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lėktuvnešis “eisenhower” jau
PASIEKĖ BEIRUTO VANDENIS
JEIGU BUS ŠAUDOMA Į JAV MARINUS, TAI BUS 

NAUDOJAMI JAV BOMBONEŠIAI

WASHINGTON,. D.C. — Nu
tarimas, kad Amerikos marinai 
nesitrauks rš Beiruto, sustiprin
tas Amerikos lėktuvnešiu, ant
radienio vidurdienį pasiekusiu 
Beiruto pakraščių vandenis. ; -

Lėktuvnešis “Eisenhower” bu- 
yo Viduržemio jūroje, Libijos 
pakraščiuose. Nutarus neatšauk
ti ’ marinų iš Libano, lėktuvne
šiui ■ įsakyta tuojau plaukt? į 
Rytų Viduržemį ir priartėti prie 
Beiruto pakraščių.
' Lėktuvnešis turi 84 modernius 
lėktuvus, -jų-tarpe didoką skąi- 
čių sudaro naikintuvai.■• Jie yra 
patys greičiausi ir laba? lengvai 
vartojami. Sovietų lėktuvai yra 
gana skubūs, bet jie vis dėlto 
yra lėtesni. Amerikiečiai lengvai 
juos pasiveja.

<

Amerikos kariškiai
i / - ? Libane

Iki šio meto Libatie buvo 1,200 
Amerikos maririų.^ Jię yra pasi- 
skirstę po įvąiriąš ĮĮeirato vie
tas, bet pat didžiausias ameri
kiečių centras yra tarptautinia
me Beiruto^aėrOĮdkpme, kuris už
ima didoj^-V.įlo^-^Įę^niame 
Beiru te.r/A^iera|į0^ąi‘į^fentiX)7

Turi šešias 155 mili
metru kanuoles t > 1-

Aerodromo srityje amerikie
čiai turi šešias 155 milimetrų 
automatiškas kanuoles, kurios 
■yra labai tikslios, jeigu kanuo- 
lės gerai nustatytos.

Bė galingos artilerijos, ameri- 
' kiečiai turi 18 mortyrų, kurios 
gali paleisti 24.81 milimetro šo
vinius artėjančiam priešui nai
kinti. Jas gali naudoti priešui iš
mušti iš apkasų, sprogdinti ar
tėjančius tankus ir šarvuotus 

.sunkvežimius.
Turi keturis Cobra malūnspar

nius, kuriuos gali naudoti iš-Į 
mušti‘priešą iš.stiprių pozicijų.

Turi keturis M60 tankus, ku
rie turi galingas 105 mil. artile
rijos kanuoles ir kulkosvaidį.

Antradienį atpaukė lėktuvne- : 
šis “Eisenhower” su 84 lėktu
vais, keturiais pagalbiniais lai
svais ir. visa eile kitokių. Visos 
šios, jėgose pavojaus metu _gali 
pulti.

Amerikos lėktuvnešis “EisenhoWtr” iš Sidros vandenų nuplaukė prie Bei
ruto uosto. Jo naikintuvai gali apšaudyti priešą bet kurioje

Libano ir Sirijos vietoje. < ' . ’

ARTIMIAUSIEJI MARKOS ŽMONĖS 
NEPASITIKI PREZIDENTU

SENATORIŲ AQUINO NUŠOVĖ PREZIDENTO SARGAS, 
O KAREIVIAL VĖLIAU NUŠOVĖ ŽUDIKĄ

MANILA^'ilipinai. — Tūks- palaidoti policinį kankinį, 
tajitinės nrinios atsisveikina iš . Bet kai bus nalaidoTas nu

SALVADORO ATSTOVAI
SUSITIKO BOGOTOJ

SAN JOSE, Kosta Rika.— Sal
vadoro vyriausybės atstovai 
pirmadienį, po trijų metų kovos, 
susitiko Kolumbijoje, Begotos

AMERIKOS MARINAI PASILIKS 
LIBANE, PADĖS APSITVARKYTI

PR-EZIDENTAS REAGANAS PAREIŠKĘS, KAD SIRIJA 
IR SOVIETŲ SĄJUNGA KURSTO NERAMUMUS

BEIRUTAS, Libanas. — Kaip dus 14, plito gandai, kad mari- 
pirmadienį buvo paleisti artile-1 nai pasitrauks. Libaniečiai buvo 
rijos šoviniai į amerikiečių už-1 prižadėję gerbti taikai įvesti pa

siryžusius amerikiečius, bet kai 
pasirodė, kad libaniečiai nepajė
gia amerikiečių respektuoti, tai 
prasidėjo kalbos, kad amerikie
čiai gali iškeliauti iš Libano. 
Saugumo taryba pirmadienį nu
tarė marinų nebeatšaukti.

Laikraštininkai atsiklausė pre- 
zilento Reagano nuomonės apie 

, įvykius Beirute.
— Man atrodo, kad Sovietų 

Sąjunga ir Sirija yra prikišusios 
savo nagus prie šių provokacinių 
veiksmų. — pasakė prezidentas 
spaudos atstovams.

Pirmadienį ir antradienį žuvo 
trys Libano kariai .bandydami 
nuginkluoti šaudančius maišti
ninkus.

■— SęĮ^torius Shult 
.susiti] 
•jai o '

liuo ja ,-yišiiš .^jįdfeni 
atskrė^dą^H^j: Ljjjąn^į.] —

retų S-g< 
toišferiu

tikisi 
ižsie-

■namų vežamą nužudytą senato- dytas senatorius, tai daugelis; Kohrmbijds prežidenias Belisa- 
rių Benigno Aquino ir vis didės- nusisuks prieš prezidentą Mar-lr’° Betancur pirmadienio ryte

• v . • - . . . « • . v . ■ J' ' w /1A, t ■» rs z. i l o It- 11 t- ' EnnAi’1

imtą poziciją tarptautiniame 
Beiruto aerodrome, taip ir ant
radienį buvo paleistas artilerijos 
šovinys; į prancūzų laikomą po
ziciją į šiaurę nuo aerodromo, ir 
užmuštas vienas prancūzų ka- 

J reivis.
Pirmadienį Libano kariuome

nės daliniai bandė nuginkluoti 
] šaudytojus. Jiems pavyko išaiš- 
: kinti, kad į amerikiečius artile

rijos šovinius paleido kartu su 
drūzais ir palestiniečiais vei- 

| kiantieji Irano šijitai.
Amerikos marinai, nustatę iš 

kur atėjo šūviai, paleido kelis 
šūvius į Beiruto šiaurės pašlai
tėse įsitaisiusius šijitus, kurie 
nenori baigti kovų ne tiktai Bei
rute, bet ir visame Libane.

Šiandien tais pačiais provoka
ciniais sumetimais buvo paleisti 
keli artilerijos šūviai į prancūzų Į 

Taikoįriaif pozicijas Tarne pačiame'
Beirute. Libano kariuomenė yra 
pasiryžusi nuginkluoti maišti- 

kos, nes jis krašto gyventojų j pradėjo pasitarimą, kuris tęsėsi! njnRUS) atimti ginklus ir atiduo- 
neįtikinų. Daugelis mano, ,kad I šešių valandą. Dalyvavoteismui suimtuosius ųiaišti- 
jo paties rankos yra kruvinos.! Salvadoro oficialūs vyriausyh^s(^us/-'ž^-.

.^a^tylar, kad senatorių Aquino* Jis bando jas

nis žmonių skaičius katlina pre- 
zi^ąt£t^=jgę}įdinand Markos.

JAV na&iiąu5^g,'^unaHįę' A 
80Q' JAV rh|riifųlTaųį laž-, 
kotarpį marinsi< 
nito ąėrbdfwiet o vėiiau'i pMto > 
kia į naikintuvą,: kur jie pasn^,-? 
Marinai nųoJatięiČiasi, kad jiąy 
kintuve galėtų . pailsėti. \Jęigu 
kiltų reikalas ' ginti aęrodrome 
esančius marinug^Tai naikintu
ve esantieji 800' tuojau atvyktų 
į pagalbą.^Tai būtų kelių minu
čių laikotarpis? Naikintuvą sau
go keli karo laivai, kurie taip 
pat ateitų amerikiečių pagalbon".

' KALENDORĖLIS

Rugpjūčio 31Raimundas, Im
barė, Dangerutis, Vilmč, Go- 
tautas.

Saule teka 6:15, leidžiasi 7:27.

Oras ne toks'šiltas, lis.

Buvęs Prancūzijos prez. Giscard neturėjo drąsos 
pasakyti, kaip jis jautėsi, kai pralaimėjo 

Miterandui Prancūzijos prezidentūrą.

_ _ * _ ___ nusišluostvti, bet j atstovai ir kovotojų atstpYai..
^nušovė buvęs prezidento Markos! jam nėra jokios galimybės- ^mo- Į pusės jaučią^kad reikia ras-. 
saugumo gvardijos narys. Pre-] nės juo jau nebetiki. % 
zidentą. saugojusieji gvardijos, .f..;Tuo tarpu nėra kito kandida- 
nariai atpažinę lavoną.

Tardymo metu paaiškėjo, kad K°s kandidatuos vienas. Nema- 
asmens apsaugos- gvardijos na-J - - . . .. . £ v- ° : ii balsuotu Abeioiama k-ad ris buvo informuot apie pasitarimųnai atpažino, kad senatorių:; B Gaišuotų. Aoejojama. Kaa jis . \ '

galėtu kontroliuoti rinkimine eigą. Oficialaus pi anesimo susi-1 
kampaniją. Ne tik policija, betirpusieji nepadarė,.bet vyrauja 
ir kariuomenės vadovybė priei
na įsitikinimo, kad . vadovybės 
klausimas pagaliau turi būti

asmens apsaugos- gvardijos na
riai
nušovė jų bendradarbis. Gvardi
jos nariai yra įsitikinę, kad pats 
prezidentas turėjęs turėti ryšių 
su žudiku. Prezidentas buvo įsa
kęs aerodromą saugojusiems ka-

to prezidento pareigoms. .Mar-

noma, kad krašto gyventojai už

iš-

riams nušauti žudiką, nežiūrint" SP’?s^as-
kas jis bebūtų. Žudikas buvo su-.- 
varstytas keliomis kulkomis.

Pradžioje buvo pasklidęs gan
das, kad žudymą organizavo pa
ties prezidento parinktas kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
Ver, bet paaiškėjo, kad jis nie-! 
ko nežinojo, kas buvo senato- ] 
riaus Aquino žudikas.

Kraštą valdo žmogus 
be dorovės

VASKONIJOJE PYLĖ
SMARKUS LIETUS

ti bendrą kalbą.irilęsti pasitari-; 
mus. Jeigu bestpesantieji nesi- 
tars, tai padarys kraštui dar di
desnį nuostolį.

Amerikos atstovai Kolumbijoj i

WASHINGTON, D.C. — Sau
gumo taryba, .apsvarsčiusi pa
de t j Beirute-- nutarė neatšaukti,

įsitikinimas, kad reikės vėl su
sitikti.

MADRIDAS, Ispanija. — 
Vaskonijos ateinančios žinios 
sako, kad praeitą penktadienį 
visoje Vaskonijoje pylė labai | 
smarkus lietus. Pirinėjų kalnai 
buvo paskendę juoduose debe
syse, o kai lietus pradėjo leistis, 
tai užtvindė visus kelius ir jū
ros pakraščius.

Ypač dideli nuostoliai pada
ryti Lidio kaime, esančiame ne-

Nuo kalnų bėgęs

Pasitarime dalyvavo kovojan
tieji prieš valdžią Carlos Molina 

l ir Oscar Bonilla, o Salvadoro 
vyriausybę atstovavo Francisco 
Quinones ir vyskupas Marco 

I§ Rene Contreras.

Amerikos Tparinų, bet siekti ir 
toliau įišlĖrįsviuli visą Liiiahą 
uo svetimų ginkluotų pajėgų. 
Amerikos marinai turėjo šį ru- 

. j denį pasitraukti iš Libano, bet 
i pirmadienį saugūnio taryba nu

tarė marinų neatšaukti, kol ne
bus atšauktos visos ginkluotos 
pajėgos iš šiaurės Libano.

