi ! 
atsikūrusios Lietuvos reikalais.

Raulinaitis p_ąskyre, Raulinaitis 
Kalifornijoh išsiuntė

Iš New Yorko ateinančios ži
nios >ako, kad K. Raulinaitis pa
skyrė Vladą šakalį instorines 
žinia? .skelbiančio žurnalo re- 
dukto ium, b p.neitą savaitę tas 
pat Raulinaitis ne tik Šakalį, 
bet ir Kudirką išsiuntė į Kali
forniją.

Simas Kudirka, nušokęs nuo 
sovietinio žvejų laivo, buvo pa
tekęs į Amerikos teritoriją. Jei
gu jis būtų mokėjęs angliškai 
arba amerikiečių laive būtų bu
vęs bent vienas lietuvis, tai lai
vo jūreivių būtų neišlęidę Ku-_ 
dirkos iš pakrančių sargybų. Pa
krančių sargybos laivo jūrei
viams tiek patiko Kudirka, kai 
jis daužė rusus, atėjusius pasi
rodyti Kudirkai kelią, kaip pa
tekti į žvalgybos laivą.
.. Kudirka buvo išvežtas pasi
mokyti angliškai. Amerikos lie
tuvių turėjo apmokėti ir kelio-- 
ne iš Vladivostoko į Chicagą, 
betn jis pakeliuje ir vėl užkliu
vo. Amerikoje jis paklausė lat
vių, bet ne lietuvių. Jis gavo ge
rokai aukų, nusipirko namą, bet 
iir čia negalėjo atsikratyti kita
taučių, Dabar viską paliko ir iš-

važiavo į Kaliforniją, kur Ma
žeika jam padės dar kartą įsi
kurti.

Raulinaitis, norėdamas gąųri 
kelių savaičių atostogas, buvo 
paskyręs Vladą Šakalį žurnalui 
redaguoti. Jis manė, kad pasa
kojama apie perplaukimą per 
pasienio upę, ir peržingsniavi- 
mas per Somiją, padės istorinę 
medžiagą aptvarkyti ir žurnalą 
redaguoti. Bet vienas straipsnis 

^parodė, kad pasakas pasakoti 
ckįug lengviau, negu rašyti.

? JŪiųlmaitis nutraukė savo ato
stogas ir grįžo prie priprasto 

[;cįąx'bp, o Šakalį jis paluptą į 
Kaliforniją, kad leas nors mokė
tų gerą algą už gerai atliekamą 
darbą. J

’Bųo tarpų Simas Kųdįrka ir 
Vladas šakalys nuėjo dirbti 
bendro darbo su Antanu B. Ma
žeika ir rezoliucijų projektų ra
šytoju Leonardu Valiuku.

Amerikos lietuviai stebisi, ar 
;šięm. dviem drąsiems vyrams 
vertėjo taip toli važiuoti, kad 
įsitrauktų į tokį keistą darbą.

Stebėtojas

DIDJ&I& SKIRTUMAS

Kunigas sekmadienį po P/fcUb * 
važiuodamas keliu pastebėjo laū 
kuose ūkininką, kraunantį^šię-. 
ną į vežimą.

'Priėjęs prie jo, Jis pasbįy- * 
jo:

— Ar tu nežinai, kad Dievas 
sutvėręs pasaulį per šęsįas dįe* 
nas*. sekmąją dieną paskyrė po-1 
ilsiavimui. Kodėl tu tąip nesiek I 
gi? ’ t

— Bet, dvasiškas tėveli, Die
vas buvo užbaigęs savo darbą, < 
o aš----ne...

.SI'lfKAU...-
Sutikau partijoB mągnątą 
Nuo Laisvės S tatųloą įrantų

0 plojau, kol delnai sutiųo — 
Esu tavo partijos narys. 
Lai visi oponentai žino, 
Kad tavo tvirtas užnugaris.

VĖLIAU SUSIPRATO
Motina išmetinėja dukrai:
— Kodėl tu nenori tekėti už 

Kazimiero? Jis gana rimtas vai- 
kina^.

— Ne, mamyte, jis yra laisva
manes, netikėlis ir nenori pripa
žinti, kad yra pragaras.

— Nesijaudink dukrelę! Kaip 
apsivedęs pagyvens su tavim, tai 
pradės tikėti ir į pragarą.

'ii- *

— Sveikas, Mikuti.
— Jau sveikas, 0 kaig, tu ?

B — žinai, Maik:, man atėjo 
‘' minus jigalvą pakalbėti apįę ia-

= — Kokią isiofiją ? Isloriją yra 
FdąUjg, bet- apie ką tu nori man 
rpąp^akoti?
į. — štai.tokia^istorija: skpk& ^a- 
įbar skirturuas. tarp senųjų lai-

įdžiuį, prię^ąrinĮais Kę- 
įlu^gį buvo dicįęąii
|negu dabar. Aisįiu^yi, ksG sp-
|-2iąlį|įąi susįkirito
i tais Wabansia gatvėje buvusio
je salink ėję. Būvo dideliu susi-
I rinkimas, sušauk tas diskusijoms. Lietuviai tada gausiai rėmė Lie- 

T-ema buvo: Komunizmas ir so
cializmas. Diskusijų metu pub- 

su linksmu veidu bezdžioninis. l&a taip įsikarščiavo, kad kone

Atlydėjau prie durų plačių — 
Vairiikais, lozungais papuoštų; 
Vėl būrys laukia brangių syečių 
Iš biurokratų postų ąukšUh

Salė kruopščiai išdękoruųta — 
Net galva svaigsta nuo gėlelių. 
Ir vizitinės išrikiuota
Ant puošnių stalų tarp -žvakelių

Ir aš maloųurną tiugėjąuį: 
Dama pasodino prie stalo. 
Mat, penktūkstąntįnę mokėjau 
Lėkštei partijos idealo...

Už lėkštę ir kanopą pliką 
Penktūkstantinę atiduodu, 
Tą paskutinįjį skatiką 
Gautą iš welfare aruodų. ..

Ex-Mohikanas\ - 
Nuo Pacifik’o krantų

INFORMACIJOS BIURE
Įėjusi Į informacijos biurą 

Katriutė jausmingai pradeda:
— Galbūt, galėtumėt man pa

gelbėti. Reikalas liečia mano su- 
žadėtinį ir...

— Mielai, panelyte, kalbėki
te!

— Taigi... jo vardas yra Fri- 
cas, yra didelis, šviesiaplaukis, 
turi juodą apgamą kairėje paža
stėje...’’

— O kur jis gyvena?
- Atsidūsėjusi, Katriutė sako:

— Kaip tik tai norėjau per 
jus sužinoti! —

* * *
NETIESIOGINIAI MOKES

ČIAI

Profesorius prašo paaiškinti 
'plačiau:

— Kaip tai suprasti?
— Šuo pals mokesčių nemo

ka.
— Studentas atsako:

Jei visi laikrodžiai sustotų, 
Pasauyje kiltų chaosas, 

^Turtuoliai išeitų iš proto, 
pražiltų tuoj kiekvienas bosas.

7 TURI SKUBINTIS
taip— Sūneli, kas matė, kad 

•kaitytų knygą! Juk tu apleidi 
po keletą puslapių!

— Bet. matyte, tai yra kny- 
:ga apie šnipus ir aš 
kaip galima, greičiau 
gauti!

_ — Bėda be dantų, 
suėda.

Kaista, būtybės mes gudriausios 
3u nauja ar sena sermėga. 
riSūrim laikrodį* ir klausom,
Ir tikai bėgam, bėgam, bėgam.

norėčiau 
juos pa-

c žmogų

Profesorius kreipiasi Į stu
dentus:

— Duokite man netiesioginio 
mokesčio pavyzdį.
^Vienas studentas sako:

— Šuns mokestis, pone profe
soriau !

bran-

(Dzūku patarlė)
* * *

BRAZILŲ KAVA
— Nuostabi tavo kava, 

gieji!
— Aišku! Juk mano vyras ją 

parvežė iš Brazilijos.
— Stebėtina! Ir ji dar visiš

kai karšta!...

Tad mieli ponai ir draugai. 
Mes tapom laikrodžio vergai.

į Bizūnas
* ♦ *

AUSIMIS NEPRIGIRDI
— Kaip sugyveni su savo uoš

viene, Petrai?--— noiėjo sužinoti 
jį susitikęs draugas Povilas.

— Puikiausiai. Tai siela, ne 
žmogus! Ji truputį tik neprigir
di, kiek apkurto.

— Turi jai garsiai šaukti!
— Nieko negelbsti. įsivaiz

duok, vakar degantis prosas jai 
nukrito ant kojos ir ji negir
dėjo!

i prie muštynių' buvo prieita. 
į Karštas komuifistas . Benekaitis 
į suorganizavo savo rėmėjų dau- 
i, gumą. Vieni šaukė ura komu- 
jistai, o kiti baubė. Komunistas 
"pagriebė. Lietuvos vėliavą ir mi

nėte. Pasipiktinęs, lietuvis grie
bė vėlįavą, o,komunistas grie
bė už vėliavos ir perlaužė kotą 
per pusę. Pų apsištuin(b’mū

I piktų žodžių, sociafisiai atsinie- 
l ė nuo komunistų, taip' pat bu- 
I vusių socialistų.
r — O kurioje pusėje buvo di

lesnė persvara, Tėve?
— Komunistų mažuma nuėjo 

{ pas “Vilnį!’, o socialistai.— savo 
i :eliu. Tais laikais Northsaidė 
,)uvo seniausias lietuvių gyve-

• namas rajonas. Buvo Šv. Mykolo 
parapijos bažnyčia, . Rytinės

^žvaigždės, Humboldt Parko Lie
, »luvių Polil. klubas, 2 SLA kuo

pos, “Pirmyn” choras,-kelios ka
’tahkų organizacijos, Sav rpinė 
•Draugija, Liet, Siuvėjų \urijo< 
skyrius, Vaikų “Bijūnėlis”, le- 
tuvių kalbos mokykla dr 
Montvido vedama), Draugijų 

7Susivienijimas ir VU Paulina 
tgatvėje buvo lietuvių knygynas, 
kur socialistai rengdavo sav< 
susirinkimus. Rg kelių metų 
jelikp tiktai Humboldt Parko 
Politinis Lietuviu- klubas, kuli?

