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IZRAELITAI KRITIKUOJA CARTER!DĖL SIMPATIJOS PALESTINIEČIAMS
IZRAELIS NENORI PRIPAŽINTI PAGRINDINIŲ 

ŽMOGAUS TEISIŲ PALESTINIEČIAMS

. TEL. AVIVAS, Izraelis. — Iz- _ —T
raelitai labai nepatenkinti prez. Piratui Persijos Įlankoje
Carterio pareiškimu apie reika
lą. pripažinti paprastiems pales- . LONDONAS. — Didžioji jū-
tiniečiams tokias pagrindines prekybos apdraudimo firma
žmogaus teises, kokios pripažįs
tamos visiems kultūringiems 
žmonėms.

Izraelitai tvirtina, kad jie yra 
davę laabi -daug teisių palesti
niečiams, bet. jie jokiu būdu 
negalį pripažinti nušikaltusiems 
palestiniečiams tokias pačias 
teises, .kokias turi .ramūs pales- 

. tiniecįai. Jie_turi pačias plačiau
sias savivaldybės teisės, kurių 
niekad anksčiau jie neturėjo.
TURĖS LEISTI PALESTINIE

ČIAMS ORGANIZUOTIS
.. . ... ’

Prez. Carteris pareiškė, kad 
Izraelis turės leisti arabams, 
gyvenantiems kairiajame Jot“ 
dano upės krapte orgahizuotis

Lloyd’s rugpiūčio 1 d. paskelbė, 
kad visi tanklaiviai, kurie turi 
plaukti per Persijos įlanką, turi 
apsidrausti pagalkaro zonų tai
sykles, nes gresia teroristų ata
kų pavojus. j

Lloydo John Hull komitetas 
tokį potvarki paskelbė sekda
mas JAV Valstybės departa
mento perspėjimą dėl galimų 
prasidėti palestiniečių partizanų 
atakų prieš tanklaivius. Savi
ninkams rekomenduojama apsi
drausti atskirai nuo pagrobimo, 
įkalinimo, arešto, sulaikymo ir 
suvaržymo.

Žudikas užbaigė 
medaus mėnesį

PADUCAH. Ky. — Policija 
j klausinėja, ar kas nematė vy- 
j riški su VanDyke stiliaus smai- 
I Jia barzdike važ nėjant automo- 
i b liu, priklausiusiu Joseph Ma- 

‘'■yerui. 24 m.a.. ir Teresai, 21, jo 
žmonai, kurie oroe;tą sekmadie
nį buvo aps’vedę ir trečiadienį 
buvo rasti nužudyti ir išmesti iš 
automob’l'o ant retai važinėja
mo kelio Mississippi paupyje.

Abudu buvo užmušti. Maye- 
rio kūnas buvo suraišiotas, o jo 
žmona išvilkta iš jos vedybinių 
rūbu ir apiplėšta. Spėjama, kad 
žudikas bus jų automobiliu nu
važiavęs.

HAIG PATARIA SUSIRŪPINTISOVIETU PASIRUOŠIMAIS KARUI
GAUSIAS KARO 
EUROPON

Vokiški komunistai už 
rusus "komunistiškesni"
BERLYNAS. — Rytų Vokie

tijos komunistinės valdžios iš
leptuoju įstatymu, kuris pra
dėjo galioti nuo šio rugpiūčio

raelitai yra ;pasipiktitię šia pre
zidento -žmogaus- teisiųinter pre-, 
taeija. Jie niekad nesutiks leisti 
palestiniečiams organizuotis į 
šovinistinę orgariižačijąč Pales-- 
tiniečių organizacija veda į ko
vą prieš Izraelį. Izraelitai yra 
įsitikįnę,^kąd palestiniečiai nesi
laikys žmoniškumor taisyklių,; 
bėt'puls ramiai darban, poilsin, 
mokyklon ąr rinkdri. važiuojan
čius izraelitus.. . '

Sen. Edward Kennedy 
riebekandidatuos

“TbOSTON,Mass/ 
kad Edward Kennedy riekandi-

Iowa valstijoje labai gražiai auga kukurūzai. Apskaičiuo
jama, kad šiais metais bus pats geriausias jų derlius.

Vedę brolis ir sesuo 
nusikalto

SALEM, Wass; — Dvidešimt 
keturių metų Victoria Pittorino 
ištekėjo už 22 metų David God- 
du, bėFdabar teisėjas pripažino 

""juos kaltais ir juodu išskyrė. 
Paaiškėjo, kad jiedu būdami kū
dikiais buvo skirtingų šeimų 
įsūnyti ir nieko vienas apie ant
rą nežinojo. Praeitais metais 
vienas kitą pamilo. Nors vėliau 
jiems paaiškėjo, kad jie gimi
nės, jie vis vien nutarė apsivesti.

Teisėjas pripažino, kad pagal 
įstatymus jie nusikalto, bet tuo 
tarpu leido kartu gyventi kaip 
brolis ir sesuo, o ne kaip vyras 
ir žmona. Teisėjas irgi nuspren
dė, kad jiems būtų plačiau aiš
kinama apie susidariusią padėtį.

datuos prezidento pareigoms. 
Prieš mėnesį jis. sutikęs kandi- 
datuoti.-beridabar, pasitaręs su 
visais šeimos atstovais, nutarė 
nekandidatuoti. Jis nenori, kad 
45 politiniai jo priešai, sudarę 
komitetą, pradėtų jį klausinėti 
apie padarytus ir nepadarytus 
nusikaltimus. Jam labai nepati
kę W. Kopechnės pareiškimai, 
pagal kuriuos jis, gavęs stambią 
sumą pinigų, prižadėjo tylėti. 
Kiti šeimos nariai nenori, kad 
Edward kandidatuotų, nes tu
rėtų daug aiškintis ne tik apie 
kandidatą, bet irgi apie save.

LIETUVOJE, LATVIJOJE, GUDIJOJE SIAUTĖ DIDELĖ1LICTYS
JAV LEIS RUSAMS PIRKTI AMERIKOJE 

DAUGIAU RUGIŲ IR KVIEČIŲ

LONDONAS, Anglija. — Ru- ma, negu arabų pirkliai javus 
sų pavergtoje Lietuvoje. Latvi- užsakys. Rusai jau žino apie 
joje ir Gudijoje paskutinėmis planuojamą didesnį mokestį iš-
dviem savaitėmis siautė labai
smarkios liūtys, kurios suguldė vus užsakyti, kol Kongresas dar

-.vežamam maistui, tai nori ja-

— Atstovų Rūmuose respub
likonai pasiūlė sumažinti mo
kesčius $36 bilijonais. Demo
kratai planuoja juos sumažinti 
$20 bilijonų.

Vietnamas neleidžia 
žmonėms bėgti

KUALA LUMPUR, Malaizija. 
— Vietnamo vyriausybė ėmėsi 
priemonių sustabdyti žmonių 
bėgimą į užsienius. Vyriausybė 
prižadėjo sudaryti komisiją, ku
ri nustatys, ar yra pavojai bė
gantiems žmonėms. Vietnamo 
karo laivai saugo pakraščius, 
gaudo bėgančius ir siunčia at
gal į Vietnamą. Paaiškėjo, kad 
daugelis vietnamiečių bėgo be 
jokio reikalo. Visi bėgliai grą
žinti į savo gyvenamas vietas. 
Šiomis dienomis neatbęgo nė 
vienas laivelis su tremtiniais.

KALENDORtLIS

Rugpiūčio 3: Marana, Niko
demas, Lengvė, Kaitrė, Mani-

Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:08.
Oras Šiltas, gali lyti,

Piratai prievartauja 
moteris

i ’ ’

CADIX, Cebu. — Visajos van
denimis plaukiojantis piratųdaį- 
vas sustabdė vietnamiečių trem
tinių laivą. Piratai visus vyrus 
paliko žvejų laive ir nuskandi
no, o moteris — jaunas ir senas 

varė į savo laivą ir. po kelis
kartus iš eilės prievartavo. Vė
liau nuvargintas moteris metė 
į jūrą. Vieną seną moteriškę iš
gelbėjo pats kapitonas. Jis leido 
jai šokti į vandenį netoli Hu- 
meiros salos. Ji papasakojo fili
piniečių pakraščių sargams, kaip 
buvo nužudyta 60 Yie^nan^° 
tremtinių. £i y

gana gerą derlių valstybiniuose 
ūkiuose. Lietus buvo toks smar
kus, kad kertamosios negalėjo 
įvažiuoti į užuoganas ir ban
dyti nukirsti prinokusius rugius 
ir kviečius.

Be to, didokas kertamųjų
skaičius sulūžo ir visai sudužo? 
Vienur iš purvo nepajėgė iš
bristi traktoriai, kitur» sulau
žyti peiliai ir sulankstytos ašys. 
Sovietų valdžia tikėjosi , gero 
derliaus, bet nepajėgumas 'nu
valyti prinokusius javus niekais 
pavertė. visą derlių. Lietus iš
guldė rugius ir apsėmė vande
niu. Kitose vietose prinokę Javai 
sudygo varpose. ,

ŽINIAS ATVEŽĖ SOVIETŲ 
PAREIGŪNAI

neuždėjo išvežimo mokesčių.

TRUMPAI IŠ VISUR

Naftos kainos dar kils
Kainų analistai spėja, kad 

OPEC (Naftą eksportuojančių 
kraštų organizacija) gazolino 
kainą dar kels, nes daugelis tų 
kraštų jaučiasi nelamingi, kad 
neužtenkamai buvo pakelta bir
želio mėnesį. 2 i
'Padėties žinovai tvirtina, kad 

lyginant su paskutiniuoju 42% 
pakgįbnu, kuris buvo šįmet di- 

"džia’isiasFnaujas pakėlimas bū
siąs nedaugiau kaip po keleto 
cerifif galbnū’F

— Gazolino pardavėjai nepa- 
tenkinti kainų nustatymobūdm 
Tuo reikalu jie skundžiasi vy
riausybei.

— Čikagos meras Jane Byme 
prašė įvairių departamentų gal
voms, kad siektų miesto biudže
tą sumažinti 10%.

Prez. Carteris įsakė biu- 
į džeto tarnautojams pasiruošti . 
į prie didesnių ekonominių sun
kumu. C

— Premjeras Beginąs sveiks
ta. bet nemato taip, kaip anks
čiau matydavo. Kitą savaitę jis 
jau vyks į kabineto posėdį.

— Visa Izraelio spauda labai 
nepatenkinta prez. Carteriu. ku
ris nori sudaryti Palestinos vals-

Žinias apie derliaus sugedi
mą Pabaltijyje atnešė sovietų 
žemės ūkio ministerijos parei
gūnai, atvažiavę į Londoną pa
sitarti su JAV žemės ūkio mi- 
nisterio pavaduotoju.