Libano vyriausybė turėjo su
stiprinti savo ginkluotas pajėgas 
ir padėti vyriausybei ginti kraš
to sienas ir neįleisti užsieniečių.

Nušovus du marinus ir sužei-

RASTAS PRIEŠ 120 METŲ 
NUSKENDĘS LAIVAS

- WASHINGTON, D.C-—^šior 
{ mis dienomis Cape Hail has, 

N.Č., vandenyse rastas prieš 120 
melų nuskendęs ‘‘The Monitor” 
karo laivas.

Tai buvo vienas pirmųjų karo 
laivų, kuris pakeitė visų iki to 
meto buvusiu karo laivu statvba. 
“Monitor” buvo vienas pirmųjų 
laivų, kuris apkaltas geležimi. 
Ypač aštrus buvo jo priešakys. 
Britai turėjo didelių ir stiprių 
laivų, bet “Monitor” turėjo stip
rų ir aštrų priešakį. Jis prisitai
kydavo prie britų laivų ir duo
davo i šoną. Britu laivai skęs- . £ 4- - *.
davo. Laivas rastas prieš dešimt 
metų, bet ėmė daug laiko, kol jį 
ištraukė iš 120 pėdų-gilumos.

— Prancūzų kariai ryžosi nu
statyti, kas paleido artilerijos 
šūvį į prancūzų pozicijas šiau
rės Beirute.

Visame krašte vyrauja įsitiki- j 
ninias, kad kraštą valdo žmogus* 
be jokios dorovės. Jeigu Markos toli Bilbao, 
siuntė savo sargą nušauti politi-j vanduo tiek apsėmė visus Lidjo 
nį priešą, o vėliau liepė nušauti j namus, kad išnešė visus baldus, 
tą sargą, tai jis neturi jokių Į žmones, gyvulius, žemę ir me- 
skrupulų. į džius. Dirbamoji žemė nunešta

Iki šio meto prezidentu pasi
tikėjo asmeniški jo sargai, jo pa
skirti pareigūnai, bet dabar ir 
jie nepasitiki, nes jis gali įsa
kyti bet ką nušauti, o vėliau šo- mobiliu, buvo vandens srovės 
vika sušaudvti.

— Jeigu JAV neduos $900 mi
lijonų, tai aš tarsiuosi .sų komu- 
nistine Kinija, — pareiškė Mar
kos. Prezidentas Reaganas’tuos 
žodžius atsimena.

Gyventojai nori ramių
' laidotuvių

Nužudytojo senatoriaus žmo
na, šeima ir artimieji nori, kad 
laidotuvės būtų labai ramios, ir 
krašto gyventojai galėtų ramiai

su vandeniu Liko tiktai akme
nys. Nieko nebus galima sėti ar 
sodinti.

Jaunas vyras, skubėjęs auto-

pačiuptas ir nuneštas į jūrą su 
mašina. Kitu automobiliu važia
vo keturi civilinės gvardijos vy
rai. Vanduo juos visus nunešė 
nuo kelio. Apskaičiuojama, kad 

I nuostoliai milžiniški.
■t ----------------—----------------

— Andropovas prašo Italiją 
pritarti jo siūlomam atominių 
raketų planui.

Iš ANGLIJOS PARSI
VEŽĖ DOKUMENTĄ

NEW YORK, N.Y.- Prieš ke
turias dienas amerikiečiai parsi
vežė seną, Amerikai laisvę duo
dantį dokumentą.

Jį pasirašė britų karalius Jur
gis III. Jau buvo pasibaigęs ka
ras su britais. Britai kariai buvo 
nuginkluoti ir paleisti namo. 
Britų karalius George III pripa
žino Ameriką nepriklausoma 
valstybe.

Dokumentas buvo pasirašytas 
prieš 200 metų. Visi svarbesni 
britų dokumentai - iki šio melo 
gulėdavo britų seifuose, šis do
kumentas pragulėjo Anglijoje 
yįrš 200 metų.

Tai pirmas svarbus dokumen
tas, kurį britai leido išsivežti. 
Jie žino, kad amerikiečiems šis 
dokumentas yra svarbesnis, ne
gu britams. Be to, britams rei
kalingi pinigai, todėl jie^ir leido 
jį išsivežti į New Yorko rtiuziejų.

Buvęs prez. Fordas į savo namus sukvietė rinkimus 
pralaimėjusius prczidenlus ir premjerus, kad dabarti

nės valdžios nepadarytų tų klaidų, kurias suvažiavu
sieji padarė. Fordas pakvietė ir Ki^singerį. bet jis, su

mokėjęs $4,000, turėjo teisę tik pasiklausyti.
— Antradienį aukso uncija 

kainavo $421.

— Nors Beginąs pakartojo, 
kad jis atsistatydino iš Izraelio 
premjero pareigų, kai kurie po-( 
litiniai komentatoriai dar abe
joja Begino tikslais. «



kontrolierius, tai kontrolie
riaus. Ieškome visi parodyti bi
lietus, o tik vienas — menkas

r

r

i

Dėsto šio skyriaus redaktoriai

ARĖJAS VITKAUSKAS

ARTIMO
Mano užrašai apie buvusią ūkio 
parodą mano gimtuose Šiauliuose

Su tuo žemaičiu parodoje su
sitikau ties vienos pavyzdingos 
karvės tešmeniu. Jis negalėjo 
atsižiūrėti į tą kojas skečiantį 
karvės priedą, kuris yra tikruo
ju visų pieno perdirbimo koo
peratyvų pagrindu. Atkišęs teš
mens adresu vytelę, kurią žemai
tis, matomai, atsivežė iš pat na
mų, jis tarė man, nenorėjusiam 
abejingai praeiti pro tą žemės 
ūkio stebuklą. j

— Parsiprašau, ponas... Vuot, 1 
karviki!

Prisipažinsiu, mane toks su-į 
stabdymas kiek nustebino, bet su Į 
visa užuojauta draugingam 
maičiui aš sustojau:

— Taigi... Tešmuo!
Žemaitis, kuris tuo laiku 

vo vytelę laikė kaip tik ties 
čia tešmens užpakaline siūle, pri ‘ 
dėjo:

— Tešmū! Tai bent tešmū!
Nuo tešmens perėjome paleng j 

va prie pažinties ir prie kitų j 
žemes ūkio šakų. !

Žemaitis, matomai, skaitė dau
giau kaip ūkininkams skiriamą 
laikraštį, nes, kai mes jau ejome 
iš parodos, mūsų kalba jau lietė j 
dalykų būklę Europoje ir — ar 
komunizmas padėtų Lietuvos 
žemės ūkiui.

že-

sa-1 
i 

pa- Į

MEILĖ
kad aš iš didelio draugiškumo, 
buvau bepradedąs jam taip pat 
žemaitiška tarme atsakinėti):

— Artimo meilė yra tarptau- 
tiškas dalykas, — pradėjo že
maitis, (matote, koks laikrašti
nis kalbos pobūdis). Tą tarptau- 
tiškumą sudarome ir mes, že
maičiai ir lietuviai. Bet, jeigu 
kalbėti tik teisybę, tai aš turiu 
tiesiai pasakyti, kad mūsų žmo
gus retai taip tepadarytų, ką aš 
dabar mačiau atvažiuodamas iš 
Mažeikių Į Šiaulius. Tokios ar- 

i timo meilės dabar reikėtų su 
lempa paieškoti mūsų žmonių 
tarpe, ir tai nerastum, o žydas 
tokią artimo meilęs parodė. — 
Žydai, žydai! — sako kai kas: 
o žydai tau visuomet geriau pa
dės. kaip saviškiai. Tai dabar, ti
kėsi, ar ne, tamsta, ir buvo toks 
atsitikimas, man iš Mažeikių at
važiuojant...

Ties kokia ten stotimi girdi
me vagone:

— Kontrolierius.

gele — taip pat į Šiaulius va
žiuoja į parodą — pašoko nuo 
suolo ir išbalęs šūktelėjo:

— Gelbėkit, žmonės. Be bi
lieto važiuoju...

Stovi žmogelis, c krepšelis 
rankoje dreba... .

Kažin kas sako:
— Tai nieko. Vis tiek jau Šiau

liuose žjandarai (priims!...
Žydelis, kuris tupėjo kertelė

je ir valgė skystai virtą kiauši-!

— Ui, kam žandarai?... Ar 
jums negaila žmogaus?... Niekas ' 
neatsakė. Tuo tarpu žydelis sku-1 
biai padėjo tryniu plūstantį kiau 
šinį ant suolo į kertę, o pats at
sistojo. Iš gilaus kelnių kišenės 
išsitraukęs bilietą jis pažiūrėjo, 
į jį valandėlę, kažin ką murmė
damas.

Tuo metu netoliese jau prasi
darė durys ir pasigirdo balsas:

— Pra-šau bi-lie-tus!...
žydelis dar kartą kažin ką 

paskubomis sau murmtelėjo, 
staiga atkišo neturinčiam žmo
geliui savąjį ir paskubomis ta
rė:

— Rodyk bilietą, ir tylėk!
Žydelio kaimynai šiek tiek nu

stebo dėl tokio elgesio. Jie lau
kė kas bus toliau.

— Pra-šau bi-lie-tus!...
kartojo žilokas žmogus su griež.

Į

Kadangi bijau žmogų įkhūdy. į 
ti, kur nereikia, tai susilaikysiu j 
nuo pasakymo, kokios nuomo
nės mano naujasis pažįstamas 
laikėsi komunizmo atžvilgiu... 
Bet ne apie tai noriu kalbėti — 
man . svarbu pažymėti, kad tas 
žmogus tikrai pasirodė apdova
notas pasakojimo dovana.

O kadangi, kaip tyčia, ir pats 
laikas buvo jam suteikęs me
džiagos, su malonumu išklau
siau ir beveik jo žodžiais perduo
da gana Įdomų jo kelionės nuo
tykį.

Mano bendrakalbis visą laiką * 
kalbėjo “kaip iš knygų” — ta 
kalba, kuria kalba išgudrėję, 
nors ir nieko nebaigę, kaimiečių 
sūnūs mieste, kai save jau mai-; 
tina viltimis apie “kūrybą tėvy
nės labui”, tai yra apie numato
mą gerą gyvenimą...

Bet mano bendrakalbis buvo 
ne iš tokių, “aukštos rūšies”, 
nieko neveikiančių kalbėtojų—jo 
rankos ir drapanos rodė jį esan i 
darbo žmogų, tad jo "knyginė 
kalba” stebino tik tuo, kaip jis 
įstengia ir apsidirbti ir taip sek
ti įvairią spaudą.

Dar aš vis nutęsiu jo pasakoji
mą. Štai jis:

Kaip ir tinka “knygų prival
gius! am” žmogui, mano žemai
tis pradėjo savo pasakojimą taip, 
(toliau aš nebeperduosiu jo tar
mes, nes žmogus, skaitydamas 
tai. galėtų palaikyti jo pajuo
kimu, kaip norėjo suprasti tai,

■i
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— Kun. Saulaitis, stebuklingu 
būdu patyręs, ką aš pasakiau 
apie dideles Kamanto vestuves, 
paskutinę minutę pakeitė savo 

pa- nuomonę. Vietoj Grand Rapids, 
jis pasuko į Floridą. Jis buvo 

1 pasiryžęs palaiminti naujai susi- 
} tuokusią porą, bet priėjo išva- 
| dos, kad Kamantų prie Dvasios 
| Šventos neatveš, o seno Grand 
t Rapids klebono neįtikins, tai nu- 
Į tarė į tą makalynę neįsivelti ir 
; patraukė į Floridą. Atsiprašau 
(visų savo skaitytojų ir atsipra
šau kun. Saulaitį, kad jį išgęl- 
oėjaų nuo gerų intencijų jr blo
gų pasekmių. ' ' ■ »■ < '

Mane paėmė toks piktumas, 
kad nutariau, visų atsiprašęs, iš
važiuoti j Bostoną.

