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AR ĮVYKS MADRIDO KONFERENCIJA?
Vakaruose pradedama abejo- mas įvyks birželio 28-29 d. Lon- 

ti.rar Madride lapkričio mėnesį done. Susirinkimą organizuoja 
įvyks Europos saugumo konfe
rencija, Helsinkio konferencijos 
tęsinys. Paryžiuje leidžiamas 
dienraštis International Herald 
Tribune (1980.111.21) pranešė, 
kad Prancūzija pasiūliusi savd 
NATO partneriams atidėti arba 
visai panaikinti Madrido konfe
renciją. Oficialūs Paryžiaus 

‘ sluoksniai bematant paneigė šią 
žinią,' tačiau kovb mėnesį Len
kijoje apsilankęs, prancūzų už^ 

' šiehio reikalų ministerijos aukš
tas pareigūnas pareiškė: “Pran
cūzija reikalauja, kad Sovietų 
daliniai pasitrauktų iš Afganis
tano ,nes nuo to pareis Madrido 
konferencijos pasisekimas — iš 
tikrųjų, tai viena'sąlyga, kad ji 
iš viso įvyktų”. '

Vasario 18 — kovtf .3 d. Ham
burge įvyko Rytų-Vakarų moks
linis forumas, kurį rekomenda
vo Helsinkio baigminis aktas. 
Pradžioje buvo sutarta, kad dis
kusijose bus vengiama politikos. 
Tačiau amerikiečių, britų ir

Andrew S t y p ulkowski (10, 
Queen Anne’s Gardens, London 
W4 1PŲ). * * *

Informaciją apie lietuvių savi- 
laidinę spaudą reguliariai spaus
dina New Yorke išeinantis žur
nalas Freedom Appeals. (Elta)

KONGRESMANAS

WASHINGTON, D.C.—Aukš
čiausias teismas atsisakė per
svarstyti Atstovų Buto nario, 
kongrėsmano Charles C. Diggs 
Jr. (D., Mich.) bylų. Jis buvo 
nuteistas 3 metams kalėjimo už 
apgaules paštu ir už nelegalų 
atskaitymą $60,000 iš savo šta
bo tarnautojų algų 1973-77 me
tais. Nors jis buvo jau nuteis
tas minima bausme, tačiau jį 
juodieji distrikto gyventojai iš
rinko į Kongresą didele balsų 
dauguma.

Praėjus visą teismų procedūrą,
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i PROPAGANDOS CIRK

Chicagos Lietuvių Tarybos pirm. Euphrąjine Mikužiūtė

IŠTIRS IRANE ĮVYKUSIĄ 
NELAIMĘ

, WASHINGTON, D.C. — JAV 
ginkluotųjų pajėgų štabų virši
ninkai atidžiai išstudijavę Ira
ne įvykusios karinės ekspedisi- 
jos nelaimę, paskyrė specialistų 
komisiją, kuri turės iš pagrindų 
ištirti Irane įvykusios aviacijos 
nelaimės priežastis. Įsakyta iš
tirti aplinkybes, kurio’se žuvo 
astuoni Amerikos kariai. Taip 
pat įsakyta nustatyti, ar buvo 

| tiksliai laikomasi paduotų direk- 
I tyvų.
i

keitė savo nuomones, ries, anot 
jų, Helsinkid pagimdytame su
važiavime negalima tylėti apie 
grubius Helsinkio dvasios pažei-’ 
dimįis. Jie pareiškė, kad moksli
ninko teisė kalbėti tiesą,' ieškoti 
tiesos, ir' protestuoti -prieš vals5- 
tybės priespaudoš veiksinus yra 
Helsinkio- garantuotų. žmogaus 
teisių neatjungiąma dalis? Rusų 
ir jų satelitų delegatai apkaltino

• vakariečius “grasinimais ir šąn- Į 
tažu”. Baigminis konferencijos 
komunikatas buvo kompro'misi- 
niš, bet jame buvo pabrėžta "pa
garba žmogaus ^isėms”. j;

Europos spauda aprašė Ham
burgo suvažiavimą kaip “repe
ticiją” Madrido', konferencijai. 
Kai kurie laikraščiai abejojo, ar 
Madrido konferencija iš viso 
gali įvykti, kol Afganistanas So
vietų okupuotas. Nors oficialūs

• sluoksniai tebėra optimistiški,. 
Madrido ateitis tebėra atviras 
klausimas. -

Madrido konferencijai tebesi- 
ruošia įvairios JAV ir Europos 
žmogaus teisių grupės, kurių pa
stangas koordinuoja Help and

ke, bet Etikos komitetas jį neiš
metė iš Kongreso, nes C. Diggs 
apgailestavo savo nusikaltimus 
ir pažadėjo grąžinti valdžiai ne
legalią;/paimtus pinigu^..

-v; 2
SUSPROGDINO IR PADEGI 

DVI RAFINERUAS Ūį I
• ■ - • - ' ."«■ įt r 

JOHANNESBURG, Pietų Af
rika (AP). — Afrikos Naciona- UHU - ' ' /YvtA -kan-1 Kongreso (ANC) partiza
nai, kovodami prieš 'Pietų- Afri
kos baltųjų; valdžią, sekmadienį 
išsprogdind ir padegė dvi sinte
tinio benzino - rafinerijas. Pietų 
Afrika turėjo tris sintetinio ben
zino rafinerijas ir jį gamino iš 
akmens anglių. Nuostolių, pada
ryta už $7 milijonus.

Nelegali Pietų Afrikoje ANC 
organizacija savo bazes turi 
Zambijoje.

BAISIOJO BIRŽELIO LIŪDESIO
MINĖJIMAS

ATNAUJINS JUODŲJŲ 
PANTERŲ BYLĄ

JAV Aukščiausiasis teismas 
5:3 balsais nutarė atnaujinti ir 
persvarstyti ilgai’ užsitęsusią ir 
mokesčių mokėtojams daug kai- 

Action komitetas (Boite Bosta- ^vusią Chicagos Juodųjų Pan- 
- - ’ terų bylą.

France). Organizacijos, kurios Anksčiau tos bylos advokatai 
prašė Aukščiausiąjį teismą pri
teisti $100,000 už atliktą darbą, 
bet jiems nepriteisė. Dabar ad
vokatai nori įrodyti, kad nušau
tų organizacijos vadų Fred 
Hampton ir Mark Clark buvo pa

'i"' Š.m. birželio 15 d. sueina 40 metų nuo rusų komunistų 
užgrobimo Lietuvos ir visos mūsų tautos. Daug jaunų lietu- 
vįf^kovotojų žuvo, buvo kankinami ir ištremti į Sibiro prie
vartos darbo stovyklas. Tie įvykiai yra pavadinti Baisiojo bir
želio dienos, t.y. 1940 m. birželio 14-16 d.

Chicagos Lietuvių Taryba šią liūdną: sukaktį minės šv. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke. Mi
šias atlaikys jo eksc. vysk. V. Brizgys 10:30 vai. ryto. Prieš 
mišias įvyks vėliavų pakėlimas lygiai 10 vai. ryto. Bažnyčios 
choras, vadovaujamas Antano Lino, giedos pritaikytas gies
mes. Pamokslą pasakys kan. Vaclovas Zakarauskas.

Tuo pačiu laiku ryte įvyks pamaldos Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Reformatų bažnyčioje. Jas laikys kun. Eugenijus 
Gerulis.

Tuoj po mišių, 12 vai. popiet, Įvyks akademija Marquette 
Parko parapijos salėje. Programa tęsis vieną valandą. Kalbės 
Lietuvos generalinė konuslė Juzė Daužvardienė, jo eksc. vys
kupas V. Brizgys, ALTos pirmininkas dr. Kazys Šidlauskas. 
Atitinkamas širdies gailesio eiles pasakys Kazė Brazdžionytė 
ir kiti.

Kviečiame visas lietuvių organizacijas ir klubus dalyvauti 
visose apeigose su vėliavomis.

Euphrosine Mikužiūtė
Chicagds Lietuvių Tarybos pirmininkė

le Nd. 6,77850 Hericy-sur-Seine,. 
■»'« v x'fc  1*—•
norėtų, kad jų turima medžiaga 
būtų įtraukta į žmogaus teisių 
pažeidimų dokumentaciją, turė
tų bęmatant susisiekti su Mr. 
Ulrich 'K.agt Aktionskomitee fūr 
die Europaische Helsinki-Grup-■ 
pe, Postfach 1168, CH-8022 Zū-Įžeistos civilinės teisės, 
rich, Switzerland. Koordinacinis 
žmogaus teisių gmpių susirinki-

KUBIEČIAI BUS TEISIAMI IR BAU
DŽIAMI UŽ NELEGALIUS VEIKSMUS

AREšTUOTI 79 MAIŠTO PRADININKAI, 
ORGANIZATORIAI IR AKTYVISTAI

KALENDORELIS

— Pietų Korėjos vadovybė dar 
papildyta dviem generolais. Mi- 
litarinė chunta dabar turės 30 
narių, kurių tarpe bus IX ka
riškių iš visų kariuomenes da
linių.

Birželio 4: Vincenta, K virinąs, 
Vendrė, Biržia.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:21.
Vakare lis.

FORT CHAFFEE, Arkansas. 
— Sekmadienio vakare prasidė
jęs Kubos pabėgėlių maištas nu
rimo, palikdamas gilias žaizdas 
virš 18,000 kubiečių, esančių 
Fort Chaffee pereinamoje sto
vykloje. Dabar apklausinėjami 
beveik visi kubiečiai.

Minimu laiku apie 300 kubie-
Arkansas gubematorius ėjų prasiveržė pro stovyklos var

tus ir ėjo link netolimai esančio 
Barling miesto. Ten jiems kelią 
pastojo Nacionalinė gvardija ir 
Arkanso valstijos policija. De
monstrantai, grįžę į stovyklą, 
daužė savo gyvenamų barakų 
langus, o kai kuriuos padegė. 

___ 67 asmenys buvo sužeisti, areš-

ėmėsi priemonių prieš maištau
jančius kubiečius. Nerimų sukė- 
1 u šieji bus teisiami.

— Chicagoje pradėta kampa
nija, kad vist Vaikai iki spalio 
15 dienos gautų reikalingus1 
skiepus. .

NUVAŽIAVUSIEMS AMERIKIEČIAMS
. DAVĖ PIRMĄSIAS KĖDES
NE TIK BUVUSĮ PROKURORĄ, BET IR KITUS 

GALI BAUSTI 10 METŲ KALĖJIMO
WASHINGTON, D.C. — Da- Chomeini pravesti Iranuj būtinai 

bartinė Irano vyriausybė suruo- reikalingos islamiškos revoliu- 
šė 4 dienų propagandos cirką, ei jos. 
nukreiptą prieš JAV. Į konfe
renciją sukvietė 50 valstybių' generolo Huyson rašytam laiš- 
atsto'vus, kad turėtų progos pasi-,kui, tuojau pareiškė, kad suim- 
klausyti Irano vyriausybės ar-, tų Amerikos diplomatų laiky- 
gumentų ir parodytų iraniečių, mas kalėjime yra priešingas 
rankose esančius dokumentus, įveikiantiems susitarimams. Jis 
kuriuose nurodomi tariami JAV pareiškė noro pasimatyti su su- 

įprasižengimai. Tarptautinė kon-Įimtais amerikiečiais ir nori, kad 
jo atsilankymas padėtų juos ga
limai greičiau išlaisvinit iš Ira
no' kalėjimų.

Į Ramsey Clark pareiškimą 
tuojau įsimaišė užsienio reikalų 
ministeris Sadeg Gotbzadė ir pa
reiškė, jog amerikiečiai ,atvykę 

1 į “Amerikos nusikaltimų” kon
ferenciją, su suimtais amerikie
čiais nepasimatys. Ramsey Clark 
buvo labai nepatenkintas tokiu, 
pareiškimu. Jis buvo tikras, kad. 
turės progos pasimatyti su ne
nuteistais ir nekaltais ameri
kiečiais.

Valstybės departamento pa
reigūnas Hodding Carter III, pa
tyręs apie Ramsey Clark ir kitų

Įvairių JAV ginklų rūšių spe
cialistai paruošė planą išlaisvin- ______ e_______ c_____  __

■ ti JAV diplomatus ir Amerikos Į ferencija. pavadinta “Amerikos 
ambasadoje Teherane tarnavu-

1 sius JAV piliečius. Ekspedicija 
baigėsi nepasisekimu. Ekspertų 
komisija apklausinės liudininkus

i ir bandys nustatyti priežastis,
< kurios sukėlė nelaimę. Bus pa-
■ ruoštos instrukcijos, kad’ateityje 
panašių'; nelaimių neįvyktų. Pa
skirta komisija veiks Bendrojo- 
štabo viršininkų žinioje.

POLICININKAMS TEKS 
DAUGIAU AIŠKINTIS

WASHINGTON;' TTC;— Drew 
S. Days, vyriausio prokuroro pa
vaduotojas, pareiškė, kad jis pa
ruošė ir išsiuntinėjo visiems 
FBI pareigūnams, sekantiems 
policininkų elgesį su suimtai
siais, naujas instrukcijas, kaip' 

Į ištirti skundus prieš policinin- 
į kus. Po Floridos riaušių ir skun
dų prieš vietos policininkus 
prokuroro paruošta instrukcija 
sako, kad bus nagrinėjamas 
kiekvienas skundas orieš pagrin
dinių žmogaus teisių laužymą.

Bet federalinė valdžia savo 
instrukcijomis netrukdys vieti
niams prokurorams savarankiš
kai tyrinėti skundus, tik prižiū
rės, kad visi skundai būtų pilnai 
nagrinėjami.

tuoti 79 maišto aktyvistai. Pir-i 
madienį prasidėjo tyrinėjimai, 
kas pradėjo maištą, kas sukėlė 
gaisrus ir daužė langus bei nai
kino turtą. Demonstrantai nepa-

Ramsey Clark, permetęs akį

nusikaltimai”.
Į Teheraną lėktuvu atskubėjo 

buvęs valstybės gen. prokuroras 
Ramsey Clark ir kiti devyni įvai
rių organizacijų atstovai. Iš 
aerodromo visi atvykusieji tuo
jau buvo įleisti į salę, kurioje 
buvo didokas skaičius užsienio 
žurnalistų, dar turinčių leidimą 
sekti Irano visuomeninį gyveni
mą. Amerikiečiai buvo susodin
ti į pirmąsias vietas, kad galėtu 
atidžiai sekti visus Irano val
džios -propagandistų padarytus 
pareiškimus.