Pagal anksčiau buvusį susita* ,tybę kairiajame Jordano upės 
rimą, sovietu valdžia šiais me- 
tais* buvo ; pasiryžusi visai ne
pirkti javų, nes trusai-.-tikėjosi _ 
turėti pakankamai savo-duopoš. 
Bet Londonan atvykę du sovie
tų žemės ūkio ministerijos-pa
reigūnai ne tik pranešė apie šių 
metų sunkumus, bet ir dar ta
rėsi pirkti dešimt milijonų tonų 
javų duonai.? Dalis Amerikos 
javų galės būti nuvežti į Pabal
tijo uostus, o kitus javus teks 
vežti į Odesą. Už javus rusai 
mokės auksu. ’o.!,1

, Rusai atskubėjo, ^ Londoną, 
kad Pir-

krante.
—. Beginąs nori, kad Izraelis 

pasildikyti užgrobtas Jordanijos 
žemes, kad nereikėtų jų atiduoti 
Palestinai.

— J. DiLeonardi gerai pažįs
ta Čikagos miesto policiją, jam 
bus lengva valdyti.

— M. Bilandic davė $30.000 
rinkiminės kampanijos vado
vams už ilgų Valandų darbą.

Atstovų rūmai patvirtino
Įstatymo projektą gazolinui ra- ‘ jaučiasi su naujais kabineto ha 
cionuoti. įtrrnoEj j riair negu sti senaisiais. ~ '

RUSAI SUTRAUKĖ 
JĖGAS RYTŲ

CHICAGO, Ill. — Amerika 
privalo keisti savo politiką So
vietų Sąjungos atžvilgiu, — pa
reiškė gen. Alexander M. Haig. 
kuris iki liepos 1 dienos ėjo 
Šiaurės Atlanto Valstybių karo 
jėgų viršininko pareigas. Atli
kęs jam skirtą metų skaičių. 1 dienos, kiekvienas vokietis ry- 
gavęs įvairius pažymėjimus iritietis, kuris .blogai kalbės apie 
paskutinę savaitę išvengęs mir- savo komunistinę valdžią Vaka- 
ties. jis grįžo Amerikon ir pa
reiškė Kongreso komitetui, kad | baudžiamas keleriais metais ka- 
negalima tvirtinti pasirašytos 
strateginių atomo ginklų sutar- mas griežčiausiu visame komu- 
ties. neatkreipus dėmesio Į pa
čioje Rusijoje ir Rytų Europoje 
įvykusias pakaitas šioje srityje. 

F* ■
Gen. Haig ■ tvirtina, kad pas

kutiniais metais sovietų atomi
nis pajėgumas žymiai padidėjo 
ir pralenkė JAV atominę galią. 
Rusai sutraukė žymiai gauses
nes karo jėgas į Rytų ‘Europą, 
slėptuvėmis apsaugojo gyvento
jus nuo atominių bombų pavo
jaus ir žymiai padidino savo 
karo biudžetą.

rų reporteriams girdint, bus

Įėjimo. Tas įstatymas, skaito-

Nors sek?- tis OPEC mitingas

gruodžio mėnesį, pe' ,au svars
tomas reikalas š-.aKti nepapras
tą sesiją ateinantį mėnesį Vie
noje perdiskutuoti dabartines 
kainas po $18 ir S23.50 statinei.

Gen. Haig. būdamas šiaurės 
Atlanto karo jėgų vadu, turė- 

bus Ven-cuuelos mieste .-acas-j-davQ_pxogos^skąityti karp__žvaŲ 
gybos žinias apie sovietų karių 
permetimą į įvairias Rytų. Eu
ropos valstybių vietas. Sovietų 
karių yra žymiai daugiau, negu 
Vakarų Europos kariu. Rusai 
savo karius yra apginklavę mo-

> demia-s automatiškais ginklais 
lir gali kirsti lemiamą smūgį vi
sai Vakarų Europai. Netikėtas 
ir gerai suorganizuotas sovietų 
smūgis visiškai nusilpnintų Va
karų Europos apsaugas. Gene
rolas Haig pataria amerikie- 

JAV vyriausio prokuroro parei- |čiams šiuo klausimu rimtai su- 
goms. Iki šio mętojis buvo pro- į sirūpinti.
kuroro G. Bell pavaduotojas.

Civiletti — JAV vyr. 
prokuroras

WASHINGTON. D.C. — Pra
eito trečiadienio popietę Sena
tas 94 balsais prieš vieną pa
tvirtino Benjaminą Civiletti

Senatoriai labai gerai pažįs
ta Civiletti vedamą darbą, todėl 
veik vienbalsiai patvirtino Ci
viletti vyr. prokuroro parei- > 
goms. Dabar reikalingas tik 
prezidento parašas, kad jis ga
lėtų pradėti eiti pareigas.

Gen. Haig kalbėjo aukštes
niems respublikonų partijos va- 

1 dams, kuriems gali tekti rūpin
tis ne tik savo krašto, bet ir są
jungininkų apsauga. Amerikai 
teks skirti didesnes sumas kraš
to apsaugai. Sovietų Sąjunga 
leidžia žymiai daugiau pinigų 

j karo reikalams negu JAV. Rei-
„ , t kia neužmiršti, kad atominis

SALT II sutartį pasirašyti, Kmijos pajėgumas stiprėja. So
vietų Sąjunga nenorės pradėti 

! atominį karą su Kinija, bet ji 
kreips ypatingą dėmesį į sovie
tų pasiruošimą karui. Sovietų 
maršalai yra įsitikinę, kad jiems 
daug lengviau laimėti Vakarų 
Europoje, negu bet kurioje ki
toje dalyje. ...

Be to,.gęn< Haig priminė, kad 
netolimoje ateityje bus didelės

bet apsaugą sustiprinti
Senatorius Alan Cranston (D.

Calif.) trečiadienį pareiškė, kad 
jo nuomone, Senatas naująją 
strateginiams ginklams apriboti 
sutartį su sovietais patvirtins, 
bet išlaidas gynybai stiprinti 
turės padidinti 3 nuošimčiais.

Valstybės sekretorius Cyrus
R. Vance savo kalboje Pasaulio
Reikalų taryboje pasakė, kad, pakaitos komunistų partijos va- 
sutartis turėtų būti ratifikuota, 
nors ji ir nebūtų taip toli sie
kianti. kaip iš pradžių norėta.

nistų Sovietų bloke, atrodo iš
leistas tikslu nuslopinti nuomo
nių skirtumus jų tarpe, o la
biausiai suvaržyti kontaktus 
tarp Rytų Vokietijos piliečių ir 
22 Vakarų Vokietijos korespon
dentu. akredituotu R. Berlyne.

JAV prez. Carteris. tuo tar
pu, apkaltino Rytinę Vokietiją, 
Sovietų Sąjungą ir Čekoslovaki
ją dėl jų veiksmų, ‘‘visiškai ne
suderinamų’’ su Helsinkio kon
ferencijoje 35 valstybių prieš 4 
metus pasirašytu pasižadėjimu 
gerbti žmogaus teises.

— Washingtone Kongreso at- 
stovai nori išsiderėti daugiau 
pinigų neturtingiesiems ii' be
darbiams šelpti, kad galėtų ge
riau pragyventi.

greičiaiA bandys pavergti—pa
saulį. Jauni sovietų vadai bus 
veiklesni. Jie nepasitiki seniais, 
labai'lėtii plečiančiais sovietinę 
imperiją^ Jaunieji bus agresy
vesni. t

Gen. Haig pataria amerikie
čiams imtis priemonių atsar
goms sustiprinti. ______
—Gen.-Haig b-a-vo Baltųjų—bAL— 
mu štabo vadas prez. Niksono 
laikotarpiu. Jis patarė preziden
tui Niksonui atsistatydinti. Bel
gijoje stipria bomba norėta jį 
nužudyti, bet sudaužė tik jo 
automobilį.

Gen. A. Haig pataria JAV 
vyriausybei ir gyvėAtoj'ar..; 
jimtaį susu ųpunti. spyietų 

karo jėgų pavojumi 
’ visai žmonijai.

dovybėje. Susenę ir ligoti da
bartiniai Sovietų Sąjungos va- 
daf turės pasitraukti ir išeiti at
sargom o krašto valstybė pereis 
į jaunesniųjų rankas.

Brežnevas yra ligonis. Kosy
ginas taip pat porą metų surr- 
kiai sirgo. Brežnevas nori gar- 

— Ketvirtadienį Europos ban- J bingai išeiti atsargon. Jis sten- 
kai už aukso unciją jau mokė- J gėsį išeiti atsargon. patvirtin- 
jo $298. ' damas strateginių atomo ginklų

sutartį. Sovietų Sąjungon prieš
akiu atsistos jaunesni partijos 
vadai. Reikia neužmiršti, kad 
komunistinis jaunimas galimai

— Britų svaras ir vokiečių 
markė truputį pakilo, o doleris 
keliais centais nukrito.

— Prezidentas Carteris geriau



L. VENCKUS “ ’ ’

RAKO STOVYKLOJE APSILANKIUS
Kam tek} tarnauti Lietuvos, rie

kai i U( im t nej e Ncpr ik ’ a ūso m y
bės laikais, tas žino ar ben 
dėjo apie Gidžiūnų

gir 
poligoną, 
apmigęs.

smėlėtas rajonas prie Nevėžio 
kur kiekvieną vasarą 
ruomerės daliniai atlik- 

.’ o praši m us. Čia kas 
O

mušu 
davo
me. : įsu.^,-hiii ir (ii- 

C

in estus, kui’į 
v.c konkerė- 
lūdzio meniškaii.i:'

ii papuošimai ir daugiau-11 i

s.a caul.mals motyvais sukurti.

Visokiais užsiėmimais per 
dieną išvarginti kareiviai lauk 
davo' vakaro, kuris būdavo at
pildas už visos dienos vargas 
bet ne vien dėl poilsio. Apsi- 
piausus, atsiga’vinus, po vaka
rienės visi laukdavome kiek
vieną vakarą besikartojančio, 
bet niekuomet nenuslbostanėio 
Vakarinio Patikrinimo. Didelė
je smėlėtoje aikštėje išsirikia
vę daliniai stebėdavo mūsų 
trispalvės vėliavos nuleidimą- 
sugiededavo maldą Marija, Ma
rija ir Lietuvos Himną. Tie va
kariniai patikrinimai paliko ne
pamirštamus įspūdžius turbūt 
visiems buvusiems Lietuvos ka
riams. Gal ir todėl, dar šiandien, 
kai šventėse bei minėjimuose 
solistė pradeda giedoti Lietuvos 
liauną, įsijungia visi lietuviai.

i'o paliKiinimo dūdų orkes
trams pilant maišus, pulkai, 
batalionai ir kuopos išžygiuoda
vo iš smėlėtos aikštės imk su

vo. Tamsos šešėliams nejučiom 
užslinkus, visa kanų stovykla 
aprimdavo. Tik armuo Nevėžio

dienų prisiriiini- 
netikėtai iššaukė 
Rako stovykloje. 
20 melų kasmet

į t 
.•i i f

s

Rako ’ vasarvietės miškas ir ežeras.

f 
f r 
hi

T
ąmta miega nakties 

metu. Ir naktis turi savo sargy
binius, kaip kariai.

