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PABALTIEČIŲ JAUNIMO 
; -/ SĄSKRYDIS (D)

Apie šimtas su trupučiu jau
nuolių iš JAV rytinių pakraščių 
buvo, susirinkę rugpiūčio 18-21 
dienomis .latvių stovyklavietėje 
prie* Konkordo, Niuhampširės 
valstijos sostinės, miesto. Lietu
vių ir latvių skaičiai buvo apy
tikriai lygūs, estų buvo daug 
inažiaū.

Lietuvių šiame sąskrydyje bu
vo. iš’Niujorko (Henrikas), iš 
Niudžersio (Vidmantas), iš Bal- 
timorės (Bill, Daina, Algis, Jo
nas), iš Filadelfijos (Aušra, 
Audrius ir Gintaras,), iš Vašing
tono (Rūta, Rima, Nida), tur
būt ir iš Bostono bei kt. vietų. 
Prelegentų tarpe buvo du lietu
viai (Earnie, . iš Vašingtono, j ir 
Rasa, iš Niujorko).

Dalyvavusių: pasakojimais, šis 
sąskrydis buvo labai malonus, 
nes buvo apsčiai pramogų, buvo 
įdomu susipažinti su kitatau
čiais, šokti,- dainuoti ir glėbes
čiuotis. Vienintelė bėda buvo su 
paskaitomis — jos buvo prade
damos nuo aštuntos vai. ryto, ir

PREZIDENTAS F. MARKOS 
PASKYRĖ KOMISIJĄ

MANILA, Filipinai. — Prezi
dentas Ferdinand Markos pa
skyrė 5 žmonių komisiją sen. 
Benigno Aquino nužudymui iš
tirti. Prezidentas pasirinko ko
misijos pirmininku Filipinų 
aukščiausiojo teismo pirmininką 
Enrique Fernandez.

Corazon Aquino, tris metus 
su savo vyru praleidusi Ameri
koje, tuojau pareiškė, kad prezi
dentas komisijos' nariais parin
ko savo žmones. Ji turėjo būti 
pirmoji apklausinėta, bet neži
nia, ar ji sutiks eiti. Ji patarė 
krašto gyventojams nenaudoti 
prievartos dabar susidariusiai 
padėčiai išspręsti. /

Nužudytasis Aquino tebeguli 
Santo Domingo bažnyčioj. Tūks
tančiai žmonių visą ketvirtadie
nį ir visą penktadienį praėjo 
pro jo karstą. Visi Manilos gy
ventoja i eina atsisveikinti.

Kremliaus pareigūnai labai patenkinti, kad į Maskvą atvažiavo sekretorius 
Block ir pasirašė sutartį javams parduoti Sovietų valdžiai.

dauguma dalyvių taip anksti ne- _ - ■ Ministeris Romulo

BERLYNE ARMĖNAI KSPROGDINO 
PRANCŪZŲ AMBASADOS RŪMUS

- ARMĖNAI KERŠIJA PRANCŪZAMS UŽ W, KAD PIUN-.
.... CCZAL PATRAUKĖ TEISMAN KOVOTOJUS-.

BERLYNAS, Vak. Vokietija.— visi armėnų armijos nariai 
Carlos Rpmuįb, ilgus metus bu- ( Ketvirtadienį prieš patį vidur- 

įįj^tovas lūgnėse dienį^ggr^e sprogo galingu 
U^?nužudyt<^^en. ‘^m^rĮs^^^erokai apardė š^į 
^^^atsfsvei^įĮ^^j^iW^%rnS$nį prancūzų am^ 

ne^il^^wsa^oš„ namą.
įjo ver^^Kąrst^ir Sprogimo metu užmuštas vie- 
^^sij^^ęĖęįai jšye- nas prancūzas, buvęs ambasados 

t ^^^ny’čįoš.' Minia rūmuose. Sužeisti ir 27 žmonės, 
dtdeĮėr jis-’-yron^ąe^utų galėjęs, nukentėję nuo krintančių plytų 
iŠettiJūŽCiud^^i'išvedė,, kad- ga- ir stiklų. Teko naudoti degan-

i * S /y iv-y. lėtų-afšikve^i-. ‘ ; z ] čias dujas skylėms sienose ir lu-
ko^retąus-' spendimo,, ^kaįčiayo, kad ;iš, bose prakirsti, kad galėtų išgel-

nanių į težnyčią nužudytąjį ly-. bėti užverstus žmones.
Ketvirtadienį armėnai bandė 

Lydintieji pamažu žingsniavo ir j pranešti vokiečių dienraščiui 
% ‘ * “Kova! Kova! apie ambasados išsprogdinimą,

Sąskrydžio rengėjai, buvo nu-. TTV .: F. . ., ,i r • . . ... . i Lzsiemo reikalų* ministeristarę šią progą panaudoti Pabal-!
tięčių jaunrrnpr.ąąjųęgos įsteigi
mui ir tod^ pa^ą^į^jYvkį jau
nimo. kohgrešųį? •• tą^^.Ws ne- 
bųVę Išeivivisuotinis,Beicavo 
svars^įr^is'. neatitiko t&ongre- 
so”' formalaus f^šįyl^vi^o 
sąv/jĮęų, fnęš ''dalyviai . ’atetova^) 
tik-ikpve;

. Bab,aitiecių jaųnimč^^juiįgp^ 
steigimas ‘buvo * svarstytai, ,b^ 
j - s • >.. i .
nebuvo prieita. - Pasitėrikint^šuy 
darius 1984 metų Pabaltiįaų 
jaunimo, stovyklos ruošos komi
tetą, į kurį įėjo trys lietuviai iš 
Baltimorės. Berods, 1984 metų 
stovyklą ruošti pažadėjo lietu
viai.

traukiami teisman.
bus

v
VALDŽIA PASMERKĖ 

SOLIDARUMĄ, VALENSĄ
DANCIGAS, Lenkija. — Vice

premjeras. MiečisĮovas^.Rakoys- 
kis ketvirtadienį laivų statybos 
darbininkų susirinkime pasmer
kė Solidarumo uniją ir Lcšek 
Valensą.

B. PupalaJgis

— Izraelio vyriausybė nesiren
gia Jungtinėms Tautoms įmo
kėti visus jai privalomų pinigų, 
nes Jungtinės Tautos nepildo 
nutarimų. Jungtinės Tautos že
mina ir šmeižia Izraelį. Izraelis 
nenori, kad tai būtų daroma Iz
raelio pinigais.

— Dalis Uruguajaus kariuo
menės vadų pritaria demokrati
jos atstatymui.

Tautcj
Benigi

dėjo bent'pusė milijono žmonių.
T- ■ 1 • ’ • • V V • . .

garsiai- kartojo “Kova! Kova!
Kovosime!” Policija nei vieno'bet kažkas sutrukdė ir negalėjo 
žodžio netarė lydėtojams. Ji bu- ( baigti žinios. Penktadienio ryte 
vo pasiryžusi palaikyti tvarką ir pranešė, kad armėnų “armija” 
ramybę, kad nekiltų kokių nesu- išsprogdino prancūzų ambasadą 
sipratimų.

Radijas kartojo B. Aquino gy-' teisman 
veninio bruožus. Pabrėžiama, 
kad jis buvo nepaprastai geras 
ir įtikinantis kalbėtojas, gabus 
teisininkas. Jo žmona buvo jo 
bendradarbė, žinojo jo darbo 
planus.

— Dancige dirba 13,000 dar
bininkų. o Rakovskio sušaukta
me susirinkime dalyvavo 800.

— Dabartiniu metu Čade jau 
yra 2,000 gerai ginkluotų pran
cūzų karių. Išvijus užsieniečius, 
prancūzų kariai pasitrauks.

KALENDORĖLIS ''

Rugpiūčio 27: Juozapas, Auš-, 
rinė, Tautgeidis, Dermė, Visgir- 
dis, Mintibutė.

Rugpiūčio 28:' Augustinas, 
Kintautė, Bya, Rinkvaldis, Didi- 
rė, Liūtas, Mantibutė.

Rugpiūčio 29: Sabina, Lamei- 
ka, Gardenis, Nadinė, Daukas, 
Lemeika.

, Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:33.
l

į Oris šiltas, lis.
Prez. Reaganas pritaria javų 

sutarčiai su Sovietų S-ga

Berlyne už armėnų patraukimą 
už bombos padėjimą 

Orly aerodrome, kur nukentėjo 
keleiviai. <

Armėnai neturi teisės 
žudyti žmones

Paryžiaus policija suėmė 
sus “armėnų armijos” karius, 
kurie yra pasiryžę atkeršyti tur
kams už armėnų žudynes 1906, 
1915 ir vėlyvesniais metais. Ar
mėnai tvirtina, kad 1911 metais 
turkai išžudė tūkstančius armė
nų, siekusių nepriklausomybės. 
Turkai paneigia šias žinias..’•

Visi suimti armėnai patrauk
li teisman už turkų lėktuvo, pa
siekusio Orly aerodromą, iš
sprogdinimą. Prokuratūra pri
ėjo išvados, kad armėnai gali 
vesti kovas su turkais Turkijoj 
ar Armėnijoj, bet armėnai netu
ri teisės žudyti kitų žmonių Or
ly aerodrome. Armėnai įsivaiz
duoja. kad jie turi teisę atker- 

’ šyli turkams, bet Prancūzijos 
I prokuratūra kitaip žiūri į šį klaur 
1 simą.' Prokuratpra jiems išaiški- 
* no, kad Prancūzijoje negali būti 
jokios “armėnų armijos”, ji ne
gali žudyti kitų tautų žmonių, 
už nusikaltimus privalo būti 
baudžiami ir laikomi kalėji
muose. Manoma, kad ir Berlyne

vi-

- Nėra reikalo lankstytis Maskvai,
- pareiškė Carterio patarėjas

SEKRETORIUS BLOCK MASKVOJE PRIŽADĖJO 
ALIJEVUI NENUTRAUKTI JAVŲ PRISTATYMO

MASKVA, Rusija. — Ketvirta- Kada atsirado vieta Politinia- 
dienį JAV žemės ūkio sekreto-me biure, tai Andropovas įkišo 
rius John R. Block Maskvoje, Geidarą Alijevą, kurį dabar siun- 
užsienio reikalų ministerijoje, čia kiekvienu svarbesniu reika- 
pasirašė penkerių metų sutartį lu. Rusai bijo Alijevo, nes jis 

pats nekombinuoja ir reikalau
ja, kad ir kiti nevogtų. Patys če
kistai bijo Alijevo. Jeigu sekre
torius nebūtų pažadėjęs nenu
traukiamai pristatyti javų ru
sams, tai jis nebūtų g 
sirašvti sutarties.

javams pristatyti Sovietų Sąjun
gai. Sovietų Sąjungos vardu su
tartį pasirašė užsienio prekybos 
ministeris. Nicolai S. Patoličev.

Sekretorius John Block buvo 
labai patenkintas sutarties pasi
rašymu ir tą savo džiaugsmą jis 
pareiškė pasirašymą stebėju
siems pareigūnams ir žurnalis
tėms. Sekretorius Block pareiš- 
reiškė, kad šį kartą neatsitiks 

kaip buvo 1980 m. birželio 
4 d., kai prez. Jimmy Carteris 
nutraukė javų pardavimo sutar
tį. Block pridėjo, kad nauja su
tartis jokiomis aplinkybėmis ja
vų pristatymo nenutrauks. Jeigu 
ir nutrauktų, tai per 270 dienų 
dar pristatytų rusams anksčiau 
užsakytus javus. Ketvirtadienį 
pasirašytoji sutartis nustotų ga- 

mais^'nut'hik'ttf abiejų valstybėj 
diplomatiniai santykiai arba tarp 
abiejų valstybių kiltų karas.

Vėliau sekretorius sukvietė 
ambasados^pareigunus iri užsie 
mo žurnalistus, ir ten dar kartą 
pareiškė, kad prez. Carterio nu
tarimas neparduoti Sovietų Są
jungai Amerikos javų buvo 
“neskoningas” todėl, kad Sovie
tų Sąjunga javus nusipirko ki
tose ^.valstybėse. Anksčiau JAV 
parduodavo 70% rusams reika
lingų javų, o. kai sutartis buvo 
nutraukta, tai parduodavo tiktai 
20% rusams reikalingų javų.

