
The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

VOL. LXVII šeštadienis-pirmadienis — Saturday-Monday, August 2-4, 1930

ANU PULKU
**"’.“«* O. c. M5„

Price 25c

? JAV Organizacijų atstovų priėmimas 
Valstybės d-te ir Baltuose Rūmuose

merman

(MINTNT PENKIŲ METŲ SUKAKTI NUO 
HELSINKIO AKTŲ PASIRAŠYMO)

(Tęsisys) (public members) į JAV-bių
Be šių išvardintų kalbėtojų, Madrido delegaciją. Į jų skaičių 

dar grupėje buvo Warren Zim- pateko ir vienas lietuvis — Ray
kuris bus Valstybės Česonis iš Pensilvanijos valsti-

departamento atstovas JAV-bių .jos. (ALT Informacija) 
siunčiamoj į Madridą delegaci-1 
joj, ir Spencer Oliver, JAV-bių 
vadi Helsinkio Komisijos štabo’ 
direktorius ir teisinis patarėjas.

Kalboms pasibaigus buvo leis
tas paklausimų ir atsakymų lai
kotarpis. - . ‘ -

‘.’ Antrą valandą po pietų Ame
rikos organizacijų atstovai susi
rinko į Baltudsius Rūmus. Juos 
pasveikino . dr. Aiello, preziden
to asistentas etninių. grupių, rei
kalams, kuris pristatė prezįden- 
td asistentą-' JAV saugumo, rei
kalams dr.;Zbigniew Brzezinski.

Dr. Brzezinski padarė trumpą
JAV-bių užsienio politikos ap- Dja(ja 
žvalgą, pradedant nuo Berlyno 
blokados, Korėjos karo ir bai
giant Sovietų- veržimusi į Vidu-

NEBUS JAV VĖLIAVOS OLIM- 
_ PIADOS UŽBAIGTUVĖSE

’ MASKVA (UPI). — Tarp
tautinis Olimpiados Komitetas 
(IOC) išpildė Amerikos ir So
vietų Sąjungos reikalavimą, kad 
Maskvos olimpiados užbaigia
mose ceremoriijo'se nebūtų iškel
ta JAV vėliava nė giedamas him
nas. Amerika motyvuoja savo 
reikalavimą dėl Afganistano 
okupacijos ,o Sovietų Sąjunga 
— kad nebūtų papiktinta publi
ka ir sukelta neapykanta ame
rikiečiams, boikotavusiems olim-

IOC statute yra paragrafas, 
kad užbaigiant olimpiadą, iške-
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Komandierius John L. Paukštis, sėkmingai suorganizavęs Dariaus - Girėno minėjimą ir 
sutraukęs virš 3,000 žmonių, ir Kongreso, atstovas John Fary, pasakęs turiningą kalbą 
susirinkusiems žmonėms. (L. Vaieio nuotrauka)
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SOVIETŲ TANKAI IR ARTILERIJA 
SUPA KABULO APYLINKES

Šakė, kad Sovietų veržimasis tu- 
-ri būti sustabdytas, bet tuo pa
čiu laiku mes vis tiek turime 
vykdyti ir Ęęlsiųkio nutarimų 
procesą. į č F/4

Tada alkįlmmgąi -jSuyo praneš
tas JAV-hiu prėzidėnto’’ Carte
rio įėjimas į^salęj’Yrišięmsj’jįiSŪ- 
tinkaift atsistojuš ir Ilgai plojant. 
: Prezidentas pasakė ’keliolikos 
minučių kalbą, ’' pabrėždamas, 
kad. Madrido konf ėrėhcij a ‘ bū
siąs šiais metais pats'švarijiaū- 
sias-’politinis įvykis! Jis sakė,-kad 
taika ir žmogaus teisių- -sidti- 
mas yra-neatskiriami dalykįai'ir 
kad Helsinkio Aktai "yra tik ^pra
džia viso šio proceso. Preziden
tas pasakė,r kad Soyifetų-Sąjun
ga sulaužė1 fįrisinkip:;Aktų prin
cipus, ; tiek sav,Q viduje, tiek už 
savo' sienų. Jis" paminėjo Sacha
rovo ištrėmimą ir įkalinimą 
bent keturiasdešimties Helsinkio 
Aktų sekimo grupių žmonių.

Po prezidento kalbos organi
zacijų atstovai buvo pakviesti į 
Baltųjų Rūmų State Dining 
Room vaišėms.

Amerikos Lietuvių Tarybai 
ir 

Stanley Balzekas, Jr. Buvo dar 
bent tuziftas lietuvių, kitų <yrga- 
nįzacijųratstovų. Iš Baltųjų Rūį 
mų A LT. Atstovai buvo-nuvykę- 
į Lietuvos Pasiuntinybę, t v .

Prezidentas paskyrė iš suva
žiavusių /organizacijų atstovų 
30 žmonių^ vistfomenės mariais

bus sekanti olimpiada. Ji numa
tyta 1984 metais Los Angeles 
mieste.

r/reaGanas pat&kė

Amenkos Lietuvių 1 aryna 
atstovavo dr. K. Šidlauskas i

Lcfe ANGElS^liLU/R^ 
publį^onu. prežįdentigįs kąndi- 
data& Rohald-Ręagan mįp žm'pna 
Nancy ke^rfąŠĖžnĮ. viėgai pa
skelbė savo-. 19799Ąjietų pąjainų 
mokesčius.- ,23- -purijepiu . doku
mente rąšąma, kad tąįs .metais 
jie turėjo ;$515,787 pająmų’ > 
federiįlinėi 'vadžiai sumokėjo 
$230^886. . Ręagafeąs ankstyves
niuose" s^vo 'p^^kiinuose vis 
tvirtindavo, kad pajamų mokes
čiai yra privatus piliečio daįykąš 
ir viešai neskelbtinas. .

Detalizuojant pajamas/ Rea- 
ganas nurodė, kad $350,500 gau
ta už pasakytas kalbas, $58,453 
už dalyvavimą radijo programo
se, $26,757 už straipsnius, 
$10,000 už pasirodymus televi
zijoje, $93,809 už investavimus, 
$90,394 už dividendus ir $17,600 
kaip buvusio Kalifornijos guber
natoriaus pensija.

Prez. Carteris žadėjo’ savo pa
jamas ir mokesčius paskelbti 
demokratų konvencijoje.

1KALENDORĖLIS
Rugpiūčio 2: Teodota, Euze

bijus, Varpūnė, Gamta, Tauf- 
gaudas, Labanoris. s

Rugpiūčio 3: Marana, Niko
demas, Lengvė, Kaitrė, Mani- 
girdas. ■' -

Rugpjūčio 4: Perpeįua, Jdnas 
Vian., "Neruunė, Undinė, žem
uogė, Gerimantas.

Saulė teka 5>45, leidžiasi 8:08. 
. c ; Oras šiltąs, lis. ’

ATSTOVAS JOHN ANDERSON TVIRTAI 
TIKI Į DVIEJŲ PARTIJŲ SISTEMĄ

SOVIETŲ ŠNIPAI Iš ANKSTO PATYRĖ APIE “ Į 
DVIEJŲ PULKŲ PASIPRIEŠINIMĄ i

= NEW DELHI, Indija. — So
vietų karo jėgos apsupo ir išnai
kino du Afganistano kariuome
nės pulkus, kurie atsisakinėjo 
klausyti B’abrako Karmalio vai-? 
džios įsakymų, tvirtina ketvirtą; 
dienj New Delhi pasiekusieji 
diplomatai.

Sovietų tankai ir artilerija 
pirma apsupo Kabulo priemies
tyje stovėjusį Afganistano pul? 
ką, o vėliau aviacijos bombo
mis, artilerija ir tankais iždam 

' žė Maidan šar mieste stovėjusią 
j 14-ąją Afganistano diviziją. .Iš
naikinę abu pulkus, Sovietų .tan
kai ir artilerija apsupo Kabulą 
ir rengiasi nuginkluoti visus sos
tinėje esančius Babrako Karma
lio valdžios priešus.

Parskridęs diplomatas tvirti
na, kad pasipriešinimas Babrako 
valdžiai buvo labai blogai orga
nizuotas. Afganistano dviejų 
pulkų vadovybė anksti pradėjo 
kalbėti apie ruošiamą pervers
mą prieš Karmalio vyriausybę. 
Maištas prieš rusus ir jų primes
tą Karmalio vyriausybę dar ne
prasidėjo, o Sovietų tankai’jau 
apsupo Kabulo priemiestyje sto
vėjusį pulką. Liepos 18 dieną Ofi
sai jau buvo užėmę sankryža^rir 
visas strategines aukštumas.^

Prieš penkias dienas prad«a 
naikinti 14-oji divizija. Lėktuvai 
ir malūnsparniai' išgriovė visjis

* NUTARTA KONTROLIUOTI 
ATOMINIUS BANDYMUS

GENEVA, Šveicarija. (AP) — 
Nuo 1977 metų Ženevos mieste 
posėdžiauja JAV, Britanijo’s ir 
Sovietų Sąjungos delegatai tiks
lu susitarti nedaryti atominių 
bombų bandymų ir kaip visą šį 

{reikalą kontroliuoti. Ketvirtadie
nį komisija išleido bendrą 

Į11 puslapių pranešimą, kuris 
j laikomas pirminiu susitarimu. 
Jame visos delegacijos sutinka 
su bandymų uždraudimu, tik be J 
tiesioginės kontrolės, kuri būtų 
atliekama satelitu ir kitokiu 
elektroninių įrengimų pagalba.

Tarsi šio susitarimo pajuokai, 
švedų seismografai ketvirtadienį 
Semipalatinsk© srityje užregist
ravo požeminį atominės bombos 
sprogimą, šiais metais jau sep
tintąjį.

BILLY CARTER.DOKU- 
MENTŲ NEMATĖ :.

WASHINGTON, D.C. — Billy \
Carter, prezidento Carterio tik-

M. BEGIN Aš NETEKO 
TREČIO MINISTRO

TEL AVIVAS, Izraelis.— Ket-
JIS ^ATŠAUKTŲ SAVO KANDIDATŪRĄ, JEIGU DEMOKRATAI , ras brolis, patyręs apie prezi- virtadienį atsistatydino/teisin- 
;ą//^Ą«IRINKTŲ KITĄ KANDIDATĄ, BET NE CARTERĮ Į dento’ paskelbtus Libijos faL ministeris ShmueŲTamir.

Į džios pareigūnų, Libijos ąmba-- ^^^MiePritaria Begino vedamai j 
. - . ~~ -—Ijsadoriaus ir kitų* pareigūnų raš- kolonizavimo politikai. Tamil j
STATO DIRBTUVĘ DEGA- ŲtuSj tvirtina, jead/jis tų doku- yra įšitikinęs. kad tokia politika} 

...... LAMS. GAMINTI . - • mentų nematė ir neturi. / j gali nuvesti prie naujo karo su
■WASHINGTON, D.C. — JAV, j Biny Carter taip pat paneigė;ar^įS’ Kalbėdamas per televi- 

Vokietija ir Japonija-stato mil- didžiojoje spaudoje pasirodžiu- ziją, jis aiškino, kad svarbiausia 
kad jis turėjęs 1° atsistatydinimo priežastis 

Carterio doku- >’ra J° nesutikimas su viceprem
jeru Yigael Yadin, kuris yra De- 

; mokratinio sąjūdžio partijos 
pirmininkas. Tamir yra tos par- 

ę idėti veik Billy Carterio namuose matytus “Jos narys.
Tamir pažymėjo’, kad nors ir 

mi-

£WASHINGTON, D.C. — Se-' 
natojgįųs Edwąjd M., ^Kennedy,

Šk-' j'/v X it ' *"

kaifdldatųojąs į. "Baltuosius Rū- 
njas ir siekiąs nominacijos de- 
Įjiokra'tų konvencijoje, ketvirta
dienį; pakvietė nepriklausomą 
kandidatą, JAV Kongreso atsto
vą John B. Andersoną (R., III.), 
į savo raštines Senate ir su juo 
kalbėjosi 45 minutes aktualiais 
klausimais, liečiančiais Ameri
kos užsienio politiką ir ekono
minius bei kitus svarbius reika
lus. Susitikimas buvo draugiš
kas. 'Jis 'gali pakenkti Jimmy 
Carterio perrinkimui prezidentu 
bei jo nominacijai demokratų 
konvencijoj, kuri prasidės rug- 
piūčio viduryje New York o 
mieste.

Išeinant iš senatoriaus E. M. 
Kennedy raštinių, atstovo J. B. 
Andersono laukė būrys kores
pondentų. Jis jiems pareiškė, 
kad jei senatorius Kennedy būtų 
nominuotas prezidento parei
goms, tai kviestų jį viešiems de
batams. Tačiau Andersonas pri-— ----------- -  - -------- r—

PREZ. CARTERIS PASKELBĖ I dūrė, kad jis yra dviejų partijų 
sistemos šalininkas ir gal būt vi
sai nekandidatuotų, jei demo
kratų partija pasirinktų kandi- 

. datų Kennedį arba ką nors kitą, 
tik nė Carterį. ' ’ .

Korespondentai klausė sen. 
Kennedy, ar Jis' su atst. Ander-

LIBIJOS DOKUMENTUS
WASHINGTON, D.C. — Pre- 

židėntas Carteris ketvirtadienį/ 
paskelbė dokumentus, kuriuos 
prezidentas pasikeitė su Libijos 
valdžios pareigūnai?, Libijos am
basadoriumi ar valdžios atsto-
vais. Didelę dalį Libijos doku-)šonu nebandys sudaryti bendrą 
mentų jis buvo parodęs laikraš
tininkui Jack Andėrson 1979 m, 
gegužės mėnesį.

Dabar šiais dokumentais galės 
pasinaudoti visi Senato sudaryto 
.pakomitečio nariai ir tikrinti, 
ar juose galima surasti nusikals
tamo darbo. Prezidentas paskel
bė gautus laiškus, telegramas ir 
savo! pastabas apie pasikalbėji- 
mūs.:Dokumentus peržiūrėjusie
ji tvirtina, kad iki šiol jie nepa
stebėjo jokių nusikaltimų doku
mentuose.

prezidentinių rinkimų tikėtą? 
Senatorius Kennedy atsakė, kad 
jis ir- atst. Andersonas yra kan
didatai į Baltuosius Rūmus. Jis 
įsakytų partijos centro komite
tui netrukdyti Andersono kan
didatūrai. Kennedy gyrė Ander
sono ligšiolinės pastangas atrasti 
konstruktyvius ir pozityvius at
sakymus į daugelį amerikie
čiams rūpimų klausimų. Ander
sonas gyrė Kennedžio drąsią ir 
atkaklią laikyseną, siekiant de
mokratų partijos'nominacijos.

