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Pasaulio čempionas Casler 
7 nusinešė maratone ant-

visus liepė pade- 
iki teismo spren

NAUJAS SKANDALAS
KOHL KABINETE

^rve>

Artic “G” restorane, esančia; 
me .palos Heights prie Harlem 
ir ITS-tos gatvių sankryžos yra 
didelis restoranas turįs, milžiniš
ką kiemą automobiliams, pasta
tyti.? Yra 3 didelės sales, kurtos 
nuo H valandos vakaro iki (Mos 
buvo pilnos žmonių. Dauguma 
sudarė miesto aldermalnai, atsa
kingi miesto pareigūnai,’ gimi
nės, .draugai ir pažįstami.- Visa 
laiką grojo' modemus orkestras, 
o pątapnautojąi neše.didžiaūsias

— Pasaulio čempionas Bob 
de (Loštelia maratone laimėjo tre 
čia vietą.

Šiomis dienomis į VLIKo pa
dėkos laišką gautas sen. Percy 
atsakymas, kuriame jis mini, 
kad VLIKo iniciatyvoj dėka pa
vyko šį klausimą teigiamai iš
spręsti. (ELTA)

— SLalistikosį duomenys ro 
do, kad gerianjŠfejl vairuotoja 
pakartoja nusikStimus. Viepsi 
sudaužė net 9 a’ūtomobilius.

— Ydlovslone sri’.yje geize 
riai buvo sukrėsti žemes drebė
jimo.

Visi komisijos nariai girde 
jo liudininku* ir sutiko pranc 
Šime Įrašyti, kas nušovė Aqui 
no ir Ge.Imąną.

Komisija išklausė liūdini u

Komisijos pirmininkė Gera 
zon Agrava, nepajėgusi susitar
ti su kitais nariais dėl paskuti- 
nių nusikaltėlių kaltinimų, pir
madienį nuėjo pas Filipinų pre
zidentą Fernando Marcus, rn 
formavo apie komisijos surink
tus faktus ir apie baigiamą raš
tu oficialų pranešimą, ir infor
mavo prezidentą apie dabartį 
nių tyrimo melu nustatvtus fak-

kiek 'čia žp^^fų<i^rri^q3eįpa- 
sveLlSnti/>Nef

. antoriidėčiįBC? • 1 J>a-
*$ak ė -■ kad J*" tikisi dir^t gčrą ir 
naudingą dai^rylįėkįį^as^lno 

ei sėjas Alfred tina būtų patenkinta tokiu su-

Paskutinę savaitę įvyko nau
jas dalykas. Vienas karys liūdim 
tos. kad jis matė vieną karo po- 
licininką,šauna utį į Aquino gal* 
va, o dabar laikraštyje paskel
bė. kad jis atsisakąs nuo liudi
jimo. Jis nematęs, kas šovė į 
Aquino- .Ankščiau jis kreivai 
liudijęs, nes komisijos nariai 
prižadėjo ne vien jį, bet jo žmo
ną ir vaikus išvežti i Ameriką. 
Teisė’a Agrava žino, kad nė vie
nas komisijos narys tekio siūly
mo nepadarė. Ji nutarė atmesti 
minėtą liūoiūma ir išbraukti Jš 
oficialaus pareiškimo. Anksčiau 
jo padalytas pareiškimas gaiio-

vos
‘jteęrtai VLEKo iniciatyvai prita
rto Nuo šių metų pavasario VL
IKo pirmininkas Pabaltijo trans
liacijų Ikla asiniu keletą sykių ta- 

. rėsi su JAV Senato Komisijos 
Užsienio Reikalams pirmininku 

/senatoriumi diaries H. Percy 
bei su JAV Valstybės Departa
mento Tarėju. Edvardu Derwin* 
kiu. šioje akcijoje ypatinga2 
daug pasidarbo VLIKo vicepir 
mminkas dr. R. Jurgėla. Raga

is Flick bendrovės 500,000 vx>! 
kiškų markių. Laikraštininkai 
gali nurašyti visus laiškus, pa
kvitavimus ir parašus,už ką jato 
buvo duodama sr suma. Pinigu 
davėjas bandė Įtikinti TFuefner 
Baizol, kad jis greičiau atsisaky
tų nuo Vokietijos krikščionių 
partijos vadovybės ir perleistų^ 
ją Helmuth Kohl. ' BaizeJ pini
gus gavo ir tuojau perleido par-’ 
tijos vadovvfoęy dabartiniam 
kancleriui Kohl. A-

numi.
Visą tvarką prižiūrėjo Mar

quette Parko alderamnas Frank 
Brady, Sen. Savickas dažnai tu 
rėjo eiti prie mikrofono pasikal
bėti, tuo tarpu aldemanas rank 
Brady visą laiką stovėjo prie
menėje, pasveikindavo atvyku
sius svečius ir prižiūrėjo, kad 
būtų tvarka ir ramybė.

Corazon- Agrava pati v:są gy
venimą buvusi įvamių teisrhų 
teisėja. Ji išėjo atsargon ir buvo 
pasiryžusi ramiai praleist: pas- 

dienas. 
Bet Ją’pasikvietė krašto prezi
dentas, įpareigojo vadovauti ko 
maitotai, kurio p arei ga' buvo iš
tirt i.kastoto šovė iš’Amerikos grj 
žūsi ligotą. Benigno Aquino.

Corason 'Agrava atnešė prezi
dentui 10 mėnesių tyrinėjimo 
darinius. Pasirodo, kad Aquino 
buvo nušautas 7 Filipinų ka
riuomenės karo policininkų, 
kurie. 1983 metais rugpjūčio 21 
d. Manilcs -aerodrome nušovė 
Benjamino Aquino, šie karo po 
beminkai, jų tarpe buvo du ka
rininkai. Vėliau tie patys karo 
policininkai nušovė į aerodro- 
ma-atvesta Rolando Galman.

Sen. Savickas'atstovauja plačius' 
Chicagos gyventojų sluoksnius,, 
lai- ir publika buvo įvairi. Dau
guma .sudarė amerikiečiai, bet 
buvo 'keli juodžiai, meksikieęiai, 
lenkai. LiettBdų/^lėjebuvO1 di
džiausias skaičius. Jaunimas jau. 
nebekalba lietuviškai, bet vyrės 
nieji dar tebekalba. Salėje buvo 
Petras Vilkelis, SLA Stos apĮSkri- 

: ties pirmininkas. Pasirodo; kad 
i j:s -yra senas demokratas, lietu- 
»vins atstovavęs dar senojo Daily 
laikais. " a

Vokiečiam* liefci didelė mis
terija, kuriais sumetimais buvo 
planuojama peniu ori Helmuth 
Kohl visa krikščfcniu demokra- 
tu vadovybe. jgos buvo apvaintkuotos laimeji 

mu, kuomet sen. Percy cficia- Į 
liai pranešė, kad ti-ansliacijos į 
pavergtas Pabaltijo valstybes 
yra perkeliamos iš Laisvės Radi 
jo j Laisvos Europos Radijo sky 
rių. Tai yra didelis VLIKo at- Į 
siekimas, nes tuomi dar labiau Į 
sustiprinama Jungtinių Ameri
kos Valstybių Pabaltijo okupa
cijos nepripažinimo politika, ka
dangi Pabaltijo respublikos vėl 
traktuojamos kaip -atskiros Eu-1 
ropos valstybės, o ne kaip So
vietų Sąjungos sudėtinės dalys. 
VLIKas taipgi tikisi, kad šių 
programų perkėlimas dar dau
giau sustiprins transliacijas j 
Pabaltijį ir jos bus geriau gir
dimos Lietuvoje.

ghuCAM80DIA
GULF^V- Z

Star^^
dauiuiįros -į yadp.yas-, ■ ■ sen- iUjinip 
Ric^b Šeri, ^ank 'Savickas'/ yrą 
sen. į|Učlė pavaduoto  jas. ' ‘ -

t^uįyyąvo' /brigpcrtretis Mor
gan. Jtihlėy, Cook apskrities teis
mo taktinės vedėjas, teisėj ag Ąir- 
thony Motilii

Bone, Vokietija. — šiandien 
•škifo naujas finansinis skan
dalas, kuris sukrėtė labai smar
kiai visa dabartinę konclcrio 
Helmuth Kold vyrausybę.Skan- 
dalas liečia dabairiinį Rainer 
Baizel, Vokietijos parlamento 
pirmininką. Įtakingjeus<a.s as
muo yra krašto preziČlentas.An- 
troje vietoje stovi parlamento 
pirmininkas.
a Naujai neskelbtas FLck kor
poracijos dokumentas rodo, kad 
107* metais Rainer Baizel gavo

Pinnaši.s lietuvių laimėjimas 
tarptautiniu radijo traiKliaeijų 
srityje buvo pa-siektas 1951 m. 
vasąriį.-7^dięną, kai Amerikos 

’ Balsas pradėjo transliuoti liettfc- 
viškas programas. Vėliau, Lais
vės Radijui pradėjus transliuo
ti į" Pabaltijo valstybes, Ameri
kos Lietuvių Taryba ir Vyriau* 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komi 
’tetas berhatant ėmėsi pastangų 
šią programą perkelti Į Laisvos 
Europos Radijo skyrių, .-šių pa- 
.stangų gintasi' dėl labai aiškių 
priežasčių.—Laisvės Radijo pro 
grames; Skiriamos Sovietų Są
jungai, ■ o Laisvos Europos Ra
dijas transliuoja į. satelitines — 
-vidurio-Rytų Europos šalis.

Pabaltijo programų perkėlimą 
iš Laisvės Radijo j Laisvos Eur 
ropos Radiją ilgą taiką 'kliudė 
kažin kokia paslaptinga; inter
vencija. 1983 m. rugsėjo mėn. 
VLIKo pirmininkas dr. K. Bo
belis ir vicepirm. L. Grinius ap
lankė Laisvės Radijo lietuvių 
skvriu Miunchene ir šiuo klau
simu išsamiai jiasitarė su lietu
viu skyriaus vadovu dr. K. Če
ginsku. VLIKo valdybos nariai 
painformavo dr. Čeginską apie 
VLIKo daromas pastangas per
kelti pJjaltiecių skyrių į Lais

Salėje buvo prof. Juozo ĮJasi- 
paros sūrius, Pietų Clricągos pre- 
cinkto: kapitonas,, išauginęs di
delį būrį vaikų, visus išleisdamas 
Į mokyklą. • - ■ -■

Įckniriausia buvo. .'&ęn. Sayicj 
ko. mitina, jau. pagyvenusi, bet 

ir sa
va plauku^ grąžai susiklosčius. 
Kartu sižkinejasi įvi jo&os ’drau-

— Teisingujno pareigūnei ren 
giari įvesti kursus teisėjams, keu 
netoMų girtuokliams kartoti nu 
si k aJ hm v s.

Ji negalėjikšiuo klapsimu afc 
sitarti su kitais 3 komisijos na
riais. Prezidentas j:u liepė pa
likti atneštą komisijos praneši
mą, o dėl nutartų klausimų pa
ra švti atskiras nuomones.

