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KABULE PIRMADIENI BUVO 
; NUŠAUTAS SOVIETU GENEROLAS 
:.i SUNKIAI SUŽEISTAS B. KARMALIO ŠVIETIMO

MINISTERIS OCHRAN OSMAN 

NEW DELHI, Indiją. — Iš Ka
bulo atvažiavusieji diplomatai 
tvirtina, kad pačiame Kabule 
buvo nušautas Sovietų brigados; 
generolas. Scrviętų karo vadovy
bė buvo paskyrusi minėtą gene
rolą ryšiams su musulmonų 
grupėmis, veikiančiomis dabar 
Afganistane.

Sovietų generolas, apsivil
kęs civiliais arabiškais drabu
žiais, jau du kartu dalyvavo 
slaptuose pasitarimuose su mu 
suhnonų nariais.' Jis ’ jau bu
vo dviejuose pasitarimuose ir 
vyko į tretįjį.. Pasirodo, kad 
muslmonaf jo tikslus išskaitė. 
Beeidamas iš vieno susitikimo 
su arabais į kitą, jis buvo vie. .
toj ė nušautas;- Pasikosi n te j a: 

dingo’.
Tame pačiame 2 Kabule 

sunkiai buvo sužeistas Babra-

vyko šiek tiek musulmonų pri 
traukti prie valdžios partijos.

Viena musulmonų grupė va
dinasi parchąmais, o antroji 
buvo vadinama chalkais. Pir
masis prezidentas priklausė 
parchamams, o antrasis buvo 
chalkų šalininkas. Jis nušovė 
N. Tarakį. Vėliau patys So
vietų generolai nušovė Aminą. 
Dabartinis prezidentas yra liu 
kęs prie pachamų.

Tuo tarpu dar neaišku, kas 
nušovė Osmaną. Reikia ma
nyti, jog tai būta chalkų dar
bas. B. Karinalas nepasitiki 
partijos nariais. Jis visą poli
cijos darbą yra pavedęs ru
sams.

LAIVYNAS ĮVEDA NAUJĄ 
NAIKINIMO SISTEMĄ

Prezidentas Carteris, paskelbęs dokumentus apie savo brolį 
Billy, įtikino Senato pakomitetį ir dabar pakomitetis prezi

dento neklausinės, nes jis įteikė plačią ir teisingą 
informaciją.

TEXAS SULAUKĖ 
ATVANGOS

FORT WORTH (UPI) — Pir
madienį Lėtus šiaurės Texas 
valstijoj numušė temperatūrą 
iki 95 laipsnių ir baigė 42 die
nas trukusią kaitrą virš 100 laips 
nių. Per tą laiką Texas valstijoj; 
nuo kaitros mirė 100 asmenų.

Oro biuro pranešimu, ši at
vanga gali tęstis tik porą dienų, j 
Duomenys rodo, kad iki vasaros 
pabaigos dar bus 100 daugiau! 
laipsnių temperatūros.

7 ---

JAUNIMO SURAŠYMAS 
PRAĖJO TVARKINGAI

CHICAGO, Ill. — Spaudoje ir 
radijo pranešimuose buvo įvai
rių žinių, bet šiandien Naujokų 

lėmimo komisija skelbia, kad 
(jaunimo surašymas praėjo labai 
tvarkingai. Buvo skelbiama, kad 
labai didelis jaunimo skaičius
nesiregistravo. Buvo net pa
skelbta, kad neužsiregistravo 
net 30% jaunimo’. Vietomis bu

PREZIDENTAS SAVO ELEKTORLAMS
NELEIS BALSUOTI UŽ KENNEDY ;

PAKOMITEČIO NARIAI NORI IŠAIŠKINTI, 2
KAS MOKĖS BILLY CARTEBIO SKOLAS

pasakė, kad jis nesirengia lei-WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris pirmadienio 
vakare pasakė Libijos reikalu 
liečiančią kalbą, paskelbė Li
biją liečiančius dokumentus, 
padarė savo dienoraščio ištrau 
kas ir pareiškė, kad jis nepa-

sti elektoriams, . pasižadėju
siems balsuoti už jį^ dabar 
balsuoti už sen. Kennedy. Pir
mųjų rinkimų metu balsuoto- 
jaj turėjo progos pasirinkti 
sen. Kennedy ar prez. Carterį.

ko Karmalo kabineto užsienio 
reikalų ministeris Akran Os
man.

Nespėjo Osmanas išlipti iš 
savuąujoinobilio, kai į jį . bu
vo paleistos- kelios kulkos. Jis 
buvo sunkiai sužeistas ir nu- 
gabentas , į artįmiaiisią ligoni
nę- ; ,

'4 ■ . - ’. * ; ' 5‘* • ■ l
Dpi. isk'įrtinffos -rnusulmonų
; Ę ''.^grupės p: .

yiąi^ATganistano/ prėziden- 
tajStesgeai-užmegzti^ryšius ;šu 
krašto musulmonais. Jiems pa-
- ~ -T s- '^7; ' t

Irane atidarė ambasados
V Ū"' : vartus • • T

TEHERANAS. Jranąs.— Ira- 
_ no partizanai pirmadienį ati

darė JAV ^.ambasados ■’-vartus, 
kad gyventojai galėtų įeiti į 
vidų ir pamatyti, ‘'kaip amba
sada atrodo. Iki šio meto am
basados vartai būdavo uždą, 
ryti 'ir niekas į vidų neįlei
džiamas.

Dabar Iraniečiai protes
tuoja prieš 193 iraniečių are
štą Washingtone. Mulos Clio- 
meinio šalininkai nenorėjo lei
sti šacho šalininkams pagerbti 
nužudytą buvusį reikalų ve
dėją. . .

Washingtono gatvėse įvyko 
didelės tiraniečaų muštynės. 
180 iraniečių policija atvežė į 
New Yorką ir rengiasi juos iš
vežti. Bet su policija jie ne
bendradarbiauja, nevalgo ir 

: nesako savo pavardžių.

, Irano vadovybė kalba apie 
'reikalą traukti teisman, už 
šnipinėjimą įkaitus. Net is
lamiško parlamento nariai to 
reikalaują.

WASHINGTON, D. C. — Lai
vynas bando naują povandeni
nių laivų naikinimo sistemą ir 
ruošiasi virš šimto laivų pa
versti.. mažaisiais lėktuvnešiais, 
vežiojau čiaiš-Kelikopterius.' Pro-

NUTEISTI DU TERORISTAI 
FALN ORGANIZACIJOS NARIAI
ASTUONIEMS TERORISTAMS ^tt^MĖS BUS

vo suruošti mitingai, kuriuose 
jaunimas sakė kalbas prieš re
gistraciją. Kitur susirinko keli! rai 
jauni “klounai” ir protestavo] 
prieš registraciją. Jię žinojo, kad ka.
dabartinė vyriausybė negali mo- ’ sęs 
bilizuoti jaunimo, todėl josios

j darė jokio nusikaltimo savo 
j brolio ir Libijos klausimais. 
| Be to prezidentas atsakė į vi- 
| sus žurnalistų klausimus.

Prezidento pareiškimas tiek 
paveikė besiklausansius Sena 
to pakomitečio narius, kad jie 

i nutarė prezidento visai ne I
kviesti į posėdį ir jo neklausi
nėti. Ką prezidentas paskelbė 
ir ką jis savo kalboje pasakė, 
tai pakomitečio nariams užte
ko. Jie pamatė, kai preziden- 

yra pasiruošęs Senaįa ge- 
informuoti. Paskelbtu ži

nių komiteto nariams pakan- 
Sen. Robert Dole, išklau.

prezidento kalbą, pirmas 
pareiškė, kad nėra jokio rei.

tas

KALENDŲ RĖLIS

Rugpiūčio 6:- Afta, Agapitas, 
Daina, Gilšė, Jaugedas, Min- 
taras. Z .- A .

jektas 10 metų laikotarpyje kai
nuos bilijonusj^iems
projektab->s;--kpĮagresas
praeitais- metaišV^ipO mili^tųj-' diėnį Kriminalinio teismo teisė-

PASKIRTOS RUGPIŪČIO 26 DIENĄ

ir dabar skiria, retinamas Šumąš

bus be priekaištų. Jie ignoravo 
teisėjus ir jury teismą, taip pat 
neatvyko Į posėdžių salę pas-

pihtE'ėlė&ftpriihjąiš Įrenginiais, 
skraido virš'.vandeįs^ ir pėnįuoda 
sugautus -j^oVand^inio daiyo 
garsus laivui, kuris išgautos -in
formacijos Jnustato tikslią/ poi; 
vandeninio laivo vietą ir ją pra
neša jfelikopterBį tarnybai, kuri 
torpČdupjaviėriąjilįturimų dvie
jų torpedų; Priėšo'pį^įįandeninius 
laivus galima susekti ir sunai
kinti net už 100 mylių nuo lai
vo. J

— Indianos medicinos žurna
las išspausdino dr. G. H. Mille- 
rio studiją, kad amišų sektos vy
rai ilgiau gyvena už tos sektos 
moteris. Jis daro išvadą, kad 
rūkymas trumpina amžių. Kiti 
amerikiečiai vidutiniškai gyve
na apie 8 metus trumpiau už 
moteris, nes jie daugiau rūko.

VĖJAS NUTRAUKĖ
ELEKTROS LAIDUS

CHICAGO, Ill. Pirmadienio 
naktį Chicagą plakė labai smar
kus vėjas. 'Iš šiaurės atėjęs lie
tus labiausiai palietė šiaurės va
karų miesto dalį.

Didžiausios žalos padarė vėjas, 
įvairiose miesto, dalyse nutrauk
damas elektros laidus. Apskai-i 
čiuota, kad apie’80,003 gyvento
jų buvo po kelias valandas be 
elektrds.

Didžiausią žalą daro vėjas, 
nulauždamas medžių šakas ir 
užmesdamas jas ant laidų. Kitur 
nutraukti laidai sudegina kamš
čius ir visą apylinkę palieka 
tamsoje. Vietomis perkūnas 
trenkia į medžius ir nutraukia 
elektrą. ’ .

