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TRUMPAI IŠ VISUR

du ndris pasimatyti su Ameri- į JAV prezidento postą, ta-

pi r-

— Dar senatorius Edward 
Kennedy nesutiko kandidatuoti

maištaujančių musulmonų karo ; 
vadu, įteikė atsistatydinimo pa
reiškimą. Jis skundėsi silpna 
sveikata ir pertemptais nervais. 
Tarakiui atsistatydinus, buvo 
paskelbta, kad krašto preziden
tu buvo išrinktas mokytojas 
Hafizullah Amin, bet antradie
nį paaiškėjo, kad tas pats Hafi-

. zullah yra buvęs Afganistano 
policijos vadas, kuris įsakė nu
šauti prezidento sargybos virsi-. Diktatorius Castro su atvykusiais atstovais tariasi Įvairiais Kubos ir tarptautinės politikos reikalais 
ninką. ’ ’ T
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AFGANISTANE PERVERSMUI VADOVAVO 
POLICIJOS VADAS HAFIZULLAH AMIN

BAIGĖ PASKUTINI ŠOKĮ, JIE PRANEŠĖ 
AGENTAMS, KAD į MASKVA NEVAŽIUOS 

' k C ' ~

u ■■ . . .

///■'S

AMERIKOS IMIGRACIJOS PAREIGŪNAI LEIDO 
ŠOKĖJAMS KOSLOVAMS LIKTI AMERIKOJE

LOS ANGELES, Cal. — Pra-. = 
eitą sekmadienio vakarą du ge
riausieji Maskvos Bolšoi baleto 
šokėjai — Leonidas Koslovas ir

j jo žmona Valentina, — baigę 
i paskutinį šokį, pranešė, kad jie-

APIE PREZIDENTO TARAKI LIKIMĄ OFICIALIAI 
VALDŽIA NIEKO NESKELBIA

ISLAMABADAS, Pakistanas.
— Iš Afganistano ateinančios ži
nios tvirtina, kad praeitą sa
vaitgalį įvyko perversmas, ku
ris pageidauja labai - glaudžių 
santykių su Pakistanu ir Iranu.

Pirmadietnio vakarą svarbiau
sią kalbą pasakė naujai paskir
tas krašto prezidentas Hafizul
lah Arnim Jis pripažino^ kad 
praeitą savaitgali Afganistane 
įvyko perversmas, kuris pakei
tė krašto vyriausybę, o pastaroji 
pareiškė, kad ji nori labai gerų 
santykių su visais savų,kaimy
nais. Ypatingai gerų santykių 
pageidauja, su Pakistanu ir Ira
nu. Visos trys valstybės yra mu
sulmonų valstybės, joms rūpi 
tie patys tikslai ir siekimai.

Pirmadienio naktį naujas pre
zidentas Amin per radiją išdės
tė planą, kaip gražiai ir taikiai 
sugyventi, sį^yisajs sąvo.kaimy-

.. nais. Prezidentas^-“Amin—viešai 
pareiškė norą pamatyti Kabule 
Pakistano prezidentą Zią. Jis 
pabrėžė, kad naujas' Afganista
nas artimiausiai stovi prie Pa
kistano ir Irano. Juos riša Ko- 

. ranas, papročiai ir gyvenimo 
būdas;- paskutiniu -r metu kilę 
tarpusavio ginčai turi būti kuo 
greičiausiai išlyginti.
PERVERSMAS VYkO PENK

TADIENIO NAKTĮ

Tvirtinama, kad Kabule įvy
ko perversmas ne., pirmadienį, 
bet praeito penktadienio naktį. 
Nespėjus prezidentui Taraki 
parvykti iš Maskvos, preziden
tūroj susirinko aukštieji Afgą- 
nisfanb kariuomenės vadai. Pa
reikalauta iš Tarakio aiškiai 
pranešti apie kelionės tikslus. 
Prezidentas' neskubėjo su pra
nešimu. Jis iš viso nerodė noro 
su kariais kalbėtis apie savo 
planus.

' Oficialiai paskelbta, kad buvo 
nušautas prezidentūros sargybos 
viršininkas. Jis turėjo Įleisti ka
ro vadus musulmonus pas pre
zidentą, bet sargas atsisakė tai 

'padaryti. Buvo iškviestas pats 
sargybos viršininkas, ištikimiau
sias prezidento Taraki karys, 
kuris ten pat buvo nušautas;

-. -Sekmadienį buvo paskelbta 
•žinia, kad prezidentūroje įvyko 
didokas susišaudymas, kurio 
metu , žuvo keturi įtakingi vals
tybės pareigūnai. Buvo paskelb-

• ta žinia, kad Afganistano prezi
dentas Nur Taraki. grįžęs iŠ 
Maskvos, sostinėje rado pakai-

i tų, kurios jam nepatiko. Prezi
dentas Taraki, nepajėgęs įtikinti

Naujas prezidentas Hafizullah 
Amin pareiškė, kad. be Pakis-1 
tano ir Irano, jis nori gerų san
tykių su Sovietų Sąjunga, Indi
ja, Kinija ir kitomis valstybė
mis. Noras turėti gerus santy
kius su rusais daugelį nustebi
no. Į Kabulą įžengusieji musul
monų karo, vadai šaudė provin.-. 
cijojė- ^pasirodžiusius europie
čius, tikėdami; kad jie šaudė ru
sus. -Pirmon eilėn jie šaudė Af
ganistane buvusius • mokytojus

ADMINISTRACIJA LEIDŽIA SKELBTI 
ATOMO BOMBOS PASLAPTIS

NUTRAUKĖ TEISME IŠKELTĄ BYLĄ į UŽDRAUSTI 
PASLAPČIŲ SKELBIMĄ APIE HIDROGĖNO BOMBĄ

WASHINGTON, D.C.— Daily 
Californian: ir Progressive žur
nalas šį pavasarį pradėjo seriją 
'straipsnių, apie hidrogeno bom
bą. Tuose, strąipsniuosę buvo pa
skelbta slaptų duomenų ir kito
kiu reikšmingų .detalių, - viešai 

~ . v. ■ iki. šiol - neskelbiamu. Admrnist-'vokiečius, o skelbe, kad šaudo •' .. '... , . ' . , ■ ' ,.raciją, prase teismąuždrausti 
| spausdinimą minimų straipsnių. 
Į Laike 7 mėnesių bylinėjimosi 
panašūs .• dąĮyį^ąi^ jvyko kituose 
leidiniuose.... ” .

Klapsimas ‘atsidūrė visai ki
toje. -plotmėje;-. • kai ■■ Madison- 

I Press Connection •• išspausdino 
vieno, savamokslio laišką apie 
hidrogeno bombą. Laiškas buvo 
iliustruotas braižiniais -ir dia
gramomis su pagrindinėmis? tos 
bombos dalimis. Laiško autorius 
yra kompiuterių nustatinėtoj as 
Charles Hanson.'To laiško nuo- 

I rašą jis pasiuntė senatoriui ?Ch. 
H. Per'cy ir kai kuriems kitiems 
laikraščiams.

Va- . ' ■ : -Teisingumo departamento kai-1 šaltinių.

rusus. ■ ■ ■■ ■ • ‘ •. ■

PADĖTIS MAŽAI.
. TEPASIKEITĖ .

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Iš Afganistano atėjusios ži
nios sako, kad prezidentūroj 
įvykęs perversmas mažai ką te- 
pakeitė. Pirma kraštą valdė po
licijos viršininkas Hafizullah. o 
dabar jis paskelbtas krašto pre
zidentu. Yra pagrindo manyti, 
kad jis atsikratęs -Tarakio, susi
dėjo su musulmonų vadais. Ta
rakio ir kitų, dviejų ministerių 
likimas nežinomas, nieko oficia
liai apie juos nepaskelbta. Ma
noma, kad jie penktadienio 
kare buvo nušauti.

Greitu laiku saule 
šildys per žiemą

SAN FRANCISCO. — Stan-., 
fordo Tyri nėjimų Instituto 
mokslininkai paskelbė, kad pa
sisekė rasti būdą kaip pagamin
ti silikoną, kuris yra būtina da-1 
lis pagreitintai saulės energijai! 
gauti, ir net 90/< pigiau.

Silikonas yra paprasčiausias 
elementas gamtoje, apsčiai ran
damas smėlyje, tik1 jo primosi
mas vartojimui saulės spindu
liais šildymo celėse tebėra iš- 
kaštingas.

Išradėjai tikri, kad nebetru-i Prezidentas Carteris pirmą 
kus saulės energija galės kon
kuruoti su nafta. ,. , ,.

KALEN DORELIS

Rugsėjo 19: Zuzana, Janua- 
rius, Praurimė, Svidrė, Gir- 
vinas. ’• J t

Saulė teka 6:33, leidžiasi 6:55.

Oras šiltas. ,

Sunaikino 400,000 vištų
WASHINGTON. — Gamtos 

švaros apsaugos institucijai iš- 
. tyrus, kad PGB chemikalas, var

tojamas gyvulių pašaro pageri
nimus. per mėsą pereina žmu 
nėms į kraują. FDA (Maisto ir 
Vaistų Administracija) jau 1976 
metais tą chemikalą uždraudė

betoj as Terrence Adamson 
mad-enį pareiškė, kad valdžia 
sustabdo draudimo spausdinti ūkyje vartoti ir nustebo radę 

. bylas ir leidžfertą -dalyką spręsti
redaktoriams, bet tai nepanai
kina. .-kriminalinės - atsakomybės 
už paslapčių skelbimą. Atomi
nės- Energijos- Aktas draudžia j 

••skelbti atominių ginklų techno-1 Minnesota. To pašėko’ ' 
logiją. I sunaikinti 400.000 v;Lų.

Progressive ’žurnalo redakto-Į 
rius Erwin Knoll pareiškė, kad

- jis gavo spaudos mėgėjo How
ard Morland raštą ir jį paskelbs • 

• artimame žurnalo numeryje.
Yra nežinoma^ar autorius turi 
kokius nors ryšius su Hansenu. 
Taip pat nežinoma, ar Hanse
nas bus traukiamas atsakomy-

: bėn pagal Atominės energijos 
įstatymus. Jis yra 3 metų, tar
nauja Kalifornijos kompiuterių 
firmoje. 2 metus studijavo inži
neriją. Savo laiške senatoriui

< Percy jis rašo, kad informaci- 
’ jas gavo iš viešai paskelbtų

PCB iš pakavimo įmonės Mon
tanoje išsiuntinėtą distributo- 
riams sekančioss 'Ostijose: 
Washington, ■ ?r gon. Idaho. 
Utah, N. V .kotą. S. Dakota 

teko

poli-

Areštavo devynis 
disidentus 

< ■ - - • -,

Čekoslovakų komunistų
cija praeitą savaitę areštavo ma
žiausia 9 disidentus Romos ka
talikus. Spėjama, kad tai daro 
tikslu ‘'įkvėpti" baimės"aukštie
siems bažnyčios dignitarams ir 
Charterio-77 signi'tarams, žmo- 
gaus te:siu gynėjams, 
liai. turintieji stiprius ryšius su

Areštuojami kunigai ir civi- 
Rombs katalikų bažnyčia ir su 
Žmogaus teisių sąjūdžiu.

JAV NENORI, KAD RUSAI KUBOJE•
- - MOKYTU CASTRO KARIUS '

— Praūžus uraganui Frederic, 
keturiose valstijose »15.000 žmo

I nių kreipėsi Į valdžios įstaigas, 
prašydami įvairios pagalbos.

departamentą, kur io laukė so- 
| vietų ambasadorius Anatolijus 

-j Dobryn:m'. Sek e*orius iau
SEKRETORIUS VANCE NEW YORKE TIKISI

SUSITIKTI SU ANDREJŲ GROMYKA
tinę padėtį. Jam rūpi patirti Af- j ryninu vienos savaitės bėgyje.WASHINGTON, D.C. — So

vietų valdžia pripažįsta, kad da
bartiniu metu Kuboje yra nuo 
2,000 iki 3.000 sovietų karių, bet 
rusai tvitrina, kad ten jie nuvy
ko tiktai apmokymo tikslams. 
Jie niekur nesirengia veržtis, jie 
tiktai nori iš Castro jaunų vyrų 
padaryti tikrus įtarius. . . " •

dienio rytą. Davįd vasarvietėje 
tarėsi su vieną grupe patarėjų; 
apie galimą sovietų kareivių 
pavojų. Sovietų kareiviai patys 
gali, ir.neįsiveržti iš Kubos, bet 
jų parama, ir Castro karių ap
mokymas sali būti pavojingas 
ne tik JAV, bet ir visai eilei P;

— 1977 metais Internal Reve
nue Service prašė Kongresą ap
dėti mokesčiais darbininkus ir 
tarnautojus už gaunamas nuo
laidas iš darboviečių, kaip ne
mokamas automobilių pasistaty-’ Amerikos valstybių, 
mas, papigintų prekių pirkimas,) prezjdĖNTAS SUKVIETĖ 
nemokami piknikai ir kalėdinės;. ‘^AUGUMO TARYBĄ 
vaišės, taip.pat įvairios nuolai
dos valgyklose. Manomą, kad

kos imigracijos pareigūnais. Jie- 
du buvo nuvežti į imigracijos sluoksniuose jau 
įstaigą, ten apklausinėti ir išaiš- , bus 
kinti jų plana? bei pageidavi
mai. Išdėstę savo norus, jiedu 
pareiškė, kad abu nori gauti 
tremtinių teises Amerikoje.