Tuo tarpu prez dentas visus 7 
karo policininkus atidarė fcffo 
teismui, kuris 
ti į kalėjimą 
dime.

Prezidentas
iai (.crozon Agrava už atliktą 
dideli darbą ir prašė baigti p»- 
neš ina, kuriame būtu išdėsiirti 
faktai trip, kaip jf prezidenluį 
pasakiusi ir kad vėliau būtuj£- 
dė<tytos kitokios komisijos iįf- 
riu nuomonės.

Ne tik filipiniečiai, bet visas 
pasaulis labai atidžiai seks tolr 
mesnę Aquino bylos ei^ą.

2000 ALDERMANŲ, DRAUGŲ PAGERBĖ 
SENATORIŲ FRANK SAVICKĄ

Tris sales pripildė senatoriaus. įpięsto pareigūnai, 
L ‘ T pagerbė veiklų lietuvi L. B - " • - t , 5 • r x *“ ' * L • * ’ (

iCHICAGA III. — Rirmadie- AVęhh. ir visa eilė kitų, pa re: gū
nių vakarą 2,000.miesto, paręi* rių. . . C.^_' ■ '
gūnų, draugų ir artimųjų'pirma-f' Salese' buvo'maišyta publika, 
dčenio vakare pagerbė' ' sen.
Frank Savicką. • /•-

Savickas yra Illinois valstijos 
demokratų senatorius, kuris val
do lilinois seimo darbo komisi
ją. tJis/paruošia visjis'-darbtf rei
kalus ruošiančius Įstatymo kai? 
nas./

- rraeitą matą Amenkc 
o suimti 42,000 girtuokliai

$.VI£THAR^

kus apie kariuomenės vadus- 
Vieni liudijo, kad gen. Fabian 
Ver, kariuomenės štabo virši
ninkas įsakęs karo policijai na
šauti Aquino, bet ne venas hūr 
dininkas negirdėjo gen. Ver įsa
kanti nušauti Aųuino. Tą pati 
gali pasakyti ir apie Galrnano 
suėmimą ir jo nušovimą. Cora
zon Agraxan. dirbusi teisme ip 
sulaukusi 69 metų,nesutiko kal
tinti gen. Ver, nes nebuvo įsa
kymu gi rciėj usių 1 iūdin inkų; 
Vienas komisijos narys užsispy
rė apkaltinti gen. Ver, o pirmiA 
ninkė Agrava nenorėjo to da-

PADĖTI Į KALĖJIMĄ
Komisija Aquino mirčiai ištirti nesutaria 

dėl kitų nusikaltėlių
MANILA, Filipino;. — Filipp 

nu saių prezidentas vakar įsakė 
suimti visus 7 karo policininkus, 
lydėjusius Benigno Aquino, iš 
Alaskos į Manilą ir Manilas di
džiame aerodrome nušovusius 
grįžusį politiką Benigno Aqui
no ir suimtą filipinietį Rolando 
Galman. ->

— Dikt&fOiieus Marcos opo
zicija tvitbra, tiktai Marcos ga- 
1 padėti įsigalėti kt.munistawa 
F’lipiiru salose Dabartinės opG- 

i nėra komuxu-

Įį i
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UfTUVIUI DARBININKUInuvui

iš ofiso

PARAŠIUTAS

IŠ BARZDOS PAŽINO

Antanas Dėdė

zmo’o,

niekus nusne-
Daktarai turi

-^Aš jaučia, kad aš turiu Ra
ikyti jums teisybę. Jūsų padė- 
s nekokia. Ką jūs norėtumėt 

jo, matyti?—kalbėjo gydytojas- 
Tų ! J-Kitą. gydytoją .

^judėjai, kad vienas lakūųaš 
iššokės- iš- lėktuvo nukrito šimtą

* ’’*■ •" ’ A - ” * \ *'

metru iPŠrasJutui • neatsidarius,

na jėgų'jaunatve. Ir žmogus pa
milo senatvę :r jos daugiau ne 
bijoj^:';-./\;
■APągaJ Kjėvgs “Rytų pasakos” 
' -v* > J s £ Ityįį StuSgiskis

Pasikalbėjimas
Maiklo X2 
su Tėvu f?*

A a. Jonu 
i sesutė? 
sutikę J on

vemsi šeimininkė.
— Iš tikrųjų — atsiminė La 

Fontaine. — aš gi pats buvau 
io laidotuvėse...

>— Dar' šalčio nėra,. — atsakė 
Maikis.

— Tąu nęre ,tu jaunas, bet 
mane jis jau kelis kartus nu* 
krėtė .

— Šalčio dar nebuvo, tai kas 
bus kai ateis tikras šaltis?

— Ąr -jįg atėjo. ar dar tik ateis, 
bei jeigu mane nukrėtė, tai reiš
kia, kad jau atėjo.

. — Tu tųsęi susirūpinti savo 
sveikąją. Tave gal: pakrėsti 
temperatūra ,o ne šaltis. Jeigu 
pas tave pakyla temperatūra, o 
Jauke šalta, tai nukrečia. Turė
tum eiti pas daktarą, kad pati-. 
krintu, ar kartais neturi virusu.

— Virusąj pas ma'iie negali 
būti. Jeigu jas juos turėčiau, tai 
mane visą, ki^ju. . . ..

-— Aįan atrodo, kad dabar ir 
daktarą būtų sunku surasti. 
Vienas lenkas nušovė vieną len 

■ ką daktarą, tai' kili trys lenkai 
daktarai dabar slapstosi.

i— Tai ko jiems’sjapstytis? - . 
;• — Matai, tas daktaras -rengė-. 
si to lenko žmoną pagydyti. Ji. 
turėjo vėžį. Daktaras tvirtino,; 
kad operacija jai padės. Vyras 
-patikėjo. Bet daktaras, matyt; 
nepataikė. Norėjo nupjauti vė- 
'žtui galvą, bet matyt, neatlaį-

U2UOMARŠA

La Fontaine buvo žinomas 
užuomarša- Syki jis išsirengė 
aplankyti savo seną draugą r 
nuvykęs pasibeldė į duris.

— Tas žmogus jau miręs ir 
palaidotas — atsakė duris pra-

taąiJ maloni, kaip 
gū^ąn....

Apkabinusi jo kaklą ii karatai 
ji hiioiuodąm-i. kąlbejb grakšti 

. tųoteriškė bą ja dera
— Imk jį žmogau, kaip savo 

nuosavybę ir gerk laimėk salti-. 
kiek t k trokšta tave širdis’

Ir pr’.ąmė ją žmogus. Dieną r 
Pėkti skewkt v jis jos prašau 
goję.. Ir buvo jie linksmi, fca.ip 
dangaus dievai, švento vyno 
prisigėrę.

Užmiršę žmogus savo sun
kius ir skaudžius pergyvenimus f 
užmiršo, kad yra stipri jaunat- 
yė.po kuries seka silpna senat
vė; užmiršo, kad yra audra ir 
pavasario dienos, kad yra tylus 
ūkanotas ruduo, kad yra žmo- 

' pės... Čia jisai surado, ko taip 
ilgai ieškojo: ir verdančius jaus 
mus. ir siaučiančią audrą, ir lai
mę, ir malonią ramybę... Suži
nojo žmogus, jog mažai reikią, 
kad jis būtų laimingas... Ir kai 
kelio i amžiną jaunatvę nesu
rado, tai ■ suprato . žmogus, kad 
rami, išminties'kupina senatvė

— Vėžį reikia visą išplauti. 
Jeigu dalis jo lieka, tai operu
oja skaitosi — nepavykusi, — 
pertraukė Maikis.

— Gal jis galvą ir nupjovė, 
bet uodegą paliko. O, taip tu 
sakai, jei dalis palieka, tai blo
gai. Vėžys likęs be galvos, pra
dėjo durnavpji. Jis tai mote
riškė keršijo... Daktaras ope
raciją padarė, bet moteriškė vis 
lėlto mirė. į

Lenkas savo žmoną palaido
jo, bet policijai pasakė, kad bu
vo neramus. Kai pradėdavo gal
voti, ką tas padarė, lai ramybės 
neturėjo. Iš anksto paėmė pini
gus, o vėliau dar žmoną nužu
dė. Pasirodo, kad operavo nė 
vienas. Jam padėjo kili trys 
daktarai. Juo daugiau žmoną 
rvra$ galvojo. *to‘ jam neramiau

Tokia yra senatvės galybe: ji' 
nugali net tą. kurio niekas niū 
galėti nepajėgia. Jei teki žmo 
gų senatvė .pdaro silpnu, tai kas 
būsiu aš, kai pasensiu- Ką ge 
ro aš gausiu, jei net viso pasau
lio vargus nugalėsiu, betnenu- 
galėsiu senatvės,: kuri . plaukus 
baltina, pakerta į žmogaus jėgas 
ir naverčia ji, silpnu neišmanė 
liu, kokis yra mažas vaikės...

Kol aš gyvenam kaip vis: žmc-’ 
nės gyvena, kol? piano .širdis;- 
troško, aš buvau laimingas iu 
mano gyvenimas buvo ramus Ąa; 
šins žvaigždė tarp kitų tūkstan
čių žvaigždžių. Bei kai-pamėgi
nau amžiną - jaunatvę suraėi m 
niekad nemirti (to .ir gali/grau - 
siam žmogui neleista norėti R 
nįttiminimas .-disuko sau lizdą 
mano širdyje rir sielvartas aps; 
sigvveno mano šlėioje ...

Kas aš esu. kad* išdrįsau am-' 
žinos jaunatvės, amžino gyveni.-' 
mo panorėti? .' . •' ' ’

Esu menka d nikelė. - dangaus 
atmata ir žemės" mėšlas!.., ■ j :

nojo, kad daktaras neturi teisės 
jo žmonos užmušti ir dar tūk
stantį dolerių pa:m±i?- Taip nė
ra. 0 ko kiti gydytojai bėga? 
Jie bijo lenko, kad ir jis nepa
lauktų išeinančių

— Tai—, Tėve, 
kėjąi Taip nėra, 
didesnes teisęs.

— Jie turi žmonos vyrui pa 
sakvti.

Vagoje sėdj barzdotas vyras( 
Priešais ji moteris su mąža.- mer-' 
įgyte; Mergytė aklų, nuo vyrų 
barzdos nęatitią.ukia.

•- Ar mane pažįsti mažyte, 
"klausia barzdyla. ■

'•— Nė. aš nepažįstu pono, bet 
aš'dabar žtrfaii; ka tamsta vai- 
gei\pietums.'- \ .

— Miklus ir grakštus tavo 
jaunas kūnas. Jis kaip lelijos 
žiedas, kaip laukinė gėlė, kaipi 
sudžiausiąs medt|s, ir aistriį 
gimdo... Bet ar galvoai apie tai; 
kad prasli liks metai j ir ^sudribsi 
tave vikrusis kminax, nuvys tai-; 
ro skaistusis, veidas, - kuris daį 
bar džiugina mano akis.’ Praras', 

^miklumą tavo kojos,, o akys .tą-; 
rvo įdubs r bus kajp^apbiniauku^

diena. Ar 'pagalvojai, k»į 
:.-rdeis sauki senatvė...