Daugiausia nukentėjo Chica-

jas James M. Dailey nubaudė
aiil^u&isia bausme du FALN kelbiant sprendimą, 
organizacijos narius už ginkluo-. .. . L. Rosa ir A. Rodriguez buvo
ta plėšimą. Louis Rosa ir Aly- sulaikyti balandžio 4 d. Evans-
ęia Rodriguez gavo po 30 metų 
■kalėjimo. Be to- Alycia Rodri
guez gavo 6 mėnesius kalėjimo 
už teismo paniekinimą net 3 kar
tus, o Rosa paniekino teismą du 
kartu.

. Pagal Illinois įstatymus, jie 
turės teisę prašyti parolės po 
15 metų, jei jų elgesys kalėjime

URAGANAS IŠGRIOVĖ

tone kartu su kitais 8 FALN 
teroristais. Pas juos rasta 13 
šaunamų ginklų, amunicijos, 
vogtas sunkvežimis ir du auto
mobiliai. FALN yra pirmosios 
raidės portugališko pavadinimo 
— Fuerzas Armadas de Libera- 
Čion Nacional. arba Tautinio iš
laisvinimo ginkluotos pajėgos. 
Nuo 1974 m. FALN organizaci
jos nariai yra atsakomingi už

darbas yra bevertis, ir nepavo-*kalo kviesti prezidentą į pos’c- 
Jingas._Klounai protestavo prieš d į ir jįJdausinėti. Tokios.pa_ 
registraciją, o vėliau patys ėjo čios nuomonės yra ir sen 
ir registravosi. ^|Rirch Ėąyh. Komiteto narius |

Pašto tarnautojai tvirtina, kad ?jr senatorius paveikė pręziden I 
jie neturėjo jokios bėdos sū besi- fo Carterio paskelbtos prezi į 
Yegistruojančiusjąųiiimu. • denio' dienoraščio ištraukos.!

------- ------------ Jie patenkinti, kad prezidentą-
— Praeitą šeštadienį Bologna ėmėsi žingsnių neleisti savo 

miesto geležinkelio stotyje spro-'Kroliui Billy antrą kartą va-į 
gusi bomba užmušė 84 asmenis, žiuotj įėLibiją. Reikia skaityt:- 
Įtariami neo-fašistų organizaci-. prezidento paskelbtus doku-:
jos nariai, daug jų areštuota, mentus; tai nebus reikalo patį
Pirmadienį- Italijos Darbo fede
racija, protesto ženklan, paskel- j 
bė 2 valandų streiką, kurį palai
kė visi dirbantieji visame kraš
te.

ŠIMTUS NAMŲ
ST.JOSE, Puerto Rico.—Ura

ganas Allen užmušė 8 žmones 
Sį. Lucia saloje ir išgriovė šnn 
kis namų. Jis padėjo siausti į 
pietus nuo St. Lucijos salos, 
bet apie 10 valandą ryto 150 
mylių vėjas pradėjo daužyti 
St. Lucijos salos namus, nešio
ti stogus ir žudyti žmones. Vė
jas ir audra buvo tokia stipri, 
kad viską vęrįė. Išlaužyti sa
los medžiai, išvartvti elektros
stulpai, sutrankytos vielos ir 
viskas išversta aukštyn ko
jom.

Iš St. Lucia salos uraganas 
pasuko į Puerto Rico, bet pa
čios salos nepalietė. Iš te» 
smarkus vėjas ir lietus pa
traukė į Domininkonų respub
liką ir ir smarkiai siautė. Do
mininkonų respublikoje jis 
jau nebuvo toks stiprus, kaT^ 
St. Lucia saloje. Jis nei nesi
veržė į salos vidų. Susidarė 
įspūdis, kad jis gati vėl į atvi
rą jūrą nusisukti.

— Pirmadienį Buttevant gele
žinkelio stotyje, Airijoje, įvyko 
geležinkelio; katastrofa. Užmuš-

Saulė teką 5:49, leidžiasi 8:02. gos šiaurė, bet buvo nutrauktos ta 17 asmenų,.jų tarpe

apie 120 sprogdinimų, kurių me
tu žuvo 5 asmenys ir 80 buvo 
sužeisti, taip pat padaryta nuos
tolių pastatams už apie $3.5 mi
lijonus.

Duodamas aukščiausią bausmę 
dviems teroristams už jų krimi
nalinį nusikaltimą, teisėjas Bai
ley pareiškė, kad tai yra prane
šimas anarchistams ir revoliu
cionieriams, kad jų taktika ne
bus toleruojama.

LIUDMILA VLASOVA NORI 
IŠVAŽIUOTI

MASKVA, Rusija.— Liudmila 
Vlasova praeitais metais paliko 
savo VĄTą Amerikoje ir išvažia
vo į Maskvą. Jai buvo duota ga
limybė nutarti ar važiuoti Rusi
jon, ar pasilikti Amerikoje. Ji 
buvo apgauta, jai neleido pasi
kalbėti su savo vyru New Yor
ke, bet, čekistų visą laiką ap
supta, ji buvo veik prievarta 
išgabenta. ,

Josios vyras Aleksandras Gd- 
dunovas šoka Amerikos baletuo
se, uždirba daugiau pinigų ir gy 
vena laisvas. Dabar jo žmona 
Vlasova prašo Sovietų valdžią 
išleisti ją į JAV, kad ji galėtų

du ame- gyventi su josios vyru Goduno-
4Jras-debesuotės. lis. viėloš ir pietinėj4 Chicagoje, rikiečiai, ir apie.60 sužeisti,
•— • * *

vu, kuris jos laukia.

APTARIA TURKIJOS
VANDENŲ GYNIMĄ

IZMIRAS, Turkija. — šiaurės 
Atlanto Sąjungos specialistai 
susirinko aptarti Turkijos van
denų gynimą. Sąjungininkams

prezidentą Klausinėti.
Komiteto nariai nutarė ati

džiai studijuoti prez. Carterio 
paskelbtus dokumentus ir su-l 
sirinkti už dviejų savaičių. 
Vienas komiteto narys .yra su
sirūpinęs, kaip Billy Carteris 
grąžins skolą. Ši klausimą jie 
turės aiškintis su Billv Carte- 
r i u.

Prezidentas Carteris aiškiai

reikia ginti Bosforo ir Dardanelų 
sąsiaurius. ,

Tiedu sąsiauriai uždaro Sovie
tų karo laivus Juodojoje jūroje. 
Reikia manyti, kad rusai ban
dys pagrotbi Dardanelus ir Bos
forą. Jeigu rusams pavyktų Bos
forą ir Dardalenus pagrobti, tai 
tada jie galėtų bet kada iš Juo-Į 
dosios jūros permesti apie 110 
karo laivų į Viduržemio jūrą. 
Jeigu nišai pajėgtų paimti šias 
vietas, tai jų žinioje būtų labai 
svarbios strateginės pozicijos.

Jeigu šios dvi strateginės Tur
kijos vietos nebūtų ginamos, tai 
tada turkai turėtu leisti Sovietų 
karo laivams laisvai plaukti Dar
danelų vandenimis.

— Praeitų metų lapkričio 3 d. 
Greensboro, N. C., komunistų' 
partija suruošė “Mirtis Ku Klux 
Klanui” mitingą, kuriame 6 Kla 
no nariai užmušė 5 komunistus. 
Dabar jie yra teisiami. Pirma
dienį viena nužudyto našlė bu
vo nubausta 30 dienų kalėjimu
už teismo paniekinimą, o antrai ( 
buvo užčiaupta burna už trukš- 
rao .kėlimą. .. i

Jeigu dauguma. pasisakė už 
prez. Carterį, tai kodėl šian
dien reikia leisti už. Carterį 
balsavusiems demokratams da 
bar balsuoti už sen. Kennedy.

Prezidentas Carteris aiškiai 
pasakė, kad jis neleis eleto- 
riams, pasižadėjusiems balsuo* 
ti už jį, dabar balsuoti už ki
tus. Reikia neužmiršti, kad 
turi teisę balsuoti ir elektorial 
(jeigu atsiranda tokių), kurie 
ankstyvesnio savo įsipareigoji 
mo negali pildyti. Prezidentas 
turi teisę paskirti kitą ’ elekto- 
rių, kuris buvo tame pačiame 
sąraše. Jis negali paimti elek- 
toriaus iš kito sąrašo,. šaky* 
kim, iš sen. Kennedy ' sąrašo^ 
kaip sen. Kennedy negali elek- 
toriaus paimti iš prez2 Carįe- 
rio sąrašo. . =
Dabar paaiškėjo, kati demo

kratų konvencijos... posėdžiams 
visą laiką pi'rimninkaus T. O’
Neal. Jis yra pasiryžę?^ tvarkin 
gai pravesti demoktatų kon
venciją. Jis prisilaikys veikian
čiu nutarimu ir taisvkliu, I):t 
tuo pačiu metu jis gefbs dau
gumos nuomonę, <■

— Scotland Yard, gavo leidi
mą sulaikyti amerikietį ir dAr 
tris asmenis, jtamftus paskan
dinimu Liberijoj registruoto alyt. 
vos tanklaivio ptie;Afrikos va
karinių krantų. Laivas ir jo važ
ma buvo apdraustą 81 milijonu 
dolerių Lloyd bendrovėje- Bend
rovės tyrinėtojai nustatė, kad 
dauguma vežamos naftos Uuvo 
parduota Pietų Afrikoje.

• Senatorius Edward Kennedy norėjd įtikinti prezidentą
Carterį, kad jis leistų elektoriams balsuoti taip, kaip jie 
norės, neatsižvelgiant į planinių rinkimų įsjpareigojimus, 

; i -e .beŲpreztdęųtas su tokiu; pasąūlymvk nesutiko.



