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LAIDOTUVĖSE DALYVAVO- BUVĘS JAV PREZI
DENTAS RICHARD M. „NIXON

, Prezidento Carterio- administ
racija paskyrė atstovauti JAV 
ambasadorių Egipte Alfred. L. 
Alhertcn Jr. dalyvauti . šąęhp 
Mohammed Rezos Pahlevi lai
dotuvėse. 60 metų šachas mirė 
liepos 27 d. rytą:Egipto kariuo
menės ligoninėje, ; palaidotas 
Egipte antradienį mečetėje gre
ta savo tėvo. Karališkas laido
tuvės suruošė Egipto vyriausy
bė, jose dalyvavo prez. Anwar 
Sadatas, eidamas pirmose gre
tose laidotuvių procesijos.

■- Pirmadienį į laidotuves atvy
ko buvęs JAV prezidentas Rich
ard M. Nixonas, lydimas savo 
žento Edward Cox. Kairo aero
drome juos sutiko Transporta- 
■cijos ir komunikacijos ministeris 
Suleimbn Metwally su kariška 
svita ir palydė j d į Al Orouba rū
mus, puošniame Helipolis prie
miestyje. Beveik tuo pat laiku 
į laidotuves atvyko Tuvęs Grai
kijos karalius Konstantinas.- Jis, 
Nixonas ir. Sadatas ėjo pirmose 
laidotuvių procesijos gretose.

; Britų, prancūzų, ir kitų vals
tybių vyriausybės^ išręi|kė gai
lestį dėl šacho mittiesį gyrė mi
rusį šachą .už ilgametę draugys
tę ir išreiškė našlei bei /šeimai 
užuojauta; - Kremlius paskelbė 
žinią bė j okių kdm’entarū;

Būyęs prez. Nixonas. pareiškė 
korespondentams Kairo aerodro
me, kad prez.’ Carterio ądmįnist- 
acija gėdingai elgėšLsu šachu -ir 
visa tai pavadino juoduoju pus
lapiu. Amerikos užsienio poliįkos 
istorijoje. Ta proga, jis gyrė 
Egipto prezidentą Sadatą'už jo 
drąsą pagelbėti draugui .ištiku
sioje -nelaiųąęje. /šachas buvo 
Amerikos draugas- ištisus 30 
metu. . . • Ą.

PERSUOS ĮLANKAI GINTI 
REIKIA $5 BILIJONŲ

WASHINGTON, D.C. — Per- 
< sijos įlankai ginti kiekvienais 
metais reikią-penkių bilijonų do
lerių, sekmadienį pareiškė kraš
to apsaugos sekretorius Harold] 
Brown. Britai šiek tiek padeda, i 
bet ta jų pagalba labai maža. į

Persi j oš įlankos valstybės ne
turi tinkamų ginklų, kuriais ga
lėtų gintis nuo netikėto ir stai
gaus puolimo. Nė viena valstybė 
neturi pakankamai pajėgių gink-; 
lų, kad galėtų toliau esantį prie
šą suvaldyti.

Vienintelė sritis; kur galima 
laukti šiokios tokios paramos, 
tai Europos sritis, bet negalima 
tikėtis didesnės paramos kitose 
vietose, sako sekretorius.

— Jeigu Kitų reikalas, tai vo- 
kiečim' ..galėtą padėti Turkijai 
gintis,'o jeiguįtektų teikt pagal
bą Pakistanui, tai galėtų kiek 
padėti vokiečiai ir japonai, bet 
šiaip visas svoris turėtų kristi 
ant ąniėi^kįępių pečių.

SekW^oriusTyirtina, l^^ęįįk-/ 
vokiečiai 'beū-l^įj apor&fŲtjH^k 
daugiau-. ;prišidė'ft?^rie Maišvbjd. 
pasaulio; įjnyboš. Ų; '
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BELAUNDE PRISAIKDINTAS 
PERU PREZIDENTU

LIMA, Peru. — šešiasdešimt 
septynių metų amžiaus architek
tas, Amerikoje baigęs aukštuo
sius.mokslus Fernando Belaunde 
Ferry pirmadienį buvo prisaik
dintas ’Peru prezidento parei
goms. Bolivijos kariuc’menės va
dai prieš 12 metų padarė per
versmą ir nuvertė Belaunde iš 

i prezidento pareigų. Jie buvo 
| pagaliau priversti pravesti rin
kimus, kurių metu Belaunde ga
vo didelę balsų daugumą. Kariai 
turėjo leisti jam valdyti kraštą.

Prezidento Belaundės inaugu
racijos iškilmėse Amerikos dele- 
gaciaji vadovavo Rosalynn Car
er, prezidento Carterio žmona. 

Iš viso Inauguracijoje buvo apie 
šimtas užsienio valstvbiu atsto
vų, didokas skaičius valstybės 
galvų.

Prezidentas Belaunde pasakė 
ilgoką ir labai jautrią kalbą. Jis 
pareiškė, kad jo valdymo metu 
spauda bus laisva. Antruoju 
svarbiu punktu bus pagrindinių 
žmogaus teisių gerbimas.
-Ų. -Peru Respublikos kariai 

išardė, krašto ūkį
Peru kariai, nuversdami pre

zidentą Belaunde, tikėjosi geriau 
sutvarkyti visus krašto reikalus, 
bet jie patys priėjo įsitikinimo,, 
kad to nepajėgė padaryti^Blp- 
giausia, kad per,.12 metų kariai 
visai'ištųštinoįPęru iždą. Prezi
dentas visiems.gyventojams pri
minė, kad jie dabar turės susi
spausti, kol visi atstatys kelių 
žmonių išardytą ūkį.

Belaunde susirinkusiems pa- 
I brėžė, . kad jo administracija 
stengsis užmegzti draugingus 
ryšius su visomis kaimyninėmis 
valstybėmis ir stengsis tuojau 
atstatyti gerus ir draugingus san
tykius su JAV ir Kanada, kur 
šiandien yra patys geriausi de
mokratijos ir mokslo centrai. Ų

Prezidentas Belaunde žino, 
kad-JAV patarinėjo Peru Res
publikos kariams grįžti prie de
mokratinės santvarkos, leisti gy
ventojams patiems tvarkyti sa
vo reikalus ir siekti gerbūvio'.

Prez. Belaunde pareiškė, kad

RUSU MALŪNSPARNIAI IR ARTILERIJA 
PUOLA MAIDAN ŠAR DIVIZIJA ,

NEW DELHI, Indija. — Iš 
Kabulo atvykusieji diplomatai 
tvirtina, kad Sovietu karinė va
dovybė sutraukė galingas savo 

’jėgas ir jau antrą dieną puola 
Afganistano 14-ąją diviziją, sto
vinčią Maidan šar provincijos 
šeštinėje, 60 mylių atstumoje 
nuo Kabulo.

Jau dvi dienos Sovietų karo 
lėktuvai ir malūnsparniai po ke
lis kartus skrido į Maidan šar 
miestą ir naikino ten esančios

PRAŠO LEISTI ŽMONĖMS 
NUSIŽUDYTI

JOHANNESBURG, P. Afrika. 
— Gydytojas Christian Barnard, 
1967 metais pirmas išėmęs žmo
gaus ligotą ir prigydęs sveiką 
širdį, parašė naują sveikatos 
klausimais knygą, kurioje pra
šo leisti gydytojams duoti vais
tą nepagydomiems ligoniams 
nusižudyti. Dr. Barnard yra įsi
tikinęs, kad gydytojams turėtų 

Afganistano divizijos štabą ir; būti duota tokia teisė. Jis mano,

— Egipto prezidentas Sadatas 
įsakė imtis visų apsaugos prie
monių šacho laidotuvių metu, 
kad nekiltų teroristų sukeltų žu
dynių. šacho našlė su vaikais 
rengiasi tuo tarpu apsigyventi

— Saudi Arabija užmegs dip
lomatinius santykius su britais. 
Ryšiai buvo nutraukti dėl filmo, 
kurį S. Arabija laikė užgaunan
čiu jos karališką šeimą. .. Ų

— Northlake Community li
goninės administratorius John 
Connaven gavo du metus kalė
jimo.už išleidimą -$400,000 ligo
ninės pinigų savo namams 
įrengti. ' v

t

— Antradienį auksd uncija 
kainavo $649. '

KALENDORELIS j
Liepos 30: 'Julita, Petras 

Krist., Radvilė, Garbė, Kvietis, 
Bijūnas. ,

Saulė teka 5:42, leidžiasi 8:11.
Oras šiltas, vakare lis. >.
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KRUVINOS KO.VOS, - i 
PIETŲ AFRIKOJE-

JOHANNESBURG^^. Afrika.
— Sostinėje sustreikavo-3.4XI0- 
juodaodžių’, -darbininkų;; reika- 
laudąrm’- didešnįo atlyginimo. 
Piritą streiko .di^ą buvo’ peiliu 
subadytas juodaodis-' -inspekto
rius, o už kelių valandų buvo su
žeistas baltaodis autobusų ins
pektorius. Abiems vyrams: buvo 
suteikta pirmoji pagalba arti
miausioje ligoninėje,.

Policija sutraukė jėgas centro 
pakraščiuose, kur darbininkai, 
baigę dienos darbą, turėjo’ gauti 
kitus autobusus ir važiuoti na
mo. Čia įvykdavo daugiausia ne
susipratimų, todėl policija ir pa
sirinko pačias silpniausias ir pa
vojingiausias vietas.

Praeitą savaitę streikavo elekt
ros gamybos darbininkai. Iki šio 
meto jie gaudavo $42.90 į savai
tę, o jie noYėjo gauti $75 į sa
vaitę. Jie apskaičiavo, kad elekt
ros bendrovė galėjo tokią sumą 
mokėti darbininkams.

— Illinois vyr. prokuroras 
William J. Scott pripažintas kal
tu už pajamų mokesčių suktybes 
1972 metais. Jamgresia 3-metai 
kalėjimo ir $5,000 piniginė bau
da. Jo vieton gubernatorius J. 
Thompsonas numatęs skirti 
Tyrone C. Fahner.

t.

Afganistanietis Anwar Ahady neša Afganistano vėliavą 
Pavergtų tautų demonstracijoje š.m. liepos 19 d.

(J. T. nuotrauka)

IRANO PARLAMENTAS SVARSTYS
52 AMERIKIEČIŲ LIKIMĄ

BANĮ SADR PASIŪLYTAS POLICIJOS VADAS 
BUS PATVIRTINTAS PREMJERO PAREIGOMS

ŠACHAS PALIKO APIE 
$20 BILIJONŲ

TEHERANAS, Iranas. — ša-] 
cho Rezos Pahlevi mirtis pakeis, 
visą 52 amerikečių problemą, — ( YORK N Y _
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kareivines. Tuo tarpu dar neži
nomi puolimo rezultatai, bet 
diplomatai savo akimis matė, 
kaip antradienį Sovietų tankai, 
artilerija ir pėstininkai buvo 
velkami Į pietų vakarus. Sovie
tų karo jėgos nieko neįleidžia į 
kelius einančius į Nangahar 
provincijos sostinę.

Prieš karą Afganistane buvo’ 
•^0,000-VĄTU"kariuonTenė.:.Ji klau< 
sė savo vadų ir padėjo vyriau-j 
sybei palaikyti krašte tvarką, i 
Sovietų agentų papirktas kariuo-| 
menės štabo viršininkas.,nužudė 

• prezidentą, ir kitus vyriausybės 
narius,,. o vėliau krašto prezi-i 
deriturą'atidavė dviem kotau-į 
nistani:. prezidentūrą: Nur Tara- 
kiui, . o policiją — Hafizullah 
Aminui. Pastarasis sušaudė iš į 
Maskvos grįžusi Tarakį, o Sovie-Į

kad gydytojai yra kompetentiški 
šiam klausimui spręsti. Be gy
dytojo leidmo, jis, aišku, nesu
tiks leisti žmonėms nusižudyti. 
Kiti žmonės negali spręsti, ar 
ligonis gali pasitaisyti, bet gydy
tojai turi turėti aiškią nuovoką.

Penkiasdešimt septynių metų 
, gydytojas tvirtina, kad jis nie- 
įkad. nebandė leisti norintiems 
f mirti nusižudyti, nes tai esąs ne
legalus dalykas. Jis laikosi gydy
tojo pažadų ir veikiančių įstaty
mų, bet, jo nuomone, gydyto
jams reikėtų leisti žmonėms nu- 

■ sižudyti, jeigu jau, nėra jokios 
i vilties pasveikti.'