Sekretorius jau kelios dienos 
Maskvoje. Jis tarėsi su įvairiais 
pareigūnais, bet sutartį galėjo 
pasirašyti, kai pasižadėjo Geida
uti A. Alijevui, kad jokiomis ap
linkybėmis nenutrauks javų pri
statymo Sovietų Sąjungai.

alėjos pa-

pasižadėjoSovietų valdžia 
kiekvienais metais pirkti ma
žiausia devynis milijonus metri
nių tonų javų. Jeigu bus reikalo, 
tai užsakys ir 12 milijonų met
rinių tonų javų. Sutartis pradės 
veikti nuo šių melų lapkričio 
1 dienos ir pasibaigs 1988 metų 
spalio 30 dieną. Sovietų valdžia 
pasižada užsakymus pranešti 
anksčiau, kad amerikiečiai ga
lėtų iš anksto pasiruošti ir iš
siųsti pirmuosius laivus su

lioš, jeigu liūnais'^norjT^umetk’

Rskovskiui labai.nepatiko. kad|^, 
i Valensa 800 darbininkų susiriif?
į kime paprašė balso ir pasakė,'

— Izraelio ka- kad vyriausybė. nieko nepada- 
riuomenės vadovybė sutiko ati- rys, jeigu josios.atstovai neatsi
dėti savo karių atšaukimą iš Šu-j.sės prie bendro stalo ir nesitars. 
fo kalnų ir iš Damasko vieškelio] Rakovskiui labiau ; nepatiko 
apylinkių. Izraelis buvo pasinio-! Valensos drąsa ateiti į susirin- 
šęs atšaukti kareivius pinna-] kimą, kalbėti aštuonias minutes-

■ ir aiškinti, kad reikalai pagerės 
tiktai po susitarimo. Be susita
rimo — nieko nebus. Rakovskis 
pakartotinai tvirtino, kad val
džios atstovams nėra jokio rei
kalo tartis su savo priešais. So
lidarumas yra vyriausybės prie
šas.

Valdžios atstovams šiandien 
sėstis prie vieno stalo su savo 
priešais yra pats pavojingiau
sias dalykas, o Valensa tokias 
mintis siūlo susirinkimui, — pa
reiškė Rakovskis.

IZRAELIS SUTIKO ATIDĖTI 
KARIŲ ATŠAUKIMĄ

JERUZALĖ,

dienj. bet visą reikalą atidėjo 
kelioms dienoms.

Abi pusės pasižada- susitikti 
kartą kas trys mėnesiai ir ap
tarti javų pardavimo reikalą. 
Jeigu viena pusė norės pasitari
mo ankščiau, tai antroji pusė 
turi iš anksto pasižadėti tame 
pasitarime dalyvauti.

Sovietų užsienio prekybos mi
nisteris Patoličevas išklausė vi
sas sekretoriaus Block pastabas 
apie prez. Carterį ir naują susi
tarimą. bet kai buvo paprašytas 
tarti žodį naujos sutarties pasi
rašymo reikalu, tai pasakė, kad 
jis nieko nesakys.

Izraelio karo jėgos pasiruošu-; 
sios per 11 dienų išeiti iš Liba
no. Ketvirtadienį Amerikos ka
riuomenės vadovybė paprašė Iz
raelio vyriausybę dar palaukti 
kelias dienas. Libano vyriausybė 
norėtų, kad Izraelio kariai il
giau pabūtų. Izraelis gali šiek 
tiek paveikti Šufo kalnuose įsi
stiprinusius drūzus. Jeigu Izrae
lis tuojau išeitų, tai Libano ka
riai turėtų daugiau sunkumų su I 
drūzais.

Izraelio kariuomenės vadovy-l 
bė būtų nekreipusi dėmesio į Į 
drūzų ir Libano koVas, bet ame
rikiečiai paprašė dar kelias die
nas palaukti. Izraelis amerikie-J 
čių paklausė.

i

REIKALAUJA PALEISTI 
PREMJERO DUKTERĮ

KARACHI, Pakistanas.— Apie 
tūkstantis studentų ir protes
tuojančio jaunimo ketvirtadienį 
įsiveržė į Larkanos kaimelį ir 
pareikalavo, kad Benazir, nužu
dyto premjero Zulficar Ali Buto 
duktė, būtų paleista iš kalėjimo.

Larkanos kaimelyje įvyko su
sirėmimas tarp protestuotojų ir 
policijos. Įvyko susišaudymas. 
Policija nušovė vieną protestuo
toją, o protestuotojai nušovė 
vieną policininką.

Buvęs premjeras Ali Buto gi-

MADRIDAS. — Ispanijos vy
riausybė ketvirtadienį nutarė; 
sukviesti 35 Europos valstybių] 
užsienio reikalų ministerių kon-j 
ferenciją, kad galėtų aptarti vi-; 
są eilę Europos taikos klausimų, j 
Premjeras Gonzalez yra įsitiki-] 
nęs, kad tokios konferencijos j 
metu ministerial galėtų aptarti j
visą eilę reikalų, kuriuos būtų n,ė S;nd provincijoje, Karači 
galima išspręsti Europos valsty- valsčiuje, Larkanos apylinkėje, 
bių konferencijoj. T . _ .Pakistano prezidentas gcn. Zia

Jeigu ministeriams kokiu nors huvo Buto kabineto narys. Jis 
klausimu nepavyktų susitarti,] buvo pakviestas krašto a p šau
ta da Sovietų Sąjungos užsienio] gos reikalams tvarkyli. Generor 
reikalų ministeris Andrei Gro-’las Zia padarė perversmą prieš 
myka galėtų išsikalbėti, kad bū-j Ali Butą, jį pašalino iš prem- 
tų susitarta dėl prezidento Rea- ’ J>ro pareigų ir padavė teismui 
gano ir Andropovo susitikimo. 
Visų klausimų jiedu neišspręs, 
bet galėtų palengvinti tuos klau
simus svarstyti ir spręsti.

Pakistano teisėjai Butą išteisi
no. Tada gen. Zia įvedė karo 
stovį ir vėl suėmė Butų, šį kartą 
Ali Butas buvo pakartas.

PADARYTA TAI, KAS SENIAI 
TURĖJO BŪTI PADARYTA

— Nėra jokio reikalo taip ke
liaklupsčiauti rusams, kaip 
lankstosi sekretorius J. Block, 
— pareiškė Zbigniev Brzezinski, 
buvęs prezidento Carterio sau
gumo patarėjas.

Alijevas yra KGB narys, vyk
dęs Andropovo įsakymus Azer- 
bežane. Jis sušaudė kelis komu
nistus, kurie apgaudinėjo Brež
nevo vyriausybę. Tvirtino, kad 
kalnuose stato mokyklas, ėmė 
pinigus įįš Maskvos, bet tų n>3- 
kyklų ųįckur nebuvo.

Nuo šio ketvirtadienio pradės 
veikti prez. Reagano administ
racijos įsakymas, kad, nežiūrint 
kokio rango federalinės vyriau
sybės pareigūnas bebūtų, kai jis 
panorės ką nors iš vyriausybės 
darbų viešai spaudoje ar kalbo
se paskelbti, privalės pasirašyti 
patiektą anketą, kad ten nebus 
minima svarbių valstybinių pa
slapčių.

Be to, tiek spaudai jų paruošti 
straiosniai, tiek viešu kalbu tu
rinys, nežiūrint ar tai būtų vy
riausybės kabineto nario, gene
ralinio prokuroro ar FBI direk
toriaus,, privalės būti įteikta 
specialiai įstaigai jų turiniui pa
tikrinti. 1

■mN

Chicagos kanalu plaukia pramonei reikalingą medžiagą 
vežantis transporto laivas.



. Pavergtųjų Tautų Savaitei praėjus y
1959 m. JAV prez, Ow’gfat D. Sąjungos imperialistinių uzmi- 

Eisenhower trecią savaitę liepos čių ir patvirtinimui nekintan- 
pasketbė Pavergtų Tautų savai- 1 čios JAV pozicijos kovoje už pa- 
to- (Public Law 86-90), kvie^i- 
ęrias visą kraštą šią savaitę Mi
nėti. šiemet Pavergtų Tautų' sa
vaitė buvo minima Jau 25-tą sy
ki. Pėr tą laiką raudonojo ma
rę aukų skaičiuj žymiai padidė
jo. Čikagąs Pavergtų Tautų 
K-to išleistuose sąrašuose ma
tome 30 komunizmo pavergtų 
kraštų.. Su klaustukais paliktą: 
kraujuojantis Afganistanas, rie
tu Korėja, EI Salvadoras ir Ki- 
najos Respublika. '' į

;Rašydamas apie Pavergtų Tau 
tų kavaitę Čikagoje, laikraštis 
‘Dės .Plaines Times’.’ į raudo
joje maro aukų sąrašą įtraukė 
ir komunistų dominuojamas Af
rikos “tautas. Skaičius siekia 41' 
auką.. -Tas skaičius kasdien ’ gali 
pasikeisti, žinome, kas darosi'1 Lietuvos padėties, žurnalistas 
P. Amerikos žemyne, kas darosi 1 sako, kad ok. Lietuvoje KGB in.

filtruoja sau palankius kunigus 
Į Kat. Bažnyčią su tikslu ją su
naikinti, kaip Nikaraguoje ir 
Vietname. Toliau rašo apie ka
talikų kunigus “išlaisvinimo te
ologijos” (liberation theology) 
skelbėjus, kurie yra naudojami 
Lotynu Amerikoje, Filipinuose 
ir Jungt. Amerikos Valstybėse 
komunistų propagandai, agitaci
jai ir subversijai.

Straipsnis užbaigiamas žo
džiais: “Pavergtųjų Tautų Sa- 

, vaitės išvakarėse laisvas žmogus 
' turi pasakyti tiems apsimetė
liams diktatūriniu režimu tar
nams garsiai ir aiškiai, kad jų 
politinis cinizmas ir dviveidišku, 
mas nebus toleruojamas. Lais
vas žmogus turi griežtai pasisa-j £

šaulio laisvę.
Toliau Bui Anh Tuan rašo: 

“Su tuo pareiškimų kažkas įvy
ko ne taip. įstatymas 86-90 rei
kalauja prezidento kasmet Pa
vergtų Tautų savaitės proga pa
skelbti proklamaciją. Nuo 1959 
m. prezidentai; gubernatoriai, 
merai ir kiti vyriausybės parei
gūnai įstatymo laikėsi, tačiau 
rezultatai yra nuyiliantys. Kada 
prez. Eisenhower paskelbė Pa
vergtų Tautų savaitės deklarcci- 
ją. buvo 22 pavergtos tautos, da
bar yra 30 ir skaičius vis auga. 
Pats laikas yra, suprasti, kad 
vien proklamacijos ir minėji
mai neturi reikšmės kovoje su 
komunizmu”.

Kartkartėm grįždamas prie ok.

Chade...
, Prasidėjus JAV ir Sov.'Šąjunr 
gps santykiii “atšilimo”, laiko
tarpiui Pavergtųjų Tautų savai
tės reikšmė nubluko. Šiais me
tais papūtė pavergtiesiems pa
lankesni vėjai, nes apdaitresnie- 
jiAmerikiečiai pradeda įžiūreti
• L.: j v*- f

pavojų pačiai Amerikai. Pavo- 
jų, kuris gręsia ne tik iš šalies,! •
bet irg iš vidaus. , jau; aišku, kad 
visas pasaulis yra suskilęs į du 
blokus: už laisvę ir už “išsilais- 
MiUin^ iš laisvės”, i Skilimas lie
čia kiekvieną.- dar laisvų -kraštą, 
kjekčieną prganizkeiją, religijas 
ir. ątskirus ’ ašinenis. ’: Skilimas 
tueha K;dleųos didėja-iri;įgauna, 

i vis ryškesnes forinas. Ant.tvo- 
roš Sėdėt ’-kaskart- sunkau...

Wašingtone leijžš? 
Fastis' “The WashiS|l 
kuris ^atstovauja dabartines vy
riausybės. liniją? r Pavergtųjų 
Tautų savaitės proga Įsidėjo iiėt 
kėlfetą rimtų straipsnių. Dėme- 
sįp vgrtaš.' žurnalisto. Bui Anh 
Tuan straipsnis “The Pope’s

mąs laik- 
fci-5 Times”,

kyti prieš tuos amerikiečius, ku
rie. žmogaus.teises naudoja kaip 
pretekstą remti komunizmo rėži, 
mą ir mesti mūsų draugus vil
kams”.