Konferenciją pradėjo Irane 
prezidentas Bani Sadr. Jis tuo 
jau pareiškė, kad Iranui Ame-f amerikiečių dalyvavimą Irano 

valdžios suruoštame cirke, pa
žymėjo, kad jiems tai gali labai 
brangaii kainuoti. Veikiantieji 
įstatymai draudžia Amerikos 
piliečiams vykti į Iraną ir daly
vauti Irano vyriausybės suruoš
tame propagandos cirke. Keliohę >• 
į Iraną mulos Chomeini vyriau-

JAU. jJdiVAorkC, rvu.Li nuliui aauiv - 

rika yra padariusi labai daug ’ 
žalos. Ta žala daroma ne dabar 
bet ji buvo padaryta Rėza Pah 
■avi valdymo laikais. Kad JAV 
planavę! kištis į Irano vidaus rei
kalus, -prezidentas Bani Sadr 
perskaitė JAV generolo Robert 
Huyson, tada buvusio JAV ka- 

atstovu Teherane, sybė panaudos prieš Ameriką.
Kiekvienas Amerikos pilietis

JĖZUITAI UŽDARO TEO- • 
LOGIJOS MOKYKLĄ

CHICAGO, Ill. — Jėzuitų teo
logijos mokyklos vadovybė pra
neša, kad nutarė uždaryti šią 
mokyklą. Ji buvo įsteigta 1932 
metais Indianoje, West Baden 
miestelyje, iš ten vėliau buvo 
perkelta į Aurorą, III., o 1970 m. 
ją perkėlė į Hyde Park. Dabar 
jau nutarė ją uždaryti 1981 m. 
liepos 1 d., nes daug kainuoja 
mokyklą išlaikyti ir studentų 
skaičius kasmet mažėja. Aukš- 
tensėse klasėse esantieji galės į 
baigti mokslą ateinančių metų 
pavasarį, o kiti mokiniai galės 
pereiti į kitą Čikagoje esančią 
Katalikų teologijos mokyklą.

riuomenės
laišką,.rašytą generolui Alexan
der Haįg, tuo metu buvusiam’. įskaitant ir Ramsey Clark, be lei- 
Šiaurės Atlanto Sąjungos vals- Į dimo nuvykęs Į Iraną, gali būti 
lybių ginkluotųjų pajėgų virši
ninkui. Laiškas rašytas pasku
tinėmis šacho Reza Pahlavi val
dymo dienomis. Tame laiške 
gen. Huyson aiškinęs generolui 
Haig, kad Irano kariai turėsią 
perimti krašto vyriausybę. Tas 
dokumentas esąs pats svarbiau
sias įrodymas, kad Amerika 
planavo kištis į Irano vidaus 
reikalus ir siekė neleisti mulai

sukėlė ir jį vykdė Castro agon-: 
tai, bet sulaikytieji tuo nekalli-

tenkinti lėtu procesu stovykloje,!nami-. Ja« anksčiau stovykloje 
bet savo veiksmais tą procesą t buv° incidentų dėl Įėjo proceso, 
apsigyventi privaičai dar labiau administracija nekreipė į tai 
sulėtino. , dėmesio.

Fort Chaffee pereinamoji std-j Tuo tarpu pirmadienio' vaka- 
vykla į buvo atidaryta gegužės | re Floridos vandenyse pastebė- 
9 d., o’ iki šiol virš 700 kubiečių ,tas Panamos laivas Red Dia- 
iš jos išleista. Prez. Carteris pa- ’ niond V su 850 kubiečių. Pa
tvarkė, kad iš stovyklos būtų ga- krančių sargyba pareiškė laivo 
Įima įleisti kiekvieną dieną po .kapitonui, kad už nelegalių imig 
500 kubiečių; | rantų atvežimą jam ir įgulai

Apklausinėjant, dauguma ku-’ gresia areštas ir $2,000 bauda 
biečių pareiškia, kad šį maištą už kiekvieną nelegalų imigrantą.

teisiamas ir nubaustas. Veikian
tieji įstatymai gali kiekvienam 
paskirti po 10 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir 50,000 dole
rių baudą. Tuo tarpu Valstybės 
departamentas nuvažiavusiems 
amerikiečiams bylos nebekels, 
bet šitas reikalas bus aptartas, 
kai jie prabus keturias dienas 
propagandos cirke ir grįš į Ame. 
riką.

Popiežius Jonas Paulius II Paryžiuje praleido 1 dienas 
besitardamas su dvasiškiais ir vyriausybės atstovais.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

ta

Ach, buvo valandų,
Didžių širdingų valandų! 

z Kiek širdyse.giedros,
Kiek tos jaunos jėgos, 
Troškimų prakilnių... '

Mąstydamas, žmogus 
Atsimeni senus laikus, 
Ir vienas sau sakai: 
“T ai buvo bent laikai, 
Tekių jau nebebus!”

S. Pašilytė

vertė raidę II. Vienoj® vietoj®
11 buvo pasakyta: . ’

“Hitleris — mažas agitatorius, 
kuris gyveno toje gadynėje, kai 
Stalinas norėjo valdyti pasaulį”, -i

Nereikia nusiminti

— Kas yra, dukrele, nespė
jai ištekėti, o jau skundiesi sa
vo vyru?

— Nes jis visą laiką mane 
pykina.

O, tai nedidelis daiktas, 
su tavo mama jau trisde- 
metų pykstamės ir bara- 
ir vis, kaip matai, ramy- 
gyvęname.

• *

Mes 
šiuit 
mės 
bėję

5 Patyręs Čikagos viengun
gis mokė nepatyrusį: “Jeigu pa
sirinksi mokytą žmoną, tai tavo 

. galva bus pilna, o pilvas tuščias. 
Jei vesi turtingą, tai ji skaičiuos 
kiekvieną surūkytą cigaretę. 
Saugokis vedybų su labai įsimy
lėjusia, nes ji kontroliuos kiek
vieną tavo žingsnį, pavydėdama 
kitoms”.

9 Pol itrukas sakė, kad tary
bų Lietuva yra didelė šalis. Vie
nas po susirinkimo paaiškino: 
jos sostinė yra Vilniuje, valdžia 
Maskvoje, o piliečiai Sibire.

© Iš visokeriopai integruotos 
JAV armijos atėjo rapo'rtas, kad 
20 m. Pvt. Cheryl Taylor, tar
naujanti “B” baterijoj, 3-ajame 
Oro artilerijos batalione Vakarų 
Vokietijoje, Regensburgo mies
te, nubausta už lytinį išpuolį. Ji 
paprašė labai tvarkingą kareivį 
ir labai dorą 19 m. jaunikaiti 
Pvt. Kevin Knox ugnies, o jos 
negavusi, vijosi ir įsivijo į am
bulatorijos patalpas. Ten ji 
spaudė privačias Pvt. Knc’x kūno 
dalis. Dalinio viršininkas ją ui" 
šį išpuolį nubaudė 30 d. arešto, 
298 dol. pinigine bauda ir paže
mino į rekrūtus. Dalykas ypa
tingai nemalonus radikalioms 
moterų organizacijoms. Ms. Tay
lor savo įstojimo į armiją anke
toje įrašė, kad ji nori išvengti 

,vyrų. Visas šis dalykėlis įvyko 
š.m. sausio 29 d.

© Lietuvio sodybos viena ži
novė pareiškė, kad tabako plan
tacijos yra pietinėse Amerikos 
valstijose ir pietų kraštuose, o 
jo yra kai kuriose moderniose 
cigaretėse.

© Užbaigai siūlau paskaityti 
Kleopo Jurgelionio lyrikos eilė-

ISTORIJOS ŠVIESOJE
Istorijos painokoje 3333 me

tuose po Kristaus gimimo stu
dentas klausia profesoriaus:

— Pasakykite man, tamsta, 
kas buvo Hitleris?

— Hitleris? Hitleris...? Ne
girdėjau apie jį.

— Bet gi toks buvo. Pažiūrė
sime į enciklopediją.

Studentas nuėmė nuo lentynos 
didelį tomą enciklopedijos ir at-

Paveldėjimas
— Kodėl Tamsta šiandien ne

dirbate?
— Dėl paveldėjimo. Mano tė

vas pirmadieniais irgi niekados 
nedirbdavo.

Atsargus gydytojas
— Vakar buvau pas gydytoją 

ir pasiskundžiau jam, kad mano 
atmintis pradeda labai silpnėti.

— O ką, jis tau pasakė?
— Jis pirpiiaušia liepė 

užsimokėti už vizitą.
man

Pakeliui j tėviškę užklumpa mirtis
ŠIRVOKAS, 228 psh, kaina $2.75, gaunama Naujienose)

(Tęsinys)

NELAUKTI, NETIKĖTI PADARINIAI
Petras nudūmė į mišką ir įsitaisė tankioje žiloje 

eglėje. Neilgai tesidžiaugė savo saugumu. Bematant ap
nyko varnos. Kaip maistą suuodžiusios pulkais suko .jos 
aplinkui ir plyšojo kranksėdamos. Rodos, už kelių my
lių buvo girdėtis. Pakeitė savo slėptuvę. Nusidangino 
giliau į mišką ir susirangė po tankiais surizgusiais krū
mais. Čia varnos nebesirodė, bet kita piktybė atsirado. 
Milijonai uodų pasiuto gilti. Nieko nelaukęs būtų su
naikinęs tą raganų veislę, tik bijojo laužą užkurti

Sltapstėsi,. vargo Petras. Apie, vidurnaktį, prisity- 
kojęs, sėlindamas kaip vagis, užklysdavo į savo namus. 
Tėvus nusiminusius, bejėgiškai pakirkusius rasdavo. 
Motina tiesiog draskėsi ir šaukė: “Dieve, Dievuliau!Už 
ką Tu čia dabar mus taip baudi?” Tėvas piktai, priekai
štingai, pats nežinodamas, kam taiko, atverdavo savo 
sopulį: “Argi aš nesakiau, kad geruoju čia nesibaigs, 
jeigu taip ūmai įkrito ponui į akį...” '

Namuose išgirsdavo Petras ir kitokių savo apylin
kės naujienų. Nieko džiugaus nesakė jos. Juo toliau, juo 
nepalankesnių žinių gaudavo. Apie dvylika Bandurs- 
kio dvarų jaunuolių jau buvo suimta. Beieškojo tik tfi- 

- - . |jų, jų skačiuje ir Petro. .
— Maiki, šiandien pasikalbę- nors už kepurės kišk! Kiti 

kim apie paukščius. |paukščiai taip sau — ne tai gra-
Į darbą buvo paleisti Šunkepis ir Kanabėkas. Jie 

visur šniukštinėjo ir zujo kaip medžiokliniai šunys,

Paveikslą užtikau,
Paveiksią sena užtikau... C.

Žiūriu — gi akylai...
Seni ge' i draugai —
Kaip gyvus juos matau!

Tai jų čionai būrys, 
Gerų senų draugų būrys! 
Visi vienos minties, 
Kareiviai ateities, 
Kur svietą sutvarkysi

Laimė užkasė žemėj turtą ir ten jį slėpė 
Laumių vadovas staiga jai liepė 
Iš krašto tuoj išnykti 
Ir kelis metus negrįžti.
Laumė susirūpino, kaip turtą jos palikti, 
Kad jis galėtų nepaliestas išlikti, 
Kas saugot jį galėtų, 
Ar ištikimai prie jo budėtų.
Gal sargą sąžiningą pasamdyti? 
Ar gal slėptuvę saugią pastatyti? 
Bet tas daug lėšų gal pareikalauti, 
O jei palikti be priežiūros,jį gali tuoj nudžiauti, 
Nes negali nei vienu pasikliauti, 
Kadangi žmonės be vagystės negyvena.
Ji rūpinas, laužo galvą ir sudaro planą. _ 
Jos šeimininkas buvo labai šykštus;
Laumė tuoj nuėjo į jo namus
Ir sako: “Man tenka čia nebūt kelis metus, 
O aš tavim nuolat patenkinta buvau, 
Tai atsisveikinant tave as prašau: 
Mano turtą priimt neatsakyk 
Ir jį iki mirties valdyk.
Gerbk, linksminkis, puotauk, 
Leisk pinigus be saiko ir net girtauk ; 
O kada tavo mirtis ateis, 
Kas liks, tai man pareis. 
Alano sąlygas gerai tu atsimink 
Ir turtą sau pasimk”.
Pasakė ir išnyko.
Keli metai greit praslinko.
Atlikus savo darbą, laumė lekia namų linkui. 
Nagi ką jinai namie atrado?
Jai matyti net koktu, 
Kad šykštuolis ant aukso skrynios su raktu 
Seniai numiręs jau iš bado
Ir visas turtas nenaudotas atsirado, 
Kurį laumė tuoj atgavo.
Jai pasisekė ką ji planavo: 
Jos lobio geras sargas jai. nieko nekainavo.

* * #
Kai šykštuolis pats turto nenaudoja 
Ir jo niekam neaukoja,
Tai ar ne’laumei jis viską dovanoja?

skrajoti užsimanei, žūs, nei biaurūs. Anos knygos . ■. . x. „ .J. \ \ ’
autoriai sako, kad pirmieji stengdamiesi aptikti zvenes pėdsakus, šitie istikmne- 
paukščiai įsiperėjd iš lakiojau-j Ji Bandurskio vergai gyveno visai skyrium nū© kitų

Tėve?
— Ne, Maiki, šiandien valgiau

keptą viščiuką, d pavalgęs vei- j čių, driežų rodakčiais vadinamų, i baudžiauninkų. Dvaro pasodėj juodu turėjo dvfėjų gū
žėjau, kaip lakioja ir žaidžiat —Pterodaktiliai, Tėve. jlų trobą. Visą užlaikymą ir dar magaryčių, gaudavo iš 
žvirbliai. Kad tu, Maikuti, sup- j — Tu, Maiki, vadink juos kaip, pono. Už tai naktimis turėjo saugoti jo rūmus, palie- 
rastume žvirblių jausmus, nebū- nori aš tokios rašybos iMmipran-• pIakti baudžiauninkus rekrutų laikui atėjus 
f-nrvt įniro rimine '/xnrnnm r»z» i ill Ac nptllč ^0,111 L” Pi VIRlJ} _tum toks rimtas, žvirbliai ne | tū. Aš net netikėsiu, kad višta 
vienam duoda gerą Įkvėpimą. I ar žvirblis išsiperėjo iš tokių 
Žvirbliai, vaikeli tu mano, moka biaurybių! 
gyventi ir džiaugtis gyvenimu.

dyti vyrus. ’
Niekas jų nekentė, ir jie patys vengdavo žmonių.