*

gali,, sesute, atsiųsk kokios tručyznos, kad nepabusčiau. Nagi,

f* ) t

/»»!.»/ Ii. *11

MODERN! M0ZA11U IR MAGARYČIOS
Dėsto BIMAS NZKIMAVICIUS

Ii

Taikos kamieno žodis bendra- . 
darbiantejamsD’ vos 25 nr. “Pro mėlynu.- ■Hniuš” ,ou dapvje yra atspaus- < laiško ištraukos iš" oku’ 'I'- . ' r'.’.o*os» lietuves:“. ..-šiandien mėlžiau kolūkio --x-^s dr. rodos stengiausi galvotos tik apie 40 metų išlaisvini- r'a-^ikalstįi Bet galvoje vis tiek gindžiu nenutilsiantį balsą: “Mel žža*. melžia;, melaa^ melžia.. .■ Męs mėlžiame gyvulėlį, i o mus dvigubai melžia valdžia.” Ge-, rai. kad niekas kitas to balso negirdi^nes; tuoj1 palaikytų, diair dentu;.“.. .Jei man nors užmigusikaip esu rašiusi, mano vyras visada.buvodumas. bet dabar kažkas jį nusamdė tikrai šunio tarnybai. .lis kaip pasiutęs ėmė ieškoti, kas leidžia tą Lietuvos Bažnyčios Kroniką. Apie tai žino jau v:si kaimynai, kurie- ir į mane pradėjo šnairai žiūrėti, ir man tokia gėda^ kad nors gyva liak r žeme ?i! " ' ’ t apgame, k,aip.statine. . .u " . -j Gaspadinės š ų namų —. .Dabar Jums daug nerašauri Pilna' rūkė pelenų...nes turime, namie baisų nemalo- R. 'Ne^vrnatričmš

r - ■ i > i i .nujną ir nežinia, kuo, jis baigsis Atnodo/kad mūsų Rornuką gal: išmesti’ iš gimnazt/os ir dar kitaip nubausti. Mat kažin J$as jų klasėje ant lentos, drukavotom
* i * * -’ > • it \ 1 ‘ ‘ .l?aręm išrašė apie jų istorijos mokyto:ą sudėjęs tokį ęilėraštį:Vaciau, mūsų politruke, Maskvai sulindau j . rūkę, O iš rukės gilumos Nematai nė Lietuvos.Tardytojai įtaria, kad tai mū- 3u- Romu ko darbas,* nes. tik. jisĮ vienas mokąs šitaip, eilėraščius rašyti, ir už tai seniau buvo net apdovanotas Lenino pąvęikslu/*Siūlau. bendradąrbiąųtojams 'ir ūltininkams išsikirptų šį. ląiš- *k$: ir tą, tautos-kamieno eilėrašti nukaityti, du kartus-prieš- valgį, : r kartą, po valgio. . . A ,Rpmųkas vįsat pekaltįas <dėl eilėraščio, nes, ^ar yra. visos 'tautos, kūryba. Tai matosi, iš šio nrieškarinio eilėraščio

j.. rGaspad^pus. —Ha’P- totorius.Gasp^dinė, k,aip ,statinę. u .

BAJORAS
Kai Mickevičiaus bajoru*, 
žinomas. ^udry& g^-v<^ior 
Jani kartot norĄ*. į' ■ Paįvaum amžių; seruj* f į.

rl ' k jįi’šiųnt^siįuĮi; fayo*’ *• Pakariauti, ką liora gaulL Du tuoj grįžo — bobas gavo, O to trečio teko laiflčti.Mat. £ Kauną jis pateko, Kur gražuolis tik gyveno, Vieną, r^dęs ten ant ttoko, Čia (Jiiėagon atgabeno.,.Ir dąbąr,didžiuojas baisiau’ Ka<j,įįs Vienas tokią turit Josįrožybės—rojaus vaisiai. O kitbs — nieko neturi. *} Birutė

RįS¥JM &OENO KOMPOZITORIUS.. 

(Čikagos portretai)

Tat nebus v.’ena iš liūdnų istorijų, kaip n 'lirnr 
mūzų, numylėtinis nepripažintas ir visų apleistas, skur
džiai leido savo didingas dienas, visos žmonijos ir savo 
tautiečių, nedovanotinai gėdai.. 4 Nemažai gražių men- 
diegų, nepasiekę saulės, šutyto, vos pradėję skleistis ir ( 
bujoti... Tamsūs, drėgni rūsiai be laika juos išvedė iš 
gyvųjų tarpo, surijo dvasios turtų brangybes, kurių jų 
tiek žadėta prikrauti.. . Ir mūsų herojaus apysakoj yra 
ir rūsio drėgmė, ir žuvimas. .. Tačiau klausykite šios 
liūdnos pasakos linksmai, nors ir rimtai, kaip reikia klau
syti nežemiškus dalykus bylojančio balso... ' t

Svetingi daktaro Kėrėno namai visuomet buvo> pir^ \ 
mąja stotimi visų iš Lietuvos atvažiuojančių garsenybių. 
Nemažai kas atsimena tas “sodo puotas” (.jeigu vasarą), 
ir tas tirštas puotas viduje (jeigu žiemą), kuriomis buvo. 
sveikinami visi dideli Lietuvos žmonės, ir ypač — meno. 
atstovai (o aukų rinkėjų tarpe, ir tokių neretai būta). Iš- ? 
daktaro-Kerėno puikaus namo rūsio būdavo išvelkami ' 
šviesion aikštėn, kilniųjų mūzų garbei, tam tikriems atsi
tikimams laikomo vyno ir šampano buteliai! Ambrozijos 
ir nektarai, kuriuos gurkšnodavo pavėsiaudami Olimpo 
dievai ir dievuliai, nebuvo didingesnių jausmu ir širdimi 
leidžiami į nemirtingas gerkles, kaip čia, gerbiamo dak- * 

r taro Kerėno rezidencijoje, į gerkles tųjų, kurie- jas pra-- t krypsta nuo tautybės. Ir inžinie- rėkė, bedainuodami koncertuose, bemokydami-amerikie- nus Kristopaitis sako, kad jo čių lietuviškus chorus, pagaliau — besiplėšydami! “už to- pavardė vis vien ne žemaitiška- -įįma tėvyne 'sudurtinė, būtent “kris-to-pait”.j , Reiškia kažkur kris, bet nenu- j ų. •. kris. Su tokia pavarde žemaičiams nėra ko didžiuotis. Kitaip Jei. jie gudresni už ameriečius, vertus, jis- sako, ar galūnė bus paitis ar pitus, žemaitiškumas nenukentės.Taigi, tas daugelio gatunkų inžinierius, sako, kad šiometines bėdas visam žemės komuliui užtraukė Helenos kalnas, spjaudydamas pelenus. Visą žemės j atmosferą, išstūmė iš pusiausvy-

Magaryčios• Esate jau vyresnio amžiaus, jei pamenate, kai Hollywoode vaikai turėjo daugiau, brolių ir sesei ų, negu dabar tėvų.i e Jeigu norite, kad jūsų kaimynai būtu sąžiningi, laikykite safe namų duris užrakintas (Kihiečar patarlė).1 v • 'Pragaras: tikrai yra. Grab kaį savo pragrarą turėjo po Olympo kalnu, kurio viržūnėje ^'sėdėjo ■ pats didysis, dievaitis t*Zėus ir valdė, kitus dievaičius, 'thtytum žemaičių1 dievaitis Per-1 -kūnas. JAV turi savoLpragarą 1—išv. Elenos kaina, iš-kurio veriasi dūmai ir ipejenąi. žmonės, kurie gyvena arčiau prie.ugnia- kalnio, kenč a -117 laipsnių karšr ?tį,’ o-.mes dejuojame; kad prie 100 laipsnių perkarsta*. Juk' tai rikras* malonumas, palyginti su Texas ir Arizona, kur antras mėnuo neatvėsta oras.• Vienas stalius negalėjo už- mi^ti todėl, kad girdėjo rock-and , ~ u: * J . kaltas;. Teve?-roIT muziką 30 mylių atstumo-j4“ _1 je; Parišaukė- policiją, prašyda-L L^Taip,-Maiki. Helenos kalnas mas? kad sustabdytų ‘triukšmą.--“ išspjovė pelenus, dalį Wasingto-' Poliemmkri. niekonegirdėdami, Į no-yąįtijos apkrėtė ir stratos-, nuo zoazio geras;, Del - musų- H1UZU. HUmyletlIUS- SUb- ,-Z™S..P^ ! riuomi galėtum kalno žiotis už-p111^ davė suprasti, kad nebebūtų, didesnio, nuopelno mūsų-kimšti. Į-menui-, kaip daktaro užleidimas kuklios rūsio; patalpos. »— Jis, Maiki, sako špuntą pa-h (per Amerikos karščius!) kompozitoriaus- kūrybai ir gy- < darytų, jei vedu drįstume pnar- j venimui... Svečiai išsiskirstė, daktaras ir kompozitorius 
puvo po kamščio ženklu, ir rūsio sienos išgirdo idfealįs-’ 
tinį daktaro pasiūlymą ir didingai kūrybiniOs pobūdžio' 
persunktą muziko “sutikimą”^ J ’■ ,

“Daktarrr!... Tavo varrrdas bus aukso rrraidėm 
įrrrašytas Lietuvos istorrrijoj. .. Daktarrr!... Tavo pa
stogė visuomet buvo pavėsiu mūzoms, kaip .mano ir kitui.:”

“Nekalbėk, Lietuvos genijau, daug nekalbėk!... Mą- 
‘no namai— tavo.namai!. Tegul laimina.mūzos ir dievai 
mano bakūžę,, kurioj tavo angeliški akordai pins, mūsų 

:tautos garrrbę....”
— žodžiu, ant rytojaus į rūsį buvo perkeltas2 neblo

gas daktaro pianinas, geriausia sofa, dailiausių dvejetas 
kėdžių ir dar šis tas.. .

