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Tai sudaro didoka užrekor- 2

RUOŠIA KONGRESO NARIAMS
VISUS PASIKALBĖJIMUS TELEFONU j

PAKOMITEČIO PIRMININKAS BIRCH BAYH j 
PATARLA PREZIDENTUI NESKUBĖTI

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Jimmy Carteris, paty- 

jręs apie demokratų tarpe suda- 
[ rytą, grupę atimti iš jo nomina- 
! ciją, įsakė Baltųjų Rūmų atsa-

The first and Greatest 
Lithuanian Daily in America

FATIH® NO *£

VOL. LXVII

-Jbrary of Congress Gr 
Periodical Division 
Washington, D. C. 2054Q

The Lithuanian Daily News
Published by The Liihuanuo News Publishing Co., loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, DL 60608 
H Ay market 1-6100

•••••••••<••••«•••• 
Over One Million Lithuanian

In The United States

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

’REZIDENTAS
JAPONIJA GYNYBOS BIUDŽETĄ 
PADIDINO BEVEIK 10 NUOŠIMČIŲ

PIRKS DAUGIAU KOVOS BEI ŽVALGYBOS 
LĖKTUVŲ IR LAIVŲ AMERIKOJE

TOKIJO. — Japonijos minis
teriu kabinetas, antradienį pa
tvirtino biudžetą. Jame Krašto 
apsaugos departamento išlaidos 
padidinamos 9.7 nuoš., gi kitų 
ministeriu. bei departamentų iš
laidos padidinamos 7.5%. Prieš 
išlaidų didinimą pasisakė tik 
Finansų ministeriš, • siekdamas, 
kad biudžetas būtų, subalansuo
tas, kad išlaidos neviršytų paja
mų. Krašto apsaugas ministeri
ja pageidavo, kad gynybos išlai
dos būtų padidintos 15, nųoš.- ;. 
: Gynybos biudžeto padidini- Į 
mas teiks galimybę įsigyti dau
giau sprausminių ir žvalgybos 
lėktuvų, taip pat karo laivų. 
Daugumą šių dalykų japonai 
pirks Amerikoje, šiuo gynybos 
išlaidų didinimu japonai remia 
Amerikos 5 metų gynybos pla
ną ir sekančius'riris metus kels 
gynybds-išlaidas. ;- ”

■■ Japonija dabar nėra agresyvi, 
bet linkusi į taikingumą tauta. 
Ji tokia ir liks, nežiūrint gynybos 
biudžeto didinimo. Japonų už- 

z sienio reikalų ministerijos doku
mente, išleistame praėjusį sek- 
madienį, ^š&koiria, ka<Į -bus sie
kiama. taikos,.^aktyviau: įsijun
giant į Jungtinių ,Tautų pastan
gas, siunčiant ^dalinius - ^taiKos 
palaikymui neramumų ■ bei karo 
grėsmės židiniuose. Dokumente 
sakoma, kad išvengimui kari> 
reikia, stiprinti gynybą.. . ... J

IŠGELBĖJO MEŠKĄ
Devyniolikametė Holly Hul- 

fish iš Maryland valstijos laikė 
savo namuose 150 svarų juodą 
Malajų meškytę, vardu Wendy, 
kuri jai įkando į dešinę ranką. 
Valstijos sveikatingumo parei
gūnai nusprendė, kad meškytę 
reikia užmušti ir iš jos smege
nų nustatyti, ar ji serga pasiuti
mo liga. Nors mergaitė sutiko' 
imti’ skaudžias injekcijas, tačiau 
pareigūnai nenusileido.

Tik įsimaišius į šį reikalą po
litikieriams ir daugeliui gyven
tojų, meškytė atiduota Catočtin 
Mountin zoologijos sodan Th’ur- 
monte. ' .. - :. - f? '

WILLIAM SCOTT GAVO 
METUS KALĖJIMO

CHICAGO, III. — Gabus res
publikonų partijos veikėjas ir iki 
antradienio Illinois valstijos vy
riausias prokuroras William J. 
Scott gavo vienerius metus ir 
vieną dieną kalėjimo. Per savo 
darbuotu ..Jis padėjo ^daugelį 
žmonių-pįąjįgįimą, o cŽba^Jis

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, July 31, 1980

RAY CESONIS VYKS 
Į MADRIDĄ

Demokratų ir Kutkaus vado
vaujamos Bendruomenės veikė
jas Ray česonis pakviestas Mad
rido konferencijos nariu, trečia
dienio rytą pranešė kun. Juozas 
Prunskis, ALTos informacijos 
vedėjas.

I Praeitą antradienį Washing
tone buvusi 300 atstovų konfe-, .. .. v. V 1 UV.-JU". rencija, kurioj pranešimus pada- , • .__ . . .. , . , - , . . , • kmgiems tarnautojams paruostire Valstybes sekretorius Ed-1 • 12) • o- •> ■ ,„ I visu Baltųjų Runiu pasikeistus mund Muskie, Zbigniew Brze-,,„... .• i • z- r, > • , -X- t- i laiškus ir pasikalbgjnnus telefo-zinskis liFiffm R>>1 ir L-iti .j nu su Libijos ambasada ir kitais 

atsakingais pareigūnais. Prezi
dentas įsakė tuojau įteikti vi
siems Kongreso nariams visų 

šį rudenį į Madridą vyks dvi (dokumentų, liečiančių nelenmtą 
.delegacijos: viena oficiali, kurią J jo' brolio Billy reikalą su Libijos 
; sudarys kongresmano D. FascelL atstovybe, kopijas. Čia įeis pasi- 
, vadovaujama Atstovų Rūmų,' kalbėjimai su bet kuriuo Libi 
Senato ir Valstybės departamen--jos atstovu, su atsakingais Aine- 

: to pareigūnai; Jie dalyvaus vi-Jrikos pareigūnais ir, pagaliau, 
suose posėdžiuose, kaip dąlyva-j jo pasikalbėjimai su savo broliu 

. I vo Belgrade. Antrą delegaciją: Billy Carter.
. sudarys 30 atstovų, kuriuos pa-

• 'rinko Valstybės, departamento'

Prezidentas Carteris norėtų pirmuoju liudytu- Sena to- pakomi
tečiui ir atsakyti į visus jo narių klausimus.

ISLAMO VADAI ATMETĖ BANĮ 
SADR PARINKTA PREMJERA

rė Valstybės sekretorius Ed- j 
mund Muskie, Zbigniew Brze
zinskis, Griffin Bel ir kiti. Kon
ferenciją baigė pats prezidentas, 
pareiškęs, kad Sovietų Sąjungai 
sulaužiusi Helsinkio aklus.

PIETŲ LIBANE RASTAS ‘ 
SPROGĘS BALIONAS

TEL AVIVAS, Izraelis (AP). 
— Ganos kareivių dalinys, pri
klausąs Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo kariuomenei Libane, 
penktadienį rado nukritusį ba
lioną kalno viršūnėje Kiryat 
Shmona miesto apylinkėje, aš- 
tuonios mylios nuo Izraelio pa
sienio'. Katastrofos ištiktame ba
lione rasti du apdegę šautuvai, 
amunicijos, 44 svarai sprogsta
mos medžiagos ir Izraelio žemė
lapio nuotrupos su arabiškais 
įrašais. Manoma, kad balio’nu 
skrido 3 ar 4 ginkluoti asmenys, 
bet apie juos ir jų likimą nėra 
žinoma.

Katastrofos priežastis nežino-
• . . , įduotų pasikalbėjimų krūva, bet ma, tik gondoloje apdegęs dujų
; į r. . prezidentas nori, kad kiekvienas tankas rodo, kad buvo kilęs gaiš-

lortomicic woi-tii noToraimo Ižai m < -

j senatorius ir Atstovų Rūmų na- ras. Tel Avivo meteorologai ir
1 rys savo akimis galėtų matvti ’ kiti ekspertai sprendžia, kad ba- 

z (visus laiškus ir pasikalbėjimus I lionas pakilo Sirijoje ir vežė te- 
telefoliu. Kai jie peržiūrės šiuos | 
dokumentus, tai tada jie galės 
rimčiau kalbėti apie dabar sklei
džiamus gandus apie prezidente 
padarytas klaidas.

Pakomitečio pirmininkas sen

i legacijos narių patarėjais, kai jų. $
: patarimo klaus. " -
Į Platesnį pranešimą apie šią
i Washingtono konferenciją ' pa
ruoš ALTa.

BALSUOTOJAI NUSIVYLĖ
, PREZ. CĄRTERIU Į .

NEW YORK (UĮPI). — Harris 
viešosios nubrricftiės'tyrinėjimų 
institutes apklausinė jo - . .1,488 
balsuotojus įvairiose’krašto vie
tose ir rezultatus paskelbė antra
dienį, per ABC-TV. 77 % pasisakė 
neigiamai ir tik buvo pa
tenkinti jo prezidentavimu. Net 
86%, visų balsuotoją nesutinka 
su ekonomine ptez. Carterio po
litika ij,.tik 12% ją palaiko; Dar 
blogiau yra su užsienio politika: 
balsuotojai prieš ją pasisakė 
87.-11%. Praeitų metų gruodžio 
mėn. «51 % apklausinėtų gyrė 
prezidento Carterio užsienio po
litiką.

Demokratų partijoje kyla są
jūdis atleisti konvencijos dele
gatus nuo balsuotdjų įsipareigo
jimo pirminiuose rinkimuose. 
Į sąjūdį įsijungė Connecticut 
valstijos gubernatorė Ella T. 
Grasso, anksčiau besąlyginiai 
rėmusi prezidento Carterio kan
didatūrą. ,

kalėjime už tai/ksa^^ipgaudšiejlj 
mokesčių mokėtojus^- ‘

RiiikHTiūieLvšąvo kampanijai 
jis gavo stžm’biąą §umas*:^inigų, 
dalį jų išleido' savbf^’meniskiqns 
reikalams, bet nepriš^ė mokes
čių inspekcijai ir už'tas'sumas 
valstybei inokesčių nemokėjo'. 
Respublikonu partijos vadai no
rėjo Išgelbėti 'Sčg£t nuo kalėji
mo, bet 'j-įęms nepaiką.

Buvęs prokuroras %icott labai 
smarkiai pyko, kai buvo pripa
žintas kaltu. Jis gavo’ net širdies 
priepuolį ir praleido penkias die
nas ligoninėje. Pd to jam padarė 
operaciją.

Skaudžiausius teismui paliu
dijimus apie pinigų eikvojimą 
padarė jo buvusi žmona, nuo ku
rios Scott buvo atsiskyręs.

RENTGENO SPINDULIAI 
NE TOKIE PAVOJINGI

WASHINGTON, D.C. — Gy
dytojai mokslininkai priėjo iš
vados, kad gydymo' reikalams 
vartojami Rentgeno spinduliai

— Jungtinės Tautos pataria 
Izraeliui ištraukti savo jėgas iš 
arabų žemių.

KALENDORĖLIS
Liepos 31: Gracija, Ignacas 

Loj„ Lėtutė, Daugaudas, Taut- 
minas, Vainibutas.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:14.
Oras šiltas, lis.

Į SIŪLO EDMUNDĄ MUSKIE
! PREZIDENTO PAREIGOMS

WASHINGTON. D.C. ^Vals-

i roristus į Izraelį. Palestinos Is- . 
laisvinimo Organizacijos kalbė
tojas Beirute pareiškė, kad PLO 
nieko nežino apie šį skridimą ir 
įvykusią katastrofą.

CHOMEINI ATSISAKĖ KIŠTIS Į KRAŠTO 
a-4 PREMJERO PARINKIMĄ

TEHERANAS, Iranas. — Isla- buvusį Irano premjerą Bachtia- 
rą, bet policijai suėmus pasikė- 
sintojus, Gotbzadė paskubomis tjn,u metu Amerika gali turėti, pasikalbėjimus ne tik komitete 

‘ Jis pataria savo draugams baigti nariams, bet kiekvienam Kon 
’tą kampaniją prieš prezidentą greso atstovui, patarė preziden- 
J Carterį, prašo' remti jį artėjam tu i neskubėti ir nedaryti skubiu 
čiuoše rinkimuose. Niekas neži- sprendimų. Senatorius Bayh pa 
no, kaip drąsiai prezidentas ei- taria prezidentui palaukti il
gėsi Venecijos konferencijoje, duoti progą kitiems liudinin- 
Belgrade ir kokias instrukcijas kams padaryti savo pareiški 
jis davė Tokijo pasitarimų na- mus Senato sudarytam pakomi- 
riams. Į tėčiui. Jeigu tų liudijimų pakak

Tuo tarpu grupė politkų, tarp tų ir būtų matyti, kad preziden 
kurių daug veikia ir Amerikos tas nėra padaręs teisiško ar do- 
lenkai, pradėjo demokratų tarpe rovinio' nusikaltimo, tai tada pa 
kampaniją, kad išrinktų Muskie komitetis gali prezidento visai 
prezidento pareigoms, nes pre
zidentas Carteris bus silpnesnis 
po' jo brolio įsivėlimo su Libijos 
pareigūnais. Lenkai sakę, kad 
E. Muskie geriau pasirodytų 
prieš respublikoną R. Reaganą, 
tačiau pats Muskie siūlo palikti Bayh atsisakė tai daryti. Jis nori 

pirma išaiškinti prezidento, j< 
brolio ir Libijos atstovybės rei 
kalus. Tani tikslui buvo ir pako
mitetis suorganizuotas.

Prezidentas Carteris griežtai 
atmetė ši sen. Bayh pasiūlymą 
Prezidentas nori, kad pirmiau
sia būtų aptartas Libijos ir jo 

gazolino stotyje, kai juos užpud- brolio reikalas. Prezidentas ne- 
lė trys pikti vyrai. Įnori, kad šilas reikalas būtų tę-

Vienas užpuolikas išsitraukė siamas kelias dienas, vilkinamas

njtško parlamento vadai pirma
dienį nešaukė Irano parlamento 
posėdžio, bet jie pasikvietė pre
zidentą Bani Sadr ir pranešė 
jam, kad jo parinktas policijos 
vadas nebus patvirtintas prem
jero pareigoms. Jie patarė pre-, 
zidentui atsiimti pasiūlytą kan-ijerą, planavo pasiūlyti išleisti 
didatą ir bandyti surasti kitą 
žmogų premjero pareigoms.
.. Prezidentas Bani Sadr tuojau 
kreipėsi į mulą Chomeini ir pa
pasakojo, kas atsitiko su jo pa
siūlytu kandidatu. Chomeini pre
zidentui pasakė, kad jis nesiren
gia kištis į premjero paskyrimą. 
Paskyrimas pavestas parlamen-1 
tui, tai parlamentas turįs tas 
pareigas atlikti, šis Chomeinio 
pareiškimas giliai paveikė prezi-: 
denlą.