— Bet, Tėve, anatomija paro- Gyveno kaip laukiniai, dienos šviesos "bijodami. Visaip 
Jiems nesvarbu rinkimai; nė-jdo jų giminingumą.
svarbu, kurios partijos žmogus 
valdys JAV — svarbu lesalai; 
jie seka žmogaus judesius, bene 
ans pabers grūdų ar duonos tru
pinėlių; svarbu susirasti namų 
pastogėje kad ir naizemą vietutę 
lizdui, nes jau artinasi laikas 
kiaušinėlius dėti ir naują gent- 
kartę auklėti, žvirblis — žmo-

buvo pravardžiuojami. Galiausiai nusistovėjo įūpie pa-
— Tomija ar ne tomija, Mai- vadinimai, šunkepis buvo žemo ūgio, krešnūs, ’”žvaim
■ . . .^ . .v . . i akių, rauplių įsėsto veido. Kanabėkasaukštas,' sau-namine vista paeina is miškines i ... t -T- • ■ . - . . . . ’vištos, kurių ir dabar esama Ma- SaS- gBSfeB kalP',š

dagaskaro miškuose. Tikiu, kad] 
kalakutas paeina iš tetirvirio, ra
binas iš žvirblio, bet ne iš drie
žo. Lygindamas vištą prie drie
žo nenorėčiau valgyti vištienos, i

— Tu, Tėve, tikėk savotiškai,

ki, aš netikėsiu! Aš tikiu, kad

Vėliau išgirdo Petras, kad ir Dono kazokų būrys 
apsistojo dvare. Jie atvyko su armonika, balalaikom. 
Dieną naktį triukšmavo, gėrė ir kirkino - dvaro 
mergas.

Priartėjo ruduo.. Prasidėjo lietingi orai, ^ šaltesnės
jaus įnamys, atsidavęs jo globai | _ Tu, Tėve, tikėk_sa«diskai, naktys užguldav0. petras pastoį.' Apsirin-
ir žmoniškumui. Jis susigyveno J o as pasakysiu, ką rašo moksli- „ ...... T . . ,s • P. .
su žmogumi per daugelį gent- ninkai. |ko zmomskesmo. ūkininko, Jurgeno, jaują, j'Pasiėmė
3 U. _

Karčių ir nenori skirtis nuo’ jo.
— Tai tau, Tėve, žvirbliai su

kėlė inspiraciją kalbėti apie 
paukščius?

— Gali taip sakyti, Maiki, bet 
ne žvirbliai, o keptas viščiukas. 
Pietus valgydamas prisiminiau 
.įaminius paukščius: vištas, žą
sis, antis, kalakutus. Jeigu tų 
paukščių nebūtų, vai būtų pras
tai — senior citizens mėselės ne-

TEGUL RŪKSTA 
KAMINĖLIAI

Dabar vedama propaganda 
prieš rūkymą. Tai esą nesveika, 
užteršia orą, neestetiška ir t.t.

grabnyčios žvakigalį, patikrino ant kaklo rožančių, 
škaplierius ir persikraustė. Naktis sunki, tokia nera
mi. Lauke pragariškai tamsu ir vėtra dūksta. Staiga 
subraškėjo jaujos langelis ir kažkas sunkaus bump- 
terėjo.

Žybt, užsidegė Petras grabnyčią, žiūri —Šleivas,

“į# 
k€

i P

M

Pirmieji plataus pasaulio įspūdžiai..

Tūkstančiai nuodėmių užkrau- kreivas, prašilęs velnias. Petras nusisuko ir tarytuin
narna tai mažytei vargšei eiga- snaudžia. Ale tas velnias atsirioglino, atsitūpė priešais,
retėlei. _ išvertė jaučio'akis, spoksojo į Petrį ir bupsi, mataškuo-

Aš vsu tuo nesutinku. Dūmų ji damas uodega. Petras pasisuko į kitą pusę, tas velnias
galėtume valgyti, neš. jautiena, išleidžia labai mažai. Ji yra to- kryptelėjo ir vėl subedė į jį savo akis. Išsivertė tos akys

iena irgi nepigi. Višta, vaikeli, dūmų begali būti. Be to, jų^la-
mums pensionieriams yra tikra bai mažai išeina į aplinką -— be- 
ieradarė. Ji aprūpiha mus savo 
vaikų mėsa ir savo kiaušiniais. 
Jei ne višta, mums tektų pa
sninkauti.

— O kaip kalakutas, Tėve?...
— Kalakutas, .Maiki, geras 

paukštis, mėsingas ir svoriu di
delis, bet neatstoja, vištos — ne
deda gana kiaušinių ir negražus. 
Višta savo gražumu ir kiauši
niai toli pralenkia kalakutą.

— Sakyk, Tėve, kaip seniai 
smogus prisijaukino vištą?-

— Neatsimenu, Maiki. Kai aš 
luvau mažas, višta jau buvo pri- 
aukinta.. Mamunė Gulbiniene 
iavė m’ui margą vištytę ir, liepė 
ižsiauginti. Aš lesinau ją Viso
riais skanėsiais ir sl’ckais. Kai 
dėjo laikas dėti k:aušin;.us — 
ledėjo. M imųnė ssirė, kad per- 
laug nutuko; kiauš’iųų vietoje 
frisiauginc’ ri'balus. Norėjau ją 
nankš'inti, bet mamunė parda 
ė Žydams. Mamunė sakė, kad 
trinkusi višta nebus dedvklė 
terai auginta višta esą padeda 
00 kiaušinių per metus. Tai yr? 
įaudrngas paukštis.

— Ką daugiau žinai apie 
paukščius, Tėve?

— Žinau daug. Maiki. Erti sU- 
igyvenęs su varitortris, š?rko-‘ 
ris, blezdingomis, strazdais ir1 
andrais. Tries p-mkščfos pažįs- 
i iš tolo; Met ya daug, kurių

lelaip gerai piUjsVu. Juozą 
io šmoto namuose užtiknii kny-' 
ią apie paukščius — xaojv* kiek 
ch jų aprašo tr 'pavuirdu'oya! 
Tai kurie tų paukščių gražūs,

veik visus dūmus Įsisavina rū
kytojas. Dėl sveikatos irgi abe
jotinas dalykas. Taip tik mano 
ma. Iš tiesų, dūmai užmuša žino 
guje esančias bakterijas, kurie 
ten yra kribždynas. Jie Užgrūdi
na vidaus organus, kurie po tč 
būna stipresni ir ilgiau tarnauja

Tiesa, rūkoriai rūkalams iš
leidžia nemaža pinigo. Bet tai 
jau jų reikalas. Kokią teisę mes 
turime kišti savą nosį į jų pri- 
vačuis reikalus? O antra — ar 
būtų geriau, kad jie pinigus kiš 
tų į “pančeką” ir duotų pagundą 
vagims ir visokiems žulikams” 
Pinigas turi daryti apyvartą. Jis 
turi cirkuliuoti, kaip kraujas 
Juk stovintis vanduo greitai pa 
-smirsla.

11*

Valstybė rūkalus apdeda d - 
deliais mokesčiais. Rūkoria: 
valstybei sumoka bilijonus. Jo’ 
ne jie, tai kiti mokesčių mokė 
tojai turėtų mokėti daugiau, šit 
mokėtojai turėtų būti rūkoriam* 
dėkingi, o ne juos smeririnti h 
niekinti.

O kiek darbo duoda rūkoriai 
Be rūkorių užsidarytų tabakr 
ūkiai, cigarečių Fabrikai, rūkalv 
parduotuvės. Paliestų ir popie
riaus gamintojus, transporte 
ir t.t Vienu žodžiu, susidarytu 
krašto krachas, pairtų valstybės 
pamatai.

Dar žodis dėl ilgesnio gyve
nimo. Sakykim tiesą, kad rūko
rius per visą savo gyvenimą rū
kydamas. daleisk'ufte, praranda 
penkis metus. Bet tie geradariai,

ant viršaus, kaip nulupti žąsies kiaušiniai. Petras dar 
daugiau pasisuko į šalį, velnias vistiek lenda jam į 
akis. . ,r

4
(Bus daugiau)

kurie nori prailginti vargšo 
pensininko gyvenimą, tegul nu
eina ir pasižiūri, kaip jie gyvena 
senelių prieglaudose. Dar geriau, 
tegul ten pagyvena bent vienus 
metus. O ateityje, kai dabarti
niai hipiai perims visą gyvenimo 
tvarkymą, nereikės nei rūkymu 
trumpinti gyvenimą. Koks nors

hipis pareigūnas paduos seneliui 
ar senelei tabletę ir pasakys: 
‘Tėvuk, praryk šią piliulę ir ra

miai užmik”.
Aš sakau: “Tegul rūksta ka

minėliai, tegu lengvina senelių 
rūsčias dienas”.

Rūkorius.
(Sietynas, nr. 4)

šie katinėliai yra rimti, nes girdėjo pasalą' / 
apie kiškį, kuriam nuo juoko plyšo lūpa .. / .

eno?. Oūcag'Y G, Cl, Wednesday, Juue į 19s0
!>■* -ng-



; Marquette Parko Lietuvių Namų Savi- 
ninku draugijos susirinkimas

Pinnininkas J. Bacevičius tru- Povilaičiui už reportažus spau- 
pūtį po 8 vai. pradėjo susirinki- doje. C. Genutis padarė nuotrau- 
mą, nes V. Ankus tikrino kraujo ką. Dėkojome valdybai ir na- 
spaudimą. Nežiūrint lietaus, na
riai gausiai susirinko. Pirminiu- ,_  ______________
kas visus sveikino ir pasidžiau- kas. Sveikino narius ir ragino 
gė, kad nuo praeito susirinkimo j būti vieningais ir kovoti už lie- 

i tuvių koloniją ir už veikiančias 
kultūrines ir biznio instituejas.

nebuvo mirusių narių.
Priimti pauji nariai: A. Valei* 

ka, agr. A. Dudblienė, V. Braz- Visi plojome, 
džionis, p. Jaras. Naujus narius 
sutikom katutėmis. __  __ ____  ______

Balandžio 18 d. susirinkimo bus tęsiamas ir vasarą. Jokios 
protokolą perskaitė valdybos na- ramybės! 
rys, nes Ą. Katelienė ssuirinkime Pirmininkas informavo, kad

Pirm. J. Bacevičius girdėjęs, 
kad McKay mokykloje mokslas

nedalyvsiyo. Protokolas priimtas I didesnių butų prašymus dėl van
ile-pataisų. dens kainų mažinimo atmetė.

Pirmininkas priminė, kad sve
timtaučiai ir valdžios pareigū
nai’ didžiuojasi mūsų kolonija. 
Būkime ir ateityje verti to pa
gyrimo.

Beje, V,‘Ankus kiek anksčiau 
patikrino 80 asmenų kraujo

Pensininkas vieno buto namui 
gali tikėtis bylcš sumažinimo, j

Iš Springfieldo, mūsų valsti- į 
jos sostinės, turėjo atvykti vie
nas pareigūnas informuoti apie 
mažinimą išlaidų algoms ir pan. 
Atvyko jaunąs vaikinas, jo pad

rianis.
Atvyko’ klebonas A. Zakaraus-

A. J. KASULAITIS .

į GRABO KONFERENCIJŲ ŠVIESOJE
(Iš paskutinio 1979 m. Tėvynės Sargo numerio)

I 1 
spaudimą, šiandien apie 40. Jai | jėjas M. Clain. Priminė, kad 11 j 
dėkingi. Ji turi aparatą? ir pa- milijonų gyventojų turi net 177 J-SARAPNICKAS 
tyrimą _ _

Dipl.; ^ekonomistas M. Simo- po $28,000 metinės algos. Tuo 
kaitis buvo paskirtas komisijos 
pirmininku išrinkti gražiausiai

pareigūnus, kuriems mokama

tarpu kituose miestuose — pu- 
. siau mažiau. Pvz., 59 distriktai 

užlaikomą nuosavybę, darželį, i drąsiai gali sumažinti ligi 118, 
Parinko agr. A. Duoblienės dar- t.y. po du asmenis distrikte vie- 
želį ,69-oję gatvėje už Western ton trijų. Dabar lyginiame skai- 
į! rytus prie geležinkelio. Tikrai čiuje, pvz., 50 — du demokratai

i 
i į

Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų, draugijos susirinkime, įvykusiame gegužės 
16 dieną, pirm. Juozas Bacevičius išreiškė padėką Onai Ankienei, Kazimierui Povilai
čiui ir Adelei ’ Duobiienei už pasidarbavimą namų savininkų gerovei ir įteikė žymenis. 
Iš kairės į deš.: K. Povilaitis, A. Duoblienė,’ J. Bacevičius ir O. Ankienė. (C. Genučio nuot.)

- jos tarnautojo vokiečių okupa
cijos metais Lietuvoje, kuris su

. 1. Įžanga
I Man pavestoji tema yra nepa
prastai svarbi ir įdomi. Lengva 
joje, pasimesti ir pakeliauti ta- 

, keliais šalia nurodyto kelio. To
dėl šiame straipsny stengiuosi 
ribo’tis pateiktąja tema, nesi- 
plėsdanias į kitas sritis.

Bandysiu iškelti gy’vas ir de
gančias problemas ir paieškoti 
į jas atsakymų, geriausiai atlie
piančių svarbiausius lietuvių 
tautos ir mūsų laisvės kovos in
teresus.