Šiuos jaunų 
imis manyje 
apsilankymas 
Ten jau virš
stovyklauja lietuviai skautai :š 
Čikagos ir Detroito apylinkių, j 
Mūsų šeimai gyvenant Angliję-, 
je mano sūnus ir duktė, skau- 
tavo nuu 7 metų amžiaus Lie-, 
tuvių Sodyboje šiandien ,Lą pa
tį daro mano anūkai-duktersJ. 
vaikai. Dukters . ir žento .kvie, 
čiami, mano žmona ir aš vyko
me kariu į Rako stovyklą^ ap
lankyti savo anūkų ir viso lip-j 
tuviško jaunimo. Sustojome - 
Holiday Inn esančia tuojau už 
Ludington miestelio. (Michi
gan). Iš čia pro Scottville už! 
kelių mylių pasiekėme Custer 
kaimo laukus, kur kadaise gy
veno senosios kartos 
Pranas RAKAS, kuris 
mas savo žemę 
tis lietuviams skautams. v ....................

... „ , , ,, t' Palike automobilįNebuvusiam Rako stovyklo-Į^

KARTAI KAD JI GALĖTŲ ® 
PUOSELĖTI KILNIAS SAVO PROTĖVIŲ . 

TRADICIJAS LAISVOJE AMERIKOS ŠALYJE.
i ČIKAGOS SKAUTAI

C a#

lietuvis
inirda- 

paliko naudo- # * A . r * ' . t

je gal ir nelengva. būtų ją su

.•RAKO STOVYKLA

ĮSTEIGIAMA. D. 1955

šalia dau- 
atvykusiuybės, jau anksčiau 

mašinų, einame giiyn Į stovėjęrasti, nes ivaizuvnnas i stovyk- , t, j ; ■ . 7. - t l-e « -. : 7 lą. Lniformirbti skautai atkeltaią visai nežymus, be jokio lietu
viško ženklo ar užrašo prie var
ių. Tik vidun patekus pasirodę’, . . . . ... ,. .. . . kai veda į bent kelias atskirasstovvkios įdomumas ir gamtos! ... . . . , ' .! mergaičių ir berniuku stovyn- grozis. Is karto i akis krenta!, -Z .. . . .. ' , , .X. • Pavietes. Keliukas i kaire..puo-aukštas—stebeumo—bokštas iri, . - •--- ,—... . —r-..... . " . . _ jketurstog’o koplvtstulpio vedašvinine barjerą pionierišku bu- - , • . ........ , , . , ,, . Ii Lituanicos stovvkla- Čia kamdu padaryta pačių skautų. Kai -' '
rėje pusėje ant pakilios vielos 
matosi iš akmens ir cemento

svirtinę barjerą. Tarp ąžuolų ir 
kitokių lapuočių žvyruoti keliu-

J. Vaičeliūnas rašo apie Len
kijos gyvenimą, ekonomiją ir- 
popiežiaus Jono Pauliaus Ant
rojo atsilankymą ir kad jį ger
bia visi lenkai: tikintieji ir ateis
tai. Ateistai jį gerbia todėl, kad 
jis yra lenkas, užimąs pasaulinį 
postą. Paklaustas, ar lenkai išei
viai nepuls popiežiaus už tai, 
kad jis Lenkijoje bendravo su 
komunistine vyriausybe — pra
ėjo pro vyriausybės išstatytą 
karių kuopą, jis dėl to tik nu
sijuokė. Vėliau vienas lietuvis 
tai komentavo: lenkai neturi 
gudelinės bendruomenės.

Tokio pavadinimo bendruo
menės ir lietuviai neturi, jei 
reikėtų įrodyti, tai kažin ar J. 
Vaičeliūnas sugebėtų tai atlik-

koje dvasioje. Nors savo tarpe 
tas jaunimas ir čiauškėtų ne
lietuviškai, nors ten ir daug bū- 
tų nepriteklių ir dulkių, bet tos 
dvi savaitės per metus palieka 
įspūdžius jaunose širdyse, ku-

ti. Jei Naujienos deda straips
nius organizacijų, kovojančių 
už teisybę, tai dar nereiškia, 
kad toms organizacijoms vado
vautų Naujienos.

Pagal J. Vaičeliūną išeitų, 
kad ir frontininkų LB yra gu- 
delinė, nes LB paskirtas Algis 
Regis kovojo už Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių teises. O visus 
straipsnius, skelbimus susirinki
mams ir demonstracijoms prieš 
kard. Cody skelbė tik Naujie
nos. Tuomet LB Drauge pagal
bos negavo ir Draugas jos 
straipsnių nespausdino. Apie 
tai LB gal būt jau pamiršo ir 
už gerą atsilygina blogu.

O šįmet pavasarį ALTos ir 
VLIKo reikalus daugiausia gy
nė Naujienos, kad šios organi
zacijos nebūtų sugriautos, ir ko? 
vą laimėjo. Tai, norim ar ne
norim, bet patys darbai kalba 
už save ir įrodo, kad Naujienos 
yra visų lietuvhf laikrdštis. O 
jei Naujienos nerėmė fjįpntinin- 
kų linijos bendradarbiavimui 
su Lietuvos okupantu ir -jo pa
kalikais, tai tas Naujienų, ver
tės nesumažina. ŪM

justi tautinį pasididžiavimą, ku
ris pergyvenamas visiems ben
drai giedant himną. Nusivylę 
skirstomės.; Bet neiškentęs nu-‘rios kartais ten išliks kol jos 

nustos plakusios, nes jaunimo 
dvasia imli.

Guldamas i viešbučio lovą 
mintimis perleidžiu įdomios 
d:enbs įvykius ir malonius 
vaizdus. Tik niekaip negaliu 

'suprasti ir išaiškinti sau kodėl 
prie vėliavos nuleidimo pakeis- 
sta ir išmesta sena tradicija 
giedoti Lietuvos Himną? Ne
jaugi ir Lietuvių Skautų Sąjun
ga jau prisibijo kad kai kam 
Lietuvos himnas gali nepatikti; 
bet_k aria n <n npnntn.cm ii visai.

tvėriau vienam praeinančiam 
skautų vadovui už rankovės ir 
sakau: 'Pasigedau, labai pgSi- 
gėdau- himno. O tas man pri- 
larančiai atsakė: Daug kas jo 
pasigendame — ir nuėjo sau.

Sutemus vėl visa stovykla su-j 
sirinko prie skautiško laužo. 
Čia vėl dainos, jaunatviškos iš
daigos, vaizdeliai ir daug gra
žių dalykų kurie mūsų jaunimo 
širdyse- puoselėja ir brandina 
meilę visam kas lietuviška. Lau
žo liepsnai mažėjant atvėsta ii 
jaunimo triukšmas, išdaigoms 
vietą, užleidžia lietuvių jau 
prieš- šimtą metų . dainuotos 
liaudies dainos. Pagaliau visi 
sustoję lyg maldą sugieda “Lie
tuva brangi, mano Tėvynė, šalis 
kur miega kapuos didvyriai.”

būklę pagerinti. Nors jų palapr 
nės ant kabio, bet ten tiek dul
kų, ‘kad bfei’jų Įiė žirigspio' ne
žengsi. O vaik&i 'lakstei, dulkes 
ryja ir kosti.

. Atvykę stovyklcn tėvai ir 
svečiai po vakarienės nebegali 
trukdyti skautams. Jiems rei- 
k,a; pasiruošti vakariniam- pla
ti krinimųi. ” Nusta tytu laiku su 
dainom į šriiįte'tą’ aikštę, pro 
išsirikiavusia skautų vadovybę, 
vienas po kitu įžygiuoja visi 
tuntai. Jtfids pasitinka susirin
kusių svečiū plojimai. Seka ko
mandos, sveikinimai, įsakymų 
skaftvmas ir išsirikiavusiu skau
tų inspekcija. Ant kalniuko per 
dieną, iškeltos ant stiebų, pK? • 
vėsavo JAV, Lietuvos ir skau
tų vėliavos. Amerikds vėliavą, 
pagal “Flag Code” tvarką iš
kelta viduryj e. Saulei už ažue- 
lyno pranykstant, jos nuleidžia
mos. Visi laukiame to pakilaus 
momento- Pasigirsta komada 
nusiimt kepures.'-Viėtbn įpras- 
tcs gresmės Marija, -Marija; vos 
girdimai ir: voįik tik kelių skaa* 
čįų giedama kažkokia r.auja va

Be to, lenko popiežiais bend
ravimas —su—lenku—komunistu _ 
valdžia tai gali būti mums lie
tuviams pavyzdys, kad lietuviai 
privalo-kovoti prieš okupantą, 
o ne tarpusavyje.

Argi mes galime prilygti len
kams, ar lietuviai' tūri tiek lais
vės, kiek lenkai? Lenkai, nors 
ir po komunizmo letena, bet 
tvarkosi. patys ir paketus gali 
siųsti per pastą ir' jiems nerei
kia tokių absurdiškų muitų ru
sams mokėti.

Antanas Marma

tik pietų laikas ir skautukai is- 
sirikiavą prie” valgyklos tvar- 

. ,. , . . . i kingai laukia savo eilės. Vaikai,'sukurtas paminklas,; kuris visus■ n , ■... vpac mažieji vilkiukai apdin- 
sveikina j - - v 5 ■’ •• ■■. . keję, kad nežinai ar jie murzi- 

niatau saulėje nudegę. Nušvinta 
, , , . . , i v, Ul jų veideliai tėvelius ir senelius
paminkle metaline plokštę su j . . ?<.. ;

, ,, į pamačius. O tie atvvko ne tus-u be’ lietuviu kalba: į .. i, ; <- - 1 ciomis rankomis. Atvyko ' su
švariais baltiniais, rūbais, su 

. šviežiais vaisiais bei saldumy
nais. Tik gaila kad y< ikai neil- 

įgar legali būti su tėveliais. Po 
Vjnetų jiems inspęĮcčija o dar 
daug re&ia apsišvarinti." Kol 
iųspekcija praeis, mes aplanko
me ir Apžiūrime ’atskiras sto

stovyklom atvykusius 
su iškelta skautiška tripiršte 
ranka. Arčiau priėjęs matau

čiurlenimas primindavo, kad Įrašu anglų

DONAI ED THESE CAMPING

išbraukti iš karto, pakeitė him
no giedojimą iš vakaro į rytą, 
kas žymiai sumažina je efek
tą. Tuomet netrukus bus apsiei
ta visai be jo.

Pagaliau ar neapgaunamas ir 
buvęs šios stovyklos savininkas

Pabaigoje visi skautiškai su.įun-ja.a. Pranas Rakas? Juk jis savo 
gę rankas užgieda” Ateina nak-J nuosavybę paliko mūsų lietu

viu jaunajai kartai (greičiau- 
vėl lyg pabunda ir’ klegėdami šiai paveiktas mūsų giedamo 
skirstosė: skautai į savo palapi- Lietuvos himno žodžių)

tis”. Niūniavimui nutilus visi

'tale 1

lg

camp rakas
ISHED A. D. 1955 ■ .\<v neina Kareivio 

’ minklą.
j Visur pampinės
i {jaslatrics. T
1 anksčiau ir- t

YOUTH OF CHICAGO TO ENABLE 
THEM TO 'PERPETUATE THE CLLTURE

m nei i

AND TRADITIONS OF THEIR FOREFATHERS 
IN THIS LAND OF FREEDOM. 