Anks
čiau buvo gandų, kad įniręs ša
chas Rėza Pahlevi turėjo' nuo 8
iki 9 bilijonų dolerių, bet dabar! palaikys santykius ir su tomis 

! aiškėja, kad jo turtai yra žymiai valstybėmis,
I didesni. Dabar apskaičiuojama, ideologiją ir leis joms pasinau- 
kad jis turėjo įvairaus turto, doti Peru Respublikos demokra- 
siekiančio 20 bilijonų dolerių.' tijos laimėjimais.
Pačiame Irane jis turėjo daug

Parlamento pirmininkas yra ' žemių, naftos versmių ir kitokio
1-1 _ • _ i J ’ t__i* l_ 1

pareiškė Irano Islamo parlamen
to pirmininkas. Jis paaiškino, 
kad amerikiečiai buvo suimti 
šacho areštui, atidavimui dabar
tinei Irano vyriausybei, teismui ■ 
ir bausmei, bet dabar niekas ša
cho neatiduos iraniečiams, nes 
jau palaidotas Kairo maldykloje.

kurios turi kitą

— Cook Apskr. Kriminalinis 
teismas sudarė 12 prisiekusiųjų 
grupę teisti FALN Organizacijos 
teroristus, sulaikytus balandžio manyti, kad prezidentas Bani 
4 dieną Evanstone.

Parlamento pirmininkas yra‘žemių, naftos versmių ir kitokio — Liepc/s 16 d. apie 30 minu- 
įsitikinęs, kad Banio Sadr pa-'turto, bet ten viskas tebestovi, čių sustreikavo 350 Čikagos 
rinktas 33 metų policijos vadas j Iki šio meto valdžia jo' turtų ne-j centrinio pašto tarnautojų dėl 
Mir Salim bus patvirtintas nusavino, nes jis nebuvo teisia- neveikiančios oro vėsinimo siste- 
premjero pareigoms. Pirminin- mas. Valdžia tikėjosi jį suimti,! mos. Atleisti iš darbo 6 tarnau- 
kas mano, kad tuo' reikalu nebus teisti ir tiktai tada nusavinti jo 
jokių debatų, nes didelė parla- turtus, 
mento narių dauguma jį pažįsta 
ir jam pritaria.

Manoma, kad pats prezidentas 
BanL-Sadr pasiūlys islamiškam 
parlamentui svarstyti, ką daryti 
su laikomais 52 amerikiečiais.

Parlamentas gali kelti visus 
klausimus, surištus su amerikie
čių likimu. Atkritus svarbiau-? 
šiam klausimui, yra pagrindo

šachas žinojo, kad jam netru- 
Ikus teks mirti, todėl jis jau prieš 
kelias savaites sutvarkė visus 
savo palikimo reikalus.

CHARLES VEVERKA AIŠ
KINSIS TEISME

tojai už agitavimą streikuoti. 
Paštininkų unija veda derybas 
dėl jų priėmimo atgal į darbą.

lyvius, pripažino nekaltais.
šitas sprendimas tiek paveikė 

Miami juodžius, kad jie sukėlė 
didžiausią maištą, padarė mies
tui didelius nuostolius, siekian
čius 100 milijonų dolerių. Be to,

MIAMI, Fla. — Policininkas riaušių metu užmušta 18 žmonių. 
Charles Veverka turės aiškintis Į Miami atvyko pats prokuro- 
teismui už suokalbį sulaužyti pa- ras Benjamin R. Civiletti, ištyrė 
grindines pilietines teises vieno bylos eigą ir išsikalbėjo su poli- 
apdraudų pardavėjo. Savo laiku cininku Veverka. Dabar Vever- 

— Darbo departamentas pra-Į jokių'specialių laisvės sąlygų. Veverka, susitaręs su kitais, nu- ka ir kiti turės aiškintis apie 
nešė, kad jis nutraukė sutartį Visi laukia tuo reikalu preziden- sižengė pagrindinėms žmogaus susitarimą nukreipti bylą kita 
su Chicago Prudential apdrau- to kalbos. Bet pati svarbiausioji teisėms, tačiau teisėjas, išklau- kryptimi ir apie bandymą nu- 
defs bendrove, nuomonė bus mulos ChomciniJsęs Veverką ir kitus jo bylos da- slėpti prasižengimus.

Sadr pasiūlys išleisti amerikie
čius, nestatant amerikiečiams

!ų karo jėgų vadovybė, užėmusi Civil Liberties Union Chicagos 
Kabulą — sušaudė Aminą. Ru-' skyrius atstovaus teismuose bei 
sai paskyrė Babraką Karmalį! įstaigose į Sovietų Sąjungą grįž- 
Afganislano prezidentu.

Pastarasis vedė pasitarimus 
su Nangahar provincijos guber
natoriumi Nasir šamladar. Abu 
priklausė tai pačiai Afganistano 
politinei partijai, bet jiedu nega
lė jo-'Susitarti. Gubernatorius pri
klausė Chalkų grupei, kuri tru
putį savarankiškiau interpreta
vo santykius su rusais ir pačia
me Afganistane einančius įvy
kius. Babrakas pareikalavo gu
bernatorių Nasir šamladara at- 

£

vykti Į Kabulą ir ten su savo ar
timiausiais bendradarbiais pra
dėti pasitarimus nesusiprati
mams išaiškinti. Gubersatorius 
šamladaras pakvietė savo bend
radarbius kartu vykti į Kabulą 
ir dar karta tartis su Karmaliu. 
bet nė vienas jo bendadarbis ne
norėjo vykti į Kabulą. Jie atsa
kė, kad B. Karmalis nėra sava
rankiškas asmuo, jis pats tokio 
klausimo negali spręsti, todėl jie 
ir nutarė į Kabulą nevažiuoti.

Sovietų karo jėgos tada su
ėmė provincijos gubernatorių 
Šainladarą. Jiems nepatiko, kad 
gubernatorius su savo patarėjais 
atsisakė vykti j Kabulą ir pra
dėti pasitarimus nesusiprati
mams baigti. Tada Afganistano 
1 l-osios divizijos vadas pareika
lavo, kad gub. šamladaras būtų 
tuojau paleistas. Rusai guberna
toriaus nepaleidžia, o Sovietų 
karinė vadovybė bombarduoja 
Afganistano 11-osicfs divizijos 
štabą, kareivines ir užimtas stra 
teginęs pozicijas.

Dvi dienas Sovietų lėktuvai ir 
malūnsparniai bombardavo pro
vincijos sostinę, o trečiadienio

tančius tėvus Michael ir Anna, 
norinčius prievarta vežtis savo 
sūnų, 12 metų Walter} Polow- 
chak. Walteris pasišalino nuo 
tėvų ir apsigyveno pas savo 
18 m. seserį Nataliją savo dė
dės šeimoje. JAV Imigracijos ir 
Natūralizacijos tarnyba suteikė 
jam Iremtinio teises, o Jaunimo 
teismas tai patvirtino.

Berniuko tėvai nutarė savo 
vaiką Walter/ vežtis į Sovietų 
Sąjungą bei Ukrainą prievrata 
ir tam panaudoja ACLU patar
navimus.

— Chicagos Kriminalinio teis
mo jury iš 7 moterų ir 5 vyrų 
pripažino kaltu aštuoniolikametį 
Anthony Spencer, gyv. 2130 So. 
State St., už nužudymą, pasikė
sinimą pagrobti asmenį ir už 
plėšimą. 1979 m. rugpiūčio 2 d. 
jis nužudė dr. John T. Ng-Lūrig, 
apiplėšė jo šeimą ir kėsinosi pa
grobti jo žmoną.

rytą jau pasiuntė pėstininkus į 
Nangaharą, bet jo nepasiekė. 
Afganistano kariai pasitiko ru
sus dvylikos mylių atstumoj nuo 
Kabulo’. Sovietų kariai naudojo 
irtileriją ir lankus afganistanie- 
čiams naikinti, L>et Afganistano 
kariai žino kalnus ir rusų taip 
lengvai nepraleidžia. Atrodo, 
kad rusai yra pasiryžę išnaikinti 
Maidan šar ir provincijoj esan
čią 1 l-ąją diviziją.

Iki šio meto rusai apgaudi
nėjo afganistaniečius, bet ateity
je rusams teks kovoti, tvirtina 
divizijos kariai. .



MODERNI M0ZA1M IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

NE TOKS, KAIP KITI

— Tu ne toks, kaip kiti vyrai!—kartą tarė žmona.
Pagaliau! Bent kartą pripažino. O tai vis niekaip 

neįtikinau. Tai grindis prastai išploviau, tai sriubą per- 
sūdžiau, tai užmiršau išskalbti jos chalatą. Arba nu
perku pieną, o ji įsigeidžia kefyro. Nuperku kefyro — 
įsigeidžia pieno, žodžiu, ne gyvenimas, o gyvas pra
garas. Tad stengiausi ir plušau kaip beįmanydamas. 
Atrodė, šeimyniniai santykiai pagerėjo, žmona ne- 
bebarė, nepriekaištavo Ir kai pagaliau pasakė, kad 
aš ne toks, kaip kiti vyrai, iš laimės pasijutau de
vintam danguje.

— Ko vaipaisi? — tėškė ji, negailestingai atimda
ma tą žavingą džiaugsmo akimirką.—Kiti vyrai—kaip 
vyrai. — O tu ...

— Ko tu iš manęs pagalau nori? — Neišlaikė ma
no kantrybė — Negeriu, neįtikau. AAlgą parnešu.

— Rado kuo girtis? — vėl įgėlė, — Irgi mat, do
rybė atsirado.

— Ar aš neskalbiu, grindų neplaunu, į parduotuvę 
nenueinu?—gyriausi kaip įmanydamas.

APIE TURTĄ IR TURTOČIUS
Kaltas moka, ne bagots! (prie

žodis).
Kas girts nebagots, tas ir dvės 

neturės! — sakė lietuvių liaudis. 
(Girtumas išveda žmogų į pa
gyras.) * # *

<
Jeigu aš būčiau caras, tai pasi

vogčiau šimtą rublių ir pabėg
čiau, — sakęs rusas kaimietis. 
(Kaip viskas pasauly reliatyvu!)

~ * * ♦ ■ - '
Už kapeiką pirk, už grašį par

duok — vis šviežus grašis! — 
girdėjau namuose. (Tėvas buvo 
“škapliernikas” — važinėdavo 
po atlaidus su savo dirbtais ro
žančiais ir su “galenterija”)

» * ♦

Pavyduliaudami geriau pasi
turinčiam kaimynui, žmonės 
Lietuvoje sakydavo, kad “jam 
‘aičvaras’ pinigus neša”. (Per 
kaminą!)

♦ * *
Buvo žmogus bagotas —
Dirbo šakes, lopetas,
Ir medinius kirvelius...
(Iš mūsų dainuškų. Pasku
tinė eilutė — du kartu.)* * *
Duoč šimtą, duoč kitą,

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
'(Skirsnelis iš Juozo švaisto knygos PETRAS 

ŠIRVOKAS, 228 psl, kaina $2.75, gaunama Naujienose)
(Tęsinys)

— Tu vėl keliausi į žemę ir vykdysi mano uždavi
nius. Su savim pasiimsi Švilpą, Geveliuką, Strikį ir ki
tus buvusius instruktorius. Jų vietoje bus paskirti nau
ji, kurie nėra dar įsipykę. Rikiuotės tvarka, drausmė 
pasihks ir toliau.

Visi buvo patenkinti. Vienas tiktai Petras krimto
si' nusiminęs. Jis tuojau suprato, kad apgautas, pir
mąsyk gyvenime tokiu būdu suviliotas. Be to, labai aiš
ku tapo jam, kad niekad daugiau nebepateks į praga
rą ir neišvaduos tos panos anksčiau, negu jau jai skir
ta užkeiktai būti. Pritrenktas, be jausmų, be valios šė- 

Į dėjo jis ant akmens. Tikriau sakant, perdaug jausmų 
• ir kančios buvo susitelkę jo krūtinėj. Jis net garsiai 
[prašneko, norėdamas ko greičiausiai nuo viso to atsi
palaiduoti: ■

“Ko aš čia dabar kremtuosi dėl to pragaro? Jis vi- 
įsada suktas ir klastingas. Tik vagi, koks nedėkingu
mas: taip stengiausi, tiek vargau .. . Kai jau„sutartis 
ėjo prie galo, regi ką padarė? Manoji kaltė likosi ne
išpildyta: velniai ją kankina ir kankins. Bet aš norėjau! 
Mano sąžinė ir Dievas mato, kaip aš norėjau ... ” -•

(Pabaiga)

— Liaukis gi tu, dorybių dorybe, panele švenčiau
sia! Nueini, išskalbi! Ir kas iš to? Taip ir turi būti! 
Teisės juk lygios—ir aš tau ne vergė kokia, tu manęs 
nenusipirkai, o paėmei iš meilės.

— Iš meilės, brangioji, — nutirpau visas. — Ar gi 
aš ką sakau, angele. Bet tu pasakyk, ko dar tau trūk
sta? Aš viską, viską dėl tavęs!

— Tu man nedovanoji gėlių, — tyliu, palaužtu bal
su pasakė ji.

— Gėlių? — išsižiojau.
— Taip, įsivaizduok sau, gėlių! — atgijo joje 

pantera.
— Na jau, atsiprašau, — kankinio balsu tada-^ta

riau aš: — O Moters dienai, o gimimo dienai? Nebe
prisimeni ?

— Ak, Dieve! — tragiškai ir beviltiškai yerkė ji.— 
Negi tu nesupranti, kad moteriai malonu gauti iš vyro 
gėles šiaip sau, be jokios.progos?

Tik tada supratau, koks aš niekšas. Koks nedėme
singas ir neteisingas jai buvau.