Dėl vietos stokos plačios te
mos ribose daugelis galimų klau
simų ne tik nebus nagrinėjami, 
bet net neužsiminti, ar užsimin
ti tik prabėgomis, tik vienu ki
tu žodžiu. Tai ne dėl to, kad vie
nas ar kitas klausimas nebūtų 
svarbus, bet, mano- galva> žvel
giant į pavergtos Lietuvos ir 
mūsų darbo situaciją Helsinkio-

(Tęsinys)
, Prieš 3 metus panašių idėjų 
draugai, kaip F. Valys, išleido 
irgi tokį šlamštą kaip komunis
tinis “Gimtasis Kraštas”, bet

TTrTTTUTTT 0D AITRA wcu® mcmivujc, »u
LILIU VILI 01 AUUA Okupanto parama įsitaisė kepurę]

’ ne pagal-savo patirtį. Būdamas Bėlg-Iado ištakoj? gal Vrasmin-
garbėtroška ir pilnas tuščios am- - 
bicijos, ne kokį vardą turėję lie-’žj 
tuvių tąrpe.

taikli atranka. Ten lankydavau
si. Kliombai, gėlynai, vaiškrū- 
miai, tarp jų pastatydintas puoš- 
nūs.kryžius.

(Agr. A. Duoblienės vyras bu
vo Vilkaviškio ąps. agronomas. 
Išvežtai, j.Sibirą vienas? iš? pir
mųjų.. Virš 10 metų išbuvęs 
treriityje, grįžo - j ok. Lietuvą su 
palaužta sveikata. Prieš keletą 
metųm^re. Jo prisumnimui su-. J. Cartons įvedė 1 kab.neta mo- *vį ėje ten ne lietuvi„ kalba 
rengė ptetjis. Sukvietę gmines, kyklų reikalams poni? Harris. į jamteo smegenys

Paminėtina, kad agr. A. Duob- 
liehė aktyviai įsijungusi į dr. J. 
Adomavičiaus kolektyvą ir bend
radarbiauja spaudoje.;Jai įteik
tas gražus. įrėmintas -žymenis.

■\ Be to, įteikta ir Onai Ankus už 
kraujo spaudimo tikrinimą ir K.

Paskvilio išleidimo tikslas
“Gyvosios Lietuvybės Griovė

jai Čikagoje ir kitur” leidėjai 
turėjo tikslą sužlugdyti Naujie- | 
nu dienraštį, sulikviduoti ALTą, tinęs lietuvis buvo gavęs didoką yra neįmanoma.

gižu- bendresniu žvilgsniu pa
žiūrėti, kur esame ir kur eina
me, negu narplioti kiek galint 

ienas St. Catha- ‘daugiau teinu, kas iš tikrųjų

ir. vienas respublikonas, nelygi
niame — du respublikonai ir 
vienas demokratas.

Tais klausimais kalbėjo pirm.
J. Bacevičius ir adv. Ch. Kai.
Visi pritarėme tai lėšų mažini
mo idėjai, mažinant etatinį per
sonalą. Be to, ragino stoti į na
rius ir būti aktyvūs!

Pabėdavota kad prezidentas tuvi kalbos pasitobulinti.-Tik-

į pastarieji davė vardą “Gyvosios 
Lietuvybės Griovėjai Čikagoje ir 
Kitur”. Pastarasis puola dien
raštį Naujienos ir jų redaktorių 
dėl to, kad jis leidžia korespon
dentams spausdinti straipsnius 
prieš tuos, kurie siunčia savo 

j vaikus į pionierių stovyklas, į' 
i Kapsuko universitetą neva lie-

į VLIKą kuo daugiau įvesti aki- kiekį paskvilių “Gyvosios Lietur 
vybės Griovėjai .Čikagoje ir Ki
tur” paplatinti ir dar po vieną

ratininkų, kaip V. Rastenį, Br. 
Railą ir pan. Bet tiems “patrio
tams”. nepasisekė nei Naujienų, 
nei ALTos sužlugdyti, nei VLIKo 
užgožti ir tik dėka Naujienų, ku
rios išryškino abejotinos orien
tacijos politikoje asmenis.

O temų mūsų kalbamame 
kontekste yra daug: štai toks 
senas ir kartu toks naujas žmo- 

; paverg
tosios Lietuvos savilaidinė spau-

, dolerį imti, bet pastarasis, per- "“° * 11UU
> <1-^ \,;So «;„nln iimJtA ;įgaus teisių klausimas;skaitęs, visa siuntą išmetė j į 

šiukšlių krūva. , . .
Manitobiškis policininkėUs at. ?a’ JOS P^me riksme, kryp- 

siuntė šmeižtą “veiklesniam pla- 
šiandien turime džiaugtis, kad tintojui”. Padaręs fo'to kopijas, 

ALTa ir VLIKas Lietuvos išlais- mėgino platinti prie vienuolyno, 
vinimui dirba sutartinai. Nau- bet nesisekė; pradėjo važinėti 
jienų dienraštis pasidarė lyg po namus, bet taip pat nesisekė.

, Užtat sunkėja baltųjų reikalai j 
mokyklose ir Ohicagoje. Nėra 
vilties, kad artimoje ateityje pa
dėtis pagerėtų.

Valdyba- delegavo p. Ankų ir 
p.: Patacką į mūsų distrikto poli
cijos pasitarimus dėl vandaliz
mo sumažinimo. Jie padarė pra-

į plaunami.
Jei Sovietai neturėtu iš tu at

siųstų iš laisvojo pasaulio’ jau
nimo naudos, tai jokiu būdu ne
skirtų Tėšų -atvykusiems lietuvių 
tėvų vaikams “geriau pramokti” 
lietuviu kalbos.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS | 
fUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
] ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

■Ųi Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

' nešimus. Kitas posėdis bus bir
želio 3 d. Tuomet duos konkre
tesnių nurodymų kovoje su van-.

I dalizmu. Manoma, kad palaiky-1 
tinas kontaktas su policija. Už-Į 
puolimo atveju šauktis .nr. 911. 
Visais atvejais informuoti po
liciją. • r.

Pasiro’do, kad prie 71-tos ir 
Western juodžiai perėjo West-

ALTos ir VLIKo organas, ir šių Pagaliau sugalvojo kitaip “veik-j 
veiksnių Naujienos yra vertina
mos. Aš manau, kad būtų laikas 
pagalvoti tiems, kurie kasa duo
be ALTos -ir VLIKo sutartinei 

*■ 1- -l* 'veiklai ir Naujienoms, kurias 
griežčiausiai pasisako prieš Lie
tuvos okupantą.;

Minėjau, kad Vancouverio 
mieste, Kanadoje., leidžia vieno 
lapo šmeižto paskvilį. Skaičiau 
spaudoje, kad panašus šlamštas

I pradėjo pasirodyti ir Kaliforni
joje,. JAV. Kaip Vancouveryje, 
taip ir Kalifornijoje tie šmeižto 
šlamštai yra spausdinami Mask
vos agentų ir siuiitinėjami pat
riotams lietuviams bei organi-

ern. Avė. ir nupirko bažnyčią. Al- z’acijų veikėjams. Jų tikslas T—

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. _

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati 
nimo vajaus talką! *

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis 

NAUJIENOS 
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, H 60608 ,

dennanas F. Brady mano, kad 
jie neturi parkiniinui vietos ir 
negalės . laikyti. Girdi, tuomet 
padarys 24 butus. Sudaryta ko
misija įvykiams sekti: Lukoševi
čius, Patackas, Martinaitis. Jie 
informuos valdybą.

Loterijoje kalakutą išlošė L. 
šapelis.

Susirinkimas buvo Marquette 
Parko parapijos salėje gegužės 
16 d.. Buvo apie 150 narių. Susi
rinkimas baigtas po 10 vai. Po to 
vaišindmės kavute ir pyragai
čiais. K. Bankus

sužlugdyti tautinę veiklą ir tuo 
pačiu susilpninti išeivijos pasi
priešinimą prieš Lietuvos oku
pantą. Taip pat skaičiau spau
doje, kad dėl tokių šmeižtų pat
riotas lietuvis “Juozo Dauman
to” šaulių kuopos pirm. K. Ka
ruža pasitraukė iš eitų pareigų. 
Atrodo, kad K. Karuža bus tas, 
kuris plačiai ir įdomiai rašė 
Naujienose savo kelidnių įspū
džius.

Ir St. Catharineje pradėjo pa
sirodyti šmeižto laiškai iš Mani- 
tobos provincijos buvusio polici-

Ii anksto be raginimą pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką Ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.

Pavardė ir vardas -------:——   ----------;__________ :

• v Užsakau Naujienas kaip dovaną savo —-i— 
yrį ruujas skaitytojas.'^Priede J____ dcj. < •

kuris

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo t

Pavardė ir vardas
Adresas ------------

Sponioriaus pavardė, vardas ir vietovė

D. KUKT .MAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
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 ————------------------------------------------------------------

Išėjusi U »paudos ir galima gauti knygų nnkoji I
Amerikos lietuvių politika Į 

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių psrtsn- 
gas daryti Įtakos Į krašto politiką. 102 psl, Kaina <1-50. 

Knygos bus išsiųstos, Jei >1.50 čekis arba Money Orderis 
' bus pasiųstas tokiu adresu: /

NAUJIENOS,
173S So. Halsted St, CMeago, EL

I

knis dabar ir ateinančioje deka
doje.
II. Helsinkio fenomenas

Prieš toliau narpliojant temą, 
reikia realiu žvilgsniu pažvelg
ti į Helsinkio fenomeną — Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferenciją, kuries 
akordai iššaukė šį straipsnį.

Iš tikrųjų Helsinkio aktas vi
sam laikui pakeitė Vakarų — 
Rytų santykių konfigūraciją, 
sudarė naujas sąlygas disidenti
niam sąjūdžiui už geležinės už
dangos ir paststė išeiviją prieš 
naujus uždavinius.

Gaila, bet Helsinkio aktas 
kartu atskleidė ir kai kurių iš
eivijos institucijų bei veikėjų 
kiek menkc’ką politinį subrendi
mą, tendenciją švaistytis nepa
grįstais kaltinimais, negebėji
mą. ar nenorą analizuoti politi
nių situacijų ir per karštą rea
gavimą, nežiūrint galinių pasė
kų.

O gal ir negaila, nes visuo
menė, kuri stebi ir mąsto, tu
rėjo progos padaryti kai kurias 
išvadas.

Kas yra Helsinkio aktas savo 
esme? .

Tarptautiniuose ’ santykiuose 
tai gerokai reta įvairių retų, 
dažnai nesuderinamų naciona
linių, savybinių interesų san- 
plaka, įforminta j quasi-sutai- 
ties formą.

Aktas, kaip ir daug anksčiau 
pradėtas Rytų-Vakarų vadina
mas kultūrinis bendradarbiavi
mas, yra SS iniciatyvds vaisius. 
Maskva todėl jį ir interpretuo
ja taip, kaip jai patinka.

JAV įvairavo į aktą iš detan- 
tės “vieškelio”, ir jų interpre
ted a toli gražu ne tokia kaip so
vietų.

Iš kitos pusės pvz. Vatikanas 
dėjosi prie Helsinkio savo Rytų 
politikos išdavoje, siekdamas 
daug pranašesnių tikslų kaip 
JAV, bet ir grynai specifinių, 
bažnytinių.

Vienu dalyku aktas nėra — 
tai tarptautinė sutartis, jis to- 

^kiu nebuvo, nėra ir greičiausiai

tis, santykis su kitomis S. S-gas 
tautybėmis ir pan.; Helsinkio 
akto teisinė analizė bei morali-

! nis Įvertinimas; Belgrado kon- 
po namus, bet taip pat nesisekė. ^Meėių siektini
1 ! tikslai (kodėl nerišamas Bal-

.Įtijos valstybių nepriklausomy
bės klausimas su žmogaus tei
sėmis ir pan.) ir t.t.

Kaip minėjau, mano noras 
yra:

— žvilgterėti į Helsinkio- Bel
grado fenomeną,

— pažiūrėti, ką naujo Hel
sinkio aktas atskleidė tiek pa
vergtąja! Dietuvai, tiek išeivi
jai, dirbančiai dėl tėvynės lais
vės,

— bandyti paanalizuoti pohel- 
sinkinę-belgradinę situaciją da
bar ir, sakykim, ateinančio de
šimtmečio perspektyvoj ir

— pamąstyti, kaip pasiruošti i netaps.
_ įimti mums teikamus iššu-l (Bus daugiau)

lą” išvystyti — siuntinėti per į 
paštą, užrašydamas ant voko 
siuntinėjo antrašą — Box 278 B, 
St. Catharines, Ont. ; -

Bet tas- šiiirižtas* Augiau pa
kenkė platintojui, .nes pastarasis 
neteko ir taip mažai .Turėtų 
draugų. St. catharieniečiai . yra 
kultūringi iii' mylintieji ;savo tė
vyne . lietuviai. . Tiek:,, rašeivių, 
tiek ir platintojų - šriiėižtai tik 
okūpAhtiiiėpąsfta^haūja.į,- .

kuboš čkšiiib ARNTAi; 
TRAUKIS -AMERIKOS! •;

Su Kubos ‘pab'S^ėlittisV ma
tyt; Castro- prigrūdo į Ameriką prfimti mums teikamus i 
visokių savo agentų ir ^chuli-i —;----- ;  ____________

sas.į ri^esp^ ^hbi^ęiį^svai 
atsikvėpti laisvių.pjįnajne kra 
šte, -|uoj paii»feįk^i^^nistiką 
veidą ir pra^f^^aTkifiti turt- 
tą, deginti: namųsKįąĮ būtel| ais 
svaidyti į .policijąi

Amerika nėrh kokia chuli-

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir

ganąms ’ labdaringa S priegiau- Čiurlionio, M. šileikio, V. Kasubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
da. įčia" žmonės gyvena gerai kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.
už lai, kad jie dirba ir; pilną (
teisę turi naudotis tuo, ką jie j tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
užsidirba. Jei Castro bernai šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
šito nesupranta ir nori, kad. tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
jie būtų ypatingai globojami, j bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau-

tai jiems yra tik vienas kelias 
— lauk iš Amerikos! •

Mes -čiĄ.ir patys pakanka
mai turime visokios rūšies iš
krypėlių ir komunistinių ne
naudėlių, tai daugiau tokių 
pat, ir dar iš nedraugiškų val
stybių mums čia visai nereika
linga.