žinišką dirbtuvę degalams ga-. sias žinias, 
minti. Ji statoma West Virgi-- pluoštą prez. 
nijoje, Morgantown anglių ka- mfentų, liečiančių prezidento su- 
syklų srityje. Į sirašinėjimą su Libija.

JAV yra pasiruošusios į šią’ Laikraščiai, paskelbusieji apie 
milžinišką dirbtuvę 
pusantro bilijo'no dolerių. Japo- J Valstybės departamento doku-' 
nija ir Vokietija — po šimtą mentus, rengiasi traukti Billy pasitrąukęs iš teisingumo, 
milijonų dolerių. Bus gamina-i Carterį teisman, nes jis apie to- misterijos, jis vis tiek rems da
mas gazolinas automobiliams kius dokumentus jiems anksčiau bariinės vyriausybės žygius 
varyti. .... i sakęs, o dabar ginasi.

JAV pardavinės gazoliną’šiom t 
dviem valstybėm už rinkos kai-; 
na, kokia tuo metu bus. JAV ži-' ’ . 1no visą gazolino gamybos pro-Į 
cesą. Specialistai apskaičiavo,’virtadienį Pentagonas 
kad verta investuoti tokias dide/pranešimą apie JAV kariuome- 
les sumas, nes bus gaunami po/nės naujokų mentalitetą, kuris 

griežtai skiriasi nuo iki šiol duo- , 
damų pranešimų apie savanorių 

j kariuomenę.
Blogiausia padėtis yra Armi-! 

! joj, arba pėstininkų daliniuose.
t L * > 1

~ Ten priimami apie 46r/< mažo 
mentaliteto' rekrutų, kurie įeina 
į IV gradacijos kategoriją, šios 

! kategorijos rekrutų būna 26% 
j Marinuose, 18% Laivyne ir 9% 
Aviacijoje.

MAžO MENTALITETO 
REKRUTAI

WASHINGTON, D.C.— Ket-
išleido

zityvūs rezultatai.

KUBIEČIAI NUŽUDĖ
KUBIETĮ

FT. McCOX, Wise. — Praeitą 
naktį du kubiečiai peiliu iki mir; 
ties subadė 35 metų kubietį, ne-J 
turintį Amerikoje giminių, pa-( 
žįstamų. norinčių jį išimti iš i 
stovyklos.

Užmuštas kubietis yra 35 me
tų amžiaus Louis Alranez Ben
der. Kubiečiai turi atskirus kam dėti prezidento Carterio praneši- 
barius.Jie gali užeiti į kitą kam- mą. 
barį, bet miegoti turi savo kam
bariuose. Miegojusį Bcnderį už-

—Senato pakomitetis nori ati-

Sovietų kosmonautai, pra

pa
siekti pastovią taiką.

Kiek anksčiau iš premjero M. 
Begino kabineto pasitraukė už
sienio reikalų ministeris Moshe 
Dayan ir krašto apsaugos minis
teris Ezsr Weizman. Tamiras 
yra gabus 57 metų advokatas. 
Beginąs susirūpinęs ir abejoja, 
ar jam pavyks sudaryti kabinetą 
it išsilaikyti valdžioje.

NEŠA LAUKAN MAO 
CETUNGO PAVEIKSLUS

PEKINAS, Kinija. Užsienio 
žurnalistai pastebėjo, kad dar
bininkai neša laukan iš didžio
sios Susirinkimų salės abu Mao 
Cetungo paveikslus. Vietos spau
da dar nieko nesako apie Mao 
Cetungo paveikslų išnešiojimą 
iš Didžiosios liaudies-salės.

Patirta, kad Kinijos vyriausy
bė ruošia didelį Kinijos liaudies 
kongresą, kuriame bus labai 
smarkiai nuvertintas Mao Ce-

baigė naikinti prie; Maidan ŠMr 
mestelio priartėjusi artilerija -‘ir 
tankai. - ..;; . i

Pasipriešinimas Buvo taip blo
gai organizuotas; kad susidaro 
įspūdis, jog jis buvo pačių rušiį 
išprovokuotas. Afganistano in
vazijos metu Sovietų kareiviai 
žiauriai pasielgė ne tik su radijo 
stoties sargais ir aerodromo SŽr- 
gyba. bet paskutiniu metu rusai 
visai nesiskaitė su Afganistėiio 
kariais. Rusus pasiekė žinia, 
kad Afganistano kariuomenė 
buvo linkusi galimai greičiAu 
atsikratyti Sovietų tankų ir. ka
rių.

Maidan šar mieste padarytos 
tikros skerdynės. Pradžioje ma; 
nyta, kad dalis Afganistano ka
rių galės išbėgti į kalnus, bet 
taip neįvyko. Gyvi ir sužeisti ka
riai buvo paimti nelaisvėn. Jeigu 
kovų metu dar liko gyvas koks 
karininkas, tai jis nelaisvėn -ne- 

■ buvo imamas. > *.....
Nargahar provincijos guber

natorius Nasir šamlakar turėjo 
tartis su Karmaliu, bet jis Ka
bulo nepasiekė. Yra pagrindo 
manyti, kad jis nepateko į rusų 
rankas, bet prasmuko į prdvin- 
ciją, kur bandys organizuoti 
pasipriešinimą. • -7

puolė du. kubiečiai ir jį subadė leidę 8 dienas erdvėje, nusileido tungo darbas. Mao’ Cetungas pa-i--------t —l . ...t
•............... . . ’ .. ................. j darė kelias dideles klaidas, ap- stovų Rūmų narys, kongresma-

; sunkino Kinijos ūkio augimą. nas John B. Anderso'n, Rockfor-
aštriais daiktais. Policija tyri-. Sibire, 
nėja žudikus ir žudynių prieža
stis. —Tarptautinis olimpiados ko- 

’ mitetas nutarė Maskvos dini -
— Prezidentui Carteriui pas- piados pabaigoje nekelti JAV 

kelbus Libijos santykius 
čiąnčius dokumentus, Senato pa j 
komitetis nutarė atidėti sekan
čius posėdžius. Billy Carter pa- trą šių metų ketvirtį prarado 
reiškimai nepatikėtini. 559.1 milijonus dolerių.

lie-' vėliavos, t

— Chrysler bendrovė per an-,

vengė įvesti naujas mokslo ži
nias ne tik į universitetus, bet ir 
j kariuomenę, žemės ūkį bei pre
kybą.

J. ANDERSONAS ILGAI 
TARĖSI SU KENNEDY

WASHINGTON, D.C. - At-

do respublikonas ir dabar prisi- 
statąs kaip nepriklausomas kan
didatas prezidento pareigoms, 
ketvirtadienį gana ilgai visokiais 
reikalais kalbėjosi su senatoriu
mi Edward Kennedy. Jiedu labai 
plaičai aptarė prezidento rinki
minės kampanijos reikalus.
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3. Jei yra polinkis tukti, reikia vengti visokio 
sies alkoholinių gėrimų. Alkoholis turi nemaža kak 
j s skatina apetitą, sulaiko skysčius organizme, si 
do normalų virškinimą.

Yra apskaičiuotas alkoholinių gėrimų kai 
gumas:

1. Alus.. .......-................... 330 ml. — 150 kalorijų
2. Degtinė .................  30 — 40 ml. 100 kaloriji
3. Raudonas ir baltas

sausas vynas.......... 100-125 ml. 70-75 kalorijt
4. Visokis, romas, konjakas

džinas ........................ 30 ml. 75 kaloriji
5. Likeris.............................. 20 ml. 70 kalorijt
4. Būtinas fizinio aktyvumo, ypač senstant, p: 

gavimas. Reikėtų planuoti veiklą taip, kad su m 
patenkinti energija būtų kiek mažesnė už fizinį aktyv 
Yra apskaičiuota, kiek vidutinių duomenų asmuo 
valandą panaudoja energijos kasdienėje ir specū 
veikloje. Pateikiame kai kuriuos duomenis:

Sėdėjimas ....................... ........ 1 vai. — 60 kai.
Sėdėjimas ir skaitymas ..........1 vai. — 60 kai.
Vaikščiojimas..... . 1 vai. — 300 kai.
Lipimas Į kalną ... ........
Bėgimas ___ _______
Plaukimas ...... .... ......
Važiavimas dviračiu ..
Slidinėjimas .......
Pramoginis šokis .......
Be abejo, vertinga orientuotis, 

tokiu pat greičiu, išeikvojama energijos keletą (kai ku
prių autorių duomenimis 10 — 23) kartų daugiau, negu 
-vaikščiojant lygioje vietoje. ' '

5. Specialios priemonės. Ypatingas dėmesys at-:
kreiptinas Į linkusius tukimui, asmenis: . ....... -

hipersteninio sudėjimo ^asmenis; ■ 
vakus ir paauglius, J kurių "tėvai .nutukę,:; . _ , 
cukrniu diabetu, padagra ir kt. medžiagų apy-] 
kaitos susirgimais; '
maisto pramonės darbuotojus — virėjus kohdi- 
torius, degustatorius ir kt.; ..
vadinamųjų “sėdimųjų” profesijų asmenis — są- 
skatybos darbuotojus ir kt.;
asmenis, staiga pakeitusius labai aktyvią fizinę 
veiklą Į mažiau energijos reikalaujančią —pvz., 
aktyvius sportininkus, baigusius sportinę kar 

jerą;
6) vyrus virš 40—45 m., moteris virš 35—40 metų;
7) mažai judančius su geru apetitu sekonvalescen- 

tus (po kai kurių infekcinių susirgimų, stubu 
ro, apatnių galūnių lūžimo, hemiplagijų at
veju);

8) vyresnio amžiaus asmenis, sistemingai, nors ir 
mažais kiekiais, vartojančius alkoholi, miegan

čius po pietų, valgančius prieš pat nakties 
poilsį;

Šių kategorijų asmenims pirmiausia ir reikia pri 
taikyti visą kompleksą profilaktinių priemonių (reko
mendacijos mitybos rėžimui, fizinia maktyvumui ir kt.) 

Visos šios priemonės bus veiksmingos tik tada, kai 
bus reguliarios ir sistemingos, kad 
vykdys gydytojo nurodymus.

NIAGAROS KRIOKLYS

i)

4)

K I- Ar gali mano sūnus gau
ti nedarbingumo išmokas is oo- 
:ial Security ir tuo pačia melu

Workmen’s” koni-
pensaciją už susižeidimų lab- 
rike? G. L

ATS. Sūnus gal ir turi teisę 
i kai kuriuos Social Security 
jenefitus, nors jis gauna vau*- 
lamą ‘AVorkmen s' komptn- 
>aciją. Pagal veikiantį valstijos 
statymą, jo abudu gaunam. 
mokėjimai (benefitas iš Soc. 
šec. ir “Workmens*; koinpeir 
>acija) negali būti aidesiu/ nv- 
ju jo buvęs mėnesinis uzdarmo 
vidurkis, prieš jam tampant ue-

1 vai.
1 vai. — 900 kai.

1 vai. — 900 kai. 
vai. — 500 kai. 
vai. — 45Q kai. 
vai. — 600 kai. 
vai. — 300 kai.

i

PRAEITĮ PRISIMENANT: .

Kaip Lietuvos Darbo Rūmai rūpinosi 
dirbančiųjų ekonominiais reikalais

Pr. savaitę "Naujienose” bu- Darbo Rūmus klysti kuro san- 
vo išspausdinti keli straips
niai, kuriais atsakoma į propa 
gandinius AL Sumausko tauxj

kad, lipant į skalną isįį Sovie'fų "pareigūno) užme
timus, kau. L'ietu’Vos' Darbo Ku? 
niai nesirūpinti socialiniais dir 
banėiųjų Telkaalis.

Štai ką fuo reikalu rašė 1940 
m. birženo 6 d. “Lietuvos Ai-

1 i •'(■ ■ -

ligoniai griežtai

S
2) medikamentini 

-gydomoji fizim 
chirurginis gy

Skiriama: 1) dietinis gydymas; 
teripaja; 3) fiziniai gydymo metodai 
kultūra, fizioterapija, kurortinis, 
dymas.

Pagrindinis gydymas 
principai:

I) Valgoma mažomis porcijomis 5 — 6 kartus pei 
-diena. V

II. Sumažinamas paros maisto koloringumas 10 - 
15'c mažiau už pagrindinę medžiagų apykaita (l,40(

2,000 kai.;
III. Sumažinamas angliavandenių kiekis, pirmiau 

Šia lengvai įsisavinamų (cukraus);
IV. Pakeičiama 50' < gyvulinių rie’balų augaliniais 

.bendro r ebalų kiekio nesumažinant f.80—90,0):
V. Trupu į padidinamas baltymų kiekis (10( 

-120,0);

VI. Padidinama mažai kaloringų, bet daug ląstelie 
nos turinčių produktų (žalios daržovės, nesaldus vai 
šiai) kiekis;

VII. Ribojami skysčiai (iki 1—1^5 litrojų'
VIII. Sumažinama valgomosios druskos kiekis (- 

^*<5,0. gramų)<, ,. z j t {. •_. c ’ - į,

dietinis. gydym

- j ir į
•z^DnrbovRūnių. valgykla' Kauf 
ne turi didelį pasisekimą. Lan. 
tcytojų skaičius kasdien- didė
ja, šiuo metu valgykloje kas
dien išduodama per 1,200 pie
tų; Apie SOO pietauja vietoje ir 
per - pievų pristatoma į 
įmones, v 
mioneSi 
uarbo 
gauti reikalingų 
uoti indų/visų 
Kinti. / 

Darbo Rūmai, 
valgykla gausiai 
csiu pageidavimų 
gyKių steigimu susirūpino 
Kitose miesto vietose, 
dienomis pigi valgykla atida
roma Petrasiunuose, kur poil
sio susirenka nemažas skai
čius darbininkų ir tarnautojų. 
Taip pat pigi valgykla atida
roma prie Darbo Hum u kultu
os klubo.”
lame pačiame “Lietuvos Ai

de" tilpo kiįa Kudinga žinutė, 
Kurią čia patiekiame ištisai, 
xad skaitytojai pamatytų kaip 
jjarbo Kuinai rūpinosi uirban 
^iųjų reikalais:
jUiuo kuto sand. Uitose

jau gedima gauti tau pzų 
‘'uaiuu iul.kii is savo kuro 

>an<k nu lYuuae šiemet darbi? 
ninkams ir tarnautojams nu- 
..iUvO papigintomis kainomis 
išduoti ūmesni kiekį durpių 
jų galima jau mibar užsisaky
ti. ĮI1KIKSC Uan.HLlIK'Hr šiuo 
iciKaiu ga«i kreipus j seniū
nus. \ nu noru.^.ų gaud papi 
girna kaina durimi sąrašą, pa- 
ivirtihus ir garantavus finoms a _ __ _
administracijai, reikia per kinteiigenlų

Norinėiu pietus gauti 
yra apie vou. Tačiau, 
ivuinai, negalėdami 

pietums išve- 
negali' paten-

žurnalistų, kurie nereagavo į 
tą rimtą pasiūlymą.

