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MANILOJE UŽMUŠTA 11. SUŽEISTA 24i
VLIKO SEIMAS ĮVYKS DETROITE 

LAPKRIČIO MĖN. 12 DIENA
VEIKp seimas šiais metais 

įvyks lapkričio 12-13 dienomis 
Detroite. Pasiruošimo darbams 
sudarytas komitetas, pirminin
kaujant p. Albertui Misiūnui, 
Rytų Lietuvos. Rezistencinio Są
jūdžio pirmininkui. \ '

Šiais. metais sueina .40 metų 
nuo VLIKo įsikūrimo.

VASAROS TALKA VLIKO/ 
ELTOS ĮSTAIGOJE

Šią vasarą VLIKo/Eltos įstai
goje Vasihgtone/darbayosi ir šit 
šios įstaigos . darbais sūsipiažiiid 
Danutė. Skukauskaitė, ,21-metė. 
lietuvaitė riš -Toronto, Kanados. 
Ji specializuojasi Sovietų Sąjun
gos. ir Rytų Europos istorijoje 
bei polifikojė Cąrletorio univer
sitete, Qtavoje, bendradarbiauja 
lietuvių f ir Kanados spaudoje; 
apdovaifotš? keliomis premijo
mis ir stipendijomis.

Iš Vašingtono Danutė išvyko 
į New Yorką patalkinti Tautos 
Fondo darbuose, v - V . •

A. —
-"VETKO TARYBOS POSĖDIS^

■. ■ t ' . •

Š.m. rugpjūčio 13 d. posėdyje 
pranešta apie .svarbesnius Val
dybos aflįktiis'T^arbtf^?;.

Ryšighit.su'ĮV^‘lrii^4 ^įssuiiu 
AntikormiiUstinės ^oafe- 
rencsjajErtSsėnabųrgę ž;ni/|nig-į: 
sėj<| kurioje ^Įąį^ą-
yo jr VĮį^dį'ą^ąvdil;buvoyfa-. 
ruoštas r' p^fetaVkoi^-ėn^r 
jos" ruošimo -^krfetdrižtui, 'rezo£ 
liucijos^projektąsi. Taip, patbifį. 
vo paruųštaį kreipimasis; j. 
ferencijos-; delęgatūSy trumpai 
apžvelgiant; okupuotos; Lietuvos 
būklę, prašant paremti siūlomą 
rezoliuciją.; ’ y Ę. / ' *.. ’'

Jau kurią laikas daromos pa/ 
stangos ’atnaujinti Eltos leidimų 
vokiečių kalba. Tas rūpestis da
bar yra\ suaktualėjęs dėl pagy-; 
vėjusio -Europoje, dėmesio Pa
baltijo valstybių siekimams at
gauti laisvę ir nepriklausomybę.

Eltos atstovė Pietų Amerikoje 
Jūratė Statkutė Rosales ruošia 
straipsnių rinkinį, tilpusių svar
biausiuose Pietų Amerikos laik
raščiuose. Netrukus leidinys bus ; 
išleistas ispanų kalba.

Valdvbos nariai dr. D. Krivic-* •/ - - - . . • -

kas ir inž. L. Grinius paskyrė 
daug laiko, papildydami ruošia
mos knygos rankraštį apie lie
tuvių ; tautos rezistenciją. Tuo 
reikalu, posėdžio dalyviai pasi
keitė nuomonėmis dėl tolimes
nės. eigos.- ;. I

^Einamųjų reikalų tarpe daug] 
dėmesio buvo paskirta nagrinė- Į 
jąnt Vydūno Jaunimo Fondo] 
prašymą . paremti dr. Viliaus i 
Storastos-Vydūno istoriniam vei
kalui “Srėbėn Hundert Jahre 

; Deutsch - Litauischer Beziehun- 
gen” išleisti. Taip pat plačiau 
buvo aptartas klausimas dėl 
tampresnių ryšių palaikymo su 
Europos Parlamentu. -

Baigdamas pranešimą VLIKo 
,Valdybos atstovas priminė Ta-

riasdešimt metų nuo VLIKo įsi- 
steigimo Lietuvoje. •

RŪKYMĄ#KENKIA NEŲfe- ė

BOSTON, ‘Mass? Gydytoj a i 
-spec^Ifstąj_.nUs.Utė, Ącąd r ūk anti 
imptiria' įį&ėnkia dar “negimu- 
siems savo ^kūdikiams.

Rūkanli moTknai paveikia ne
gimusiųjų- plaučius ir visą kvė
pavimo sistemą. Rūkančios mo
tinos vaikai labai lengvai suser
ga emfizema ir kitomis plaučių 
ligomis. : Be to, kūdikiai labai 
lengvai gauna slogas, jiems daug 
sunkiau apsiginti nuo džiovos.

—Mokslininkai specialistai 
pa taria .nėščioms moterims mes
ti rūkymą, jeigu nori- sulaukti 
sveikų ir stiprių vaikų.

• . Geerje Bash '

Viceprezidentas pasakė kalbą Austrijos žurnalis
tams, kurie labai plačiai komentuoja kiekvieną 

jo sakinį apie žmogaus teisių suvaržimą.
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JAV malūnsparniai padeda Hondūro pasienio sargams saugoti Nikaraguos s eną.
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AMERIKIEČIAI PADEDA HONDŪRO 
KARIAMS APVALYTI PASIENI

JĖZUITAS JAMES F. CARNEY ŽINGSNBVVO PASKUI 
KARIUS ATSILIKĘS,

Hondujaš.-- 
Amerikos kariai, įsikūrę Hondū
ro teritorijoj, praeitą savaitę 
padėku-Iįonduro kariams apvąj 

Nikaragua. £
‘^^k^LijaįCTačius, kuriose vie?» 
Wses’JRkaraguos kovotojai buvo] 
perėję sieną ir įsiveržę į Hondū
ro teritoriją, praeitą savaitę 
JAV malūnsparniai nuvežė Hon
dūro karius į tas pasienio Vietas j 
ir suėmė įsibrovėlius. Hondūro 
ir Nikaraguos pasienis nustaty
tas, abie pusėm jis gerai žino
mas, todėl įsibrovėliai labai 
lengvai nustatomi. Tik bėda yra, 
kad Hondūro kariai neturi pa
kankamai malūnsparnių, kuriais 
galėtų sekti pasienį. Jie brangiai 
kainuoja, nėra specialist^ ma
lūnsparniams naudoti. Pasienio 
sargams, aišku, tokiose sąlygose* 
labai sunku kontroliuoti perėji
mą. šį kartą JAV malūnsparniai

IŠTROŠKO IR MIRĖ 
dnrą-';&fvo permesta gerai. ap
mokyta nikafagnerių grupė, bet 
dabar aiškėja, kad Lampira 
uoslan buvo atsiųsti pirmieji 
žvalgai. Vietos gyventojai. pa
dėjo juos surasti. Hondūro pa
sienio -šargai tuojau juos nugin
klavo- ir suėmė. Amerikiečiai 
informavo Washingtona apie įsi
brovusius Nikaraguos žvalgus.

Amerikos jėzuitas Carney 
nepakėlė karšičo

Hondūro kalnų takuose rastas 
j TAV-ių jėzuito James Carney 

lavonas. Pradžioje.manyla, kad 
jis buvo nužudytas, bet dabar 
nustatyta, kad jį nukankino di
delis karštis ir troškulys.

Pulkininkas Cesar Elvir Sier
ra, patyręs apie jėzuito Carney 
mirtį, pareiškė, kad Carney, žy
giavęs su kovotojų grupe, pra
dėjo jaustis labai išvargęs. Jis

nuvežė Hondūro karius į Lampi- žingsniuoti kartu su

FERDINAND MARKOS PRANEŠĖ 
KAD JIS NEATSISTATYDINS

MILITARINĖ POLICIJA GUMINĖMIS LAZDOMIS 
IR REVOLVERIAIS IŠVAIKĖ DEMONSTRANTUS

MANILA, Filipinai. — Ketvir
tadienio ryte' prasidėjo rami de
monstracija, pritarianti prez. F. 
Markos vedamai politikai. Apie 
vidurdienį prasidėjo kita de
monstracija, išaugusi į pusę mi
lijono žmonių, kuri buvo išvai
kyta. Demonstrantai prašė pre
zidentą Markos atsistatydinti iš 

I *■

prezidentūros.

Pradžioje griežtą kalbą pasa- 
i kė prezidento žmona Imelda 
' Markos, o vėliau kalbėjo pats 
prezidentas. Jis žinojo, kad mi- 
litarinef policijai ir Manilos po
licijai biivo įsakyta sustabdyti ir 
išvaikyt? prie prezidentūros žy- 

‘ giuojančius studentus ir dide
lės minios slenkančią demonst
raciją.

Minia pradėjo rinktis į Maka
ti bulvarą, patį plačiausią visoj

BADAVIMAS IŠGELBĖJO
DARBININKŲ VADĄ

SANTIAGO.— Čilės vario dar
bininkų • unijos \adas Rodolfo ^fannoj Minėtu bulvaru sosti- 
Seguel prabadavo devynias die-1 nt-.s gyventojai tikėjosi pasiekti 

. nąs'ir buvo paleistas iš Čilės ka- Malagaraug rūmus, Filipinų 
įėjimo. . Urez. Markos iš.

Seguel buvo suimtas prieš 10 visus rūmus apstatė sar- 
lienų ir visą laiką kalėjime tar
dytas. Seguel suoiganizavo va"!;..šarvuočiai ir visas bafelionas 
rio darbininkų streiką, vmįlitarinė^s policijos. Jie- turėjo
vo pakelti, darbininkų algas, šautuvus ir-kulkosvaidžius.

j Viskas eilėje pabrango, o daibį-.p,-. įeitas-militarinės policijos da- 
’ linys buvo pasiųstas išvaikyti

, - Makati - bulvaru žygiuojančius
pareiškė, kad jis neleis pakelti • sostinės gyventojus' Jie pastatė 
algų, nes tada visa krašto ūkio ^ersaj ,bųlvaro autobusus ir 
sistema susmuks. Dabai ruošia- ]aukė artėjančios minios. Auto- 
mos vis didesnės demonstraci-. įjUsaj buvo..pastatyti maždaug 
'jos. Seguel pareiškė, kad dikta- j ^es bulvaro viduriu. Vienoj pu

sėj buvo centrinė Manilos pašto 
įstaiga, o-antroj buvo studentij

Į bendrabutis. - Studentai sudarė 
demostracijos daugumąą. Keli 
studentai šaukė “Markos! Mar-? 
kos!”, o miinia kelis kartus pa
kartodavę “Ninoy! Ninoy!” (nu
žudytas B. Aquino taip buvo sa
vųjų vadinamas).

ninkų algos nepadidėjo.
< Diktatorius Augusto Pinochet

kitais Hondūro kovotojais. Jau 
I kelios dienos buvo labai kraštą, 
J virš šimto laipsnių. Teko ke- 
i liauti nelygiais pašlaičių takais. 
| Be karščio, jį kankino ir troš- 

iš Atlan-1 kub”s- ^ra pagrindo manyti, 
'kad jis atsisėdo atsikvėpti iri 
nepajėgė toliau keliauti. 1

Netoli nuo tos vietos rastas

į.torius yra aklas ir užsispyręs 
fanatikas, nesuprantąs tikros 
darbininkų būklės ir vargo.

Darbininkų vadui buvo ruo
šiamas teismas, bet atsiliepiant 
į jo sublogėjusią sveikatą, arki
vyskupas Juan Fresno prašė 
prezidentą, kad jį paleistų iš ka
lėjimo. Prezidentas taip ir pa
darė, bijodamas, kad nekiltų 
dar didesnės demonstracijos, jei 
Seguel mirtų kalėjime.ra uostą ir suėmė kelis įsibro

vėlius.
Įsibrovėliai buvo Kuboj 

apmokyti

Olančio provincijoj
to pusės, rasti keli Nikaraguos 
įsibrovėliai. Jie nebandė priešin
tis, nes nebūtų galėję pasiprie
šinti gerai ginkluotiems Hon-|ir kovotojų grupės vado Jose 
duro pasienio kariams. į Maria Reyes Mata lavonas.

Suimtieji atidavė ginklus. Vė
liau prisipažino, kad jie nikara- 
guečiai, bet jie buvo nuvežti į 
Kubą ir ten apmokyti, kaip jie

VICEPREZIDENTAS BUSH 
KAT,BĖJO VIENOJE

VIENA, Austrija. ~~ Vicepre-
turi elgtis kaimyninėje vals- ridentas George Bush trečiadie

nį Austrijos sostinėje pasakė 
visuomenės veikėjams ir spau
dos atstovams kalbą. Bush buvo 
Vengrijoj ir Rumunijoj, tad jis 

} dėstė austrams, kad jis pastebė- 
. jo, kaip Sovietų vyriausybė tose 

valstybėse laužo pagrindines 
žmonių teises.

Vienas Kroner Zeilung redak- 
I torius, išklausęs G. Bush kalbos, 
• pirmame savo dienraščio pusla- 

Rugsėjo 23: Linas, Teklė, Ra-i pyje parašė: “Sovietų Sąjunga 
mušė. Dagia, Gailintas, Baumilė. Į privalo dingti iŠ Rytų Europos”.