Minėtame - laikraštyje š. m. 
bįrž. 22 ,d tilpo-žymaus žurna
listo Patrick Buchanan straips-

m. liepos 7 d.).
"Rašydamas apie popiežiaus 

kelionę j Lenkijų žurnalistas 
pabrėžia, kad ši kelionė buvo, 
reikšminga ne tik Lenkijai, bet 
iri. visųth- 'pavergtam? tautom vi
same pasaulyje. Daug dėmesių 

: skirdamaš'ę pavergtai Liėtuvaų 
.primena' -net popiežiaiUs žodžius:, 
■f-inano pusė širdięą ’
Lietuvai”. ■ ■/' į-'--

M. ŠILEIKIS

apie komūnimo plėtimąsi pasau
lyje nuo revoliucijos pradžios 
iki dabar) .■

Straipsnyje paminima liūdna 
50 metų sukaktis nuo komunis
tu įvykdyto genocido Ukrainoje.
kada badu išmarinta apie 7 mi-Į ties; 
lijonai ukrainiečių. Prisiminda
mas Estijos, Latvijos ir Lietuves 
užgrobimą, R. Morris sukriti-

- kuoja- pre. Karterį kuris Sov. 
Sąjungą pavadinęs “tauta”, ka
da ta “tauta” yra tik pavergtų 
tautu junginys. Žurnalistas pa-

' duoda pavergtų tautų skaičių 
i 31-ną su 2 bilijonais vergų. Ra

šydamas apie genocidą, autorius 
karčiai pastebi, kad Jungtinės 
Tautos ir bendrai vakarai, nuo 
žodžio “genocidas” atjungia žo
di “kriminalas”, • o Sov. Sąjun
gos advokatai, ruošiant pasita
rimus su vakarais, įtaigoja išim
ti žodį “politinis”, kas žmonių

War Cliche”, kuriame žurnalis
tas taip pat labai stipriai pasisa
ko prieš Vakarų baimę ir tup- 
čiojimą prieš. Maskvą. Kalbėda
mas apie pavergtų lenkų prieši-j žudynėms suteikia kitą prasmę 
n imąsi prieš komunizmą, žurna

‘T^tiftd/sayaitę, primena -vienbai-
*4" l&^krėso hūtarfmą ^askelb- Week”. (R. Morris yra išleidęs, 
jip: tą savaitę* atskleidimui Soy.. knygą “Our Globe Under Siege”

tų, kuriems tekdavo tuos planuš 
vykdyti, su visišku neveiklumu 
evangelikų reformatų kunigų 
Lietuvoje. . • %

Tuo stebėtis netenka — nors, 
visi Lietuvos reformatų kunigai 
gražiai mokėjo lietuviškai, bet 
daugumas, būdami : ne vieteą 
žmonės, nors ir šimtmečiais gy
veno Lietuvoje, nesugebėjo kul
tūriškai suaugti su tauta, kurio< 
jie valgė duoną. Iš kartos į kar-f 
tą paveldėdami tą patį evangel 
likų kunigų amatą, kuriam jiet 
buvo visi ruošiąmi svetur, dau-į 
giausia Karaliaučiaus ir Frank J 
furto prie Oderio, o XIX a. iri 
Dorpato (Tartu) universitetuos 
se, kur jiems buvo įtaisyta stP 
pendijos, ir iš dalies Leidene; 
Frenekene ir kitur, — jie Lietuj 
von grįždavo apsišarvoję aukš-* 
tuoju mokslu ir tuo pralenkda-į 
mi daugelį Lietuvos katalikų 
kunigų, bet Lietuvos viešuoju 
gyvenimu tiek tesidomėjo, kiek 
tai liesdavo jų tiesioginį darbą? 
ir čia kartais atstovaudavo sve-i 
timų valstybių.: interesus (pvz.^ 
Bitneris). Lietuvai jie likdavęį 
svetimi .tol; kol jąu; XIX a. pa-i 
baigoje į jų eiles pradėjo stot; 
višai naujas? sveikas elementas^ 
išaugę^, iš tų pačių Lietuvos ūki? 
ninku reformatų. »

) ši naujoji reformatų kunigų 
kartą, dalyvaudama bendrajaine 
Lietuvos visuomenės gyvenime, 
ir grynai tikybinėje ir tikybinės 
literatūros srityje pradėjo eiti 
visai naujais keliais. Tačiau tai

VACLOVAS BIRŽIŠKA

Lietuvos reformatų lietuviškasis darbas
(Tęsinys) 

i 
Lukaševičitių kuris nežinojo, 

kad 1680 m. katekizmas buvo 
spausdintas Karaliaučiuje, ma
nė. kad ir jis buvo išspausdintas 
dar Kėdainiuose, t. y., kad dar 
tuo laiku ten spaustuvė Veikė; 
kartu jis tarė, kad spaustuvė iš 
Kėdainių buvo perkelta į Min
taują, o iš ten į Slucką ir kad 
tuo būdu Slucko spaustuvė, 
Radvilaitės dovanota evangelikų 
sinodui, buvusi ta pati senoji 
kėdainiškė, kurią 1735 m. sino-. 
das perkėlė į Karaliaučių ir 
1720 m.-pardavė-Jonui Zaenke-1 
riui. Tačiau Slucko spaustuvė 
spausdino ne gotiškomis ar lo
tynų raidėmis, bet gudų, tai ji ir 
negalėjo būti anoji kėdaiųiškė.

Atmesdamas visas tas Luka- 
ševičiaus prielaidas, seniau bu
vau iškėlęs mintį, kad Kėdainių 
spaustuvė arba sudegė per 1654 
metų gaisrą drauge su žymia1 
Kėdainių miesto dalimi, arba ji 
buvo sulikviduota po 1655 m., * 
kada dėl Radvilos mirtieš ir ipo-1 
litinių bei karinių* komplikacijų 
teko atsisakyti nuo Visų planų, 
susietų su evangelikų kultūrine 
veikla.

Tačiau “Collecta Zboru Kiej- 
danskiego” leidinyje paskelbti 
Kėdainių sinodo protokolai ver
čia visas tas pažiūras kiek revi
duoti (leidinys nebaigtas spaus
dinti, ir dėl to po 1656 m. nu
trūksta). Iš tų protokolų aiškiai 
matyti, kad spausfuyė'pėrgyve- 

i no ir 1654 metų gaisrą ir 1655 m.
— 29 metų britas Barry Rob-! suirutes, nes dar ji

____ . ė ‘ . 1___ iu ' spausdino evangelikų"agfehdą — 
* * , jog norėtų palikti D. ■ paskutinę 1598 m. katekizmo 

Britaniją ir įsikurti Sovietų Są- (<lalj ,kuri 1653 m. dar nebuvo 
jungoje. “Aš norėčiau, kad mes:ne’ pakartota, nei išplėsta. Befc3 
turėtume tokią valdžią, kuri rū- -------o- - m- - o--—

pinasi darbininkų gerove”, sako. buvo išspausdinta, tai spaustu- 
Barry. Jis dažnai rašo laiškus"' tebuvo likviduota, matuti, po 
“Pravdai” apie sunku britu dar- 1656 metų. ?
bininkų gyvenimą. Barry tikis? ■ . . . m-.--.

gauti Sovietų ‘ valdžios taikos bad ji niekur nebuvo per^^įąY 
premiją ir su paskaitomis apie nei paversta kokią.-kita 
britų darbo žmogaus vargus pa- ve, bet jos įtaisymų savininkas 
keliauti po sovietinį rojų. Rob- Jokimas Jurgis Retas, neturė^ 
erts dirba konduktorium Britą?, damas daugiau jokių užsakymų, 
nijos geležinkeliuose, į rankas kurie jam galėtų patikrinti pra- 
gauna 70 svarų savaitėje, turį, 
dviejų miegamųjų kambarių na

jį ’W'

SIUVĖJAS

dyti”.
Daviau tik keletą būdinges

nių pasisakymų iš amerikie; 
čių spaudos. Tai ta dalis Ame
rikos, kuri supranta kas yra lais; 
vė ir nebijo pasakyti karčią 

Veltui to ieškotume Či
kagos spaudoje... D. Tričisn^

erts taip susižavėjęs sovietiniu 
gyvenimu,

Po 1656 m. nutrūkus ir agen- 
dos spausdinimui,- visa'evangeli
kų reformatų energija nukrei 
piama į vertimą ir paskelbimą 
lietuviško Biblijos, vertimo, šio 
darbo etapai jau buvo nušviesti 
lietuviškųjų .■ Biblijos vertimų 
skirsnyje. Minimieji Užnerio 
senjoro Tonio "Kšičevskio 1678 
metų lietuviški pamokslai, grei
čiausia, nebuvo skiriami spaudai 
ir dingo rankraščiu. XVI1I a. ne
bandoma leisti nei vieno naujo 
leidimo, tenkinamasi jau mums 
žinomais 1781 iii. pakartojimais. 
XIX a. reformatų darbas irgi ne 
geriau eina. 1803 m. tas pats My
kolas Ceraskis, kuris išleido 
naują katekizmo leidimą, iš
spausdino atsitiktine proga pa
rašytą “Kozoni Padekawones po 
Ataiemimui warpu”, o kunigas 
Karolis Nerlichas paruošė “Pa
mokslus ir Kozones ape smer- 

! ta”, kurie tebuvo išspausdiųtį 
Mintaujoje 1864 m. Pagaliau 

I jau minėtas Aleksandras Rapo
las Močiulskis, norėdamas pa
sekti Valančiaus darbo pavyz
džiu katalikams, 1863 ir ,1865 m. 
Rygoje išspausdino penkias kny
gutes, skiriamas vaikams: “At
minimą ,. da;. geroje: adyhoje?, 
“Nušidatvimą biedna Jonuką”, 
“Prisiwertimą grieszna žmogaus 
ing Diewa”, “Wartojima arba 
Mėginimą patis savvę” ir “Gro- 
matą Naszlaitele ing sawo mie-
lą Iszganitoją” (1865 m.). Kaip teatsitiko XX amžiuje. Tai leido 
matyti, iš- tų kuklių knygučių, Į jiems sustiprinti savo pozicijas 
visi Radvilų ir kitų reformacijos Aikįnciųjij eilėse, bet jau buvo 
Didžiojoje Lietuvoje šalininkų per. vėlu beafsikovoti tas pozici- 
platūs tikybįįįiąi užsimojimai- jas, kurias jie prarado amžių 
susmuko, susifįurę su pasyvumu būvyje. .

...........................................................- . •  -

I kadangi toji agenda taip ir ne-. j
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bininkų gyvenimą. Barry tikis? 
gauti Sovietų ' valdžios I

britų darbo žmogaus vargus pa-

nimąsi prieš komunizmą, žurna-’ ir nuveda į teisinius klystkelius, 
listas klausia: “Kodėl.-mes rusų! R. Morris baigia straipsnį 
turime daugiau bijoti, ne .jie?”. ..taip: “Pavergtų Tautų Savaitė 
.Konservatyviųjų katalikų laik. turi pasidaryti svarbiu įvykiu, 

raštyje. “Thę Wanderer” š, m. .kadangi tai gali pažadinti mie- 
liepoš 2L d; redakciniame pūš^/gantį kraštą (JAV- D. T.) ir pa- 
lapyje tilpo Robert Morris, strain' matyti realybę', kuri egzistuoja 

didesnėje pusėje pasaulio. Aš 
matau, kad prež. Reagan, ne kaip 
kiti jo pirma takai, siekia tai vyk-ti net 6,000 mylių.

..taip: “Pavergtų Tautų Savaitė

sniš “Another Captive- Nations

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir melsk 
DM m. metrašti!. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vlnei 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei. studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M-K duriiotrfo. M. šSeikio, V. Kaiubos, A. Rūkltelės Ir A. Vara/

.-‘t DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tsi 
tintą šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės aMminimai apie 
ivertes bei Jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy 
tas Tuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mum. 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht*

parthKxJama tik ui D. j ;. i > ą •<

r ■>" L1E1UVisKASIS PAMARYS, Henriko Torno-T*m*linifc 
įlomiai paraiyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs klekvienan 
DeturiuL Leidinys tlnstmotM nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritavardHų p«TSdliifma!»tr Jų vertiniai | vokiečių kalb#. EaSa/ 
lamfingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių temėhipla. Kaina W

v M LAUKIS IJOCl, ralytojos Petronėlės Orintaltės att 
mtnSnal Ir mintyj apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pb 
maišiais boHevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik |1. . t.

' JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje? tik b 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poe 
atjų. Dabar būtų JI g|Hma pavadinti kovotoju ui žmogaus telser 
Knyga ry^i didelio formato, 385 puslapiu kainuoja

OTYKINfS nOVkLCS, 5L ZoaSenko kūryba, Vala!S> 
parjlmM. |0t knygoje yra 10 sąmojingų novelių. JCafna gi

Dabar bučiau linkęs- ntąi^tv

SUSIVIENIJIMAŠ LIĘ^UVI V AMERIKOJE I
I,- . t- <X ,'■?.“**/. V* -> \
■(- yra- “Senia^iį, - didžiausia ir Turtingiausia lietuvių fraternalinė 

organizacija) ‘lietuviam^ ištikimai' tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrjniūs darbus, gelbsti ir ;ki.tįems, kurie tuos

w \ darbus dirba. , ■ ' -ir.-. . ' -t -- s -z _ ■ sĄ-
h f^'SLA — isni6ži^)8sftgĮau kaip AŠTUON& ŠBĮJONUS doleriu 

■ •£ s. r apdraūdu savo nariams. / : J ‘i- ?