Porą kartą “Naujienų’’ 
editoriale buvo išspausdinti 
protesto pareiškimai, dėl Sovie 
tų pilietybėj Įstatymo pritai
kymo 'lietuviams
tams ir pateikti svarbąs 
mentai.

| Kap žinia, Chicagoje 
aktyviai veikė' Liet. Teis. 
Centro ' Valdyba,

* *
*

KL. Mtno motina padavė pra 
šymą Social Security išmoKvnu 
gauti kovo mėnesį, ai yra naši-. 
Jos gimtadienis buvo
džio 15 d. Ar ji gali gam* . uc.
See. išmokas uz praeitų

R. M.

ATS. Tas pjįkląu^nuo jūsų 
motinos ^amžiaus
ji užpildė forniasSoc. ><įc. .<>- 
mokams/gaiiti.Jeigū ji iuĮ ik-.vu 
buvę janesnė_ negu Oa ii., uu 
'jai netaikoaęąsžpr‘a8ita§įjlaikas, 
(an^.vajin^i. ^etrdū^t’ 
Jai pradės išnidka: 
kovo 'men. -' v

Jeigu molinS. Vra 65^nle«.ą, 
-T-’“’4 ■' .

jai gali būti pritaikytas įtk Ki 
nesių “įetrdakūv-rtv ‘

Į Kita išičatfs jai

įivuy )’ 
fetr n doTuo reikalu jis kalbėjosi su 

adv. K. /Šidlausku, kuris ^akėv 
kad tokia komisija yra suda
ryta, bet adv. Ch. P. Kai teigė, 
kad komisija neveikiantis

Šiuo metu nuo Dariau^ ir 
Girėno paminklo viršaus vai-į 
kai čiužinėja; jie gali susižei-1pritąikyt^^riii/i^iMe 
sti. Aplink tą paminklą, ’aplin
ka neprižiūrima. Sudarius' to
kią komisiją, manoma, kad 
seniorai nemokamai galėtų 
paminklo aplinką apšvarinti, 

gėlių pasodinti, prie pamink- Į KL Ar aš galiu gauti Social 
lo dažniau, negu kartą per mė-!r - -- -
tus, JAV ir Lietuvos vėliavą "į - -' - - - -
iškelti. Kaimynas

& »

emigram 
argu,

dūliams. Kuro .sandeliai gavę 
tokius sąrašus, durpes pr sta
tys Į. Įmonių darbininkų nuro • 
aytus sandelius^ •

Papigintomis .kainomis ku
ro pirmoje eilei gali gauti ma
žiau uždirbantieji ir1 didesnes or§an4 “Teisininką”. Be 
seimas išlaikantieji darbiniu-?° aktyvia! veikė Chicagos Tei- 
kai. Papigintam karui gauti sinm *4 -J°s s yrius. Pasku. 
Darbo Rūmai yrą paskelbę tai *nlu met? siU dviejų vienetų va 
svkles r * dovai nešaukia sueigų, o pasi-

_ y ’ įtenkina tik su nekrologais, kai
#'nV’ėIiau išzDafi>o Rūmtj kuro ■ jų kolega miršta, tai minimų 
sandelių durpių įgalės gauti ir; d-jų valdybos dienraščiuose 
pavieniai asmenys. G,’’ [išspausdina užuojautas šei- 
(Mūsų žiniomis^ šį reportažą1 moms. Jėiyu velionis nemokė- 
skaitytojamš patiekė - pats L.1 jo nario mokesčio, tai spaudoj 
A. rytines laidos’ redaktorius ! h- užuojautos nebūna.
A. Gricius.) ' pr, petituJ Pažymėtna, kad dar ir da.

P S. Liet. Aido fotostatinę*bar JAV Valstybės departa- 
ckopija mums patiekė Dr.Pem.s nientas *sPeja v,sus emigran
ts »vv El«ine. III . tus ir neį savo piliečius, vyk-

gana 
d-jos 

leidusi net

kad susilaikytų nuo tokių ke

nfąs pėhsifaLgąįUV.k&i) 11Cuar 
bingū
taikoma^ 4 2-k oi, nic Wt- s i ų
roactiviR’” laiOs; J

ųu pu
re i-

matydami,kad 
lankoma ir 

savo val- 
ir

šiomis

DAR DĖL SOVIETŲ PILIE- t lionių; kas vykstąs, tas žvgį 
! darąs savo rizika.

Kaip daugelis, šio skyriausi atrodo, kad jau laikas 
skaitytojų zinor kad Sovietų5 Pabusti gila«s miego ir rea- 
pilietybcs įstatymą Kremlius »uob J Sovietų pilietybės įsta- 
oanao pritaikyti-- visiems as
menims, kūne caro Rusijos tai 
Kais atvyko i šį kraštą.

Prieš to Sovietų pilietybės 
įstatymo taikymą visiems eini 
gramams Chicagoje iš dauge
lio veikiančių heiuvių organi
zacijų, aKtyviausiai pasisakė 
ūk raoamecni teisininkų Ly
gos vaidyba ir Lietuvių Pen
sininkų draugija. Visos kitos 
organizacijos, atrodo, “užmir
šo” reaguoti*

Tiesa, pr. melais įvykusioje 
SLa o-tos apsKiiUes komercn- 
cijoj Sovietų jniieiybųs įstaty
mo uoKxiitu visiem^ tmig- 
rantams Kiau>iiną ąo-tos kmr 
pOs ><i%v rkUiUOje SU’
.pažinomo ueivgaius *su lietu
viams žalingo 'įStatyu*o nuos-

i tata.o. ihcidii kumeicncijai 
vauovavęs a.>muo uc motyvų

- pareiškę*, k«U’ šį klausimą

li nr.S ĮSI Al'IMU

ierencij<,g uvicgatų tarpe uiivu 
ne ūk štuų eniigruiiių, bet ti
po 11 pas. Kuro alvyKusių DP 

i i- net juristų bei

IX. Neduodama prieskonių, ekstrakcinių me
džiagų; ' • .

A. Dietinio gydymo fone taikomos kontrastinės ir 
iškraunamos dienos (zigzagai); <

XI. Dienos.laikomasi r^mažiau 1.5—2 mėri:, o po 
o nuolat stebimas, it^egulibojamas svoris, mažinant an-

___ (Bus daugiau) -r • 
(Ištrauka iš Kauno Med. Instit. leidinio: Nutukimas)

i Į Sovietų pilietybės įsta
tymo taikymą visiems lietu
viams. Petitas Didukas

* * *
SENJORAI SIŪLO SAVO 

PAGALBĄ
Senioras žurnalistas Kazys 

Tohūnas, gyv. Marquette Par
ke, siūlo bet kuriai lietuviš
kai organizacijai sudaryti ko
misiją,. kuri rūpintųsi Dariaus 
ir Girėno paminklo apsauga.

ĄūST.
7100 !

Security išmokas ir tuo pat me
tu bedarbio pašalpą? Mmi del 
nežinomų priežasčių memoka 

i bedarbio pašalpos. Gai lūs gali- NEDARBINGIE.il ASMENYS I i » pi te išaiškinti kodėl i ■ > Jt? P. GALI GAUTI NEMOKAMAI j - : '
LEIDINĮ

Chicagcs Seniorų įstaiga, 
N. LaSalle, (Office for Senior 
Citizens and Handicapped), pra
neša, kad jau nemokamai gau
namas leidinys, vadinamas — 
“Community Resources for the 
Disabled Persons in Chicago 
Metropolitan Area”.

Tame leidinyje yra išspau
sdintas sąrašas grupių ir klu
bų, kurie teikia pagalbą ne-j 
darbingiems asmenims. Norį i

ATS. Illinois Darbo depai ta- 
180 į mento įstaiga j sų reikalu pa- 

! aiškino, kad jums bedarbio pa
šalpa atsakyta dėl to, kd jūs nei 
nurodėte savo savaitiniame pia 
nešime, kad jūs ieškojote dar
bo ir jo negavote. Įstaigos pra
nešėjas teigia, kad jūs gauta 
naujai paduoti pareiškimą be
darbe pašalpai gauti. Tačiau 
jūsų gausite tą patį neigia
mą atsakymą, jei iieiiurodj s. te 

• pareiškime, kad jūs aktyviai 
leidinį gauti, turi kreiptis laišku Į ieškojote darbo ir nenurodysiie

tų Įmonių, Į kurias kreipėtės 
darbui gauti. Jūs privalote iš
vardinti fabrikus,jų adresus, jų 
administratorius, kurie atsisakė 

i duoti jums darbų.
i ‘ •

Jeigu jums reikia socialiniais

į aukščiau nurodyta adresą.
# * *

NAUJI KURSAI SENJORAMS
/

Vadinami ‘Law enforcement’ 
kursai nuo rudens atidaromi 
Daley kolegijoje, 7500 S. Pula
ski Rd., Chicagoje. Kursai pra- reikalais paaiškinimų lietuvių 
sides š. m. rugpiūčio 20 d.

Nemokamą sąrašą įvairių’valdines formas užpildyti, ga- 
kursų galite gauti asmeniškai lite kreiptis Į Socialinio klubo 
atvykę į Daley kolegiją arba reikalų vedėją A. Čepuli, 3261 
paskambinus tel. 435-3000. S. Halsted St, Chicago, HE f,l>.

kalba, arba reikia bet kurias

IT’S
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Į00 Z.LC^SS tN ORCUMFEREMC 

was CUT OCWM BY BEAVERS
WHO TO! LED

NEDARBINGIE.il


J. GIRDŽICNAS ■ DAINUOJANTI TAUTA
NEDALIOS NUOTRUPOSr* *

r

. (Tęsinys)

paroda, suruoštas mažesnis kon-

Z'ori City vasarnamiai'M. ŠILEIKIS

i BuvoMe išvargę, todėl atsigu
lę" greitai sumigome, nežiūrint,

sėdėjau viename iš tų trikam • į 
pių, netoli asfaltuoto kelio. Ant 
baltos skepetaitės ar skarelės 
stovėjo vyno bonka, o mūsų gra į 
žus kristaliniai vyniniai stiklai ( 
buvo pilni raudono vyno. Prie 
vyno buvo ir užkandžio. Aš bu- j 
vau vasariniais, trumpėmis ran- { 
kovėmis, marškiniais su atsergta j 
apykakle, ir sutapimas, su tais; 
pačiais marškiniais 1944 metais1 
atvykau į Vokietiją, tik ne vyną 
iš kristalinių stikliukų gėriau, 
bet paprastą sriubą iš molinių 
lėkščių srėbiau.

Hitleris buvo rudmarškinių 
uniformoj su plačiu raudonu 
kaspinu aplink rankovę ant ku
rio buvo juoda nacių svarstika. 
Jo rudmarškinių ruda kepurė bu 
vo ant žemės padėta taip, kad 
visi ženklai ir žvaigždės buvo 
atkreiptos į mane. Mes sėdėjo
me vienas prieš kitą ir jis kaž- f 
ką .kalbėto. Po. to, Hitleris pake-j įdėjau viename iš tų trikampių, 
lė prieš jį stovinčią raudono vy- > net°d asfaltuoto kelio. Ant -bal
no taurę ir sako man: “Išgerki- tos skepetaitės ar skarelės sto

tie žado. Mums atrodė, kad visą l me; nes aš karą vistiek jau pra- j vYno bonka, o mūsų gra- 
• 1 1 1 - ■' ’ ’ ! f 11 žūs 1-įstatiniai vyniniai stiklai

kad gaisro pašvaistė pro kluono 
plyšius nušviesdavo kluoną. 
Girdėjosi tolimi patrankų trink
sėjimai, lėktuvų ūžimai ii kaž
kur sproginėjo bombos.
: Paryčiui iš saldaus miego pa
žadino mus ir visą pastatą su
drebino netoli to dvaro stiprus 
sprogimas, lėktuvų ūžesys, pat
rankų dundėjimas ir čia pat 
smarkus kulkosvaidžių tratėji- 
njtąs. Sukilome. Išėję iš kluono į 
ląūką pamatėme, kad rytuose 
gaisrai visą 'padangę nusiaubė. 
Pilkų ir juodų dūmų kamuoliai 
vėsėtomis* vertėsi, kilo aukš
tyn, maigėsi su liepsna ir pele
nais, skraidė raudonos žiežirbos, 
b Ugi šakoti liepsnų liežuviai lai 
že dangų. Skausmingas šauksmų 
dejonių, aimanų ir raudų per- 
šūpktas ryto oras? raižė mūsų 
ausist ir virpino širdis. Stovėjo
me apstulbę? sustyrę, sustingę,

Ijįėtuvoš žemė-dega. Buvome 'laimėjau. “Aš nustebęs, o g; 
perblokšti ir prislėgti- Moteris, 
verkė, zėgnūjesi ir žegnojo rytų 
pSšę:j Toji' klaikuma; sudrumstė 
mūsų jau ir taip nejaukią .ir pris 
leistą ° iiūdtąiką. Prabėgo mintis, 
ar 'pragare būtų baugiau negu 
tani rytų; fronte. ‘Prislėgti, tylo- 

nekalbėdami pradėjome
rūpšiis f kįeiionę, nors buvo dar 
tamsų,: bet niekas neben orėj o; 
gulėti. ■ ' . ' . .
'. Išvykome. Keliavome per kai- 
niiįš, mieštus ir miestelius. Ryt- 
pfusi^;- atrodė, tokie; kokius aš 
juos 1942 metais birželio mėne- 
sį- sapne -mačiau ir su Hitleriu, 
ant žoles patiestos baltos skepe- 
tžiMs,.traudoną vyną ;gėrėme. 
?jvMes gedėjome ant gražios, tan 
kięs, žemai ..• nupiautos pievos, 
šieno jau nebebuvo. Seniai iš
kąstuose grioviuose vešliai žalia 
yo- p^inkę ir išsidraikę žali, tan- 
Įtųs, krūmai. Kasant griovius, 
veik visi, Rytprūsiai buvo pada
lyti trikampiais. Aš su Hitleriu

DIDŽIULIS ESTŲ KONGRESAS STOCKHOLME

Maždaug 20.000 estų iš 20 kraš zika. Tą pačią dieną vyko estų 
tų buvo šįmet suvažiavę į Stock , ekumeninės pamaldos, “Kultū- 
holmą dalyvauti savo trečiame ros namuose” buvo atidaryta es-' 
kongrese, pavadintame “Esto- tų tapybos meno, architektūros, 
80”, kuris tęsėsi visą savaitę, knygų ir rankdarbių nedidelė 
nuo liepos 6 iki 12 dienos įskai-
Jytinai. Žinoma, daugiausia jų certas Muzikos akademijoj ir 
buvo iš pačios Švedijos, bet dau 
giau kaip 3.000 atvyko ir iš ki
tų kraštų. Taip, pvz., iš JAV j

4

Pralindę pro tą rudmarškinių eilės išstatytų vėliavų’, jų tarpe

vaidinta dar miesto keliuose ma 
žesniuose teatruose.