♦ ■ '-A f T

.savo susirinkimus šaukdavo Al- 
unira salėje, 3(100 North Avc 
t Dr. A Monlvidas buvo lietuvių 

)rganizacijų “spiritgsr rųovens”. 
Pastaruoju. lUetuuJdubas jr pa 
skailėhų suremįdjiro: hęi šiaip 
Iraųgi^ų pębūvių.
“ Alę, kad tu, Tėyę^ ų; atsi

meni kas vyko senais įpiltais.
* — Kai j) nea įsiminsi! Dabąr 
Northsaidėje, seniausiame lietų 
vių rajone, neliko nė yieąp lįe-

>tui5o, nė lėnko, ne norvego ar 
-švedą Lotynai nusiaubė senųjų 
’ateivių centrus. Lenkai ir savo 
apdaužytą Kosciuškos paminkle 
išsivežė.

— O. kaip buvo su ketais lią- 
xiylu centrais?

— Rųvo.taip: Br'nlįepptlas ji 
Town rtf Lake buvo taip pat se
nesni .jf lietuvių gyvenami rają- 

•n;u. Marquelte Rarko tada dar

luvą, nesigailėjo aukų ir pąlrio 
lines paramos. Dabar tas kalne
lis likęs be didingų medžių. Sa 
ko, kad medžiai išdžiūvo nuo | 
triukšmingųJ komunistų “pra71 
kalbų”. Kartą kalbėjo a.a. dr; j 
Dundulis, agituodamas rašytis 
prie komunistų. Taip pat “pra- 
kąlbą-’ sakę K. Jamontas, užve
dęs bylą prieš “Naujienas”. Jis 
kąįbėjp angliškai visą valandą. 
Jo kalbos klausėsi ir jo advo
katai. Kai. jis baigė savo kalbą, 
ai advokatas pasakė, kad tik

du žodžius tčsupratęs: “Naujie 5 
no$” ir “Grigaitis”.

— Tu, Tėve, mane apšvietei, 
Aš neturėjau jokio supratimo 
epie tokią tavo istoriją.

— Gal ir istorija, bet yra tieT- 
a, neperdėta- tiesa. Tik, deja, 
le viską aš galėjau tau išpasa- 
Koli. Gal kita proga.

— Dėkui, Tėve, ir lik sveikas.
— Iki pasiveizėjimo, Maiki?

AMŽINAS KALĖJIMAS
Ji: — Ar žinai, kokia šiandien 

, diena?
Jis: — Ketvirtadienis.
Ji:—Šiandien suėjo lygiai de

šimt metų, kai mudu- susituokė
me.

. Jis (atsidusęs): — Kad būčiau 
’gavęs dešimt metų, kalėjimo, 
šiandien jau būčiau laisvas.

KAM GERIAU TIKTŲ

Vienoje sanatorijoje ligonis 
skundžiasi gydytojui:

3 — Pohas daktare, jau antra 
naktis, kai aš negaliu miegoti. 
Prie lango kožkokš šuo staugia 

; be- pertraukos.
i — Na tą lengai pataisysime. 
lAš jums duosiu vakare bromo 
jirjūf galėsite užmigtt
* — Atsiprašau tamstoj ar ne 
’ geriau būtų duoti bromo tarp 
i spnlui?...
b • *> * ♦

KNYGŲ KRAUTUVĖJE

— Gal tamsta turite kokią 
nęrs knygą, kuri paskatintų Ije- 
liavirną9

, Ar norite įteikti
• nors jaunuoliui, savo sūneUūi? 
’—paklausė pardavėjas.

— Ne, tokią knygą aš norė-
nebuvo Kur dabar yna sescliy [ čiau įteikti savo uošvei. 
Kazimieriečiu vienuolynas, buvo 
tiktai laukai. Laukai buvo ir teii. | — Teisybė už saulę šviesesnė.

Siuntė dukreles į Kremliaus rojų, 
Kadr pripažintų jų, o ne mūs’!
Įkeistų žemę brohų.ąrtoju
Už veltui gautus vyno stiklus...
* * * ‘ ' V - v ’ - 7 T *

Nenuklysk, nepakliūk tik, dukrele,
Po Petronio drungnais kailiniais.
Neskraidysi tu daugiau kaip paukštelė
Tais ląiymsiąis pasaulio keliais. ' .

Už jūrelių, už mąręlių
Nusnigo, nulijo ,
su “rodinos” Petronėliu
Bekalbant, bešnekant.
* ♦ ’ ' - . ■ * . ■ " . T-

Kooperuoja paukščiąi,
Urviniai žvėriukai, ’ *
Tik nekooperuoja

■ Mūs’ polit-vadukai...

K: Isverstskūris 
(Turįs kontorą prie visuomeninių 

reikaįiį štabo.)

2 — Naujienos, Chic . September 22, 1982
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JUOZAS KAR1BITAS

PORĄ KONTINENTŲ APLANKIUS
(Tęsiny..) J.

Tunisijcs pietuose 
Berberų kaimai

Tas Berberų kaimas nepasa
kyčiau kad kurortinis, bei įdo
mus lankyti tuo- atžvilgiu, kad 
besidominčiam gąm*os kūri
niais, ten galima rasti natūra
lių net uolienos ‘^piliakalnių”, 
gigantiškų kapinynų ir kitokios 
retos, vaizdingos aplinkos. Prie 
kalno' tyruose pastatytas kaiyi.- 
bs, kurį pamačius sunku įsi
vaizduoti, kad čia galėtų žmo
nės gyventi. Jame vietovė var 
du Matnąata, žavingais grublė
tais kalnais, o Urpe jų iš.ruškę 
oazių medžiai, liekni lyg išba
dėję vaikai.^ Tarpe tų kalnų, 
tarpe tų uolenuį č*a dar artojas 
su .asiliuku aria raudoną ž:mę. 
Dešinėj stovi dideliais kuorais 
dvi piramidės. Jų raudona spal- 
pa, vėjo pakeista, pasidariusi 
pilka. Toliau į pietus vietovė 
Matmata ir labai nepaprastai 
gamtos išgražintas Ksars. Prie 
gamtos kūrinio dar pridėta 
žmogaus rankos ir architektų 
galva, tai gavosi fantastiškas 
kūrinys. Jis neaprašomaš ir ne
įsivaizduojamas. Reikia tik pa
matyti.

Ant to gamtos palikto pasta 
to, pačiame viršuje, baltų rąstų 
su kiek-pilkais rudais pagražini- 
maj&- Kaimo /pastatai plukti, iš 
molio.rJie Stovi išvien. be jokių 
daržų or darželių^ net jokio me
delio jame nėra. Pilka ir ruda 
aplinka ir namai.’ Na,..ir Sacha
ra, kur klajokliai pasistato pala
pines, p smėlis užneša, jų pėdas. 
Gražūš:tie smėlio kalnai, bet la 
bai pavojingi, čia matėm ir upe
liūkštį, kuriame ilgakakliai gy
vuliai subridę malšino troškulį.

’ Tai tiek prabėgomis; apie. Tu- 
nd^jos kraštą, kuris labai tur
tinga gamtos vaizdais bei Tvė-

kurioje lietuviai randa malonų 
prieglobstį ir šiitą lietuvišką žo
dį bei patarimą.

Neretai prel. Antanas Jonušas 
savo lengva mašinėle apvežioja 
ir aprodo, kas Romoje matyti- 
na. Geresnio gido kaip jis ne
gali būti. Jis čia labai ilgai gy
vena ir Romą bei jos apylinkes 
gerai pažįsta. t #,

Tiesa, kad Kolegija, kurią ne
perseniai aplankė pop. Jonas 
Paulius II, aptarnaujama vokiš-. 
kų vienuolių ir lietuviškai čia 
niekas nekalba, bet už tai visi 
dvasiškiui ten labai midi ir vis? 
ką atpildo: Galėtų būti bent v’e- 
na lietuviškai kalbanti vienuolė.

Visi keliai veda į Romą: tokie 
užrašai mane pasitiko, iš lėktu
vo išlipus Romos aerodrome. Ir 
tai keliolika kalbų. Gaila, kad 
lietuviško-parašo nebuvo. Taigi, 
ir mane čia tie keliai atvedė. Si
rijos lėktuve buvo nepaprastai 
geras aptarnavimas. Išlipti Aiži- ■ 
re neleido, nėrs ilgokai teko pa
laukti.

Romoje teko tik protarpiais 
buvoti. Vis važinėjau po Italijos 
gražius miestus. Jai į Vener ą, 
tai į Florenciją bei Palermo. 
Per tas keliones teko prarasti 
foto aparatą ir batus. Na, ir va
gia tie italai. Nežiūrint, kaip 
besisaugai. Bet tas menknieki; 
prieš tai, ką pasakojo vieni ame
rikiečiai iš Santa Barbaros.

Žmogus gimęs Italijoje ir iki 
pensininko .dienų sulaukęs, joje 
nebuvęs. Tėvai, emigruodami iš 
Italijos^ jį išvežė tik penkių me
tukų. Dabar, išėjęs į pensiją, su
galvojo aplankyti savo gimtinę 
ir dar ten esamus gimines. Taip 
nuvyko, susitiko ir buvo paten
kinti. Išsinuomavo automobilį ir 
sumanė plačiau pavažinėti. Jie 
daug kur-važinėjo. Kai nuvyko, 
į' Neapolį ir sustoja pasižiūrėti 
į planą/. kųpi^kai^važiŲoti,

TRAKU MIESTELIO CENTRAS

kitokio aprūpinimo, kurį gauna.', 
lygiai su vietiniais, nei namuo-’l 
se diibdami. Gi socialinė api ū-'Z 
pinimas vak. Vokietijoje yra už-, 
tektinaį aukštas. .