įSaiye skersai okeaną vienoje
4. J ’ ’ ■ l " 1 K • < s

kadtitėje.-plaukia -du keleiviai, 
ąbiidu' nemėgstą kalbėti.. Audra 
kelintą 'parą laivą kone per gal- 

verčia, šeštąją dieną vienas
—Pagaliau giedra,

-g- Antrasis: — O kas
•ne?- • i •

Lietuvi, tu vargše darbininke, 
Pažink pats save, kad tu varge esi, 
Verki tu nerasdamas teisybės,
Pilvočius visus maitini. x
Jog niekas nemato tavęs kuo tu minti, 
Kai liūdesy j vergia suspausta širdis, 
Ar tu kai badauji ir ašaroms šauki — 
Nemato rankos paguodingos akys.
Vargo dienelės tau greit suskaitytos, 
Kaulai greit styrsta, greit nyksta jėga 
Ir, jei tu tylėsi, tai tie, kuriems dirbi 
Tave persekios visada.
Tat kol dar tu gyvas, tu neturi verkti, 
Bet savo teises pavogtąsias ieškoti, 
Neturi už save labiau nieko gerbti, 
Už būvį vargingą turi tu kovot!
Saulė mieloji ir tau užtekės,
Jei tversi vienybės galingas eiles, 
Skriaudėjų jungai prieš tave subiręs, 
Suieškojęs atsimsi tu savo teises!...

Brolau darbininke! Jei tu nuliūdai, 
Tai kreipkis Į draugą ar brolį — 
Vis tavo draugus darbininkus, 
Kitiems jog negaila tavęs iki šiolei.
i, Šalyj svetimoj mes išeiviai 
Mažai ką tegalime veikt, 
Nekenčia jog mūs’ svetimieji, 
Nors kai darbininkams atjausti mus reikt 
Jog streiko nelaimi jie niekuomet, 
Paliko be duonos dabar ir mumis —
Dėlto, kad vienybės ir meilės nėra, 

Vargai nukamuos mus suvis.
Nebūsim, daugiau mes tokiais kai lį^siolei, 
Neverti tu varguoli, sveikata laikyk,'^ 
Gyvensim vienybėj visi mes kai broliai 
Teisybę mes rasim, laimėsim nors sykf^^

’ -Į A -V

Matyk tu, varguoli, kiek tu mokėjai 
Į valdžią įvairias visur mkestis, 
Per daugel metelių jai prakaitą liejai, 
Bedarbėj tau užtrenkė valdžia duris!
Dabar tik paguoda tau liko vien verkt, 
Bet tų įsigyk apšvietos, - ' ■ - 7
Mėgink iš tamsybių akis tu ’atmerkt- J ' 
Ir renkis kelionėn artyn Lietuvos!
Oi skaudą man širdį bematant draugus, 
Kuriems duonos kąsnio pavydi kiti, 
Bet mes, nors iš bado čia mirtum visi, 
Mūs’ nieks neatjaustų — čia mes svetimi!
Tik vienas Aukščiausis vis mato mumis , 
Ir ašaras mūsų ir mūsų vargus, 
Jis mato koks mūsų šalyj šioj būvis,
Jis mato žiauriuosius žvėris — skriaudikus.
Tu, motin tėvyne, gelbėk mus, /
Ištieski mums dešinę — šaukiam-tavęs, J

Skriaudžia svetimi tavo vaikus; 
Pavergę jų darbo teises!...

Taip beieskcxiamas " amžinoA 
•jaunatvės, žmpgūs sutiko jauną,; 
grakščią moteriškę. • 7 
* — Tavo kūnas, žmogau. —į 

prabilo moteriškė. — poilsio rei
kalauja. Užeik į mano namus. 
Aš nuplausiu kūną, kvepalais, jį 
ištepsiu. Ras tavo lūpos ir šir
dis ramybę, kuri patenkins taJ 
vo sielą. Užeik, žmogau... r

O kai žmogus irzėjo i jos ira^ 
mih. ji pasodino jį. nuprausė jo 
kūną ištepė brar.giau^-as 'kve
palai pastatė prieš jį saldžiau
sius vaisius ir garažiausnis vy* 
nns. o pati giežiausiais drabu
žiais pasipuošusi šoko batraiik- 
liausius šokius, kokniS-ttlk “bar kai-p saldžięūsios

Aš m.M.ui žmogų tiek silpną J 
kiek yra silpnas vos užgimęs kū 1 
dikię.

Kurgi dingojo stiprumas?
Aš matau žmogų, kurio gal 

vojjmas šlubuoja.
Kurgi dingo jo gudrumas?
Aš matau žmogų, kuris nebe- : 

valdo tinkamai liei koiu. nei 
rankų. h

Kurgi d’pgcrjo vikrumas?
Žmogus buvo stiprus, kaip; 

dramblys, bet metai nusilpnino k 
io kūną. Jo galva paseno, jo j u-.. 
dnimas dinge. Dienos, kurios? 
slenka. ka:p Nemuno upės ban
gos, pakirto, jo kūno ir dvasios 
jėgas, sunaikino jo sveikatą. Ir 
veltui įis, kaip.nęiąžas.-- vaikas/ 
ęina ten, kur kiti veda.

4 - Tai jie negali? —
ptiriftLue Maikis.

4- Kas ten gydymas. . jeigu 
moteriukė

— kitas dsilArkaF, , Dauta
rai xnotartfief pag>dvti.
** I“*

ji būtu buvusi
fi • kad daktaru

ncaUikamingaii už operacijom
- '/’.z'

»— O tu tyi5b^ kad teikis* 
pisira&ė? Jis ži-

• Moten rus ypač patinka to
kie pamokslai, kurie tinka pri 
taikinti savo vyrų būdui.

• Prieš rafinuotą moterį vy’- 
ras turi lik vieną efektingą gin
klą, taj saw skrybėlę, kurią pa- 
bėgdgjUftas gali pasiunti.

Mano draugus apsivedė 
ufcraiM<>deniSk<ii : jis enw savo 
kėliu o jo ė«nna samdo detek
tyvą susekti, kas yra jo kelias.

Lteg&ndo ir k iff T daktarai J ’ ---- ----- ---------
įaiiiojg . FffiNA BĖDA KfeOA

Jonuką* įsigijo sesytę. Kai- 
klaiKB^r — 

karp patinka 
r— Nieko sau. — 

kas. — Bcf mums trūksta 
reikalingesnių dalykų.

•nę^musel
• TU niekis. Aš pats kai ąp' 
si vedžiau/iškritau iš septintu 
dangaus, dr štu^— tebesu gyvas

moka šokli, audrinda- 
mos vyro j aušinta ir kviesi! a- 
mos jo kūną Laimas prąbapgcn■- 
Bet žmogaus veidas nęnušvito.i 
įs L jvo liūdnas ir niūrus, kaip 
ūkanota diena, kaip šalnos pa
kasias žiedas.

Ir klu.it -e jį molei
— Žmogcu. kokios sunkios! 

Taintys niaukia tavo veidą? Ko 
liūdi tavo širdis? Ar nęmalo- 
niai kvepia mano kvepalai, ar 
vaisiai mano negardus, ar tavo 
lūpoms nesaldus mano vynas? 
Ar gal mano kūnas tau uęgiaks- 
lU>, ma-K> šokiai tau pepatipka, 
ar akys mano negilios, negra
žios ir nelinksmiua tavo širdies "i 
Pasakyk man atvirai, žmogau 
Aš pasikviesiu savo draugę, ii 
ielink-mii'a tave toji, kuri bu 
tau maloniausia..

— Ką jis gali jam pasakyti, 
jeigu jįs nebegyvas?

— Tu pateksi bėdon, jei taip 
gydysi. ■

— Man viskas pradeda mai
šytis. bet man atrodo, kad mi
rusios vyras buvo, teisus. Gydy
tojas neturi teisės moteriškės 
nužudyti.

— Ji^ bandė ją pagydyti.
— Jfe ją šr $ugy^įė,.* bet šitoks 

lenkų gydytojas ją nugydė. Aš 
nesuprantu, kas čia daręsi, už
tat eiva į Čiurlionio galeriją ge-; 
rų paveikslų pasižiūrėti. Ten, j 
Aląiki., iš negyvos motera pada- j 
ro gyvą. Jeigu teptukas geras j 
ir ranka, tai ju pieštos raoterys 
kaip gyves. Kaltais gražesnės 
už gyvas-

Zmogur. tūkstančius me- jade 
tu begyvenamas šioje žemėje, 
daug ko nt ujo išrado ir daug ko 
naujo išmoko. Bet prie vieno, 
dalyku i s niekaip ųegali pri 
pra>ti, būtent prie mirties. |vai-_ 
rio- .v'.igijc* perš.i amžiną gv- 
ve<’’’”ą po mirties. Vaizduoja- 
\ isok attsius pomirtinio gyveni 
mo prabangus. Bet tai žmogaus 
nevilioja, jis negali savęs pri
verst: -u džiaugsmu įnirtį pasi
tikti.

ti bajadera, abiem rankom ap-jį, 
kabino jo kaklą ir, visu savd - 
karštu kūnu .prie jo prisiglau
dusi, jam atsakė:

— Ką aš paisau., žmogau, kas, , 
bus-rytoj. Kol dar jauna, aš ieš
kau laimės, ir mano kūnas trokš 
ta tavo glamonėjimų, kaip ikaio 
tusi žemė rytmetinės' rasos, in ■ 
molio lūpoą geidžia tąvo lūpųJ* 
A?, laiminga, .žmogau, kad Žtąn>' . 
3ten..ęsu jauna ir gyvenu, kad 
galįu. Imti tai,’ ką' jis turi ge- - 
riaųsių. Mažą j bitutė, žmogau^: 
nutupia ant pražydusios gėlės, j 
ztedę ir čiulpia saldūmą,negal-:; 
vpdaina, nesielvartaudama, kad'; 
k^atr yra .^itąs' vžiedas,’ ^ųrio a 
stįltys saldesnes ir kvapesnės’.y 
0 kai iščiulpia iš žiedo visas sūl-- 
tys, tai-ramiai pasikelia ir Jinks-1: 
trial skrenda; toliau, naujų -gė-p 
įių, naujų jžiedų . ieškoti. Taipį- 
5r aš- Mano gyvenimą
Žalius lankos, "kvepiantis žieiler': 
'že; kai aš-Iščiulpsiu iš jo. sūltk's; . 
-linkslna. be sielvarto, apleisiu į 
jį, žinodama, kad nebeliko. tetų ‘ 
daugiau nieko, ir aš viską >paė- 
xnfa4i iš io. kas buvo mąnoį, ka 
tik paimti galėrati. Žmogau,' štai ' 
tave laukia jaunąs kūpąs! Kaip 
gaidžiai kvepia.. Sodžiau, ne
gu praskleista pievų gėlė. Pa
klausyk, kaip tvaksi mano Sr-i > 
dis! Palytėk mane .ir tu pajusi^ 
kaip verda mano karštas j k cap
ias.- Aš laukiu tavo glamonėji;! 
mu. tavo saldžių bučkių.' Sakyk, 
žmogau, ar esi kur metęs' gra; 
žės-nĮ kūną... Ar esi sutikęs kur 
kita mtitei'škę, kuriai tu būtu-, 
mei tiek trokštamas, kaip man?