— Atrodai nusiminęs, Tėve?
— Negaliu įžeidimo užmiršti, 

Maiki.
— Kokio įžeidimo?
— Chicagoje taip karšta, nuo- 

oodu, tai sėdau į autobusą ir iš
važiavau į Bostoną, senuosius 
J.pūa.| us prisiminti. Bostonas 
toks romantiškas miestas, tai ne 
nuobodžioj! Chicaga. Vos spė
jau išeiti iš autobusų .stpties, 
Bostono policininkas paklausė: 

| ’Ei, Mister, parodyk, kokį čia 
ipd.lį vežiesi?” Sakau, kad aš 

esu generolas, o čia ne peilis, bet
žmogelis net išsižiojęs žiūrėjo i Kardas. Jis man atsako, kad Bos. 
į jį. O žydas vis čiupinėjo tas 
pačias kišenes ir kažin ką mur
mėjo. Atrodė, kad jis daro pa-Į 
stangą kažin ką

— Tai tamsta
— griežtai tarė 
trolius, sugrįžęs

— Tuojau, tuojau, ponas...
Bet kontrolius pastovėjo va

landėlę ir žydelio kišenė savikra. 
tos vaisių taip ir nesulaukė, jis, 
išeidamas toliau, piktokai tarė:

— šiuoliuose tamstą atiduo
siu žandarams!

Žydelis, rodos, ir telaukė 
kontroliaus išėjimo. Nė išgąsčio, 

susijaudinimo jis neparodė, 
tik murmėjo kažin ką sau ir

(Nukelta į šeštą puslapn
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lietuvių kultūrinio ir organiza
cinio gyvenimo centras. Beje, 
Dr. Jonas Šliūpas, kuris leido 
ir redagavo kultūros žurnalą 
“Jaunoji Lietuva”, dažnai at
vykdavo į Bostoną, sustodavo 
“Keleivio” pastogėje. Netoli 
Bostono Worcester mieste buvo 
leidžiamas “Amerikos Lietuvis”, 
o Mahanoy City broliai Bocz- 
kowwskiai leido “Saulę”, tik ka
syklų darbininkai temokėjo ją 
skaityti...

— Kodėl kiti nemokėjo skai
tyti?

— Todėl, kad rašyba buvo pu
siau lenkiška ir pusiau lietuviš
ka... So. Bostone nieko neradau 
pažįstamo. Perlipęs Hhomas; 
Park kalnelį, baigiau eiti iki] 
City Point jūros. Perėjęs ilgą Į 
tiltą, atsidūriau tvirtovėj. Paly
pėjęs aukščiau, matau kaip plau
kioja dideli laivai, vanduo kve
pia žuvimi, o So. Bostono pa-- 
kraštys skendi žaliuose medžiuo. ! 
se. Galvoju: koks grožis, tai ne • 
Chicagos Marquette Parkas... 
Tiesa, So. Bostono šiaurinėje pu
sėje cukraus fabrikas kvepėda- 
davo raugu, bet ne dabar. Sėdęs,

Ai užaugau pas motutę 
Vienturtė dukrelė. 
Man tėvelis pažadėjo 
Nemažą dalelę.

Krovė kraitį motinėlė, 
Puošė, kiek galėjo.
Už tai jauni bernužėliai 
Mane daug mylėjo.

Man rankelės buvo baltos, 
Veideliai raudoni,
Ir akelės skaisčiai melsvos 
Plaukeliai geltoni.

Ir ne vienas bernužėlis 
Mano rankos prašė. 
Tolesnieji net laiškelių 
Meilingų parašė.

Aš, kaip povas, pasipūtus 
Visad vaikštinėjau, 
Nei su vienu bernužėliu 
Kalbėt nenorėjau.

Aš maniau sau išsirinkti 
Kokį nors ponaitį, 
Ar turtingo grafo sūnų, 
Ar net karalaitį.

Sykį darže aš ravėjau —
Atjojo bernelis,
Ir sužvengė prie tvorelės 
Jo ristas žirgelis.

Padėk, Dieve, mergužėle, 
Pasternokus kasti.
Sakai, kelio į Subačių 
Negali surasti.

Tavęs klausiu, mergužėle^ 
Ar naipie tėvelis?^ 
Taip, ku? joji, bernužėli, - 
Tas tiesus kelelis.

Gal tų, jauna mergužėle, 
Nelabai prigirdi?
Taip, tie lapai pastarnokų 
Nelabai yr ilgi.

Ir supykęs bernužėlis 
Šalin tuoj nujojo.
Mano laimė ir didybė 
Paskui nuzylidjd.

Tuoj praplito visur kalbos, i
Aš kurčia mergelė. 1 
Ir nei vienas nebnorėjo 
Imti už draugelę.

. j Perkūnas .- 1

akiniais po uniformos ke-tais
pure ir su spindinčiomis replė
mis rankoje.

Žmogelis, taip netikėtai gavęs 
ji lietą, taip ir liko su juo sustin
gusioje rankoje. Taip akiniuotas 

žmogus “jo” bilietą ir patikrino... 
Priėjo žydelio eilė:

— Ką? Bilietą?... A! Bilietą!...
Ir — čiupt čiupt kišenes:
— Tuoj bus bilietas!
Bet akinuotas žmogus baigė 

pei žiūrėti visų sėdėjusių skyriu- 
e bilietus, o žydelis vis jį tebe- 

ramino, neužmiršdamas visų 
senių:

— Taip, taip, ponas! Aš 
kau — tuoj bus bilietas’...

Žydelio kaimynai smalsiai 
žiūrėjo i geraširdžio barzdočiaus 
ivvkusia vaidvba, o išgelbėtasis « te te te

ki-

sa-

neužmiršti.... 
bilieto neturi? 
akinuotas kon~ 
prie žydo.

.one tokiu generolų kaip tu, jau 
ir taip perdaug...

— Dėl šito, Tėve, pykti nėra 
reikalo.

— Kaip nėra reikalo, kai ma
no garbingąjį kardą pavadino 
peiliu. Ėjau plačiausia So. Bos
tono gatve Broadway ir dairiau
si, bet viskas atrodė svetima, 
nauja, nematau to, kas seniau 
buvo. Jeigu ne Kapočiaus spaus
tuvė, tai So. Bostonas atrodytų 
visiškai beraštis.... Prieš 50-60 
metų čia buvo “Keleivio” rau- 
londvaris, skersai gatvę — “Dar 
bininko” redakcija ir spaustu
vė. East Broadway sankryžoje 
buvo “Ateities” (dabar Chjca- 
goj Sandaros) spaustuvė. Re
daktoriais buvo A. Rimka ir A. 
Tulys, baigęs Valparaiso uni
versitetą. Buvo “Laisvė”, ku
rios štabas susirgo komunizmo 
Karštlige ir išsikėlė j Brookly. 
i)ą. J. Kupstis leido žurnaliuką, 
neatsimenu pavadinimo, adv. F. 
Bagočius leido “Kardą”, J. Ne- 
veckas leido “Dilgeles”. Praė- 
;au ir pro Lietuvių Piliečių klu
bo salę, kuri ir dabar veikia, tik
ai kiti žmonės naudojasi sale. 
Netoliese prie Broadway buvo 
socialistų salė, kurią prižiūrėjo 
Telžiūnas ir kasdien pianinu 
skambindavo. Kanklių chorui 
vadovavo latvis Sugeris ir Ste
ponavičius Bedainuojant “Kar
velėli mėlynasis” aš nei iš šio, 
nei iš to užtraukiau pianissimo, 
c j K Airi ko: “ša tap”!, tai ir kvi- 
tinau dainavęs. Gabijos chorui 
vadovavo Mikas Petrauskas. Bu
vo atvykęs ir komp. Šimkus ir 
daug kitų garbūtt 
Kai pagalvojau,' ?

toną. Išlipau Washington siau- 
tutėje kreivezotoje gatvėje tarp 
didelių bankų, hotelių ir krau
tuvių. Nuėjęs iki Scully Square, 
paklydau. Pagaliau 'atsiradau 
Common Garden, kur ežerėliuo
se plaukioja baltos gulbės (Lai- 1 
vai su gulbių galvomis). Taip 
paėmė pagunda, kad sėdau į vie. 
nos gulbės laivelį ir paplaukio- > 
jau aplink salikes.

— Tai, Tėve, turėjai geras 
atostogas? į

— Turėjau, bet nepamačiau to, ( 
ko norėjau. Tik parsivežiau pil
ną galvą senų prisiminimų. Tu 
Bostone gimei, tai visko neatsi
meni. o man Bostonas ir šian
dien

grobiu.
Kur buvęs, kur nebuvęs prie

šais vilką lokys. Lokys atėmė 
iš vilko ėriuką. Vilkas labai su
pyko, kiek paėjęs šaukia: “Kaip 
tau negėda, loky, esant stipres
niam skriausti silpnesnį!”

• Vieni tvirtina, jok stikliu
kas degtinės yra naudingas žmo
gui dalykas. Kiti sako, jog ir la
šas alkoholio gali nuvesti mus į 
pragarą.

Išaiškinimui tos problemos 
Chicagoje tapo įsteigtas knygy
nas su 4000 tonų knygų, kuriose 
viskas patiekta kaip ant delno.

Bet kol žmogus perskaitys vi
sas tas knygas, tai nebeliks laiko 
naudotis ir įgytomis gudrybėmis.

• Išminčių knygose yra už
rašyta: “Aklam šviesti, kurčiam 
kalbėti ir kvaili bandyti pamo
kinti — yra tuščios pastangos.

nė

lietuvių 
naiki. tai tais 

taikais Bostonas buvo kaip ir

kaip namai, Malki.
Tai lik sveikas, Tėve. 
Ir tu, Maiki.

onnc

• Vilkas pasigavęs ėriuką ae- 
šari į mišką ir džiaugiasi savo

nės 
kurortuose ir sanitarijose, tuom 
tarpu sveikata pati Įeitų i mūsų 
namus, jei tik laikvium atdarus

Iš gydytojo užrašų: ‘'žmo- ; 
ieško sveikatos įvairiuose

j
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REIKŠMINGA VIENO LIETUVIO 
KOVA UŽ LIETUVOS LAISVĘ

ST. CATHARINES, ()nt?. Ka- ūkuoti. Tokį susikirtimą prieš 
nada. — Perskaitęs š.m. ruįjpiū- kelis metus turėjo inž. S. šetkus 
čio.-mėn, Eltos informacinį tpu- su phraudusįii Sovietų simpatiku

L. Klės. Pastarasis daug rašė į 
rhe' fet.5 Catharines Standard 
dienraštį ir mulkino skaitytojus,! 
kad Sovietai pa'Antroj o Pašau-į 
linio karo išlaisvino tautas ir 
įvedė demokratiją. Į tokius L; 
Klės Sovietams palankius pro
pagandinius rašinius atsiliepė; 
inž. St. Šetkus. |

The St. Catharines Standard 
dienraštyje tarp sovietinės ko- ■ 
munistinės. propagandos rašei-j 
vos /L. KI£s ir :in?L S. Šetkaus 
vyko ilgokai besitęsusios disku
sijos. Inž. S. Šetkus, atsakyda
mas į L. Klės rašinius, naudojo 
faktais pagrįstas žinias, kad So
vietai nesuteikė laisvės jokiai j

letenu Nr- S, atkreipiau dėmesį 
jįPąvergtųjų Tautų Savaitės mi
nėjimą’ Washingtone. Atkrei
piau dėmesį į to minėjimo pa
grindinės . kalbėtojos Jeane J. 
Kirkpatrick, JAV ambasadorės 
prie Jungtinių Tęutų, žodžius.. 
Jinai savo kalboje pareiškė: 
“Svarbia ilsi a s klausimas yra, 
kaip apsaugoti taiką ir užtikrinti.