Imigracijos įstaigoje jiedu iš
dėstė motyvus, kodėl jiedu ne
nori grįžti į Sovietų Sąjungą. 
Imigracijos komisionierius, ga
vęs iš abiejų šokėjų reikalingus 
pareiškimus ir pasirašytus do
kumentus, patarė jiems pa
laukti iki pirmadienio. Tuo tar
pu abu šokėjai paprašė apsau
goti nuo sovietų agentų, saugo- 
jaučių baleto šokėjus.

Kada geriausias Bolšoi baleto 
šokėjas Aleksandras Godunovas 
atsisakė grįžti į Maskvą ir šokti 
balete, tai jo vietą užėmė šokė
jas Leonidas Koslovas. Jis visa 
laiką Bolšoi teatro šokiuose šo
ko svarbiausi šokėjo solisto 
rolę. Jis atsisakė tarti žodį apie 
šokėją žvaigždę A. Godunovą, 
bet jis šoko jo vaidmenį visuo
se miestuose ir visuose šokiuose.

Kartu su Godunovu turėjo 
šokti ir^jo žmona Liudmila Vla
sova. Atsisakius jam šokti, j'ų 
taip pat -nešoko/ Kol Aleksand
ras Godunovas sutvarkė savo 
dokumentus ir gavo teisę pasi
liktų Amerikoje, sovietų agen
tai izoliavo Liudmilą Vlasovą. 
Godunovo žmoną, ir nuvedė į 
sovietu keleivini lėktuvą, pa
ruoštą grįžti į Maskvą. Vlasova 
neturėjo progos pasikalbėti su 
savo vyru. Ji būtų norėjusi pa
silikti su savo vyru, bet baleto 
šokėją sekusieji agentai nieko 
prie jos neprileido. Amerikos 
pareigūnams vėliau buvo leista 
su ja pasimatyti. JAV vyriau
sybė sustabdė sovietų keleivinį 
lėktuvą, kol jie leido Liudmilai

čiau Washington© politiniuose 
kalbama, kas 

jo tikete viceprezidentu.
Minimi Texas senatorius Lloyd 
Bentsen, Arkansas senatorius 
Dale Bumpers ir Georgijos se
natorius Sam Nunn, taip pat 
Colorado gubernatorius Richard 
Lamm ir dabartinis viceprezi
dentas WTalter Mondalei Politi
nių žinovų nuomone, senato
riaus Kennedy kandidatūra pa
kenktų vyresnio amžiaus res
publikonų kandidatams — Ron
ald Reagan ir John Connallv.

— Iždo sekretorius Miller turi 
išspręsti pasiūlymą: pamažu iš- 

. imti iš apyvartos vieno dolerio 
' baųkn^tą. o o-vieton Įvesti dvie- 
’ jų dolerių banknotą ir propa

guoti Susan B. Anthonv doleri- 
’ nę monetą, bet abiejų žmonės 

nemėgsta.
— Washington© politiniuose 

. sluoksniuose kursuoja spėlioji
mai. kad prez. Carteriui nėra 
ko bijoti, jei senatorius Kenne
dy laimėtų prezidento pirmi
nius rinkimus New Hampshire 
ir Floridos valstijose. Tdo atve
ju prieš {jį būtų nukreipta visa 

; propaganda.
— Jordanijos karalius Husei

nas yra nepageidaujamas Wash
ingtone, neš jis pepritaria Egip
to ir Izraelio taikos sutarčiai. 
Karalius Huseinas pakviestas 
oasakvti kalba Jungtinėms Tau- 
toms New Yorke.

! ketvirtą butą surit 1-o su Dob- Vlasovai pasikalbėti su imigra
cijos pareigūnais, sovietų agen-

ganistane įvykusias pakaitas ir i Sovietų spauda tyčiojosi iš tams negirdint. Vlasova, nepasi- 
. i _______ 1 ~ _ A ~ ~ ‘I- C ~ "L7*, L- o 1A-i 11 m vx-rn nonci'o

— Atsiliepdamas į buvusio 
*■ Valstybės sekretoriaus griežtai 

priešingus atsiliepimus prieš 
JAV ir Sov. Sąjungos santykius-, 

žinovas pareiškė: “Kisin gėris
yra pirmasis Valstybės sekreto
rius Amerikos istorijoje, daly
vaująs kampanijoje perrinki
mui".

— Londone už aukso unciją 
mokėjo $367.

tų pakaitų pasekmes Amerikai. 
Afganistano prezidentūrą per
ėmęs buvęs policijos vadas, susi
taręs su nepatenkintais maho
metonais, gali turėti Įtakos Į 
Amerikos ir pasaulio taiką. Rei
kia turėti galvoje, kad rusų ap
mokyti Castro kariai pavergė 
Angolą, buvusią portugalų kolo
niją padarė rusų kolonija. Ap- 
•mokvtus ir gerai ginkluotus

amerikiečių susirūpinimo Kubo- kalbėjusi, su savo vyru, pareiš- 
je esančiais keliais sovietų ka- kė,ka<J ji važiuosianti Į Mask-

Pirmadienio popietę.,prez.' J< 
Kongresas atidės svarstymą dar Carteris sukvietė .saugumo tary

bą, kad. gąlėtų aptart į; tarptąju-J posėdžio nuskubėjo į Valstybės

riais, bet.- reikia manyti, kad 
JAV nenori rusus matyti Kubos 
saloie. Jeigu jau Kubon turi at- tų lėktuvas, 
vykti 2,000 ar 3.000 rusų karių 
Kubos kareivius apmokyti, tas 
apmokymas JAV ir kitoms šio 
žemyno valstybėms gali 'būti 
pavojingas. JAV imsis priemo 

■■ o___ o...............Inių Amerikos žemyne esan-
Castro karius rusai gali nuvežti j tiems sovietų kariams kontro- 
i bet kurią kitą vietą, rusų ko
lonijoms steigti. Be to, Ameri
kai nėra jokio išrokavimo turėti 
90 mylių atstumoje sovietų 
Įsteigtą karo mokyklą.
' ' DOBRYNINAS IŠVYKO 

f Į NEW YORKĄ

V Valstybės sekretorius Cyrus 
R. Varrce iš saugumo tarybos

vą. Ji buvo Įgąsdinta, nes vien 
dėl jos buvo sustabdytas sovie

^ ,18 mėnesių.

liuoti. Kokios tos priemonės 
bus, tuo tarpu nepaskelbta, bet; 
Sovietų Sąjungai nepatiks.

Dobryninas išskubėjo į New 
Yorką. kad galėtų pasikalbėti su 
ministerių A. Gromyka. atva
žiuojančiu Į New Yorką. Jis iš
dėstys Gromykai JAV reika
lavimus.

Vėliau su Gromyka pasimatys' 
ir sekretorius Varice.

I
Leonidas Koslovas nuėjo pas 

imigracijos pareigūnus kartu su 
Savo žmona. Jiedu kartu papa- 
sakojo savo pageidavimus, o 
pirmadienio vakare imigracijos 
komisionierius abiem šokėjams 
davė tremtinių teises. Jiedu 
aiškino.-kad Sovietų Sąjungoje 

.valdžia negerbia pagrindinių 
žmogaus teisių, ten nėra politi
nės laisvės, nėra spaudos ir są
žinės laisvės. Pirmadienį abiem 
Koslovams buvo suteiktos trem
tinių teisės. Jiedu gali laisvai 
pasilikti Amerikoje ir turi teisę 
čia dirbti.

Visi Maskvos Bolšoi teatro, 
šokėjai iš Los Angeles Išskrido j

i New Yorką. iš kur antradienio 
rytą tu ėjo ’^kristi i Maskvą. 
Koslovat £ave t’.v ratiniu teises, K—’ -
su*-' k „u sovietų agentais, pa
su hu ais Los Angeles mieste. 
Pradžioj0 šokėjąi Koslovai ne
norėjo s įsitikti su šokėjų sar
gais. bet vėliau pranešė jiemš, 
kad jie apsisprendė pasilikti 
Amerikoje ir dirbti savo srityje.

Maskvos agentai, patyrė, kad 
jiems nepavyks Koslovų įtikin
ti. kaip jie įtikino Liudmilą Vla
sova. išskrido Į New Yorką. -

Sovietų valdžios suorganizuo
tas Bolšoi baletas, gražiai pašo
kęs Amerikoje, grižo Maskvon 
be trijų geriausių šokėjų — 
Aleksandro Godunovo. Leonido 
Koslovo ir Valentinos Koslovie- 
nės. Jie tiki gauti darbo bet ku
riame Amerikos teatre'.



JUGOSLAVO ANEKDOTAS
Jugoslavų rašytojas ir gabus 

kompartijos kalbėtojas Djilas 
sugalvojo tokį savi kritikos 
anekdotą:

Kartą šuva, karvė ir asilas 
gyveno viename Jugoslavijos 
kaime. Ėjosi jiems labai sunkiai 
ir galu gale šuva, karvė ir asi- 
las sumanė pasitraukti į kalnus. 
Jie ten laipinėjo kurį laiką, kol 
išalko ir pasiilgo namų. Nutarė 
pasiųsti šunį atgal, pasižiūrėti, 
ar reikalai pagerėjo. Netrukus 
šuva atskuto atgal greitai, kiek 
tik jo kojos nešė. “Dar vis per-’ 
sunku gyventi kaime”, pranešė 
jis. “Neleidžia loti. Kaip gi gali 
šuva gyventi nelodamas?” Taip 
visi trys dar praleido kiek lai-.». ) 4 ko kalnuose.

Po to nutarė pasiųsti karvę 
pasižvalgyti. “Kadangi tu nelo- 
ji”. pasakė šuva ir asilas kar
vei, “tai tau ir nebus svarbu,

PIRMOJI MEILĖ
Trečiojo skvriaus mokinvs Al

giukas Įsimylėjo į to pat sky
riaus Aldutę ir. parašė jai tokį 
laišką:

—. Aldute, tu man patinki. 
Tekėk už manęs.

Netrukus ant to pačio popie
rėlio, jis gavo atsakymą:

— Negaliu, nes mūsų namuo- 
se jau ir taip yra perdaug 
vaiku...

TĖVO STATISTIKA ....

Vienas vokietis išleido savo 
žmoną 24 valandoms pas gimi
nes. o pats liko namuose su 
dviem mažamečiais vaikais. Tuo 
laikotarpiu jis užrekordavo to- į ir blogumus, 
kia statistika: atidarė -duris 53 
kartus, surišo batų raištelius 
24 kartus, aiškinosi kaimynams 
9 kartus, atsakė į klausimus 
136 kartus, neatsakė — 148. pra
rado’kantrybę 41 kartą, ieškojo 
vaikų ir juos grąžino Į namus, 
suvaikščiodamas 4 kilometrus.

STRIPTIZAS” PSIKADILIŠKOJE ŠVIESOJE
Širsta veikėjai.
Doros siekėjai.
Kad krikščionybės mokslo skelbėjai
Per tą "Striptizą” —
Naują devizą
Tapo: tikybos, doros griovėjai...

Dėl paslaptingų,
Spalvų aistringų
Tėveliai neteko žado.
Darė karjerą,
Bet per aferą
Dvasinio meno garbę prarado.

.Ateitininkai - -------------- r
Ir frontininkai
Sako; "Nusmuko jau visai žemai”.
Iš juodo baltą
Sunku nukalti,
Tškelr "Striptizą taip aukštai, aukštui.

Į galva šovė
Sukta naujovė
Reik kviesi5 Nijolę,^gelbėt “J. trip t ižą”. ’
1 iziniai tvirta,
Apgins kaip skirta
Ir patieks naują jo analizą...

- - * A X

Kolegos rausta,
Kad lokį šlamštą
Pila dvasiškiai ant jųjų galvos...
O ta Nijolė, ' > ’
Spalvų žinovė,’
Visa t ei ryškin iš lėto — voEs, ves...

Nei savo-stoną.----- r—4——
Nei jų suloną,
Anei “Striptizo” rehabiltiiioti
Sąvoką blankią, M

> ’ ; t i • w i

I^bai nešvankią,
.kai nepavyko išnaq>ali<>ti. -

Sendraugiai niršta
Čiulpdami piršta.
Lina *‘S'ripf’ "as" ti'si' g an! galvos.
Nusikratyti
Ncgal, brolyti,
Galvos senukų baltulės spalvos.

Ir už tą visą
Puikiu afiša 

C v
Dėl honoraro nėr ko sielotis;
"Saują Skatikų" , f
Dūriui skalikų
Kaip Judo grašį reik atiduoti...

' ‘ 5 ' K. Vabalėlis

y Hot Springs'© dyvai
v - ; * r w ; * f 1

- 4^- 7 ’ ?’ • ’
/Ožkų farmos katinas,
^Myte ima raivytis:
^Tas gražuolis patinas _•
■ Mėgsta į damas dairytis.

Per Tisą tik braukia, 
Plačiai išsižioja — 
Uodegą ratais Vedžioja, 
Naktimis, vis medžioja.