Niekur nesu matęs tokio 
kūno, kaip tavo. Geidžiu 

laimės.

tmW-V'''"’- G
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NAPOLEONAS TILŽĖJE

NAPOLEONO PARODA KAUNE
Istoriniai dokumentai
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fai UODAS MIKŽYS, 
60 metą tfudijavęe, kaip, ’

5 PRAEITIES ŪKANŲ

yra susimaisę s 
tas didžiosios armijos if jos įs
tabaus ’vado ątriiimmaĮ, kuris 
nuostabiu būdu išlikt gyvas 
liaudies tradicijose/kaip tik su
daro neišskiramūš , ryšius tarp 
Lietuvos ir Pranęūzifos”.

Dar įdomias kalbės'pasakė lie
tuvių-prancūzų drau^jos pirmi 
birikas pref. Rofr.ėri 
čiai iš 'Prancūzijos,.;
nuoširdumu Lietuj 

sus sudomino. ■•Z-S

vaizduoja anų. laikų- ILjėtęyą-9U 
jos trobesiais, ; žo^ė^ir tjų 
drabužiais, čia pamątpifįęriiėšą- 
vo krašto anų- laįkiį Adęt^r-Ma
rijampolę, Kruonį,. Mykckški. 
Malėtus. Kuktiškes.'-.Matome-^ 
ir Vilnių su Napoleono?arini ją.'

•me Napoleonas bu 
atikus Lietuvos ge-

> VTENBO EMQ6AUS GYyKNIMAĄ Afrtano RflEc apnl? 
Fio«o AdomalŠo —Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mum 

tiks? to laikotarpio bultiea Kt< 
matfaia. Ta 306 puslapi!] fatyr

. Kaip mat^ 
vę labai pal 
rdvetšenieji mūšų žmonės ne 
cižrizinę apie' Napoleono žy

... Nagi žinai, skystam mėšlui 
nedaug lytaus reikią (sakoma 
apie; grėįt ūžsi gaus antį žrrio-

Str. 7. Vilniaus^-mieste .;bųs gų)-.v' . <p-'( ,

•kevĮeĮėnėį,-;J.;. Vįlūtis, ; Jonas

— Chicag'os mokytoju 
ba posėdžiavo pustrečios 
dos. Tarėsi apie 
kuoti.

S t’SI VIENI3IMAS LIETE VU- ĄŠIERIKOJE
jra. seniausia, -.didžiausia -betarsų friternaUni
ooganiiacjjiU--lietuviais' .ištūdįiši per 9T metas.

SLA — atlieka kurie toes

kasikį' skyriaus nariai. .. ■
Susirinkimą atidarė ir jį pra- 

yėdė.skyriaus vyr. vicep. Z. Juš 
kevičienė, sekretoriavo Ig. And- ■m* č r. *. .
rašiūnąs.--Centro valdybos vicep. 
Al. -Pužauskas padarė gana pla
tų - pranešimą apie centro val
dyboj veiklų ir t Sąjungos rih- 
klmus, ;. Pasakė,; ka d renkant 
naujus vadovaujamus organus 
yraribūtiųą rinkti: atskirai, .pa
gal ^vietoves. Pav. Los Angeles 
yra galimybė sūdąry 
Valdyba, Flaridoje -
teismą? .Kontrolės komisiją ga- 
lėtų-sųdarvti Chicagos žurnalis
tai ir, pasiūlė'sudaryti karidida- 
tų.-sąta^ą. Jo siūlymui pritarta 
įm-padarytas -raštiškas kandida
tų pasiūfijimas. .-Į LŽS Kontro
lės'-komisiją y ra. pasiūlyti ir >u- 
'iikto'kžn^datiipti šie. asmenys:

L *v-- t-r ' V>.

racijai bus pąVesta rūpintis 
hiiesto turtais, friflūrėti labda
res įstaiga ir vAęfovatfti muni
cipalinei policijai.

Str. 8. Vilniuje bus sudaryta 
tautine gvardija, ?ustde<ianti iš 
dviejų Vat%lionų. Kiekvienas ba 
talion^s buš sudarytas iš šešių 
(gal būs, i$ dešimties — tekstas

mūšių, jo žygio per,Liętųyų.vaiz 
du, jo armijos ■untiprinąs; F®^‘r 
lus, medalius. ir kt.’ Matome ai-. 
vaizduotą NapoleorioaltaijdS-peT-- 
sikėlimą per NįCTiuną: Tai ,atli-- 
ko pagarsėjęs ' dkiiinįnkąsyAl-,' 
brechtas Adamaš.r 'kuris -kartų; 
su Napoleonu bu vo ,taivykęsfj>er^ 
Lietuvą
mums skyrius;,kuriyŽMtfe^r^ž' 
Napoleono žygis, -
žygį vaizduoja netn^ę-;

vaic.y- 
valau 

alimvbe štrei (Tęsinys)

Ką jau ir bekalbėti, apie tą 
entuziazmą, su kuriuo jaunuo- 
liai stojo į eiles lietuviškų pul
ku, paskubomis -sudarytų jūsų 
žemėje.

nuotai-1 
laiku neužtęstas.

ikiiia

Str. 1. Steigiama provizorine, 
Lietu vos vyriausybė,' pridaryta 
•š penkių narių ir iš vi epo gene
ralinio sekretoriaus.

Str, 2. Provizorinės Lietuvos 
vyriavfybės komisijai bus pą- 
vesta administruoti, finansus 
(vienas žodis neišskaitomas), or
ganizuoti krašto kariuomenę, įsr 
teigti tautinę gvardiją-tir žan
darmeriją. .. . .z-.

Str. 3. Prie provizorines Lie
tuvos vyriausybės komisijos bus 
imperinis komisarais.

Str. 4. Kiekvieną Vilniaus, 
Gardino, Minsko ir Baltstogės 
pravinciją administruos trijų na 
-rių komisija, pirinįninkąūjant 
vieno intendanto. . .

Str, 5. Toms ądminįštrači- 
Ši paroda itin įdomi ir gausi, nėms komisijoms vadovaus pro- 

Ji pateikia mums jssąmiįjŠapp-y vizoidriės' LtėtuVos vyriausybės 
leono laikų vaizdų; pasažo labai' komisija.
daug apie patį Naboleoijo :t'roę- ( Štr.,.6. Administruoti kiekyje-; 
nį ir jo žygius,-, jos turtingumą ną apskriti bus p'ayesta pąpre- 
lahai papildė iš Prancūzijos at-. fekjjui.’ ',
vežti Napcdęonb laikmeti vąiz-- 
duoją paveikslai, dokumentai^ 
įvairūs daktai: Parodą sųškirs-.
tyta i 13 skyrių- Pirmame., sky-į 
riuj matome labai daug Napo
leono portretų.' Kitiicšė skyriuos

Visa tai labai Įdomi* mumsZ tie- sienas- Bu 
tuviams. mistro padėjėjai ir 12 narių mu

Parodą otstebėdami- sužiupti nifipaliuė tajyba- Tai admir.ist 
me, kad vyskupas A. Giedraitis 
'.šleido atsišaukimą, kuriuo into.: 
nės raginami klausyti Napolėo- 
no įsakymų, šis atsišaukimas 
surašytais l’etuviškai.

Bene įdomiausias šioje paro
doje dalykas — tai ligi',šioLdar 
niekur nepa-kelbtas dokumen
tas, kuriuo 1812 m. VII- 1 d. Na 
poleonas nustatė Lietuvos Y-alS/. 
tybės provizorinės vyriausyijęs 
pradus, čia pateiksime 'šį- dti-! 
kumentą ištisai. \ .

1812 m. liepos i U
N r. 1.036

Iš Vilniaus išsiųsta
1812 m. liepos 7 d. Į

DEKRETAS ?-

laimėjisrii >į’ smūgiai nėša gy- 
.vybės/& tažmės Iltinius. Kaip 
dažnai vakar prakimėjusis šian 
diė Žengia priekin ir šviesion 
ąteŪin. jr £ tikrųjų, ar verta 
gailėtis, prąęįtiės gerų progų? 
Vergiau stiprinti ir ugdyti tai, 
ką turime šiandien. J..a.

didįjį pasaulio genijų su pa'gar: 
ba ir niefile.' Daug turime ir Safe- 
tfu bei Hfiudies pasakojimų apie 
-$apbietaot -. 'laikmetį, kur taip 
pat atąjiiBdį pagarba, dėkingu
mas ir užhpjauta tam didžia
jam tautų įaisvintbjui.

Ir kpžin ... Sunknu pasakyti, 
kokia dabar būtų buvusi Lietu
va, jei nebūtu sugniii^usi Nėpč- 
leono -gaJ^bęl.... Atsakyti neį- 
■/tfaponia. Tautų kūrimosi, tau
tų kovų keliąs yra taip vingiuo- 
tris er klaidūs; kad į visą tai ga
liatsakyti tik gyvenamoji dįe-

£LA — išmokėję -<&ugjaą Wp ASL
"./< C-'Capdraudij •šavD•,.tfaža^n«>,>^
SLA.—. apdraudžia'' pfgįausidūfis kataonsla.? SĮiA' neieško ąo~zz_-

'patirpauĮrbit
-^s'.^kvieDas'Jietay’~ ~~

• A■ Šįavieaijiriė1 ąps
__A-—apdraudžia if: Ta
.įL Aarri )

For constipation relief tomorrow 
j reach forEX-LAXtonight •

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 Wonderi’

2759 W. 71st St, Chicago, ID»
BriPESTINGAT ’.IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

DUXyNAl • KOSMETIKOS REIKMENYS .

