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IRANO MULA SKELBIA KURDAMS PALIAiM

VICEPREZ. MONDALE TIKI I KINIJOS 
IR AMERIKOS DRAUGYSTE

JO PAREIŠKIMAS LAIKOMAS STIPRIAUSIU RAMSČIU 
KINIJAI PO SANTYKIŲ NORMALIZACIJOS

Walter Mcrtrit

PEKINAS, Kinija. —Pirma
dienio vakare viceprez. Walter 
F. Mondale' pasakė kalbą per 
Kinijos televizijos tinklą. Savo 
kalboje jis pareiškė: “Bet kuri 
tauta, siekianti susilpninti ar 
izoliuoti, jus pasauliniuose reika
luose, pasiima pasekmes prieš 
.Amerikos _ interesus”. žinoma, 
kad tai sakydamas-jis turėjo 
galvoje Sovietų Sąjungą.

Nors televizijos transliacija 
buvo 25 minutėm be paaiškini
mo pavėluota, bet kalbos teks
tas buvo atspausdintas Peoples 
Daily ’ diėnraštyje. Kalbos pra
džioje viceprez. Mondale išreiš
kė draugiškumą ir perdavė pre
zidento Carterio, taip pat Ame
rikos žmonių sveikinimus. Pa
minėjo JAV administracijos 
planus pasiųsti Kongresui pre
kybos su Kinija sutarties pro
jektą dar šiais metais. Sutarty
je numatytos draugiškiausioms 
tautojns teikiamos. sąlygos.

Tą pat kalbą viceprezidentas 
Mondale pasakė Pekino univer
siteto studentams ir mokoma
jam personalui. JAV ir Kinija 
nugalėjo ne tik diplomatinių 
santykių sunkumus, bet ir pa
žadėjo Kinijai technologišką pa
galbą. Eksporto-Importo bankas 
suteiks 2 bilijonų dolerių pa
skolą laike sekančių penkerių 
metų. Ta paskola bus padidinta, 
jei sąlygos vystysis palankia 
linkme.

Jis paminėjo, kad susitarimų 
pagrindai buvo padėti Kinijos 
vicepremjerui Teng Xiaoping 
lankantis Amerikoje.

ČIKAGOS ŽIAURYBĖS
CHICAGO.— Barbara S. Suh, 

19 metų amžiaus, nebenorėdama 
gyventi su tėvais jų namuose 
Elk Grove Village, išsikraustė., 
Po dviejų savaičių buvo rasta1 
savo automobilio priešakinėje 
sėdynėje sudribusi, nebegyva, 
subadyta 47 kartus — per krū
tinę, veidą, kaklą ir rankas.

CHICAGO. — Dr. John Ng- 
Lun, 52 metų amžiaus, su savo 
šeimos nariais prieš mėnesį iš
ėję iš Chinatown restorano be
ieškodami taksi, kad nuvežtų į 
miesto centrą, ties 2119 S. State 
St. buvo užpulti dviejų plėšikų, 
kurie pradėjo juos krėsti. Bet 
kai vienas banditų pasitvėrė už 
rankos daktaro Ng-Lun žmoną, 
daktaras ją apglėbė, neleisda-' 
mas tąsyti. Tada banditas dak- 

J tarą vietoje nušovė.

Tęįsmę_daktąro duktė Valerie 
vieną tų banditų atpažino ir pa
liudijo, kad tas, kuris buvo ją 
pagrobęs už rankos, nušovė jos 
tėvą. Sekančią dieną buvo iš
aiškinta, kad žudikas yra . An
thony Spencer, gyvenantis 2420 
S. State St. Spnceris anksčiau 
buvo areštuotas už plėšikavimą 

už užstatą paleistas Į laisvę.ir

— Visą Pakistano-Afganista- 
no pasienį kontroliuoja maišti
ninkai, kovojantieji prieš Kabu
lo valdžią.

— Praeitą savaitę į JAV at
skrido 380 vietnamiečių trem
tinių.

KALENDORtLIS

Rugpiūčio 29: Sabina, Ipati
jus, Tautgailė, Nadinė, Gaudas, 
Gardenis.

Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:31.
Oras vėsesnis, gali lyti.

..........

Kiekvieną vasarą didesniuose zoologijos soduose matuojami 
visi gyviai. Paveiksle matuojama ir sveriama beždžionė.

LIUDMILA VLASOVA ANTRADIENIO 
RYTA PASIEKĖ MASKVA

r

Libanas, kaltina

BEIRUTAS. Libanas. — Iz
raelio artilerija ir vėl apšaudė 
Libano centrus Tyrės uosto sri- 

, tyje. šiomis dienomis palesti
niečiai nesiveržė į Izraelio, lai
komas sritis, bei Izraelio karo 
jėgos ir vėl apšaudė palestinie
čių centrus. Šį kartą sunkioji 
artileriia taikliais šūviais iš
griovė Tyrės pašlaitėse esančias 
palestiniečių kareivines.

Libano vyriausybė, pasitarusi 
su Jungtimu Tautų karo vadais, 
skelbia, kad Izraelis laužo pa
liaubas. Izraelis sutiko atšaukti 
savo karo jėgas iš demarkacijų 
zonos, einančios Litanijos upe, 
bet dabar Izraelio lėktuvai su-j 
kinėjasi žymiai toliau ir ap
šaudo Tyrės apylinkes. Jungti
nių Tautų kariams kasdien da
rosi vis sunkiau suvaldyti pa
lestiniečius. Tuo izraelitai patei
sina savo veiksmus.

Nr. 201

KURDAI PAŠAUKĖ KARO TARNYBON 
ŠEŠIOLIKOS METŲ JAUNUOLIUS

IRANO VYRIAUSYBĖ YRA PASIRYŽUSI TVARKYTI 
SKOLAS IR MOKĖTI UŽ ŠAUDMENIS

R. Europa palikta 
be gazolino

BELGRADAS, Jugoslavija.— 
Atostogos buvo didelis Rytų Eu
ropos pajamų šaltinis ir proga 
pasikalbėti su vakariečiais. Pas
kutiniu metu Vakarų Europos 
automobiliai užguldavo Rytų 
Europos valstybes, bet šią va
sarą prasidėjo sunkumai. Jugo
slaviją europiečiai mėgo. Jiems 
patiko slivovnikas ir žmonės, 
o žmonėms patiko žvilgantieji 
Vakarų Europos automobiliai.

šią vasarą Jugoslavija palikta 
be gazolino. Gazolino gauna 
tiktai kariai ir valdžios tarnau
tojai, o žmonėms jo veik nėra. 
Trūksta gazolino Vengrijoje, 
Rumunijoje. Lenkijoje ir Rytų 
Vokietijoje. Už galoną tenka 
mokėti dideles sumas. Rusijoje 
turistams dar sunkiau jo gauti.

— Kurdai ruošiasi duoti mu
los Chomeinio “revoliuciniams” 
partizanams smarkų smūgį.

NEW YORKE JAI BUVO IŠAIŠKINTA, 
KAD JI GALINTI LIKTI AMERIKOJE

atvyko-trys ^TAV pareigūnai; o- 
iš sovietų lėktuvo į minėtą ma
šiną įžengė šokėja Liudmila 
Vlasova. Jai buvo paaiškinta, 
kad Amerikoje jr laisva, gali 
Amerikoje pasilikti ir gali grįžti 
į Maskvą. Rusai negali jos su
stabdyti. Jeigu ji nori, tai gali 
pro kitas automobilio duris iš
lipti ir pasilikti Amerikoje, kur 
nutarė pasilikti josios vyras. 
Liudmila išklausė jai padaryto 
paaiškinimo, kad prieš ją negali 
būti panaudota prievarta.

Visų akivaizdoje Vlasova pa
dėkojo Amerikos pareigūnams 
už . paaiškinimą, bet pareiškė, 
kad-ji vis dėlto nutarusi grįžti 
į Maskvą.

Amerikos pareigūnai, išklausę 
josios pareiškimą, leido jai grįž
ti į sovietų lėktuvą ir išvažiuoti 
į Rusiją. Lėktuvas užtruko ke
lias valandas, kol pasiruošė ke- . .
lionei ir vėlyva vakarą išskrido.! kareivius ir 92 paėmė nelaisvėn.

MANO, KAD NEBUVO 
PRIEVARTOS

NEW-YORK, -N. Y- — Liudmi
la Vlasova, Bolšoi teatro šokė
jo Aleksandro Godunovo žmo
na ir pati šokėja, pasikalbėjusi 
su dviem Valstybės departa
mento pareigūnais ir sužinoju
si, kad ji galinti likti Amerikoje; 
vis dėlto nutarė grįžti į Maskvą.

Keleivinis sovietų lėktuvas, 
pralaukęs tris dienas New Yor
ko aerodrome, apsirūpino rei
kalingais degalais ir išskrido į 
Maskvą. Sovietų sostinę kelei
viai ir šokėja Vlasova Maskvą 
pasiekė pirmomis antradienio 
ryto valandomis.

Du - Valstybės departamento 
pareigūnai vedė pasitarimus'su 
sovietų ambasadoriumi ir kiek
vieną kartą ambasadorius pri
pažino, kad amerikiečiai turi 
teisę išsikalbėti su Liudmila 
Vlasova, bet kiekvieną kartą, 
kai Valstybės departamento pa
reigūnai norėjo su ja pasikal
bėti privačiai, be sovietų val
džios sargų/tai negalėdavo. Pa
sikalbėjimas turėjęs vykti ke
leiviniame sovietų lėktuve. .

BUVO ĮSIMAIŠĘS PREZ.
CARTERIS

MAHABADAS, Kurdistanas.— 
Naujai sudaryta kurdų vyriau
sybė, paskelbusi Kurdistano 
nepriklausomybę, kviečia kovon 
visus kurdus padėti Irano kur
dams kovoti prieš mulos Cho- 
meini žudynes ir padėti kur
dams apginti nepriklausomybę. 
Kurdų vadovybė pakvietė karo 
tarnybon visus vyrus iki 16 me
tų amžiaus. Kurdai praneša, 
kad jie atkakliai kovos prieš 
apgaulingus Irano partizanus, 
Įsiveržusius į Paves ir Sakez 
miestus. Irano kariai bandė pa
siekti Bukan miestą, esantį Sa- 
kezo šiaurėje, bet jiems buvo 
pastotas kelias. Mulos Chomeini 
partizanai buvo pasiryžę žy
giuoti į Kurdistano sostinę —j 
Mahabadą, bet jiems nepavyko. Į 
Jie negali priartėti prie Bukan 
miesto, iš kur reikėtų keliauti 
į kalnus, bet tai ne toks lengvas 
dalykas.

Chomeinio partizanai paėmė 
Paves miestelį,. nes jis buvo ne
toli Irano pasienio. Iš ten jie 
metėsi į Sakez .miestą, bet jie 
žygiavo ne kurdų keliais, einan-

tas plečiasi
PEŠAVARAS, Pakistanas. — 

Iš Afganistano ateinančios ži
nios sako, kad praeitą mėnesį 
prasidėjęs maištas plečiasi. Vie
na kariuomenės brigada, vyk
dydama valdžios įsakymą, išvy
ko iš Kabulo maištininkų mal
šinti. bet ji pati perėjo pas maiš
tininkus. Neramumai vyko Ku
nar provincijoje, kai brigados 
vadai įsakė pasiruošti karo 
veiksmams. Brigados karinin
kai, klausimą aptarę, nušovė 
brigados vadą ir perėjo pas 
maištininkus.

i

— Kanados pasienio sargai 
suėmė 8 JAV laivus, gaudžiu
sius žuvis Kanados vandenyse.

— Turkai uždarė sieną 
Iranu. Neleidžia kurdams 
sisiekti.

1

su
su-

— Airijos revoliucionieriai iš
sprogdino britų lordo Mount- 
batten jachtą, užmušė jį ir 18 
kareiviu. Lordas Earl Mountbat- 
ten perdavė adv. Gandhi Indiją, 
kad patys tvarkytų savo rei
kalus.

Amerikos atsakingi pareigū
nai penktadienį uždraudė sovie
tų lėktuvui išskristi, jeigu jie 
neturės progos privačiai išsiaiš
kinti su šokėja Vlasova. Sovie
tų lėktuvo kapitonas nesutiko 
jos iš lėktuvo išleisti. Ne tik šo
kėja viena, bet daugiau negu 50 
keleivių tris dienas ir naktis 
laukė lėktuve, kol šis klausimas 
nebus išspręstas. Nuo Vlasovos 
dieną ir naktį nesitraukė saugu
mu besirūpinantieji trys Sovietų 
agentai.