Saulė teka 6:39, leidžiasi 6:47.

tybėje.
Pradžioje manyta, kad į Hon-

KALENDORfiLIS

Bušu papasakojo, kaip Sovie
tų lakūnas sunaikino beginklį

Oras vėjuotas, vėsus, bet iii--Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą 
tėjantis. ir nužudė 269 žmones.

Miniai priartėjus prie autobu
sų, ją pasitiko militarinės poli
cijos būriai. Daugumoj buvo pa
ruošti stiprūs vyrai, rankose tu
rėjo gana ilgas gumines lazdas. 
Kitoj rankoj turėjo pusiau gu
minius dangčius, kuriais gynė
si nuo smūgiu.

Studentija, aišku, nebuvo pa
siruošusi gintis. Studentai norė
jo tiktai pasakyti prezidentui, 
kad jis pasitrauktų. Jis jau val
do kraštą 18 metų, nieko gero 
nedavė, todėl jie ir norėjo, kad 
jis pasitrauktų. Bet prezidentas 
Markos visai kitaip galvoja. Jis 
pasakė, kad jam dar lieka ketu
ri metai. Jis yra pasiryžęs pei 
tą laikotarpį tvarkyti Filipinų 
reikalus, o vėliau jis daugiau 
nebekandidatuos.

Ketvirtadienio ryte pats Mar
kes paskelbė, jog prezidentas 
Reaganas jam pranešęs, kad jis 
prižadėtu^, laiku bus, Maniloje, 
-Filipinuose . yra dienelė Ameri
kos laivyno ir aviacijos bazė, tai 

gaiš. Prie prezidentūros atvyko, prezidentas Reaganas atvažiuos.
Prez. Reaganui nepatiko,.kad fi
lipiniečių grupė apdaužė ir sude
gino jo iškamšą. Tai gėda, bet 
visas tais reikalas pasibaigė.Z~

Prez. Markos pareiškė įsitiki
nimą, kad demonstracijos 
baigtos, visi turės grįžti 
kasdieninio darbo.

Buvo pasklidęs gandas, 
Corazon Aquino (nužudyto se
natoriaus našlė) vadovavo de
monstracijai, bet ji paneigė šį 
gandą. Ji buvusi Makati bulva
re, kartu su studentais. De
monstraciją organizavęs opozi

cijos narys. Jis gali būti -pa
trauktas teisman.

LEBANON

bus 
prie

kad

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $416.  ,

DU SOVIETŲ DIPLOMATAI 
DINGO Iš KANADOS

OTTAWA. — Kanados vy
riausybė ištrėmė du Sovietų 
diplomatus už pastangas pavog-. 
ti slaptos technologijos. Jie bu- ’ 
vo išprašyti iš Kanados jau pra- j 
eitą savaitę, bet bu\o išvengta 
griežtesnių pasisakymų, kad 
neatrodytų, jog tai daroma ry-1 
šium su keleivinio Pietų Korė
jos lėktuvo nurausimu.

Kanados vyriausybė įsakė 
Viktorui Cekoviskiui, Sovietų 
prekybos misijos viršininkui, ir 
Anatolijui Solousovui, civilinės t 
Sovietų aviacijos atstovui, iš
vykti iš Kanados. Jiedu abu iš-' 
vyko patylomis jš Kanados, kad 
spaudoje nebūtų apie tai pra-' 
nešta. Abu diplomatai išvaryti 
už šnipinėjimą ir pastangas 
įtraukti kanadiečius į Sovietų 
tinklą. i

—Sen. Charles Percy kritikuo
jamas už tai, kad leido užsienio 
komiteto nariams pasisakyti
apie branduolinių ginklų .įšal
dymą.
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. POLITINIAI JAUNIMO KONGRESO t 

NUTARIMAI '
' ■'Į i V,»\-

! Rymai su kitomis politi
nėmis grupėmis

U., V PLJ Kongresas pripažįs
tą; jog išeivijos lietuviams efek
tinga veikti drauge su kitomis 
pavergtomis tautomis, k.a. su ki
tais baltiėčiais bei ukrainiečiais, 
ię įpareiguj&RLJS ir kraštų LJS 
valdybas kaętu suį jojnis imtis 
bendros politinės veiklos.

' V PLJK tai£ pat ragina PUS 
valdybą remti BAFL (Baltic- 
American Freedom League), 
European Liaison Group ir pa
našius vienetus. = . '*

• 2. V PLJK pMšo PLJS valdy 
bą skatinti PLB ir įvairias lie 
tųvių;organizacijas skirti stipen
dijas” studentams, norintiems 
dirbta tokiose institucijose, kaip 
Lietuvių f;Informacijos Centras 
Niujorke, ‘Ethnic Community 
Services Čikagoje; BAFL Los 
Angeles ir Kestori College' D į Bri- 
tahijoje. Stipendijų kandidata; 1 1. V PLJK skatina išeivijos lie-

tikslas yra kovoti prieš neteisėtą 
šių bylų vedimą.

V PUK. sveikina šio komiteto 
įsteigimą ir pilnai remia jo už
simotus darbus. Kongresas ska
tina visą pasaulio lietuvių jau
nimą prisidėti prie šio komiteto 
veiklos, pvž.-: aprinkti 1941-1911 
metų laikotarpį liečiančią istori
nę medžiagą apie Baltijos kraš
tus, ypač Lietuvą; b. iš anksto 
tinkamai pasiruošus dalyvauti 
anksčiau minėtuose teismo pro
cesuose, moraliai paremiant ne
teisėtai apkaltintus asmenis; 
c. remti lėšomis gynybos fondą.

Šis darbas yra nepaprastai 
svarbus nes įtuo būdu Įmanoma 
užkirsti kebą kai kuriems mūsų 
’autos istorijos iškraipymams 
bei daugelio nekaltų žmonių per
sekiojimams.

i

Kiti politiniai reikalai

turėtų būti visos išeivijoj lietu
vių jaunimas, kai tokio pobūdžio 
veikla plėtotųs! per visa’’išeiviją.
r '- - ■■

OSI bylos lietuviams

1.1979 m. JAV valdžios įsteig 
ta specialių tyrimų įstaiga-(angį 
Office of Special Investigations 
— OSI) pradėjo kelti administ

'uvių jaunimą stebėti iš Sov. Są-| 
jungos oficialiai atvažiuojančias* 
maltiečių grupes ir užmegzti sul 
įų nariais ' neoficialius ryšius, ] 

i painformuojant juos apie išei
vijos lietuvių veiklą. Tuo pačiu 
netu reikėtų informuoti visuo- 

: nįenę, : kad šios grupės yra atvy
kusios iš okupuotų Baltijos

I kraštų. ■ -
2. 1981 m. įvyks olimpiniai 

i žaidimai Los Angeles mieste 
; (JAV). V PLJK skatina PLJS 
ir kraštų LJS. valdybas atkreipti 
ypatingą dėmesį į baltiėcių spor
tininkus, .atvykstančius' iš Sov.

• Sąjungos. Per masinės komuni
kacijos priemones ir demonstra-

racinęp bylas dėl,-piktybės at ] 
ėmimo ir deportacijos kai ku-' 
rldrhs iš Rytų'Europos kilusiems 
Amerikos piliečiams, jų tarpe ii 
lietuviams, kaltindama juos ne- 
tėisihgu anketų užpildymu 'įva
žiuojant į; JAV.. Tokiu, apkalti • 
hįmu ji .įtąigauja.mintį, kad. jie 
bendradarbiavo su naciais II Pa 
saulinio karo metu. -

Yrą daromas spaudimas ir kį 
tų kraštų (pvz., Kanados, Aust
ralijos,-Vakarų Vokietijos) val
džioms, ' kad . panašios įstaigos 
pradėtų veikti tuose kraštuose. 
Mes" sutinkame, kad visi karo 
nusikėĮtėHai -turii gau-tie-. užtai:-:, 
nautą bausrnę, .bet esame Įsiti
kinę, .kad ftai: turi, fiūti daroma 
krašte. veikiančių įstatymų -rė
muose;
.-j. į. .fį. ' : ■ '• ; 4{<

Kadangi OSI, vesdama šias 
bjHas, i grubiai epažeidiriėją JAV 
įs tąjyįnųs, (ąaudoją/ tarybinę 
KGB sufabrikuotą kaltinamąją 
medžiąg^i-'i^ipitidja' {.Baltijos, 
kraštų inkorporacijos į^&pv.ĮŠį- 
jungą'. nepripažinimą^*s|ręš^(-' 
rrial^ęįiOrtaciJds bylas, iripatiOT 
lrjTš?į>agrindmiai lietuvių išei- 
iyijpš veiksniai.— VLIKas, ALTą 
ir JAV.LB..įsteigė, bendrą lietu- 
vių,teišėnrs ginti komitetą, kurio i. nusiųsti asmenį į Pakistaną

• ' ■« f. *■ - . .-C" • . L - *. ’■.T' ‘

WO
■

W^t*'

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

tartis su afganistaniečiais lietu- .skriauda dėl Seinų, bazilikoje 
vių karo belaisvių reikalu;
b. telkti lėšas lietuviams belais-

. viamš pervežti- į Vakarų Euro
pą; c. sudaryti galimybes jiems

! įsikurti.
I • i

4. Po Antrojo pasaulinio karo,
"lajas reikėtų informuoti gvve- j pasibaigus ginkluotai partizanų 
nąmojo krašto visuomenę, kad kovai už Lietuvos laisvę, lietu-
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šie sportininkai yra iš pavergtų 
•kraštų, ir jiems neleidžiama at
stovauti savo kraštams olimpi
niuose žaidiihuose.

-3-. Pastaraisiais mėnesiais vie
nas Afganistano rezistencijos va
das,lankydamasis Europoj, ~pži- 
siūlė išeivijos lietuviams atiduo
ti dešimt lietuvių karo belaisvių 
sil sąlyga, kad išeivijos lietuviai 
jais rūpintųsi, ir jiems sudarytų 
sąlygas peršikelti į Vakarus, jei 
belaisviai .to pageidautų.

Esamose karo sąlygose afga- 
nistanieičams nebus įmanoma 
S laisvins ilgai saugoti, ir jiems 

ęlfą^rjirties pavojus. Jausda-
ln>if!jkąd ?musų pareiga yra rū- 
p^iti's * visame; pasąulyje paskli
dusiais lietuviais, ypač tais, ku
riuos ištiko nelaimė, siūlome 

, PLJ.S-gos ir PLB valdyboms:

vių tauta toliau puoselėjo lais
vės idealą, šiandien pogrindžio 
sąjūdis jau yra įrašęs į tragišką 
tautos istoriją-, drąsų pasiprieši
nimo-puslapį. Ta Lietuvos po
grindžio veikla domimės ne tik 
mes, išeivijos lįtuviai, bet ir pla
tusis pasaulis.
; žinome, kad tauta šiandien 
.kaupia visas jėgas:prieš išnyki
mą. Vyksta tautinis, bei religinis 
atgimimas, auga religinė bei 
tautinė sąmonė.
£ Įvairūs įvykfai sovietų! oku
puotuose kraštuose ir Rytų Eu
ropoje mus skatina į juos- rea
guoti. Didėjanti įtampa reika
lauja pasisakyti dėl kovų už 
tautos laisvę. Mes remiame visus 
veiksnius, kurie kovoja už laisvą 
Lietuvos rytojų. Mūsų visų troš
kimas — nepriklausoma Lietuva.

5.- Seinų lietuviams dąroma

>■ LITERATŪRA, lietuvių Htmtūros, meno b mofA 
IBM m. metraStl*. Jame yra vertingi, niekuomet neaemtą, Vin* 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
T. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. MatuaeviČiauf Ir T 
Meilau* rtraipeniai bei rtudijcM, iliustruotos nuotraukomif L 
M- K. Cturiionio. M. Mefldo, V. Kaiuboo, A. Rūkitelės ir A. Vara 
kūrybos poveokriai*. 365 puri, knyga kainuoja tik 33, 

r.’
'• DAINŲ 8VENTRS LAUKUOSE, poetės, raiytojoa Ir Irt 

ftnfrį lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
Iventea bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hemą, gėrintis autorės puikiu rtilittmi ir surinktais dudmenimk 
bei užkulisiai*. Studija yra 151, pusi, kainuoja 12.

'• VIENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tprsbj 
Et* Juo*o Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne *auaa> 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* tita- 
ratttrinė studija, suskirstyta akirsnetiai*. Ta 206 puslapių knygs

f > ULK1UV1AKASIS PAMARYS, Henriko'Tomo-T«m*I*atkt

Labgnvo* ąpakrifių duomenimis. Aprašymai įdomūs Hekrieoais 
llefuvftri. Leidinys ffirwtrnotts auotranSomh, pabaigoje dsodana 
ritov&rdžlų pawdinfmAJelr Jų vertini*! j vokfeStj kaffią. EamJ

> K$ LA UOS EBM1, raiytojofi Petronėlės Orintafttt »® 
mtrAnsl tr minty? jple sitnenis tr rietas nėprflt Qetttvoje Ir pir
ma Wais bolševikų okupacijos metais. Knyg* tari 234 puslapius

t JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, nesnpm 
ln HaMmgri interpretuojama* gyvenime ir politikojej tik » 
Jurgio. Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po« 
riją. Duttor būtų jj j^m* pavadinti kovotoju ui fanogau* teW

v WATTWJNSS NOVŽLtS, H. Sosčenko kiryba, J, Valalfi.
— af, W

- —i Ninflescv*. *"* "s * ...

railis ir kiti diplomatinės tarny
bos nariai yra vieninteliai likę 
nepriklasomos Lietuvos pareigū
nai. Todėl jie yrą svarbūs mūsų 
tautos simboliai ir taip pat gali 
naudotis pi nomis diplomatinė
mis teisėmis bei privilegijomis.