_ ________ Įvairių estų organizacijų ats-
atvyko 1.200, maždaug tiek pat},tovų viešame kongrese-susirin- 
iš Kanados, apie 200 iš Australi-Į kime buvo daryta eilė praneši-, 
jos. Keletas jų buvo atvykę net- j mų apie organizacijų padėtį 
gi iš pačios Estijos. Be pavienių 
asmenų, dalyvavo atstovai įvai
rių tautinių kultūrinių organi
zacijų, daugybė chorų bei tau
tinių šokių grupių, kėli orkes
trai, 5 teatro grupės, tarp jų ir 
viena vaikų teatro grupė.
. Kongreso programą sudarė 5 kalbos įvedimą net ir vaikų dar- 

. svarbesni punktai, pravesti ats- febuose, krašto gamtos turtų 
kiromis dienomis, kurie čia že- plėšimą. Kartu buvo kreipiama 
miau trumpai ir aprašomi.

L Iškilmingas kongreso atida
rymas vyko mięsto centro par
ke (Kungstradgarden) ir sutrau 
kė daug tūkstančių .dalyvių. Or
ganizacinio komiteto vicepirmi
ninkas J. Paljak savo įžanginėj 
kalboj pasveikino atvykusius, 
tarp kitko, pareikšdamas, kad 
“Esto-80” tikslas ,f pirmoj eilėj I jr siūlyta pasaulio valstybėms 
yra estų kuitūroš, - vienybės ir Į.nedalyvauti olimpiadoj. Taipįi 
solidarumo manifestacija pašau- Į buvo pabrėžtas reikalas dėti 
Jiųi. Po to kalbėjo švedų, sočia- ? -- ---L
Ėnitį reikalų rnihistefė K. Soder, knygas ir kad jos būtų, plačiau 
pabrėždama svarbą tautinių gru skaitomos estų jaunimo. Į 
pių į kalbos ir vieningumo išlai
kymo svetimoj visuomenėj nau-1
jame krašte? Ji pagyrė estus už Į ledo ritulio halėje. Dalyvavo 
į ų įnašą šyedijoj kultūros ir 
ekonominės-pažangos ugdymui, 
išreiškė savo pasitęnkihinią, kad 
Čia yra. nemaža estų, bet kar
to lyg ir agailėšfaūdama, kad jie 
buvo priversti palikti savo tė-
•vynę- ‘ r:_

2.' Po ąių kalbų šękė nekurie tau 
tiniai šokiai su dainom ir mu-

įvairiuose pasaulio kraštuose, ap 
tartos veikimo gairės ateičiai ir 
priimtos kultūrinio bei politinio 
pobūdžio rezoliucijos. Nekuriuo 
se jų buvo, tarp kitko, stipriai 
išreikštas estų tautos protestas 
oriėš Estijos nutautinimą, rusų

si į viso pasaulio tautas ir Jung-, 
tinių Tautų Organizaciją, kad 
paremtų estų tautos reikalavimą 
atgauti laisvę ir nepriklausomy
bę, išreikštas protestas priešu pa
žeidimą žmogaus teisių Estijoj, 
prieš mobilizavimą estų jauni
mo Raudonoj on armi j on kovoms 
Afganistane, Angoloj, Viėtnarrįe

užtvarą, pasiekėme Karaliau
čių. Keliai geri, asfaltuoti: kie
mai, pakiemės, patvoriai išgrėb- 
syti. išvalyti, švarūs. Į Karaliau
čių atvykome jau vėlokai. Va
žiavome priemiesčiais,; žino- 
jome, kad Karaliaučių lątiąi ūąž 
nai lėktuvai bpmbaądUtiįą. Va
žiuojant priėihieščiąiš ^jnąt&ą 
daug subombarduotų - .nąniąir 
pastatų, o griuvėsių diliausios 
krūvos gulėjo supiltos. pašalė
se. Apie 7 vai., vakaro sustojo^ 
me prie vieno miesto šą^o- ®rąs 
buvo apniūkęs, miglotai, ir lyno
jo, o vėjas siaurojo, blaškė, mė
tė ir gainiojo, dėbęšią. .Tpūsų 
atsirado su žemaitiškąi-vokišku 
akcentu lietuvaitė. Ji sakėsi, kąd 
gimusi ir augusi Karaliaučiuj, o 
Lietuvoj niekad nebuvusi/Ji-tei 
ravOsi apie Lietuvį -if frontą, 
bet nežinojo, kad rusaį.jau Vo
kietijoj, o frontas netoli Kara
liaučiaus. ’ , ‘ j- . • ; J

Iš Karaliaučiaus vykoih'ė -per 
mažesnius miestelius. Privažia
vome Rraunspėrgą, / kuriame 
1261 metais prasidėjo prūsiĮ su
kilimas, Sukilimui vkdoyayė - H; 
Mante, kryžiuočių ir riterių, su
kilėliai prie.Brąųnsbėrgp buvo 
nugalėti,, o jų vadas žiaunai hu- 
kankihtas. PrayažiaVę Rfūims- 

; bergą' įėįdtKnė^ębuyŪžt Jprūsu 
uostą- abing^T^fe^g^.-;lab^:

ir Eiėtuvosl, /
Iš Mąrienburgo kelionę tęsė

me toliau. .Važiuodami Baltijos 
jūros pakraščiu, privažiavome 
Diršau (Dirshąų) miestą... Mies
tas dideliu labai judrus ir gy
vas, o žmonių didžiausias susi
grūdimas: visi skuba, stumdosi, 
brukasi,- šiuūą, maišosi. Susigrū
dę išvargę iripė nuotaikos pabė
gėliai, kas žingsnis lyg kregždės 
šaudė yoki'ėciū- kaįįąi, ■ maišėsi 
įvairiomis ir viso
kiomis kalbomis kąlbęjo, suva
ryti ar sugaudyti, kariškiai. Mies 
tas ūžė, klegėjo^ irėkavo, grum- 
dėsi,. blaškėsi ir visi kažkur sku-.

/- '-/ j/: ' fj į ■ ■ 

/Ęiršaų taip siisitvarkėme,: kadį 
toliau vykome traukiniu. Vyko-’ 
me per Berlyną į, švėriną (Sche- 
rin), Mechlenburgą. Berlyne bu- Į 
vornė lapkričio 4. įdienos -rytą 
Berlynas didelis ir gražus ^mies
tas. Jis nepaprastai gyvas jud»- 
rus, o žmonių.lyg. vilnis jūroje 
banguoja; visur pilna, visi sku
ba. -jDūžgia. ir bėga požeminiai 
traukinėliai, virš galvų orą rai
žė ii* namus- drebino kiti trau
kinėliai, gatvėse slankiojo autd- 
busaj^-trąi^ėsi.’ gatvių tramva
jai,- švaistėsi.lengvos mašinos ir 
^SĮ|^susįgri^.ma^(^yisi .-kąžkiir 

-ąpgfiaui 
tas,-ri^kąvOi|ų^į^nųmą::'ir' di-' 
dybų’-rpdė.jy^feeįąi-neriuši.'ne-

buvo pilni raudono vyno. Prie 
vyno buvo ir užkandžio. Aš bu
vau vasariniais, trumpomis ran 
ko'vėmis, marškiniais Su atseg
ta apykakle; ir sutapimas, su 
tais pačiais marškiniais 1944 me 
tais atvykau į Vokietiją, tik ne 
vyną iš kristalinių stikliukų gė
riau, bet paprastą sriubą iš mo
liniu lėkščių srėbiau. 

. .4.

Hitlers buvo rudmarškinių 
uniformoj su plačiu raudonu

baimindamasis paneigiau, kad 
negali būti, karą dar nepralai- 
mėjotę- Jis patvirtino, kad taip: 
“Jau viskas baigta. “Tas jo pa
sakymas mane labai pradžiugi
no, bet nenorėjau savo išraiškos 
parodyti jam ir nudaviau susi
rūpinusiu. Toks buvo sapnas su
rištas su tikrove.

Rytprūsių buvau nematęs ir 
neturėjau jokios nuovokos, ir 
supratimo apie žemės plotų sus- _ _______
kirstymą. Važiuodamas per Ryt kaspinų aplink rankovę ant ku- 
prūšius radau juos tokius, ko-1 rfo buvo juoda nacių svastika, 
kius sapne mačiau, su asfaltuo- Jo rudmarškinių ruda kepurė 
tais keliais, atrodo, pastebėjau J buvo ant žemės padėta taip, kad 
ir tą vietą kur su Hitleriu vyną visi ženklai ir žvaigždės ■ buvo 
gėrėme. j atkreiptos į mane. Mes sėdėjo-

Mes sėdėjome ant gražios, j me vienas prieš kitą ir jis kažką

i daugiau pastangų leisti estiškas

tankios, žemai nupiautos pievos, 
šieno jau nebebuvo. Seniai iš
kastuose grioviuose vešliai žalia
vo palinkę ir išsidraikę žali, tan 
kūs, krūmai. Kasant griovius, 
veik, visi, Rytprūsiai buvo pada 
lyti trikampiais. Aš su Hitleriu

geraproga naujiems skaitytojams
BuWesimt dolerių NAUJIENOS SIUN- 

dAMOS TREČDALĮ METŲ!
irVisi Kėtuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 

say0 asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 
fintą ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
Už 10 DOLERIŲ. ?
f. --Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* 
nimo:vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą įkaitytoje 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis
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kalbėjo. Po to, Hitleris pakėlė 
prieš jį stovinčią raudono vyno, 
taurę ir sako man: “Išgerkime! 
nes aš karą vistiek jau pralaimė 
jau.” Aš nustebęs, o gal baimin
damasis paneigiau, kad negali 
būti, karą dar nepralaimėjptef 
Jis patvirtino, kad taip: “Jau 

.. viskas baigta. “Tas jo pasaky- 
mas mane labai pradžiugino, bet, 
nenorėjau savo išraiškos paro
dyti jam ir nudaviau susiįųpi* 
nusiu. Toks buvo sapnas suriš-' 

: tas su tikrove. ■ - • !. •
Rytprūsių buvau nematęs ir 

neturėjau jokios nuovokos, ir 
supratimo apie žemės, plotų sus 
kirstymą. Važiuodamas per Ryt 
prūsius radau juos tokius, ko
kius sapne mačiau, su asfaltuo
tais keliais, atrodo, pastebėjau 
ir tą vietą kur su Hitleriu vyną 
gėrėme. ,, ■ .^-

Vykome į Karaliaučių. Apie 
30 kl., nuo Karaliaučiaus priva
žiavome plačią kryžkelę. Jau 
žinojome, kad tą kryžkelę sau
go rudmarškiniai ir visus sulai
ko. Vyrus paima apkasų kąsti, 
moteris darbams, o vaikus į1 vai 
kų namus. Arklius, vežimus ir 
visą kitą turimą turtą konfis
kuoja.

plačios,raudora^^-LjJytoinjs 
^įątdsyd. abipųs'gąifyįiĮ ^gą'.at^ 
šti- medžiai? Mšs"&ątĮPj>ą^Voj<£ 
me. ’ LU;

Iš Elbingo atj^oĮnę'ą^ąrąųg 
Marienburgą... Mgri^tbuirgas? -bt^ 
vo ■ kryžiuočių..'pjįįs it ..tvirtovę, 
ji yra prie Vyslos ant .Nogat^ 
jupės kranto, t Iš Marienburgo 
kryžiuočių ordinas, nėvą; krikš^ 
tydamas-ipagonis, žiauromis prief- 
monėmis nukariaVoL ir išžudė 
prūsus. Įsi geidžiau tą pilį pama
tyti ir nuvykau ? pažiūrėti-;^-bet 
buvo vakaras- ir pilies durys bu
vo uždarytos. A.