diihą. Didžiausia kliūtis — Sp-' 
vietų Sąjungos plėtimasis jė-! 
gos pagalba. Anot Lenino, - jie 
paveldėjo tautų kalėjimą, bet jis 
jyedė dar žiauresnę tvaiką, kuri' 
tapo parėmta ginklu ir smurtu. 
Hitlerio-JStalino jaąktas buvo ag->( . .
qesijos paktąs< Europą padalijo tautai,, bet, priešingai, jas pa-j 
r ‘ ” ‘b ' ' " ’ ’’ v' ‘ ‘---- : " —’*■
mij'a. Jokia Sovietų payergta doje ir dabar, 
tauta nepriėmė sovietines san- Į 
tvarkos, kuri buvo įvesta kariuo
menės pagalba’^ Ambasadore J. 
Kirkpatrick’ priminė ir Lietuvoj 
vykusį; partizaninį karą, užsitp- 
šūšį iki 1952 metų, bei dabar te
bevykdomą rusifikaciją ir Sovie
tų, yedamą klaidinimo propa
gandą”. Į ■ 1 i ' J ; L ■'

Qė Jaltos paktas, bet Sovietų ąr- vergė ir laiko žiaurioje priespau-

Pagaliau, po penkių ta lemai 
diskusinių rašinių, The St. Ca- Į 
thąrines Standard dienraščio re-1 
daktorius įsitikino, kad inž. Š. J 
Šetkus patiekia dienraščiui tei-J
singas žinias, pagrįstas faktais, 
apie Sovietų “išlaisvintas” tau- 

! tas ir viešai apie -tai paskelbė 
tame dienraštyje savo nuomonę 

Taip pat atkreipiau dėmesį iri ir nutraukė tolimesnes disku- 
Į antĘosioą • dalies ; pranešimus; ] sijas.- 5;: 
vykusius Sępatp rūmuose, pir-j 
mininkaujžht generolui John; K. Į dienraštį The SV Catharines 
Singlaub. jčia ’kalbėjo aštuoni 1standard: Laiškų skyrių ' apie 
pranešėjai- Biuletenyje rąšo:>“Įš 
jų m’ums įdomiausi buvo' D. B'ri- 
tanijbš‘Parlamento narys ir Ėu-' 
Copbs Laisvės Ta^'boš preziden-/ 
fas, tJphn' WilJ^ixison, ir buvęs 
Australijos Parlamento riaryš 
Douglas ; Darby. Jię abu. reiškė- 
solidarumą pavergtų tautų vė- 
damai- kovai, ir gan aštriai pa- 
pepikė JAV spaudą, kad ji nie
ko nerašanti, apie .Sovietų..prie-, 

a* J *» " 71 ■ * i ~
spaudą ir Pavergtųjų Tautų są- 
vaitę.f'-f

Yra tiesą, kad JAV ir Kanados 
spauda apie Sovietų priespaudą 
pavergtose tautose mažai rašo, 
nes iš :to neturi naudos. Be to, 
laikraščiai turi savo reporteriu'; 
ir'spausdinai jų pristatytą me- 
džiagą.-J -Vienintelis-įbūdas, kad 
iąikraščiupšė būtų atspausdinti 
rašiniai apie ĮSoyžetųJprięspaiiią; 
pavergtuose' kraštuose, lai rašy
ti. į ’LaišlpĮ gJįVTi į ijT t^i 
Šančiam ^Į§ią #įrė(v špgėbejl-i 
mų ragytu Rasiniai luri hūtii pšt-' 
gfįštf'.faktais, nes Sovietų patai
kūnai, ir-teisingai parašihs apie 
Sovietų ‘Tojų”, stengiasi sukri-1

Inž. S. Šetkus dažnai parašo.

Sovietų vedamą klastingą pro
pagandą ir siekimą išvengti ka
ro su Vakarų tautomis besinau- 
dbjant -visokiomis sutartimis, 

; kurios yra naudingos tik jiems, j 
Sovietams. ;

į Prie šips korespondencijos 
pridedu ir paskutinį inž. S. šet
kaus laišką, (iš anglų kalbos ver
timą) , kuris bu vo , patalpint a s ] 
š.m. rugpjūčio 17 d. The St. Ca
tharines Standard dienraštyje, 
Laiškų skyriuje;

, Iki. šiol tokių ir panašių laiš
kų, pasisakančių už mūsų ir kitų 
pavergtų tautų laisvę, į The St. 
Catharines Standard yra patalpi
nęs virš 40. Visi parašyti ir pasi
rašyti Stepono šetkaus.

- ^šiandien- yrą reikšminga- kiek
vieno lietuvio kova už Lietuvos 
laisve.Št. Catharines ’ lietuviu ri r..*-* Tv. -■

koįmriįa maža, , bet; dėka pasi- 
^sięįži^i^spąudos darbui inž. S. 
.SętkįŽį iąsančianį į kanadiečių 
'anglų kalba spaudą, galima pa
sitarnauti siekiant Lietuvai lais
vės.’Kanadiečiai St. Catharinėje 
žino,- kad Lietuva yra Sovietų

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
’ .7 J'.'f " .į, ''Į 1- i * ‘.''i * ;
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okupuota ir kenčia žiaurią prie
spaudą. J. šarapnickas

Jfc * *
KAS PADEDA SOVIETAMS

“Branduolinis nusiginklavimas 
yra komunistų sugalvotas”, — 
pasakė spaudos ryšio atstovas 
prie Brian Mulroney’s konserva
torių rinkimų komisijos. Nėra 
abejonės, kad ta konservatorių 
nuomonė yra visai teisinga.

Visi tie amerikiečiai bei kana
diečiai, kurie kalba ir rašo apie 
hraduolinį karą; turėtų pirmiau
sia savęs paklausti, kas gi pra
dės tokjikarą. — -Amerika? So
vietų Rusija? O gal Kanada? 
Gal kas nors pradės karą per ap
sirikimą?

Pirmiausia, ar bus nusiginkla
vimas, ar ne — vistiek klaidos 
bus neišvengiamas dalykas, bet 
pau dabar yra priemonių tokias 
klaidas sustabdyti, atitaisyti.

Kitas rei'IsHlas yra tas, kad So
vietų Rusijai karas nėra reika
lingas dėl to, kad ji ir be karo 
gauna visa tai, ko ji nori. Ji to 
atsiekimui, naudoja gąsdinimo 
taktiką prieš silpnesnes valsty
bes. Geras to pavyzdys gali būti 
Lietuva, Latvija ir Estija 1940 
'metais. Sovietai.užgrobė tas ša
lis beveik be šūvioĮ ’■

Didžiosios. Vakarų valstybės 
Tada nieko Sovietams padaryti 
negalėjo, nes jos kariavo prieš 
įhitlering Vokietiją. iPabaltiečiai 
negalėjo gintis, nes po nųsigink- 

ĮavSno- bei nepuolimo ąu^įčių 
su Sovietų Rusija, gynybai'ne- 

Jbuvo pasiruošę. Niekas neturėtų 
’^pamiršti Sovietų gerai žinomos 
taktikos: pirma nusiginklavimo - 
nepuolimo sutartys, po to; — 
staigus užpuolimas!

Ar’ reikia , daugiau Sovietų

r- --

KAS TOLIAU?
Iš amerikiečių spaudos gali

me suprasti, kad Pavergtųjų 
Tautų problemos darosi ameri
kiečiams kaskart svarbesnės ir 
mūsų balsas jau nebėra ignoruo
jamas, žinoma, tų, kurie supran
ta Amerikai gresiantį pavojų.

nėjau, ne mus vienus ta gėda sle 
gia. I

Paverstu Tautu demonstraci
joje kalbėjęs afganistanietis pa
sakė paprastą, bet labai reikš
minga tiesą: išsigelbėjusieji nuo 
raudonojo maro turi laikytis

Turime atsibusti iš apatijos, ir vieningai, turėti savo “solidari--
mes patys. Kas jau pateko į rau
donąjį voratinkli — tegu muis
tosi. Nieko nepadarysi. Kaip mi-

klastingumo pavyzdžių? Jų yra 
.pakankamai ,daųg, bet laiko ir 
spaudos vietos su taupymui už
tenka tik pažvelgti į pokarinį 
Europos žemėlapį, kad savomis 
akimis pamačius, kokius milži
niškus Rytų-Vidurio Europos 
plotus Sovietai prijungė prie Rui 
sijos teritorijos, ir prijungė “tai
kiausiu būdu”. Šitokiu pat būdu 
tapo įtrauktas ir Afganisla'rfas ’į 
“Sovietų įtakos sferą”.

Jei reikalai ir toliau taip eis, 
kaip iki šiol, tai Sovietai pasi
ims visus, tuos kraštus, kokius 
jie panorės, ir pasiims bė jokio 
karo.; Tie, kurie rašo ir kalba? 
kad “geriau rąpdonas negu la
vonas”, tikrai nežino, ką reiškia 
gyvenimas Sovietų vergijoj.

Dabartinė kryptis i branduo
lini ir paprastąjį nusiginklavimu 
rodo ne. kitą, kaip tik nepat 
prastą Sovietų agentų pasiseki
mą, įšįiaužiant į' višus mūsų vf- 
sudffi^iės. sluoksnius.. Tie agen
tai ir tie žmonės, kurie.tų agentų 
melų klauso ir teikia savo-para
mą, kaip sykis ir padeda Sovietų 
Rusijai pasaulį pavergti.

S. šetkus
162 James St.
St. Catharines, Ont.

progom Pav.: šiemet pavergtų
jų Tautų demonstracijoje ture 
jome mielą svečią kongr. F 
Anunzio. Kalbėjo puikiai. l ie
tuviai jį, kaip ir kitą kongr. M. 
Russo, mėgsta ir už juos bal. 

. suoja, tačiau abu kengresmanai, 
jau po Pavergtų Tautų Savaitės, 
pakartotinai balsavo prieš sutei
kimą paramos P. Amerikos vals
tybėms, kovojančioms pi ieš ko

munizmą.Kiekvienas balsuotojas 
turi teisę klausti: ar minėti mieli 
kongresmanai supranta pavojų, 
gresianti J. A. V-bėms? Ar jiems 
neatrodo, kad kiekvienu momen 
tu pavergtųjų tautų šeima gali 
padidėti?

Nebuvo ir nėra lengvas gyve
nimo kelias nė tų, kurie išsigel
bėjo iš Dantės pragaro. Išsisky
rimas su artimaisiais... svetimi 
kraštai... svetima kalba... ilge
sys gimtosios žemės... Ne vienas 
jau sulaukė tokio amžiaus, kad 
gali atsikvėpti nuo .darbų ir rū
pesčių. Sąlygos tam yra. Ta
čiau... Kraujo upė semia vis di
desnę ir didesnę dalį žemės ru
tulio. Pasaulis sėdi apkasuose. 
Negalime ramiai ilsėtis, Ne: tam 
likimas leido išsigelbėti. Negali
me užmiršti, kad esame pasaulio 
nelaimės gyvieji liudininkai. 
Kiekvienas turime daryti tiek;

garbą ir laisvę Vėliau p«-r<Jf 
išgelbėjai savo išrinktuosius vei
kus nuo mirties ir bado.

Šiandien meldžiamės už kitus 
Juozapus, už pavergtas tautas, 
vargstančius bedieviško komu
nizmo nelaisvėje. Duok joms 
irgi, Viešpatie, tas brangias drą
sos ir išminties dovanas, kad jų 
žmonės per savo pavyzdingą drą, 
sumą ir gerumą patrauktų net 
ir savo bedievius priešus taip 
sigręžti nuo tamsos ir neapykanj 
tos, kad ir jie ieškotų Tavo švie
sos ir tiesos, ir meilės.

Padėk mums visiems pildyti 
Tavo valią, nes vien Tavyje vi
sos pasaulio tautos galės rasti 
neribaigiančią taiką ir saugumą.

To prašome per Kristų, mūsų 
Viešpatį. Amen! '

ty”. . ' .
Čikagoje pabėgėliu iš Dantės ... ... , , ., * . . kiek pajėgiame, kad. į arnzmy-pragaro yra daug. Ne visi pa- ’ J

teko. į raudonąjį veratinklį. Dar 
niai bendradarbiaujant su kitais 
bendraminčiais, nesiduodant pro 
vokatoriams sukiršinti tautybę 
prieš tautybę, išprovokuoti ne
apykantą prieš kraštą, kuriame 
gyvename, sudarytume ir stip
rią politinę jėgą.