Konsulas yra siūlomas kuriam 
nors kraštui ir turi būti jo val- 

1 dLos pripažintas. Lietuva, būda- 
! ma Sovie ų Sąjungos okupuota, 
1 negali savo konsulų "įkirti įpras

tu būdu. 19<8(Lm. JAV vyriausy
bė sutiko priimti ministerio S. 
Lozoraičio ir dr. Stasio Bačkio 
(Lietuvos Charge d’Affaires, 
JAV) paskirtus d plomatus,: ne
žiūrint pilietybės, amžiaus ar 
ryšių su nepriklausoma Lietu
va. Dar nė vienas kitas kraštas 
nėra susitaręs su diplcm.atine 
Lietuvos tarnyba tuo klausimu.

ja, diplomatinė Lietuvos tar
nyba yra pasinaudojusi JAV 
valdžios palankumu tik vieną 
kartą per trejus metus.

Išeivijos lietuviai neturi tei
sės reikalauti, kad šie konsulai, 
sulaukę garbingo amžiaus, dar 
eitų savo pareigas; dabartiniu 
metu nėra nė reikalo.

Todėl įpareigojame PLJS val
dybą laišku išreikšti gilų mūsų 
susirūpinimą S. Lozoraičiui ir 
dr. S. Bačkiui diplomatinės tar
nybos tęstinunio reikalų bei ra
ginti juos pasinaudoti JAV vai 
džios palankumu papildyti dip- 

f lomatinės Lietuvos tarnybos 
gretas. V PLJ Kongresas taipgi

IŠ VLIKO TARYBOS VEIKLOS

uždraustų lietuviškų pamaldų ragina išeivijos lietuvių jauni- 
mą ištirti diplomatines savo 

skaudi. Todėl skatiname visus kraštų sąlygas diplomatinės Lie- 
pasaulio lietuvius, ypač mūsų mvos tarnybos tęstinumo ?rei- 
dvasinius vadus, vyskupus—An- įaiUe " ' Iš T. Ž.
taną Deksnį ir Vincentą Brizgi, 
nenuilstamai ir pakartotinai ape
liuoti į Apaštalų Sostą ir Lenki-? 
jos vyskupų konferenciją, kad ši 
skriauda būtų atitaisyta ir Seinų 
lietuviams būtų sugrąžintos lie
tuviškos pamaldos Seinų bazili
koje.

Įpareigojame PLJS . valdybą, 
parašyti šiuo reikalu laišką pa
saulio lietuvių ’Jhū’nimo vardd 
Lenkijos vyskupų konferencijai^ 
laiškus nuorašus, pasiųsti Vati
kanui ir Seinų klebonui bei pa
skelbti šį laišką išeivijos lietu
viškoje spaudoje. Prašome PLJS^ 
valdybą informuoti jaunimą Sek 
rįų bazilikos . reikalu- ,per savo 
žiniaraščius ir skatinti jį prisi
dėti prie laiškų rašymo.

Diplomatinė tarnyba į.

111940 m. nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybė telegraminiu 
būdu paskyrė Stasį Lozoraitį, 
gyvenantį Italijoje, diplomatiniu 
Lietuvos šefu. Ministeris Ložo-

SKIRTUMAS
— Kiek tamstai yrą 

Moteriškė tyli.
— Visai ne. Man nemalonus 

tik atsakymas. -r; '

metu?
C

Atsakydamas į klausimui dėl 
organizuotu pastangų kaltina
miesiems ginti, prelegentas nu
rodė, kad latviai prieš kelis me
tus sukūrė fondą šiems reika
lams ir naudoja vieną advokatų 
įstaigą Niujorke, estai tokį fon
dą sukūrė prieš maždaug vie
nus mįetū>; lietuviai tik 1983 
metais sukūrė “Lietuviams ginti 
komitetą” stisitarrmo būdu tarp 
VLIKo, ALTos ir JAV LB. šis] sija, 
komitetas iki šiol das neparodė 
stipresnės veiklos. Apkaltintųjų 
vaikai yra sudarę bendrą komi
tetą, kuris, save vadina “Ame
ricans for Due Prosess' vardu. 
Šis komitetas užsakė: filmą iš 
Liudą Kairį gynusios Kirkland 
& Elis advokatų įstaigos už 
$20,000, kuri vaizduoja buvusių 
bylų eigą. Spėjamai, advokatų 

■'įstaiga šią. filmą kūrė save ad
vokatų supažindinimui su spe
cialių (imigracijos) teismų, vyks 
mu ir ji būtų buvusi pagaihinta 
ir be “Americans for Duę Pro-r 
cess” pasiūlymo už -ją užmokėti, 
.. Adv. P. žumbąkip . teigimų, 
kaltinamųjų gynyba yra labai 
reikalinga, nors ji ir labai bran
giai kainuoja. Darbas turįs bib 
ti vykdomas kelioms kryptimis: 
informuojant visuomenę apie 
laikyseną galimų apklausinėjamų 
atvejais, ’aiškinant ’Sovietū* pa
reigūnų nusikaltimus, okupacijų 
metais, ruošiant kaltinamų gy-- 
nybos medžiagą, ir. vystant spau
dimą į JAV kongresą,’vyriausy
bę ir Kongreso valstybės kon
trolės komisiją . .(General Ąė-, 
counting Officė), kad! būtų tL 
riamas Specialių tyrinėjirho įs-’ 
taigos išlaidų 'prasmingumas, 
darbo vykdymo' -teisėtumas ir.

stengiantis pakeisti įstatymus.
Šio korespondento žiniomis, 

Amerikos lietuvių taryba jau 
prieš kelis metus įsijungė į 
“American East European Eth
nic Conference”, kuri senokai 
pradėjo dėti pastangas nurody
dama, kad1 JAV Kongresas ir bu-> 
vusi ir dabartinė JAV vyriausy
bė šių kaltinimų prasme neabe
jotinai sėbrauja su Sovietų Ru-

Klausantis apie pustuzinio šio- 
1 mis bylomis užinteresuotų lie
tuvių advokatų aiškinimų, su
sidaro įspūdis, kad kiekvienai 
yra labiau užinteresuotas savo

. . 1 1?teisinės praktikos praplėtimui, 
nei esminiu daugiatautinės kai-, 
tinamųjų gynybos organizacijoj 
išvystymu. Be abejonės, apkal
tintų lietuvių gynymas turi rū-į 
pėti visiems išeiviams. JAV, 
įstatymų pakeitimas ir draudu, 
mas JAV vyriausybei sėbrauti, 
su '-Sovietiį Rusijos okupantai^ 
^i, turi būti vystomas visų imi-* 
grantų jungtinėmis jėgpiriis, o 

jie atsįdrų ądyokątų vis skirtinį 
gąi siūlomomis kryptimis.

y ‘ (Bus-daugia)
• > r v -

NEGIRDĖTAS DALYKAS

■_ — Aną sykį mačiausi su Stan-, 
kūnu. Tikėk mari su juo atsiti
ko -kas tai- nepaprasto.

— Iš tikro? Kas kitas galėjo 
būti?
. —' Įsivaizduok, sėdėjome abu 
karčiamoje gerdami ir valgyda
mi. Jis buvo~ linksmoje nuotai
koje.- jr vįsąp^aiką juokavo. Už 
poros gi vdlandų jis jau buvo 
bažnyčioje ir .apsivedė. Neįti-kė- 
.tinas .dalykas! ‘

MtmijniimiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiitniinnitiiiiiiiniiHihiiiHiinitniniiimiiiiHS

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
' - į ; . r

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.

MARIJA NOREIKIENĖ

kiudiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiniirjiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiuiiii imi11 mu imiiiii m iniiiiiii ini?

.’^ Cosmos Parcels Express Corp.
, MARQUETTE GOT? PARCELS SERVICE

2^)1 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

5‘ U ’ v.. ' y A L A N T IN A S ''./*,

ę JAY DRUGS VAISTINĖJ
2759 W. 71 st St., Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo /

: •H.fWtllHI iPfiHtlM H-ono.l

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

liti i«b TeL 476-2206

ENERGY 
WISE

- " * /t

Orprixt mt poeto tt
mw gatoOne. .
Dart b«t Bom UmM

n ?

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ'AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir ' turtingiausia lietuvių fraternalinė 

, organizacija^ .lietuviams ištikimai tarnaujanti jid- per 97 metus.

SLA— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti-lt .kitiems, kurie tuos 
j -darbus dirbi. j-. ; '>

-^išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS JULIJONUS dolerių
z „ _ j, y r s • r e-A >. ■.

apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu,

• Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugaš gali 
‘• Susįvienij&ne/ąpridrkųsti iki $10,000. ;

- apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance; kuri ypač, naudinga jaunimui, siekiančiam

1 aukštojo;m6telo ir jų.gyvenimo pradžiai.- .-p'.

u. •; ■' darbus dirba:
T..>. " "" ’ Xl‘ ” * '

<. /-apdraudų savą niriamsi-
SLA

SLA

SLA — kuopų. yra’višįse lie^tt^totonSose. 1
• KiSites.
jie. .rams' melai paae&ės į SLA j^fašytL' <- ė-

" •. IGalitę krtil^'ir/tiėsiąiY'SStA

LITHUANIAN ALLIANCE ČF AMfŠRICA

- 307 W. 30th St, New York/N.Y. 40001
X TeL(2i2) 563-2210 :V

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA, -
paraie 700 puslapių Knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie lietuvi, Hefaviui 
Ir letuviu feJbą. Jis mokės! kartu su ktm. H.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių- kalbą liečianSas Ištraukas, paruošė! tikslius vertimui 
, tr patarė mums toliau studijuoti- j

3 — N*nj!«o*, Chicago, 3, HL Friday, September 23, 19$3
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Apie pinigų palikimus Lietuvoj 
gyvenantiems giminėms

Tk!-,'c”.o "'dv-'ko'' ;Jr. M. švei- 
> a.m»ki'nė Parb ninke šitaip aiš- 
r "*!S žmonėm?, kas atsitinka, kai 
Atnerikhs lietuviai testamente 
palieka savo santaupas arba jų 
dalį pavergtoje Lietuvoje gyve
nantiems žmonėms. Darbininke 
ji šitaip rašo:

T>esa, kad kiekvienas asmuo 
turi .teisę pasirinkti advokatą, 
kuris jam atstovautų bet kurioj 
nyloj. Sovietijoj taip nėra. Yra 
tik viena “firma” — Iniurkole- 
gija, kuri gali atstovauti asme
nims. kuriems yra paliekama 
turto užsieny. Iniurkolegija nėra 
jokia firmą ta prasme, kaip mes 
Amerikoj suprantam advokatų 
firmą. Amerikoj yra daugybė 
advokatų firmų, šimtais ir tūks
tančiais. Iš tų firmų galima pa
sirinkti, kokią nori, kad atsto
vautų klientui. Tačiau Iniurko
legija yra sovietų valdžios pa
dalinys.— agency. Ji yra sovie
tų teisingumo ministerijos įstai
ga. Taigi, pasirinkimo nėra. Tik 
Iniurkolegija gali Lietuvoj gy
venančiam asmeniui atstovauti 
užsieny. Savo ruožtu Iniurkole
gija Amerikoj pasisamdo vieti
nius advokatus, kuriem ji “per
leidžia” savo “teises” atstovauti

(■•'.n j surašomas, kad vykdytojui bū- 
■ tų leidžiama daryti, su- paliki- 
I mu, ką nori, žinoma, svarbu, 

kad vykdytojas būtų patikimas 
asmuo. Jei testalorius tokio as
mens nenumato, geriausia išei
tis paskirti vykdytoju vietinio 
banko “Irusi” skyrių. Nors ban
kai ir nesupranta mūsų specifi
nių aplinkybių, tačiau jie suge
bės testamentą tvarkingai ir 
pilnai vykdyti teismo priežiūroj, I 
jei testamentas yra gerai sura
šytas. Be to, jei testalorius ski
ria vykdytoju privatų asmenį, 
jis gali pareikalauti, kad vykdy
tojas gantų “surety bond”, tes
tamentą vykdant, iš draudimo 
bendrovės. Tokią klauzulę įra
šius Į testamentą, vykdytojas 
turės skaitytis ne tik su teismu, 
bal ir su draudimo bendrove, 
kuri būtų atsakinga, jei vykdy
tojas, pvz., išeikvoti] dalį arba 
visą palikimą.

Pabrėžiu ir esu dažnai pabrė
žusi, kad vykdytojui reikia su- 
eikti elsstiškuma — veiksmo c. -
aisvę. pasirenkant metodą - 

būdą, kuriuo, jo nuomone, tuo- 
metu, kai testamentas bus vyk
domas, bus naud ngiaūsia pa
naudoti, persiunčiant arba įtėi< 
kiant palikimą okupupįoj LiętįP 
vojl-’:'gyveriaritiem.Jčki^įJ^udu . 
nepatariu, ksd vy^idytojaš’turė
tų teisę nutarti, kam ir po kiek 
pasiųsti iš jam patikėto turto.