Iš lauko ji, atrodė labai graži,', 
spėjau;'kad nauja, o per stiklių 
nes pilies duris matėsi kėlios 

''r . > . ___ ';

Kambary buvo apsčiai gyvūnų, 
kurie maloniai ir džiaugsmingai 
mus sutiko, netaip kaip vokie
čiai, ndrs jie irgi buvo vokiečių 
kilmes? Suradę anglių užsikūrė
me krosnelę. Kiek asmenų kam
bary blivo sutalpinta', tikrai ne
žinau, bet, ■ manau, virš dvide
šimt;<Išąlę kambario r-sienos ir 

į, - v
griūdyą.gįręit' nęįšilb,- -b mes :pėr 
naktį/š^Jome.; Sušąlę j kėlėmės, iš 
Iovps' 'ir pamainorriišę?'šildėmės 
brie^osnždėsį- nesr iškarto^visi- 
prie '-tos krosnelės'- nelipome.; 
.'4;^.v-ž^Ba532aūgiąQj'.. .1 H

3, Tautinių šokių bei muzikos 
j festivalis vyko didžiulėj miesto

apie -10.000. Čia buvo plačiu mas 
tu šokami tautiniai šokiai, gro
jamos tautinės melodijos, atlie
kami plastiški gimnastikos, nu- 

’ menai.' Programą-vedė žymi eš- 
tų pianistė K. Laratei; estiškai ar 
jaunas estas A. Kung,. daugelio 
knygų autorius, švediškai.
'4; Didžiulė 20.000 estu minia 
sekančią dieną traukė per mies
to ' centrą į “Karaliaus . sodą” 
(Kungstradgarderi). Buvo neša
ma tautinės trispalvės (mėlyna, 
juoda, balta) vėliavos ir plaka
tai sų šūkiais, kaip, pvz., “Lais
vės Estijai”, “Sovietai, lauk iš 
Estijos”, “Prieš olimpiadą oku- 
puotoj Estijoj”, ir. piešiniais, 
vaizduojančiais 5’ olimpinius žie
dus, apjuostus, spygliuota yiela. 
Keletas estų buvo atvykę iš Es
tijos ir nešė vėliavą užsidėję 
kaukės, kad nebūtų-atpažinti ‘ir 
nubausti, kai grįš namo. Eity-

(Nukelta į penktą puslapD

L-

‘fe -C’i /V *4 - •
• 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 
yra naujas skaitytojas. Priede —- dc 
Pavardė ir vardas____________________
Adresas _____________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovO

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

• RŪPESTINGAI iBPILDOin RECEPTAI • ?ANWK MAT 
DUMYNAI • KOSMETIKOS RHKMEWl v 5

Atdara šiokiadieniais nuo . x 
IvaL rytofld 10 vai. vakaro.' j

Sekmadienia is nuo 9 vai ryto iki 8:30 raL tat
D. KUHLMAN, Registruota* valrtMtak«

TeL 476-2206

W ; st0’ 
vykfo^^eĮežin -stptį?-išvykę

. Įš. jpųilsio,
tc^^-tįkėį^^ 
nuof-fronto ^pai|s^i.''Vds spėjo- 
jpe všuftfi'f geležinkelio’" stptį; 
"tuojj prisistatė žąnHarą'š. m liepė 
iš čia išvykti. - Jokie '■ prašymai ir 
maĮdayimai nieko ‘nepadėjo, -bet 
gavęįs gabalų Įąšjųių, leido pasi
likti'stoty? Šiaip taip išvąrgome 
naktį,.: ,o ..išąušušųfvHį :'prisištatė 
žandaras ir;prašo -apleisti, stotį. 
T^įįipšfyti iš'stoties vaikštinėjo- 
me,po miestą ir'U lę pavakare nu
vykome ‘j - stovyklą. fj

Stovykla-: didelė, daug bara
kų sukaltų. iš leptų, ? tokių kaip 
Lietuvoj s daržinė /tor- klojimas.' 
tūnojo., pamiškėj.' Mus įvedė į 
didelį,' Šaltą ir bekūrentą pasta
tą. Vidury kambario stovėjo Vo
kietijoj ’ įprasta anglims, kūrena
ma; krosnelė. Jos ’ilgas vamzdis, 
vadinamas dūmtraukiu, ištiestas 
iki lentų-sienos , ir išvestas per 
sieną j • lauką; dūmams išeiti.

UMMI

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas________________________________________
Adresas ----------------------------------- !---------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas -------------------------------------------------------------
Adresas __ ___________________________________________________

Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerika* beturiu paetaB- 
gas daryti įteko* į kraite politiką. 103 pat Kaina (I1JML

Knygos bus išsiųsto*, jei 11.50 čekis arba Money Ordaril 
bus pasiųstas tokiu adresu: >

"~r.

Helps Shrink 
Swelling Of • 1 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica- 
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pein and burning 
itch m hemorrhoidal tissue*, then 
helps shrink * well inc of these 
tissues caused byinflammation. 
The name: Ff*. No
prescription needed. Prepa
ration H. OinttDjpnt and sup- 
poafrorfek Um only ia directed.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
. • V 4 . < • ’ -*•.»<-*- .i t ■ • ♦ - , • •- r ■> *-

•' LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 

, Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctaiko, V. Stankos, 
J. Raūkčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio,-V. Kašubos, A. Rūkštėlės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 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. t <

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

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60008. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

? —-Naujienos, Chicago, Ill., Saturday-Monday, August, 2-4, 1980
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sų veiksnių su jais bendrada? 
btavimas? Juk- -^s (VLIKas)MĄSTYMAS APIE GINČUS IR BARNIUS Šiais metais atsišaukime pataria

*- i susilaikyt* nuo važiavimo į oku-

nu- 
trauktume šiais metais visas ke
liones į pavergtą Lietuvą ir 
bent šiuo metu pavyzdžiu prisi
dėtume prie JAV prezidento ir 
Vakarų pasaulio valstybių jau 
pradėto Sovietų Sąjungos boi
koto.

O ką į tai LB-nės vadai atsa
ko? Jie skelbia, kad Pasaulio 
Lietuvių B-nės visuomeninių 
reikalų komisija svarsčiusi lie
tuvių laikyseną sovietų agresi

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
ar 10 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 viL 

—s — zz? ■— , ..... - - y" n ■■ i... '..sssr -. x, 4

Laisvei padeda Petronio iždas
Prieš pora dienų minėjome, kad 70 metų baigianti 

Laisvė paliko be redaktoriaus. Antanui Bimbai užka
binus Lietuvos vergų austą juostą, jis labai smarkiai 
buvo sussitrenkęs New Yorko trafike.

Laisvės redaktorės pareigom buvo padėta 70 metų 
persenusi Ieva Mizarienė, padariusi kelias stambias ko
munistines klaidas. Ji paleido įžanginiu Maskvos _No- 
vosti korespondentą prie Jungtinių Tautų. Jau vien už 
tą žingsnį komunistų vadovybė ją turėjo atleisti, bet jie 
to nepadarė. Komunistai neturi žmogaus redaktoriaus 
pareigoms, tai padėjo Mizarienę, o kai pamatė jos pa- 
darytas redakcines klaidas, tai šoko jos gelbėti.

Mizarienė suredagavo antrą numerį, kuriame nėra 
pirmame padarytų nusikaltimų. Vietoje V. Kazakevi
čiaus straipsnio ji įdėjo V. Užugirio slapyvardį, o vietoj 
Apolinaro Sinkevičiaus ji įdėjo Vytauto Kazakevičiaus 
straipsnį.

Kol Antanas Bimba redagavo Laisvę, tai ją prira
šydavo pats Bimba ir keli Amerikos komunistuojantie
ji lietuviai. Vieni korespondencijas jam pa rašydavo 
geriau, o kiti labai blogai jas parašydavo, bet Bimba 
jas pataisydavo,išlygindavo,išbraukdavo nuo linijos kryp- 
stančias žinias ir užpildydavo Laisvę. ,i

Tai padarė ir Mizarienė. Tiktai jos bendradarbiai 
yra ne Amerikos lietuviai, bet Vilniuje gyvenantieji, 
daug darbo turintieji ir mažai uždirbantieji. Tai Maskvai 
parsidavusieji pusinteligenčiai.

Bimbos įvažiavimas į svetimą mašiną Jokubkos lai
bai ilgai nepasiekė, bet žinia apie Bimbos apkūlimą Ma
skvą ir Vilnių labai greitai pasiekė. Mizarienė Traną 
Petronį labai gerai pažįsta. Jis ne vieną kartą prisidė
jo prie jos kelionės į okųp. Lietuvą ir pačiame Vilniuje, 
apmokėdavo jos kelionės sąskaitas. Bet dabar, kai Mi
zarienė paprašė jo pagalbos, tai Vilniaus vyrai jai se-l 
kantį numerį į kelias dienas paruošė.

Šiam numeriui Mizarienei nieko nereikėjo rašyti. 
Petronis surinko pačius ištikimiausius savo bendra
darbius, prižadėjo kiekvienam gerą honorarą už Lais
vei pasiųstus straipsnius ir įsakė, kad viskas privalo 
būti padalyta nepaprasta skuba.

Vytautas Kazakevičius jai atsiuntė ilgiausią straip
snį apie Vincą Kapsuką. Jis turėjo tokios medžiagos, ko

kios Amerikoje niekas neturėjo. Amerikoje jau nėra nė 
vieno komunisto, kuris Kapsuką Amerikoje būtų paži
nęs ir su juo skaldęs lietuvių socialistų^ąjungą.

Jeigu Mizarienė būtų buvusi praktiška, tai iš šio 
straipsnio ji būtų padariusi tris straipsnius. Moteriškė 
būtų turėjusi tris įžanginius, bet ji viską sudėjo į vieną 
ir iškepė didžiausią blyną, kuris įžanginiam visai ne
betinka.

Antrąjį straipsnį iškepė R. Šarmaitis, Lietuvos ko
munistų partijos instituto dvasios vadas. Jis parašė 
veik v.’są laikraščio puslapį užimantį' straipsnį apie 
kaž kada buvusį Lietuvos komunistinių profsąjungų 
vadovaujamą profesinių sąjungų suvažiavimą.

Kad Šarmaičio rašinys tikrai užimtų veik visą laik
raščio puslapį, tai įdėjo didelę trijų skilčių fotografiją, 
kurios veidą Amerikoje niekas nepažįsta ir niekad nie
ko negirdėjo. . . . .

R. Šarmaitis yra partijos instituto vedėjas, . kuris 
nustato,kaip privalo būti interpertuojama lietuvių 
tautos praeitis ir net šių dienų įvykiai? šarmaičio nu
statytos interpretacijos laikosi visi tiesiai iš Maskvos 
ar iš Petronio pinigus gaunantieji -maskviniai par
sidavėliai.

Šarmaitis visai primiršo 1-jį lietuvių*-darbininkų pro
fesinių sąjungų suvažiavimą, suorganizuotą lietuvių 
socialdemokratų. Komunistai visas Lietuvos profesines 
sąjungas stengėsi savo kontrolėn pagrobti, bet lietuviai 
socialdemokratai neleido jiems to padaryti. Jie bandė 
tas sąjungas suskaldyti, ‘'bet ir šis darBas jiems nepa-: 
sisekė. Jie galėjo profesinių sąjungų kontrolę pagrobti, 
kai Sovietų Sąjungos karo jėgos ir saugumiečiai paver
gė visą iLetuvą, o socialdemokratus užsienin išvarė. 
Dabar šarmaitis aprašinėja, kaip Lietuvoj- prieš 60 me
tų buvo sušauktas pirmas lietuvių profesinių sąjungų 
-suvažiavimas. Ši Šarmaičio data taip pat neteisinga,

(Tęstnys)
. Kitos su tokiais įgaliojimais ir mes visi vieningai tuojau 

tokiomis teisėmis reprezentaci
nės atstovybės, deja, neturime”. 
(Žiūr. “Lietuviškoji išeivija”, 
psl. 3-1)

“VLIKas ne tik politiniais 
klausimais rūpinasi. Jam didelės 
svarbos buvo ir yra lietuvybės 
išlaikymas ir Lietuviu kultūros 
kėlimas ir ugdymas. Tuo tikslu 
jis įkūrė Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenę, PLB, kuri turės su
vaidinti labai svarbų vaidmenį
lietuvių išeivių tautiniame gy- , jos akivaizdoje, sausio 26 d. pas- 
venime, jei ji pati nepasistatys 
kliūčių savo veiklos sėkmingu
mui ir neiškryps iš VLIKo nūs 
tatytų jai pagrindinių nuostatų. 
Jai didžiausias pavojus būtų įve 
dimas politikos. Jos vienintelis 
tikslas tautinė kultūra” (psl. 42). 
Ar galima dar aiškiau nusakyti 
LB-nės jos tikslus ir pavojus, 
kaip yra nusakęs prel. M. Kru
pavičius?

LB-nės vadai kėsinasi užgožti 
ir ALTos veiksnį, kuris yra Ame 
rikos lietuvių balsas, kovoje dėl 
pavergtosios Lietuvos laisvės. 
Tuo tarpu LB-nė yra sukurta. 
VLIKo išeivių organizacija ir jos 
įkūrėjų yra aiškiai nustatyti jai 
skirti uždaviniai. Deja, jos vadai 
ėmė ją vadinti taip pat veiksliu. 
O šalia VLIKo jie įsteigė Visuo
meninių reikalų komisiją, kurios 
uždavinys-politinė veikla. Tokiu 
būdu atsirado tik kitu vardu 
antrasis VLIKas.

Bendruomenės vadai spaudo
je skelbia, kad jie nori .susitarti 
su ALTA ir .VLIKu. Bet susita
rimą jie taip .supranta, jei mi
nėtieji veiksniai priims .jų pa
teiktas sąlygas ar punktus, tai 
ir bus susitarta, o jei ne, tai jų 
kaltė, nes jie ne tik nenori susi
tarti, bet ir kalbėtis.

Bet iš viso, ar galima su B-nės 
vadais susitarti? Juk pręl. M. 
Krupavičius yra aiškiai nusakęs 
apie Bendruomenei gresiančius 
pavojus, o šiandien ji kaip tik tų 
nusakytų .pavojų yra žlugdoma. 
Štai, iliustracijai, kad ir toks 
faktas. VLIKo vadovybė apelia
vo į viso pasaulio lietuvius, kad 1 kimo ar galimas bet koks mū-

kelbė savo kreipimosi į pasau
lio lietuvius. Kiek tai liečia iš-, 
eivijos santykius su lietuviais 
okupuotoje tėvynėje... klaidin
ga tautai taikyti bet kokias sank 
cijas. Išeivijos pareiga yra to
liau remti / tautą įvairiausiais 
būdais, šiais jai pasunkėjusiais 
laikais. Turėtume atsiriboti nuo 
siūlymų savo veiksmais izoliuo
ti pačią pavergtą lietuvių tau- 
tą, lyg ji būtų atsakinga už so
vietų agresiją. •. Po šiuo atsi
šaukimo deda savo parašus Vy
tautas Kamantas PLB Valdy
bos ir PLB Visuomeninių reika
lų komisijos pirmininkas ir Sau
lius Kuprys, PLB Valdybos ir 
PLB Visuomeninių reikalų ko
misijos vicepirmininkas. Taigi, 
ar dar ir reikia . aiškesnių ko
mentarų, kad tai yra aiškus pa
sisakymas' nepaisyti VLIKo at
sišaukimo.

