
Indonezijos vyriausybė su

Astronoutų pakistas sateli

AMERIKOS KARIAI UŽREKORDAVO SOVIETŲ 
LAKŪNŲ POKALBIUS SKANDINIMO METU

kuris puola maištininkus rytų 
Timore.

PASIPIKTINIMAS PREZIDENTU BUVO DIDELIS, BET 
POLICIJA NEAREŠTAVO NĖ VIENO ŽMOGAUS

te. Ten šilta. Marinams nusibo
do būti be darbo, norėjo judėti

— Rusų lakūnų numuštame 
keleiviniame Pietų Korėjos lėk
tuve buvo Georgia valstijos Kon
greso atstovas Larry McDonald.

— Atrodo, kad'nauju Izraelio 
premjeru gali būti dabartinis 
užs. reikalų niinisteris Samir.

LEŠEK VALENSAI
DARO IŠIMTIS

tas sukasi kartu su Žeme. Indi 
jai jis labai naudingas.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $414.

įjitų kruvrį
ęnės vadeni

- * '■ i

kariui

Benigno Aquino palaidotas 
Queson kapinėse

— Lenkų policija neleido dar
bininkams demonstruoti trijuo
se miestuose, minint Solidarumo 
unijos įsteigimo trejų metų su
kaktį.

— Izuikijoje 20,000 kovojo su 
militarine policija, neleidusią 
paminėti Solidarumo unijos tre
jų metų sukakties.

Jungtinių Tautų saugumo 
taryba negali atskirti tarptauti
nio gangsterizino nuo tautų ir 
valstybių teisių, jeigu neranda 
reikalo padėti čadui, — pareiškė 
JAV atstovas saugumo taryboje.

pajėgė apvalyti .miestą nuo ne
tikėto puolimo. /

Visi pastebi, Yad mažiausia 
kovu vyko itahy sektoriuje. Ma-
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ŽUVO 230 LĖKTUVO KELEIVIŲ 
IR 20 ŽMONIŲ ĮGULA

— Sekretorius George Shultz 
tvirtina, kad marinų negalima j 
atšaukti iš Libano, šaudymas 
į marinus yra laikos priešų pro
vokacija.

Šios rūšies keleivinį lėktuvą Sovietų, lakūnai numušė šiaurės Japonijoje 
netoli Hokaido sdjos. žuvo 250 žmonių.

Dvidešimt keturių valandų ap
gulos stovis padės kariams ap
valyti miesto centrą ir prie
miesčius/ Patys libaniečiai 
džiaugiasi, kad jų kariuomenė

Vakar Virginia valstijoje prasiveržė labai stipri 
naftos versmė. Daroma viskas, kad nafta 

nenueitų niekais ir neužsidegtų.

Policija juos 
išvedė iš eisenos, bet nesulaikė.

Vienoj vietoj vaikėzai pradėjo 
svaidyti akmenis į' atsilikusius 
valdžios, šalininkus. Buvo iš-

— Lėktuvo kapitonas prašė 
leisti nusileisti Sachalino pu- 
siausalyje. bet rusai neleido. Iš 
viso žuvo 269 žmonės.

— Chicagos miesto taryba su- 
I tiko pakelti nuosavybių mokės-' 
j čius 12 milijonų dolerių, kad ne- 
j reikėtų atleisti 1,350 miesto tar- 
! nautojų.

DANCIGAS, Lenkija. — Tre- 
čiadienį Lenkijoj buvo minima I 

į Solidarumo unijos trejų metų: Į 
sukaktis. Dancigo laivų statybas | 
darbininkai norėjo padėti gėlių'! 
vainikūš'prie' žuvusių" darbinin- 
kų paminklo, bet negalėjo to dari 
ryti. Prie paminklo stovėjo dvi i 
eilės militarinės policijos, ralį- ■ 
koše laikančios Baltą . guminę 
lazdą. Kariai pasakė, kad nega
lima dėti gėlių prie šio pamink-' 
lb. šimtai moterų, turėjo trauk
tis nuo paminklo su gėlėmis, nese
ki taip, būtų gavusios gumine 
lazda per galvą ar šonus. I •’

Tuo tarpu I^ešek Valensai bu
vo padaryta išimtis. Jis atėjo su. 
dideliu gėlių buketu prie pa
minklo. Kariai pasitraukė į šalį, 
leido jam praeiti pro jų gretas. 
Jis padėjo gėles prie paminklo. 
Mat, Valensa bendradarbiauja 
su popiežiumi ir klauso vysku
pų įsakymo.

sięto jus vyriausybės*! priešakyj e,' 
komunistai aprimo pačioje Ita
lijoje, ir komunistai nepuola 
italų užimamų pozicijų ne tik » 
.Libane, bet ir kitose vietose.

Ketvirtadienį.'daugelis pripa
žino, kad šiaurės Beiruto valy
mas buvo . gerai organizuotas. į 
Pirmiausia tankai perkirto pla-’ 
čią kaip Laisvės alėja Corniclie 
gatvę. Tuo pačiu užėmė Holi
day Inn viešbutį, kur buvo vi
sų maištininkų štabas. Didokas 
štabo narių, skaičius, užpulti 
nelauktai, neteko gyvybės, ir 
tuo suiro visa, ruošiamo pervers
mo rezistencija. Iš Holiday 
Inn ėjo visi svarbesni įsakymai. 
Iš to viešbučio ėjo ir įsakymas 
mesti ginklus.

SEOUL, Pietų. Korėja. — Ke
leivinis Pietų Korėjos lėktuvas, 
skridęs iš Aliaskos į Seulą, ket
virtadienį paklydo Kamša tkos 
miglose ir buvo įskridęs į Sovie
tu erdve.

Keleivinis lėktuvas pasiekė 
Sachalino vandenis ir būtų ban
dės nusileisti artimiausiame ae
rodrome, bet Sovietų migai 
(greitieji karo lėktuvai) įsakė 
trauktis iš Sovietų Sąjungos pa
kraščių. Keleivinis lėktuvas pa 
traukė tolyn į jūrą.

Pietų Korėjos radijas prane
šė, kad keleivinį lėktuvą “tre
čioji valstybė” bandė sulaikyti, 
bet tolimesnis lėktuvo likimas 
nežinomas.

Japonijos radijas taip pat pra
nešė, kad keleivinis Pietų Korė 
jos lėktuvas bandęs nusileisti 
vienoje Sachalino pakrančių sa
loje, bet “trečiosios valstybės” 
lakūnai neleido jam nusileisti 
saloje.^ ; ■ 2. --
1 - Ariibrikiėi^^ąęįįjas -pakartoje 
šias Žinias, pridėdamas, kad mi
nėtame lėktuve skrido JAV 
kongresmanas Larry McDonald, 
riš Georgia. Jis skrido į< Pietų

_ Jėpį, ,kąŽ. galėtų pasi tarti apie 
Am^Į^.eS jr Pietų Korėjos karo 
veik^mų.suderinimą pačioje Ko- 
rėjp.įg.Kongreso,narys ture j’ do- 
lyvąt$'. ir, 'iškilmėse, minint 
JAV/n" Rietu Korėjos gynybos 
sutarties-; 30,pietų- sukaktį.

LIBANO KARIUOMENĖ NUGINKLAVO 
RYTŲ BEIRUTO MAIŠTININKUS 

6,000 LIBANO KARIŲ NUGINKLAVO ŠIJITUS, 
DRŪZUS, ATĖMĖ KARO MEDŽIAGĄ

Buvęs valstybės sekretorius Cyrus Vance labai 
gyvai trečiadienį diskutavo įvairias* problemas 

su buvusiu prez. Jimmy Carter.

žmones viešai 
prieš prezidentą Markos 
valdžios pareigūnus, tačiau poli 
rija nekreipė į tai jokio dėme
sio. Nesuėmė nė vieno. Toks bu
vo vyriausybės įsakymas.

Tiktai paskutinę dieną rise 
noje -prez. Markos šalininkai ap

Kardinolas ir vyskupai sakė 
trumpas kalbas. Procesijoje ir 
kapinėse dalyvavo vyriausybės 
nariai, kariai, policijos pareigū
nai. Visi apgailestavo, kad 
tis ištiko gabų politiką.

Įdomu, kad visą laidotuvių 
laiką policija neareštavo nė vie
no žmogaus. Eisenos ir šermenų 
metu žmonės viešai kalbėjo

kitus’penk
Į pasiduoti Irano pareigūnams.
• Irano valdžia sutiko jų nebausti 
: ir išklausyti teisme, kuo jie pa-
• teisins visa grobimą.
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mudse iripaltFEibanoy<AB^^ 
ir ^prancūzų“ karius.{LŲJŲėno fe 
riuomęiįė. šį.
suorgairižaye, kad pej 
palestiniečiai .nęnųjau^ kdd 
pradėtasr 'šiaųcęs' BSržttoš^yšdyriįF ’ 
mas. Miestas -bu.yoLsiiškįršfyta^ 
kvartalais,! kad niekas negalėtų 
iš vienos vietos į kitą perbėgti:

Gana dažnai sutratėjo revol
verių šūviai, bet jie pasibaigda
vo šautuvių ugnimi. Nė vienas 
maitšininkas nepasprukdavo nuo 
gerai apmokytų karių.

Išvalius Beirutą, stums 
' sirijiečius

Apie 10 vai. ryto Pentagonas 
paskelbė, kad Sovietų karo lėk
tuvai numušė P. Korėjos kelei
vinį lėktuvą Sachalino vandeny
se. Amerikos kariuomenės vado
vybė turi užrėkordavusi Sovietų 
lakūnų pokalbius skandinimo 
metu. Tuo tarpu pokalbio dar 
negali skelbti, nes dar yra keli 
nesuprantami žodžiai. Jie bus 
išaiškinti ir tada visi pokalbiai 
bus paskelbti.

Vienas Sovietų lakūnas stebė
jo puolantį migą, o antrasis jam 
pasakojo, ką jis daro. Sovietų 
lakūnas paleido kulkosvaidžių 
ugnį į P. Korėjos lėktuvą.

Šiem dviem lakūnam nuskri
dus nuo šaudymo vietos, tuojau 
atskrido kiti du Sovietų lėktu
vai pažiūrėti, koks besileidžian
čio lėktuvo likimas. Antra lakū
nų grupė pranešė, kad keleivinis 
Pietų Korėjos lėktuvas nu
skendo.
. ^Pentagon apgavęs šia s žinias 
iš savo kariuomenės vadovybės, 
paskelbė, kad ‘ kelelvirif Pietų 
Korėjos lėktuvą numušė Sovie
tu karo lėktuvai. Lėktuvas nu
skendo ne Sachalino vandenyse, 
bet netoli Hokaido salos.

,Pasipiktinimas Sovietų karo 
lakūnais nepaprastai didelis. 
Tarptautinė teisė neleidžia So
vietų lakūnams pulti beginklio 
keleivinio lėktuvo ir paskandin
ti. visus keleivius ir įgulą.

MANILA’, Filipinai. — Milijo- sistumde su puvusiojo -senato
nas žmonių trečiadfenį nulydėjbj riauš -šMiflimča 
senatoriaus Benigno Aquino pa
laikus į pietų Manilos kapines.

■ Jis tujoje -būti palaidotas antrą.
.py^aį^^Seit^monių minia buv^il

jokiu būdų I kviesta - militarine policija, kuri 
žĮ&gaTėio nustatytu laiku pasieki] suėmė jaunuolius, svaidžiusius 

tf kapinių. j akmenis.
Trečiadienį Maniloj lijo gana 

smarkus lietus. Atrodė, kad lie
tus gali sumažinti palydovų

. skaičių, bet filipiniečiai to liė- 
I taus neišsigando. Karių, moterų, 
Į jaunų vyrų drabužiai buvo per- 

ir prilipę, bet jie nesitrau
kė iš eisenos. Vienu metu tren
kė perkūnas ir užmušė vieną 
23 metų' vyrą, o 18 apdegino. Jie 
buvo nugabenti į artimiausią

nine, bet kiti toliau žings-

Rugsėjo 2: Satinas, Vilutė 
Germada, Brutėnis, Tugaudė,' organizavo, kariuomenės dalinį, 
Daugėnis, Vandenė.

Saulė teka 6:17, leidžiasi 7:23.

Oras šiltas, vėjuotas.

LĖKTUVO GROBIKAI 
ATIDAVĖ LĖKTUVĄ

TEHERANAS, Iranas.—Pran
cūzų lėktuvas iš Vienos šešta-1 
dienį skrido Į Paryžių. Keturi ge-» 
rai ginkluoti musulmonai pagro
bė lėktuvą ir pasuko į Iraną, nu
sileido Teherane.