JjJūtinai reikia pačiame .tešta- 
menle nurodyti giminių var
dus. pavardes ir dabar tini adre
są ir kiek kam yra paliekama •’ 
Reikia neužmiršti, kad Vien tik 
;estamentas bus vykdomas. Yra 
pavojinga palikti busimiem 
vykdytojam rašius, raštelius,* <
sąrašus arba kitus nurodymus 
bei. pageidavimus. Tokie raštai

Jasakiško Vfiniatis priemiestis — Verkiai.

Kompiuteris padėsiąs paruošti 
testamento formą

San Fhtneiseo, Ca-)if. — Kūi 
kurios krašto vsfetijos arrtčP- 
rizuoja ^nSū'dOtas išspaūsdtrrtas 
formas tesfanfefllūi SSdltyti, ftė-- Į 
reikalaūjėfft t'Mško painaus pro
ceso prisilaikymo.

Viena naujausių formų yra d 
kompiuterio pagalba,- paruošta 
Californijos minkštų prekių ga
mintojo, Įgalinant i tuos, kurie 
domisi patašyti savo paskutinę 
valią ir tešfeifieiftą. Naudojant 
klausimų fr atsitkyfnų forinas, 
$50'vertės nereikalauja
advokaįp^-pagąlbos, — sako kom
panijos programos, parnešėjas. • 

' Esą išdavoje galėtų galioti 49 
šio krašto valstijose (išskiriant 
Loinsijtfia Vatetijė)-"rf Columbi- 
jos d i strik te. • .<>.

Naujas testamento paruošimo 
L metodas gali būti ir-kitoms pa
prastoms formoms. ’"'Kaip antai 

ilėąl estaįe^konlraktui'jarųs^pat. 
kkolų sliįiiriimš/ ir'^jfoms nucA. 
iįvybrų legalioms forinoms. Ad- 

į vokalą. — įei.sininkai teigia šio
je srityje Šios fortuos gali pa
dengti (atitikti) paprastus testa-

mentus, bet ne komplikuotus pa
skutinės valios išrėiškiftiūš;

Pr. Šul.

Siūtama rtarify sdvlrfhfk# ir 
būtu nuomfhfafcę suJvel* 
ninti Santykius naują biMų

Vienas Nortfisiries 
bės menageris '"'Chicago Tri- 

ėditoriale tVrriffla, kad 
nuolatinis i Chicago ileal ŠstėCė 
Board nuomavimas atsižvelgia į 
daugeli paruoštėmę UU
liuje ir randa komisijos “Quasi 
socialistinės” idėjas.

BiVus numato taip, pat ilau-, 
šulę, kad nuomininkas gali r©3 
montuoti butą (bet ne ornamen
tuoti) ir atsiskaityti iŠ nuomes. 
Nuomininkas ttifi tėįsėš nujauk 
ti nuomos sutartį, jei namo savi
ninkas nerementuoįa buto, kaip 
reikalaujama paįjal miesto sta
tybos kodą. Namo savininkas 
praneša, nuomininkui mažiausia 
dvi dienas iš anksto prieš Įėjimą 
i butą ir dėl to neš viena pusė 
nenukenčia.

jČŠ KLAUSUTE,
I MES ATSAKOME

są, nes būtų neperViršijanti šio 
krašto gyventojų priėaūglio. Tas 
įstatymas neturėtų liesti kana- 
'J.ečių imigraecijos.

(Tokią sugestiją pareiškė ten 
pat Donald Mann, Negative Po- 
ulaiion Gronth, Ine. pirminin
kėj J.

.* Sovietų Sąjungos su ieilfta aL 
\ykusial j Izraelį 16 m. mergi

KL. AŠ, būdamąs pensininkas 
su mažom pajamom, noriu pilie
ti vad. Treastlry HHė per savo 
banką kur laikau kuklias taup
menas. Daleiskim, jai tas ban
kas subankrutuotų, tai kas at
sitiktų su mano investicijomis.

Al'S. Vadinami T. bills nėra 
susiję su bet kokia banko fčn- 
dais, nes juos palaiko federali
nė valdžia. Nereikia dėl to rū
pintis. (Tokį paaiškinimą pada
rė Sun-Times ekspertas Ad. A. 
Leckey). ~ -

Nelegali frtligracija didina| 
bedarbių skaičių j

Skaitytoju pasakymai

(Christian Science Monitor ■ 
■ Heads' 25 d.- edifętfMlę ciniškai 
: pasisakyta: “Reikia tržkasti Sim- 
sėrri&iarzdh reformų bilhi šiais

J6s 8Q m. patėvis pasiskundė, 
kad ji bando jam sukelti širdies 
maūgi su tikslu paveldėti jo tur-

Dėl kO sveikiau kVė- 
Ftfom PER NOSĮ 

žmogaus uosis yra tikrasai 
. PirmP. Lean.; koštuvas ir reguliatoris.

I negu or»s patenka j mūsų plau-

KL. Ar aš privalėsiu už 1983 
m. gautą Soc. See. pensiją mo
kėti valdiškus mokesčius? Be to, 
esu pardavęs nuosavą žemės 
sklypą už 35J)00 dolerių. Pirkė
jas liko man skolingas 20,000 
dolerių, už kurias jis man mo
kės 10 /t metinių palūkanų.

H. OI.

ATS. Už 1983 m. pensininkai, 
gauną pensiją iš Socc. Sek., jo
kių federalinių mokesčių ne- 
ūioka. Tačiau Už visas kitas pa
jamas, kaip p&v.y iž jūsų gau- 
<us % iš jūsų žemės sklypo pir^ 
kėjo, jūs privalėsite ihokėti fe- 

1 deralinius mokesčius, kaip ir.vi- 
; si kiti Amerikoje gyvenantieji.

čius, jis yra apvalomas arba “iš- 
šluojarnaa” nosyje esančių plau
kelių. Dulkės ir daugelis mi
krobų pagaunami čia į tinklą.

Nosis taip pat reguliuoja įkVė 
pi amo oro temperatūrą. Kuo
met nosyje susirenka per daug 
nesvarių oro dalelių, tai jos pra
šalinamos čiaudėjimo būdu. Iš 
to, kas čia pasakyta jau aišku, 
jog kvėpavimas nosim yra svei
kesnis, negu prolūpas.

Trumpai
• Dr. Dalia Šatienė šiomis die

nomis išlaikė JAV-bėse nustaty
tus užsienyje baigusiems med. 
mokslus rezidentinius egzami
nus. Ji dabar atlieka residenciją 
ligoninėje, Pittsiburghe, Pa. ;

• 1909 metais Robert Pėafy 
atrado Šiaurinį Polių. t

• Pirtnutinis garu varoma; 
laivas, perplaukęs Atlantą, va
dinosi ''Rising Sun”. Tą kelio-

Jei testamente parašoma, kad 
teismas, kuris tvarkys Tamstos 
palikimą, turi a mesti tokius 
Įgaliojimus, reikia būtinai pri
dėti tokį sakinį: . -

“Aš įsakau (direct), kad ipa- 
nrf paveldėtojų sudaryti įgaliojT- 
mai būtų ^atmetami tuose reika 
luose, kurie liečia mano paliki- 
nią (I direct that any Power or 
Powers of Attorney executed 
or allegedly executed by my 
Lithuanian beneficiaries be 
Lithuanian beneficiaries be con
sidered null and avoid in all Į h- nurodymai jokios teisinės ga- 
m'atters pertaining Io my es-- 
ta,te).

Kadangi testalorius tūri past 
rinkimą palikti arba nepalikti, 
kam ir po kiek palikti, jis turi 
ir teisę padaryti visokius “apri- 
Ijojimus”, skirstant savo pomir
tinį turtą, įskaitant aukščiai 
nurodytą direktyva. T^i-ma- 
prfvalo skaitytis-su tėstatoriįSf 
nurodymais, kurtė liečia jo tur 
tą ir palikimą, jei tie nurodymą 
nėfa prieš įstatymus. Toks nu 
rodymas, apie kūlį kalbam, yra 
pilnai priimtinas.

Dėl vykdj’tojtii suteikiamų 
teisiu

Aš niekuomet nesu pasakiusi, 
kad testamentas turi būti taip

nos neturi. Testamentas bus 
pykdomas lyg jų, lų paliktų raš 
ių ir raštelių, visai nebūtų. To
dėl tinkamai surašytas testa
mentas yra vienintelis testato-' 
riaus išganymas. l>arb.

Naujas senjorams 
lengvatų bilius

III gub. Thomson spaudos 
stovams šiomis dienomis pareiš
kė. kaT III. Įstatymų leidėjams 
Įteiktas naujas bilius. kuris ne
liestu Cook apskr. asserius T. 
Hynes išskirtas nuo btfiaus nuo 
statų. (Bilius taikomas tiems 
mokestiniams distfiktšms. kū
rinėse gyvena mažiau negu 1 
mil. žritoniu).

at-

Tame biliuje yra .daug ypa
tingų mokestinių lengvatų, bū
tent: • ...

• Visiems namų savininkams 
padidinta vėdinama ‘"Homes
tead” išimtinė (exemption) nuo 
3,000 iki 3,500 dolerių.

• Seniararos išimtinė padi
dinta nuo 65 metų amžiaus; .iie- 
auk’ant kitu mefū,-

® Namų savininkams, pada- 
ūmiems icmorrtą, galės nusira- 

’ syti nuo mokesčių $5,000.
• Bedarbiai namų savininkai 

galės gauti ūO dienų laikotarpi, 
mokant 60'r save mokesčių.

• Mokesčiu mpkėto’ai, kurie 
galvoja, kad jų nuosavybės pa
didinti neteisėti taksai, jie turi 
teisę, gali nemokėti mokesčių 
iki paskutinio apskaičiavimo 
(instalment). Q Pr. Pei.

There are so Many Reasons

BmOkey

lėsiu uždirbti pėf vieną mėnesį, ne jis atliko 1918 metais, 
kai išeisiu į pensiją? Aš mokė
jau Soc. See. mokesčius 10 metų.

P. Petrarkas

, ATS. Pagal Soc. Security tai
sykles, jei . jūs išeisite į pensiją 
65 m. amžiaus ar vyresnis, tai 
per rnėnėsį galėsite <uždžrf>tį 
?500'_ ir justi pensijos ėekiš hė-- 
nukėrrtės. Jei būsite jaunešriisj 
kaip 65 m., tai galėsite uždirbti 

: per mėnesį tik $370. Pažymėtina^ 
kad nelaikoma uždarbiais tos sū- 
mės, kurias sūdhrb bankų % už 

mų Jūdiciary Komiteto yrą ne-*} sutaupau gauti % iš stakų, gau-1 
nam'oš sūEmos iš Soc. SeC., Vete
ranų ad-cijos; gautos pajamos iŠ 
priv. darbdavių,- pajamos už par3 
■luotus namus, doyanos ir pavel-1 
dėjimai, nuomos už išntfomotus 
'jutus ir panašios.

šiuo reikalu daugiau mior- 
■nacijų galite gauti iš Soc. See.- 
.staigų skyriaus, kuris jums ar.- 
l JdLtsias. Pr. Su/. {

Toks pasisakymas tektų skai
tyti teisingu, mes netekome koji, 
trelės saugojant šio krašto sie
nas ir griežta sienų priežiūra ne
legalios imigracijos yra būtiną. 
Tačiau visiems aišku, kad Imi-: 
gracijos Reformos Aktas ir Koni- 

’ trolės Aktas iš 1983 m., kuris 
dabar, patiekiamas Atstovų Rū-

kompromisingas ir su kdncėšį- 
joms x Įvairioms specialių inįe-į 
resų grupėms, kad atrodo tari 
naus esamai krizei padidinti. 
Tai gali būti, kad Atstovų Rū
mų vadovybė pripažįsta, kad pri

ėmimas Simpson-Mazzoli- šioje 
. formoje būtų kaip apgaulus ak-' 

tas.- Atrodo, kad be tokio bi- 
iisus būtų geriau, kaip kad tu-i

Antro skaitytojo 
pasisakymas

Šiuo metu Kongrese yra bi- 
liūs, kuriuo norima sustabdyti 
nelegalią imigraciją į šį 
Apklausinėjimai rodo, kad! ame
rikiečių dauguma įsitikinę, kad 
ir legali imigracija yra perdi- 
delė. ir ją reikia sumažinti. Jie 
mano, kad imigracija turėtų bū
ti ne didesnė, kaip 100,000 kas 
metai, o ne virš 600,000, kaip kad 
buvo 1982 m.

Jeigu legali imigracija būtų Į 
sumažinta iki 100.000 per me-j 
tus, įskaitant gimines ir pabė-j švt?., kad. regis, nebėra ko i> 
gėlius, (Ji išlaikytų, tikrą balau- Į pridurti. Bet, pasirodo,-yra žūr-

šį kraštai I rėti b,o§a-
Tokią pažiūrą pareiškė Bos-J 

tone gyvenąs Charles C. Pappas, 
Valstybės tarnautojų American 
Federation iš lokalo 38 Nr.- pir-1 
mininkas.