Rakūnas čia pasimaišo, 
Bėga, skuba, negaišta.

-Medinis arklys:-re jas; • 
;Uzilsęs vos kelia kojas...

fRėkūnas dantįsų iš^alandp — 
Medinį arklį įkando.

fKatipąs. išrigąiidę, : .
Spruko pro. langą.,». - -

'Žąselė šaunioji'’pčtrknto, 
-Visa tik dreba, tik dreba. 
Vienybės idėja pražuvo, 
KGB šešėlis užgriuvo...

4‘La:svės Varpai” radijas 
Skelbia atgimimą:- -> 

,“^ia tarybų Lietuva, 
Lietuva gimtiMėV

i. M.
■’'-'t 1 r'H i1

O* 4 Į į * į —« * * '

............................................ -

kad uždrausta loti”. Karvė nu
keliavo. Po kiek laiko ji sugrįžo, 
matomai nelaiminga. “Neįma- 
ma”, pasakė ji, “tiesiog neįma
noma, sakau jums! Vos tik pasi
rodžiau, žmonės mane sugriebė 
už spenių ir pradėjo melžti ir 
tampyti. Aš pradėjau spirtis ir 
jie vos nenutraukė man spenių. 
Vos pabėgau!”

Taip jie vėl kurį laiką gyveno 
kalnuose. Galų gale nutarė pas
kutinį kartą pasižiūrėti, kas da
rosi ir nusiuntė asila. Netrukus

V

tas atbėgo, kiek tik jo kojos ne
šė. “Neįmanoma, visiškai neįma
noma ten gyventi!” šaukė jis. 
“Kodėl gi?” klausinėjo kiti du, 
“kas atsitiko?” “Matot”, atsakė 
asilas, “kai tik atvykau, tuojau 
bandė mane pristatyti prie vai; 
džius. Buvo rinkimai ir jie mane 
norėjo išrinkti į parlamentą. 
Vos ištrūkau!”

IŠDAVĖ PASLAPTĮ-

Jaunas poetas išleidęs pirmą 
eilėraščių knygelę; lankėsi vie
noje šeimoje. . t

— Kaip jums, ponia, patiko 
mano eilėraščiai? — jis klausė 
šeimininkę.

Ji atsakė: • r
— Labai gerai, labai gražūs. 

Tik aš dabar pamiršau, kur jūsų 
eilėraščių knygelę padėjau.

— Ji yra pakišta po stalo ko
ja, kad stalas nekrypuotų, — 
pasakė mažametis Algiukas’.

NEGERAS PATARIMAS
Susitiko du draugai ir kalbė

jo apie savo gyvenimo gerumus 

— Aš tau patarčiau nenusi
leisti savo žmonai. Tu turėtum' 
dažniau jai parodyti savo .ašt
rius dantis, — sakė vienas. Ant
rasis jam atsakė:

— Dėkui už patarimą. Aš jau 
bandžiau rodyti ir dabar neš.ojii 
tris dirbtinius dantis...

MAGARYČIOS

Išminčiai ir kvailiai yra ly
giai nepavojingi. Tik pusiau 
protingi ir pusiau kvaili yra pa
vojingi. (Goethe)

• Viename restorane buvo 
toks užrašas: “Valgyk, gerk ir 
būk 1 nksmas šiandien, nes rytoj j 
kainos bus aukštesnės”.

• Krautuvėje frontininkų da
vatkėlė, priėjusi prie vieno tru
putį praplikusio vyro; kuris pir
ko Naujienas, paklausė: .‘.‘Pasa
kyk man, ar ant durnos galvos 
plaukai . auga?” šis atsakė: 
“Taip. Pasižiūrėk į veidrodį, tai 
nereikės klausti.. .’f' ■ ‘7

• Pradžios mokyklos vaikas 
klausia tėvą: “Tėveli, pasakyk, 
kas yra infliacija?” Tėvas aiš
kina: “Matai, vaike, kai tu bu-
vai dar negimęs, tai bulvių sva
jas kainavo tik 3 centai. Dabar 
jau reikia mokėti 49 centus, kai 
kadA ir daugiau. 

. i

• Pabaigai siūlau paskaityti 
poemą apie grybus ir grybau-

Reik žinoti, kur ieškoti
Sako, grybai dabar auga, *- 
O kiti nėt žiemai raugia.
- ‘ • 11UIO • • 1> ,j ;

Labai'norisi grybauti, 
Šviežių grybų paragauti!
Jei kiti- vežimais .veža, ■ 
Tai ir mums dar liks nemaža.
Tad mes lėkėm anksti rytą,- 
Kol’ diena da!r hbprašvito;

. 4 * ‘ , ’ i*“1 'Bet;neradom anei velnio,'
Nei prie medžių, nei prie kelmo. 
Namo .grįžom tuščiom rankom, 
Žmonos Jaukė kol mes “rinkom”, 

. -—Ko jūs stovit atsilošę?
j} ■ t» ..r* t 3 . •' * :. ‘ 4

Męs jau . virti ..pa^irupšę!
— Ką čia y irsi, • kacį.. pebųyo.;•_, 
Sausa -vasara.— išdžiūvo...
O kiek- gesas man kainavo, —z.; 
Senas -Jurgis- aimanavo; iimo '<■ 
Matomai, mės-'hepataikėrb”;/
Jiė išrinko, kol 'mės ..laukėm:’' į

5.J ;■-! ■.■■■- ;Aį.fUL.-/-J?.!, jApie grybus reik.žinoti:! - . 
•*. .* ■ .i kj <i jyii i .

Kur jie auga, kur ieškoti
Pilk lašiuką ir dar kita, <*■ - t n- ' - * t ff ■ " * T ** r-

Dąr važiuosim kurį rytą.... .
■ >t- - Don Pilotas ■.

— Tėve, kaip tau patinka vy
čiai, kurie šiomis dienomis Či
kagoje turėjo seimą ir balių?

— Puiku, Maiki! Vyčiai gra
žiai atsi rekomendavo! Nebėra 
kitos didesnės organizacijos , 
tarp lietuvių, kuri -dabartiniu

Įmetu prilygtų yyčiąms. y O jų ko- 
■ respondent^ KU Paulius gan vy-

kušiai aprašė. .Ir Naujienos, .vai
keli, vyčius gražiai parėmė. Aš 

I su pasigėrėjimu perskaičiau vi- 
,sas Bauliausi korespondencijas. 
Mątyt, pats..Dievas vyčiams pa
deda. Dievas, ■ kažkada ; kažkam 
pasakė: “Kas myli artimą, savo, 
tas nusipelno; mano meilę; kas 
rodo neapykanta artimui, to

kiam nėra mano širdyje meilės”. 
"Matyt, vyčiai užsipelnė Dievo 
meilę; 7 -fr ’ .

— Gerai pasakei. Tėve. Vy
čiai. -gražiai. užsirekomendavo. 
Jų:gretose nematyt šmeižėjų. 
nei šmeižtų; nematyt neapykan
tos kitaip tikintiesiems, negir
dėti: piktų... žodžių iš- jų burnos. 
Jie sugyvena su visų tikėjimų 
lietuviais ir su amerikonais. Ir 
dvasiniame vyčių gyvenime ne
matyt iškrypimų. Jie laikosi sa
vo tikėjimo; nevengia pasimels
ti, kai laikas maldai prisiartina; 
jie palaiko gerus santykius su 
dvasininkija, o svarbiausiai — 
nepaliauja reikalauti Lietuvai 
laisvės. Jei visi,sąjūdžiai elgtųsi,' 

-kaip vyčiai, mūsų'Tautinis gyve- 
, nįmas būtų daug malonesnis.

Tikra, tiesa, Maiki. Vai, 
iihųp būtų gerai, kad visi pik
tieji sąjūdžiai sušvelnėtų ar iš
nyktų. Išartais taip atsitinka — 
piktas pasidaro geru. Juk tu, 
Maiki, atsimeni, kaip karingi 
buvo tautininkai pono Smetonos 
vįešpatavimo laikais. Mažosios 
partijos tik pakuždomis galėjo

i

, ĮTAIGOJE .
— Pbnasdirektoriau. tamstą 

nori pamatyti vienas asmuo, — 
pranešė sekretorė. D.rektorius 
ją paklausė:

— Ar jis yra inteligentiškas?
— Ne. Jis atrodo taip, kaip ir 

tamsta...

tarp savęs kalbėtis. Visokia pro
paganda buvo uždrausta. Savo 
mintis galėjo skelbti tik slaptu 
būdu, žodžio ir spaudos laisvė 
buvo panaikinta. Bet ir pati tau
tininkų partija jautėsi suvaržy
ta, nes ne visi tautininkai tiko 
į vadus. Krikščionims demokra- Į 
tams, >kaip ir tautininkams,; pa
našiai atsitiko — .lasvės neteki- * ‘ t i t ' *mas slėgė visus. Dabar visi kan
didatai į vadus slapstosi, kaip 
pelė po šluota. Tautininkai ir. 
Krik, demokratai dabar pasida-1 
rė geri, o iš puvėsėlių išdygo 
frontininkai ir fronto bičiuliai.

— Man regis, krikščionys de
mokratai yra suskilę, Tėve.

— Nežinau: suskilę.ar išsimė- j 
tę, bet ne tokie, kaip buvo. Bet " 
vyčiai, iš pat pradžių buvo su
kalbamesni. Net prieš laisvama
nius kovojo gan švelniai, kaip Į 
kultūringi kariai. Aš, jų gene-į 
rolas, neturėjau jokių sunkumų j 
su jais. Vyčiai buvo ir tebėra į 
gera Lietuvos armija užsienyje. 
Nežinau, kaip būtų, jei jiajpersi- 
keltų į -tėvynę, ten gal jie nusi
lenktų rusiškam ateizmui. Sa
kau: “gal”, nes ne visų vyčių 
stiprybę esu išmatavęs. Tūli vy
čiai gal sukluptų, gal susigun
dytų masinančiais pasiūlymais.

— Tai tu, Tėve, nei vyčiais 
pilnai nepasitiki?

— Vaikeli; mažne visi turimi 
silpnybės gyslelę. Jei okupan
tas tą gyslelę užtiks ir savo nau
dai nukreips, ne visi pajėgsim; 
atsispirti. Juk daugelis gerų 
žmonių, dėl gyslelės pakreipi
mo, nukrypo į blogą pusę.

— Išpiaukim tą gyslelę, Tėve.
— Lengva pasakyti “išpiau

kim”, bet niekas jos neužčiuo
pia. Misteriškas daiktas toji} 
gyslė.

LENKTYNĖS

Ganykloje Piemens susitarę . ?
bėgimo lenktynes padarė.
Iš savo’tarpo jie teisingą

teisėją išsirinko
ir priėmė geriausius bėgikus,
paskui sustatė juos prie starto, 
suragino visus iš kferto 
ir žiūri, kas pirmasis bus.

Bėgikai pasileido bėgti.
o jų žiūrėti

sustojo gyvuliai ir paukščiai.
Ir suskambėjo daug čia 

savotiškų šnekų 
dėl bėgančių vaikų.

“Jei mano protėvių šnerves ir kojas jie turėtų 
tai rods pabėgtų!”

pareiškė žirgas jaunas ir smagus.....
“Palauk! Tegu tik turi jie ragus

ir uodegas šmaikščias”,
pasakė karvė, “tai pačias

geriausias lenktynes galėtume turėti!”
“Oho! Išras ve ko žiūrėti’’
pasijuokė gaidys

Kadys:
“Visai kitaip lenktynės pasisektų, 

jei gaidžio jiems sparnus dievai prisegtų!
Atsiliepė ir Čiukė iš’visų : * ‘

“Jūs neišmanote! Jiems reikia lapsinučių ausų .
ir uodegos raitytos, . \ :

ir būtų čia lenktynės negirdėtos, nematytos!”

Busimieji asfalto džiunglių veikėjai

NEBŪKIME PAVYDŪS

— Pavydas — tai šėtono iš- 
mislas. Niekas, niekur ir nieka
dos su juo nepapuošė savo švar
ko atlapo, nepagražino palan
gėje augančio darželio, nenura
mino troškulio, ir nieko nepa
siekė.

Laisvą apsisprendimą turin
čiam žmogui jis yra niekas ki
tas. kaip tik klasiškas šėtono 
gundymas.

A. Lukošius, NL 32 nr. 

SVAJONĖS Tr TIKROVĖ
_ Mano dainavimo mokyto

jas sako, kad aš su savo balsu 
toli nukeliausiu, — gyrėsi su
augęs dainavimo studijos rnoki- 

,nys savo kaimynui. Kąimynas 
jam atsakė:

— Labai puiku. Kada aš ga
lėsiu padėti tau daiktus supa
kuoti?

MĮSLĖ * r

— Kas tai yra? Turi mažiau
sia- 30 metrų ilgumo', daugelį 
kojų, matoma visur, nori mėsos, 
bet pasitenkina ir bulvėmis.

— Eilė žrųonių prie maisto 
kikutuvės fcovietijoj.