Lėktuve buvo 119 keleivių iri 
7 įgulos nariai., Jie pirma sustojo' 

! Ženevoj, Sicilijoj ir Damaske.
Vienur jie išleido moteris su 
vaikais, kitur išleido senius ir li
gotus, o Damaske išleido kelis 
musulmonus. Į Teheraną praei-Į 

į tą šeštadienį jie atskrido su 10 - 
į keleivių ir 7 įgulos nariais. Jie 
j reikalavo leisti jiems skristi į Li- 
I biją, bet Irano valdžia ju neiš- nu r- r v c 9 t
| leido. Dar kartą jie pagrasino
; sušaudyti visus keleivius ir lėk- Į
I fuvo įgulą, bet Irano valdžios
Į atstovai į lai. nekreipė dėmesio.

Trečiadienį jų vadas iššovė 
šūvius į viršų ir sutiko 

Irano

BEIRUTAS; Libanas. — Tre
čiadienį Libano kariuomenės va
dovybė sutraukė 6,000 gerai 
ginkluotų karių, apsupo visą ry
tų Beirutą ir užėmė' visas šijįtų 
ir drūzų laikytas pozicijas. Ame
rikos marinai 'nedalyvavo šioje 
operacijoje. ' U • ‘ /:

Operacija buvo gerai orgaijU 
zuota. Ketvirtadienį jau sustojo 
artilerijos šūviai į JAV marinus, 
ir prancūzų laikomą Beiruto sek-, 
tątių, Maistininkai buvo įsistip
rinę ir vakarų Beirute. Jie ruo-. 
sėsi pulti prancūzų giriamas 
strategines vietas, bet nieko iš to 
neišėjo, neš Libano 'kariuomenės 
daliniai suspėjo apsupti tą rajo
ną ir suimti visus ginkluotus 
vyrus. . . -

Šiaurės Beirute paskelbtas i 
į . apgulos stovis

Libano kariai, tankų, šarvuo-, 
čių ir artilerijos lydimi, visame 
šiaurės gerutę "valė. Įtariamus, 
musulmonų centrus. Jeigu šiji- 
tai ar drūtai bandė priešintis, 
buvo nušautas kiekvienas, kuris 
rastas su ginklu., rąnkdse.

Dabs ■palestį^ie^fe'iž^irijos 
srities brivo: pėtrririsfi' i^aurės 
Beirutą irr^rifoĮnai/-jiėių^&ėp-

nesifcisixYTcovas
Trečiadienį Amerikos mari 

nams-buyq įsakyta nesikišti į li 
banie^SKu^į

nojp 
!į>ąsjr<^žiSfflas.

Bet yjėtomis LibBri^čiai buvo 
gąna^p^.o^;įiaiJ^^-. Jie ne- 
igaĮėjri’at^i^IUifriHcdj^ų ir išeiti 
iš iapsuptds ^ięląs^Drūzai buvo 
įsiveržę į ryW Beirsią -ir turėjo 
ąpsripę libaniečius. U!
- v- *.' * - * *2.«

Amerikos^marinai, patyrę apie šlapę 
apsupimų; patys, siūlėsi savano- 
rįais, 4kaxi galėtų.-, padėti išlais
vinti keliasdešimt ’libaniečių. 
Bet’vakare’, kai buvo nustatyta, 
kad įvyks karių , puolimas, tai ligo 
savanorių pažadai buvo paskelb- niavo 
ti negaliojančiais.

Reikia turėti galvoje, kad Bei 
rute 1,200 Amerikos marinų yrs

į-^rary of Congress Or 
^nodieal Di^

o. c. 
tncw



i

.-r

c

į n
t -

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Kodėl Bronys Raila niekina 

Naujienas?

Bronys Raila savo pokalbiuo
se, spausdinamuose “Dirvoje”, 
pasisakė, kad jam patinka dis
kusijos u? polemikos. Žinoma, tai 
jam. Bei tai dar nereiškia, kad 
jos patiktų kitiems. Nepaisant, 
kad jis, jas išrašo Įmantriais žo
džiais, net pastiprina prancūziš
kais žodžiais. Skaitytojai laukia 
diskusijų bei polemikų, parem
tų pozityviais argumentais. Jie 
nori, kad jose būtų ginama ob
jektyvieji tiesa, kas yra privalu 

: kiekvientam rimtam žurnalistui, 
svarstančiam įvairias gyvenimo 
problemas, bei įvykius.

Antai, jis savo pokalbyje su
niekina išpravardžiuadamas vie
ną lietuviškos išeivijos dienraštį. 

.. Girdi, P. Grigaičiui mirus, ji. 
tapo jau visiškai keistu, išvers
tų kailinių padaru, rūpestingai 
nepavargdamas Br. Railą puldi
nėjančiu. jau su viršum, per po
rą dešimtmečių. Taigi, ką jis Į 
tokia tamsia kaltinančia užuo 
mina norėjo pasakyti, tai jis tik 
pats težino. Bet ką žino skai
tytojai? Kodėl, ir už ką jis pul
dinėjamas? Už ką, skaitytojams 
visai neaišku, kaciiėl Bronys 
Raila per tiek dešimtmečių per
sekiojamas, Atrodo, kad jis tik
ra to žodžio prasme kankinys. 
Kaip lygiai neaišku, kodėl tas 
laikraštis tapo išverstų kailinių 
padaru, Ar tai dėl to, kad jo 
bendradarbiai Br. Railą pakriti
kuoja? Ar dėl to, kad šis dien
raštis tokiu tapo, nes jis aiškiai 
pasisako prieš Lietuvos okupan
tą ir prieš tuos mūsų išeivijoje 
gyvenančius kultūrininkus — 
menininkus, kurie nuvykę i oku
puotą Lietuvą, okupanto spau
doje daro palankius pareiškimus 

"okupanto naudai, ar prieš tuos,
■ kurie ten ruošia paveikslų pa- 

‘.t’odas, kurie pakviesti “gen”. P. 
..Petronio būti jo svečiais, prieš 
*tues, kurie ten nuvykę dėkoja 
* komunistų partijai bei jo staty-

liniams?
Kodėl Br. Raila pravardžiuoja 

dienraštį? Juk ne dienraštis jį 
puldinėja, bet jame rašantieji, 
Taigi, reiklų juos pulti, o ne pati 
dienraštį. Juk demokratiniame '
krašte, demokratinėje spaudoje I 
yra leidžiama pasisakyti ir prieš | 
žurnalistus, kurie padaro nukry, ‘ 
pimų nuo tiesos. Bet nedera už (

v
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MEDŽIOTOJŲ KLUBŲ RUNGTYNĖS
Cicero garsusis Medž. klubas E. Chfoaga džentelmeniškai pri- 

išėjo laimėtoju { ėmė mažtį pralaimėjimą, o cice-
,««« > i u i i aiškiai džiūgavo.Y 0*7 *7 Lrlltr\ZX 1 I* j ®

1 Po rungtynių, iš pikniko pa 
sidarė balius. Ąžuolų pavėsy, 
ant gražiai padengtų stalų gausu 
maisto ir gėrimų. w • ta a • *

ii-
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tai niekinti paties laikraščio. De
mokratinėje šalyje laikraštis yra 
laisvoji tribūna.

Br. Raila nusiskundžia, kad 
i šis dienraštis i 1__i.___

skirti vietos jo ilgėm bylom. To ! | jį
negana, jis- nusiskundžia, Į r 

i<ad (Mėnraščio spaustuvėje buvo I k 
atspausdinta brošiūra, liečianti Į 
jo asmenį. Kodėl Br. Railos gal-Į 
/on šovė tokia pikta mintis, dėl 
to pravardžiuoti dienraštį? Ar 
prieš jį burnoti, kad brošiūros 
autorius dienraštyje talpina jos 
reklaminį skelbimą. Juk mes at
simenam, (kaip neperseniausiai 
Draugas atspausdino tokio leidi
nio reklamą — kuris buvo at
spausdintas okupuotame Vilny
je, ir kuriame buvo žiauriai ap
šmeižti mūsų visuomenės žymūs 
asmenys. Bet niekas tada Drau
go nepravardžiavo išverstų kai
linių padaru.

Br. Raila atrodo, lyg ir pa
tenkintas, kad toji reklamuoja
moji brošiūra mažai perkama ir 
mažai skaitoma. O tai dėl to, kad 
jos kultūrtf ir stilius per idaug 
atstumiantis. Šį savo tvirtinimą, 
matyt, didesniam įspūdžiui su
kelti paremia net prancūzų kal
ba. Bet kadangi Br. Raila nenu
rodo, kuo toji atstumiančioji kul 
tūra bei stilius pasireiškia, tai 
tenka pagalvoti ir kitai 
mįąusia,tkiek ,tąs ję.^ųnti

negaili atkarpose - |p
3, 

dar

kius davinius turi ir kad leidi
nys mažai perkamas. Bet ar tai 
būtinai dėl jo stiliaus ir kultū

ros? O gal dėl to, kad autorius 
parašė tokią brošiūrą apie tokį 

kuris mūsų išeivijoje 
žinomas. Paprastai taip

asmenį, 
mažai 
yra: kuo mažiau skaitytojai ką 
žino ar pažįsta, tuo mažiau juo 
ir domisi. Tą turėtų žinoti ir ' 
Bronys Raila. Matyt, mūsų iš
eivija mažai žino ar mažai girdė
jo, kad Angelų mieste gyvena 
toks žymus žurnalistas.

Su pagarba

Juozas Pilsudskis buvo kilęs 
is lietuvių bajorų gimines

Jo senelis vadinosi Ginetavičius mėgdžioti Napoleoną. Kovoda 
Nelabai seniai iš spaudos iš- Į v w w • t ’t •ėjo anglų kalba knyga “Pilsuds

ki and Poland”. Ją parašė W. J. 
Landau, daug laiko praleidęs 
studijavimui įvairių šaltinių. 
Tos biografijos autorius iškelia 
aikštėn faktą, jog Juozas Pil
sudskis yra kilęs iš lietuvių ba
jorų giminės, kuri pirmiau va
dinosi Ginetavičiai. Vienas tos

.Pit- 
-Mas 

.-pausdinys perkamas ir skaito
mas, tai tikslesnes žinias galėtų 
suteikti jo autorius — leidėjas. 
Mano nuomone, kad autorius 
turėtų ge'iiau žinoti, negu Bro
nys Raila.

Bet sutikim, kad Br. Raila to

Naujienų skaitytojas ^imos narių 1625 metais gavo

— šeši britai, dirbantieji Sau- ‘ buvo Švenčionių apskrityje.

Ilgainiui to. ploto savininkai 
pradėjo vadintis Pilsudskiai. 
Juozas Pilsudskis nemokėjo lie
tuviškai, bet kiekviena proga 
jis išdidžiai sakydavo: “Aš esu 
kietas lietuvis”. Už tai ir savo 
širdį jis liepė palaidoti Vilniuje, 
nors jo kaulai pasiliko Krokuvo
je, Waweho pih'je.

Su tikėjimu jis mažai ką tu
rėjo bendro, nors buvo gimęs 
protestantu. Iš mažens jis sva-

«**• ...... ....................- .............

di Arabijoj, už bandymą į kraš- 1 
tą įvežti 720 dėžių alkoholinių 
gėrimų, nubausti iš viso aštuo
niolika su puse metų kalėjimo 
ir 2,700 rykščių. Didžiausia 
bausmė — 3 metai ir 420 rykš
čių teko P. Prattui.

dvarelį su baudžiauninkais, va
dinamą “Pilšuda ”. Tas dvarelis

mas prieš carą, jis prisiplakė 
prie lenkų, kurie buvo skaitlin- 
gesni. Panašiai pasielgė ir Na
poleonas. Gimęs korsikiečiu, jis 
nuėjo pas prancūzus ir panau
dojo juos savo ambicijai.

Kai 1918 metų lapkričio mėn. 
14 dieną lenkų krašto taryba pa
skelbė Juozą Pilsudskį “valsty
bės viršininku”, tai jis sumanė 
paimti savo globon ir Lietuvą, 
atgaivinant seną jos galybę. 
Galbūt, Vilniuje jis būtų apsi
vainikavęs didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio titulu. Lietuvių pasi
priešinimas baisiai jį užgavo, 
bet galutinai neatšaldė jo nuo 
tokių pastangų.

Napoleono pamėgdžiojimas ari. 
tolino Pilsudskį nuo gyvenimo 
realybės ir stūmė jį nuo vienos

1977 taip Cicero M. klubo ir | 
East Chicagos, Ind., Medžioto
jų klubo buvo įsteigta pereina
moji taurė draugiškoms rungty
nėms.