Šiaip Bonua bene norėtu pir
miausia atsikratyti turkais, ku
rie nepriklauso Europos Ben
druomenei ir kūne vokiečiams 
yra svetimi savo religija, > tra
dicijomis ir pan. Kaip nepriklau 
sančius Europos Bendruomenei,

bitšr;kraštąš, iior^ alintas visokių 
okupaciją ir visokių perėjūnų.

f Kai aplankęs keletą vietovių 
po dešimties dienų vėl grįžau į 
sostinę, buvau kiek pavargęs ir 
įspūdžių apsvaigintas. .Gerai; 
kad bent antrą karta Tunisą 
lankydamas, arčiau pažinau jų 
kraštą ir aplankiau vietoves, 
kurias Įikfai‘^yerLĮ įbuvp lankyti;

Į Amžinąjį Miestą — Romą

Sirijos\ lėktuvas, "kuris skren
da pėr Alžirą, nųtepdys; mus; 
Romoje, j kurią skrendu bsne 
jau. ketvirtą kartą. Italija it Ro
ma turistu išvažinėta, spaudos 
žmoniū" aprašyta,’ kad apie ją 
rašyti gal nebebūtų ir kas. Už 
tai gal tik kiek prabėgomis apie 
ten esančią Lietuvių Kolegiją,

linį langą. Juos , apnešė stiklais. Į- 
Raišiai 'pėrsigando, o vagys pa
sigriebė. ant užpakalinės sėdy
nes buvusį lagaminėlį, sėdo ant 
netoli laukiančio motociklo ir 
nudūmė, kad net nespėjo pama- 

. tyti kaip tie vagys atrodė.
Žmona pasakoja, kad labai 

persigandusi ir pradėjusi nesa- 
vū. balsu” rekti. ;Kaš .iš to ? Viską 
nunešė — pasus, čekius, dalį pi< 
nigų ir, visokias vizų korteles? 
Štai tau ir pasivažinėjimas po 
gražią Italiją. ' ' ; .

Buvę daug vargo ir bėdų. Su
gadino nuotaiką, ir pritefnpė 
4?ug nervų, iki viską susitvar
kė. Bet, žinoma,, čekius sustab
dė, pasus gavo, vizą sulaikė, bet 
pinigų nebėra,' o ir • baimės ir 
nemalonumų niekados nepa-

miršlamų.
Žinoma, man nebuvo jokia 

nauijena, nes jau iš anksčiau 
žinojau tokius staigius langų 
daužymo triukus. Net ir lietu
viams tai yra atsitikę. Taigi, ge
ras įspėjimas visiems, kr d Įva
žiavus Į Italiją, reikia būti labai 
atsargiems. Italija gr-ži, verta 
lankyti, bet reikia nepamiršti, 
kad tai Mafijos kraštas: Ta gi, 
visą pasaulį baigiu apvažiuoti, 
niekur ir niekas neapvogė, o ir 
Italiją jau ketvirtas kartas lan
kau, bet dabar pasitaikė.

žinoma, aparatas jau kitas 
reikalas, bet pavogti batus iš 
užrakinto lagamino, ir jau ge
rokai padėvėtus nuostabu, 
nes Italijoje batai Jgerc^ar^gi- 
gesni. Kai kur galiijįg' puikink' 
odinius batus pirkti^t-ikl^ -1^ 
dolerių. . .

Kai grįžau po .mėnesio j na
mus, pasakiau sau, kad. visur 
labai malonu ir Imagui, bet na
muose — GERIĄUSIA.

(Pabaiga)

Biednam ir vabalas i

VAKARŲ VOKIETIJA GINASI 
NUO SVETIMŠALIU ANTPLŪDŽIO

Kaip kaikuriuose kituose Eu-į tus. Gi dėl kurių nors priežasčių' 
ropos kraštuose, taip ir vak. Vo- ( atstatyti nuo emigracijos pasili 
kietroje susidarė daug svetim
šalių. šiuo metu jų yra apie 5- 
ki milijonai.

Svetimšalių atsiradimas prasi
dėjo pasaulinio karo metu, kada 
Trečiasis Reichas iš savo oku
puotu kraštų prigabeno jų į dar
bus. Be to, vis daugiau irstant 
rytų frontui, bei slenkant raudo
nai armijai į vakarus, masės gy 
ventojų, matę viską, bėgo nuo 
pastarosios irgi ta pačia krypti
mi, bet bėgo kaip galima toliau. 
Ypač bėgo nuo jos okupacijoje- 
jau gyvenę. Tokių pabėgėlių at- 
sirad(>>if -Vokietijoje ir -pirmiau 
sįa va^rięcių aliantų 
teise sri^rsė. ' ’ \ '■ m 
\ Karui pasibaigus dalis jų #rbd 
patys- grįžo į savo gimtuosius 
kraštus, arba buvo grąžinti 
varta. Bet pasilik#' jų ir Voki--' 
itijoje. Iš- čia vėliau išeimigravo' 
.luokietiją, į Kanadą ir į kitus

ko ir toliau joje. IRO likviduo
jantis čia jie buvo įjungti į vo
kiečių ūkį lygiomis teisėmis su 
vietos gyventojais ir pavadinti’ 
benamiais bei be valstybės. Kai 
kurie iš jų išprašė jau vietos 
pilietybę ir turi teisę dalyvauti 
net politiniame gyvenime. * 

Vienaip ar kitiap iš komunis
tinių kraštų visą laiką atvykda-' 
vo bei dar atvyksta vis naujų 
ir kartais net didokais būriais, 
kaip, pvz., iš Vietnamo ir Kam-, 
bodės.

Prie šių visų svetimšalių vak. 
Vokietija kažkaip apsiprato ir 
ddielių aimanavimų dėl jų ne-! 
daro. Didžiausią problemą vai-Į 
stybei sudaro į darbus atvykę ir 
politinės globos ’ieškantieji sve. 
iimšaliai. i

l darbus buvo įleidžiami nuo' 
1960 m., kada trūko dar savo jė- 

. gų. Kartais per metus jų atvyk- 
totimus nekomunistinius kraš- .davo po..kelis , šimtus tūkstan-

čių. Atvykdavo bei dar atvyyk- 
sta ne vien iš Europos Bendruo
menės kraštu, bet ir iš kitų, o 
ypač Turkijos. Pabuvoję čia jie 
atgabena ir savo šeimas, kurios 
yra gana gausios. Be to, jų skai- 

t čius kasmet daugėjo ir naujagi- 
1 mniais. Iš visų gimimų vak. Vo
kietijoje jie sudalo virs trisde
šimt nuošimčių.

Tautybėmis pvmią vietą uži- 
' ma turkai — virš pusantro mili

jono, antrą — jugoslavai, trečią ji galėtų ir priversti juos arba 
— įtalai Kiti po mažiau. e grįžti atgal, arba integruoti, bet

Apsigyvenę šitie svetimšaliui apie tokias priemones neteko 
pirmiausia didžiuose miestuo- nugirsti nei jokios 
kaip, pvz., Berlynas, FrankfurJ 
tas, Hamburgas, Miunhenas, 
Stuttgartas. Berlyne jų yra apie 
233 tūkstančiai, Miunchene apie 

! 216 tūkst. ir t.t. i
Ats;radus krašte bedarbei bei. 
nuolat jai didėjant, 1973 m. yra! 
uždrausta be atitinkamo leidimo

i naujai atvykusius priėminėti į 
Į darbus. Bet pasitaiko šio uždraa 

w dimo apėjimų.
Nors vokiečiai ir yra kantrūs, 

! bet prieš šituos svetimšalius pra 
j dėjo jau urgsti. Priežasčių daug. 
'.Iš visų jų bene svarbiausia yra 

, ir gyvenamų patalpų 
i didelis trūkumas.
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2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 525-2787,

Aleksas Ambrose,
■ i.‘f ■ : { ?

i , CHICAGO? LIETUVIŲ ISTORIJOS
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paruošė, ‘sutvarkė ir išspausdino geriausią
Chicago^1 lietuvių istoriją

(1869 į-1959 metai), f
. . - 664 pšl.; vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
' Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

UŽuomi- 
nos. Visais atvejais ji yra už iš
sprendimą šio klausimo kiek ga
lima žmoniškiau. »

w

Iš visų svetimšalių nuostolin^ 
giausi valstybei yra jieškantieji 
politinės globos. Kadangi vietos- 
konstitucija garantuoja tokią 
teisę, tai, priedanga jos, visą lai 
ką iš kaikurių pietinių kraštų 
atvyksta masės ir į darbus? Kai 
kuriais metais jų atvyksta šim
tai tūkstančių. Kadangi savo at
vykimą remia persekiojimu po
litiniai, tai teisė į azilį buvo nu
statinėjama kiekvienam indivi
dualiai. Bet patenkintų būdavo

I apie dešimt procentų. Atmestie-
šiuo metu bedarbių skaičius jį galėjo skųstos toliau. Todėl 

vak. Vokietijoje artinasi prie klausimo išsprendimas kartais 
dviejų milijonų ir nesimato grei- užsitęsdavo net iki aštuonių me
to pagerėjimo. į tų. Per tą laiką jų išlaikymas

Kas liečia gyvenamas patai- kainuodavo valstybei milžmiš- 
pas, tai vakarų Vokietija bene kas sumas. Bet šiemet' Bonna 
bus vienintelis kraštas pasauy- priėmė įstatymą, pagal kurį pri 

iaJ je, kuriame jų taip trūksta. Ši- * pažinimas ar atmetimas teisės į 
taip yra pirmiausia dėl didelio politinę globą turės būti issprę- 
antplūdžio svetimšalių, savųjų. gtas per metus,Aiškūs beteisiai į 
tautiečių, kurių apie keliolika tokią globą, arba *per buvimą 
milionų atbėgo į čia nuo komu- čia ,padarę nusikaltimus, turės 
nizmo ir dėl nesibaigiančios re-, tuojau išvykti iš krašto ir pan. 
patriacijos jų iš komunistinių' J, Kairys
kraštų. J —U---------------