ŽINŪNAS

Visi mes žinome, kaip žmonės laimės trokšta.
Ar kas prastom vyželėm avi, > ■ -
ar valdo augštą sostą, — "

t -į- 4 .„.y— zz. ~ ~ -• _ •» *4 -z —."-'“tzz ~ .- --c- z
visus vienaip saldžioji^laimė žavi.—
Taručių vyrai buvo susirinkę pasitarti. j z.yj; 
Ir štai,,per patį tų pasitarimų karšti, . ’
tarp jų žinūnas atsirado nuostabus. \ T, /;

Tasai žinūnas ir spėlyš z 
garsiu žodžiu pareiškė, .kad visiems galįs - 

iš anksto pasakyt, kas bus. ' ” ■ 
0 jei po dolerį sųdėsią, . - .

tai tiek laimėsią. : ; • z- & 
jog visą amžių jį minėsią^ - A-

Paskui atkišo tokią išpuoštą dėžutę, 
ir vyrai, kaip gaidžiai prie pabirų sukrutę^? ž 

pradėjo mesti Po vieninį,
kiti atliekamą, kiti ir paskutinį, — "

" tiktai greičiau 
tą laimę jiems arčiau!'. . .
Kai dolerius visi sudėjo 

žiniūnas prakalbėjo: a . a * a ui -.. 
“Dabar akis turėkit a ai 
ir į mane žiūrėkit, . /

o pamatysite, kas pažadėta
____ ir suderėta!” / J

Jis tą dėžę tris kartūs paspiaudė, 
dar kažinklį Pašpaudė 

ir — pūstelėjo debesį karčiausių dūmų!
Pakol apžlibinti ir pagaravę 
vėl vyrai atsigūvo, 

žinūnas dingo kažinkur šlaite už kitimų. 
Anot senųjų patarlės:‘“Ežiom, atėjo, 

ežiom ’nuėjo.” . , -
0 tie ir pasiliko kaip nudegę*^* i ,r. ' 
daugiau kaip dolerio netekę.

(A. Giedrius, PASAKĖČIOS, 175.psL, iliustruotos, 
gaunamos Naujienose kaina $2).
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Algis Truchanas pietų Tasmanijoje ruošiasi pakalnės 
medžių ir gėlių nuotraukai.

ALGIS TRUCHANAS
I...- 
w
A

autoriaus amžius.
Drauge su rašiniu, turi būti 

uždaras vokas, kuriame rasis:
1) autoriaus slapyvardis,
2) autoriaus tikras vardas ir 

pavardė,
3) autoriaus adresas,

4) autoriaus gimimo metrikų 
xerox, t.y. foto nuorašas.

PETRAS MATEKTNAS

Ten, kur Franklinas D. Rocseveltas ir Fre
derikas William Vanderbiltas gyvenoSu Algiu Truchanu man 

tiko kaip su Fernandu de 
gallanes. Per dešimt metu skai
čiau visokius raštus apie Ma- 
gallaną, kol nutariau pavažiuoti
tais keliais, kuriais didysis ke- ko išvažiuoti iš 
leivis plaukiojo. Grįžęs parašiau 
kelis savo kelionės įspūdžius, 
bet palikau visą eilę gana įdo
mių savo smulkmenų. Vis ren
giuosi prie jų prisėsti, bet laikas 
pei trumpas. 1

Apie Algį Truchaną pasiryžau 
viską vienu ūpu parašyti, bet 
kai nutraukiau kelionę į Vilnių, 
tai taip visi rašiniai atsidėjo iki 
šio rudens. Bijau, kad dar kar
tą vis reikėtų nutraukti, bet at
siminimai apie jį nenukentės.

Australijoje klausinėjau lie
tuvius apie Algį Truchaną, bet 
nesutikau nė vieno, kuris jį 
būtų pažinęs ir būtų galėjęs, ką 
nors įdomaus ar naudingo apie 
ji pasakyti. Visi šį tą gifdėj'o, bęi< 
nesutikau nė vieno, kuris jį bū; 
tų m a tęs. Ir su juo turėjęs 
gos išs'kalbėtįs 
Naujienose 
įspūdžiąj,-. tai įkern 
'rie Algįi^^žmo,

Galima spręsti, kad norėjo gali
mai greičiau emigruoti iš Euro
pos,-nes nenorėjo patekti į oku
panto valdžią.

Reikia manyti, kad jam pavy- 
Vokiet'jos į

Australiją. Emigracijos reikalai 
pamažu, lėtai buvo tvarkomi. 
Australiečiai pirmieji sutiko įsi
leisti be gimtinio krašto likusius 
tremtinius. Matyt, kad Algiui 
Truch'anui pavyko išvykti į 
Australiją pirmuoju laivu ar 
lėktuvu. Australijon jis pateko 
pirma, negu lietuviu tremtinių 
dauguma. Atrodo, kad jis gy
veno Sydnėjuje, bet neilgai. 
Mieste negalėjo prisitaikyti, nes 
netrukus išvažiavo gamtos tur
tą saugoti. Kai lietuviai trem
tiniai gavo leidimą vykti į 
Australiją, tai Truchano mies
tuose jau nebuvo. Jis jau buvo 
išvažiavęs į Tasmaniją.

Iš Tašmanios j’s pradėjo aust
raliečių laikraščius ir žurnalus « T-«. C
sveikinti puikiais Tasmanijos

KUR IR KADA SIUSTI 
RAŠINIUS

•XWwXvXv

i

Rašinius siųsti D Tvos redak
cijai sekančiu antrašu:

DIRVA,
Vlado Venckaus vardo pre-
P.O. Box 03206. Įmija, 
Cleveland, Ohio 44103 
USA

Rašinius galima siųsti iki 1979 
metu rugsėjo 30 dienos. Vėliau 
išsiųsti rašiniai nebus priimti.

PREMIJŲ SKIRSTYMO 
KOMISIJA

et kai. pasin
WJ

trejus
. Truchąn^-^žū^isiiį-šįaulluo- 
se buvo /:.uK _ ^r/u.fv - tai 
buvo šraulių; 'moki-
niai. Nelaimi,jaunes
nėse klasėse.’^'Man ; papasakojo, 
kaip Truchanas TįtjKb(Įė,i .su ku
riais klasės^ draugą i ą, j jis drau
gavo, ir kuriais .keliais jis na
mo eidavo. Šiauliai dideli, bet 
mokiniai f gimnaziją ir iš gim
nazijos eidavo pėsti. Amerikoje 
mokinius valdžios busais veža 
į: mokyklas,, o Lietuvoje eidavo 
pėsti. ’. tĮ"

Truchanas i būdavo sveikas, 
švarus, geras mokinys. Jo' tėvas 
buvo gydytojas. Klasėje^urėjo 
kelis draugus, bet dažnai " būda-' 
vo vienas. Buvo gabus mokinys; 
gaudavo gerus laipsnius. Jis bai
gė Šiaulių gimnaziją ir stojo į 
Kauno universitetą. Uždarius 
universitetą, parvažiavo namo. 
Jis išvengė karo tarnybos. Jo 
nesuėmė rusai, nelietė ir vokie
čiai. Karui einant prie pabaigos, 
jis pasitraukė į Vakarus.
•> Kokia jo laimė buvo karo pa
baigoje, negalėčiau pasakyti, 
dar nesutikau nė vieno, kuris su 

$juo būtų gyvenęs Vokietijoje.

-Įi|etais .retas jų angl;škj.is laik- 
Msaščius sekė, nes vieni-angliškai 
nemokėjo, o kiti neturėjo; pinigų ' 
angliškiems /laikraščiams pirkti. 
-/Kartais Truchanas savo nuo- 
traukaš pasifašAnėdavo Algio, o 
kartais Olego Truchano vardu. 
Parašą pastebėję .lietuviai žino
jo, kad gražų-paveikslą padaręs 
fotografas buvo lietuvis, bet 
apie ji mažai težinojo, nes mies
tuose jo nebuvo. .

Trųčhano, paveikslai sužavė
davo kiekvieną skaitytoją, nes 
jis buvo .fotografijų meisteris. 
Australiečiai, buvę arba net gy
venę Tasmanijoje, nežinojo, kad 
tas kraštas toks grąžus. Jiems 
jis pagražėjo iš Truchano pa
veikslų. - i ■■

- Susižavėjęs A. Truchano pa
veikslais, jo pajėgumu išgarsėti 
visoje Australijoje, nutariau 
nuvažiuoti į Tasmaniją ir savo

VLADO VENCKAUS VARDO VIEN
KARTINĖ PREMIJA JAUNIMUI

Šių metu balandžio mėn. 25 d. 
iš gyvųjų tarpo pasitraukė bu
vęs ilgametis Venezuelos Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas inž. Vladas Venckus. At- 
jausdami šį skaudų nuostolį, 
Venezuelos lietuviai nusprendė 
atžymėti V. Venckaus atminimą,

ĮKURDAMI VIENKARTINĘ 
JAUNUMUI SKIRTĄ 

V. VENCKAUS VARDO 
PREMIJĄ.

H: .

PREMIJOS POBŪDIS
Vlado Venckaus vardo vien-

akimis pamatyti* Tasmanijos5kartinė Premija bus skirta jau- 
gamtos grožį, kurio tūkstančiai. nuoliui/lei už geriausią r . 
australiečių nematė. Reikėjo J. atsakant į klausimą.

būti Lietuvai naudingas?” 
Premija nėra literatūrinio po-

rasini

Tasmaniją nuvažiuoti šauliečiui, 
kad parodyti ne tik tasmanie- 
čiams, ‘ bet visam kontinentui 
nepaprasta groži. Mačiau pa.| būdžio. Jos tikslas yra iškelti ir 
veikslus, bet norėjau savo aki-J ivertinti 3aunuollli mintis gars
inis ta groži pamatvti. !tant Lietuvai naudingos veiklos,

(Bus daugiau) naudingų darbų, klausimus.

- For your headache get
exi ra strength and safety, too,

* Anadn® has extra strengths 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 
| Like al! feadhg headache expect with extra strength you 
1 tablets, Anaszn starts with a

ular headashe tablet. And
Anacin that strength

want. Read and follow label 
directions.

Premijų skirstymo komisiją 
sudaro septyni nariai, visi gyve- 

[ na Venezueloje. Nariai yra 
| skirti ir patvirtinti balsavimo 
i kel'.u Caracas Apylinkės Lietu

vių Bendruomenės specialaus 
; susirinkimo metu.

PREMIJŲ ĮTEIKIMO , 
‘ DATA

i 
j

1

Komisija yra Įgaliojama pra
nešti savo nutarimus nevėliau 
1980 metų sausio 31 dienos. Pre
mijų įteikimas yra numatomas 
1980 metu vasario 16 dienai.

Laukiame rašinių ir linkime 
sėkmės visiems!

jaunuoliui Jei US'SIOO. šiaurės 
Amerikos žemyno šiaurinės da-

\ Atsakingi asmenys Venezue- 
loje: Aleksandra Vaisiūnienė

(Tęsinvs)

Dovanų kambaryje yra sudė
tos įva 
įr med'nė cigarečių dėžutė, ku 
rią 1940 metais 
Amerikos lietuviai, 
vienos dovanėlės 
kortelė, kurioje įrašyta, kas tą 
daiktelį dovanojo. Toje kortelė' 
je. kuri pridėta prie cigarečių 
dėželės, taip užrašyta:

“This- wooden cigarette box 
with inlaid design in Amber 
was given to the President in 
1940 by, a group of Lithuanian 
Americans”.

šiame kambaryje yra krau- 
tuvėlė, kurioje galima nūs-pirk
ti nuotraukų, knygų, pašto 
ženklų ir kitokių dalykėlių.

Tai tik maža dalis eksponatų, 
kuriuos pammėjau, o jų yra ga
na daug ir labai vertingų. Ap
rašyti visus eksponatus neįma
noma, nes reikėtų, norint viską 
aprašyti, muziejų kelis kartus 
aplankyti, o iš pirmo apsilanky
mo nedaug palieka atmintyje.

Aplink muziejų yra ištiesti 
platūs šaligatviai. Pievelės, ku- 

: rios supa muziejų, apsodintos 
obelėmis ir kitais medžiais. Prie 
šaligatvių ant ankštų pjedestalų 
pastatyti du Franklino D. Roose- 
velto iš vario išlieti biustai. 
Aikštelėse prie muziejaus paso
dinta įvairiu gėlių.

Iš šios vietos nuvažiavome ap
žiūrėti Vanderbilto rūmus, kur 
įdomiai praleidome likusią die
nos dalį.

Nuo Franklino D Roorevelto 
os dovanėlės, jų tarpe rūmu reikia važiuoti tik keletą 

minučių, nes abi vietovės yra 
jam padovanojo i Hyde Park ribose.