Neturite,laiko bėgioti —

Apie juoko naudą tiek prira-

DžIAUGSMO MOTINA

Sveika būk, ryto saule malonioji. 
Tu’tyro džiaugsmo motina skaisti, 
šviesias padangių grožybes nešioji 
Ir juodai žemei spindulius siunti.

Kalnai tau kelia karūnas liepsnotas, 
Tau meldžias girios šlamesiais rimties. 
Kiekvienas ryto augalas rasotas 
Tatr savo* žiėda pabučiuot i&tes.

Ir ašy kaip kalinys iš drėgno urvo, 
J ankštybes dvasią besistiebiąs, 
Nukl^tfd dtdkes juodo žemės purvo 
Peg naktį laukiau patenkant tavęs.

Sveika būk, saule, gyvasties nešč% 
Kad vėl mane pakilus bučiavai. 
Kad vėl per naktį urve tingiai glūdėjai, 
Arų sparnai išsitiesė laisvai.

Ir štitf tatfrh apsvaigę#,
Katnafe fr slėniais laisvas kadnys, 
Jau IšpMdmo aukos baigias, baigias, 
Ir naujas rytas žemę atmainys.

NUOGAS’ GRASINIMAS
Tei Avi v teismas uždraudė iš

Rale “Newsweek” rašoma, kad 
nuo šio Įprastinio mūsų emoci
jų protrūkio-pagerėįa galvos smė 
genų mityba- pagausėja jose en- 
dorfirrų. Todėl nuotaikingas 
žmogus paprastai jaučiasi- ge
riau negu susirūpinęs, besijuo
kiant liaujami skaudėti gaivą, ra
miau plaka širdis, netgi suma
žėja kraujospūdis Kaip ir fi- 
:iniai pratimai, sakysim, bėgU 
•n?.s ristele, juokas labai teigiė- 
.nai, maloniai ir ilgai Veikia Or
ganizmą-.

Tad, jei neturite įniko bėgioti
— juokitės/

SAVINGS...

ttr***»rw**rW

• Apskaičiuojama, kad 100 bi
lijonu cometų skrenda apie sau
lę* ' Ą

® Aukščiausia oro tempera
tūra buVo UžrėgistiaiotajE36’ Az-tūra buVo U’žrėgis 
žiaia, Libija.. ‘s

• Texas valstijoje ppiska i te
ma 190,OOOūkių. ’

• Žemiausia oro temperatūra
U.Š. užregistruota — 80° Prospect 
Creek, Alaskoje. ■ '

< Bahamas5’susideda iš 700 ‘sa.' 
lų ir maždaug 2,300 akmens iš- 
kyšulių ir uolų.

• California yra viena iš dau
giausia apgyventų valstijų JAV.

» Kini jos pirmasis laikraštis 
pasirodė Pekinge aštuntame am
žine. ,

• • 1918 metais US prasidėjo 
laiškų siuntimas oro paštu. -

• Prekybos tyrinėjimų bend
rovė Prėdičast, Inc.f praiiašauja, 
kad šio dešimttneeio' pabaigoje 
vienas iš 10 Amerikoje gamini-

l GUI alitoffiobilių bus varomos 
elektros energija.

AR JUS ĖDA RĖMUO? z

Daug žmonių galvoja) kad. po 
■ gero- pavalgymo tr išgėrimo; pA- 
kentėti nud “ėdimo rėmens^ tik
tu dictelis dalykas.

Bet ištyrinėję 126 pacientus 
Belfoste daktarai rado,7 kad tik 
21 iš jų buvo sveiki 45% liku
siųjų sirgo virškinime stalčių pa
tekimu į ryjrmo kanalu o liku
sieji sirgo .skilvio žaizdomis, 
virškinimo trakto uždegimu ir 
kai Ktffie (tarėjė kylą,

fln*r»ein#.
At out tow u?tt

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WE StCflHtAK pOAO GMtCA^d, ILL S4J*R.
ip if ar UT.’T.r*

golandstnce wj .
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Kitose JAV vietose:
Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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Kokie mokytojai, tokie ir mokiniai
Tūlas Antanas Dundzila parašė “Draugui” laišką, 

kuriame, be kito, vėl kartoja tą melą, kad tikrai ekstre
mistai užpuolė kun. Kezį prie altoriaus.

Šie, keturių ar pelikių organizacijų 9 atstovai, nu; 
kentėję nuo komunistų — Lietuvos okupanto, atėjo pra
šyti kun. Kezį, kad jis neleistų okupanto paruoštų propa
gandinių filmų rodyti Jaunimo Centre, kuris pastatytas 
yisų^ lietuviu; šUaūkotais pinigais, žinoma, okupanto ir 
jo^taikuhų akimis tai jąųtdįddis’m^ikaltM^. Būtinai 
reikia, už toki^T^^^jifes^suhfėkihti li'ėttivių išeivių 
akyse. Už tai ir paskelbė jų valdomoje spaudoje, kad tie 
asmenys užpuolė kunigą prie altoriaus, visai nutylėdami 
kodėl šie asmenys buvo atėję pas kun. Kezį. Okupantas 
po šio įvykio buvo paskelbęs, kad keli banditai, liaudies 
priešai, užpuolė kultūros centro direktorių. O Dundzila, 
kaip geras. jo-mokinys, vis tik nedrįso jų pavadinti ban
ditais ar liaudies priešais. Jis juos pavadino tik ekstre
mistais.

Komunistai, apkaltinę žmogų, nekelia klausimo, ko- 
dėl tas asmuo padarė taip, d ne kitaip. Jie tik visomis 
priemonėmis skelbia apie t< asmenį nors ir melą, kad tik 
jį suniekinti. Jie taip daro komunizmo pergalei ir garbei: 
O kas gali pasakyti, kieno garbei ir kieno pergalės siek
damas, kun. Kezys paskelbė Drauge laišką, kad jį už
puolė prie altoriaus.Kbkių tiksliį šfekdanii ir kieno 
garbei, Draugo kunigai MarijOiįŠj, gerai žinodami, kad 
tai melas’, vis tik paskelbė tą hub. Rėžio laišką?

Kaip komunistai okupuotoje Lietuvoje apšmeižtųjų 
pasiaiškinimų neskelbia, taip ir Draugo kunigai redak
toriai apšmeižtųjų asmenų laiško neįdėjo, kuriame ap
šmeižtieji paaiškino, kad jie kunigo prie altoriaus ne
užpuolė, o kalbėjosi su juo parodų salėje. Laimingu su
tapimu, laike to pasikalbėjimo padaryta fotografija. Ten 
matome kun. Kezį, kaip visada, civiliniais rūbais, su ki
tais asmenimis stovintį prie stalo. Ant stalo, kavos puo-

Kanauninkas Vadovas Zakarauskas

Rugsėjo 8-ji yra Šv. Mergelės apsireiškimu ir Jos stebuklin- 
Marijos Gimimo šventė, kuri ar- guoju Dievo Motinos paveiksiu. 
Urnai jungiama su Šiluvos 8 die- Rusėjo 8-ji, lietuvių tautos 
nų atlaidais. Šiluva yra mažas šventė, minima per Šv. Merge- 
miestelis Žemaitijoje, Raseinių lės Marijos Gimimą, nes tą die- 
apskrityje, pagarsėjęs Marijos; na.Vytautas Didysis 143G m. btt-

dukas. ”
Visi žinome, kad komunistams sąžinės balsas nieko 

nereiškia. Jau nekalbant apie Dundzila, pasirodo, kad 
mūsų vienuoliams kunigams, tiek jėzuitams, tiek ir ma
rijonams, jeigu reikalas liečia okupantą, tai gali skelbti 
melą, kad apšmeižtų komunistų propagandai pasiprieši
nančius asmenis. Dėl to šmeižto sąžinė jų nevargina, nes 
iki šiol jie apšmeižtųjų neatsiprašė. Ir mūsų vienuoliams, 
kaip ir okupantui, jei tik pasisakei prieš jų propagandą, 
tai jau ir esi kaltas. Dar esant Vokietijoje, mes tikėjome, 
kad kunigai tikrai bus vadovai kovoje prieš komunizmą, 
Lietuvos okupantą. O dabar Marijonų dienraštyje, kaip 
ir “Gimtajame Krašte”, vis niekinami mūsų laisvinimo 
veiksniai.

Ko mes stebimės, kad amerikiečiai nesupranta ko
munistų pavojaus? Ir mes, lietuviai, pergyvenę okupanto 
terorą, po dvidešimt metų tiek pakeitėme nuomonę apie 
okupantą, rusą komunistą, kad net mūsų organizacijų 
vadų dukros naudojasi nemokamomis atostogomis Vil
niuje, kaip okupanto viešnios. Marijonų dienraščio redak
toriai jau neberašo, kad Lietuva okupuota.

V6 nuakyr^s urve karaliumi vai- getuose. Ar tai pasu krit- pirmininkas dPjt- 
mkavjtnosi datą Wmuje. Mi., vimęji peroną laikai? O kalę "mktvftnosi datą Vilniuje. vinięji ^erdnp laikąi? -~0 kaip rauškš? pakvietę visas moteris, 
rtMi 1930 m. Vytauto Didžiojo štahdiėo nužmogintas žmogui,
900 metų garbingą mirties su
kakti,* buvo įvesta antroji (pir
kioj! tautinė šventė — Vasadio 
18-ji) šventė — —Rugsėjo 8-įi, 
ehtt vadinama Tautos Švente. Jps 
ilk«lds bttvo labiau pabrėžti ir 
išpopuliarinti Didžiosios Lietu
ve* kunigaikštijos garsą, kurfes 
viršūnėje nuo seno lietuvių tau- 
ifis isiorijo/e yra Vytautas.

Mums lietuviams, Rugsėjo k-ji
ir tautiniu ir bažnytiniu atžvil
giu yra labai reikšminga.

Repi iklausomybės laikais Rug
sėjo 8-ji buvo iškilmingai šven
čiame. Diuar tėvynėje gyveną 
lietuviai savo šventes paminėti 
negali. Jie neša Maskvos okupa
cijos komunistinės diktatūros 
jungą, už savo tautos mešdė, ypa 
ingai už savo valstybės istori

niu švenčiiį minėjimą ar net 
autinės vėliavos iškėlimą, yra 
baudžiami kalėjimu, tremiami 
į lėtos mirties pragarą — Sibirą. 
Todėl Lietuvos istorines šventes 
tenka paminėti lietuviams išei
viams, gyvenantiems laisvuose 
kraštuose.

Marquette Parko R. L. Bulės 
miciatyva, pirmininkui Ignui 
Petrauskui vadovaujant, Tautos 
;ventės minėjimas buvo praidė- 
.aš. 9.11, 10 vaL ryto, vėliavų 
pakėlimu Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos'aikštėj e. Bu
vo sugiedotas ir Tautos himnas. 
Vėliavų pakėlime dalyvavo gau
sus būrys tautiečių, žinoma,*' 
daugiausia M. L, . .narių,. 
;bėt:buvo ir tokių, kurie dar nuo 
trispalvės nesišalina. Vėliau su 
vėliavomis' ir palyda nužygiuota 
i bažnyčią;; Reikk. pamiflėiij ’ kad- 
vėliavas nešė: Amerikos — Vik
toras Kozica, palyda J. Jasiūnie- 
nė ir A j Repšienė, tautinę vė
liavą — Sibiro tremtinys Jonas 
Kreivėnas ir palyda — I. Pocie
nė ir Stasė PaJekienė. Be šių 
4 moterų dar tautiniais -drabu
žiais dalyvavo šios: Antanina 
Gustaf, Monika Cicėnienė ir 
Bemice -Repeikiėhė. Šv. Mišių 
auką nešė I. Pocienė ir B. ftė- 
peikienė. šv. Mišias atnašavo ir 
pritaikintą, patriotinį pamokslą 
pasakė garsus kalbėtojas dtdž. 
gerb. kan. Vaclovas Zakaraus
kas. Štai tjo pamokslas iš juos
telės:

“...Dvidešimtas amžius, kuri 
kai kas pavadino barbarizmo ir 
didžiausio žiaurumo amžiumi... 
Tik atskleiskime LKBKronikos 
lapus. Kas vyksta šiandien mū
sų pavergtoje Lietuvoje. Kiek 
bažnyčių jau be kunigų, kiek jų

Tai ar stebėtina, kad okupanto agentų klapčiukai uždarytų, kiek jų sandėliais pa
savo laiškuose lietuvių organizacijų atstovus, prašančius 
nereklamuoti okupanto propagandinių fihnų, vadina' 
ekstremistais ?