Juozas Žemaitis

Helps Shrink 
Swelling Of* ; 
Hemorrhoidal 
Tissues '■ 

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIšK ASIS PAMARYS, Henriko TomO-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
rittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Hals ted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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pusei metu__ _
trim-g mą

vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metam* _ .. „ 
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$22.00
$15.00
$ 4-00

r4.00
5.00

VĮ.. BAKCNAS 
riuose Naujienų numeriuose. Naujięnieeiąms buvę 
mu pasiskaityti buvusio Lietuvos prezidento nuomonės 
įvairiais lietuvių gyvenimo klausimais. Pasikalbėjimą

o čia nieko nereikia

tūkstančiai skaitė, o man buvo įdomus toks Dr, Griniaus 
patarimas Dr. Grigaičiui:

— Pirmo puslapio redaktoriaus nepaleisk iš Nau
jienų, — jis tarė Dr. Grigaičiui.

- Kodėl? ' ’
— Jis parašė ilgą pasikalbėjimą, įvairiais klausi

mais, bet jis nepadarė nė vienos klaidos... Paprastai pa
sikalbėjimus vis reikia tikslinti, 
taisyti.. Viską tiksliai užrašė.

Žurnalistui tikslumas yra brangiausioji dorybė.
Šią tiesą girdėjau iš seno Berliner Tageblątt 
riaus. Mums buvo smagu takią tiesą išgirsti iš geriausio 
to meto žurnalisto.

Dr. Grinius šią dorybę taikė ir praktiškame gyve
nime. Dr. Grinius jau buvo peržengęs 80-ties m- slęng- 
stį. Jis matė, kad du bitinai vedė kovą dėl įtakos liau- 

, dininkų tarpe, buvo du bitinai ir didokas’ skaičius bi- 
 __ įčių darbininkių. Vienas bitinas, įžengęs į,-takelį, pąmes- 

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, , davo kelia, O antrasis nepajėgdavo tiksliai paprasto
8 „L iki 5 popiet - M 12 atpasakotj Noras vadovautį buvo toks

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose: 
metams -______ ________

pusei metu ........ ..................
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose:
metams-------------------------

Užsieniuose: 
metams _

pusei metų $26.00

redakto-

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. TeleL 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money
$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

kad teisybės bijojo. Avilys liko be motinos, o tranai iš
kriko.

Iki šio meto dar nėra Dr. Griniaus biografijos. Kas 
daug apie jį žino —nesako, o nežinantieji — laukią. Bū
tų naudinga, kad artimesnieji bent svarbesnius pokal
bius ir jo patarimus aprašytų.Gaila,kad jo sveikata pra
dėjo greitai silpnėti. Visiems suspaudė širdį, kai jis 1950 
metų birželio 4 d. mirė. Jis buvo iškilmingai palaidotas. 
Visa. lietuviškoji Chicaga dalyvavo laidotuvėse. Prez. 
Grinius norėjo, kad palaikai būtų sudeginti, sudėti į 
urną ir nuvežti į Laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. No
rėjo būti palaidotas Sasnavoj, Saliamos Būdos kalnely
je. Svarbiausią kalbą pasakė Dr. Grigaitis, ilgametis Dr. 
Griniaus kovos draugas,-, Dr. Petras DaiūžVardis, Lietu
vos respublikos konsulas Chicagoje, Dr. Bruno Zubric- 
kas, Dr. Griniaus gydytojas ir prižiūrėtojas. Dr. Zub- 
rickas trumpai papasakojo paskutines Dr. Griniaus gy
venimo dienas ,o vėliau Naujienose aprašė ligą ir ban
dymą pratęsti dftięlio lietuvio gyvybę. Dr. Grinius pa- 

jsitikėj Vienoje mediciną baigusiu jaunu gydytoju ir 
abu tarėsi apie priemones sveikatai sustiprinti.

Ųž poros metų Lietuvių Tautinėse kapinėse buvo 
pavadintas vienas skyrius Dr. Griniaus vardu, o Chi
cagos lietuviai Tautinėse kapinėse pastatė puikų pa
minklą. Prie paminklo taip pat pasakyta turiningų kal
bų. Ypač turiningai kalbėjo gabus žurnalistas, su Dr. 
Grinium ilgus metus dirbęs Lietuvos Žiniose.

Chięagoje buvo sudarytas Komitetas Dr. Kazio 
Griniaus raštams leisti. Pirmąjį tomą Vokietijoje iš
leido Mykolas Simokaitis, o antrąjį tomą išleido aukš
čiau paminėtas komitetas. Komiteto garbės narę buvo 
Kristina Grinienė, mirusio prezidento žmona, kartu su 
juo dirbusi visuomeninį darbą. Komiteto pirmininkų bu
vo Dr. P. Grigaitis. Komiteto iždo globėju buvo 
Ęrųno Zubrickas, tapęs geru draugu ne tik paties 
taro, bet ir Grinių šeimos. Nei Dr. Grigaičio, nei 
Zubricko jau nėra gyvųjų tarpe.

Jau praėjo 30 metų nuc Dr. Kazio Griniaus

TOLO
AUDRA. KRISTUPO PLONĄIČIO ATMINIMUI

Ląirp BrašvitA. užgesino
me žibalines lempas (elektros 

/ nebuvo išviso}- Pro saliono du
ris matėsi baisus Neptūno pa-
saulis: dangus pasidabinęs be
veik suodžių tamsumų debesi-

Š.m. kovo mėn 14 d. Švedijoje mirė klaipė- nūs, jūrą lingavp yis dar tam- 
diškis lietuvis patriotas Kristupas Plonaitis, šiai žaliais beveik purvinos spal- 
lietuvių jūrų skautų ir buriavimo sporto pio- vos vandens kalnais, kurie pu- 
nierius. Vietoj nekrologo, skiriu jo atminimui torančiomis viršūnėmis lūžo tąi 

prieš laivą, tai laivui per tokį 
kalną “perskridus”, o kartais ir 
laivo denyje- — kas iššaukdavo 
laivp “dejavimų” braškėjimą 
nuo priekio iki galo ir sukelda
vo didelį baimės jausmą, kad

šį rašinį — prisiminimus iš viends jūrinės 
kelionės, K. Plonaieiui vadovaujant. VI. B.

(Tęsinys)

Kristupas Plonaitis

30 metų be dr. Kazio Griniaus
i i

Šiandien, birželio 4 d., suėjo lygiai 30 metų nuo Dr. 
Kazio Griniaus, buvusio Lietuvos Respublikos prezi
dento, didelio demokrato, Lietuvos valstiečių liaudinin
ko itaking veikėjo ir gabaus žurnalisto, mirties. Visą 
savo gyvenimą jis dirbo visuom. darbą ir visą gyvenimą 
reiškė savo nuomonę pačiais svarbiausiais Lietuvos ir 
lietuvių tautos laisvės klausimais. Nėra lietuviško de
mokratinio žurnalo ar dienraščio, kuriame Dr. Kazys 
Grinius nebūtų savo mintis dėstęs visais svarbiausiais 
lietuviško gyvenimo reikalais. Kai teko jam redaguoti 
Lietuvos Žinias, tai buvo atsitikimų, kad vienas turė
davo prirašyti visą dienraštį. Rašydavo įžanginius, vers
davę iš svetimų kalbų straipsnius, o dažniausiai, pasi
rašydavo įvairiausiais -slapyvardžiais, pripildydavo 
dienraščio skiltis. ' ; f

1948 metų pavasari Dr. Grinius su šeimą, pagyvenę'- 
kurį laiką Philadelphijoje pas brolį Joną, atvyko j Chi- 
ęagą ir aplankė to meto lietuviškus laikraščius. Užėjo 
j Naujienas ir susitiko su Dr. Pijum Grigaičiui. Abu 
turėjo gerą atmintį, abiem netrūko kalbų apie 1903-4-5 
ir 6-tus metus Lietuvoje. Kalboms nebuvo galo ir ne

trukus užėjo vakaras. Bet iš Naujienų neišeina nei vie
nas įtakingesnis lietuvis, pepasikalbėjęs su gausiais 
dienraščro skaitytojais svarbesniais lietuviško gyveni
mo klausimais. Reikėjo suorganizuoti pasikalbėjimą ir 
su atvažiavusiu nauju svečiu. Dr. Grigaitis šių eilučių 
rašėją supažindinti su atvykusiu svečiu ir paprašė 
“padaryti pasikalbėjimą’-’. “Jį galite pradėti pirmame 
puslapyje,” pasakė, “o galą galėsite perkelti į bet kurį 
vidurinį”. Tuo metu teko paruošti dienraščio pirmą pus
lapį ir parinkti įdomesnių tarptautinių ir lietuviškų 
žinių į kitus puslapius.

Sekančios ir kitos dienos rytą teko nuvykti į Gri
nių butą, esantį pietinėje Chicagos dalyje, antrame 
aukšte. Ponia Grinienė rūpinosi ūkio reikalais, sūnus, 
berods ,ėjo į mokyklą, o mudu galėjome laisvai kalbėti 
įvairiomis lietuviškomis temomis, 
sius Dr. Griniaus klausimus, o pas jį žinių buvo eibės, apie pasiryžimą vesti kovą už gimtinio krašto laisvę, dabar šis reikalas būtų sunkiau padaryti, negu buvo 
Jis turėjo nepaprastai gerą atmintį ir gyvai apie prą- Iki šio meto net nėra Dr. Griniaus biografijos. L
eitį papasakodavo. Interviu išėjo ilgąs, ėjęs net ketų- Žinome, kad Dr. Grinius yra palikęs medžiagos dar galimas.

Buvo labai tamsu, iš kojų išvir- ? tę sugulėme kajutėse. Bet apie j vidurnaktį laivą bangos taip mė- j tė įvisus šonus ir galus, kad į miegą tokioje Negtųnp “globoje” niekas ir negalvojo. Paryčiais staiga girdžiu Kristupo balsą pro mano sandėliuko duris: Vladai — duok kailinius. Kpstu pas net tokioje audroję buvo su.- radęs laiko “plyšių”, kurių metu yra net kelis kartus perėjęs laivą tikrindamas ar visi,gyvi ir koks laivo stovis žiūrint iš vidaus. Per visą naktį vairinėje budėję buvo taip sušalę ir ge
rokai sušlapę, kad reikėjo keisti rūbus apačioje ir nuo šalčio

bangai laivą staiga pavertus ant šono — įškrisdąvome iš lovų. Visa paguoda bųvjų ta,- kad laivo ■ viduje1 tebešvietė visos šviesos (žibalinės), ir svarbiausia buvo girdėti monotoniškas laivo motoro taktas, nes tai tą naktį buvo lygu širdies plakimui: jeigu motoras būtų sustojęs — grei čiąusiai šių eilučių niekada nebūčiau' rašęs..Kelis kartus iškritęs iš lovos, ųžsi vilkau dar iš tėviškės atsivežtus gerus kaimiškus kailinius

Dr. 
dak- 
Dr.

mir-

mų: petaip labai jautėsi laivo lipimas per bangas, o beto bu- vo ganėtinai sausa vieta. Bet1 laivas bangų nebūtų sudąųžy- vistiek buvo baisiai šalta, gi kai laivas krisdavo “bedugnėn” nuo ypačiąi aukštos bangos — taip “tekšteldavo” visu laivo dugnu ir svoriu (kurio viduryje gulėjau), kad (kol vėl laivas pradėdavo kiltį viršun į sekančią ban gą) atrodydavo kad dabar tai jau paskutinis • laivo šuolis... Bet — ir vėl ir vėl tas pat ir tas pat visą naktį. Baisus vandens kalnų griuvimas per laivo denį, nežmoniškais balsais vėjo kaukimas ir švilpimas pro laivo takelažą, na ir galiausiai prieš aušrą — dar smarkus lietus kėlė tokią peklišką “musįką”, kurios neužmiršau nei šiandien — daugiau kai po 50 metų. Iki šiandien negaliu niekaip išgalvoti ką Baltijos jūroje, tokiu metų laiku Neptūnas būtų galėjęs išgalvoti biauresnio? Apie

ir nuvirtau įąjvo sandėlyje, ku- j gintis kaip įmanoma: mano kai- ris buvo mano priežiūroje, apt sumestų virvių ir atsarginių burių. Nuo čia niekur nebuvo galima nukristi nes gulėjau ant gripdų. Čią pat “kvepiantis” mo toro kuras, tepalai, žibalas ir visokį remonto “patepimai” visiškai nedilgino nosies — turint galvoje, kad sandėliukas buvo pačiame laivo viduryje ir ta aplinkybė teikė didelių patogų-

liniai ■ kaip tik tam labai tiko. Nebuvo jokio ginčo — Kristų-^ pui atidaviau kailinius, p pats nuo šalčio pasislėpiau senų jau sudėvėtų burių krūvos apačioje- Vėliau pamačiau, kad mano kąįlipiąį sųyąidĮnp ląbąi dėkingą rolę — jais pasikeisdami vilkė-, jo prie vairo ir kompaso stovintieji — su Kristapužįu imtinai.Pagaliau išaušo kita diąną.
dviem aptvarkytiems tomams. Žinome, kad nepriklau- 
smoje Lietuvoje vieną met^. buvo parašyti šimtai žinių 
įvairiais kasdieninio gyvenimo klausimais. Taip pat ži
nome, kąd dėl vieno kupsto sustojo tolimesnis spaus
dinimo darbas. Ar nevertėtų dabar šią 30 metų