Prie kie 
yra pridė

vietovės
Žmonių ir 

č;a. kaip ir Frankbno D. Roose- 
velto vietovėje, radome gana 
daug ir įvairaus amžiaus. Iš to 
matvti. kad šio krašto žmonės, 
išskyrus tik juodąją rasę, domi
si tokias vietas lanko.

a) Freder'.cko W. Vander- 
bilto rūmai

Į Vanderbilto parką įvažia
vome iš Albany Post Road pro 
didž uosius vartus. Kelias, kai 
įvažiuoji į parką, vingiuojąs! ir 
nežymiai leidžiasi žemyn ir. per
važiavus akmeninį tiltą, kuris 
nashitytas virš Crum Elbow 
upelio, vėl pakyla. įeidamas į di
delę aikštę, kur pastatomos ma
šinos, visai netoli paviljono pa
stato. Parkas didelis ir gražus. 
Pietų jo dalyje nuo paviljono 
stovi gražus italų renesanso sti
liaus trijų aukštų rūmai su di
dingomis kolonomis. Jie nėra, 
kaip vėliau sužinojau, naujai 
pastatyti, bet perdirbti iš senų 
graikų stliaus rūmų, kurie anks
čiau priklausė Walter Longdo- 
nui, iš kurio giminių 1895 me
tais nupirko Vanderbiltai su 
žeme (Walter Longdon įpėdinių 
nepaliko). Senus rūmus Van
derbiltai perstatė pagal McKim, 
Mead ir White architektų pro
jektą.

(Bus daugiau)

lies (Canada) jaunuoliui riei US* (žurnalistė) ir Juratė Statkutė 
$100, Šiaurės-Amerikos Žemynoj de Rosales (žurnalistė).
vidurinės dalies (JAV) jaunuo-i ......
liui leiUS $100.-Viso US $1,100. - 
KOKS TURI BOTI RAŠINYS?

Autorius/rė privalo aptarti sau’gojami Yki premijų įtei- 
patiektą temą savarankiškai ir!. 
laisvai, pagal savo nuožiūrą. Ra
šiniai turi būti lietuviu kalba. 
Rašinio ilgis turėtu būti nema
žesnis kaip 2 puslapiai ir neil
gesnis kaip 10 puslapių, rašytų 
mašinėle, dvigubu protarpiu.

Rašiniai, pasiųsti į konkursą, 
visi galės būti spausdinami Dir
vos laikraštyje ar Vilties Drau
gijos leidiniuose, in extenso ar • V 
santraukų formoje. Siųsdami j narni konkurse dalyvauti, 
rašinius į konkursą, rašinių au
toriai automatiškai suteikia Dir
vai ir Vilties Draugijai ekskliu- 
syvaus spausdinimo teises. (Ra
šinius tuo pačiu patartina siųsti 
su vienu nuorašu. Originalas 
bus nuvežtas į Venezuela, o nuo
rašas liks Dirvos redakcijoje.) 
KAS GALI KONKURSUOTI?

Lietuvių kilmės jaunuoliai 
nuo 16 iki 35 metų amžiaus. •

KONKURSANTO VARDAS 
IR PAVARDĖ

Rašiniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu. Rašinio viršuje, 
dešinėje pusėje, turi būti atžy
mėtas kraštas, kuriame rašinio 
autorius nuolatiniai gyvena, bei

.. .'.Premijoms surinkti pinigai 
yra pavesti Vilties draugijos 
(JAV-ėse) globai. Ten pinigai

PASTABA: Pirmoji ir antroji 
premijos bus skiriamos dviem 
geriausiems kūriniams, neatsi
žvelgiant į kraštą, iš kurio raši
nys buvo pasiųstas, šešios “tre- j 
čios premijos” bus skiriamos 
pagal vietoves. Tuo pačiu, VISŲ 
ŽEMYNŲ IŠEIVIAI LIETU
VIAI JAUNUOLIAI yra ragi-

VV Yti

II. FREDERICKO W. VAN
DERBILTO VIETOVĖJE PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

‘Kito išeivijos jaunuolis gali

ITM Str**L Ch!<»*• Th

$6.00

progomJi. Jm Ii 
«t»inntu* čeki ar

SKAITYK PATS IR PARAGINU 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

naudingų darbų, klausimus.

-PREMIJOS DYDIS

175$ »♦. HAL8TED ST, CHICAGO. ILL MW®

CMICĄ«Q B, H-L Wednesday, September 19, 1919

Pirma premija US $300; ant
ra premija US $200; trečia pre
mija: Europos žemyno jaunuo
liui/lei US $100, Australijos že
myno jaunuoliui/lei US $100, 
Pietų Amerikos žemyno šiauri
nės dalies (Kolumbija, Vene
zuela. Brazilija ir kit.) jaunuo
liui/lei US $100, Pietų Amerikos 
žemyno pietinės dalies (Argen
tina, Uruguay, Paraguay ir kit.)

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS
$

KNYGOS
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 

IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

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:

NAUJIENOS
1739 S. Halšted St, Chicago, IL 60608

KWim

KNYGOS ANGLŲ KALBA
I. A KISS IN THB DARK. KkmtiSlnj Ir Intynfn nuutyKl*

įpratintai, paluti ii gyvenimo. Lengvai itlllra. gyva kalba, sraflai lileira 
150 pal. Kaina *2.50.

Dr. JtMtaa B. Kančlva, HISTORY OF LITHUANIA. Lletnvoa latMfJei 
antranki nuo pat aemjju tmUij Iki pokario »etu. Vidutinio formato, iaj 
mL, kainuoja S2.00.

t>r. Jcaiaa B. Konilvt, VYTAUTAS TH! GREAT, literiniai DIJC Vy 
'auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos ralrtyoea ir io« kaimynu l-tori ja 
!11 pal. Kaina $3.00. Kietai a ririellaii $4.00.

Dauguma knygų yra tlnkamoa dovanos Įvairiomis 
ritas knygas galinu Įsigyti atsilankius 1 Naujienas ariu 
slutgine perlaida

D R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALMT.A GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMCNtS VBIKtJG IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
DrCAT J. Gvtori — MINTYS IR DARBAI, 25P pri., liečiančius 1MB 

metrj Įvykiui. JAblcmikic ir Totoraičio Jaunai dienai ir rad 
nipinliM-______ ____________________________

Or. A. J. — DANTYS, jo prfetlūra, rreikati Ir rreha
Kletata Tirteliala, vietoje S4.00 dabar tik _ _______
Minkitala ririeliala tik _ _ ______________________

O. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — 1IAUR0S tMONtk
KMlonėr pc Ruropą lipūdti*L Dabar tik

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
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   $15.0<J

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį psi to išlaidom*.

$10.00

file:///:.uK
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pooi metu  $13.00 
trims mėnesiams  $ 9.00 
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metams  $33.00 
pusei metu  $18.00 
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Kodėl nenori naikinti Hitlerio-
Stalino pakto?

Jau vakar minėjome, kad šių metų rugPiūčio 20 die
ną 45 Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiai prašė sovie
tų valdžią-panaikinti Stalino akivaizdoje Kremliuje Mo
lotovo' ir' Ribentropo pasirašytą' sutarti lygiai Prieš 

; 40 metų. " . Ų
Pareiškimą pasirašiusieji priminė Brežnevui ir jo 

. vadovaujami aukščiausio sovieto tarybai, kad Hitleris 
Į buvo Įtikintas ’Didžiosios Britanijos tuometinį premje- 

’• rą Neville Chamberlainą Miunchene pasirašyti naciams, 
i naudingą sutarti, bet tuojau po karo britai panaikino pa

sirašytą sutartį ir nepripažino tos sutarties pasekmių. 
’ Tos pasekmės buvusios gėdingos. Britai pareiškė če- 
; kams, kad jie negalėsią teikti pagalbos čekams, jeigu rei- 
, kalas liestų Sudėtų kraštą. Vokiečiai, žinoma, pagrobė 

Sudėtus ir prievartavo Sudėtų žemėje gyvenančius 
čekus.

Karo pabaigoje britai panaikino susitarimą su Hit- 
. leriu ir atitaisė tuo laiku- pasirašytos- sutarties pa

sekmes. Sudėtai buvo atiduoti čekams,, o Sudėtų kra- 
* štą kolonizavusieji vokiečiai buvo vėl išsiųsti Į Vo- 
' kieti ją.

Jeigu sovietų valdžia panaikintų Stalino — Hitlerio 
paktą, pasirašytą 1939 metų rugpiūčio 20 dieną, tai ru
sai turėtų panaikinti to pakto pasekmes. Drąsūs 45 pa- 
baltiečiai, pasiūlymą Įteikusieji Brežnevo vadovauja- 
mai valdžiai, pažymėjo, kad valdžia turėtų prisiimti atsa
komybę už II Pas.karo paskelbimą,sovietų karo jėgų Įsiver 
žimą Į Lietuvą, Latviją ir Estiją, už prievartą trijų Pą- 

’ baltijo valstybių Įjūngimą Į Sovietų Sąjungą, už buvusių 
trijų Pabaltijo tautų, išnaudojimą ir labai žiaurų ne tik
tai pavergtų, tautų, bet ir žmonių išprievartavimą ir pa
grindinių žmogaus teisių laužymą.

* - 45 drąsių Pabalti jos valstybių vyrų pareiškimas rei- 
‘ kaTaūja, kad Sovietų vyriausybė pasektų britus ir elgtųsi 

konsekventiškai, bet apie tokius dalykus sovietų valdžia 
ir klausyti nebenori. Sovietų valdžia iki šio meto jokio

BRONIUS UNTULIS

KODĖL PRARASTAS VILNIUS?
(Tąsa)

1. KRYŽIUOČIŲ POLITIKA: TAIP LIETU
VIUS KRIKŠTYTI, KAD JIE NEAPSIKRI

KŠTYTŲ
Krivės kalba ties Kernave 1212 m.

“Naikinimai ir deginimai Lietuvos toje ga- 
dynėje geras darbas vadinosi.. Svetimi viešpa- 

' čiai iš tolimų kraštų atėję atlaidus sau su Dievo 
- padėjimu pelnė : priprasta buvo, traukiant į “ka- 

rą prieš lietuvius, visose bažnyčiose poterius kal
bėti ir ubagus maldyti, kad jie su broliais kry
žiuočiais ubagų skaitlių ugnimi ir kardu padau
gintų... Kryžiuočiai kariaudami per 62 metus 
ahtmetė vargdieniams prūsams savo _ tikėjimą^ 
kurie vos tapę krikščionimis, tuoj ir vergais pa
liko; kryžiuočiai norėdami amžinai juos paverg
ti apskelbė raštu, jog tie tiktai laisvi tėra, kurie 
vokiškai kalbėjo (1283m.), bet kiti visi nors krik
ščionys ir pagal tikėjimo broliais vadinos, vienok 
vergais yra... Kaipo krikščionys, neverti paties 
zotUiv. nkalę Į amžiną vergovę prūsus, kurčius, 
tyko dar di "ią ir naktį lietuvius žemaičius pa
vergti: regaled mi niekaip pagelbėti nebžinojo 
iš apmaudo paty. ką bedarą: kaipogi javus, me

pareiškhno nepadarė, bet sovietų žinių agentūra “Tass” 
leido pareikšti šitokį sakinį:

“Sovietų vyriausybės nutarimas pasirašyti mi
nėtą sutartį buvo pnevartautinis nutarimas, het tai 
buvo korektiškas nutarimas, turint galvoje tuometi
nes sąlygas”.

—1979 m. rugp. 21 d. “Tass” paaiškinimas, pa
skelbtas New York Times žiniose.

Britai pripažino, kad Hitlerio Miunchene primes
toji sutartis buvusi prievartinė, nes -Didžioji Britanija 
karui nebuvo pasiruošusi, tuo tarpu dabartinė sovietų 
vyriausybė pripažįsta, kad prieš 40 metų pasirašytoji su
tartis buvusi korektiška, reiškia — teisinga, patei
sinama.

Sovietų valdžia smerkia nacius, paskelbusius So
vietų Sąjungai karą ir sumušusius didžiausius sovietų ar
mijas, bet sovietų valdžia neturį drąsos pasmerkti Sta
lino ir Hitlerio sutarto pakto naujam karui pradėti ir, 
Lenkijos padalinimui, Raudonosios Armijos įsiveržimui 
Į Rytų Lenkiją, Katyno miškelyje įvykdytus lenkų karių 
ir inteligentijos išžudymui, Europos taikos sutarties vib 
kinimui, baisiems lietuvių, latvių bei estų išvežimams i 
šiaurės sritis prievartos darbams, žmonių žudymui ir ki
tiems nusikaltimams.

Sovietų valdžios atstovai mano, kad jie galės išveng
ti pasirašytos Stalino ir Hitlerio sutarties pasekmių. Jau 
praėjo 40 metų nuo sutarties pasirašymo dienos, tai jie 
mano, kad rusai galės visiems laikams laikyti karo pa
baigoje pagrobtas žemes ir pavergtas tautas. Bet jie kly
sta. Stalino ir Hitlerio nusikaltimas dar neištirtas ir ne
paskelbtas. Sovietų valdžia privalo imti atsakomybę už 
padarytą žmonijai skriaudą.

Stalinas jau mirė. Jis dabartinių valdovų palaidotas 
Kremliaus sienoje. Niekas jo teisti negalės. Bet už Stali
no darbus atsakomybė krenta šių dienų Kremliaus val
dovams. Jeigu jie dar ir šiandien skelbia, kad Hitlerio ir 
Stalino sutartis buvo korektiška, tai jie bus priversti at
sakyti už tos sutarties “korektiškumą”. Jie privalės at
sakyti už pavergtoms tautoms daromas skriaudas..