KALBOS APIE ATSI
STATYDINIMĄ

Bani Sadr antradienį patyrė ir

išskrido iš Prancūzijos.
SUNKĖJA AMERIKIE- 

KIEČIŲ PADĖTIS
Bani Sadr, gavęs naują prein-

tybės sekretorių^- arčiau pažinęs Birch Bayh, demokratas iš In- 
prezidentą Carterį, politikams dianos, patyręs apie prezidente 
pasakoja, kad Carteris yra ge-! antradienio vakare padarytą nu 
riausias prezidentas, kokį dabar-. tarimą įteikti Baltųjų Rūmų

suimtus 52 amerikiečius. Bet 
dabar visas ‘reikalas pasikeitė. 
Dabar prezidentas nežino, ar iš 
viso jis galės kuo nors prisidėti 
prie premjero paskyrimo. Jeigu 
Islamo vadai užsispirs preinje- 

<. ro pareigoms paskirti savo žmo
gų, tai tada amerikiečių klausi- 

' mas bus visai kitaip keliamas.
Prezidentas Bani Sadr buvo 

tikras, kad ateinančią savaitę is
lamiškas parlamentas, susidedąs 

j daugmoje iš mulų, galės pradėti 
svarstyti 52 amerikiečių likimo 
klausimą. Pirmadienį jis tai pa
reiškęs spaudos atstovams. Ant
radienio vakare Bani Sadr jau 
žinojo, kad taip nebus. Jis bijo',

prez. Carierį dar ketveriems 
metams. ,

V <%JL lUJ <11H i opillviuixai < * * 111 lilUUO, •> 10 L'AJvi

(X-Rays) yra žymiai mažiau pa-1 kitą, jam labi nemalonų a y mu]a Chomeini viso ameri-
vojingi, negu iki šio-meto gydy- Jis glaudžia bendradrabiavo su j.įe^jų klausimo nesupainiotų. j 
tojai buvo įtikinti. užsienio reikalų ministeriu a- jeįgu prezidentas negalės pa-j

Dabar <rvdvtoiai turi tiks-1! Gotbzadė, tuo tarpu antį a- s;r:nvfj palankaus žmogausDabar gydytojai turi tiks
lesnius instrumentus rentgeno 
spinduliams matuoti. Mokslinin
kai paruošė 678 puslapių prane
šimą apie rentgeno spindulių 
veikimą į žmonių sveikatą. 
Jie tvirtina, kad sveikatai pavo
jus yra perpus žemesnis, negu 
buvd įrodyta 1972 metais, kai 
dar neturėjo lokių gerų instru
mentų.

sirinkti palankaus žmogaus 
premjero pareigoms, tai jam ki- 

’. to kelio neliks, kaip atsistaty
dinti.

VERTA GINTIS NUO 
UŽPUOLIKŲ

HOUSTON, Texas. — Aštuo
niolikos metų stiprus vyrukas 
sustojo su savo 16 metų mergina

nebekviesti liudyti. Pakomitečio 
nariai respublikonai norėtų, kac 
prezidento apklausinėjimas būtų 
praplėstas, kad jis būtų privers
tas pasiaiškinti ir kelia;s kitais 
klausimais, bet pirmninkas B.

— Andrei Sacharov, gyvenda
mas izoliuotas Gorki miestelyje, 
smerkia Sovietų valdžią už įsi
veržimą j Afganistaną. Brežne
vui rašytame laiške Sacharovas 
tvirtina, kad padaryta didelė 
klaida, daug jaunų žmonių žuvo.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $638. ,

tus perduoti visus svarbesnius 
liudijimus bei įtarinėjimus. Bet 
prezidentas pabrėžė, kad televi
zijos prietasai būtų pakomitečio 
posėdyje, o krašto gyventojai 
galėtų savo akimis pamatyti ir 
sužinoti, kas čia suplanuota ir 
kas tokiais apklausinėjimais ren
giamasi padaryti. Prezidentas 
nori, kad visi krašto gyventojai 
galėtų jo pareiškimus pasiklau- 
svti.

— Etiopijos valdžiai reikalau
jant, atšauktas JAV ambasado
rius Adis Abeboje Frederick L. 
Chapin. Valdžia jį kaltino ne
noru palaikyti gerų santykių. 
Tikrumoje Etiopija atsisakė 
mokėti $30 milijonų už nusa
vintą amerikiečiu turtą.

dienio vakare ties užsienio mi
nisterija susirinko minia žmonių, 
kuri reikalavo, kad Gotbzadė 
sislatydintų. Jis, esą, labai pla-Į 
čiai važinėja po užsienius, ne-| 
atlieka savo pareigų.

Gotbzadė pareiškė spaudos at- sidūrė su Panamos prekybos Pinigų jis nedavė, bet čiupo už tas mano, kad viso reikalo vii-’ 
stovams, kad jis neatsi ta lydino laivu. Du JAV jūreivai užmušti rankos, ją pasuko ir atėmė iš jo kinimas yra naudingas tiktai jo 
ir nesirengia to daryti, jei Cho- ir trys sužeisti. Tiriamos susidū- peilį. Tada visi trys bandė at- priešams, todėl prezidentas ruo- 
meini jam nęlieps to daryli, rimo aplinkybės ir priežastys. ------ •• ’ -1 --- J-’ • — --
Kai kurie šaltiniai sako, kad 
Golbzadei buvo įsakyta pasiro
dyti slaptame susitikime ir pasi-( neraliniu prokuroru prisaikdin-j Jaunuoliui su mergina po to 
aiškinti, kodėl jis taip dažnai; tas Tyrone C. Fahner. Priešai- pavyko pabėgti iki vieškelio, 
vyksta į užsienį, bet ministeris kos klausėsi žmona ir du vaikai, kur sustojo sunkvežimis ir nu- 
Gotbzadė ignoravo tą įsakymą ------------------- Į vežė juos į artimiausią policijos
ir susitikime nedalyvavo.

Gotbzadė buvo Paryžiuje, kai' 468 milijonus dolerių antrą šių likų. Policijai pavyko visus juos 
trys palestiniečiai bandė nušauti' metą ketvirtainį.

— Apie 450 mylių nuo Filipi-( peilį ir bandė įveikti jaunuolį, iki demokratų partijos konven- 
nų JAV lėktuvnešis Midway su-. reikalaudamas atiduoti pinigus.1 cijos arba dar ilgiau. I*reziden

imti iš jaunuolio peilį, bet jis la- šia dokumentus ne tik visiems 
bai gyvai nuo jų gynėsi. Vieną Kongreso nariams, bet jis sutin- 

■ ka būti pirmuoju liudininku. 
Prezidentas nori, kad pakomite
čio nariai nuodugniai susipa- 
žistų su visais dokumentais, tai 
jiems būtų aiškiau tolimesni 
klausimai.’

Prezidentas žino, kad pakomi- 
. tėtis ruošia televizijos specialis-

— Nauju Illinois valstijos ge- jis subadė, kitus apdaužė.
Jaunuoliui su mergina po to

----------- Į vežė juos į artimiausią policijos 
-— Fordo bendrovė prarado stotį. Visi grįžo ieškoti užpuo-

surasti.

Prezidentas taip pat pastebėjo, 
kad jis yra pasiruošęs atsakyti 
i laikraštininkų klausimus, su
rištus su jo santykiais su broliu 
ir kitais klausimais. Bet prezi
dentas nenori šio reikalo ati
dėlioti.

Prezidentas pabrėžė, kad šitas 
reikalas turi būti sprendžiamas 
prieš demokratų konvenciją. 
Laikas parinktas prieš pačius 
rinkimus, o dabar planuojama jį 
dar toliau vilkinti. Demokratų 
partijos atstovai susirinks New 
YOrke rugpjūčio 11 dieną. Pre
zidentas nori, kad iki to meto 
visas reikalas būtų išspręstas. 
Prezidentui nemalonu, kad į šį 
reikalą yra įveltas jo brolis, bet 
pats prezidentas nesijaučia nu
sikaltęs ir nenori, kad šitokiu 
būdu jam būtų atimta nomina
cija. Prezidentas Carteris žino, 
kad net keli įtakingi demokratai 
partijos priešakio norėtų pasta
tyti kitą vadą. Tuo tarpu prezi
dentas nori, kad krašto gyvento
jai išgirstų jtf žodį.
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Vladas Rašciauskas

3 Šiandien žmonės mažiau 
bekalba apie savo idealus. Tai ir 
suprantama. Seniau daugelis 
žmonių savo idealus nešiodavosi 
krūtinėje, dabar — kišenėje.

susikurdavom ugnį įr išsikepda- di£ni sudrebėjo žemė,. nuo ko; 
voni šviežios mėsos* .pasikepda- j nukentėjo virš 200mamų. j

---- .-uiMAujc jau cou uuvęo, |VOII1 blyną. - . "i ' |

— toliau tęsė Rašciauskas. —' Kai prieidavo'me gerą paupį,

i Tada.aš ten nuvažiavau aukso
ieškoti. Tada šimtai važiavo’ į 

- Aliaską aukso ieškoti. Daugelis 
rado didžiausius aukso gabalus. 

į Jie grįžo Amerikon turtingi. 
! Kiti nieko nerado, buvo nalai- 

” mingi.
1927 metais ir aš nuvažiavau

Keliautoją Vladą Raščiauską, 
užėjusį į Naujienas prenumera
tos užmokėti, pakiausėme, kur 
jis dabar rengiasi važiuoti.

— Dabar važiuoju į Aliaską, 
— jis atsakė.

— O ką tu ten pametei? pa
klausėm.

— Aliaskoj nieko nepamečiau, 
bet noriu ką nors ten rasti. Aną 
dieną skaičiau, kad du Aliaskos 
senatoriai ginčijasi, kas daryti 
su Aliaskos žeme. Aliaska turi 
140 milijonų akrų tuščios žemės. 
Niekas ten dar nieko nešėjo ir 
nepięvė. Niekas nearė ir neakėjo. 
Jeigu galėčiau nusipirkti kokį 
šimtą tūkstančių akrų, tai galė
čiau išsijuosęs padirbėti. O jei
gu ant nupirktos žemės dar ras
čiau naftos versmes, tai gyven
čiau kaip Kuveito' šeichai. Jie 
kas mėnesį važiuoja į Montecar- 
lo pinigų pralošti. Aš, jei važiuo
čiau, tai bandyčiau išlošti.

— Ar tu manai, kad tau par
duotų žeme su naftos versmė
mis ?

— Visko gali būti, — atsakė 
Rašciauskas. — Kai parduoda 
žeme, tai nežino, kas joje yra. 
O kai nusiperki, tai gali pažiū
rėti. Gyvenime reikia bandyti. 
Jeigu ne bandysi, tai nežinosi? %

— Aliaskoje aš jau esu buvęs,

tai ieškodavcm aukso gabalėlių. 
Mums nesisekė, bet buvo laimin
gų ieškotojų. Sutikom vieną, 
Kuriam pavyko surasti ke.is 
aukso gabalus. Sakėsi už juos 
gavęs nei 200,000 dolerių, o tais 
laikais tai buvo didelė suma
pinigų.

Tris savaites ėjome į šiaurę, 
bet buvome nelaimingi. Suval
gėme inilius. Nusinešiojo mūsų 
ba.ai ir diabužrai. Manau, kad 
nuėjome miškais kukius 300 rny- 
ixų, bec aukso neradome.

• Vienų naktį pajutom, kad jau 
papūtė šaltas vėjas. Buvo sun
ku užuovėją rasti. Nutarėm 
įraukti žemyn.

Prisigaudydavome žuvų, už- 
kurdavoni ugnį, jų prisikepam, 
užkandam ir traukiam prie kito 

būdu prie aukso; ežero. Arklį pardavėm, pinigus 
išsidalinom, ir pasiekėm Kana
dą. Jucius išvažiavo į Toronto, 
o aš su ukrainiečiais vėl važia
vom į Albertą. Vėliau pamečiau 
ir juos. Nežinau, ar jie gyvi.

Dabar skrendu į Aliaską.’ 
Prince Weils salo’je rengiuosi 
pažuvauti, o vėliau pasuksiu į 
tas vietas, kur prieš 50 metų 
ieškojau aukso. Man būtų įdomu 
visa tai vėl pamatyti. Kai sugrį
šiu, tai papasakosiu, ką dabar 

Kanados ūki-itose vietose radau, ir pasidaly
siu mintimis, kuriomis visi auk
so ieškotojai tada gyveno, ■— 
baigė Vladas Rašciauskas.

■į Aliaską. Tada aš gyvenau Va- 
karinėje Kanadoje, Calgary sri- 

, tyje. Kartu su kitais dirbau pne 
į geležinkelių. Ten dirbo ir kitas 
lietuvis, Antanas Jucius. Kur jis 

■ dabar yra — negalėčiau pasa
kyti. Mudu sutarėm važiuoti į 

’ Aliaską aukso paieškoti, bet įsi
tikinom, ‘kad dviem sunku. Nu
tarėm paimti dar keturis ukrai
niečius, kurie taip pat stengėsi 
kokiu nors 
prieiti.

Kartu dirbom, vienas kitą pa
žinėm, prie darbo pasitkėjom, 
tai ir sutarėm važiuoti į šiaurę. 
Prisipirkom maisto, šiltų drabu
žių, kad galėtume lauke miegoti. 
Važiavom geležinkeliu, kiek ga
lėjom, o vėliau išlipome ir ėjo
me pėsti su maišais, sietais ir 
sieteliais. Turėjome šautuvą, deg
tukų, titnago, peilius ir kitokius 
prietaisus.

Priėjom vieną
ninką ir papasakojom, kur einam 
ir ko norim. Jis patarė nusipirk
ti arklį, vežimą, susidėti daiktus 
ir važiuoti į šiaurę. Arkliui pirk
ti pinigų sumetėm, bet vežimui 
dolerių jau nebuvo. Tada pats 
ūkininkas už doleri mums iškir
to ienas, jas supančiojo, parodė, 
kaip ant jų savo maišus susidėti. 
Mes ėjome, o arklys ant ienų 
mūsų bagažus vilko’.