Pavergtųjų Tautų Savaitės 
... 3

NEŽINO KĄ DARYTI SU GlRį 
TAIS MAŠINŲ VAIRUOTOJAIS

Girtas automobilio vairuotojas 
yra tikra pabaisa. Kaip įtikinti 
žmones, kad jie girti nesėstų 
prie automobilio vairo, vis nesi
seka ir nesiseka. Teismai tokius 
vairuotojus kišą į. kalėjimus, 
suspenduoja vairavimo leidij 
mus ir kitokiomis visokiomis 
baudomis baudžia, bet girtų vai
ruotojų nei kiek nemažėja.

Man atrodo, kad visos šios mi-Į 
nė tos priemonės nieko nepadės; 
Manyčiau, kad •' sėkmingiausias 
būdas apsisaugoti nuo girtų vi
ruotojų — reikėtų mėginti ge
riančius išmokyti pajusti, kada 
jie jau girstelėję.

Atrodo, kad ir čia bus bėda, 
nes beveik kiekvienas gerianty
sis, nežiūrint kiek jis išgėręs, ne
mano, kad jis jau girtas.

Psichologai šį reikalą turėtu

bę nueitume ramia sąžine.-
D. T.

Kun. V. Mikolaičio malda Pa
vergtųjų Tautų demonstracijoje

Viešpatie Dreve, dangiškasis 
Tėve, prieš daugelį šimtmečių, 
kada jaunasis (Juozapas ibųyo 
parduotas i vergiją dėl pavydo 
savo brolių, Tu davei jam drą. 
sos ir išminties dovanas, per ku
rias jis laimėjo-savo priešų pa- daugiau patyrinėti.

ištisus metus. Organizacijos tu
rėtų Pavergtųjų ;— 
Įtraukti į metinių parengimų’; 
planą ir iš anksto ruodšti straips. I 
nius bei pranešitaus spaudai ir 
-radijo valandėlėm. Tiek organi
zacijos, tiek pavieniai asmenys, 
turėtų palaikyti ryšį-’ta. Pavgęgf 
tųjų Tautų K-tu įrituoti ipąsiū-‘.. 
tymus bei sugestijas taštu r.ar te
lefonu. ((Adresą galima gauti 
ALTe).

Toks ryšys būtų naudingas 
įvairiais atvejais. Kas žino, ka
da turėsim išeiti su protestais į 
gatves prieš raudonosios pabai
sos veiklą. Turime padėti, ki-j 
tiems, tadaĮkiti padės mums. f

Kas gali,:- reikalingą‘palaikyti 
ryšius su muęis palankioms ainė- 
rikiečių organizacijoms, spauda 
(reaguojant į straipsnius, nors 
paprasta padėka) irj:. t. ' i(

Būtina sekti kongresmanų. ir. 
senatorių balsavimo sąrašus, ži-. Į 
noti jų rekordus. Tas svarbu ’ 
kviečiant kalbėtojus įvairiom F

i Tautų' Savaitę
iidso ’ J > - ; . / '. t

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra? seni^ižia,w didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija/ilietuviams ištikimai tarnaujanti jau .per 97 metus.

SLA — atliekar kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
-dilbas-.dirba.' ' - •- į"*

*'/- •* • J ''*» ■ ■' ' v- •' • *. \

StA—Ysm^&'&ugiau kaip. AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
'anKraiiHu <awA noriamė '' 1 \ .

SLA

y V
s

apdraudų savo nariams. ' J įj v
— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime-apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač; naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo i mokslo ir jų. gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams:

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai, pacelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir 'tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
.307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARLIA NOREIKIENĖ

3 — Naujienos, Chicago, 8, UI Wednesday, August 31, 1983
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2&01 W. 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2737

-H’ r C'*

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

; MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE .-.t • . •
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JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

ai

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,M
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas Bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

UIm K0. Kieti virieliaL
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Medalis turi dvi puses
«

Bronius Kviklys rašo Drauge, kad neseniai važinėjo 
Europoje, ir kad ilgesnį laiką praleido Vakarų Vokieti
joje. Kaip paprastai, dauguma turistų tokias savo kelio
nes aprašo ir išpasakoja patirtus įspūdžius, ir juos at
spausdina laikraščiuose. Skaitytojai juos noriai skaito, 
nes tokių turistinių kelionių aprašymai būna įdomūs ne 
tik keliautojo išgyventais įspūdžiais, bet ir jo netikėtai 
sutiktais nuotykiais bei pokalbiais su bendrakeleiviais, 
sutiktais jau seniai matytais pažįstamais.

Bet būdinga, ka.cj mes pasigendame tokių turistų ke
lionių aprašymų, kurie lankosi okupuotoje Lietuvoje. To
kių aprašymų mūsų išeivijos spaudoje kuo mažiausia, 
galima sakyti, kad beveik nėra. 0 juk tokių turistų, besi
lankančių okupuotoje Lietuvoje, kasmet būna šimtai. 
Tiesa, jų įspūdžius kartais tenka paskaityti komunisti
niame “Gimtajame Krašte”.

Tokie turistai minėto laikraščio reporteriams išsako 
ten patirtus įspūdžius, kurie yra ne tiek įspūdžiai, kiek 
pagyros okupantui. Yra ir tokių pokalbininkų, kurie 
nusiskundžia net savo sunkia gyvenimo būkle Amerikoje. 
Bet yra dar tokių, kurie, iš tokios kelionės sugrįžę, ima 
net girti ten pražydusią pažangą ir giria, koks geras da
bartinėje Lietuvoje gyvenimas. Kodėl tokie turistai den-. 
gia vergiją? Žinoma, baimė, kad nepakenktų ten pasili- 
kusiems arba neužsitrenktų durų ten apsilankyti se
kantį kartą. .

Br. Kviklys Drauge rašė reportažus iš savo kelionės 
po Vakarų Vokietiją. Rašė apie tai, ką jis ten matė, su 
kuo jis kalbėjo ir ką jis aplankė. Žinoma, tai jo patirti 
subjektyvūs įspūdžiai, kuriuos spausdino pasiskaitymui 
Draugo skaitytojams. Jis aprašė ir savo apsilankymą 
Vasario 16-osios gimnazijoje, toje vienintelėje laisvajame 
pasaulyje lietuvių gimnazijoje, kurią remia vokiečių val
džia ir net vokiečių religinės įstaigos. Tik mūsų išeivija 
jai rodo per mažai dėmesio, per mažai ja rūpinasi, per 
mažai piniginiai remia. Tėvai nemato reikalo siųsti savo 
vaikų į šią vienintelę lietuvišką mokslainę.

Br. Kviklys išskaičiuoja, kiek M gimnazija per vįaą 
jos gyvavimo laikotarpį išleido abiturientų. Jų skaičius 
siekia 115, o su mažąja abitūra išleista 600. Tikrai, toks 
skaičius lietuviukų, baigusių grynai lietuvišką gimnaziją, 
yra džiuginantis faktas.

Tik labai gaila, kad Br. Kviklys nepaskelbė davinių, 
koks gi skaičius iš jųjų reiškiasi lietuviškos visuomenės 
gyvenime. Toks faktas mūsų išeiviją ypač pradžiugintų 
ir tuo pačiu ja daugiau susidomėtų. Šis klausimas yra 
aktualus. Kiek ši grynai lietuviška gimnazija praturtino 
mūsų visuomenę naujais lietuviškos veiklos darbinin
kais? Juk jokia paslaptis, kad šiandien mūsų išeiviškoji 
visuomenė tokių darbininkų labai reikalinga. Jaučiamas 
trūkumas jaunimo vadovų, o ypač spaudos darbininkų. 
Senesnieji jau pavargsta, jų eilės retėja. Jų vaikai, baigę 
amerikoniškas mokyklas, didelė dalimi suamerikonėja ir, 
palyginant, labai mažas skaičius pasirodo lietuviškoje 
veikloje. Taigi, skaitant Br. Kviklio vedamąjį apie šią 
gimnaziją, kyla klausimas, koks gi nuošimtis lokių bai
gusiųjų grynai lietuvišką mokyklą (ir dar pavadintą to
kiu mums savu vardu) yra įsijungę į lietuviškos visuo
menės veiklą? Tiesa, jis vedamajame paminėjo, kad 
vienas iš tokių, baigusių šią gimnaziją, yra jos direkto
rius. Dar vienas, kurį mes žinome kaip labai produktyvų 
“Vilnies”, o ne Draugo bendradarbį. O kur kiti? Kiek 
iš jų rašo lietuviškoje spaudoje? Juk mūsų laikraščiai 
nusiskundžia stoka bendradarbių ir net redaktorių. To
kių daugiausia reiktų laukti iš baigusių Vasario 16-osios 
gimnaziją.

Be to, šia proga reikia iškelti dar ir kitą problemą, 
gal bus tiksliau — nemalonų faktą. Juk šios gimnazijos 
mokiniai palaiko labai artimus ryšius su okupanto įsteig
ta pavergtoje Lietuvoje “Tėviškės” draugija. Faktas, kad 
šios gimnazijos mokiniai ten lankosi ir yra globojami 
minėtos draugijos. Taip pat faktas, kad šios gimnazijos 
mokiniai daro pokalbius su “Tėviškės” draugijos oficiozo 
“Gimtojo Krašto” reporteriais, ir tie pokalbiai spausdi
nami minėtame bolševikų leidinyje. Būdinga, kad: moki
niai ten pristatomi ne Vasario 16-osios gimnazijos moki
niais, o Federatyvinės Vokietijos lietuvių gimnazijos 
mokiniais.

Man rodos, kad kalbant apie gimnaziją ir mūsų išei
vijai darant dėl per mažo ja susidomėjimo priekaištus, 
būtų gera jai pateikti, kiek ši mokykla paruošė lietuviukų, 
kurie reiškiasi išeiviškoje visuomenėje, o ypač spaudoje.
O, be to, kad būtų nutraukti mokinių ryšiai su išdaviko
P. Petronio vadovaujama “Tėviškės” draugija. Visuo
menė turėtų žinoti, kas tokias mokinių išvykas organi
zuoja ir kas joms vadovauja.

Br. Kviklys, baigdamas savo vedamąjį, užsipuola 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą ir Amerikos 
Lietuvių Tarybą, kad jie neremia šios gimnazijos, net 
nėra jų vardų aukotojų sąrašuose. Jis piktai minėtus 
veiksnius kaltina, kad jie švaistosi šimtais tūkstančių 
nelabai būtiniems “reikalams” (kabutėse). Kad BivKvik- 
lys yra nuolatinis “kandžioto j as” mūsų laisvinimo veiks
nių, tai mes žinome. Jis neseniai savo vedamajame Drau
ge juos apkaltino, paskaitęs A. šifrino vadovą apie gula
gus Rusijoj ir okupuotoj Lietuvoj, kodėl mūsų veiksniai 
tokio vadovo neparuošė, kaip Šifrinas po okupuotą Lie
tuvą? Kodėl, jo galva, tegali paruošti tik veiksniai? Juk 
tą galėjo atlikti ir pats Br. Kviklys, ir nebūdamas veiks
nių nariu. Juk A. Šifrinas, būdamas žurnalistu, o ne 
kokio veiksnio atstovu, tokį vadovą paruošė. Tokių žur
nalistų ir mes turime; jų turi ir Draugas. Kam kalbėti 
ir kaltinti? Reikia daryti taip, kaip padarė A. šifrinas. 
Jis neieškojo kaltininkų, kaip ieško Br. Kviklys, o darė

Vilniaus Šv. Stanislovo katedra-bazilika. Vaizdas nuo Gedimino pilies bokšto.