— Atleisk! Atleisk, mano brangioji, — tariau.—Aš 
kaltas! Aš tau dovanosiu gėlių kiekvieną dieną.

Mano pažadas buvo tvirtas ir šventas. Tebūnie mū
sų šeimyninis gyvenimas rožėmis klotas. Jei iki pilnos 
laimės tetrūko tik gėlių—jų bus!

Dovanojau jas kiekvieną dieną. Mylimiausiai pa- 
padaryti

duoč ir daugiau,
Jaunąsias dieneles 
kad grąžinčiau...

(Iš mūsų liaudies dainelių)
* ♦ ♦

Amerikoj pinigai nedega. (To
kių pasakojimų čia niekur ne
radau.) Tik atvykėliai pinigin- 
gon Amerikon, daugelis yra gir
dėję arba net matę pinigus “de
gant” savo kraštuose. Ir mano 
tėvas kaną ėjo kasti “degančių” 
pinigų — kur paslaptingos švie
selės žėrėdavo.

¥ * *
“Piktas pinigas” (esąs) toks, 

kuris grįžta tau į kišenę, kai ką 
nors už jį nuperki... (Taip, kaip 
ta pasakų antis: suvalgei, išbėrei 
kaulus per tvorą -ts.ir, žiu,- vėl 
visa antis per tvorą į tave c at
lekia.) • ’ u-*- ' ■

Arėjas Vitkauskas

padeng- 
triskart

šaulyje moteriai, žmonai! Norėjau ją 
laimingą.

Algos dieną paaiškėjo, kad jos nebeužteks 
ti skolai savišalpos kasoje. Gėlėms išleidau
daugiau, negu uždirbau. Pasiskolinau iš kasininkės dar 
penkis rublius ir vėl namo grįžau su rožėmis.

— O kur alga? — net nežiūrėdama į rožes paklau
sė žmona. ......

— Aš tau atnešiau gėlių . . . —lemenau.
— Gėlių? — pravirko ji.— Ir kodėl visų vyrai kaip 

vyrai, o mano ...
Namuose prasidėjo pragaras. Aš tylėjau, nes ką 

besakysi! Juk žinoma, kad namai—pragarai, bet be na
mų neegrai. Ir, turbūt, pragaro nebūna tik tuose na
muose, kur vyrai—kaip visi vyrai.

Ak, kodėl gi aš gimiau ne toks kaip kiti?
(Kęstutis Trečiakauskas, “Iš Padangės mielos”, 

' NL 24 nr.)

gal dabartinius principus: “Vis
kas darbininkams”. Kapitalistai J 
te prasimano sau naujus įplau
kų šaltinius.”

Kai kas prikaištauja, kad Nau 
jienos nebesančios socialistiškos. 
Teisingai. Bet jos niekuomet ne
buvo socialistiškos- Naujienų 
leidėjams rūpėjo mokyti lietu-1 bendruomenininkas tebegalvoja, 
vius skaityti, supranti skaitymą jjacj įstatymai, įsakymai ir pa
ir mokytis pavyzdingai sugyven- pročiai yra sukurti kitiems, bet

— Maiki, šiandie laiškininkas 
atnešė laišką niib vedums ger
bėjo iš Brigthon Parko. Jis no
ri, kad vedu pasisakytuve apie 
jam rūpiamus dalykus.

— Kokius dalykus, Tėve?
— Visa eilę dalykų, Maiki. Jis 

nori žinoti: koks skirtumas tarp 
vėlės ir idėjos? Ar idėja išsigims 
ta? Ar socialistai išsigimsta? Ar 
Naujienos, kurios buvo įsteigtos 
socialistų, išsigimė ir daug kitų ti su kaimynais. Kas norėjo iš-j ne jam.

Naujieno-j mokti socializmo teoriją, mokė-jklausimų, surištų su 
mis ir išsigimimu..

— Ką tu atsakei jam?
— Dar neatsarkiau, Maiki, da

bar rengiuosi atsakyti. Pirmas 
dalykas idėja ir vėlė. Tos dvi 
esybės žymiai skiriasi viena nuo 
kitos. Vėlė yra’^antroji nemir
tingoji žmogaus pusė, o idėja— 
žmogaus' proto''^padaras, betar
piškai susidaręs paveikslas min
ties rėmuose; minties įsivaizda
vimas,jog nieko nėra ir negali 
būt geresnio-malonesnio. 
lietuvių dainius dainuoja:

Karveli mėlynasis!
Karvelėli tu puikusis!
Lėk į tą šalelę,

SKIRTINGI BIZNIAI

— Kiek senatorių yra Ameri
koje? — klausė teisėjas mažos 
krautuvės savininką, norintį 
gauti pilietybę.

— Nežinau. Bet aš žinau, kiek Kur yr mana mergelė, 
bananų yra vienoje kekėje. Ar, 
ponas teisėjau, žinai?

— Nežinau.
— Matote, aš nežinau jūsų 

biznio, o jūs nežinote mano.. •
* * ♦

MERGAIČIŲ DIALOGAS

— Aš niekuomet netekėsiu, 
nebent atsirastu geriausias visa- 

f.-ne pasaulyje jaunikaitis.
* — Labai gaila, bet tu jo ne
sulauksi: aš jau esu su juo susi
žiedavusi. ..

♦ * *
TEISME

— Negana to. kad nuskriaudei 
žmogų paimdamas penkis šim
tus dolerių, bet dar ir laikro
džius, žiedus bei kitas brange
nybes. ..

— Taip, ponas teisėjau. Visi 
sako, kad ne vien piniguose yra 
laimė!

. - 'Z'KAs .

Štai

Magaryčios
• Kieta širdis greičiau sendi

na asmenį, negu kietėjančios ar
terijos- (Gyvenimo tiesa)

• Vienas Marquette Parko

Padvelkė meilė ilgesiu, 
Ir gimė mūsų vasara.

Tekėjo saulė upėmis
Iš rytmečio į vakarą, 
Palietus lūpas lūpomis, 
Pražydo mūsų vasara.

Likai labai nustebusi,
Buvai graudi kaip ašara, 
Tą naktį geso debesys
Ir mirė mūsų vasara.

• r Pašnytė

RAŠYTOJAS IR TARŠKĖ

Vieno rašytojo tarnai.ė ilgai 
stebėjo, kaip jis dažnai per išti
są dieną, met iki. vidurnakčių,- 
sėdi savo kabinete prie rašomo-, 
jo stalo ir rašo. Kai kartą vidu
naktį paprašyta atnešė jam stik-. 
linę arbatos, ji tarė:

— Ir kam tamsta taip negai
lestingai vargini save, rašyda
mas apysakas. Juk už dolerį 
ar du gali nusipirkti gražiausių 
parašytų apysakų.* * *

DIALOGAS ĮSTAIGOJ
Viršininkas stebėjo, kaip rek- 

retorė knebinėjasi prie rašomo
sios mašinėlės.

— Tiesiog netikiu, — pagaliau 
sakė jis, — kad jūs nemokate 
net juostelės įdėti.

— Na, ir kas čia tokio! — at
sakė sekretorė. — Gal jūs įga
note, jog Rubinšteinas mokėjo 
suderinti savo pianiną?

si iš knygų. I • Vienas ekonomistas pareiš-
_ , į kė, kad nežiūrint, kaip žemai do-

— Tu, Teve, gera pamoka pa- •. . ... ., . ’ 5 i lens krinta, viSr-tiek? žmones,sakei. Buvo laikai, kada lietu- J . .■ , VI ’ . . ,•j rungtyniaudami vieni su kitais, 
! stengiasi jį pagriebti.

• Gyvenimas yra sunkus 
tiems, kurie daro sunkų gyve
nimą kitiems.

• Mano geriausi draugai yra 
tie, kurie iš manęs nieko nepa
geidauja.

• Nemokamas patarimas: iš- 
j vykite atostogų arba ilgesnėn

Lietuvoje, sakoma, veikia trys Į kelionėn; jums bus labai malo- 
saldainių dirbtuvės. Seniausia į nu būti namuose.
yra “Rūta” Šiauliuose, kurios pa- 

( grindų buvo dar caro laikais vei-
Kaune veikia 

konditerijos fabrikas, kuris savo 
vardo dar neturi, nepriklauso
mos Lietuvos laikais žinomas 
kaip “TILKA”, o Vilniuje veikia 
“Pergalė”. Sakoma, šios trys 
dirbtuvės pagaminusios pernai 
53,583 tonų įvairių saldumynų, 
bet kažin ar tai pasaldino bent 
kiek dabartinės Lietuvos gyve
nimą? Vienybė, 11 nr.

viai laikraščio skaityti dar ne 
mokėjo. Mokymas skaityti, mo
kymas taikingai sugyventi su 
kaiminais, buvo pirmasis Nau
jienų uždavinys.

Apie tuos laikus, skaitykit. J. 
Šmotelio “Atsiminimų Skirsne
lius.”

GERAS KLAUSIMAS

Šis posmelis parodo, kaip kurie ( dirbtuvė. 
1 maldaujančiai dainius kreipiasi 
! į balandį, vadindamas jį malo- 

niniu-gražybiniu vardu — kar
velėli. Idėja diktuoja dainiui, 
kad jis mėlynas ir pilkas, kad 
jis gali- lėkti į tą-šalį, kur yra 
jo mergelė. Idėja diktuoja dai
niui, kad niekur nėra tokios mer
gelės, kaip anoje šalelyje.

Idėja negali išsigimti išsigimi
mo prasme, bet ji gali būt at
mesta, užtroškinta. Vietoje at
mestosios idėjos proto ląstelėse, 
gali gimti kita, kitokios išvaiz
dos ir kitokiais tikslais persisun
kusi. j

Ne visos idėjos, gimstančios 
žmogaus prote, randa platesnį 
pritarimą- Daugelis jų gimsta ir 
miršta, kaip snaigės šaltose de
besyse, nepasiekusios žemės. 
Panašus likimas ištinka senti
mentą, meilę ir simpatijas.

— Vadinas, Tėve, nėra ko sie
lotis dėl idėjų. Pagal Adolfą Pet 
ratį “Gražiomis idėjomis pekla 
grįsta”. Eikim prie socialistų.

— Tu, Maiki, ir aš gerai žinov, 
kad kiekvienas gyvas sutvėri
mas gyvena tik viena gyvenimą, 
o socialistai priklauso prie gy
vųjų. Socialistai atsirado prieš 
šimtą metų, susuko keletą sū
kurių pasaulyje, suorganizavo 
LSS Amerikoje, valdė bent ke
lias šalis Europoje, Čikagoje įs- 

i teigė ir per 65-kerius metus lei 
do Naujienas, So. Bostone už
darė gerą sąvaitraštį Keleivį ir 
laukia kas bus toliau.

Socialistai ne pramuštgalviai. 
Jie negriebsis jokių priemonių 
įgyvendinimui savų idėjų pries 
daugumos valią. Tiesa jie ga
lėtų veikti sparčiau, padaryti 
daugiau, bet darbo žmonių kla
sė yra patenkinta. Amerikoje so
cialistų veikimą perėme juodie
ji broliai ir 4ic nustatė prinri 
pus būsiančiam socializmui. Pa.

• Vienas politikierius pasakė, 
kad didžiausias melas išreiškia
mas tylėjimu.

• Sakoma, kad dabar vaikai, 
eidami gulti, į savo maldas Įpina 
nepakeičiamus reikalavimus.

• Šias magaryčias užbaigiu 
V. Joniko eilėraščiu “Daina apie 
vasara”:

Baltų alyvų šlamesiu
Tą vakarą pro pažaras
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ANTANAS PLEŠKYS PETRAS PLEŠKEVIČIUS

Konsulo V. Čekanausko ir VLIKo pirmi 
ninko dr. K. Bobelio pranešimai

(Tęsinys)
— “Aš nesuprantu, kodėl jūs 

nesuprantate” kas yra komuniz
mas. Taip viskas yra aišku; Jūs 
mėtotės į visas puses. Iranas, 
kaž kas ten staiga netikėto įvy
ko. Ar jūs nesuprantate, nežino
te, kad tai padarė komunistai. 
Kas;dabar vyksta komunizmo 
sistemoje, buvo suplanuota prieš 
IQ;...— 20 metų. — Jų pląiiai ne- 
pasįkeitė nuo Lenino dienų. Gal 
kalendorius trupučiuką ’ pasikei
tė, gal vieni metai' paslydo į vie
ną ar kitą pusę, bet jų tikslai
paąiliko .tie - patys*. Jie gali pa- f VISIŠKAI NEPRIIMTINAS (Sa- 
keW priemones, bet tikslas tas-Į.^ entuziastingas

plojimas). Pasakyti dabar, kad 
mės einame veidu' su kovojan
čią Lietuvą, tai būtų prisipažini
mas, kad per tuos 40 metų mes ( 
į Lietuvą nežiūrėjome savo vei-! 
du. Aš esu tikras, kad taip ne-

salėje juokas).
BENDRAVIMAS SU KRAŠTU 

-tgt
Reiškia, komunizmas nepasi

keis, tiktai jųjų metodai galbūt 
pasikeis. Už tat šitas mūsų ben
dravimas su kraštu, dabar nau
jai mestu šūkiu, kuris yra per
daug komercinis, VEIDU Į KO

VOJANČIĄ LIETUVĄ. i
MAN ASMENIŠKAI, JIS YRA

PIRMOJO PĖSTININKU SAVANORIŲ 
PULKO KŪRIMASIS
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Aš jai mandagiai išsireiškiau, 
kaip čia dabar Amerikoje yra 
įprasta sakyti, you better believe 
it — jūs gėriau tikėkite. (Vėl

&
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OF
Soup STeej. i

(Tęsinys)

galės, nors ji buvo ir nedidelė. ;
Jau buvo tamsu, kada per

pats. Šiandieną .jau rengiama ir j 
planuojama, kas bus daroma už 
10 metų. O kas šiandien daro
ma, jaū senai jų’ buvo suplanuo
ta ir. žinoma, kad tas turėjo 
įvykti ir įvyksta. Ir jei jūs ne
suprantate, kas Įvyko Irane,, tai 
jūs esate aklesni negu aš gal-1 
vojų”; •:f ri ■* .