Tokiu būdu pasiekėm Sitką. 
Kai rasdavome geros žolės, tai 
apsistodavoin. Arklys užėsdavo, 
o mes pasigaudydavome šviežios 
žuvies. Palikę Sitką, traukėm to
lyn į šiaurę. Ukrainietis kartais 
nušaudavo zuikį arba briedį,

Kuršių mariose

i;, *i

e Viename garsinime rašoma, 
kad moterų drabužių mados kei
čiasi lyg jūrių antplūdis ir ato
slūgis. Dabar mes galime pasa
kyti, kad šių dienų moterys yra 
pasiruošusios potvyniui.

bet rašant, ypač kritikuojant, 
palaidų žodžių suregstos mintys 
ne atstoja faktus, kuriais turi 
būti paremta kritika. Manau, 
ka d ir “TŽ” redaktoriui yra ži
noma, matė aprašymą “IKI PA
SIMATYMO’, atspausdinta ’Gim 
tojo Krašto’ Nr. 21, 1980 V. 22 
d. Tame, “Sakau: IKI PASIMA
TYMO” pasikalbėjime, st teikta- r 
me laikraščio korespondentei Ju
lijai Mušinskienei, kuri apre-šė 
pasikalbėjimą suteikė iš Amer - - 
kos D. Kamantaitė, A. Gečytė, 
K. Mačiūnaitė. Kalbėtojos pa- 
liaubsinusios okupantą ir jo. tvar 

j ką, atsisveikino sakydamos tik 
! iki pasimatymo, nes/ esą, moky
tis Lietuvoje mokiniai turi ge- . 
ras sąlygas, o universitete jau 
yra tikra karalystė.

Ir tos iš Vasario 16-tos gimina- 
zijos mokinės yra JAV LB ir net 
PLB pirmininko dukros. Gal dėl 
tos priežasties PLB ir JAV LB 
ir vengia aiškiai pasisakyti dėl 
bendradarbiavimo ar bendravi
mo du pavergta Lietuva. Visas 
“GIMTOJO KRAŠTO” puslapis ' 
iliustruotas “studentėmis” iš Vo
kietijos ir iš JAV bei Kanados. 
Bene jau 1980 metais, kada Mask 
va minėjo “Lietuvos” išlaisvini-

gimęs politinis veiksnys, turi sa
vo tvirtas tradicijas, savo šva- i 
rias pozicijas lietuvių išeivijos J mo 40 metų sukakt”, lietuviams 
visuomenėje ir atramai tarpaou-1 
tinėje teisėje. Ar LB, siekdama 
VLIKą subendruomeninti, gali 
laukti išeivijos lietuvių visuome 
nės tokiam darbui pritarimo, pa- , 
ramos? Ne, niekados! LB yra 
eilinė išeivijos lietuvių organi
zaciją, neturi jokios privilegijos 
ar kraštų visuotinumo, negali 
pasigirti savo stipriu užnugariu. 
Savo stiprumą bando sudaryti 
jos keletas rėksnių, kuriuos pa
laiko jiems palanki ir pritarian
ti lietuvių spauda. Laikas viską , 
keičia, pasikeis* ir rėksnių tak
tika, arba ją supras ir toji ma-. 
ža dalis visuomenės, kurie rėks
nius remia, savo nusistatymą pa
keis ir “didybės giesmelė” bus 
sugiedota.

JAV vienybės sinonimas jau 
virto keiksmažodžiu. Laikas ir 
tą raguotos didybės, siekenčios 
visuomenės kiršinimą, pagydys 

i ir atves į protą LB vadukus. 
Ar PLB įkurta Visuomeninių Nesuprantama ir nuostabu, ko- 

reikalų komisija nėra antruoju kiais išskaičiavimais TŽ redak- 
VLIKu? Kodėl apie tai vedama- : torius atspausdino vedamąjį, ku 

( sis neužsimena nei žodeliu? Wa- ; riuo smerkia VLIKo valdybos 
t shingtono lietuvių politinę kon-: pirmininką dr. K. Bobelį, o suk- 
ferenciją, kaip parodė spaudoje ■ tais išvedžiojimais stengiasi tei- 
paskelbta konferencijos darbot- sinti, ginti ir garbinti LB vado- 
varkė, rengė: Pasaulio Lietuvių; vus, kurių darbai ir vieši tikslai 
Bendruomenės, JAV L. Bendruo • žinomi, matomi ir kurių nei pa- 
menės ir Kanados lietuvių ben-! teisinti, nei apginti neįmanoma, 
druomenės Visuomeninių reika-j 
lų komisijos. > I 

Kaip gaila, kad vieninga Ka- j 
nados lietuvių bendruomenė bus i 
įsivėlusi į JAV LB raizgomas 
pinkles ir nustos savo vieningu- į 
mo ir solidarumo. Paskutinieji • 
Kanados LB krašto rinkimai pa
rodė, kad ir ten balsuotojai ma- ! ti politinio darbo, prisidėti prie 

abi L. Bendruomenės. Jei LB,t žėja, o vietomis ir L. Bendruo
menės apylinkės likviduojasi, 
pa v. Vancouverio apylinkė jau 
nedalyvavo rinkimuose. Kiek
vienam aišku, kad vykstantis iš
eivijos lietuvių nesugyvenimas, 
susiskaldymas, tarpusavio kova, 
yra laisvinimui labai kenksmin
ga, o okupantui ir jo pastaty
tiems tarnams džiaugsmas ir pa
sitenkinimas.

Kad mūsų viršūnėse neramu 
— yra faktas, bet apie jį kal
bant, reikia drįsti pasakyti ir 
pasmerkj; tuos kurie yra to vi
so kaltininkai. Mums nereikia 
aiškinti, kav yra VLIKas ir kur 
jis gimė, kai jo veiklai ir dar
bams pritaria, kokius gavo iš 
tautos įgaliojimus. VLIKo au
gintinė yra tremtyje gimusi Lie
tuvių Bendruomenė. Dabar at- 
siradusieji 11 frontii.inkų rėks
nių, pasikinkiusi benaru^menės 
arkliuką, šuoliuoja ir nežinia 
kur nuvažiuos. Tačiau jos rėks
niai, įsikalę sau į galvas sofisti
nės politikos didenybę, deda 
sas pastangas VLIKą subendruo 
męninti ir išeivijos lietuvių .vi
suomenę sugrusti po savo namų 
Stogu.

Bet tokie jos tikslai atsimuš į^

K. TAURAGIS

Sukta kritika klaidinami skaitytojai
Washingtone š. m. liepos 8-9 die
nomis politinę konferenciją ir 
kokias padarė išvadas? Ar kon
ferencijos išvados nerodo, kad 
siūlomos ir reikalaujamos nau
jos įkūrimo žinybos, nėra silp
ninimas VLIKo politinės veik
los, net išviso kaip raudonu siū
lu matomas tokio “politinio vei-

iš laisvųjų kraštų vykti never
tėjo ir taip daryti buvo išeivijos 
lietuviai prašomi VLIKo, bet 
kur tau, PLB pirmininkas ir. ki
ti aukšti LB pareigūnai išgirdę 
ir paklausys, neleis lankytis pa
vergtoje Lietuvoje. Tą padarė 
kaip parodydami pasityčiojimą. 
Patartina “T Ž” savaitraštį iš
laikyti kultūringą ir tolerantiš
ką, vengti ginti ir teisinti nusi
kaltusius, smerkti nekaltuosius, 
laikytis žurnalistinės spaudos 
kultūros, etikos ^’estetikos.

■ / . v

Jaunimo būrys sėdėjo rogėse. 
Mergina, sėdinti šalia nevedu- 
sio jaunuolio, sunkiai atsiduso- > *

— Rupijas?---- paklausė Ji- •
sai. : .

Lyg susijaudinusi, jr sukruto: •
— Niekas manęs nemyli; ir 

man rankoms šalta.
— O, tai niekis, — nuramino 

jisai. — Dievai tave rnyli — gi 
ant rankų gali atsissėsti.

— Aš visą gyvenimą valgiau 
jautieną ir dabar esu stiprus, 
kaip jautis.

— Stebėtina! Aš visą gyveni
mą žuvis valgiau ir vis nemoku 
plaukti.

los ir darbų silpnumas? Ar čia 
vedamojo autorius, berašyda
mas ir beteisindamas bei apeliuo 
damas į visuomenę LB nuskriau 
dimą, VLIKo pastangas LB ne
laikymą politiniu veiksniu, nesie 
kė išgauti visuomenės “pasigai
lėjimo” Bendromenės politiniam ’ 
veiksniui, bet pasmerkimu VLI- I 
Ko vadovybės, kuri nuo pirmų- ■ 
jų dienų “Suardė” VLIKo ir LB 
korektiškus ir nuoširdžius” san-' 
tykius?

Liepos mėn. 17 d. Tėviškės Ži- d? Kas rengė ir kokiais tikslais 
būriuose atspauždintas vedama
sis, užvardintas “Viršūnėse ne
ramu”- Iš pirmųjų eilučių pra
dedama sukta LB vadovų gyny
ba ir Įvairiausių kalčių ir nusi
kaltimų surandama ir primeta-’ 
ipa VLIKo naujai vadovybei, 
ypatingai jos pirmininkui dr. ;
Kaziui Bobeliui. Jeigu ne jis,
LB ir VLIKo santykiai butų ksnio” nereikalingumas, jo veik- 
“korektiški ir nuoširdūs”.

Būdamas P. Amerikoje, VLI
Ko pirmininkas-ldr. K. Bobelis, 
parašęs kad giliai vertina PLB 
kultūrinį darbą, bet jos nelaiko 

i politiniu veiksniu. Už tokį VLI- 
! Ko pirmininko pasisakymą. “T. 
Ž.” redaktoriui pasišiaušė ant 

j galvos plaukai. Čia pat primena, 
pirkite jav TAUPYMO BONUf kad “pagal dabartinį lietuviškos 

visuomenės susitvarkymą, politi 
nį darbą atlieka politinės insti- 
tuacijos, vadovaujamos VLIKo 
(K. T—), kuris artimai bendra
darbiauja su diplomatine tarny
ba”.

Aiškiai jaučiama suktos ir ne- 
pagrįstos kritikos linkmė, sura
dimas kalčių VLIKo vadovybė-1 
je, bet nekalčiausiu avinėliu pris 
tatoma LB, teisingiau, dabartinė 
jos vadovybė. Esą seniau to
kios konferencijos būdavo ren
giamos bendru VLIKo, LB ir 
diplomatinės tarnybos susitari
mu. Vedamojo autorius čia turi 
galvoje įvykusią VLIKo ir dip
lomatinės tarnybos sušauktą po 
litinių veiksnių konferenciją š. 
m. liepos mėn- 21 d. Nek Yorke, 
Kultūros židinyje. Konferenci- 
jon buvo pakviestos visos lietu
viškos organizacijos, jų tarpe ir

—

yra tautos atstovybė, Lietuvoje

VLIKą 
politinių 
kam už

Organize car pooto tQ 
save gąsdiną.
Don't be a Bom Losari

ti d

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A, A’! KZ kJ,

1739 So. HALSTED §T., CHICAGO, IL 63608

Jei dar galima yra kalbėti apie 
vienybę ir solidarumą Kanados 
LB lietuviams, ką redaktorius ir 
turėtų savo vedamuosiuse ra
šyti, tai jo teisinimas JAV LB, 
ypatingai jos mažumos vadukų, 
sakyčiau, būtų naivus-

Niekas niekam nedraudžia dirb

ENERGY 
WISE

America *irh the Payroll Savines FWu

vadovaujama mažos saujalės 
frontininkų, VLIKo ir diploma
tinės tarnybos sušauktoje konfe
rencijoje atsisakė dalyvauti, pa- 
demostravo savo “solistijiės po
litikos didybę”, vedamojo auto
rius neturėjo jokios teisės kal
tinti VLIKo vadovybės.

Vedamojo nurodytos nedaly
vavimo priežastys yra visai ne
rimtos, naivios ir nepateisina
mos. ččia aiškiai suprantama, 
kad frontininkų pajungta LB 
nedalyvavo tik dėl to, kam buvo 
pakviesta išėjusi opozicijon re
gistruota LB.

Kodėl vedamojo autorius ne
kaltina nedalyvavusios LB, o tei
sina jos nedalyvavimo priežastis.

i ne-

politinės veiklos. Ir LB gali dirb 
ti, prašoma dirbti, kviečiama 
dirbti ir prisidėti, bet gaila, kad 
ji pasinešusi į įsivaizduojamą 
didybę, nevertina kitų, savo opo- 
zija šmeižia, ignoruoja, o VLI
Ką laiko “išmiruolių” politiniu 
veiksniu, sau reikalauja išskir
tinių privilegijų ar VLIKo “su- 
bendruomeninimu”.

, 01110 juo uuuai YVd vinių

į Argi Tėviškės žiburiams yra 
matomos ir nežinomos Bendruo
menės vadų pastangos niekinti

1 kitas organizacijas, o TTT 
laikyti jau “išmirėlių” 
veiksniu? Kas bėgioja 
akių ir į pavergtos Lietuvos lais
vinimo kovos vežimą kaišioja 
baslius? Kas dublikuoja JAV 
Amerikos Lietuvių Tarybos dar 
bus, landžioja po įstaigas? Ar tas 
neparodė ir neįrodė faktais, ko
dėl, neatvyko kviečiamas' prezi
dentas Carteris arba jo pa skin J kietą išeivijos daugumos visuo- 
faxVaUtovas šokių j menes pasipriešinimą. VLIKas
šventę Chicagojc š. m. liepos c

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

susirūpinimą---------------------------------- - ------ $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
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/ DETROITO NAUJIENOS
ŽURNALISTŲ KULTŪRINĖ IŠVYKA

K

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos paplojo. Užbaigai žcfdį tarė Švy-T 
Detroito skyriaus išvyka liepos tūrio Jūrų šaulių kp. pirm. Al-!

. _ __ __ -- ___ f* V » V a 1 1 _13 d. Šaulių stovykloje “Pilėnai” fas Šukys, kaip šaulių stovyklos 
jau praeityje. Diena' pasitaikė šeimininkas.

