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VIETNAMO KARIUOMENĖ, PARTIZANAI 
IŠNAUDOJA TARPTAITINĘ PAGALBĄ

.• KAMBODIJOS IR TAILANDO PASIENIO SRITYSE 
;•- / r BUS SUSTABDYTAS MAISTO TIEKIMAS

BANGKOKAS; Tailandą s: = 
(AP). — Tarptautinis Raudona
sis Kryžius Šveicarijoje ir Jung
tinių Tautų Vaikams Pagelbėti 
Fondas sustabdė maisto ir kito
kių pagalbos reikmenų siuntas 
į Kambodijos ir Tailando pasie
nių : sritis, • nes siunčiamos gėry
bės nepasiekia badaujančių 
kambodiečių, bet patenka Viet
namo okupacinei kariuomenei, 
ypatingai po įsiveržimo į Tai
lando teritoriją 50 mylių pasie
nio ruože. Kambo'dijos-Tailande 
pasienyje taip pat tebekovoja 
stiprus buvusio premjero Pol 
Pot partizanai. Nustatyta^ kad 
į’jų rankas taip pat patenka 
tarptautinės pagalbos didelė 
dalis.
u Iš patikimų šaltinių sužinota, 
kad Jungtinių Tautų Pasaulinės 
maisto programos organizacija 
taip pat dėl tų pat priežasčių 
žada greitai. sustabd^fi: maisto

- ■ medikamentu ir reikmenų - 
> *• 47 r

IU JAV LEKTUV
SEN. JAVITS PASIUNTĖ CARTERIUI 

PARDAVIMĄ VARŽANTĮ LAIŠKĄ
4

MENININKAI PALAIKO 
PORNOGRAFIJĄ

Pensilvanijos gubernatorius 
Dick Thornburg ir jo žmona 
Ginna suruošė meno parodą gu- 
bernatūros rūmuose. Parodoje 
buvo išstatyti ir trys nuogų mo
terų paveikslai, kuriuos guber
natorius paprašė iš parodos pa
šalinti, nes gubematūroje lan
kosi ir vaikai, be to, guberna tu
rą yra skirtingoje apylinkėje.

Dėl pašalinimo iš parodos‘ kilo 
ginčai, ar gubernatūra yra vie
ša, ar privati vieta. Protesto 
ženklan 21 menininkas grasino 
išimti iš parodos savo kūrinius. 
Jų nuomone, gub. Thornburgh 
prasižengė prieš kalbos bei išsi
reiškimo laisvę.

KARŠTIS SPAUDŽIA 
VISĄ KRAŠTĄ i

CHICAGO, BĮ.— Praeitas pir-, 
madienis ‘buvo pati karščiau
sioj i diena Chicagoje ir visoje 
Illino’is valstijoje. Oro spėjikai 
jau šeštadienį tvirtino, kad Chi- 
cagą pasieks 90 laipsnių karštis, 
pranašavo lietų, bet toks lietus 
Chicagos nepalietė, šeštadienį i 
naktį užėjo audra, kiek palijo, i 
bet nei sekmadienį, nei. pirma
dienį. lietaus nebuvo.

Pirmadienį Chicagą paspaudė 
102°F karštis. Karšta buvo ir 
naktis. Laimė, kad antradienio 
rytą jau papūtė daug v&esnis 
vėjas. Dangus buvo debesuotas, 
bet nelijo. Pasirodo, kad lietus 
pasiekė tik Pietų Illinois valstiją, 
dalį Indianos ir Michigaho, o 
kitur žmones ir laukus kepino 
karšta šaulė. 4

Oro biuras pranešė, kad pir
madienį f)uvo pati karščiausioji 
šių metų Chicagos diena. Tokio 
karščio buvo tik prieš 24 metus, 
kai 195fį.ni, liepos 1 dieną tem- 
perat^5'^^* 
siekė 
pranašauja vėsžmį^ūrą šią ;savalį 
tę, bęf .Chicagoj e gali b»ti
karšĮj:djėnų, 'nęs. visatne kriste 
kepina karščiai.; TeksąĄ yalšti- 
joje jau tris savaites tempera
tūra prašoko’ .100 laipsnių šilu- j 
mos. Karšta- ir kitose valstijose.

SAUDI ARABIJA NEGAUS PUOLAMŲJŲ LĖKTUVŲ, 
JI GALĖS TIKTAI GINTIS

WASHINGTON, D.C. — Se
natorius Jacob Javits pirmadie
nį įteikė prezidentui Carteriui 
labai svarbų laišką, kurį jis pasi
ėmė kelionėn į Japoniją, kad ga
lėtų gerai išstudijuoti dviejų 
trečdalių senatorių pageidavi
mus.

• Kaip žinome, prezidentas Car
teris antradienio rytą išskrido

; į Detroitą pasitarti su automo- 
Į bilių pramdnės darbininkais ir 
automobilių gamintojų atsto
vais. Trys didžiosios automobi
lių gaminimo bendrovės jau at
leido ir dar rengiasi atleisti di
doką skaičių darbininkų, nes ne
pajėgia taip pigiai pagaminti 
automobilius, kaip juos paga
mina Japonija.

Prezidentas Carteris, prieš iš
skrisdamas į Tokijo, no'rėjo pra
nešti pramonininkams ir darbi
ninkams, kad jis padarys naujus 
susitarimus su japonais. Kuomet 
ne tik Amerikos pramonė, bet. ir 
prekyba pradės pagyvėti, auto
mobilių darbininkai grįš į dar-

pramonės ir darbo atstovais.
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— Birželio mėnesį JAV 
portavo 25% mažiau naftos,

j 
A

negu ■ ankstyvesniais mėnesiais. Arabijoje, bet ir kaimyninėse 
------- valstybėse, Saudi Arabijos* kara-

— Popiežius pareiškė, kad ne- liūs pageidauja žymiai sustip- 
turtingi braziliečiai turi teisę į tinti Saudi Arabijos gautus ka- 
žemę, Šeimoms maitinti. I ro lėktuvus.

Siuntas į pasienio rajonus.
’ Jau ankščiau buvo skundų, 
kad Kambodijos teritorijoje 
siunčiama pagalbaišeina iš- 
tarptautihių organižačijų, kon
trolės. ir patenka į -okupacinės 
karuiomenės, ■ net ' spekuliantų 
rankas ’. t5 A

Tilo taikiu Amerika vykdo sa
vo ‘ įsipareigojimus — saugoti 
Tailando nepriklausomybę. Pir
madienį. Amerikos karo aviaci
jos transporto lėktuvai pakarto
tinai atvežė į Bangkok© aero
dromą 30 tonų karinės medžia
gos. Tarp atvežtų - ginklų ir 
amunicijos, yray . automatiniai 
šautuvai'ir kulkpsvaidžfaiy. skir
ti’ pasienio zonos. kariuomenei 
atsispirti prieš Wietnamb inva
zija V ’

KACUEJI DEMONSTRAVO 
PRIEŠ POPIEŽIŲ

SALVADORAS, Brazilija. — 
Aštuntą vizito dieną Brazilijoje 
popiežius Jonas Paulius II lankė 
neturtingųjų kvartalą Salvadoro 
mieste. Jam kalbant į žmones, 
susirinkusius mažoje bažnyčioje, 
kairieji demonstrantai prasiver
žė pro apsaugos užtvaras, nu
traukė ruporų laidus ir varžėsi 
į bažnyčią. Popiežiaus apsauga 
jį išvedė pro šonines duris ir 
įvedė į jam skirtą autobusą, ku
ris saugiai išvežė iš demonstra
cijų vietos.

Vėliau popiežius kalbėjo* Bra
zilijos ūkininkams Recife mies-

Jis gyrė arkivyskupą Etom

KALENDORĖLIS

Liepos 9: Veronika, Audak- 
tas, Vida, Bijotė, Sirtautas, Ger-

’ Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:26.

MASKVOS AMBASADAI 
-REIKIA/APSAUGOS

MASKVA, Rusij a.-.— Sovietų 
valdžios laikraščiai praneša, kad 
Sovietų Sąjunga pareikalavusi 
protekcijos Sovietų ambasadai 
Teherane. Irano valdžiai išva
rius į Maskvą Sovietų ambasa
dos pirmąjį sekretorių, Tehera
ne prasidėjo grasinantieji šūka
vimai prieš Sovietų ambasados 
tarnautojus. Sovietų valdžia no
ri, kad prie ambasadas visą lai
ką būtų stipri sargyba, garan
tuojanti saugumą.

Jau dvi dienas prie Sovietų 
ambasados renkasi studijuojan
tis jaunimas, kuris primeta ru
sams Sovietų karo jėgų pasiun
timą j Afganistaną, “šitoks el
gesys gadina gerus santykius 
tarp Sovietų Sąjungos ir islamiš
kos Irano respublikos“, — kar
toja Sovietų spauda ir radijas.

Sovietų spauda reikalauja, 
kad Irano vyriausybė suvaldytų 
tokius elementus nuo piktos pro
pagandos. Iraniečiai nesupranta,

Sovietų valdžia nori iš iranie
čių, nes iki šio meto santykiai 
buvę gėri. K ■

Helder Camarą už jo kovą dėl 
socialinės lygybės, žemės refor
mos ir civilinių teisių. Atkreip
tinas dėmesys, kad pusė Brazi
lijos žemės kai kuriose krašto 
vietose priklauso 4% visų gy
ventojų žemvaldžiams. Popie
žius pareiškė, kad žemės pada
linimas bei jos dirbimo sistema 
neišlaiko žmogaus respekto stan- 
dart^- l.L.įd

^- BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

A PROCLAMATION

Twentyone years ago, by a joint resolution approved July 17, 1959 
y(73 Stat. 212), the, Eighty-Sixth Congress authorized and requested the 
President to proclaim the third week in July as Captive Nations Week.

Throughout our (history we Americans have held the deep con
viction that liberty and independence are among mankind’s inalienable: 
rights. Our ideal has remained that of o’ur founding fathers: govern
ments derive their legitimacy from the consent of the peoples they 
govern. Soviet aggression against Afghanistan is the latest 
minder that this ideal is not universally respected.

Mindful of our heritage and our principles, let us take 
to salute the men and women everywhere who are devoted to 
of liberty and the pursuit of human rights in their native lands.

NOW, THEREFORE, I, JIMMY CARTER, President tff the United 
States of America, do hereby designate the week beginning on July 13, 
1980, as Captive Nations Week.

I invite the people of the United States to observe this week with 
appropriate ceremonies and activities and to reaffirm their dedication 
to the ideals that unite us and inspire others.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this nine
teenth day of May, in the .year of our Lord nineteen hundred and eighty, 
and of the Independence of the United Stales of America the two hun
dred and fourth.

PARYŽIUJE PAVOGĖ 
S3.75 MILIJONO

PARYŽIUS, Prancūzija.— šių 
metų briželio 24 dienos vakarą 
iš Thorp bendrovės seifų buvo 
išvogta $3.75 milijono vertės 
aukso ir auksinių pinigų, bet iki 
šio meto nepavyko vagilitfnusla- 
tyti ir sugauti.

Policija dabar nustatė, kad 
vagilius turėjo būti 24 metų am
žiaus Domininkas Consentino, 
kuris penkerius metus dirbd 
aukso ir vertybių saugojimo 
bendrovėje. Vadovybė jaunu 
Consentino pasitikėjo, nes pen
kerius metus jis ištikimai tar
navo ir nieko nevogė. Jis žinojo, 
kad auksas buvo atvežtas iš 
Pietų Prancūzijos ir padėtas į 
seifus. Jis taip pat žinojo, kad į 
Thorp bendrovės seifus buvot pa
dėtas didokas kiekis kaltų' auk
sinių pinigų. Nustatyta, kad tas

pats Consentino tą vakarą turėjo 
seifų raktus.

Paryžiaus policija žino, kad 
jaunas Consentino odiniais mai
šais aukso lietas plytas ir kaltus 
pinigus du kartu išnešė iš Thorp 
bendrovės seifų, o vėliau su vie
na jauna moterimi dingo. Poli
cija jų iki šio metd nerado. Su 
jais dirbo dar vienas vyras, bet 
ir jo neranda.

ČIKAGA REGRESUOJA
PRINCETON, NJ (AP). — 

Princetono universitetas tyrinė
jo senesnius JAV didmiesčius, ir 
rado, kad jie pastarosios deka
dos laikotarpyje sumažėjo gy
ventojų skaičiumi, nežiūrint iš
leidžiamų sumų miestų atnauji
nimo darbams. Taip pat suma
žėjo tų miestų vidutinis meti
nis uždarbis.

Šiuo atveju Čikaga stovi 18-je

vietoje. . Blogiausioje padėlyje
laikomi 11 miestų: Buffalo, St.Įvitso paruoštą ir didelės daugu- 
Louis, Klevelandas, Ncwarkas,1 mos senatorių pasirašytą laišką. 
Bostonas, Filadelfija, Rocheste-1 kuris pataria prezidentui nepar- 
ris, Detroitas, Cincinnati, Pitts- 
burgas ir Minneapolis.

PUERTORIKIEČIAI TRIUKŠ- 
. MAUJA TEISME

CHICAGO, Ill. — Teisėjas 
James M. Bailey pradėjo nagri
nėti puertorikiečių Mary Rodri- 

bą. Prezidentas pasiekė Detroitą: guez ir Luis Rosa bylą už auto- 
aųksti, kati galėtų išsikalbėti su mobili© pavogimą Evanstone ir 
pramonės ir darbo atstovais. užpuolimą ant> hutomobilių iš- 

Be to, prezidentas nori laiku nuomavimo įstaigos. Mary Rtf- 
patekti į Tokijo, pagerbti kartu! driguez ir Luis Rosa pasiėmė vi
su kitais atvykusiais valstvbiu sus’pinigus, kuriuos rado toje 
atstovais mirusį didelį taikos ‘ir ištaigoje.
demokratijos šalininką Masajoši 
Ohira, o vėliau pasitars su japo
nų vyriausybės ir prekybos 
stovais.