J. KARIBUTAS

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS Į VILNIŲ
(Tęsinys)

Išaušo gražus rytas. Viešbutis 
kažkur už Maskvos miške. Jau
čiuosi kiek pailsėjęs. Mano laga
minus nugabena ir važiuoju vėl1 
į aerodromą. Vėjelis eina per1 
atidarą langą, jauku laukuose. 
Vėl beveik 1 valanda kelio. Kaž
kur buvo nugabenę j užmiestinį [ 
viešbutį. Bevažiuojant, dingteli 
'mintis, sakyčiau, gal ir ideali. 
Sakau vežikui, kad užsuktų į Šė
rėm etjevo viešbutį, kuris yra vi
sai pakeliui. Esu tikras, kad viso 
reikalo dar šiandieną nesutvar
kysiu. O jei ir sutvarkysiu, tai 
lėktuvo nebus. Tą viešbutį žinau 
iš ankstyvesnių buvojimų. Jis 
abejoja, ar jame bus vietų. Už
suka. Aš palieku jį sėdėti ir lė
kiu į vidų, kur keletas merginų

dirba. Joms išdėstau reikalą, ro
dau telegramą ir prašau kam
bario. Iš karto sakė, kad kamba
rio nėra. Vėliau atsirado. Sune- 
šu į vidų lagaminus ir vežėją 
paleidžiu, nes iš čia į aerodro
mą tik 10 m in. pėsčiam.

Ieškau deklaracijos

“Terbą” per petį ir einu. Kai 
jau pasiekiu aerodromą, pašu
ku link išvykimo grotų. Prie jų 
iš abiejų šonų budi stebėtojai, 
o man prie jo priartėjus, jis mą-f 
ne klausia, ar aš būsiu diploma
tas.

Purtau galvą paneigimui ir 
rodau jam gautą Erivane tele
gramos nuorašą. Jis kažką sako 
rusiškai, bet aš nesuprantu.

Staiga girdžiu lietuvišką bal-

— ir padarė.
Bet grįžkime prie VLIKo ir ALTo apkaltinimo, kad 

šie veiksniai per mažai remia Vasario 16-osios gimnaziją. 
Tiesa, jis primena, kad ir LB-nė ateina jai pagelbėti, tik 
ne žymia auka. Tikrai LB-nė turėtų labai efektyviai 
remti, juk ji švaistosi tūkstančiais dolerių. Argi jis ne
žino, kiek tūkstančių šią vasarą Lietuvių Dienose Chica
goje už suruoštą ištaigingame restorane balių sukišo 
į svetimtaučių kišenes ? Įdomu būtų žinoti, kiek tūkstan
čių dolerių buvo išleista už jaunimo vežiojimą minėtose 
Dienose, ne tik po Ameriką, bet ir po Kanadą.

Jei jau Br. Kviklys daro tokį priekaištą mūsų veiks
niams, tai būtų logiška iškelti klausimą, kiek LB-nė to
kiais renginiais patarnavo Vasario 16-osios gimnazijos 
išlaikymui? Bet iš viso neaišku, kodėl Br. Kviklys rado 
progos laisvinimo veiksnius “kandžioti”. Nejaugi jo gal
voje vaidenasi tokia mintis, kad ši gimnazija galinti at
likti ir mūsų pavergtosios tautos laisvinimo veiklą?

A. Svilonis

są. Ji išlydi turistus iš Vilniaus. 
Nieko tam vyrukui nebeatsakęs, 
bėgu prie tos grupės ir tai gidei 
sakau.

— Žinai, jus pats Dievas iš 
dangaus čia išmetė. Turiu dide
lę bėdą, bet nedaug galiu pada
ryti, nes niekas nekalba angliš
kai. Inturistė kalba, bet man pa
dėti atsisako. Esą ne jų darbas. 
Mano supratimu, kad jei jau 
žmogus, bėdoję įr jam reikalin- 
ga yeųtęjp, tai negalima taip at-

’Iš‘viso, čia niekur, nei 
Inturistė, nei kitose įstaigose su 
interesantu kontaktas mažas. Čia 
su tavim kalėja,. ęŲtpafai, kad jos 
arba jo mintys kažkur už milijo
no mylių.

Mergaitė sutinka man padėti, 
tada kai jau turistai bus išlydėti. 
Dėkoju ir laukiu.

Kaip gerai, kai turiu vertė
ją. Ji sužino, kur ir kokiame 
aukšte muitinės viršininkas. Ve
da mane. Randame pirminia
me kambaryje, tik jo sekretorę.

Mano vertėja labai gerai iš
aiškina visą reikalą.. Parodo jai 
telegramą. Ji išeina pas virši
ninką ir sugrįžusi mums aiški
na, kad jie pervers visą tos die
nos deklararijų arrhyvą, ras de
klaraciją ir viskas bus tvarkoje. 
Prašo už pusvalandžio ateiti. 
Mes nueiname užkąsti ir tas pus
valandis momentaliai prabėga. 
Kai vėl grįžtame, mums pasako, 
kad! mano deklaracijos nerado. 
Klausia, ar aš nepažįnsiąs tos 
mergaitės ir kaip ji atrodė.

Ne, sakau. Labai skubėjom ir 
aš jos nepamenu. Liepia ateiti 
dar už dvidešimt minučių. Lieps 
kitame archyve ieškoti, bet ir 
ten, kai nuėjome, buvo be re
zultatų.

(Bus daugia)

J. PUŠĖNAS

. SUSITIKSIĄS MONTANOJ
(Tęsinys)

Ten, mokykloje, visų reikalai yra tie patys, 
ten yra daug kas su draugais pakalbėti, pasi
džiaugti ir pasijuokti. Savo troboje belieka tik 
pasrėbti Mortos virtų barščių, nusilupus virintų 
bulvių, pasiimti vadovėlį ir mokytis prie spink- 
sinčios lemputės ugnelės iki išnakčių.

Rytą reikia dar su tamsa keltis. Morta jau 
varda barščius ir plauna bulves besikūrenančios 
ugnies šviesoje. Mama patamsiukais renka Petro 
kojines bei autus, kuriuos ji naktį buvo padėjusi 
ant šilto mūriuko, kad išdžiūtų, trina ir minkš
tina sustirusias vietas. Petras prausiasi šaltu van
deniu, rengiasi ir aunasi šiltais, sausais, mamos 
ištrintais ausais ir ilgais auliniais batais. Užsre
bia barščių. Bulves Morta nulupa, kad jam ne
reikėtų jų lupti ir gaišti. Jis susirenka savo kny
gas, sąsiuvinius, susideda į vieną pundelį, suriša 
kaspinu, kad ko nepamestų, ir eina. Kelias būna 
kartais purvinas, kartais sniegas veliasi po kojo
mis, šaltis spaudžia kvapą, kartais lyja, kartais 
sniegti ir pusto. Vistiek reikia eiti, reikia būti 
laiku mokykloje.

Prieš pa Kalėdų atostogas vienas iš draugų 
Petrui pasakė:

— Tu taip ge ai mokaisi, tau nėra ko daryti 

pirmoje klasėje. Tau reikia pereiti į antrą klasę.
— Ši mintis tekančios saulės spinduliais Pet

rui sušvito. Jis turi aštuoniolika metų, jis daug 
vyresnis už visus pirmoje klasėje. Per koridorių 
priešais yra antroji klasė, tenai mokosi daug mer
gaičių ir berniukų tokio pat amžiaus, kaip ir Pet
ras. Kaip tai būtų gera patekti tarp jų. Reikia 
sužinoti, ko jie mokosi, pasirengti ir laikyti egza
minus, gal ir pasiseks.

Jis pasisKolina vieną kitą antros klasės kny
gą ir mokosi nė minutės negaišdamas. Eidamas 

! į mokyklą ir grįždamas, skaito, galvoja ir spren
džia. Sunkiausia su trupmenų aritmetika. Kalėdų 

Į atostogos gan ilgos, apie tris savaites. Nuo ryto 
Į iki vakaro Petras sėdi prie savo knygų. Dienos 
Į bėga, kaip vanduo, štai ir egzaminų diena.

Rūstus matematikos mokytojas Ringus už
duoda gan sunkų trupmenų aritmetikos uždavinį, 
ir Petras nepajėgia jo išspręsti. Jam baisiai skau
da galvą ir purto šaltis. Jis laukia iš mokytojų 
kambario pranešimo ir nujaučia, kad egzaminų 
jis neišlaikė, kad į antrąją klasę jis nebus per
keltas. Dabar visi pirmos klasės vaikai juoksis 
iš jo. Dabar turės drauge su jais sėdėti. Pagaliau 
išeina direktorius Natauskas.

— Tai matai, Giedra, egzaminų neišlaikęį 
Permažai buvai pasiruošęs. Reikėjo anksčiau main 
pranešti, kad nori pereiti į antrą klasę, būčiau 
ir aš, ir mokytojai tau padėję, — sako jis, savo 
įpratimu stipriai markstydamas akis ir, tur būt, 

pastebi, kad Petro veidas ir rausba, ir bąla, ir kad 
drebulys jį krečia. — Nenusimink, aš iškovojau, 
nors mokytojas Ringus buvo labai priešingas, 
mes nutarėme perkelti tave į antrąją klasę su 
sąlyga.

— Ką tai reiškia, pone direktoriau, su są
lyga ?

— Tai reiškia, kad tu dar nesi antros klasės 
mokinys, tik tau leidžiama mokytis drauge su 
antrąja klase ir pasivyti jų praeitą kursą iki Ve
lykų atostogų. Jei per tą laiką pasivysi, tai pasi
liksi antroje kląsėję, jei nepasivysi, reikės su
grįžti į pirmąją klasę. Ar supratai?

— Taip, pone direktoriau. Aš mokysiuos ir 
aš pasivysiu.

— Tau bus sunku be pagalbos. Mokytojas po
nas Andriekus maloniąi sutiko tau padėti. Užeisi 
pas jį į jo butą du kartu per savaitę, ir jis pa
mokys tave aritmetikos.

Sekančią dieną Petras jau mokosi antroje 
klasėje. Berniukai ir mergaitės maloniai jį pri
ima ir sveikina su jo pasisekimu, linki jam ge
riausios sėkmės. Visi mokiniai tokie geri, lyg ro
dosi, jie seniai laukė Petro pereinant pas juos 
į antrąją klasę. Jį pasodino prie lango, pačiame 
klasės gale, mergaičių užpakaly. Jam gerai ma
tosi mokytojas, juoda lenta, grynai nukirpti ber
niukų pakaušiai ir gelsvos mergaičių plaukų 
pynės.

Ringus dėsto trupmenų aritmetiką, ir turi 

miny ypač Petrą. Sako trumpai pakartosiąs trup
menų pagrindus ir aiškina skaitiklio bei vardiklio 
prasmę, vaizdumo dėlei karpydamas popieriaus 
lapą.

Kai atėjo Velykos, Petras buvo jau gerai pa
sivijęs antros klasės kursą ir buvo pirmasis mo
kinys klasėje.

Baltuoja ievos prie upelio, pučia minkštas 
pietų vėjas, juokiasi padangėje saulė, ir viever
sys čirena. Pilnu šuoliu įsibėgėjęs, pąvasaris vi
lioja mokinius į lauką, prie upelio. Visi žaidžia, 
vaikščioja, skamba juokas ir dažnai pasigirsta 
daina. Kai neatlaidus skambutis sukviečia pamo- 

Į kai, jaunuolių veiduose šviečia pavasaris ir žydi 
ievos mergaičių kasose.

— Giedra, eikš čia, — kartą pašaukė jį direk
torius. — Jau baigiasi mokslo metai. Tu gan ge- 

I rai pasirodei, kaip gabus ir stropus mokinys. Visi 
mokytojai tave giria. Gal tu norėtumei per vasarą 
pasimokyti, rudenį laikyti egzaminus į ketvirtą 
klasę? Tu galėtumei tuo būdu p*—šokti trečią 
klasę.

— Aš labai norėčiau, pone direktoriau, kad 
tik aš galėčiau.