PIRMADIENĮ SUTAR
TAS KOMPROMISAS

Amerikos pareigūnai, išsikal
bėję su Vlasova, mano, kad ne
buvo prievartos. Jai buvo aiš
kiai pasakyta, kad ji galinti pa
silikti Amerikoje ir sueiti Su 
savo vyru, bet ji savo valia nu
tarė grįžti į Maskvą.

PRIMINĖ S. KUDIRKOS

iš-

— Kinija labai draugingai su
tiko Mondale ir jo. žmoną

Rusai nesutiko Vlasovos 
leisti iš lėktuvo ir nuvykti į 
aerodrome esančią laisvą įstai
gos kambarį, bet jie sutiko iš
leisti ją iš lėktuvo, įleisti į ame
rikiečių didelį lyg autobusą 
limuziną, be sovietų agentų pa
sikalbėti ,su JAV .pareigūnais. 
Į tą; į autobusą panašų vežimą

Amerikos pareigūnams ve
dant pasitarimus su sovietais 
dėl L. Vlasovos nutarimo grįž
ti į Rusiją, vėl kilo aikštėn ir 
1970 metais Įvykis su Simu Ku
dirka. Jis, kaip žinome, iš sovie
tų laivo užšoko ant JAV pakraš
čių sargybinio laisvo ir norėjo 
Amerikoje pasilikti. Sovietų lai
vyno policija buvo įleista į 
JAV sargybinį laivą ir leista po
licijai išsivilkti jūreivį Kudirką.

Vėliau išaiškinta, kad jis bu
vo Amerikos pilietis, tai JAV 
kovojo už tai, kad jis būtų iš
leistas iš sovietų kalėjimo ir iš
leistas į Ameriką. Taip ir buvo 
padaryta. Jis buvo išleistas iš 
kalėjimo, jam leido atvykti į

Taifūnas Rytu Azijoje
Mažų mažiausiai 107 žmonės 

žuvo, o 26 dingo be žinios, tūks- 
ančiai žmonių liko be pastogės 
taifū: ji Judy su smarkia audra 
ir ’ietimis atsibasčius Į Pietų 
Korėjos pakraščius. Per dviejų 
dienų siautima ^kriadienj ir 
pirmadienį11 ' ’ tų Korėjoje 30
tūkst. žm .iių liko be pa=■*■ čia is į šiaurę. Jie įsiveržė į Sakez
ir 7,OOg namų sugriauk , Kai per iš vakarų, tiesiai iš Irano 
tas dvi dienas r ujo daugiau torijos. palikdami laisvą 
kaip 20 colių .andens. Kinijos 
žinių agentūra praneša, kad to
kius pat nuostolius Judy pada
rė Kinijos rytinėje provincijoje 
Zhejiang. Kuongsang. bet apie 
nuostolius dar žinių negauta.

Polisario partizctnai 
siekia nepriklausomybės
Buvusios Ispanijos Sacharos 

provincijos vietiniai gyventojai 
siekdami nepriklausomybės ir 
gindamiesi nuo marokiečiu, ku- O *
rie nori tą Sacharos sritį užval
dyti, sekmadienį paskelbė, kad 
partizanai užmušė 793 Maroko

teri- 
visą 

kurdų kontroliuojamą pasienį. 
Iš Sakez jie bandė artėti prie 
Bukan. bet jiems nevyksta; Jie 
labai norėtu pasiekti tarp kal
nų esantį Urmia ežerą, bet ne 
toks lengvas dalykas. Pozicijos 
prie Urmia ežero padėtų jiems 
pakenkti kurdams, bet jiems 
patiems tas labai brangiai kai
nuotų.

TEHERANAS, Iranas.— Ant
radienio rytą daugelį nustebino 
Irano karo jėgų vado praneši
mas, kad Irano vyriausybė skel
bia kurdams paliaubas. Prieš 
dešimt dienų paskelbė kurdams 
karą ir mobilizaciją, žadėjo vi
sus išnaikinti, bet tuo tarpu

Maroko valdžia penktadienį jiems pavyko paimti tik Paves 
patvirtino, kad tikrai Pietų Sa- jr Sakez miestus. Praeitą antra- 
charos partizanai netikėtai už l dieni paskelbė kurdams amnes- 
puolė dykumos postą Lebouiratel tiją. o šį antradienį jau paskel- 
ir to posto įgula buvo priversta! bė paliaubas. Tos paliaubos yra 
apleisti Lebouirate postą. I

Uraganas suka 
į Barbados salas

DALLAS. Teksas.— Visi Mek
sikos Įlankos gyventojai laukė 
uragano David Meksikos Įlan
kos vandenyse, vėjas jau pra
dėjo plakti krantus ir nešioti 
paviršiumi plūduriuojantį mine
ralinį aliejų, kai uraganas pa
suko į pietus ir patraukė Bar
bados salų kryptimi.

Daugelis pirmadienio nakties 
uragano laukė Meksikos įlan
koje. bet vėjas jį nunešė į pie
tus, pasisukinėjo Martinique 
padangėse ir patraukė į Bar
bados salas. Visi tikėjosi stip
raus lietaus ir vėjo, bet apsi-f 
džiaugė, kai ryto saulė išvaikė j 
debesis ir atnešė gražią saulė-j 
tą dieną.

vienašališkos, nes su kurdais 
neteko ne tik susitarti, bet ir 
tartis. Paliaubų sąlygos kur
dams praneštos tik per Tehera
no radiją. Karo veiksmai sustab
dyti visoje Kurdistano terito
rijoje. Kurdų radijas visai ne
užsiminė apie mulos Chomeini 
paskelbtas paliaubas.

WASHINGTON. D.C. — Te
herano premjeras prašo galimai 
greičiau parduoti Trano vyriau- 
syvei reikalingų šaudmenų. Ne

metu buvo atidaryti 
Irano karo medžiagos 
ir išneštos sandėliuose 
atsargos.

Ameriką, o dabar jis gyvena 
New. Yorko priemiestyje. .

ramumu 
kai kurie 
sandėliai 
buvusios

Tvirtinama, kad prez. Carte-
rio vyriausybė sutiko parduoti 
Iranui reikalingų šaudmenų, bet 
nori pirma sutvarkyti visą sko- 

i lų reikalą. Pirmiausia teks su- 
i tvarkyti sustabdytas mokėti 
i skolas, o vėliau teks mokėti už 

reikalingus’ šaudmenis. Prezi
dentas Carteris šutiko parduoti 
TeherAno vyriausybei maši-

Dabartiniu metu Kabulas ir 
vėl pradedamas supti iš pietinės 
pusės. Daugelis rusų, gyvenusių 
Kabule ir priemiesčiuose, sovie
tų malūnsparniais ir lėktuvais 
išskrido i Sovietų Sąjungą.

Castro amnestavo 
400 kaliniu’

HAVANA. Kuba. — Diktato
rius Fidel Castro vakar amnes
tavo 400 politinių kalinių, lai
komų keliuose Kubos kalėji
muose. Iš kalėjimo paleistas Ro
lando Cubelas, buvęs Kubos ka
riuomenės narys, kovojęs prieš 
Batistos diktatūrą, bęt Castro 
buvo nuteistas .kalėti. 25 metus. 
Kubelas- dalyvavo perversme 
prieš Bątistą, bet jis nenorėjo 
Castro diktatūros. Cubelas sie
kė demokratinės santvarkos ir 
buvo nepatenkintas, kai Castro 
apie jokią demokratiją klausyti 
nenorėjo. Kubelas 1966 metais 
buvo nuteistas 25 metus kalėti, 
o dabar nuo likusios bausmės at
leistas. Dabartiniu metu Kubos 
kalėjimuose yra 3,600 politinių 
kalinių. Castro rengiasi par
vežti iš Afrikos didoką būrį nu
teistu kareiviu.

— Indijos politikai mano, kad 
Indira Gandhi gali laimėti gruo
džio mėnesio rinkimus.

noms ir šildymui reikalingos 
alyvos. Irano vyriausvbė turi 
degalų ir nevalytos naftos, bet 
neturi priemonių tai naftai ra
finuoti. Dabartiniu metu negali 
būti jokios k^’bos apie naftos 
velymo galimybes —■ nėra žmo
ni’’ ’ ,ėra mašinų.

uct Iranas sutinka kiekvieną 
dieną A nerikai pagaminti pus
antro m 'ijono statinių minera
linio aliejaus — naftos. Iranas 
sutinka pasirašyti ilgų metų 
kontraktą naftai parduoti JAV. 
Irano vyriausybė stengsis padi
dinti naftos gamybą ir kiekvie
ną dieną parduoti amerikie
čiams iki dviejų milijonų sta
tinių. Jeigu pajėgs pagaminti, 
tai amerikiečiams parduos ir 
daugiau naftos statinių.

Jeigu pavyks susitarti dėl 
Irano skolų Amerikai už karo 
medžiagą, tai mokestis, už naftą 
galės eiti naftos — mineralinio 
aliejaus sąskaitom



' MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIOIue :
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Jie kasdien žiūri į kalendorių ir laukia prasidedančių 
pamokų Montessori ir lituanistinėj mokykloj.Vietoje vedamojo

Motto
Baisūs dyvai atsitiko —
Pasaulis apvirto:
Mūs’ vilkeliai geležiniai 
Šuneliais pavirto.

Keleiviai ir šunes

Per kaimą sutemus keleiviai keliavo 
ir meiliai tarp savęs visi šnekučiavo. 
Tik štai iš po vartų sulojo šunytis 
ir lodams tuoj ėmė keleivius tuos vytis.

Ir antras ir trečias prie jo prisidėjo, 
ir lodami garsiai keleivius lydėjo.
Jau akmeni sviesti keleivis viens kėlė, 
bet draugas pamatęs,jam ranką nutvėrė.

“Palauki,” jam sako, ‘Tu pratęs tikėti, 
kad akmeniu šunį priversi tylėti!
Eime, nebūk kvailas; nusibos jiems loti, 
matys, kad nebijam, ir turės nustoti.”

Ir tiesą pasakė: vos galą nutolo, 
tuoj šunes aptilo, beveik nebelojo, 
o kai varstą visą draugai nukeliavo, 
jau šunes gulei o ir sunkiai alsavo.

(P. Arminas.)

Laiškss iš Lietuvos
Vienam tautiečiui iš okup. 

Lietuvos atsiųstame laiške tarp 
kitko rašoma: “Praeitą sekma
dieni Valakumpiuose. gausiai 
žmonių miniai poilsiaujant, pa
sirodė slampir.ėj antis senas šuo 
su ligi žemės nukarusiu didžiu
liu medaliu po kaklu, kuriame 
stambiomis raidėmis įrašyta: 
“Už nuopelnus, nepriekaištingai 
laistant komunistinio rojaus me
džius”.

— Grįžau iš medžioklės gana 
vėlai. Priėjau prie durų, bet ne
randu raktų. Beieškant, užėjo 
smarki audra su perkūnija. 
Perkūnas trenkė į namo duris 
ir man jas atidarė...

SŪNAUS SVEIKATA

PREMIJUOTAS ANEKDOTAS
Vienas medžiotojas pasakojo 

meškeriotojams klubo susirinki
me toki atsitikima:C K.

VIS TIEK EIS l PRAGARĄ
Vieną dieną vyskupas leidosi 

katedros laiptais ir pamatė ber
niuką, kuris baidė karvelius ir 
vis šaukė:

— štiš, štiš, bėkit sau į pra
garą!

Nepatenkintas vyskupas pri
ėjo, apkabino berniuką ir liūd
nai. nors gana griežtai tarė:

— Vaikuti, ar tu nežinai, kad 
tikras pasileidimas yra šitaip 
elgtis su mažutėlia's plunksno
tais Dievo sutvėrimėliais? Jeigu 
reikia nubaidyti karvelius, 
gali tik pamosuoti ranka ir 
sakyti “št'š, štiš, štiš”, o jie 
tiek jau nueis į pragarą!

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

tai 
pa
vis

NESUSIPRATIMAS

— Tėvas išsikraustė iš proto ir 
dabar visas turtas perėjo mano 
nusavybėn.

— Tai tu dabar ir jo skolas 
moki?

— Tu manęs nesupratai! Ne 
aš, o mano tėvas išsikraustė iš 
proto!