tas. Dienos šviesa buvo tik tokia paguoda, kad mažesnis buvo pa- • vojus susidurti su kitu laivu, nors matomumas buvo irgi labai ribptąs, o antra — iš Klaipėdos į Gotlando salą plaukėme tokiu kursu ir kelių kuriuo. jokie laivai neplaukia — išskyrus kokį turistų laivą, o tokių buvo tik vienas — kitas per metus. Kas rpūsų kursą galėjo kirsti — tai bęndros (prekybinės) laivininkystės laivai plaukdami aukš čiau Šiaurėn — Suomijon ar Rusijon. Bet ir tokių — nei naktį (kiek vėliau mačiau Kristupo rašytame LOG-BUCH) laivo dienoraštyje, kuris pagal tarptautinu jūrinę teisę reikalaudamas kiekvienam laivui plaukiančiam tarptautiniais vandenimis su įgu la (nei tą dieną). Tikrai, kad buvome atsidūrę tarp dangaus ir žemės... Bet — buvo nauja diena ir męs, net tie “nukritusieji’’ dar tebebuvome Baltijos paviršiuje su viltimi, kąd kada nors ką nors pamatysime (praplaukiantį laivą), o gal net pasieksime ir žemes krantą — visai vis- tiek bet kur... bet kokios valstybėj žemę. Kjtęip, žinoma, galvojo ir vairavo, Kristupas, išvargęs, sušalęs, vos porą cigarų pęr naktį surūkęs ir tik" vieną ar du grogus (Jamaica Rum) ? ir pustuzinį šaltos kavos puoduku išgėręs. Jis buvo nustatęs- krijo1 kursą iš Klaipėdos, jis tą kursą (kryptį) registravo kompase ir pagal tai kreipė vaitų, apskaičiavo logą,-nustatė- būtinumą ne tik u<feto krypties, bet ir uosto paskirties, o valdiška^ patentuotas kąpitpnąs Bąkshąą bųvp Kristupo tik pątąrėjąs- (ląbąi švelnaus būdo kuršmarių žvejys, vokiečių laikais prasimušęs iki artimojo plaukiojimo kapitono diplomo — kurį visais atvejais viršijo Kristupas tokio diplomo neturėdamas). Ir taip — tarp dangaus ir žemės pono Neptūno karalijos teritorija plau kėme toliau į... kok| nors kran-
- 1 4 1 - , ’ ■ • ' ” • - t » . »• r. ' ’ -

ties, bet labai mažai padaryta šiam dideliam lietuviui i kaktį panaudoti bent likusiems dviem tomams išleisti? 
Parašiau svarbiau- kovotojui prisiminti apie jo ryžią, atliktą dideli darbą, Ar ne metas pasirūpinti ir jo laišku puoštu? Žinome, kad

prieš 30 metų, bet mums atrodo, kad reikalas nėra ne-

(Bus daugiau)—^Suimti Amerikos diplome tai ir ambasado's tąrnaųtpjai jau praleido 213 dienų Irano kalė jimuose.
PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI(Tęsinys)

Ir tas įąrąyykiukąs vienišas, vilijęmai kvępiąs ir 
sultingas išbuvo lig pokylio pabaigos, npps ir Ęur- 
kųlgis ir kiti Stasiulį vis ragino:

— Ponas Stasiuli, užkąskit, jei neužkąsit, tuo
jau pasigersif! — Bet Stasiulis tik nųsišypsodąyo 
ir vienom akim kviętė Kurkulgį išgerti. Jo akys 
vis įdėmiau žiūrėjo į pokalbininką, lėlelės išsi
plėtę. Atsirado kažkoks piktas sarkazmas. Jis nu
girdęs, kaip yięnąs kąinąynę, Įįęzuvąųdąjpąs, 
kalbėjo:

— žiūrėje, kaip mūsų mašininkė Aldona iš
sipuošusi ir ąųkskąr^b i? ?i?dai, ir auksinis laik
rodėlis. Tai vis direktoriaus dovanoji — ątsi- 
grįžęs į Kurkulgį Stasiulis pąniękįnamai šyp
telėjo !

—£vai|ąs tas jūsų direktorius. Žinoma, jei 
mes moteriai padovanojam briliantuką, sidabri
nę lapę ar automobiŲ, žinoma, moteris tą mo- 

-/'t'’ esti mums dėkinga. Bęt lovoje tąi neturi 
ręikšnu’ kios reikšmės, miejas Kurkulgi! M...

pamatęs, k Kprkulgis nejaukei ŠWŪdėjo sa
vo kėdėje, StąL. ^Ujo Stąsiųlis, — Pačiam atrodo 
ciniška, nepatinka. Na, bet taip yra...

Stasiulis dar kartą, vienu galvos linktelėji
mu, pakvietė Kurkulgį, ne visados spėjantį iš-
gęrti. Stasiulis gėrė taip, kad atrodė, jog degtinė tas pasakiškasis mūsų pasaulis! Ar pats, Kur- 
jam jokįp įspūdžio nedaro. Kurį laiką Stasiulis.. kulgi, niekadps nepagalvojai... apie peteliškę, ku

Mielas Kųrkulgi, juk tada peteliškė visai nepama- ■ greitumu neišvengiamai krintu į bedugnę. Taip! 
to ir nebęsužino, koks grąžus, koks nuostabus Nesulaikomai, kaip debesies šešėlis, slęnkąs že-

rnės paviršium. Svarbiausia — staigumas ir ne-

dairėsi į ĮCųrkųlgį. lyg vertindamas jį, o paskui
jau ilgam atsigrįžo prie jo. Jie liko dviese ir 
kalbėjosi tyliai. Stasiulis vis kęstai šypsojos vie
non} akįmir ir dar keisčiau kalbėjo:

— Mielas Kurkulgi! — t'ęsĮai į akis žiūrė
damas ir taip meįliai ir nuoširdž’ai besišypsoda
mas, kalbėjo Stąsiųlįs. — Tik pągalvok, mielas 
Kurkulgi! Yra peteliškių, kurios gyvena vos vie
ną dieną.Ir kaip graudu,Kurkulgį,lyg ašarų grau
dų, kad esti tokių dienų, jog štai atsirado peteliš
kę, įĮjskleidė sparnus ir visu savo mažyčiu kūne
liu visa savo menkute gyvybe trokšta saulės. 
Kaip smagiai yirpą jos s^rneliai, kaip saldžiai 
jj panūdus tą dipn^ — vięnintok savo . dieną - 
sąųlęjė, džiaugsme laiminga gyventi! Betgi bū
na tokių dienų, kai saulė apgauna tą nekalčiau
sią menkiausią, niekępp dėmesio nevertą pada
rėlį. Jšaulė dingsta— dargana, vėjas, lietus, šal
tis! Pagauna vėjas peteliškę ir skersą, prieš jos 
valią, atvirkščiai jos troškimams, bloškia ją 
kur į griovį, į neviltį ’.... O peteliškės sparneliai

ri vieną dieną tegyvena ir tos pačios dienos ne
tenka? Ak, Kurkulgi, kodėl mes taip mažai gal
vojame apie peteliškes, kurioms atimama ta pa
skutinė, vienintelė jos diena ?!

Stasiulis vėl išgėrė. Kurkulgiui, atrodė, kad 
dabąr po tokių keistų kaimyno žodžių jąm jau

pakeičiama kryptis: žemyn, į bedugnę, apie ku- 
rią niekas nieko nenuvokia ir niekados nenu
voks. Juk šitoks ir visas mūsų gyvenimas. Nie
kas nenori pastebėti, kąd gyvenimas toks ūmus 
ir greitas. Mes stovim ir laukiam traukinio, mes 
štai čia sėdim ir skaičiuojam svetimus skaičius. 
Mums pasidaro nuobodu, todėl mes ir apsigau-

nepatogu pasilikti, tad ir jis išgėrė, Ir jąm, ne- j name, manydami, kad gyvenimas slenka pama- 
prafusiąm gerti, dabar viskas buvo matytį netik- ’
toj, mirgančioj šviesoj. O Stasiulis dabar liūdnas 
ir susimąstęs, toks artimas ir ypatingai malo-

žu, pavyzdžiui, ną, kaip mūsų buhalterio vaiz-

juk gležni Net dulkelių nevalią nuo jų nupūsti. 
Ji tada liks bejėgė, sužalota. 0 čia vėtra! Kur
kulgi, ašaros byra pagalvojus, kokia didelė ne
teisybė — peteliškei atimti tą pačią jos dieną!

nūs pasidarę. Nors Stasiųlio kalbos buvo to
kios, knd Kurkulgis neturėjo ką į jas atsa
kyti. Kurkulgis tada -nieko daugiau nesu 
pratę, kąip t:k tai, kad Stasiulį graužia kažkoks, 
jam nesuprantamas ir net neįsivaizduojamas 
sielvartas.

— Mielas Kurkulgi, ar pato nepastebėjai? 
Daugumus nemano. Pagalvok kada nors. Jūs bu
vote kada nors prie didžiulio krioklio? Ne? Tai
gi įsivaizduokit, iš didelės aukštumos krinta mi
lijonai kibirų vandens, milžiniškos srovės . . . 
Kąi taip žemas ir bejėgis tu atsistoji, nejauku
taip .. . žinai, mielas Kurkulgi, aš niekaip nega
lėjau atsįkratyti baugaus įsivaizdavimo, kad vie
nas tų milijonų ĮąšęĮįy — ąš pąts ęsų! Įf šiurpiu

duotė, kai jis tik kitą- dieną, vargšas,- supranta 
kokį nors posakį ar sąmojų. Sako — gyvenimas
trumpas. Ne tai svarbu! Nepataisomai baisu, kai 
jis toks ūmus ir greitas. Ak, mielas Kurkulgi, tu
nesučiumpi minutės, kurios labiausia trokškai. 
Jos jau nėra, ji jau išslydo tau pro pirštus ir din
go negrąžinamai, štai žiūrėk!... — Stasiųlio akys 
švietė keista fosforine šviesa, jis buvo -nesuvo
kiamame pagavime. — žiūrėk, Kurkulgi! Brie
dis iš koridoriaus žiūri. Su tokiais šakotais ra
gais, išmintingom akim, inteligentišku snukiu — 
gyvas briedis! ... ' '

-(Bus dauriau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI PIĘNRAST1 "NAUJIiNOS"

4 — Naujienos, Chicago, 8. U!. Wcduccd Juix l, 1X0
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

* f
DIEVO ŽMONIŲ DRĄSUMASEsamąjį laiką šv. Raitas vadina paskutinėmis dienomis ir pavojingais laikais, kuriuose daugelis “alps bijodamiesi ir laukdami to, kas užeis visam pasauliui; nes dangaus galybės sujudės” (Dūko 21:26). Tikintieji psalmisto žodžiais sako: “Dievas yra į mums prieglauda ir stiprybė, labai tikra pagalba suspaudimuose.! Todėl nebijosime, nors ir žemė drebėtų” (Psal. 46:1). “Viešpats j geras ir jis sustiprina sielvarto dienoje; jis žino kas juo pasitiki” 1 (Naumo 1:7). “Būkite drąsūs ir elkitės rūpestingai ir Viešpats j bus su jumis geruose dalykuose” (2 Kron. 19:11). “Nebijokite! ko jie bijo ir neišsigąskite. Kareivijų (dangaus pulkų) Viešpatį! Taikykite šventu; jis teesie jūsų baimė, ir jis tebūna jūsų išgąs-! tis”. Jį gerbkite ir klausykite (Iza. 8:12, 13). “Nesiduokite nieku I nugąsdinti savęs priešams, jiems tai yra žuvimo ženklas, jums gi išgelbėjimo”. — PiL 1:28.

tuvių tauta daugelį metų tem
ti sunkią nacionalinę pries
paudą. Jie stengiasi sutapatin
ti carizmą su rusų tauta.”Iš kitos pusės, atskirų rusų (teigiamus pasireiškimus lietuvių atžvilgiu stengiamasi labai iškelti, nuopelnus už tai priskiriant visai rusų tautai. Pvz., visur pabrėžiama, kad spaudos draudimo metu Rusų mok ; slo akademijos išleido keletą. Į Ieškinių lietuųiškon^is raidė- ‘mis, kaip Donelaičio “Metus”, I A.Juškos “Lietuviškas dainas”> ir kt. (įia pažymėtina, kad tie j leidiniai dažniausiai buvo paruošti nerusų, pvz., ir Donelaičio “Metus’’ paruošė vokiečių kalbininkas A. Schleiche-
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ris. Gi rusų mokslų akademija juos leido, nenorėdama patar nauti lietuvių tautai, o grynai mokslo reikalui, kaip tai darė ir kitų kraštų mokslininkai fi- logai, didžiai vertindami lie.
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Mažeikai Evans
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6845 SOUTH WESTERN AVE.
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i . ’ .............. ........... ........... *—] tuvių kalbą, lyginamosios kalbotyros bei filologijos reikalui).Vadinasi, jei rusas padarė ką lietuviams blogo, tai, anot komunistų, jis veikė ne kaip rusas, bet kaip caro biurokra- I tas; bet jei rusas padarė ką Būdami carinės politikos tę- &era» Ps lau veikė kaip . sėjąi ir dar griežtesni vykdy- rusas» rusĮ) tautos atstovas. Iš ! tojai, komunistai ir Lietuvos komunistinė logika daro iš užkariavimą bei prijungimą]xaf^’ blogas lietuviams

(Tęsinys) sai yra lietuvių tautos _gyvy-Labai svarbus ..laito ba-| ^'saugotojai, ju extend, jos garantija. Tokių straipsnių “amžiams drauge” pastaraisiais metais buvo ypač
44] ras auklėti jaunimą interna-: J\s ! cionalizmo dvasia, skiepyti]111?. . * V<Ll. pvpiCl OQVO O. ULUU11 AAVt. -1 .. .. , v . . . . •„ raiI mas iš kiemo.) Nariai-malonėkite atsi- didžiajai rusų tautai • ,(Komj. Tiesa, 1957. 12. 11). UdU°' i Kad reikėtų skiepyti meilę bent lygiomis ir lietuvių tau-; tai, Paleckis nė žodžiu nęužsi-Į minė. Čia stengiamasi įteigti, kad lietuviai tegali būti fcti-

Bridgeport© Lietuvi y Namu Savi
ninkę draugijos pusmeunis susirinki
mas įvyks šeštadienį, biržeLo 7 d.,! 
1 vaL popiet 3b08 S. Union Avė. (įėji- i

lankyti ir užsimokėti duokles, nes va
sarą susirinkimų nebus. Po susirinki
mo bus vaišės, kviečia Valdyba.

Stella Kaulakis, pirm.

veikė kaip

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
ėpeclAlybi AKIŲ LIGUS

3907 W«rt 103rd Street 
VtlAfidM PtS*l era Tarimui

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
24U W. 71 St. TeL 737-514?