Ignas Petrauskas

verstų, meno galerijomis, net 
; ateįzmo muziejais. Kaįip bai
siai ten tikintieji cfiskriminuo- 
jami, persekiojami, kalinami ka
lėjimuose ir marinami Sibiro

kaip jam Dievo duotos teisės yra
dalyvavusio? tautini3is drabu
žiais, ir vėliavnešius prieėpie-

sutryptos. Kiek tūkstančių žmo
nių nukankinta nacių kaėetdt** 
^e... Kiek mih jenų Kasdien kep 
eta komunfctfrtės Rusijoįi. kalė
jimuose bei Sibitb kdneentra- 
ei os scoVykfoše. ii jOaitšh 
<ą jie kenčia? V<M, tlkr prieš 
<eletą dienų vi$as pasrtiMs tapo 
sukrėėstas dėl žiaurių, barbant 
xų Maskvos įvykdytų žudynių, 
<ai jos “vaitlovų” įsakymu buvo 
našautas keleivinis lėktuvas, ku- 
iuo skrido arti 300 keleivių,

ėtėms į ‘•Ramunės” valgyklą. 
Laike priešpiėčtų pirmininkas 
rtubširdžiai padėkojo visoms ir 
rktlfems dž dalyvavimą: vėliavų 
pakėlime, iškilmingosiose pamal
dose Ir kvietė vėl visus, kiek 
užkandas, 1 vai. 15 min. po pie
tų dalyvauti Šiluvos Marijos 
viešoje procesijoje lauke. Proce
sija pradėta iš Marijos mokyk
los kiemo, kuriai vadovavo kun. 
A. Markus. Precesijoje dalyva
vo Jo Eks. vyskupas V. Brizgys

rurių tarpe buvo nepilnamečių 
vaikų ir kūdikių. Jų lavonai plū 
,-iuiuoja jūros gelmėse...

...Mes žinome, kokie žiaurūs 
vlaskvos tironai pavergė Lietu- 
/ą. Tad suprantame, kodėl šian- 
icn okupuotoje Lietuvoje ne_ 
ulaikomai veržiasi, kaip galin

ga nesulaikoma upės srovė, vi
gais keliais ir keleliais minios 
•ietuvių prie Šiluvos Dievo Mo- 
j’nos Marijos ir jai neša paverg- 
as lietuvis ne žydinčių gėlių 

puclLŠtę, bet savo širdies skun
dą, savo širdies skausmą, jį ve
ja ten jo gilus religingumas, jo 
noralinis veidas, būdas, dorovė, 
,o krikščioniški papročiai...

...Lietuvio gilų religingumą 
žino svetimtaučiai, tą liudija ir 
Šiluva...

...Jeigu kas šiandien sugebė
tų surinkti visas maldas, sukal
bėtas Šiluvos šventovėje; jeigu 
kas galėtų nugirsti plakimą mi-. 
lijonų širdžių, iš kurių kiek
vienas išgyvena neužmirštamą 
ekstazės valandėlę, jeigu kąs ga
lėtų surithkti ten prie EMevo 
lotinos altoriaus1--išlietas ..ašą-

ir virš 10 kunigu. Dalyvavo di
dokas būrys moterų, tautiniais 
drabužiais pasipuošusių. Taip 
pat didelis skaičius organizaci
jų ir tūkstantinė žmonių minia.

Bažnyčioje vysk. V. Brizgys 
pasakė Marijos garbei pritaikytą 
pamokslą. Be to, jis pažymėjo, 
jog įvykę ir tevebykstą Marijos 
apsireiškimai rodo mums,, jog 
mes turime- prašyti Dievo Mo
tiną Mariją globos sau ir savo 
tautai ir tie stebuklai įrodo 
mums, jog yra pomirtinis gyve
nimas.

Šv. Mergelės Marijos litaniją 
sukalbėjo kun. V. Mikolaitis. 
šv. Sakramento palaiminimą su
teikė kun. 'Fr. Kelpša.

Po visų apeigų parapijos kle
bonas, kun. A. Zakarauskas pa-
dėkojo vūsiems dalyviams už to 
kį gausų dalyvavimą procesijo
je. Šiluvos atlaidai buvo baigti 
rugsėjo 15 d. 7 vai. vakaro. Sv. 
Mišiomis, procesija.!,-ir palaimi- 
hfffiii. ■ liėtingas,
Sėt.. įilnšHrnkb p’Įra bažnyčia 
žmpffių. ■ ■■■ r ■> .ri ‘ 
^Lietuvą yra ManjoS^’Žėmę.

ras pavergtųjų brolių ir sėsiu irjVisadaur visur meldžiame Ma
tų, žilagalvių jno$įįbų.;J Jeigu jkaš^'rijc^ užtarimo ir glėbus nuims 
įsteigtų 'išmatuoti visų amžių, ir mūsų tautai. ~įsteigtų išmatuoti visų amžių, 
ypač pavergtųjų brolių lietuvių 
iškentėtėą skausmą; jeigu galė
tų prabilti tie akmenys tea, prie 
Marijos altoriaus, permirk^ lie
tuvių ašaromis, tas atskleistų paL 
vergto, kenSabck) lietuvio sie-
ąr kuri moka pasiekti tikėjimo, 
meilės ir vilties viršūnes ir at- 
ikti šioje žemėje skaistyklos ke
denę... . . ■

...Meš, ’gyvendami laisvame 
krašte, jungkimės nors dvasia 
prie pavergtųjų mūšų brolių, 
lūkime dvasioje su jais.

Šią vasarą suvažiavusieji Chi- 
cagon lietuviai šaukė; “Kartu 
su kovojančia taūtari Mes. skelb 
ame šūkį: “Kartū sū kenčian
čia ir besimeldžiančia tauta?”

Pamaldų metu giedojo para
pijos choras, muziko Lino va-'

šv. Marijos apsireiškimą. Ši- 
i orioj ė rašytinė Šiluvos bažny
čios istorija įvykį šiaip nusako: 
'■ Artimo kaimo piemenėliaiį' ga
nydami barnią bažnytinėse že
mėto; pamatė lamf vieno didelio 
akmens mergaitę, .iškleistais 
plaukais, laikančią ant .raukų 
vaikeli ir graudžiai verkiančią. 
Kai jie .pafnatė šį vaizdą, vienas. 
iŠ jtt' fflibfSgg Š. kalvinų ka-

.tf gfžįiėšė, ką matė”, 
Štl bakalauru prisiarti

no prie akmens ir taip pat pama
te verkiančią ’mergaitę, kaip bu
vo matę, piemenėliai. “ĮsiJr^i- 
nęs, jfe kreipėsi i ją: “Mergaitė, 
ko- veiki?” Mergaitė atsakė: 
‘Verkiu dėl to, kad priės tai 
šioj vietoj buvo garbinamas ma
no sūnus, o dabar čia ariama ir

dovaujamas. Prie vargonų K. 
Skaisgirys. Pamaldos pradėtos 
giesme “Apsaugok Aukščiausias 
tą mylimą šalį”.- Pamaldos 
baigtos giesme: “Marija, Marija”.

Pamaldoms pasibaigus, R. L.

sėjama”. ’ '
Rašant šias eilutes, ateina į i 

galvą mintis: ar neverkia Ma
rija, matydama kenčiančią ir 
naikinamą jai pavestą globoti

(Nukelta į 5 psl.' . ■

SUSITIKSIĄS MONTANOJ
(Tęsinys)

— 0 ką tai reiškia eksternu? — paklausė 
Petras įsidrąsinęs.

Mokytojas pažvelgė, nustebęs t
— Juk tu savo prašyme pkts rašei, kad nori 

laikyti eksternu, ir dabar tu nežinai! Eksternu 
reiškia, kad tu nehbrėjai Įstoti į šeštą klksė, bet 
tik gauti penkių klasių baigimo pažymėjimą.

— štai kaip. Aš šito žodžio nežinojau, man 
taip liepė parašyti mano globėjas:

Pirmasis nepasisekimas moksle. Petras labai 
stipriai pergyvena, jam norisi verkti; Bet ar tai 
ką nors padės ? Jis nebetenka nieko dabar po ko
jomis. Ką jis dabar darys, kur j iš mokvds! Kai 
direktorius Natauskas sužinos, jis supyks, jis 
supyks, jis daugiau jo nebeglbbos, nebepadės.

Pasiima karo maišeli šu daiktai bei khygo- 
mis, atsisveikini sii šafė ^eiWlniftklil iF išeina.

Kelias tdfittiiš, nešuly fcUfikiK Af jis fwijėgs 
pareiti taip tell? Koklis ištudilH vaiaftda? tei
kia eiti iš čia iki Pelkinės. Ceroki kelio galą ftlh 
ėjus, važiuoja turtingas ūkininkas su gerais 
dviem arkliais ir tuščia brička. Jis pakvietė sun
kų maišą tempiantį Petrą sėstis į bričką ir pa
žadėjo nuvežti jį stačiai Į Pelkinę.. Vakare Petras 
jau buvo Pelkinėje te* nuėjo ‘tiesiai paš dirfekto- 
jių Natauską.

— Tu taip greit namie? Kas atsitiko?
— Egzaminų lelšlaikiau.

Natauskas pastebi, kad Petras labai nusimi
nęs ir beviltiškas. Linksmai ir nerūpestingai jis 
suduoda Petrui per petį:

— Tai kas, kad neišlaikei. Nieko čia pikto, 
nenusimink. Pažiūrėsime, ką toliau darysime, gal 
tau reikės važiuoti į švendrinę. čia bus tau ar-* 
čiati, ir Ifefifcvai įstojamuosius egzaminus išlaiky
si. Ateinantį pirmadienį tau reikės važiuoti, aš. 
dūbėtd tūli arklį ir vežiką, kad tave pavėžintų. 
O dabar būk ramus, pailsėk. — Jis žvilgteri į savo; 
laikrodį, kurio auksinė grandinėlė kabo ant krū< 
tinės, abiem akim stipriai mirkteli ir sako I — tuo
jau bus penkios, prašau išgerti kavos drauge su* 
mano šeima.

Petras padėkoja taip gražiai, kaip tik jis gali. 
Jani parodoma vieta prie stalo. Aplink sėdi Na
tauskas, jo žmona, poniškos išvaidos, bet senyva 
tnUteris, ir sėsuo. Visi kalbasi lenkiškai. Petras- 
rtiėkd nesupranta te jaučiasi, lyg pagautas paukš
telis. Tai ytii pirmas kartas jo gyvenime atsisėsti 
prie stAlo drauge su tokiais dideliais ponais. Vie-, 
na* tik direktorius rhoka lietuviška^ bet kalba 
Kelis žudžius tik su Petru; su moterimis ir jis 
kalba lenkiškai; jam geriau sekasij negu lietu
viškai, ir mažiau savųjų tarpe jis markstosi.

Julė atneša kavos, pripila visiems po mažutį 
puodelį ir paduoda pyrago su svieštb ir dešra. 
Viskas labai skanu, tik taip nedaugę rodos, tik 
pauostyti.

Pirmadienį, kaip buvo pažadėjęs, direktorius 
davė arklį ir vežėją. Petras atsirado Švendrinėje.

Miestelis menkas, namai mediniai,' žemi, rodos, 
į žemę bebaigia sulįsti. Viena tik bažnyčia mū
rinė ir aukšta, su buku bokštu, didingai stovi, 
tarsi visi tie supuvę mediniai namai būtų jai der
linga trąša. Gale aikštės matosi platus medinis 
namas su salkomis, tai gimnazija. Petras laikys 
Čia egzaminus į šeštą klasę, įstdjarfiūbsiūš dabar, 
ne eksternus.

Mokslo metai jau prasidėję. .Pertraukos metu 
daugybė jaunimo ziija, balsiai kalbasi, juokauja,

Vadihasi. P^ras čia hieko nepažįstą jau
čiasi vienišas ir svetimas. Susiranda gimnazijos 
raštinę ir paduoda prašymą laikyti egzaminus 
į sestą klasę. \

Jis laiko egzaminus šeštoje klasėje; pamokų 
metu. Jis puikiai padaro matematikos uždarinius, 
gerai atsaku iš kitų dalykų, if hėthikus jam pra
nešamų kad jis priimtas į šeštą klasę.

Petrias pasijunta Ifgidtetelu su visa šeštąja 
klase. Jo Sunkūs darbas ftdiūijo niekais, jb* pėh 
šoko pęnktą klasę. Kai kurie mokiniai jį kklblna, 
bet niekam neateina | gMvę, kad jis turi dar labai 
didelį rūpestį, kaip apsigyventi. Iki namif tlvide- 
šitnt kihymetrų, ttriėl pėsčias iš namų kasdien 
nrnil&čkfel

. Aikštėje -prieina MeęyK. mažesnis už Petrą, 
bet gyvas berniukas.

— Petrai) ar tu turi butą? — labai draugiš
kai paklausią.

— Neturiu.
— Tai pareik pas mane. Mes turime didelę

patalpą, gyvensime drauge. 4
Už gimnazijos stovi didžiulis, dviejų aukštų, 

mūrinis, baltai dažytas ilgai išsitiesęs namas. 
Mečys įsiveda Petrą Į antrą aukštą, paeina ilgu 
koridorium iki didelių durų.

— Čia aš su kitais gyvenu, — jis pasako, ati
daro duris ir abu įeina į didelį kambarį, perdalytą 
pusiau iki lubų vielos tinklu.