Chicagos žurnalistų $ 
į atstovus | ALTos kongresą

Buvo- metas, kada Chicagos siliko Sąjungoje. Gaila,, kad 
žnrbatistų sktiius vystė tikrąi’

genėtiną. -Aiprių veikią, ren
gė išvyrąs, vakarones, parodas; 
(r surengė bei pravedė spaudos 
(larbuolcų: kur.-us. Betgi pastą- 
TUOŠius kėlų metus nerodė ini- 
ciątyVos Tam yra rimtų prie
žasčių Pati svarbiausia tūnuji- 
mo. prięžniųis yra centro valdy
bos rezidavimas Gicagoje. Šie- tarpusavio 
lįant žvengti veiklos dirbliavi 
iro. svarbiausia taipusąvio trim• ir anksčiau, 
lies, teko užleisti . pirmenybę karones. daryti 
c.1 valdybai.'
V Dabar, LŽ.» -Sąjungos naujų 
vądoyaujamu organų rinkimas 
paskatino skyrių stotis ir veik
ti. Nęčenka ne abejoti, kad Chi- 
eagčB skyiĮiib, kaip anksčiąuj k 
veikęs veiks to ateityje, šiltai 
liudiję, teigiamos , gyvastingu-> 
tao apreiškos. Jau tapo sušauk-, 
fas'ir-Vyko, škyriąits narių susi- 
rįiikimas š.t m spalio mėn. 13 
ds Balto patalpoje. Pirmieji. i 
silsiHnkimą atėjo du aktyvūs 
spaudus' idarbuotojai ir padavė 
pąrieiąkijrius įstoj-i į LŽ. 'Bąjun- 
gą'.ptfagkSk nius priėmė c. v. vi- 
cępifriųninkis. Kas reiškia, kad 
Sąjunga augą ir ,teauga! Gimi| 
maę ir augimas visada visus teįj 
gfąttiM nuteikia: pasidžiaugė

į • traukti iš pirmu.inko psreigų, 
Daugumos nndtnone, įsitikini

mas yra toks: jei LŽ. Sąįuugai 
siekia apjungti politiniu pažiu-Į 
ių. įsitikinimų spaudas darbiio-f 
tojus, kiikraščių atstovui, tai. 
.Sąjungos vadovybė, vpač pirmi-; 
įlinkai privalėtų laikytis išeivi
uos daugumos politinio nuristi-; 
tymo okupanto atžvilgiu, — su1 
iuo nesandėriairti, neribčiu-! 
lįiuti. -Na, o partiržo politinio 
pasiskirstymo požiūriu.- Bziėtu-r 
ves laisvinimo uždavinį ir tau-1 
lič io išlik-mę uždavinius statyti 
aukščiau partinio pirlitinio inte- ■ 
reiso- Susirinkime, buvo trumpai 
pa.-Asakyta ir apie esaino Sąjun-į 
gos1 pinnįninko vedama politinėj 
! nija. iur. padarytas priekaiš
tas, dėl jo įsėdimo į LB-nės “ve
žimėlį...”

Visi susirinkimo dalyviai pasi
sakė rž skvrians vc’klos gyvini-1 
ma. Skvriaus vyk. vicep., Z. j 
Juškev’č'enė pasižadėjo nedel
siant saukti valdybos po»ėti, ir 
tartis, planuoti ateities veiklą. ■ 
Pasakė., kad pirmiausia teksią! 
raukti visuotinas nariu susirin
kimas ir rinkti naują valdybą.

tnm. frfytoK* p 
le Mm rnli Ir vMai 
tmdjoi m«tali. Ki

ica į Kaip matoma, skyriaus susi 
rinkimas buvo darbingas, pozi 
tyvios, konstruktyvos 
kos, be to, 
Dalyviai akii'stė-i namo 
nuotaika veikti.

nį, šiam 
ma. Išnikti delegato 
kongresą, atstovauti 
žurnalistu skyriui: Z 
čįhė ir J. Kapačinska?

Jonas Juška pasakė, kad L.Ž. 
S-gos liudijimas galioja ir Eu-j 
ropoj. šitai jis yra pats patyręs, j 
Pasakė, kad būdamas Ispanijoje, 
Madride jis’ pateko į bulių rung 
tinęs tik su LŽ. sąjungos liudi- 

centro. jimn, kuri parodęs gavo gero] 
garbės Į matomumo vietą tik už §4., ne

žiūrint, kad kasa buvo uždary
ta ir riet brangiausi bilietai po 
trisdešimt dolerių : išparduoti...

Klausimų-sumnyinų metu bu
vo užsiminta, pasakyta, ir Są
jungos pirmininko politinės 
orientacijos, laikysenos reikalu. 
Pareikštas nepasitenkinimas dėl 
buvusio,/ a a. J. Kuprinio vyki
mo į okupuotą Lietuvą. Nuo- 
monėAtokia-,.> jei. ji.s, kaip profe- 
'siona&s raiškrriitdcąs plėnavo va 
.ži'ųoti.'į' ok: Lretinrą,-ytai ’ jąm iš 
viso nereikėto ' kandidatuoti į 

irJv -Lfc. Sąjungos <vadovybę, -arba 
io y-vėi.iąų,. apsisprendus vykti, pri- 
ą- | yaiėjo; pirma • rezignuoti, Išpasi-

nurodė kanadiškių iš Sąjungos 
išstojimo priežasties. Z. J. Ap
gailestavo faktą, kad išeivijos 
griežtas pelitinis pasiskirstymas 
paveikė ir žurnalistus, ko netu 
reo būti. Jo nuomonė, kad žili
nai istai, spaudos darbuotojai, ne 
žiūrint jų skirtingų politinių įs:- 
tikinimų, neprivalėtų nutraukti 

yšio.Pa;arė Chica
gos žurnalistų skyriui, kaip kad 

rengti žurnalistų va- 
.įsirinkimus ir 

principiniai aptarti spaudoje 
t inusius straipsnius, radio pra- 

. nešimus, tikslu įnešti daugiau 
aiškumo į išeivijos sprendžia-

| mas problemas. Aiškiai pasisa
kė už žurnalistų tarpusavio dia
logą. Jc šio pasisakymo nė vie i 
nas nepaneigė, kas reiškia pri { 

. tarimą.
Al- Pužauskas, piranešimą bai

gęs, oficialiai atsistatydino iš į 
skyria’Us pirmininko pareigu. Jo 
motyvuotas pareiškimas buvo 
priimtas, užprotokoluoti 
centavo, kad skyriuje pa

Ig. Andrašiūnui pasiūti 
1 ti auką ALTai Ir siųsti atstovus j 
Ig^ongresą, įvykstantį š. m. spa- 
Jfco mėn. 27-28 dienomis Chica- 
rgojė, jo siūlymas buvo vienbal- 

gątfjū, narių įstojimp ir suriria^riąi priimtas. Nutarta dėti svei- 
' kinimas į ALTos kongreso leidi-, 

reikalui paskirta $40 su- 
į ALTos 
Chicagos 
J uškevi-
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Amerikos Lietuvių Taryba - ALTas
Nacinė Vokietija ir komunistinė Rusija — Sovie 

tų Sąjunga, pagal taip vadinamą, Ribbentropo-Molotovo 
1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. sutartis, nutarė j 

pasidalinti rytų Europos nepriklausomas valstybes. Re
miantis tuo susitarimu, 1940 m. birželio mėn. Sovietų- 
S-ga.. brutalia karinė jėga'okupavo tris nepriklausomas, 
neutralias Pabaltijo valstybes: Lietuvą,, Latviją ir'

nepr
ir Lietuva vėl bus laisva. Tai atsitiks gal greičiau, negu;

kovos vadovavime.
Jaltos susitarime 1345 m. vasario 11 d. Pabaltijo

Ir betarpiškai įteikti Val*tybė> depar-

Štate departamente buvo užtikrinta, kad JAV nu- 
sistaty-Hias ląętuvps ątžvjl^iu -nėra pasikeitęs. Laikinai 
fietiiyių ir Kitų Pabaltiečių civilių ir karo belaisvių išda-1 
virtias ’-gėrietajus buvo sustabdytas, bet galutinai nepa-. 
šaliūtąs. Toliau ALTos pirm. L. Simutis lašo:

“Šiais 1949 m. taip pat buvo būtinas reikalas ALT' 
4ar^li skubių žygių politinių pabėgėlių teisėms ginti:

rašoma teisingai, ne “tremtinių* A. PI.)... Vasario 
€ d. šiais opiais reikalais buvo įteiktas raštas Valstybės 
sekretoriui James Byrnes, į kurį jo vardu atsakė George 
L. Warren, pabėgėlių reikalams patarėjas”.

Raštas ilgokas, čią jo neatpasakosiu. Apie šį G. L. 
Warren raštą, ALTo^irm. L. šimutis taip sako:

“Aio Valstybės departamento atsakymo turinys dar 
labiau paskatino ALTą padaryti visiką, kas tuo metu 
buvo galima, pagelbėti tautiečius pabėgėlius, atsidūrus 

' sunkioje apdėtyje. Ne užteko memorandumų ir šiaip 
sutirašinėjimų, teko patiems vykti į Valstybės ir Karo 
departamentus ir gyvu žodžiu ginti šią bylą... tik po to. - 
kai Amerikos Lietuvių Taryba laiku ir efektingai pa-; 
darė intervenciją Baltuose Rūmuose atitinkamose val
džios tarnybose WaSingtone, lietuvių ir kitų pabėgėlių 
būklė Vakarų Vokietijoje (amerikiečių zonoje) pakrypo 
Į geresnę pusę. Buvo pašalinti pavojai priverstinai grįžti 
i bolševikų okupuotą tėvynę ir, be to^ pagerėjo ir gyve-

Stalinas reikalavo, kad Pabaltijo valstybės Sovietų S-gai- 
būtų pripažintos de jure. Bet tas jam nepasisekė. Bu
vo ir daugiau slaptų susitarimų. - • \ ’

Tame Jaltos susitarime, kur liečia karo belaisvius- 
:r civilius asmenis I str. sakoma: “Visi sovietų piliečiai,' 
šlaisvinti Jungtinių Valstybių karinių jėgų ir visi Jung

tinių Valstybių piliečiai, išlaisvntų sovietų karinių pa- 
‘ėgų. neatidėliėjanb btis atskirti mųo -jariešo karo BeĮąis-, 
rių ir iaiko^rni skyrium stovyklose ar 'susirinkimo .p?įk-' 
tuose, kol bus perduoti Sovietų 'ar Jungtinių Valstybių 
įtaigoms tų'Įstaigų, vietose sutariu ‘bųdu”. .. .

Nei' šiame, nei kitose tolimęsniutffie st£.r, jų yrą-TA, 
Tėra pasakyta, kokie asmenys yra laikomi sovietų pilie
čiais. Be abejo, šis Jaltos susitarimas, liečiąs išlaisvin
tus karo belaisvius ir civiliuš asmenis, buvo pasiųstas 
JAV ir Sovietų karo vadovybėms vykdyti.. Kai 'kurie 
aukštesnieji JAV kariuomenės vadai-ar j^ieių -komen
dantai nelabai -orientavosi dėl -pabalfečių' pi-l4et_yfe)ės’ ir 
pradžioje buvo atsitikimų, nors nedaug,-kad -embai Me
timai buvo patalpinti kartu su rusų pilieria-is stovyklese 
grąžinimui Į Sovietų S-gą. Taip pat :Hetęi^i \'karo . be
laisviai vokiečių kariuomenės uniformose, RstiiVių 
karo belaisvių Austrijoje, Saalfeldeno stovykloje buvo 
surinkta apie 700 vyrų ir buvo jau pradėta kas-savaitę 
sovietams išduoti po 50 vyrų. Tuo laiku ir visų Pabaltie
čių-civilių pabėgėlių padėtis buvo labai neaiški. ALTos 
pirmininkas Leonardas Šimutis apie tai rašo:' ' ?