Titaną eta. Pritaiko akžniua ir
“contact lenaėa”

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo pusmetinis narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, biržeLo 8 d., 
1 vai. popiet Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nariai prašo
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

’ prie Rusijos .carų laikais laiko] tebuvo caras ir jo biurokratai,. . ...... . Lietuvai naudingu, “teigiamos!0 rusa* visada buvo ir yra ge-nungi su rusais ir, kad visa, ką. dalv4-u Tai dėšto-! TuO norima priversti lietu-

DR.LEONAS SEIBUTIS
- 1 INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
24M WEST tto STREET

Ofiso Mefu 77S'W0 
iteudencllos telofA Mt-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

£«aclra prakHka, tpw. MOTERŲ {>•«> 
OfisM 2E5ž WEST Sftu FrESET 

Tol. PR S-1223
OFISO V AL.: pim- trečiaa.
j penkt. 2-4 ir 3-8 vaL rak. SUtadir 
niai« 2-4 vaL popiet tž M a lain j

L GANDHI LAIMĖJO 
RINKIMUSNEW DELHI, Indija. — Indi- ros Gandhi vadovaujama Kongreso partija laimėjo 8 valstijose iš devynių, kur praeitą trečiadienį ir šeštadienį vyko provincijų parlamento rinkimai. Iki šio meto Indiros Gandhi partija valdė tik 7 iš 22 Indijos: provincijų, bet šis aiškus laimėjimas duos jai didesnę galią visoje Indijoje.Kongreso partijos priešai pripažįsta, kad didelis griežtumas padėjo Indiros prestižui. Indira iki šio meto' nesiekė draugiškesnių ryšių su nė vienu politiku, kuris ją areštavo, kaltino ir laikė kalėjime. Laimėjusi rinkimus ji visai ignoravo savo politinius priešus.

lietuviai yra pasiekę kultūros ar kitose srityse, yra pasiekę tik su rusų pagalba.Okupantas supranta, kad. pavergus kitas tautas, jų surusinti negaliraa.Todėl nuolat ir nuolat įtaigojama, kad Lietuva .nesirvžtu skirtis, kartojamas tas pats šūkis: “Amžiams su rusų tauta!” Vadinas, nesvajoki! atsiskirti! Ir j. šiame dešimtmetyje Lietuvos! , kompartijos suvažiavime Snie čktifi kartojo tą pačią giesmę: “Kas kursto prieš rusų tautą, kas norėtų atplėšti lietuvių tau tą nuo rusų tautos, tas kasa

ma visose knygose ir vadovė- , Lietuvos TSR istorija, 1958 m., į 58 psl.).* liuose. (Plg... L Jurginis,
Antras jų ^teiginys*’ yra, kad rusai visada buvo lietuvių • _ , , kultūros ir materialinės gero- Nuolati . i ®xves kerejar. Daugybę faktų (Vilniaus universiteto, mokyk lų, uždarymą, spaudos uždrau į dimą), parodahčių, kad rusai lietuvių kultūrą1' kiek begalėda 1 mi smaugė pet 100 su viršum

vius užmiršti \ rusų padarytas skriaudas lietuviams, o iškelti, kad ir nežymius, atskirų rusų patarnavimus ar tik taria- imus ir tuo būdu įkalbėtiię skriaudėjui;(Bus daugiau) mei-

OBTHOPWaS-?KOTEŽISTaV 
Apaiaxai - Protezai. Med. ban 
dem. Spėriau

SroparW ir t t----

■ObU 'HtMt Urd SK Wu
T«NA: PR«ar*t A-5N4 <

DR. C. K. BOBELIS

______takų chirurgija.__ ,__  
5025 CENTRAL AVE.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 3214200

PERKRAUSTYMAt
MOVING

— Pilna apdrtuda 
•ŽEMA KAINA

Tai.-WA

MOVING
Apdraustas porkraustymat 

U JveTriv aHfvmv.
ANTANAS VILIMAS

t>l. »fc-S***

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Valstybės sekretorius kie paskirs, diplomatą Irattner savo pavaduotoju vals- I tybės departamente. Tratfner i yra - spaudos- žinių specialistas.Warren Christopher pasiliks ju specialioms deryboms.metų, komunistai stengiasi pa , 7 . Jaiškinti nnn KsSt s™£,,• ^kretonaus pavaduoto]aiškinti mid budii, jog visa tai esą darę he rusai,' o carai ir jų biurokratai,. - tąitųm tie visi

Mus-John

— Maniloje sukilėliai nušovė14 tikinčiųjų, susirinkusių mels
tg-------------- :-----

2k‘!U';iU?IUtai::2r^K? biurokratai būtų nebe “didžio'........ Aysų^tąiitos^monės ..„TąL^į^“^ . —4 teorija ataidi ir Snieč- f”1'i ^aus jo šių metų ausčiau jau j, mine oje a oje. . acionali-: k]ujjo susirinkimas įvyks šį stmiams prietarams, ypač an. penktadienį 7 vaL vakaro Field- i rusiškoms nuotaikoms kur house salėje, esančioje Kedzie ir styti priešai, be -kita ko, sten- 67-tos gatvės sankryžoje. Bus giasi panaudoti faktą, kad lie- įdomi paskaita.

rusų tauta... arba imperialis- ~tfne vergove, lietuvių tautos sios/Ir : rusų '“teorija” ataidi ir Snieč- sunaikinimo grėsme < — Tiesa, 1958. 2. 14). Tuo būdui norima pirmiausia įkalti Sėtuvių sąmonėn ir pasąmonėn mintį (sveikam ligą), kad ru-
Pancakes A La Holiday Brunch

A stack-your-own pancakes holiday brunch buffet learai 
you free to welcome friends. Pancake sandwiches — or Pan-Sam 
— are put together on the spot with cooked bulk sausage. Pre- 
pare stacks of pancakes from Log Cabin pancake and waffls 
mix; keep warm in a low oven until serving time. Team the 
“sandwiches” with warm Jiffy Peach Sauce made with Log 
Cabin syrup.

v Pan-Sans
ButtermHk, regular or Cooked bulk sausagS

complete pancake and Jiffy Peach Sauce
waffle mix . .

f Prepare batter as directed on pancake mix package fot 
desired number of servings. Bake on hot griddle, allowing about 
1/4 cup batter for each cake. To make pan-san, top one pan
cake with sausage and cover with second pancake. Serve trot 
with Jiffy Peach Sauce.

Jiffy Peach Sauce. Combine 1/2 cup pancake and *aIT4 
syrup and 3/4 cup diced drained canned peaches. Makes 1 cup.

Note: Recipe may be doubled.
Try these other combinations and serve with pancake and 

waffle syrup:
' Currant or other tart jelly and cooked bulk sausai 

Blueberry pancakes with softened cream cheese -
* Scrambled eggs and minęed cooked bacon, chopped haw 

or frizzled dried beef ’ *
Deviled ham and scrambled eggs 7
Scrambled eggs, seasoned with curry powder, topped 

with pineapple
Scrambled eggs, sprinkled with grated cheddar cheete

> Sliced Canadian bacon covered with warm canneĄ 
crushed pineapple ...

Crushed fruit and prepared whipped topping
** < sĘhięeri applesauce and toasted choDped pecans

— Chicagos Lietuvių Spaudos
NARIAI;

OiieagiM
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

JT

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.PHILLIPS - LABANAUSKAS
3367 So. LITUANICA AVĖ. TeL; VArd. 7-3401BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avė, Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003

mirus,jo lirolhis — Benediktą ir Joną, laip pat jų šeimas niięširdžiai Užjaučiu ir kartu liūdžiu.
'..................PRANAS F. Lt’KAS-LUKOšEVKlUS

f* SOMfe CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

**1 - - - - • - .1.

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
. THAT ARE ALLOWING-SAFE

you'll. run into trouble ip 
THERE'S A SUDDEN STOP WHluS

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST y IN

j
i PETRAS BIELIŪNAS

4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1,38 - 113SSTEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

— (LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213

? 2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111 974-44KP. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

SOPHIE BARČUS
XADIJO laiMOf VALANDOS

VIm. KWNmH g WOFA,
I4W HL A. M.

Ll«tuviv kslba: kasdien nuo pir
madienio iki .penktadienio 4:<jO 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
■sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
rat ryto.

V*di|« Aldona Oaukut
T»le*j HInMock 4-2<13

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

‘— — ..... - .......................

g| “Lietuvos Aidai’
.KAZE BRAZDžIONYTt

Programs ved4|a

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Vlioi laidos ii WOPA rtotlm, 
ban^a 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
U WTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

3 — Naujienos, Chicago, 8, 111, .Wednesday, June I, 1980



' Laiškai Naujienoms
Maloniai prašau atspausdinti Ungai spaudoje, nėra pi 

šį mano trumpą atsakymą slap- bei garbės. ” 
lavardžiui P. Iškai, kurio raši
nėlis “Abejotinos pastangos” 
tilpo Naujienose gegužės 30 d. 
Jame netiksliai aptartas mantf 
minčių pasisakymas rašytame 
straipsnyje “Pasim | ta ilgai be
miegant”.

Tad dėl šito nevykusio P. Iš- 
kos komentavimo tenka primin
ti, kad norint kito pasisakymą 
paneigti bei nuvertinti, reikia 

’turėti tvirtą, nuoseklų ir įtiki
nantį argumentą. Kitaip susida
ro įspūdis, kad plaukiama pa-, 
vandeniui, lyg toji negyva žu-j 
vėlė, vien tik norint kažkam Įsi- Į 
teikti.

Lietuvoje buvo sakoma: kokia 
galva, toks ir razumas, atseit, bet tik kitoniškai — uuuux>.uvn.,. 
šiuo atveju, toks ir komentayi- ardyk, kitų pasisakymus nuver- 
inas. Na, o' eiti su slapuku Į ko- tink ir visais trimitais šauk 
kias diskusijas — debatus, ypa- vienybę! J. Tijūnas

Kaip ten bebūtų, bet iš savo 
pusės tariu ačiū už atkreiptą 
demesį, o iškeltas klausimas, 
matomai, buvo naudingas ir da
linai atsiektas tikslas, jei pasi- 
šovėliai nukėlė minėjimą į 7 va
landą vakaro kitataučių bažny
čioje ir tuo išvengta dienos ma
tu rengiamo ALTos minėjimo 
dublikacijos. Lietuvių išeivijos 
daugumai tas viskas atrodo 
keistokai ir nesuprantama, lyg 
mes neturime Chicagoje savų 

; bažnyčių ir negalime tuo pačiu 
į reikalu padaryti bendrą minė- 
. jimą. » Į

žc’džiu, kad ir nežmoniškai,' 
dublikuok,'

i

PŪKIAI PAVYKĘS SOL. L MOTIEKAITIENĖS 
BALSO STUDIJOS KONCERTAS

dainavo angliškai, irgi sulau-- 
kė gausių katučių. Visiems 
gražiai akompanavo muz. Ma-j 
nigirdas Motekaitis. Balso Stu-j 
dijos vedėją sol. I. Motekaitie-| 
nę studentės-tai apdovanojo f 
gražiu rožių buketu. i

Svečiai po pavykusio kon- 
vo Aušra Baronaitvtė ir Onu-1 cerlo buvo mokinių tėvelių pa

Izabelės Molekaitienės 
Balso Studijos pavašariniame 
koncerte, gegužės 25 d., Jauni
mo Centre gražiai pasirodė 
Aušra Baronaitytė, Audrė Bu
drytė, Alvyde Eitutytė, Dalia 
Polikaitytė ir Onutė Požerniu- 
kaitė Duete puikiai padaina-Į 

lė. Požeriukaitė; jas sekė Po-j vaišinti skaniais pyragaičiais,! 
Iškaityto ir A. Polikaitis. Saulė havajišku punčiu ir kavute. 
Brakauskaitė ir Jonas Gražys vadovavo K. Požerniukienė. 
gražiai padainavo-Tėvynė Lie Magdalena Šulaitienė
tuva Aleksandra ir Jonas Gra-1 ,... . , . P, S Budinga, kad koncer-ziai įspūdingai padainavo — . ' .. . "... ?n.. . i to rengėjai pensininkams pa-.J eviskeles rūbas mainos. ! ° J r ?

Antroje dalyje solo gražiai 
padainavo Brazauskaitė-Žibu- 
tė. A. Gražytė'— Dangus toks 
mėlynas, A. Budrytė — Gimti
nę, D.Polikaitttė—Vienos val
są, o jos broliukas Arūnas pa 
dainavo dvi dainas — Kol jau
nas nevedęs buvau ir iš Graži
nos- Jnuno bajoro dainą. Tho
mas Zeman gražiai pagrojo 
Scherzo - Tara’ntelle.

Tadas Rūta stipriu balsu 
įspūdingai padainavo— Trem
tinių ir išvežtųjų giesmę (žo
džiai Brazdžionio, muz. Jaku- 
bėno) sulaukdamas gausių ka
tučių. O. Požemiukaitė pui
kiai padainavo Carmen (Bi- 
set).x A. Baronaitytė išgyven
tai švelniu soprano balsu da-!- 

‘navo. Bisui Aušra dar padai
navo “Giedok, gegute’’. Kai turėjusiems teigiamos įtakoj- siųstą ^e^iant adresą. ’ ■" 
kurie solistai keletą dainų pa- Visi skaitytojai prašomi remtį j ; ’ ...

,— Ponia Antanina Baltys iš 
Marquette Parko, pratęsdama 
prenumeratą, atsiuntė $6 auką. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas trečdaliui metų iiį, 
įteikė $2 už kalendorių, bet pa
vardės prašė neskelbti. Dėkui už 
aukas ir už dėmesį Naujienoms 
bei jų platinimo vajui.

— Sandaros laikraščio geguži-

Debiutante SHARON FRANCES KOSTRUBALA, -• 
Bernice (Keterytės) ir dr. Bart J. Kostrubalų dukra,- Oak 
Lawn, Ill., lanko Mount Assisi akademiją, Lemont, Talen
tinga meno šakoje. Jos piešinys buvo parinktas St. Gerniąine 
parapijos kalėdinių sveikinimų kortelėms. Lošia tenisą, sie
ninį tenisą ir golfą. Pažangi prancūzų kalboje. Skambina pia
ninu ir groja klarnetu. Savanorė — pagalbininkė Little Com
pany of Mary ligoninėje ir Alvernia Manor senelių namuose. .