• _ Ž_ * » w • Vpasakiškai graži. Kaip buvo: žodžiu, žurnalistų kultūrinė' 
skelbta, kad prasidės 12 valandą, popietė praėjo kultūringai ir ge
tai taip tuo laiku ir atvykau, roję nuotaikoje. Kaip pirmi- 
Radau apie porą dešimčių šau- ninkas B. Gražulis išsitarė, yri 
litį ir besitriusiančias šeiminin- numatyta šiais metais, apie ra
kęs vįrtuvėj’’e. Pasisotinome ska- denį, dar vieną popietę sumesti, 
niais cepelinais ir atsigaivinome; taip pat šaulių stovykloje, 
šaltais gėrimais.

Netrukus atsirado ir Liet, žur- 
nahstų S-gos Detroito skyriaus 
p|ūūninkas Balys Gražulis su 
žįridna. /Atsirado, ’ ir .daugiau 
spaudos darbuotojų ir radijo va
landėlių redaktorių. Jų tarpe 
buyo A.L.R^Radijo klubo pirmi
ninkas Kazys Gogelis, vyr. re-' 
daktorius Jonas , Kriščiūnas ir 
Stasys Garliauskas,' Lietuvių 
Melodijų, redaktorius Albertas 
Misiūnas ii* kiti spaudos darbuo
tojai bei svečiai, žodžiu, susirin
kti, gražus būrys.

Žurnalistų skyriaus pirm. B. 
Gražulis, meninei programai iš
kaišyti, pakvietė svečius į salę. 
Pasveikinęs susirinkusius spau
dos darbuotojus ir svečius, pa
kvietė žurnąlitą Stasį Garliaus- 
ką paskaitai apie elektroninę 
žurnalistika. Paskaitininkas kai-, 
bėjo ne tik šia tema, bet palietė 
ir radijo - valandėlių; veiklą Det
roite*

Skyriausi pirm. iB.s Gražulis 
kalbėjo apie žurnalistikos objek
tyvumą. Prelegentui pilnai pri
tariu, kad-.'objektyvumas reika
lingas. Ir pats prelegentas teigia, 
kad objektyvumas sunkiai pa
siekiamas. Daugelis žurnalistų 
bei ktirespendentų net savo pa
vardę po straipsniu vengia pasi
rašyti. B. Gražulio 'paskaita buvo 
gerai paruošta ir įdomi.

Trečias ir paskutinis — Karo
lis Balys padeklamavo eiliuotą 
poemą “Žąsies skundas apie 
plunksną”, bet jie iš . sparno, o 
iš- kitos vietos. Visų trijų pre
legentų sudėtinė programa pub
likai labai patiko ir šiltai jiems

Dalyvavo apie šimtinę svečių, 
žurnalistų ir šaulių. Maistą pa
ruošė sesės šaulės švyturietės: 
Šaulių Molerų vadovė Angelė. 
Šukienė, Stasė Vyčienė, Angelė , 
Bukšnienė, Stefa Paulikienė,' 
Gražina Valiukėnienė ir Elena' 
Bražiūnienė; o gaivinančiais gė-; 
rimais pagirdė Petras BųkšnysĮ 
ir Vincas Rinkevičius. Laimėji-j 
mo stalui dovanas paaukojo' 
Dana Žebraitienė, Bronius Va
liukėnas, Simas Blaskevičius ir

i 
kiti. Prie visų darbų prisidėjo’ 
stovyklos administratorius 
pas Lungys.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
FESTIVALIS

Festivalyje dalyvavo ir 
roito Lietuvių Organizacijų • 
Centras. Festivalis įvyko liepos! 
13, 18, 19 ir 20 dienomis, kuris i 
pareikalavo daug darbo. Buvo I 
parduota daug maisto ir gėri
mų. Turėjome ir kultūrinį na
melį, kuiame buvo demonstruo
jamas lietuvių menas.

Visam Pavergtų Tautų festi
valiui vadovavo DLOC pirmi
ninkas dr. Algis Barauskas, o! 
lietuvių skyriui — Bernardas! 
Brūgys, Birutė Barauskienė, Al-r 
fas Šukys, Stasys šimoliūnas ir! 
Antanas Sukauskas. Darbo buvo j 
daug, bet pasisekė, galima sa-j 
kyti, gerai. Norėčiau Detroito; 
Naujienų skaitytojams painfor
muoti ir nemalonu ivvki, būtent, 
kad iš kultūrinio' skyriaus Pa-

Ste-;

Det-

A. Tamušaitis

niaus miestu. Panašiai ir kitoms 
tautybėms neleido iškabinti. Lie
tuviai festivalyje turėjome tris 
maisto namukus ir vieną išgė
rimo. Namukus aptarnavo 29 
talkininkai. Be to, dar turėjome 

j atskirai kultūrinį namelį su lie- 
į tuviu meno išdirbiniais, kuriam 
j vadovavo Stefa Kaunelienė ir 
i Algis Vaitiekaitis.
į Festivalio atidarymas įvyko 
j liepos 18 d., kuriame pasirodė 
lietuvių tautinių šokių grupė 
“Audinys”; vadovė — Rusnė 
Baltrušaitytė: Pašoko, berods, 
penkis šokius: Suk suk ratelį,

I

želio 19 d., Nr„ 25, rašo:
“Kremliaus Suvažiavimų rū-J 

muose konsėrtavo, dainų ir šokių 
liaudies ansamblis

VACYS DAUNORAS DAINUOJA
“Tėviškės Žiburiai” š.m. bir- ir jo užmačioms tarnaujančio 

‘ tdainininko pasiklausyti?
š,m. birželio 24 d.: “Dtaugaš” 

rašo: “Ukrainiečiai, žydai ir ki-
Lietuva , įos tautinės grupės ateinantį 

kuriam šioje isvykdje talkino trečiadienį, birželio 25 d., 12 vai. 
Vilniaus operos bosas Vacys ■ 
Daunoras, tarptautinio Tulūzos 
dainininkų konkurso laureatas. 
Viešnagės metu “Lietuvos” pa
ruoštą programą vaizdajuostėn 
įsirašė Maskvos televizija. Po 
šio koncerto “Lietuva” ansamb
lis pradėjo gastroles Rusijos

pirmuosius du šių metų mėnesius 
jautienos gamyba padidėjusi 13 
procentų, kiaulienos LfLpfdš-, 
paukštienos 16 proc-, parginus 
su 1979 m. Tik niekas negalįs 
atspėti, kur visa ta padidėjusi 
mėsos gamyba eina. Maskvą^pą- 
prastai pati pirmoji. gaui|an|i, 
kas tik pagaminama, bet iHjęs 
parduotuvės tuščios:/O rajoni
niuose mieštuose jaiĄ visas tfe-

organizuoja prie VWCA busti-' 
nės, 37 So. Wabash, miesto cent
re piketuoti iš Maskvds atvyku
sią aukštų komunistinių institu
cijų pareigūnų delegaciją, kuri 
atvyksta a p g a ulingu šūkiu j pamurma paxnurmėj/|,ir

šimtmetis kaip mėsė^Fetai kaja 
tepastrodanti. : ?.

Negaudami mėsos, nišai, l'aio, 
. r__ r__J_. 7./.L’ perka 

draugystė ir taika . Per Lietu-j ;r vajgO sūdytus kiaulįėnos^ąU- 
vos generalinę konsulę J. Dauž-j^g svaras kaįnuoja<3

miestuose, kur buvo numatyti į vardienę ukrainiečiai kviečia de-1 dot Jokių‘ masinių prptbstij-0- 
ne . pasno j mai. monstracijoje dalyvauti ir lietu-1 ra> kajp jau pOrą karių yra:ątii-net 22 pasirodymai.

Įdomu, kodėl “Draugo” redak- vius- 
torius b.kv., “Margučio” radijo Ar neturėtu iš gėdos rausti: ■ , v .1 Ar padėtis žada pagerėti? Šiaisvalandėlės vedėjas Petrutiš ir mūsų inteligentai ir žymūs pre- o .
kiti “garbingo” slapto komitettfjkybininkai, kurie okupanto iš rnetaiS PaSa P an4 ov- , 
nariai pasidarė tokie tylūs, po Lietuvos atsiųstus panašius 
Vaclovo Daunoro koncerto Chi- “načelninkus” slaptai Jaunimo 
cagoj ir nieko nerašo, nekalba Centro kavinėje vaišino ir links- 
apie buvusį “kankinį”. , .mino? Gal _

Kaip jaučiasi tie lietuviai, ku-rius b.kv. šias tautines grupes.

ga turėtų gauti savo derliaus 
235 mil. tonų grūdų, bet vaka
riečiai specialistai spėja, kad |Įus

“Draugo” redakto- apie 220 ton'bgį

riešu vietiniais lietuviais komų- ^engiančias piketavimą, pavą- Į 
j nstais sugužėjo į mūsų “stiklai- dins komunistais, kaip jis ap- 
{dintų” tėvelių jėzuitų Jaunime/ šaukė patriotus lietuvius, pike- 

Centro salę, okupanto atsiųsto' tavusius Daunoro koncertą ? S.

mino? Gal šitaip atsitiks, tai vistiek daug

i Automobiliai ir motociklai dirbantiesiems
“Žilvino Pasaka” Kilimas 1 rikiečių leidžiamasis “Intema- 

| tional Herald Tribune” išsispaus 
dino Kevin Klose pranešimą iš 
Maskvos, kuriame apžvelgiami 
maisto ir pašarų trūkumai Sov. 
Sąjungoje.

Per paskutinįjį dešimtmetį

Farmington Hills. Važiuoti Mid
dlebelt Rd. tarp 12 ir 13 mylios. 
Pradžia 12 valandą.

Detroito ir apylinkių bei

norutį išlaikyt,! didesnius te
kius gy vulių. O "kol kas ko'munis 
tų partijos centro komiteto nau
ju potvarkiu pažadėta duoti..au
tomobilius ' ar motociklus tierris 
žemės ūkio darbininkams, kurie 
gamybą pakels virš plano. .Tiio 
pačiu potvarkiu užplanuota paš-• pačiu potvarkiu užplanuota pas-

Balandžio 8 d. Londone ame- esą įsitikinę,, kad. gegužės-birže- kubom pravesti irigacija 2,4 mi-
lio mėnesiais būsią dar blogiau, lijonuoše. akrų, kad būtų gyvu- 
Eilimai gyventojai kaltės ieško | iiams daugiau pašarų ir padidė- 
įvairiąip. Vieną moteris korės- tų pieno kiekiai.
pondentui sakiusi šitaip, kaltin- (Iš “Europos Lietuvis”)pondentui sakiusi šitaip, kaltin
dama amerikiečius: “Jie bando 
išdvasinti mūsų galvijus”. Kiti

Windsoro lietuviai kviečiami at- 1
silankyti. visi busite mielai lau
kiami ir priimami. Bus paruoš
ta skanaus lietuviško maisto, 
tad pietų namuose nevalgykite

— Kada vanduo sušąlą į ledą,kaltina savo vadų politika. Su-i
chume prie Juodosios jūros gy-fkur didžiausia permaina? - pa-

RADUO KLUBO NAUJOJI
RADIJO STOTIS AM

klausė mokytojas. ..
— Kainoje, gerbiamasis.

venąs žmogus, nupasakojęs, kiek 
jo mieste ko trūksta, kitaip iš
sakęs savo priekaištą: “Mes še
riame pusę to prakeikto broliško 
socialistinio pasaulio, nuo Ku
bos iki Kambodijoš ir dabar dar 
Afganistaną”.

Gyventojai maža kas ir teži
no, kad ligi šiol labai daug grū- 

.dų būdavo perkama iš JAV. 
Tai jiems nežinoma irtai, kad 
prez. Garteris dabar sustabdė 
tiekimą. O trūksta dar 17 mil. 
tonų grūdų pašarams. Dabar Ar
gentinai Sov. Sąjunga siūlo po 
25 dol. už toną daugiau negu 
mokėdavo JAV.

Nors^ir.. pasisektų, sako, pri- 
sipirkti tiek, kiek reikia, bet vis
tiek teks ar jau ir tenka dalį gy
vulių išskersti. Ilgai užtrunka 
nupirktuosius grūdus pargaben
ti. Dėl- to, matyt, gyvuliai jau 
nenormaliai išplaunami. Pagal 
oficialią sovietinę statistiką, per

KNOW YOUR HEART.

HELP YOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

mėsos ir pieno gaminių, kaip šių 
metų pavasarį. Tylūs sostinės 

i gyventojai susiduriu su tuščio- 
' • mis lentynomis ar astronomiškai 
] didelėmis kainomis. Kur farme- 
j riai suvežą savo gaminius par
duoti, ten 3 svarų svorio rišta

Gavau WCAR radijo stoties kainuoja 21 dolerį, troškinti skir- 
programą. Radiju stotis WCAR! tos jautienos svaras — 5 dol., 
AM 250 watts stiprumo, banga veršienos svaras — 3 dol., o dar- 

pradžia bininkas vidutiniškai uždirbąs 
270 dol. mėnesiui.

Valstybinėse parduotuvėse kai 
nos žymiai mažesnės, bet jose 
sunku ką nors gauti. Labai re
tai pasirodo rūgšti grietinė, varš

1090 sekmadieniais,
8:30 iki 9 vai. . i

Gerai girdisi Oakland County, 
Macomb County, Livingston 
County, Washtenaw County, 
Wayne County, Essex County ir

vergtų Tautų komitetas paprašė.^., , 7 . , hšustą, Suktini k kitus
šokius. Taip pat lietuviai šoke-1- 
jai pasirodė ir liepos 20 dieną, 
pašokdami keliolika šokių. Šo
kių grupei “Audinys” akordeonu 
'pritarė Vidas Neverauskas. Rei
škia pasidžiaugti, kad jau iš jau
nimo atsirado sugebanti užimti 
ilgus metus vadovavusios Gali
nos Gobienės vietą. Tai buvo pa
nelė Rusnė.

Organizacijų Centras kasmet! 
ruošia festivalį, kurio pelną ski
ria Vasario 16-osids iškilmingo 
minėjimo išlaidoms padengti. 
DLOC remia lituanistines mo
kyklas, rašo laiškus Amerikos 
aukštiems pareigūnams dėl Lie
tuvai laisvės.

DLOC vadovybė dėkoja vi
siems prisidė jusioms bet kuriuo Į

nukabinti • nuo sienos Lietuvos 
žemėlapį dėl to, kad jame buvo 
įjungta Vilniaus sritis su Vil-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
"UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
į Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
Savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ. ' <

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo'vajaus talką!