Prezidentas turės kalbėti 
laikinai premjero pareigas 
nančiu Ohiros kabineto nariu [ 
M. Ito. Pakeliuje j Tokijo prezi
dentą pasiekė žinia kad libera
lų demokratų partijos vadu gali 
būti išrinktas Zenko Suzuki. Bet 
jis partijos vadu dar neišrink
tas. Jeigu toks žingsnis ir būtų 
padarytas, tai užims kiek laiko, 
kol jis bus išrinktas ir paskirtas 
premjero pareigoms. Preziden
tas Carteris mielu noru pasitars 
ne tik su Ito, bet ir su Suzuki. 
Japonijon prezidentas važiuoja 
ir svarbiems pasitarimams su 
Kinijos komunistų partijos pir
mininku Hua Guofengu.

Pakeliuje į Tokijo preziden
tas studijuoja senatoriaus Ja-

Mary Rodriguez, nuteista New 
Yorke už namų bombardavimą 
ir vieno žmogaus nužudymą, 
pareiškė, kad ji esanti puerto- 
rikietė kovotoja, norinti Puerto 

| Riko' salos nepriklausomybės. Ji 
nepripažįstanti teisėjo Bailey 
teismo autoriteto ir ji vis kovos 
prieš Amerikos imperializmą...

Kada prokuroras jiems prista
tė skundžiamojo akto kopiją, 
jie abu ją demonstratyviai atme
tė. Paskui pradėjo įžeidžiančiais 
žodžiais pulti teisėją ir teisingu
mo.sistemą. Teisėjas Bailey pa
skyrė po’ 6 mėnesius kalėjimo už 
teismo niekinimą.>

— Airijos premjeras Charles 
J. Haųghey atšaukė iš pareigų 
ambasadorių Sean Donlon ir jį 
paskyrė ambasadorium j Jung
tines Tautas. Ambasadorius S. 
Donldh ragino Amerikos airius 
bei jų organizacijas neremti 
Airių Respublikos Armijos, ko
vojančios prieš Angliją.

duoti Saudi Arabijai priedinių 
modernių įrengimų jos jau už
sakytiems 60 JAV pačių galin
giausių Amerikc's karo lėktuvų. 
Saudi Arabija užsakė pačius 
modemiškiausius karo lėktuvus 
1978 metais ir juos gavo su są
lyga, kad tie lėktuvai bus nau
dojami gynimo, o ne puolimo 
sumetimais. Tie 
nauji įrengimai 
aiškiai paverstų 
kiais.

Pastaruoju metu pasikeitus 
politinei padėčiai ne tik Saudi

Senatoriaus Javits laiškas pri
mena prezidentui, kad jo admi
nistracija prižadėjo parduoti 
Saudi Arabijai naujausius lėk
tuvus tiktai savo teritorijai 
ginti. Senatas patvirtino ir suti
ko parduoti tiktai gynybos lėk
tuvus. Tuo tarpu praeitą mėnesį 
Saudi Arabija pareikalavo žy
miai sustiprinti visus užsakytus 
turinius lėktuvus. Jie nori prie
taisų didesniam gazolino kiekiui 
paimti ir pan.

Ih-ezidento Carterio' administ
racija tariasi su Saudi Arabijos 
valdžios žmonėmis. JAV perka 
iš Saudi Arabijos didelius gazo
lino kiekius. Bet prezidentas ži
no, kad dviejų trečdalių senato
rių pasirašytas laiškas yra įsa
kymas. Prezidentas žino, kaip 
Senatas sugadino pasitarimus su 
turkų atstovais. Jam aišku, kad 
senatorius Javits galės pakenkti 
pasitarimams su Saudi Arabija, 
jeigu nebus atkreiptas reikiamas 
dėmesys į anksčiau nustatytą 
pardavimo sąlygą.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

Nemickas ir jo kritika
iš politikieriaus tapęs kritiku 

Bronius Nemickas kritikuoja lie
tuviams neįprastus kritikuoti 
dalykus — veiksnių atsišaukiu 
mus. Skaitant jo' kritiką, prisi
mena senas anekdotas:

Senovės Graikijoje į išminčių 
kreipėsi jaunuolis ir klausė:

— Įsimylėjau jauną mergai
tę. Patark man: vesti ją, ar ne
vesti?

Išminčius atsakė:
— Ar taip padarysi, ar kitaip 

— vis tiek bus blogai...
Gal p. Nemickas malonėtų 

]>akritikuoti *‘aciszaukimą”, iš
leista Lietuvos bajorų tarybos 
1794 metais:

“Wayna straszna Lietuwoy! 
Pablagaslawija Diewas givvian- 
tojams musu Karalistes, jau 
Krakawas, Warszawa yr Wilnas 
szisti nu Maskolu, jau wisus isz- 
piowė drusi musu žolnierey; jus 
artojey Broley pabaikit tu vvaynu 
drusey, kūrę žalnierey, Bajore y 
yr Mieszczioney pradėjo' adwoz- 
ney. Pamiaskim uwazot ant rož- 
nastis stonu, žmones esma wisi 
ligi, bo wisi ant tos paezios žia
urias giwianam. Ach, dėl Diewa! 
ratawekiemes. Ginkitės žmones 
nuog neprieteli, kurie giwento- 

~ jus į sunki newali trokszt imti.
Žmonis wisi artojey jus Broley 

.musu kuriu su krauyju prakay- 
tu uždirbta žiamia delay Kara

listey duoda žywnasty, imkiely 
macui ns waykelius, duokit 
anims strielbas irąkas, dzidas 
dalgius ir ka tyktay galėt rasty 
ant užmuszinia neprieteliu. Die- 
was yra su jumis Broley mili... 
Del Diewa ginkit yra ratawo'kii 
sawa Tiewiszkie. Konstitucya 
3 dienos Moja jums swabada yr 
walnasty ustanawyja, o neprie-Į 
teley norėja mums iszpleszty,’ 
paredka giara žiamey musų ne

porą tūkstančių dolerių, tai tu
rėsi gerą... Aš atsakiau, kad 
man gero nereikia, tik kad šau
dytų. |

• Iki pasimatymo Michianoj: 
Market Parke tegu pešas, 
O ten kraujo anei lašd, 
Meškerioja ir uogauja, 
O kas nori, tai grybauja 
Ir sveikatą saujom semia, 
Sveiką ateitį sau lemia.

». Don Pilotas

Pasikalbėjimas
Maikio 
su Tėvu

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
ŠIRVOKAS, 228 psl, kaina $2.75, gaunama Naujienose)

APIE MUNŠAINO
IŠRADIMĄ

(Amerikos lietuvių pasaka)
Seniai, labai seniai pekloj bu

vo labai didelis siekas: mažai
’ - .'dirbo, vos tik keli katilai virė

įryleyda/ Ponus genis yr nekab sinajsl> kur-ne-kur buvo matyti 
, Ratawokites dūšia.tus y newala ima.

Broley ! Ginki leys Gaspadorey !... 
Walnaslis yr milas giwenimas 
jums yra waykains jūsų ira pri- 
gatawota. Jau paskutinis ira ter
minas vr cziesas ar muszantis 
giwenty Wieroy Szwentoy su 
walnasty, arba nemuszantis pra- 
polty su musu Karalisty...”

Gandais ateina žinios, kad Ne- 
micko partijos centrinis komite
tas nėra New Yorke, Čikagoje 
ar Klevelande, bet McLean, Va. 
Dėl to’ jis ir į VLIKą nepateko. 
Viename savo laiške jis pasisa
kė, kad esąs Pavergtų Tautų 
Seimo vicepirmininkas. Įdomu, 
kas jį ten rinko ar delegavo?

Ta proga prisimintina Nemic 
ko noras čiulpti syvus iš “tautos 
kamieno”. Kadangi visus syvus 
jau iščiulpė okupantas, tai gal 
jis sutiktų priimti tarbelę džio
vintų baravykų?

Rimas Nerirnavičius

Liuciperius buvo labai nusi
minęs; manė ,kad reiks bankru
tuoti ir peklą visai uždaryti. Bet 
ant galo sumanė sušaukti visus 
velnius ir liepė išduoti raportą: 
kiek katras dūšių pelnė?

Visi velniai šiek tiek pelnė, 
bet artojų velnias nieko! Liuci- 
pierius klausia: “Kiek artojų j 
pelnei ” Artojų velnias sako: 
"N ei vieno”. Po tam Belzabubas 
liepė kitiems velniams plakti ar
tojų velnią tol, pakol sugalv os j Zapusfa, kai jis gyveno 
išradimą, kaip artojus privilioti.! Čikagos Bridgeporte? Kuo tas

(Tęsinys)

• Viena stc’rulė priekaištavo, 
kad maisto kainos yra aukštos. 
Tikrai: jos figūra tai įrodė.

• Motina gyrėsi, kad jos duk
tė buvo susikūrusi visai naują 
savo ypatų, tik užėjęs lietus ją 
nuplovė.

e Modernus ratas: meilė ve
da prie vedybų, vedybos prie 
skyrybų, skyrybos prie naujos 
meilės ir vėl prie vedybų.

e Psichologas tvirtino, kad 
nėra žinoma, ar žmogus gali ap
sieiti l>e melo’, nes iki šiol nie
kas nebandė tai daryti.

@ Kenijos zoologijos sode yra 
tokia pastaba: “Jeigu jūs mėty
site visokias šiukšles krokodi
lams, tai būsite priversti jas 
pasiimti..

• —Ei, jūs mano paveikslą 
pakabinote aukštyn kojom, — 
rėkia dailininkas. —Koks skir
tumas, juk jame nėra jokios žy
mės, kur yra galva ir kur kojos 
— atsikerta kabintųj ai.

• Kad sveikata .būtų tvirta, 
tai dirbk tą, ko nemėgsti, val
gyk tą, ko nemėgsti, gerk tą, kt: 
nemėgsti, — turėsi balansuotų 
užsiėmimą ir, gal būt, ilgiau 
gyvensi.

q Liepos Ketvirtosios švenčių 
metu Chicagoje buvo dideliu 
įvykių — Tautinių šokių šventė. 
Lithuanian Plaza Court Lieti: 
vių diena, banketų, parodų ati 
darymų, politinių kivirčių ir t.t. 
Tiktai mūsų dienraščiu štabd 
prakaituoja. Dr. Z. Danilevičių,' 
su inž. Domu Adomaičiu Michia- 
noje meškerioja, ponia So'fij 
Adomaitienė, buvusi Lietuvo 
operos solistė, prie namų rand 
ūmedėlių, kaip “guzikėlių” iš p< 
nakties pievelėje prisėta. Daili 
ninkas Juozas Mačėnas farmuo 
se uogauja. Buvo ir Don Pilotu, 
atvežęs bent centnerį raudoni 
braškių. Dėkui, buvo skanios 
Nežinau, ką šiuo metu veiki, 
dail. Vikicš as Petravičius, Union 
Pier daleliuose pušynuose įsikū
ręs. Keikės nuvažiuoti, aplanky
ti, ko čia šusti Cbicagos smoge. 
Tik gaila, kad mano kodakas už 
sikirto ir nešauna. Savo laiki 
klausiau a.a. Vaclovą Noreiką 
ką daryti? Jis taip man atsakė 
—Mesk į “garbičių”. Sumokės

Vultnras manė, kad jis yra gražiausias paukštis žvėryne, 
nes prie jo narvo visuomet buvo daug^ žiūrovų. * —

įnamiai, kurių mieste, rodos, ne
buvo. Pirmiausia įsiprašė nėščia 
peliukė ir paperėjo septynias pe
liukes. Iš lauko atėjo svirplys, 
po’ svirplio— tarakonas, po jo, 
nei nesiprašęs, įėjo šimtakojis, 
o musės ir voras įsikūrė tartum 
savam name!

Praėjo mėnuo. Magdalena su
skaičiavo virš tūkstančio įna
mių ir visi tyko maisto — nors 
trupinėlį maisto!

— Ir ką Papusta padarė su 
įnamiais?

— Nieko, Maiki. Tegul gyve
na: juk ir anie bet kurio dievo 
stverti, — jis pasakė: gyvenk ir 

žemaičiui ir tebėra bran-1leisk kitiems gyventi. Matyt, ge- 
gus. Dabar, nors daugelį metų|ros širdies buvo Papustai, 
gyvenęs ir vargęs Bridgeporte, { 
negali užmiršti Kretingos apy-J 

Įlinkių, ūkių ir stabkūlių bei kū-|
^ ^?|dalių. cVienasTstabkūlys liudijo į 

Kadaise Italijos prėmjei asj įen bįįta-stabo. Seni žemai j 
Alcidę de Gasperi buvo pame
tęs puikią auksinę plunksną, 
kurią jam dovanojo preziden
tas Trumanas. Tai sužinoję, 
ištikimieji jo valdininkai išver 
:ė visus rūmus, ieškodami tos 
plunksnos. Ktą dieną premje
ro žmona ją rado išsiblaškusio 
savo vyro švarko kišenėje.
Tas nuotykis davė progos įta

kingam politikui pasakyti:
— laimingi tie valdininkai, 

kad jų bosas ne Stalnas... —
Užklaustas, ką tai reiškia, jis1 

papasakojo tokį atsitikimą:
— Vieną kartą Stalinas kaž

kur nukišo savo pypkę. Visas 
Kremlius buvo iškrėstas nuo 
palėpių iki tamsiųjų rūsių. Se
kančią dieną Stalinas pasišau
kė policijos komisarą ir pa
klausė:

— Ką jūs padarėt dėl mano 
>ypkės?

Iš karto labai nusigandęs, 
paskui patenkintas savo uolu
mu komisaras atsakė:

— Mes suėmėm 
valdininkų.