Kasmet rinktiniai medžiotojai 
rungėsi diskų šaudyme dėl per
einamos taurės. Pirmus du me
tus taurę laikė ciceriškiai. Vė
liau tris metus, su pertraukomis. 
East Čikaga buvo laimėtojai ir 
taurę laikė pas save. Bet laimė 
vėl pakrypo į ciceriškių pusę. 
1981—1982 ciceriškiai laimi tre
čią metą iš eilės, rungtynės bai
giasi, ir taurė pasilieka laimė

™ n ,~i i ^arų sutarkuotų bulvių pridarė 
gražų klubo ąžuolyną, kur vyko 
Cicero Medžiotojų klubo metinis 
piknikas, rinkosi piknikautojai. į 
Atvažiavo E. Čikagos grupės ge
riausi šaudytojai: Jonas Pečiu-1 » 
lis, Antanas Vilutis, Edvardas 
Stankus ir Zigmas Stankus. Tai 
tvarkinga, drausminga ir įvai
riuose klubuose pasižymėjusi ■ 

L 
1 

pavėsiaudami1 
stebėjo prisišaudymo pratybas.. 
Saulutė negailestingai kaitino. 
Pradžioje, tarp rungtyniautojų 
jautėsi nervuotumas, bet besi
šluostant prakaitą nuo veidų, 
nesvuotumas išnyko.

Prasidėjo turnyras. Ciceriškiai 
pirmi pradėjo šaudymą. į jų 
?rupę įėjo: Valius Mičiulis, Gin_ (

V. Mičiulis, buvęs 19 metų 
klubo pirmininku ir jo įsteigėju, 
su žmona Rūta parodė širdingą 
vaišingumą. Rūtai buvo proga 
pasirodyti su savo kulinariniais 

’’ sugebėjimais. Visi gėrėjosi jos
puikiai pjaruoštais laukinių gy
vulių patiekalais su grybais. O 
Valius, iš savo kišenės, visus vai
šino iki sočiai tauriais gėrimais. 
Medžiotojų žmonos irgi neatsili
ko. Regina Žemaitientė, iš 50

Sekmadienį, apie 11 vai., į —1 ’ e cepelinų, kurie su gnetine ir
( spirgučiais buvo tikras skanu

mynas.
Klubo sekretorius Algirdas 

i Suvaizdis padėkojo medžiotojų 
žmonoms — J. Vitkauskienei ir 
Rakštientei už pavyzdingą vir
tuvės sutvarkymą, o M. Vana
gienei — už talkininkavimą 

i vaišių paruošime.
Visiems nuotaikingai besivai- 

šinant, V. Mičiulis pranešė indi- 
vidualiai geriausiai šaudžiusių 
rezultatus ir įteikė dovanas. Pir- 
mą vietą laimėjo V. Mičiulis, 
antrą vietą — Ed. Jokubauskas 
ir trečią vietą — Antanas Vi-

cepelinų, kurie su grietine ir

i

» Kieno galia, to ir valia.

I

f
BOSTON, MASS,

č ’ j H I-
Sukaktuvinis piknikas f 

š. m. rugp. 14 dieną įvyko sėi)

iš So.Broadwawy Linoleum,
" Bostono.

; Dėkojąm minėtiem ir visiem, '
niausi lietuviško radijo Nau- ir pardavinėjo lai-!

mpStka^UV^ mėjimo; bilietus. Taipgi nuošir-' 
pikniką* Romuvos Parke, Brok- JX?; Vnrip Htir. I
tdhej šių'. metu. “Mis Lithuania
pf N E.” išrinktą panelė Verutė
* * 1 • > *1 * sl ta ta

Ęizinkauskaite, dukrelė dr. Pe-
______ '________________________________••• — - - • wfro i±-Veronikos Bizinkauskų, iš

Broktono. ^ris pinigines, dova
nas, už rankdarbius atneštus į 
pikniką Laimėjo šie dalyviai? Ju
lia Mansfield, iš Braintree, Bar
bora Gailiūriienė, iš So. BcstęnoK

Mames ir Papes7’ polką laimėjo
ir Karolina Siaurienė, iš Miltoių 
“Mames ir Papes7’ polką laimėjo 
Aleksandras1 ir Patricia Akule, 
iš Saukusi Jaunimo polka laimė-

grupė.
Piknikautojai,

I lutis. 1 ’ ; ‘
Saulutei leidžiantis, pradėjo

me skirstytis, nors čia buvo taip
VO-UU-d XVXAV1U.14-S, KJTlll- i ___ . , v .

taras žemaitis, Viktoras Pana-' miela lr , ^irstydami
ras ir Bruno Gramantas. Pirma
me runde jautėsi kiek šluba vi

ne vienas klausinėjo: ąrgi ne- 
. užgims ir vėl ^‘naujo ta drau-

mo, bet V. Mičiuhc svoris visa pSk? ■ ’
re, - ' • ■ 'lai išlygino. Po to E. Chicagos 

komanda. Pas juos pirmame run . ...... . !de irgi jautėsi spragučių. Pir-1 
mame runde rezultatai rodė ne
didelę pei-svarą ciceriškių nau- ■ 
dai.

ė, kad galėtume vėl rungtis?
H J. ž.

~f
.y1

TRUMPIAUSIA BYLĄ
Charleston; W. Va. teisėjas

t - ■ -ix Harold Neff turėjo išklausytiE. cikagiskiai apgailestavo, . J
kad iš jų grupės dti geri šaudy
tojai negalėjo atvažiuoti. Tada

J,.. . . .. T . . ciceriškių vainikas būtų paki-avantiuros prie kitos. Jų pasek- : _ .
mėje nukentėjo ne vien Lietu
va, bet ir Lenkija.

Tiek tai galima paduoti iš-

bęs ore ir, gal būt, rungtynės ■

jojo būti kareiviu ir mėgo pa- * dau knygos.

i dziai aeKojam visiem, auuc imi- ( 
bo pikhilce ir kurie padėjo pra-
I

jam šeimininkėms, kurios iške-

džiai dėkojam visiem, kurie dir-
.. i!..\ , . . L- *____ix:_____

vesti programą. Taip pat dėko- į 
jam šeimininkėms, kurios iške
pė ir padovanojo skanius kuge-

Cold wa t-:a

žinojo ir dirbo kultūros bvi Švie
timo darbą.

Dr. Palubinskas pasisakė, kau 
LB turi didesnę jėgą, nes kuo* 
met LB nuvyksta į \Vashingtoną 
su 35 atstovais, tuomet daugiau 
skaitomasi, negu tada, kai ALTa-- 
nuvyksta su pora atstovų. Bet-; 
kiek kainuoja kelionė 35 atsto-į 
vains ir kas tas išlaidas apmo-J 
ka? Ar tai nėra bereikalinga^ 
visuomenės pinigų švaistymas A

Bet LB nenori pripažinti, kad^ 
ALTa kalba visų Amerikos lie
tuvių ir 
vardu, o LB kalba tik vienos or^ 
ganizacijos vardu.

Palubinskas dar pasiūlė, kad; 
būtų sutarta ir paskirta metuo-I 
se viena darbo diena ir tuomet-1 
būtų pasidalinta darbais. Atro-į

LIGONIS KALBA APIE SAVO LIGA
Kaip žinome iš fatirties, ligo

nis visuomet m ’gsta kalbėti apie
savo ligą. Taip ir LR. O kad bū
tų išdidžiai! ir iškilmingiau, tai

I to vieno LB vardo nepakanka,

&

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

“Ryžosi suniekinti kitaip galvo
jančius”. Ten skaitome: "Iš pa
skelbtųjų Pasaulio Lietuvyje va
sario mėn. laidoje rašinių atro
do, kad LB nės vadai pradėjo

I kažkaip nrzernai atrodo. Už tai ■ akciją suniekinti mūsų laisvini-
psvadinti Pasaulio1 mo veiksnius ir jiems vadovau

jančius veikėjus”.
3. Naujienose 1983 m. kovo

26 d. buvo atspausdintas ALTos

urgalvcta
Lietuvių Bendruomenė.

Dabar jau visi, nori ar nenori, 
priklauso PLB-uei, ir ji sten
gas: įsivaizduoti 1 
priklauso ir okup. Lietuva.

Visi gerai žinom, kad VLIKas 
sukūrė LB-nę kultūriniams ir 
švietimo reikalams. Per 15 me
tų viskas ėjo sklandžiai ir LB-nė 
per Vasario 16-osios minėjimus 
gautas aukas grąžindavo AL 1 ai. mesnės politinės veiklos, bet tik

visagale, jai pirm įr Kazio Šidlausko veda-
liūs. Jūsų pagalba padės šioms • 
radijo programoms finansiškai ■ 
pasiekti savo 50 m. sukaktuves. •

Steponas ir Valentina Minkai

MOKSLO KAMPELIS

Senovės romėnų mituose vie
na iš seniausių deivių yra mini
ma Carna, kuries galioj buvo 
gyvybės funkcijos. Jai buvo pa
skirta birželio mėn 1-oji diena,

masis. l)r. Šidlauskas rašė: "Ne
kyla abejonės, kad tas VI-sis 
PLB seimas gali labai lengvai, 
jo vadų parengtas, priimti viso
kius labai kontroversiškus nuta
rimus dėl pasaulio lietuvių toli-

15-kos. organizaciją

ję Antanas ir Elena Eringis, iš 

la ir Albertas Siauriai, iš Milton.

kas, iš So. Bdstęnd if Stasys' Ur- pupas ir taukus, kaip tipingą sa- Į 

laimėjo Audronė7 I hhkoms, ir
Rimas Karosas, iš Quincy. __ .

-Laimėjimo dovanas laimėju- aukų; deivė Minerva, naujagi-j

Tewksbury. Valsą laimėjo Pau-
1

Tango laimėjo Ilpna Baranaus-\ kada senovės italai aukodavo jai į

bonas, iš ' Dorchesherib. :Twistą vo valgį.

Rimas Karosas, iš Quincy.
Vėliau minima: Esquiliire, ku

tą i p pat nešdavo!I riai ligoniai

Šieji asmenys: Shirley Eskowitz. 
iš Braintree; Patricia Stanewicz, 
is’LOwelio; Kaz: Karanskas, iš 
Dorchesterio. Beatrice Karpins-

mių ir motinų globėja; Lucina!
— gvdymo deivė. i

Bet ir svetimieji dievai kar-J
tais ateidavo Romai į pagalba.

kas, Ja So. Bostono; Ray Bėrio, 293 m. pr. Kr. Romoje buvo di
Norton; Al' Tubis; iš WJBrid- dėlė epidemija; kuri plėtėsi la-

r ♦ j 7 T" T* ’I 1 f- • • * T ) 4 ’f
ls L 
ge water; Edward Slažas, iš bei greitai ir stipriai. Roma nu- 
Broktono. Qhet Lawson, iš Wai-Į tarė siųsti delegatus į Angliją ;
pole.

- įžangosdovanas laimėjo:
36584Q; Magdalena-Sęlevoneikas. 
iš Dorchesterip numeriu 365780; 
3§5536; 365741; 3655^Z> Edwawfd 
Stewart, is Hanoyer -rįiuidęrfu^ 
^5858;i-3658357. įt \

“Miss Lithuania of ' N. E.” sta- 
t^ąj^ovadjdįiįėtdviškas klubas;

Broktono (buvęs Sandaros

iŠ Dorchesterip nuįięrių.365.780;

•pas' dievų Aesculapius. Epidame 
įvyko dideli dalykai: kai visi 
.buvo šventykloje, žaltys išsiran
gė ir prišlaūžė prie Romos pa- 
si-uptinio. Tai jbuvo ženklas, kad 
dievas Aesculapius nori padėti 
kenčiančiai Romai. Kai laivai 
atvyko į Tiberį’ žaltys pats per- 

.i plaukė,.ir sustojo saloj0. Toj vie- 
fni buvo nastatvta šventykla, ois Broktono (buvęs banaaros 

klubas) , '& auskarus, vertės $75, 
dovanojo-Joseph;Keefe and Co., 
brapgenybių krautuvė, iš So.
-2--. ’t• ‘ . r -J . ? : .

ANT. SUKAUSKAS

ATOSTOGOS MICHIGANE
(Tęs’mys)

Tvirtovės rajone iki dienos 
pirmos valandos vyksta aiškini
mai ir net vaidinimai, rodant

Bet vėliau LB pirmininkas Br. norisj jiems pasakyti, kad jie 
Nainys sugalvojo, kad jis galį nesužlugdys nei VLIKo, nei 
ALlos dirbamo darbo nepripa-1 alTo, ir jiems nepavyks nura-
Nainys sugalvojo, kad jis gali nesužlugdys

žinti, surinktų aukų negrąžinti 
ir ėmė skleisti gandus, kad 
ALTa-pasenusi ir neatlieka savo 
pelitinio darbo.