Kaip pavyzdį jis, paklaustas 
iŠ’ publikos davė:

r “Jūs kalbate apie tuos stu
dentus, kurie užėmė jūsų am- 
bdshdą.Irąne, kad. tenai kaž ko
kie patriotai studentai sukilėliai. 
Po dviejų, ■-trijų dienų, kai tie 
studentai išleido pirmą komuni-

Temo, o mes stovėjome ant 
plento ir laukėme. tolimesnių 
įsakymų, tolimesnio žygio — lietuvių užtvaras prie Alytauš 
vytis bolševikus. Mūsų nusiste- mes pasiekėme Alytų. Virtuvė 
bėjimui ir nepasitenkinimui, pa laukė su išvirtu maistų, bet 
matėme atvažiuojant vežimus Į reivių daugumas nei valgyti nė 
ir sužinojome, kad grįžtame at-< io — buvo užimti atpasakoji- . 
gal į Alytų. Nenorėjome su-į mais likusiems draugams^ąpię^ 
prasti, kaip galima buvo neiš-į savo pergyvenimus, pirmąjį ko- 
naudoti pergalės ir nesivyti bė
gančio priešo. Viršila Ž. nura
mino, pasakęs, kad įsakymus 
reikia vykdyti, o ne kritikuoti. 
Vokiečiai susėdo į vežimus, ve
žimais vežė ir kulkosvaidžius, 
bet lietuvių kareivių daugumas 
žygiavo per sutemomis aptem
dintas Daugų apylinkes, plentu 
į Alytų pėsčiomis- Kalboms ne
buvo galo, žygiavome laisvai ir 
buvome apsvaiginti pirmos per

1 mų, aš noriu papildyti savo pas- 
buvo. Aš norėčiau pakeisti, kad ^ornjs.

KONSULO NUSISKUNDIMAS 
DĖL LIETUVIŠKO JAUNIMO' 

(
Gerb. konsulas Vyt. čekanausį 

kas sako: 1
“Kaip mes galime tokį jauni

mą pritraukti prie 1------- -
'darbo, dirbti tokiai Lietuvai, jei 
jie tos Lietuvos nepažinojo. 
Šiandien jiems yra peršama 
mintis visai kitos (sukomunis- 
tintos — A. PI.) Lietuvos... 
Šiandieną aš su skausmu turiu 
pasakyti, kad vienoje organiza-

1 cijoje jaunimo vadovas su vie- 
žinomu

mes ne su veidu sukamės į ko
vojančią. Lietuvą, bet su visa 
širdimi, su visa siela ir su vi
sais savo darbais (salėje gausus 
plojimas).

Šių dienų medicinos technika 
yra taip toli pažengusi, kad vei
dą galima labai lengvai ir grei
tai pakeisti. Tą mes žinome (sa
lėje juokas), bet jeigu tu turėsi 

.gražią, gilią, kilnią, lietuvišką 
’siela, jos niekas nepakeis (salė
je ilgas entuziastingas plojimas). 
. Aš manau, kad aš jau per 
daug laiko užėmiau, kadangi dar 
yra vienas paskaitininkas. AšĮnu vyresniu asmeniu, 
tiktai norėjau su jumis pasidaj veikėju, kalbėdami į tą jaunimą, 
linti tomis keliomis mintimis ir] pasakė: “Vaikai, jeigu jūs ne-

J

katą]; aš pasižiūrėjęs galėjau pa-1 
sakyti, kas tą komunikatą pa
rašė- Kadangi yra aišku, kiek- ' 
viena -organizacija, jei gu esi 
profesionalas žmogus, rašai ko
kiui nbrs raportus, turi išdirbęs 
tam tikrą metodą, turi tam tik
rų sakinių struktūrą ir naudoji 
tain tikrus žodžius. Pasižiūrėjus ~ ~'V’ " . ’ i, > j—j— ---

j. H-j1!. Par^^kimą; aišku, iš kur lkai kunais skauduliais, kurie] norite eiti į minėjimus, jums ne
lis atėjęs. Ir jūs to nesupranta- ,ma.n. ilgesnį laikai reikia eiti į tuos minėjimus, pa-

t i išeiti i viešuma ir nasakvti. ir I. +oi-r. +Awa-™<- ”
• J ' į v ’ ;.

Išeinant iš salės, viena mote
riškė į mane pasižiūrėjo ir sa-

“Ar tū tiki, ką jisai sakė?”

[ išeiti į viešumą ir pasakyti, ir j. sakykite taip tėvams, 
aš tikiu, kad jūs supratote, ką' 
aš jums norėjau šiandieną pa
sakyti.

Ačiū labai. (Seka gausus, la
bai entuziastingas ir ilgas plo-

(Salėje -pasigirsta gausus juor j jimas). 1 •

kas). . . į Porą, gerb. konsulo pasisaky-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
WŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
V. Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

IK

NAŲJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ. . , r

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati- 
nimo vajaus talką!

'J, ' ® "T’rrW
, : Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 

reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS
1739 S, HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

I
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D anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ._________ ;_______________ __ _____ _
Adresas ________ __ _ ________ ____ ________________

kuris

Pavardė ir vardas

y.’• Užsakau. Naujienas kaip dovaną savu 
rA nanjas jkaftytojas. Priėde ^k__L_ doL

• 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 jusipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai--------------------------------------------------- ------ _
Adresas -------------------- —------------------------------------------------_
>

A. SVILONIS

KO SIEKTA IR KAS NEPASIEKTA
(Tęsinys)

j Labai nemalonus lietuviams 
dalykas, kad šios šventės vyriau 

lietuviško sias vadovas pasikalbėjime su 
į korespondentu grasino visų lie

tuvių vardu, kad jie žinos už ką 
nebalsuoti. Arba kad ir toks šios 
šventės atidarymo proga pasa
kymas, kad lietuviai žinos, kas 
jų draugai. Tiesa, kad demokra
tinėje santvarkoje galima ir taip 
grasinti, bet kažin ar tai naudin
ga diplomatiniu požiūriu? O be 
to, kas įgaliavo Talandį daryti 
tokį grasinimą visų lietuvių 
vardu? Taip galėjo pasakyti, 
kad jis, Talandis, žinos už ką 
nebalsuoti, "bet ne visi lietuviai. 
Ir kaip benorėtum tokį viešą 
netaktiškai, grubų pareiškimą 
įvynioti į vatą* jis lietuviams 
yra labąi nenaudingas. Kaip pas 
kui po -tokio grasinimo galima 
drįsti praverti duris į Baltuosius 
Rūmus? Į

Kili dar spėlioja, kad buvo 
didelis netaktas kreiptis į Bal
tųjų Rūmų aukštuosius valdžios 
pareigūnus, kai B-nės vadai spau

Tokie vadovai gąsdina mane, 
turėtų gąsdinti ir-jus. Pažiūrė
kime į mūsų minėjimų sales: 
Vasario 16, Birželio išvežimų 
minėjimai, ten jaunimo mes ne
matome, už tai, kad turime ge
rus vadovus.” ’ i j

Kokiai jaunimo organizacijai 
tas vadovas ir tas žinomas vi
suomenės veikėjas vadovauja,

I gerb. konsulas nepasakė-
Mes žinome vieną, kad visa] .dbje-aiškiai pasisakė prieš pre- 

kultūrinė veikla, visas jaunimo 
tokį jaunimą mes turime dabar, 
šiandien, ir tokį jaunimą mes tu- 
švietimas, auklėjimas, visos mo
kyklos ir toms mokykloms vado
vėlių parengimas priklauso Lie
tuvių Bendruomenei ir jos pa
daliniui Lietuvių Fondui. Kokį 
jaunimą LB išauklėjo ir kokio
mis idėjomis ji šiandien auklėja,

TAISAU KLAIDĄ

Mano str. “Konsulo V. Čeka
nausko ir VLIKo pirmininko dr. 
K. Bobelio pranešimai” Naujie
nose 1980.7.26^28 d. 3-me pusi. 
Įvyko korektūros klaida.

Atspausdinta: “Išsiunčiau vi
siems 6 konsulams Los Angelėje, 
duodamas žinoti, kad-čia vra 
naujas asmuo”.

zidento Carterio nusistatymą, 
kad amerikiečiai šiais metais ne 
vyktų Maskvon į olinpinius žai
dimus. Tuo tarpu B-nės vadai sa 
vo oficioze “Pasaulio Lietuvy
je” skelbė, kad toks prezidento 
draudimas yra lietuviams baus
mė. Aišku, kad toks jų pareiš-

Turi būti: “Išsiunčiau visiems 
64 konsulams Los Angelėje, duo
damas žinoti, kad čia yra naujas 
asmuo”.

Kitas pataisymas: Minėdamas 
pavardes asmenų, kurie po pra- 
nešimų-paskaitų klausė klausi
mus ir siūlė siūlymus, praleidau 
veiklaus visuomenininko ir ilga
mečio ALTos darbuotojo gerb. 
kun. dr. J. Prunskio pavardę. Jis 
irgi patiekė savo siūlymus.

H

I

1 rūmas ir nesugebėjimas užmegz-
i , • < V • V »

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

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

Atdara šiokiadieniais nno .

D. KUHLMAN, B.S., Registru o bu vaistininkas

TeL 476-2206

liėjuzi ii spaudoj ir galima gauti knygų nnkoji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos į krašto politiką. 102 p*l. Kaina fl-50.

Knygos bus išsiųstos, jei I1J50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

vos krikštą. Visiems pasidarė 
Įspūdis, kad su bolševikais ka
riauti yra gera, ūpas buvo pa
kilęs, ėmėm pasitikėti savo jė-; 
gomis.

JIEZNO KAUTYNĖSE
■

Kelioms dienoms praslinkus, 
bolševikai ir vėl užėmė Daugus 
ir prislinko su savo užtvaromis 
ir sargybomis arti Alytaus. Su
sišaudymai buvo labąi dažni. 
Bolševikai ne juokais traukė 
kariuomenę ir rengėsi pulti. 
Nors apie gresiantį pavojų sa
vanoriai nebuvo tiesioginiai- in
formuojami, bet vis jautė, kad 
šį kartą smogs bolševikai -ir-tu
rėsime gal ir vargo juos atrenj-

ti santykių su spaudos žmonė
mis bei televizijos stotimis. ■

Be to, negalima nepaminėti-ir
— sako jie — kad nebuvo iš ten .° a °’ uns. ^a ]u Pulke būta nervingumo ženk
atgarsio ir į B-nės vadų, pakvie- ~
timą dalyvauti šokių šventėje.] £ . - - - - h
Man rodos, kad reiktų ieškoti! metu- juos susodinant .

Baltuose Rūmuose,! Pa^ jų turimą-rangą }_ garbės ■

kimas yra žinomas ir Baltiesiems 
Rūmams. Tat, nereiktų stebėtis

kaltės ne
o tų tarpe, kurie paruošė mums 
tokią nepalankią atmosferą. Pa
galiau kaip dažnai tokiai atmos
ferai atvėsinti ir b. kv. savo ve-

, kad ir 
garbės svečių pagerbime Šokių lų. Slido -gandai, kad ateina lain 

kas vokiečiams važiuoti namo 
ir jie gali lietuvius apleisti pa
čioje sunkiausioje -valandoje. 
Pas vokiečius buvo aktyvios jų 
prbbolševikinės kareivių tary-

vietas. Tiesa, toje minioje buvo 
tookių, kurie to nepastebėjo, bet 
buvo ir tokiu, kurie iš to galėjo, x- -i • -v s bos ir tokiu atveju is jų galimapadaryti labai nemalonia išvadą 

damuose Drauge, yra pasisakęs Sėtuvių menką- išprusimą! 
neigiamai prieš JAV aukštuo- Nejaugi, rengėjų is-
sius valdžios pareigūnus, kurie mo?e’ sav0. ^rbes Poauk^u
neigiamai prieš JAV aukštuo- kultūroje. Nejaugi, rengėjų iš-

vyskupas yra žemesnis už ,Ka- 
mantą bei Kutkų, arba mūsų

būk mums per mažai padeda.