'.OUTS of CHICAGO

vykias. Vienur skaptukai pas- 
Bėsselerio lieptą”, kitur 

_ apžiūrime. JŠKryžių—Kainą’VD'e- 
troito mergaičių “Gabijos” tun- 

įlo pastatytą aukurą panašų į 
kbpo pa

ii.

kad ji galėtų puoselėti kilnias 
Isavo protėvių tradicijas laisvoje 

Himno gie- 
nuo stiebo dviračių dirbtuvės; daro gražų;

dar ilgai-<>turėtumėm pasišven- tautinę vėliavą----- tai lietuvis- pelną. Daugelis važiuoja į dar-
tusiu vadovų kuriemūsų jauni- ką tradicija. Tad ir laikykimės- hą dviračūRs Tai mūsų berikei___-
mą auklėtų -skautiška, lietuvis- jos. čiančių laikų reiškinys.

nes, svečiai Į savoautomobi-
lius, j. viešbučius imamus.

Nesigailiu aplankęs Rako skau-- Amerikos šalyje”.
tų stovyklą. - Duok Dieve kad (lojimas .leidžiant

mą auklėtų skautiškai lietuvis- jos.

Chrysler bankrutuoja, bet

j.

Tebūnie pr Įsi m e
tvarkingai 

Djaslatrics. Tik žolės, jeigu 
Lanksčiau ir buvo; per savaitę 
niekur ne’iko. Blogiausia vieta 

’ atiteko -vPk’ukmns. kurie dar 
per maži kad pilys galėtų savo

karinė giesmė. Po to ant kalno 
užeina vėliavnihkai. Susirinku
siųjų minia ir -senesnieji -skau
tai laukia tokiu momentu įpra
stinės komandos: Himnas! Bet 
tos komandos niekas neduoda. 
Jau vėliavos ant. pusės, stiebo. 
Gal komandą duodantysis pa
miršo. Ar gali būti? Jis irgi 
žiūri i besileidžiančias vėliavas 
ir tyli. Kai ir paskutinė iš .tri
jų vėliavų sulankstoma, minia 
pradeda kuždėti. Viens kilo 
klausia kodėl nėgiedamas Lie
tuvos Himnas”’ Dabar okupuo
toje I še tavoje —Dr.—Kudirkos 
-sukurtas ‘himnas sėliai uždraus^ 
fes. čia, laisvame pasaulyje gy- 
ymančiam mūsii jaunimui rci- 
^ia Įžiebti Tėvynės meilę (D1I> 
y<UL TĖVYNEI, ARTIMUI)* o 
Čia neišnaudojuhia' 'proga pa Kas greičiau prakąs obuolį?

Į SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON
J

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
AU JIEM O Sh
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EARN UP TO * 3%
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AT OUR LOW RATS

; - NAUJIENOS, CHICAGO *, ILL Fridty, August K W

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY

A\l/.

CHICAGO, HUNOB 6DS38 

Pbonei Virginia. 7«?74T

Thar. ^-9 s«t. $-1 '

SUBŪMS SINCE ĮSOS

4

DON'T CUT IN BETWEEN CARS’ll 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...
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New Yorko lietuvių kultūrinė kronika IT’S AMAZING!'
New- Yorko miesto ir jo prie

miesčių liet- kultūrini:
Iš parapijinių chorų geriau-

Is gyveni- šiai laikosi Apreiškimo liet, pa
ntas dar juda ir kartu su judė- rapijos choras, Brooklyne, kur 
jiinu iškyla muzika ir daina, a.a. muz. Algirdas Kačanaus-j
Čia dar esama chorų ir pavie*ikas vargomninkavo ir turėjo 
nių asmenų, dirbančių bet. mu-{apie 3U giesmininkų buri. Duo* 
zikos meno srityje. Nors čia davo religinės muzikos koncer- 
chorai yra labai suliesėję, betjtus, ir didesnių švenčių metu

I išpildydavo aukštesnio lygio po- 
apylinkėj lifoninę muziką. Jam mirus, ši 

Yorko vieta atiteko jaunam muzikos 
1963 studentui, Viktorui Raliui-

Apie bendradarbiavimo 
partnerius be kaukės

Dirvos 28 nr. vedamaj
tarp kita taip rašoma:

“Komunistai, pavargę Lietu-

ame

Maspethe 32 metus yra i.š- 
vargonininkavęs muz. Antanas1 
Visminas. Turėjo bažnytinį cho
rą, buvo aktyvus organizacinia
me darbe. Nesenai jis šventi! 
savo vedybinio gyvenimo .">().! 
metų sukakti. Sūnūs h* dukra J 
Antanui ir Teklei Visminams 
suruošė paminėjimą, šiuo me
tu jis yra labai silpnos sveika-

dar laikosi.
šauniausias šioj 

dainos būrys vra New 
vyrų choras “Perkūnas” 
m. iniciatorių — muz. Vlado
Baltrušaičio, K. Skobeikos, M. 
Ilgūno ir J. Remėzos žodis tapo 
kūnu — suorganizavo gerą 
chorą. 1967 m- V. Baltrušaičiui 
išvykus į Chicagą, chorą apsiė
mė vesti muz. Vytautas Strolia. 
Po astuonių sėkmingų darbo 
metų jam pasitraukus, chorą 
perėmė muz. Vytautas Daugir
das. Dabartinių chorvedžio di-įtos. 
namiška energija ir optimisti-i Buvusio a.a. muz. Mykoio 
nė nuotaika palaiko choro gre- Liuberskio — Angelų Karalic- 
tas ir savaime jo ilgesnį egzis-'nės parapijos vargonininko vie- 
tavima. tą užėmė jaunosios kartos ta-

Vyrų choras su
bei muzikiniais vaidinimais, yra 
po kelis kartus aplankęs

YL ~r' •>
Pi DEMVER. COL. DAIRY 
milked hi$ Cow, thf

VThetj
Farmer _ 
cow FAINTED, fell Oo him AmD 
HELD Him DOvAJ VJHM Pl FBACTuSS-* 
Right shoulder and leg.until 
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for thf Bice'S fairer to provide 
TPC sBOOm 'TM A 5" ytfS. SoPP'-V 
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AN average OF £5~O

FOR EftCH PERSCM

dų pyliavą. Gerulaitis, pagal 
j amerikonišką madą, norėda
mas užtarti ūkininkus, pareiš
kė, kad ne pavasarį, o rudeni 
reikia rinkti pyliavas. Jis užtai, 
ne užką nors kitą, buvo pava- 

kontrare-ohucionierium 
minima stovyk*

vą, ūkininkus apkrovė nepake- j (jjntas 
liamomis duoklėmis. Ūkininkai I - - ,

i II \ L
ne vienas iššlavė aruodus duo-1 į 
klei. Okupantai grūdus pylė į] 
vagonus ir vežė Hitleriui i Vo
kietiją. Paskutinieji ešelonai į 
Vokietiją įvaižiavo vakare prieš 
karą, kuris prašalėjo ryte pu
sę keturių-

Ūkininkus, negalėjusius išsi
mokėti duoklės, griebė į kalėji
mus, grūdo į lagerius, sakysim, 
į Pravieniškius; kai kuriuos nu
kankino vietoje. Į kalėjimus ki
šo net šeimų motinas. Ir to, 
kurs čia rašo, motutę du kar
tus buvo uždarę į kalėjimą. Ji 
sakė komunistams: “Išleiskite! 
Be manęs niekas iš mūsų na
miškių negalės jums suieškoti 
javų.” Ją išleido. Vieną ir kitą 
kartą per naktį traukinėliu ji 
nuvyko pas pažįstamą, gavo, 
paskolos, turguje pirko javų ir 
pavakare nuvežė duoklę.

Hitleriui užpuolus, rusai nu
siuntė tanka i Pravieniškius. 
kur jis išguldė visus kalinius, 
net aptarnaujantį personalą, net 
ūr šunį!”

Pravieniškių lageryje kartu 
su kitais žuvo Amerikos lietu
vis Gerulaitis- Jis turėjo Veliuo
nos valsčiuje ant Graužės upe
lio kranto ūkelį su gražiu na
mu ir Nemunu plaukiojantį ke
leivinį garlaivį “Palanga”.

1940 m. pavasarį rusai per 
savo įgaliotinius paskelbė grū-

K. Petrukaitis

Lažybos

Bare įraudęs vyras gyrėsi vi
siems, kiek daug jis gali išger
ti Tas jo gyrimasis Įsipyko p< i- 
šalaiėiui, kuris pirmą kartą 
užėjo į tą bara.

Gerai, nebeiškentęs ta
rė jis, — išgerk, štai, tą kibirą 
alaus, tai aš sumokėsiu ir dar 
penkinę .pridėsiu.

Pagyrūnas padėjo geriamąjį 
bokalą, pastovėjo ir išsmuko 

i pro' duris. Netrukus grižo ir pa
prašė, kad barininkas prileistų 
kibirą alaus. Labai greit išgėrė 
tą kibirą ir tada atsigrįžo į 
kuris pasiūlė lažybas.

— Laimėjai, — tarė tas. 
še penkinė. Bet pasakyk, 
buvai išlėkęs

— Matai, ligi šiol niekad 
kirais negėriau, tai buvau 
smilkęs į gretimą barą išbatr 

- dvti.-------------------------- ---------

A. PLEŠKYS■į Kultūros židiny koncertavo lie- 
i tuviams. Naują plokštelę lei
džiant, Manhattan© muzikos 
mokyklos studentų kameriniu] 

, x., . .Į orkestrui pritariant, Viktorasjis ruošia, praktikuoiasii. . . ... . o, , _J ’ 1 ■’ j įgrojo soio nariiją, J. Stankūno
, _ .. . naujam kūriniui “Lietuvos vaiz-koncertams. lunkas;

koncertais lentingas vyras, su Julliard Mu
zikos Mokyklos siplomu, vargo- 

___  _ ' ; šioinų virtuozas, Albinas r'rižgin- 
kontinento visa rytų pakraštį,1 tas. Atliekamu laiku nuo tarny- 
visas skaitlingesnes lietuvių bos, 
vietoves. Puri išleidęs 3 plokš- vargonų koncertinę muziką re 
teles ir dabar porą numerių čitaliams, 
įdainavo New York© B. C. A. nuo laiko pakoncertuoja New- 
Recording stud’joje, prisidėjo : Yorko šv. Patrikti katedroje ii' ... . _ . .