MAGARYČIOS

• Port Arthur mieste, Kana
doje, tebėra įstatymas, įsakantis 
duoti alkoholio tik sėdintiems 
kostiumeriams. Pasinaudodamas 
šiuo įstatymu šerifas pakaltino 
bartendėrį. kad jis davė gerti 
jau nebegalinčiam pasėdėti kos- 
tiumeriui.

Pas gydytoją psichiatrą įeina 
moteris.

— Susirūpinau savo sūnaus 
sveikata, — sako ji. — Jis per 
dienas sėdi ant smėlio ir kepa 
bandeles.

— Be reikalo jūs jaudinatės. 
Jūsų sūnus visai normalus.

— Ir aš taip manau, bet jo 
žmona man sako, kad ji neiš
tvers ir skirsis... "

— Tėve, ar tu žinai, kad drus
ka, angliškai vadinama “solt” 
(salt), kartais yra nedruska?

— Kaip tas gali būt, Maiki?
— Taip yra, Tėve. Aš tą da

lyką patyriau vakar. Pietauju 
valgykloje ir šalia manęs atsi-

{ sėdo du ponai. Atsisėdo ir šne-
• Po vestuvių vyras manda-- ka apje dalykus, kurių aš ne- 

giai kreipėsi į žmoną, norėda- žinau. Aš nuduodu negirdįs. Te
mas priminti jos nuolat daro- guį sau šneka. Aš valgau ir jie 
mas klaidas. Žmona jam atsa-Į pradėjo valgyti ir valgydami 
kė: “Nesirūpink, brangusis. Aš] kartoja “solt, solt”. Aš rodyda- 
sąvo klaidas labai gerai žinau. mas savo mandagumą, pastū- 
Dėl jų aš negalėjau gauti ge-1 miau jiems druskinę, stovėjusią 
resnio vyro...”

• Kol Maskvoje bus pardavi
nėjama Coca-Cola ir ameriko
niškos cigaretės, revoliucijos ne
bus, —. sako vienas disidentas.

9 Jeigu Stalinas ‘iš pragaro 
ateitų į sovietų pragarą pasisve
čiuoti, tai'-“šventajam” ajatolai 
Khomeini savo pypkės žarijas 
iškratytų ant galvos už tai, kad 
anas nė tūkstančio savo tautie? 
čiu nenužudė. V

• Skulptorius Zlatkinas pa
darė Lenino galvą ir pasakė: 
—Vėl gimė Leninas. O kolega 
Yažovas atsakė: —Kol tu Leni
nus gimdysi, tol revoliucijos 
nebus.

9 Vienas rusas klausė kitą 
rusą: —Tavarišč. pasakyk, kada 
bus revoliucija? Antrasis atsa
kė. kad jau buvo. O tretysis sa
kė: —Tada bus revoliucija, kai 
Sovietu Sąjungoje pritrūks ka
lėjimų ir Sibiras bns perpildy
tas politiniais kaliniais.

9 —Tavarišč, pasakyk, koks 
yra skirtumas tarp komunizmo

ko šis, — skirtumas yra labai 
didelis. Mes gauname duoną iš 
kapitalistinių ūkininkų, o patys 
virves.vėjam juos pakarti.

Don Pilotas

arti mano lėkštės. Bet jie drus
kos nevartoja, o vis šneka: • 
“solt, solt”. Tada aš pirštu pa
rodžiau druskinę ir pasakiau: 
‘There it is”. Po to paaiškėjo, 
kad jie kalba ne apie druską, 
bet apie kombinacijų tokių žo
džiu, kurie sudaro SOLT. V'

— žinau, Maiki, tie žodžiai 
sukasi apie atomines bombas. 
Mat, tų bombų yra pridirbta 
tiek daug, kad jomis būtų gali
ma užmušti viso pasaulio žmo
nes tris kartus. Bet Sovietų ge
nerolams to dar negana — jie 
norėtų bent penkis kartus už
mušti. Dabar nei Sovietai, nei 
Amerika nedrįsta bombų gamy
bos sustabdyti. Kai Amerika 
pasigamina naują bombą — So
vietai gaminasi tris bombas. 
Taip eina lenktynės visu smar
kumu. Pagaliau abieji įsitikino, 
kad tos lenktynės, kvailos ir iš 
keturių žodžių sukombinavo žo
di “Solt”. Neseniai tą kombina
ciją pasirašė abiejų šalių prezi
dentai. Dabar JAV Senatas de- 
batuoja: tvirtinti Solt. ar ne
tvirtinti. Jei Senatas netvirtins, 
tai tasai SOLT bus nevertas 
druskos grūdo.

IT’S AMAZING!
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tat yra tautinių ženklelių. Ten yra benzinkų, o nėra tau 
.tinių ženklelių.

Darbas paprastai baigiasi nuovargiu, o veikla — 
.'nuopelnais arĮba kalėjimu.
i Kai jau mums paaiškėjo, kad mes po išvadavimo 
' darbą pakeitėm veikla, tai dabar bus nekenksminga su- 
1 sipažinti su jos įvairiomis rūšimis.

Čia aptarsime tiktai pagrindines veiklas: . komi- 
tetinę, kultūrinę, prekybinę, sportinę ir gamybinę.

Žmogui yra įgimta siekti valdžios, nes, kaip Sme
tona sakydavo, valdyti reiškia pramatyti. Vadinasi, 
būdamas komitete visada šį tą geriau pramatysi, negu 
besistumdamas prieškambaryje ir visus prašydamas 
cigaretės. 0 jau kartą pramatęs, stengsies nepaleiti iš 
rankų. Iš čia ir kyla vadinamoji tvirtos rankos valdžia, 
nors ir dabar Europoje įsiviešpatavo rinkiminė tvarka. 
Tačiau kai kurie mūsų komitetininkai rinkimus saviš- 
škai aiškina, turėdami galvoje tik nario mokesčių rin
kimus, o taip pat rinkimus žinių iš pravažiuojančių, 
kur brangiau mokama už tabaką ir kitas sunkiai gau
namas prekes. Rinkimai aplamai nemalonus dalykas, 
ypač kai tavęs neišrenka į vldžią. Atrodo, pramatyda- 
vai labai toli, net per visas tris zonas, bet staiga nauji 
rinkimai ir liaudis, žiūrėk 
toj tavęs.

Kalbėdami apie kultūrinę 
sim su tautiniais ansambliais,
geną, tai tau pasakys, kad geriausias ansamblis yra 
Jesingene. Jeigu pateksi į Oberjesingeną, tai sakys,kad 
geriausias Oberjesingene, o Unterjesingene, be abejo, 
bus taip pat geriausias. Jeigu nepritarsi, tai negausi 
maisto davinio ir tave apšauks geštapininku, o Vietos 
komitetas neišduos kelionės pažymėjimo.

Gal būt, reikalingiausia iš visų veiklų yra .prekybi
nė, tačiau kažkodėl ji labai ankštai susijusi .su. kalėji-

jau pramatė kitą vie-

veiklą, tuojau susidur- 
Jeigu nuvažiuosi į Jesin-

Matau, kad tu supranti tarptau
tinę bombų politiką. Bet tu ne
žinai, ką tie du ponai man pa
siūlė.

— Na, ką tokio?
— Jie man pasiūlė įsijungti į 

kitą žodžių kombinaciją, vadi
namą ČIA, ir dirbti su jais. Jie 
patyrė, kad aš esu nepaperka- mu. Lietuvoje šios veiklos dalyviai buvo įsitikinai jkad 
mas ir persisunkęs amerikoniz-1 jje yra vertingesni už knygnešius ir kad jiems'statys
mu. Jei sutinku, tai tuojau galiu 
važiuoti Į Vašingtoną ir pradėti 
tarnybą. Mano užduotis būtų 
sekioti rusu seklius ir niekais 
paversti SOLT. Pagal jų nuo
monę, aš atrodąs neįtartinas. 
Rusai manim. pasitikėtų.

— O Maiki!
imk. . . Aš be . tavęs nežinočiau j atseit, prekybininkus, 
kur dėtis... Vedu esau supratę, 
susigyvenę ir šičia prie Naujie-

paminklus. Tačiau, pasirodo, dabar juos stato-pačius 
prieš teismą ir po to Įmeta Į šaltą skelpą. ^čia VLIKas 
turėtų imtis iniciatyvos ir išaiškinti santarvinmkų^val-- 
džiai, kad jeigu jau reikia ką sodinti kalėjmian, tai tik 
tuos,rtk-urie nesiyefcia spekuliacija, nes tai yra paskuti
niai durniai.^ urną, sako, ir bažnyčioje muša: Gi liū- 

i! Tos tarnybos ne-i dna praktika rodo, kad žandarai muša protinguosius^ ’ 
tav~ nemočiau Tačiau jie laikosi; Vinco Kudir

kos žodžių, “jeigu audra išverstų stulpą viena” ir yra 
nu tariau'patogi, vietą. Iš ki-lsventai ĮSitakmę, kad, grjzus Lietuvon, .karo, muziejaus - 
tos pusės veizint, seklio tarnyba sodelj je, vietoj Mnironio ir Jankaus bus pastatyti-pa-

minklai jiems kaipo daug vargo pakelūsiems svetimuo- 
io se kalėjimuose laišvės1 kovotojams^įįV

Pati neramiausia veikla, aišku, yra sportinė. ’'Pėr 
— Ale Tėve, aš noriu tarnauti šią veiklą Lietuva prarado taip stipriai išsaugotą neu

tralumą ir stačiai’ pasidarė karo nusikaltėliu. Mūsų 
krepšninkai Įvairiose Vokietijos vietose: amžinai muša 

f visus tris santarvininkus. Jeigu taip toliau vyks; tai sę- 
i kančioje Jungtinių tautų organizacijos sesijoj tikriau- 

Amerikai būtų geriau? Tuo tar- šiai būsime patraukti į teismą ųž nuolatinę grėsmę tal
pu palūkėk. Nešok, kaip žuvis Į kai. Antra vertus, krepšinis yra gana aktualus sportas, 

nes mes visi gyvename iš UNRRos krepšio. Šiek tiek 
pamirštas bėgimo sportas, kuris mums yra pagrindinis. 
Na, bet kai bus reikalas, aš manau, šioje sporto šakoje 
mes neapsikiaulinsim!

Daug priekaištų galima padaryti gamybinėje veik
loje.. Bamberge, kaip žinom, sprogo katilas nebaigus 
virti, ir visą broga nuėjo šuniui ant uodegos. O ir kitose 

■ kolonijose dažnai pasitaiko nenormalumų: tai, žiūrėk 
šingtono politikieriai pašėlusiai išeina, per daug drumzlina, tai, išgėrus, suminkštėja

pavojinga. Kai tu seki kitą, ži
nok, kad kits tave sek. Mano 
supratimu — geriau su rusais 
neprasidėti.

Amerikai...
— Žinau, Maiki — tu nori.. 

ir aš noriu... Vienok vedums; 
įsivėlimas į bombų politiką, ka-| 
žin ar išeitų į naudą? Kažin ar

vandenį.
— Taigi, Tėve, dėl to aš ir no

rėjau su tavim pasitarti. Aš dar 
neinu. Pažiūrėsiu, kaip ta bom
bų politika vystysis. Bet nuva
žiuoti į Vašingtoną ir pasikal-| 
bėti su senatoriais būtų ne; ’ 
bergždžias dalykas.

— Važiuok, Maiki. tik veizėk, 
kad tau akių neapdumtų. Va-

gudrūs. Kai sugrįši, pasakysi kaulai ir paskui vaikščioja kaip Nasvytynės baleto mo
ką girdėjai. r

PULGIS ANDRIUŠIS, DP. .Į darba tad, vyrai!
(VEDAMASIS)

Kalbėdami šiuo klausimu, iš pat pradžios turėsim 
susidurti su dviem griežtai skirtingom sąvokom: dar
bu ir veikla.

Darbas tai yra toks daiktas, kurį savo kaliu Paty
rė™ Hitlerio laikais. Penktą valandą keltis nuo lage
rio narų, pasrėbdavom durpinės kavos ir eidavom į fab
riką gaminti sriubų naujiems ginklams. Pusryčių page
rinimo sąskaiton iš fabriko prižūrėtojo gaudavom su 
pagaliu į pakaušį, ir, taip sustiprinti, dirbdavom iki va
karo septynių. 0 kad geriau miegotumėm, prieš išeida
mi, dar gaudatom papildomąją normą batu i šonkau
lius. Nuo žemės pakėlę cigaretės nuorūką, grįždavom į 
lagerį sriubos srėbti.

Tačiau, kai santarvininkų dėka Hitleris savo vy
riausią būstinę perkėlė pas Abraomą, mes, pabėgėliai, 
iš darbo perėjom į veiklą. Tod koks gi skirtumas tarp 
darbo ir veiklos?