IMj

. ; Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomi*.

NAUJIENOS .WtviT-V
1739 & HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 . /

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _____________ ;______________ _
Adresas ____________________________________________

► Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
ra naujas skaitytojas. - Priede dol.

kuris

Pavardė ir vardas
Adresas ________

SpoMoriaua pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus__ _ dol.
Pavardė ir vardas______________________________________ _
Adresas____________________ ______________________________

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardu -
Adraaaa --------------------------------------------------------------------------

Monroe County...Malonėkite ati-: rūgštus pienas. Iš oficialio-
džiai paieškoti stotį. Įsios statistikos matyti, kad per

Į pirmuosius du.š.m. mėnesius pie
no’ gaminių sumažėjo 4%, paly
ginus su praeitais mėnesiais. Di-

Detroito švyturiečiai šauliai 
buvo pakviesti į Jūros dieną 
Union Pier ir dalyvavo: džiausią bėda yra pašarų trūku

mas- Vakarų kraštų'diplomataiLungys su žmona, Vincas Rinke- T 
vičius ir P. Jocius.

Ant. Bukauskas
j

REPORTAŽAS Iš ŠLUTO 
RADUO VALANDĖLĖS

š.m. liepos 27 d. 8 vai. vak. 
pradėta programa. Svečių nebu
vo. Programa pašvęsta pokal- 

būdu prie festivalio pasisekimo J biams apie Dariaus ir Girėno he- 
Ifoišką žygį ir tragišką’mirtį.

Buvo į juostelę įrašytas repor
tažas iš minėjimo eigos prie Da
riaus ir Girėno paminklo. Minė
jimas surengtas minint 47-ąsias

* * * - •
B4LFO 76 SKY'RIAUS 

IŠVYKA

Balfo išvyka numatyta rug
pjūčio 3 dieną čėsio ir Onos ša-
deikų sodyboje, 28975 Welling-j metines nuo’ mūsų narsių lakūnų 
ton Dr., tarp 12 ir 13 mylios, į žuvimo. Iškilmėms vadovavo

s
JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, ID.

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

Atdara šiokiadieniais nno
9 vaL ryto iki 10 vakaro. /

D. KUHLMAN, B.S., Regiitniotaa vaistininkai

TeL 476-2206

Išėjusi ti spaudos ir galim* gauti knygų rmkoji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina Į1J6.

Knygos bus išsiųsto*, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas'tokiu adresu:

<
%
(
(

Dariaus ir Dirėno postas, o pri
žiūrėjęs kčmandiėrius J. Paukš
tis. ’ .. <. ' '■

Prisiiirinimui ’ to pasaulinio 
garso žygio šiek tiek papasakojo 
Prekybos Rūmų direktorius p. 
Klemka ir daugiauąią advokatas 
Ch. ’Kai. Jis: suminėjo, to žygio 
istoriją, susirinkimus, aukas ir 
pagaliau , paminklo statymą. 
Dėka adv. Ch*/Kai pastatytas 
didžiulis paminklas herojų/gar
bei iMarquette Parke tarp Cali
fornia ir 67-tos gatvės: ; \

Vienas jaunuolis, pasigėrėda
mas didžiule iškilme, pasigedo 
jaunimo dalyvavimo.

10 vai. televizijos 5-asis ' ka
nalas truputį parodė iš minėji
mo-iškilmių/ ■ ;.?■

Ateinančią savaitęp., Siutas 
ketino patiekti/ Šokių šventės 
savikritiką. Dalyvausią šventės 
vadovai. . ' •, '•

Dalyvių tarpe lyg ir sukėlė 
disonanso šokiai minėjime tra
giškai žuvusių lakūnų. K. P.

Helps Shrink 
Swelling Of •s 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink (veiling of these 

_ tissues caused by inflanomatioh.
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and aup- 
positoriea. Uaa only m directed.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATCRA, 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. Rūkštelės 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., kamuoja $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 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orentaitės 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 tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Julftms 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 $1

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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zyio 9 vah ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 viL

tų juostų nešiotojai už juostas nemoka. Okupantas atė
mė iš audėjų gražiausią juostą, pasiuntė ją Zenkevičiui, 
o tas užkabino ją 85 metų sulaukusiam Bimbai ant kak
lo. Audėjai keikia tuos, kurie verčia juos dirbti už nie
ką, neleidžia niekur į užsienį išvažiuoti, todėl jie ir kei
kia tuos, kurie tiki, ką juostų dalintojai sako. Matyt, 
kad audėjai keikė ir Bimbą, priėmusį Zinkevičiaus už
kabintą juostą.

Antanas Bimba 50 metų važinėją, savo automobi
liu ir niekad jam nelaimė neištiko. Jis yažiavo atsargiai 
ir niekur neįvažiavo. Tiktai gavęs juesfą jis taip susi
trenkė, kad nežino, kam jis trenkė, ar kas į jį trenkė. 
Jo mašina buvo sudaužyta, o jis pats išgabentas į arti
miausią ligoninę. Ten jam buvo suteikta pirmoji pa
galba, bet matyti, kad jis dar ilgai turės būti slau
gomas.

Laisvė prieš 70 metų buvo įsteigta Amerikos so
cialistų, bet kai Bimba perėmė jos redagavimą, tai ji 
smuko, smuko visai nusmuko, iš dienraščio tapo savai- 
tinuku išeinančiu penktadieniais. Dabar, kai Bimba su
daužė savo automobilį ir Laisvė liko visai be redakto
riaus, tai Laisvei redaguoti paskyrė prieš 75 metus 
Maspethe gimusią Ievą Tamulynaitę Mizarienę. Josios 
vyras buvo Rojus Mizaras, bijojęs važiuoti į “komunis
tinį rojų”, tai jis čia rašinėjo įvairiems komunisti- 
niems laikraščiams. Jis šiek tiek apmolęė ir Tamulynai
tę lietuviškai kalbėti ir rašyti, tiktai visa bėda, kad ji 
savo plunksną dažė ne buteliukyje, bet pusbuteliukyje.

Savo laiku pats Bimba kalbino Stasį Jokubką at
važiuoti į New Yorką ir dirbti Laisvėje, bet Jokubka 
visomis keturiomis spyrėsi, kad tik jam nereiktų išva
žiuoti į New Yorką. Jis žinjo, kad Bimba jo nieko neiš
mokys. Ką Jokubka žinojo, tai žino, o šiame amžiuje, 
kai jau energija pradeda silpnėti, tai naujo nieko neiš
moks. Vilnyje Jokubka dar galėjo vieną kitą dalyką pa
rašyti, kai Cicero vyrai jam sakinius ištaisydavo, bet 
šitame amžiuje Bimba jau nepataisys S. Jokubkos 
xalbos.

Iš visų Amerikos komunistinių ar, komunistuojan
čių galvų jie kito žmogaus nerado, kaip-niekad laikraš
čio neredagavusią Ievą Mizarienę.

Savo “kolumnoje” ji papasakojo, kaip Bimba su
kūlė savo mašiną, bet ji absoliučiai nieko nepasakė 
apie Laisvę ir jos tikslus. Laikraščius skaitantieji pa
stebėjo, kad ir Bimba nepajėgdavo Laisvės prirašyti. 
Jis jau ir Amerikoje bendradarbių nesurasdavo. Visa 
laimė, kad jam padėdavo vyrai iš Vilniaus. Ten komu
nistinė santvarka “labai jau gera”, bet visi žinom, kad 
keliais šimtais dolerių dar galima savo algą papildyti. 
Papildydavo savo “asmenišką pensiją” ne tik Justas 
Paleckis, Mečys Gedvilas, Mikasė Meškauskienė, Mo
tiejus Šumauskas, Juozas Butėnas, Vytautas Kazakevi
čius ir dar vienas kitas. Dabar ten pradėjo rašinėti An
tanas Šimkūnas- Visa tai, žinoma, yra mizerija, išsky
rus V. Kazakevičių, kuris, bevažinėdamas po Ameriką, 
surinko daug medžiagos apie savo laiku komunistavu
sius Amerikos vyrus ir lietuvius, bet kiti tai tiktai žino
jo, kad iš žvalgybos generlo Prano Petronio išgauti

Laisvė liko be redaktoriaus
Sausio pabaigoje Brooklyne išeinančios Laisvės 

redaktorius minėjo savo 85 metų gimtadienį. Nebuvo 
kam suruošti žurnalistui minėjimo, tai Vytautas Zen
kevičius. Gromykos po skvernu atvežtas į New Yorką, 
B’ nbos sukaktuvių proga užkabino Bimbai Lietuvoje 
austą didelę juostą.

Sakome “po skvernu”, nes Zenkevičius neturi tei- 
tės Jungtinėse Tautose sukinėtis,nes JAV “tarybinės Lie 
tuvos” nepripažįsta. Zenkevičius yra Sovietų Sąjungos 
gizelis. Jokio svarbesnio vaidmens jis ten nevaidina. 
Bet okupantas rusas Zenkevičių paskyrė “tarybinės” 
Lietuvos užsienio reikalų ministeriu. Gi Amerika ir 
jungtinės Tautos pavergtos Lietuvos Sovietų primesto 
‘užsienio' ministerio” nepripažįsta. Jeigu jis važiuotų 
užsienio ministerio titulu, tai pakrančių sargai į Ame
riką jo neįleistų. Bet tą “ministerį” Gromyka, važiuda- 
mas į Ameriką atsiveža kaip savo tarnautoją, dirbantį 
Sovietų užsienio ministerijoje. Gromyka, apgaudinė
damas JAV ir Jungtines Tautas paslapčiomis- į Ameri
ką atsiveža savo tarnautoją ir laiko kelias savaites 
Jungtinėse Tautose.

Pavergtoje Lietuvoje Zenkevičius yra didelis žmo
gus. Kol jis tarnauja okupantui ir okupantas jam lei
džia vaidinti ministerį, Zenkevičius — galingas vyras. 
Bet kai jis išvažiuoja iš Sovietų Sąjungos, tai Zenke
vičius pakeičia savo kailį ir tampa Gromykos tarnauto
ju, reikalingu Jungtinėse Tautose. Apie Lietuvą Gro
myka nieko nekalba, ir pačiam Vytautui Zenkevičiui 
jis liepia nieko nepasakyti apie tą “ministeriavimą Lie
tuvoje”. Gali peržiūrėti visus J. Tautų dokumentus, ten 
jokio Vytauto Zenkevičiaus, kaip pavergtos Lietuvos 
ministerio nerasi. Jo titulas ir galia pasibaigia, kai jis 
išvyksta iš komunistų karo jėgų kontroliuojamų Į daugiau rublių ir papildyti gana sunkią kasdieninę so- 
sričių.

Zenkevičius prašneka, kaip ministeris, kai susitin
ka su Bimba ar kuriuo kitu komunistuojančiu lietuviu. 
Nedaug jau Amerikoj tų lęomunistuojapėių yra, bet vis merį, bet ką ji ateityje dary 
dar vienas kitas yra.

vietinio gyvenimo mizeriją.
Ant Bimbos stalo Mizarienė rado kelių vyrų atsių

stus laiškus iš Vilniaus, tai juos ir sudėjo į birželio nu- 
s, šiandien sunku pasakyti. 

’Laisvė liko be redaktoriaus, nes Mizarienė nėra jokia 
Matyti, kad ta Zenkavičiaus juosta atnešė Anta- redaktorė.

nui Bimbai nelaimę. Juosta prievarta audžiama, audė
jams moka mizeriją. Jie negali mėsos ir sviesto nusi-;dą. Ji Laisvės įžanginiu paleido Apolinaro Sinkevi- 
nirkti, prastiems pietums pasigaminti. Jie žino, kad čiaus straipsnį “Kova už naują ateitį”. Jeigu neklys-

Be to, jau pirmame numeryje ji padarė didelę klai-

A.a. Povilas Puzinas Skurdi bakūžė (aliejus)

ANTANAS PLEŠKYS

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

(Tęsinys)

Kokį Lietuvių Bendruomenė 
jaunimą išauklėjo ir kokiomis 
idėjomis ji šiandien auklėja, 
tokį jaunimą mes turime dabar, 
šiandien, ir tokį jaunimą, mes tu
rėsime ateityje. Visi čia sumi
nėti darbai yra pati svarbiausia 
Lietuvių Bendruomenės politinės 
veiklos sritis —- parengti visuo
menėj ir rytdienos pelitinius vei
kėjus. šį, patį svarbiausią poli
tinės veiklos barą Liet. Bendruo
menė yra visiškai apleidusi ir 
mažiausia juo rūpinasi, o atkak
liai ir įžūliai, be jokios etikos, 
veržiasi į ALTos ir VLIKo poli
tinės veiklos sritis, dublikuoda- 
ma jų darbus ir tuo kenkdama 
pačiai ALTos ir VLIKo veiklai, 
nesilaikydama net pačių papras
čiausių tarp organizacinių veik
los, sugyvenimo ir į viena kitos 
veiklos srities nesikišimo prin
cipų.

Šitoks Liet. Bendr. elgesys, 
nėra niekas daugiau, kaip visos 
lietuvių tautos kovų už nepri
klausomą ir laisvą Lietuvą išda
vikiškas veiksmas, kuris busi
mųjų, ateities kartų bus pas
merktas už išeiviškos lietuvių 
tautos dalies per daug greitą 
sužlugdymą.

VEIDU Į KOVOJANČIĄ
LIETUVĄ

Dėl šito išsireiškimo ar šūkio, 
gerb. konsulas Vyt- Čekanaus
kas pasisako šitaip:

“Srtas bendradarbiavimas su 
kraštu, dabar mestu nauju šū
kiu, kuris yra perdaug komer
cinis “Veidu į Kovojančią Lie
tuvą”, MAN ASMENIŠKAI YRa 
VISIŠKAI NEPRIIMTINAS. Pa
sisakyti dabar... tai būtų prisi
pažinimas, kad per tuos 40 metų 
mes į Lietuvą nežiūrėjome savo 
veidu... Aš norėčiau pakeisti, 
kad mes ne su veidu sukamės į 
kovojančią Lietuvą, bet su visa 
širdimi, su visa siela, su visais 
savo darbais”.