Kalbama dar ir taip: Kodėl Į diplomatinės tarnybos atstovai, 
Baltieji Rūmai nesiteikė ne tik | ar sakysim, mūsų politinių veiks- 
dalyvauti, bet buvo tyla. Dėl toj nių vadovai? ; į
kad Amerikos valdžia ryžosi vėl Taigi, čia suminėjau tik vieną 
dš naujo atgaivinti su Maskva kitą visuomenėje paplitusi spė- 
detentę. Jai esą su mažumomis, lio j imą, kędėl ši. didingai suruoš- 
ypač su lietuviais, nepatogu pa-’ta šventė nepavyko išplaukti 
laikyti šiltus ryšius.

Toks aiškinimas man atrodo, į minėti /komentarai bei spelioji- 
fikras svaičiojimas. Nežinau,'mai yra ir nevisai tikslūs- Bet

Taigi, čia suminėjau tik vieną

j platesnius vandenis. Gal šie su-

kuri etninė grupė taip puoselėja 
detentę, kaip LB-nės vadai. Tik 
atsiminkime, kiek jų užgožtoje 
spaudoje buvo skelbimų apie, 
rengiamas šiais metais ekskursi
jas per Maskvą į okupuotą Lie
tuvą. Tuo tarpu tokios kelionės 
pagal JAV- valdžios nusistatymą
nepageidaujamos, net draudžia- sinimų, kurie- mums lietuviams 1 

' yra-nenaudingi.
(Pabaiga)

kol nebus pilnai atskleista, kas 
buvo kaltas dėlko Baltieji Rū
mai ignoravo šią šventę, manau, 
kad tai j-reiktų-laikyti pakanka
mai pagrįstais ir visiems laikams 
atsiminti, • kad tokie ir -panašūs 
faktai ; nepasikartotų; .ateityje, 
kad nereiktų dėl to reikšti gra-

buvo viso ko laukti. Svarbiau
sias rūpestis buvo — gerų gink 
lų stoka; Iš vokiečių jų gauti 
jokiu būdu nebubo galima.

Vasario pirmojoje pusėje, dar 
prieš bolševikų puolimą Aly
taus bare, išgirdome, kad nema
žos bolševikų jėgos nori mus 
atkirsti nuo Kauno ir todėl' nori 
užimti Jiezną. Porai dienų pras 
linkus., mūsų kuopai buvo įsa
kyta būti pasirengusiai. Pava
kariu, mūsų būrį išrikiavo, ap
dalino po 150 šovinių, po 3 ran
kines granatas, sumainė blogus 
šautuvus ant geresnių ir kąr. 
Grušeckis išlydėjo mus, pasa
kęs mums atsisveikinimo žodį. 
Mes naktį, išžygiavom Jiezno 
link. -1-ojo pėstininkų pulko vie
nas dalinys išžygiavo vėliau per 
Balbieriškį su tuo pat tikslu.

(Bus daugiau)

mos. O be. to, kieno vaikai bu
vojo Vilniuje ir ten. okupanto 
laikraštyje darė pasikalbėjimus, 

’* t . v* —3> • .▼ • * 
ar nė B-nės vyriausių-vadų? O 
kaip j su kapsuliniais kursais? 
Ar tai nėra plačios skalės deten
te?

Esant-' tokiam .-palankumui iš 
LB-nės vadų pusės detentei/jei 
jau tikrai- JAV valdžia j ės siek
tų/ tikriausiai nebūt Ignoravusi 
šokių šventės, .bet būtų atsiun
tusi nė viena, bet kelis aukštus 
pareigūnus. : J - ■

Be to, šia proga'iškyla dar vie 
nas klausimas, kaip suderinti šį 
nelemtą faktą su tuo, kai LB- 
nės vadai, visą laiką gyrėsi, kad 
jie turi labai šiltus santykius 
su Baltaisiais Rūmais? Taigi 
šiuo atveju pasirodė, kad toks 
jų pasigyrimas buvo tik blefas.

Tikrai liūdna, kad šis didžiu
lis parengimas nerado atgarsio 
ne tik Baltuose Rūmuose, bet 
ir amerikoniškoje spaudoje ir tik 
akimirksniame šmėžtelėjime Chi 
cagos televizijoje. Ir kas dėl to 
kaltas? Aišku, rengėjų neapdai-

Helps Shrink 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues ■— 

caused by inflammation
Doctors have found a medica- 
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissue*, then 
helps shrink twelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and tup- 
potitones. Use only at directed.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, 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 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveik-slais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES 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 $2.

• 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 
yitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMES LEME, 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 Jašinskd 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.

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Gorbačiovo Įsakymai lietuviams
Michailas Gorbačiovas Sovietų Sąjungos komunistų 

partijos sekretorius, šių metų liepos 12 dieną buvo at
vykęs į Vilnių ir “tarybinės” Lietuvos komunistams, vy
riausybės nariams, profesinės sąjungos atstovams pa
sakė pačią svarbiausią kalbą šių dienų Lietuvos val
dovams.

'Vilniaus sporto salėje buvo susirinkę galin
giausieji komunistinės Lietuvos valdovai. Jiems atvy- 

; kęs rusas Gorbačiovas rusiškai pasakė kalbą. Susirinkę 
buvo lietuviai, bet kalbėjo jiems rusas. Jis papasakojo, 

' kas šiendien Lietuvoje darėsi, bet savo kalbą pradėjo, 
primindamas jiems, kas Lietuvoje buvo “padaryta” 
prieš5 keturiasdešimt metų.,:

Paties Gorbačiovo Lietuvoje nebuvo. Apie Lietuvą 
■ jis patyrė tiktai iš pranešimų Sovietų laikraščiuose ir 
informacijų nariams. Bet liepos 12 dieną jis susirinku
siems išdėstė, ko vyresnieji negirdėjo ir nematė, bet 
jie šiandien privalo tikėti ne lietuviais istorikais, bet 
Gorbačiovo paskelbtomis mintimis.

Pirmiausia Gorbačiovas pranešė sukviestiems pa
vergtos Lietuvos valdovams, kad šių metų liepos mėne- 

; sį Sovietų pavergtoje Lietuvoje buvo 
tų. Tai yra pati didžiausioji partija, 
niekad nebuvo.

- Nepriklausomos Lietuvos laikais
nistų partija niekad neturėjo daugiau 300 narių. Ko-

: munistų daugumą Lietuvoje sudarė Lietuvos žydai, 
; bet ne lietuviai. Daugumą lietuvių komunistų sudarė Lie- 
I tuvos žydai, neturėję jokio supratimo apie komunizmą. 
’ Jų veikimas buvo primityvus. Komunistinę veiklą su- 
; darė jiems raudonų vėliavėlių iškėlimas medžiuose ar 
; tvorų aptepimas komunistiniais obalsias. Jie kartais iš- 
: nešiojo Minske parašytus, ten rusų pinigais atspaus-
- dintus atsišaukimus. Dažnai jie tų atsišaukimų turinio
• nesuprato, nes buvo bemoksliai, kalbėję tiktai žydišku 

žargonu. Pats mokyčiausias Lietuvos komunistas buvo 
Karolis Požėla, lietuvių sušaudytas. Protingiausias ir

n ir daugiausia apsiskaitęs buvo Pijus Glovackis, kurį su-
• šaudė patys rusai. Komunistais buvo tapę keli apdąi- 
» resni Lietuvos žydai, jiems kiekvieną metą kišo stam-
X bias sumas pinigų, bet šiandien tie žydai su sovietišku jos direktorių, tvarkančių savo sritį, vienas tapo deši-

167,000 komunis- 
kokios Lietuvoje

Lietuvoje komu-

partiją juos suvarė nepaprastai sunkios gyvenimo są
lygos ir baimė. Jie žinojo, kad okupantas uždarė visas 
Lietuvos politines partijas ir išvežė visus veiklesnius 
bet kurios politinės partijos narius. Visoms partijoms 
komunistai uždraudė bet kokią veiklą. Jeigu kas nori 
įsitraukti į bet kokią visuomeninę veiklą, tai privalo 
tapti kom. partijos nariu. Tapęs kom. partijos nariu, 
jis gaudavo instrukcijas kaip interpretuoti praeitį ir 
dabartį. Dar geresnes iliuzijas komunistai mokėjo 
skleisti apie ateitį.

Gorbačiovas atvežė lietuviams įsakymus, kaip rei
kia aiškinti netolimą Lietuvos padėtį. Kalbos pradžioje 
jis pasakė:

“Prieš keturiasdešimt metų, komunistų parti
jos vadovaujamos, remdamosi internacionaline Ta
rybų Sąjungos parama, Lietuvos darbininkų klasė 
ir darbo valstietija nuvertė nepakenčiamą fašistinį 
režimą ir atkūrė Tarybų valdžią, paskelbdamos Lie 
tuvos Tarybų Respubliką. Lietuvoje vėl buvo iškel
ta revoliucinė Spalio vėliava. Laimėjo pergalę di
džiosios Lenino idėjos, už kurias ilgus metus kovo
jo bolševikų vadvaujamos darbo žmonių masės. 
1940 metų socialistinės revoliucijos pergalė buvo po
sakio taškas lietuvių tautos gyvenime. Ji darbe ga
lą išnaudotojų viešpatavimui, išvadavo darbo žmo
nes iš ekonominės, socialinės ir nacionalinės pries
paudos, įvedė tikrąją liaudies valdžią, atverdama 
plačias perspėktuvas visų piliečių dalyvavimui tvar
kant visumenės ir valstybės reikalus. Darbo liau
dies valia Lietuvos TSR savarankiškai įstojo į bro
lišką Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą, ir 
štai jau keturi dešimtmečiai ji kaip lygi tarp ly
giųjų savo deramu indėliu prisideda prie Tarybų 
daugianacionalinės valstybės .ekonominės ir gyny-. 
binės galios stiprinimo..didžiojo Tėvynės karo me
tais Lietuvos sūnūs ir dukros kartu su visomis mū
sų šalies tautomis didvyriškai kovėsi frontuose ir. 
priešo užnugaryje už socialistinės Tėvynės laisvę 
ir nepriklausomybę”. / »

(Gintasis Kraštas, 1980 m. liepos 12 d., 2 nr.).
Petras Griškevičius, jokiame didesniame mieste 

nebuvęs, neturėjo jokio supratimo apie komunistų par
tijos vestą kovą prieš “fašistinę valdžią,”. Jis girdėjo 
kad tokią kovą vedė Rokiškyje, Marjampolėje, Šančiuo
se, Šiauliuose ir Ukmergėje. Ta kova reiškėsi tvorų da
žymu ir kartą iš Vokeitijos atvežtų atsišaukimų dali
nimu. Jis pasisavino komunistų propagandistų skelbia^ 
mą melą ir nuolat kartojo tą pačią tuščią pasaką apie 
komunistų partijos vedamą kovą.

M. Gorbačiovas, dar mažiau žinodamas negu Griš
kevičius, pakarto tą pačią istoriją, kurią jam paruošė So
vietų propagandos agentūra. Specialiai paskirti Sovie
tų agentai iš anksto viską apskaičiavo, kad reikalui 
esant galėtų tas propagandos žinias naudoti kaimyninių 
tautų pavergimui pateisinti.

Lietuvai ultimatumą pasiuntė Sovietų vyriausybė, 
Lietuvos sieną peržengė Sovietų valdžios paruošti dali
niai, jie užėmė visus pakeliuie sutiktus kaimus ir mie
stelius, kol pasiekė Vilnių, Kauną. Šiaulius, o vėliau 
skubėjo prie Vokietijos sienas.

Antanas Sniečkus, čekistų pagalba užėmęs Vidaus 
reikalų ministeriją, jau įsakinėjo, Maskvos, o vėliau 
Vidaus reikalų ministerio vardu pasienio sargams, ko 
neišleisti per sieną. Iš senos Vidaus reikalų ministeri-

• P. KESIŪNAS

t TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
’ 3-jų dalių ROMANAS
' • (Tęsinys)

Bet vos tik ji sumerkia sudrėkusias savo akis, 
, tuojau iškyla iki šiol taip stipriai slopinti ir sun-
- kiai sulaikomi netolimos praeities šiurpūs ir širdį 

draskantys vaizdai. Saldus snaudulys negailes- 
tingai nugriauna tą užtvarą, už kurįos ji sąmo
ningai buvo paslėpusi savo svajingą pirmąją 
meilę, džiaugsmo ir krykštaujančio juoko lydimas 
laimingas jaunystės dienas ir vėliau įvykusią šiur-

I pią šiurpią tragediją. Iki šiol ji visomis savo jė
gomis stengdavai nukreipti mintis nuo šių, ją taip

- jaudinančių prisiminimų, kurie nors ir pynėsi į 
vieną neatskiriamą grandinę, bet kartu spaus
davo iš akių ašaras ir stumdavo į tikros nevilties 
prarają. Bet dabar pusiau per sapną, pusiau sva
jodama, ji davė valią savo skaudančiai sielai ir 
tiek laiko su dideliu vargu sulaikomoms ašaroms.