- - - ■ --■> • jotose žymesnėse bažnyčiose, Aldona Kepalaitė. Laikas nuo tūtas — dir. Ernestas Galvo
kui* yra geri vargonai, šį rudenį; laiko miesto salėse ji duoda nauskas. 1938 m.yrudenį, prasi- 
buvo 1______j, r---- j—-£ — , . „ . ,_
rą grojo Europoj. 'ta paskambina Kultūros Židiny se institutudse kilo studentų

Jo brolis Viktoras Prižgintas New York lietuviams. Ji skam- į riaušės. Kalbėjo, kad tas riau- 
irgi turi iš prigimties muzikos J bina su tikrumu, 
dovaną. Jis yra geras klarnetis- 

groja miesto kameriniuose

prie J. Stankūno lietuviškos 
plokštelės.

Kitas gražus dainos žiedas, 
prieš du metus pražydęs, yra 
New Yorko jaunimo ansamb
lis “Sutartinė”, kuriam vadova
vo muzikos mokytoja Jūratė 
Veblaitytė-Litchfield. Praėjusią tas, 
vasarą jai išsikėlus. į kitą mies-* orkestruose ir Mannes kolegi- 
tą, šio choro veikla laikinai su-Į joj studijuoja muziką — klar- 
stojusi. n.etą. Porą kartų abu broliai

VOLDEMARININKAI PRAŠO GINKLŲ

Klaipėdos mieste
; mokslo institutai: Pedagoginis
1 Institutas, kurie dir. buvo Me-

(Tęsinys)
veikė du voldemarininkais galėjo

Klaipėdą lakstyti, bet kad

Yorke gyvena pianistė įvs Mačernis ir Prekybos insti-

Kanadoj, praėjusią vasa- j fortepijono rečitalius ir pakvies-; dėjus mokslo metams, abejuo-

BALZEKAS MOTOR’S 
4030 Archer Avė

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis 
. • i

' New York lietuviams. Ji skam 
stiliaus pari-‘šes studentų tarpe sukėlė vol • 

nimu, precizija. j demarininkai. Koks procentas
Iš senosios kartos, lietuvių’ studenlų tose riaušėse dalyvavo 

šeimos sūnus Kazys Yakutis gy-•Pakyri 
vena iš teatralinio darbo ir kai Vien? e-,dan1^ * darba-J 
kada padainuoja lietuviu ren-įiš tol° matau aPle ^dagogim 

” {Institutą lakstant kelis vyra- 
kus. Priėjus arčiau, beveik kak
ta kakton susidūriau su leite-

, smarkiu volde- 
Tel. VI 7-1515 įį {pianistė Dalia Sakaitė, Mokosi į marininku. Su juo’ buvau šiek 

g Manhattan© muzikos mokyklo- 1, tiek pažįstamas, žiūriu iš po jo 
g j e, siekia magistro laipsnio dį- apsiausto atlapų kyšo pitoleto 
g plomo. Ji yra šioj padangėj la-. “(Parabelio” (Parabelliūm) ran- 
g j bai reikalinga, 
ih akompaniatorė ir paslaugi— sa-į 
» viems menininkams patarnauti 
i) muzikos reikaluose.

giniuo'se.
Lietuvių laimei, iš Clevelan-įę uietuvių laimei, is vjeveiaii-

£ do atsikėlė tęsti mokslą toliau nantu Tauniu,

ta,

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,57(F ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

nepamainoma j fcena. Jis man sako: “Mes juos, 
rsu tvarkysime——Ką—jis manė 
sutvarkyti, jis man nepasakė o 
aš ja neklausiau ir nuėjau to
liau.

Tų riaušių pasėkoje, kelias 
institutai neveikė.

Peach Time Is Here

New Yorko valstijoje, Roche- 
stery, yra nemaža lietuvių; tu
ri šv. Jurgio vardo liet, parapi-j dienas -abu

J ją._Lietuvių. Bendruomenės var- j Bet, rian.^įninkai greit Įsitikino, 
| du veikia mišrus ir vyrų chorai, kad tokiomis piemenėmis Sme- 
1 kuriems vadovauja pasišventęs tonos rėžimo nenuversi o pa- 
lietuviškai dainai muz. Jonas kenksi tik pats sau. Ir vėl moks- 
Adomaitis. Chorvedžio ir kitųijlas tęsėsi normaliai, 
patriotų pastangomis, dar ir J _ ... . ££T.
šiandien Rochc-stery tebeskam-1 iau ^zenns ras0- Kai 
ba lietuviška daina bei giesmė, j J9?9 m' kovo niėlb bu™ Pas' 

“Mž” i delbta, kad Klaijiėdos kraštas 
—-------- ------ 1 perleidžiamas Vokietijai— (Br.

po 
tai 

būtų daręs Pajaujis aš labai 
abejoju?

Dėl Sliesoraičio apsilankymo 
pas įgulos viršininką pulk. Ge
nį. čia Br. Užemis labai klysta. 
1935 m. pulk. Genys su visu 
7-tu pulku iš Klaipėdos buvo 
perkeltas Į Tauragę. Jo vieton 
buvo atkeltas 6-tas pėst. pul
kas kurio vadu ir įgulos virši
ninku buvo gen. štabo pulk. J. 
Lanskoronskis. 1937 m. rudenį 
pik. Lanskoronskis buvo pas
kirtas Lietuvos kare- atašė į Pa- 
rižių, Prancūzijoje o 6-to pėst. 
.pulko vadu ir įgulos viršininku 
buvo paskirtas gen. štabo pik. 
A. Breimelis. 1939 m. koXo 22 
į 23 d. naktį 6-tas pėst. pulkas 
su-vadu-plk.- Breimehiv apleido 
Klaipėdą, su jais kartu išski- 
kraustė, išvyko ir Klaipėdos kr. 

‘komendantas* pik. -Anarašiūnas-.- 
■ Kada 1939 m., kovo 23 d- apie 
9 vai. ryto buvo pa skelbtas 
Klaipėdos krašto ir miesto per
davimas Vokietijai, tai Klaipė
doje jau nebebuvo nei Įgulos 
viršininko pik. Breimelio ir 6-to

pik. Andrašiūno. Tai Į ką Slie- 
soraitis begalėjo' kreiptis?

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jello-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
St’s a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
1 package (4-serving size) 1/4

vanilla flavor pudding 
and pie filling i

T cups milk
2 egg yolks

Combine pudding mix and 1/4 cup
blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
heat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, stirring 

Spoon into individual dessert glasses; top with 
whipped tonning, if deair**

extract 
egg whites, stiffly

beaten
Sweetened sliced fresh 
peaches 
of the milk in saucepan;

ki

PASITEISINIMAS
Girininkas sako medžiotojui:
— Ar jūs užmiršote, kad šiuo 

metu draudžiama šaudyti zui
kius?

— Supraskite, juk aš šoviau 
gindamasis..

» Miške gimęs, miške augęs, 
visiems gerkles maišo? (Medinis 
šaukštas)

JAY DRUGS VAISTINĖ
 2759_W. 71st St., Chicago,.UL..

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

Atdara^šioMadieniais-nuo-
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

'pėst. pulko, nei komendanto

ENERGY 
WISE f~~

Buy ■ ear no laręar er 
■tors powerU than yen

svarbios kovo' 23 d. datos. A. 
Pl.)^ A.L.S. posėdy,—Sliesorai- 
čiui pasiūlius, vienbalsiai buvo 
nutarta kreiptis į Prezidentą 
prašant, kad Klai|>ėdos kraštas 
būtų ginamas nors simboliniai. 
Buvo pasiųsta Prezidentui tele
grama. Kai nebuvo gautas joks 

J atsakymas, Pajaujis, Sliesorai- 
1 tis ir dar kas tai, tuo pačiu rei
kalu, buvo nuvykę pas guber
natorių Gailių, įgulos viršinin
ką pik. Genį, tai buvo tuščios 
pastangos”.

1939 m. kovo 22 į 23 naktį 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nistras Urbšys Berlyne pasira
šė Klaipėdos kr. perleidimtf Vo
kietijai aktą, tai kokia kalba 
begalėjo būti apie het kokį, kad 
ir simbolinį pasipriešinimą ir 
kokios būtų buvusio to pasėkos. 
Karštakošis ir neprotaujantis 
Sliesoraitis su kitais tokiais pat

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valatkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir U dalis.

Minkšti viršeliai

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai -------------------------- 15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai ____$10.00

Foryourheadache get 
extra strength and safety, too

Anacin* has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Aaacta.

c

by a panel of experts, used fes 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, III., 60608

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

| — MĄUJiCMOt, CHICAGO B. ItU Friday, Augusi 3, 1979
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Dainavoj Nijolė ryškins Icchoko spalvas j 
■’ ' -1 

Rytoj, rugpjūčio 4 d. Dainavoj artistė Nijolė Mar-j 
tinaitytė ryškins Icchoko Mero “Strip tyze” vartotus žo
džius ir mintis.

Nijolė yra gabi artistė, gera žodžio meistrė ir nepa- 
prastai gabi-dažytoja. Ji moka įžiūrėti—tikras spalvas 
“Striptyzo” žodžiuose, kurių paprasta romano skaity-

Būtų labai
draugiams, kokios gražios šiame puslapyje esančių žodžių spalvos.

Kokia geda mulkinti sendraugius ir visus Amerikos lietuvius!

aistra, taip, tarsi vos paspaudus mygtuką... Nesiginčysiu — 
tai mane paveikė. Buvau nustebęs ir taip, o dabar.u 
Apkabinau ją. Ji tiesiog prisiplakė, ir mano viena ranka... 
Dešinė. Taip, dešinė nuslydo prie jos klubų. Ta suknelė 
buvo ne tik trumpa, bet ir tokios labai plonos medžiagos... Ir 
aš aiškiai pajutau, kad ji nešioja tiktai suknelę... Be apatinių 
kelnaičių, suprantate...

— Na, tada... Bet atleiskit. Pirma visgi turėsiu įsipilti 
dar vieną.

Jis pagriebė stiklinę ir išėjo į virtuvę. Skačius, atskiestas 
tirpstančiu ledu, pasirodė esąs švelnesnis. Virtuvėje vėl 
trinktelėjo šaldytuvo durys, ir Tonkūnas grįžo.

— Aš būsiu čia padaręs teatrališkąja.prasme efektyvią 
pauzę, — tarė jis. — Bet nemanykit, kad tai buvo planuota. 
Kaip matot, man planuoti pasiutiškai’nesiseka. Tiesiog 
turėjau atsigerti, ir, bepildamas konjaką, supratau, jog kTa^n^mudia JAV yra? Tokį 
pauzė vietoje, štai Jūs dabar sėdit ir galvojat, kas atsitinka, 
kai į butą ateina jauna patraukli mergina ir pasirodo, kad ji 
be kelnaičių...