‘‘(1945)-’ rugpjūčio mėn. didesnių rūpesčių pradėjo 
kelti Lietuvos tremtinių padėtis vakarų Europoje. JAV 
kaiys Povilas Baltis '(Baltinis), iš Vokietijos, dr., Pranas 
Padalskis .(Padalis), iš Prancūzijos ir kiti rašė; .kad 
tremtiniai gali būti grąžinti atgal Į bolševikų okupuotą; 
Lietuvą, kur jie būtų-labai skaudžiai nubausti ’ trėmi
mais Į Sibirą ir kitais žiauriais būdais—Jau turimos

Šitas niekuomi nepateisinamas niekšiškas ir bjau
rūs sovietų imperialistinis,' kolonijalistinis smurto žy
gis smarkiai sukrėtė ir sujaudino visus Jungtinių Ame-' 
rikos Valstybių patriotus lietuvius, ypač organizuotus. ' 
Kad nebūtų bereikalingo lietuvių patriotinių jėgų skal-' 
dymosi, bereikalingo blaškymosi, darbų dublikavimo ir: 
egoistinių, savanaudiškų lenktynių, kas greičiau nubėgs. 
Lietuvos laisvinimo reikalais į Washingtona, buvo apsi
spręsta ir nutarta iniciatorių, iš visų politinių, ideologų, 
religiniai ideologinių, šalpos ir kitų patriotinių organi
zacijų, kurioms rūpėjo Lietuvos nepriklausomybės at
statymas. sukurti vieną bendrą Lietuvai laisvinti orga
nizaciją federaliniais pagrindais, kad nei viena organi--. 
zacija nebūtų dominuojanti, viršijanti kitas organiza-

. ei jas. Darbas buvo sunkus, reikalaujantis daug kantry
bės ir takto. Vadovaujantis lietuvišku patriotizmu ir 
meile nepriklausomai Lietuvai, tokia organizacija 1940 
m. įkurta. Iš pradžių ji buvo pavadinta Lietuvai Gelbėti 
Taryba — LGT. Kiek vėliau, Įsijungus daugiau orga
nizacijų, 1941 m. šis vardas buvo pakeistas į Amerikos/ 
Lietuvių Tarybą, sutrumpintai — ALTas.

Dar ALTui (LGT) negalutinai susiformavus, tų 
pačių organizacijų bendrai jau buvo daromi žygiai Wa-,
shingtone. kad JAV-ės nepripažintų Lietuvos ir kitų Pa- žinios buvo papildytos gautais dr. Pądalski© ir E. Tu
naiti jo valstybių — Latvijos ir Estijos okupacijos, ku- rausko laiškais... Sutarta netrukus vykti i Washing-- 
rią neteisėtai, brutalia ir smurtu karine jėga įvykdė So- toną išdėstyti tuos reikalus JAV valdžios sluoksniams.

Manau, kad šitas ALTo žygis daugiausiai lietė 
baltiečių karo belaisvių išdavimą sovietams.

Apie 1948 metus ALTos -pirm. L. šimutis rašo: 
“Tren^tiiiių įkurdinimo atžvilgiu šie metai buvo 

mingt Po kelerių metų Amerikos Lietuvių — 
Bendrojo Amerikos Šalpas Fondo ir kai kurių kitų tau- 
tiniųv-gTųpių; -pastangų’ Jungtinių Amerikos Valstybių 
•Senatas ir^ Atstovų rainai birželio 18 d. išleido labai svar
bų toems Įstatymą, kuris vadinasi DISPLACED PER- 
30NS‘ ACT 774.: -. Jis suteikė teisę -vyriausybei Įleista 
’Amerikon;'205,^00 . tremtinį . bei pabėgėlių... .'Baltijos 
i.yalstyhėinš.Iri'tytų'Lenkijai nustatyta kvota 40 prac.”. ,s 

< ;Iš to-kas/aukščiau pasakyta -matome, kad ALTo’d^'
bai ir pastangos Lietuvos laisvės kovoje ir pabėgėliu įtik 
tuvių ir ’„kžtį pabaltiečių' išgelbėjime nuo atidavimo so-' 
.rifetajq^ ypįį mums lietuviams ir mūsų vaikams yra ne-, 
įkainuojamos .vertės.' Priešingu atveju, jei ne ALTas, 
būtume atkūrė šiaurės Sibiro priverčiamųjų darbų gu- 
lagose' ir Įįįisų kauhis šiandien, žiaurūs vėjai blaškytų

- ALTas ir šiandien,. kiek' sąlygos ir politinės aplin-: 
kybėš Jridįia/nea.tlajdžiai ir nenuilstamai kovoja už lie
tuvių tautos 'laisvę -nepriklausomybes atstatymą. ALTas. 
yra visų-Jiažiūrį, idėjų ir religijų, visus patrijotus lie-į 
tuvius apjungianti,’ daugelio parijotinių organizacijų; 
junginys: • Jis.'nesikiša į kitų organizacijų veiklos sritis.- 

■ ' i Tat-'visi kaip vienas Amerikos lietuviai -išreiškime' 
ALTui.padėką, kad mus išgelbėjo, paremkime jos darbus' 
piniginė.auka ir visi iki vieno dalyvaukime 44-jame Ame
rikosLietuvių Tarybos suvažiavime ir Dešimtajame 
Amerikos Lietuvių Kongrese, kuris Įvyks 1984 m. spalio 
36-28 dienomis, Quality Inn Midway viešbutyje, 5001 
West 79 Street, Chicagoje, Ill. Antanas Pleškys

■ ■ ' ■ . ................... .......... ........................................... '

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Pavergtoj Lietuvoj
MASKVOS KĖSLAI

Nori pašalinti vyskupą?

Vyskupui Liudui Paviloniui 
titiik.rbtis Romoje,, Vokietijos 
1aikj-t«žtiis Wek” (X. 1) pra- 
neše, kad Sovietų valdžia rei- 
kalan-ja atkaukti.jVyLkupa; Jtrli-

St^ooš-vąeių: iš Vilnia u s 
•arkivysk4>rijos apaštalinio ad- 
jn»i1istra'.onaus‘ pareigų. Kilnus 

‘ Bažnyčios-ta-naas, BtfiijfriSo 1979 
itn. -yra laikbinas neoficialiu Lie
tuves M'nsią, -pasirodė esąs 
“maža palankus” valdžiai. Tai 
.pauškėjo ryšium su- Lietuvos 
-vyskupu -kcnfereneiįos pimii- 
uinfeo vy sk. L. Povilonio auden- 
eija, pas Popiežių' Joną -Paulių

' Vy^k. L- Povilonis savo kraš
to vyskwpH vaMu praeitais me
tais buvo pakvietęs Popiežių ap
lankyti f-ietuvą. Bet, kai š. m. 
■TUgpiūeie mėnesi Popiežius bu- 
■vo besiruošiąs kelionėn, Sovie
tų valdžios įtaigos atsisakė duo. 
t$ jam. į-važiavimo vizą.

Vokietijos 'laik-fTŠlis ‘ Frank
furter Rundsehatg (IX. 7) iš- 
•^pait'dino savo Maskvos kores- 
poiHlėnto Elfie SiegI ilgą” pra
nešimą apie kelionę i Vilnių ir 
Kauną, kur jis tyrinėjo katali
kų Bažnyčios padėti Lietuvoje. 
Dera, matomai valdžios inieiaty- • 
va. pasikalbėjimai buvo praves
ti Vilniuje su kun. todėl paskelb 
tos informacijos yra perdaug 
optimistiškos. <

mtKITI JA- T»-;S»W. -*• AM?

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO
LIETUVIŠKA VEIKLA

krikščionybę, buvo pagoniška. Ir stačiatikių šven
tikai mokė, kad stačiatikiai turi kalbėti tik rusiš
kai, etc. Panašiai mokė ir kai kurie protestantų 
dvasininkai net Nepriklausomoje Lietuvoje. Tokie 
lietuvių mokytojai daugybę lietuvių prieš Dievo 
valią nutautino. S. Daukantas pasisakė prieš to
kius mokytojus, laikydamas juos lietuvių tautos 
žlugdytomis ,etc.

(Bus daugiau)

.tyti Lietuvos valdovus žudyti vienas kita, šio vy
liaus pasėkoj buvo nužudytas išmintingiausias 
Lietuvos; valdoKis Mindaugas, kuris siekė suvie-.

____________€_ ______ , ________v . ‘ūjįti-visas ĖeturiSka&itfttis į vieną tvirtą Lietuvos, 
džius ši tautinį atgimimą ir deformavus suSida-! kūną, etc.', žymiaušras Sėtuvių didvyris Kęstutis.

”* 4 koris iprtieidd yrik vąšą jsavo; gyvenimą ant žirgo, 
gindamas Lietuvos lais*3ę ir -1st. Kiek vėliau len- 
kanas pavyko ssri® ■'i'fegpfčiais*' (herbais, ete.) i 
jnitfU sairius bajorus Įvilioti Į “lenkišką bučių”,1 
tearie pradėjo lenkiškai kalbėti, vartoti lenkišką 
gyvenime Būdą ir pagaliau atitrūko nuo lietuviu

tu vos tautinę valstybę. Dėlto lietuvių-tautos prie
šai pasijuto priblokšti ir labai susirūpino. Tupmet; 
jie ėmėsi veikti įvairiais būdais (aukštos kultūros.- 
priedanga, ete.) ir įvairiais keliais, kad sūžliį- :

riusią lietuvišką šviesuomenę. Jie per savo pati-'į 
kūnus axHienis ėmė gąsdinti lietuvius su niekuo-, 
met mūsą tautoj nebūtais dalykais, būtent.: įvai
riais “lietuviškais šovinizmais” ir mokyti. Metii- 
vius. kad tik forma gali būti lietuviška, ojt3H3dj*j 
privalo būti internacionališkas, nors visiems-gerai j
žinoma, kad ir bajorų Lietuvos valstybė savo foy-^, tautos, pasidaiydann jos. tildyto  jais, nors ir ne 
ma buvo lietuviška (valstybės ženklas buvo lietuti visi. , . N . . t ■ •
vos vytis ir t.t.), bet kada šioj Lietuvos valstybė)“ 

būtų didesniu paminklu, negu kad kas kokį akine- > nebuvo lietuviškos dvasios — ji žuvo, žodžiu, šteild 
ninį ar geležinį statytų”. Mokytojų daugumai gėsi lietuvius padaryti be lietuviškos dvasios. kjfcT 
Daukantas tapo labai artimas dėl sav© atkaklausi senovės lietuvių bajorai, pasiduoto

s^etitr.oms įtakoms ir nustotų darbuotis satacito 
tautos gerovei ir, bendrai, jie stengusi deformuoti

(Tęsinys)
TACTJKĖ SĄMONĖ

Dėl to ne atsitiktinai jau pirmame 
“Aušros” numeryje atsirado vietos J. Šliūpo tęs
tiniam straipsniui apie patį Daukantą. Šliūpas 
pranešė skaitytojams, kad norima išspausdinti 
visus Daukanto veikalus... Anot J. Mačiulio (Mai
ronio), “išspausdinimas Daukanto pasakojwwu

¥«4<ar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės 
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos

švietėjo darbo, dėl sunkios pasišventėik) Miteli-f 
gento dalies”.