Vokiečiai pasmerkė Hitlerio padarytas skriaudas 
Vokietijos kaimynams, žydams ir. kitiems žmonėms. 
Žmoniškumui nusikaltusius-nacius vokiečiai teisė ir pa
dėjo i kalėjimus. Nuskriaustiems Vokietijos ir kitų kra
štų žydams vokiečiai išmokėjo dideles sumas. Kiniečiai 
pripažįsta Mao Cetungo padarytas skriaudas ir stengia
si jo ir jo žmonos padarytą žalą atitaisyti, tai kodėl So
vietų valdžia neturi drąsos pripažinti Stalino, padarytų 
susitarimų sų Hitleriu ir Sovietų kaimynams pądarytos 
skriaudos? Kodėl dabartiniai Sovietų Šąjungos valdo
vai nenori pasmerkti smerktiną dalyką?

Kaip akylas žmogus tris vagis sugavo
Policininkas T. Ryan papasa

kojo aną dieną,- kaip akylas 
krautuvės savininkas padėjo 
policijai išaiškinti trijų vagilių 
gaują, kuri ištisus metus kan
kino Humboldt Parko apylinkės 
krautuvių savininkus ir pirkti 
atėjusius žmones. Užteko nu
kentėjusiam žmogui isitėmyti 
vagilių automobilio leidimo nu
merį. kad policija galėtų tuos 
visus “jaunuolius” susekti, rasti 
vartojamus ginklus, dalį pagrob

tų pinigų.. Po to jau galėjo nu
vežti į teismą ir uždaryti belan
gėje keliems metams.

Vagiliai veikdavo labai pa
prastai. Jų buvo trys: 42 metų 
amžiaus, jau patyręs William T. 
Marshall, gyvenęs 2026 W. Divi
sion St., jo 32 metų draugas To- 
nv Martinez, gyv. 1214 N. Da- 
men Avė., ir 28 metų Ralph Ve
lez, gyvenęs 901 N. Hermitage 
Avenue.

Kiekvienas jų

džius degino, gyvulius naikino, o sugautuosius 
pagonis vienus gyvus Į arklio uodegą Įrišę tąsio
jo, j kitais it gyvuliais laukus arė, dėl to vien, 
jog jie nenorėjo pasikrikštyti ir krikščionimis 
vergauti...

Nors jų broliai latviai, prūsai, kriviai, kur
šiai paklupdyti jau po kryžių klūpojo ir krikščio
nims vokiečiams kruvinai vargavo, vienok lie
tuviai žemaičiai daugiau ne per 300 metų pago
nimis būdami garbingai dar laisvę savo nuo 
krikščionių gynė.”

—D aukautas.
“Krikščionys pasėjo lietuvių tarpe naują ti

kybą” sūnau jom is ydomis. Berods, lietuviai ne
buvo pasiekę aukštos kultūros..., bet kas juos va
dintų laukiniais? Ar tikėjimas Į prietarus, tik 
kitokio pavidalo, nebuvo bendras tiek lietuviams, 
tiek krikščionims? Kad jie neįstengė suprasti, 
jog žmogus Ryme sėdįs, turi gali^ juos kam do
vanoti..., kad jie savus dievus gynė ir nuosavybę 
— štai jų kaltybė; kad jie už nežmoniškus ant
puolius kruvinai keršydavo — štai jų išdykimas. 
Turtingi ir laisvi be krikšto, suvargę vergai — 
po krikšto. Svetingumas ir vaišės užgęso, nemei
lė ir egoizmas užsidegė; geras užleido vietą blo
gam. Senosios dorybės išnyko, naujų negalėjo- 
rasti dėl nuožmybių, žudymosi ir Pavergimo. 
Katalikų tikyba, kuri su degančiu pliausgaliu ir

krautuvę, nustatydavo, kada 
jiems būdavo patogiausias mo
mentas, atvažiuodavo prie krau
tuvės ir pradėdavo puolimą. Vie
nas likdavo automobilyje ir bū
davo visuomet pasiruošęs, o kiti 
du įeidavo į krautuvės vidų, at
imdavo ‘ginklus iš savininkų, 
darbininkus ir krautuvėje atsi
radusius žmones suguldydavo 
ant grindų, o po to susipildavo 
į dėžę visus krautuvėje ir pas 
klientus gautus pinigus, brange
nybes, liepdavo gulėti, tylėti ir 
nejudėti, o patys ramiausiai iš
eidavo iš krautuvės, susėsdavo 
į automobilį ir išvažiuodavo 
lobio skaičiuoti.

Šitokiu būdu jie apvalė nema
ža didesnių ir mažesnių krautu
vių — naujai atsidariusių biz
niui ir senų, apvalydavo seifus, 
Įvarydavo žmonėms baimės ir 
galėdavo lengvai gyventi ilgiau
sius mėnesius.

Apvalę visos Humblodt Parko 
apylinkės krautuves, jie ryžosi 
įkelti koją į kitas krautuves ir 
ieškoti lengvai paimamų pinigų.

Praeitą mėnesį jie įkėlė koją 
į didesnę maisto krautuvę, esan
čią 3772 W. Lawrence gatvėje. 
Jie buvo užėję į krautuvę, vis
ką apžiūrėjo, patikrino įėjimus 
ir išėjimus ir rugpjūčio 25 dieną 
jiems jau įprastu metodu, pa
likę mašiną su šoferiu, jie įėjo 
į vidų, savininkus paguldė,, pi
nigus ramiai susižėrė, brange
nybes susikrovė,, savininkams 
liepė gulti ir gulėti bent 10 mi
nučių, nes kitaip jįę grįšią ir nu
šausią.

Matyt, kad savįnįnkaš buvo 
akylas ir drąsus. Priešakin ji 
nėjo, bet pro šonines duris išėjo 
ir spėjo įsįtėmyti srovėjusio au-

Chicagos policija, gavusi vie
ną tikslų duomenį, suėmė visus 
tris šios grupės vagis, atėmė iš 
jų vartotus ginklus, rado kelis 
vogtus ir atpažįstamus daiktus, 
nuvedė į kalėjimą, įtikino tei
sėją, kad tai esanti viena Hum
boldt Parko gyventojus gąsdi
nusi gauja ir pasodino į kalėji
mą. Marshall prisipažino prie 
nusikaltimų ir gavo 12 metų ka
lėjimo, kiti du taip pat gavo po 
12 metų.

Kai užpultieji ginasi, tai poli
cijai lengviau vagis sučiupti ir 
padėti ilgiems., metanas į kalėji
mą. Šį kartą visi vagys, atpa
žinti, nuteisti ir padėti ilgiems 
metams už grotų. ,

Repdrtėris

Izraeliui reikia Ame
rikos ginkly

WASHINGTON, D.C.—Izrae
lio karo ministeris Ezer Weiz- 
man pareiškė, kad Izraeliui bū
tinai reikia Amerikos ginklų už 
pusantro bilijono dolerių. Tai 
būtų tiktai pradžia, nes Izrae
liui reikia žymiai daugiau Ame
rikos . ginklų.. Jis nesitiki visų 

.ginklų gauti, bet jis nori JAV 
vyriausybei pranešti, kad toks 
kiekis modernių ginklų Izraeliui 
yra verktinai reikalinga.

.Ministeris nesitiki, visus rei: 
kalingus ginklus, tuojau gauti, 
bet jis nori, kad amerikiečiai' 
aiškiai žinotų apie Izraelio rei
kalavimus.

apžiūrėdavo tomobilio numerį.

PrezidentasCqrteris 
gyvas ir Igbai judrus

HONG KONGAS, Britų kolo
nija. — Prezidentas Niksonas 
pareiškė laikraštininkams, kad

prezidentas Carteris labai apdai- - 
rus ir gyvas. Jis saugo valstybės 
reikalus ir anksti pradėjo rinki- s 
minę kampaniją. Jis .gerai pa
žįsta krašto gyventojus, žino jų 
reikalavimus ir noriai su jais 
praleidžia laiką gegužinėje ir 
sueigose. Krašto gyvęntojai irgi 
jį pažįsta ir supranta.

— Chrysler bendrovės vado- 
! vybė pranešė valdžiai, kad 1979 
ir 1980 metais iię turės pusantro 
bilijono dolerių '“nuostolio, nes 
pagamintų automobilių nėpąjė- . 
gė parduoti ir turės daug ką per- | 
tvarkyti Įmonėse.

——•' ' ' 1----- i
— Izraelyje gyvai’ švaisto 

sumanymą, pagal^kųrį vietoje 
nusavinti. ■ pagrobtas' žėmes^Jjus 
siekiama jas iš arabų pirkti ir 
įsteigti jose kolonijas.

- '2; . (į,

. — Chicago Tribune rengiasi 
dalinau spausdinti laišką, kuris, ; 
federalinio, teisėjo nuomone, iš- į 
duoda slaptas žinias kaip ga- į 
minti vandenilio bombą. - ■

1 > • ■■ ■ ■ ■ ' ■ '■

— Peter Stelzyk ir Gųenter 
Wetzel su žmonomis ir vaikais f 
iš Rytų Vokietijos pakilo balio
nu ir pabėgo į Vak. Vokietiją.

— Tikslesnės informacijos sa
ko, kad dabartiniu metu Kuboje 
yra trys tūkstančiai.kovai'pasi-;- 
ruošusių rusų karių.

— Teisinipko. Petro Stravins- J ■ 
ko straipsniai, pasirodę Naujie-1 
nose, susilaukė labai plačių ko-1 
mentarų.

— Paragvajaus vokiečiai bijo, 
kad ,diktatorius StfP.ęssner rie- 
pradėtų teirautis, -kurie vokie
čiai buvo veiklūs naciai.

kardu žengė per lavonus' pakrikštytų nužudytų, 
išyartaliojo šventuosius ąžuolus, kurių puolimas 
sunaikino pasėlius aplinkui, Įdūrė smilkstantį 
kryžių ant kapų, o nedaugeliui pabėgėlių pa
liko tik ašaros kraujuose nusiplauti. — Taip ra 
šo vokiečių istorikas Kocebu apie naujakrikščių 
vargus..

Pakrikštyti lietuviai Įgijo bent teisę gyvuo 
ti šiame pasaulyje, nes tą gadynę tik Rymo kata
likai teturėjo tokią teisę: nenorėję vandens krik
što priimti — prūsai, galindai, jotvingiai — buvo 
pakrikštyti ugnim ir kardu.

Bet ir pakrikštytiems lietuviams nebuvo ge
rovės. Jeruzolimos Motinos Švenč. Ordinas — 
krikščionių vienuolių draugija — vadinamąs — 
nesiliovė žudęs mūsų žemės: mat, pikta buvo 
Vokiečiams, kad Lietuva patenka krikšytojų len
kų Įtakai. Naujakrikščius lietuvius, sakančius 
^avo krikšto vardą, kryžiuočiai visvien žudyda
vo, tardami: O aš tave kardu krikštiju. 
(Et ego confirmo cum gladio).
II. POPIEŽIŲ POLITIKA LIETUVIUS NAU
DOJA PRIEŠ STAČIATIKIUS, MAGOMETUS, 

PROTESTONUS IR ERETIKUS
Lietuviams vandeny pasipiuškurus, dorai 

dar nesuprantant, ką tas reiškia, mūsų krikšty
tojas Jogaila — Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų 
karalius — jau užsisako persekiosiąs visus ne-

krikštus katalikiškai. Kunigų Įkvėptame Jogai- • 
los karaliaus manifeste rašoma: -------- --- '

“Nutarę esame mūsų valdomose žemėje vi
sus tikruosius lietuvius, vyrus iri ipotęrįg, vigp- ; 
kio luomo, būvio ir stovio lenkti irversti priimt 
katalikų tikybą ir šv Rymo bažnyčiai ręikšt klus
numą, nežiūrint ,ar priklausė jie pirmiau kuriai ' 
kitai tikybai”- Toliau raštas draudžia katalikų ir 
stačiatikių vedybas. “Jei senaisiais laikais, Die
vui leidžiant, nelabieji galėjo versti geruosius, Į 
piktą, tuo labiau dabar pagal dangaus spręsmo 
gerieji gali ir turi’lenkti ir versti nelabuosius; į 
gerą”. • ; f 1387 m. -22. II. Į

$ K

(Broniaus Untulio knygą, Kodėl prarastas | 
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. PvlMki Rd. (Crawford 
MaUical Building) Tai. LU 5 6446 '

inti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»«*ęh*star Community klinikų, 
A4*4kinm dirokteHu*

^933 S. Manhoun Rd_ Wastomcfor, IL.
VALANDOS: 3 8 darbo dieuomia ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tai.: 562-2727 arba 562-2728

T£1------ BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd Strwt 
Vajgndos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. T»l. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko ^kining įj 
“contact lenses’*

VaL aaai suiitarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «3rd STREET

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

Bolševikinių partizanų užda
vinys buvo karinis — užfrontėje 
paraližuoti priešininko judėjimą 
ir tiekimą — sprogdinti tiltus, 
geležinkelius, apšaudyti auto
mobilius, terorizuoti vietos ad
ministraciją ir gyventojus. Vo- 

j kiečiai' atsakė tuo pačiu meto
du, kaip Europos vakaruose — 
Prancūzijoje, Italijoje — repre
sijom prieš vietos- gyventojus. 
Vokiečiai nežiūrėjo esminio skir
tumo tarp rezistencijos vaka
ruose, kur partizanai buvo kilę 
iš vietos gyventojų, ir partiza
nų Lietuvoje, kur jie buvo at
gabenti iš Maskvos. Lietuvos 
gyventojų priešai, prie jų pri
jungti rusai, kaukaziečiai, treni
ruoti partizaninei kovai. Komu
nistai — 1941 karo pradžioje pa
bėgę į Rusiją, o taip pat Lietu-! įįu kalėjimą, 
vos gyventojai kentėjo tad nuo 
abiejų; kentėjo bolševikų parti- 

..... i zanu plėšiami ir terorizuojami;FLORIDA I dar labiau kentėjo, nuo vokie-. 
- ” . ” *• ■* a'.** z- Į cių reprezijų, kada jie už parti

zanų sabotažo aktus degino vi
sos apylinkės trobesius, o gyven
tojus šaudė ar išvežė.