’ gyvenimą ir pelną, ir negauda- 
! mas iš šalies jokios paramos,

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis .ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki S10,000.
apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač;jnąudingą jaunimai, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir. J^.-gyvėnimo'^kadžiai. - . '
vaikus apdraudžia pigia -terminuota apdrąuda: už _ ,

SLA

VA'F J 1A1 1 v VA A AJL 14 J IkA AALA " ' \ * ’ - ’ T

niuką, spalvotą televizorių, tele- kuri savaime nutrūko- Jonušui 
foną, laiko penkis šunis, katę^ Radvilai mirus, taigi nematyda-j 
vėžlį ir arklį. Skundžiasi, kad su mas prieš save jokios ateities,; 

tiesiog pasiėmė savo spausdini
mo medžiagą — raides ir presus 
— ir išsikėlė į Vokietiją, kur ir 

I pardavė ją visą kokiai spaustu
vei, nes spaustuvininkų jis dau
giau niekur neminimas, ar su-, 
jungę su savo brolių spaustuvėj 
Gdanske. “ J 1‘-

žmona vos gali pragyventi.

® Nesiekiant žemės, per 8-nis 
mėnesius banginis gali nuplauk-

u
C

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, III 60629 TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

.aliuminiu iiiiiiiiiiin iiiieihiiii iiiiiiniii m mi iiiniiimiiiiini tiuiif mi mini iiiiinii?
_______________ • _____________________________________________________________________ ;________________________-r 5

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chisago, I1L 60629 * Teh 925-2737

• •iifl!tiii<’.i,;l!‘illlll|li|lilii!iii,iiinri>Hl'1’ ■nim’atiliniilill’iiiiiiiliil’iiiiiiiiniiililliinipn’rtffiiffli

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ° FANNIE MAY SAL-

parašė 700

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai? ryto iki TO vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

i - C Tel. 476-2206

SLA

SLA- kuopų- yra visose liehiviį kolonijose- 
Kreipkitės į 33xo apylinkės kucįięy^ėjus,

.Galite kreiptis ir tiekiai-į SLĄ Centrą:*.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St,;New Yor^N.Y^'lįooi 

Tel. (212) 563-2210 
.» *

50 metų studijavęs, kaip

kalba buvo parašyta apie Lietuvį lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti. į

BaIm pB. Kieti ririelM

3 — Naujienos, Chicago, Ui — S*t-McaŪay, August 27-29. 19t3



Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632
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Redaguoja PRANAS SULAS

*
Ką paliečia valstybes biudžeto apkarpymas

Nagrinėjant federalinio biu
džeto apkarpymus, kurie buvo 
padarytį nuo 1981 metų sausio 
mėn. ligi 1983 fiskalinių metų, 
71% palietė Social Security, 
Unemployment ir Welfare išmo
kas tokių šeimų, kurių metinės 
pajamos yra žemiau 10,000 dol.

Demokratai mano, kad atei
nančiuose prezidentiniuose rin-

kiniuose del tokiu išmoku su
mažinimo jie turės geriausią 
ginklą prieš respublikonus.

Biudžeto paruošėjai aiškina, 
kad tie išmokų apkarpymai pa
lies tik tokias šeimas arba pa
vienius asmenis, kurte nebięs 
įskaityti į neturtingųjų eiles, 
nors jų metinės pajamos nevir
šys 10,000 dolerių.

Vaistai prieš anginą 
nešiojami su savim

' Praryjamos piliulės bei kap
sulės greitu laiku bus visų ligo
nių su savim nešiojamas vais
tas. Nauji vadinami tramder- 
mal (per ligonio odą įsigerian
tieji) vaistai — nitrodisc yra 
gaunami dabar gydymui ir įspė
ti anginos ataką — krūtinės 
skausmą.

Nitrodisc yra maždaug sida
brinio dolerio didumo ir atrodo 

• kaip apvalus bandažas. Tas dis
kas yra uždedamas ant krūtinės 

. arba ant rankos viršaus Kartą 
per dteną ir skiriamas 24 valan- 

-doms įspėjimui ir gydymui prieš 
anginos atakos.

. Si naujiena yia ta, kad vaistai, 
vadinami nitroglycerin, yra mi - 
kroskopimai lipmukui — pake
liai, kurie užuedami ant odos. 
Vaistai, esantieji pakelyje tiesiai 

■^įsigeria į kraujotaką, kontro
liuojamame kieky. Kai kurie 
^vaistai įsigeria per edą, yra il- 
•*giau veiksmingi.
” Naujės disco technqlogijos 
rimonės pagerinti vaistai veikia 
.Efektingai lygia, ka p kiti vaistai 
^Mokslininkai iš Gš D. Seales and 
xkomp. (Chicacgoje) tyrinėja 
„naujų disko vaistų pritaikymo 
sistemą, naudojant nitrogliceri- 

’pą. Jie dabar darbuojasi disco 
pritaikymui nitrogleceriną.

. Dalia Š., M. D.

per 26 savaites.
Pagal kongreso nutarimą be

darbiams pašalpų mokėjimas po 
26 savaičių pratęsiapa dar 12 sa
vaičių. JAV Darbo dep-to pa
tvarkymu, šis 12 sav. pašalpų 
mokėjimas sumažinta iki 10 sa- 
vaičų.

Nedarbas Illinois valstybėje 
birželio menesį buvo 11.5%, Bet 
visame krašte apdraustų nuo n e- 
darbo bedarbių skaičius tebuvo 
tik 4.8. Pagal šiuos duomenis 
J. S. Darbo dep-tas nustato nor
mą, kiek valstijose galima be
darbiams mokėti.

Pažymė.ina, kad Chicagcs 
’Unemployment” įstaigos vado
vai tokias nedarbo pašalpas ne
kišk ubina bedarbiams mokėti. 
Jie visada ‘‘atranda’’ įvairiu 
kabliukų ir nepripažįsta teisės 
į kompensaciją.

uz- 
vietą — jis 

sveikatos,

Dešinioji ranka nežino kq 
daro kairioji

Iš Springfieldo, III., praneša
ma, kad gub. Thompson reika- 
jauja prez. Reaganą pratęsti 
80,000 Illinois bedarbiams pa
šalpų mokėjimą.

Gub. Thompson savo rašte pre
zidentui nurodo Illinois nedarbo 
statistiką, kuri esanti blogesnė, 
negu kitų industrijinių valstijų. 
Nežiūrin to, kad visame krašte 
jaučiama ekonominis pagerė
jimas, gub. Thompson Įrodinė
ja prez. Reaganui, kad Illinois 
nedarbo ra t a yra labai aukšta, 
siekianti net 11-12%. Pagal Illi
nois bedarbiams šelpti taisykles, tų Jungtinėms Valstijoms davė 
bedarbiai pašalpą gali gauti tik Virginia; iš viso 8.

Žaltys nebuvo vien 
blogybių simbolis

Senaisiais laikais žaltys 
ėmė garbingesnę

- skaitėsi išreiškėju 
vaisingumo ir net vedybų. Kai- 
kurie pedikų ženklai iki šių die
nų turi įvyniotus žalčius. Žal
tys apsivyniojęs apiink medi 
simbolizuoja gyvybės arba vai
singumo pajėgą. Ne veltui ir 
mūsų protėviai laikydavo juos 
namuose, manydami, kad jie at
neš ką gero.

Žydų nuomonė apie žaltį bu
vo kiek skirtinga. Senajame 
Testamente atpasakotas inciden
tas apie Jievos "sugundymą-’, 
žaltį atvaizduoja blogoj šviesoj. 
Jeigu ne jo pasipainiojimas, tai 
Dievas būtų patsai tvėręs žmo
nes ir laikęs juos rojuje. Šiai 
nuomonei vėliau pritarė Šv. Au
gustinas. šv. Justinas ir kiti 
bažnyčios tėvai.

Krikščionybei išsiplatinus, žal
tys virto blogybių šaltiniu. Tik 
menas ir medicinos simboliai 
apsaugojo kaikurias teigiamas jo 
ypatybes.

• Didžiausią skaičių preziden-

f WM

Kaunas, žiūrint iš Žaliakalnio.Trumpai
® Šįmet vra kaista vasara. 

Pagal šimtmetinį kalendorių tai 
reiškia, kad ateinanti žiema bus 
gili ir šalta. Pagyvensim — pa
matysim.

• N. S. Gustin Bentdrovė pil
nu tempu pardavinėja akinius, 
kurie apsaugo nuo ašarų plaus
iant svogūnus. Akiniai — Onion 
gogglis — pardavinėjami po 6 
dol. Juos galima nešioti ant vi
dutinio dydžio akinių.

® New Yorko uostan įvežama 
prięsk<ž$ų^iaugiau, negu bet ku- 
įįdmė kitame uoste .’pasaulyje.

9 JAV priskaitošna daugiau
10 milijonų larvų ir laive

lių. kuiie naudojami tik žmo
nių malonumams.

Nebraskos valstėje yra 97% 
ūkininku.

® Pirmasis .muziejus buvo 
įkurtas Egypte, 300 metų prieš 
Kristaus gimimą.

3 Penicilinas arba antibioti
kai yra bakterijų pagaminta me
džiaga, kuri naikina kitas bakte
rijas. Tačiau kai kurios bakte
rijos tapo atsparios antibioti
kams. Viešojo Sveikatingumo 
Tarnyba sėkmingai išbandė ki
tokių bakterijų pagamintą me
džiagą, kuri veikia sėkmingai.

® Ramusis vandenynas užima 
.5 mil. kvadratinių mylių.

• “Moters piktumas arba liū
desys yra panašus pavasario au
drai; būna smarkus ir tuom pat 
sykiu labai trumpas’’.

• Ne tada žmogus yra senas 
kai nustoja kartoti jaunų dienų 
kvailumus, bet tada kai jis pra
deda tuos kvailumus piktai 
smerkti.

> Rūpestis užmuša daugiau 
žmonių negu darbas dėlto, kad K-
pirmas paliečia mūsų gyvybės 
ccentrą — nervus.

There Many Re asons

■4'M

rotect Your Forests
-—T._ „‘flUfe

KĄ PAVELDI SUTUOKTINIS, 
JEI MIRŠTA BE TESTAMENTO

būdą. Jei šeimos to daryti- ne
įstengia, tai teismas gali tai pa
daryti, atžvelgiant i esamas ap
linkybes. Pr. $ul.

(Bus daugiau)

IŠ TRAKŲ PILIES TAMSAUS POŽEMIO
Kaip vagilius buvo įmestas į rūsį, 

ir ką jis ten užtiko
Trakų apylinkėj senesnių žmo sargas, šunies lydimas, pradėjo 

niu tarpe buvo užsilikę visokių vesti j; x —
padavimų sąrišyje su garsiąja - s
Kęstučio pilimi. Vieną jų užra
šė V. Šukevičius. žinomas folk
loro rinkėjas Lietuvoje. Pada
vimo turinys yra sekantis:

Prieš daugelį metų Trakuose 
gyveno pagarsėjęs vagis cere- 
pius. Jis plėšdavo vietos žmo
nes, bet taip gudriai, kad niekas 
negalėdavęs jo sučiupti. Jeigu 
ir nutempdavo į teismą, tai jam 
pasisekdavo išsisukti nuo. kalė
jimo.

Netekę kantrybės, trakiečiai 
nutarė patys su juomi apsidirb- 
:i. Vieną naktį susirinko didelis 
vyrų būrys, apsupo jo namą, pa
gavo Čerepių ir surišo jį kaip 
aviną. Paskiau laiveliu nuvežė 
i pilies salą ir įmetė į giliausi 
požemį. Skylę jie užvertė dide
liais akmenimis, kad iš apačios 
nesigirdėtų net nei jo balso.

Bet likimas pasigailėję Cere- j 
piaus, kuris, krisdamas keletą 
-.ieksnių žemyn, nusilaužė spran 
do ir išvengė staigios mirties. 
Praėjus ilgesniam laikui, Čeie- 
pius atgavo sąmonę ir pasiliuo- 
^avo nuo virvių. Jis atsistoję, 
net nieko negalėjo matyti tam- 
■oje. Pamažu, graibydamas sie
nas, jis ėmė slinkti, kaip toli — 
pats nežinojo.

Tik staiga, priešingoj pusėj 
jis pamatė silpną žiburėlį. Nu
džiugęs, jis prislinko arčiau ir 
vamatė nuostabų dalyką. Ont 
dūteles spintos sėdi apsišarva
vęs karys, pasirėmęs ant ilgo 
kardo. Šalia jo gulėjo šuo, laikąs 
kojomis žiburėlį. Čerepius krūp 
telejo ir pasitraukė atgal. Tuom 
tarnu šuo ėmė smarkiai loti ir 
pulti ant jo. bet retežiai sulaikė 
šunį. Stiprus balsas paklausė:

‘Iš kur ir ko čia pakliuvai?"
Čerepių sukrėtė baimė ir jis 

vos galėjo pratarti žodį. Šiaip 
taip griebėsi aiškintis, pasako
damas visą teisybę. Požpmio 
sargas pakyla nuo skrynios ir 
taria:

Gerai, kad pasakei visą tiesą, 
bet negerai, kad. skriaudei žmo
nes. štai šioje skrynioje yra su
dėta senovės turtų. Pasiimk 
kiek tau reikia ir atsiteisk iki 
pasku inio skatiko. O kas liks 
pasilaikyk sau. Bet jeigu to ne
padarysi arba išpasakosi kitiems 
ką čia matei, tai gaidys nespės 
tris kartus sugiedoti, kaip tu bū
si negyvas”.