Kažkada čia būvu paštas. sako jis: — 
bet dabar klės čia gytehattie keturiese^ ir tu įsi- 
teksi, vietos čia užtenkamai;

Reikėjo tartis su šeimininke, ji pareikalavo 
daug už valgį ir butą. Petras apsimokėjo už mė
nesį iš anksto visais save turėtais pinigais. Kaip 
jis toliau apsimokės « nežinia. Ar jte gilės čia 
ką fiots uždirbti, Mokydamas rilpnesrtiitt moki
nius, neaišku. Vfel viltis — Pelkinės kapelionas. 
Gal jis mokės po penkiasdešimt litų per mėnesį, 
kaip iki šiol tttokėju. Natauskas ničnieko ūepaža- 
dėjo. net nėpasįklaūsė; kaip jis pragyvens. Atva
žiuojant, tiesa, davė dvylika litų, liūd žmonos pa
sislėpęs. Neatrodo, kad jis kas mėnesį duotų.
/ J -ii* ♦ ’ t f* > e t /f U *

Gtedra pažtelgil j teikrudį-. JžU giHukai po 
dvyhktos. LutyniškOB aiatdos jati batetos, ū pra
eitis vis dkr stori akyse, lyg šiahdiėhinfs gyveni
mas. Trek daug pergyventa, tiek daug iškentėta.

(Bus daugiau)
■ i-----------------
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Fuiietal Home and Cremation Service
Charles StasukAitis

Teh: 562-2727 arba 562-272$

is

kvietė G. savo padėjėju ir pa- ryžiun.- Toje1 bendrovėje nebė-

ATSARGIAI SU VITAMINAIS

—*-

PBRKRAUSTYMA1

TDį

GYDYTOJA* Ifc CHIRURGAS, 

SPECIAL Y B A: AKIŲ LIGOS 
3f®7 WMt 10te< Street 

Viludoc pagal
I I

it ivAirty tfthMy, 
ANTANAS VILIMAS 

Tri, 17S-1M2 tfka 37M994

šstnrtse. 5—7 y*L rai.
Qfire felef—t; 776-2US,

Daktarai Amerikoje įspėjo 
žmones neimti perdaug vitamino 
B6. '

• iakų chirurgų*, 
oO2o GEN1KAL AVĖ.

t_ St Petersburg, Fla. 33/Ji
Iri. 1.8132 321-420$

Vedėja — Aldona
Telefu 778-J54J

KMS4V fit56 pirmadienio 0d peni 
tedienie 8.1*0 v*L vakaro. 

Vlaoa laidoa ii WCEV riotia*. 
banga 1400 AM.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2UI W. Tirt St Tri. 7J7-5149 

Tikrini aki* Pritaiko skinim 
ir “contact lesaea”,

LridMMl — Pilna apdraear 
ŽEMA KAINA 

frixmam Master Chars* 
ir VISA kortelea.

X. iSRSNAS, Tai 925-Mtt

RADW iEfMOS VALANDOS

SeJudieaiaif ir jekmalienlalf 
nuo 8;30 iki 930 rak ryto. 
Stoti* WOPA - 1490 AM 

truHRbojanw g ttOtų atvd^M* 
Marquotta Parka.

t
4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 

Telefonas' 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tri. 9Ž74f41 — 1742

Or. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PUSLIS IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2S54 WEST Mrd STRRRT

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Weafch*«ter Community klinika* 
Medicinos direktorius

S. Manheim RcL, Westchester, UL 
VALANDOS: 3—9 darbo dieBomli

TEL. 233-S5M 
iervlcs 455-4504, P*** 04051

-v

laidotuvių direktoriai
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Raina $5. Minkžti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

toKiu adresu:
Miujieitoe, 1739 S. Halsted SU, Chicago, LL 6060K

7159 So. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO, IL 40429

‘Uetuvog Aidai”
KAiS taAZbflONYTI

W in jniraJ -lt—'Lrir A

li WTIS stotie^ 1110 AM banga. 
MU W. 71*4 Street

Ckieace, Illinois <0621 
Talat 77Š-U74

Lietuvon prfejkeliitfū ir laidotuviij dalpis
Politiko ir miftįBtefio Ernesto Galvanausko 
atsiminimai, išleisti atskira knyga Čikagoje

SUSIRINKIMU

Lietuviu Žagarės klubo poatostogi- 
nis nariy susirinkimas Įvyks šeštadie
ni, rugsėjo 24 d., 2 vaL popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Nariai prašinu dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. _ Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

IŠKILMINGAS TAUTOS...
(Atkelta iš i psL)

Lietuvos tautą? Ar neverkia Ma
rija matydama, kad išeiviai “ne
sutelpa” prie vienos vėliavos ir 
vienuose Dievo namuose? Ar ne
verkia Marija, matydama nesan
taiką išeivių tarpe? Ar kartais 
neverkia Marija, žiūrėdama į 
kiekvieną iš mūsų? Paklauski
me savęs: “Kur aš einū?”

A. Repšienė

Normali jo dozė yra 2-4 mg. į 
dieną, žmonės, kurie, galvoda
mi, kad daugiau imdami jie pa
sidarys sveikesni ir ėmė iki 20 
įkartų daugiau negu normali do
zė, negalėjo normaliai valdyti 
sąnarių ir pasidarė nevalyvus.

Can you have noticeably 
soft skin, even m 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.

All those fun, leisure acid* 
rities (bicycling, tennis, swim* 
mmg) leave little time for 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips ihto 
your schedule. They vrill help 
you give your greatest asset 
your skin the tender, lovinf 
care it needs.

— avoid bathing In hot 
water. Lukewarm water is X9^ 
freshing and not as drying.

— moisturize your skis 
•shell it feds dry.

— Tinse off after rwhnafcf 
to remote chlofinė oc tate 
■water.

— ahowet Tlth a gtsna 
cleanser. A good one is 
Neutrogena Rainbath Sbo’s'sr 
GeL Raia bath is one orthos*- 
marvelous dual-nri product 
that softens as it deans

It is an amber gd 
votka like soap bat wall 
also make your skin netScs* 
ably soft It is available ia 
three sizes, Indudihtf A handy 
4-ounca tube that css 
carry anywhere.

I Try these sugyssl 
enjoy your cuosimkI

I Nuo 1914 nwt< H
i MIDLAND fKtfOkAiL
I NGS if1 namuI mūsų ap^lin.K^.
i-Tūmu uŽ mumS te-
I ūtikėjhh^. Me$ nertMiffti to
lti Jums Mudirtgl it ateitie.

Saskeitdt «pdr»u»to< 
iki SlOOjDOO.

2657 W. 69th STREET 
Chicago. IL KO629 

fit fSS-74M

8929 SO. HARLEM AVE. 
Brtd^fvicw, IL 66455 

Tel. 593-9400

Ernestas Galvanauskas
(Tęsinys)

Karo sūkuriuose
Prasidėjus 1914 m. karui* jau

nesni praincūzai inžinieriai n? 
valdininkai buvo pasaukti ka
riuomenėn. Vyr. direktorius pi-

biją ištiko didelė nelaimė — 
300,000 ftiibiliztrofu karių beli
ko 75,000 gyvų. Dauguma pate
ko austrų nelaisvėn?.krito dėl li
gų ir bado. .

Tik 19Mr m. vasario mėn. G. 
kiek pasveikęs galėjo atvykti Pa-

vedė vadovauti visiems techni
kos srities darbams. Taip jo kar
jera kilo ir atlyginimas didėjo.

Austrijos kariuomenei įsiver
žus Serbijon ir ją okupavus, G. 
teko pats sunkiausias uždavinys 
— gelbėti bendrovės planus, ttn\ 
tą, iždą.. Vežant visą turtą ve
žimų vilkstine, ją saugojo ly
dėjęs kariuomenės dalinys; Vilk
stinė judėjo serbiškos Makedo
nijos sostinės Skople kryptimi, 
nes austrai ten buvo kiek šiilai- 
kvti. Sunkiausia kėliohė buvo 
per J uodkairiijds karalystę, lies 
ji labai kalnuota, ir sunku buvo 
gauti gyvuliams pašaro, o žmo
nėms maisto.
? -„.'-f- — . ■ -U . T ■ :j: .S p l tr-.r ;i-.

Pasiekus Albaniją, kaimai bu
vo kiek turtingesni, bet už pi
nigus, net auksinius, kaimiečiai 
nieko nepžrrdtiodavdv ypač duo
nos. Jie norėjo gauti marškinių, 
drabužių,, batų..;

Kelionėje G. sunkiai susirgo 
dėl nuovargio ir badavimo. Šiaip 
taip pasiekęs Skūtati uostą (prie 
Adria tikos),. G. buvo' paguldytas 
ligoninėn, o jo bendradarbiai ir 
likęs turtas sukrauti į karo lai
vą ir išgabenti Prancūžijon. Sėf-

buvo, darbo, tai vyf. direktorius 
šUrado- jam darbą “Thompson- 
Houston” bendrovės laboratori
jose. Ten metus išdirbęs buvo 
perkeltas ^jėgainių niašinų-tur- 
binų skyrių.- Maloniausias jam 
darbas-btlvo pancftioti ir įrengei 
jėgainių mašinas Pirenėjucsė, 
baskų?krašto, kur gyveno tvirto 
tikėjimo katalikai baskai. (Iš jų 
kilo pfdiho” įsteigėjas
Inago. Lojrite).- .

Perėjimai i politiką

Paryžius ikaro ftietu buvo ap- 
siblausęs ir nuobodus: Tik pa
sibaigus karui labai pagyvėjo, 
ypač kai 1919.1.18 prasidėjo tai-- 

: kos konferencija, Šuvažiavus ka
riavusių ir nekariavusių valsty
bių delegacijoms. Toje konfe- 
rėnčfjojė prancūzai grojo pir- 
ničtojų smuiku. Jų politikams 
mažai terūpėjo lietuvių tautos

KNOW YOUR HEART

.. ■< :

MIDLAND
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 
PHONE 254-4470

Lietuvnc delegacijai v^uėVavo
A. Voldomatas, kdfis atvykęs 
tuoj pakvietė G. delegacijos se
kretorium. Kiti delegacijos na
riai: M. Yčas, T. Naruševičius, 
P. Klimas, O Milašius, kun. Biel- 
?kus, S. Rozenbaum (žydas) ir 
D, Šiemaško ((gūdas). Ameri
kos lietuviams atstovavo — B. 
K. Balutis, kun. J. Dobužis ir
B. Mastauskas.

G., kaip delegacijos sekreto
rius ir Paryžiaus politinių užku- 
lisų žinovas, turėjo lietuvių de
legacijoj didelę Įtaką. Nuo to 
sekietoriavimo prasidėjo jo po
litinė karjera. Jis metė savo ge
rai aprhokamą tarnybą ir dirbo 
Lietuvos labui.

nė Lėnkija ir stiprino jos įtaką 
: Baltijos kraštuose. Nedidelės 
' Liėtūvos valstybės afetatynias jų 
visai nedomino. ,Esą lietuvių 
taūtai’ būtų geriausia likti stip
riuose fysiūdsė su .lenkais. Dėl
to ti^ttivitj delegacija nebuvo įsi- 
Iel.9ta. v

(3121 224-1344

1729 S. Halated St 
Chicago, IL 60608

24 Hottr Service

EUDEI
Delegacijos nariai

Savo atsiminimuose jis visus 
delegacijos narius vaizdžiai api
būdino. Svarbesnius čia pami
nėsime.

Augustinas Voldemaras, 35 m. 
atiižiaus, tarėsi esąs gražus vy
rąs. Martynas Yčas, jį erzinda
vo: "Tau, Augustinai, tik gy
vaplaukiai teauga, nuskusk juos, 
būsi gražesnis”.

Į 'aprangą Voldemaras nekrei
pė dėmesio — juoda, sulamdy
ta skrybėlė,- nudildintas švarkas
su apskurusiais rankogaliais, ne- i 
■lygintos kelnės; -Vienojė ranko
je — skėtis, kitoje — portfelis. 
Jo apranga nebūtų niekam 
rūpėjusiu jei ne jo susitikimai 
su kitataučiais politikais.- G. pa
vyko jį nuvesti pas pažįstamą 
švedą siuvėją ir gražiai apreng
ti.

Martynas. Yčas, 34 . m. am
žiaus, pirmininko- pavaiduoto- 
jas, pilnaveidis, žvalių akių, 
drimbantys ūsai ir apdailinta 
barzdelė. Viską jis... pašaipiai 
vettino, liežuvis sukosi ..be at
vangos. Daugybę nuotykių ži
nojo.

Delegacija atliko didelės svar
bos informaeijos darbą — garsi-. 
no besikuriančią Lietuvos vals
tybę, apkarpė lenkų šališkos 
propagandos sparnus.

Šveicarijon ir Liėtūbbn

G. dirbo delegacijoje pusę 
metų. Kai reikėjo siųsti lietuvių 
delegaciją į tarptautinį socialis-- 
tų kongresą Liucernoje (Švei
carijoje), G. labai nenoromis su
tiko jai pirmininkauti, nes kito, 
gerai mokančio prancūzų kalbą, 
nebuvo. Sekretorium jis pasi
rinko dr. J. Eretą ir nariu J. Pa
jaujį. Tas kongresas buvo mil
žiniškas. Dideli Įspūdį darė An
glijos darbo partijos vadų kal-

(Nukelta į šeštą puslapi): i

'rTffr~ir .z

1410 So. 50th Ave., Cicero
Trief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4 - - - T ' _ - ' .

AIKŠTĖS AUTOMOMJAilg FASlATY T1

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
Tel: 652-5245

trijų koplyčių laidojimo šermenini

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 Sov California Avenue
TėL — 523-3572

SOMB CHICAGO MOTOR

fXPRESSMy DW7H6

—

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 W«t 6Pth Street - Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Palos Hills, Illinois 

TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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Malakauskiene atsiliepė pirmoji Brighton Parko — $5 už k:len- 
dorių. ' \

Ona Malakauskienė, ilgametė 
Naujienų skaitytoja, perskaičiu
si Naujienų įžanginį, kuriame 
buvo prašoma paramos laikraš
čio leidimui, pirmoji atsiliepė.