Antai prie Lintupėnų buvo j 
apšaudytas auto mobilis su 
dviem vokiečiais. Automobilis 
buvo atvestas vokiečių bendra
darbės į partizanų rankas. Už 
tai baudžiamasis būrys sudegi
no trobesius, o bažnytkaimio 
gyventojus — lietuvius, lenkus, 
rusus, tarp jų ir du kunigus — 
sušaudė. 1939.IX.30 Eišiškių žan-

pfifo folef.: 776'330 
R»xid«ndloj 448-5545

Į

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3*ndri praktika, spac. MOTERŲ Htcs.
Ofisas 2652 WEST 59tk STR2ET

1 Tai. PR S-1223 - -
OFISO VAL.: pirnu antrad., trečiad.
ir peakt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. fcitadia- j 
aiaia £4 yaL popiet ir jdfc Išira

' j.. oagal auaitarimR.

ORTHOPEDas-PROTEZJSTAS 
k .'Aparatai - Protezai. M4cL ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoma.
> < Arch Supports) ir t t

WA

A- West 63rrf st.: Chlca®*. VI. 60629 
Telef - PRoepwt 4-5084

; DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

; takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

f — - ---------
t

e PERKRAUSTYMAI

M O VIN G
' Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA

T*L WA 5-8063

Apdrausta* p«rkrau*tynia» 
Ii fvairiy atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

TH. 376-1882 arba 376-5996

RADIJO illMOt VALANDOS 

■ Vhm pr*fram*« K WOFA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio £:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadiesLiaia nuo 8:30 iki 8:30

V*d6|» Aldana Davkva

T«l«f.t Hlmfoefc 4-3413

7153 5*. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL 6B639

——————————

£ “Lietuvos Aidai’ 
■S, _KAZt BRAZDilONYTt

Kasdien nuo' pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vaL vak.

Viaos laidos ii WOPA ftotiec 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTTS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71«t Street 
Chicago,.Illinois 60621 

Telef- 778-5374

kariuomenę, kuri tarnautų pir
moj e’iėj kovai už nepriklauso
mą Lietuvą. Vokiečiai norėjo, 
kad lietuvių kariniai daliniai 
būtų, bet reikalavo, kad jie tar- 

; nautų be jokių aspiracijų į Lie
tuvos nepriklausomybę. Čia iš- 

i siskyrė lietuvių bei vokiečių no- 
I rai, ir bendradarbiavimo nega

lėjo būti. Vokiečiai tada lietuvių 
( karinius dalinius mėgino orga-

n zuoti savo nuožiūra, be lietu- prų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje, 
vių visuomenės pritarimo. Jei 
tai nesisekė, darė nuolaidas ir 
davė pažadus b'etuviam, is anks
to pasiryžę jų nesilaikyti ir tuo 
būdu surengdami į okupacijos 
pabaigą kruvinus konfliktus.

1) Savisaugos batalionai. — 
“Pirmuosius lietuvių karinius 
dalinius savo reikalam vokiečiai 
oradėjo Lietuvoje formuoti iš 
29-tojo korpo karių, pasiprieši
nusiu rusam ir likusiu Lietuvo
je” (St. Raštikis). O vyko tai 
šiuo būdu:

“Vokiečių rusų karui prasidė
jus, buvusio lietuvių

119 (58 vyrai ir 61 moteris). Ka
da parapijos klebonas norėjo su
degusius kūnus palaidoti, sar
gyba neleido — patarinėjo 
kreiptis į lietuvių policiją; ji nu
žudžiusi, tai ji galinti ir leisti. 29-ojo (Vitkausko) 
Iš tikrųjų ekspedicijai vadovavo) divizijos, 179-oji ir 
Eišiškių komendantas kapitonas 
Giessler. Iš viso kaimo telikę 
keli ūkininkai, kurie tuo“ metu 
buvo išėję į laukus.

Barbarybė ir cinizmas čia per
pildė saiką. Bolševikai Pirčiupio 
kankiniam-I960 pastatė pamink
lą, kuris vėliau buvo sutvirtin
tas Lenino premija. Paminklas 
turėjo kalbėti apie barbariškus 
vokiečių-darbus. Lieka betgi iš 
aiškinti dar: kas tą sunaikinimą

Iš pradž’ų

(Tęsinys) -
i 

darmęrija (vadovaujama leite
nanto Kųpraičio, klaipėdiečio) 
atvyko į šąrkiškių kaimą, Val- 
k;ninko valsčių, apsupo kaimą, Į 
įsakė vis’em gyventojam vy
ram, moterim, vaikam, išeiti 
ant kelio, patardami pasiimti 
ką nors iš mantos. Paskui pra
dėjo nuo ūkininko Vlado Skliu
to trobesių ir visą kaimą sude
gino. Kai jaunesnieji vyrai lei
dosi į mišką, apšaudė. Likusius išprovokavo. Iš pradž’ų buvo 
visus nusigabeno į Varėną (I).‘ viena versija — vokiečių karius 
Ten moteris ir vaikus paleido.' nužudė lenkų partizanai. Taigi. 
Ūkininką Skliutą sumušė iki są
monės netenkant, kaltindami už 
partizanų laikymą. Paskui jį ir 
kitus ūkininkus (pogrindinė 
soauda minėjo 
Mato Pi gagos,

į dės) nuvežė į Vilniaus Lukiš-

lenkų partizanai, kuriuos, leido 
organizuoti Viln.’aus apygardos 
komisaras Wulfas. Paskiau, ka
da jau po I960 bolševikai ėmė 
skelbti savo partizanų veiklos 
aprašymą, aiškėjo, kad šioje 
srityje ypačiai buvo sustiprin
tas bolševikinių partizanų vei
kimas ir kaip tik tokios pat rū
šies — laukti prie kelių ir nai
kinti vokiečiu mašinas. Tad 
tvirtesnio pagrindo turi antra 
versija — Pirčiupio sunaikinimo 
ko-autoriai-yra Maskvos parti
zanai. Pirčiupio paminklas, gal 

turi pridengti bolševikų 
čiurlio ka'mu. Eišiškių ir Vii- žygdarbius, kaip įrašas Kaune 
n^aus komendantūros sutartinai ■ prįe devintojo forto, kur buvo 
anksti rytą apsupo Pirčiupio 
ka;ma. Visu 24 ūkiu gyventojus 
suvarė į kluoną ar pirkias, už
rišo ir oade^ė. Vyrai išlaužė du
ris. bet buvo sut kti šūvia;s. 
Moferys mėgino išmesti iš ug
nies kūdikius, bet jie buvo su
metami atgal. Viso nužudyta

Vinco Biegšo, 
Valicko • pavar-

Ten jų likimas
než;nomas.

šios eksterminacijos 
buvo nagarsėjęs 1944 
mėh. Pirčiupio kaimo sunaikini
mas. Plente nuo Vilniaus už 44 
kl. birželio 3 buvo apšaudytos 
vokiečiu ma’š:nos ir penki ka
riai' Užmušti kaip tik ties Pif būt, 

Eišiškių ir Vii-

viršūnė 
birželio

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo veikai, nebartini sugedusios ir iikrypusios fiminės 
tarpe. Jų tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — PH. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lk, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityli- 

Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikytoją.

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

Mažeika &> Evans
Laidotuvių Direktoriai

insect Controllers Say . . , \

' Pesticides Produce 'Super-Flies'

laikomi ir naikinami žydai, den
gia nuo atminimo<bolševikų ta
me pat forte laikytus šimtus nu
teistųjų, skirtų koncentracijos 
darbam į Vladivostoką ar kitas 
Sovietu sritis. Lietuviam tas 
skulp. G. Jokūbonio paminklas 
gali kalbėti jame neįrašytais žo
džiais: paminklo skausminga 
motina yra simbolis tautos, ken
čiančios dėl vaikų, nekaltai su
naikintu ar tebenaikinamu bar- V

4 barybės iš Rytų ar Vakarų.
' i) Lietuvos kartų drama: ka

riauti sutinkam, bet tik 
už Lietuvą!

Lietuviai norėjo turėti savo

teritorinio 
korpo dvi 
184-oji, ir 
karo mo-

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

p o 1 i gonuose, 
ir Varėnoje.

Vilniaus pėstininkų 
kykla su ginklais, bet beveik be 
šaudmenų, rusų buvo išskirsty
tos. dviejuose, vienas nuo kito 
toli esančiuose 
Švenčionėliuose
Prieš pat , karą visi vyresnieji 
lietuviai vadai rusų buvo arba 
suimti arba pakeisti rusais. Jau
nesnieji karininkai ir kareiviai 
buvo pal;kti be savo vadų, vie
nų rusų vadovaujami. Rusų ka- 
r’uomenei pradėjus labai ne
tvarkingai traukti iš Lietuvos i 
Tarybų Sąjungą, lietuviai kariai 
pasipriešino rusams ir atsisakė 
traukt’s iš Lietuvos j SSSR, j 
Vieni jų savarankiškai, kiti, su- ■’ 
sijungę su lietuviais sukilėliais 
oartizanais, liko tėvų ir protėvių ■ 
žemei e. Nuo rusų negalėjo atsi
palaiduoti ir buvo priversta 
trauktis kartu su jais Į rytus tik 
nedidelė buvusio 29-ojo korpo 
dalis, apie du tūkstančiu 
vių karių”.

(Bus daugiau)

lietu-

SUSIRINKIMŲ

Žemaičiu Kultūros klubo poatosto- 
ginis narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, rugsėjo 20 d., 1 vai. po
piet. Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Lietuviu Žagarės Klubo narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 
>3 d. 1 vai. popiet. Anelės Kojak sa
lėje. 4500 So. Talman. Avenue. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

FIGHT HEART DISEASE i

GIVE ME/fRT-FUND

>^rlKe Unplanned Picnic

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS’ KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Farmers who routinely use pesticides to control flies make the 
problem worse — not better —.according to pest management 
advisor Dave Stephens.

One reason for this is that flies become resistant to the pesti
cides that were designed to kill them. In fact, university research 
Indicates that some insects 
have developed genes that 
give them hereditary protection 
against man-made chemicals.

Luckily, there arc alterna
tives to pesticides.

One alternative comes in the 
form of a tiny insect no bigger 
than a semi-colon C). It is 
the Pteromalid, a stingless 
wasp that preys on the de
fenseless fly pupae.

“Most fanners have these 
natural fly killers right in their 
own animal stalls and don't 
know it,” says Stephens, part
ner in Beneficial BioSystems, 
el small’ California company. 
**Tnstead, thesT spray the bene
ficial . insects alohg with the 
flies, then wonder why the 
problem comes back the next 
month.”

wBut the T '•*’ Pteromal
kis alone can . > the whole
job.* cautions partner Gary 
Šatrom. •"There just aren’t 
enough of them in nature.*

To help nature aUnr, Bene
ficial BioSystems raises the 
mini-wasps in their insectary 
and ships millions of them to 
larms 'all over the US.

•But fli« are such xurrtv- 
, says Šatrom, "that you

must control every stage of 
their life cycle.”

So the partners built the bet
ter fly trap.

Called Killer Instink, this 
cbne-type trap relies bn an 
irresistible, non-poisonous bait 
that attracts manure-breeding 
flies only — particularly egg- 
laying females.

“To top it off ” laughs Steph
ens, “we have since discovered 
a new way to attack flies in 
the egg stage of their life cycle 
—simply through good man
agement of animal waste.*

These management tech* 
niques, wfdeh are presently 
used.on dairy cow, horse, hog 
and goat operations nation
wide, art outlined In an illus
trated Handbook published by 
Beneficial BioSystems. These 
methods, says Šatrom, not only 
prevent fly-breeding but they 
also can take less time than 
the old ways.

For more information about 
fly control, Pteromalids and 
fly trape, write Beneficial 
BioSyitems, 1603-B 63rd 
Street, Emeryvale, CA 94603. 
To order the Handbook, en- 
etoee a cAecfc T*****F 
order.

You wake up some weekend morning . .. the sun 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 comer 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-carbonated, 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 bag or wrapped in newspapers to keep 
it cool — or pick up a bag of ice cubes en route.

Chicagos

LietuviuC
Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel.: OLympic 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-35Y2

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE TeL: YArds 7-1138.1131

P. J. RIDIKAS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET --------- REpublic 74213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410
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KĄ KITI RAŠO .......................  ,
KOVA PRIE* PATRIOTUS IR PATRIOTIZMĄ. ... į 

Esu ne kartą paiašęs prieš til-
tininkų ir bendradarbiautojų 
Įneštą rezoliuciją ‘"prieš patrio- 
tirrus išpuolius”, kad juos nie
kas nepeiktų už jų veiksmus, 
svetimųjų valios vykdymą ir už 
Sonnenfeldto doktrinos įgyven
dinimą. Apie panašius dalykus 
rašo lietuviu kilmės žurnalistė 

i.