Po klaikiosios tragedijos, savo mylimojo var- 
• , ii niekuomet neišdrįsdavo .ištapti balsiai, ,bet 
y ; ve k u. a kartojo jį be paliovos. “Antanas. .. 
vargšas Anta: as... Gal ir tavo lūpos šnabždėjo 
mano vardą žū oriosios mirties agonijoj, kaip 
šnabžda šioj skau mo valandoj manosios tavąjį...

Rotušės aikštė Kaune

JAPONIJA AKTYVIAU 
PRISIDĖS PRIE TAIKOS 

PASTANGŲ

TOKIJO (DPI). — Japonijos 
užsienio reikalų ministerija sek
madienį paskelbė dokumentą, 
kad ji aktyviau prisidės prie tai
kos pastangų pasaulyje. Ji skirs 
kariuomenės dalinius Jungti
nėms Tautoms, sudarančioms 
laikos palaikymo kariuomenę 
neramumų židiniuose, taip pat 
panašiems Juntginių Tautų ope
racijoms skirs ir civilių.

Dokumente vyriausybė ragi
nama didinti lėšas gynybai, kad 
būtų galima atsispirti bet kokiai

agresijai. Pritariama JAV pen- Prasiveržimas buvo toks galin- 
kerių metų planui skirti daugiau 
lėšų gynybai bei apsiginklavi
mui, taip pat NATO jėgų stip
rinimui.

DAUGIAU NEBEIEŠKO 
UGNIKALNIO AUKŲ

VANCOUVER, Wash. — šių 
metų gegužės 18 dieną šv. Ele
nos kalno prasiveržimas buvo 
toks dielis, kad iki šios dienos 
dar nerado visų prasiveržimo 
metu dingusių žmonių aukų. Iki 
sekmadienio ieškotojams pavyko 
surasti ir nustatyti asmens ta
patybę 31 užmušto žmo’gaus.

nipji Sniečkaus ranka pravesdamas sudėtingesnius 
planus.-

. Nei. policijos departamento direktoriai, išskyrus 
vieną parsidavėlį, nei aukšti policijos tarnautojai, . nei 
paprasti policijos tarnautojai nestojo okupanto tarny-; 
bon. Nei darbininkai, nei ūkininkai, nei paprasti beže
miai nestojo okupacinės Sovietų kariuomenės tarny
bon, nes jie savo akimis matė, ką 20 komunizmo metų 
davė Sovietų proletariatui, ’darbininkams ir valstie
čiams mažažemiams. Stambesnius ūkininkus su šeimo
mis Sibiran išgabeno, o neturtingesnius valstiečius pa
darė bežemiais, nes buvo nusavinti paskutiniai jų įsigylti 
hektarai. 0 kai Lietuvą, tuojau po karuomenės užgulė 
“tarbininkai”, tai niekas net klausyti nenorėjo ajie sovie
tišką “komunistinę” sistemą. '

M. Gorbačiovas Vilniaus sporto salėn sukviestiems 
komunistų partijos vadovybės ir vyriausybės nariams 
tvirtino, kaip prieš 40 metų lietuviai džiaugėsi “komu
nistinės santvarkos pasiekimais”, kada visoje Lietuvoje 
nebuvo nė vieno, kuris būtų tuos laimėjimus matęs. Ta 
komunistine sistema būtų galėjusi pasigirti Sovietų po
licija su karo jėgoms, padedančioms policijai primesti 
visai rusų tautai “komunistinius laimėjimus”. Jeigu 
ne kariuomenė ir ne policija, tai Rusijos gyventojai se
nai būtų nustūmę komunistus nuo valdžios. Tą patį bū
tų padarę ir lietuviai, o tuo tarpu Gorbačiovas kalė jiems 
į galvą, kad jie patys ir lietuviai proletarai (kurių ne
priklausomoje Lietuvoje visai nebuvo) ir lietuviai dar
bininkai džiaugėsi “komunistine kūryba”.

Gorbačiovas liepė kmunistams klastoti 40 metų 
praeitį, o lietuviu tarpe dar atsiranda politikų, kurie 
ryžtasi su gorbačiovais bendradarbiauti.

Kokia gėda!

gas, kad jis nunešė beveik tūks
tantį pėdų viršukalnės. Žemė, 
akmenys, karšti pelenai ir kiek 
lavos užvertė didelius ugnikalnio 
pakraščių plotus. Iki šio meto 
šunų pagalba apieškoti visi ugni
kalnio pakraščiai, bet 34 žmonių 
ar jų lavonų niekur nerasta. Nuo 
sekmadienio vakaro nutaria 
baigti dingusių žmonių ieškoji
mo' darbus.

šv. Elenos ugnikalnis vis dar 
tebeveikia. Veržiasi garai, pele-, 
nai ir karštos dujos, bet jos jau 
taip aukštai nebekyla. Geologai 
mano, kad šis ugnikalnis dar 
prasiverš didesne galia, nes jie 
užregistruoja dar didelį judėji
mą žemės gilumoje.

AL VAJTIS PADARĖ
. GERŲ NUOTRAUKŲ

CHICAGO, III. — Fotografas, 
politikas it: keliautojas Al Vaįtįs 
praeitą sekmadienį Dariaus įr 
Girėno mirties 47-osios sukakties 
minėjime padarė labai gražių 
nuotraukų. Tuo pačiu metų jis 
į magnetofono juosteles įrašinė
jo' labai įdomius pasikalbėjimus 
su veikėjais. *

Besiklausant pokalbių tuoj ga
li pastebėti, kas gerbė drąsius 
lakūnus ir kas giriasi neatliktais 
darbais. Dauguma lietuvių yra 
teisingi, bet tarp daugelio atsi
randa viena juoda avis.

AI Vaitis turi įsigijęs labai ge
rą kamerą, kuria jis padaro ne
paprastai gražių paveikslų. Jis 
palaiko artimus ryšius ne tik su 
lietuviais, bet ir su amerikie- 
čiais, už taiką kovojančios Lie
tuvos draugais. Kelios jo padary
tos nuotraukos pasirodys Nau
jienose.

— Demokratų partijas pirmi
ninkas yra pasiryžęs neleisti 
mažai grupei išardyti New Yor- 
ko demokratų konvencijos.

— Suimti Puerto Riko' tero
ristai bus teisiami ir baudžiami 
už tvarkos ardymą ir už ginklų 
nešiojimą.

I

Tu troškai laimės, meilės... Tu mylėjai ne vien nebejaunas, bet koks jis pastabus. Kad ir šį rytą, 
mane.,. Tu mylėjai viską: savo gimtąją žemę.. : 
savo brolius. .. savo laisvę laisvužę, kaip tu apie 
ją dainuodavai... Dėl tos laisvužės tu ir žuvai, 
nes tu negalėjai pakęsti plėšikų, pagrobusių visų 
mūsų laįsyužę... Tave pakirto pačioj jaunystėj, 
pačioj darbo pradžioj — likau tik aš... vienui 
viena. ,■. net ir ne viena.. : su savo amžinu paly
dovu 
bo, iki sustos plakusi nukamuota vargšė mano 
širdužė. . .

Bet Antanai... Brangusis Antanai.. : šią I jį visi gerbia... ir nenuostabu — kito tokio pasi- 
sunkįą sunkią man valandą aš pasižadu pavaduoti 
tave ir dirbti tiek, kiek tik leis mano silpnos jė
gos. Pats likimas mane pasiuntė kaip tik čia, kur 
šiuo momentu daugiausia galiu padėti nelaimėn 
pakliuvusiems žmonėms. Mano šefas turi aukso 
širdį, kiek jis jau yra išgelbėjęs nelaimingųjų, iš 
pačios mirties nasrų, todėl aš jam padėsiu...”

Ji dar pabando graibstyti ant stalo jieškoda- 
ma užversto dienoraščio^ bet skausmas ir nuo
vargis nuslopina paskutines jos jėgas, ir ji iš 

(tikrųjų čia pat, sofoje, užminga kietu, sunkiu 
miegu.

net ir ne viena..
savo skausmu, kuris lydės mane iki gra-

tik truputį pakeičiau savo šukuoseną, nueinu į 
kontorą, o jis žiūri, žiūri į‘mane, — aš dėduosi, 
kad visai to nepastebiu, — pagaliau sako: “Vakar 
tavo plaukai geriau buvo sudėti — ta garbana 
ant kaktos nepaprastai tau tinka”. Aš taip sten
giaus, kad neparaudonuočiau, bet, lyg tyčia — 
jaučiu, kad išraudau, kaip žarija.

Kartais aš pati savęs pradedu nebesupras
ti. .. kodėl man taip malonu, kai žmonės atėję ima 
jam dėkoti už jų gynimą ir gelbėjimą?... Taip

šventusio gyventi ir dirbti tik kitų labui, tur būt, 
nerastum visoj Lietuvoj. Kaip smagu dirbti tokioj 
įstaigoj, kur tiek ašarų nušluostoma vargšams...

Norėtųsi praplepėti su kuo nors, bet deja, 
neturiu daugiau nė vieno artimesnio žmogaus; 
o be to, argi galima tokie niekai kam nors pasa
koti — tuojau kažką imtų manyti...

Geriausias mano draugas tai šis sąsiuvinis, 
po keleto metų bus labai įdomu pasiskaityti, ko
kia aš kvailutė buvau. ..”

Ką kalbėdavo pašnibždomis žmonės mieste 
apie taip dievinamą jo šefą, Ramunė girdėti ne
galėjo, nes kas būtų išdrįsęs pasakyti apie Bič- 
kovą ką nors blogo jo paties sekrėtorei-^juk-tik 
vienas jo žodis galėjo sunaikinti kiekvieną be 
jokio teismo, be jokios kaltės. Be to, Ramunė gy-

Praėjus vienam mėnesiui nuo atvažiavimo į
N. miestą, Ramunė savo dienoraštyje jau taip 
rašo:

“Įdomus žmogus tas p. Bičkovas — atrodb veno visai užsidariusi — išskyrus tarnybą, nie-

kur daugiau neišeidavo, tuo labiau niekas pas ją 
nesilankydavo.

Ji visai nenujautė, kad kartais pamatę ją 
kur nors einančią senesni žmonės palinguodavo 
galvą ir pagalvodavo. “Tokia jaunutė ir tokia 
gražuolė...’ bet tie patys žmonės, atėję su kokia 
nors bėda į Bičkovo kontorą, nesigailėdavo jam 
didžiausių pagyrimų.

Vis dėlto ji žinojo, kad vakarais susirenka 
pas jį daug svečių ir kad dažnai taip linksmina
masi iki ryto. Rytojau dieną po tokio baliaus jos 
viršininkas kontorje nepasirodydavo iki pietų, o 
kartais ir iki pat vakaro. Ramunei jis sakydavo, 
kad išgelbėti ką nors esą tegalima tik tokiu bū
du — “kol pastovi ant kojų su jais nesusikalbė
si”, paaiškino jis jai, kai ji vieną rytą įtariamai 
pažiūrėjo į girtas jo akis.

Ramunę įtraukti į savo linksmą kompaniją 
Bičkovas nesiskubino. Jis žinojo, kad jaunai 
mergaitei, nepratusiai prie tokių pasilinksmim- 
mų, kui^ geriama iki nuvirtimo, tas nepatiks. Be 
to, nenorėjo įsigyti ir konkurentų. Ypač buvo 
jam pavojingi jo viršininkai, kurių jis privalė
jo kiekvieną užgaidą patenkinti.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS*^
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

Karalius ir Kunigas

Jėzaus vardas reiškia Gelbėtoją arba Išganytąją. Bet Dievo
planas pasaulio žmonijos išgelbėjimui iš nuodėmės yra taip f 
reikšmingas, kad Dievas, norėdamas gelbėti mums suprasti visas.| 
to plano dalis, per savo žodį yra davęs Jėzui daugelį įvairių | 
titulų, kurie vienas vienaip, kitas kitaip parodo kokiu būdu bus ? 
suteiktas išgelbėjimas jojo tarpininkavimu mirštančiai padermei. 
Vienas tokių jam duotų titulų yra “Kunigas”.

Manydami apie “kunigą” neturėkime mintyje klastingą to 
titulo- vartojimą, taip kaip daroma įvairiose valdiškose organi- | 
žarijose. Velyk grįžkime atgal į Senąjį Testamentą ir pastebė
kime kokias pareigas kunigai iš pradžių eidavo. Dievas įstaty
davo kunigus, kad tarnautų Izraelio tautai dalykuose, kurie pa
lietė tos tautos bendravimą su juo. Jų darbas buvo dvejopas —■ 
jie atnašaudavo aukas ir paskui suteikdavo žmonėms palaimi
nimų, atėjusių į juos aukų atnašavimo dėka.

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

Kopose (Akvarelė)/Vk. SliėlKiS

neskolingi tėvams už gjvybę, 
neaukos savo gyvenimo jiems, 
nežiūrės... Tai buvo negi r-. 
dėta.

Ar reikia tokius smerkti?... 
Ne. Ir jiems, kaip ir mitu- . 
sienis, visada reikia turėti Šir
dyje pagarbos ir meilė.’, nes 
jie — labai nelaimingi . . .