Už tai buvo sukurta Visuome
ninių Reikalų Taryba, ir ji pra-

nei VLIKo, nei

šyti į nuostolius ir Lietuvių Dip
lomatinės Tarnybos”.

Atrodo, kad tokie stiprūs A. 
Svilonio ir ALTos pirmininko 
dr. Kazio Šidlausko pasisakymai

dėjo dublikuoti ALTos darbus ir sumaišė PLB kortas. L ž tai LB

Bet visa propaganda nubluko engtame simpoziume tonas jau
veržtis į Washingtoną.

j ir nepasiekė- ■ savo tikslo,- nes 
į Naujienos, R. LB-nė ir ChicagosI

■ ■ savo

ir Frontininkų Los Angeles su-

' Lietuvių Spaudos klubas kovo-i Pa*1RaiDe|u 
Į jo už ALTą ir VLIKą. ir kėlė' ku mintis.
aikštėn visas neteisybes.

Tada PLB, pastebėjusi, kad 
jos veikla nesiseka, pradėjo suk- 

Mackinac tilto. 75-tas greitkelis ti nauja kryptimi ir pranešė, 
per mišką puikus, tik važiuok kad reikia pradėti tartis ir dirb- 
ir džiaukis. Mažai kas tuo greit- ti kartu. Bet kai ALTa nenusi- 
keliu tevažiuoja, matėsi vos po- leido ir nesutiko dirbti taip, 
ra mašinų, ir tik žali miškai. Ma-'' kaip PLB norėjo, tai PLB,ir vėl -

pasikeitė. Per Margutį balandžio
4 d. teko nugirsti Vildžiūnienės 

! pasikalbėjimo su dr. Pąiubįns- 
. Vildžiūnienė, norė

dama pateisinti LB politinę
veiklą, pradėjo '/aiškinti, kad
“kultūrinės veiklos negalima at
skirti nuo politinės, nes jos abi 
viena kitą paremia, ir nežinia 
kur prasideda politika ir kur 
kultūrinė veikla”.

Taigi, jau dabar LB
■ ■* -V . -•

nežino

do, kad dr. Palubinskas gyventų 
ant mėnulio, už tai nieko nežino, 
kas dedasi čia, žemėje. O tais
darbais jau buvo pasiskirstyta 
prieš 30 metui Tad dr. Palu
binsko pasiūlyta mintis nieko 
naujo nepasako. į

’Antanas Marma ;

, kME£T THE CHALLENGEl j
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SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

skirtumo tarp politinės ir kul
tūrinės veiklos, už tai ji pradėjo

kaip pries me ų primityviai įjau vos vieną fanną. Po 65 my_ pradėjo rodyti tikrąjį savo veidą.

i-ųiėn. dirbti abiejose ,‘^rityse. Kai LB
buvo plaunami rūbai. Ant žėg
lių kabo puodas ir virina

Į denį. Skalaujant rūbus, darbuo.
van- Štai ką spauda rą;

1. A. Svitoms š.m
Marie miestelL Netoliese matė: 24 d. parašė Naujienwgt^aips--

i1 menės seimo vądistiiTjar fiks- C 
“Pasaulio j 

Lietuvyje — LB-nės oficioze -

ių (taip rodė mašinos skaitliu- 
kas), privažiavome Sault S te. Į

**v *

L žpJLf

buvo sukurta,’^? per 15Š^ętų jitoj buvo pastatyta šventykla, 
:Aesculapius tapo.,romėnų svei
katos dievu.

Pirmieji arabų garsūs 'gydy-j 
tojai minimi . Nestriau šeima 
Bakhtischu, Jesąus tarnai. Tai 
buvo šeima, davusi gydytojų iki

, XI šimtmečio. Pirmasis iš jų mi
nimas George, kuris buvo ligo
ninės vedėju ir vėliau persikėlė

jasi moterys ir vyrai. Unifor- 
■ muotas karys pademonstravo, 

kaip kirviais lygino rastus, skal- 
' dė~ lenteles ir dengė stogą. Kul- 
i tūriniame namelyje sėdi jaunuo

lis- ir smuiku groja senoviškas 
melodijas, lyg tai panašias į ai- 
rišių. * Sekančiame kambaryje 
jauna rnėrgaitė kedena'vilnas ir 
suka siūlus, audžia audinį. Du 
Uniformuoti kariai pademons. 
travo, kaip senovėje užtaisyda-

si tiltas, jungiantis Kanadą. Uzi nį “Pasaulio Lietuvių JBęndĮ^.6- 
sukome ir į Ste. Marie miestelįj menės seimo ' 
Ten buvo tik keletas krautuviū lai”. Jis pažymėjo 
ir restoranas.

Nieko įdomesnio apart, žaliuo
jančių miškų nesimatė. Skubi-1 
nantis- atgal, prksilenkėme su- 
septyniomis kariškomis mašino
mis. Atrodo,' kad šiaurėje ML 
chi gano stovi karių.dklinys. Grįž 
damas staptelėjau prie tilto, Sti 
Ignac miestelyje. Už tiltą teko 
užmokėti 1.50 dol. Miestelyje 
užsukome į paženklintą Tripole J

—C

1'' ,,

“ Į susivienijimas lietuvių' Amerikoje
’ yra seniausia;- didžiausia ir bangiausia lietuvių fraternalinė 

organizacija,.^lietuviams' ištikimai tarnaujanti jau. per 97 metus.
• atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
‘darbus dirba.

' SLA —išmokėjo L daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
.• / ąpdrąudų savo riariams. % • V . * \ V

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas -.lietuvis ir -lietuvių draugas gali

< Susi vieni j iine apsidrausti iki $10,000.
SLA

Bostono.; " ■ ’’ : į
>;špki u-varžybų laimėto jam do

vanasdovąnoj o Jim Kelly, kąn-;

žmonos skundą prieš savo vyrą. 
Kuomet jįs paklaufsė žmonos, 
ką blogo jai paidarė vyras, toji 
atsakė:. “

Jis- mane įspyrė.'.;
— Skundas atmestas, — grei

tai ištarė teisėjas ir nusisuko į

tojai

vėl tęsęsi eilę metų. (
i Antrame runde ciceriškiai pa- '

, ... T sispaudė. Neatsiliko ir E. Chica- „ ,.traukų is tos įdomios W. Lan-’ sali.
Mat, vyras turėjo tik vienaAlfa

sispaudė. Neatsiliko ir E. Chica-
Sga- 

Rungtynės baigėsi. Rungty-!
niautojai; sustatę karštus šautu-. koj%,.ir vaikščiojo pasirėmęs

Garniai Lietuvoje turi savo
ypatingus teisinus
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Jie baudžia tuos, kurie sulaužo | rys garnių ir bandė jį pakelti,

didatas į Boston City Council.
Laimėjimo -ir įžangos dovanas

nantis' atgal, prksilenkėme

vus i pavėsį šluostydami pra- 
kaitą nekantriai laukė rezultatų, j

Laimėtojai — ciceriškiai: 
taškais nugalėjo East Chicagą! 
Nuotaika buvo labait draugiška-

ramščiais.
• Ašaros, tai sielos lietus.

2-

aikštėje, kur jokie vėjai neuž- 
: pučia. Tas svetimas garnys pa- 
Į gelbėjo jiems surasti tą vietą, 
j Kitame ūkyje atsitiko štai kas.
. Kai patinas buvo išskridęs ieš- 
i i •
<_____ a ____________________ T _

I iš lizdo patelę, paėmė vieną kiaū 
šinį, o jo vieton padėjo tekio 

' pat didžio žąsies kiaušinį. Pate. 
i lė grįžo ir atsitūpė ant kiaušinių, 
i Po kiek laiko išsiperėjo mažas 

žąsiukas. Gandras baisiai įpyko, 
išmetė t žąsiuką iš lizdo ir iš
vijo patelę. Nuo to laiko jis vie
nas tupėjo lizde iki pat rudens.

Lietuvos žmonės geibdavo gan 
orus. Jie tikėjo, jog jeigu kas 
ii’d.'askys gandrų lizdą, to trio- 
besiai neužilgo sudegs.

! koti maisto, piemenukai išvijo

1

I
F
7 '

1
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Crush 
all smok' , 
4ėad ouu &F

dovanojo šie paskiri asmenys ir 
įstaigos? Marijona Petrauskienė, 
ią; .Dprchesterio ? So. ■. Boston Sa
vings Bankas; Atlantic Auto Bo- 
dyf,:.;iš'Dorčhėšterio ;• kongresmo- 
nas.Jog.MoakJėy;;Baltic aTouts nosi -užkrečiamomis ligomis ir | įas pakvietė turistų grupę už 
sav. Ąlg|s ir Birutė Mitkai; Mt J ” 
Washinghgi’, s bankas,,'| Lietukų
sav. Algjs ir Birutė Mitkai; Mt; 
Washinghgij ,š bąfikas^j i Lietukų 
Kredho? tini ja ^Ta«fo^ Juozas 
KEispėras,.' .kandidatas į Boston 
School Committee;.,Milteni Hill
-rv-gy-Fortūna jF^ięl Co.; -Broadway;

Kasperas,; .kandidatas į Boston

JHoūse^ ręstoi^nas; Mass. \ Ener.

O’Toole4? Appliarice; Gintaras

į Bydadą.
f ' T « ’ ‘

Kita žinoma šeima Qurrahm 
’Sinau. Šios šeimos anūkas rūpi-

vo vienvamzdį: šautuvą, ir jie 
patys iššauna. Vienas artileris-

sudarė' programą egzaminams _ vartų prie patrankos, ją užtaisė

prabilo ir PLB-nės pirmininkas < 
‘j Vyt. Kamantas. Jis savo rašinyje 
j paskelbė šio seimo užmpjūą^U- 
’> rie turi nusiaubtų k-iėkvieną;5ą- 
i moningą lietuvį .nusistebėjimu/

- rie turi nusiaubtu kiekvieną.;są-

Miestelyje

■ nes tie jo paskelbti .Užmojai-,yra 
j grynai vadistiniai”.

2. Kitas A. Svilonio vedama
sis (Naujienose, 1983-III-25 d.)

I 
restoraną. Mackinaw miestely- ] Bay City miestelį. Nematyda-

jauniesiems gydytojams. 918me-{įjr iššovė. Nuo stipraus patrankos je dailg motelių, paženklintų mj nei vieno restorano, užsuko-
> • -A’J - * 1**-. *- A * I j i 1 ’ T * J. • f -t '■ ’ n *«_ * A A A ' • TT 1 J T TT* * 1 * ~ »

SLA
A ■'

tingiausia lietuvių fraternalinė

■ apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač, naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jiį gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite .kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

SLA
raidėmis AAA. Vidutinės mo? me Į Holyday Inn. Užsisakėme jtąis. atidarė ligoninę Bydade. Šie' balso, kai kuriuos turistus ap- 

r| kurtino.
Įfiomu buvo visa tai pamatyti 

ir išgirsti anų laikų patrankos 
baisa. Tuo ir baigėsi tos dienos 
tvirtovės ęeramonijos. Sekan
čią dieną nuvykome anapus

ir

laikai, jau nėra priešistoriniai ir 
vienmitais paremti,'tai jau vė- 

, lesni laikai su pastoviomis dato-

Karosas; John’s Hardware ir
' ’z ' * X - t *

mis ir vietomis S. L.
Sekan-

telių kainos — 50 dol. nakčiai.1 žuvies, bet, dėl. jos neįprastoj? 
Yra ir aukštesnių kainų su mau- skonio, tos žuvies nevalgėme.

Netikėjau, kad pirmos klasės

• Kiek sėsi; tiek piausi.
-------------------------------— - --------------- I -----

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
‘ '• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moksli
IR m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vin«

v ' ■ J * * » 'fYra ir aukštesnių kainų su mau
dymosi - baseinais.

Apsilankę suvenyrų krautu- viešbutyje būtų toks blogas mais 
vėse, skubėjome link namų. Axr 
tinanti$ prie Detroito, užsukome

Kreipkitės i savo apylinkės kuopą veikėjus,

9i
’ L. t - ’ .r- ' r.' n ' r

LITERATŪRA, Keturių Hteratūros, meno tr moksli

Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
7. Rsukčfo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y
MefLans straipsniai bei ftudijos, IHustrnotos nuotraukomis b 
M- K. duriiorrio. M. ŠUeikio, V. Kašube*, A. Rakštelės Ir A. Vara/
kūrybos >oveikalala. 365 przsL knyga kainuoja tik 53.