Patricia Young savo skiltyje 
SPEAK UP mėnraščio 8-9 nu
meryje. Duodu laisvo vertimo 
ištrauka: C

“Kai Barry Goldwater lai
mėjo respublikonų nominacija 
rungtis su prez. Lyndon John- 
sonu dėl prezidentūros, mums 
buvo primesta trumpa ir gudri 
frazė — dešiniojo sparno ekstre
mizmas. Mes pergyvenom kraš
tutinį kairiųjų ekstremizmą 
1960 metų eigoje, bet nedauge
lis asmenų juos tuo vardu va
dino. Vieton to, jų piketavimai, 
paradai, šaukimo kariuomenėn

jo vėliava, didžiavausi demo
kratinėmis laisvėmis, kuriomis 
mes naudojomės, gyniau sunkiai 
iškovotą laisvę ir nepriklauso
mybę. Mes matėme Hitlerį ky
lant į valdžią ir užėmusį visą 
Europą. Mes buvome liūliuoja
mi taikos balandžių, kad jis bus, 
patenkintas, jei bus pamaitin-Į 
tas gabalu žemės vienos ar kitos j 
tau+os. »

Dabar Vakarų pasaulis dau- 
gumoje pakliuvo į taikos bajan- 
dz'u propagandos spąstus. Mums 
išplovė smegenis, kad nesijaus- 
tume patriotais, nesididžiuotū- 
ine savo kraštu ir niekuo nesi-; 
rūpintume.“ į?

Kas mes esame be šių dalykų?
K. Petrokaitis

u - — ----*T—-- _

Q TRUMPAI J

; ‘spalio rpėn. 12 cL (penktadlArį)
6 vai. vakarę, (Washtenaw ir 
69 gt. kajrįrpąi). Iš Cleveland© 
'grįžta fChicagą. spalio 14 d. va- 
ka're. Kaina asmeniui ten ir at
gal 25 doleriai.'Pinigai sumoka
mi iš anksto. Registruotis iki 
rugsėjo mėn. 28 d. Ch’cagos Lie
tu v ų Taryboje,. 2606 W. 63r<l St. 
Tel. (312) 778 691'0 nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet. Informaci
jos teikiamos nurodytu telefonu.

(Pr.)
e Šekspyro komedija “Vasar- 

vydžio nakties sapnas” bus kar
tojama rugsėjo 23 d., sekmadie
nį, 3 vaL popiet Jaunimo centre. 
Vaidina Jaun’mo teatras, reži
suoja Darius Lapinskas. (Pr.)

Britams nebesiseka 
taikintoįy misija

i LONDONAS. — Zimbabvės - 
Rodezijos reprezentantai taikos 
derybose pirmadienį sutarė ati- 

. dėti vėlesniam laikui bet kokias

Namai, Žerp« — Pardavimui Namai, tam* — Pardavimu!
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-7747

8 KAMBARIŲ 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. 
Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559 l

X_____________________________________/

kortelių deginimai, sėdėjimai - 
gulėjimai ir universitetų turto 
naikinimas buvo laikomas kal
bos bei žodžio laisve, laisve susi
rinkti, nekalbant jau apie aka
deminę laisvę.

Dešiniojo sparno ekstremizmo 
retorika išėjo iš mados, kai pa
aiškėjo, kad ji buvo nukalta su
naikinimui bei suniekinimui tų 
individų, idėjų ir organizacijų, 
kurios atrodė pavojingos kairia- 
sparniams ekstremistams.

Aš gerai atsimenu tą laiką, 
kai pirmą kartą pasirodžiau ho
rizonte. Tada aš rašiau skiltį, 
kuri buvo “reakcionieriška” ir 
aš ja didžiuojuosi. Aš buvau 
kraštutiniai išdidi savo kraštu,

V. Jatuljenė, -E. 'Dovydaitienė,— Pasakų Fondas, 6540 South 1Campbell Ave., Chicago, IL lį O. Deveikienė,. R. Vitkienė, R. 
60629, išleido Mildos Kvietytės ‘ 
pasakų ir vaizdelių vaikams. Prišmantas, H. Paškevičius, J. 
64 psl. knygelę PETELIŠKIŲ 
SALA. Kainuoja $4, gaunama 
leidykloje.

— Arūnas Kalinauskas, Gai
lius Senkevičius ir Rimas Srur - baigęs teisių mokslą ir Wiscon- 
biškis iš Toronto davė skautinin- į sin universitete gavęs daktaro 
kų įžodį Romuvos .stovykloje.

— Dalilos Mackialienės vado
vaujamas Los, Angeles dramos 
sambūris pakviestas vaidinti 
Australijoje, Melburno ir Syd- 
nėjaus miestuose. Spalio 16 die
ną ten išskrenda: V. Baltušįeriė,

Želenytė, Dovydaitis, M.

Raibys, -S. Matąs, taip • pat de
koratorius A. žaliūnas ir reži- 

' 'sierė D. Mackialienė.
— Adv. Gintaras P. Čepėnas,

Hffametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti— kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S, West«m Ave^ Chicago, UI. 60643 

" Telef. 312 238-9787

! laipsnį, neseniai, atidarė advoka
to patarnavimų kabinetą Mar-; 
'quette Parko apylinkėje. Jis 
taip pat rūpinasi apylinkės ir 
lietuviško gyvenimo reikalais, 

• jungdamasis į darbą apylinkės 
ir” visuomeninėse organizacijose.. 
Mielai patarnauja savo tautie- 
•čiams palikimų ir šeimyninėse 

j bylose, asmeninių sužeidimų ir 
Į kitose bylose, sudaro dokumen
tus parduodant namus, sudaro 
testamentus,' atlieka notaro ir 
daugelį kitų teisės darbų.

i • ' . z r’ u: J i -

: —- Toronto Skautipirikų Ra-

— Pranas Paukštasis, savait
raščio “Nepriklausoma Lietuva” 
redaktorius, buvo sunkiai susir
gęs. Gydėsi ligoninėje, o dabar 
sveiksta ir stiprėja namuose.;

— Prano Baltuowo iš‘ -Mont- 
realio šaknų bei šakų skulptū
ros paroda bus rugsėjo 28-30 d. 
Čikagos Jaunimo centre. Jo kū
ryba susilaukė tarptautinio dė
mesio, bet kūrėjas išliko ištiki
mas grynojo meno ir klasikos 
idealams. Visur jo parodos susi
laukė žmonių dėmesio, geriau
sio vertinimo ir užtarnautų pa
gyrimų. čikagiškiai šios parodos 
nekantriai laukia. _ į ..... j

Rasa Janušaitytė (V. ir J J 
Janušaičių, ‘‘Paramos’’ savinin Į 
kų -dukra) susituokė su Bene-! 
diktu Skyirliu rugsėjo 1 d., 
Marquette-Parko Gimimo Švč; 
Mergelės Marijos bažnyčioje.' 
Sutuoktuvinis pobūvis 1/uvo 
Lietuviu. Tautiniu namu salė
je, kur dalyvavo apie 200 sye- nioms 
čių. Puotai sumaniai vadovą-J aptvertos sporto aikštės vienin-j 
vo žurnalistas (Vytautas Kds- tėlius vartus, 14- mokyklinio} 
njunas, gyvenantis Beverly 
Shores, Ipd. j

• Chicagos Lietuvių Taryba' 
rengia ekskursiją autobusu į

IIX Amerikos Lietuvių' Tarybos 
Kongresą, kuris įvyks Cleve- 
lahde, Hollenden House patai-. Trys to koncerto organizatoria-’

1 pose, š.m. spalio mėn. 13-14 d. areštuoti ir nelaimės priežastys 
Autobusas iš Chicagos išvyksta tiriamos.

d’skusijas prie apskrito stalo ir 
vietoje to — abiem pusėms at
skirai tartis su britų tarpinin
kais. Toks nutarimas,, atrodo, 
pasmerkė nepasisekimui britų 
viltis pasiekti apčiuopiamos pa
žangos šiai buvusiai Didž. Bri
tanijos kolonijai (Zimbabvė) 
greitai pasiekti naują konstitu
ciją. Konferencijos pirmininkui 
lordui Carrington nepasisekė 
prikalbėti- abidvi Zimbabvės-Ro; 
dezijos grupes paimti pavyzdžiu 
britų paruoštą konstitucijos pro
jektą ir pagal jį išdiskutuoti 
skirtumus tarp Zimbabvės-Ro-: 
dezijos premiero Muzorewos i? 
Mugabės iš “Patriotinio fronto”, 
dabar veikiančio opozicijoje.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7873, 

839-1784 arba 839-556S.

DĖMESIO ?
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam* 
‘Kreiptis:

A. LAURAITIS -
♦645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

iUDRAITIS REALTY

vairi andrauda —INSURANCE
3UTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-CGOO. '

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų,. traukinių, laivų kelio movė ruošia buvusiu Lietuvos 
nių (cruses), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- ’ j + '" '
me kelionių, draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.-aštus- PreziaemU ~ .
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer. ‘‘ ‘ - - - - -
macijas visais kelionių reikalais «»'

3 Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.'

Negyvai sutrypė 
14 vaiky

MEDAN, Indonezija. — 
plūdis norinčių išgirsti 
choro dainų programos buvo Į 
tiek staigus ir gausus, kad mi- j 

žmonių besiveržiant i i

Ant-
vaiku;i , f

TOOL & DIE MAKER
Experienced die maker to maintain 
lies in metal stamping plant. Good 

salary and insurance benefits.
Call Ken Girard

C.J.B. — 3161 N. Elston
267-2794

A. T VER AS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas
2646 West 621 h Street Į
Tel. REpublic 7-1941 į

- z —j

J ~~
. , ____

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. jį 
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5930

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 ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

Antano Smetonos, 
Aleksandro Stulginskio ir dr. 
Kazio Griniaus, viešą, minėjimą 
rugsėjo mėn. 30 dieną .4 va
landą po pietų Lietuvių namuo
se. Kalbės dr. J. Čūplinskie- 
nė,- B. Spudieriė: ir A. Dailydė. 
Programoje dalyvaus dr. H. Na- 
gys ir muz. D. Viskonti'enės va
dovaujamos- “Volungės”'■> daini
ninkės.

amžiaus vaikų buvo mirtinai Į 
sutrypta ir 15 sužeisti.

Dar nepatvirtintomis žiniomis 
tam koncertui bilietų buvo par 
duota 2.5 milijono. Sekmadienic 
koncerte publikos buvo 200.000

DIE SETTER
Experienced. Progressive dies 
& automatic feeds. Benefits.

267-2794

C.J.B. INDUSTRIES
3161 No- Elston

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI '

M. ŠIMKUS

Notary Public-
INCOME TAX SERVICE

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

šymai’ ir kitoki blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUA
MARIJA N0REIKIEN8

2608 West 69th St, Chicago, RL 60629 • TeL WA 5-2787 .
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 1 

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

TIKRAI BLOGAS SAPNAS
‘ji — šiąnakt aš sapnavau laba: 
Y žiaurų sapną, — pasakojo kai- 
7 mynė savo draugei. Draugė pra- 
A šė paaiškinti:
V; — Na, ir kas ten taip blogai 
; buvo?

— Žinote, sapnavau, kad esu 
rūmuose su 3 tuzinais naujų 
skrybėlaičių, o ten nebuvo jo- 

-į kio veidrodžio...

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
aruošta, — teisėjo Alphons« 
Veils peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
šleista knyga su legališkomi.' 
ormomis.

Knyga su formomis gauna 
ca Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St., Chica 

go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

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

♦ Užsakau Naujienas kaip dovaną savų ... 
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 ........... ........ ............. ......... ............. .......... ..... —........... .....

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 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 doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

ę _ * A Y.. - ♦ ’
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

< ,• »■ - s ' 307 W. St.
. ■ Tai. (511) 5AJ-2210

TARYBINĖJE MOKYKLOJE

Rytų Vokietijos 'mokykloje 
mokytojas klausia mokinius:

— Dėl ko mes mylime sovie
tinius žmone?

j — Dėl to, kad jie mus išva
davo.

— O kodėl nekenčiame ame
rikiečių?

— Dėl to, kad jie mūsų ne
išvaduoja.

>uozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
domi 250 'puslapių knyga su. 
rauta autoriaus troboje.. 
Čikagos ir apylinkės lietuviai 
kirsnelių mėgėjai, prašomi ai 
ykti ir knygą pasiimti. Kitu 
yvenantieji prašomi užsisa I 
yti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

r——■ ———■—
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 

iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. d. 

Ir pagal susitarimą.
Tel. 776-5162 arba 776-5163

2649 West 63rd Street
Chicago, UI. 60629

ENERGY 
WISE .

|1B

9*

Helps Shrink 
Swelling Of ~ 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in. many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of tljese 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H&. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Limit use of diswasher ! 
to once a day, after the ' 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity. , j 

Don’t be a Bora Loeed (
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