Veikla yra toks daiktas, kad juo daugiau žmogus 
veikia, tuo daugiau užveikia. Pavyzdžiui, juo dugiau 
kolonijų apvažmeja, tuo stnulkiau sužino, kur ko stin
ga. Čia yra rūkomo popieriaus, o tenai jo nėra, bet už

kiniai. O kartais tenka tiesiog atsigulti į grabą ir pa
girioms prašyti stopkės jau iš švento Petro. Ir tuo metu, 
kai iš Lietuvos pasitraukė apie 80% visų 5 diplomuotu 

i chemikų! Bet, jie nenaudėliai, pasirodo, užsiiminėja ki
tomis veiklomis, kuomet nemaža tautiečių dėl nemokė
jimo turi užriesti kojas.

Vadinasi, Paaiškėjus, kad mes dabar darbo netu
rim, o tik verčiamės veiklomis, turėsim pakeisti Mairo
nio žodžius tokia prasme:

— Į veiklą tad, vyrai!

(Iš knygos IR VIS DĖLTO JUOKIMES. Brolių 
V-’ A- ir p- Šnlaičių leidinys, 1946 m. Vokietijoje).
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JONAS KASELIŪNAS iGULAGO KACETŲ KANKINIO VIEŠNAGĖ 'PIETŲ AMERIKOJE
Simo Kudirkos paskaita Medelyno lietuviy kolonijoje 

1979 m. birželio men. 21 dieną (Kolumbijoje) į
In 1971, we had the disgraceful case of the 

Lithuanian seaman Kudirka. U.S. Coast Guard 
officials stood by while Soviet sailors boarded a 
United States ship in U.S. waters and removed 
a Soviet subject who had previously requested 
asylum. Probably no other single incident in re
cent years illustrates the moral degeneracy of 
those who make our foreign policy...

Such cases, ranging from 1917 to the present 
day. shock and horrify any decent person. Un- 1 
fortunately, these incidents have no impact at all ‘ 

. on the policymakers in Washington...
(Prof. dr. Anthony C. Sutton, “National sui
cide: military aid to the Soviet Union”, 1974, 
28-29 p. — Library of Congress, Catalog Card 
Number 73-11977.)

Lietuvos kariai 
mieli

Mano mieli, 
Kolumbijoje, ir 
kolumbiečiai!

Man labai malonu būti kartu 
su jumis ši. vakarą, na, galbūt ir 
ryt, ir pasidalinti kai kuriomis 
mintimią, nekurtomis problemo
mis, nekuria padėtimi, kurią te
ko išgyv^^į'riuo to laiko, kada 
jūs paliko?"Dietuvą pasitrauk
dami suL&ĮjĮgįeči'ų kariuomene, 
pasitraukdami-- j- liepsnojančią 
Vokietiją, gelbėdami savo gyvy-

Raudonęjiį^širnija arba, tiks
liau, Rusiškasis Imperializmas. 
Man yrą -maloni proga su
sitikti- ^^rk^riausiais
norais '
kuri kel L ir suplafį

g^Ąmęriką, 
įfo. suprojektuota 
ąsaulio Lietuvių 

JauniĮgp.-. Sąjungos, remiant PL 
B-nei. AŠ dar nedaug teuždirbu, 
todėl savo lėšomis negalėčiau 
pasivelyti plačiai važinėti.

Mielieji, jau jūs esate girdėję 
kas darėsi. Aš esu gyvas liūdi-

niukas ne iš tų sluoksnių, kurie 
buvo baudžiami, bet aš jau bu
vau tas sluoksnis, jų bei tary
binis sluoksnis, socialistinis, nes 
mes buvome neturtingi, teturė
jome tiktai šešis margus žemės. 
Reiškia, mes buvome riaujojo 
rusiškojo imperializmų,^ bolše
vizmo' ar socializmo’, kaip mes 
nepavadinsime, mėšlas. Ir mums 
tuo laiku buvo duota$“teisė” 
gauti žemės, buvo duotaū“teisė” 
i mokslą, ir mums buycįSgaran- 
tuotos tos visos T^Wibs” ir 
“gražios” konstitucinės taisės ir, 
atrodo, beliko tite^ūti vieniem 
iš laisviausių. Bet;' dejavai tik 
praėjo pirmieji Rai^g^os Ar
mijos daliniai, —
kiečius karinių^® 
vo antroji t rušųjt
banga ir prievarta ėmė rinkti 
vyrus Į Raudonąją Armiją. Tam 
pasipriešinusieji buvo šaudomi 
vietoje. Ne pagal mano, bet pa
čios rusų valdžios duomenimis, 
oficialioje spaudoje, yra paša-

,18ni vo- 
pribu- 
edistų
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JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)
šitokios nuota’kos nebuvo pa i jau šcimirinkauja vok. šeima, 

slaptis vokiečiam. Tad su nepa- Į Jis rodo jai nuosavybės doku- 
sisekima’s frontuose norėjo tai
syti gyventojų nuomones apie 
okunacinius a d m inistratorius. 
Tam tikslui paskelbė ūkių ir 
namu denacionalizaciją. Tačiau 
žemė ir namai buvo grąžinami 
tik individual'įii. Buvo padary
ta grąžinimo demonstracijų. Ta
čiau, taip nemokšiškai, .jog visi 
matė, kad tai tik propaganda, 
negudriai vykdomas farsas. Ma
tė. kad tuo pačiu metu, kada 
tariamai buvo išduodami nuosa
vybės popieriai, iš kitų ūkininkų 
bei namu savininku buvo at
iminėjama ir toliau. Pogrindžio 
spauda registravo net tokių 
faktų: “Ūkininkas Rimkevičius 
'š Bartkūnų kaimo. Krekenavos 
valsčiaus gavo pakvietimą gegu
žės 11 d. atvykti Kaunan ir iš 
paties gen. komisaro p. Rentel- 
no rankų atsiimti nuosavybės 
grąžinimo aktą. Nespėjo žmogus 
nė pasiguosti kaimynams ta ži
nia, kai gavo naują pranešimą, 
kad V.9 atvažiuoja jo ūkį per
imti repatriantų šeima, o jis... 
su 15 kg mantos turi išsikraus
tyti. .. Kas daryti? Griebti kiek 
galint daugiau daiktų ir prisi
glausti pas gimines ar priete- 
lius, ar, palikus viską, važiuoti 
Kaunan atsiimti nuosavybės 
grąžinimo dokumentus? Kaimy
nų patariamas išskubo Kaunan. 
Gegužės 11 d. pirmoje 50 ‘lai
mingųjų’ partijoj pats Rentel- 
nas Rimkevičiui įteikia nuosa
vybės grąžinimo aktą. Grįžęs 
žiūri — ūkyje apgyvendinta ir

mentus, o jie — apgyvendinimo 
ir ūko perdavimo aktą. Ir taip: 
l.etuviui nuosavybės grąžinimo 
aktas, vokiečiui- ūk;s” (N. Lie
tuva 1943 Nr. 9).

Tas pats laikraštis toliau y'są 
su' 

tikd’ '^'dlLi^1 Čiais
komentarai^ metų (1943) 
gegužės mėn,2^1.„.4-? ka’P :Pa’ 
skelbta ofičišl. 'komunikate, da- 
I y vatoj an t aųkšcčj paftljd&ūi vals
tybės ir .’kariuomenė?. atstovams, 
o taip pat ir savivaldoj viršū
nėms — gen. tarėjams;??- R-n- 
telnas pranešė apie nepaprastą 
partijos ir vyriausybės atliktą 
darbą. — grąžinimą 50-čiai sa
vininkų jiems nuosavybės teisė
mis priklausančius ūkius, išduo
dant Rentelno parašu vok. nuo
savybės grąžinimo aktus. P. 
Rentelnas savo kalboje pasitei
sino, kad esą dėl techninių sun
kumų tesuspėta tiek padaryti 
ir kova su bolševizmu dar ne
baigta.”

“.. .Paskutiniais statistikos da
viniais, įskaitant ir Vilniaus sri
tį, Lietuvoje yra apie 409,000 
ūkių. Ponas Rentelnas, tur būt, 
prisimena, kad vokiečiai Lietu
von atėjo beveik prieš du metu 
ir per tuos du metu grąžino tik 
50 ūkių jų savininkams. Taigi 
per metus tik 25 ūkius. Tuo bū
du visiems vok. grąžins nuosa
vybėn ūkius tik per (409.000:25 
= 16,000 m.)... Mus žavi ne 
tiek pats darbas, kiek jo tem
pas” (N.L. 1943 Nr. 9).

Taip pasipriešinimas ūkinei 
eksploatacijai reiškėsi spekulia
cija, išnaudojimo demaskavimu 
ir niekinama ironija.

(Bus daugiau)

kyta, kad virš 110.000 lietuvių riau. Mes paėmėme žemės 10 iki 1970 m. imtinai anapus ge- 
hektarų vienam vokiečiui išre- ležinės uždangos.
patrijavus ir manėme, kad bus 
gerai. . Tačiau nepraėjus nei 
dviem metam mums tos žemės 
jau buvo per akis ir nuo jos at
sisakėme. Kodėl? Ogi visai pa
prastai, kadangi nuo 10 hektarų 
reikėjo valdžiai atiduoti pyliavą, 
kurios negalėjome išpildyti dėl 
mažo derliaus nesant trąšų ir 
arklių jėgos žemei įdirbti. Liko
me ant savo 6-ių margų.

Kaip sakiau, vyrai buvo pa
imti į Raudonąją Armiją. Dau
gelis vyrų slapstėsi. Rusų ka
riuomenės vyrų Lietuvoje knibž
dėte knibždėjo. Kova su jais 
buvo sunki ar neįmanoma. Ir, 
kad Lietuvą greičiau paklup- 
dyti, į Lietuvą buvo pasiųstas 
genocido specialistas Suslovas. 
Jis Lietuvoje viešpatavo maž
daug 3 metus. Jis yra gyvas ir 
yra kaltas už masinį genocidą 
Lietuvoje. Jo niekas nepatrau
kė atsakomybėn. Atsakomybėn 
ten traukiami tik subankrutin- 
tasis nacizmas, lygiai kaip ir va
karuose. Apie nacizmą yra sta
tomi filmai, nacistus ir pasau
lyje dar tebegaudo tam tikra 
organizacija. Nacių gaudymui 
JA Valstybėse yra skiriama lė
šos virš dviejų milijonų do
lerių. Nacių, berods, yra dar li
kusių apie 200 nenubaustų, ta
čiau demokratiniame pasaulyje 
nei vienas lyderis bei valstybės 
prezidentas ar politikas dar ne
iškelia klausimo, kodėl nerodo
mas Gulago Archipelago filmas, 
kodėl neiškeliama Gulago niek
šybės įrodymų dokumentai? 
Kodėl jie slepiami?

Nepaprastai skaudu matyti ir 
tai žinoti gyvenant laisvuose 
vakaruose 4 metus ir 6 mėne
sius, ir skaudu žiūrėti tuos pa
čius filmus, kuriuos mes matė
me nuo 1944 m. antrosios pusės

“savanoriškai” dalyvavo naiki
nant priešą jo paties lizde. Sa
vanoriškai pas juos gaunasi vis
kas. Savanoriškai prie jų prisi
jungė azijatinė dalis: Uzbekija, 
Tadžikija, Kirgizija ir 1.1. Sa
vanoriškai prie jų apie 1925 m. 
prisijungė Kaukazo respublikos. 
Savanoriškai buvo kraujuj pa
nardinta Ukraina ir taip pat 
mūsų Lietuva su kaimynine

Net mums 
koncentracijos lageriuose buvo 
rodomi tiČ patys rusų gamybos 
filmai, kokie rodomi J. Ameri
kos Valstybių televizijoje. Tas 
yra klaiku. Prieš tai priešina
mės, tai kritikuojame, bet visa 
tai baigiasi tik mūsų purkšte- 
lėjimu.

(Bus daugiau)

jėgų• Daugiau pusė darbo 
Amerikoje dirba ne maisto ar 
gamybos pramonėje, bet Įvairių 
patarnavimų darbuose.