(Bus daugiau)
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vakaru vejai
112 modernios pn^zijoa nuslaniu. Ka»n« sfi. MinkAt* i 
viršeliai Pasiųsime ooezija. kai atsiusite pinigus

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 6060B j

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*»tch*cter Community klinikos 
Medicinos direktorių,

193Ė S. Manhaim RcL, Wastchastar, 111, 
VALANDOS: 3—9 darbo dirnomia

Tel: 562-2727 arba 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

39C7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitariraą.

UGNIKALNIŲ GRASA

JAV-se esą apie 30 ugnikal- 1 
nų, kurie gali sunaikinti labai ■ 
didelius Amerikos žemės plotus, • 
perspėja mokslininkai geologai. 
Labai įspėjantys Mt. Chasta, Mt.; 
Baker ir pagal Sierra Nevada bei 
Cascades kalnus ženklai geolo- 
gams kelia didelio rūpesčio.; 
Garsusis St. Helens ugnikalnis * 
gali neurimti kokius 20-30 metų. I

Galimi ugnikalnių išsiverži-' 
man Long Walley Kalifornijoje 
arba Yellowstone Park Wyo- • 
minge gali būti tokie baisūs, I 
apie ką pirmiau nebuvo visai nei I 
pagalvota, šių ugnikalnių išsi
veržimas gali sunaikinti apie
50-100 mylių aplinkos plotą, o' fabrikas žaliavą gauna varnz- 
neapsakoma pelenų gausa gali ‘ džiais, nutiestais nuo Pavolgio ir 
apkloti labai storu slukosniu ’ Sibiro. Rafinerija gamina aukš- 

didelį JAV vakarų plotą.

Wr-wim *.-rfl*rrW

EUDEIK1
Chicagos dangoraižiai (aliejus)M. Šileikis

PAVERGTOJE LIETUVOJE
MAŽEIKIŲ NAFTOS 

RAFINERIJA

Mažeikių naftos perdirbimo

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

241* W. 71«t St TeL 737-5149
Tikriną aki g. Pritaiką gkiniiy 

... ir “contact lenaea**,

Masinės paklausos prekių įmonė 
šį met išleis dešimtadaliu 
giau negu pernai.

♦ * *
GANDRO LIZDAS
— ANT STULPO

dau-

Dr, LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 4*rd STREET 

. Valandos; antncL 1—4 popiet

— Pakistano užsienio reikalų 
minis tens Khan pareiškė, kad jo Į 
kraštas norėtų vėl priklausyti 
Britų karalijos bendruomenei, iš 
kurios buvo išstota.

tos kokybės benziną ir gauna ša
lutinius produktus: mazutą, di- 
zelinį kurą, suskystintas dujas, 

j bitumą ir kt.* * *
LAIMĖJO LIETUVOS 

FUTBOLISTAI

Oft*« teiaten**: 774-2348, 
Iiitearll— teisi: 444-554J

* N. S. Gustin Bentdrovė pil
nu tempu pardavinėja akinius, 
kurie apsaugo nuo ašarų piaus- Į 
tant svogūnus. Akiniai — Onion' 
gogglis — pardavinėjami po 6 
dol. Juos galima nešioti ant vi
dutinio dydžio akinių.

3 Nebraskos valstėje yra 97% 
ūkininku. 

Ir

Prostatos, inkstų ir ilapmofi 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 3371g 

Tel. (8132 321-420t
KNOW YOUR HEART

PESKRAUSTYMAI

MOVING
Laidiniai — Pilna apdraus

ŽEMA KAINA
Priimam Master Chane 

ir VISA kortele*.
r. Šerėnas. t*l 925-km————__ __ __ __ __

I
Sovietų tautų spartakiadoje 

rugpjūčio mėn. Lužnikų futbolo 
aikštėje, Maskvoje, Lietuvos ko
manda, žaidusi prieš. RTFSR ko
mandą, laimėjo aukso medalį. 
Įvartį įmušė V. Levendrauskas. 
Vartininkas A. Koncevičius ne
įleido nei vieno golo. Tuo būdu 
Lietuvos komanda laimėjo 1:0 
rezultatu. * * *

R. ŽULPA — PLAUKIMO 
ČEMPIONAS

Sovietų spartakiadoje, plauki
mo krūtine čempionatą laimėjo 
Lietuvos plaukikas R. Žulpa, nu
plaukęs 200 metrų atstumą per 
2 min. 18,32 sek. Jis gavo auk
so medalį.

Rronzos medalį 100 m distan
cijos plaukime krūtine laimėjo 
A. Buzelytė. * *

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠ
TIS PRANEŠA

Pastaruoju laiku Lietuvoje 
sparčiai keičiasi aplinka. Gand
rai vis mažiau randa patogių 
šiaudinių stogų. O šiferio stogai 
jiems nepatinka. Mieliau jie pa
sirenka tremtinio dalią... susi
krauna lizdus ant stulpų.

Netoli Alytaus, prie asialtuo- 
to kelio, vedančio Lazdijų link, 
“Volungės” kolūkio sodyboje, 
gandrai pasirinko vietą savo liz
dui. Nesusigundė jie mūriniu 
pastatu, l^bis yra dengtas šife
riu, ar kitu pastatu, o susikrovė 
lizdą, ant gelžbetoninio elektros 
stulpo.

Stebėtina, kaip gandrai įsi
gudrino pritvirtinti savo grioz
dišką “namą” stulpo smaigaly.* * *

NENORI BŪTI 
DAKTARU...

MOVING 

Apdrausta* parkraustymac 
la jvairly atstumu. 

ANTANAS VILIAUS 
T* I. 37S-1M2 arte 3744M4 HELPHOUR HEART. FUNL

HELP YOUR HEART O

i v.-

SOPHIE BARČUS

Didelės paklausos susilaukė 
elektrinės bulvių tarkavimo ma
šinėlės, kurias pradėjo gaminti 
Alytaus šaldytuvų gamykla.

Ši “namų ūkio” technika daro
ma iš pagrindinėje gamyboje su
sikaupiančių atliekų. Iš jų taip 
pat gaminamos virtuvinės ply
telės, apdailos plytelės vonioms.

Lietuvoje įsisiūbavus 
gandai prieš aukštąjį mokslą, 
Valstiečių Laikraštis (VIII.2) iš
spausdino tokį S. Mockuvienės 
straipsnelį: į

— Saulutė dar tik ruošėsi le- 
kėfr Ramybė, laukų žaluma. Už 
ežero ikilo lengvaš rūkaš!.’. Bet 
Ignas, eidamas iš namų, nematė 
šito gražumo.

Neparėjo vakar namo jo sū
nus. Kaip išlėkė po pietų, duri
mis trinktelėjęs, taip ir nėra, niai nusikaltėliai.

propa-

ŽADIJO ŽEIMOS YALANDOĖ

Seitadieniai* ir sekmalianiali 
nuo 8:30 iki 9:2Q vaL ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* i* mūay rtvdUaa 
Marquette Parke,

Vedėja —- Aldona Daukvt 
T*W.t 778-J54J

7159 So. MAPLEWOOD AYB. 
CHICAGO, IL MC29

JADVYGA GRYBAS

Gyv. Solana Beach Hotel, San Diego County, Cal.

9 • I
Funeral Home and Cremation Service 

. į
I Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St I
| FD. LE. Chicago, IL 60608 j

(312) 226-1344 24 Hour Service

“Ar kur prisigėręs guli, ar galą 
pasidarė’’, — neužmigo abu su 
motina visą naktį. Prašvitus, iš
ėjo ieškoti.

Susibarė jie dėl mokslų. Kai 
pavasarį Rimas parnešė atesta
tą, pilną penketukų, tėvai nušvi
to: bus daktaru. Tokiam geibiam 
tik daktaru būti. O jis beprotis
— į proftechninę dokumentus 
padavęs. Operatorium būsiąs. 
Tai tik moksliškas pavadinimas,; 
o paprastai — tai kiaulių šėri
kas. Gėda kaimynams prisipa- “ 
žinti :šitoks pirmūnas, ir va tau
— prie kiaulių.

Neprisigėrė, nepasidarė galo 
Rimas. Nuvažiavo dviračiu pas 
savo pirmąjį mokytoją. Iki auš
ros kalbėjo su žilagalviu žmogu
mi apie tai, apie ką negalėjo’ 
pasikalbėti su savo tėvais. | į

(Iš Europos Lietuko)

— Portugalija, kurios ekono
mija yra viena silpniausių Eu
ropoje, buvo priversta parduoti 
30 tonu aukso 400 mil. doleriu 
skoloms grąžinti.

— Afganistano rezistencinio 
sąjūdžio trijų grupių vadovai, 
susirinkę Romoje, nutarė su-( 
jungti savo pastangas kovoje 
prieš rusų okupaciją ir suda
ryti egzilinę vyriausybę.

— Nekreipdama dėmesio j 
prof sąjungininkų ir žmogaus 
teisių grupių protestus, Vakarų 
Vokietijos valdžia deportavo 39 
turkus darbininkus, kurie buvo 
nelegaliai atvykę ar kriminali-

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CWB TJF3 OH

WRfSSMiy
t

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETK
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

7'vance funeral HOME ‘
y 1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE S ORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ ,

/ Laidotuvių Direktoriai k

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

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

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZD1IONYTĖ 

Pro«r«mM vate] a

nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro-

Vlaoa laido* ii WCEV atottea, 
banga 14B0 AM.

St Petersburg. Fir, 12:30 vaL p p.
ii WTIS atotiea, 1110 AM banga-

W. 71at Street

CUca<«, lUinoa Ė0S2) 
Teht 778-U74

> - . ........ .

i

Mirė 1983 m. rugpjūčio 27 d., sulaukusi gražaus am-1 
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Plungės mieste. I

Amerikoje išgyveno daugelį metų. I
Paliko nuliūdę: duktė Wenetta Child, žentas Al, dvi I 

anūkės — Carol ir April, du proanūkai — Rex ir Amber bei I 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. |

Velionė buvo žmona mirusio Joseph. |
Buvo Busy- Bee krautuvės (2419 W. 69th St.) savininkė. I 

Po šešių metų krautuvės išlaikymo, išvyko į Kaliforniją, pas į 
savo šeimą. Kalifornijoj nusipirko Solana Beach vieibutį, į 
San Diego County, ir tvarkė 24 metus.

Priklausė SLA 131-lai Moterų kuopai. |
šiandien laidojimas Lietuvių Tautinėse kapinėse, Jus-| 

tice, III., bus privatus. 3

Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, anūkės ir p r oa n ūkai.

yCK/LL. RUN WTO TROOACT
TH£RE*5 A SOOOEN STOP WMRJg' 
MOUW 7OLLOM?<«<7 TOO CAOCSJ^,

VASAITIS-BUTKUS
S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI \ \ Į

1446 South 50th Avenue
|T

Cicero, Illinois Įx
Telefonas — 652-1003 < T

------------------------ ----------------------- --------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------

| -ar"------------ w ■ - - - ■ - —-------------------------------------------------.------------------- — - ■  —
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troliui, k 
kytų. Aš 
durų ir j;

sd jis manęs nesulai- piknikas* į kurį suvažiuoja klu« 
atidaviau bilietą prie bo nariai su svečiais ir pialei- 
u norėjau eiti, kai po- džia laiką gamtoje. Veiks baras, 

nas kontrolių? mane sulaikė.
— Ką-a9!.. nustebo kontro- 

lius. ;
— Pas budėtoją! ■— tarė žan

daras.
Nenoriai, bet nuėjo žydas iri retai kuri kolonija turi nuosavus 

pa? budėtoją. Ten jis kalbėjo: namus su dviem salėmis ir 75
— Aš nežinau, ko ponas ken-1 akrų parku prie Upės Kishwau- 

troilus prisikabino prie manęs-1 kee. Kviečiame ir kitų kuloni- 
Savo bilietą aš jau atidaviau

o gudrybė tuo tik ir baigtųsi,. prie durų ir norėjau eiti, kai jis 
r pasilikau žiūrėti vaidybos iki1 mane sulaikė... Po kontroliaus

ARTIMO MEILE
(Alkclia iš antro puslapio) 

ar pribaigė visai jau pa ileidu- 
į kiaušinį.
Vagone niekas nc-uprato tikro 

ios žydelio vaidybom ir km pa- 
igirdo:

-— šiau-liaL.
Viri ėmė grūstis lauk, sutikę' 

a. mintimi, kaxl žydelis betarpis į 
ai bus įteiktas žandarams. Bet, 
š nenorėjau manyti, kad žyde..'

užkas. ‘‘žiai, bus verdami kukurū 
zai. Kviečiame visus atsilanky
ti. įėjimas nemokamas.