— Na, ką gi. Atsitiko. Kitos išeities kaip ir nebuvo. Ji 
nusivilko tą savo trumpą suknelę. Kad nesusiglamžytų, 
suprantat. Na ir... Bet, žinot, šiais laikais' tie lytiniai 
santykiai pasiutusiai pervertinami. - Mes esame praradę 
estetinių ir malonumo lygių kriterijus. Man tą reikalą 
gadino ir tai, jog, nežiūrint įtampos, nepajėgiau pamiršti, 
kad turiu santykius su savo draugo dukra. Tikslumo dėlei 
galėčiau paminėti, kad tai jai nebuvo pirmas kartas... Bet ne

lu paremta. Bet, kam gi tokį 
nutarimą daryti, jeigu jau to-

laisvinimo veiksnį jau seniai tu
rime. Nutarime siūloma veiks
nius suglaudinti. Išeitų Altą tu
rėtų būt sulieta su Vlikn. Bet. 
ar tokį siūlymą galima priim
ti? Altą JAV yra vadavimo- 
veiksnys, gi, Vlikas yra Tautos 
Atstovybė. Ar jį galima panai
kinti? Tokio - panaikinimo jau 
seniai labai nori okupantas. Pa
galiau, daleiskime, kad bus 
Altą, Vlikas ir net LB-nė sulip

tai svarburžinonrarSavo’ atsakomybės čiarnežadurmažmti;—dyti į vieną._Bet iš nutarimo/neį 
Taigi... Bet čia dar ne scenos galas. aiSku' kieno bus “žniguta ke-

. Jis atsisėdo ir subraukė, lyg n būtų perskrodęs koks Riksmui? Iš patirties žinome.
kad tokia kepurė bus ne kieno 

Gale scenos visgi aš durniaus rolėj. Kai pabaigėm, ji kito, o frontininkų- Tada jų už-

tojas neiššifruos ir nepastebės. Suvažiavusiems seniems j J1S atsisedo ir Sl
ateitininkams ji Parodys tokių žodžių ir minčių atspal- Į diegiantis skausmas, 
vius, kurių seni ateitininkai nežiūrės ir nesupras. Jau-j
nieji . ateitininkai gali ir patys Mero žodžuose ižiūiėti išsitraukė iš rankinuko kelnaites, užsimovė. Tada užsivilko mojis bus pasiektas, nes-Altą- 
keleriopus atspalvius, bet sendraugių akys gali būti nu
silpusios, pritemusios ar išblėsusios, kurioms' ir gerokai i 224 
laužti akiniai negalės padėti. Jiems pagalbon ateis fizi-j ____________________________________ _
niai stipri Nijolė, kuriai žodžiai, spalvos ir atspalviai,^ Bet broIis Bagdanavifius

ir Vlikas bus. sunaikinti, tada 
jiems bus idealu.

vwwvww Į ši frontininkų idėja nėra 
ne Fray de' nauJa- & Jau senia* skelbia. 

Leon. Pastarasis is Giesmių giesmes padare puikiau- . jau kad visos — 
šią literatūros vertinimą, o brolis Bagdanavičius nieką gracijos turėtų tilpti po

daug ryškesni; negu tyvuliuojančių vaivorykščių
spalvos. ■

Icchokas Meras, kai o metu lietuvės išaugintas. Lie-1 nej^jnOj įa(j “Striptyzas” nėra pornografija: Pagaliau nu stogu. Frontininkai, -suktais 
. tuvos žydas, bet jis parašė veikalą apie Paryžiaus nr Ro-1 ' ■ - - - - z - - - - -■

moję lietuvių gyvenimą. Jis pats nei Romoje, nei Pary
žiuje nebuvo, bet pajėgė paringti tokias scenas, tokias

—mintis ir tokius žodžius, kad—Vinį aus—komunistai, —^L-eda.--
guodami ir leisdami Pergalę^ parinko Mero “Striptyzą”, 
kaip geidausią komunistinės literatūros kūrini. - jį pre- 
mijavo ir atspausdino dviejuose 1972 metų Pergalės nu
meriuose. Pergalė yra Lietuvos komunistų partijos lei
džiamas žurnalas, kuriame specialiai rinkti komunistai 
literatai parenka pačius geriausius veikalus, rodančius 
kapitalistinės santvarkos visišką supuvimą, skonio nete
kimą, ir tikrybinės-sistemos visišką sugriuvimą. Savo 

' mintims pavaizduoti Meras parinko, pačius geriausius 
. žodžius, ryškiausius vaizdus ir tiksliausias mintis, Pa-
- ryžiaus 
: vaizduti.
: Meras turėjo progos pramokti žydų, rusų ir lenkų
' kalbas, bet jis gerai pramoko tiktai lietuviškai. Jis skai

to kitomis kalbomis, įskaitant ir žydiškai bei vokiškai, 
į—bet rašyti jis gali tiktai lietuviškai. Jam .nepatiko- gyveu-_ 
: ti komunistinėje Lietuvoje. Jis panaudojo pirmą progą 
Z išvažiuoti iš Lietuvos į Izraelį, kad galėtų pamatyti pa-
- šaulį ir bandyti prasiskinti kelią Į aukštesnes pakopas, 
" bet jam nesiseka. Jeigu neskaityti Pergalėje spausdinto 
Z “Striptyzo”. Meras nieko vertingesnio nespausdino. Jis

gyveno Iraelyje, bet jam patiko lietuviai. Prieš 3 metus
jis buvo atvažiavęs į Chicagą, kur Jėzuitų namuose poe-

■ tas V. Andriekus jam įteikė tūkstantį dolerių už parašy- 
s mą spalvingo lietuviško veikalo. Lietuviškam jaunimo

būreliui nuvažiavus paatostogauti į Londoną, Meras ir 
■* ten nuskubėjo. Jam patiko būti su lietuviai. Naciai nu

žudė jo tėvą, bet lietuvė motina Icchoką išaugino, rizi
kuodama savo gyvybe, jį paslėpė, išaugino, išmaitino ir

2 išmokė lietuviškai. Lietuviškai jis ir šiandien gražiai 
' kalba, žemaičiuodamas.

Komunistai premijavo “Striptyzą”- už tai,--kad jis
- spalvingai aprašė miesčionybės dorovės dėsnių sugriuvi- 
; mą. Kun. Andriekus davė jam tūkstantį dolerių už tą pa

tį komunitinės propagandos spalvingai parašytą darbą.
- Jėzuitai davė Merui salę ir sukvietė janimą, kad Lietu

vos žydai do vantų lietuviams už tai, ką Vokietijos naciai
žydams padarė.

Amerikos ateitininkai nesuprato, kas čia atsitiko.
Jiems buvo neaišku, kodėl Amerikos ateitininkai ko
munistų pavergtame Vilniuje išleido geriausią žydo pa
rašytą veikalą ir Amerikoje išleido “Striptyzą” knygos 
formoje. Lietuviai negalėjo suprasti, 
mais ateitininkams reikėjo išleisti “StryPtyzą”, o katali
kai negalėjo suvirškinti, kuriam galui katalikams atsi- li domesio šią Federaciją suda- 
rado reikalas leisti Pergalės premijuotą komunistinę, I [a^’; 

jiornografinę literatūrą.

ir Romos supuvimui ir numsukimui pa-

verksnių suliejimą į vieną, nors 
iš anksto pramato, kad užmojo 
greitu laiku nebus galima įvyk
dyti. Tas, skelbia, kad tie veiks
niai, kol jie susilies į vieną, ga
li vykdyti laisvinimo veiklą, vi
si trys pavieniai, žinoma ir 
LB-nė. Reiškia, tokiam svar
biam tikslui siekti F-ja siūlo 
net tris paskirus veiksnius. Kad 
kiekvienas jų landžiotų vyriau
sybės įstaigose, ten kalbėtų su 
valdininkėliais, ir tokius laisvi
nimo “žygius” aprašinėtų spau
doje, kaip didelius daimėjimus. 
Bet tai bus tik pasigyrimai, 
taip kaip šiandien giriasi pana
šiais ’"žygiais” LB-nės vadukai. > 
Tikrai sunku suprasti kodėl 
F-jos vadai įsisavimo bendruo- 
meninkų tokį Altos sunaikini
mo užmojį?

Bet iš viso, reikia pareikšti 
ir tąįr kad JAV B>-nė joks vada
vimo veiksnys. Ji tokia būti ne
gali. Jau ne vien dėl to, kad ji 
suskilusi, bet ji yra eilinė, siau
ra naujosios lietuvių ateivijds 
organizacija- Ji nepajėgia ap-. 
jungti didelės daugumos lietu-

Charla, tudse Kraštuose, kur 
nėra tokio veiksnio, kaip saky
sim, Altą, ten jos Visuomeni
nių reikalų komisija rūpinasi 
ir politine veikla. Pagaliau nie
kas LB-nei ir JAV nedraudžia 
veikti politinę veiklą, bet ji tu
rėtų įsijungti į Altos veiksnį.

Klausimas kodėl taip, negalė
tų būti? Ar tuo nukentėtų LB- 
-nės Organizacijos prestižas? O 
jei B-nės vadai galvoja, kad 
nukentėtų, tai klausimas kodėl 
ir kaip? Iš anksto galima pasa
kyti, kad tada pasibaigtų berei- 
kalingas erzelis, laisvinimo jė
gų silpninimas, Altą dar dau
giau sustiprėtų. LB-nės vado
vai galėtų savo tiesioginį tikslą 
vykdyti plačiau ir sėkmingiau 
veikti lietuvybės išlaikymo vei
klą, neeikvotų savo jėgų gin
čams bei erzeliams kelti. Tada 
tikrai, būtų idealu. Kodėl ši 
mintis LB-nės vedams nepri
imtina? Gal dėl to, kad jie pra
mato negalės vaidyti Alios pa
tys vieni, nes ji sudaryta fede
raciniais pagrindais. ’
-Ai^gi; ne veidmainystėj kai 

F-jos nutarimuose Altą mini-
iš ankščiau atėjęs Įsakymas sustabdė “Striptyzo” Parda--ri^ifla&is paglemžė -Federaciją- Mų^^ypae-senoji- lietuviųTcar- -ma~~kaip laisvinimo veiksny, 
vinėjima ir nutraukė rašyti mėgstančios plunksnos *4 pMi užmojį, suy^?ytį T “ * j"~. y“ ~*-—1 
studijas" ' .visus mūsų veiksnius po yi.ęnų; nedalyvauja jos

' __J / ttPl, J .___~____________A________v. t. ' bazdukinės B-nės stogų. To- JAV LB-nė yra tik naujosios lie-
Dabaf Stnptyzūi į pagalbą atėjo ^7 Darnusis. Jis veiksniui vadovaus tuvių 'ateivijos nedidelės dalies 

sukvietė į savo Dainavą, esančią Michigan valstijoj, ša- paskirtieji vadai, taip, kaųr 
4ia—Winchesterio.r-Frontininkai -negali~sutikti su-minti--šiandien yaldd minėtąją 
mi„ kad “Struptyzas” yra pornografijos veikalas,, kata- momenę. Kiekviena^, 
likybės pagrindams griauti. Damušis pakvietė Į Daina- .. v,°ia’.
vą artistę Nijolę, kad išaiškintų atsiekusiems sendrau- įįekL^brSti į B-i2 5mųX 
giams, kad “Striptyža^nera pornografija. Kad sen- Tik tiems" yra ir bus neaišku, 
draugiai prie Nijolės neprisikabintų ir nepradėtų prašy- kurie mano,xkąd ką tik fronti: 
ti paaiškinimų apie TeniaDnustatytus katalikų Bažny- ninkai siekią'ir'daro yra viskak 
čios dėsnius, liepė Nijolei aiškinti apie spalvas* ir at- gerai. Jiems-tokis Federaqijos 
spalvius. ' — ' ’ ■ ■ •

Jai nereikės aiškinti, ar komunistų partijos leidaa- njas' kodį'ALRKT-ja jungia
ma Pergalė yra raudona ar balta. Jai taip pat nereikės si į’tų gretas, kurie - siekia Ai- 
aiškinti, ar komunistai premijuoja raudonos literatūros tos veiksnio sunaikinimo? Juk 
veikalus. Jai taip pat nereikės aiškinti, ar okupanto eli- Federacija buvo, viena iš tų, 
džiama propoganda yra raudona ar ružava. Niekas los kuri Ąl^/steigė ir jos atstovas 

-neklaus, ar pornografinių'veikalų tietw”'"' —— buvo ilgus, metus, vienas is jos 

ružavi ar jau raudoni.
Sendraugiai turės būti patenkinti, 

rinks kelis žodžius iš bet kurio 
aiškins sendraugiams, kurie tie 
kių ryšių yra su spalva.