Tokį pat pareiškimą padarė ir 
Pasaulio lietuvių JaunŠnp” są-, 
jungos valdyba. O Romas Saka, 
dolskis “Pasaulio lietuvyje”, ko
mentuodamas VLIKo atsišauki
mą klausia, kodėl VLIKas save 
laikąs Lietuvos žmonių .balsu 
Vakarų pasaulyje, siūlo ryšių 
srautą sustabdyti? Jis reikalau
ja, kad tie, kurie ryžtasi palai
kyti betarpiškus ryšius, nebūtų 
trukdomi tai daryti. Mat, jis pra
mato, kad kilusi audra pradžiu
gins tik tuos, kurie.Vilniaus ižo 
liatoriuje taip stipriai saugo 
Lietuvos politinius kalinius, siek 
darni juos palaužti.

Po tokio LB-nės vadų pareiš-

puotą Lietuvą, ne vien tik, kad 
mes parodytume pritarimą Ame 
rtkos prezidentui, kai jis kreipė
si į amerikiečius, prašydamas 
nevykti Maskvon į olimpinius 
žaidimus. Bet VLIKo pagrindi
nis motyvas yra tas, kad šiais 
metais okupantas rengia “išva
duotos” Lietuvos prijungimo 
prie Rusijos 40 metų jubiliejų. 
Šis jubiliejus bus atžymėtas dai 
nų, šokių šventėmis, kuriose bus 
liaupsinami Leninas ir jo gene
rolai. Kodėl LB-nės vadai šio 
fakto švietoje nesprendžia klau
simo ar dera laisviems lietu
viams vykti į pavergtą Lietuvą 
šiais metais ir ten su jo samdi
niais ir jam parsidavėliais džiū
gauti, kad Maskva Lietuvą prieš 
40 metų vergros pančiais su
pančiojo? Reikią tik nustebti, 
kodėl LB-nės vadai tyli, kai mū
sų spaudoje yra skelbiami marš
rutai ir viliojami turistai vykti 
į okupuotą Lietuvą, ten džiaugs 
mui pareikšti, kad Lietuva jau 
40 metų vergijoje.

/kr nebūt daug išmintingiau, 
kad LB-nėš vadai, užuot raginę 
tf-n vykti, paragintų pasiųsti 
siuntinėlių savo tautiečiams, ku 
rie daug daugiau jiems pravers
tų, negu šiais metais jos apsilan

SENATO PAKOMITEČIO
' NARIAI ŠAIPOSI 

WASHINGTON, D.C.— Dew- 
vyni Senato pakomitečio nariai, 
.patyrę apie , prezidento Carterio 
;paskemtus Libiją1 liečiančius do
kumentus4, šypsosi? Visi s jie ; yra 
pripratę prie karštų rinkiminių 
kovų ir nemanė, !kad preziden
tas Carteris būtų taip jau labai 
rimtai į šį klausimą žiūrėjęs. 
Jiems buvo' įdomu susipažinti su’ 
jo brolio vedamu bizniu, bet jie 
nemanė, kad prezidentas būtų- 
radęs reikalo paskelbti visus Li
biją liepiančius dokumentus.

Prezidento ir jo brolio' Billy 
veiklą tyrinėja ' sen. Storm 
Thurmond, Robert J. Dole, Den
nis D. Concini, Patrick J. Leahy, 
Jack Baucus, Charles Mathias, 
C. Peel ir R. Lugar — keturi res
publikonai ir keturi demo'kratai. 
Pakomitečiui pirmininkauja In-

nes jau pries 75 metus Vilniuje Moravskis kartu su dąr-| liūnas ir kiti Vilniuje sėdintieji ir apie Ameriką rašan- 
bininkais suorganizavo pirmas profesines sąjungas Vii-1 tieji Petronio bendradarbiai. Jeigu Paleckis būtų gy-
niuje.

Visa laikraščio atkarpa paimta iš Vilniuje komu
nistų leidžiamos Pergalės. Komunistiniame žurnale ap-. 
rašytas Simo Kudirkos susitikimas su sovietiniu jauni
mu iš pavergtos Lietuvos. Ten įdėtas Kudirkos pasikal- 
.bėjimas, .bet ar jis buvo tikras, ar tiktai išgalvotas, tai 
galės pasakyti pats Kudirka, jei ncrės patirti, .kaip ko
munistai jūreiviai interpretuoja išdėstytas jo mintis. Ku
dirka pirmiausia jiem pareiškė norą pabūti dabartinėje 
Lietuvoje, o jei to nepajėgtų padaryti, tai, jam mirus, no
rėtų būti sudegintas, o jo palaikai nuvežti į Lietuvą.

Kitus straipsnus rašo J. Mačulis/.H. Platužas, K. Vi

vas, tai ir jo straipsnis čia būtų.
Amerikos “pažangiųjų” redaguojamas laikraštis, 

pilnai prirašytas Vilniuje parsidavėlių maskvinių. Vie-Į 
nas turi net du straipsniu, pasirašytus dviem slapy
vardžiais.

Mizarienė savo skiltyje džiaugiasi, kad Maskvoje 
buvo atidaryta olimpiada, nors prezidentas Carteris 
stengėsi kelią į . Maskvą uždaryti. Mizarienė džiaugiasi, 
kad ten vis dėlto nuvažiavo .vienas Amerikos sportinin
kas — portorikietis.

Laisvę “redaguoja” Mizarienė, o medžiagą parašo 
ir atsiunčia Petronio apmokami parsidavėliai.

(lianos senatorius Birch B’ayh.
Senatoriui Bayh nepatinka, 

kad prezidentas pasiskubino pa- 
ruotši ir padalyti Libijos doku
mentus.

— Kongresas nustatys būtiną 
atomo’jėga varomų elektros ga
minimo dirbtuvių tikrinimą. 
Specialistai priėjo išvados, kad 
tikrinimas reikalingas kiekvie
nais metais.

— Jeigu ne nenuorama Billy 
Carter, tai Senatų pakomitetis 
nebūtų turėjęs ko prezidento 
klausinėti. ■

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Ji nusprendžia.niekur neiti iš namų; parva
žiavusi nenuėjo, kaip visuomet, net pas savo drau
gę Radastą. Ji jautė, kad kiekvienas svetimas 
žmgus gali jai ir nenorėdamas pasakyti ką nors 
nemalonaus.

— Ar gražu taip, Irena, parvažiavai ir nie
kur nesirodai, — priekaištavo Radasta, sve:kin- 
damos ir karštai bučiuodama Ireną, vos tik įėjusi 
pro duris.

— Tu nepyk, Radasta, aš norėjau pirmiau 
pailsėti, bet pas tave jau ruošiaus ir greit būčiau 
nuėjusi, — teisinosi Irena.

— Bet tu labai pasikeitei — išvažiavai mer- 
gička, o sugrįžai tikra dama, — paėmusi Ireną 
už abiejų rankų ir atsistojusi priešais ją, gėrėjo
si Radasta.

— Matai, pasenau per tuos metus, — juo
kavo Irena.

Koki.’'" puikiu rcSĮės!.;.. grožijdsĮmądas- 
ta. pamačiusi xnt stalo pilną vazą plačiai išsklai
dytų rožių puok tę, — Jonas jau atsiuntė?... — 
primerkusi akis, paklausia Radasta.

Irena prapliumpa nuoširdžiu juoku.
— Kokia tu juokinga, Radasta, tas gėles aš~- 

pati tik ką parsinešiau iš krautuvės.
— Graži pasaka — manęs neapgausi, Irena...
— Tu atspėjai, Radasta, — šypsodamos at

sako Ireną, — mano, gyvenimas dabar tikra pa
saka. .. aš norėčiau, kad ji niekuomet nepasi
baigtų. .. ; I

— Ta tavo pasaka man jau seniai žinoma, 
t k aš stebiuos, kodėl tu nuo manęs slepies - Jo
nas daug atviresnis. ..

— Bet tu savo paslaptį pati išduodi... — gra
sindama pamažu pirštu, paerzina Irena Radas ą.

Radasta nusišypso; toks Irenos priekaištas 
jai labai.malonus. Ji mielai prisipažintų, kad .Jo
nas jai patinka, bet varžosi, juk ji beveik jau sen
mergė, o Jonas... neverta apie tai nė galvoti.

Irena supranta jos tokias mintis, ir jai pasi
daro gaila gerosios Radastos, kam ją vargšę er
zinti, todėl atsisėda šalia jos ir pradeda kalbėti 
labai nuoširdžiai.

— Žinai, Radasta, aš labai džiaugiuosi,. kad 
Jonas tau patinka.

— TiktafT^Xv — nudžiunga Radasta, — bet. 
kam tadą4u*ji Mlioji? ...

— Aš visai jo neviliojau. Mes kartu augome, 
kartu žaisdavome; jis man buvo tik žaidimų drau
gas, daugiau nieko, bet dabar... Tu nežinai. Ra

dasta, koks gražus pasidaro gyvenimas, kai tikrai i 
ką nors pamilsti. .. — jau visai rimtai pradėjo 
pasakoti Radastai Irena,

ų. — Bet jis tave nepaprastai myli. Kaip jis 
laukė tavęs sugrįžtant...

— Tiesa, gal aš truputį ir kalta — aš jį mėg
davau paerzinti, man patikdavo, kai jis sėdi visą 
vakarą ir dūsauja, o aš jam pasakoju visokius 
niekus: kaip man nuobodu kitur, kaip aš pasi
ilgstu namų. Aš žinodavau, ką jis tada galvoja 
įr ba'siai būdavau patenkinta tokia išdaiga; kaž- j 
koks velniūkštis taip ir gundydavo mane: “dar 
paerzink, dar — juk jis nesupranta, kad tu juo
kauji”, bet tai buvo tik juokai...

— Be reikalo tu iš jo šaipais, jis visai nebiau- 
rus, o be to, turtingas...

- Dabar jau viskas baigta, bet jeigu jis imtų 
reikšti kokias pretenzijas, tai tikrai juokinga būtų.

— Tada tu su juo būk atsargesnė, nes gali 
susilaukti nemalonumų — jis nepaprastai kerš
tingas.

— Vieną kartą supras gi, kad aš juokauju, 
ir bus viskas.

>-€Taįp Irenai tvirtinant, Radasta nurimsta ir 
pradeda''pasakoti apie ponią Lašinskienę, Jono 
motiną, kuri Ireną vadinanti jau savo marčia. 
“Mano Jonelis nekvailas — žino, kur milijonai 
kvepia”, giriasi ji savo kaimynėms.

— Mano tėvas taip pat jai pritaria ir šįvakar 
ruošia kažką panašaus į mūsų sužiedotuves. Ateik 
vėliau ir tu, ot prisijuoksiva...

Bet Radastos juokas neima — ji pradeda gal
voti apie save.

— Tu laiminga, Irena, tu gali net pasirinkti, 
o aš... rodos, taip dar neseniai tebebuvau ir aš 
mokinė... kiek svajota, tikėtasi, viltasi... O pas
kui. . . — tarytum pati sau, svajodama, tęsė toliau 
Radasta, sunki darbo pradžia kaimo mokyk
loje, vėliau mažame miestely, kol pagaliau per
kelia čia. Koks didelis tada atrodė laimėjimas... 
Iš pradžių tikrai čia buvo labai įdomu. O dabar... 
viskas jau praeitis — aš pavėlavau. Neveltui žmo
nės sako, kad vargas mergaitei, kai pavėluoja pa
keisti savo “stoną”...

— Ką tu čia įsikalei sau į galvą! Tik panorėsi 
— žiūrėk, ir bešokame per tavo vestuves.

— Taip, prieš kokius penkerius metus... tik
rai taip būtų buvę, bet ne dabar... Aš tau :r sakau, 
kad tu laiminga, bet nepasivėluok ir tu...

— Aš dabar tikrai esu laiminga... Sekma
dienį važiuoju į Vilnių, — prisiglaudžia prie Ra
dastos ir užsisvajoja, — ten bus susirinkimas, o 
paskui... paskuk .. bus staigmena:':: ; '

— Tai tu išteki, Irena?... — nustemba Ra
dasta.

(Bus daugiau) y
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10. Jėzus Pasaulio Teisėjas
Kitas titulas, kurį Šventasis Raštas priskaito Jėzui, yra “Tei

sėjas”. Eidamas teisėjo pareigas, Jėzus taip pat bus ir žmonių 
laimintojas. Psalmistas rašė apie Jėzų, sakyuamas: “Jis darys

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

STASUKAITISCHARL
vėsinama laidotuvių koplyčia
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1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

tautos beturčiams teisybę ir gelbės beturčių vaikus ir sutriuš- 
kins prispaudėją” (Psa. 72:4). Didysis žmonių prispaudėjas vi- 
saiš amžiais buvo šėtonas, velnias. Jis pavergė sau žmonių protus 
suvedžiodamas ir neleisdamas jiems pažinti ir tarnauti tikrajam 
Dievui, nes Jų pažinimas ir tarnavimas Jam tinkamu būdu rexš- 
kia amžinąjį gyvenimą.

Tradicijos keliu atėję nesusipratimai apie teismo dieną, pa
kenkė daugeliui teisingai įvertinti Jėzų kaip didį visos žmonijos 
Teisėją. Kuomet reikia laukti teismo dienos kaip palaiminimo 
laiko, žmonės šiurpulingai mano, kad tai bus laixas pasmerkimo 
kone kiekvieno žmogaus. Tikrybėje tūkstantis metų, kuomet Jė
zus “teis pasaulį teisybėje”, bus laikas, kuriuo palaiminimai bus 
siūlomi visiems. — Ap. Darbai 17:31. j

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 1
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Medical BuUdins) TeL LU 5-6444 
Pnxnft lignniiift pag&l susitariiti*. 