> DAINŲ BVENTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir tn
Bali šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daini 
švente* bei istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan

tas. ■■.,■■■■
Netrukus pasiekėme Detroitą1, 

ir Dearbome savus namus. Se- ' 
kančiais metais bandysime ap-| 
lankyti kitas vietoves. I

Tel. (212) 563-2210
,r' į ‘ ■« ■ r 5

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

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENė

r-a

F ■=
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tiems, gėrintis autorė* puikiu rtiliuml Ir surinktais duomenlmfi 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja M.

> VlkNISO ŽMOGAUS GY VENTMAS, Antano Rūke aprašu 
tas Tuoao Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Hte 
ratūrinė studija, auaklrrtyta akirsnėbals. Ta 206 puslapių knygt 
parduodama tik už *1.

r > UETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJlaSfki 
Romiai parašyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni* k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienais

■zXOXOXOX-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

TeL 925-2737

a
l .PASSBOOK 

SAVINGS-
atgaivinti, bet nieko iš to neiš
ėjo. Taip jį palikę, patys išskri
do užjūriu.

Senas garnys atsargiai pasi-

paukščių įstatymus

Iš visų paukščių garnia 
: čiausiai laikosi savo nerašytų

ir tradicinių įpročių. Kai kurie, ju<ĮjnOi apsidairė ir atsistojo. Jis

tvir-

prasikaltėliai būna nuteisti mir-i

0 2b01 W. 69th St., Chicago, I1L 60629

i '<■0
i

* / fV*. V/ALANTINAS

••• Us for 

fmwwing. 

AT OUt 10W tATB

t t inužingsniavo arčiau trobų, ieš- 
Jis. 

matyt, nesijautė pakankamai sti
prus atlikti ilgą kelionę. Varg
šas mirė nesulaukęs pavasario.

Kitas atsitikimas buvo toks. 
Pulkait garnių atskrido gana 
anksti, apie vidurį kovo mėne- 

Į šio. Bet pradžioje gegužės mė
nesio užėjo šaltis ir sniego au-' 
dra. Vargšai garniai susimetė į 

ieškodami apsaugos.' _ • t - %

. tim ir juos užkapoję kiti gan- ųo^j prieglaudos žiemai.
-J i A T i x-xtata 1 1 C I _  I SefuvfuL EdčBnyi IHustruotu nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 

ritcrvardžlij pavidluima’»tr Jų vertiniai J voUefių kalbą. Labai 
aaudlngdje SM'puaL knygoje yr* Rytprūsių tamėhpl*. Kaina M

1 KJ LAUKIS LKHS, rašytojo* Petronėlė* Orintaltė* afK 
mtnftnal ir minty* apie atmeni* Ir rietas neprfL Lietuvoje ir pb 
maišiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik p. t į. _ • •

> JULIUS JANONIS, poetą* ir revoliucionierius, nesupta* 
lai ir klalttingal interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik ta 
Furglo Jalinską knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą fr po« 
idją. Dabar būtų JJ gątfana pavadinti kovotoju už žmogau* tei*« 
Knyga y~~a didelio formato, 265 poalapią, kainuoja |6.

EooSenko kfryba, J. Valai®.
Kaina H

; drai. Vienas didžiai siu nusižen- 
' girnų yra ‘ išdavystė”, tai yra F-

Ir AmHfa back then, 
turmd ouc

Nowaday people are itiH helping America ksę 
MRMg and self sufficient. And they’re helping therw*

*Was bad enevęh we had to fight the British 
vse.Wd to fifhtmt freedom. But oa lop c£ due 

i vettbex, uxx.
Bacftuae winter *t Valley fixpc

mJ freezing temperatures. AH serious enemies to a

M

i—Vf Aift army without proper dothing. 
mc nearly enough food, and short on

k was an army long on courage, 
bew on money.
And then the monev came. 

fett S27.OOO.CW from the 
packets of nr* Americans

That > hoc people took

meant mow, tek.

W5
Hpw tK™***** »rt ■ ■"!

t* LA CT tafnw
_ __ CW hr A. .accd jt teecrdi ■* r"oS3e4 Wm«
md»dL B or W A W* bmk. W***<Hl 
•et s/yecr <v irroBr* 
Mt t-JW Ki

to safe, tfepėtoAHe Snvtnps. By coring xod M 
America with the Payroll Scringr fAan.

Buy United States Savings BcoeK 
They won’t 

th* enki.
rt pou cut hr

; žiemavoti, kuomet 
giminė išskrenda į šiltes-

I nius kraštus.
1 kraštų garniai suranda atsilikėlį 

ir su juom greitai apsidirba.

i pasilikimas 
| visa i ‘

Sugrįžę iš kitų

Lietuvoje buvo pastebėta to
kių atsitikimu. Netoli Ukmer
gės. Zalesku vienkiemyje gyve
no garnių šeima.? Senyvas Uė- 
v»s kiekvieną rudenį išvesdavo 
savo jaunildins j pietų pusę, ^o 
pavasaryje vėl grįždavo į tą pa-I laiką visas pulkas išskrido. ' ‘

Į tį bzdą. Vieną dieną, o tai jau ‘Ūkininkas norėjo patirti kaip 
buvo rugpjūtis ir artinosi laikas) toli jie skris. Jis.pasiuntė savo

pastoges, i
Tuom tarpu pas juos atskridę 
Svetimas garnys. nutūpė , tarpe >. .k . - ■ . w t V* * *■ %

yu ir pradėjo klegėti. Į trufnpą
i. ‘i

ūkininkas norėjo patirti kaip

išskridimui, šertas garnys krito du sūnus, kurie aplakstę šen bėį 
ant žemės negyvas. Atbėgo bū- ten, surado tuos garnius miSco

X M-*W»

Mutual Federal
savings and loan

Ž212 WEST CESM AK «»OAO CHICAGO, ft,k. 6C6O8 

et. TH.: UJ-TTlfP»t«r Ka»nMfSltM,
■□OSt Mon..Tr 1.1-4 T^ur.^-1 Mt«

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1WG

r ■, ■ ———- __________ — —   —-—
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OYTTŪN'E? JTOVEIĄ
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St,. Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 
t’’ DUMYNAI • KOSMETIKOS RJ

Atdara šiokiadieniais nuo ~
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

*• t. i

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

Tel. 476-2206 -

parašė 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ir
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Metuviij kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. E.

• FANNIE. MAY SAL- 
NYS

W5

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

tr patarė mums toliau studijuoti.
i r t

i I
Kilo P5. Kieti vtrleliiL Fištas

■ ' NAUJIENOS
■ rns S. Halstea St, CHcago, IE B0SB
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metams $40.00
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Subscription Rates:

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; 
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Kanadoje:
metams______ -__________ $45.00
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Dienraščio kainos:
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmąd i ęn jus, piru?adiepius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro- 
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

spręsti, nes žemesnis teismas jokio apr*p<tnno aepąikeJbė- 
Aukštesnis teismas stebėjosi, kaip žemesnis teismas ga
lėjo bylą be sprendimo siųsti į aukštesnį teismą. <

Aukštesnis teismas vėl surinko dokumentus į kelis 
ryšulius ir pasiuntė viską kitam teisėjui, kad dokumen
tus peržiūrėtų, liudininkus apklausinėtų ir paskelbtų 
sprendimą.

Iš dokumentų neaišku, ko Bendruomenės vadovybė 
norėjo, traukdama į teismą atskilusius ~nuo Bendruome
nės. Iki šio meto teisman patrauktieji byla mažai tesi-, 
rūpino. Jie net ir advokato neturėjo. Jie turėjo lupiką,, 
ne advokatą. Bylos eiga jam nerūpėjo. Jis tiktai žiurėjo, 
kokiu būdu išlupti daugiau pinigų iš nepajėgiančių susi
gaudyti.

Bet šiandien dingo visos tos priežastys, kurios buvę 
prieš dešimt metų. Dabar Bendruomenės vadovybėje yra 
viena politinė grupelė, kurią net ir demokratiniais rin
kimais išstumti negalima. Jeigu toks pavojus susidarytų, 
tai prieš rinkimus būtų pakeistos rinkiminės taisyklės, 
kaip jos buvo keičiamos iki šio meto. .

Dabar esame liudininkai pačio liūdniausio dalyko: 
advokatas (kurio iki šio meto nebuvo), peržiūrėjęs šim
tus pareiškimų, panoro, kad skundėjas pasakytų trumpai

Sau Francisco Gulden Gąte tiltas

J KLAl SEIKIS

IŠ SAN FRANCISCO IR APYLINKIŲ
Lietuvis Berkeley laikraščio štabe

tai ai3ru, jog lietuviškuoju gy
venami intęręsuoįąsi. «

įspūdžiai iš kongreso ir 
skautų stovyklos

Pavyko sy^aičiuoti, jog 6 jau. 
nuoliai bej jaunuolės iš S. F. 
apylinkių (dalyvavo jaunimo 
kongrese Čikagoje ir kitose vie
tose, Kanadą įskaitytinai. Par
sivežta gerų įspūdžių. Daug 
įdomios programos būta, o taip 
pat labai daug pažinčių su iš 
įvairių kraštų atvykusiais kon- 
gieso dalyviais ar dalyvėmis.

Tautinėje skautų stovykloje 
Kanadoje buvo apie 800 stovyk
lautojų. Kartais lietus nuotai
ką gadindavęs, bet buvę įdomu. 
Gal kiez daugiau nusiskundžia
ma maisto netinkama kokybe. Iš 
San Francisco apylinkių tik ke
turi stcvyklautojai,-os tebuvę.

Sakoma, jog skautų stovykla 
buvusi geriau tvarkoma tuo po
žiūriu negu skaučių, kad jų 
palapinėse apgyvendinti skautai

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

Bendruomenė artėja prie liepto galo
Amerikos Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba 

turėjo apjungti visus Amerikos lietuvius. Amerikos lie
tuviai turėjo dideles savo organizacijas, turėjo savo susi
vienijimus, draugijas, taupymo bendroves, parapijas, 
mokyklas, ligonines, kooperatyvus, klubus, spaudą, ir 
visą eilę kitų organizacijų. Jie turėjo Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kuri apjungė didelę daugumą lietuviškų organi
zacijų,, siekiančių padėtį liėtuviams ątgąuti savo nepri
klausomybę ir įvesti, demokratinę tyąrką.

Iš Vokietijos atvažiavusieji tremtiniai buvo nepa
tenkinti Amerikos lietuvių organizacijomis. Jiems nepa
tiko, kad ne visi lietuviai buvo įtraukti į Amerikos lie
tuvių organizacijas. Daugelis priklausė lietuvių organi
zacijoms, bet buvo ir tokių, kurie nepriklausė jokiai 
organizacijai. Atvažiavusieji norėjo apjungti visus. Vei
kiančių organizacijų jie nelies, bet jie įtrauks Į darbą 
visus, kurie nieko neveikia. Pradžioje jie norėjo pinigų 
darbui ir prižado jiems netrukdyti.

Niekas jiems nekliudė, ir pinigų davė, bet visų lie
tuvių sutraukti į vieną organizaciją jie nepajėgė. Ne
pajėgdami įtikinti, kad prie jų prisijungtų, jie nutarė 
patraukti teisman tuos, kurie neprisijungia. Traukia 
teisman ne visus, kurie neprisijungė ir tyli, bet tuos, ku
rie turėjo drąsos nurodyti, kodėl jie nenori prie Bendruo
menės prisijungti. Tie tikrai gavo kvietimą eiti į teismą.

Jų pradėta byla tęsėsi ištisą dešimtmetį. Dalis pa
trauktų teisman išmirė. Jie negalėjo suprasti, už ką juos 
baudžia. Jie galėjo pasiskubinti mirti iš pykčio, bet prie 
Bendruomenės jie nesijungė.