Čia aš norėčiau papildyti gerb. 
kimš. Vyt.: Čekanauską ir tuo 
pačiu trumpai atsakyti “Drau
go” redaktoriui b. kv. Broniui 
Kvikliui į jo straipsnius Veidu i 
kovojančią Lietuvą (“Draugas” 
1980. 6. 2 ir 1980. 6- 13-14 ir 16 
d. d.) o taip pat ir Liet. Bendr. 
politinės konferencijos rengė
jams Washingtone 1980-6-8 ir 
9 d. d.

Pagal Br. Kviklį, ši konferen
cija vykusi veidu į kovojančią 
Lietuvą. Labai pigus ir dema
goginis pasakymas. Iš visos lie
tuviškos spaudos tos konferenci
jos aprašymų, aš nesusidariau 
vaizdo, kad ta konferencija bū
tų vykusi veidu į kovojančią 
Lietuvą, bet priešingai. Iš Bri

tame, tai Sinkevičius New Yorke atstovauja kelis Mas- 
kvinius laikraščius. Jis turi teisę rašyti maskviniams 
Novostiam, bet jis neturi teisės rašyti įžanginius Lais
vei. Jis kovojo už naują ateitį Maskvoje ir Sovietų pa
vergtoje Lietuvoje, bet jis neturi teisės vesti komuni
stinės agitacijos New Yorke leidžiamoje Laisvėje. Už 
tokį agitacinį melo ir šmeižtų straipsnį Sinkevičių ga
lės čiupti už skvernų, padėti į sovietinį lėktuvą ir iš
skraidinti į Maskvą. Nauja redaktorė to nežinojo...

Kviklio aprašymų išeina, kad 
Liet. Bendr. per visus 40 metų 
buvo atsukusi nugarą į kovojan
čią, persekiojamą ir kenčiančią 
Lietuvą- Kai tuo tarpu visi kiti 
lietuviai per visą tą 40 metų 
laikotarpį, ne vien veidu, bet 
kaip gerb. kons. sako, visa savo 
širdimi, siela ir visais savo dar
bais.

Nejaugi Br, Kviklys Kaman- 
taitės ir Gečaitės buvojimą Vil
niuje ir ten liaupsinimą ir gyri
mą okupanto ir jo bemų^pareiš- 
kiant savo pageidavimą ir susi
žavėjimą, kad norėtų ten studi
juoti, jis tai laiko veidu į kovo- 
:ančią Lietuvą, o ne veidu į oku
pantą ir jo statytinius.

Apie LB surengtą politinę kon 
fferenciją Washingtone S. Šet- 
kus, kanadiškis, tos konferenci
jos dalyvis “Tėviškės Žiburiuo
se” 1980. 7. 10 d. pi. 2 pasisako 
sekančiai:

“Bent šio rašėjo nuomone, ne
visi kalbėtojai supranta mūsų 
tautos laisvės kovos esmę. Bu
vo ir tokių, kurie siūlė su oku
pantu kovoti užsimovus šilkines 
pirštinaites. Bepigu kovoti šito
kiu būdu tiems, kurie gali ir pa
vergtoje Lietuvoje ir už jos ribų 
gerai jaustis. Tokią kovą nela
bai supras tie laisvės kovotojai, 
kurie kas dieną stato laisvę ir 
net gyvybę į pavojų kryžiuoja
moje tėvynėje. Nesupras nė tie 
išeivijos lietuviai, kurie skelbia 
pavergėjams nedviprasmišką ko 
vą”.

Iš šito S. šetkaus pasisakymo 
išeina, kad LB politinė konfe
rencija Washingtone vyko ne 
veidų ’į kovojančią Lietuvą, bet 
veidu į Lietuvos okupantą ir jam 
parsidavusius lietuvius.

* (Bus daugiau)

HONECKER SUSITIKS
SU SCHMIDTU -

BONA, Vokietija.. -- Rytų.. 
Vokietijos prezidentas Honecker,■’ 
patyręs apie Vakarų Vokietijtfs 
kanclerio kalbą Kremliuje, pasi
darė sukalbamesnis. Jis paprašė 
susitikimo su kancleriu. Iki šio 
meto jiedu negalėjo išspręsti nė 
vieno abi valstybes liečiančio 
klausimo, o dabar Honecker 
nori būtinai sueiti ir aptarti savi
tarpio reikalus.

Kancleris Schmidt jam prane
šė, kad jiedu galėtų susitikti tik
tai rugpjūčio pabaigoje.

Aiškėja, kad jųdviejų susiti
kimą suorganizavo buvęs Vo'kie- 
tijos kancleris Willy Brandt. 
Honecker jau kalbėjęs su Brand- 
tu, nori imtis konkrečių žingsnių 
— ieško pokalbio su kancleriu 
Helmut Schmidtu.

— Nepalio" valstybėje prie Hi
malajų kalnų antradienį drebėjo 
žemė. Seismografai užregistravo 
6.7 Richterio skalėj. Drebėjimas 
tęsėsi vieną minutę, nuostoliai 
dar nežinomi. - 5)

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Anksčiau jis mielai pasodindavo per vaka
rienę šalia saugumo viršininko savo sekretorę, 
tuo būdu kartais likdavo jo kišenėje keli tūkstan
čiai. Bet dabar jis to daryti nebenorėjo. Nuo Ra
munės jis slėpė viską, kas galėjo mesti nors koki 
šešėlį jo orumui. Jos akyse jis visuomet vaidino 
rafinuotą džentelmeną.

O vis dėlto jos dienraštyje, praėjus kaiku- 
riam laikui jau skaitome tokius įrašus:

“Šiandieną vėl dovanojo žiedą; nebežinau 
nei ką čia daryti — nepriimti lyg ir nepatogu, 
užsigautų, ypač, kad jis sako dovanojus už sąži
ningą mano darbą, bet priiminėti dovanas iš vy
riškio, nors jis ir mano šefas, atrodo nepadoru; 
tuo labiau, kad jis vis pradeda reikšti keistas 
pretenzijas: vakar pasiūlė pavakarieniauti kar
tu, šiandieną vėl kviečia pasivažinėti automobi
liu. Nejaugi jis mano, kad aš esu tokia nerimta. 
Kaip gaila būtų, jeigu jis taip pasikeistų — taip 
malonu būdavo jausti artimą žmogų, kuris nie
ko tau blogo nelinki. O gal man tik taip at
rodo ...

Ne, paskutiniu laiku jis tikrai kažkoks kei
stas pasidarė, ir žvilgsnis visai nebetoks — ank
sčiau, kai tik pažvelgdavo, visuomet mano šir
dyje džiaugsmą sukeldavo, o dabar kad pažiūrės 
kažkaip — man tik biauru pasidaro, kažkoks 
nerimas apima . . . Neveltui mano mamytė saky
davo: “Būk atsargi, vaikeli, mergaitei paslysti 
lengva”. Bet aš netokia kvaila...”

Ilgai pagalvoja ir dar prideda:
“Kaip keista — aš gi jo nemyliu, tai kodėl 

iman taip gaila, kad jis darosi nebe toks, kokį aš 
iki šiol jį vaizdavaus...” -

Įrašus šiuos spėliojimus į savo dienrašti, 
Ramunei ilgai nebereikėjo galvą laužyti, kas iš 
tikrųjų yra jos šefas.

Vieną vakarą ,dar nepabaigus Ramunei tos 
dienos darbo, Bičkovas sugrįžo iš miesto gerokai 
išgėręs ir kažkoks keistas. Medžiotojui jo akys 
būtų priminusios pašauto žvėries žvilgsnį, kuris, 
nors if būdamas sužeistas, tyko dar užpulti sa
vo priešą.

Pinna sykį Ramunė pamatė, kad jos ideali
zuojamas geradarys toks nesimpatingas, net at-' 
šiaurus. Tokia atstumianti jo išvaizda visai nu
mušė jos ūpą, todėl ji, nieko nelaukus, pameta 
net nebaigtą rašyti raštą, atsistoja, pasiima sa
vo apsiaustą ir apsivilkusi nori eiti namo. Bic-

kovos, atspėjęs jos mintis, pasijunta užgautas ir 
nebesusivaldo.

— Barbo laikas dar nepasibaigė! — šiurkš
čiai riktelia jis.

Ramunė tik išplečia savo gražias akis iš nu
stebimo ir visa parausta, bet nieko jam neatsa
ko. “Kaip sunku žmgų pažinti ir kaip lengva ap
sirikti”, pagalvoja ji.

Bačkovas pažvelgė į ją padilbomis, tarytum 
jis žiūrėtų į visai jam nepažįstamą mergaitę, o 
ji stebisi žiūrėdama į jo girtą veidą, lyg norėda
ma įstikinti: nejaugi iš tikrųjų stovi čia prie
šais ją tas pats žmogus, kurio kontoroje ji jau 
dirba trečias mėnuo ir su kuriuo taip malonu bū
davo paplepėti, kai jis atsisėsdavo už savo stalo 
ir nepaduodavo jai jokio rašto perrašyti. Tokių 
valandų jie buvo praleidę labai daug, nes darbo 
kontoroje būdavo visai maža. Visuomet jis būda
vo ne tik įdomus, bet švelnus ir save garbiąs. O 
dabar . . .

Bičkovas, pajutęs jį visą perveriantį žvilgs
nį, neatlaiko ir nuleidžia, lyg teisiamas dar neį
gudęs vagis, savo girtas akis. Minutė visiškos 
tylos. Pagaliau Ramunė patyliukais pasako “su
diev” ir pasuka į duris. Bičkovas valandėlę svy
ruoja, paskiau staiga pašoka ir kaip viesulas, 
dviem šuoliais ,atsiduria prie durų ir užstoja 
jai kelią.

— Tu šįvakar namo neisi! — įsakančiu bal
su sušunka jis.

— Prašau mane paleisti! — piktai ir su įp
rastu jai išdidumu pareiškia Ramunė ir paban
do eiti.

Bet vos tik ji, norėdama praeiti, prisiartina 
prie jo, jis sugriebia ją savo stipriomis ranko
mis, prispaudžia prie švokčšiancios nuo įsiutimo 
krūtinės ir ima godžiai bučiuotu

Ramunė nespėjo nė susiorientuoti, kas su 
ja daroma — taip ji buvo nustebinta jo tokiu el
gesiu. Ji niekumet nesitikėjo, kad Bičkovas pa
vartotų prieš ją jėgą. Ji žinojo, kad ji patinka 
jam. Kartais pagalvodavo, kad gali jis ją rim
tai pamilti ir pasiūlyti tapti jo žmona, gali paga
liau padaryti pastangas, kad ir ji pamiltų jį, bet 
kad jis išdrįstų pasielgti su ja kaip su kokia vė
javaike, kad jis bąjįdytų ją taip įžeisti, jai tas 
niekuomet nebuvo atėję į galvą.

Iš pradžių ji vis dar negalėjo suprasti, kas 
jam pasidarė — juk jis visuomet atrodė protin
gas ir pakankamai santūrus, todėl ji bandė ap
siginti, bet, pamačiusi jo sužvėrėjusias akis ir 
biauriai iškreiptą veidą, ją apima baimė.

(Bus daugiau) J

Chicago 8 VI. T! ,’u.ly ?.1, 19^0



IŠGANYTOJAS

jau yra atlikęs kunigo darbų 
yra suteikimas pasauliui 

pi iCaD^IUOS j OS SLllKL S 
nuopelnais. Žydų kunigai atnašaudavo gyvulių atkas; Jėzaus gi 
auka visai skirtinga, nes jis atnašavo pats save.

Dievas taip pat paskyrė Jėzų būti žemės Karaliumi; tedėl 
Žydams 6:20 ir 7:1,2 apaštalas priskaito tuo du urėdu Jėzui. 
Taip pat yra gana aiškiai pasakyta, kad Jėzus valdys žmones 
o taip pat ir laimins juos. Apie tokį kunigišką Karalių prana
šas rašė: ,

8, Taip pat yra ir su Jėzumi. Jis 
— atnašavimą aukos. Jo sekantis ds 
amžinojo gyvenimo palaimų, kurios

“Visi žemės karaliai garbins jį, vise's taulos jam tarnaus; 
nes jis išliuosuos beturtį nuo galingojo ir reikaiaujanlj, kuriam 
nėra padėjėjo; pasigailės beturčio ir varguolio ir geibės beturčių 
sielas. Jis išvaduos jų sielas iš išnaudojimo ir neteisybės; jų 
kraujas bus brangus jo akyse.” — Psalmė 72:11-11. PETRAS PLEŠKEVIČIUS
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874-8004

DR. PAUL V. DARGIS, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WocHmMot Community klinikoc 
Modicinoc dirOktoriu*

VALANDOS: 8—8 darbo dienomia ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB1 AKIU LIGO* 

3907 Waat 103rd Street 
Valudos pt&KL aosttaiina.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 W. 71 SL TeL 737-5149 

Tikrint ftklA. Pritaiko akiniu^ ir 
"contact lense*”

VaL asai sesitaruną. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos tele f.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisą* 2452 WEST SYtn FrRMT

.KAZĖ BRA7.Dt)0NYTr

Programa, vso«|.

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

Vilo* laidos iš WOPA ftoties. 
ban£a 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 6062& 

Telef. 778-5374

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALAWDQS

Vie** FreRranm H VOf’A, 

I4ft WL A. M.
Lietuviu kalbą: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vii. rT<D.

Vedė|a Aldona Daukus

Tele* i HSaaoK-k

7159 So. MAPLEWCOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Mūsų Sparnai
Vėl pasirodė Lietuvos Evan

gelikų Reformatų Kolegijos lei
dinys Mūsų Sparnai; redaktorius
— Jokūbas Kregždė.

Turinys: kun. Eugenijus Ge
rulis rašo Didžiojo Penktadienio 
proga; Mūsų mylima lietuvių 
tauta; Lietuvos nepriklausomy
bės šventė Washingtone; Astro-

OHSO VAU: pina- cntnii, tr»čl*a.j lo'gija ir Šventas Raštas.
Algirdas Budreckis — Masko

liai Tolminkiemyje; V. A. — iš 
Toronto apdangės ir Ievos Ado
mavičienės paskaita; V. Karosas 
— Kristijono’ Donelaičio idėjinis 
palikimas (13 psl. sludijėlė).