Aukso rrraidėm rrrašyta mūsų istorija, nutyli,, kaip

— Tėve, ar teisingai europiečiai kaltina Ameriką dėl šaltos vasaros, dėl perdažno lietaus?—. E, Maiki, europiečiai juokus krečia iš' Amerikos, kuri kenčia karsčius ir sausrą. Juk Amerika nekalta, kad ten šalta vasara, kad ten lietaus perdaug... -r • _ 1_ _ A*tegul pasiunčia mum šalto oro ir vandens- kritulių, mes būsim jiems dėkingi. Bet jie to negali- padaryti, kaip mes negalim sustabdyti Helenos- Kalno veikimo; ’'',----Ar tas Helenos kalnas- čia

vardę. šioje šalyje daugalis nu.

i

ros.— Argi nėra galimybių. Tėve, suvaldyti kalną? Tegul ponas

* Atostogos -ir i kelionės ėmuo- kp-gerbti ir mylėti savo namus

Ko lu-lauki, lauki, lauki,

Kleopas Jurgelionis

* t

• '-'Afaripnitisi;

(?1 ? .ČV

Senimas, pamigęs, kad ir jie kadaise buvo jauni, ...... leisią jaunimų

Lyg užma-niusi parodyt, .. .7 ., Kiek tyla griaudent gali.?Ko tu žėri, žėri, žėrišaltu baltu skaistumu,' Lyg U-kėdamts fipjaJdntBė meilumo. ineiriluūtt

Jvm‘šo. Jie-pašaukė'gydytoją.-Šis j paklodė, plūduruoja virš debe- ’a^urėio stalių,’ringi nesusigau- { su ir. trųgdo saulės, spinduliams dė. Tada stalius paprašė pridė-į šildyti Europą o;tie spinduliai;, ti ąūsį priėjo'-ausies. Kai. gydy-| negavę nutūpti kur reikia, atei- tdjas pridėjo savo ausį prie sta- vlrw.š» ausies, išgirdo rock-and- rdlli;* triukšmą:: PašiYbdė; t*kad stalius turėjo metalinę dantų proteze, kuri, suėmė radijo, ban- į <yąs. Viskam būtu, gerai buvę; bet j ta: radijo stotis davė 1 ik modernią/nr’zikrr kuries striius nega- | lė<o pakęsti.•- Saugokis ugnies ir vandens, j bęr neužmiršk ir perkūnijos, ku- t ri<neša, ū^rį ir vandenį/j Bairiv’i 90 ir: gimtadienį. ;topifus?Sulauksi}'fanaberijos,' o gaT dėlto, p amerikiečiai raidę “r’, ištaria :“ai

| negavę nutūpti kur reikia, ateina; virš Amerikos .jr mum šonus kaitina. •• ’ Tri-Iš kur-,..Tėve,-tokią teoriją ištraukei?— O, Maiki, man pasakojo ponas Craistopitus,; . — Kas- jis toks, Tėve?—; Jis. Maiki. žemaitis iš Kretingos, daugelio/ gatunkų inžinierius, Pranas Kristopaitis-i — Tai kodėl jis vadinasi Crais

včse pardaod ;vo kvorlą piene stiklinėje’bonkoje.- Dažniausiai spiriama į. auto malą, pardayinėjhnri salius gč r.ihas ir ki’as gėrybes. Sekan- šiuese vtihjnniUv. e žaidinluost turėtų įvesti spyrimą. ,~ Į gerą nuovoką įeina žino jimas,. .Jčadą kokį anekdotą: rsi. kia.sakytu- ....-■ .~ ;¥rą..gulyojanėiųv kad įstąty ;- Jūs esate- jau vyresnio am-1 mai ir įsakymai y.a išleis'.i ne žiaus; jei atmenate,.'kai krautu- ’ jiems, bet kitiems.'

AUKSINI S MINTYS* Tikrai Žemė via apvali: ji turi- ne tik sLu. ės ir Pieių po* Lūs, be v ir R y ų L \ aka ų p J —* Besibaigiant olimpiniamsžaidimams Maskvoje, vakarieti.ai daugiau pasipiktino olimpiados, teisėjų suktumu, negu Sovietų Sąjungos invazija^ į- Afganistaną ir tęn vykdomų tautos genocidą;. .

R-įr c‘ronėrtė pažiūrėjusi;del^a pasakė: J’eriatvės- Kažin; ar sulauksiu? Įė- Jz'ynemio maryčiu pilstytojo vyresnis p^dė'ė as tvirtinę, kad degtinė" st kleli y~a gerai išgerti žiemą nuo sale o. o vasara nue? karščio. Taigi išgerkime,ir padainuokime:Kojos ba’os. ilsus kasos,Mūs gražių mergeliu,Ir berneliai viri prašo, Jų'bal ų rankeLu...
■ rit v . D an Pilotas

” ir besikryžiavodami dėl visokiausių tautos

Ir at vykusis kompozitorius buvo iškilmingai-aplais
tytas daktaro namų “dangiškomis malonėmis-^, ir-jos pa
liko kūrėjuje neapsakomo džiaugsmo. Tai buvo vasaros 
karščių metas, ir mūsų meno piligrimo gerbimo puota 
daktaro namuose-ėjo per pusę — sode ir atnaujintame 
rūsyje (ir ypač šiajam tos garbės teko.. .). Ten stovėjo 
ledais apkamšyta “bačkutė”, iš ten iškilo j.viršų, pas vi
rus svečius,, šnypščiąs šampanas, tas dieviškas- gėrimas 
žemėje, kurio nebus ragavę ir olimpięąįai.^... Nežinia, ar 
■mūsų kompozitorius taip pamilo kilm^lvetingą- (Metu- • 
višką!) Kerėno sielą, ar... įsižiūrėjo į- uždarytą rūsio - • 
kambarėlį; iš kur kilo visos gerybės (nuo žodžio gerti ir 
nuo žodžio geras), bet — mūsų mūzų, numylėtinis- sub-

tėti ir Helenos žiotis užkimštu-G ‘me. Bet tUį Maiki, atsisakei, o aš vienas-bijau.— Yra kitas patarimas, Tėve: rasti patyrusį kaminakrėtį, kad ■uns išvalytų ten susigulėjusius pelenus. Tada ir kalnas butų ramesnis.— Idėja gera, Maiki, bet aš žiL nau, kad nei vienas kaminakrė- ‘tis neis.— Dar* štai koks patarimas, Tėve- Paieškokiau drąsų — gra-— Nežinau, Maiki. Gal būt dėl' žų jaunikaitį, kad jis prisigerin- kad tų P™6 Helenos ir ją numaldytų.— Ale, Maiki, tu pats ne iš tarytum kas’ širdį virbalu kanapių... Seniau mokėjai prie ■ ____ _: bakstelėjo. Jie ir Kristų vadina mergelių prisigerinti, tai paban- -į-tai reagavo daktaro žmona, bet daktaro Kerėno “baku-Craist. Taigi ir šis- žemaitis, po- dyk dabar.tikt, amerikonams; suamerkoni-. galėjau prisimeilinti,bet ne Pr.e! S7kambetl pianinas, pnesakimų durų, skambutp nepaleis- no savo puikią žemaitišką pa- Helenos, ne prie kalno No Sir! davo spaudę vizitorių (taigi; kad vizitorių)-pirštai; p. men-• - 
.ką. kūrėjo apgyventą rūsį nuolat dengė palaimingos puokš
tės — nuo bukietų ir atskirų gėlių šakų ir šakenų oKurdo 
ola pavirto į pasakų karalaitės bust nę.... Kai kurios, vi- 
zitorės, kurios ypač mėgo meną, gėles nešė- ir vežė- glė
biais, du kartus per dieną.... Tuomet uvuiiuodavo. ■ gilūs, 
jausmingi akordai ir menoipucta užsitęsdavo,, uzs^ęsdk- 
vo. .. na, kas gi kūrėjams kuomet nors-'yr? Wko, nie
kingas nustatinėję valandas!?’.... Ypač — ka: pas garsų 
maestro ėmė virsti nė kiek negarsesnės meno būtybės, 
tobulinti ir taip jau nebežmoniškus savo pas-iekimuA... 
Nuo balso lekcijų dažnai net pakildavo dak an enės.Kcrė- 
.nienės balsas santykiuose su. savo- išrinktuoju viršuje;.bet- 
apačioje vis netrukdomai ėjo; nuolatinė grri'i > ir ggožnį 
simfonija, nuolat.nis atnašavimas- merui, t; m gar ilga
jam menui... Neveltui,.daktarui patiko- “Menas g -lygąs/. 
ir stebuklingas!...” giesmė, ners; jb žmr.iiikė f yra 
pasiskundusi:

“Nežinau, kodėl reikia ap-’e meną taip lrilriairr"iti:,. 
Iš tos giesmėj kai ją pagauna koks mū Zkiš r ra^ Flo
ras nuo steidžiaus, atrodo, kad tas menas jau toks bjauriai 
galingas, toks slibinas^ toks baisūnas, kad mane nęt 
šiurpas...” x ‘ / v *

“Ką tu... ką tu... šitaip apie meną!.. bu . dak
taro atsakymas: “Menas- ir galingas: kūryba,..v _ liąiba, 
amžinybės žodžiai, platybės ir gilybės...