Kas paskui dėjosi, tai buvo 
blogiau, negu fronto linijose, ka
da atskridę bombonešiai, pava
kare ar naktį, numesdavo bom
bas. Tačiau kas darėsi 1944 me
tų pabaigoje iki 1953-54 metų, 
tą sunku išsakyti. Jūs žinote, 
kad 1940-41 metai Lietuva i kai
navo 43.000 vien tik ištremtai
siais, neskaitant nužudytų, ne
skaitant Praveniškių, neskaitant 
kitų Lietuvos vietovių. Lietuvai 
kainavo, pagal okupuotoje Lie
tuvoje išspausdintos knygos 
duomenis, 850.000 savo gyven
tojų iš savo turimų 3.300.000. 
Tai duomenys, atrodo, yra skau- 
desni ir viršija milijoną. Tačiau 
tai Įrodyti šiandien dar yra 
sunku. Atkasti partizanų kapai 
rodo, kad jų galėjo būti žuvusių 

Į nuo 50 iki 60 tūkstančių. Pagal- 
j vokit, tai juk yra dviejų metų 

šaukimo vyrai, kurie būtų tar
navę Lietuvos kariuomenėje ir 
būtų žuvę. Tai yra fantastiškas 
skaičius. Su partizanais kovose 
kritusių enkavedistų skaičiaus 
jums pasakyti negaliu, nes ne
žinoma. Tik oficialiuose skai
čiuose pasakyta, kad yra kritu
siu kovose su vokiečiu vermach- 
tu, bet nenurodytas skaičius. 
Bet manoma, kad galėjo jų būti 
virš 100.000. Ar tai tikslu — ne
galiu pasakyti.

Dabar, kaip jau pradžioje sa
kiau, mes manėme, kad bus ge

• Žmogus, kuris negali pakęs
ti mažų nepasisekimų, negali 
atsiekti didelių dalykų. (Kinų 
išmintis)

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

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

Atdara šiokiadieniais nuo DENTURE į— ---------- .

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

Tel. 476-2206
I a

1799 Avatk HalrtW Strwi. Chlea««. « WW

> ■ ; ' ‘ k «

3 d VA ’ * C?? 6P t

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

I

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 17J» S*. HALSTKD ST, CHICAGO, ILL.

YOU'LL RUN INTO TROUBLE »» 
THERE'S

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

I m MAUJIRmqa, CMiCĄRę S< N-U Wednesday, August 29, 1919 j

SPEED ST ty » 
THE R/GHT LANE.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1 — Leonardo šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai .............................$5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ......................... $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ...... .
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THB DARK. PlkintiikTj fr Intymhi nuotyfclr

tpniyiSMl. palįsti Ii syvcnlmo. Lengvai ftillm. gyva kalba, sražlal iilriate 
'50 pcL Kaina t2J0.

Dr. Juani B. KunČIua, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuve* igtorlloi 
ištrauka nuo pat aenujp imliu Iki pokario netę. Vidutinio formato 1C 
•«L, kainuoja U.00.

Dr. Juani B. Končiui, VYTAUTAS TH! GRRAT. literiniai DIJC Vy 
•acto bruožai, paliekant to laiko Lletuvoi valrtyoet ir to« kaimynu Ltorili 
UI paL Kaina S3.00. Kletali viriellala 14.00.

Dauguma žiu knygų yra tinkamo* dovanot Ivairtomli progotnla. Jai b 
kitai knygai galima lalgyti atallanklui 1 Niujlenat arba italuntui čeki ar 
olnlglne p*rlaid4

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIRNOSR GALU.* gauti nbpaprastai įdomius gydyto

jo, VISUOMBNtS VEIKAJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
O. A. J. Gv«~n — MINTYS IR DARBAI, 230 pgL, llečlinčina 1908 

meti) |v jHn>_ Jablonskio Ir Totoraičio liūnai dienai Ir raid 
rOpjnlmą___________________________________SA.M

Or. A. J. Gutaen — DAN I YS, jp prležiOra, cvefkata Ir cvžli
Kletali rlrieliala. vietoje M.OO dabar tik ... __
Klnkttali rlriellali tik__________________2___ ?

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — tlAURŪ* tMONtt 
Kollonėe po Ruropu l»pfldtl»i. Dabar tik_____

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

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

Minkšti viršeliai $10.00

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

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj P^ito išlaidom®.

$10.00
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poei metu --------
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NAUJIENŲ mitinė atdm kaadias, ižakyms aekmadieniua, swIšskyrė mylimą porą -
Andropovo apmokyti ir užsienyje veikiantieji 

vietų slaptos policijos agentai, rusų darbo metodų ne
pažįstančių amerikiečių padedami, vakar New Yorke 
visiems laikams išskyrė gabią, sveiką ir didelės vilties 
ateičiai turėjusią jauną rusų porą.

Išskirti buvo sveikas ir gabus rusų šokėjas, garsus 
ir geriausio poeto apdainuotas Godunovų ainis, 29 me
tų amžiaus geriausias šokėjas, Aleksndras, ir 36 metų 
šokėja Liudmila Vlasova; karštai vienas kitą mylin
tieji buvo išskirti visiems laikams' šokėja Vlasova taip 
pat garsaus sovietų gen. tolima giminaitė, drįsusio pa
kelti prieš Staliną, kardą. II-jo Pasaulinio karo pabaigoj

• suimto, atiduoto Stalinui, kuris jį pakorė Maskvoje.
Kaip Liudmila Vlasova, taip ir šokėjas Aleksand- 

: ras Godunovas buvo geriausi rusų tautos šokėjai. Jiedu 
buvo darbingi, noriai mokėsi, lavinosi, buvo sveiki ir 
pasiekė aukštą vietą rusų šokėjų tarpe. Abu sunkiai dir- 

; bo, lavinosi, mėgo pratybas ir pateko į Maskvos Bolšoj 
Teatro šokėjų eiles. Šioje grupėje buvo patys geriau- 

. si rusų šokėjai. Godunovui teko dalyvauti tose pačiose 
’ pratybose, o vėliau kartu šokti. Abu mokėjo suderinti 
į savo veiksmus ir tapo labiausiai mėgiama geriausių 
: šokėjų pora. Jiedu kartu šoko, kartu lenkėsi ploji- 
‘ mams. Jiedu pamilo vienas kitą ir vedė. Tai buvo labai
• daug žadanti Bolšoj Baleto Teatro pora. Tapo 

daug žadanti Bolšoj Baleto Teatro pora. Jie tapo
Kada buvo parinkta geriausiųjų rusų šokėjų 

pė siųsti į Ameriką, į siunčiamą grupę pateko ir
niai vedusi jaunų šokėjų Pora. Bolšoj Baleto Teatro ad- 

į ministracija žinojo, kad ši pora galės ne tik suderintai
• kartu su visais pašokti, bet galės pašokti ir solo.
» Amerika jiems buvo naujas pasaulis. Apie Ameri-

so-

neat- 
neat-
gru-

nese-

; ką jiedu buvo daug girdėję, bet pačios Amerikos jiedu 
’ nepažino. Pasiekę Ameriką, jiedu šoko pirmoje šokėjų 

grupėje, nes iš tikrųjų buvo patys geriausi šios grupės 
: šokėjai. Plojimams ir džiaugsmui nebuvo galo. Pačioje 
: Maskvoje niekas taip neploio, kaip jiedviem plojo ame- 
' rikiečiai. Plojo jiems ir rusai šokėjai, anksčiau iš Ru-

sijos ištrūkę ir ten nutarę nebegrįžti.
Praėjus pirmam vakarui, šokėjų porai patiko Ame

rika ir jiedu nutarė pasiteirauti, ar negalima būtų ir 
jiems pasilikti Amerikoje ir šokti amerikiečiams, taip 
šiltai sutikusiems jaunus šokėjus. Jie pasitarė ir nutarė 
leisti šeimos galvai, pasiteirauti, kaip galima Ameri
koje pasilikti. Godunovas nuėjo savo keliais, o Liudmi
la nuėjo su visais kitais Bolšoj Baleto Teatro nariais.

Godunovas išaiškino, kad didelių sunkumų pasilik
ti Amerikoje nesusidarys, tiktai užtruks kiek laiko, kol 
užpildo visus reikalingus lapus, kol atlieka formalu
mus pas imigracijos komisijonierių, tai praeina kelios 
valandos.

Kai Godunovas, atlikęs visus formalumus, nuvyko 
pranešti žmonai gerą žinią, tikėdamas ją pasiimti į tas 
pačias įstaigas ir atlikti reikalingus formalumus, žmo
nos jau nerado, žinia apie Godunovo norą pasilikti 
Amerikoje žaibo greitumu pasiekė Adropovo agentus, 
sekusius visus šokėjus. Jie veikia greičiau, negu imig
racijos pareigūnai Jie nekreipė dėmesio į patį Goduno
va, bet išskyrė jo žmoną iš kitų šokėjų, nuvedė į Kenne
dy aerodromą ir įsodino į pirmą sovietinį lėktuvą, iš
skrendantį į Maskvą.

Vyras, neradęs žmonos, pakėlė aliarmą. Susirūpi
no ir imigracijos pareigūnai. Jie pamatė, kad Andropo
vo agentai juos apgavo, kaip apgavo ir Ševčenkos atve
ju. Su A. Ševčenka atlikinėjant formalumus, o jo žmo
ną išvežė į Maskvą pirmuoju sovietų lėktuvu. .

Kada Liudmila praeitą penktadienį pirmą kartą j 
sovietų lėktuve susitiko su Amerikos pareigūnais, tai ji 
pasakė:

— Aš myliu savo vyrą... Bet man laikas važiuoti 
namo . . .

Ji mylėjo ir myli savo vyrą, bet Amerikoje ji netu
rėjo progos su juo pasimatyti. Josios vyras buvo nuves
tas pas imigracijos pareigūną prašyti teisės pasilikti 
Amerikoje, o ji buvo nuvesta į pirmą įšskrendantį lėk
tuvą, kad išvažiuotų galimai greičiau. Niekas jai nė 
vienu žodžiu neužsiminė apie josios vyro likimą. Ji ne
žinojo, kad jis prašinėjo atsakingų pareigūnų leisti jam 
pasimatyti su žmona. Tokio leidimo jis negavo.

Amerikos pareigūnai, kalbėjusieji su Vlasova, ne
žino, kad ji keturias dienas praleido lėktuve, kartu su 
kitais 50 keleivių, penktadienį turėjusi išskristi Mas
kvon. Tie keleiviai dieną ir naktį sėdėjo lėktuvo kedėse.)
Jie žinojo, kad lėktuvas buvo sulaikytas dėl jos. Vieną! 
dieną bet kas gali pakęsti, bet kad toje pačioje kėdėje 
reikia pakęsti dvi, tris ar keturias dienas, tai keleiviai 
į kaltininkę pradėjo žvairuoti. O jeigu vienas kitas agen
das keleivius dar pakurstė, tai Liudmila turėjo jausti 
keleivių nepasitenkinimą. Nevienas būtų sutikęs būti 
pats nubaustas, kad tiktai kiti dėl jo nenukentėtų. Tokį- 
jausmą kentėjo ir Liudmila.

Be to, reikia neužmiršti, kad ją saugojusieji And-. 
ropovo agentai ne vieną kartą priminė, kad Maskvoje' 
yra likę jos tėvai, ten randasi josios broliai. Jeigu ji t 
nebegrįš, tai nukentės visa šeima ir tolimesni giminės. 
Negalint pasimatyti su mylimu žmogumi, ir neturint 
progos su juo pasikalbėti, turint galvoje tą stegiančią

Buvęs prez. Gerald Ford pareiškė, kad jis draugu ir 
pažįstamų raginamas, sutiko būti respublikonų par

tijos kandidatu prezidento pareigoms.

Vieškeliai ir šunkeliai (5)

krašte 
giesmę

(Tęsinys) 

šnekėti, 
sukurti 

gyvena- 
turime

čia demokrati-

JONAS VAIČIŪNAS

Ką čia, kiti pradėjo 
Nenorėkime Amerikoje 
Lietuvos! šiame 
me, tai ir jo 
giedoti!

Ne, kiti sakė.
ja, be to, šventovės statytos lie- 

. tuvių pinigais, kad galėtume 
nuolat girdėti sava kalba žodį. 
Niekas Lietuvos nekuria, tik 
reikalaujame, kas mums pri
klauso. Ne dėl to pabėgome nuo 
bolševikų, kad ir Čia mus var
žytų, draustų gimtąjį žodį... 
Šiam kraštui mes esame solida
rūs, vykdome įstatymus, esame 
ištikimi gyveiitojai. Tegul tik 
visi' tokie būna...

šeimas sukūrę.
Jaunieji tėvai tikriausiai būtų 

kitokie, jeigu iš mažens jiems 
būtų buvęs teikiamas įtaigoji- 
mas iš dvasios vadų pusės.