— Paleiski! juos tuč tuojau, 
nes pypk? radau savo kiše 
nėję.

Komisaras sustingo iš nuste
bimo ir nenorėjo tikėti:

— Negali būti. Visi dvylika 
mimtųjų jau prisipažino pa
vogę pypkę... ir sušaudyti...

* * *
LIGONIO VILTIS

Malki, ar tu atsimeni Niko- 
>as| demą Papustą?
•'1 — Ar tą, Tėve, kurį lenkai

Velniai plakė tol, pakol tas su
galvojo' inunšainą. Kaip tik iš
rado munšainą, tuojau peklon 
pradėjo plaukti dūšių, kad net 
turėjo visus katilus kūrenti ir 
dar naujus įtaisė. Nuo to laiko 
dabar pekloj niekad nėra sieko. 
Salima gauti darbą bile kada.

Papusta pasižymėjo?

save gražią istoriją.
apie

— Nikodemas Papusta pasi
žymėjo ilgesiu tėvynės bei ryžtu 

j darbuotis galfo laukuose. Jis sa- 
j kydavo, kad golfo laukai jį 

. j traukte traukia prie savęs, nes 
jas apdovanojo artojų velnią| ^e jani Kretingos lygu-
'arbės medaliais ir pakėlė jį" 
aukščiausiu peklos viršininku, 
vrisas pragaras turi jo klausyti 

jam garbę atiduoti.

mas ir ten esančių ūkininkų gra
žias sodybas. Gimtasis kraštas

r

TRUMANO D.OVA^A IR 
, ..STALINQ, PYPKĖ
- .y ■- - si

NAUJAS AJATOLA

dvvlika

Gydytojas stovėjo prie 1L 
Įonio ir"‘l’UdjTuH žiurėjo i scr- 
taiilį.:

fakto, kad gc:ai ligos su
imtas, — toiv jis.

— Taip,-^atsakė ligonis.
Ar norėtumei ką 

pamatyti?
— Taip.

nors

ISTORINIS MUZIEJUS
Čia yra Fridricho'Dkfžio, 

o švarkas." “ /
Negali būti. Juo neįsivilk- 

tų net ir. uu-nko ūgio VVras.

čiai pasakoja; kad ten būta ne
baigto stabo, kurį dievas Perkū
nas perskėlęs; Esą koks tai prū
sas norėjęs ..pavaizduoti dievą 
Bor, bet Perkūnas metęs žaibą iv 
anam nuskėlęs veidą. Tokių 
stabkūlių Kretingos apylinkėje 
esama daugiau. Taigi ir Papus
ta. prisiminęs Kretingą, labai il
gisi. (Stabkūlys susideda iš 
dviejų žodžių: stabas ir kūlys —į 
“akmuo”.) »

Reikia pasakyti, kad dievas! 
Perkūnas buvo nekerštingo bū-» 
do, bet teutonų dievo Bor jisai 
nemėgo. Dievas Bor buvo baisiai 
pavydus. Kada žemaičiai įsikūrė 
Pabaltijo krašte ir tas kraštas 
buvo pats gražiausias Europoje, 
dievas Bor užsiundė savo karvę 
Audumblą, kad ta ardydama 
šiaurės ledynus mestų ledus an 
žemaičių žemės. Tai ir įtraukė 
dievą Perkūną į rūstybę. Prasi
dėjo abipusiška nesantaika tarp 
dievų ir tautų. Teutonai norėda 
mi išgarsinti savąjį dievą, kai tik 
rado didelį kūlį, skubino ištašyti 
Bor veidą, o Perkūnas, pamatęs 
stabą, skubino kūlį suskaldyti. 
Tokiu būdu, žemaičių žemėje 
atsirado stabkūliai, kūliai ir kū- 
aliai. Vargšas artojas ne kartą 
nulaužė žagrei noragą, užkliuvęs 
kūlalį. y

Ir Papusta namėgo dievo Bo? 
>et esant kaimynystėje, reikėjo 
toleruoti — sugyventi ,kol atsi
rado proga vykti į Ameriką. Ka 
ilvyko į 1JI idgeponą, jis anarr 
teutono dievui norėjo parody 

bet... nerodė. Mat, die 
zas vis tiek dievas, neveizint kc 
<ios tautos jis bebūtų. ,

Papusta veikiai pritapo pri 
’olfininkų ir pradėjo dirbti gol- 
b laukuose. Idant gyvenimą' 
>ūlų linksmesnis, prisivilioje 
;au draugę žemaitę vardu Mag- 
ialcna. Abu (įįrbdami susitaup 
>inigėlių ir netoli golfo lauk 
lusipii'ko sklypą , žemės’ir pasi 
tatydino namelį-
— A! — džiaugėsi Papustai 

— Dabar turėsiau ramų gyve 
nimą.

Bei gyvenimas nebuvo ramus 
Veikiai j jų namelį ėmė veržtisl

Maža, to, besiriesdami ragai net galvą susuko. 0 to
ji, nedaug benusimanydama, kas leistina ir padoru, vėl 
grąžino į katilų kūrikų būrį.

Visa tai įvyko per baisųjį badmetį. Žemė, kaip sako, 
buvo paliesta baudžiamojo Dievo piršto. Iš pradžių žmo
nės meldėsi, paskui pradėjo keiktis, plėšikauti ir žudyti 
vienas kitą. Nelaimės metu pamatė, kad ne visi vienodai 
kenčkia. Daugelis ir tuomet sočiai, linksmai gyveno ir 
daug ūžė. Velniams prasidėjo tikroji rugiapiūtė. Turėjo 
ir DDūlius darbo. Bet šis per savo palaidumą, nežabotą 
valią daužėsi ten, kur jam visai nereikėjo. Besidaužyda
mas užlėkė į tokią kelmynę, ėmė ir nukniaukė vargšų 
žmonelių paskutinę bandutę. Sugriebęs prarijo.

Nederlingoj pono duotoj kelmynėj gyveno senelis 
ir bobutė. Ši išgramdė, iššluostė visas padugnes, kur bu
vo laikomi miltai; pridėjo pelų ir išsikepė bandutę — pa
skutinį duonos kepalėlį. Būdami labai alkani, padėjo tą 
kepalėlį palangėj, kad greičiau atauštų. Kepalėlis ska
niai garavo šilta rugių rūgštimi ir paskrudusiais ajerais, 
ant kurių buvo pašautas į krosnį. Bet pragare, kol atsi
rado ten Dūlius, bjauriausiu kvapu pasireiškė.

Liuciferis tuojau užuodė ir suriko:
— Kuris čia atnešė tokią smarvę iš 

mės?
Visi velniai tulėjo, nieko nesakė ir nusikaltėlis. Ne

kaltieji ne todėl tylėjo, kad labai vieningi būtų buvę, 
bet kad Dūliaus beršto bijojo. Liuciferis mokėjo ne tik 
valdyti, jis sugebėjo giliau pažvelgti į savo valdomųjų 
vidų. Bematant perskrodė visus velniškomis savo akimis 
ir, pakėlęs koją, parodė į Dūlių:

— Tu padarei?!
Dūlis nebesigynė, viską prisipažino.
— Neikše, tu, niekše! 0 kas paskui?

ze-

1

Kąpasakė
anie du.seniai? . .

— Tebūnie Dievui ant garbės Jo"-valia 
šventa... T " ■ .

— Matai! Apvogei tokius vargšus H’^pądšarM' dar 
taip, kad anie pagarbino Dievą... Daugiau niab nė ko
jos į žemę! Turėsi vėl tupėti čia ir kurstyti senus savo 
katilus, kol aš nepakeisiu šito nutarimo!

Sava bausmę bei pažeminimą Dūlius priėmė5 vy
riškai. Jis toks pat likosi išdiduš: ir miažair šnekuš.Ui Bet 
Petro muštras buvo apląmdęs ir jį: daugiau suartino 
su kitais velniais ir padarė sukalbamesnį.

Muškit skubią telegramą
Iš Amerikos, iš tolo;
Reik pradžiugint Vatikaną
Su naujuoju ajatola.
Juk ir mes vaikai Adomo — _____
Reik, kad kas ir mus užtartų; j moji jėga pajuokom ar nuolatiniam kitų pasipiktinimui 
Ar prie peklos saitu bromų, i ima iškrypsta jg yjgų nusistvėjusiu formų ir normų. 
Ar auksiniu dangaus vartų. . 7 . ,.. , „ . -- J Padaro, kaip sakoma: vienas tik tik nesusipratimas. 
Pagal seną testamentą j Kiek beieškotum žodžių — kriaukutis, kreivūzas, ma- 
Skelbdavo palaimintuoju, jmokas, keverza — vistįek neišreikštum nei tikrosios

JBaukes išvaizdos, nei to jspudzio, kuris susidaro pa-

Baukė buvo toks padaras, kada gyvybinė gamina-

Paskelbė iškart šventuoju...
Reiks nustumt nuo pjedestalo
Kazį, Stasį ar Motiejų
Ir jo vietoj užtupdyti
Naujai keptą fariziejų!

K. Vabalėlis

Kaubojaus pokštas
Laukiniuose vakaruose į ta 

verną įėjo kaubojus ir garsiai 
pasakė:

— Kai aš geriu, tai visi geria.
Kelneris pripylė pirmiausia' 

kaubojui, o paskiau ir visiems 
juvusiems tavernoje. Kaubojus 
.šgėrė saw stiklelį, numetė an! 
stalo sidabrinę monetą ir sakė.

— Kai aš moku, tai visi moka 
* * * .

Geriausia priemonė
— Kaip tu atpratinai savo vy 

•ą nuo gėrimo?
— Labai paprastai. Kiekvieną 

tartą, kai jis išsipagiriodavo’ ai 
am pasakydavau, jog jis girtas 
judamas, man pažadėjo naują 
suknelę arba batus, kuriuos aš 
jau ir nusipirkau, o jam lieka 
ik apmokėti. Nuo to laiko jis 
Jaugiau nebegeria.

♦ ♦ ♦

ŠYKŠTUOLIAI
— Aš pažinojau žmogų, — pa 

>akojo vienas. — kuris, pasida
vęs plunksną, visuomet užkiš 
Javo rašalinę, kad rašalas ne- 
šgaruotų.

— O aš pažinojau tokį, — pa
sakojo' antrasiš, — kuris kas va
karas sustabdydavo savo laik 
rodį kad naktį nediltų.
—Aš gi pažinojau tokį, 

pasakojo trečiasis, — kuris nie
kad neskaitė net paskolinto 
laikraščio, kad nesusi nešiotų 
akiniai.

žvelgus į jį. Jokia karinė uniforma nebūtų tikusi nei jo 
figūrai, nei judesiams — vien tik karikatūra. Geriau
sias pasaulio viršila nebūtų padaręs iš jo tikrojo rikiuo- 
tininko. 0 čia lygino, tampė drauge su kitais.

Na ir kentėjo vargšas. Pabaudos krito ant jo, kaip 
musės į neišplautą pienuotą dubenį. Kiekvienam in
struktoriui rodėsi, kad jis nenori, nesistengia. O'Baukė 
stengėsi, iš paskutiniųjų. Ju daugiau stengėsi,' juo pras
čiau jam išeidavo bei pavykdavo. Žiūrėk, besilygiuoda- 
mas linijoj taip išvers pilvą, taip perkreips pečius, gal
vą, o akys, akys — tiesiog neapsakoma. Pradės žengti 

kojos nepataiko. P o kelių bandymų sugauna koja_
rankos tabalo jasi, kaip žvirblių baidyklės pa

galiai. ... .- JĮJ
(Bus daugiau)

Būsimas kavaleristas.
^3^1
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Redaguoja MILAS ŠILEIKIS

A.a. prof. Adomo Varno mirties metinės
Marija Varnienė ir D. Petrulytė, 
kėliau Petrulytė asistavo kitoje 
Montessori vaikų auklėjimo įstai 
joje. Dabar p. Varnienę globoja 
). Petrutytė ir padeda -draugai.
Kadangi Varnai nebuvo tur

tingi,- tai -ligi šiol nėra nė. pa- 
jiinkla prie velionio kapo, tiktai 
mediniu kryželiu kapas pažy-a 
mėtas. Mūsų visuomenė turėtų' 
įvertinti prof.' Adomo Varno 

šių mėnesių amžiaus. Jis buve ruopelnūs ir prisidėti paminklą ■ 
vienas į iš; Čiurlionio Galerijos, pastatyti. Pradžia jau padaryta: 
Ine., steigėjų, jos krikšto tėvas aukų gauta apie tūkstantį dole

rių, bet toli gražu, dar daug.rei
kės. Yra atidaryta aukų kasa 
Midland Savings bendrovėje,“ 
vad. A. Varnas Memorial Fund.;
Sąskaitos nr. 33131-1. Aukoju-: 
jieji prašomi priduoti kasos ve-j 
lėjams savo vardą ir pavardę. 
Aukotojų vardai bus paskelbti- 
spaudoje. M. š.

į Suėjo, metai, kai mirė mūsų 
meno veteranas prof. dail. Ado 
mas Varnas- Velionis Varna: 
mite 1979 metais' liepos 19 dieną 
Paliko žmoną Marija Varnienė, 
daug draugų bei pažįstamų, 
gerbėjų. Palaidotas Lietuviu 
Tautinėse kapinėse, Justice, UI

A- A prof. Adomas Varnas 
buvo apdovanotas ilgu amžiumi 
O mirė sulaukęs 100 metų ir še-

bųvo. ir Amerikos Lietuvių Dai 
lihinkų Sąjungos garbės pirmi-

•^.Velionis Varnas buvo daili
ninkas, visa širdimi lietuvis pat
riotas. Didžiąją savo gyvenime 
dalį' skyrė lietuvybei, jos kultū- 
ražjrir: tautos gerovei. Bet liki
mas kitaip nulėmė — okupantui- 
įsiveržųs į Lietuvą, turėjo gim- Pagerbtas Vytautas A.a. prof. Adomas Varnas

bįĮtiį .kartu su -tūkstančiais tau
tiečių išvežtas į Sibirą. Velionis 
jau gerai pažino caro režimą ir 
nuo jo .žandarų buvo , nuken
tėjęs. '■ : ? J

-Be daugelio kitų gausybės kū-' 
rimų, Varnas laisvame krašte’ 
sukūrė kapitalini kūrinį — Min
daugo vainikavimą ir daug žy
miųjų žmonių portretų.