Ir taip tautinio atgimimo sąveikoj susidarė; 
savoji lietuvių šviesuomenė, kuri pasiryžo eitai 
grynai lietuvišku keliu — vykdyti savo tautos už-> fctuvižko susipratimo lietuvių nemaža prit»rėj> 
davinius, kad lietuvių tauta amžiais gyvuotų. Ji 
išaugusi palyginamai aukštoj lietuvių liaudies 
kultūros dvasioj, gerai suprato savo uždavinį — 
kuri i ir puoselėti pagal savo tautos būdą jr jos 
reikalu vlrtius. Ji gaivino lietuvi^ tautos dvasią, 
laikėsi savo t; utinių papročių bei tradicijų, ugdė 
jtayo tames kultūrą, o taip pat rūpinosi kitais lie- 
ciivh.1 tautos reikalais. Ir pagaliau ji atkūrė Lie-

nę. Ir tenka pastebėti, jog jie rado tarp menko.

ir net pasekėjų, etc. •; ' l ' •
i IJCTUVISKAS SOIJDARUMAS. ,

Tai žinodamas ir -•tafe’ėmęs Į senovės roanėnų formoje. Kas norėtų šią knygą įsigyti, tai nrašo- 
! Sallustius nurodymų: “Ceftcordia res parvae <uw- į 
ėunt Aiseordia -raagnae efriridwrt” — vienybėje 
iHaŽ5 dalykai asgą. nestetsditoje ir dideli dalykai, 

vienytis 1 
gilioj seno- 

Pagal tai ] . 
MeifiahEatija. I

v -būti--soIiėarK^ė. 
rėj tiėtaviai gyvenę 
•bnvo saMėinkf ir Ito

i j» rr'

Didelė neteįim^ kad, pas lietuvius tiūkė Meti Itytejes.
«ybės bei solidarunfo. Naudojant "kelią romėnlp
politikos dėsnį “Divide et impera”
užvaldysi, Lietuvos priešams pavyko, kada ^ėta-4 4 
viams buvo labiausiai reikalinga vienybė, sukurs-b pan., nė

diktoriai tori Trsdbeti ir n?
-sIciMyk t*1 ątettasMd

« e « e e © e z > > o ©o o » o * ' U ' s * < ♦ ♦ 4 * 4 K 44 *♦* *A*l*jhr d f

-n

raas ftarašyti tokiu 4-dreau-’ Mr. Jurgis Jašjeskas, 
761 Fast 7th St, So. Boston, Ma,, 02127.

Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J.' Venc
lovos TSltttfuM Daukanto lietu višta veikla”, o ta

pradėsime Pušėną. ;
t ♦ , -t-l

* I *■ _ ’

Praeiti} wtu Msuheeu atkamoie *io L P-'i- 
routtmas •“Surftikiffia< MontanOlfL štom s 

stėnomis pradėsime snau«dimi fd j»pfiės pnto- 
riaos nauią romaną ‘Kova ir meilė”. ' ■ ,

Kas notėtų įsigyti
kitus io Jei

jeiuj n 14.
Hobson- Hot Snrincrs.



VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kainą 5 doL Minkyti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

... .......................................................................

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchesur Community klinika* 

Modicinoi diraktoriui

1934 S. Manheim Rd. We*tche«t«r( HL 
VALANDOS: 3—9 darbo Jianomi^ 
ir kas antrą šeštadieni 8—3 rah

, TeL: 562-2727 arba 562-2728< - - .

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

— Lietuvių Pensininkų narių 
supninkinias trečiadienį, spalio 
mėn. .24 dieną, 1:00 vai. po piet, 
Šaulių salėj. Valdyba

_____ —

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitia

(312) 226-1344

1 I 
t I
I

Kaupo Prįsikėl irao bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLES JR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

1656 West 63rd Street
• Valandos: antrad. 1—popiet, 
; js^tvirtad. 5—7 yaL vak.

Qfi*© telefonas: 776-2880- 
lazidencijos telef.: 446-5545

—’ " l-WR———

— Chicagos Lietuvių Suval
kiečių Draugijos narių, susirin
kimas įvyks penktadienį spalio 
26 dieną 1 vai. ,po pietų, Anelės 
Kojak salėje. 
Avė. Nariai 
kyti, nes yra 
kalų aptarti.

4500 So. TaLman 
kviečiami atsilan- 
daug svarbių rei-

Eugenija St angys

GERIAU DUOTI NEGU
PAIMTI

71st St. TeL 737-5149 BALFo piniginis vaįus jau 
prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL-. 
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
kų rinkėjai aplankys kiekvieną 
aukotoją, prašydami 
kokime sulig savo 
Neužtreiikime jiems 
kokiame sulig savo

aukos su.-; 
išgalėmis.' 
duriį! Au-j 
išgalėmis,'

Atsiminkime, kad bavdi hors ir 
maža auka nušhiostysime ne vie 
nam džiaugsmo ašarą. Yra sa
koma: “Geriau duoti negu pra
šyti.”.

R.

ALTo METINIS SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Tarybos tuviu Ta.uti,ųiųos£ Namuose, 
-tojo suvąžįgvhuo, 1984 m- spa 642į2 §. Kę£zie Aye-, Chicago,

way, 5901 W. 79ch St., Burbank, I svečių suaipažųnni&. kurį ren- 
Illinois

1. Suvažiavimo ‘atidarymas 
iavokacija.

2. Preridrihip, sekretoriato

ir

ir

Florida — Kun. Popelinską, genero
lai išsiuntė į kaimą, bet dabar 
i o nėra nei viename mieste.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

— Maniloje šoferiai ruošė 
streiką, bet policjia streikuoto
jus išvaikė.' *

SL Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813)'321-4200

— Trys Amerikos gydytojai 
tyrinėtojai gavo Nobelio premi
jas.

Apdraustas pericraustymas
Iš Įvairiu atstumų.

I ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

— Nobelio premijas gavo dak
tarai George Koehler, Niels Kaj 
James ir Linas Pauling.

I
] PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

Tai. 925-4063

; • -................

tADMO 1SLMC5 VALAJOC3

fr EsknuJ^niaia

WQ-PA - Hff AH 
tr33xUu*janMK ii

~ Aldais 
V»Wj 77$-lS43

*•- w»liwooo 
CHICAGO. U.

KAZĮ RRAZOtiOMYTf

į gia ALT Chicagos akyrius.
Teodoras Blįnstrubas, 

Shiąs Amerikos Lietuviu Tary- 
vos pirmininko pareigai-

4- Tarybos narių patikrinimas 
ir mandatu komisijų pra^icši- 
mas. " ‘, F

5. Amerikos i^tūv^ ^iybos 
valdybos -ir -kęmįsŲų paneši
mai. - G' -'U

at^dvo WAshrngt^Bfe juąitięši-
mas. . ; •’■ . ■ ' ' L ’■

7. Amerikos lūetuyįų Tarybos 
ądo globėjų pranešimąs,

8. Suvažiavįmo dalyvių jJįSsi-

bose.
4:30 v. p. p. — Sesija užbai

giama.
7:00 v. v — Banketas, ALTo 

pirmininkų pagerbimui viešbu
čio “Starlite’" salėje.

Spalio 28 d., sekmadienį: 9:00 
—10 vai. ryto — Kongreso ka- 
misijų posėdžiai.

19:001 V. ryto — Iškilmingos 
pamaldos ’ Tėvi^ės” parapijos 
bažnyčioje, 6641 So. Troy St.,AMERIKOS LIETUVIŲ

kongresas
1984 m. spalio 27 įr 28 d., Qua- Į } ________

lity Inn Midway, 5001 W. 79ch M. Marijos parapijos bažnyčioj, 
St., Burk^hk, 1L., diejųotvarkė:’ 6812 So. Washtenaw Ave., Chi

cago, IL.
1:30 v. p. p. — Baigiamasis 

Kongreso posėdis. VLIKo p r_ 
minųiko dr. Kazio Bobelio pa- 
skai tai “Tarptautinė politinė rai
da ip Lietuvos bylos .yystyma- 
sis’’. Algirdo ŠTo paskaita: “Jau 
nesnįoji kaita Lietuvos laisvi
nimo darbe”. Diskusijos — pa-

10:30' v. ryto — Iškilmingos 
' Kongreso mišios Gimimo švenč.

3): 31) ryto registracija.
8:36 ryto: Kongreso atidary

mas. Darbo prezidiumo, sekrer

hw<&aę&£.rį •^Mirusiųjų;
i Tarybos AWių pągerbimasjSyei.-: 
kinimai, Amerikos Lietuvių 
Tarybos, pirminlųįįo ęįr. Kazio 
jšidįąųs^p. ALTo klausimai paskaitų ribose. Kiau 
pilnosios vąldybps'.nąi-ių Juozo simai ir sumanymai. 
Laučkos pyiskaita:1 •. “Žvilgsnis į1 pranešimai: mandatų.

Komisijų ’ 
rezoliu-

' ciju. Kongreso uždarymas.
priėmimas.

9-Amerikos Lietuvių 'Taiybos. 
skyrių atstovų -pranešimai ir pa
sini vmai. -.-7' j’

19Amerikos Lietuvių Tarybos} 
ir valdybos sudarymas.

11. Klausymai" ir sumanymai.
12. RezoliUciju į>nėmim.as.
13. Sųvažiavirno uždarymas

Lietuvos Himnas. • ;
Registracijos prąd.žia 8:30 v-1

FytO\S’įV^'ay^lp siuntinybės Vašingtone patarė-! — Policija suėmė prie Bal-
v. ryto-Priespieciai tt-2 val-P-P-j jjQZOl;aįž^ jr kalba:' tųjų Rūmų protestuojantį 81

Suvaziąvimo vak^ X Ame . . T daktarą B. Spock,
nkos Lietuviu Kongreso įsva-l, .-. <T," . ' - - uk.. . . , . " ■_ ,• ok* bos uždaviniai bei r&ksme aai- ------------------karese. penktaUMnj; spalio 26 .
d., 7:00—10:00 vai. vakare, Lie-

*7 - y 1

kaitų rr pranešimu, ribose. — Chemijos profesorius dr.'
12:30—2:00 v. p. p. — Prieš- - Bruno Merifield gavo Nobelio 

piečiai.. .,.< Į premiją.;.'r' •.
2*00 y, p. p.—Popietinė sesi-’’ • ; ~ ~

j jo: Lietuvių teisėms ginti -ei-’ — Valstybės departamentas
1 kalais pranešimas — adv. Povi- prašo lenkų valdžios paleisti 

la» Žumbakiš. -Liėtūvos Atstovo kun. Popieianskį.
, f prie šv.' šosio ir Lietuvos pa- “

be už Lietuvos laisvę- Diskusi- --- Atstovas Paul Simon 
jos — i paklausimai'paskaitų n- išleido $6 milijonus.

jau

GAIDAS ~ DAIMID
°ENIAUS1AIR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL >27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNI4KQS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

=z

Golden Egg 
And Cheese Salad Sandwiches

Fuel up yoi
£

-5.

1 E

iwichcs. T 
ie« oa Eat’“'onotmcal a

• XKTJOHAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
. 7© 8E O&SEK/ED VUHE 1-7, 13 &O BECAUSE.,.

•g-S-G Į —— — IMg

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

0 FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING

THE 1980'S.^___—-I

ed •£■?*.*

rensaU* ar 
ir*sint

or parser

.VF^'-COOKFP KGG 
L A. ei C* 417 iO O s—AJ? 
K.