Vyriausybė daro kad su-\ — Prie Waldorf Astoria vieš' 
laikius naują antplūdį, neišski- bučio susirinko filipiniečiai, ku
riant net čia esančių šeimų riė: skundėsi, kad prezidentas 
narių, ir kad paskatinus juos grį Marcoš. laužo pagrindines teises, 
žimui atgal. Pirmiau pas esan-, 

’J čius tėvus ■ galėdavo įvažiuoti’ 
1 vaikai iki 16 m. amžiaus- Nuo t 

dabar teįleidžiami tik iki 6 m.j 
Grįstantiems žadama ’ išmokė- ’ 
ti jų padarytos įmokos į aprū-1 
pinimą senatvėje bei į valstybės j 
premijuotą taupymą įmokėtus 
pinigus ir kt, Bet iš šiuo metuj 
apklaustųjų tesutinka grįžti tik’ 
keli nuošimčiai. Nuo grįžimo 
neatsisako ir daugiau, bet dar į 
nėra apsisprendę dėl laiko. Da-; 
lis jų bene galvoja pasilikti vi
sai, nes, atrodo, namuose nieko 
gero nesitiki. Be to, čia ir nedirb 
darni gali geriau pragyventi iš 
bedarbysės gaunamų pinigų bei
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Kaina 825. Kieti viridiri.

’ Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
k 50 metų studijavęs, kaip

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

• LITERATŪRA, Hetuvfą literatūros, meno . Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesehstą, Vine® 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankoj 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. KaJuboj, A. Rūkitelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

'♦ DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojoj Ir ts-®* 
tinip šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 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 knyga 
parduodama tik už 82. 1

• LIETŪVBKASLS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalansfa 
įdomiai parašyta ztudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės B 
Labguvos apskričių duomenimis. 'Aprašymai {domūs kiekvienam 
BetuvfuL Leidinys flinatruotaa nnotraukomU, pabaigoje duodama 
vltovardžfų pa vadinimą! fr Jų vertini*! | vokleŠų kalbą. Laba! 
nanffingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lemėhpht Kaina M

>■ KĄ EAUMK EKME, rašytojoj Petronėlės Orintaltės atri- 
mlnimal ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga tari 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik U. «

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesttpn*- 
ta Ir klaidingai interpretuojamas gyvenimą ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po#- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

Koyfoi gAunamoi Naujienoje, 17TS So. H*M®3 St* Oite*#*, 
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Niekas,juo labiau aš, “ n ėdi r do, 
Tavęs, Pronskau”, .Tau dar gy
vam esant. Priešingai, kiek tai 
liečia mane, noriu išsaugoti Ta
vo gerą vardą ir darbą, bendra
darbiaujant - su anuo Vir. Ma

žosios Lietuvos Gelbėjimo Ko- 
mitetu, kurio tikrini narių gar
bė ir autoritetas man vistiek rū
pėjo ir teberūpi pirmoje ei-

nebus. Negalima leisti žmonėms mirti iš bado 'turtin- 
giausiame krašte. Badas ir nedarbas žmones stumia Į 
maištą... Aš to nedarysiu. Socialinę apdraudą reikia 
plėsti ir gerinti; naikinti jos negalima...

Prez. Eisenhoweris apramino visus respublikonus 
konservatorius, tuo tarpu Švedijos konservatoriai iš jo 
nepasimokė. Olof Palme jiems išdėstė gerą pamoką. Šve
dijos konservatoriai Falldiną tuojau atleido iš partijos 
vado pareigų. Naujų partijos vadu jie pasirinko Ulf Adel- 
sohną. Falldin, prakišęs rinkimus, išvažiuoja ilgoms atos
togoms, o kai grįš, tai padės Adelsohnui.

Švedijos rinkiminiai balsai oficialiai dar nesuskai
čiuoti. Palme turi savo žinioje elektroninę sistemą, kuri 
jam padeda rinkiminius duomenis greičiau patirti. So
cialdemokratai buvo gavę 46

konservatoriaus Falldino vyriausybės darbus h* kritikavo 
kiekvieną kreivą konservatorių ir su jais susidėjusių libe
ralų koalicinės vyriausybės žingsnį. Jis nesikotiojo. bet 
nurodinėjo daromas klaidas. į

Konservatorius Falldin per porą dešimtmečių šaukė, 
kad socialinė apdrauda yra pavojingas dalykas. Jis tvir
tino, kad labai dideli valstybės mokesčiai skriaudžia veik
lesnius, gabesnius ir enefgingesnius, atima iš jų teisėtai 
uždirbtas sumas, ir dalina dirbti nenorintiems ar nesu 
gebantiems žmonėms. Konservatorius Falldin nenorėjo 
socialinės apdraudos, o per 6 metus gerokai apardė socia
linės apdraudos sistemą. Svarbiausia — per šešerius mė-1

(Tęsinys)

Jeigu J. Pronskui ar net tr to
liau A. BUūdakioi neužtektų 
mano teigimų, tai gal jie pasi
klaus Jono Vanagaičio, ambi
cingo ir patriot, mažliet. taip pat 
motomo toj jklaidingančioj nuo- 

,traukoje komiteto sudėtyje, pa
reiškimu Jurgėlos išleistoje kny 
goję apie Dariaus ir. Girėno tra
gišką žuvimą ^Sparnuoti Lietu
viai”, kurioje »(psl. 347) : Jdnaš 
Vanagaitis, riėda ‘ (1933)' buvęs 
XXitb‘šfos -šatflhį ^Klaipėdos kra-' 
■što rinktinės pirmininkas taip, 
■terpe kito "ko/ ško: “...kapitonas 
Darius mums — Klaipėdos šaū-

Prezidentas Aleksandras Stulginskis mirė 1&6Ū įlietu 
rugsėjo 22 dieną pavergtoje Lietuvoje. Rusai įį laike 

Sibire, p:ie «unkiau‘sių darbų.

siog paskelbė, kad socialines apdraudos įždas tuščias Jr 
kad reikalingas naujas parlamentas jas virai panadkinti.

Olof Palmei to tiktai ir tereikėjo. Patys konservą 
riai davė jam geriausią argumentą Į rankas. Palme save 
kalbose citavo Falldino žodžius, jo pasisakymus prieš 
socialinę apdraudą ir per šešerius metusi socialinės ap
draudos fondo ištuštinimą. Olof Palme -paskelbė jo vy
riausybės socialinės apdraudos fonde'paliktas sumas; nu- 
rodė, kaip kiekvienais metais tie fondai mažėjo, kol galų 
-ale pats Falldin pa'skelbė, kad jie'eina prie bankroto. 
Palme taip pat pacitavo konservatorių vado pareiškimus 
tpie tą fondą, kai jis dar nebuvo priėję's prie valdžios. 
Palme nurodė, kas reikėjo padaryti, kad' to fondo ne- 
štuštinti.

Užteko Olof Palmei nurodyti prie ko nuvedė konser
vatorių vyriausybė socialinės apdraudos fondus, kad pri
verstų gyventojus susirūpinti ;savo reikalais ir neleistų 
panaikinti kraštui ir gyventojams fėikalingų reformų.

Rinkiminės kampanijos metų jis priminė socialinę 
apdraudą Amerikoje. Sąvo laiku Amerikos respublikonai 
buvo priešingi socialinei apdraudai, bet prez. Rooseveltas, 
pasisavinęs.' Amerikos socialistų programos dali, .ųvedė 
krašte socialinę 7apdržudą..‘ Ji nebuvo pilna, hebėapėmė, 
visų ‘ dirbančiųjų, bet kiekvienais metais ’vis Įtraukdavo" 
i socialinės apdraudos sistemą vis daūgiaū'dirbanSųjų.

Kada gen. Dwight D. Eisenhower buvo krašto pre
zidentu, tai vienas Įtakingas respublikonas partinio pasi
tarimo metu, paklailsė naujai išrinktą prezidentą, kada 
jis iirisis 'žingsnių 'prieš. Robsevelto Įvestą Socialinę ap- 
dfaūdą. .

—- O ką? Jūs manote, kad aš siųsčiau korėivius prieš 
badaujančius ir darbo neturinčius veteranus, kaip prez. 
Hoovęrio laikais buvo padaryta? — paklausė gen. Ėisen-

Na, šia proga, -gal trumpas at
sakymas tam A. Bliūdakiui., ku
ris man- daro lyg ir priekaištą, 
kad esą pagal L. E. duomenis 
VI. Bakūnas 'Klaipėdos suhaii- 
mometu buvęs* 14 jtnetii am
žiaus.' Tai - tiesa. . Galiu prie to 
dar pridėti, kad tuo laiku buvau 
Šakiu žiburio gimnazijoje.’Bliū- 
dakis toliau postringauja, kad: 
“...Benedikto Babrausko straips
nis (apie J. Prortskų. V. B.) en
ciklopedijoje nenurodo, kiek šū
vių Pronskus paleido į prancū
zus, betgi, tas ^atrodo, neturėtų

nes, skaitant 4923 metais spau
dą arba vėliau, jam į vyrą su
brendus. vartant pageltusius 
spaudos puslapius ir ieškant gar- 
bingo veterano nueito didžiojo 
kelio nųpelnų”. ,

Kai dėl Pronskaus šūviu j 
prancūzus, tai dėl to esu beveik 

i tikras, kad Pfanskus ne tik ne
paleido nei vieno šūvio į pran
cūzus Klaipėdoje (1923 m.), bet, 
turbūt, net ir šautuvo savo ran
kose neturėjo. Kai dėl A. Bliu- 
dakio užuominų, kad aš tuo sU-į 
kilimo Klaipėdoje 1923 m. metu 
tebuvau yos 14 metų amžiaus ir 
dėlto vartant vėliau pageltusius

snaudos pastiptas fr tai ipeutrė- 
tą mane vesti į "abejonės,Jt» no
rėčiau A. Bliūdakio paklausti, 
kiek metų amžiaus prieš 300 
metų buvo gerbiamas A. Bliū- 
dakio veteranas- J. Prbnskus, da
bar rašąs net aptei W3(X) metų 
Kryžiaus Karą Prieš Lietu- 
vlus^