Kol dailininkas > dar galėjo 
dirbti ■ prie molberto, stropiai 
prižiūrėjo jo mylimoji “Mariu
kas”, žmona ir . jų šeimds draugė 
Damutė Petrutytė. Prieš keletą 
metų Varnų namuose buvo įkur- Lietuvos vardą. Buvo daug kitų 
tit atsilikusių vaikų Montessori)kalbėtojų bei laiškais sveikinto^}įkaį^žoSim 
mpkykla, kuriai,vadovavo ponia )u. šokėjų grupė pašoko keletą |bai jallnus. ’Matėsi daug mūsa 

_ _  _  _, _ stambiųjų biznierių, profesiona-
j lu ir Beliajaus gerbėju. Pageri 

“RA PRŪCA NATin™« QKATTVTnTAIWC Įbirrią ruošė Lietuvos vyčiai.

u vilu juo j lietuviškų šokių, o pats Belia-
i- _ . _ ,, ,. . jus interpretavo viena ypatingą

Liepos 3 dieną Martinique pritaiWtai muzi-
banketu salėje tavo suruoštas, kaj '
banketas pagerbti ilgametį bale-Į Kai kurfe buve mū.
to stfkeją ir etniniu grupiu šo-;kiniai (dar Bridgeporle) žodžiu 
aejy mokytojOytautą Beliajų,! ishninė. kai rfeš 3(w0 metu 
jo o0 melų veiklos proga. Vaka-;š6k važinėjo j kitas kolonija; 
rui vadovavo Frank Zapolis, tai->šoktk Dabar įe]iajus a 
kmant Behajaus draugams. In-Į Denvm Koloradoje, ir lįidžia 
vokacijų sukalbėjo kun. Cinikas.Įfolklora ŽQrnaią “Viltį- (Hope), 
Generalinė Lietuvos konsule p.ldažnai prisimtodamas ir Uetu. 
Juze Dauzvardiene pasakė gra- ką Hetuviai veikiį -

Ta proga jis dalyvavo ir Lie
tuvių Tatuinių šokių šventėje. 
Po programos buvo šokiai pub- 

, vakaras buvo la-

žią kalbą, įvertindama jubiliato 
nuopelnus garsinant lietuvių ir

ZRA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS \
DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
-k lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo, asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

f?ĄXJJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus J plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytnjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpoTniK

NAU JIENOS
1739 S. HALSTED ST,
CHICAGO, IL 60608

ŠVENČIŲ NUOTAIKOS'
Marquette Parke' Lithuanian 

i Plaza Court, liepos 5 d. buvo su
ruošta Įvairi programa: muzika, 
kioskai, pasimatymai ir ko ten 
nebuvo! Iš ryto prie bažnyčios 
didelio miesto vežimas uždarė 
visą gatvę. Mašinų privažiavo 
tiek, kad nebuvo-vietos joms pa
statyti šalinėse gatvėse. Festiva
lį atidarė Frank Savickas, 15-ojo 
wardo aldermanas Frank Brady 
ir kiti valdžios atstovai. Atsira
do ir televizijos reporteris. Sek
madienį Amfiteatre vyko šeštoji? 
Tautinių šokių šventė.

Lietuvių Tautiniuose Namuo
se buvo kitas parengimas r pa
skaitos. Skaitė Lietuvos konsu
las V. Čekanauskas, dr. K. Bobe-

J. JONAITIS

LAISVINIMO VEIKSNIŲ GRIOVĖJAI
Po karo, naujai lietuvių ban-j tokių partinių likučių sukur- 

gai atsidūrus Amerikoje, jau ra- tiems veiksniams**... (Draugas, 
dome čia gerai* veikiančią, visų' 1980.6.16). žinoma, ir Kvikliui 
patriotinių organizaciją sukurtą- Lietuva neokupuota. (Manau, 
Amerikos Lietuvių Tajtybą —| kad taip buvo parašyta partijos 

iALTą, kuri rūpinosi IJetuvos —* —‘ 
j laisvinimo reikalais. Jos dėka Ir 
J mes atsiradome čia, Ajnerikoje, 
, o ne Sibiro taigose. Taip pat ra- 
Įdome ir. gerai veikiančią šalpos 
organizaciją — BALFą. O lietu-
vių švietimo ir kultūros reika
lams nebuvo vienos': bendros or
ganizacijos; Tąin ilirbui ir buvo 
įsteigta, naujųjų atėivįų pastan-

Keletą metų čia visos trys orga
nizacijos velkė kuo puikiausiai, 
visų lietuvių remiamos. ALTos 
rengiamuose Vasario 16/dienos 
minėjimuose pripildydavome di-į 
džiulę Ąshįand auditoriją ir su-
dėdavome tūkstančius, dolerių paduoda, tokįj'is turi skelbti* 
aukų. ALTos atstovai įvairiau- O Draugo redaktorius b.kv 
šiomis progomis. varstydavo’ 
Amerikos vyriausybės duris su 
(biriausiais .pasiūlyniais, klau
simais ar rezoliučijomis/ 
z Žinoma,-kad tai negalėjo pa
tikti okupantui. Iš :.Ciceroje šu-

I kurto lizdo pradėjo . skleisti 
{bendradarbiavimo su okupantu 
I idėja. ’ Įvairiomis priemonėmis 
1 pakeitus L. B-nės vadovybę, ta 
į VLIKo ir ALTos likvidavimo ak- 

, . Į ei ja gerokai pagyvėjo. Pradėta

lis. Moderatorius — inž. J, Jur
kūnas. Rengėjas — Amerikos 
Lietuviu Tautinė Sąjunga.

M. Š.

•' H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas---------- 1__________________ - _____
Adresas _________________________________________ _

Užsakau Naujienas kaip dovaną sava . kuris

Pavardė ir vardai
Adresas _---------

Spomoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus _ __ dol.
Pavardė ir vardas      ——— —------- ----------- -----------
Adresas —------------------------------------------------------------------

• pin tinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ---------------------------------------------------------
Adresai _------—----------------------------------------------------------

panto skleidžiamas mintis, kati 
laetuva laisva, neokupuota, Išei
vijos lietuviams viešai skelbia 
tik tėvelis jėzuitas Vaišnys. O ne 
viešai okupanto pataikūnai kala 
į galvą mūsų jaunimui. Bet 
b.kv. vra rafinuotas. Jis žino ko
kias mintis reikia skleisti Drau
go skaitytojų tarpe, o kokias nu
tylėti. Jis tik džiaugiasi, kad jo 
idėjų pasekėjai yra tiek stiprūs, 
kati gali suorganizuoti laisvini
mo veiksniams pakaitalą, kum

originale — J.J.) -. >, ' .. ■
Tik palyginkime tuos du 

straipsnius. Ar jie nėra iš tos 
pačios kalvės IšėjęTik J.’ Lukis!11,0 '«***«“»*“» 
partijos paruoštą straipsnį pa-lbus PaJėgus trukdyti jų darbą, 
skelbė tuojau po* VLIKo konfe
rencijos 1979 metais, o Draugo 
redaktorius Kvjklys palaukęs 
pusę metų, pritaikant, kada bu
vo sukurtas politinis vienetas, 
kurio tikslas-.— okupante? taip 
nekenčiamų Lietuvos laisvinimo 
veiksnių griovimas.

Jonas Lukis gyvena okupanto 
nagų spaudžiamas, ką jam lįe 
pia, ką jam duoda okupantas, 
tą jis ir turi daryli. Kokį tekstą

jaunimui ruostf atskirus Vasa
rio Į 6-osios minėjimui ir pasi
pylė raginimai nebeaukoti 
ALTai. 1 - e • .

Bendradarbiauto jų idėja tiek 
išsiplėtė, -lead agentas Vytautas 
Kazakevičius virš trijų mėnesių 
praleido' lankydąmasis mūsų m- 

• telektualų. rezidencijose. Tas jo 
| važinėjimas, lankymas - mūšų 
bendradarbiauto jų -liberalų ne
buvo veltui. Tuojau jų valdo
moje spaudoje pasipylė ilgi ,pro-

jį, tą darbą, dublikuoti ir ruo pa
čiu pažeminti amerikiečiii vy
riausybės akyse.

Tada bus pasiektas senas oku
panto tikslas, kada vietoje- VLI
Ko ir ALTos, pradės pataikūnai 
vieni važinėti Washingtonan. 
Tada, anot Kviklio, prasidėtų 
veikla “Veidu į Lietuvą”. Tada 
jie ten galės laisvai aiškinti 
amerikieėiaiųs, kaip mums Jo
nas Lukis, kad Lietuvą išlaisvi
no rusai, kad dabar Lietuvą val
do patys vietos žmonės. Tada 
okupanto tikslas bus galutinai 
pasiektas. Gal tada ir Draugo 
redaktoriaus Kviklio uždavinys 
išeivijoj bus atliktas.;ir, kaip jis 
rašo, galės prisikrauti savo laga
minus ir linksmas važiuoti pas 
Petronį. Gal ir tą patį darbą 
gaus, kurį dirbo per pirmąją ru
sų okupaciją.

• gy
vena laisvame krašte, tai kas ji 
verčia tą okupanto: taip neken
čiamą VLIKą ir ALTą panašiai 
šmeižti ir niekinti ?. ..

Vilnies redaktorius Jokubka 
buvo blogas’ propagandistas. 
Kokius pranešimus jis gaudavo, 
tokius ištisai ir skelbdavo Vil
nyje. Tokių ‘vedamųjų ateiviai 
neskaitė ir okupanto pastangos 
buvo veltui. Atrodo,, kad, jie ra-, 
do gudresnį talkininką? Jo 
straipsiiiai Drauge, niekinantieji 
VLIKą, yra gražiai apdailinti. 
Todėl ir to dienrąščid skaityto
jai džiaugiasi? ir Vilniaus bosai 
patenkintų kad jų propaganda 
turi tokią plačią dirvą.

Redaktorius b.kv. puikiai ži
no, kad jeigu jis prie savo veda
mųjų pridėtų šūkį “Visų šalių 
proletarai vienykitės 1”, tai net 
davatkėlės pakeltų triukšmą. O 
dabar jo garbinamą konferenci
ją, kuri ruošią laisvinimo veiks
niams laidotuves, laiškais svei
kina net mūsų konsulai. Nežiū
rint, kad neseniai tame dienraš
tyje, to paties redaktoriaus, mū
sų konsulai buvo palyginami su 
kažkokiais turkų eunukais.

Toliau, skelbdamas okupanto 
duotą skelbimą, J. Lukis rašo:

.. Jau 40 metų, kai valdžia 
Lietuvoje priklauso patiems 
žmonėms. Tai' nuo: ko tada ,rei-

-. - . * < J i

kią laisvinti-Lietuvą?- Tiek čia 
minimas yLĮKas,, tiek dar vie
na kliša panaši organizacija no-, 
retų- Lietūvą išlaisvinti nuo pa
čių jos žnrionių;.šitokias oku-

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
Prieš vasaros sezoną okupan

tas , leido aptvarkyti Palangos 
bažnyčios stogą, tvorą ir išdažyti 
viduje. Nuo birželio pradžios 
Palangoje, prie Birutės kalno, 
veikia restoranas “Vaidilutė”. 
Pastatas medinis, vienų ankšto, 
nendriniu žemu stogu su žirge
liais, aplink atviros gražios ve
randos. Padavėjos kai kada bū
na apsirengusios tautiniais dra
bužiais. ,

Tarp Palangos ir šventosios 
— Vanagupėje yra, panašus res
toranas ‘.Guboja”, čia veikia ir 
žemės ūkio darbuotojams poil
sio namai “Linas”, kurie gali 
sutalpinti iki 700 poilsiautojų.

Dauguma vasarotojų iš “pla
čiosios tėvynės”, bet prie maisto 
ilgos eilutės ir kol pavalgai ar 
ką nusiperki, reikia: ilgai pasto
vėti eilėje. S. P.

STIPENDININKIŲ 
PARODA

Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje vyksta trijų lietuvaičių 
meno studenčių darbų paroda. 
Stipendijas 
skyrė Muziejaus Moterų Gudija. - ■

«_l- t> > ••• xr._ kinantys VLIKą ir ALTa.
O kad okupantui' VLIKas ir 

ĄLTa: yra. krislas akyse, matome 
iš. to, kad tuoj po 1979 metų 
VLIKo konferencijos Baltimorė- 
je, okupanto prdpagahdos maši
na paruošė ’ VLIKo niekinimui 
straipsnį. Jį Jdnas Lukis okū- 
puotqj Lietuvoj;'paskelbė' ištisai. 
Viena ičjštrąuka/ ■ taip ■ skamba': 
“... Jukf'šifa .saujelė’ jau labai 
nejaunų žmonių garsiai skelbia
si atstovaujanti nei daugiau,, nei 
mažiau/ o. >isą lįetiirių tautą; Be 

{abfej b&ėš,VLIKo/ pastangos ir 
preterižtjos iš-pintio“‘žvilgsnio at
rodo juokingos,' tačįau;^ria klau
simas, kodėl', organizacija, tu
rinti labai mažą narių skaičių ir 
veikėjų,-praradusi autoritetą net 
tarp didelės buržuazinės-Organi
zacijos, -ris' dar gyva..(Mie
las skaitytojau, kokią -didelę or
ganizaciją Kviklys skaito?)