Tai gyvenimo sugriautos as
menybės, kuriuos artimųjų 
meilė, nuoširdumas ir kantry-

DR. K. G. BALUKAS
aKUSBRUA IR MOTBRŲ LIGOS 

GINBKOLOGIN3 CH1RURGUA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) TeL LU 5-6444

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeMcheeter Community klinikos 
Medicinos direktorius

VALANDOS: 3—9 darbo dienomia ir

BB 3-5393

'r*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB1 AKIŲ LIGOK 

3907 West 103cd Street 
_ Valandos pasai nsttarhn*.

OPTOMBTRISTAS
-- KALBA LIETUVIŠKAI . 
2618 W. 71 St. TeL 737-5145

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”

VaL agal susitarim*. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—1 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

1

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTBRŲ II«ce.
Ofisas 245? WBST frtu rrRflRT 

TH, PR 8-1123

A “Lietuvos Aidai’ 
■St KAZĖ BKAZOilONYTS

Programes vedėk

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

Viao« laidos iš W0PA stotim, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla-, 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM ban**.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
VfcMw profraiRoe ii WOPA, 

149$ klL jJL M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ril, ryto.

Vadeli Aldona Daukus

Telef 4 Hfcnrfeci
7159 So. MAPLEWOOD AVE^ 

CHICAGO, ILL. 60629

Piešti ir valgyti ..
Gerai pažinojau dailininką 

Tarabildą Kaime. Jo graži, labai 
jauna ir simpatiška žmonelė, 
kuri prie svečių visuomet buvo 
pristatoma kaip jo sesuo (ir nie
kas kitaip nežinojo), nekartą 
pabelsdavo į mano kambario,

netoliese nuo' jų kambario, Meno duodavo buvusiam žmogui, jo 
Mokyklos gatvėj, langelį (“fort- geriems darbams, vargams ir 
ką”), su prašymu, ar negalėčiau kančioms paskutinę pagarbą 
duoti kiek nors duonos... Da-' ir paskutinį meilės -pateiški 
viau ir kiaušinių, kurių perdaug 
turėjau, norėdamas paremti 
vargšę šeimininkę (iš proto išei
nantis vyras, vaikučiai)... A. 
Pakalniškis savo “Metai Praei
ty” knygoj (prisimnimaD taip | vo, minėdami jo dorybes, 
apibūdina Tarabildą (kurį manoj 
šeimininkė, sumaišydama, ištar
davo taip: “Jums nesant buvo 
atėjęs Bilitarda”...) :

“Savotiškas buvo’ piešimo mo
kytojas Tarabilda. Mokytoju jis 
vadinosi, tačiau nieko nemokė. 
Per pamoką padėdavo klasės 
priekyje kokį daiktą, arba paso
dindavo barzdylą mokyklos sar
gą, o kartais vieną iš mokinių ir 
liepdavo nupiešti. Mes piešda- 
voine, o jis priekyje atsisėdęs 
nuobodžia u davo.

Metams besibaigiant, Tarabil
da perskaitė pusmetinius mūsų 
pažymius. Vienų jie buvo geres
ni, kitų blogesni. Gavusieji blo
gesnius pažymius ėmė čia pat 
klasėje per pamoką -garsiai šne- > 
keti, kad paišybos mokytojui' 
trūksta proto, kad jis kitais me
tais šioje gimnazijoje nebemo- 
kvtoįaus. Tarabilda nieko i tai 
neatsakė, tylėjo galvą ant kla
ses žurnalo palenkęs, išraudęs, 
kažką rašinėdamas. Nepatenkin
tųjų pažymiai buvo tuojau pat 
pagerinti”.

Arėjas Vitkauskas

mą artimui. Sergantį laukyda 
vo, mirštantį saugodavo. Lai
kydavo negarbe visam kaimui, 
jeigu kas, paliktas vienišas, 
numirdavo. Mirusį apraudoda-

ir viso įo nevadindavo . . . 
pasiaukojimu, kaip kad čia 
daro tūli nekrologų rašytojai, 
ne tiek paminėdami mirusį, 
kiek veidmainiškai įsiteikda

mi kam nors. Melo ir veidmai
nystės nesugadinti žmonės vi
sa tai suprato’.paprastai — pa- 
refga.Tėvai augindavo vaikus, 
vaikai prižiūrėdavo tėvus.

Jie nerašinėdavo gražių ap
rašymų, bet lankydavo ligo
nius, paduadavo mirštančiam 
ranką ir žvakę,.. Iš jų širdžių 
nebuvo išblėsusi pagarba ir 
meilė ne tik tėvams, bet irmeilė ne tik tėvams, bet 
visiems.

Taip buvo Lietuvoje...
Vaikai" nės'žkydavd, kad jie

s?
i

PASTABOS ir NUOMONĖS

PASKUTINĖ PAGARBA
Laisvoje Lietuvoje laidotu

vių eisenai visi duodavo kelią 
sustodavo, nusiimdavo kepu
res, nulenkdavo galvas

g

irati- $

Pancakes A La Holiday Brunch s

Bet yra ir labai gerų žmonių 
ir čia. Ir ligonį aplanko, pas
laugę ir palaidoja. Turiu gal
voje mūsiškes geras organiza
cijas ii’ vietines. Kad ir šv. 
Kryžiaus ligoninėje teko su
tikti slaugių, kurios ligonį pri 
žiūri ir slaugo, kaip tikros ir 
geros dukterys. Ir taip jos di
džiai prisideda prie bendro 
gėrio —meilės ir pagarbos ug
dymo gyvam ir mirusiam.

Mylėkime ir gerbkime vi-1 
sus .

Susirūfinusi

Labiau patartina yra savo su
pratimą reikšti per tuos daly
kus, kuriuos nutyli, kaip per 
tuos, kuriuos išpasakoji. Pirma
sis yra dalykas išminties, antra
sis — tuštumo.

Kas šiandien nepadeda kovoti, 
tas yra jau sumuštas.

Liga žmones sulygina: visi, 
sergantieji turi vienodą norą — 
pasveikti.

PRIEŠ IR PO
— Miela mama, aš šiandien 

vėl susibariau su savo sužiedoti- 
niu. Kuris dabar turi nusileisti?

Motina t ^^Prįęš vestuves tu, 
b "‘po vėštūvių — jis.

15 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

JUOZAS MITKUS

Tel. 226-1344

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITLS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Mažeika & Evans
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
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMK
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ChicagM

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-3401

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

Gyv. 2800 So. Chicago Ave., So. Milwaukee, Wis.
Mirė 196o m. liepos 31 d., sulaukęs 83 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Mitkų kaime, Krekelėnų parapijoj, Pum
pėnų vis., Panevėžio apsk. Amerikoje išgyveno 55 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Grasilda (Gim Vilaišaitė), 
s nūs Algirdas, duktė Aldona su vyru Alfonsu ir dvi 
anūkės — Susana ir Paula Petrulytės, brolių šeimos 
Amerikoje ir Lietuvoje, taip pat sesers duktė Bronė 
Ratelis Amerikoje.

Po pamaldų šv. Gabrieliaus parapijos bažnyčioje 
buvo" nulydėtas į Holy Sepulchre kapines.

Mes Tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas Tave nueisime.

Tebūna Tau lengva šios šalies žemelė!

Nuliūdę: žmona, vaikai ir giminės.

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

Telef. 476-2345

įį

P ŠILEIKIS. O. P.

PERKRAUSTYMAl

y 
a

AjMraul - Protezai. Med. bau 
dažai. Spacial? papaiM POiaaaa 
fAreh Sm»orw> ir t t

i

laso Weef 63rd St. CM«jh». IH. 6S439 
Telef.; PReepect 4-5SS<

ImV V JVLa.. yBULZVLUt LTWCkAU. j 
tr penkt. 3-4 ir 8-6 vai vak. AUtadlr-1 

'olai* 3-4 vaL popiet ir kits Idkp 
nagai susitarimą.

■

S354 So. HALSTED STREET

Leidimai — Pilna apdraudė 
21MA KAINA

5 — Naujienos, Chicago, 8, 111 Wednesday, July 30, 1980

GEORGE F. RUDAIINAS į j
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1*38 -1139

PETRAS BIELIŪNAS J
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572 !|

- _____________ _ __________ _ H

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-121S I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, I1L 974-44H I

DR. C. K. BOBEU5
Prostatos, inkstų Ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Apdrausta
U Įvairiu

ANTANAI VILIMAS
Tai. >764tt2 .Hm X76d99«

- r x

| i

1 A stack-your-own pancakes holiday branch buffet leaver 
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 waffle 
mix; keep warm in a low oven until serving time. Team the 
•‘sandwiches’* with, warm Jiffy Peach Sauce made with Log

1 Cabin syrup.
k Pan-Sans

Buttermilk, regular or 
complete pancake and 
waffle mix

Cooked bulk MUMgf 
Jiffy Peach Sauce

f Prepare batter o directed on pancake mix package for 
J 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 hot 
with Jiffy Peach Sauce. T c M

Jiffy Peach Sauce. Combine 1/2 cup pancake and waffla 
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:
Cumnt or other tart jelly and cooked bulk sausaga 
Blueberry pancakes with softened cream cheese 
Scrambled eggs and minced cooked bacon, chopped ham 

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

with pineapple
Scrambled eggs, sprinkled with grated cheddar cnees* 
Sliced Canadian bacon covered with warm canned 

crushed pineapple
Crushed fruit and prepared whipped topping

< aaicad applesauce and toasted chopped Decans

BUIKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill.

4ig

TeL: OLympic 2-1003

TeL YArds 7-1911



MOSU SPAUDOJE
NUOSTABIOS LIETU7 AITĖS LAISVĖS OLIMPIADOJE

"Tėviškės Žiburių’" 30 nr. jatt-j Iš visų tautybių sportininkų 
niinui skirtame puslapyje L.B. Laisvės Olimpiadoje Violetai te
rašo apie dvi nuostabias Kana-1 ko daugiausia medalių ir tuo 
dos lietuvaites, 1 a i m ėjusias, būdu ji gavo daugiausia taškų 
Laisvės olimpiadoje 10 medalių:Ilengvojoje atletikoje.

"Dvi jaunes sportininkės pir- ( Violetos sesutė Diana jau nuo 
mą kartą lietuvių tarpe pasiro- į vienuoliktų amžiaus metų daly- 
dė Laisvės Olimpiadoje. Jos, už
augusios netoli Tillscnburgo, ta
bako ūkyje, laimėjo nemažai 
medalių lengvosios atletikos 
.varžybose. Violeta Olekaitė (19 
melų) ir jes sesutė Diana Oie- į mas, rutulio stūmimas, šuolis į 
kaitė (17 m.) Lietuvai iškovojo1 
10 medalių, tarp kurių buvo 
penki aukso, trys sidabro ir du 
bronzos. Tai nemažas pasiseki
mas, padidinęs Lietuvai taškų 
skaičių.

Violeta laimėjo 4 aukso me
dalius sekančiose bėgimo srity
se: 109 m, 260 ta, ICO m ir mo
terų 4x100 estafetėje. Bronzos 
medalį ji laimėjo rutulio stūmi
me. Violeta tik trejus metus 
rimtai treniravosi Tillsonburgo 
lengvosios atletikos klube. Jos 
geriausi laimėjimai yra 100 m 
bėgime (13.1 sek.), 200 m (26.3 
sek.) ir 400 m (60.6), o ‘‘shot 
put” yra numetusi 11 m 24 cm. 
; Šiais, metais Violeta baigė 
gimnaziją ir buvo pagerbta kaip 
geriausia 1979-80 m. sportinin
kė, pasižymėjusi ne tik lengvo
joj atletikoj, bet ir kreipšinyje 
— buvo išrinkta kai kurių krep
šinio žaidynių žvaigžde. Violeta 
trejus metus iš eilės buvo pa
skelbta Oxford-Elgin valsčių 
sportininkių Čempijone. Be lo, 
šią vasarą ji laimėjo dvyliktą 
vietą visoj Ontario provincijoj.

. -------aaaa.a^

! vauja lengvosios atletikos
be. šiuo melu dar būdama gim
nazistė, ji dalyvauja “Heptath
lon” srityje, į kurią įeina 200 m 
ir 800 m bėgimas, j ieties meti-

4-U

besąlyginiai remia’ demokratė 
nius veiksnius, t. y. VLIKą ir 
ALTą, žadina viltį į šviesesnę 
ateitį ir neatlaidžiai kovoja už , 
Lietuves išlaisvinimą”. Dėkui 
už vaizdžiai išreikštą pasitikėji
mą, didžią auką ir už prasmin
gą laišką.

— Angela ir Petras Česnuliai, 
Paris, Ont, pratęsdami prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $10 auka. Dėkui. Taip 
pat dėkui Toronto tautiečiui už 
palaikymą Naujienų ir jų plati
nimo vajaus, užsisakant dien
raštį trečdaliui metų.

— Dėkui V. Radauskui iš Wal- 
singion, Ont., už ankstyvą pre
numeratos pratęsimą ir už $5 
auką.