Po teismus tąsėsi ilgiausius mėnesius. Vienas teisė
jas turėjo kantrybės išklausyti abi puses, bet sprendimo 
paskelbti jis nedrįso, nes advokatai nepajėgė aiškaus 
sprendimo pasiūlyti. O kai po poros metų jam pasiūlė, 
tai jis mielu noru viską sudėjo į didžiausius ryšulius ir 
pasiuntė i aukštesnį teismą. Teismas ištisus metus skaitė 
dokumentus ir priėjo išvados, kad jis nieko Čia negalįs

ir aiškiai, ko šia byla norima pasiekti; nori, kad papasa
kotų apie svarbiausią bylos tikslą. Tą darbą gali atlikti 
bet kuris atsakingas JAV LB-nės pareigūnas. Tiesiogiai 
yra atsakingas Chicagos JAV LB pirmininkas, bet jis 
bylos neužvedė ir jam tos priežastys nežinomos. Jis žino, 
kad reikia atsiskaityti su jai priklausančiais pinigais. 
Reikia atsiskaityti ne tik už šią dieną, bet ir už praeitus 
renginius. Chicagoje buvo suruošti keli renginiai. Par
duota po 10,000, o gal ir daugiau bilietų. Už tuos bilietus 
neatsiskaityta. Neatsiskaityta Chicagoje, neatsiskaityta 
kitoje vietoje. Chicagoje yra net sudaryta kita organiza
cija didesniems renginiams ruošti, prie kurios dabartinei 
Bendruomenės pareigūnai neprieina.

Atsakingi pareigūnai verčia eiti į teismą žmogų, kų7 
ris apie-visas tas- kombinacijas nieko nežino. Jis nujau
čia, kad aukštesni pareigūnai nori jį Įvelti į padėtį, kurios 
jis nesudarė-ir apie kurią jis mažai težino. Jis vengią 
teismo. Neatėjo praeitą kartą, neatėjo ir rugpjūčio 30 d. 
Advokatas būtų galėjęs pareikalauti sprendimo. Galima 
įsivaizduoti, koks tas sprendimas būtų buvęs, jeigu tei
sėjas būtų jį paskelbęs.

Atsakingas JAV LB-nės pareigūnas vis dėlto turi 
padaryti teismui pareiškimą apie kreipimosi į teismą 
tikslus. Jeigu jis ir trečią kartą nepasirodys, tai teisėjas 
gali imtis priemonių. Mums atrodo, kad teismo nereikia 
bijoti. Geriausia teismui pasakyti teisybę. Chicagos apy
linkės pirmininkui lengviausia būtų paskaityti Dirvoje 
paskelbtą, dabartinio JAV LB-nės pirmininko parašytą, 
straipsnį. Krašto valdybos pirmininkas turi didesnę ga
lią negu apylinkės pirmininkas. Tikrumoje, teisman tur 
retų eiti dr. Antanas Butkus, JAV LB-nės pirmininkas, 
o ne apylinkės pirmininkas, labai mažai apie šią bylą 
žinantis žmogus. Dr. Butkus padėtų teismui išnarplioti 
ilgai užsitęsusią bylą ir padėtų JAV Lietuvių Bendruo
menėms baigti ilgai besitęsiantį konfliktą. Jeigu dr. But
kus nueitų, tai apylinkės pirmininkui visai nereikėtų eiti.

Rugp. 27 d. naūkė Viltis šūk. 
telėjo: ’’Tėvuk, ateik! Tas tur
būt yra lietuvis?” ‘'Kas tas, kur 
jis?”, atsiliepiau.

O gi, beskaitant “The Berke
ley Gazette” pirmojo puslapio 
straipsni ‘‘Finding bucks for 
books”, kurį paraše Geddy Švei
kauskas, tituluojamas “Staff 
Writer”. Taip tad pavardė ir kė
lė klausimą, gal rašo lietuvis.

Tikrai esąs lietuvis, iš New 
Yorko persikėlęs į Kaliforni- 
ją. Deja, (daugiau apie jį suži
noti nesuspėjau, lygiai kaip ne
buvo kada ir to Geddy paieško- 

Uįj ir pakąlbinti, nes .ant rytojaus 
‘ turėjau gi^žti į Los Ąngelęs. P, 
tąs .Geddy,’spėju, ąr nebus iš Ge. 
dimino?

Straipsnyje rašoma apie Ęąli-
■ fornijps universiteto Berkeley 
mieste studentų problemas, apie 

' moksle, knygų, pragyvenimo iš- 
‘ laidąs, apie galimybes susiras
ti uždarbio bei gauti paskolą.

Šiais mokslo metais Berkeley 
universiteto studentas turėsiąs 
apie 6,700 KfoJerių išlaidų. Iš jų 
3,000 dol. pragyvenimui už kam_ 
dari, jei studentas gyvens mies
te. Gyvenant studentų bendra
butyje kaina pora šimtų dolerių 
mažesnė. Knygoms ir rašliavai 
reiks apie 3,64 dol. Bendrai, šiais 
metais studentui bus apie 3,700 
dol. išlaidų (daugiau, negu prieš 
10 metų.

Nėžiųrint padidėjusio mokes
čio už mokslą ir bendrai viso 
pragyvenimo pabrangimo, Ber

keley studentui mokslas šiais 
mokslo metais kainuosiąs apie 
3,200 dol. mažiau, negu kuria
me nors privačiame.universitete.

Lietuvaitė restorano biznyje
Rugp. 24 d. sūnus pakvietė 

visą, kiek jos tada namuose bu
vo, šeimyną vakarienei Į res
toraną, kurio valgių sąraše vy
rauja armėniški patiekalai. Sa
kau, nieko nuostabaus, nes juk 
dabartinis Kalifornijos guber
natorius yra armėnų kilmės.

Bevakarieniaujant anūkė Dai
na pasižiūrėjusi į vieną- re.sto-s 
fano “štabo’'’ moterį mūm ' pra
tarė, jog tai 'lietuvė.Pasižiūrė>- 
iau ir aš ilgo žvilgsnio negailėT 
jęs. Štai ir ji prie mūšų stalo 
ir angliškai klausia:

— Žiūrite, gal dbr ko reikia?
— Norime tau “labas” pasaky

ti — atsakiau.
— O! Jūs lietuviai!
Ir taip užsimezgė netrumpas 

pasikalbėjimas. Esanti, kaip daž
nai tariama, karo meto vaikas, 
gimusi Austrijoje — Birutė Bru
žaitė. Su tėvais ir seserimis gy
venusi Čikagoje. Pradėjusi dirb
ti restoranų biznyje, o dabar 
esanti savininkė — dalininkė 
vienoje bendrovėje, kuri turi du 
restoranus San Francisco mies
te ir ši trečią Berkeley — La Me- 
diterranee pavadinimu. Gyve, 
nanti Berkeley, motina iš Či
kagos atvykusi gyventi San 
Francisco mieste. Abi buvusios 
šios vasaros lietuvių piknike, o

pagal patyrimą, pagal kaklaraiš
čio spalvą, gi skautės apgyven
dintos grupėmis to miesto, iš ku
rio atvyko, tad buvę sunkiau 
naujas pažintis užmegzti.

Tiltai seni, tvarka nauja

San Francisco tiltai, vadina
masis Auksinių vartų ir Oak
land, jau nebejauni, bet žmonių 
kalbų vis apie juos naujų atsi
randa.

Nuo "spalio 1 d. per Auksi
nių vartų — Golden Gąte — til
tą nebus leidžiama, automobilis
tams važiuoti didesnių; kaip 45 

^pėf'vaiatidą. Ski
riama’(daugiau policijos tvarkai 
palaikyti, iioriiPa/šumažįriti ne
laimių skaičių, gurios ;a^itinka 
per "greitą važia^»ą' > '

Okland > Tribune skaitytojų 
balsų skyriuje rugp. 27 d iš
spausdino laišką, kuriame vie
nas gyventojas rašo, jog kai Oak
land arba Bay tiltas buvo pastaty 
tas, buvo sakoma, kai tik bus iš
mokėta paskola, kuri užtraukta 
tiltą statant, tiltas bus laisvam 
naudojimui, jokios rinkliavos 
nebebus. Cituoja jis ir oficialu 
raštą iš 1939 m.

Tačiau tai buvo pažadas, nes 
už pervažiavimą per tiltą mo
kestis nesumažėjo, nedingo, bet 
pakeltas i 75 c., gi' dabar Kali
fornijos seimelio komisija jau 
rekomendawsi tilto mokestį pa
didinti ir imti vieną dolerį.

Per Golden Gate tilta perva
žiavimo mokestis yra vienas do
leris savaitės dienomis, bet sa-

Jeigu apylinkės pirmininkas perskaitytų dr. Butkaus vie
šai paskelbtą nuomonę apie tą bylą, tai teisėjas vis tiek 
dar turėtų pakviesti į teismą patį dr. Butkų ir paklausti.

JAV LB.-nės vadai labai gražiai kalba apie vienybę 
ir bendrą darbą. Jie visi turi suprasti, kad fcąlbos apie 
vienybę bus tuščios, jeigu jie ir toliau po teismus visai 
be reikalo tampys Reorganizuotą JAV LB-nę.

Bendruomenininkai būtų galėję nesusipratimus iš

spręsti savo tarpe, jeigu aukštoji vadovybė būtų vietoje 
ištyrusi Chicagoje pravestą rinkiminę klaidą ir nubau
dusi klastotojus. To nepadarė, tai privedė prie dabarti
nės bylos. Pagrindo dabartinei bylai, sako dr. Butkus, 
dabar jau nėra, bet tąsynės po teismus tęsiasi. Juo grei- 

■ čiau ta byla bus nutraukta, tai tuo greičiau bus galima 
pradėti kalbėti apie lietuviams reikalingą vienybę.

vaitgalyje 2 doleriai.
Abiejų tiltų mokestis imamas 

tik i <>an Francisco miestą įva
žiuojant. Darbo dienomis, kai 
automobilistai skuba į darbą, 
tam tikromis valandomis, jei au
tomobilyje yra 3 žmonės, mokes
čio visai neįmama. Tuo būdu 
siekiama sumažinti Į miestą va
žiuojančių automobilių skaičių.

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Visas gyvenimas ir aplinka užleido vietą knygai 
bei mokslui. Jis net neturi ląiką prisiminti Mary
tės ir tų auksinių valandų, kai ląukdąvo jos at
einant su ryšulėliais į pievą. Arba aną kartą, kai 
šeimininkas pasiuntė jį vežti šieno, o pats pasi
liko piauti. Su kokiu džiaugsmu jis nubėgo namo, 
pasikinkė arklius ir atvažiavo į pievą drauge su 
Maryte. Jis dėjo šieną į vežimą. Pasmeigdavo 
šakes į didelę kupetą, užkibdavo daug šieno; jis 
keldavo į viršų taip lengvai, ir išdidžiai užvers
davo jai po kojomis. O ji basa stovėjo ant vežimo, 
mynė paduodamą šieną, ir balti jos kojų nareliai 
kartas nuo karto sutraškėdavo.

— Petrai, kam tu tiek daug keli, ar nori visą 
kupetą iš karto uždėti ?

— Kad tiek užkimba. Aš galiu pakelti, tai 
nieko, — išdidžiai jis atsako ir džiaugiasi, kad 
Marytė jo stiprumą pastebėjo.

— Bet aš negaliu priimti tiek daug iš karto.
— Gerai, Maryte, aš duosiu po mažiau.
Vežimas jau pilnas, reikia su kartimi nri- 

>’^ržti. Jis prisimena, kaip vyrai veržia vežimus. 
Paduoda Marytei kartį, ši laiko ją pakėlusi aukš- 
ivn, o antrą jc' galą nuleidžia per vidurį, vežimo 
priekyje, prie ai kliu. Jis užneria priekinę virvę 
ai,t karties įkarpis. Marytė ištempia kartį per 

visą vežimo ilgį ir spaudžia ją žemyn, pati ant jos 
užsigudama. Petras ateina Į vežimo užpakalį, 
susiranda ilgą virvę, kurios vienas galas pririštas 
vežimo apačioje. Ištraukia didelį medinį kablį, iš 
storos obels šakos padarytą, ir už trumpos virvės 
pririštą vežimo apačioje. Permeta dvigubai su
lenktą virvę per Marytės laikomos karties galą ir, 
užkabinęs sulenktos virvės kilpą už kablio, ima 
traukti laisvąjį virvės galą. Virvė slys;a per 
kartį, bėga per medinį kablį ir didele jėga trau
kia karties galą žemyn, verždama visą šieno ve
žimą. Kai kartis yra jau gerokai priveržta ir vir
vė traukiama daugiau nebepasiduoda, jis sulen
kia jos galą, į tą kilpą įstato savo koją, o jos galą 
suspaudžia su tąja pat virve aukščiau savo gal
vos. Marytė vis dar guli kniūpsčia ant karties, 
kuri dabar yra gerokai įsmigusi į šieną. Jos vei
das matosi vežimo gale, ji stebi Petro judesius iš 
viršaus. Dabar jis pasišokėja, laikydamas kilpoje 
koją, jo veidas atsiranda visai arti prie Marytės 
veido, bet tuo pat momentu jo svoris spaudžią 
kilpą žemyn ir veržia kartį dar labiau. Marytė 
žiūri į jį, jos akutės saldžiai šypsosi. Petras dar 
kartą pašokėją, ir dar. Pagaliau, priveržta kartis 
atsisako eiti, žemyn, ir Petras, Marytei padedant, 
užstiprina virvės galą, apsukdamas' ją kelis kaę- 
tus apie kartį ir užkišdamas už suveržtų virvių.