Tiesa, yra ir iš senųjų klebo
nų tarpo, užtinkame ir iš “dy- 
piečių”, rimtai susirūpinusių 
tautiniu išlikimu labiau, negu 
savo asmeniu.

Mielas Skaitytojau, aišku 
kaip dieną,, kad iš šio taško 
mums padarytas didelis nuosto
lis, ar ne?

Ir nuostolis nepataisomas, nes 
anksčiau buvę vaikai, šiandien 
jau studentai ar baigę, o kiti ir

Ne, mums tikrai nelabai te
patinka anąsyk Kunigų Vieny
bės suvažiavimas, kuriame buvo 
nagrinėjama asmeniški pensijų 
ir pragyvenimo reikalai, ir kuo
ne nė žodelio apie bendrus tau
tos reikalus.

Na, ir mūsasis vyriausia galva 
yra išdrįsęs net mirusio kunigo 
proga laikyti pamaldas nelietu
viškai. .. Nekoks pavyzdys, ne
koks!

Ne be reikalo viefia rašytoja 
ar ne prieš šešetą metų buvo 
paskelbusi eilėraštį "Duokite

kunigų”, žinoma, tas eilėraštis 
i poetinės vertės ne kažin kiek 

turėjo, bet jame buvo tiksliai 
prašoma iš kunigų, kad jie eitų 
su tauta ir prisidėtų prie veik
los lietuviškuose dirvonuose.

Vertėtų prie progos prisimin
ti kai kuriuos mūsųjų dvasiškių 
išsišokimus. Rašytojų Draugi
jos pirmininkas skelbia savo 
raštus okupuotoje Lietuvoje, — 
yra užmezgęs artimus .ryšius. 
Tėvai jėzuitai buvo įsileidę sa
vo namuosna bolševikinius pro
pagandinius filmus, o delegaci
ją, atėjusią prašyti, kad tie fil
mai būtų atšaukti, apkaltino pa
sikėsinimu “užpulti kunigą prie 
tltoriaus”. Marijonai savo ofi
cioze toli nukrypę nuo tikros 
lietuviškos linijos, šališkai- žvel
gia į reikalus, niekindami ne 
jiems pritariančius lietuvius 
patriotus. O kur premijuotos 
knygos, kurias Nepriklausomos 
Lietuvos kunigija tikrai būtų 
tėškusi į “garbičių”'.__

Daug dar būtų galima kalbėti. 
Ir kalbėtume daug, jeigu tikė
tume, kad tokios kalbos galėtų 
kiek pagelbėti. Bet.., tikėtis 
sunku, nes bėgama juo toliau 
juo greičiau, iki išsimušama iš 
tikro plataus kelio, vieškelio į 
šunkelius, iš kurių nesužalo
tiems jau sunku grįžti.

Kada vieškelis vieškelėlis ap
žels piktžolėmis, nustelbs pake
lės žydinčius dobilėlius, reika
las bus baigtas. Gal bus tik jau
čiama įmintos lietuviškos pėdos, 
bet jau ataušusios, ir jas rasti 
teks rauti piktžoles plikomis 
rankomis. Ir šunkeliuose be- 
klampojančius gal tėks prievar
ta grąžinti į platųjį išravėtą ke
lią, į kurį turės kada nors susi- 

4 bėgti visi mūsų žingsniai, ji

Dėkoju Skaitytojui už kantry
bę. Nenorėjau nieko Užgauti, 
tik pasakyti teisybės, žodį. Bet 
tas teisybės žodis dažnai:, kam 
nors yra baisesnis už didžiau
sią užgavimą. ,

(Pabaiga)

• — Pakistano specialistai ren
giasi sprogdinti pirmą atomo 
bombą. Jiems padėjo Kinijos 
mokslininkai.

— Kitą mėnesį Castro rengia
si paleisti dar kitus 400 politi
nių kaliniii, jeigu- Kuboje bus 
ramu.

nuotaiką uždarytame lėktuve, neturint progos pasima-;------------------------------------------------ " -------- “■
tyti su kitais šokėjais ir su jais pasitarti, kas nenorės -išsilaisvinti net didžiausiame laisvės krašto Kennedžio 
išvažiuoti ir baigti sovietinės santvarkos primestą slo- aerodrome?
gutį ne tik milijonams pavergtųjų, bet ir atsakomybę Andropovo agentai išsivežė nepatyrusią jauną mo- 
jausti turinčiai jaunai šokėjai., pirmą kartą laisvą pa- terį, išardė mylinčią šeimą ir privertė kiekvieną žmo- 
$aulį pamačiusiai ir iš Andropovo agentų nepajėgiančiai gų pagalvoti, koki stiprūs Adropovo nagai.

— Castro nori prekybos su
tarties su JAV, sutinka' mokėti 
doleriais, bet nenori mokėti 
skolų. Jam labiausiai reikalin
gos mašinų dalys,

— Izraelio karo niinisteris 1 
prašė palestiniečių vadą pasita
rimams, bet jis atsisakė tartis, 
todėl kova bus tęsiama.Baudžiavos laikai Lietuvoje iki 1863 metų sukilimo

(Iš ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

PIRMOJI IŠPAŽINTIS
(Tąsa)

— Nu, žinoma, — atsakiau.
— Na, ką gi valgei?
— Nugi žuvis, kanapinį aliejų, avižini ki

sielių, grybus su virtomis bulvėmis, avižines 
kruopas, su žuvimis, bulvienę.

—O mes kopūstus su lininiu aliejumi, sūrias 
silkes su keptomis bulvėmis. Aga! — rėkė Jo
nas.

—- Man tėvelis pasakodavo apie šventųjų gy
venimą: šv. Kazimiero, šv. Antano, šv. Pranciš
kaus ir kt.

— Pagalvok, šventuoju tapo? — su pavydu 
pašiepiančiai sako Jonas.

— Kas? — griežtai klausiu, — tėvelis?
— Ne, tu pats.
— Pašlemėkas, toks erzintojas — sušnypš- 

čiau.
Šį kartą pamokslėlis bendras bažnyčioje. 

Klierikas liepė daugiau susikaupti. ir nesikal- 
bėti. Jonas, sėdėdamas greta manęs žiovauja iš 

nuobodumo visa burna. Aš tyliai pastebiu jam.
— Trukdai rimti.
— Pamanyk, koks svarbumas, — ir parodė 

man liežuvi, o aš jam. Kunigėlis pamatęs mano 
liežuvį padarė man pastabą. Aš sėdžiu piktas ir 
išraudęs. Pagaliau pertrauka. Mes einame atsi
gerti į špitolę. *-

Dvaro užvaizdos vaikai visą Gavėnią nepas
ninkavo ir visą laiką valgė pieną, o sekmadie
niais mėsą ir net dešras, — sako Jonas.

Abu piktinamės tokios šeimos elgesiu, bet 
aš netikiu.

— Mano mama penktadieniais per Gavėnią 
valgė tik duoną su vandeniu, o kaip tavoji?

Man pavydu, kad jo motina taip pasninka
vo ,tai apsimetu nenugirdęs jo klausimo ir tęsiu 
kalbą apie užvaizdą. Jonas nutraukęs pašnekesį 
ir sako:

— Ryt ryte išpažintis? Ar tu jau prisiminei 
savo kokias ypatingas nuodėmes?

— Kokias “ypatingas” — atsargiai jį klau
siu, nenorėdamas parodyti savo nenusima- 
nymo.

— Nugi ypatingos, išskyrus paprastas. Pa
vyzdžiui: žmogų užmušti, namus padegti, apip
lėšti, apvogti.

A-a lengvai atsidusau. Mat, toli buvau nuo 
tokių nuodėmių.

— Ir ką gi reikėtų daryti žmogui su tokio

mis nuodėmis?
— Kaip, ką? Nugi kunigui Per išpažintį pa

sakyti. Ir Dievas dovanos, kaip niekur nieko. 
Įvairių būna nuodėmių. Juk, tu, ką tik girdėjai 
kunigėlį aiškinant “Dešimt Dievo Įsakymų”? 
Bet su ypatingom nuodėmėm kunigas neleidžia 
kartais prie švenčiausiojo.

Aš lieku abejingas. Bet “ypatinga” nuodėmė 
jau pradeda prisiminti. Pagaliau ji visai išplau
kė iš sąmonės.

Pernai rudenį buvau užėjęs atsigerti Link
menų karčiamninko Joškės virtuvėn ir prie kro
snies aptikau pilną rėtį apiplikintų laukinių 
kriaušelių. Pasiėmiau dvejetą į saują.Vieną kan
dau, bandydamas skonį, o kitą nebežinau kur dė
jau. Dabar prisiminė Dievo įsakymas “nevok”. 
Juk aš apsivogiau ir jei ryt nepasakysiu per iš
pažintį, tai šventvagiškai priimsiu švenčiausiąjį. 
Juk Dievas viską žino.

Nė minutės neturėjau ramybės, žinodamas, 
kad ryt reikėtų pasakyti kunigui ‘‘ypatingąją” 
nuodėmę per išpažintį. Nors ir gėda, bet reikėtų. 
Gėda ir pareiga grūmėsi manyje drumsdamos 
ramybę. Man buvo nuobodu ir niekas nedo
mino. v -

Kad taip motina dasiprotėtų, kas mane sle
gia ir pradėtų kalbėti apie mano nuodėmes. Bet 
motina visą vakarą kalbėjosi su Cibiene ir Lelei- 
viene apie šešioliknyčias servetas. Jos visos mus 

vaikus paliko ramybėje.
Ryt šovė mintis: juk ypatingąją nuodėmę 

galima pasakyti ir kitą kartą ne būtinai šian
dien. Man pasidarė jaukiau ir net linksmiau.

Bažnyčioje sąžinė vėl pradėjo išmėtinėti. 
Jei nuodėmės nesakyti dabar, tai kaip šventva
giškai priimti komuniją? Bet kaip gi tą nuodė
mę pasakyti kunigui ? Jis gali užpykti ir neduoti 
nuodėmių atleidimo ir tuomet negalima eiti prie 
Švenčiausiojo. Tai visi matys ir ką pasakys na
miškiai? Suprakaitavo kakta, rankos pasidarė 
drėgnos ir šaltos. Ne, geriau kitą kartą.

Prie klausyklos stojau eilėn, bet dar galuti
nai nebuvau apsisprendęs dėl “ypatingosios” nua 
dėmės. Laikas slinko lėtai. Pagaliau raudonas ir 
išprakaitavęs pasitraukiau nuo klausyklos nieko 
nematydamas prieš save ir jaučiausi laimingas, 
kad ta nuodėmė su kitomis prasmuko net neatsi- 
spindėdama kunigo balse ir veide. Prie šoninio 
altoriaus kalbėdamas poterius aš drąsiai ir jau
kiai žvilgterėjau į krucifiksą ir iš Kristaus pa
veikslo nuo vėliavos žiūrėjo į mane meilios akys. 
Koks aš buvau laimingas, mylėjau Dievą ir norė
jau palikti tokiu amžinai. Priėmęs Švenčiausiąjį, 
priklaupiau vėl prie šoninio altoriaus. Aš jau
čiausi be nuodėmių ir maniau palikti tokiu, kad 
gavus dangaus Palaimą. Jonas atsiklaupęs greta 
sako:

(Bus daugiau)
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AKUŠERIJA ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 

6*49 So> Pulsski Rd. (Crawford 
Metical Building) Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, Stambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS
gydytojas ir chirurgas

Wa**«:ha#tar Community klinikos 
Medicinos direktorius

x93S S. Manheim Rd., West charter, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ų 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
ToLt 562-2727 arba 562-2728

TEU — BE 3-5893

DK A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS

3907 West ]03rd Stroot 
Valandos pagal susitarima,

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

. Kauno įgulos bažnyčia

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)

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. Tol. 737-5145

Tikrina akis. Pritaiko « kiniu, ir 
“contact lenses’”

VaL tai luaiurimą. Uždaryta treČ.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5—7 van vai. 
Ofiso telef.: 776'880 

Rozidondlos tolefu 448-5545

PALYPĖJOM AMŽINYBĖN V. RYGERTĄ
DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, rpec. MOTERŲ Ilges. į 
Ofisas 2632 WEST SYth FrKSET

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pina- mind., trečiaa 
ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL vak. &jtadie ■ 
uau 2-4 vii popiet ir kitu lairvj

TWgal gŲgi tapimą

P ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEDas-PBOTE^STAž i 
Aparatai - Protezai. M4d. ban- 

fjF cražaL Spacran pagalba tujom* 
** iarcn Supports) ir t t 
v*n; 9—4 ir 6—8. Re*tadieniais 6—a 
26s6 Wert 63rd St, Chicago. If L 60629

Telef.- PRospact 4-5084 Į- ___ 1FLORIDA I
-■ I 

— i
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
. takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200 _____

Likimas lėmė, kad, bėgdami 
nuo komunistinio teroro, atsi
dūrėm už Vienos, Austrijoje, 
Furthofe fabrike apie 94 klm. 
nuo Vienos į vakarus, Alpių .pa
šlaitėje. Aš nuo dviejų mašinų 
(prie vienos dirbo buv. gim. 
dir. Ig. Kazlauskas) pusiau ap
dirbtas pielyčias turėjau priimti 
ir perduoti kitam skyriui. Vin
cas buvo prie sudėtingos grūdi
nimo mašinos ir ėjo atsakingas 
pareigas.