Jurgis Jašinskas — Fanatiz
mas ir tolerancija (tęsinys). Ve
dama polemika su kun. Stasiu 
Yla dėl Liet. Enciklopedijoje dė-

alsia 3-4 vaL popiet ir kits laiip

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDAh-PBOTEZISTAS 

k Aparatai - Protezai. Med. ban- 
r dažai Speciali papa'b* ItMeoae- 
> (Arch Supporta) ir t t

M50 West 43rd RŪ ChicatK VL 4MM 
TaM.« PRaepMt 4-5384

FLORIDA
PR. C. K. BOBEUS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813} 321-4200

' rEKKMUCTYMJU

' MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽKMA KAINA 
R. HMNAS 
TeL WA 5 *0*3

. _ . - —f

MOVING
Apdr»u«t»« perlrravttjm»« 

Ii | vairi v sfttvmv. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 37 M UI .rbi X76-5FM 
k - -

(Tęsinys)

Mūsų grupę vedė kar. Silvest
ras Sakalauskas. Jo paties bro
lis buvo kartu su mumis eiliniu 
savanoriu. Vežimai vežė . sun
kius ginklus ir mantą.

tų žinių apie Šiluvą. Rašinyje 
teigama, kad Šiluvoje Šv. Mari
jos stebuklai istoriniai nėra įro
dyti.

Aleksandra Vaisiūnienė — 
Evangelikai Venezueloje, ir Vie
nintelė lietuvė Maracay mieste; 
Antanas Paškevičius — Mano 
pažintis su dr. J. Mikelėnu; Vi
lius Variakojis — Pirmoji pie
ninė Biržų krašte.

Paminėti mirusieji: medicinos 
dr. Povilas Šepetys (1917-1979), 
Marė Krisiukėnaitė - Piesienė 
((1906-1980), Kun. M. Preikšai- 
tis, miręs 1980 -m., sausio 29 d. 
Los Angeles., Kristupas Plonai- 
tis, kilęs iš Klaipėdos krašto, mi
ręs 1^80 m. kovo mėn. 15 d. Šve
dijoje ir Walter Julian Pelia- 
chepcky, miręs^ Chicagoje 1980 
m- balandžio 13 d.

St'aminis liečiąs Augsburgo 
Konfesiją. Valerija Anysienė — 
šy. Kristoforiaus legenda.

Paminėti leidiniai: Poeto Jo
kūbo Dagio knyga “Dagys klau 
joja ir galvoja’’; Naujas Lietu
vos žemėlapis, kurį išleido De- 
venių kultūrinis Fondas, o pa
ruošto kartografos Juozas An- 
rius; Žurnalas Varpas 1978-79 
m., kuriame dedama apsčiai ži
nių iš viso pasaulio. Be to, į dėti 
keli M. Z. Leonardo Gogelio ir 
Arėjo Vitkausko eilėraščiai. Tei
na ir kelios J. Dagio medžio rai
žiniu nuotraukos.

Viršelį puošia Daiil. Inž. ir 
H. Povilionio-Laisvės saulėtekiui 
artėjant. Gausiai iliustruotas. 
Adresas: 2439 W. 51 St. Chica
no, Ill. 60632. Kaina: Auka. 
Bendrai, žurnalas vertas pasis
kaityti. netik evangelikui refor
matui, bet ir kiekvienam lietu
viui.

Stasys Juskėnas

Mūsų kelionė nebuvo perdaug 
linksma. Buvo šalta ir vėjuota, 
drėbė drėgnas sniegas ir šąlo. 
Pirštinių kaip ir neturėjome, 
tai rankom buvo šalta.

Kareiviai žygyje galėjo kal
bėtis. Iš pradžių tos kalbos bu
vo ganą optimistiškos, links
mos. Rengėmės duoti gero garo 
bolševikams, bet ir viršila Ž. ir 
kar. Sakalauskas nors mus ne
gąsdino, bet nelabai ir džiugi
no.

Ėjome forsuotu žygiu, buvo 
tamsu ir nykų. .Patamsiais mes 
laimingai prasilydome pro Jiez
ną, kuriame buvo jau bolševi
kai.

Išaušus susitikome pakeliui i 
Birštoną žygiuojančias lietuvių 
2-jo pėstininkų pulko voras. 
Kiek sustojome ir čia pat bu
vome įjungti į tas pirmyn žy
giuojančias voras. Iš 2-ojo pės
tininkų pulko kareivių sužino
jome, kad bolševikai Jiezne, ten 
tvarkosi, o jie žygiuoja juos iš 
Jiezno išyaryti. Voros skirstėsi, 
ėjo vieną, ten, kita kitur ir mes 
iškrikome po kelius, kiekvienas 
vykdyti savo uždavinių.

šiandien-sunku, man prisimin 
ti tų kaimų -ir vienkiemių pava
dinimus, kuriuos mačiau vien 
tik tą dieną.

Jieznas buvo lietuvių supa
mas. Ilgai nebuvo jokių karo 
veiksmų, atrodė, kad rusų vi
sai nėra miestelyje.

Reikėjo lūkuriuoti, laukti... 
Vėl .žygiuoti ir slėptis nuo bol
ševikų akių. Mačiau jojant rai
telius, mūsiškiai kažkur žygia
vo į pietus- Ir taip iki pietų. 
Paskui reikėjo išsipilti į gran
dinę, ėjome kuri laiką žąsele, ir 
sklidome kažkokio kalno papė
dėje. Staiga į pietų— rytus nuo 
Jiezno pusės prapliupo bolše
vikų ugnis. Ugnis buvo tanki, 
dirbo mažiausiai 3, o gal ir dau
giau kulkosvaidžių. Mes išėjo
me į kalvų viršūnes ir vyresnių
jų vedami slinkome į priekį. 
Pirmiau bolševikai šaudė kitur 
ir mūsų nekliudė, bet kai pama
tė mus išlendant ir artinantis, 
ėmė nukreipti ir į mus ugnį.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TPS ON 

tXPReSSMtf DUMMr

the professional too, for that matter, 1« turning increarnngiy » 
“turninss”—or architectural spindles as tbeyYe knovn ia the 
trade_ to provide innovative and imadnatt’a tooebes M th*
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
■which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 

ithe limit when it comes to 
the decorative uses to which

• they're dcw beinsr put.

Architecta. Interior dcstan«r» 
arui "do-it-yourselfers’’ find 
the spindles a versatile, stylish 
and Incxpcnsivr way to add 
character to a hame or offica. 
indoors or out.

Spindles ara belns used «■ 
candle bolden or lamp bams, 
as room dlviden, acreen* and

Sawn In half, they ire brine 
mounted th vails and door* 
as decorative element*, wsd 
ra plant bolder* or ** 
dementi

EL JL Nord Oo_ Everett. 
Wastu the workT* Unreel 
xnanufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator Item* nine different 
styles, three different thick:- 
nesses and tn heights Trona. 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
•elected western vood*. 
on bopper-fed lathe*, shaded 
to a smooth finish then shrink

plautie. A bro^irccre oq «pfaxD©

Mes ėjome. Aiškiai matome 
Jiezną, matome pakraštyje — • 
bolševikai. Jie kruta — juda, 
matyti jų kulkosvaidžių grupės. 
Mūsų grandis eina į, priekį, bet 
iš mūsų pusės ugnis silpna. 
J;eznas artėja, ugnis nenusto
ja savo smarkumo, kai kas iš 
mūsų gula, kitas ir nesikelia — 
sužeistas ar nukautas. Staiga 
pajudėjo tamsios dėmės aplink 
miestelį ir pakilo riksmas — 
bolševikai kilo kontrataką ir 
rėkė “ura”... Gulam, šaudom. 
Matau viršila Ž. moja ranka — 
trauktis. Matau, kad daug kas 
traukiasi — bėga. Bėga kiti. 
Mažai kas atsišaudo- Kai kurie 
krenta sužeisti. Laiko nėra — 
reik sprukt. Buvo aišku, kad 
patekome ant žymiai didesnių 
jėgų, kurių sudoroti nepajė- 
gėm.

Visko mokino viršila Ž., bet 
vieno nemokino — kaip bėgti 
nuo priešo, kaip išvengti jo kul
kų ir persekiojimo. Bet čia, tur
būt, prigimtis žmogui pasako, 
kas reikia daryti. Bolševikų kul 
kosvaidžiai nuolat dirbo, apšau
dydami sektorius, kuriuose ne
buvo jų karių. Kai kas mėgina 
atsišaudyti, juo labiau, kad bol
ševikai atsitolino nuo Jiezno ir 
pakriko.

Staiga aš pajuntu smūgį į 
ranką. Greit pastebėjau, kad 
rankos nevaldau, mano vokiš
kos milinės rankovėje pasirodė 
kraujuota dėmė, darėsi karšta. 
Supratau, kad sužeistas ir kad 
jau gintis nebus įmanoma, tad 
pasukau prie gojelio, toliau nuo 
bolševikų. Kartu bėgo dar trys 
savanoriai. Pavargę keliavome. 
neskubėdami. Užpakalyje mū-1 
su nurimo kulkosvaidžiai ir sau i

jį pralaimėjome gana ' skau
džiai. Turėjome nemažai sužeis
tų, buvo ir užmuštų, pateko sa-, 
vanoriu ir bolševikams įnelais- 
vę. Į

Temstant pamatėme prieš sa-i 
ve ramų vienišą vienkiemį ir 
ilgai negalvodami užsukome. ~ 
Šeimininkų būta lietuvių, kurie 
labai maloniai .mus priėmė, | 
man, kartu su kitais savano-1 
riais, padėjo aprišti žaizdas-1 
Laimei, jie,mokėjo sustabdyti* : 
kraują — suspaudė man rankos 
raumenis aukščiau žaizdos. Ki-1 . 
ta laimė, kad kulkos nekliudė. 
kaulo ir sužeidė tik- raumenis, j 
Sėdėjome balanos apšviestoje; 
pirkioje. Buvo ramu ir šilta, i 
Bolševikai gi buvo vos keli Į 
kilometrai ir mes buvome dar, 
jų teritorijoje. Bet buvo naktis, Į 
o naktį jų galimą buvo nesiti
kėti.

Šeimininkai buvo labai geros 
širdies žmonės, pavalgidino mus 
leido nakvoti. Labai sielojosi 
mūsų pralaimėjimu.

(Bus daugiau)

Pirmas: — Keistą porą koji
nių turi — viena raudona, kita 
juoda.

Antras: — Taip, ir aš turiu 
namie kitą porą, kaip šitoji.

DON'T cut IN BETWEEN CARS 1 
THAT ARE ALLOWING- SAFE | 
FOLLOWING DISTANCES.-*

TH£RE*S A SUODGN STOF WMtL-ff 
MOlPRJE FOLLOWING TOO CLOCELY^.

>\\IL

IF you drive AT THE 
/VZV7/W4ZV SPEED ST'y kN 
THE LANE.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

Mažeika S’ Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

4 2533 W. 71st Street
tf 1410 So. 50th Ave., Cicero

‘ , Telef. <76-2345

lH TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoa 
" *

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMfi

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArd* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, Bl. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tei.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69ih STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-44U

3354 Sa. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

0 — Naujienos, Chicago, 8, 111 Thursday, .Ju’y 31, 1980



JŪROS DIENA — Dr. Andrius Plioplys iš Mar 
que.te Parka, dabar gyv. Minea
polyje, yra ne tik gydytojas, bet 
ir dailininkas. Jo kūrybos pa
veikslų ir skulptūrų paroda bus 
iki rugpiūčio 29 d. Dolly Fiter- 

... .. . . man meno galerijoje.visi šauliai ir s j j

Rašytojas Fabijonas Neve-
1 prie Michigan ežero kranto ir Savičius, gyv. Anglijoje, liepos 
dviem šauliam ir sesei paly
dint, valtimi nuvežė vainiką 
prie toliau laukiančios jach
tos, kuri, perėmusi vainiką, 
nuplaukė toliau į ežero gilu
mą ir paskandino jo gelmėse. 
Tuo pagerbti lietuviai jūrei
viai, šauliai ir visi žuvę su Lie
tuvei laisvę.' ’

Tuo ir pasibaigė ši

S.m. liepos mėn. 19—^) die- J. Boreveius. Laike pamaldų 7- 
n<:inis Union Pier, Mich., buvo 
surengta tradicinė, kasmet 

r.-.__ i\: ’

uitis vėliavos išsirikiavo prie 
lauko altoriaus, net 4-rios . iš

rengiama Jūros Diena, šiais jų buvo jūros šaulių kuopų, 
metais jos rengimu ir pasiseJ Po pamaldų 
kimu rūpinosi jūros šaulių dalis svečių nusileido žemyn 
kuopa Klaipėda Cceroje.

šeštadienį, liepos 19 d.,* iš 
Cicero išskubėjo kelios ' jnnši- 

•nos X vai. ryto. Jiems reikėjo 
pasiruošti ivvkstanėia'in vaka 
rui. Maistas, baras, loterija, sa 

:lės sutvarkymas ir kiti darbai 
. vertė juos būti anksti. AŠ ai’ 
vykau po pietų ir jau radau 
viską sutvarkyta. Sutikau jū; 
ros šaulius iš “švyturio” kuo-. Tuo ir pasibaigė ši Jūros 
pos Detroite, kuriuos atstovą- Diena. Dalis šaulių dar sugrį- 
vo Stepas ir Emilija Lungiai,' žo į Lietuvių Namus, kur iš li- 

A. Rinkevičius ir kiti. j kusių nuo vakaro ištekliu šei-
Iš Floridos, St. Ptcresburg,‘ mininkės pamaitino. Kiti išsi- 

Palangos jūros šauliai,kuriems barstė paplūdimyje, nes karš- 
atstovavo P. Pocius, žinoma,'ta saulė ir labai šiltas vanduo 
tuoj pasirodė ir Nemuno rink-j visus viliojo atvėsti ir atsigai-

T.i vinti ežero vandenyje. j
' Tikėkime, kad kitais me- 
I tais ir vėl susirinksime Jūros

■ 1 Dienoje. Kas ją rengs ir kada, 
i tai sužinosime vėliau. Šios Ju
ro vyriausi šeimininkai btivo 
j. š. kuopos Klaipėda pirm. K.

i Milkovaitis, vicepirm. J. Ma-

tinės antroji kuopa, Gen. ? 
Daukanto šauliai, kuriems va-; 
dovavo E. Vengiauskas.