Manau, kad šiuo reikalu {tos 
ginčytinos Vyr. Mažosios Lietu- 
Vos Gelbėjimo Komiteto nuo
traukos iš 1923 m.) prirašyta lą- 

I bai daug, gal ir perdaug.... nors 
j ir neveltui (taip manau), nes 
net ir dabar ta nuotrauka dar te- 
beklaidina tu laikų istoriją ir 
menkina ano Komiteto narių 
garbę ir nuopelnus (būtent; š. 
m. kovo mėn.26 d. “Draugo” lai
doj Jono Miškinio stra’psnio“Ma 
zonos Lietuvos Herojai“ įdėta ta 
pat — klaidinanti — komiteto 
nuotrauka, su dar labiau suvel- 

; tu paaiškinimu, kad “..Įsėdi iš 
kairės į dešinę iždininkas V. 
Šaudiiiskis, Jurgis Lėbartas — 
vicepirnhninkas; Martynas Jan
kus—pin, ir J. Vanagaitis— sek
retorius. Nežinau, kas tokį anos 
nuotraukos paaiškinimą “Drau
gui” galėjo duoti, bet tikrai, tai 
nieko'apie to komiteto sudėtį 
nenušimanantis, labai gerų no
rų, asmuo. Mat, V. šaulinskis 
kis niekada nebuvo to komiteto 
iždininkas {jis buvo — sekreto
rius), o Jonas,Vanagaitis nieka
da nebuvo to komiteto nariu ir 
savaime aiškių ngalėjo būti jo 
sekertorium. Ir šia “Draugo” 
proga nei žodžiu neužsiminta, 
kad toje nuotraukoje trūksta 
dviejų* ( pagrindinių komiteto 
narių: Jurgio įStrėkio — vice- 
pirmininko ir k-to reikalų yedė- 

;.jb Jųrgfio "Briūvėlai^ro "pavar- 
^SžiųJ.žAr /tai nėra istorijos kla
stojimas?.^

Aš jau daug metų' čia ?*kovę 
ju” spaudoje dėl tikrosios to 
komiteto sudėties, pasirašiusios 
1923 m. sausio mėn. 9 d. maųi- 
festą Šilutėje, nes kaip tik7-tie 
penktklaipėdiečiai “kaimiečiai”: 
M. Jankus, J. Štrėkys, J. Lebar- 
tąs, V. šaulinskis ir J. Brūvelai- 
tis ir paskelbė manifestą, ? gerai 
žinodami, kad jai sukilimas ne
pavyks, tai jie bus pirmieji, ku
rie savo galvomis atsakys, pran 
cūzų okupacinei įgulai arba vie
tinės vokiečių “valdžios” orga
nams, -kas galėjo karinio konflik 
to metu, sukilimui nepavykus, 
kainuoti jų galvomis.Tų perikių 
(Jankaus, Strėkio, Lėbarto, Šau- 
hnskio ir Brūvėlaičio) parašais 
buvo paskelbtas, sukilimas lai
mėtas ir dėlto niekas, be tų pen
kių, neturi teisės savintis to ko
miteto garbės bent mažiausią 
dalelytę.

Džiaugiuosi, kad po daugelio 
mėtų, J. Pronskus savo autori
tetu pripažino mano teikimo tik- 
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PASTABOS IŠ T'i

grindo manyti^ kad balsų skaičius bus žymiai didesnis 
Socialdemokratai gavo daugiau balsų, nėgu -kohser- 

paduotų balsų. Yra pą-vatorių ir liberali} partijas kartu sudėjus.
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Švedijos socialdemokratai 
laimėjo rinkimus

Praeitą sekmadienį švedai rinko naują parlamentą. 
Pirmadienio rytą 'švedų socialdemokratų pifmihinkas 
Olof Palme jau pa'skelbė, kad socialdemokratai'gavo jau 
giau balsų ir kad jis tubės būti pakviestas naujai vyriau
sybei sudaryti.

Švedijos socialdemokratai valdė kraštą 44 metus. 
Švedai padarė krašte didelių reformų. 'Švedijoj nebuvo 
badaujančių, nebuvo pasimetusių girtuoklių, buvo Įvesta 
socialinė apdrauda, pramonė buvo aukštame laipsnyje, 
vartiyo pąęius .geriausius''darbo metodus^ statė geriausius 
Europos autdinobjlius ir turėjo pačius ■ žmoniškiausius 
Įstatymus. Švedijos * gyvenimo Standartas buvo pats 
aukščiausias. • ' ; . J.

Bet matyt, kad žmonėms nusibodo tas gerbūvis. Kon
servatoriai kaltino socialistus dėl socialinės apdraudb's. 
Jiems atrodė, kad dideli valstybės mokesčiai mažina ga
bių žmonių akstinus siekti didesnių uždarbių, nes valsty
bės mokesčiai tą didesnį uždarbį beveik visai panaikina. 
Thorbjorn Falldin išleido nepaprastai dideles šiimas'pro
pagandai, laimėjo 1976 metų rinkimus ir nustūmė hue 
valdžios socialdemokratus.

Olof Patine buvo paskutinis partijos pirmininkas. 
Jam buvo siūlomos įvairios priemonės neatiduoti konser
vatorių vadui Falldinui sudaryti vyriausybės. Jis per ke
lis metus sugriaus dabartinę santvarką ir kraštą prives- 
prie bedugnės krašto. Palme visiems savo patarėjams 
pasakė, kad Socialdemokratai ne komunistai bolševikai. 
Kur komunistai bet kuriuo būdu prieina prie valdžios, jie 
iš tos valdžios neišeina. Jie vartoja žudynes, areštus, tar
dymus, pagaliau ir kariuomenę, kad tiktai išsilaikytų val
džioje, bet iš valdžios jie nesitraukia. Socialdemokratai 
tiki demokratija. Diktatūra jiems yra svetimas dalykas. 
Vyriausybę socialdemokratai naudoja auklėjimo tiks-, 
lams. Jie imasi pakaitų, kai yra įsitikinę, kad gyventojų 
dauguma tų pakaitų nori. Bet jeigu dauguma yra prie
šinga visuomeninio gyvenimo pakaitoms, tai geriau jų 
nepradėti.

Daugelis manė, kad Olof Palme politinė karjera jau

ve vadina koiiiifetd riSrru, nei 
tokiu atžymi kap. Darių — fka- 
dėl tik J. Pronskus ilgainiui pa
sidarė komiteto nariu, bet vis 
■dėlto 'dabar jau nusileido iki “ko 
optuoto artimo beidradarbio” ti
tulo.
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; (Tęsinys)
— Tai bent apie Dievą pamanytai! Tokis am

žius, o elgiesi, kaip jaunas vaikinas.
— Aš Dievulio Aukščiausio niekados nepa

mirštu. Išgeriu stiklelį ir Dievulį pagarbinu, kad 
suteikė savo malonėje man progos pasilinksminti.

— Geras garbinimas — su stikliuku! Ką tau 
kunigas pasakys?

— Ką jis man turi sakyti, jei aš jo nesiklau- 
-siu! Aš jau buvau suaugęs vyrąs, kai jis dar be 
kelnių bėginėjo, tai ką jis man gali pasakyti (iaba’r.

— Gana, tėve! — nusigręžė bernas Į senį, ku
ris barė skerdžių: — Ką tu jį bari, kad jis tau 
pikto nedaro. Didelis Čia" daiktas, kad išgeria žmo
gus kai kada.

Ir pripylęs deginės stikliuką pakišo skerdžiui.
— Gerk, dėde, ir nekreipk dėmesio į tėvo kal

bą. Žinai, jis mėgsta pabarti kitus.
— Aš, vaikeli, nuo mažų dienų esu pripratęs, 

kad mane bartų. Bet aš linksmas žmogus ir rūs
čios kalbos nevengiu. Genimu mane ’labiau pa
veiks’, negu barimu. >. į.

rtikliuką kairėn ra'dkbn, (fesihė per- 
: žegnojo.

— Vardan . 'ey o Tėvo, ir Sūnaus, ir Dvasios 
Dievui garbėm man ir geriems 

žmonėms sveikaton.
Ir išgėrė vienu matu iki dugno. Išgėręs atsi

laužė baltos duonos kąsnelį, užkando ii* nūsfšlūos- , 
tė lūpas rankove.

— Kaip tau ne gėda Dievą niekinti! — subari 
jį vėl senas vyras. - .

— Žmogau, persižegnok! — nu'sištebėjb TSkęt-, 
džius. — Argi ar Jį niekinu ? ‘

j — Žinoma, niekini, minėdamas Jo šventą Var-' 
dą prie stikliuko.

— AŠ visur ir visuomet Jį miniu ir garbinu, 
. ir valgydamas, ir gerdamas, ir darbą dirbdamas, 
Į ir gyvulėlius ganydamas. Geri žmonės 'Seniau, kai 
dar aš buvau jaunas, man sakydavo, kad tafp rei
kia daryti, visur ir visuomet Dievulio vardas mi- r 

j neti. — Neužmiršk Dievulio niekhdhs, fr Jisdi ? 
vęs neužmirš, patardavo man. Ir matai, hu Dfėvb 
pagalba, kokio amžiaus susilaukiau! Juk anūkus 
turi, b aš už tavo tėvą, amžiną atilsį d«ok jam, 
Viešpatie, keleriais metais buvau vyrėlesnis.-

— Kiek gi dabar metų turi, dėde? —•paklau
sė bernas, vėl pildamas jam stikkuką.

— Nežinau, vaikeli. Manau, kad gal jau šim
tas yra. Yra šimtas, ir gal net su uodega.