O. Draugo redaktorius Kviklys 
pusę metų vėliau duoda veda- 
mąj į, kuriame. taip pdrina: 
“.... Daug kur mūsų jaunieji 
skirtingai galvoja. “Sakysime, 
jiems dar nėra aišku, kaip gali 
lietuvių politinei kovai vadovau
ti buvusių Lietuvos politinių 
partijų skurdūs likučiai, kai tos 
partijos jau šėmai nebeveikia ir 
neturi savo šaknų nei Lietuvoje, 
nei išeivijoje, o jaunimas net jų 
vardų nežino. Mūsų jaunieji ne
teikia pasitikėjimo (jis turėjo 
pakeisti žodžius “didelė buržua
zinė organizacija” — J.J.) ir iš

Stipendįją laimėjo Rima Valiu
lytė. Pažymėjimus gavo: Vicfleta 
Maria Dirvoms ir Diane N. Štai-; 
kus. Pažymėtini; Valiulytės dar
bai: nr. . 3 Provincijos žiema, 
nr. 5 Moters, balsas ii’ nr. 6 Žir
gas; Violetos Dirvohis būdingi 
darbai: Brolis, nr. 4, ir Klausi
mas, nr. 10..

Daugiau iš komercinio taško 
žiūrint: Diahe N. Statkus įver
tinti darbai bus šie: Pelytė nr. 1, 
Prosenelis nr. 2, Rožė nr. 3, Mu- 
zikantai nr. 5 ir- Svajonių namai 
nr. 10, akrylis. . M. š.

tys už bendradarbiavima-ir nie

— Popiežius Jonas Paulius II 
patarė Braziluos vyriausybei 
pravesti reformas biednųjų nau
dai, jei nenori vėliau susilaukti 
didesniu? neramumu.

Čiurlionio Galerija, Ine.
Didelių įvykių Vir ilgo savait-

galio Ohicagoje, -atvykę žmonės 
į VI Tautinių šokių šventę iš to
limųjų kraštų lankė Čiurlionio 
Galeriją, Ine. (4038 Archer 
Avė.). Teiravosi lietuvių menu 
ir apsidžiaugė, kad Chicagos 
lietuviai turi merrd-'galeriją. Sve
čių buvo iš Kanados, net Calga
ry; Worcester, Bostono, Mass.; 
Rochester, N.Y., Los Angeles 
ir t. t. m ?

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71at St, Chicago, UL

• RūfESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • TANNH MAT SAL
DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S„ Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų nukopi

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių poetin
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina 11-56. 

Knygos bui Išsiųsto*, jei 61.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokia adresu:

wpoflTAtrr news for

BACKACHE SUFFERERS!
MWEimiM* Tibltls »r« 

50% stronger than Doan's. 
Betai you take Doan's PiRs for 

ntscufaf backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets ye 50% stronger 
than Doan'S. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to rehevt backache.

lb reduce pain, soothe Wtammation 
sd HM/sdes loosen-you can move more 
treefy n rrwnutes' There’s no stronger 
backache medcation you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take onty as directed.

No. 79 
---  -.'j:- ■■ J

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus,- taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik §3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• 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. /

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

• KA 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 ?6.

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
I IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.
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turėjęs kantrybės pasižiūrėti, kai susikaupęs jauni
mas karštą dieną 14,000 minioje tris valandas pra
kaitavo? Ar buvo salėje keli žmonės, kuriems rūpėjo 
pasikeisti mintimis su keliais šokėjais ir Šokėjomis ir 
patirti, kas juos veikė taip toli skristi ir parodyti vi
siems, ką lietuviai gali padaryti? Nei anglų, nei lietu
viškoje spaudoje dar nematėme tokio klausimo ir nema-

As of January 1,1980 
Subscription Ratas:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
six months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

pusei metą —___________  $22.00
trims mėnesiam* ________ $15.00
vienam mėnesiui _ - $ 4-00

Kanadoje:
metams - ______ $45.00
pusei metų -___________$24.00
vienam mėnesiui - $ 500

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose: 
metams_______
pusei metų_____
trims mėnesiam? 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams - ~

Užsieniuose: 
mestam a .. 
pusei metų

tėme jaunimo atsakymo.
Lietuviai turi žinoti, kad Chicagon buvo suvažia

vęs pats drąsiausias ir didžiausių pasįjyžimų turįs jau
nimas. Šokių šventės priešakyje stovintieji privalo ži
noti, kad šokių šventę ne jie vieni organizavo, šokių 
šventę organizavo visi lietuviai. Nėra nė vieno vaiko, 
kuris būtų norėjęs šokių šventei pakenkti šokių šven-

$48.00 |tė yra visų lietuvių šventė. . .
$26.00 j

$45.00
$24.00
$12.00

$40.00
4 ■s

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartų sa užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdipn, išskyras sekmadienius, 
orio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

Smarkiai šokom, bet dėmesio 
neatkreipėm

Jeigu bent dalis lietuvių būtų pasiryžę pakenkti 
šventei, tai ji nebūtų išėjusi tokia didėlė ir tokia graži. 
Visi lietuviai norėjo, kad ta šventė būtų gausesnė, ir 
kad lietuviškas jaunmas galėtų pasirodyti visoms tau
toms, kad lietuviai sužavi ir kitų, tautų jaunimą. Mes 
žinom, kad lenkai, vokiečiai ir net amerikiečiai norėtų 
būti toki, kuriais yra lietuvių jaunimas. Visa tai labai 
gražu, bet mes norėjome, kad į šokantį lietuvišką jau
nimą dėmesį būtų atkreipę įtakingesni amerikiečiai. 
Gaila, kad to nepasiekėm.

Seni amerikiečiai, organizuodami pirmąją' Lietu
vių Šokių šventę, padarė daugiau, negu praeito sek
madienio šventės organizatoriai. Buvo mažiau organi-

SV1LONK

KELETAS PASTABŲ DĖL KUNIGO 
JURGIO ŠARAUSKO PASKAITŲ

(Tęsinys)

Turime pripažinti, kad praeitą sekmadienį Chica- 
goje buvo suorganizuota pati didžiausioji Amerikos lie
tuvių šokių šventė. Didelės buvo šokančių grupės, šokė
jai suvažiavo veik iš visų lietuvių kolonijų. Buvo šoke-, 
jų iš Pietų Amerikos, ir net iš Australijos.

Tvirtinti, kad lietuviškas jaunimas, kad ir nekalbė
damas lietuviškai, nesidomi lietuviškais šokiais, nenori 
parodyti kitiems lietuviškos kultūros, tai būtų netiesą. 
Mūsų nuomone, lietuviškas jaunimas nesigaili energi- 
jos,.laiko pinigų'kelionėms ir drąsos leistis į nežinomą 
kraštą, kad visam pasauliui parodyti, jog ir jiems rūpi 
Lietuvos reikalai. Jiems rūpi lietuviško šokio puoselėji
mas, bet turime pripažinti, kad tam jaunimui rūpi ir- 
Lietuvos laisvės reikalai. Jeigu nuo jaunimo šokio pri
klausytų, tai jauni vyrai ir moterys, ne tik gražiai di
džioje salėje pašokdami, bet jie taip patrapsėtų, kad iš
didžiausios sienos braškėtų.

Jaunimas dar daugiau padarytų, jei tiktai žinotų, 
ką jis gali padalyti. - Jis mokinosi ir daug žino,-; bet 
jam reikia ir daugiau murdyti, kad jis pažintų, ką lie
tuviai kovotojai šimtmečio pradžioje darė, ką jie dabar 
daro ir kas reikia padaryti. Jaunimas tūkstančius my
lių važiuoja ne patrepsėti milžiniškoj salėj. Jis nori at
kreipti visų pasaulio galiūnų dėmesį į tai, kad Lietuva 
Sovietų pavergta, kad Sovietai išnaudoja gimtinio 
krašto gyventojus aršiau, negu rusų caras.

Jaunimas taip pat amerikiečiams ir kitiems -laisvo
jo pasaulio valdovams nori pasakyti, kad,mes netuščia- 
viduriai, galime šokti be Bacho ir be degtinės, kad 
mums nereikalingi naktiniai klubai, kad nedeginam 
mokslo centrų ir negriauname šių laikų kultūros pa
minklų; mes galime pašokti, kaip šoko grakščiausios 
graikų šokėjos, bet mes norime, kad būtų atkreiptas 
dėmesys į mūsų tautos, mūsų brolių ir seserų skausmą; 
mes"norime, kad Ynus pažintumėte ir mus suprastume-, 
te. Mes norime, kad atkeriptumėte į mus dėmesį ir mus 
skaitytumėte pavyzdžiu, kad mums padėtumėte.

Svarbiausia, ar buvo atkreiptas į Chicagon suva
žiavusius šokėjus reikalingas dėinesys? Ar buvo Čhi- 
cagoje Amerikos ir kitų kraštų specialistai, kurie būtų

zatorių, buvo žymiai mažiau žokėjų, bet įtakingų Ame
rikos pareigūnų susidomėjimas buvo didesnis, negu pa
skutinės šokių šventės metu. Apie antrąją šokių šven
tę nekalbėsime, nes josios priešakiu buvo atsistojęs aro- 
gantas, norėjęs savo valią primesni, bet ne lietuvius 
dideliam pasirodymui suorganizuoti.

Bet visi atsimename, kad trečia ir ketvirtoji šokių 
šventė visai' kitaip buvo suorganizuotos. Visi atsimena
me, kad į ketvirtąją' šokių šventę Dr. L. Kiaučeliūnas 
net prezidentienę buvo įtikinęs, kad reikia atvykti į 
Chicagą ir pasižiūrėti J lietuvių šokių šventę. Pats pre
zidentas Fordas, jeigu būtų turėjęs daugiau laikė, bū
tų atsilankęs, bet jis negalėjo. Jis pasiuntė mylimą sa
vo žmoną, kuri apie šokius turėjo daugiau nuovokos, 
nes ji pati savo laiku šokusi. J'

Ne tik jaunimas, bet ir vyresnieji-'buvo patenkinti,

Jis pareiškė taip pat nusivyli
mą, kad didžiosios lietuvių ko
lonijos JAV-se, ar net Australi
joje jį kviečia skaityti paskai
tas apie Amerikos taptautinę 
politiką, apie Helsinkio ir Madri
do konferencijas, net pagvilden
ti įvairias lietuviškas problemas, 
bet jo niekas nekviečia pravesti 
rekolekcijų, pakalbėti apie dva
sinius reikalus. Įdomų, apie ko
kius dvasinius reikalus jis kalbė
jo Clevęlande ateitininkams?; Jei 
tokias' mintis -jis' paskleistų re
kolekcijų pamoksluose, tai ap
saugok Viešpatie! Juk jis ten 
paskleidė ne : 
ną, o kontraversines liberalų 

. mintis. Ką jis ten kalbėjo apie 
kad į lietuvių šokių šventę atvyko pati prezidentienė. Vatikaną, apie popiežystę ir kit.-

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
(Tęsinys)

įvykiai Verandoj ė
— Ponia, mes išgersime bruderšalftą! Pra

šau ! Aš jus labai prašau! Jūs negalit man atsa
kyti... Taip... Už jūsų laimę, už jūsų. ., už 
jūs visą...

Jie sukeitė rankas, Vienu metu abu išgėrė 
degtiYię ir Kojęliūnas ją jau Yiieko nelaukdamas 
pabučiavo.

Kada, Inkštiratienė po to pakėlė akis, ji pa
matė, kad tos aštrios adatos—visų moterų žvilg
sniai buvo atstatytos tiesiai į ja. Net vfsbs buVr 
aptilusios. Dabar tylėjo ir toji, kuri pasakoje 
apie savo ligas, ir toji, kuri besiklausydama vįę-, 
nu kitu žodeliu pritardavo. Nors Inkštiraitienė 
iš anksto buvo nusistačius bekreipti dėmesio į 
šios aplinkos nuomones, bet tų adatų suremta iŠ 
Visų pusių, nejaukiai susigūžė, tarytum kas jos 
metrikus būtų viešai paskaitęs.

— Ak, koks jūs užpulti vargšę moterį !— ąp- 
simern 'įkalta. — Aš ir neapsižiūtėjau, — nu
sijuokė j>ag; ;:“u ji, nors ir varžėsi dėl tų nepati
kimų žvilgsnių Paskui ji pradūrė: “pas -mus Kau- 
ne,tai... paprastas dalykas...

tai ją klauso. B pamokslai 
nėra fantastinių sensacijų bei 
anekdotų, sakymas. Pamokslinin
kas nėra cirko klounas,' kuris 
klausytojus juokintų.