— Petrai, tu labai gerai moki suveržti ve
žimą, kur tu taip ir išmokai? — pagiria ji Petrą 
šelmiškai šypsodama.

Petrui rodosi, kad jis patinka Marytei. Pasi
tenkinimas glosto jį. Jis labai norėtų ką nors jai 
gero, ką nors gražaus pasakyti, ją apkabinti, savo 
veidą prie jos priglausti. Bet jis nežino kaip. Ji 
gali supykti, gali jį subarti ir atstumti. To jis 
baisiai bijo. Geriau palaukti geresnės progos. Jam 
nė į galvą neateina, kad Marytė gal nė kiek ne
mažiau už. jį ląukia iš jo meilaus žodžio, švel
naus apkabinimo, širdies virpesio pajutimo, jo 
lūpų prisilietimo.

— Maryte, dabar jūs važiuokit, — jis pa
duoda jai vadeles. T

— Petrai, važiuokime abu ant vežimo, eikš, 
lipk prie manęs. — Ji paduoda jam ranką ir pa
deda užlipti, šilta laimės srovė užtvindo jį ir ap
svaigina.

— Gerai, važiuokime abu. Pelkės šienas labai 
lengvas. ■— Jis atsisėda vežimo priekyje, paima 
vadeles ir botagą.

— Maryte, atsisėsk gerai, nenųkrisk, — jis 
paragina arklius įr vežimas pasijudina. Marytė 
sėdi čia pat už jo nugaros. Geriausia dabar proga 
Petrui atverti savo širdį. Bet jis laimėje apsvai
gęs, ir abejonėje. Jis jaučia, jo širdis jam liepia, 
bet jis nežino, ką jai pasakyti. Jis yra dabar, lyg 
nemokėdamas plaukti, įkritęs į gilų vandenį. Bū
tinai reikia plaukti ir išsigelbėti, bet rankos ir 
kojos nesutaria, blaškosi, ir visas kūnas skęsta. 
Jis mato, kad jis praleis ir šią auksinę progą, 
kuri daugiau niekuomet nebegrįš.

Petras nežino, kad Marytės viduje plėšosi 
meilės verpetai. Jei jis tik truputį kokį ženklą pa
rodytų, kokį meilų žodį tartų, jei apkabintų, jei 
pabučiuotų, jos meilė išsilietų, lyg užtvenkta upė, 
laimės gelmėse jį paskandintų. Ji seniai laukia 
iš jo meilaus žodžio, meilės pasisakymo, laukia ir 
dabar šieno vežime. Ji paprašė šeimininką, kad 
jai atsiųstų Petrą šienui vežti. Ji nujaučia, kad 
jis ją myli, bet jis turi pats pirmas apie tai jai 
pasakyti, vyriškai, kaip reikiant. Mergaitė pir
moji to nepadarys. Bet jis visuomet toks santū
rus, tylus, išmintingas, kaip klebonas, niekuomet 
jis nepaflirtuoja, ir negali žinoti, net nujausti, kas 
yra jo širdy. Ji pramatė, kad labai gera proga 
susidarys jiems šieną vežant. Jiedu bus toli nuo 
žmonių akių, vienu-du prie tokio malonaus darbo 
ir arti vienas kito. Ji bus labai gera, miela, gal jis 
tuomet išdrįs jai savo širdį atverti. Pirmas ve
žimas ją skaudžiai apvilia. Petras praleido ge
riausias progas, net tą, kai jis verždamas vežimą 
savo veidu buvo taip arti prie jos veidą Jis pra
leidžia progą ir dabar, kai sėdi taip arti prie jo 
ant šieno vežimo.

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tomu adresu:

Naojieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060d

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Minheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—S darbo dienomis

TĖVYNĖS ILGESYS

TeL: 562-2727 arba 562-272§

Kur einu čia svetur, kur žiūriu 
Tik tave, Lietuva, regiu,
Ir skaidrų dangų, mėlyną jūrą, 
Linguojančius taukus rugių.

Ta upė, kažkur man matyta, 
Medelis tas pažįstamas vis bus, 
O mielos, giedančios paukštutės 
Primins man tolimus namus.

Funeral Home and Cremation Service

EUDEIKI
Mikas Šileikis Čikagos Akvariumas

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

s
■S;
S 
S

Wrvk* 855-4504, Pate 0*054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal *iisit*riia^.

O nakčia, kai ilsėtis laikas, 
Po rūpesniu tamsios dienos, — 
Siauram kampelyje, it vaikas, 
Siekiu prie erdvės mėlynos.

Ir mintis nerami man verčia 
Budėt per naktį ligi ryt...
Ir vėl sutikti dieną karčią, 
Tėvynės ilgesį ramint...

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2418 W. 71st St TeL 737-5149 
TUrrin, *iri*. pritaiko akiniu* 

ir “contact leuea”,

> Seniausias univeisitetas yra 1 
Cairo, Egipte. Jis įsteigtas 972 
metais.

pirkite jav taupymo bonus

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CH1RURGMA 
2454 WEST 43rd STREET 

Vaiandoa; utnd. 1—4 popiet

information,
Z. r nd.’ Allert Schoen j

Otite 774-2388,
RavteBcilaa talat: 448-5544

L Prostatos, inkstų ir tlapumfi 
takų chirurgija.

5U25 GENXBAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33/l£

Tek (8132 321-4201

PERK, KAUSTYMAI

Leidimai —■ Pilna apdrMMįa 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Gher^ą 
ir VISA korteles.

R. ŠERtNAS. TeL 925-8M3

Apdrausta* parkriuatyaM* 

ii tvairly atatvaa^, 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arte 374-5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO tEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalianiaia 
nuo 8:30 iki 9:30 rak ryto. 
Stotie* WOPA - 1498 AM 

tranai i uo( amo. |* mū«v stvdiįaT 
Marquette Parite.

Vedaja — Aldona Dai** 

Telefų 778-154J

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL iOOH

“Lietuvos Aidai*
KAZt BRAZOtlONYTt

Kaxbea nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stotie*.
banga 140U A-M.

St Petersburg, Fl*., 12:30 vai. p.p 
ii WITS stotie*, 1110 AM hangs

2646 W. 71at Street
Ckie&go, Illinois 6O62t 

T«J»t 77MJ74

Can you have noticeably 
soft skin* even in summer? 
Yes!

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. I

All those fun, leisure acfJ* , 
Titles (bicycling, tennis, swim
ming) leave little time for 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips into 
your schedule. They will 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.

— moisturize your 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 
Get Rainbath is one of those 
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* and 
enjoy your summer! . _ -

Gydytojų dienos Darbo dienos savaitgaly
i 1983 m. rugsėjo mėn. 3 ir 4
i dienomis, Čikagoj, Westin vieš- 
Į būtyje, N. Michigan ir Delaware,
I įvyks Pasaulio ir Amerikos Lie-
Į tuvių Gydytojų Sąjungos suva-

S, p. < žiavimas, į kurą kviečiami at-
i vykti visi lietuviai gydytojai.

Rugsėjo mėn. 3 d. Mayfair 
kambary, 3-me aukšte

9.00-4.00 vai. vyks dalyvių re
gistracija.

9:30-12.00 bus jaunųjų gydy
tojų simpoziumas.

1.00 vai. Suvažiavimo atida
rymas — dr. Mindaugas Vygan
tas, III. Lietuvių Gydytojų drau— 
gijos pirmininkas.

Invckacija — vysk. Vincentas
Brizgys.

Atidarymo kalbą pasakys dr. 
Jonas Valaitis, PLGS ir ALGS 
pirmininkas.

Gen. konsule J. Daužvardienė 
sveikins suvažiavimą žodžiu.

Sveikinimus raštu skaitys dr.
Arvydas Vanagūnas, PLGS ir 
ALGS sekretorius.

2:00 vai. “Lietuviai .gydytoj ai 
aušrininkai”, paskaita—dr. Mil
da Budrienė.

Lietuviai gydytojai aušriniu-.
kai — paroda. Vadovaus dr. Ka
zys Pemkus.

3:30-5:00 vai. Jau seniai buvo
numatytas Korp. “Fratemitas 
Lithuanica” 75 metų įkūrimo 
sukakties minėjimas.
darbo posėdžio įterpimas į vi
suomeninio pobūdžio paskaitų 
ciklą yra tolygus įškvietimui tų 
paskaitų dalyvių - klausytojų iš 
salės. Taigi, F.L. minėjimas su 
menine dalimi teko atšaukti.

PLGS pirm. dr. Valaitis pa
skyrė simbolinį Korp. “Fraterni- 
tas Lithuanica” 75 m. įkūrimo 
minėjimą atlikti prieš meninę 
programą, vakarienės metu.

Meninę programą atliks sol.
Audronė Gaižiūnienė su sol.

Bernardu Prapuoleniu. Po va
karienės bus šokiai.

Sekmadienį, rugsėjo 4 d.
10:00 vai. Pamaldos Tėvų Jė

zuitų koplyčioj, 5620 So. Clare
mont Ave., už visus žuvusius ir 
mirusius gydytojus ir korpora
cijų “Fratemitas Lithuanica” 
bei “Gaja” narius. Pamaldų me
tu giedos solistė Audronė Gai
žiūnienė.

Po pamaldų prie Žuvusiems 
pagerbti paminklo bus padėti 
gydytojų ir Fratemitas Litnua- 
nica vainikai. Trumpas kalbas 
pasakys PALGS ir Fratemitas 
Lithuanica atstovai. Po žuvusių
jų ir mirusiųjų pagerbimo, fra- 
ternitiečiai -tietės bei jų šeimų 
nariai vyl^ta į Liet. Tautinius 
namus, kin*, būs korporacijos vi
suotinis susirinkimas ir pietūs.

Mokslinė programa vyks nuo 
1-mos iki 5 vai. popiet. Modera
torius — dr. Jonas Daugirdas. 
Prelegentai gydytojai: Leonas 
B'ekeris, Augusta šaulytė, Arvy
das Vanagūnas, Antanas Razma 
ir Jonas Daugirdas.

5:00-7:00 vai. Korp. “Gaja” 
suvažiavimas ir vakarienė, Buc
kingham kambary.

Šiais metais kaip tik sukanka 
20 metų, kai Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga tapo įkurta. 
Prieš įkūrimą buvo plačiai susi
rašinėta su lietuviais gydytojais, 

TačiauJ gyvenančiais Anglijoj, Vokieti-
joj, Prancūzijoj, Venecueloj, Ar
gentinoj, Australijoj, Brazilijoj 
ir kitur. Iš visur gauta sutikimas 
ir pritarimas PALG Sąjungą 
įkurti, kad labiau apjungtų lais-

vojo pasaulio lietuvius gydyto
jus ne tik profesiniam, bet ir vi
suomeniniam darbui.

1963 metais Amerikos Lietu
vių Gydytojų suvažiavime, pir
mininkaujant dr. St. Biežiui, ta
po įkurta Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjunga.

Tenka pažymėti, kad frater- 
nitiečiai prisidėjo prie Amerikos 
Liet. Gyd. ir Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungų įkūrimo. Tai 
rodo, kad per pirmąjį dešimt- i 
mėtį Pasaulio Lietuvių Gydyto-', 
jų Sąjungos pirmininkais buvo 
gydytojai fraterniečiai: V. Tau
ras — 1963-65 m., S. Budrys — 
1965-67 m., H. Brazaitis — 1967- 
1969 m., V. Paprockas —: 1969- 
1971 nL F- V. Kaunas — nuo 
1971 iki 1973 m. !

Pasaulio Lietuvių Gydytojų' 
Sąjungos Valdybai, 20 mebų įkū- į 
rimo sukakties proga, tenka pa- : 
linkėti apjungti visus lietuvius 
gydytojus, išblaškytus po visus 
pasaulio kontinentus, raginant 
juos dirbti visuomeniniai, nenu
tolstant nuo lietuviško kamieno. 
O tai galima atsiekti tik per Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos žurnalą “Medicina”. Deja, 
kad minėtas žurnalas būtų įdo
mus savo mokslinėmis žinio-1 
mis, yra būtinas reikalas kontak- • 
tuoti mūsų jaunuosius gydyto
jus, turinčius ryšių su medici
nos mokyklomis, einančius asis
tentų ar net profesorių pareigas.