H-

s

čeatycor jrss«rtd

■*r.
r?ar« e<atu

ui p.tM- * .-.-T

. par fr^rr te
Ic -i covpreid in th®- het t?vat ' S to . —
Lan* įA4«urt tam* vp or hr 3
a^c r70 larger or wudUtL --a •‘WT

fcooisd-

__________ ___ _____ _ __ __ 9____ - vtartinę ti large 
ar L Hold •££ under rurmng watar or dtp m

NI PUL ATI Vt 
rapt provides 
TENTS WITH

©O PERCENT :

SMALL TOWN S 
AND OLFRAk AREAS-

PRIMARY CA.RE 
MEDICAL P^sC TI C£5 
WITH OVER 50 PER

AN ADDED DIM 
SION OF 
MINT ’

practice 
HOLISTIC MEDICINĄ 
TRBATiNG THE 

HOLE FATIFNT

OR INJURE

_! 1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
TKIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 

, Pitxrejal ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
, LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 9744410

y VASAITIS-BUTKUS

< 1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

< Telefonas — 652-1003 ■
11

T — Naujienos. ChioiRO, 8, Ill. Wednesday, October 24. UMl



Liberty tedera! Javings
A.’C vOJS ASSOCiA'Oi

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrove

1984 metų sausio 29 diena Filadelfijos FEDE- 
? RĄLINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
- BENDROVĖ, Filadelfiioie vadinama lietuvišku ban

ku, tapo pertvarkyta i akelių korporacija. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
§8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia 823,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC)-su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku- 
• rioje akcijas pardavinėjančioje Įstaigoje. Kas nori 

C gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias,

Director of Shareholder Relations
2C2 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
; Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu

vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. . ■

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

sc

! ri priimta be pataisų. A. Kaie- 
I iienės nebuvo tai protokolą pia 
; eito sus rinkimo rugsėjo 21 d 
’ perskaitė valdyba narys V. Bra 
Į žionis. Protokolas priimtus.

Minutės atsistojimu pagerbti 
mirusieji nariai: St. Vanagūme- 
rė, J. Mackevičius, Br. Mika- 

' lauskas.
Priimtas naujas narys: VI. Pa- 

lilionis.

Į *ai panoro prašyti p liečiu, kad 
I už juos balsuotų.

Pirmas kalbėjo pretenduojąs 
i Ch. Percy senatoriaus postą P.

. Į Simon. Antras kalbėtojas — «’. 
Talandis į Metropolitan Sanita
ry District. Jis vienintelis kan-

i didatas ir jo išrinkimui reika- 
i linga vienas milijonas balsų.

Prelegentams baigus kalbas, 
davė paklausimų. J. Bagdžius, 

! J. Bacevičius, J. Skeivys ir kiti
Visų kalbas
mu.

palydėjome ploji-

Šį kartą atvyko 8 distrikro 
Commander John Corless- Jis 
už &ivo aistrikto kovojo su kri
minalais, padarė plačią apžval-’ 
gą. J Corless rūpestingai globe- j 
ja mūsų rajoną. Vienas pasi
skundė neramumais, tai priža
dėjo dar tą vakarą reikalą su
tvarkyti. Buvo nusiskųsta, kad ni. lapkričio 4 d. sekmadieni, 
chuliganai garažų duris užpaišo.j SIa tvarka;
(Man nudažyti garažo duris kai-J 10:30 vai.
navo $25. Ir vėl sutepliojo).

Mielą svečią išlydėjome ploji. 
mu.

J. Stonkus trumpai paminėjo, 
kad Home Equity antroje kon-j 
vencijoje buvo 1200 asmenų. Lie Į 
tuvių mažai buvo.

J. Bagdžius pranešė, kad Na-He- Programoje: akademinė da-

ryto pamaldos už 
gyvus ir mirusius BALFo na
rius šv. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje.

10 vai. pamaldocs Tėviškės pa
rapijoje.

Minėjimas 3 vai. po pietų 
1 Jaunimo Centro ddžiojoje salė-

RIAL MSTATl FOR ŽALI f ‘ RRAL OfTATi FOR BALS 
_ įima ——

FASEOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IX ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMA1X 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

?212 W. Cermak Road Chicago, DL Tet 847-774J

<
<
4

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

S NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. t- Til

^Marquette Parko namų savininkų s=gos
A susirinkimas
į-, 1984 m. spalio 19 d. Marquet- 30 minučių pradėjęs susirinki

mą. pasveikino dalyvius ir sve-

mų Savininkų D-ja lapkričio 17 
d. rengi?, banketą. Prašė fantų 
loterijai ir ragino pirkti biletus.

Prelegentai, išskyrus Simon, 
prašė dalyvauti rinkimuose ir 
atiduoti balsus už prez. Reagan, 
Bučh, Ch Percy, J. Talanda. 
Susirinkimas baigėsi 9 vai. 3Cm. 
Dalyvavo 90 asmenų.

K. Bankus.

■£e parko parapijos saleje vice- 
’įįjrmininkas J. Stonkus,

BALFAS JAU DIRBA 
40 METŲ

BALFo 40 metų veiklos iškil-

- lis, trumpa meninė programa ir 
pietus.

BALFo nariai, rėmėjai ir visa 
lietuviškoji visuomenė maloniai

- kviečiama šiame minėjime da
lyvauti.

Pakvietimai gaunami BALFo 
Centro raštinėje. Skambinti tel. 

j 776-7582 .Dalyvavimas — auka 
I 12.50 dol. asmeniui. 
j _

Kviečia* BALFo Chicago: 
skrities ir skyrių valdybos, 

i v” v—

VAKARIENĖ MAČIUKAMS 
PAGERBTI

Kazys Mačiukas

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

BY OWNER brick bun- 
galow in Belmont Central 
area. 6 bright rooms, wall; 
to wall carpeting, alum, 
storms, plus full in-law; 
apartment. Beautiful back 
yard with flower garden. 
Call Mr. Starzyk 777-4466;

ap-

7 vai.] čius. Perskaitė dienotvarkę, ku- mingas minėjimas rengiamas š.

Sekmadienį, spalio 28 d. 6 
vai. vakaro įvyks vakarienė Ka
ziui ir Pranei Macke Mačiukams 
pagerbti.

Jiedu nuoširdžiai dirbo Susi

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniy sklypai pard.

Parduodama viena duobe Lie; 
tuvių Tautinėse kapinėse, Sec-

Naujienose galima gauti;

AUGUSTINO PAšKONIO 
knygą apie

X Amerikos Liefvuių Kon
greso banketas įvyks š. m.-spa
lio mėn. 27 d. 7 v. v. Quality 
Inn viešbutyje, 5001 West 79th 
Str. Burbank, Ill. Bilietus ban
ketui uzsisskyti ALTo raštinėje 
telef. 778-0900, arba pas ban
keto rengimo komisijos nares 
telef.: 803-4236, 863-0057. 737- 
0928. 925-8744.

vienijimui Lietuvių Amerikoje,-! ūon 4, Block 4, G-rave 7. Skam- 
važinėjo į SLA seimus, sekė vi-1 binti 523-5540.
susinu tariittuę, tai. dabar ruo-| 
šlama vakariene SLA veterti-!

■ , ,. ' . ■ inams -pagerbti. ... •
Pagerbimas Įvyks ;Chicagos

Lietuvių Evangeliku Reformatų 
salėje, esančioje 5230 S. Arte
sian.

RENTING IN GENERAL;
Nu o m oi

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA *— $17. TPersIuntiirni pridėti $1) 
siusti cexi:

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

■m

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

:9 butŲ mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras invest 
tavimas,

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. *

►•bJAi.
hbillet

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiv
Dirbu ir

>arantvotai ir 
KLAUDIJUS

4514 S. Talman 
TtL 927-355*;

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAI R 
Tiktai $126 pusmečiui 
liability draudimas

Kreiptis: A. LAURA
~4651 S. Ashland A 

Chicago, Ilk 
Tek 523-8775 arba 523

iuojame ir esame apdrausti.
t-- . • ■. < ;i |

.ARVYDAS KIELA |
6557 S. Talmcin Avenue Y

Chicago, II 60629 J

434-9655 ar 737-171

M. ŠIMKUS ;
Notary Public, 

INCOME TAX SERVICI

4259 Maplewcod, Tek 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
1 šymai. ir kitokie blankai.

— ŠALFASS-gos Centro val
dyba praneša, kad Visuotinis 
ŠALFASS-gos suvažiavimas ati- 
d-edamas j gruodžio 8 d., vietoj 
anksčiau paskelbtos gruodžio 1 
d. Suvažiavimas vyks toje pa
čioje vietoje, būtent, Clevelan- 
do Lietuviu Namuose, 887 East 
185th St., Cleveland, OH 44119.

(Visos anįsčiau patiektos in
formacijos pikiai galioja.

Suvažiavimas atidėtas dėl ne
palankios datos, susikryžiavus 
su kitais svarbiais įvykiais.

ŠALFASS-gos Centro Valdyte

— Nicaraguoje opozicija boi
kotuos lapkričio 4 dienos rinki
mus.

— Filipiniečiai nepatenkinti 
prez. Reagano pastaba, kad po 
Fernando Marcos salose įsigalės 
komunistai. w j

— Komunistinė Kinija pasi
piktinusi Hanojaus intervenciga 
i'Kambodiios reikalus.

— Ceilonc saloje, Colombo 
centre ir priemiestyje ivyfc° 
sprogimai, kurių metu žuvo 3 
asmenys.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai jdominj gydy. 
tojo, riauomenės veikėJo }t ^šytojo at.inunhnui.

A. GuMea — MINTYS IR DARBAI, 259 peL, Mečia 1906 
i*blonskio ir Totoraičio jaunas rtlenaa Ir 

r’——---- --------------------18.00Bushhrpflfmą ’

Dr. A. J. Gowen — DANTYS, jų pnežtūn, cveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais _______________

Minki lala viršeliai, tik__
Dr. A. J. Ganės — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

tMONBS. Eetionėj po Europą japūdži*£ Tik__ _

orderį, prie nurodytos kainos pri- 
Maat SI persiuntimo HUfaUme

fc. KMYTMU

<4.00

Newly decorated, 4 room ba
sement apartment a quite buil
ding Brighton Park. After 6:00 
PM. 445-3485. „

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

9

Tub reikalu jums gali daug 
padėti teisininke- Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per- 
siutimu).

LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama ‘‘Naujienose” ir pas 

Ave., Chicago, IL 60629.
autonu: 6729 So. Campbell

■■ ■ . • ii i ■ ... -i .ui ■— ..u^. y

Homeowners insurance T
- Good seryice/Gaotii
F. ZapoBs, Agent 

3208% W. »5th St 
Everg. Park, iU.

W642 - 424-8654
Safia Fam Fln aarf CfMMtr 0*9^

f ■"■ •tat* raa«

Advokataa
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 1 
' h pagal susitarimą.

; . Tel 776-5162
- JS49 West 63rd Strwf

Chicago, AL 60621

advokatų draugiją 
Ve BYLAITIS ' > 

fr V. BRIZGY3< .
Darbo ralandoa;

tuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
^dieniais pagal susitarusi.

<606 S. Kedzk Ava.
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

24, 1914