Kristus^ skelbdamas Evange
liją, ją dėstė ae sensacijomis ir 
anekdotais. Kartais jo pamokslų 
žodžiai buvo “kieti”, klausytojai 
net nepasitenkinimą rudė. Ma
nau, kad rimti dalykai perduo
dami su dideliu rimtumu. Taip 
ir teologijos mokslas turi būti 
Išdėstomas visu rimtumu. Jei 
Jurgiui šarauskui atrodo, kad 
kiti kunigai nuobodžiai sako pa
mokslus, tai kam jis paliko sa
kyklą, nuėjo į valstybinę įstai- j 
gą ? Ar nebūtų prasmingiau/ 
kaip kunigui, pasirinkti sakyklą 
bažnyčioje? Tą tarnybą, kurią 
jis ten atlieka, galėtų atlikti ir į 
lietuvis pasaulietis. Tokių gabių i 
jaunuolių lietuviškoji išeivija tu
ri nemažai. ■ •

Nežinau, kodėl jam užkliuvo 
senesnio amžiaus kunigai, būk - 
jie esą kliūtis jaunimui lanky
tis bažnyčioje. Nė viena profe
sija nenuvertina žilos galvos ir 
nelaiko jos- mažiau išmintinges
ne, negu nežila. Bažnyčios, isto
rijoje yra daug didesnis skaičius 
nusipelniusių žilagalvių kunigų, 
negu jaunuolių. Sunku tikėti, 
kad senesnio' amžiaus kunigas 
atbaidytų jaunimą nuo bažny- 
čios. Bet tokią užuominą jis tai
kė ne tik senesnio amžiaus ku- . 
nigams, ateitininkų kongrese ją 
taikė ir pačiam popiežiui, kuris, - 
sulaukęs senesnio amžiaus, tu- -' 
retų atsistatydinti.
1 . e- . ■ 4

Jo nuomone, jaunimo bažny- -. 
čion netraukia giedamos “senos'’ ė 
giesmės. ;Tdks pareiškimas dau
giau tiktiį laiįpaščio juokų skj-/ ’ 
riun, Abėt 'nė > kalbėti ateitinin-g* 
kams. Jei jau jis kalba apie se-^ 
numą, tai ir pati Evangelija yra : 
dar senesnė. Taigi, pagal jo gal- . ' 
vojimą išeitų, kad reiktų ir jos 
išsižadėti. Bet kas liečia’“senas” 
giesmes, tai, deja, dar. iki šiol 
nėra!giinęstoks-genijusJ— korr> 
pozitorius ar _ giesmių kūrėjas^ 
kuris aplenktų grožį senųjų 
geismių ir kurios taip pakeltų- 
žmogaus dvasią. Juk jau buvo^f 
bandonia jaunimą sužavėti baž
nyčioje gitaromis, balalaikomis, 
deja, jis neilgai žavėjosi. Tai 
kam kalbėti paskaitoje tokiuSį 
niekus? Tai rodo tik menką pa
skaitininko’ nušivokimą apie bažĄ 
nyfmio meno grožį.

Jei jau kalbama apie iauni-. 
mo nėjimą bažnyčion^ tai kun. . 
Jurgis Šarauskas turėtų į šią* 
problemą giliau pažvelgti ir ja 
is esmės panagrinėti, paieškot’ 
rimtesnių priežasčių, kadangi 
tos priežastys nėra - seni kunigai, 
pamokslai, “senos” giesmės, o 
visai kitos, kurias paskaftinin- i 
kas turėtų žinoti ir pateikti būdų 
bei priemonių, kaip tas Driežas- • 
tis nugalėti.

(Pabaiga)

statė, kad lietuviai nukatalikėjo. 
Jei tai tiesa, tada peršasi klau
simas, ko Jurgis šarauskas- ten 
sėdi? Ar nebūtų daug reikalin- 
giau, kad, užuot taip kalbėjęs, 
jis, baigęs kunigų seminariją, 
pasirinko ne lietuvių parapiją, 
bet grynai amerikiečių. Reiktų 
jo paklausti, ar fik lietuviai yra 
praradę katalikiškumą ir ar tai 
tiesa ? Man rodos, kad tokių pa
vienių daugiau af'mažiau faktų 
•yra ne tik pas lietuvius, bet ir 
pas kitas tautybes, kur pasitai
ko žmonių, nelankančių bažny- 

__  čios, bei bažnyčių nestato. Ko-- 
Bažnyčios doktri- j dėl toks priekaištas tik lietu

vi ams? :
Nežinau kaip reiktų tokį jo 

samprotavimą įvertinti, kad.nę- 

kalba, kodėl jis neina bažnyčion. 
Ogi dėl: td;:kaff bažnyčiose pa-

Trumpa josios kalba jaunimo buvo kartojama. O po- Matyt, kunigai dar neužmiršo va jo žiniomis jaunimas taip 
nios Fordienės fotografijos, su lietuviais nutrauktos -io tokili Pareikštll minčiU apie kag>a, kodėl.jis neina bažnyčion, 
šnkiu RVPnfA-iA Bažnyčios atsinaujinimą.'O be Ogr dek to; M bažnyčiose pa-'

to, visai neaišku, kodėl kun. Jur mokslai nuobodūs, kunigai seni, 
gio šarausko nėra Chicagos ar- choras gieda vis tas pačias gies- 
kivyskupijos kunigų sąraše? Sa-j mes. Man rodosi kad tie jau- 
koma, kad jis neatsiklausęs kar
dinolo ir jo neprašęs leidimo iš
vyko Washingtonan. Jei tai tie
sa, aišku, kad kunigams tokį ku
nigą kviesti nepatogu, kuris sa
vo viršininlpii neparodo reikia
mos drausmės bei paklusnumo. 
Be to, o toks pasitraukimas ne

šokių šventėje, per stebuklą patekusios, į Kauno Šan
čius, nustebino net lietuvius komunistus, kaip Ameri
kon patekęs tremtinys galėjo būti Baltuose Rūmuose, 
o vėliau šokių šventėje būti nutrauktas kartu su galin
giausios valstybės prezidento žmona, tuo tarpu Lietu
voje net ir partinis jaunuolis negali prieiti prie 
Brežnevo.

Ketvirton šokių šventėn atvažiavo pati preziden
tienė, tai kodėl dabar nei prezidentas, -nei prezidentie
nė net laiško neparašė? Šiandien, kad lietuviams ga
lingųjų Amerikos politikų dėmesys labiau reikalingas padarė garbės ir .lietuviams, o 
Lietuvos bylai spręsti, o šokių šventės organizatoriai 
nepajėgė net prezidento ar valstybės sekretoriaus svei
kinimo gauti. Nemanome, kad ponai Kutkus su Talan- 
džiu nebūtų jų prašę, bet -atsakymo jie negavo.

ketvirtosios šokių šventėn Dr. Kriaučeliūnas vis 
dėlto mokėjo visus lietuvius į talką Įtraukti, 
net patį Dr. Kriaučeliūno pavardę užmiršo, 
šventės organizatorių pavardes. Nejaugi Kutkus ma

no, kad Baltieji Rūmai nežino, kuriems" galams jie skal
do lietuvius ir gali primesti visiems sayo valią?

nikliai, kurie neina, jie ir nesi- 
teisina. O jei teisinasi, tai kun. 
Jurgio šarausko lūpomis. Todėl 
manau, kad bus naudinga jo su
minėtas priežastis iš esmės pa
nagrinėti.

Pirmiausia, kas liečia pamoksr 
lūs. Tiesa, kad yra mažiau iškal
bingų pamokslininkų. Bet iš vi
so reikia žinoti, kas yra pa
mokslas? Pats žodis pasako, 
kad tai yra pamokymas tikėjimo 
tiesų bei moralės reikalavimų. 
Bet kalbant apie mokymą, tai 
ar visi mokytojai yra taip iškal
bingi, kad savo klausytojus gali 
sužavėti? Ar sakysim, visi uni- 

.... _ versiteto profesoriai taip iškal-
net 7-ajame aukšte, ten atlikda- bingi ir taip patraukliai dėsto, 
mas departamento viršininko kad studentai išsižioję klauso? 
pagelbininko patarnavimą, nu- Man rodos, ne! O vis tik studen-

ypač lietuviams kunigams.
Bet jo buvo dar keistesnis pa

reiškimas Filadelfijos ateitinin
kams: būk nė viena etninė gru
pė nėra praradusi ūek katalikiš- 

1 kūmo, kiek lietuviai. Sakyčiau, 
O Kutkus1 tai grubus lietuvių įžeidimas, 
kai skaitė1 Ar gi ne keista> kad jis, sėdėda- 

. mas Valstybės departamente,

Tada visos moterys jau jau šyptelėjo, paro
dydamos, kaip jos menkai vertina šį aiškinimą. 
Pirmoji Šyptelėjo išdidi Baliūnavičienė. Paskui 
ją Į viena Į kitą pasižiūrėjusios nusišypsojo pa
eiliui ir visos kitos.

0 tuo tarpu Inkštiraitis ramiai sau galbėjo 
su Baliūhavičiūm. Pats sau vienas pagalvojęs: 
“Matai, dabar tai tu jau kalbi su manim, kai ži- 
nąi, kad aš tave su visa tavo fanaberija lengvai 
nupirkčia, o kodėl pirma didelį viršininką vai
dinai ir nė pasisveikinti nenorėjai”.Jie dabar kal
bėjo apie tai, kaip čia visame krašte pristatjrti 
tokių namų, kaip užsienyje, raudonais stogais, 
stiklinėmis durimis, sienomis iš plytų, gražių, ir 
pątogių namų pristatyti visame krašte.

— bįą? — abejojančiu žvilgsniu Inkštiraitis 
permetė visus, pajutęs, kad Čia kažkas įvyko, ko 
jis, kalba užimtas, nepastebėjo. ' Tik jis pamatė 
moterų veiduose kažin kokį šešėlį nelauktai pra- 
slįnkųsį, sakytum kokia staigi kregždė pro jas vi
sas skrisdama palietė jas savo lengvuoju sparnu. 
Ipkštiraitis visai nurimo, kai išgirdo, kad jo žmo
na, garsiai nusikvatojo. 0 ji juokėsi, norėdama 
parodyti, kad tas nustebimas mažiausios reikš
mės neturi. Ta pač’a proga ji savo padrąsinti 
norėjo.

Kojęliūnas, gali sakyti, išsijuokė. Jis dabar 
niūniavo jai prie pat ausies pačius saldžiausius

tango ir graibė ranką, bučiudamas ją ilgai — 
ilgai, išlaikytai, šiuosyk jau kitaip nepasakysi— 
tirpinamai!

Monika, vargšė, ji taip nereikalinga čia jau
tėsi, prie to savo stalo. Visi buvo užimti kalbo
mis tarpusavyje, gal vienintelis, tas prastas 
žmogelis rangovas Inkštiraitis, kai apeidamas 
stalą greta jo atsidūrė, kaimiškai paprastai jai 
pasakė: ;

— Mums malonu dabar prie šio stalo sėdėti. 
Ir niekas nepagalvoji, kiek daug rūpesčio jūs 
čia įdėjote . ..

* ♦ *

Kojeliūną tas pradinis pasisekimas jau iš
vedė iš lygsvaros. Jis kalbėjo už visus garsiau ir, 
visus apvoždamas savo balsu, pasiūlė:

— Prakalbą! Kas pasakys prakalbą? Jei 
niekas nesako, tai aš galiu. Ponios! Ponai! Ką aš 
nasakysiu čia atėjęs? — Ve-rand-da! Taip! Pui
ki veranda. Pamanykit, ką ji mums visiems rei
škia? Ir aš į ją kreipdamasis išdrįstu pasakyti: 
Tamsta veranda!... Jei namai neturėtų varandos, 
į ką jie būtų panašūs? Ponios, atsiprašau, J šu
niuką be uodegoą. . Na, gal via palyginamas velnio 
vertas, bet ką padarysi, jau taip man išėjo. Ne! 
be jokių juokų! Jei veranda, tai šeimininkas, sa
vininkas, vadinas, jau turi skonį, turi fantaziją, 
idėjas, ponios, ir ponai, turi! Jam jau nepakan

ka, kaip, kaip čia pasakius, na?... minimumo ... 
Minimmmummo, — dideliu vargu ištarė šį žodį 
jau nemažai degtinės ragavęs liežuvis. — Veran
da, ponai, mus priima. Ji paguodžia keleivį, ji 
leidžia pailsėti jos glėbyje, — čižf reikšmingai 
žvilgterėjo į Inkštiraitienę.

Tutulas ne juoakis įerzintąs jau kelis kartus 
bėgino Kojeliūno kalbos sriautą sulaikyti. Bet 
šis skubiai malė dairydamasis į visas puses ir 
ieškodamas visur pritarimo tokiais klausimais:

— Ar aš tiesą sakau? Juk nemeluoju? '
Dabar jau visi, tik vieną Kojeliūną atmetus, 

jautė, kaip nepatogi ši jo kalba.
Tutulas juokais norėjo jį sulaikyti:
— Kojėliūnai, mums jau išaiškinai visą rei

kalą, Pakaks.
— Ne, brangusis, — nors jie nebuvo lig šiol 

tokie brangūs vienas kitam, — leisk pabaigti. Aš 
noriu pasakyti, jei jati tu turi verandą, jau tu 
pasiekei tam tikro visuomeninės laipsnio-! Taip, 
ponai: tu jau ne bet kas! Tu jau verandos sa
vininkas!

. —• Kojęliūnąi, liaukis, — šūktelėjo Tutulas.
(Ruę dau'iiMi)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI -
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Biblijoje patsai Sutvertojas yra patiekęs savo žmonėms savtf 
planą arba braižinį, parodantį kelią į pasaulio ramybę. Jo žodis 
kuo aiškiausiai sako, kad Jėzus yra visų Dievo patvarkymų Vy
kintojas ir žmonių Laimintojas. Angelų giesmė naktyje, kurioje 
Jėzus gimė, patvirtina šį faktą, nes jie skelbė, kad jis bus pa
saulio Išganytojas, ir Tas, per kurį geroji Dievo' valia bus ap
reikšta dabar mirštančiai žmonijai. Tuokart angelai taip pat pra
našavo, kad per Jėzų bus įvykinta ramybė visoje žemėje.