Mūsų gydytojai dirna visuo
meniniai įvairiose draugijose, 
Lietuvių Fonde, aukoja BALFui, 
aukojo Jaunimo Centro staty
bai ir kitiems kultūriniams už-.

(Nukelta į šeštą puslapio

GAIDAS- DAIMID
SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

MIDLAND
FEDERAL

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TeL 598-9400

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably, Try rt tonight. 
You'll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“The Overnight Wonder? K'~ -

Read label and follow 
directions.
C Ei lav He , 1*2

. BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
TeL — 523-3572

Aikštes automobiliams pastatyti

CHICAGO MOTOR CUZS TlPTI CM

tXMESSMW

--------------------------------- - — i
XXAjL RUH WTO TPOUBCC & 

A RXVCN STO^ 
«CUO**4<? ~OC CXO®OJ<^-

XMWK* AT TVI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

—*

/ Laidotuvių Direktoriai

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

VASAITTS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI f \

1446 South 50th Avenue 1
Cicero, Illinois V

Telefonas — 652-1003 A
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Korespondentas

dieną

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
PRIE TEATRO KASOS

ENERGY
KOVOS DEL LIETUVOS

PIRKITI JAV TAUPYMO JOW1

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

Th?
West

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. T.L YA 7-5918

Change the oil 
titan avary 3,000 te 
6,000 milas to avoid 
voting gasoline.
Don't be a Bom Loeed

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

money orderį, prie nurodytos kainos pri 
dedant JI persiuntimo ižlaidoma.

Ave.. Chicago, IL 60629.
Miko šileikio apsakymu knyga 

‘‘Liucija’5 jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. < 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pa» 
autorių: 6729 So. Campbell

Laikrodžiai ir brangeny W 
Pardavimu b Taisymu 
1444 Wert m Street 
TeL JtEpuMIe 7-1941

— Amerikoj cukraligę turin
tieji lakūnai nevairuoja lėktuvų. 
Indijos lakūnas vairavo, užmušė 
213 žmonių, o dabar bendrovė 
paduota teisman $100,000 mili
jonų sumai.

— New York Times pasisam
dė teisininke iržurnaliste Diane

— Netoli Hondūro Comaya- 
gua miesto amerikiečiai įrengė 
palapinių miestą, kuriame gy
vens manevruojantieji jų kariai. 
Manevrai tęsis apie 6 mėnesius. 
Per tą laiką bus apmokoma ir 
Hondūro kariuomenė.

Homeowners Insurance 
Good service/Good price 

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St ' 

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654 

Fn Rre m4 CfMBy

Hemai, 1mm4 — PardariiMt 
&1AL I JT ATI FOB lALB.

kun. Kidiko tikslia žinia džiau- Camper, kad perskaitytų ruošia 
giasi 

taisome Maikio žinią ir atsipra 
some kun. Saulaitį. N. Red.

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauj 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėt? “Sūduvos" 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

D t M E S I/O 
62-88 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI;
Tiktai $120 pusmečiui automoMlieį

Liability apdraudimas pentžnlą- Į 
kams. Kreiptis: J;

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVI. ’

TeL 523-8775 J

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets

Pajamų bungalow — 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 i du butus. Batų siuvėjų, 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

fani, lami — Ferdavlnwri 
UAL 1 STATI FOR SALI

M. ŠIMKUS ' ;
Notary Public . j 

INCOME TAX SERVICI
4259 S. Maplewood, TeL 254-7456
Taip pat daromi vertimai, gįminhj 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal tarimą,

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

102 pust Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
' Kaina —43, persiuntimas paštu — $1. 

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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.

i — Penktadienį, rugsėjo 2 d., 
I 7 vai. vak., Lėtūvio sodybos sa-I -• Įėję įvyks Chicagos Lietuvių 
' Spaudos klubo narių susirinki- 
' mas. Bus įdomus pranešimas, 
į Visi nariai privalo dalyvauti.
I Vaidvba

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

— Kinija sutiko palaukti dar. 
10 metu 500 mil. doleriu skolos, 
grąžinimo. Tuos pinigus ji pa
skolino Tanzanijai ir Zambijai 
padėti nutiesti Tazaros gele
žinkelį.

Nuomos
RENTING IN GENERAL

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

'- .• NOTARIATAS • VERTIMAI

ATSIPRAŠOME 
KUN. SAULAITĮ

Šių metų rugpiūčio 10 
Maikis parašė, kad kun. Saulai
tes rugpjūčio 13 d.‘ važiuoja :į 
Grand Rapids, Mich. Maikis bu
vo suklaidintas. Kun. Saulaitis 
į Grand Rapids nevažiavo.

Kun. Ridikas, jėzuitas, tele
fonu pranešė Naujienoms, kad 
kun. Saulaitis ta diena išvažiavo 
į Floridą, o ne į Grand Rapids. 
Džiaugiamės, kad Maikis buvo 

Ant. Bukauskas suklaidintas. Esame tikri, kad

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

— Kas norėjo telefonu pasi
klausyti, ką astronautai kalba 
su žeme, tai už pirmą minutę 
turėjo mokėti 50 centų, o už 
kiekvieną sekančią minutę — 
po 35 centus.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leMbeę, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti SI)' 
Siusti čekį:

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
i- * _ * . - - y -

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, viiuomenė? veikėjo ir rašytojo staiminimua.

Dr. A. Gussea
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 
jusirūpinimą

Dr. JL J. Gussen
grožis.

Triaminic-12® Tablets
For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at.

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪM

J. BACEVIČIUS — BELL REALT
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir 
Kietais viršeliais__________________

Minkštais vlršdiais, tik--------------------

Dr< A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-----

daugelis lietuvių. Ati- mus straipsnius ir nurodytų sa
kinius apie galimą bylą. Alga 
advokatui pigiau kainuoja, negu 
bylos teisme.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IB t KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI^ ‘ 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £ ‘ i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 5
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu , *1

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

GYDYTOJŲ DIENOS...
(Atkelta iš 5-to puslapio) 

mojams. Vienok visuomeninėj 
veikloj pradedame jausti .apsnū
dimą. Lai gydytojų suvažiavi
mai išjudina senesnės kartos gy
dytojus, lai jie paskatina jaunes- 
nuosius gydytojus visuomeni
nam darbui. Taigi, visi gydyto
jai yra laukiami Čikagoj susi
tikti su savo kolegomis ir rasti 
naujų pažinčių, naujų darugų.

O Aušros laikų gydytojai te
būna mums kelrodžiu, siekiant 
ir vėl atkurti laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą.

Dr. V. TaurasDetroito naujienos
ALB Radijo klubo išvyka
Naujienose jau buvo rašyta, 

kad išvyka įvyks rugsėjo mėn.. 
5 dieną O. ir Č. Šadeikų sody
boje, 28975 Wellington Dr., Far
mington Hils. Dabar išvykos 
dhta pakeista į rugsėjo 4 dieną 
(sekmadienį).

Šeimininkės patieks skanų 
maistą, o vyrai paruoš ką nors 
stipresnio. Bus ir kitokių paįvai
rinimų bei laimėjimų stalas su 
gausiai vertingomis dovanomis.

Radiju klubo vadovybė kvie
čia Detrąito. ir apylinkių bei? 
Windsoro lietuvius skaitlingai 
atsilankyti.

Vasaros pramoga
Gražioj gamtoj pabuvoti ir 

malonioj draugijoj praleisti ki- 
j ką yra vasaros gražių dienų iš-' 
naudojimas. " ’ Į

Tokia graži ir jauki vietovė • 
yra netoli Chicagos J. K. Čiu- 
rinskų sodyba, prie didelių kryž
kelių. R. L. Bendruomenės, East 
Chicagos, Ind., skyriaus valdy
ba, š.m. rugsėjo mėn. 5 dieną, 
ruošia gegužinę ir kviečia na
rius ir svečius atvykti į pasi
linksminimą.

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

Veiks virtuvė: bus dešrų su 
kopūstais, kugelio ir kitokių už
kandžių. Ištroškusius gaivins 
baras. Bus gausių fantų loterija; 
šokiams gros muzika.

Automobilių pastatymas ir 
įėjimas į gegužinę — nemoka
mas. Nepalankiam orui esant, 
gegužinė įvyks po stogu.

J. ir K. čiurinskų adresas: 
11233 W. 80th Court, St. John,

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAITTS 

ir V, BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą

MO6 S. Kadzia Ava. 
Chicago, m. 60629

TeL: 778-8000

f ' ąutorius,
paruošė,, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
.' ,g (1869 — 1959 metai), 

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $L

— Šveicarų “Nationale Ak- 
įtion” partija reikalauja labiau 
.suvaržyti kitataučių atvykimą į 
kraštą ir tuo reikalu siūlo pra
vesti referentfifiną. Iki š.m. ba
landžio mėn.”turinėiųjų nuolati
nio apsigyvenimo leidimą buvo 
927,000 kitataučių, neskaitant 
įvairių tarptautinių organizacijų 
narių ir jų šeimų.

Apie šią knygą »u ištraukom iš 
Milašiaus kūrybos yra atspaus
dinu, apie 60 puslapių Londone 
leidžiam-ra “Temenos 3 — A 
Review Devoted to the Arts of 
the Imagination”. Milašiaus kū
ryba yra pailiustruota Prano ir 
Žibunte Mikšio iliustracijomis. 
“Temenos 3” su persiuntimu 
kainuoja $12.85.

Norintieji paaukoti “The No
ble Traveller” išleidimui ar iš
sirašyti “Temenos 3” gali kreip. 
tis i leidyklą šiuo adresu 
LindSsfame Press, RD 2, 
.Stockbridge!, MA 01266.

Prašau man bilietą už pusę 
kainos.

— Dėlko taip?
— Nės aš girdžiu tik viena au

simi.

Česlovo Milašiaus kūryba angliškai
Washington, D. C. — Garsu

sis lietuvių poetas, metafizikas 
ir diplomatas, rašęs prancūziš
kai, iki šiol buvo mažai žinomas 
angliška1! kalbančiam patsuuly. 
Bet štai atsirado leidykla, kuri, 
atpažinusi jo kūrybini g nijų, 
nusprendė iškasti jo rinktinių 
raštų tomą. Ta leidykla vadi
nasi “The Lindisfarne Press’’ ir 
yra padalinys to paties vardo 
draugijos, kuri valdžios Įstaigo
se yra įregistruota kaip pelno 
nesiekianti auklėjimo ir kultū
ros organizacija,,.

Tarp LįhidįsL.rne leidinių dau
giausia 'Užtinkame kultūrinių, 
filosofinių, religinių bei moksli
nių temų pavadinimus. Leidyk
la pirmoj eilėj leidžia tokias kny
gas, kurios išreiškia minties, 
prigimties ir viešojo gyvenimo 
šakralizaciją.

Šiame rinktiniame tome bus 
vertimai Česlovo Milašiaus dvie
jų metafizinių veikalų: "Ars 
Magna” ir “Les Arceanes”. Juos 
išvertė 1980 m. literatūrinės No. 
belio premijos laureatas poeto 
giminaitis Czeslaw Milosz. Tomo 
įvadą su biografinėm apie Oska
rą Milašių informacijom ir as
meniniais prisiminimais parašė 
taip pat Czeslaw Mdosz.

Be to, knygoje tilps 36 Oskaro 
Milašiaus eilėraščiai, kuriuos į 
anglų kalbą išvertė Christopher 
Bamford, David Gascoyne, John 
Peck, Kenneth Rexroth ir Edou
ard Roditi. Priede bus atspaus
dinti ir eilėraščių originalūs tek
stai prancūzų kalboje. Knyga 
turės apie 450 puslapių ir jos iš
leidimas kainuos apie $15,000.

Leidėjai kreipėsi į Lietuvos 
pasiuntinybę, prašydami taikos 
ir i JĄV LB Kultūros Tarybą 
finansinės paramos. Be rėmėjų 
ir skaitytojų paramos tokios kny 
gos išleidimas yra neįmanomas. 
Apie trečdalį reikalingos sumos 
leidykla esanti gavusi iš kitų 
Šaltinių. Ar iš lietuvių pusės 
kas yra parėmęs — leidėjai nėra 
Pasiuntinybei pranešę, bet jie 
laukia lietuvių paramos.

Numatytoji išleisti knyga bus 
pavadinta — “The Noble Tra
veller. O. V. de L. Milosz — 
Poet — Philosopher — Mystic”.

- -

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, iL 60629 
434-9655 ar 737-1717