Lietuvių klubas, tai Rockfot- 
do lietuviu pasididžiavimas, nes

i • i’ i • ■ . L *tml — Parda*lnMri A — Namai, žemi — Par^avis^l 
. (STATI FOR SALI | RIAL ISTATI FOR SAM

pikto pasiaiškinimo žydas tarė:
— Kad aš sakau teisybę, ga

lite ir patikrinti. Mano bilieto 
numeris buvo Jenvas atsiminti 
ir aš atsimenu, nes iš nuobodu- 

žiūrinėjau, sėdėdamas 
traukiny. Prašau peržiūrėti bi- 

prie durų, ten

abaigos."
Kai išgelbėtasis žmogelis pri- 

jo prie savo išgelbėtojo ir, dė- 
ingu balsu paklausė: f
— Tai kaip dabar buS?.L
Žydelis beveik piktai atsakė' mo jį

im:
— Nieko nebus dabar! Tu eik. lietus, surinktu 

mogau, greičiau ir atiduok prie rasite ir mano bilietą, 
toties durų bilietą, kaip visi.
a, greičiau!
Žmogus išėjo, pašiupinėjęs sa- 

o kepurės nesveiką nagelę — 
įprask, dėkui sako...
Žydas ramiai pasiėmė ką tu- 

>jo, ir šaltai, beveik iškilmin- 
li, išjo iš vagono. Ten jį tuo- 
u pašaukė, pamatęs, kontroliųs:
— Tamsta!... Su manim!.
Žydelis jau buvo prisispaudęs 
?ie visų, kurie brovėsi su at
imtais bilietais į stotį. Prieš jį 
į tik įėjo ten ir žmogus su skel- 
i nagele. Žydą kontroliųs pa
lvo prie pat stoties durų, kai tarnyboje pasitaiko suklysti!... 
» jau buvo tarve tų, iš kurių 
tkištų ranku, stovėjusis prie 
irų geležinkelietis graibstė bi- 
etus. Žydas nenorėjo iš karto 
įsiduoti traukiniams atgal, bet 
įgaliau buvo ištemptas. Jis 
riešinosi:
— Ui, man reikia eiti! Ko tarn
ai reikia?
—- Tamsta bilieto neturėjai, 
•ašaii su’ manimi— piktai tarė 
mtrolius nerimstaujančiam žy
li. ' ■.
Priėjo ir vienas žaliagelum.
etis:
— Kas čia yra? Ką tas pilietis 
tdlarė?
— Jis iš Mažeikių bilieto no
rėjo. Zuikis...

čia žydas palakė bilieto nu
merį, kuris ir buvo murmėjimo 
vagone priežastimi. Išėjęs pa
tikrinti žandaras netrukus grįžo.

— Taip tikrai, ponas budėto
jau! Toks bilieto numeris prie 
durti paimtas. Budėtojas pažvel
gė Į sutrikusį kontrolių, kontro. 
liūs, kaip akimis nebetikėdamas, 
Į žydą. Žydas tarė:

— .Matote, ponai! Ponas kon- 
trolius turėjo klaidą.

— Tamsta gali eiti! — tai e 
budėtojas. . ,

— Na, kas tokio! Kiekvienoje

Ar piktu, ar jau beprotišku 
žvilgsniu teatsakė kontroliųs, 
kuriam, turbūt, buvo numatoma 
“vėjo’’ už kabinėjimąsi prie ne
kaltų piliečių.

Tuo metu, kai žydelis išdidžiai 
ėjo iš stoties, kaip laimėjęs sun
kų žaidimą, anas žmogelis, kurį 
žydas išgelbėjo, jaū buvo nebe
toli parodos ir, galbūt, taip pat 
galvojo — kad! jį vėl panašiu 
būdu kas nors galėtų.,^.parodą 
be bilieto Įvesti

š zuikis, Ponas žandarmerija, 
■ašau pasakyti tam ponui kon-

jų lietuvius atsilankytj ir pra
leisti laiką gamtoje.

Lietuviškos pamaldos
Po vasaros atostogų pirmos 

lietuvių kalba pamalrfios bus š. 
m. rugsėjo mėn. 18 d., sekma
dienį. šias pamaldas praveda tė
vai jęzuitai Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje.

Jpuki popietė gamtoje

Rugpjūčio 20 d. Rockfordo lie
tuviai suruošė išvyką i gamtą 
— į Lietuvių parką. Išvyka pra
sidėjo 12 vai. Tai buvo bendrąs 
visų Rockfordo lietuvių pobū
vis. gamtoje po vasaros karščių.. 
Į šį pobūvį atvyko pilnas auto-’ 
busas ir čikatriečiu. Mielus sve- 
čius pasitikome su maršo gar-I 
sais, it pakvietėme prie baro at- j 
sigaivinti. ’ 1

Pobūvis praėjo jaukioje nuo-j 
taikoje, tat benallras visų darbas
nebuvo veltui. Liko virš 250 dol. linkės valdyba ruošia pikniką 
pelno, šie pinigai, visų nuta-ų rugsėjo mėn. 5 dieną. Labor 
rimu, atiduoti Rockfordo ALTo ’ Day, gražiame ponų Ciurinskų 
skyriui. ■ sode.

Nuoširdi padėka visiems at
vykusioms svečiams ir šios gru
pės organizatoriams.

Rockfordiečiai galime didžiuo. i

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAia.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: . ' ' "

'’UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIĄTAS • VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

IŠVYKA Į EAST CHICAGĄ

R. LB-nės East Chicagos apy-

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

i Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto talsB® 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

Sarintuotai ir sąžinfn>»L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tslman Av@» 
Tel. 927-3559

tis. kol esame vieningi, nes, pra-' 
sidėjus nesutarimams, mes tuoj;

Iš Chicagos išvykstame dviem 
autobusais. Vienas iš Marquette 
Parko, Lithuanian Plaza Court 
ir Washtenaw, 11 vai. ryte, o ki
tas iš Cicero,;15th St. ir 49th 
Court, 10:30 vai. Pakeliui šis

užtrokštume' rriusų pačių>sukel- autobusas sustos Brighton Par-
tuose dūmuose. Rockfordietis i kę^.prie California ir 44th St. 

Išvykstame bet kokiam "orui

A ; " - Kviečiame visus pasinaudoti
rudens saulute ir praleisti die- 

į ną sode, gryname ore. Vietų skai- 
Penktadieni, rugsėjo 2 d., &us rietas Registruotis: Mar-

Mich., p. Vengianskams, nusi- 
I pirko gražią ir patogią LaPorte,

Ind., apylinkėje.
Juos aplankyti ir pažiūrėti 

gražią sodybą susirinko draugai 
iš tolimų apylinkių. Svečių buvo
iš Chicagos, Cicero, Michianos,; 
Union Pier, Lakeside ir kitų viė- 1 
tovių. ; |

Pašnekesy paaiškėjo, kad šei
mininko, L. Krono, gimtadienis. 
Prie šeimininkės paruošto lietu- : 
viško maisto stalo, jubiliatui su
giedota Ilgiausių metų, palinkėta 
sveikatos ir abiems sėkmės nau
joje sodyboje.

Jubiliatas dėkojo visiems ųž 1 
atsilankymą ir jo pagerbimą. .

J. G.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

D B M E S I/O 
62-te metų AMŽ. VAIRUOTO
Tiktai $120 pusmečiui jutom®®!
Liability apdraudimas panažob 

karna. Kreiptis: .?
A. LAUKAITI!

4445 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

BUSS.. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

ICE CREAM PARLOR
FOR RENT

f/j i Bridgeport area. Established 8 j
L Ar tni’nYl ČfVt'AT J

7 vai. vak., Lietuvio sodybos sa
lėje įvyks Chicagos Lietuviu 
Spaudos klubo narių susirinki-! 
mas. Bus įdomus pranešimasį

years. Fixtures & inventory. 3 
Call 656-4116 after 5 PM

RICH TOMCZYK.

Dengiame ir taisome visu 
šių stogus. Už darbą ga 
tuojame ir esame apdrau

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue

Chicago, iL 60629
434-9655 ar 737-17Rockford, III.

Klubo piknikas

lugsėjo mėn. 4 d., sekmadienį, 
Rockforde įvyks Lietuvių klubo
piknikas lietuvių parke. Pradžia Visi nariai privalo dalyvauti.
— 12 vai. Tai didėlis metinis • Valdyba

quette Parke telef. 434-3713 ir 
925-1089, Ciceroje 863-6492 ir 
656-2550, o Brighton Parke —
523-1048. Rengė j ai

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
į. ' autorius,

paruošė, sutvarkė ir ižfepausdirto geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją

(1869 — 1959 metai)7 ” —’ -
664 psl., vardynas^

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

1967 metais išleido Amerikos-Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. ’(Persiuntimui pridėti $1)'
4 •* 1 Siųsti čekį:

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

ĮSIGIJO GRAŽIĄ NUOSAVYBĘ

Ona ir Liudas Kronai, parda- 
: vę savo nuosavybę Lakeside,

— Sovietų Politbiuras įspėjo 
Mineralinių trąšų produkcijos 
ministrą A. Petriščevą už planų 
neįvykdymą. Tai pirmasis toks 
griežtas ir viešas. įspėjimas nuo 
Andropovo valdžion atėjimo,, 
kuris pasakė, kad aukštieji pa
reigūnai bus atsakingi už nesu
gebėjimus ir apsileidimus.

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

ELEKTRINIS NUTEKĖJBIŲ 
PRAGRĘŽIMAS 

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

les. Kalbame lietuviškai. / 
757-3790 .

1444 Wart Sts®:
T»L REpublk 7A941

Siimttniąi į Lietuvi

DR. ANTANO J. GUSĘNO RASTA! 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsuninžmus.

«. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psk liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h

18-00luairūpinimą ______________________ :________
Dr. A. J. Gus sen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais---------------- '____
Minkštais viršeliais, tik -- -----------------

Dn A. J. Gussen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį jirba 

mooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 51 persiuntimo maldoma.

ę.oo

62.06

tT®S Sc MALBT3TO CHICAGO, E

’ 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, CA 90039

Nu o m o s 
RENTING IN GENERAL

P.. MEDAS, 4059 Archer Averu

Chicago, III. 50632. Tol. YA 7-59

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
pirmame aukšte, arti Albany, prie 
Pershing Rd. (39th St.). Šeima gali 
būti su vaikais. Reikalinga gera reko
mendacija. Skambinti (815 ) 469-5444.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI t

Tuo reikalu jumj gali darų I 
Didėti teisininko Prano iULC I r 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 11 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos’’ I 
išleista knyga fu legališkomjf I 
’ormomiit I

Knyga su formomis gauna. Į 
ui. Naujienų administracijoje. V

Ave.. Chicago, IL 60629.
Miko ŠileOdo 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 pax 
autorių: 6729 So. Campbell ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

4606 S. Kedzia Ava. 
Chicago, IM. 60629
Tel: 778-8000

' ------------------

P IMKIT! JAV TAUPYMO tfONU:

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, TeL 254-745 

Taip pat daromi vertimai, gimtrr 
iškvietimai, pildomi pilietybei pr 

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent
3208ĮĄ W. 95th SL —

Everg. Park, III. r',„„ „ 
60642 - 424-8654 j®

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštacL nuo 9 vai. r. iki 12 vai d
Ii pagal susitarimą.

Tel 776-5162
2649 West 63rd Street

Naujienos, Cha^go, S, IU, Wednesday, August 31 198^3