O kas gi yra Jėzus ir kuo jis atsižymėjęs? Kodėl mes tikime 
ir tvirtiname, kad jis atitinka visam, kas reikalaujama iš to, kuris 
galės pasekmingai įsteigti ramybę ištvirkusiame šių dienų pa
saulyje? Nežinome kito geresnio būdo atsakymui į šitus klau
simus, kaip ištirti kai kurias iš daugelio pranašysčių ir Dievo 
žodžio* pažadų, kalbaniėų apie Jėzų ir apie jo sugebėjimą įvykinti 

' visus Dievo Tėvo nutarimus. Tai darydami mes patirsime, kad 
pats Dievo planas, liečiąs Jėzų, paaiškės ir pasirodys garbingas 
ir sandermingas.

iV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Mnzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 
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KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS 
MOKINIŲ MINTYS

aAUURUA IR MOTIRŲ LIGOS 
GIMBKOLOGINi CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildina) ToL LU 5-644S 
HriilXUL ligonius pagal yiigitariTn^

..KAZE BRAZOŽIONYTt

Progr*m*t v«de|a

(Tęsinys)

DR. PAUL V. DARGIS, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

WuMmttr Community klinikos 
Medicinos rektorius

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

Visot laidos iš W0PA rtotiet, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WT1S sroves 1110—AM banx*.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60621

Telef. 778-5374
ta

M 3-5393

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Stroet 
Valandos df?turima

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2613 W. H SL TaL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

“contact lenses”'
VaL asai susitariau. Uždaryta

ir

RADIJO {RIMOS VALANDOS
. Vises pref rames 0: WORA 

l49t.BL A.''M. ' ;

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR" 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Vedė)a Aldona Daukus
T«lr*4 Hfcnlock 4-S413

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

NERADO UŽUOJAUTOS

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI |R CHIRURGAS 

tundra praktika, spec. MOTIRŲ life-
Ofisas Wt WIST 5W FrlfllT

— Žinai, aš ištisas, naktis 
negaliu užmigti. Ištisas valan
das vartausi nuo vieno šono 
ant kito.

— Na, jei taip daryčiau, ir 
aš neužmigčiau.

— Prez. Carteris, po pasikal
bėjimų su automobilių industri- 

. jos įgaliotiniais, pažadėjo imtis 
ir penkt. 2-4 ir S-S t*L vak. totadi* 1 priemonių padėti šiai pramonės 
nlala 3-4 v*L popiet ir Hta

OFISO VALu pinu antnuk, treČiac

šakai.

Persikėlęs į miško praeitį, po
etas 'savo įspūdžiais atkuria bu
vusią šilelio didybę ir grožį.

Miškan būdavo eini — tai net 
akį veria,

Va, taip linksmina dūšią, užu 
širdies tveria,

Kad net širdžiai apsalus, ne 
kartą dūmojai,

Ar mišk© aš čia stoviu, ar 
danguj, ar rojuj.

Poetas apie miško grožį prade
da pasakoti nuo samanų, palaips 
niui vaizduodamas grybus, krū
mus, įvairius medžius, miško 
kvapus. Šį stambų uoslinių ir op 
tinių įspūdžių vaizdą poetas bai
gia miško garsais, iš kurių su
sidaro gyvas miško koncertas: .

Vis kitokie balseliai, vis kito
kios bylos: i i'

Dagiliai, pečelandos, strazde
liai, čižylos,

Kėkštai, šarkos ir kitos vis 
saviškai gieda.

Toj juokias, toj vaitoja, i toj 
niekus kliedą.

Nemažiau spalvingai vaizduo- 
tama ir miško augmenija. Taip 
oa+ su ypatingu-jautrumu Ba
ranauskas išreiškia nakties tylą 

miške:
Lanas ar žiedelis ant šakelių 

kraunas;.
Girdėti,--kaip šakomis šnabž

da medžių kalba šventa,
Kaip. žvaigždelės plevena, 

ga>li rasa krenta.
Nuo begalinės tylos ligi triukš 

-m ingo miško gyvūnijos atbudi
mo A. Baranauskas yra atkū
ręs daugybę vaizdų, vaizdelių: 
Poetas yra nepaprastai pasta
bus: jis girdi įvairiausius miško 
garsus: pastebi kiekvieną žolelę, 
krūmą ir medį, visus juos var
dais išvardija, juos “tik miške

augę, žmonės tepažįsta”. A. Ba
ranauskui miškas pilnas lauki
nių gėlių, medžių ir krūmų kva 
po. Ir tiek daug įvairių vaizdų, 
garsų ir kvapų kartu susilieja, 
kad sunku juos visus beatskir
ti. Visas šilelis kvepia ir gieda 
Aukščiausiojo garbei:

Ir. taip visa sumyšta, vėjeliu 
praskysta,

Kad nė nosis šių kvapų visų 
nepažįsta;

Tik tartum giria, pieva ir lau
kas sustarę,

Iš brangiausių kvepalų mišinį 
padarę, ' - ‘

Dievo .garbei tik rūko, taip 
ramiai, taip meiliai,

Lyg? kad’- 'smuikuoją, juokias, 
?giėd£,‘-’.verkia, gailiai.

. R'ka Stv.kaite, VIII A kl.
■ '■'i . iĮį'i-

Vysk- Antanas Baranauskas 
parašė “Anykščių šilelį” 1858-59 
m.; o pirmą kartą išspausdintas- 
buvo 1860-61 m. Šis kūrinys pa
rodo gilią meilę, kurią lietuviai 
jautė gamtai ir kokią įtaką gam
ta turėjo jų gyvenime. Poema 
parašyta aukštaičių tarme, nau
dojant silabiifį ritmą ir savo tūr 
tingumu išsiskiria iš visų kitų 
literatūrinių kurinių, parašytų 
tame laikotarpyje. Baranauskas 
naudoja vaizdą ne tik aprašy
me, bet taip pat balsų ir kitų 
garsų perdavime skaitytojui.

Turėdamas labai didelį žody
ną, poetas lengvai perdavė skai
tytojui gamtos jausmus ir triukš 
mą. Galima matyti įvairius gy
vulėlius ir giradėti medžių lapus 
šlamant vėjuje. Perskaičius poe
mą yra lengva suprasti, kodėl 
lietuviams ir visiems žmonžms 
patinka būti gamtoje. Vysk. Ba
ranauskas neapsiribojo vien tik

P ŠILEIKIS, 0. P.
OKTHOPm)A>PSOTEZlSTz 
Aparatai - Protezai. Med. te> 
dažaL Speciali papaiba 
(Arch Supports) ir t t

/ak: B—4 Ir S—8. Mtadiemala 9— <
2R>0 W*xf Mrd St, CUeaft. VL 

TeM.; PRaapecf 6-SM4

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200
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ŽEMA KAINA 
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M įvairiu 
ANTANAS VILIMAS
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Medication Education

Medicines Work Best With Patient Know-How
Are you over 60? If you

are, you probably have as 
many as 13 prescriptions filled 
each year. In fact, people 

' over 60 take about two-and-a- 
half times more medication 
than young people. The rea- 

1 sons are many, but primarily, 
as one gets older, the body 
is subject to more chronic 
illnesses.

Thanks to modem med!- 
cine, many previously fatal 
and disabling diseases can 
be controlled. Yet the very 
medications that must be 
taken often can cause prob
lems. You, as a patient, caiv 
make sure that the medica
tions you take are doing yoa 
the most good by fully 
understanding how and why 
you take them.

You can begin to develop 
good medication habits by 
making a list of all the med
ications that you now take. 
You should know what the 
medication is, what it is for, 

.and how often you should 
take it. This might seem sim
ple, but many people forget 
to tell a new doctor or a

doctor to have your medi- when you dmld take yocr
cation information. If your 
doctor does not know all the 
medicines you take, he may 
prescribe the same medicine 
or a new one that might, 
when taken with your others, 
cause serious interactions^ 
You can protect yourself 
from such inadvertent errors 
by keeping an up-to-date list 
of the medications you take.

If you don’t know the 
names of your medicines, ask 
your pharmacist to list them 
dor you. Then keep the list 
with you as a quick reference 
whenever you see a doctor.

Another way in which you 
can help your doctor help 
you is to make sure that 
you understand when you are 
to take your medication. If 
you are not sure what your 
doctor’s directions mean, ask 
him. If the label on your 
prescription is not dear, ask 
your pharmacist to explain 
it to you. Some medicines 
are affected by food and

stomach because food will 
interfere with the absorption 
of the drug and make it less 
effective. On the other hand^

medication.
These are Just some of the 

things you ean do to make 
sure your medication does 
you the most good.

Keep these points in mind, 
too:

1. Don’t swap medicines 
with a relative or friend. 
Even though your symptoms 
may teem the same, remember 
that prescriptions are tailored 
for each mdividnal

2. Avoid alcoholic bever
ages when taking any medi
cines.

3. Give your medicine time 
to work. Don’t stop your 
medicine just because you 
start feeling better. Stopping 
too soon may cause < relapse.

4. If you have missed a 
dose of your medication, 
don’t try to catch up by 
doubling the next dote ou 
your own.

5. Be parHcHfartf errefut 
when driving t car or .oper
ating machinery while taking 
prescription draga Some 
medicationa may make you 
dro wiy* •

Recent governmental and ’ 
clinical studies have diown i 
that there 1ra major need to 
inform people, particularly 
older people, about good med
ication habits. To 5U this need* 
Roche Laboratoriea, adrvirion 
of Boffmann-La Roche Ine, 
has developed • fiatiomride 
public service program, eaBed 
Medication Education, to help 
patients handle their medi* 
does wisely.

-Look-for
Education *"Wbai IF* beokkC

specialist about the medica* soma should be taken with at your doctor’s office or in 
tions they already must taka. food to prevent stomach yosxr Ąnfriam, wad 1st MB

» jgpoItant to year - KO > tewwSfBt,

gamtos aprašymu, bet iškėlė 
mSco ir lietuvio santykius. Lie
tuvių santykiai su mišku yra 
labai svarbūs istorijoje. Ir dabar 
stengiamės juos pritaikyti gy
venime. Lietuvai labai mylėjo, 
gerbė ir nei laikė šventais kai 
kuriuos medžius ar gamtos reiš
kinius. Lietuviams miškas teikė 
ramybę ir poilsį. Net ir dabar 
verta prisiminti Baranausko pa
sakymą, kad tauta “su mišku 
suaugusi, be miško skursta”. Tai 
svarbu šiame laikotarpyje, kai 
nuolatos dingsta graži ir natū
rali gamta.

Antano Baranausko “Anykš
čių šilelis” pradėjo naują kryptį 
lietuvių literatūroje — roman
tizmą. Skaitant šią poemą, tik
rai suprantame, kaip svarbi žmo 
gui yra gamta ir kad ją turime 
išsaugoti ateinančioms kartoms- 
A Baranausko poemą galima iš
nagrinėti ne tik literatūriniu ar 
istoriniu būdu, bet ją turėtume 
pritaikyti dabartiniame h? atei
ties gyvenime.

V. Kirvelaitis, VIII A kl.
♦

ŠARŪNAS — -SUDĖTINGA 
ASMENYBĖ

Vincas Krėvė yra parašęs dra
mą, pavadintą “Šarūnas”. Tos 
dramos veiksmas vyksta seno
vėje. ‘Šarūnas pamato, kad į 
kraštą pradeda veržtis kryžiuo
čiai. Jis supranta, kad reikia su
jungti Dainavą ir Lietuvą į vie-; 
na, stiprią valstybę, kuri galėtų I 
apsiginti nuo kryžiuočių ir kitų ‘ 
priešų. Jis nori būti tos didelės 
valstybės valdovas. Kai jis žu
vo kovoje, Mindaugas tęsė pra
dėtą darbą. Jis sujungė visas 
Lietuvos žemes ir tapo pirmuo
ju jos karaliumi. Žinoma, Šarū
nas buvo tik Krėvės sukurtas 
veikėjas dramoje, o Mindaugas 
tikrai gyveno.

Šarūnas buvo stiprus ir nar
sus Lietuvos vadas. Jis patraukė 
jaunuosius savo narsa, ryžtingu
mu, nuotykių ir grobio vilionė-' 
mis. Savo širdyje jis nekentė 
žmonių. Šarūnas buvo užgaulus, 
kerštingas, dažnai be reikalo ir 
prasmės sukeldamas prieš save 
žmones ir dievus. Šarūno cha
rakteris nesiderina su pagrindi
niu jo gyvenimo uždaviniu — 
sujungti Lietuvos valstybę.

Lina Didžbalytė, VII kl.
* # «

Dramos “Šarūnas” veiksmas 
vyksta Dainavoje dar prieš Min
daugo laikus- Tais laikais Lie
tuva nebuvo suvienyta: ją vai-' 
dė daugelis kunigaikščių, kurie 
tarp savęs nesugyveno ir vieni 
kitus dažnai puldinėjo. Vienas iš
takių kunigaikščių buvo Šarū
nas. Jis svajojo suvienyti Lie
tuvą ir priversti kitus kunigaikš
čius jam tarnauti. Tas siekis 
’am' nenavvko. Žuvo kovodamas 
su kryžiuočiais.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

Mažeika frEvans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Td. 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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Šarūnas buvo romantizmo 
žmdgus: neramus, nepatenkin- 
-as ir maištingas. Jis norėjo pa
garsėti ir būti visu gerbiamas, 
karūnas buvo kenčiantis žmo
gus. nes buvo negražios išvaiz
dos ir kuprotas. Jis buvo žmonių 
nesuprastas, vienišas, nors nie
kam nenorėjo parodyti savo 
kančios. Jis nebijojo dievų, nes 
jautė, kad buvo j u nuskriaustas 
ir jie jam buvo skolingi. Jis 
tn>šk<> meilės, bet nemokėjo jos 
riekti. Iš pavvdo ir keršto nu
žudė savo žmoną Voverę, bet 
nematė merginos, kuri jį my
lėjo. ,

Šarūnas buvo sau ir savie- 
širmas, bet Lietuvai sten

gėsi padaryti daug gero.
Rūta Stroputė. VII kl.
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AMERIKOS LIETUVIAI TURĖTŲ 
PASIPRIEŠINTI

PLANUOJAMAS PABALTĮEČIŲ KALBOMIS RADIJO 
PERKĖLIMAS IŠ MIUNCHENO Į NEW YORKĄ

Kaip jau Naujienos skelbė sa- give support to the hopes of the 
vo liepos 3 d. laidoje, Jungtinis?subjugated Bailie States: Lithu- 
Amerikos Pabaltiečių Komitetas ania, I-at via and Estonia. j 
šių metų birželio 24 dieną buvo 
painformuotas fedęralįnės radi
jo įstaigos Boat'd',for Inter- States wsre made Soviet colo-
national Broadcasting, prižiūriu-; nies but these downtrodden peo- 
eios Radio Free Europe/Radiof P'e can still be reached by radio. 
Liberty stočių veikimą, kad no-1 Please support the decision to 
rima pabaltiečių kalbomis radi- keep Radio Free Europe/Radio 
jo programas perkelti iš Miun- Liberty in Europe where it could 
cheno į New Yorką.
, Amerikos Pabaltiečių komite
tas pareiškė savo kolektyvų ne
pritarimą tokiam planui ir susi
rūpinimą, kokią neigiamą psi-'nian heritage I kindly ask you 
chologinę įtaką toks programų! 1° support the decision that Ra- 
atkėlimas iš Europos j JAV-besi^0 Fre* Europe/Radio Liberty 
gali turėti tiek okupuotų Pabal-1 would remain in Municli, closer 
tijo valstybių gyventojams, tiek 
laisviesiems pabalticčiams.