Jrt neatailiepia, wmninn rZ4-bU04

_KAZ1 BRAZD2IONYT6

Program** »•**(a

DR. PAUL V. DARGIS; 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WortqtaNtor Community klinikos 
. Medicinos ^rektorius

I 
1

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

Viaoa laidos iš WOPA rtouee 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stoties 1110—AM banga

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEClALYBt AKIŲ LIGO* 

3907 Wart 103rd Street 
V&lftSdoc Mil gnitarima

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMST RISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2AU W. 71 SL Trt. 737-5145

“contact lenaea”1
VaL agal cuaitanma. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS . I \
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,
• ketvirtacL 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4K1MOS VALANDOS
Vise* precremes li WORA.

149t WL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
rak ryto.

Vedėta Aldona Daukus

Tele'j Hlmleck 4-MU
7159 S®. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL.- 60629 „ ,

DR. VYT. TAURAS i 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•endra prefctika, apee. MOTiRŲ lltee.
Ofiaee 245? WIST 5We SYRO1T

P. ŠILEIKIS, O. P.
. QMHOPKDAjw’BOTEZISTA^

Aparatai - PTotesaL Med. ban- 
da*aL Speciali pataite tdleaaa. 
(Arch SupRorta) ir t t

DAINUOJANTI TAUTA
(Atkelta iš 3-čio puslapio)

nėms sustojus “Karaliaus so
de”, buvo perskaitytos estų, 
švedų ir anglų kalbomis kong
rese priimtosios rezoliucijos.

5. Dainų koncertas vyko pas 
kutinę kongreso dieną. Prieš 
patį koncertą buvo pasakyta ir 
pora trumpesnių kalbų- Festiva
lio koncerto pirm. Jure Raid, 
kalbėdamas, tarp kitko, taip iš
sireiškė: “Estų tauta yra dainuo 
janti tauta. Daina visuomet yra 
turėjusi didelės reikšmės estams 
kovoje už nepriklausomybę ir 
ypač turi šiandien, kai mūsų 
tauta tėvynėje kovoja už savo

MM WM 63rd «♦, Chicece. VL Me®

FLORIDA
DR. G K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg. Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

' PERKRAUFTYMAI 
MOVING

Leidimai — Mina apdraudė 
Ž«MA KAINA 

R. HiiNAl 
Tat. WA 5-8OW

>L. X^a^a—a———■ H -«|| «

MOVING

Q (velriv ^fturnv.
AKTA MAY VILIMAI

TeĮ 176-1 IM arW 37MU6

• '.t;

KIRSTUKO STRAIPSNIS
< K' į t-
r I' it

Mūsų spaudoje kartas nuo kar, pagal . ži 
to atsiranda kirstukų, kurie vi- _ 
saip i 
pat visaip nepasiseka, sunaikin- štai, dar;vUai nežinomas, pasi- 
ti lietuvišką talentą. Kirstukas, rodė imi^sįkirstųkąs, kuris iš-
---------------------------------------- j

kad. "kelios vietos yra aprašy
tos visai kitaip..." O kodėl ne
gali būti kitaip, ponas Vladai? 
Ar tu manai, kad kiekvienas žmo 

' gus yra priverstas pasižiūrėti 
I pro tavo akinius? Tą patį ma- 
I tyti? Bet to dar negana. Jisai 
Į tęsia toliau: “Žodis berods rodo, 
Į kad Girdžiūnas net tos pilies pa- 
I vadinimo nežino..

Sakyk, mielasis “kritikai”, 
' kiek kartų į dieną tu pats iš pa
pratimo tą patį žodį pakartoji? 
O dėl pilies vardo nežinojimo, ar 

j tai žurnalistinė nuo’dėmė? Tik 
| atsimink, kad čia buvo aprašyti 
prisiminimai, gamtos grožis, se-t 
ni laikai ir lik po karo dar pra
dedančios užgyti žaizdos. Nu, 
tiek to, pasižiūrėkime toliau.

“įėjęs j pilies vidų”, tęsia ji
sai, “tematė (vadinasi, Girdžiū
nas) tik karaliaus miegamąjį 

.kambarį...” O kodėl jisai nega- 
J Įėjo matyti to kambario? Jei me- 
i nininką sužavi oranžinis saulė- 
I leidis, tai jis, tas menininkas, 
! mėgins tą saulėleidį išreikšti ant 
baltos drobės taip, kaip jisai įsi
vaizduoja, kaip jisai jaučia, kaip 
jisai nori, kad mes matytume.

Mažeika & Evans

# 4- F r . . J------ —

’ ' „..Ižagsią, yrą-“panašus į Jei Girdžiūnui patiko karaliaus
i- pelę žvėrelį; įrąnfcis' kraujui kambarys, iškilmingos statulos, 

stengiasi, bet jiems taip 1 leisti; iinkgš* peštis-;žmogus”. Ir mėlynas ežeras, tai kodėl jisai

ekzistenciją. Tad dainuokime, 
kad girdėtųsi ten, už Baltijos 
jūros’’.

Koncertą atliko didžiulis jung 
tin is choras, apimantis maždaug 
50 mažų chorų iš įvairių kraštų, 
iš viso apie 1.000 asmenų, dau
giausia dėvinčių tautinius rū
bus. Dalį* choro dainų papildė 
atskiri solistai ir palydėjo mu
zika. (Koncertas priminė didin
gą, neužmirštamą lietuvių festi
valio koncertą prieš porą metų 
Toronte). Didžiulė mugių salė 
Stockholmo pietuose, turinti 
pnie 6 000 vietų, buvo perpildy
ta.

Po koncerto, gretimoje salėje, 
buvo iškilminga vakarienė, ku- 
rfio j e dalyvavo maždaug 2.500 
žmonių, kur muzika ir dalyvių 
šokiai truko iki vėlybos nakties.

Festivalyje, tarp kitų svečių, 
dalyvavo 3 švedų ministerial, 
JAV ir Kanados ambasadoriai, 
ir lietu, bei latvių bendruome-j 
nių Švedijoj atstovai. Kai kurie ( . 
įdomesni festivalio momentai bu 
vo perduoti Švedijos televizijos 
ir radijo dienos įvykių apžvalgo
se ir kiek plačiau ir gana teigia
mai aprašyti švedų laikraščiuo
se, tačiau vienas kitas laikraštis 
nepašykštėjo ir šiurkštesnių 
pastabu, daugiausia apie prieš
karinę Estiją.

Sekantis estų kongresas-fes- 
tivalis planuojamas 1984 metais 
Australijoj.

Iš 'Eur. Lietuvio

lo: “Žiūrėkite Į i mane,-aš taip 
pat esu literatas!”

1980 m. liepos mėri. 24 d., Nau 
jienų 141 numeryje Vladas Va- 
linevičius atspausdino savo la
bai puolantį ir mizantropinj 
straipsnį “J. Gudžiūno ‘ekskur
sijos’.” Jau norėjau išsižioti ir 
suteikti jam kritiko titulą, bet 
pagalvojau kad kritikas turi bū
ti mokytas žmogus, kuris suge
ba pastebėti ne tik klaidas, bet 
ir literatūrinius “deimantus”.

Tik "pasižiūrėkime kaip jisai

negalėjo pasidalinti savo įspū
džiais su Naujienų skaitytojais? =

O dabar, mielas.“kritike”, esu 
priverstas tave pamokinti lietu-' 
vių kalbos. Jei tau nepatinka 
tas lietuviškas žodis “garvežys”,. 
tai gali pavadinti angliškai “lo-l 
komotyvu”. Bet būtų geriau jau! 
tokį žodi vartojant rašyti tik 
anglų kalba ir anglų laikraš
čiuose.

Viskas gal būtų buvg gerai, 
ponas Valinevičiau, bet kai pri
dėjai “... kad J. Girdžiūnas ga
lėtų savo netikslumus, pamatyti, 
siūlau jam atvykti pas^nanę”, 
tik tada supratau, kad esi ne pil-,c — - -- re- J—--  -------

pradeda profanuoti tą idilinį na to žodžio prasme kritikas, bei 
prisiminimų straipsnį, kurį taip paprastas kirstukas.
imponuojančiai ir su giliu įsijau
timu mums parašė žurnalistas 
Jonas Girdžiūnas. Jisai sako

Viktoras T. Makiejus 
Crown Point, Ind.

A. ZUJtJS

ATSITIKTINAI SURANKIOTA
Jungtinės Tautos 
svarstei Palestiną.
svarsto svarstyklėmis. O

i jei svarsto prasme nagrinėja, 
tai ne Palestiną, o nebent Pa
lestinos klausiitfą, padėtį...

2) šia keisto pobūdžio byla 
susidomėjo viso laisvojo pasau
lio teisininkai. Walter Polov- 
chak gavo daug laiškų ir pasiū
lymų priimti į savo šeimas.

Klausimas: kiek savo šeimų 
turi Polovchak?; (žinoma, č, 
o ne ch.) !

3) - Audros nuostoliai.
Kažin, ar audra bus netekus 

' kvapo?.
4) Valgių reklamavimas.

1)

Ar

Post-Holiday Ham Goes Hawaiian

ip.

"'iKŽ

Ham is a holiday favorite for many people, but what to 
jo with leftovers sometimes poses a problem. Island Ham with 
Rice provides a sunny change of pace for midwinter menus 
and is an ideal entree for just two people. Packaged enriched 
pre-cooked rice, molded in custard cups, takes on texture with 
the addition of cashew nuts and is just the right pl*ternate 
tor diced cooked ham and Hawaiian style vegetables.

I
3/4

2

1 
1/2

1

on

vegetables in a 
seasoned sauce

cup diced cooked ham
tablespoon butter or

margarine
teaspoon prepared

mustard
package. Strr in dhLs. Pack

8/4
1

1/2

Island Ham with Rice
cup Minute rice
tablespoons chopped

cashew nuts
teaspoon cornstarch
cup orange juice
package (10 oz.) Birds

Eye Hawaiian style
Prepare rice as directed

nee mixture into 2 buttered 6-ounce custard cups; keep,warm. 
Meanwhile, combine cornstarch and orange juice in medium 
saucepan. Add vegetables, ham, butter and mustard. Cook and1 
stir over medium heat until mixture comes to a boil and vege
tables are separated. Cover and simmer over low heat for 4 
minutes. Unmold rice onto serving dishes. Serve with vegetable
ham mixture Makes 2 cups ham mixture and 1-1/3 cups rice 
or 2 servings. ,

Pasakoja turištai, kad kai ku-. 
rie Yteptariški Parvkiaus ręsto- 
ranai -naudoja būdingą būdą 
valgianrs reklamuoti.

Pasakoja turistai — gryniau
sias ariglicizmas arba ameriko-

niznias. Turi pūti, aišku, Turis
tai pasakoja. Bet tai dar paken
čiama. O štai “būdingas būdas” 
labai jau skamba panašiai, kaip 
sviestas sviestuotas — šitaip, iš
vertęs iš rusų kalbos, sakydavo’, 
tur būt, jau A.A., matematikos 
mokytojas Stasys Totorius, dės
tęs Marijampolės Realinėje 
Gimnazijoje.

5) ...kurie (t. y. lietuviai) 
prievarta yra išgrūsti ginti 
Maskvos užmačių Afganistane, 
o atsisakius žudyti Afganistano 
partizanus, jie vietoje sušaudo
mi pranešant tėvams, kad žuvo 
akcijoje...

Iki šiol lietuviškai sakydavo 
žuvo' mūšyje arba žuvo kovoje, 
bet tik jau ne akcijoje!

G) New Yorko kongresma- 
nas Stephen Solarz pasimatė

(Nukelta į šeštą puslapį)

SOMIE*CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

DON'T CUT IN BETWEEN CARS^ 

THAT ARE ALLOWING- SAFE 
following distances..,

yot/LL run into TRouece if 
THERE'S A SUODEN STOP WHICH 
MOL/RE FOLLOWING TOO CLOGELy.^.

IF VOU DRIVE AT THS 
SPEED ST Y

THE R/GUr LANE.

> Laidotuvių Direktoriai

P 6845 SOUTH WESTERN AVE
< Tel. 737-8600-01
£ 9837 SOUTH KEDZIE AVE.
BC Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

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

y • *4 2533 W. 71st Street
lt M tf 1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

fi TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

AMSULAN5O 
PATARNAVIMAS

TURiMi 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 bo. LlTUAi^lCA AVĖ. TeL: IArd» 7-3401

PUIKUS - VASARIS
1446 So. 5Uth Avė., ciceru, Ui. let: OLympic 2-1003

! PLIKAS BIELIŪNAS
4348 So. CAULOKNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572 «

: ~' GEORGE E. KUUM1NAS j

p 3319 So. L1TUAN1CA AVE. TeL; YArds 7-1*38-1139

" STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubBc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4410 '

~ P. J. RIDIKAS !

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 71911

5 —Naujienos, Chicago, 111., Saturday Monday, August. 2-1. 1980



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

• Nepriklausomos Lietuvos

2212 W. Cermak Road

4

1 s

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tet REpublie 7-1941

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago. 1IL 60652. Tel. YA 7-5980

A — Dengiame ir taisome visų • 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. 

| ARVYDAS KIELA, 434-9655

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

Kreiptis:

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C hica gos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai «r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Telman Ave.
Tel. 927-3559

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

Chicago, m. Tel. Virginia 7’7741

uiiMiiiiiii j

R£AtTY GROUP
UXA?

We’ll help you make the right move.

Namai, 2am4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

— Vytenis Markevičius, St.
Rita aukšt. mokyklos abiturien
tas, gavo Illinois valstijos ir Lie- = praleisti sekmadienio popietę su 
tuvių Prekybos Rūmų stipendi-! biržėnais. Įėjimas — auka.
jas. Illinois valstijos stipendijas

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

■į r j 1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

■ V J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

Šiaurės Korėjoje su diktatoriumi* 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Kim II Sungu... ! sS0e^.od- Ęabai Unka žiminiDgoms

Mm«l( Ž»m4 — Pard«vimv| 
REAL ESTATE FOR SALR

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
» PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£R ŽEM AIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PEDAGOGAS A. RINKC- 
NAS, paruošęs vadovėlį “Ar 
kalbate lietuviškai?”, ėmėsi nau
jo darbo. Gavęs Kanados vy
riausybės paramą, jis paruošė 
rankraštį, suderintą su jau iš
leistu vadovėliu, ir įkalbėjo juos 
telėn 60 pamokų. Tai sudarys 15 
kasečių, kurios bus labai nau
dingos besimokantiems lietuvių 
kalbos iš jau anksčiau paruošto 
vadovėlio- Garsinė juostelė jau 
baigiama ruošti bei redaguoti. 
Netrukus bus daromos kopijos. 
Tikimasi, jau bus prieinamos 
vadovėlio vartotojams. Vadovė
liu “Ar kalbate lietuviškai?” 
susidomėjimas gana didelis, ypač 
Australijoje ir JAV-se. Mokyto
jo vadovo laida jau baigiasi. 
Autorius planuoja ją pakartot 
ir suderinti su ruošiama garsine 
juostele.