Geriausias rusų literatūros 
zumnik pareiškė, kad Tolstojus, 
lenko buvo patys geriausi rusų tautos literatai. Jeigu ne
skaityti “Taškento duonos mieste”, rusiį “revoiįiieija” 
nedavė literatūrai nė vien kūrinio. Tai žjnojo Majevskis 
— nusižudęs, ir žinojo Jeseninas — gyslas persipiovęs. 
Tai turėtų žinoti ir Nijolė, nutarusi kalbėti. Ji nevertins
Striptyzo ’, bet kalbės apie knygos žodžių spalvas. Ji 

nenori, kad sendraugiai susidomėtų turiniu, bet žodžių 
spalvomis... O gal varsomis? 0 gal varsų atspalviais? į

Kaži; ar jai pavyks baltaplaukius sendraugius su- 
rausvinti? Turi būti drąsi fokusninkė, pasiėmusi tokias 
pareigas. t

nutarimas yrą' idealus ir rem
tinas. Bet čia ir' iškyla kiauši-

A. Svilonis

ta nuo jos yra atsiribojusi. Ji 
rinkimuose-

eilinė organizacija. Tokių or-

cįos gal vienu,, kitu šimtų narių 
skaičiumi skiriasi nuo LB-nės: 
Bet ir Bendruomenė gali egzis
tuoti,': kas nori jai gali pri klau
syti, ji būtų pozityvi, jei jos va,- 

' nesikėsintų griauti, ardyti 
Maisvinimd veiksnius; Bet ji Mae- 
gšli skelbtis veiksniu, skelbtis,

n vertei arJ - J. yaaovu.
. . XT.. L T~"l Federacijostarvba siūlo tokį
jej Nijole pą-i

“Stiptyzo” puslapio įr 
žodžiai'gražūs ir koę 

tf i 
’ i’i

vertintojas Ivanov Ra-i 
Dostojevskis ir Karo-

ALRK FEDERACIJA IR ALTA h
Draugas liepos mėn. 11 die* mais įsirikiuoja į mūsų, išeivi 

ną, paskelbė ALRK Fcdcracijos| jos 
nutarimus, priimtus birželio — 
9-10 dienomis jos tarybos sū

kuriais sumeti- važiavime, Dainavoje.
Kaikuric iš šių nutarimų ver-

kartu ir plačiajai visuomenei, 
Jie rodo, kur Šiandien ji stovi

J darbą buvo įkinkytas brolis Bagdanavičius. Jis tu-,ir kokie jos užmojai. ’ AiškiaHccn(ras-
rėjo iš juodo pac’aryti baltą, pornografiją versti į tiky-'matosi, kad ji tokiais nutari-

vienybės ardymą, did«*ų. 
ginčų ijei erzeių kėlimą. į 

štai, kad ir teks jos nutari-, 
mas: “I'e<icr;icįjas taryba pada
rė tokias išvaikis, kad reikia 
siekti idealo Lietuvos laisvini
mo reikaluose susidaryti vieną 
laisvinimo instiluciją, vienas 
fondas ir vienas infonawcijd3
----------  1

Skamba gražiai, net i? idea-

.S 
Bet taip pat skelbiama^ ir tau 
kad Vasario 16-sios -šventės 
proga/aukos- būtu įaųkojamo&__|
ne tik Altai, jos laisvinimo vei
klai, bet ir kitų organiacijų

Amerikos liberalai 
nieko nepadarys

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos liberalai, nepajėgę paveik-.

pažangių respublikonų, nutarė
kad ji atstova-uja visus lįętu* steigti .trečiąją — Liberalų par- 
vius. Ji negali save gretinti su Į tiją. Jie mano^ kad partijoje r.c 
Aitą ir Vliku. Jos JAV yra vi- ' 
sai. iki ta paskirtis- Laisvinimo 
veiksniai yra Altą, kurią suda
ro organizuota visuomenė- O
Vlikas prižada- klausyti, partijos iždi-
saulyįe Ketuvia tautos politinė 
atstovybė.

i Tiesa, kad ir LL-nė pagal jos

ne- 
bus jokių kivirčų, vadovybė ne
supyks ir visi klausys partijos 
pirmininko ir sekretoriaus. O 
labiau už kitus, visi liberalai

kaip nurodyta, — kalbėjo ji, guldama ant staklių. — O tų 
labai nekantrus įr nesupratingas. Aš tau atleidžiu tik todėl, 
kad tu dar fyiežias. Pats nežinai, ko nori, ir neįsivaizduoji, 
kaip teisingai elgtis. Arba gaišti, kai reikia skubėti, arba 
skubi, kai reikia luktelti bent ki4k. Neužmiršk, kad viskam 
skirtas tam tikras laikas, net nusirengimui įr atsigulimui, 
o paskui — guiejinwi, tain dalykui ir vėliau atsikėlimui.

.Jis klausėsi jos ilgos keistos kalbos, nelabai ką girdė
damas, neš galvojo apie kitką, bet ėmė artėti prie jos, jau 
atsigulusios, jam staiga įdomu pasidarė, kas gi Čia taip, 
kaip tai daroma ir kokiu būdu galimą prisilaikyti šiame 
reikale tokio didelio tikslumo.

Jis artėjo prie jos, gulinčios ant pusminkštės nuožul
nios lentos, prie jos, išskėtusios rankas ir atlošusios galvą 
atgal ir kiek j šoną. Jos kojos buvo suglaustos, tiesios, bet 
tarytum kabojo ore, niekur nesiremdamos, ir jis eidamas 
ieškojo tos nematomos atramos, negalėdamas įsivaizduoti, 
kokiu būdu tos kojos, galinčios, matyti, susiglausti ir pra- 
siskėsti, tįso toje pačioje plokštumoje kaip ir visas kūnas, 
niekur ir nieko nesiremdamas.

— Dabar prisigiausk, — tarė ji.
Jis dabar klausė ir vykdė kiekvieną jos žodį.
— Uždėk ranką čia.
Jis taip padarė. -
— švelniai kelk ją h- paskui leisk žemyn, (ai bus kaip

glamonė. Pasižiūrėk, kaip aš darau.
Ji patįetė ranka jo petį, ir jos pirštai nusliuogė kaklu, 

o paskui nuslydo žemyn.
Tada ji rankas vėl išskėtė, kaip ankščiau.
— O dabar? pkklausė jis.
— Padėk antrą ranką čia; — pasakė jinai.
Jis padėjo. L ;. - '
—r Tik nokutenk, iš-to-jokios naudos. Taip daryti nc-

nkiko.—Iždininką jie yrą—pasi-— 
ruošę dažnai kaitalioti. Jeigu 
visi iždininkai pritars, tai pa
kaitų nebus, bet jeigu nepritars, 
tai iniciatyvos turės imtis kitas 
ižd’nmkas. Partijos ‘ steigimo 
reikalu ruošiamas platus libe
ralų aplinkraštis.

— Ekonomistai apskaičiuoja, 
kad ateinančių metų pabaigoje 
bedarbių skaičius pasieks 8%.

— Tvirtinama, kad Miami 
aerodromo kampe prekiaujama 
narkotikais, atvežtais iš Pietų 
Amerikos.

— Dr. C. Barnard mano, kad 
būtų nemoralu, nuplauti žmogui 
galvą ir ją persodinti- kitam 
žmogui.

— Bert Lance buvo įsitikinęs, 
kad jam nereikės aiškintis teis
me. JAV vyrrausybė jam buvo 
tai pažadėjusi, bet ji dabar nesi
laiko duoto žodžio, sako Lance.

» — Komunistinė Vokietija kei- 
č'a baudžiamąjį statytą, reikia 
griežtesnių įstatymų.

— Komentuojama, kad mula 
Chomeinį vartojo heroiką “revo- 
Imtrrū^erams” padrąsinti.

Prancūzai pakėlė kainas 
rūkalams, gėrimams ir gazoli
nui. Galonas kaiffuw$Ž.?5.
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AKUilRIJA |R MOTERŲ UGOI 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA

H49 $«. PulMki Rd. (Crawfwd 
*todic«l Building) T»L LU 54448 
PFUma p^gx] susitaftoM*

Jąi neatsiliepia, skambinti 374-dUO4 
—' - _.. ,1.

OR. PAUL V. DARGIS 
aYOYTOJA-S lt CHIRURGĄ} 

Ww>*dM<t»r Community Idiniko* 
Medicinų* direktorių*

t938 X Menheūn Rd, Westcheater, Ik
VALANDOS: 3—9 darbo die&omi* ir 

kas antrą šeštadieaj 8—3 vaL 
Tel.s 542-2727 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5«93

DR. A.& GLEVECKAS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBi AKIŲ LIGOS
3907 103rd StraM

Valandos pagal susitarimą.

DR. FBtANK PLECKAS
OPTQMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. H St. T»L 737-5145

Tikrini aku. Pritaiko akiniu* ir 
“contact lenses’”

VaL am amitarimą. Uždaryta treč.

DKLEONAS SEIBUTIS
J INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
: 2*5* WEST 63rd STREET

VaL’ antrad. 1—* pojwt,

Otho t»W.: 775-2380
R*zid*ifcijo* 448-5545

J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

J. Venclova yra padaręs, parašęs ir išleidęs visą -eilę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis

• naudojosi lietuvių ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija. 
Šią ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)

Apie 1270 m. Lietuvos valdo- tinių papročių ir pan. Jis pasi- 
vu tapo narsus karvedys ir su- žymėjo ir'kaip diplomatas poli- 

; padarė sąjungą 
su Rygos arkivyskupu prieš

DK. VYT. TALKAS įmanus valstybininkas Traidenis.! likas. Vytenis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I vedė lietuvišką politiką, su-

Bondra praktika, *p*«. MOTERŲ IlgceJ stiprindamas Lietuvos valdžią kryžiuočius, tuomi jiems pa- 
; Ofisas 2*52 WEST 5»tii FlRSET I viduj ir narsiai gynė Lietuvą kenkdamas ir Vakarų pasaulio

TH, PR 8-1223
OFISO VAJU: iktol- antrai, trečiad. priešų, 
it penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vai. fežtadie-1 žymiai

nuo iš visų pusių puolančių 
Jo pastangomis Lietuva 
sustiprėjo.