Todėl Amerikos Lietuvių Ta
ryba prašo Amerikos lietuvius situation of the Lithuanian peo- 
rašyti Prezidentui, savo senato- P‘e who' most need an effective 
Hams ir kengresmanams, stip- connection- with the western

* ♦ *
Forty years agd the Baltic

I more effectively serve these cap
tive nations. ' |

* » ♦ . - I
Be.ng an American of Lithua-

I to the subjugated countries it 
I serves. Removal of this radio to 
New York would aggravate the

riai pasisakant prisš suplanuoki1 through the radio center
Radio Free Europe/Radio Liber- closest to.them.
Įjr pabaltįečių kalbomis radijo 
programų perkėlimą iš Miun
cheno į New Yorką.

There are
* *
instances 5

Veiks virtuvė, baras ir daug įvai
rių laimėjimų. Šokiams gros' 
Kosto Venckaus orkestras.

Kviečia Valdyba

Siekiant išaiškinti 
susidariusią padėtį Hemai, žemi — Pardavimui „ Namai, Žemė — Pardavlmrt

REAL ESTATE FOR SALI | REAL E STATI FOR SALI

^ASKODOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEM-US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KU1MAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL Virginia 7-7741

— Anicetas Girkšas, Hot metų birželio 13 d. University 
Springs, Ark., be raginimo pra- 

when tęsdamas prenumeratą, savo ge-
of Chicago suteikė Master of 
Fine Arts (MFA) diplomą su

thrift is more detrimental than rus linkėjimus atlydėjo $5. auka, garbės pažymėjimu. 
Nuo mūsų ryžtingumo daug ^ie money saved. Such an in- Dėkui.

pareis, ar bus iš Europos ati- r - .
traukta laisva žodį pabaltie- Eree Europe/Radio Liber- 
čiams'skelbianti Radio Free Eu-pY fr0,n Munich to New York.

~ . J Please support the idea that this °®a. Pare^ia hetuviską spau-
radio would remain in Europe, į Dėkui už ankstyvą prenume- 
closer to the sources of informa-į ra^os pratęsimą ir $5 auką.
tion on Baltic affairs and being j — Dėkui Antanui Zakiui iš 
more effective broadcasting Klevelando už ankstyvą prenu- 
ironi the same continent. į meratos pratęsimą ir už $5 au-

■ j ką. Taip pat dėkui tos apylinkės
\\ e should not give an im-Į tautiečiui už palaikymą Naujie- 

pression to the Soviet aggressors nu ir jų platinimo vajaus, at- 
that Ute USA is retreating. Such siuntusiam $10 trečdaliui metų, 
might be the case if Radio Freet bet pavardės prašiusiam ne- 
Europe/Radio Liberty would be' skelbti, 
transferred from Munich toj 
New York. Please resist this.7 
attempt.

(ALT Informacija')

Gerbiamoji Naujienų
Redakcija,
Jūsų -dienraščio Š.m. birželio 

26 d- laidoje Vlado šoliūno, Lie
tuviu Krįkščionių Demokratų 
Są ungos pirmininko, šios sąjun
gos narių suvažiavime, pasaky
toje kalboje teigiama, kad są
jungos centro komitetas nutaręs 
rasti formą Lietuvių Krikščio
nių DemokraTų Sąjungai įstoti 
į. Amerikos Lietuvių Tarybos 
sudėtį.

Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partija yra viena iš kelių 
kitų partijų ir kovos organiza
cijų steigėjų Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 1943 me
tais Lietuvos pogrindyje. .Ji, 
kad ir šiek- tiek pakeitusi savo 
vardą, be jokių kieno nors prie
kaištų, tebėra VLIKo organiza
cijų sudėtyje/ Pilnai sutinkame, 
kad vardo pakeitimas iš Lietu JMapiewoo<į Labai tinka’ giminingoms 
vos į Lietuvių ir iš pantuos 11 šeimoms.
sąjungą, Lietuvos laisvinimo , MŪRIN:[S BUNGALOW Brighton 
atveju nepakeitė nei savo sieki-{Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-

• duoti. Neaukšta kaina.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS’ su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos ( 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C hi c a gos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

pareis, ar bus iš Europos ati-

rope/Radio Liberty. Reikia ener
gingai imtis rašyti laiškus, siųs
ti telegramas JAV prezidentui, 
senatoriams, kongresniananis.

Čia siunčiame tokių pasisaky
mų tekstų projektus. Prašoma 
siųsti:
The Honorable Jimmy Carter 
President of the United States 
The White House
Washington, D.C. 20500 
adresuoti; Mr. President:

arba
The Honorable...
House of Representatives 
Washington, D.C. 20515 
adresuoti: Dear Congressman... 
< arba
The Honorable__
United States Senate
Washington, D.C. 20510 
adresuoti: Dear Senator...

* * >!'.

Expanding Moscow colonial
ism in Afghanistan and other 
countries requires more resolute 
resistance against Soviet oppres
sion. Please support the idea 
that Radio Free Europe/Radio 
Liberty would remain in Europe 
where it could more effectively

stance is the plan to. transfer) _ ,
— Aleksandra Gerutiene,

Amsterdam,

— Amerikos Lietuviu Tarybos 
Cicero skyrius, dėkodamas už in- į 
formaciją apie .renginius, pasky
rė Naujienoms auką ir ją at
siuntė per sekr. Stp. Paulauską. 
Dėkui valdybai ir visoms tą • 
skyrių sudarančioms organiza
cijoms, v

— Dali. Albinas Elskus iš 
New Yorko gavo šiemetinę Na
tional Endowment $10,000 pre
miją už darbus vitražų srityje.

— Aleksandros Vilijos Eivai- 
■tės, laimėjusios Midway.studijos 
aukščiausią premiją, meno dar- 
bų paroda buvo atidaryta Rene
sanso draugijos Bėrgan galeri
joje birželio 29 d. Dalyvavo 
ypač daug amerikiečių meninin
kų. Parodą dar galima lankyti 
iki liepos 16 d. 11-4. vai. kasdien. 
Adresas: 5811 So. Ellis, IV aukš
tas Cobb Hall, Čikagos Univer
siteto rajone. A. V. Eivaitei šių

— Valentinos ir Stepono Min- 
ku radijo piknikas įvyks rug- 

kiekviena Į piūčio 10 d. Romuvos parke.
Ruošos pirmininku yra Vytautas 
Jurgėla. Jau dabar yra sutelk
ta programos dalyviai ir dar
buotojai. Bus renkama Naujo
sios Anglijos pavyzdingiausia 
lietuvaitė — Grožio karalaitė.

— Varpininkų Lėidiniu Fondo 
' lietuviška kaimo gegužinė įvyks 
liepos 20 dieną Vyčių salėje ir 
sodelyje. Gros kaimo muzikan
tai, bus daug-įyairumų.

— Našlių, Našliukių ir Pavie
nių klubas liepos 12 d. Vyčių 
salėje ir sodelyje, 2455 W. 4.7th< 
St.,; ruošia linksmą gegužinę, 
į kurią kviečiami visi nariai ir 
svečiai gausiai atsilankyti ir pra
leisti linksmai laiką. Bus skanių 
valgių ir bufetas, šokiai, loteri
ja ir kiti įvairumai, gros puikus 
orkestras šokiams. Įėjimas $1. 
Tad iki pasimatymo gegužinėje. 
Pradžia 1 vai. popiet. (Pr.)

— (R) LB Brighton Parkoj 
apylinkės gegužinė - piknikas} 
įvyks liepos 13 d., sekmadienį, 
1 vai. popiet šaulių Namuose, 
2417 W. 43rd St., Chicagoje.

organi- 
valdžiai 
reikalą-i 
politika

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

mų, nei platformos.
Persikeldama iš Europos į 

Ameriką, krikščionių demokra
tų - organizacija šiame krašte.; 
kaip ir kitos VLIKą sudarančios 
grupės, yra egzilinė, kaip ir kad 
pats Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. Amerikos 
Lietuvių Taryba yra grynai: 
amerikinė, o ne Lietuvos orga-j 
nizacija.

Kiekviena šio krašto 
zacija gali savo krašto 
statyti kokius tik nori 
vimus, ruošti prieš jos
protestus, demonstracijas, boi
kotus ir kt. Tačiau Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi te-/ 
tas, kuriame glūdi Lietuvos! 
valstybingumas, jei tik jis taipl 

' imtųjelgtis, tikrai būtų papra- Į , ,
sytas iš čia issikraustyti arba [nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
nutraukti savo veiklą, jei tik bus į savybę Chicagoje ar bet kur 
veikiama VLIKo vardu. Manau-.

: kad nieko negelbėtų ir komiteto 
narių turima šio krašto pilie 
tybė.

Lietuviu Tautinė Sąjunga.

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE

PIRKTI AR PARDUOTI,

, - taip pat VLIKo steigėja, dar
I r r

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775 * .

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

TeL 776-8505

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West Street 

. TeL REpublic 7-1941

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

American Travel Service Bureau
8727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238->787
® Nemokime patamaviiMs užsakant lėktuvu, traukiniu laivą kelio. 

Bin (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais Kelionių reikalais.

e Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuou rietu 
B anksto — prieš 43-60 dienų.

į MARUA NOREIKIENa
5 2608 Wert 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel WA 5-ž7§7 
L Didelia paitrinkimaj geroe rūžiee Įvairių prekig. /

MAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. ,
į MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE •

1501 W. 69th SL, Chicago, HL 60629. — Tet WA 4-2737

Vokietijoje pasikeitė į Lietuviu 
j Tautinį Sąjūdį ir tuo vardu vei

kia VLIKe. Manau, kad Lietu
vos Atgimimo Sąjūdis, dabar sė
dįs ant dviejų kėdžių, turėtų su
siprasti ir vieną kėdę apleisti, 
o ypač, kai jis yra Lietuvos, o ne 
Lietuvių. Politikai tai ne tiltų 
statytojai, jie neturėtų sėdėti 
ant dviejų kėdžių. Noriu pri
minti, kad Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos Centro 
Komitetas, persikėlęs į Ameri
ką, tuojau įsiregistravo kaip 
“foreign agency” Valstybės de
partamente.

Juozas Audėnas
So. Ozone Park, NY 
1980 metų liepos 2 d.

Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų jstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
j BUDRAITIS REALTY CO.

6600 S. Pulaski Road 
Tel. 767-0600

Independently owned and operated

SAVININKAS parduoda 6 butų 
mūrinį namą Bridgeporte. Šildy
mas radiatoriais. Geros pajamos. 
Kaina prieinama. Prie 32-ros ir 
Morgan. Skambinti 778-4690

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto ribų

ATSIMINIMŲ

GERAS INVESTAVIMAS! šiltame ir 
sausame klimate, kur nėra artritų ir 
reumatų, skubiai parduodamas trijų 
mieg. mūro namas su orandžių ir figų 
med. kieme, 5% % morgičius. $375.00 
nuoma. S123.00 m. įnašas.
3600 N. 6th Ave„ Phoenix, AZ 85013

Tel. (501) 279-3321. Barr.

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Aval 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

M. i 1 M X U 1
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blanke L

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
J208'/i W. 95th St 
Everg. Park, Ill. 
40642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

J SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
y yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė ar* 
y| ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuof F darbus dirba,i ę--- -
f SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS
4 apdraudų savo nariams. į&
Q SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieškoJ___riamg patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
f Susivienijime apsidrausti iki $10,000.Į—J ’
/ SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač ūaud^nga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai,

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

f SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums

f mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

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

J 207 W. M>th $L
T*{. CX12) 542-2211

doleriu

pelno, na-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
» - ’ . . t - • * }- t

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

■$8.00
i J

susirūpinimą ....._ ____________ ___

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ___ ........,• ‘ ’

Minkštais viršeliais, tik ............... ...Į $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik $2.00 
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arbaį 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ID 60608

irGraži, lengvai skaitoma 
įdcfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago,IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

IŠNUOMOJAMAS gražus 4 kam
barių butas Marquette Parke. 

Teirautis tel. 737-7200

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą — teisėjo Alphonsč 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos” 
išleista knyga su legališkotnis 
formomis.

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

KREMLIAUS SIENA |
Ties Kremliaus siena, už ku

rios gyveno Brežnevas ir aukš
ti komisarai, vaikščiojo apsi
ginklavęs sargybinis. Pripuo
lamas praeivis, kaimietis, ne
suprasdamas, ką jis čia daro 
tuščioje gatvėje,—klausė var- 
gybini:

— Kam tu čia .pastatytas 
sūneli?

— O, kad per sieną neper
šoktų koks žulikas!

—Ar iš vidaus, sūneli? — 
naiviai paklausė kaimietis.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

DENTURE WEARERS
, y.- A major . , 

advancement Q

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

. NAUJUMU CHICA&O 1, ILL. ĮVednesdcyį J^į 9į 1&&Q