O Gera žinia jogurto mėgė
jams. Kalifornijos universiteto 
medicinos tyrinėtojai tvirtina, 
kad nuolat valgant jogurtą yra 
mažinamas cholesterolio kiekis 
kraujuje net 30% .

e Armijos Tyrinėjimų koman 
da, Natick, Mass., užšaldė, su
džiovino ir supresavo įvairius 
maisto produktus, tuo sumažin
dama 94% jų tūrį ir 90% jų 
svorį. Tuo būdu pupelės suma
žėja savo tūriu net 16 kartų. Už
pylus ant užšaldytų, sudžiovin
tų ir supresuotų produktu rei
kiamą kiekį vandens, jie įgauna 
savo pirmykščią išvaizdą ir tū
rį. Džiovinami yra ne tik javai, 
vaisiai ir daržovės, bet ir mėsa. 
Jie sudedami į aluniinijaus mai
šelius ir nereikalauja laikyti šal §avo tos mokyklos abiturientai: 
tai. Neužilgo siu produktu pasi- Vitas Briedis. William Kirkolis, 
rodys plačioje rinkoje. {Vytautas Liškūnas, Jonas Rui-

kis ir Albertas Sudzus.
• Lygių teisių moterim nėra' j . - ..

ko bijoti, nes joms įstatymai bei — Illinois universitete ^ Urba; į P°Pie^ Saulių Namuose, 2417 W. 
papročiai yra palankesni. 1800 n°je paskelbė garbės studentų 2*us/™kimas įvyks beu
m. vyras buvo laikomas atsako- ’ sąrašą. Tarp kitų jame yra šie 
mingu, jei jo akyvaizdoje žmo- studentai iš Čikagos pietvaka- 
na nusikalsdavo įstatymams.

O Elektrinė indų plovimo ma
šina buvo išstatyta Elektros pa
rodoje New Yorke 1907 m. Į: — Elennora Bakaitienė. gavo

8 Nedaug kas žino, kad gy-i,versl° ^ministracijos magistrės 
vatės neturi ausu ir yra visai į1?“1 Western un-te Londone,, 
kurčios. Jos atsiliepia ne į gy. i Ankscmu jt yra bargusi te- 

v. , - 4 < x . 1 sės mokslus McGill uh-te Mon-■ vaciu kerėtoju muziką, bet 1 10 , , . A,
judesius. j trealyje. Algis Bakaitis gavo

verslo administracijos magistro 
laipsnį Western un-te Londone, 
Ont. Anksčiau jis gyveno Mont 
realyje jr baigė chemiją Lojolos.

|: un-te. ’Numato su savo žmona 
] Eleonora apsigyventi Toronte.

— Linksma gegužinė -pikni- į 
kas, ruošiamas R. LB Marquette

šo apie gerą ir blogą įtaką sau
lės spindulių odai, o straipsnio 
pabaigoje duoda tokį patarimą: 
“Oda greičiau įgaus gražų ats
palvį, jeigu valgysite kasdieną 
bent po 2 nevirtas morkas ar pa- 
midorų, arba gersite jų sultis ’.
ė' Prancūzijos visuomenės nuo

monių institutas apklausinėjo 
1500 vyrų apie bosystę namuose. 
! 350 pareiškė, kad žmona yra bo
sas, 194 tą garbę davė žmonos 
motinai, tik vienas neabejoti
nai pasakė^ kad jis yra bosas, 

S tačiau patikrinus paaiškėjo, kad 
1 jis yra našlys.
Į < JAV Prekybos Rūmų duo- 
?menimis beveik vienas iš 5 dir
bančių turi peraukštą kraujo 
spaudimą- Apie 26 milijonai dar

bininkų suserga dėl peraukšto 
kraujo spaudimo ir dėl to ne- 
gauna apie 1.7 bilijonu dolerių 
atlyginimo.

• Daugelis klaidingai dalei- 
džia, kad skutami plaukai atau
ga tankesni. Taip pat klaidinga, 
tkad pleiskanos yra užkrečia
mos. Jos atsiranda dažniausiai 
dėl nervuotumo ir nebalansuo
tos mitybos.

e Net 34% dirbančių moterų 
tarnauja dviejose darbovietėse, 
— rašo Darbo žurnalas. Daugu
ma jų dirba, norėdamos sudurti 
galą su galu, gi 16% pareiškė, 
kad jos mėgsta antrąjį darbą ar 
darbovietę. Tik maža dalis pasi
sakė dirbančios mažinti skolas, 
taupyti ateičiai ar pirkti kokį 
nors specialų daiktą.

• Rugpiūtis yra vaisių ir dar
žovių mėnuo. Ypatingai pigi yra 
žuvis: žvejai tegauna tik pusę 
kainos, ką gaudavo praeitų me
tų rugpiūčio mėn. Ypatingai pi
gi yra raudonoji lašiša.

dieną 12 vai. lietuviai renkasi 
prie miesto valdybos rūmų.

— Illinois valstijos loterijoj 
liepos 31 d- Pot of Gold lošime 
laimėjo 292695. Lucky Stars lo
šime laimėjo 28, 65, 411, 178 ir 
48456.

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

fATSITIKTINAI SURANKIOTA
(Atkelta iš 5-to psL)

v

ŠIMAITIS REALTY

M. Miškinytė

JEI GALVOJATE

I

F. Zapolis, Agent

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas I 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: * j 6C642, - 4244654

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

$8.00

$2.00

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

State taun Fire and Casualty Company

$1.00
$3.00

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

Štoties pastatas 55 metų 
senumo.

(Bus daugiau)

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

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

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 

duoti. Neaukšta kaina.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

MAISTAS Ii EUROPOS BAND1LIŲ

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A5 XA. V/ A AU A v \S kJ, 
1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, IL 60608

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

3501 W. 6>th St, Chicago, DL 60621. — TeL WA B-2737

rių: Judita Baltikaitė, Eugene 
Buksa, Vytenis Rasutis, C. A.

i Stasukaitis ir- Laura Zouras.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ •
J ; MARIJA NOREIKIEN1

2603 We»t 69th St, Chicago, HL 60621 • Tek WA 14787.

— Chicagos Lietuvių žuvau- 
tojų-Medžiotojų klubas šaukia 
metinį klubo narių susirinkimą, 
kuris įvyks šių metų rugpjūčio 
mėn. 3 dieną, sekmadienį, 2 vai;

V. Ramonis savo laišku Sun park0 apylinkės valdybos, įvyks 
Times dienraščio liepos 29 lai- rugpiūčio mėn. 10 dieną 12 vai. 
doje kritikuoja sportininką, ne-; Vyčiu sodelyje arba, blogam orui 
vykusi dalyvauti 1936 m. olim-_ esant> salėje Bus §okiai> pietQs>

Notary Public

Insurance, Income Taix

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas geras kambarys rūsyje 
(beismonte) su visais patogu
mais. Kreipkitės pas Antaną: .

6947 S. Washtenaw

• J. Andriaus sudarytą Lietu 
vos žemėlapį ir išleistą Devenk 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyt • 
siunčiant užsakymus šiuo adre | ro§ės- • - > tai būtų šešerios; jei

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko, 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

O buvo Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-

American Travel Service Bureau 
9J27 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-»787
• NemokrniAS patanuvunas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų kelio-j

nlų (cruises), viešbučių jt automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; į 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 
macijsa visais kelionių reikalais. 1

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuou vietai 
B anksto — prieš 45-60 dienų.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

. Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
------------------------------

piadoje Vokietijoje, bet dalyvau atsigaivinimas, laimės šulinys. 
Ijanti turistu Maskvos olimpia- GrOs K. Venskaus orkestras.

doje ir peikiantį Ame±iką už Kviečiame visus lietuvius daly- 
boikotą. Ta proga jis primena vautL Apylinkėj valdyba 
ne tik Afganistano, bet ir Pabal
tijo kraštų okupaciją.

— Birutė Vilutienė, Scherer
ville, Ind., Lake Apskr. Alto sky- • 
riaus sekretorė, pakviesta St.!
Margarita medicinos technology- I 
jos kolegijos lektore.

—Bostono lietuviams, minint 
miestui 350 iru sukaktį, rugpiū-j 
čio 6 skirta speciali diena. Tą'

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., 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.

Tik jau ne “pasimatė” (gry
nas amerikonizmas!) 
susitikęs arba taręsis.

7) Vėliau visą laiką buvo tai 
gimnazijos mokytoju, tai pra-į 
džios mokyklų inspektorium...]

Lietuviškai sakytina ne “tai... 
tai”, o labai paprastai “čia... 
čia”!

j kokiam narių skaičiui susirin-' 
kus. Šaukia Klubo valdyba.

— Adv. Jonas Gibaitis, civili 
nių ir kriminalinių bylų specia
listas, nukėlė šavd ofisą į antrą J 
aukštą, kad vyresnio amžiaus g) Kralikė per metus gimdoj 
žmonėms būtų lengviau jį pa- šešerius kartus, kiekvieną kartą] 
siekti. Jo įstaiga užima du na- po 5.7, kralikiukus. Iš porelės" 
mo aukštus, dirba keli teisiniu kralikų per 5 metus išaugtų 2.5 
kai. 6247 S. Kedzie. Tel. //6-8/OC, bilijono: krali’kųx

Kodėl šešerius kartus?? Juki 
daiktavardis kartas nėra daugi-. 

Jais! Jei tai būtų žirklės, replės,

su: Devenių Kultūrinis Fondas. 
P.O. Box 10782, St. Petersburg. 
FL 33733. Kaina $6 -Į- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti, f

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neccs 
sąry. ELINOR JAKŠTO, 17 K- 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai? 
bame lietuviškai. 782-3777 o^ 
.925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro 
Idgers. (Pr.) ?

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvio rraternalinė or- 
SanĖadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus._____

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir tatiems, kurie tu« 
darbus dirba. i- — - - . ---------

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis rainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik iav.šalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai fall* 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

- -------------- TSW
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, ai e kiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite ‘ 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus. Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL
Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centre "

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

W W. 80th ».
TM. (212) Ml-2218

tai būtų? kailiniai, vartai, me
tai..., tai būtų šešeri!

Prieš daugelį metų lietuviško I 
radijo pranešėja nuolat (ir at
kakliai) sakydavo: temperatūra| 
suksis apie keturiasdešimt aš-j 
tuonerius, apie šešiasdešimt pen
kerius (ir 1.1.) laipsnius. Teko 
išgirsti ir posakį: (kažkas ten!) 
įvyks už ketvertų savaičių.

9) Suntinki kitą žmogų, irgi 
prisistatai, tai jis taip nedrąsiai, 
lyg abejingai į tave žiūri. .

Norėta (esu tikras!) pasakyti 
... irgi pasisakai, kas esąs (o ne 
prisistatai!)... Manau, be1 to, 
kad norėta pasakyta ne abejin
gai (t.y. šaltai, be susidomėji
mo), o, pav., lyg abejodamas, 
lyg su abejone... F \

Jau seniai buvau pastebėjęs, 
kad mūsų “jaunieji”, t.y., saky
kime, turintieji ne daugiau, kaip 
kokius 54 arba 55 metus, neski
ria žodžių abejingas ir abejoti
nas, ir labai nustemba, kai at
kreipi jų dėmesį į skirtingas šių 
žodžių prasmes!

10) Mūsų iškiliej i veidai.
Trumpas komentaras: laimė, 

kad tie veidai neįdubę!
11) Kas naujo Dainavoje.
žinoTna, turi būti: Kas nauja 

Dainavoje.
12) — Artu manai — būtų ne 

blogai viceprezidentui tą laišką 
paduoti?

Aš atsakiau, kad būtų puiku.
Atsakyta teisingai: puiku. Bet 

į klausimą įsivėlė labai dažna, 
sakyčiau, standartinė, klaida! 
Ne... būtų neblogai..., o būtų 
nebloga(!). Manau, kad skirtu
mas suprantamas, ar ne? Juk 
nepasakysite: šioje krautuvėje 
viskas brangiai (turi būti, aiš
ku, brangu); nepasakysite: jau 
vėlai, reikia grįžti namo; nepa
sakysite: šioje vietoje labai ne
jaukiai, man baisiais — bėki
me! ir t.t. Aišku, kiekvienas pa
sakys: jau vėlu, reikia grįžti na
mo; šioje vietoje labai nejauku, 
man baisu — bėkime!

13)

PIRKTI AR PARDUOTI, 
nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. -

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namu pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Savininkas parduoda gerai įruoš
tą sodybą ant 2-jų akrų, 7 kam
barių namas, 2 vonios, rūsys, 
čia gyvenant: savo vaisiai, uo
gos, daržovės, kiaušiniai, žuvys. 
Nuosava rūkykla. Verta dėmesio 

pensininkams. Kaina $46,000. 
Rašykite adresu: Route 8, Box 
422, Hot Springs, Ark. 71901.

Turėjo gerą norą
Mažas vaikas, centą drūčiai 

suspadęs delne, įėjo į saldainių 
krautuvę ir, stovėdamas prie 
saldainių stalo, negalėjo nu
spręsti, ką jis pirksiąs už tą pi
nigėlį.

Krautuvininkas, netekęs kant
rybės, prabilo:

— Žiūrėkis, vaikine, ko nori 
už savo centą nusipirkti... gal 
visam pasauliui aptverti tvorą?

Vaikas valandėlę pamąstė ir 
tuomet atsakė:

— Gali ją man parodyti?

M. i I M X U 1

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 We»t 63rd Street

Chicago, IQ. 6062$

PATS SKAITYK IR DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’-

DENTURE WEARERS
A major 

advancement
e

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application bolds 
comfortably up to 4 days

6 — Naujienos, Chicago, Įll.t Saturday-Monday, August 2-4 1980