Ir Ėerepius prisidėjo kišenes 
bei užantį auksinių pinigų. Kai 
daugiau netilpo, tai požemių

Siaučiant karščiams, vi
siems naudingas aspirinas

Šiomis dienomis išspausdin
tam mėnraštyje “New žngland 
and Journal of Medicine” rapor
te pranešama, kad Veteranų Ad
ministracijos rūpesčiu, buvo pa
tikrinta 1,260 vyrų ir prieita Išva
dos, kad sąryšy su širdies ata
koms Ir mirties atvejais, buvo 
50% sumažėję tiems pacientams, 
kurie turėjo nepastovią anginą, 
kai jie priimdavo (naudodavo) 
vadinamą “buffered” aspiriną.

Tyrinėtojai tiki, kad aspirinas 
padaro neveiklioms kraujo ląs
teles bei celes, kurios sukelia 
kraujo krešulius. Žurnalistas pa
žymi, kad angina yra vad. nuo
latiniai skausmai krūtinėje, ku- 

savanorišką priimtiną rie atsiranda dėl silpno kraujo 
pusėms pasidalinimo tekėjimo į širdį. Pr. Fab.

naują vad. Uniform

Daugely šio krašto valstijų, 
vienam iš sutuoktinių mirus, jei 
nėęa jokio testamento, likusysis 
sutuoktinis ar sutuoktinė gauna 
Lį visos abiejų buvusios nuo
savybes.

Jei vyras-sutuoktinis visą nuo
savybę valdė tik savo vardu, jo 
žnąonai mirus, į vyro turtą joks 
žmonos giminaitis neturi jokių 
teisių.

Dabar vad. National Commis
sion on Uniform State Laws jau 
priėmė
Martial Property Aklą, pagal 
kū'rį, vieno mirties atveju, liku
sysis turės teisės į Mt bendros 
nuosavybės.

Divorso atveju, sutuoktiniai 
gali susitarti pasidalyti savo nuo
savybę bet kokiu būdu. Bet jei
gu juodu negali susitarti, teis
mai trijose valstijose paskiria 
nuosavybę sutuoktiniui, kurio 
vardas stovi pirma. Keturiose 
valstijose gali reikalauti, kad ta 
nuosavybė būtų padalyta pu
siau. Pasilikusios valstijos lei
džia 
abiems

1 jį vingiuotais koridoriais 
ir išleido į paviršių prie Berna- 
dinų vienuolyno, apie vieną my
lią nuo salos.

Patekęs į šviesų pasaulį Čere- 
pius nudžiugo ir padarė taip, 
kaip jam buvo įsakyta. Tačiau, 
jis neišlaikė požemių slaptybės 
— ėmė išpasakojo kitiems ką! 
ten matė. Tą . pačią ' naktį jis 
krito negyvas. O kai; kiti nusi
leido į rūsį ieškoti paslėpto tur. 
to, tai nieko neberado. Spalis

1
Vienas škotas iškeliavo Ame I 

rikon palikdamas kelius savo • 
brolius. Po dvidešimt metų jis 
grįžta namo ir prie stoties jį su
tinka barzdoti vyrai.

— Kodėl jūs nenusiskutat? — 
klausia amerikonas.

— Kuom gi mes skusimės, kai 
pats išsivežiai skustuvą.

o Policistas. — Jūsų raštinėj, 
ponas viršininke, yra valdinin
kas Spurga, kuris laike darbo. 
švilpauja. Jis tur būt priklauso 
prie kairios ar dešinės opozici- 
jOs ir švilpaudamas ar tik ne pa
juokia dabartinę valdžią?

* * r

• Dabartinis karas paliko ne
mažai pėdsakų ir Libijoj, kur gy- ' 
vena daugiausiai arabai. Per • 
amžius arabas jojo ant asilo, o 
jo žmona ėjo iš paskos nešdama 
maistą ir vandenį.

Dabar vyras taipgi joja ant 
asilo, bet žmona eina pėsčiom 
jau ne iš užpakalio, bet prieša
kyje. O dėl ko gi? Smėlyje yra 
neišsprogusių minų ir arabas 
nenori rizikuoti savęs ir asilo, | 
todėl pasiunčia pirmiau savo 
žmoną.

SKIRTUMAS

— Tu pasakei, jog esu asilas, 
ar ne tiesa?

— Tiesa, bet aš jos nepasa
kiau.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
"The Overnight Wonder'' 
* 'flty,
Read 'abet and follow A
directions.
e Ex L»x. Inc.. NRi ‘

VĖL ATEIS DIENA...

Vargingoje bakūžėje dūzgia ratelis, 
Verpia močiutė, prie josios vaikelis. 
Ir baimės pilna, ir troškimų didžių, 
Ji verpia ir moko vaikelį raidžių.

Nebaido močiutės trėmimas klaikus — 
Lietuviško rašto ji moko vaikus.
Jo trokšta, kaip oro, paniekintas kraštas.
Toks mielas ir savas lietuviškas raštas!

Vargingoj bakūžėj ratelis menkutis 
Prieš milžiną stojo — laimėti ar žūti! 
Šventoriuj žandaras dalina visiems 
Raštus, kurie tinka valdovams piktiems.

Bet jokia galia mūsų tada nejgrasė 
Priimti tuos nuodus lietuviškai dvasiai. 
Nuėjo tos knygos slaptingais keliais — 
Liepsnoję po puodais karštais pagaliais.

Į vargo mokyklą ratelio šešėlyj
Sudužo mūsų priešo troškimai įšėlę...
Dažnai akademijų kilniųjų metų
Į praeitį garsią aš žvilgsnį metu.

Per iškilmių pompą, kalbų pakilimą, 
Girdžiu stebuklingo ratelio dūzgimą. 
Močiutė, šnibždėdama, taria raides 
Ir seka žandaro grasiosios arties.

Vėl mūsų dangus pragiedrulio nemato.
Vėl priešas mus nuodyt klastingai suskato.
Vėl skiepija sielai chimorų ligas, 
Vėl siūlo mums atnešto stabo knygas.

Pažįstam tave, negudrus apgavike! *
Kintieti šposai vėl liks nepavykę, f
Sugriuvo carai — ir ateis vėl diena. ’ r 
Kai tarsim, kentėti mums jau gana!

Kast* t<

2 — Naujienos. Chicago. Ill. — Sat.-Mondav, August 27-29 19X3



THE LITHUANIAN DAILY HEWS
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holidayj 

by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.
1739 $o. Halstad Street, Chicago, IL 60601 Telephone 421-6100

VL. BARONAS

PASTABOS Iš TOLO

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000

As of January 1, 1980 
Subscription Ratos:

Chicago $45-00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months, $12.00 per, 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

metams ____________ , $40.00
pusei metų ... T . $22.0(
trims mėnesiams -__ _____  $12.00
vienam mėnesiui_________  $4.00

Kanadoje:
metams __________  $45.00
pusei metų-----------------------$24.00
vienam mėnesiui_________   $5.00

25 cents per copy Užsieniuose:
metanas ___ —___________  $48.00
pusei metų---------------------- $26.00Nuo sausio pirmos dienos 

Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams___________________$45.00
pusei metų------------------------$24.00
trims mėnesiams _________ $15-00
vienam mėnesiui___________ $5.00

Kitose JAV vietose:

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100. *

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Mirė Leonas Briedis
Los Angeles priemiestyje, 

Maywood, ilgus metus gyvenęs j 
Leonas Briedis š. m. rugpiūčio Į 
mėn. 20 d. buvo rastas miręs sa- j 
vq namuose, kuriuose jau daug 
metų gyveno pats vienas. Sa
koma, buvęs dabar 79 metų am - 
žiaus. Velionis Leonas vertas 
didesnio dėmesio mūsų spaudoje į 
dėlto, kad jis savo gyvenime 
išeivijoje skyrė labai didelio dė-1

mesio lietuviškai spaudai, bū
damas foto reporteriu daugeliui 
lietuvišku laikraščių, kurių tar
pe buvo ir “Naujienos”. Nieka
da už savo nuotraukas, pasiųstas 
lietuviškam laikraščiui, neprašė 

atlyginimo, net pašto išlaidų.
Nuo atvykimo Amerikon (Los 

Angeles) 1949 m., bendradarbiau 
darnas į vairuose Amerikos lie

tuvių laikraščiuose, turėjau daug 
progų įsitikinti Leono Briedžio ’ 
paslaugumu lietuviškai spaudai, Praeitį primenanti nuotrauka

Dr. P. Grigaičiui 1959 metais lankantis Los Angeles, sėdi 
(iš kairės j dešinę): foto reporteris L- Briedis, j. Aftukas, 
Marija A/tukienė, svečias dr. P. Grigaitis, tuolaikinis ĄLTos 
skyriaus pirmininkas Algis Rauiinaitis ir laikraštininkas 

A- Gustaitis. Prie lango sėdi VI. Ęskūnas.
(L. Briedžio nuotrauka)

“VLIKo pirmininkas tvirtina, kad VLIKas sudaly
tas demokratiniais pagrindais iš partijų atstovų. Iš par
tijų atstovai taip, bet ne demokratiniais pagrindais, peš 
lietuvių tauta, kurios vardu VLIKas kalba, tų atstovų

vęs saldainių, ar iš įpvo 
apelsiną ąr kitų vaisių. Kaimy
nų vaikai nepamatę L. Briedžio 
vaikštant apie savo namus, o 
ypap įtarė vieną ir kitą dieną 
degančias šviesas jo namuose-- 
atkreipė dėmesį savo tėvų, šie 
gi — policijos (mat, jąu ir kva
pas, sakoma, iš tų namų buvo 
neįprastas), kuri įėjusi i namus 
rado Leono Briedžio lavoną nu
vijusį vonioje ir labai “decom
posed” stadijoje. Mat, tuo laiku 
Los Angeles siautė neįprastai 
karštas klimatas apie 100° F, o 
velionis nemėgo atidarinėti sa
vo, gerokai seno, namo langų

Liko Leono brolis Detroite 
(real estate biznyje), kuris pa
tvarkys ir Leono laidotuvių tvar 
ką- Sakoma, kad Lietuvoje esą 
likusi Leono žmona su vaikais, 
vaikaičiais (ir net ipro-vaikai-

Išvados savaime suprantamos
(Žiūrėk N. rugpiūčio 13 d.)

Antras p. A. Gečio straipsnio poskyris:
“2. Kas atstovauja Lietuvos valstybei?”

Tokiu klausimu p. A. Gečys pradedą savo straipsnio 
antrąją dalį ir tęsia toliau šiais žodžiais:

“VLIKo pirmininkas teigia, kad VLIKas (cituoja 
Kalniaus, o ne VLIKo pirmininko žodžius. — A. PI.) kal
ba politiniais klausimais .viso pasaulio lietuvių vardu. Jis 
taip pat atstovauja ir sųv.ere'nipeį L^ėtuyps valstybei, ku
rios jis turi niandatj (įgalięjįpi.^)/įųris yrayis pakar
tojamas”. i■’ ■ ’ ' >■ . -

A.G.: “Čia tai jau didelę naujiena”.
Tikrai, kad didelė naujiena. Ne, ne naujiena, bet 

p. A. Kalniaus ir p. A. Gėčio pasisakymų maišalynė. Po
nas A. Kalnįus tokių VįLIKo pirmininko žodžių necituoją 
— nekartoja žodis žodin, bet parafraeuoja — savaip at
pasakoja. Ponas A. Gečys, pasigavę? jtųps p. A. Kalniaus 
žodžius, bruką VLIKo pirmininkui į burną įy ieško prie jo 
priekabių. Tai nerimtas dalykas.

A.G.: “Iki šiol manėm, kad Lietuvos valstybei atsjto- 
vau j a diplomatinė Lietuvos tarnyba”.

Kad valstybė egzistuotų, reikalingi šie trys pagrin
diniai elementui: teritorija, tauta ir yąldžia. Lietuyos 
valdžios nebėra nuo 1940 m. Sovietų okupacijos. Taigi, 
Lietuvos valstybė nuo to laiko faktįnąi — <įę facto nebe
egzistuoja, bet teiąįnįąį — de jur.e jos valstybingumas 
Vakarų demokratinių valstybių tebepripažįstamas. Tai 
kas. pagal A. Kalniaus ir A. Gečio pasisakymą, begalėjp 
atnaujinti Lietuvos valstybės suteiktą mandatą, “kuris 
yra vis pakartojamas”?