-u Kaip galima savo metų nežinoti? Nesu- ’ 
prantu, dėdule, — paabejojo bernas., 3. z-*

— Argi atsiminsi', vaikeli. Aš metams jau se
niai skaičių pamiršau. Kol dar mano vienamžiai 
gyvi buvo, kiti už mane mano metus skaitydavo, 
bet kai paskutinis jų, tavo senelis, mirė, ir aš. ir 
žmonės užmiršo, kiek man yra metų. Nebebuvę

kas juos skaitytų. Tik vienas Dievas nūnai jų 
skaičių žino.

.. — Vai, ar tik vienas Dievas žino... — su- 
senas Kukis.

'SkertShfe atidžiai, ilgu žvilgsniu, kažkaip iš 
pahifirij į jį-pasižiūrėjo ir su jam neįprastu rim- 
ribhii tarė:

— Nekalbėtai, %eni, kame nieko nenusimanai.
SenSs frkfrhfksEs nuĮęido akis ir nieko neat- 

saikė, Hk kctŽką tyliai šau po nosimi sumurmėjo. 
Bernas neramiai pažvelgė į tėvą.

Kurį laiką visi tylėjo. Buvo nejauku, matyti, 
senas Kukis palietė kažkokį opų, o gal net skau
dų Mausimą.

— Gal išgersi dar vieną stikliuką, dėdule? — 
fr degtinės, bernas pastūmėjo stikliuką ar- 
ėudi'į tf&rilžių.

— Išgersiu dar, vaikeli, išgersiu Dievui gat- 
bėn fr thU KVeikateb. Sveikas būk, berneli! =- už
gert į berną skerdžius.

Išgėręs vienu matu iki dugno, skerdžius da
bar patsai'pripylė naujai stikliuką ir padavė ber
nui į rankąs.

— Gerk, berneli, kad sveikas būtai!
Atsignybo baltos duonos kąsnelį ir įsidėjo 

bprtton. . i 4 ' • • " <•
Kai bernas išgėrė irgi iki dugno, pripilė nau

jai ir pastūmėjo stiklelį tėvo link.
— Išgertai ir tu dabar, tėvuli!...
Bet senis tik ranka pamojo.
— Gėriau jau, pakaks. .. 1

Skerdžius nusijuokė.
— Neragink, berneli: tavo tėvas negers iš 

stikliuko, iš kurio raganius gėrė. 0 dabar, jauna
sai x berneli, ačiū tau už vaišes! Aš tavo geros 
širdies nepamiršiu. Neabejok, senas Gugis dar tau 
ne kartą geruoju atsilygins.. . Neduos tėvui nu
skriausti nei tavęs, nei Verutės...

Ir užsimovęs giliai atit galvos kepurę Išėjo, 
svyruodamas Į visas šalis.

— Tėvdli, kam be reikalo niekus kalbi n* 
veltui erzini skerdžių? Suries kada tave, kaip 
alkūnę...

— Kaip Dievas panorės, fee Jo valios nei ra- 
ganius man niekb nepadarys. ,

— Visgi geriau neerzinti jo. Maža, kas gali 
žmogų ištikti.

— Ė, — numojo senis ranka: ką ten Wk- 
vieno kvMMo Mdkek, >ūbėk, Nmžfrbshne 
namo. Matai, temsta jaū...

Užsimokėjo ir išėjo.
• 11

Yrh Dainavos saly nedidelis kaimelis, arpie 
kurį nedaug kas ym %Wėjęs. Tasai kaimelis va
dinasi Ramūnai. Jis tarp girių tarpukalnėse p«ši- 
slėpęs. Kebai j jį smėliuoti, jog jais nei pėsčias 
prieisi, neį važiuotas prisikasi. Laukų ten žmobės 
turi daug, bet žemė menkutė, dauriausia smėly- 
nai,'todėl Josios didesnė pusė nebedirbama, dirtfo- 
nupja, skujynais apaugusi. „4^

(Bus daugiau)
■-—-v?,-* -

4 — Naujienos, Chicago — Wednesday, Sept. 22, 1S82
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KALBOS KAMPELIS
Mrtidaw A iwktwiw

FkLANDOS: £ S darbo £

Servin &55-4506, Page 0605c

Juozas Švaistas Balčiūnas^
? -i V — * •■ **- ■ ‘ M?“

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ! AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Off. tel. 423-8380
Valandos pagal susitarimą

Dk. PAUL V. DARG1S 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS I

Dr« Jonas F, Mažeika
DJDJ5. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

SVETIMŲ TIKRINIŲ VARDŲ 
LIETUVINIMAS

Sąryšy u^bęiųriu, bet pilnas 
mūšy ourųukas VVaihtenaw gat
vėje tjųvo literatų, kai katrie su 
Lmunomis. Buvo ir švaistas su

vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite 

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

Minkšti 
pinigus

60608

OPTOMETRISTAS

K A T,R A. LIETUVIŠKAI
2613 W. 71rt St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Prituri fen p kiniui 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIgŲRGUĄ 
2454WEST Urd STREfiT

' >«*N '• r - . ę -F- <- *

Ofiso telefonai! 774-23*0.
RexidMdlM Met: 444-5541

Kai kurie mūsų laikraščiai, 
išeiną Amerikoj, persispausdin
dami žinias iš amerikietiškos 
spaudos, vis “sulietuvina” toje 
spaudoje minimas bet kurio 
krašto žmonių pavardes arba 
vietovių pavadinimus. Toks ne
vykęs elgimasis nėra galima pa
teisinti nei lietuviškumu, nei 
patriotiškumu.

Gyvename šiame krašte ir vi
sokias pasaulines žinias semia
mės iš šio krašto angliškos 
spaudos. Tad, kur kas yra tiks
liau bet kokioje lietuviškoje 
spaudoje pavardes arba pavadi
nimus rašyti tik taip, kaip yra 
rašoma anglų kalba. Tokie pa
vadinimai, tiek miestų, tiek 
kraštų, tiek ir žmonių, kokius 
mes jau buvome nepr. Lietuvoj 
sulietuvinę, galime ir čia juos 
lietuviškai rašyti.

Ne kartą teko pastebėti, kad 
tame pačiame rašinyje vieni 
angliški pavadinimai lietuvina- 
mi, o kiti paliekami tokie, kokie 
anglų kalba parašyti. Tokiam 
nevalyvumui mūsų spaudoje iš
vengti, turėtume laikytis vieno
dumo, atseit, žmonių ir vietovių 
pavadinimus rašyti taip, kaip 
šio krašto spaudoje parašyta.

Sakykite, ar ne juokingai at
rodo, kai iš Gromiko darome 
Gromika, o Castro paliekame

<

Prostatos, inkstų ir Mappnw 
takų chirurgija-

‘ * 5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla*, 33711 
TeL (8132 321-4201

lietuviškoje spaudoje būtų rašo
ma Reiganas ar Šulcas. Tai ku
riems galams mūsų kalbininkai 
perša rašyti Masačiuzetas ?

Juozas Žemaitis

J. KLAUSEIKIS

JUOZAS IR ALEKSANDRA BALČIŪNAI 
JAU TIK ATIMINIMUOSE

(Tęsinys)
Švaistui tais laikais buvo la

bai sunkios dienos. Jis sirgo 
miigo liga. Pats pasakodavosi, 
jog universiteto sargo tarnyba 
buvo lengva, tik keletą kartų 
reikėdavo pereiti universiteto 
rajoną, stebėti, ar kur nėra va
gysčių, ar nėra įtarimo gaisrui, 
bet jam atsitikdavę taip, kad be
eidamas užmigdavęs ir iš kojų 
išyirsdąvęs .Sargyba- buvo nak
ties darbas.

Ta liga tejoevargino' jį ir tada,

kai pradėjo Naujienose dirbti. 
Buvau raidžių rinkėju. Atneš
davo švaistas rašinius, vietines 
žineles,1 ’ zigzagais ■< išpaišytas. 
Matj kaf" miego liga prispausda
vo, rašyki ės iš rankos nepaleis
davo ir.'taip ji per popierių zig- 
.zagais’ “išvaikščiodavo”, kol vėl 
'nubudęs švaistas toliau raštą 
tęsdavo.’ ’ ' ' *

u

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna ipdrawdr 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Gbirgg'
* ir VISA kortele*.

DERINAS. TdJnl-OOfl

' Apdraustai perkravatymar
< S Įvairiu atstumu- 

ANTANAS VILIMAS
T«L 374-18*2 ubą 2744994

SOPHIE BARČUS
RADIJO IE1AAOS VALANDOS

Šeštadieniai* tr sekmalieniaif 
nuo 8^0 iki 930 taL ryta 
StoHec WOPA • 1490 AM _ 

tranUiuoĮamof |g musę
Mar^uettę Parka

Vedėja — Aldona Daukuv 
Tehfc 77W543

71St So. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, IL 40429

o progra- 
». iš stotim

RADUO PROCHUUAA

Seniausią 
ma Naujoji

onadieniab ^30 vaL ryte,
perduodama vėKausių paša ulmin 
hnių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutėt 
Pasaka, šia programa veda Stepo 

mab ir lĮpnkai fežfic
mrttaMf IhonMš tz-

W ditaeJn idnta&ve. 9tL ■. 
Ająa*- tew 

iep pat gau 
naiiM* *Naujieno«M, dideos pas. 
rinkimai lietuviAku knygų ir lie 

i tuviškų dovanu.

PASTABOS IŠ TOLO
(Atkelta iš 4 psl.)

rūmą, prisipažindamas (tik da
bar), kad “..keturi “svetimša
liai”—du didlietuviai ir du Ame-

.....____ .___ ___B

literatūrinių temų gvildenimai 
užsitęsė, pris^aikiau vyrams į 
ausį pasakyti, jog aš virtuvėje 
turiu šaldytuvą.