Dar nėra pasirinkusi tolimesnių studijų šakos.'
. ... ■ ’ ' . • ■ ...i e-ę t1 (T į

Chicagos Lietuvių Moterų klubo tradicinis Gintaro balius ? 
įvyks birželio 7 d. Conrad Hilton viešbučio didžiojoj šilej.' -

- : i”- . U ’ •“ p i.< ‘ b1

Įdarė Įžangos nuolaidą (vietoj Naujienas ir prisidėti prie jų 
keturių dolerių, tik du dol.).. platinimo vajaus.
Dėlto salėje buvo daugiau vy-Į - '
resnio amžiaus žmonių, o jau-j • Henrikas Lėlys iš Vokieti
nimo — mažiau Iš viso buvo i03 atvyko atostogų pas savo 
apie 200 koncerto svečių. M. anūką dr. Ray.Meyhoefer, gyv.

 į Hanover Parke, III., ir čia bus
- -. : iki birželio vidurio.' Jo miela

*** I duktė Alfreda užsakė jam Naū-
I TRUMPAI I ■jienas ir ta proga paaukojo $3. j

* —Justiis J. Mašiotas, Lemont,
— Ponia A. Zemont, Newbu- HI., kiekvienais metais paremia 

ry Park, Calif., tapo Naujienų 
prenumeratore. Ji pasinaudojo 
platinimo vajaus teikiamomis 
lengvatomis ir už $10 užsisakė

Naujienų leidimą. Dėkui už 
ankstyvą prenumeratos pratęsi
mą ir už ta proga atsiųstą pen- 

___ ____ __ ______ ___ _____kinę. Taip pat dėkui poniai N. 
Naujiėnas trečdaliui metų. Dė* ’Cuzas, Steger, UI., atsiuntusiai 
kui įjai už dėmesį Naujienoms du dolerius už kalendorių, 
ir jų platinimo vajui. Taip pat Į _ P(m{a K Cesėkas iš St. Pe- 
dėkui jos bičiuliams, supažindi- tersburg. Fla., laikinai išvyko į 
nusiems ją su Naujienomis ir Torontą. Dėkui už $5 auką, at-'

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

American Travel Service Bureau _£
9727 S. Western Ave^ Chicago, Ill. 60643 f

Telef. 312 238-9787 i
• Nemota'JBM pstarruvintM užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus;' „a iVvkc birelio 8 Hipną sek- 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 “C Dirzeil° Q e 
macijas risais kelionių reikalais. j madienį, Vyčių salėje ir darže,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuos vieta* 47th St. ir Campbell Avė. Gros
E anksto — prieš 43-60 dienų. I Venckaus orkestras, bus

Kviečiami visi su draugais atsi- 
. lankyti. Visi dalyviai gaus ne-

< ‘ iiionctnicti pv iic7luvi^k.<i z.cnAiiir

K SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE J ką — tautinę vėliavėlę. Pradžia
Z 4 12 vai. Gegužinė įvyks bet ko

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- M kiam orui esant. Rengimo komi-
JĮ ganizadja. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. J teto pinnininkė yra Teodora

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos 4 Kuzienė.
F darius diroa. > 2
f 1 " -------------
W SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
jį- apdraudų savo nariams.

K SLA—apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
r tiaras patarnauja tik savišalpos pagrindu.

4 Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas galif 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 f $1,000 apdraudos sumą temoka, tik $3.00 metams.

4 SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės4 į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 W. 30th St. 
T*L (212) 843-221#

<

doleriai

pelno, na-

. kas, M. Ugėnas, K- Urbsaitis, K., 
Vaičaitis, St. Vaškys ir $1 vien- 
kartinę auką P. Vasiliauskas.

Būrelis Nr. 31, vadovaujamas ( 
I. Valauskienės, už 1980 m. pa
siuntė $156. Po $12 aukcįo šie 
būrejio nariai: A. Gruzdys, V. 
Jacobson, E. Kačinskienė, V. 
Kriaučiūnas, A. Karnius, dr. I. 
ir A. Mačioniai, K Palčiauskas, 
O. Pupininkienė, J. Pupelienė, 
S. štuikys, M. Slabokienė, J. Va-į 
lauskas ir J. Žostautas.

— Teodoras B i in strubas, 
VLIKo Tarybos pirmininkas, 
praneša, kad šios Tarybos narių; 
posėdis įvyks š.m. birželio mėn.f 
7 d., šeštadienį, 2 vai. po pietų: 
Jaunimo Centre? patalpose, 5620 
So .Claremont Ave., Chicago, Ill., 
ir kad posėdyje dalyvaus dr. Ka
zys Bobelis, VLIKo Valdybos. 
pirmininkas.

REAL ESTATE
frUmal, Žemi Ferdavlmui 
REAL. ESTATE FOR SALI

Nbmal, žami — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS • 
IR ŽEM XIX NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.,

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: *1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.\ZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tek Virginia 7-774J

KONKURSAS ?
Hamiltono Lietuvių Pensinin

kų klubas skelbia konkursą no-
i velei parašyti.

Konkurscf sąlygos:

1) Novelei tema iš lietuvių
. pensininkų gyvenimo. ? !;
f 1 - J _ _

2) Rašinys turi būti gautas iki j šeimoms.
I š. m. rugsėjo 15 dienos. • t • MŪRINIS BUNGALOW Brighton

’■ į Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-
; 3) Kūrinėlis turi būti origina- duoti. Neaukšta kaina. .

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

i • LIETUVIŠKAS. .RESTORANAS su r 
. namu ir įrengimais Marquette Parko 
; rajofte. Labai geras biznis, lengvos 
; pirkimo sąlygos.
Į • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir
i Maplewood. Labai tinka giminingoms

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago? miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559 .

lus, pasirašytas slapyvardžiu ir 
prie jo pridėta atskirame užkli-j 
juotame voke autoriaus tikroji: 
pavardė ir pilnas adresas.

4) Už geriausią novelę skiria 
ma autoriui $100. į

J 5) Vertinimo komisija bus su-į 
įs-;J daryta vėliau. į

i| Rašinius siųsti adresu: HL
— Vysk. Valančiaus UtuanisA pensinnikų klubas, P. O. Box- 

tinę mokyklą baigė 11 abiturien-i 
tų: Elena Budininkaitė, Ramona! 
Ciprytė, Rūta Kamaitytė, Ramo-' 
na Raguckaitė, Elena Rukšėnai-: 
tė, Rita Vaitiekūnaitė, Jonas 
Kareckas, Rolandas Bartninkas, 
Rimas Siūlys; Edvardas Kairys! _____ _____ ___
ir Tomas Stanaitis. Jų auklėtoja J kių ir, tautodailės bei tautosakos 
buvo mokyt. A. Mikšienėj mo-1 žurnalas, vasaros numeris. Jojnnomoti ar apdrausti savo nuo-

1046, Hamilton, Ont., Canada,;
L8N.3R4, i . JAtsiųsta paminėti

VILTIS (Hope), tautinių šo

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVB.
523-8775 x

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION į 
7152 So. Kedzie Avenue

Tel. 776-8505

kyklos vedėjas yra K. Mileris.

■ — Los Angeles. Lietuviu-Tau
tiniu Sokizį Šventė įyyks birže
lio 8 dieną, sekmadienį, 4 vai. 
popiet Veteranų salėje, 4117 
Overland, Culver City,.: Calif., 
kampas- Culver ir Venice Blvd, 
įvairaus amžiaus < jaunimas iš
pildys visą 6-osios Tautinių Šo
kių šventės Chicagoįė progra
mą. Be to, bus dainų'koncertas 
ir “Spindulio” '• choro naujos 
plokštelės pristatymas. Visi 
kviečiami dalyvauti ir paremti 
jaunimo kelionę j Chicagą, kur 
vyksta 140 jaunimo. Po progra
mos bus šokiai, grojant jaunimo 
Orkestrui. Įėjimas: jlO, 7.50 ir 
5'dol. Dėl smulkesnių informa
cijų1'šaukti p. Oną Razutienę 
tel. 661-0041. Be to,'birželio 8 <£? 
sekmadienį, 10:30 vai. Šv. Kazi
miero bažnyčioje bus atlaikytos 
“Spindulio” šokių ir dainų vie
neto užprašytos šv. mišios už jų 
mirusius ir gyvus narius.

— Vasario 16-osios gimnazijai 
remti būrelis Nr. 18, St. Peters
burg, Fla., kuriam vadovauja S. 
Vaškienė, už 1980 metus pasiun
tė $181. Po $12 aukojo šie bu
telio nariai: V. Augustinas, P. 
^Balčiūnas, E. Bazėnas, A Gudo
ms,. V. Jomantienė, K. Jurgėla, 
A. Kindurys, J. Liaukas, A. Ra
gelis, A. Reventas, B. Skorubs-

MARUA NOR N« <

V 2«0« Wert Sfth St, Chicago, Hį. 60629 9 TeL WA 6-I7J7 j

MAISTAS B EUROPOS BANDELIŲ

Or-

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 8ERVICR 

1501 W. $9th SA, Chicago, HL W«29. — TeL WA 1*7737

We'll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

viršelį puošia vienos Lietuvių j galybę Chicagoje ar bet kur 
Tautinių šokių šventės nuotrau- Amerikoje, prašome skambinti 
ks qii* crrrnHinčrnis žirnnrmę I __ ;_ -___ •:__ -tka su pagrindinėmis žiniomis ! 
apie šių metų šventę. Aleksand
ra Sagiėnė' rašė apie Urugvajaus 
“Ąžuolyno” ir Argentinos “žibu
čių” gastroles Amerikoje ir Ka
nadoje. žurnale yra keletas nuo
braukų iŠ lietuvių veiklos. Taip 
:pat rašoma apie kitų tautųtau- 
įtinius šokius ir orientalinius val- 
:gius. žurnale yra skelbimų bei 
pranešimų apie Įvairių' grupių 
■veiklą ir. išvykas. Redaktorius ir 
leidėjas yra ilgametis tautinių 
išokių darbuotojas ir jų pradi- 
ininkas Vytautas F. Beliajus. šie 
numerio kaina $1,50, metinė 
iprenumerata $7. Adresas: Viltis, 
P. O. Bėx 1226, Denver, CO 
80201.------ -------- -—--------- J—

užeiti į mūsų įstaigą. ■ 
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road - 
| Tel. 767-0600

' Independently owned and operated
* • 1 * - *

1 ’ ■ t <
Prie 70-tos ir Maplewood mūrinė 
'7 kamb. rezidencija. Labai gera sta
tyba, nauja šilima gazu, garažas. Sku
biai parduodama už $39,900.

VAI NA* REAL ESTATE 
į . , Tel. 925-6565^ J

Reikia Darbininku Ir Darbininkių

A. TVERAS 
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
.. 2646 West 69th Street

TeL REpublic 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą? 
ir kitus kraštus

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

' •*

. Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai įr kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

KOVA SU VĖJO MALŪNAIS

Atrodo, kad einama didžioje 
■“karžygio” Don Kichoto pra
mintais takais. Mūsų laikais yra 
susitvėrusios Howard Jarvis — 
American Tax Reduction Move
ment, National Tax Limitation 
Committee, Taxpayers Union ir 
kitokios formacijos, kurios sie
kia mažinti ar normalizuoti val
džias įstaigų pinigais švaisty
mosi ir tuo pačiu sumažinti iš 
kilusius ar vis kylančius mokes
čius. Deja, viskas tėra tik popie
riuje ir jokio efekto gyvenime 
neturi. Pavyzdžiui, 1979 metais 
viena farma, kuri dar origina
liai tebedirvonuoja nuo origina
lių amerikiečių — indėnų laikų, 
buvo apmokestinta nuo $11,400. 
Pagaliau 1980 m. ji jau apmo
kestinama nuo $15,400 sumos, 
arba reikės maždaug $124 dau
giau mokesčių mokėti negu per
nai. Michigan# pareigūnai sako, 
jog mokesčiai nėra keliami. Nuo
savybės vertė būk vis smarkiai 
kylanti ir kartu su ja proporcin
gai reikia daugiau mokesčių 
mokėti.

Atrodo, kad tų sąjūdžių veik
la prieš mokesčių kėlimą yra 
nesėkminga ir juos remti finan
siniai vargu ar apsimoka.

■t TELEPHONE SOLICITING 
TOP DOLLAR

Our phone people earn top dollar. 
Salary plus bonus. No selling, just 
making appt’s, for our representative. 
Flexible hours. Friendly confines.

\ Call Mr. Jay

F. Zapolis, Agent 
3208/1 W. 95th St 
Everg. Park, Til. 
60642, - 4244654

State Farm F»<e ard Casualty Company

966-2050

RENTING IN GENERAL 
Nuomos
■ - • i........... —......................................... ...... (

NAUJAI DEKORUOTAS 4 kambarių 
butas su kilimais, krosnim ir šaldy
tuvu; suaugusiems be vaikų, be gyvu
liu. $250 į mėn. Skambinti po 7 vai. 

925-9116.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 5 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS ’ 
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
, Telefonuoti 778-8000

vakare

WANTED TO RENT

VIENGUNGIS pensininkas ieško trijų! 
kambariu buto, be baldų, pirmame 
aukšte, BRIGHTON PARKE, nuo bir
želio pradžios. Tel. 523-5486

— Chicagoj moterys 1978 me
tais pagimdė 42% neteisėtų vai
kų. 1968 metais nelegaliai gimu
sių vaikų Chicagoje buvo tik 
21 nuoš.

— Thomas G, Ayers netvarkys 
švietimo reikalų Chicagoje.

. — Pakraščių sargybiniai pra
nešė kitų valstybių laivams, kad 
nevežtų į Key West kubiečių.

. Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: .nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal anai tari mą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, Ill. 60629

DENTURE WEARERS
j ^bss- A major ■ % *

• advancement ® 

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE

one application holds 
comfortably up to 4 days

~ NAUJIENOJ CHICAGO % itEu ^gdntidaft Junj 4į 198Q JTį