Dėl tokių A. Gečio nerimtų, priekabingų pasisakymų, 
bet kokios tuo reikalu su juo diskusijos yra bergždžias ir 
tuščias laiko gaišinimas.

“3. Politinės partijos”
Trečią ir paskutini savo straipsnio poskyrį p. A. 

Gečys pradeda:

neišrinko. Tai nėra priekaištas, nes visi žinome, jog Lie
tuvoje laisvų rinkimų negali būti. Kaip tik dėl to ir 
VLIKas egzistuoja. (Žinoma, kad tik dėl. to. Jei Lietuva 
taptų laisva ir būtų pravesti laisvi demokratiniai rinki
mai, VLIKo kovos tikslas būtų atsiektas ir tą pačią dieną 
VLIKas likviduotųsi. — A. PI.). Jo struktūra yra grei
čiau oligarchinė negu demokratinė”.

Atrodo, kad p. A. Gečys nepilnai supranta, kas yra 
oligarchija. Juk oligarchija yra kelių ąsmenų pasigrieb
tos valdžios valdymo forma. VLIKas niekada iš nieko 
jokios valdžios nepąsigriebė, niekada jos neturėjo, jos 
neturi ir šiandien. Jis yra tik Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, demokratiniais partiniais pagrindais 
iš kelių partijų ir rezistencinių sąjūdžių atstovų sudary
tas. Dėl to jis ir yra demokratinis, kad sudalytas iš kelių, 
o ne vienos partijos, kaip vienpartinė Liet. B-nė, kuri taip 
□at save vadina “demokratiniu” veiksniu ir bando kai-
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dėti viąo? lietuviu fcąųtos vardu. Daugiau kaip 10 mėtų 
LB galinėjasi su ALTa, kiek trumpiau su VLIKu. norė
dama okupanto; džiaugsmui juos abu sunaikinti.' Tokią 
vienos partijos “demokratinė” struktūra yrą. vadipamą 
sovietinė demokratija arba diktatūra, žmonių teisių ir 
laisvės išprievartąutoją. Prie tokios vienpartinės “demo- j 
kratinės” yęiksnįo formos p. A. .Gečys nesikabinėja, bet 
yra didelis jos šalininkas ir rėmėjas.

Vistik p. A. Gečys VLIKo partinę struktūrą net pa
giria ir sako:

“Be abejonės, mūsų politinių partijų ryšiai su sau. 
ideologiškai artimomis kitų kraštų partijomis yra nau
dingi, ir niekas neginčiją, kad mūsų laisyinimo veiksnių 
struktūroje partijoms turi būti ųžtįkriptą jų politinę 
reikšmę atitinkanti vietą. Partijų pretenzija dominuoti 
visą mūsų išeivijos politinę veiklą tačiau yra perplatus 
užsimojimas ir aiškiai anapus partijų jėgų”.

Norėtųsi paklausti p. A. Gečį, o kas turėtų dominuoti 
politinę veiklą, jei ne partijos? Gal sporto ar šachmatų 
klubai,' daininįąkų an?ąmbliai. labdarybės draugijos, ąr 
šiaip sau kokios organizacijos? O ir organizacija, kuri 
pereiną į politinę veiklą, jau virstą politike partiją.

Lietuvos laisvinimo kovoje visi klubai, ansambliai, 
draugijos, organizacijos ir pavieniai asmenys, kurie ne
priklauso jokiai organizacijai, turi glaudžiai ir aktyviai 
bendradarbiauti su ĄLTa ir VLIKu, tik tada mūsų lais
vės kova bus pajėgi, veiksminga, ir atneš pageidaujamų i 
rezultatų.

A. Pleškys

net atvejais, kai mano kviečia
mas neatsisakydavo kartu išva
žiuoti į tolimas Los Angeles apy
linkes — pokalbiui sų vienu ar 
kitu ten gyvenančiu lietuviu.

Spėju, Jkad Per daug metų (tur 
būt kokius 30) jis yra padaręs 
nemažiau kaip aiąi tūkstančio 
nuotraukų iš Los Angeles lietu
vių kolonijos ir parapijos gyve
nimo, savo objektyve užfiksuo
damas šimtus žinomų (pirmoje 
eilėje) ir nežinomų lietuvių vei
dų. Būdavo šitaip: ateini, sek
madienį, į parapijos kiemą po 
pamaldų, matai Leoną Briedį 
vaikščiojantį su (ant peties) pa
sikabintu foto aparatu. Jei ko
kia iškilmė ar šventė. — “rikiuo- J - <davo” kieme tos'progos kaltinin
kus — rengėjus. . • v;

'Jei tik šiaip paprastas sekma
dienis - — rikiuodavo eilėn jo 
nuožiūra žymesnius yiętos lie
tuvius, 6 būtiųai, jei čia lanky
davosi žymesnis svečias lietuvis 
iš užjūrio (būtinai), ąr jau bent 
nuo kito Amerikos kranto (N. Y. 
pavz.). Kaip taisyklė — pir
moje vietoje tokioje “rikiuotė
je” turėjo būti (ir buvo) para
pijos klebonas kun. prel. J. Ku
čingis, jei pasirodydavo kieme. 
Leonas Briedis man yra pika
vęs labai daug lietuviško gyve
nimo nuotraukų, kurių tik dalį 
tais laikais galėjau panaudoti 
<paudoje, nes visais laikais nuo
traukų talpinimas laikraštyje, 
kainavo pinigo, kurio : mūsų 
spaudai trūko tada ir trūjtsta da
bar.

Vieną, ką aš labai apgailestau
ju Leono Briedžio žiirnalisti-' 
niame (foto reporterio) darbe, 
kuriam jis turėjo įurbūt įgimtą 
gyslelę, tai, kad dauguinoijė man 
duotų savo nuotrauką tik labai 
retais atvejais parašydavo (ant
roje nuotraukos pusėje) ką ta 
nuotrauka vaizduoja — jokių 
pavardžių, net datos kada nuo
trauka daryta.

Turiu labai daug L. Briedžio 
( '.’tarytą nuotraukų Įvairiais atve

jais: švenčių, sukaktuvių, minė
jimų, privačių pobūvių progo- 

. mis, pažymint tik kad nuotrau
ka (įaryta į- Briedžio. Jokių pa
vardžių, net datos—kada daryta 
nėra. .Gerai, kad tie įvykiai buvo 
užfiksuoti mapo laikais ir tose 
nuotraukose matomus veidus
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pažinojau asmeniškai. Jei man 
reikės viena ar kita tų nuotrau
kų pasinaudoti — parašysiu jo
se motomų asmenų pavardes.

O kaip su kitais? Kai kas nors 
rašys ir talpins L. Briedžio nuo
traukas — be pavardžių, n,et da
tos? Po 10 ar 20 m.etą nuo da
bar? Kai nebus žmonių atpa
žįstančią tose nuotraukose ma
tomus veidus... Ląbiaį didelis mL 
nusaš.. . L"*- ’t-L* - į

Keliais bastaiciįsiais metais 
Leonas Briedis parapijoje lankė-; 
si įau be foto aparato. Mano 
klaustas kodėl? atsakydavo,«' kad 
jau gana — nieko naujo nebe
vyksta... Sakoma, iš vienos pu
sės, kad esąs savo nuotraukas 
sutvarkęs, net laikraščių iškar
pas sulipinęs albumuose (prieš 
gal-45: metų aš pats esu matęs 
pas jį namuose daug “storų” al
bumų puikiai sutvarkytų su šim_ 
tąis jo darytų Los Angeles nuo
traukų) ir esą palikęs testamen
tą, kam tie albumai turį būti 
perduoti. ’

Iš kitos pusės girdžiu gandų, 
kad Leęnąš’ nepaliko jokio tes
tamento, taigi ir albumų liki
mui... Gaila, jei jo foto — žur
nalistinis .(labai brangus) pali
kimas atitektų į rankas žmonių, 
kurie negyyeno Leono Briedžio 
Los Angeles gyvenamo laikotar-

m
Kaip jau minėjau — mirė vie

nišas savo namuose, prie kurių 
buvo ir sodlas, kuri velionis vi
sada gražiai prižiūrėjo. Kaimy
nystėje gyvena meksikonai. Le. 

onas jų vaikams neretai duoda-

čiais — apie ką Leonas niekada, 
bent man, nėra užsiminęs. Bet 
kokiu atveju — jo artimiesiems 
mano giliausia užuojauta.

Renkamės po stogu...

Los Angeles vis stipriau “įsi- 
pilietina” lietuvių gegužinės po 
stogu, taigi salėse. Anks
čiau, prieš kelis metus, tokios 
^e^ųžinės vykdavo išimtinai par- 
kuįse ar soduose, bet dabar jau 
ris dažniau tokie renginiai vyks
ta salėse, kuriu čia turime dvi: 
šv. Kazimiero parapijos ir Tau
tinių Namą.

f o' lakiai gražiai pavykusios 
£. ir J. Sinkių puikiaine sode 
Santa Monikoje skaitlingos San. 
Ja-^žnijkps pieiiirių'Klubo ge- 
gu^įhčs 0lępbš 31 dj', dabar bu- 
yo,. įj^a.;. gegužinį ■ jau po stęgu 
(rugpiūčio 21 jį.) Tautinių Na-

sėjėja, s nurengta Amerikos 
Lięfūriii ^autinės Sąjungos Los 
Angeles skyriaus. Pąsitaįkė jaic 
kiek atvėsęs sekma(įienis, kai 
niekas kitas nerengė kokių sūsi- 
rinĄimų ąr kitokių stambesnių 
ręnginįų, todėl ir ši gegužinė po 
sįogu sutraukė tięk svečių, 
kieji joj.e tjĮpįo. Kaip ir paprastai 
— buvo pietūs, loteriją, ’ baras.

ir labai apsukriems šeimi- 
ninkėms reikėjo gerai pasitemp
ti, kad visus pavaišinus pietu
mis, n.es svečių prisirinko gero
kai daugiau nęgu rengėjai tikė
josi. Toki didelį pasisekimą nu
lėmė .(taip spėju) labai gera tos 
gegužinės reklama per radiją, 
spaudą ir kitokiais būdais.

(Bus daugiąū)

— Per apklausinėjimus dau
guma britų pareiškė norą mo
kėti didesnius draudimo mokes
čius, kad vyrai ir moterys galė
tų išeiti į pensiją, sulaukę 60 
metų amžiaus.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $422.

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS M0NT4N0I
(Tęsinys)

Petro akys dažnai kyyps.tą į pusę, į? kur 
turi ateiti Marytė su pusryčiai?. Jau saulė jtąip 
aukštai iškilo, jau jėgas dalgis išgėrė, bet jos vis 
dar nesimato. O gal šiandien ne jįąryjtė, fret pati 
šeimininkė pusryčius atneš. Bet ne, ne — Marytė 
turi atnešti. Šeimininkė labai retai kada pasi
rodo iš kamaros, Petras, sutikęs ant kelio, jos ne
pažintų. Ji graži moteris, bet kąžįp kodėl ji nie
kur nesirodo, sako, kad Ragaišis jai neleidžiąs. 
Ateis Marytė, kaip ir kįtojnįs .dįepomi?. fi? jai 
kokį gražų žodelį pasakys, pieiliąi paprašys ją 
sėstis ant pradalgės. Kaip bus gera! Jis bus arti 
prie jos, pajus jos kvėpavimą, matys žvilgančias 
jos akis, girdės jos balsą. KaJ tik ką nors jis ga
lėtų jai gražaus pasakyti, kad bent truputį ji pa
justų, kas darosi jo širdy. Gal jai įbūtų bent kiek 
malonu žinoti, kad ji yra taip labai jo mylima, 
kaip nė viena niekuomet nėra buvusi mylima, ir 
kaip niekas kitas jos taip mylėti negali. Gal tuo
met ji meiliai į jį pažvelgtu, nusišypsotų.

Dar tiesiasi pradalgės ir dar, pagaliau už 
karklynų pasimato balta skarele — tai Marytė 
ateina su ’viem baltais pusryčių ryšulėliais.'Ji 
eina tiesi, liek, a, šventiška suknute ir balta, žvil
gančia skarele p. sipuošusi. Basos jos kojos dide
liais žingsniais žengia per pradalgius, ji greitai 

artęja, o Petro širdis jau nubėga jos pasitikti ir 
dabar (|jdeįįąis dūžiais žengia drauge su ja per 
prądalgjus.

— Pajėk Dieve, pjovėjams, — pasako ji ir 
čia pat sustoja.

— Ačiū, — atsako Ragaišis, vis dar dalgį 
sukdamas.