Bolševikų frontas artėjo. Iš 
mūsų fabriko skyrė į Vengriją 
pirmose kovos linijose apkasus 
kasti. Sužinojome porą dienų 
prieš. Mes dviese su gim. dir. J. 
Kralikausku nutarėm bėgti. Bet 
man pagailo mano gero draugo 
Antano Pauliukonio, kuris pas 
mane drauge su kitais tris sa
vaites gyveno, ir L. Dambriūno, 
kuris prie žaizdro smailino pie- 
lyčių galiukus. Jis turėjo aukštą 
temperatūrą. Fabriko daktaras 
jo neatleido. Berods, 1944 metų 
spalio 14 d. laimingai pasisekė 
pabėgti iš skirtingų stočių. Bė
gom per Čekoslovakiją, Drezde
ną į Berlyną ir kitur.

Fabrike dirbo lenkai, prancū
zai, čekai ir kiti — net keletas 
šimtų. Į apkasus išvežė lietuvių 
12 asmenų ir jie ten išgyveno 
arti pusės metų.

Iš 123 lietuvių mirė L. Damb- 
riūnas, A. Paulikonis, Sergijus; 
Treigys, Toronte Leškevičius ir { 
Vincas. Metai iš metų mūsų ei-'

lės retėja.
V. Rygertas buvo išsimoksli

nęs žmogus. Dirbo spaudos dar
bą “XX Amžiuje”, Drauge ir 
kitur.

.Du metus labai sunkiai sirgo. 
Be žmonos nuolatinės globos, 
jos brolis H. Kalvėnas, kaip 
tikras marietis, jį maitino ir su
tepė visokeriopą patarnavimą.

Nuliūdime liko jo žmoną duk
tė su šeima, sūnus, anūkai ir 
kiti giminės.

šeštadienį, be Draugo perso
nalo, teikėsi atvykti vyskupas 
V. Brizgys atsisveikinti ir pa
reikšti artimiesiems užuojautą.

Rugpiūčio 27 d. iš koplyčios 
oalydėtas Į savo parapijos — 
ŠV; Kryžiaus bažnyčią. Šv. Mi
šias atnašavo kun. Stašys ir 
kun. dr. J. Prunskis. Pamokslą 
pasakė kun. dr. J. Prunskis.

Po pamaldų palydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. Girpinės, 
palaikydami lietuviškas tradici
jas. oakvietė į Gold Coast res
toraną pietų.

Vincas daug iškentėjo ir ilgė
josi Tėvynės. Tebūna jam leng
va šioji svetinga žemė.

K. Paulius

6) Dr. O. RuVer (123-261): 
"There are too many parties in 
conflict with each other. This 
can be remeded by strong pa
triotic feeling and by putting 
aside personal ambition”.

Vadinasi. Lietuvoj buvo per
daug politinių partijų, kurios, 
būdamos radikalios, nuolat tarp 
savęs kovojo, kas kenkė Lietu
vos valstybės ir tautos intere
sams. Todėl, anot dr. O. Rut
ter. Lietuvos partijoms reikia 
būti daugiau patriotiškesnėms 
bei lietuviškesnėms ir jų va
dams reikia atsisakyti asmeni
nių ambicijų. Dr. A. Trimakas 
(Draugas, 1963JXI.13) nurodė: 
“Mažapartinė sistema laiduoja 
didesnį valdžios pastovumą... 
Mažai tautai reikėtų pasitenkin
ti mažesniu politinių grupių 
skaičiumi”. Tad keistina Lietu-

rodė popiežius Pius XII (1944- 
XII - 24 d. kalboj): “Kiekviena 
Įstatymų leidžiamoji institucija 
privalo susidėti iš tvirto būdo 
asmenų, kurie save laikytų vi
sos tautos atstovais, o ne įgalio
tiniais vienos partijos žmonių 
grupės”. Dr. J. Alekna priminė: 
‘Kiekvieno mūsų atstovo parei
ga atstovauti Lietuvai ir jai tar
nauti”. Prof. Ad. Mickiewicz 
(Our Pilgrimage, 55) paryškino: 
‘‘Įstatymų leidėjų, kurių širdys 
yra pilnos tėvynės meilės, 
įsteigs valstybės tinkamas for
mas savo kraštui, atatinkančias 
šalies reikalavimams, jos reika
lai bus gerai tvarkomi”.

ĮSTATYMAI

Įstatymai turi nepaprastai di
delės reikšmės. Geri įstatymai 
stiprina valstybes ir gaivina

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė $4:11.

Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei, Dievo mylimie
siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
saldi ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

5V. RAFTO TYRINBTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN

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

FUND

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

For your headache get 
extra strength and safety, too.

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŽE1ĖNAS
TeL WA 5-8063

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

by a panel of experts, used as 
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.

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

SOPHIE BARČUS j
RADUQ MIMOS VALANDOJ

program** II WOPA, 

T4Pt HL A. M,

L la tuviu kalba: kasdien nuo pfr- 
madiemo iki penktadienio 3:00 
—3 JO vaL popiet. Seftedieniais 
ir aekmadieniaia nuo 8J0 iki 8 JO 
r*L ryto.

Vadifa Aldana Davkua

Tolei: Hlmiack M41J

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

Unplanned Picnic

“Lietuvos Aida?
KAZĖ BRAZDŽIONYT1

Propramoa vadJfa

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos » WQPA stotie*, 
banga 1490 AM.

SL Petersburg. Fla.. 5:30 vaL P-P- 
ii wns stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

Telef- 778-5374

1 You wake up some weekend morning ... the stm is shining 
. . . the sky is blue. So why not pack up’n go — on a spur-of- 
the-moment picnic? No trouble at all if you have a supply of 
picnic essentials on hand . . . paper plates and napkins, plastic 
glasses, small salt and pepper shakers, a cutting board, a knife. 
It’s smart to keep all these things at the ready in a picnic bas
ket or tote bag. Then when the spirit moves you, just head for 
the nearest supermarket or the corner deli — pick up a loaf of 
bread, a wedge of cheese, a hunk of salami or other cold cuts, 
some tomatoes, some fruit or cookies . . . and off you go to 
your favorite picnic spot and assemble your meal on the spot.

The beverage to tote along is iced tea in flip top cans. Iced 
tea is the most refreshing, most thirst-quenching of all summer 
beverages. It’s non-carbons ted, and as it’s already sweetened 
and flavored with lemon, there’s no need to take along sugar 
and lemons. Put the handy six pack, chilled from the refiger- 
ator, into an insulated bog or wrapped in newspapers to keep 
it cool — or pick up a bag of ice cubes en route.

vos rinkiminė sistema, būtent, 
iš proporcinės rinkimų sistemos 
į mažaritorinę rinkimų sistemą. 
Arba būtų reikalaujama parti
jai surinkti nemažiau 10 pro
centų visų balsų, kaip panašiai 
daroma V. Vokietijoj, ir 1.1. 
Tuomet atpultų reikalas sudari
nėti mažas partijas, kurios ne
gali laimėti rinkimų.

SEIAIO- ATSTOVAI

Kadangi seimo atstovai atsto
vauja tautą bei valstybę ir lei
džia įstatymus, kuriais tvarko
mi valstvbės bei tautos reikalai.V
tai jie turi būt.gerai susipažinę 
su krašto istorija, papročiais, 
visuomenės gyvenimu, politinė-

tautas. Blogi Įstatymai žlugdo 
tautas ir pražudo valstybes. To
dėl įstatymai turi būti tinkami. 
Visų pirma A. Dante (De Mo- 
narchia) žodžiais tariant, įsta
tymai turi būti kiekvienam 
kraštui bei valstybei skirtingi, 
t.y. pritaikinti kiekvieno krašto 
poreikiams. Antra. Įstatymai 
turi atatikti tautos būdui, kaip 
ir nurodė prof. W. Wilson (194- 
80): “There is no universal law 
but for each nation a law of its 
own. which bears evident marks 
of having been developed along 
with the national character”.

(Bus daugiau)

— Amerikos pietuose kai ku-

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

mis ir socialinėmis problemo rie žmonės nusiperka karstus ir
mis etc.r nes kitaip — jie nebus 
naudingi. R. Skipitis (128-406) 
pareiškė: “Neprityrę politikai 
perdaug buvo susirūpinę savo 
partijų reikalais, ne kartą už
miršdami, kad kiekvienam sei
mo atstovui visuomet turi rū
pėti valstybės reikalai ir kad 
valstybės reikalai visais atvejais 
turi būt statomi aukščiau parti
jos reikalų”. Seime atstovai turi 
būti tvirto charakterio, kaip nu-

naudoja juos knygų lentynė
lėms. kol ateina laikas juos 
naudoti.

Arthritis Sufferers!
Now. Get relief ® 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Phis two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pam Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin."
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| A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI |

| mi r u s, |
jo žmoną IZABELĘ, sūnus MANIG1BDĄ ir RAMŪNĄ 

g su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. g

| Požarniukai |
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LAST YtAA 2,MO SCXCXX- 
AG4 CHILDREN B8.TWEEN 
TMM AGSS oe 5 AMD ^4- 
WRRB KILL t D BY MOTO* 
ve h tear s ai Tua u. s. 
Charles m. hayk«z 
>RSS4DeNT or THe CM1CAOC 

, motor club, asks 
I TO BE FSPECJAU.Y ALERT 

BOR CMILDRfiN MOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YAjrds 7-3401

i Į ____ ______ ’

BUTKUS - VASAITIS Į
1446 So. oOth Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003 I

PETRAS BIELIŪNAS Į
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetlt .3-3571 | 

—------------------------------------------
GEORGE F. RUDMINAS |

3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArtfs 7-1138.HM j

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ?
i(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213 j

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4416 J

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

» — NAUJIINOX, CHICAGO I, ILL. Wednesday, /Xugust 29, 19J9 j



BOSTONO NAUJIENOS
“Miss Lithuania of 

N.E.”, taipgi dėkojame Stephen 
Michael Cidlevich iš Dorcheste 
rio, kandidatui į Bostono Mies
to tarybą, už dovanas šokių 
konkursų laimėtojams. i

Dėkojam Etnografiniam an- 
sanmbliui, vad. Gitai Kupčins
kienei: Lietuv’ų Tautinių šokių

buvo išrinkta Karen; sambūriui, vad. Ivaškam; gra
žuolės ir šokiu konkursu teisė- 
iams Onai Ivašk enei. Danieliui 
Averkai. Henrikui Čepui ir Juo-^ 
zui Renteliui už jų pagalbą praA 
vesti programą sėkmingai.

Dėkojame visoms šeiminin
kėms, kurios iškepė ir atvežė į 
p'kniką visokių skanumynų; . 
taipgi dėkojam vadovei Monikai 
Plevok:enei, vadovui Vytautui 
Jurgėlai ir visiems tiems, kurie 
piknike dirbo. Dėkui ir tiems,' 
kurie pirko ir pardavinėjo lai
mėjimo bilietus. Specialiai dė
kojame visiems atsilankiusiems 
piknike tokioje baisiai lietin
goje dienoje.

Steponas ir Valentina 
Minkai

vykios “švyturys'’, taip pat pa- 
stovyklių “Palanga” ir “Ginta
ras” vadovai bei pareigūnai at
siuntė Naujienoms ir jų skai
tytojams sveikinimus iš savo 
stovyklavietės, Belton, Mass. 
Dėkui. Stovykla buvo rugpiūčio 
18 26 dienomis.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Mc-

lai-
No.