Ir šiai pirmieji mano virtuvi
niai svečiai — Baronas ir Tamu- 
laitis. Padariau ir įžangėlę susi' 
taikymui. Po vieno kilo stiklo 
jiedu nę tik susilaikė, bet ir pasi
bučiavo. Nenustojo literatūros 
temomis rašę, bet vienas kito 
asmens nebeužkabino.

Ten pat rašytojų buvo sutarta 
tokias sueigas ir toliau rengti. 
Negali jose būti karšių patieka
lų, ypatingų kepsnių, kad rašy- 

i tojų sueigos neišvirstų į dailių
jų valgių vakarones.

Švaistas buvo nuolatinis tokių 
rašytojų pabendravimo sueigų 
dalyvis, rengęs jas ir savo bute, 
nuomojęs pietinėje Čikagoje, 
link ežero, nes ten arti žmonai 
ir jam į darbą.

Pensininkai būdami, Balčiū
nai nusipirko Brighton Parke 
-namelį. 1959 m. žiemą mes jau 
k ii no jom sparnus iš Čikagos iš

tiekti, iškeliauti į Kaliforniją.
Buvo įdomi rašytojų sueiga • 
švaisto ir jo žmonos nusipirk- J = 
tojo namelio rūsyje — “beis-1^ 
monte”. Ten pirmą kartą susi
tikau ir Juozą Pronskų, iš Ka- 
nalos atkeliavusį vėl Naujienose 
dirbti.

Mūsų ryžtas f Los Angeles, iš
keliauti jau daug kam buvo ži
nomas. Vieni atkalbinėjo, kili 
patarė keliauti, o treti tik pri
dėjo pagal patarlę: fcl(aip pasi
klosi,

i Būvi) laikotarpis, kai Stasys 
Tamulaitu hr- Aloyzas Baronas 
labai, daug spaudai rašinių pri-

rikos lietuviai — tapome Maž. {-gamindavo. Ne tįk‘ literatūriniai 
Lietuvos Gelbėjimo Komiteto koj klausimai, bet kai iškilo nuomo- 
opuoti į artimiausius bendradar^ nių nesutarimas* prasidėjo jų- 
bius (mano pabr. V. B.). Garbe dviejų ir aštrus asmeniniai spau- 

1 jiems visiems, ir komiteto 
riams, ir bendradarbiams.

(Paabiga)

1 ffyb&r K. fl member of th* National Hom* Fashions 
it Floor FaMon SptcialUt, OAF Corporation

i Tfca ’Great Booin’ Latest Trend In Interiors (

Walls between room* in

In the early 1950k when the 
•dolled <ropen floor plan’* 
in inUriow epjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was Caused 
by re turning veterans of World 
War IL ■

The desire for soraethigf 
different foora the t^o-siory 
homes majjy sereTcemefi had 
left whei they went off to 
war turned the new “ ranch - 
style*’ houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
M all-dfct-leveI Mtinj was 
embraced by new lamilies 
coping with the post-wiz baby 
boom.

as we eįjįter. the 
energy-conscjou^ ISfeSO’t, the 
qpen floor pran reappears, 
looking fVesh and new. How
ever. this time it bean a 
different name. It* is called 
•the great room” whicn in
corporate* living, dining and

food preparation activities in* 
to one huge space.

The spacieu**4great room* 
shown here features an <cle^ 
tic group of contemporary 
fumishing*. The open-pUa 
concept is further Enhanced, 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through the use or the 
same elegant C rick-pattern 
floor, covering. It is GAF's 
handsome sheet vinyl <n the 
•'Newburgh Brick” pattern i* 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-ctre no-wast 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of, 
real fWt phUA. 
natotal thine wkh Hille 
tenance. The ęu.*ei*Cor foam 
in terlay er provi de*' com fort, 
warmth and hotea reduction. 
Available m 9’ and widths 
at your neatest home improve* 
ment center or buildingsupplp 
dealer* ' > *

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitia

(312) 226-1344

1729 S. Halstad St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

t

'win iiiiiiihiiibiY'iiiir^

GAIDAS - DAIMID
. z-<> 3 ' - ? •* f . * # ~

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEKNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

na- dojė (Drauge ir Naujienose) pa
sikapojimai

Kartą nugirdau mūsų name
lyje Sonę PJpiraįtę ir Petronė
lę Orintaitę ‘‘posėdžiaujančias”. 
Esą, vieniems patinka, kiti pik
tinasi ta Barono*ir Tamulaicio 
kova, kad esąs reikalas ją baig
ti. Sutarė jos, jog reikia tuos 
vyrus akis į akį suvesti, tegul 
viens kitą išsikeikia, tegul bai
gia tarpųsavį karą.

Nutarė jos į mūsų namuką su
kviesti čikagiškius rašytojus pa- 
vakariniam pasikalbėjimui. Nie
ko kito nebus, kaip mažyčiai 
“buterbrodukai” — “sandvičių- 
kai”, o kas norės, gaus kavos 
arba arbatos. Nei alaus, nei deg-

taip išmiegosi”. .
švaistas gundomas 

į Kaliforniją

Kai mes 1959 metų birželyje ’ 
atvykę į Los Angeles čia apsi
gyvenome, nustebau, gavęs iš 
Aleksandros Balčiūnienės laiš
ką. Ji rašo, jog jos vyrą ligos ■ 
vargina ir/kadr Čikagos žiemos į 
jį pribaigs. Norėtų, kad galėtų ' į 
-išsikepti į amžinos vasaros Kali- į8 
fomiją, gal tas prailgintų jos | 
vyro gyvenimą, esą, tik aš su < 
mano žmona galėtume jai pa
gelbėti, perkalbėti Juozą, kad ■ 
išsikraustytų iš Čikagos.

Į laišką atsiliepiau ir prasidė
jo laiškais pasikeitimas. Rašė ne . | 
tik Aleksandra, bet ir pats I 
švaistas. Kai peržiūrėjau arch y- | 
vą, tų Balčiūnų laiškų besą dau-fl 
giau negu tuzinas. 1959.X.27 d. J 
rašytame laiške Aleksandra Bal- I 
čiūnienė dėsto:

“Nesistebckit, kad rašau vėl 
Jums laišką. Aš vis raginu vyrą; < 
rašyt, bet jįs toks nerangus.

O žinot, kaip aš svajoju per- | 
sikelt į Kaliforniją gyvent. Ir g 
mano vyras jau sutinka ir jo 
plaučiams būtų, aš manau, ge
riau, prailgintų gyvenimą.

(Bus daugiau)

MM .> M ž; 1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

2533 W. 71st Street

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 5Qth Avenue 

Cicero, ILL. 60650

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN]

Ąikitė* automobiliams pastatyti
i

Neturtas skystą košę verda.

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALjOWIHG SAFE

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH 

tmEsswy

8
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AMGULANSQ 
PATARNAVIMAI

Lai4*taviq 

Direktorių 

Ajocacijec

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

WEST 69Ub STREET REĮubbc 7-1211,
1102X SOUTHWEST HIGHWAY, P*k» Hilu, ni. >74-4411

BUTKUS - VASALUS

TeL: LAfaycUe X-SI71

iiniiiimiiimnuiiiuiiiiriiiiiiiininnTn



“GEROJI NAUJIENA LIETUVIAMS”
TRUMPOMIS RADIJO BANGOMIS

I LIETUVĄ

SEKM Ų). RYTAIS LIETUVOS VASAROS LAIKU 7:15 VAL. 
(O ŽIEMOS METU 6:45 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”.

Mat-o 11:28.

CIRDLMA SIAURĖS IR 
VIDURIO AMERIKOJE

GREENWICH M. T. (GMT) SEKMADIENIAIS 3:45 vai. ryto 
U.S.A. Chicago, I.I., šeštadieniais, vasaros laiku 10:45 vai. vakaro 

o žiemos metu 9:15 vai. vakaro
U.S.A. Los Angeles, Calif., šeštad., vasaros laiku 8:45 vai. vakaro 

o žiemos metu 7:45 vai. vakaro 
U.S.A. St. Petersburg, Fla., šeštad., vasaros laiku 11:45 vai. vakaro 

o žiemes metu 10:45 vai. vakaro
CANADA, Montreal ir Toronto, šeštsd., vasaros laiku 11:45 v. v. 

o žiemes metu 10:45 vai. vakaro 
PANAMA, Panama mieste, šeštadieniais, vasaros laiku 10:45 v. v. 

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

o žiemos metu 6:45 vai. ryto
- vasaros laiku 4:45 vai. ryto 
o žiemos metu

.. vasaros laiku 5:45 vai. ryto 
o žiemos metu 4:45 vai. ryto

- vasaros laiku 5:45 vai. ryto 
o žiemos metu 4:45 vai. ryto

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

ANGLIJA, London, sekmadieni
3:45 vai. rvto

ISPANIJA, Madrid, sekmadienį

NORVEGIJA, Oslo, sekmadieni

RUSIJA, Maskva, sekmadienį

Apart trumpų bangų, “GEROJI NAUJIENA LIETUVIAMS 
yra skelbiama ir per vietines radijo stotis CHICAGOJE:

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI,
lio 29 dieną. "Padėtį ramiai ap
svarstęs ir su mumis visais pasi- 

Į taręs, Vladas Pūtvis kaip s-gos 
viršininkas įsakė, kad šauliai 
vengtų provųkacijų ir galimų 
pavojingų situacijų, o užpuoli
mo atveju organizuotai trauktų
si Igplos bažnyčion. Suvažiavi
mui paskirtoji vieta buvo Karių 
Ramovės patalpos, tad iki Įgulos 
bažnyčios atstumas buvo labai 
mažas.