— Ačių, Maryte, — sako Petras. Jis taip pat 
dar suka dalgį, bet jis jaučiasi taip pailsęs nuo 
smarkaus širdies plakimo, lyg kokį kilometrą bū
tų bėgęs, vydamas karvę ar arklį.

— Ar jau išalkote? — ji dar paklaps.ė.
— Nu, jau laikas valgyti. Kur taip ilgai už

trukai? Jau bus vėlyvi pusryčiai, — pasakė šei
mininkas ir pabaigė sukti pradalgę.

Petras pameta dalgį, galąstuvą ir suglemžia 
pradalgės žolę.

— Maryte, prašau sėstis čia ant šio šieno, 
bus patogiau: jūs pavargote, sunkiai ir toli nė- 
šėte. — Antrą kartą jis jau paminėjo jos vardą ir 
jo širdis didelį šuolį padarė.

— Ačiū, Petrai, ačiū, — jūs daugiau pavarą 
gote, jūs sunkiai dirbate.

Petras nebežino, kas dedasi jame. Ji pasakė 
jam ačiū, vardu jį pavadino, lyg ątsilygindama 
už jo švelnumą. Argi tai galėtų būti, kad ji jo 
meilę pastebėjo, o gal ji myli jį? Ne, ne, tai negali 
būti. Jis toks prastas, o ji tokia graži.

Visi susėda. Marytė pripilia barščių bliūdelį 
ir paduoda Petrui.

— Ačiū. Maryte. — jis paima iš jos rankų ir 

mėgina valgyti, bet apetito nėra.
Netrukus Marytė dingsta su ryšulėliais, o du 

dalgiai vėl sukasi pelkėje, vė Įgula žolė į pradal
ges, tik Petro viduje kažkas pakito, jis jaučiasi 
lyg kitas asmuo. Marytė meiliai jį Petru pavadi
no, gražiai padėkojo už pakvietimą atsisėsti ant 
žolės kupstelio, jam barščių bliūdelį pripylė.

Nesulaikomai bėga dienos. Jos kuria ir ardo 
yiįtis, keičia .darbų? ir siekimus, sumazgo širdis 
ir sudrasko ryšius.

♦ ♦ ♦
Julė, Petro sesuo, tarpąuja pas poną Na- 

t^ųskj. TM Yra l£b?i mpkytas ponas, daug rašo, 
pas jj yra lentynų lentynos knygų, visos kamba
rio sienos lentynomis apstatytos. Jis gyvena Pel
kinės miestelyje. Didelius jo namus supa žalias 
sodas, o čia pat už tvoros kyla į padangę aukštas 
yąkie.čių bažnyčios bokštas, yra Pelkinės pro
gimnazijos direktorius ir vokiečių bažnyčios kle
bonas.

— Žįpąi ka, Ę.etpąi, tų galėtumei plonytis pro
gimnazijoje. Man taip ponąs Natauskis sakė, — 
užsiminė Julė, parėjusi apsilankyti.

Petro galvoje neaiškios mintys susijaukė.
— Nu, čia dabar?... — nustebusį atsiliepė 

mama. — Kaip jis gali mokytis? Kas valgyti 
Juos, kas jįaptaisys, gal tąs tavp Natauskis,* vo
kiečių kunigas? įCas namuose darbus padarys? 
Tėvas nebegali, aš taip pat.

— Morta gali dirbti, — pastebėjo Julė.
— Morta, Morta, ji viską ir padarys, visus 

vyriškus darbus? Ir ars, ir piaųs? Niekus kalba. 
Kam tokius kvailus dalykus ir kalbėti.

— Mama, aš vasarą dirbsiu, o žiemą moky
siuos, — atsiliepė Petras.

— Eik tu kvailiau! Jis dirbs ir mokysis, kas 
gi taip daro? Ne tavo nosiai mokytis. Ir ką tu 
ten mokysies? Juk tų jau viską moki.

— Petras gal bus kunigu, tegul mokosi, — 
sako Morta.

Mania nejuokais supyko:
— Jis, mat, kunigu bus! Ne jam kunigu 

būti. Pasitrainios mokykloje, laiką sugaiš, knygų 
palaižęs (įirbtį tingės ir bus sugadintas žmogus. 
Ąš žįnąu ne vieną tokį. Kas iš jų? Kaip pakvaišę. 
Knygos daugelį iš proto išvedė.

— Motin, ką taip šūkąuji? — įėjęs į trobą 
ir nugirdęs pasikalbėjimą, pertraukė tėvas: — gal 
ir gerą; bųtų Petrui pąsįipųkyft. Kiek pasieks, 
tiek- Jis tinginiu nįekuopiet nepasidarys, knygos 
jam nepakenks. Niekų kalbą, kad knygos iš pro
to išveda. Kunigai kiek knygų skaito, tai jie tu
rėtų būti pamišę. Knygųs tįk kvąiliaips yra pavo
jingos, bet ne protįngąnj žmoguj. Jei eis mokytis, 
tai susipažins su gyvenimu, su žmonėmis. Jis iau 
nebemažas, greitai reikes pačiam pradėti gyventi. 
Jis negalės viso savo gyvenimo praleisti čia alks
nynuose. ..

(Bu§ dąųgiau) ~ 1 *

4 — Naujienos, Chgo Sat-Monday, Augusi 27-29, 1983



VAKARŲ VĖJAI
122 ~cdemios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

ICO

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinika* 
Medicinos direktorius

1934 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

PATIKSLINIMAS

Tel: 562-2727 arba 562-272§

Š. m. rugpiūčio mėn. 26 dienos 
Naujienose atspausdinto “Nau- ■ 
dingi patarimai ir įdomūs daly- Į 
kai” rašinio paruošėja yra ponia ' 
M. šulaitienė. Per neapsižiūrė- ! 
j imą jos pavardė nebuvo at-į 
spausdinta. N. R.1

Urtlc. 255-4504, 0405*
♦ James Garfield buvo pirma

sis JAV prezidentas, kuris nau
dojo telefoną.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

5907 West IWrt Straet 

Vilando* pagal susitarimą.

i 
1

• Viena 75 vatų elektros 
lemputė duoda daug daugiau 
šviesos, kaip trys 25 watu lem-i

i iputės.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
241* W. 71st St TaL 727-5149 

Tikrins akis. Pritaiko skinics 
ir “contact lenses”,

Prieš audrą.

i — O. ne, — veik sušufeu. Tva
riausi už pinigų ir iš jo ištrau
kiau.

— Kitaip nei negalvok išva
žiuoti. Tvirtai pridėjo jis.

Atsiranda vienas uniformuo
tas. Tam aš aiškinu, kad be de
klaracijos iš Maskvos niekas ne
gali išvykti, kaip gi aš galėjau? 
Ten užpildžiau ir paliko. Aš ne
žinojau, kad čia sustos ir reiks

I vėl deklaracijos. Uniformuotas 
sake, kad skambins į Maskvą ir 
patikrins. Jei ras deklaraciją, 
leis man išvykti. Po pusvalan
džio, man praneša, kad skambino 
bet mano deklaracijos jie nie-

I kur nerado. Taigi išvykti nega
lėsiu. Imu protestuoti. Pakyla 
man nervai. Juos išvadinu me
lagiais. Kaip gali nebūti, jei aš 
pats ją užpildžiau, pasirašiau ir 
jie pasiliko.

Gerai, aš grįžtų į Maskvą su- 
lasti prapuolusios deklaracijos, 
— piktai jiems pareiškiu.

Atskiria mane iš kelionės. At
veža lagaminą, kuris tiek bėdų 

' man yra pridaręs, ir dabar vi
sai nereikalingas. Kur aš ji tam
pysiu po pasaulį?

(Bus daugiau)

— Prezidentas Marcos pasky
rė komisiją ištirti sen. Aquino 
nužudymo aplinkybes. Jis pa
skyrė $45,000 už nurodymą, kas 
nušovė Aquino.

I

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS“ DAIMID

£___

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Dr. LEONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, PŪSLtSIR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WRST 43rd STREET 

Valandoa: autrad. 1—4 popi**.

OftM teiefsMs: 774-2W0, 
RasdndlM telaA: 446-554S

Prostatos, inkstų ir Šlapumo 
- takų chirurgija. - 

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33/1& 

Tel. (813) 321-420&

PERKRAUSTYMA!

Laidini* i — Pilna apdre^ssį 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charg? 
ir VISA kortele*.

R. ŽERKNAS. Tai. 925-BUS

Can you have noticeably 1 
soft skin, even in summer? V 
Yes! I

Summer sun and summer 
activities can play havoc on * 
your skin, and could make an '" 
otherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncomfortable.’ •*

Swimming in chlorinated- 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin, to 
flake, peel and feel rough.

All those fun, leisure acti- ' 
rities (bicycling, tennis, swim
ming) leave little time for 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips into 
your schedule. They wili help 
you give your greatest asset — 
your skin — the tender, loving 
care it needs.

— avoid bathing in hot 
water. Lukewarm water is re
freshing and not as drying.

j ~ moisturizeyour skin 
when it feels dry.

— rinse off after swimming 
to remove chlorine or salt 
water.

— shower with a gentle 
cleanser. A good one is 
Neutrogena Rainbath Shower 
GeL Rainbath is one of thos^ 
marvelous dual-use products 
that softens as it cleans

It is an amber gel that 
works like soap but will 
also make your skin notice
ably soft. It is available in 
three sizes, including a handy 
4-ounce tube that you can 
carry anywhere.

Try these suggestions, aod - 
enjoy your summed _

J. KARIBUTAS

Kova su okupantu dėl savo pinigų
Ar jie visi i Siriją-Damaską? Po 
trejetos valandų skridimo, pa
siekiame ir nusileidžiame Ar
mėnijoje, Erivane. Visi išlipa. 
Aš sėdžiu, ir laukiu. Patarnau
toja ligpM “išlipti. Aš purtau 
galvą ir sakau, jog skrentdu į 
Damaską. Kaip pasirodo, čia tu
rim keisti lėktuvą ir žinoma, 
tik tranzitu persėsti.

Kaista. Mus autobusiukas ve
ža Į aerodromo patalpas. Eina
me, kurie skrenda į Damaską 
tranzitu.

žiūriu, visus*-vėl tikrina. Sto
viu vienas iš paskutinių. Priei
nu. Senyvas ir labai storas ar
mėnas, o gal rusas, paprašo per 
petį nešamą maišelį atidaryti.

— Kiek valiutos veži? (jie 
nevadina doleriais nei pinigais).

— Štai čia visi, paduodu aš 
jam. Suskaičiuoja 1,500 dol.

— Kur deklaracija?
— Maskvoje paliko. Man jos 

nedavė ir nežinojau, kad reikės.
— Gerai. Tai dabar paliksi 

valiutą, galėsi važiuoti.

d/. (Tęsinys)
t

;I

I Viskas. daroma nervuotai ir sku-
■Į botai. Kai nulekiam šuoliais į

aerodromą, lekiu lagamino. Mer 
•gina veža ten, kur aš turiu pil- 
dyti deklaraciją mano lagaminą 
išgauti ir ragina skubiai, nes 

i laiko nedaug beliko. Tveria ji 
mano užpildytą deklaraciją i* 
lekiame prie kontrolės. Pasve
ria mano lagaminą ir užrašo,' > • 1 
kad virš svorio turiu mokėti 

] 285 dol. Čiumpu iš jos tą lapą 
ir lekiu prie nurodyto langelio ■ 
sumokėti. Nerrjsk eilė.

Prašausi žmonių, kad laiko 
nebėra, ir be eilės sumoku. Be- į 
gu vėl prie jų, kur ir mano la
gaminai. Įduoda rnan vizą b ' 
lekiu per pasų kontrolę. Ir iš 
viso skubėjimo dar lėktuvo teko 
laukti pusvalandis. Paskutinė 
pasų peržiūra ir suleidžia į lėk

tuvą. Ak, kaip gerai. Atsikve
piu, kad jau išvykstu... Aero įlo
tas pilnas keleivių. Kur jie va
žiuoja? Tarpe jų daug arabų.

— Filipinų prezidentas Marcos 
pranešė, kad vyriausybė ruošia 
pranešimą visuomenei apie sen. 
Aquino nužudymą.

— Hitlerio pieštas akvarelės 
paveikslas, Milano meno galeri
joj parduotas už 19 milijonų 
lirų. Pirkėjo pavardė nepa
skelbta. %

—-. Zimbabvėje banditai metų 
laikotarpyje nužudė 23 baltuo
sius ūkininkus ir apie 200 juo-

■! dūkų.