Ruepiūėio (August) 12 d’eną konkursui 
Romuvos parke Blocktone jvy- 
ko seniausių Naujojoj Anglijoj 
lietuviškų radijo programų 45, 
metų sukaktuvių p'knikas. Šį
met “Miss Lithuania of N.E.”, 
buvo išrinkta panelė Nijolė Iva-j 
nauskaitė, dukrelė Nijolės ir 
Adolfo Ivanauskų iš Mattapan, ’ 
o antroji
Andrunas iš So. Easton.

“Mamės ir Papės“ polkos kon-1 
kursą laimėjo Malvina ir Sta-j 
svs Norkūnai iš Dracut. Jauni-\ Į 
mo polkos konkursą laimėjo Da_ į 
na Ivaškaitė iš Dorchesterio su i 
Romu Baika iš So. Bostono. 
Valso konkursą laimėjo Anna 
Romukaitis iš So. Bostono su 
Henry Drew iš Randolph. Tango 
konkursą laimėjo Martha ir Jo
nas Andrunai iš South Easton. 
Twist’o konkursą laimėjo Patri
cia Whitehouse su Joseph 
Lain, abu iš Braintree.

Laimės šulinio dovanas 
mėjo: 1) Paul Schmidt iš
Easton; 2) Longinas Švelnis iš 
Needham; 3) A. Bartasiunas iš 
So. Bostono; 4) Birutė Sakenie- 
nė iš Dorchesterio; 5) Danutė 
Venckus iš Arlington; 6) Vladas 
Noreika iš So. Bostono; 7) So
fija Šidlauskienė iš Roslindale.

Įžangos dovanas laimėjo: 
1) Nr. 481801; 2) Lena Yanulia 
iš Hyde Park; 3) 481701; 4) 
Nr. 481835; 5) Nr, 481848.

Dėkojam biznieriams, sudova- 
nojusiems dovanas laimėjimui; 
kaipgi kongresmanui Joe Moak- 
ley ir Bostono miesto merui 
Kevin H. White už puikią sta
tulėlę, dovanotą šių programų

PIKNIKAS
Rugpiūčio 26 d. 2 vai. popiet 

Lietuvos Krikšč.onių Demokra
tų Sąjungos nariai ir svečiai, 
rinkosi i V. šoliūno šeimos so
dybą Willow Springs pasisve
čiuoti. Puiki rezidencija, apie 
akeris lankos, kuri gražiai nu
pjauta, sraunus upelis daro ma
lonų įspūdį. Tikra atrakcija — 
būrys, berods, laukinių ančių, 
kurias šeimininkė kukurūzais 

: maitina. Anksti rytą antys ža-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
. 2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia’7-7747

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
2 butų mūro namas ir mūro gara
žas. ’rengtas beismantas. Prašau 

j teirautis ir perduoti savo telefoną 
— ’ ■ ’ i iš anksto. Viliojanti 

kaina.
LABAI ŠVARUS 2 butų narnas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke, apžiūrėjimui 
Palikimas. S47.000.

riai. Debbie Niego, Miss Illinois .
iš Oak Lawn, pakviesta jurgi-1 nėjimą ar samdyti 30 lovų alko- 

T‘ ’ holikų gydymui Central Com
munity ligoninėje. Apklausinė
jimas bus rugsėjo 17 d. 6:30 vai., 
vak. St. Basil mokykloje.

— Philip Shabeikis iš New 
Yorko, Lietuvos Vyčių Centro 
valdybos pirmininkas, Vyčių • 
seime perrinkta CV pirmininku 
sekančiam terminui.

zioency praves viešą apklausi- Į dina šeimininkę, prašydamos

nių karalaite. Ji laimėtojams 
įteiks dovanas. Edvardas Man- 
kus yra parodos garsinimų di
rektorius."’*

i — Arėjas Vitkauskas, World 
;Wide New^; biuro direktorius, 
' 309 VaricklSt., Jersey City, N J 

07302, gana- išsamiu pareiškimu 
atsakė The Detroit Jewish Chro- 

TRUMPAI kad lietuvių tauta nėra at-
1 sakinga už žydų naikinimą bei

; • priešžydiškas nuotaikas Vilniu-
1- j e. Globo magazine, skirtame 

— Metinė jurginių paroda: Indijai’, jis tą pat klausimą iš- 
Įvyks šį šeštadienį ir sekmadie-!' aiškina indams. To paties žur- 
nL rugsėjo 1 ir 2 d., Ford City -nalo American Scene skiltyje 
Prekybos centre, 7601 S. Cicero .jis supažindina su lietuvaičių 
Avė. Parodoje bus tūkstančiai 
jurginių, Įvairių spalvų ir dy
džiu žiedais. Dalyvaus jurginių 
augintojų iš 7 valstijų, jų tarpe 
Chicagos ir apylinkių klubo na- >, „ . _ , _ _______  ... Į-bor Farmoje, Sodus, Mteh. Pa-

■ skaitąs skaitys Vytautas Kas* 
į niūnas Sr. ir Bronius Tiškus. 
J Svarstyboms vadovaus inž. Jo

nas Jurkūnas. Jose dalyvaus 
Gražina Gražienė, Vida Jonu
šienė, Jolita Kriaučeliūnaitė, 
Daiva Meilienė, dr. Alvydas Ar- 
bas ir Vytautas Kąsniūnas Jr.

tautiniais drabužiais, pailiust
ruodamas lėlių nuotrauka.

— Korp! Neo-Llthuania suva
žiavimas bus rugsėjo 1-3 d. Ta-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas j
T rs-w ’fcrt’l X A _ Y T* -W • -v _ fJei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvir; Įstaigą:

American Travel Service Bureau
ž 9727 S. Western Ave., Chicago; HI. 60643 '

Telef. 312 238-9787-
s Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių laivų kelio-w -—u- - -Li v T f O *-4 4 I IA i * V 1 £ W ĄI C** V >

nių (anuses), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- Sporto pratyboms bei varžy
me keliomų draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.aštus;; boms vadovaus Edis Modesta- 
Sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer. - Doms ”aaovaus įsais ivioaesca 
macijas visais kelionių reikalais -^ .. .. • _

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiiia rezervuoti vietas
Iš anksto — prieš 43 - 60 dienų. _ , - ■

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas. iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.

NUO RUGSĖJO PRADŽIOS IKI Š1U METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talka! ______  ,

vičius ir Jonas Jurkūnas.
'— Sol. Aldonos Butkutės-Šve- 

dienės buvusio koncerto kai ku
rios dainos bus transliuojamos 
per klasikinės muzikos radijo 
stotį WLCV-FM Klevelande 
rugpiūčio 31 d. 1:30 vai. popiet. 
Akompanuoja Jonas švedas.

— Chicago Health Systems

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

9 Iš anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.
Pavardė ir vardas ................ ..... ....... ................... .............................
Adresas .... ............. . ............................. ...................................

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savd . 
yra naujas skaitytojas. Priede ______ dol
Pavardė ir vardas ............................. ...........
Adresas .... ............. ................... . .....................

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus.......dol.
Pavardė ir vardas .................. . ..... ..................... ................ .............
Adresas .......... -__ ____ _____ __ _________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ................-............................... ....... ......... ...........
Adresas ------------------------------------------- --------------- ------------

kukurūzu...
Iš vakaro valdybos nariai 

prisivežė stalų, kėdžių, prisipir
ko gaminių, na, ir šio to stip
resnio. Apie 3 vai. popiet prisi
rinko virš 60 asmenų. Malonūs 
svečiai ir viešnios susėdę gyvai 
šnekučiavosi, šeimininkės pa
tiekė skanius valgius.

Po pietų mokytoja Peteraitie- 
nė su dviem šoliūnų berniukais 
sudarė meninę programėlę. Visi 
jiems plojome. Panoro ir prof. 
B. Vitkus deklamuoti patriotinį 
eilėraštį.

Prasidėjo loterija. Dailininkės | Įvairi aodrauda —INSURANCE 
dės pamokos Gavin mokykloje, j Morkūnienės menišką pa-1

— Bostono lituanistinė mo
kykla pradės mokslo metus rug
sėjo 15 d. 9 vai. ryto pamaldo
mis Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų prasi-j

— Hamiltone įsteigtas dau-j 
giakultūrinis vaikų teatras — 
Theatre of Tomorrow. Dalyvau
ja įvairių tautų vaikai. Pirmuo
ju veikalu .vaidybai parinktas 
Antano Rūko “Svajonių šalis”,; 
kurį anglų kalbon išvertė Danu
tė Kudabaitė. Režisuos Elena 
Kudabienė ir D. Kudabaitė. 
Grupę globoja daugiakultūrė 
organizacija.

— Vasario 16 gimnaziją šįmet 
baigė penki abiturientai: Irena 
Hamerytė, Jolita Kudirkaitė, 
Romas Guentheris, Valdas Ke- 
meraitis ir Antanas Žaliukas.

— Montrealio lituanistinė mo
kykla pradės mokslo metus rug
sėjo 15 d. Prie mokyklos bus 
nemokantiems ar silpnai lietu
viškai mokantiems klasė. Infor
muoja ir mokinius registruoja 
mokyklos vedėja Monika Jony- 
riienė, tel. 489-2106.

— Atlanto Rajono skautų sto

I MARIJA NOREIKTENS

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 « Tel. WA 5-2787 
’ Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

• ■- • 111 i m į/v" į

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th SL, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patamaūja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali —
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai | SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N.Y. 10001

307 W. 30th St,
Tol. (212) 543-2210

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

1 90—-i c-t Tol 4 *->£_'7Q/7Q garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau-2951 W. 63rd Su Tel. 4m6 ioio, -a$ s«0gas gazu šildymas, apsauga

veiklsą laimėjo dr. P. Jokubkos 
žmona.

Oras buvo nuostabiai gražus, 
medžių paunksnyje praleidome 
keletą valandų. Vėliau privažia
vo garbingų svečių.

Dėkingi valdybai ir šeiminin-! 
kams už malonų ir jaukų pa- 
žmonį. K. Paulius

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUTŲ NUOMAVIMAS—paten
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

OPEN HOUSE SUNDAY
7943 W. 163rd Court, Tinley Pk., UI. 
By owner, front view town house: 
1'car attached garage. 2 bdrms., lie 
baths, cent, air, up-graded carpeting, 
all custom decorated. Low 40’s.

429-5034 or 687-2047

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Tuo reikalu Jums gali dau
padėti teisininko Prano šulo į
paruošta, — teisėjo Alphons* > beautiful home on 'Lake Michigan. 

,»Į 1st floor — entry, huge recreation 
room, complete kitchen & 14 bath. 
2nd floor — large living room, 4 bed
rooms, kitchen & full bath. Gorgeous 
lake view, completely landscaped, 
lovely pines & attached garage.

Call (219) 872-1014

Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje. 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

ji

I BEVERLY SHORES, IND.
By owner — 2 story brick 9 room

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

CUSTODIAN
Responsible person needed for full 
time custodial work in local school. 
Contact NSSEO at 500 S. Plumgrove 
Road. Palatine. <■

359-2110

nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke. • f

REAL ESTATE

2525 West 7Įst Street y 
Tek 737-7200 arba 737-8534.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI _ t 

Turiu Chicagos miesto leidime. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkaml 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. TVER AS
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublię 7-1941

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:-

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. TL. 60629.

CARBIDE SAW and
CUTTER GRINDER

Experienced sharpening carbide 
saws and cutters. Steady work 
with overtime. Good company 
benefits.
- ~ 666-3251

— Gerald Ford pareiškė, kad j 
daugelis pataria jam būti par-, 
tijos kandidatu prezidento pa
reigoms.

MECHANIC
Bakery Experienced preferred. 
Machinery-Electrical-Packaging 
equipment. Apply in person.

FASANO PIE COMPANY__
6201 W. 65th Chgo.’ 60638

767-8760

ENERGY 
WISE f -

wxxv powtriul than yo*i

Dea*tb4 1 Boftl

PERSONAL 
Asmenį! Ieško

Esu 27 metų lietu varė. Norėčiau 
susipažinti vedybų tiksi/ su nevedu-

■ siu (nedivorsuotu) va’/.mu, 27-35 m., 
baigusiu universitetą. Prie laiško pri
dėti foto nuotrauką. Suinteresuotiems

i rašyti: Naujienos, Box 231, 
1739 So. Halsted St.. 
Chicago, IL 60€Cfr

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P NEDAS. 4059 Archer Avė.
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimimu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th Si 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

State Fann Fwe and Casualty Company

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Iš (vairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

NAMŲ REMONTAS
Langai Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

i ~ MAUJIINOS, CHICAGO I, U. W«dnesd*y, August .