Vakare, 7:30 vai., visi 
formuoti ir neuniforniuoti 
liu ir svečiai susirinko prie' 
Lietuvių Namų vėliavos nuler i J 
diniui. Po įo jau buvo atver-j 
tos durys ir visi pradėjo rink-’ lliiJs lr visi vald^os nariai, 
lis į salę, kurioje įvyko numa
tytas vakaras su šokais, loteri
ja ir visais kitais priedais. 
šokįąHis;/gražiai .groja Anta- 

ino Markausko vedamas or- 
jkestras.
■ KSršias ir tvankus vakaras 
neįiėromis traukė žmones i

uni-»
sau

A p. Skopus

19 d. pradėjo 81-mus amžiaus 
metus.

— Arėjas Vitkauskas, World 
— Wide News Biuro direktorius, 
savo skiltyje Globo žurnale gra
žiai pareklamavo G. Urbono To
ronte leidžiamą mėnesinį laik- 
raštiį “Speak Up’’. Su juo verta 
visiems lietuviams susipažinti ir 
užsisakyti. Metams kainuoja $10. 
Adresas: Speak Up. P. O- Box 

.272, Station “B”, Toronto, Ant., 
Canada, M5T 2W2. Kai kurie 
lietuviškų laikraščių, redakto
riai, linkę į beindradarbiavimą 
bei tiltų statybą, ignoruoja šį 
prieškomunistinį laikraštį.

—- Lietuvių Biržėnų klubo po
būvis - gegužinė įvyks rugpiūčio 
mėn. 3 d., sekmadienį, 1 vai. po
piet, Vyčiu salėje ir sode, 47th 
ir Campbell gatvių kampas. Bus 
įvairaus skanaus maisto', veiks 
atgaivos baras ir bus gausus do
vanų paskirstymas. Visą laiką 
gros Evaldo Knolio orkestras.
Visi maloniai kviečiami linksmai 

! praleisti sekmadienio popietę su 
į biržėnais. Įėjimas — auka.

— Chicagos Lietuviu žuvau- 
toju - Medžiotojų klubas šaukia 

• metinį klubo narių susirinkimą, : 
į i kuris įvyks šių metų rugpiūčio 

— Charles D. Macke-Mdčiu- ’ mėn. 3 dieną, sekmadienį, 2 vai.

LSTATI- i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERŠ 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKĖJIM 

DEL VISŲ L\ FORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVU 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas •

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virgin

Namai, Ž«m4 — Pardavimui Kamai, Žami — Parc
REAL ESTATE FOR SAL® | REAL ESTATi FOR

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDY1 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
Dariaus-Girėne 47 m. sukakties minėjimas

id a r karštesnę salę, bet ten bu-j kas išrinktas Lietuvių Golfo popiet Šaulių Nariiuo'se, 2417. W. 
tvo užinti visi stalai ir vakarei Dienos pirmininku. Tradicinę 43rd St. Susirinkimas įvyks bet 
^dalyvavo virš 150 žmonių.; Golfo Dieną ruošia Lietuvių Pre kokiam narių skaičiui susirin- 
?Daug kas priekaištavo salėsi kybos Rūmai rugpiūčio 13 d., kus. šaukia Klubo valdyba, 
šeimininkui už neparūpinimą j Palos Country klube, Palos Par-į 
vėsintuvų — fenu. Tikrai šį ‘ ke. Pusryčiai prasidės 9 vai. ry- 
vakarą jie čia buvo reikaHn 
gi. Nors ir karštoje salėje, bet 
viskas vyko sklandžiai ir link
smai. Gausi loterija apdova
nojo daug laimingųjų. Vaka
re, visiškai einant prie galo, 
staigiai užgeso elektra, nes 
prie pagrindinės gatvės per
degė laidai. Viskas turėjo tuoj Į 
pasibaigti.

Š. m. liepos 27 d. Marquette 
parke įvyko Dariaus-Girėno 47 
m. nuo žuvimo, sukakties mi
nėjimas.'

1 vai- nub Sacramento gatvės 
prasidėjo žygis prie Dariaus-Gi
rėno paminklo. Pirmiausia važia
vo Cook apskrities šerifo maši
na, penki su motociklais polici
ninkai, du -raiti policininkai, 81 
asmens armijos orkestras, Da
riaus-Girėno posto veteranai, 
šauliai, jūrų šauliai, vyčiai, ra- 
movėnai, keliatas veteranų pos
to, pagalbiniai posto moterų vie
netai ir priedo-šerifo didelis se
noviškas su skambalu vežimas. 
Minėtos organizacijos nešėsi ir 
savo vėliavas.

Susirinkus ".visiems prie Da
riaus-Girėno paminklo, minėji
mą atidarė Dariaus-Girėno pos- prisidėjusiems prie'šio minėji-j

Paukštis, mo. Dėkojo Naujienoms, Drau-j

Karinis orkestras pagrojo ke
letą dalykėlių. Publika atsidėko
jo garsiu rankų plojimu. Ameri- I 
kiečių Music Chorale, dir. Silhan 
padainavo kelias dainas ir už
baigė “God bless America”, šau
lių choras padainavo kelias daL 
nas; dirigavo Petras Vacbergas- 
Abu chorai pasigėrėtinai gražiai 
dainavo, o publika nepagailėjo 
ilgų plojimų. I-

Šaulių tautinių šokių grupė,j' 
vad. Violetai Atkinson ir gro-iĮ, , . c--°----! Parke, lo metu. Reikia skubiai par 
jant Ąžuolui Stelmokui, puikiai, duoti. Neaukšta kaina.

J. BACEVIČIUS - BELL REALU
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su A1 
namu ir Įrengimais Marquette Parko j 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 

] šeimoms.
. Į • MŪRINIS BUNGALOW Brighton L

pašoko kelis tautinius šokius.: 
Prie estrados stovėjo dvi Ame
rikos ir Lietuvos tautinė vėlia
va. Lietuvos vėliavai asistavo* 
Juozas Bagdžius. :

Baigiant minėjimą, pirminin
kas Paukštis padėkojo visiems-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

ELECTROS ĮRENGIM 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto lel 
Dirbu ir užmiesčiuose i 

garantuotai ir salini ng 
KLAUDIJUS PUMPUT 

4514 S. Talman Am 
TeL 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRU
Tiktai $120 pusmečiui auto 
Liability apdraudimas pensii

Kreiptis:

Liepos 20 d. ryte Gintare? 
vasarvietėje šauliai jau ruošėI 
vieįą įvykstančioms pamal- 
doiijs.Atvyko ir Vytauto Didž. 
Rinktinės būrys vvtu su vėlia
va. Tarp jų matėsi rinktinės 
pirmininkas VI, Išganaitis ir 
sesė St. Cicevičienė. Suskam
bėjus vasarvietės varpui, atvy
ko kunigai ir pradėjo ruoštis 
Šv. Mišių aukai. Pamaldas at
laikė kun. Vaišnys; jam asis
tavo ir pamokslą pasakė kun.

4645 So. ASKLAND AV 
523-87752951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568to. pirmininkas John 
Solistas Algirdas Brazis, chorui 
giedant, orkestrui grojant sugie Kaziui Šidlauskui, radijo valan
doje 'Amerikos himną. A. Bra- ‘ 
ziui ir šaulių chorui giedant su- siems. 
giedotas Lietuvos himnas.

Prelatas D. Mozeris sukalbėjo 
įas Shutes, Edvardas Yerkes, JtXtE St.', Rm?171Z Mm fab Į /okaciįą-maldą. Kalbėjo: ke- 

„ c.— — į veteranų postų viršininkai, pa :
gelbinio moterų vieneto mote- > 

•rys.. Iš žymesnių asmenų buvo į 
kongresmanas ' Fary ir senato
rius Richard Daley. Lietuvos ge
neralinė konsule Juzė Daužvar- 
dienė, trumpai paminėjus Da- 
maųs-Girėno žygį, kuriame pa
aukojo savas gyvybes jaunajai 
Lietuvai, ragino lietuvius auko
tis ir dirbti Lietuvai, atgaunant 
jai laisvę ir nepriklausomybę. 
Susivienijimo vardu kalbėjo Ę: 
Mikužiūtė. ‘ .

f — Horoscopes or Astrologica 
; Tarot Card Readings. Saturdayto. o vakanene 7 vai. vak. Komi- K x. . . . „i __ rll to 5 no appointment neccs-: tetan įeina Bruno Klemka, Vy- tmtvad tiucta vL eu i • X7 y sarv\ ELINOR JAKŠTO, 17 Kyoe Xhiilric H riim-rricn V d-r-b-o o «

Feliksas Raudonis, Stanley M- bame ]ietuvis]1a;. 782-3777 oi 
sekas Sr, Juozas Bacevieius, 92M392i Member
Bruno Gramontas, dr. J. B. Je- * < o , x. r > iT x American Federation of Astro-rome. Jonas G. Evans. Bilietus . rpr \ 
platina Macke-Mačiukas ir Ver- *’ ^ers‘ '

Į telka. 
r

J — Birutė Venckuviene reda- 
į guoja Eltos biuletenį prancūzų
kalba. Prel. Vincas Mincevičius- 
jį redaguoja italų kalba.

— Kanados lietuviu savaitras- j — Lu, >
lis “Tėviškes Žiburiai" dėl atos-1 ‘ — Tiesa, kodėl?
togu neišeis rugpiūčio 7 ir 14 d. j ' — Už tai, kad jis asilas.

— Dr. Adolfas Delta, gyvulių 1J. 
ligoninės bei klinikos savinin
kas šiaurės Čikagoje, atšventė 
savo 70 m. gimtadienį liepos 26 
d. Ta proga jo žmona Marija su
ruošė vaišes šaulių namuose.

Blaivininkas:
I ’ — štai iš gyvenimo duodu pa- 
vyzdį. Jeigu aš priveščiau asilą 
prie kubilo vandens ir prie ku-

Į bilo alaus, iš kurio gertų?
Iš to, kuriame vanduo.

gui, Grožvyduj Lazauskui, dr. į “

K. Stukoniui komanduojant, 
iššauta trys salvės. Prie pamink
lo vainikus padėjo Dariaus-Girė- 

j no postas ir romovėnai su biru- 
: tietėmis. Žmonių galėjo būti apie ] 
. du tūkstančiai. Bendrai, šiais | 
metais minėjimas praėjo gana ! 
įspūdingai.

dėlėms ir visiems atsilankiu-

We’ll help you make the right move.

NEIGHBORHOOD
REALTY gtoup

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
Stasys Juskėnas.. | savybę Chicagoje ar bet kur 

 Amerikoje, prašome skambinti

i
i

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
’ MARIJA NORĖDOENa

. 260S Weat 69th St, Chicago, HL W629 TtL WA 5-1787

MitiiDii

Milicija dirba
Sovietų Sąjungos aukštas pa

reigūnas pranešė miličjai, kad 
dingo jo auksinis žiedas. Sekantį 
rytą jis ji rado po pagalve ir nu
skubėjo i miliciją atšaukti save 

! pranešimą. Budintis milicinin- 
J kas jam pasakė:
) — Pervėlai praneši, mes jau 
turime suėmę nusikaltėlį, kuris 
prispažino pavogęs tamstos žie
dą ir jį pardavęs nežinomam as
meniui. Jis yra jau areštuotas.

ir užeiti į mūsų įstaigą. 
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600 t
Independently owned and operated

HELP WANTED — MA! E-F EMA L E 
Darbininkv Ir Darbininkių

GENERAL REMODEL
• Alūmini, langai, durys, i 
apmušimai. • Staliaus darbi 

mento laiptai, porčiai, sto 
ir visa kita

FETING5S CONSTRUCTK 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

Laikrodžiai ir brangeny 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. Republic 7-1941

Siuntiniai į Lietu 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Av 
Chicago, liL 60632. Tel. YA 7

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254- 
Teip pat daromi vertimai, girt 
Iškvietimai, pildomi pilietybės 

tymai ir kiloki blankai.

MAISTAS B EUBOroS SANDILIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. fifth st, Chicago, DI. «062f. — Tel WA B-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE f 
į 

yra seuiausib, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė ar- 
/animacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. f

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
/ darbus dirba, ‘ r _ S

< f * •' . a , \ 5
SLA — Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu € 

apdraudų savo nariams. J

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- į 
rkms patarnauja tik savišalpos pagrindu. f

4
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. _______

[ Z7- ' " ~ * 5
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment r

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai, r

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės L
apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jvma
pagelbės i SLA JsirašytL R

SLA — vaikus
v HOOO

SLA —kuopų 
i savo 
mielai

Galite kreiptu ir tiesiai i SLA Centra:

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

307 W. $♦.
T*L BIX) 343-me

Jonas mylėjo Oną, bet kada 
atėjo proga kalbėti apie vedy
bas, jam vis drąsos pritrūkda
vo. Kartą pasiryžo viską iškart 
baigti, ir ta mintimi paskambi 
no jai telefonu':

— Panelė Ona?
■— Taip, ar — ar netekėtum 

už manęs, Onute?
— Taip! Kas čia kalba?

— Mama, man pilvelį skauda.
— Marytė pasiskundė.

— Už tai, kad nevalgei pie. 
tų. Pilvelis tuščias dabar, be' 
jeigu būtų kas nors, neskaudė

Tą popietį pastorius užėjo pa
sisvečiuoti ir, tarp įvairių kalbų 
pasisakė, jog ištisą dieną galva 
skauda. ’ ■ '

—Už tai, kad tuščias pilvelis,- 
Marytė tarė. — Neskaudėtų, je' 
gu jame būtų kas nors.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daui 
padėti teisininko Prano šULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

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

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced, Permanent, steady, 
full time. Benefits.

3322 V/. Lawrence Ave.

SEWING ROOM 
SUPERVISOR -

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

Benefits.
3322 V/. Lawrence Ave.

ir

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

IJuozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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.

— Antradienį gavo nepriklau
somybę Naujųjų Hcbridų salos, 
valdomos britų ir prancūzų. 
Naujoji respublika vadinsis Va- j 
nuatu vardu. Iškilmėse, kuriose , 
dalyvavo 500 asmenų, buvo pri- ( 
saikdintas pirmasis Vanuatu 
prezidentas George Sokomanu.

HOMEOWNERS POLIC
F. Zapolii, Agent 
nOS/j W. 95th Si

'^SUle ^arm Fire and Casualty Tompa

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAIT 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 v 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-ti 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatu
GINTARAS P. ČEPĖNAI

Darbo valandos: nuo 9 vai rj 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nu 

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

Tel 776-5162 arba 776-511
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

DENTURE WEARERS
y '«•' A major j, 

advancement v 6

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

«H!CA«61 IU. Tfowdafc Jtify 31, 1980