8 Gydytojai ir ligoninės, ku
rie užpildys neteisingas anketas, 
norėdami apgauti Medicare ar 
Medicaid įstaigas, bus nubausti 
liji 2,000 doleriu bauda, kartu 
iš jų išreikalaujant ir jiems ne
teisingai išmokėtas sumas, pa
reiškė Human Services sekreto
rė Margaret Heckler. Tokios 
pat baudos bus taikoma ir vyk
dant Maternal and Child Health 
programą, jei kas mėgins netei
singas anketas užpildyti.

9 žemė 50 kartų didesnė už 
mėnulį. , >£

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

.

' VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINŽ

Apdraustai perkriustymat 
ii ivairiy atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
Tab 174-18*2 arta J7M99*

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOJ VALANDOJ

Seitadieniab ir seknialianixif

Stoti •• WOP A - 1499 AM 
tr»mliuo(.rrx>« i» mū«v »tudU«*’ 

Marquette P.rke,

Ved.). _ Aldon. D«iHcv»
TtWj 77B-1543

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*" EXCEPT WMN MS 
MIV/W. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER ME 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

4348 So. California Avenue

7159 So. Maplewood avi. 
CHICAGO, IL 40429

“Lietuvos Aidai’
K AZ t BRAZDŽIONYTI

Kasdien nuo pirmadienio iki peni 
tadienio 8:30 vaL vakaro.

VLxm Laidos ii WCEV rtotim.
banga 14dO AM.

St. Petersburg. Flx_ 12:30 vaL p p
ii WTIS stotie*. 1110 AM banga

ŽUS W. Tilt StFMi
Chicaga, IHinota 60621 

TeW. 778-5374

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE' DRIVER 

__ WHO TRIES TO
GET EVEN ON THE HIGHWAY. -

H40W DO FEAT KELTS " < 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT! 

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER 

UVWG, AMERICAN MUTUA1 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY < 
TEND TO RESTRAIN THE BODY^^ < , 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESS 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF TttE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUS TJF3 CX

EXPRESSIVE

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50tli Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-100 3

t

Tel. RE 7-1213

— Naujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Monday, August 27-29, 1983



— Penktadienį, rugsėjo 2 d., 
7 vai. vak., Lietuvio sodybos sa
lėje įvyks Chicagos Lietuvių 
Spaudos klubo narių susirinki
mas. Bus įdomus pianešiinas. 
Visi nariai privalo dalyvauti.

Valdyba

— Chicagos Lietuvių Medžio- 
tojų-Žuvautojų klubas kviečia 
visus atsilankyti į rengiamą ge
gužinę, kuri įvyks šių metų rug
pjūčio, mėn. 28 d., sekmadienį, 
12 vai., Šaulių salėje, 2417 W. 
43rd Street, šokiams gros Evald 
Knoll orkestras. Bus karšti ir 
šalti užkandžiai, veiks baras bei 
laimės šaltinis.

Court, 10:30 vai. Pakeliui šis 
autobusas sustos Brighton Par
ke, pr e California ir llth St. 
Išvykstame hH kokiam orui 

* n t
Kviečiame visus pasinaudoti 

rudens saulute ir praleisti die
na sode, gryname ore. Vietų skai
čius ribotas. Registruotis: Mar
quette Parke telef. 434-3713 ir 
32v>10«9, Ciceroje 863-6492 ir 
556-2550, o Brighton Parke — 
523-1018. Rengėjai

naudojimas.
T.ofcia graži ir jauk: vietovė 

yra netoli Chicagos J. K. Čiu- 
rin.skų sodyba, prie didelių kryž
kelių. R. L. Bendruomenės, Eaft 

j Chicagos, Ind., skyriaus valdy
ba, š m. rugsėjo mėn. 5 dieną, 
ruošia gegužinę ir kviečia na
rius ir svečius atvykti į pasi- 

j linksminimą. į

Gegužinės pradžia 12 vai. ■ 
Svečiai laukiami iš Cicero, Mar-. 
quette Parko, Brighton Parko ir ( 
kitų apylinkių. į

Veiks virtuvė: bus dešrų su 
kopūstais, kugelio ir kitokių už-

MON1 EVIDEO, Urugvajus.— kandžių. Ištroškusius gaivins 
Dešimt tūkstančių ramių gyven- baras. Bus gausių fantų loterija;

Automobilių pastatymas ;ir

URUGVAJUS NEPATENKIN
TAS KARIUOMENĖS VADAIS

A

%

v YY

m

RIAL RSTATR FOR SAUL

£
hhmaL t*m« — Pardavimu 
UAL 1STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS f 
DS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKULMAIS.

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

'<UTU.1L FEDERAL SAVINGS !
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

K

UNION PIER, MICH.I
i- Lietuvių Draugija šaukia 
tinį narių susirinkimą Commu
nity Hall salėje š.m. rugsėjo 
mėn. 10 d. 4 vai. po pietų vie
tos laiku. Po susirinkimo bus 
metinė vakarienė. Vakarienės 
kaina $7.50 asmeniui. Pinigus 
prašome susimokėti pas valdy
bos narius iki š.m. rugsėjo mėn.
6 d. Valdyba

mc-

■ IŠVYKA Į EAST CHICAGĄ * 

z R. LB-nės East Chicagos apy
linkės valdyba ruošia pikniką 
rugsėjo mėn. 5 dieną, Labor 
Day, gražiame ponų čiurinskų 

‘feode.
■ Iš Chicagos išvykstame dviem 
■autobusais. Vienas iš Marquette 
Parko, Lithuanian Plaza Court 
Ir Washtenaw, 11 vai. ryte, o ki
bias iš Cicero, 15th St. ir 49th

tojų ketvirtadienį susirinko sos- Į šokiams gros muzika, 
linės centre ir įteikė kariškai vy
riausybei protestą^prieš karino- įėjimas j gegužinę —- nemoka- 
menės vadovybę, kuri, užslopin- mas. Nepalankiam orui -esant 
dama demokratiškai žmonių J-gegužinė įvyks po stogu, 
rinktą tvarką, žadėjo pagerinti i 
valstybės reikalus, aptvarkyti 
finansus, bet per 10 melų jokių 
pagerinimų neįvedė, o visus rei
kalus žymiai pablogino. Susirin
kusieji patarė kariams atiduoti 
krašto valdymą žmonių rink
tiems atstovams.

Minia reikalavo grąžinti gy
ventojams pagrindines žmogaus 
teises ir leisti atidaryti pagrin
dinių teisių centrą. Kariai, per
ėmę vyriausybę, viską uždari
nėjo, o naujovių neįvedė. j 

Demonstraciją organizavo trys 
demokratinės partijos. Jos su 
komunistais nenori kartu dirbti.

________ __________ 5- ‘

J. ir K. Čiurinskų adresąs 
11233 W. 80th Court, St. John 
Ind.

— Uruguajaus prezidentas i 
Gregorio Alvarez buvo prižadė
jęs grąžinti civilių tvarką 1983 
metais, bet iki šio meto nepa
darė nei vieno žingsnio demo
kratiniam seimui sušaukti.

gėjo, ir amerikiečiai gali net im
tis karinės akcijos. Nežiūrint 
tai, Kuba yra pasiruošusi geruo
ju susitarti su Rcagar.o admi
nistracija.

BUTŲ NUOMAVIMAS
I NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI

.TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA n T

j — Prancūzų kariuomenės va- 
Korespondentas. dovybė pranešė, kad visi Libijos 

-----------—— kariai privalo išsikraustyti iš 
Čiurlionio Galerija, Ine. ^do. Jei to nepadarys, tai pran-

(4038 Archer Avė.) šį rulenį tu- cuzll 
rėš keletą parodų: spalio mėn., Ca<^° 
14 d. bus dail. Miko šileikio gim-; 
tadienio proga ir 60 metų kury-Į 
binio darbo paroda. Lapkričio

ginkluotos pajėgos išvalys 
teritoriją nuo užsieniečių.

— Ketvirtadienį prez. Mite- 
randas turėjo pasikalbėjimą su

4 d. vyks bendroji plrSa su' <*ienra^ rePOrteriais ir papa- 
premijomis. Lapkričio-gruodžio' sa^°j° apie padėtį Čade.

— Nusiginklavimo ekspertas, 
Vak. Vokietijos socialdemokra
tas E. Bahr, pareiškė, kad Mask
va jau apžiūrėjusi ir nustačiusi 
vietas Lenkijoj, Čekoslovakijoje 
ir Rytų Vokietijoj savo trumpo 
nuotolio SS-22 raketoms. Esą, 
jau dabar Rytų Vokietijoje yra 
išdėstytos SS-21 raketos.

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Vasaros pramoga
Gražioj gamtoj pabuvoti ir, 

malonioj draugijoj praleisti lai?' 
ką yra vasaros gražių dienų iš-

mėn. bus -tapytojos Virginia 
Barton dailės paroda. 1984 metų 
kovo mėn. bus dail. Antano Sku- 
po-Cooper darbų paroda. Balan
džio mėn. velionio Teofiliausi 
Petraičio 5 metų sukakties po
mirtinė dailės paroda.

— Lenkijos vicepremjero Ra- 
kovskio sukviestas susirinkimas 
plojo Valensai, o ne valdžios 
atstovui.

® Su pilrtu žmogumi — nesi 
vaidink!

— Smarkus vėjas ir lietus 
j privertė atidėti erdvėlaivio pa- 
> kilimą į erdvę.

• 1848 metais buvo atidarytas 
pirmasis makaronų fabrikas J.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
, r <ei ruošiatės keh’auti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: ■'

American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave., Chicago, DI. 60643

Telef. 312 238-»787
patanuYimaa nfaxkp.nt lėktuvą, traukintai. laivą keiio- 

ąlą (cruises), vfešbu&i ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
ae kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.-aitur, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame Infer- 
macijaa visais kelionių reikliais.

t Tsūpyklte skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu reaert uoc rietas

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

— Kubos viceprezidentas Ro- 
driguez, kalbėdamas. Havanoje, 
pasakė, jog paskutiniu metu Ku
bos ir JAV santykiai ypač pablo-

K.AIP SUDAROM;
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau$ 
išdėti teisininko Prano šUL< 
išruoštą, — teisėjo Alphons 
VELLS peržiūrėta “Sūduvos- 
šleista knyga su legališkomii 
ormomi*

Knyga su formomis ganiu 
nt Naujienų administracijoj* i

i

ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina SL
(Town of Liko)

Triaminic® Syrup 
Triaminicln® Tablets 
_ or __ 
TriaminiC'12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at

“LIUCIJA

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū- 
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas į du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ;

Turiu Chicagos miesto leMbaft.
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
TeL 927-3559 *

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

TAVERN and BUILDING
Willow Springs, III.

Across from Lithuanian 
National Cemetery.

4 bedroom apartment 
Property 145x290. 

$144,500
Cail 354-2123

D t M E S I/O i 
62-38 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui aufomeHUa 
Liability apdraudimas peutinįr i 

kams. Kreiptis: i
A. LA U RAITU J 

4645 Sc. ASHLAND AVL i 
. TeL 523-8775 ?

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija* jau atspausdinta.

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

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

HELP WANTED —< MALE 
Darbininku Reikia .

REIKALINGAS MAŠINISTAS

y

sa
aa

aa
s:

■ Skambinti YA 7-9107
i

TeL 585-6624

KOVOS DĖL LIETUVOS

C 1983 Dorsey Laboratories. Division c£ . 
Sandru be, Lacola, Nebraska 6850L

PLUMBING' AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

su 5 metų praktika 
dirbti dvejomis maišnomis 

— LATHE ir MILL.
Skambinti 476-1100

Pardavimu b Taisymu 
1646 West «*th Street 
TeL REpuMIc 7-1941

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBLMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Siuntiniai i Lietuvą ■ 
ir kitus kraštui

P. N EDAS, 4059 AręherAvenue, 
Chicago, 111. 60632, TeL YA

»8.00

M.00

F2.06

t

" "S -

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F- Za polis, Agent 
3208V1 W. 95th St.

Everg. Park, III. 
60642 - 424-5654

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS į
Darbo valandom 

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

•606 S. Kadzia Ava.
Chlcaęo, Ui. 60629

TeL: 778-8000

Notary Public > 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai.

Aleksas'Ambrose,
Ą _ - a

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS . ,

* •- •; autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina S15.

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga 1^';

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy- 
tojo, vtfuontenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. X Gusses — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
metą Jvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rasirūpinimą_________________ _ __________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _ ______________

Dn X J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II persiuntimo išlaidom*.

. JAU ATSPAUSDINTA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kainą —$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, CA 90039

ELEKTRINIS NUTEKĖJDIŲ
• - PRAGRĘŽIA! AS-'

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

lės. Kalbame lietuviškai.
t 757-3790

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
' (312) 776-8700

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
įTHE NATIONAL GUARD

~ ~~~ .. ....... ....

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 Tai d. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60621

»■ ——
PIRKIT! JAV TAUPYMO JONUS

Naujienos, Chicago, Ill. — Sat-Monday, August 27-29,