O “gilybėj” ėjo ir ėjo ta kūryba ir amžinybė ru pla
tybe. ... Maestro- taip išgarsėji),, kad’ jgm ruė.iui..ūs- tumi

(Bus daugiau) - A >

žę” tikrai baisi dievų palaima apsėdo !: Dieną ir- naktį ėmė
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j. GIRDŽICNAS

NEDALIOS NUOTRUPOS
(Tęsinys)

*

Vilnius dar iš šian dien akiai yra patrauklus

Nepratus prie tokio darbo, o be. to, neturėjau šiltesnių drabužių ir avalynės, vėjas supūtė ir mane suparalyžavo. Vokiečių daktaras atleido tris dienas nuo' darbo. Aš nedirbau ir gulėjau lovoje. Nueidavau į virtuvę, kuri buvo kambario apačioje, pavalgyti.:: Antros dienos pavakare, atė-jo pieninės vedėjas ir priekais-, tavo/khd aš nedirbu, o einu valgyti. Jeigu nedirbu, tai negaliu ir valgyti, kalbėjo jis. Frontas buvo jau visai čia pat, daug naktų negalėjau miegoti, nes patrankų, dundėjimas drebino Žemę ir pastato mūrinę sieną. Pastarosiomis- naktimis, be patrankų, dar triukšmą kėlė kulkosvaidžių tratėjimas ir automa tų poškėjimas. Aš visokių priežasčių ieškojau iš tos pieninės pasprukti. Po pieninės vedėjo priekaištų man buvo gera proga išvykti. Man pasidarė taip,gera, kad-nebegirdėjau ką jis daugiau sakė. Nenorėjau parodyti, kad jis- padarė man labai gerą patar- ųąvimą;, apsimečiau susirūpinęs ir pasveikęs pažadėjau atidirbti; Jis pasakė, kad aš turiu eiti dirbti, arba išvažiuoti.? L ■ ’ - , . . i Jam įsejus is mano kambario, šokau iš. lovos, ir viską susidės- čiati-į lagaminą, liko tik smulkmenos. Kitą rytą pusryčių valgyti nebeėjau, bet išėjau pas daktarą.' Daktaras su ranka per marškinių rankovę brūkštelėjo, neFefkČjp nusivilkti marškinių ir gąšakę;; kad , jau galiu dirbti. Grodamas iš daktaro užėjau į ręgįštriacijos; įstaigą ir paprašiau, kad Mane išregistruotų, nes aš

kiau, kad vakar jis man uždraudė, kol sergu, eiti valgyti. Ji. išsigynė taip sakęs, o teigė, kad aš jo nesupratau ir jau švelniu tonu liepė eiti į virtuvę, nes žmona viską paruošusį laukia.! Jam išėjus, aš nulipau laiptais žemyn ir įėjau į virtuvę. Virtu-; vėj radau jo žmona, o 'ant stalo' buvo padėti nesuvalgyti pusryčiai ir pietūs. Pusryčiams duodavo baltintos kavos ir su dešra ar sūriu sumuštinį. Pietūs su- sidėdava iš lėštės sriubos, mėsos' gabaliuko ir’ dviejų bulvių, o - trečią patiekalą padarydavo labai skanų. Vakarienei duodavo Į baltintos kavos, sumuštinį ar košės ir vieną obuolį; tokia mais į to norma buvo pastovi. PagaL [ vojau, kad ir nacis, bet neblogas vokietis, o gal jau juto, kad pas kutinės viešpatavimo dienos.Suvalgęs vokiškus pusryčius' ir pietus, nuėjau į raštinę ir ve-, dėjui pasakiau, kad ryt aš išvažiuoju į Berlyną.. Jis pradėjo nervuotis, bėgioti, šaukti ir man nieko neatsakė, o aš išėjau iš raštinės. Kitą dieną gavęs pasą, nuėjau su juo atsisveikinti. Nors ir labai nervuodamasis ir bėgiodamas, sumokėjo man už dirbtą laiką, parašė ilgiausią, visą lapą popieriaus, raštą, kad“ manęs niekas nesulaikytų, nes esu labai reikalingas ir svarbus pieninei asmuo. Savo žmonai lie pė įdėti dešimčiai dienų maisto ir tiek pat maisto kortelių. Viską- susitvarkęs, pradėjau temti, pasiėmia^avo mamą ir paleng-Į ike;_va nusileidau laiptais. Į, ... -. . - . . ,■ ■ c į tęs, kokį mačiau pries keletą sa-Matė tik jo_žmona, 3 virtuvę reikėjo praeiti. Pasakiau i o bombardavimas toks dažnas, jai labanaktis ir nužinksniavau. J kad nespėji iš slėptuvės išeiti. Ėjęs palengva, paspartinau žingsl Namai inius ir apsidairydamas pašilei- bėgiai suardyti, didžiausios lyg j

keleiv'-Į prikimštoj, tvankioj ir » dūmų pilnoj stoty snausdamas | laukiau aušros. Laimė, anks- J čiau atvykęs, suradau vietą at- ' sisėsti, o buvo tokių, kurie visą naktį stovėjo. Auštant atėjo trau kinys, aš vos šiaip taip įsirangiau : į vagoną, o apie. sėdimą Į jau ir nebegalvojau.VĖL Į BERLYNĄVykau į Berlyną, nes turėjau daug pažįstamų ir norėjau su r jais pasikalbėti ir aptarti susi- į dariusią situaciją. Ten nuvykęs sužinojau, kad Berlyną jau tvar ko kariška valdžia ir be leidimo niekas negali iš miesto išvažiuo-

vietą

dėjo pasipūtęs aukštas rudrriarš- kinis, su plačiu raudonu, aplink rankovę, kaspinu ant kurio matėsi didelė juoda nacių svastika.Iš tolo pasveikinau jį ir pasakiau jam reikalą. Jis paminėjo, kad jau čia nebeišduodapii išvykimui leidimai įr nurodė-kur, tariamai, tokius leidimus išduoda. Tą stovyklą aš žinojau, nes tenai man pasą išdavė.Buvo 1944 metų lapkričio 25 diena. Iš šoferių mokyklefs, kurioje buvau, surikiavę mus nuvedė į tą stovyklą. Stovyklos kieme buvo daug pastatų, o ap link stovyklą buvo aukšta tvora aptverta. Mus įvedė į vieną pastatą, kuriame buvo policijos būstinė. Ilgame kambary, lyg

ji š j:

Detroito naujienos
PABALTIEČIŲ ATSTOVAI LANKĖSI PAS SENATORIŲ LEVINPabaltiečiij Kcnnitecq ąb^of vavo iš lietuvių Dk S”. Miškil1 nienė, latvių — S. Rudzvtis ir estų — R. Trala. DęlegAMja turėjo pasikalbėjimą su US senatorium Carl Levin jo įstaigoje liepos 15 dieną. Pasikalbėjime buvo paliestj RadioFree Euęope, Radio Liberty išlaikymo ir žmogaus teisių laužymo

,nes dauguma^ turi ^avo- kieme maudynes. Man > atrodo, kad nei vięąa, nei kita priežastis dera -pateisinama. Didžiausia priežastis, tai, kad dauguma iškeliavo amžinybėn,. kiti paseno ir tėti nenori važiuoti.Dabar pažvelkime j parengi mų kalendorių, kuri veda LB. Kalendorių skelbia per savai-
C f H

pardėjo sekančią dieną atiduoti pasą. Pietų irgi nenuėjau val-syPo'ipiętų' atėjo pieninės vedė- ją.y įr,; ėmė man- priekaištauti, kad aš neinu valgyti. Jam atsa-

klausimas, kuris reikėtų iškel-Įtę tris.kartus, prašo registruoti Madrido konferencijoje. Senatorius pažadėjo ginti Pabaltijo kraštų reikalus.
Dariaus ir Girėno prisimi 

nimasDariaus - Girėno Klubo valdyba liepos 20 dieną kukliai paminėjo lakūnus — Darių ir Girėną ir jų tragišką 4” metų mirties sukaktį. Minėjimas pra sidėjo pamaldomis šv.'Antano parapijos banyčioje. Mišias atlaikė už lakūnų vėles tos parapijos klebonas kun. Alfonsas Babonas ir pasakė pritaikintą tai dienai pamokslą. Po Mišių j Vų šaulį, švyturio Jūrų šaulių sugiedotas Lietuvos himnas.* kp. vicėpirm. Bronių Mali’uk-e- Vėliau Dariaus - Girėno klube vyko vaišės. , ,
Dariaus - Girėno ir Lietuviu 
namų organizacijos išvgka.Išvyka įvyko liepos mėn; 27 dieną Onos ir Česio šadei- kų sodyboje. Publikos atsilankė netoli šimto. Draugijos moterys atsilankiusius pavaišino balandėliais. ; ’ ' .Kaip įprasta, išvykoje buvo ir gausus dovanų * stalas, bėjo, buvo ir laimingųjų.rApie juos kitą kartą.: ..r tAbį valdybas reikia pagirti, kad imasi iniciatyvos, žūt' būt rnąms išlaikyti reikio ruošti vis daugiau ir daugiau parengimų. Ankstyvesnieji- parengimų organizatoriai-jau paseno ir pavargo. Sėkmės jaunimui. -: . : . \ . į. *' .“

~ -1 T1-■ ■ /■-
• Dainavos metinės /Dainavos Jaunimo stovyklos metinės įvyko liepos 27 die, na. 1 Oraš pasitaikė ūkanotas su mažu lietumi. Publikos atsilankė kiek mažiau, kaip, kitais inetąis.. kūme gipriežastis,kad. kasi'inėfii vjs.. mąžėjąD ^Vieni. sako,; kad pabrango^ .gazolinas, gi kiti,- kad geras gyvenimas,*

tis, bet pati L. Bendruomenės valdyba tos registracijos - visai nesilaiko. Prisimenu,; prieš de- - šimt metų Dainavoje suvažiavę bičiuliai siūlydavo neiti į kitų parengimus, tai tuo priversime juos eiti "į L. Bendruos menę. Štai dėl ko į “Dainavą” • lankytojų sumažėjo.
Bronius Valiukėnas atšventė 

60-lį g mtadienįPraeitą šeštadienį, liepos 26 dieną, šaulių stovykloje “Pilėnai” a.tsilankė gražus, būrys , šaulių ir svečių pagerbti akly-
Vilniaus kraštą. Normaliai gal tų vagonų ir užtekdavo, bėp švenčių metu jautėsi trūkumas-Kūčių pavakare, su . broliu, šventes praleisti vykome į tėviškę. Temstant atėjo traukinys, o Kauno geležinkelio stotis prisigrūdusi keleivių. Išėjome į peroną, laimingieji sulipo į vagonus ir juos pripildė, o perone dar liko daug norinčiųjų važiuoti; Vieni kitus pradėjo pro vagonų langus, traukti į vidų. Traukinio palydovai nustebę stovi ir žiūri, kaip vienas po kito pro langą, draugą ar draugę, traukia j vidų. Taip pro langus traukiant pripildė vagonus stovinčių, bet apsčiai dar liko ir ant vagonų -laiptelių. Konduktorius ’ nuo laiptelių sustūmę į vagonus ir, kad neiškristų, va-

•Bea-
ic 7 x Dusime. ilgamenes pro] valčių. Frontas netoli Berlyno, koridory; buvo ilgas barjeras. 