— Inž. Kostas Burba iš West
ern Springs, III., išvyko atosto
gų į Manitowish Waters, Wis. 
Ponia Justina Nattsas iš Min- 
neapolio atvyko pas sūnų ir 
marčią į Marquette Parką. Po_

, Namai, t»tni — Pardavlimd 
REAL ESTATE FOR SALI

N«m«l( Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: *artaii;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

tolį ir aukštį, bėgimas per kliū
tis. Tai padėjo jai laimėti pen
kis medalius Laisvės Olimpia
doje. , ... _

Diana iškovojo tris sidabro’ 
medalius šuolyje į aukštį, 200 
m ir 400 m bėgimuose, o bron
zos medalį —- 100 m. bėgime. 
Taip pat jai teko bėgti moterų 
1x100 estafetėje kartu su Viole
ta ir laimėti Lietuvai aukso me
dalį.

Būdama krepšinio bei, tinkli
nio žaidėja, Diana keletą kartų 
buvo išrinkta žvaigžde kai ku
riose žaidynėse, o lengvojoje at
letikoje du kartus laimėjo Ox
ford-Elgin valsčiaus jaunių čem- 
pijonatą. . ‘ . t

Kai abi Olekaitės buvo pa
klaustos, kodėl ryžosi rungty
niauti už Lietuvą Laisvės Olim- mininkas linkėjo, kad žemaičiai 
piadoje, atsakė. Mums kaip lie- jr ateityje būtų geri lietuviai 
tuvaitėms atrodė, kad smagu ir patriotai ir vieningai veiktų, 
svarbu kovoti už Lietuvą”. •

šį Jaunimo Žiburių numerį re-1 !r savininkė p. Anelė la-
dagavo Laima Beržinytė ir Daa- nuoširdų sveikinimo žodį ir

, kvietė dar kartą apsilankyti jos
gražioje rezidencijoje. Visi daly-į 1936 m. Pasaulinėje olimpiadoje! nininko Vlado Baltrušaičio pen- ■

--------------------------------------------- - | II let I Cl Q £ ivictl LĮU.CT L LC 1 airia. x w— 

. Valdy-jjimu pareikštas noras dalyvauti ' ni*a ^esmes S1^0 Flori-išvykos suorganizavimą.
bą sudaro: J. Skeivys, F. Puo- dar kartą. Valdyba buvo prašo-, 
džiukas, R. Didžgalvis, L. Ginio- ma pasirūpinti, kad tokia išvyka1 Ohio, 
tis ir A. Kizlaitis.

Gerokai dalyviams užkandus > 
pietų, klubo pirmininkas J.' 
Skeivys trumpai pasveikino da- ~ 
lyvius ir tarė padėkos žodį k u- į 

1 rorto savininkei p. A. Kojak už 
žemaičių kvietimą paiškylauti ir 
už malonų priėmimą. Toliau pir-

] dos į savo rezidenciją, Euclid,

guolė J uo'zapavičiūtė.
K. Petrokaitis

galėtų pasikartoti.
Juozas Skeivys

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cennak Road Chicago, HL TeL Virginia 7'7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
o 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

— Beverly Shores Lietuvių 
Klubo gegužinė įvyks Stankū- 
kūnu sodyboje rugpiūčio 3 d. i

• Maplewood. Labai tinka giminingoms
— Dail. Barbora Morkūnienė . šeimoms.

su dukra išvyko į Bostoną. Dūk-; • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
u x i • • ri.- t • I Parke, 15 metu. Reikia skubiai par-ra buvo atvykusi j Chicagą Lie-: duoti; Neaukšta kaina

■įt j tuvių tautinių šokių šventės pro-
_ . n, . . I Sa ir aplankė motiną. Dukra ir— Pavergtų. Tautų Komitetas i ° , , .. ,■ zpnt.a<? crvvpna netoli Bostono.

Čikagoje išleido ;
prieš Maskvos olimpiadą. Jame 
rašo, kad du latviai — Janis
Dimza ir Karlis Klava, taip pat 
estas Gustav Šule dalyvavo

m I

* . f žentas gyvena netoli Bostono,atsisaukima .. v _ }*- !\/l ATin o -7 0 Hcii / fi-i -rti vii rr IMotina žadėjo grįžti namo rug- Į 
piūčio pradžioje. |

— Praeitą sekmadieni buvo 
gražiai paminėta muziko ir dai-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

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

J
U 

'TA

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. ■ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

■ ' f - *
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775 ’

viai, išklausę kalbų, gausiai plo
jo' ir savininkei dėkojo už pa- 
i kvietimą dar kartą atsilankyti.

7 I? M A I f1 T II T V V K A I ^ai kurie smalsuoliai pradėjo
h 111H m L L IĮ X d T - n : spėlioti, kiek visas kurortas su

Žemaičių Kultūros klubas lie- apaugęs gražiais, rinktiniais sav0 grožybėmis galėtų kainuo-
pos mėn. 23 dieną turėjo' malo- medžiais ir apstatytas trob.e- 11 Gautas atsakymas — apie 
nią išvyką į gamtą, į p. Anelės j siais: ten gyvenamas namas,, ketvirtadalį milijono. 
Knicir Q1 o J.-,. i- “kotelis” su? Smagiai ir linksmai praleidę

(keturiolika miegamųjų vasaro- dieną, besidžiaugiant maloniu 
tojams ir šiaip turistams pail- šeimininkės priėmimu, jau artė- 
sėti. čia veikia ir valgykla, sve- jo laikas keliauti į namučius, 
čiai gali užsisakyti ir gardžiai Atsisveikinę lipome į autobusą 
pavalgyti prieinama kaina. Į ir su daina, patenkinti keliavo- 

Apžiūrėję visas Įdomybes,: me į Chicagą.
gamtos grožybes ir ežerų platy-j ' Kelionei įpusėjus (jos laikas 
bes, pradėjome ruoštis pietauti 1 % vai.), pirm. Skeivys užklausė 
— užkandžiauti ir apraminti dalyvius, kaip viskas patiko ir. 
troškulį. | ar būtų norinčių dar kartą daly-

Susėdę žemaičiai ir jų svė-.vauti išvykoje — paiškylauti toj 
čiai aukštaičiai prie gausiai ap- pačioj vietoj ? Vienbalsiai ir plo- ir nesrovinis lietuvių laikraštis, 

krautų stalų gardžiu maistu'----------------------- ______________________________ '_______

Kojak kurortą, 919 Corona drv.,1 svetainė-saliūnas ir “hotelis 
Lake Villa, Ill.

Virš minėtą dieną 10 vai. pri
sipildęs autobusas žemaičių ir jų 
svečių, ir dar vienas pilnas auto
mobilis nuo jų svetainės, pra
dėjo išvykos kelionės 55 mylių 
nuotolį į ponios Anelės Kojak 
kurortą. Ši vieta yra dviejų eže
rų (Fourth Lake ir Melt More 
Lake) susikirtimo kampe. Virš 
minėta vietovė betarpiai liečia 
abiejų ežerų krantus, kas suda
ro labai gražų gamtos vaizdą.

Abu ežerai yra slėny, apaugę 
medžiais, kas apsaugoja ežerų čiukai, kumpis, bulvės, kotletai 
vandenis nuo stiprių ir šaltų! su padažu, kugelis ir kava sų 
vėjų. Besiniaudantieji pasakojo, pyragaičiais, na, ir linksmojo 
kad vanduo tartum pašildytas, skystimėlio) pradėjome pietauti 
nesinorėjo iš jo išeiti.

ir laimėjo medalius. Pirmosios 
okupacijos metu juos Sovietai 
suėmė ir ištrėmė j Sibirą, kur 
jie greitai mirė. Minimas ir lie
tuvis Vladas Česiūnas,.laimėjęs 
1972 m. olimpiadoje aukso me
dalį. Dabar jis Sovietų sulaiky
tas ir laikomas Vilniaus milici
jos ligoninėje.,.

— Jonas Jankauskas, St. Pe
tersburg, Fla., -išreiškė pasitikė
jimą Naujienoms, pratęsdamas 
prenumeratą 2 metams ir pa
remdamas jų leidimą $20 auka. 
Ta proga jis taip rašo: “Daug 
kartų esu išsitaręs apie tai, kad 

‘Naujienos turėtų būti plačiai 
skaitomos, platinamos bei re
mia moraliai ir materialiai. Ko-, 
dėl? Jos šiandien yra nepartinis

kerių metų mirties sukaktis.

STOVYKLA VAKARŲ 
KANADOJE

KLJS ragina visų Kanados 
apylinkių jaunimą ir vaikus da- 

X Į lyvauti Vakarų Kanados stovyk- 
■ loję rugpiūčio 17-24 d. prie Mani- 
tobos ežero, netoli Winnipeg©. 
Kviečiamas visas lietuvių kilmės

s
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REALTY GROUP ■ fVSS

u.s.A? feaE
We’ll help you moke the right move.

JEI GALVOJATE
. . . ., . , . . s PIRKTI AR PARDUOTI,■jaunimas ir vaikai, kurie norėtu i x.- ’, j .. , t , . "Inuomoti ar apdrausti savo nuo-

• savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti i mūšų ištaigą.

pabendrauti su kitų apylinkių 
jaunimu ir pramokti lietuvių 
tautosakos, literatūros, dainų, 
muzikos ir pan. Stovyklos kai
na $70-

Programa anglų ir. lietuvių 
kalbomis bus pritaikyta daly
vaujančiam jaunimui.

Informacijų prašome teirautis 
šiuo adresu:

ir dienos įspūdžiais dalytis. Ta* 
Ponios A. Kcfjak nuosavybė proga dalyviai Žemaičių klubo 

yra penkių akrų žemės plotas, valdybai pareiškė padėką už šios

SIUNTINIAI I LIETUVĄ ?
MARIJA N0RELKIEN1

2603 We«t 69th St, Chfcage, DL 60629 9 TeL WA 5-Ž7§7

anm M
KLJS stovykla, 122 Ferguson 

Ave., Whitby, Ont., LIN 2X6. 
Telefonas: Gražina Ignaitytė, 
1-416-242-4689 po 6 vai. vak.

užeiti į mūšų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 590-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. ę 
6600 S. Pulaski Road >

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

HELP WANTED — MAI E-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION i' :.
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 .

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpubtie 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kaštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avo.
Chicago, IIL 60632. Tel. Y A 7-5980

M. ii MX U J 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas ? 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą: 1

American Travel Service Bureau
’ 9727 S. Western Ave^ Chicago, IH< 60643 1

Telef. 312 238-J787 <
* Nemokumas patamarimas ufssikcnt lėktuvu, traukiniu, lalvtj kelio- 1 

uit; (endses), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervadjea: Parduoda- j 
me kelionių draudimus; Or^cmizuojaiue keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus;l * 
Sudarome iškvietimus gimizlų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- fS 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik retail rezervuoti vietas ’ K?
H anksto — prieš 45 - 60 dienų- 2

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — Tel WA 5-2737

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE J 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė ar- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoa 
darbus dirba.   J

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psi., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą...... -__ ___________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ______________

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariam* 

r • .* * ’ •* r

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kun ypač naudinga jaunimui, siekiančiai! 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

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

SLA—kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės

VASAROTOJAI IR 
ATOSTOGAUTOJAI!

Siūlome vasarą praleisti sau
lėtoje Floridoje, gražięje Trea
sure Island Efficiency, vienas ar 
du miegamieji, virtuvės, vonios 
ar dušas, su baldais ir kitais pa
togumais, šildymo-šaldymo sis
tema, spalvota televizija kiek
viename bute. Galima išnuomoti 
metams arba bet kuriam laikui 
Vasaros metu didelė nuolaida 
Laivų prieplauka. Galimybė iš
plaukti su buriniu laivu į Mek
sikos įlanką.

Arti restoranai, valgyklds. 
krautuvės ir apsipirkimo cent
ras. švarus balto smėlio paplūdi
mys, maudymasis ir kiti malo
numai šeimyninė nuotaika, di
delė aikštė automobiliams pa
statyti.

Dėl informacijos ar rezervaci
jos rašyti ar skambinti: EI Re; 
— El Nor Efficiency Apartment 
240 108tr Ave., Treasure Island 
Florida 33706. Telefonas: (813) 
363-9832 ar (813) 367-2177.

Kalbame lietuviškai, prašyti 
Rasa-Terry.

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced, Permanent, steady, 
full time. Benefits.

3322 W. Lawrence Ave.

SEWING ROOM 
SUPERVISOR

To teach & train new clperators.
Excellent opportunity. Steady. 

Benefits.
3322 W. Lawrence Ave.

-------------------------------------- -  IKAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO į 

paruoštą, — teisėjo Alphonse ( 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis ‘ 
formomis. -

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

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Ajcnf 
J2OS‘/i W. 95to Si 
Ev«rg~ Ferk, III. 
60642, - 424 1654

| State Fa;m, and Casualty Company

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

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nu© 9 vaL ryto 
iki 6 vai vak. Šeštadieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d.
- Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, Hl- 60629

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

707 W. JOth $».
T»l. (212) SA1.221*

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

ir

adresas: 
Campbell Avė.

DENTURE WEARERS
, :»• A major . f 

advancement _
79

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

NAUpVNtt, CHKAOO t, iel. Wednesday, July 30{1W0 • J