(Tęsinys j

Tai mūsų su Pūtviu bendrai 
baimei buvo rimto pagrindo. 
Jut vis buvo gyvenimo vėtytas 
ir mėtytas žmogus, per revoliu
cijos audras tikra to žodžio pra
sme ėjęs per lavonus kulkoms 
zvimbiant iš kelių pusių ir vė- 
l*au nešęs vyriausią atsakomy- 

Į bę už šaulių fronto operacijas.. 
Aš pats Didžiojo Karo metu bu
vau fronto karininkas rusu ka
riuomenėje. Ir kiti Pūtvio ben
dradarbiai turėjo vienokios ar 
kitokios fronto, revoliucijos pa
tirties. Mes visi iš .skaudžios pa
tirties žinojome, kas gali atsitik
ti, jei kareivių sauvaliavimas 
tuoj pat grižtai nesustabdomas. 
Jei toleruojamas. vienas gin
kluotas grupės nepateisinamas 
pasielgimas, jį paprastai seka 
antras ir trečias, ir tie sekantie
ji prasižengimai beveik visuo
met būna smerkesni ir * žiaures
ni už pirmąjį.

Kariuomenės vadovybei ne- 
nubaudus anų Šančių įgulos iš-; 
sišokėliu kareiviu, c vieton to 
dar ironiškai užsipudlus Pūtvį 
ir drausmingai pasielgusius šau
lius, mūsų nuomone, buvo duo
tos laisvos rankos tiems ir ki-

WCEV 1450 AM antradieniais 8:45 vai. vak. per “Lietuvos Aidus’.’, j tiems triukšmadariams, nešioju 
W0PA 1490 AM sekmadieniais 9:00 vai. ryto per Sophie Barčus. •; 1 . ---

y
JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS 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

;siems Lietuvos kariuomenės uni 
'formas. Todėl .mes laukėme pa~ 
našaus ar bjauresnio užpuolimo 
ir netrukus įvykstančio visuoti
nojo LšS-gos suvažiavimo me
tu, kuris turėjo prasidėti birže-

Nei Vladas Pūtvis, nei mes, 
kurie tada dirbome jo tiesiogi
nėje vadovybėje, negalvojome, 
kad šaulių atstovus galėtų už
pulti karininko vadovaujamas, 
drausmingas kariuomenės dali
nys. Mums buvo neabejotinai 
aišku, kad, nors ir kiek Pūtvio 
ar šaulių nemėgdama, kariuo
menės vadovybė tokio dalyko 
niekad nebūtų Įsakiusi ar sank- 
cimnavusi. Taip pat buvome Įsi
tikinę, kad rimtesniam susidū
rimui prasidėjus Kauno gatvė
se anksčiau ar- vėliau būtų buvę 
atsiųsti tvarkingi kariuomenės 
vienetai užpuolikams suimti bei 
tvarka atstatyti. Bet bijojome 
to, kas tikrai galėjo Įvykti iki 
tvarkos atstatymo. Nebuvo jo
kios garantijos, kad šį kartą gir- 

■ ti puolikai vėl paujai būtų išsigan 
dę Į juos atstatytų šautuvu. Bet 
koks neatsargus šūvis iš vienos 
arba kitos pusės galėjo lengvai 
iššaukti kitus šūvius. Tokiais 
atvejais atsiranda sužeistų, gal 

. net ir užmuštų. Betgi ir be už-

I KURIAM GALUI MOKĖTI 
Į DAUGIAU?
i PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

I AUTOMOBILIUS' SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

! BALZEKAS MOTOR SALES
§ CHRYSLER • IMPERIAL 
g PLYMOUTH • K CARS

“U WILL LIKE US”

4030 Archer - VI 7-1515
WAWASWAWAW.'.-A

’Naujai pasirodžiusi ^įįf 
N DR. ANTANO RUKŠOS "W 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

•fCVOS DEL LIETUI 
NEPRIKLAUSOMYBES

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

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

Naujienos, 1739 S. Haisted St 
Chicago, IL 60608

muštųjų ar sužeistųjų, karių ir 
Rauliu vieni į kitus paleisti su- . 
viai tūtų turėję tragiškas -pasek ‘ 
mes. |

J Kauną iš provincijos šuva- f 
žiavusems šaulių atstovams 
toks susišaudymas ar susirėmi- » 
mas būtų buvęs neatitaisomas 
psciholog’nis smūgis. Jie nusto
ję pasitikėjimo Lietuvos kariuo
mene ir valdžia, būtų nusivylę 
mūsų dtmokratiškonrs institu- j 
ci omis. Kariai būtų ėmę tikrai ’ 
nekęsti šaulių. Po tokios tra-, 
ged?jos nedaug būtų bepadėjęs! 
tikrojo kaltininko ieškojimas, | 
suradimas ir nubaudimas. Tau- į 
tos gyvenime būtų likusi ilgai 
neišgyjanti zaižda, naudinga j 
Lietuvos priešininkams, bet pa
vojinga savanoriškai Tėvynės 
gynimo dvasiai.

(Buk daugiau)

NfcMML Žm»4 — Pardavimai _ _ NmmI, žm»4 — 
. UAL (STATI FOR SALI i UAL (STATI FOt SALt

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANACSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS -• i
J

S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS * VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 7,

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
— Pasinaudokite proga — pa

piginti skridimai iš Chicagos į 
Tampą, Fla. (St. Petersburg), 
$>16/ į abi, puses. Gslioja pavie- ra^as Qerj pamatai. Mažas įmokėji- 
niams asmenims ar grupėms, jimas. Savininko paskola 10%, 
Skambinti AMBER TRAVEL — 
VIDAI JONUŠIENEI, ofiso tel. 
448-7420, .namų tel. 430-1959. ;

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medin;s. 1 auto fa-

CICERO
kalba

Cicero miesto, Morton 
ir Morton H.S. knygy- 

Gauti gražūs padėko?

šauliu išleista anglu 
knyga “Lietuva bolševikų oku
pacijoje” buvo pasiųsta Lietu
vos diplomatams ir asmeniškai 
įteikta 
College 
nams. 
laiškai.

- Cicero jūrų šaulių kuopos 
“Klaipėda” metinis parengimas j 
įvyks rugsėjo 25 d. šaulių salė
je, 4317 W. 43rd St. Meninėje 
programos dalyje posirodys aka
demike Jūratė Tautvilaitė. Pas
kui seks šalti užkandžiai ir 
karšta vakarienė, šokiams gros 
6 asmenų orkestras.

Vietas.rezervuoti pas kasinin-: 
ką Dekerį tel. 863-8861.

S. Paulauskas

pjkkiye jav taupymo šonu* j

yri seniausia, dldžfhusU ir turtingiausia lietuviu tratemaHn4 
WL-Lich'a. lietuviam? Ištiktci! .tarnaujanti jau per 92 metux

~ darbus, jeibs“ fr Haems, tori® tno»

— ifcokėlo daugiai taip AŠTUONIS MHJJONDS doleris 
apdraudę sero narteiĖs.

SLA
:------------- A, neieško pelne, a?ruja® patarnauja tik Kav-Jalpos pagrindu

Klekrtenw Lietuvis ir rietuvių dmiga* 
Surivienijime apsidrausti ik! $10.000.

SLa — rpdraudžls fr Taupomąja apdraudė — Endowmen. 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, cekian&aM 
luisto j o mokslo ir ju ęyvenimo pradžiai.

®-A—Tkiku. apdraudžia pigia terminuota apdnuda: už 
11,000 apdnudoa sumą temok* tik £100 metam*.

SLA — kuopu vyra riaoSe lietuviu kolonijose. Kreipkite* 
t savo apvHnkčs SLA kuopn reikėiuj jte Jum* 
mielai paxeibė« 1 ŠIA isoifcvtl.

Galite rrelptU Ir tJedxl t SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMBRJCA

5t7 W. V
T«L (III) SAJ-tEJ

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

tojo, visuomenės veikėjo Ir rašytojo atuminimua.

Dr. A. Gus*ęn — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
met^ įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

fTLsirupininiq   qqfuairūpminų ~_____

Dr. A. J. Gossen — DANTYS, ją priežiūra, įveikaU ir 
grožis. Kietais viršeliais  

Minkštais viršeliais, tik 
Dr. A. J. Gn**«i — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Gailina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 peratuntiino išlaidom*.

ITM Ba. HAL8TKD 8T^ CHICAGO, IL fMft

M.00
B3.00

F2.00

Brighton Parke. <

Dailius pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. Įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

■——■ "R.
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI >
Turiu C h ic a gos mieste

Dirbu ir užmiesčtucse, Rrelta 
garantuotai ir sąžiningai. ♦ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

> ■■P £ M E S I O * ? 
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui lufomcMtie; 
Liability apdraudimas pensini s- <■ 

karai. Kreiptis:
Ai L A U R AJ Tf f 

U45 So. ASHLAND AVX 
Tek 523-8775

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

$250 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:
AMERICAN FIDELITY COMPANY, 
Hiring Dept. 77, 1040 Lone Star Dr.,

New Braunfels, TX.. 78130

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

I A. T V ERAS

Pirdiviauf fr Taisymu \
M46 m

I TtL JtlpvMk 7-1941 ;t

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS______  - Astrological-

Tarot Card Readings 
S10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

TeL 523-3685 (Pr.)

7 z . ■■ j. i 
f r'4 .

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

I P. NEDA5, 405P Archer Avėm^

CMoęo, HL tom. Tet. YA7-59M

. IN GENERALREPAIRS
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

M. ŠIMKUS
, . , . Notant Public . j ' 

INCOME TAX SĖRVICI ; j 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450; 
Taip pat daromi vertimai, giminių' 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

“LIUCIJA”
Miko šileBdo apsakymų knyga 

</Li^cija,’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki H Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

TESTAMENTAI
Too reikalu Jum* gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkornb 
fonnomi*:

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

— Nužudyto Bašir Gema jei 
brolis Amin Gemajel, 39-ntėfų, 
vienbalsiai išrinktas Libano pre
zidentu.

P. ŽapallA A«eot 
J2O1V4 w; 95fh lt

40642, , 424-1654

Advokatas . '
GINTARAS P4 ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, Ill. 60629

advokatu draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRJZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. Kedzk Ava. 
Chicago, 111. 60629

Tel.: 778-8000

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, September 1982