1 f zx Vaza -»-*■» 1a «a v»x-J >axti wa «a o 4-ta Ir z. /4 a Anne1 ! i •- -* -* „ _Ito/įo '/įtakas ■ šonu duris užrakjno. AtraktaJ x .... davo stotyse. Taip važiavau] ,mus ,v- y. •d. J ’ ■Antroj pusėj barjero buvo poli-sugriauti,^ geiežinkelių prie 0 prie kiekvienostaliuko sėdėjo policnirikas. Aš dav.o tik stotyse. Taip važiavau, ant-vienos/'kojos ' atsistojęs, odau asfaltuotu keliu. Į geležin- stirtos griuvėsių krūvos tūnojo I patekau prie senyvo policnmko. antr% parietęs, nes nebuvo joskelio stotį buvo 7-8 kilometrai.. Apie 11 vai. atvykau į stotį su- užskėtusios pusė gatvės. Gaisrai su liepsnų ir dūmų liežuviais, Į

ną. Susėdus svečiams prie' vaišių, paruoštų stąlų ir vaišėms įpusėjus, 'trumpą žodį tarė it ' pasveikino sukaktuvininką i (kuopos pirm. Alfas Šukys, palinkėdamas. sukaktuvininkui dar daug gražių saulėtų die- ' • nų.: Kalboje apibūdino sukaki tuyininko nueitą šelįą ir jo. ak tyvų prisidėjimą prie stovyklos statybos- darbais ir aukomis -. , •.>.'!< !B. Valiukėnas priklauso ir kitoms lietuvių organizaci- johis,, būtent, t y. Organiza- zacijų Ceitrui, Lietuvių ■ namams, Dariaus , -' Girėno klubui, Ralfo -76 skJ, Radijo klubui ir kitoms, jos paremdamas aukomis. Publika sukaktuvininkui gausiai paplojo. Reikia pastebėti, kad B; Valiukėnas remia ir spaudą. Jis■ :yra šfo ..dienraščio “Naujienų”, ilgame tig skaitytojas.-. - .... ■ .1 f J ' .’Toliau kalbėjo ir sukaktuvininką pašveiknp- stovyklos administratorius. Stepas Langys Puotos dalyviai sukaktuvininkui . griausmingai Šugiedoj o IL giausių .pietų: Po visų, reremę,- nįjjj yĮ4.-jdąlyyraįu-įinksmįųoši ir, džiaųgėši stdvyklos ąplirik'a.
- ■ : S-ukatiskas

kur pastatyti. Ne aš vienas taip važiavau, buvo ir daugiau tikį Padėjau jam lietuvišką pasą, o jis išrašė iš jo kas reikalinga ir sąmoningai ar nesąmoningai, ma no lietuvišką pasą, padėjo ant v. . barjero prieš manei Aš apsidai- >r .^taorfera;riau ar nemato'kiti polieninkai be ‘°- buvo savas kraštas. Is tos ir uždėjau rank, ant paso.' No- j visas vagonas turejo-rėjau jopaklaitsti ar galiu jį pa-j »• ««*>•• ?a‘ Rad-silmti, bet pagalvojau, jeigu pa- L'fIakw- >?*. * ‘WutLn>;-dėjo tai nereikia nei'ktausti ta 1l .o, dabar vaiįsidėjau pas, įkišenę-Taip ant- | ap>e..tol,mesnę savo kehonę-Vo-įjįNąktį. tįįąįikinysĮsistojo Leip- Jis ilgok-ai stovėjo, bet iš vagono . bauginaus . išlipti,, nes maža galimybė buvo vėl patekti į - jį; Atrodo, Leipzige turėjau persėsti Į- kitą" traukinį, kuris ėjo.-j Nuenibergą,Jjęt per spūstį nęgalėjaūriš; vagono' išlipti,, p vagone neBuyb''']cd’rpasil<rausti, taip ir likau tame pačiame traukiny. Traukinys pašuko'per Halle rir atsidūriau netoli Braunsh- weigeno. Stoty -. sužinojau, kad aš važiuoju, į priėšifigą; pusę- ‘\ 12- : > i iAtvykau naktį, o po tokios ilgos kelionės gavau kavos ir, rytą sulaukęs, traukinio,' išvykau pietų kryptimi.Traukinys ėjo. per Gothą,; Er- .'J furtą,;Weimerą, Jeną ir po kelių dienų kelionės pasiekiau Plauen. ; Weimere traukinys stovėjo keletą valandų;, neš. geležinkelio ‘bėgiai buvo bombų.suardyti, o sirenos su mažomis pertrauko- ' miš skelbė oro . {Javojų. Buvo pats vidurdienis, o kol sutaisė bėgįus aš, išlipęs iš'vagono, ap- žiūtėjau ‘ctidiri^ą.š bęenzinį,- vokiečių rašytojo' 'Goethės pamifik lą, kuris buvo netoli stoties. Miestas buvo apgriautas ir geležinkelio stotis gerokai apdau- ; žyta, bet paminklas nebuvo paliestas. (Bus’ daugiau)

la viena koja grindis siekiančių.Tada' buvo kiti laikai, kitašilęs ir geroaki pavargęs. Stoty’ dieną ir naktį, vertėsi, grūmojo buvo pilna laukiančiųjų, o trau- Berlyno pastatams ir skėtė spar- kinys išeis tik rytą. Visą naktį nūs juos praryti. Neradau ir to1 garsaus 14 aukštu Alekseridro j viešbučio, kuriame prieš keletą i savaičių gyvenau.Išvykimui iš Berlyno draugas Kazimieras nurodė vieną kavinę, kurioje rudmarškiniai išduoda leidimus. Traukinėliu nuvykęs, pamačiau kaip netoli tos kavinės dega pusė kvartalo namų ir niekas jų negesina. Išėjęs į aikštę suradau ir kavinę. Iš lauko ir viduje buvo raudonomis marškomis ir vėliavomis, su nacių svastikomis, išpuošta. Pagal kavinės sieną, virš langų iki stogo, buvo raud. marškomis apgaubta. Nuo stogo apačios, viena prie kitos plevėsavo ilgos raudonos vėliavos su juodomis svastikomis.Įėjau į vidų- Akys raibo nuo raudonumo, net nejauku pasidarė. Pmudonos grindys, raudonos sienos, palubėj prikabin|a raudonų vėliavų, o už raudono didelio stalo, raudonoj kėdėj, sė- ’

A PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMSIM
UUŽinEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIŪN- 
jgg®; ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
įįSuyisi lietuviai kviečiami atkreipti j Nau jienas 
savo .asmenišką, dėmesį, gerai'su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,at

ŪŽ10 DOLERIŲ. /
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati 

nimo vajaus talką I

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

1739 S. HAUSTED ST 
CHICAGO, IL 60608

1

• U 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 ____ L dol.
Pavardė ir vardas _____________________
Adresaa ------------------------------------- ;-------

Spomoriaus pavardė, vardas ir vietovė

kuris

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

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

>] s

rą sykį išsaugojau Lietuvoj išij duotą-pasą.Vargais negalais iš Berlyno išvykau, berods, ^ankstyvą _ kovo mėnesio pirmos rytą. Prie - vagonų ir vagone buvo didelė žmonių spūstis ir susigrūdimą^. Įsispraudęs tarp jų, jslirikaurjį vagoną ir taip, kaip gandras ant;vienos kojos -likau stovėti, nes į antros nebuvo kur padėti. Viena koja atsistojęs, o antrą parietęs ir ant kitų pečių pasikabinęs važiavau. Kai toji pavargdavo, tai šiaip taip pakeisdavau antrąja koja, bet džiaugiaus pasprukęs iš pragaro.Panašią kelionę turėjau 1939 metais. Atgavus Vilnių, dalis keleivinių vagonų buvo pasiųsta į
JA Y DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, ID.

• RŪPESTINGAI ISPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SALr 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

I ; ■ *

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

TeL 476-2206
~ti""'‘ ““""“rirri^rrTT*

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinko ji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtakos (J krašto politiką. 102 psL Kaina 11.50.

Knygos bus išsiųstos, jei |1JO Čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

173> Se. HalatM SU CMeare,

Don't give them 
the chano*.. uie

A Sergeants
thepf'et

*=• ? LITERATŪRĄ',-- lietuvių literatūros, - meno/ ir mokslo 
195.4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomėt.nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctaiko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

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

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

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga tori 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

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. HalstedJSt, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

3’-i* Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, August 6, 1980 '
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nius Helsinkio akto principus. Iki šio meto Sovietai ne
silaikė susitarimų su Kinija, Indija, Iranu, Afganista
nu, Turkija, Graikija, Jugoslavija, Voiketija, Italija, 
pagaliau ir Lietuva. Jeigu Sovietais būtų galima pasi
tikėti, tai Madrido konferencija būtų Šiandien, bet da-
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Nereikia nusiminti
/

Iš Washingtono atėjusios žinios sukėlė paniką kai 
kurių lietuvių tarpe. ALTos pranešimas taip pat visų 
lietuvių neapramino. Pranešimo pabaigoje įrašytas sa
kinys be platesnio paaiškinimo padėjo rūpisčiams kilti. 
Naujienos užverstos klausimais, kaip čia galėjo taip nu
krypti visi reikalai. ' ,

Galimas daiktas, kad tos panikos kėlimas yra or
ganizuotas. Paniką gali organizuotai sėti tie patys, 
kurie visą tą Washingtono kampaniją organizavo. Te
lefonais ir pakalbiais jie sukelia daugiau rūpesčių, ne
gu iš tikrųjų yra. . , . ;

Reikia turėti'galvoje,'1 kad gyvename prezidento 
rinkimų paskutinius mėnesius. Respublikonai anksčiau 
baigė kandidatų rinkimus, o demokratai artėja prie pa
čių sprendžiamų momentų. Vieni nori nominuoti pre
zidentą Carterį dar vienam terminui, o kiti nori kan
didatu paskirti išdykusį multi milionierių.