Vytenis

1293 m. Lietuvą prade-Apie

OiŠTHOPEDAb-PBOTEęiSTAS 
Aparatai - Protezai. AMd. 
nasBL Spociaii pagalba < . 

‘.Aren supports) ir t t.

akvse. ' ■ ■ •
Gediminas

. Nuo 1316 m. Lietuvą valdė 
gudrus valdovas .Gediminas, Vy
tenio brolis, kuris Lietuvos teri
toriją gerokai padidino, rūpino-į jo valdyti geras karvedys ir su

manus politikas Vytenis. Jis1 si valstybės ekonomine gerove
taip pat’ vedė tautinę politiką, i ir pan."Ir nors jis laikėsi lietu-
Ly. gynė Lietuvos .nepriklauso- viškų papročių, vienok nebūtų 
mybę, jos sienas nuo besiver- galima pasakyti, kad jo veda-

St., Chicago, m. *0*29 kiančiu priešu, laikėsi savo’ tau- moji polilika būtu pilnai tau-
T*l«f.: PRo*p»ct $-5084 t ‘__________ ___ _____________ :________________

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel. <813) 321-4200

f DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avę.
. St." Petersburg, Fla. 33710
" TeL (813) 321-1004

PERKRAUSTYMA1

—-;M0V4HNLG—
Leidimai — Pilna apdraudė 

RT" ŽEMA KAINA.
R. JEMENAS 
f«L WA 5-3063 

, - . ■ ■ ■ ■ ■----- —

1ADUO RIMOS VALANDOS 

Vhe» prafnrnm U WOPA,

Lfetuvlv kalba: kasdien nno pir- 
mafieaio iki penktadienio 3:00 
—338 vaL popiet Šeštadieniai* 
ir aetanadleniaia nuo 8:30 iki 8J0

Vadifa Aldona Davkva 

TeW.» HEmteck 4-2413 

7152 -Se. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL.

M, “LietuvosAidai’
W —KAZĖ BRAZDŽIONYlT

* j

—‘ Programoj vedi|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii WOPA čtotiea. 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla, 8:30 vaL p.p. 
„ ii WTlS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street
CMcym, HUnoia 60629

i <’ Tdef. 778^374

Reiškiu nuoširdžiausią padėką tiems mano draugams ir 
"bičiuliams, kurie-Jankė inane-asmeniškaiy-kurie^prisiuiitė-linr- 
kėjimus raštu ir gėlių gulinčiam ligoninėje:

1. Mano dukrai Rimutei ir žentui Algiui,
2. Kazimierui Astrai, lankiusiam mane kiekvieną dieną,
3. Nikodemui Abromui, - .
4. Jonui Vaičiūnui, ' •
5. Mano uošvienei Emai ir p. Diek,
6. R.M.PX7B. valdybai per poną Petrauską,
7. Antanui Pleškini,
8. Jonui Kreivėnui,
9. Poniai ir ponui Kupcikevičiams už gėles, ir

10. Mano jaunų dienų draugui Jonui Kovalčiukut

Jei kuriuos būsiu nepaminėjęs, prašau atleisti.

GAUDENTIUS MALIŠAUSKAS

tiška. Latvių isorikas K. Stal- 
Išans (134-64) konstatavo: “Ka- 
1 da Gedimino valcymo metu 
(Gudija buvo prijungta prie Lie- 
jtuvos, slavų kultūra ne tik ne- 

4 išnyko, bei patys lietuviai paši
ldavę jų įtakai. Lietuvos valsty
bė užėmė aukščiau m.nėtas ir 
kitas sritis, t.y. Gudiją, tikru
moj lietuviai atsiėmė seniau 
slavų užimtas ■ lietuvių žemes 
V . . bet patys lietuvių valdinin
kai pasidavė svetiniai (slavų) 
įtaikai ir nieko nedarė, kad su
stiprinus lietuvių tautines pozi
cijas”. Vadinasi, Gedimino ir. 
kitų Lietuvos valdovų pasyvu- 
mas bei perdėta tolerancija 
prisidėjo prie pačių lietuvių nu
tautinimo. Rūpindamasis savo 
valstybės ekonomine geroVe, 
Gediminas daug prisidėjo prie 
Lietuvos siistiprininio. bet iš ki
tos puses priskivietes perdaug 
svetimšalių jis " ir silpnino pa
čią valstybę: svetimtaučiai-dau
giausia prisidėjo prie Lietuvos 
valdovo Kęstučio’ nuo valdžios 
pašalinimo.

Gediminas parodė nemsr 
žus gabuųms,.. veikdamas diplo
matiniais keliais: jis rašė po- 
ptezrui- - ir—kitiem s—jiakingiems- 
užsieniečiams, gindamas Lietu
vos interesus. Jis padarė sąjun
gą su lenkais prieš kry-žiuočius, 
net išleisdanias savo dukteri ^Al
doną už Lenkijos karaliaus Vla- 
disiavb sūnaus Kazimiero—sir 
2400 lenku belaisviu kraičiu. 
Deja, nepdilgo io žentas Kazi
mieras pradėjo pulti Lietuvos 
žemes, naudodamas nemaža jė-Į 
gų iš -sug-rąjintų iš Lietuvos I ® žiba 
lenkų belaisvių. i (Langas)

Algirdas ,

Po Gedimino mirties jo s&- 
flliS'Jaunutis 134T m. pasiskel- 

j bė I/etuvoe valdovu- Dėl nesu- 
j »ebė into imkamai v'ldytf val- 
j s ybę Jaunutis buvo nušalintas, 
ir Lietuvos valdovais pasidarė 
jo broliai Algirdas su Kęstučiu, 
o kadangi Algirdas buvo amžiu
mi vyresnis, tai jis tapo vyriau
siu Utuvos valdovu. Kęstutis 
pasiliko jo pavaduotoju, kurie 
santaikoj valdė Lietuvą apie 
12 m.

Algirdus buvo rimtas, griež
tas, atsargus ir ištvermingas, 
lis padarė Lietuvą didžiausia 
vises Europos valstybe. Vienok 
Algirdu politikoj reiškėsi daug 
savanaudiškumo, kas daugu
moj nesiderino su tautine lietu
vių politika. Kada atsirado pro
ga latvių kraštą (senovės lie
tuvių kiltį) prijungti prie Lie
tuvos ir tuomi sustiprinti Lie
tuvą tautiškai, o taip pat tvir
tai atsiremki i jūrą, tai Algir
das atsisakė vykdyti. Čia jis ne
parodė nė politinio sumanumo, 
.les su Livonijos ordino panai
kinimu būtų vienas didelis prie
šas Lietuvai sumažėjęs. Dėl to 
prof. 1. Jonynas (60-172) ap
gailestavo. “1343 m. Algirdas 
su kariuomene įsiveržė į Livo
nija ir apsupo' Zegewaldo pilį. 
Tada pas Algirdą buvo atvyku
si latvių delegacija, kurios va
das pareiškė, kad jis esąs iš
rinktas visos sukilusios tautos 
vadu ir—kad—jie -esą—pasiruošę— -— 
išvaryti iš savo krašto magis
trą su visai vokiečiais.

Tam tikslui delegacija prašė 
Algirdo pagalbos ii pritarimo. 
Algirdas supykęs, kad ne kuni
gaikščių kraujo asmuo užėmęs 
sukilėlių vado vietą, jam atsa
kė, kad esą ne jam vergui vieš
patauti. Po to Algirdas liepęs 
jį suimti ir nužudyti. Vien tik 
dėl savo įsitikinimo, kad .-ai
džia gali būti tik kunigakišciu 
rankdse," kad ji yra dieviška, Al
girdas praleido labai patogią 
progą.-kuria-lengvai ^alėio ura- __
plėsti Lietuvos sienas, prie jos,'=
prijungdamas latvių 
mus kraštus”-

(Busdaugiau)

Juozui Patronui — Globėjui

Iš karčiamos namo žygiuodama
Į gilią duobę. įkritau,
Tik dėka Juozapui, patronui
Iš jos dar gyvas išlipau.

Jam taršiii žodį dėkingumo. 
Kol mino kaktoj akys švies, 
Tik dėka jb pasišventimo 
Galėsiu čerką vėl nuryt.

O dėl tos čerkos, reik tikėtis, 
Patronas Juozas to neleis, 
O jei aš jo nepaklausysiu, 
Į kapus reiks man keliaut

Jau buvo patronas ir kitas, —
Tai maharadža Indijos:-
Nešiojos rankoje lancetą
Ir jau ieškojo sau aukos.

Tik dėka Juozapo patrono
Guliu sau lovoje ramiai.
Nesibijodams maharadžų
Skaitau sau laikraštį laisvai.

O tas mielasis Juozapėlis,
Tai pairouas visų jžyentų, ? */r-♦- I
JlCyri daktaras Meškauskas \
Ir daktaras mano namų.

■ - g, MALIŠAUSKAS 1979.7.14

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vija darykite.be murmė|imy ir avyravimę, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusios ir iikrypuslos giminės 
tarpe. Jų tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — PU. 2:14, 15. 
Besistengiant sekG Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginime, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiautas. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke- 
Uc, bet ištikimai -eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokni priiyn- 
irfį mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti i/garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikytoją.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

gyvena-

1VŪ7 m —speciali komisija 
nustatė, kad beisbolo žaidimą 
šrado Abner Doubledav 1839 * 
m.

dieną, žiba naktį? ‘

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
-St. Catharin es -skyriaus-nariams 

" Silvai ir Elenai JŪKUBIUmiS;------
okupuotoje Lietuvoje dideliam Vilniaus ko
votojui, jų broliui ir švogeriui Stasiui mirus, 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojau
tą ir sykiu liūdime.

Skyriaus Valdyba

Nuo
1914metuw

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojamo 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimu. Mes norėtu
me būti Jums naudingi u 
ateityje.

Sąskaitą apdraustos 
iki $4U,000

2657 W. 69 STREET 
Cntcago. 1L 60oz9

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

BrMseview, IL 60455 
leL 5*8-9400

MIDLAND
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

Passbook Savings.
4 Years Savings

Certificate
(Minimum S500)

yrzii"^r>iwd ■ '.'Mim

PHONE 254-4470

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telefr476-234r

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių fe

Direktorių
Asociacijos

PATARNAVIMAS

TUR1ME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AMSULANSO -------------—-------------- B

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, UI. Tek: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetl. 3-35T3 I

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. - Tel.: YArds 7-1138 -1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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