Naujienos jai patiko dėl to, 
kad jos visą laiką rašė teisybę 
apie lietuvių gyvenimą, lietuvių 
..vedamą kovą už Lietuvos laisvę, 
nepriklausomybę ir demokratė 
nę satvarką. Bet labiausiai jai 
patiko, kad 

•rašo teisybę. 
! Pradžioje

Naujienos rašė ir

ji buvo nutarusi 
auką įduoti rr neskelbti, kaip 
jrra padarę kiti nuolatiniai Nau
jienų skaitytojai. Bet kai pabu
vo ligoninėje, turėjo laiko apsi
galvoti, tai nutarė, kad galima 
pranešti.

— Ko mes čia turime bijoti? 
Kodėl žmonės kitiems
Šukas ir skelbia, kodėl reikia 
vengti paskelbti aukas Naujie-

duoda

nrnns? .Juk duodame savo už-j 
dirbtus pinigus, tai mums nėra. 
ko bijoti. Man smagu, kad aš i 
galiu prisidėti pre Naujienų iš- 
L; ymo.
brangsta, aš žinau, kad paštas; 
lupa pinigus ir duoda mažesnius i 
patarnavimus, aš suprantu, kad, 
daugelis dirba pasiaukodami...1

pasakė Malakauskienė.
Malakauskienė buvo paslydu-: 

si, susižeidė veidą ir turėjo eiti 
j ligoninę. Bet dabar pasitaisė, 
su vaikais gyvena namie ir įda
vė tūkstantį dolerių Naujienų 
paramai. j

Naujienų bendrovės vardu< 
reiškiame jai nuoširdžią padėką J 
už $1,000 paramą.

2. Martynas Gudelis, Naujienų 
redaktorius, taip pat davė dien
raščio paramai $1,000.

Naujienų Administracija .

Mrumgii dėkojame vi_-e:ns.
— R. Lietuvių B-nės Vidurio 

J Vakarų Apygarda kviečia visus 
*. .. i . • i gausai atsilankyti į gegužinę,As žinau, kad viskas ? . . , f. /- — kuri įvyks rugsėjo 2;> d. (sek-

■ ■ mad enį) Vyčių salėje. Pradžia
12 vai. Veiks baras, virtuvė, lai
mės šulinys ir kitkas.

čekį sumoje $30. Linkiu Jums' 
visiems geriausios sėkmės”.

Nuoširdus dėkui.

3 Aleksas Lingaitis, iš Brighton 
Parko, lankėsi Naujienose. Dė
kui už vizitą, naudingus pokal
bius, prenumeratos pratęsimą 
jnetams ir $4o Naujienų pa
ramai.
A Petras Gajinauskas, gyv. Mar
quette Parke, per A. Lingaitį 
įteikė $10 Naujienų paramai. 
Ąč;ū už šią ir nuolatinę paramą.

A. Vaičekauskas, iš Fairview 
Heights, Ill., rašo:
J “Siunčiu Naujienoms. $50 čekį. 
Įr linkiu visam Naujienų štabui 
stiprios sveikatos ir ištvermės 
kovoje su raudonaisiais kur
kliais”.
~ širdingai dėkojam už paramą.

Viena iš seniausių Naujienų 
skaitytoj ų Veronik a Tumėnas, 
iš Hinsdale, III., atsiuntė $100 — 
$40 už prenumeratą metams ir 
$60 Naujienų paramai.
; Širdingai dėkojame už gerus 
linkėjimus ir nuolatinę paramą,

A. Sederavičienė, iš Omaha, 
^eb., rašo:

Teresė Liutkienė, gyv. New 
Yorke, pranešė, kad žiemos me
ta praleis St. Petersburg Beach,! 
Fla. Dėkui už $5 paramą.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratas vieneriems me
tams ir pridėjo Naujienų pa
ramai:

po $10 — A. Bimba, iš New 
Port Richey, Fla., J. Bubnys, iš 
Marquette Parko, Chicagoj, Al
fonsas Budnikas, iš Amsterdam, 
N.Y., Eleonora Daknys-, iš St. 
Petersburg, Fla., S. R. Kasias, 
iš St. Petersburg Beach, Fla., 
Genė Prūsis, iš Calumet City, 
III., ir Bronius Zabukas, iš St. 
Petersburg Beach, Fla.; G. Kau
nietis, iš Clearing, Ill. — $T0 už 
kalendorių;

po.$5 — N. Gailius, iš Mont
real, Que., W. Germantas, iš St. 
Petersburg Beach, Fla., K. Ka
minskas, iš Portland, Oregon, 
J. Sedaitis, iš Marquette Parko, 
Chicagoje, dr. F. Tallat-Kelpša, 
iš Evergreen Park, Ill., L. Vaito
nis, iš Marquette Parko, Chica
goje, . ir Jonas Vilimas, iš Mar-

Laiškas Naujienoms
Gerb. ‘ Naujienų” 
Administracijai

Savo dienraščio vedamajame 
I jūs kreipėtės į skaitytojus, pra
šydami piniginės aukos paremti 

“Naujienas”. i
i

Jūsų dienraštis visada rėmė ir , 
dabar remia ALTo ir VLIKo 
veiklą. Amerikos Liet. Socdem. ‘ 

j Sąjunga šiose abiejose organiza-, 
cijose turi savo atstovus. Tiki-, 
me, kad mūsų auka, sumoj $500,'. 
prisidės prie nugalėjimo susida
riusių sunkumų “Naujienose”.

Reiškiame pagarbą,
M. Pranevičius,

A.L.S.D. Centro Komiteto

K
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1 KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

* NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA '

Mwb«L ŽMni — Psrdavlmvi
UAL (STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIK

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

INCOME TAX SERVICE
E529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

/‘Siunčiu Naujienoms paremti quette Parko; Kasta Yonikas, iš

Vyčių 112 kuopos susirinkimas
- . | - 1983 m. rugsėjo 20 d. 8 vaL 

. vakare Marquette Parko lietu- 
■ vių parapijos salėje įvyko susi- 
. rinkimas, kurį pradėjo pirm. P. 
Į Binkis. Visus pasveikino ir dva- 
' sios vadą kan. V. Zakarauską 
pakvietė sukalbėti maldą į šv.. 
Kazimierą. Sekretorė perskaitė 

sprendimui steigti nepriklauso- Praeito susirinkimo protokolą, 
mas savo valstybes. ' Protokolas priimtas. Kiti valdy-

Iš Šveicarijos G. nuvyko į bos nariai padarė trumpus, pra- 
Berlyną, kur jau tris savaites 
varstė ministerijų ir bankų du-J 
ris J. Vileišio vadovauta dele
gacija d(ėl paskolos. Ten. Vilei
šis įkalbėjo G. grįžti kartu su 
juo į Lietuvą, nes jis Lietuvoje 
bus reikalingesnis negu Pary-. 
ziuje. Už šio žygio padarinius 
Vileišis sutiko atsakyti. }

Taip po 13-kos metų gyveni- 
mo išeivijoje G. 1919 m. rugpiū-j 

: čio pabaigoje atsirado Kaune ir_ 
pradėjo jau lietuviškos politi-'- 
kos karjerą.

G. penkerių metų ministeria- ' iškilmiiigai.atšvęsto. Okup. Liė- 
vimą daugelis atsimename. Tai tuvoj tautiečiai, nežiūrint perse- 
buvo^sunkiausias Lietuvos vals-j 
tybės kūrimosi ir politinės item-'

LIETUVOS PRISIKĖLIMO
(Atkelta iš 5-to psl.)

bos, nuo kurių neatsiliko ir vo
kiečių socialdemokratai. Jie 
si pritarė mažųjų tautų apsi.

vi-

nešimus iš savo veiklos..
Kiek ilgesni pranešimą pada

rė Zakarka iš vyčių kongreso, 
kuris įvyko rugpiūčio 18.-21 die
nomis Filadelfijoje. Iš viso da
lyvavo 220 delegatų iš skyrių.' 
Iš 112-os kuopos buvo 10 atsto
vų. Kongresas puikiai pasisekė. 
Kitais metais bris Chicagoje, ku
rį organizuos 36-oji kuopa. -

Kan. V. Zakarauskas pasigė
rėjo vyčių kongresu. Paminėjo 
Šiluvos- atlaidus ir tautos šven- 

į tę, kuri Marquette Parke buvo

klojimo, lanko Šiluvos atlaidus 
ir veda, atkaklią kova už tautos

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

- .. Chicagos lietuvių istoriją __....
(1869 —1959 metai).

j

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

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
II h

Naujai pasirodžiusi , 
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga ;

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

ligoniams sveikti PaiamiI bungalow — 1%. aukšto mū- ii„oniams sveiku rinis, 3 butai: * su 2 mieg. Garažas, 
i 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

nėjo iį’ humušimą keleivinio P. 
Korėjos lėktuvo su 269 asmeni- 
mis. Tai komunistų teroro, auka.

Priimtas naujas’ narys Al. 
Stačkus. Pasitikome .plojimu.

Vyčių kuopos korespondentei 
;p. Pakalniškienei buvo padary- 
ta operacija. Ant. Balčyčiui am
putuota kairė koja virš kelio.

pos laikotarpis,- iš kurio čia pa
minėsime tik knygoje nurodytus 
svarbesnius G. politinės veiklos 
epizodus. Iš T. 2.

Palinkėjome 
ir stiprėti.

Seniorų pirmininkė Ad. Ga- 
balienė visus pakvietė į spalio 
9 d. rengiamą banketą. Bus pa
minėta ir 79 metų sukaktis nuo 
vyčių įsteigimas. Bus gera pro
grama, vaišės. Bilieto kaina $1’0.

Atėjo klebonas A. Zakaraus-i 
kas. Pasveikino dalyvius ir kvie-1 
tė-.į lapkričū>-5UT-’dšeriomis ren
giamą tradicinį festivalį.

J. Zadeika ra’gi^) duoti paš
to .viršininkui peticijas, kad ’ 
JAV išleistu Dariaus ir Girėno 
garbei pašto ženklą, jų skry
džio 50 mėtų sukakties proga.

Buvo perrinkta kitii kadenci
jai ta pati valdyba. Visi pasilie
ka tose pačiose pareigose. Kan. 
V. Zakarauskas- perskaitė prie
saikos tekstą, kurį- nariai kar
tojo. !

Po priesaikos,, moką lietuviš
kai sugiedojo vyčių himną.

Kanauninkas sukalbėjo mal
dą ir susirinkimas buvo baigtas 
9:30 vai. vakare.

Susirinkime .dalyvavo 35 as-; 
menys, tarp jų ir kun. A. Mar
kus.

Pasivaišinę kavute ir skaniais 
pyragaičiais, apie 10 vai. vakrė 
išsiskirstėm.

Reikia gėrėtis vyčių susiklau
symu ir tvarka.

Visuomet prie prezidiumo! 
stalo būna iškabintos valstybinė I 
ir tautinė vėliavos.

K P.

e Alaska yra pati didžiausia 
JAV plotu, pati mažiausia gy
ventojais.

Forconstipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight. .<

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, *r»H, 

>tr»ntuot*i ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tilman Avė. 
TeL 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W.-63rd St 

TeL: 436-7878

D Ė M E S I/O
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblli* 
Liability apdraudimas p*n*tal>- ■ 

kims. Kreiptis:
A. LAUR A ITI1 ;

1645 Su. ASHLAND AVI. ?
TeL 523-8775

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šUL(_ 
paruoštą, — . teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėt? “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi? 
formom!* r

Knyga bu formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje

. Dengiame ir taisome visų rū^ 
Šių Stogus. Už darbą gar an- 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, Il 60629 
434-9655 ar 737-171?

“LIUCIJA”
Ave.. Chicago. II, 60629. 

Miko Lileikio, apsakymų knyga.
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviu 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ■ ir trumpesni apsa

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

"h

XS46 West m Stoat 
Tai. EEpublfe 7-1941

Siuntimai J Lietuvą

. P. N ED AS, 4059 Archer Avenue, 
i Chicago, III. 60632. T»L YA 7-59S6

• Dramblio oda yra taip kieta, 
jog reikia -mirkyti tris metus 
pirm negu ją būt galima išdirb
ti.

r

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

°r _ 
lriaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
it’s notning to 
sneeze at

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Lincoln. Neooda 68501

12.00

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax. Inc.. 1982

nwcm jav taupymo tonui

— Naujienos, Ch.<ago, 8, IH. Friday, September 23, 1983

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujienose gafima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, rLraomenėF veikėjo ir rašytojo atdminiinus.

Dr. A. Gomcb — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 
fu*trūpinlmą_________ ___ _________ _____

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūr*, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais _______________

Minkštai* viršeliais, tik_____________

Dr< A. J. Gu*«en — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik___

G*Hma taip p*t užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

iedant SI permuntimo Hhddoma.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd StreH

Chicago, m 60629

«.oo
advokatų draugija

V. BYLAITTS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal si nutarimą 

•606 S. Kedzit Ava. 
Chicago, m. 60629

TeL: 778-8000