Prezidentas Carteris yra išvaręs savo gi '.rtuoklį 
brolį iš Baltųjų Rūmų, bet jis apsisuka ir vėl prie prezi
dento prikimba. Jis susiuostė su Libijos fanatiškiausiu 
diktatorium ir tikėjosi iš jo gauti pinigų. Jis prižadėjo 
duoti ginklų, sprogstamos medžiagos ir kitokių Ameri- 
kje gamintų modernių mašinų, bet jis tų gaminių Libi
jai parduoti negali. Kaip valstybės gynėjas, taip ir tei
smo organai jau praeitais metais pradėjo klausinėti 
Billy Carterį, bet visas reikalas buvo vilkinamas prieš 
pačią demokratų konvenciją, kad būtų galima išmesti 
prez. Carterį į kandidatų eilės. Jie galėjo prezidento 
brolio elgesio klausimą kelti daug anksčiau, bet jie to 
nedarė. Jie parinko laikotarpį prieš pačią konvenciją, 
kad galėtų paveikti susirinkusius elektorius.

stybės departamento delegaciją, bet jis parinko lietu
vį, kuris mažiausiai Lietuvos teisėms ginti pasiruošęs. 
Jis gali vieno kito demokrato balsą gauti, bet aplinkui 
besisukinėjančių respublikonų jis nepatrauks Praeis 

rinkimai — ir visi tie įpareigojimai pasibaigs.
Reikia turėti galvoje, kad visuomeninis darbas sti

prinamas tik dėka šimtmeuiais veikiančių organizacijų. 
Daug darbo ir energijos j visuomenini darbą jdeda visa 
eilė stiprių ir pasiryžusių vyrų.

Hitleris nušlavė visas Vokietijos politines parti
jas, bet jis ir pačią Vokietiją sugriovė. Jis ruošė pla- 
nuss 1,000 metų Reichui, o pats Berlyno požemyje pilę 
nuodų prarijo. Dingus Hitleriui, Vokietijos atstatymo 
darbo turėjo imtis tos pačios politinės partijos, kurios 
dešimtmečiais rūpinosi Vokietijos gerbūviu.

Tas pats bus ir su Lietuvos išlaisvinimo darbu. Jj 
atliks Lietuvos politinės partijos, o ne keliaujantieji

V V * **■:

galvas iškėlę kazlėkai. Jie slidūs, greitai prasikala, bet 
greitai ir sukirmija.

VLIKas juos suorganizavo kultūriniam darbui 
dirbti. Jie prižadėjo klausyti VLIKo, o dabar jie nori jį 
palaidoti anksčiau, negu gydytojai mirties liudijimą 
parašys.

Ne jie VLIKą pagimdė, ne jiems VLIKą numa
rinti. Jų propagandistai gali kelti paniką ir rūpestį, 
bet VLIKo nariai tęs savo darbą. VLIKo pirmininkas,' 
o gal ir kitas VLIKo vadovybės narys, reik tikėti, bus 
Madride Lietuvos reikalus svarstant.

Amerikos prezidentas gali delegatus į Madrido 
konferenciją nusiųsti, bet jis negali pasakyti VLIKui, 
ką jis turi, siųsti į Madridą ar kitas valstybes. Valsty
bės departamentas 'VLIKą pripažino ,su juo skaitosi, su 
VLIKo atstovais tariasi. VLIKas turi savo centrą Wa
shingtone.

Lietuviai girdėjo, kad A. Gečys, Washingtone su
organizavo kažkokią Visuomeninių reikalų komisiją, 
bet tai nereiškia, kad ta komisija pakeis VLIKą. Gečio 
komisija yra kelių apdairių frontininkų darbas, bet tai 
nereiškia, kad jie vienu plunksnos lazdelės pasukinėji- 
mu iš skrybėlės ištrauks kralikutį. VLIKas savo parei
gas eina nuo 1940 metų. Jis jas ir toliau eis. Tegu VLI- 
ką sudarančios politinės partijos yra negausios, bet 
kiekvienas VLIKą sudarančios partijos narys atstoja 
šimtą tuščių propagandistų. ■'

VLIKas yra atlikęs didelį darbą. Jis tą darbą tęs 
toliau. Manyti, kad kelių žmonių ar vienos politinės 
grupės sudarytas komitetas galės ’ atlikti VLIKo dirbtą 
darbą — tai vaikystė. VLIKas stengiasi dirbti su viso
mis politinėmis lietuvių grupėmis, išskyrus komunistus 
arba komunistų bendradarbius.

Negalima VLIKo niekinti, su juo nesiskaityti ir

A. SVILONIS

Chemikas iš Bostono reikalauja plėsti 
ir gilinti bendravimą su kraštu

į “tarybų” Lietuvą, kurias jis. “Gimtasis Kraštas”, okupanto 
įsteigtas “Tėviškės” draugijos 
oficiozas, liepos mėn. 3 dienos 
laidoje paskelbė bostoniečio lie
tuvio, cheinikd Donato Šato nuo
monę, kad reikia plėsti ir gilinti 
bendravimą su kraštu. Iš jo pa
sikalbėjimo su korespondentu, 
atrodo, kad jis save laiko moks
lo veikėju ir jis, kaip toks, orga
nizuoja tautiečių mokslininkų 
išvykas į “tarybų” Lietuvą.

šį kartą jis tokių surinko ir 
ten nugabeno net 25. Bet iš pa
vardžių neatrodė, kad. jie būtų 
šviesios mokslo “žvaigždės”. 
Sakysim, kaip tokie V. Tamošai
tis, V. Sinkus, R. Keliotis, M. 
Mickuvienė, D.Aatas, S. Šatienė, 
V. Gureckienė, V. Kučas, E. Ku
likauskas, A. Paliulis, V. R. Pau- 
peras, V. Vėbraitė, Dž. Gustas, A. 
Matulionis, K. Almenas. Neteko 
skaityti šių mokslininkų straips
nių, nei matyti jų mokslo vei
kalų.

Taip pat ir pats chemikas nėra 
girdėta mokslo garsenybė. Jis 
daugiau pagarsėjęs kelionėmis į 
pavergtą Lietuvą, nes ten jau 
penktą karią keliauja. Be to, pa-

vykdo, kaip reporteris Juozas 
Kučkailis rašo, “Tėviškės” drau
gijos kvietimu. Juk šiai okupan
to įsteigtai draugijai svarbu pa
laikyti ryšį su bendradarbiauto- 
jais, kurie yra politiniai pasime
tę, bet kuriuos okupanto samdi
niai pridengia labai nekalta 
mokslininkų ar technikų prie
danga. Tokiems “generolas” P. 
Petronis net kelionės išlaidas 
apmoka. Tokių pavyzdžių *furi- 
nie, nes ši “Rodinos” draugija 
veltui veža į “tarybų” Lietuvą 
ir Vasario 16-osios gimnazijos 
mokinius. O pastaruoju laiku 
į olimpinius žaidimus okupantas 
suvežė Maskvon Afrikos juodu
kus. Tokia ekskursija, kurią su
organizuoja chemikas Šatas, yra 
naudinga okupantui. Mat, išgar
sina aukštai iškilusį niokslė lygį: 
ne tik Rusijoje, bet ir okupuo
toje Lietuvoje. Štai chemiko žo
džiai: “Tarptautiniu mastu tech
niniais mokslais jūs esate dau
giau pažengę”. Dėl to iš Ameri
kos lietuviai technikai, chemi-
kai vyksta mokslinių žinių ten 
‘‘pagilinti”. Bet gi, mes žinome, 
kad tikra šio žodžio prasme
mokslininkai vyksta ne Maskvongarsėjęs kaip “Tėviškės” drau

gijos bendrautojas ir organizato-! ar okupuoto'n Lietuvon, o j lais- 
rius tokių “mokslininkų” išvykų vus kraštus, kur mokslininkai,

Prezidentui Carteriui nėra jokio pavojaus, bet nuo bandyti jam įsakinėti. VLIKas yra savarankus, jis pats 
latos kartojamos neigiamos žinios gali ir ramų žmogų svarsto ir sprendžia visus klausimus. Negalima niekin-
iš lygsvaros išvesti. Prezidentas Sovietus geriau pažį- ti VLIKo pirminink ar kitų pareigūnų.
sta, negu kuris kitas kandidatas. Bet -didžioji spauda, 
agitatoriai ir radijas bando sveikam žmogui ligą Įkal
bėti. Prezidentas žino, kad Kremliaus valdovai sulau
žė visus susitarimus, jie jau spėjo sulaužyti ir paskuti-

Iš viso, žmonių niekinimas, kaip tai padarė vienas 
šimis dienomis iškilęs ar įsivaizduojąs iškilęs, kuris per 
radiją niekino tiek pat, o gal ir daugiau patyrusį lietu
vį, nepateisinamas.

Kai nusišlifuos ambicijos, lietuviams bus lengviau 
rasti bendrą kalbą. Prie to jie žingsnuoja. Bet kelias 
dar tolimas. Turime išmokti smūgius kirsti priešui. 
VLIKas kerta juos priešui, tuo tarpu kiti kerta juos 
VLIKui. Šitas klausimas bus aptartas ir paša
lintas.

kultūrininkai yra laisvi, o jhe 
ten, kur nėra laisvės žodžiui ir 
minčiai. •. • .. ■ - . -

Chemiko Donato Šato “Tėviš^ j 
kės” draugijos' reporteriui pa-’ 
reikšta nuomonė, kad reikia 
plėsti ir gilinti bendravimą su 
kraštu, tai pataikūno žodžiai 
okupantui. Jam, matyt, atrodo, 
kad plėtimas ir gilinimas bend
ravimo su kraštu reiškia kuo 
dažniau pasinaudo'ti “Tėviškės” 
draugijos kvietimu. Bendravi
mas su kraštu reiškia vykti į 
“tarybų” Lietuvą pasiklausyti 
muzikos, dalyvauti Vilniaus te
atro spektakliuose, arba susėsti 
kartu su “generolu” P. Petroniu , 
prie- vieno stalo ir gurkšnoti iš 
stiklinių vodką. Man rodos,, kad 
kiekvienas, sąmoningas lietuvis, 
žinąs okupanto , klastą, kurią jis 
vykdo per' savo samdinius bei 
pasimetėlius, pasakys, kad šis 
chemikas yra visiškai apsimetęs 
ir jis tarnauja okupanto melo ir 
klastos propagandai. Reiktų jo 
paklausti, su kuriuo okupuotos 
Lietuvos mokslininku galima 
bendrauti, - kuris nebūtų seka
mas enkavedisto? Išeivijos lie
tuviai nori bendrauti hę su oku
panto statytiniais, o su pavrgtais 
broliais. Bet ar tai įmanoma? 
Iki šiol lieka tik laiškai su linkė
jimais sveikatos ir menki, bran
giai apmokami siuntinėliai. Toks 
šio chemiko pareiškimas reido, 
kad jis sąmoningai ar e nesąmo
ningai yra įsipainiojęs į okupan
to propagandos tinklą, kaip ne
apdairi- muselė voratinklin.

Juozas Kučkailis, minėto bol
ševikinio šlamšto reporteris, Do
natą Šatą pristato chemiku, bet 
jis savo pasikalbėjime giria ten 
“tarybinę” liaudies muziką.

(Bus daugiau) ' y

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS •

(Tęsinys)

— Nežinau, Irena, bet aš tavo vietoj taip 
nedaryčiau — kiekvienas melas pasilieka melas, 
gali iš to turėti tik nemalonumų.

Irena jai nieko nebeatsako; ji net nebegirdi, 
ką Radasta pasakoja.

* ♦ *

Pasigirsta lengvas pasibeldimas į laukines du
ris ir įeina labai išsipuošusi Ramunė. Ji tik iŠ tolo 
pasisveikina paprastu ‘labas” ir nueina tiesiai 
prie rašomosios mašinėlės.

— Ar pono Bičkovo nėra, — paklausia ji pa
tylėjusi

— Ne, nėra, — trumpai atsako Irena ir 
įkniumba į savo žurnalą.

Ramunė norėjo tuojau išeiti ,bet paskiau pasi
ima knygą, atsisėda prie savo staliuko ir prade
da skaityti.

Prasideda nejauki tyla. Irenai Ramunė nepa
tiko nuo pat pirmojo jų susitikimo — perdaug ji 
buvo jau graži ir tą savo grožį mokėjo kažkaip pa- 
<iemon?truoti, todėl jai atrodė, kad susidraugauti 
su ja neįmar.Tma, Ji galvojo, kad šalia Ramunės 
ne tik ji, bet ir kiekviena kita mergaitė atrodys 
blanki, negraži ir nustos savo žavumo. Dar labiau 
jai nepatiko, kad ji turės gyventi šalia tokios gra

žuolės visą vasarą, todėl nusprendžia nepalaikyti 
jokių santykių su ja.

0 Radasta gėrėjosi tik Ramunės puikiais dra
bužiais ir skoningais papuošalais. “Bepigu to- 

'kioms — nerasi vyro, kuriam ji nepatktų; ište
kėti jai — tik vieni juokai”, pagalvoja ji ir apsi
dairo aplink save.

Bet Ramunė atsistoja, padeda knygą ir ruo
šiasi išeiti. Ir dabar niekas nieko jai nesako.

— Jeigu pareis p. Bičkovas, prašom pasa
kyti, kad palauktų, aš netrukus sugrįšiu, — apsi
suka ir išeina.

Vos tik jai išėjus už durų, Radasta praplium
pa juokais.

— Pasipūtusi, lyg kokia princesė būtų.
— Nepatinka ji ir man, — atsiliepia Irena.
— Žiūrėk, ko gero, gali dar tavo pamote pa

sidaryti. ..
— ■Nemanau. E! pagaliau man tas visiškai 

vistiek, — •abejingai pasako Irena ir atsidūsta. — 
Pasakyk, Radasta, ar tu tiki, kad mano tėvas ga
lėtų taip padaryti?

— Ką padaryti? — nenorėdama tiesiai atsa
kyti, paklausia taip pat Radasta.

— Taip, kaip apie jį laikraštėliuose rašo,— 
paaiškina Irena.

— Aš... nežinau... apskritai, tokie dalykai 
man mažai rūpi.

Irena paima Radastą už rankos.
— Tu esi labai gera, Radasta, tu tiki, bet ne

nori bedidinti mano skausmo...

— Ką tu, Irena, gal žmonės tiktai iš pavydo, 
kad tavo tėvas taip staiga praturtėjo.

Priminus tėvo turtus, Irena dar labiau ima 
jaudintis; ji apžvelgia visą kambarį ir jos žvilgs
nis nejučiomis nukrypsta į nedegamąją tėvo spin
tą. “Taip, iki šiol mums tokių dalykų nereikėjo”. 
Ji prisimena, kad anksčiau jie gyveno gana kuk
liai, tik dėl motinos taupumo ir tvarkingumo jie 
vargo nematė, o dabar atrodo, kad jos tėvas visai 
nebežino pinigų vertės — per dieną vakarą išmeta 
tūkstančius. O iš kur visa tai?

Sugrįžta truputį įsigėręs Bičkovas.
Pamačiusi tėvą, Irena skubiai pasiima ap

siaustą ir ruošiasi kartu su Radasta išeiti.
— Ar tu dar nori kur išeiti? — nepatenkin

tas kreipiasi Bičkovas į Ireną.
— Mes einame pas siuvėją.
— Bet tu ilgai neužtruk — tuojau pradės 

rinktis svečiai.
Irena tylėdama ruošiasi toliau.
— Atrdo, kad tu visai nesidžiaugi, gal tau 

kitas kuris geriau patinka?
— Mes grįšime truputį vėliau, — trumpai at

sako Irena.
— Gerai, dukra, bet tik judu mylitės — aš 

nesipriešinsiu. Atvyks abu tėvai, tu ir jiems pa
tinki. .. Tiesa, o Ramunė ir po pietų nebuvo at
ėjusi dirbti?

— Buvo, apsisuko ir išėjo; sakė netrukus 
grįšianti, — jau pro duris eidama atsako Irena.

— Sugrįžkite abi, tik nesivėluokit 1 — dar rik
teli Bičkovas, prasivėręs duris.

“Atrodo, kad jos galvelėj ima kažkokie vėjai 
švilpti”... sumurma dar pasilikęs vienas.

* * *

Ramunei tą vakarą, po nemalonaus incidento 
pas Bičkovą, sugrįžus iš tarnybos namo, atrodė, 
kad nė vieno doro žmogaus nebėra pasaulyje, to
dėl, niekam nieko nesakiusi, ji ima dėstyti į laga
minus savo drabužius ir kitas smulkmenas. /

“Kas galėjo tikėti, kad jis yra toks niekšas — 
taip gudriai maskuotis tegali tik tos rūšies “pro-. 
fesionalas”, galvojo ji susistačiusi priešais save 
lagaminus ir atsisėdusi ant sofos. ■

Pagaliau ji apžvelgia visą kambarį ir ap
stoja. Kelionei jau viskas paruošta. Beliko tik 
atsisveikinti su šeimininkais, susirasti’ vežiką ir. j 
sudiev, tarnyba... sudiev tyli, raminanti melam-- - 
cholija... sudiev provincijos romantika.;.. sudiev 
ir savotiškoms, naivioms, gal net kvailoms, sva- 
jonems.> r ’

Bet eidama pro duris pas buto šeimininkus, 
su kuriais nors ir gana oficialiai, bet'gerai su- 
gyveno, ima galvoti, kokią gi ji pasakys priežastį,- 
kodėl taip staiga išvažiuoja — nei telegramas, nei> 
kitos jokios žinios ji negavo; pagaliau ji jau yra 
jiems išsipasakojusi, kad nei tėvų, nei artimįgi- 
minių nebeturi. ; 1

(Bus daugiau) y
‘--..f -n ■
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J2. Šitos teismo dienos darbas bus sujungtas su žmonių apš/ie 
tiniu, kaip parodyta Apreiškimo 20:12, kame pasakyta, kad bus 
atvertos “knygos”, ir kad kiekvienas bus nuteistas sulig tuo; kas 
‘‘parašyta knygose". Kai kurie klaidingai manė, kad šitose knygose i 
parašyta visos žmonijos praeities gyvenimas. Tedai buvo pasako- Į 
jama, kad knygų atidarymas teismo dienoje reiškia išnagrinėjimą 
kiekvieno žmogaus gerų darbų ir nusidėjimų, ir k?d sulig taki is 
užrašais bus nutarta, kurie verti, kurie neverti amžinojo gyvir.iuro.

Bet Šventajame Rašte nėra nieko tekies nuomonės patvirlini- 
mui-. Apreiškime pasakyta, kad žmonės bus teisiami sulig tuo, k?s 
parašyta knygose, ir pats Jėzus pasakė, kad tai has Jo ė ucdžiai’:, 
kurie teis žmones tuose laikuose (Jono 12:18). Todėl reikia su
prasti, kad atidarymas šitų simbolinių knygų reisk’a aprcišk_Tn:. 
tiesos, kuri bus naudojama kaip teismo taisyklė. ■*-

Edouard Manet Žuvų natiurmortas” (tapyba)

ANTANAS PLBŠKYS

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

■

■
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Montessori mokykloje
Mokytoja aiškino vaikams apie 

sąžiningumą ir . klausė, kas yra 
įsąiinė. Visi vaikai neižnojo, tik 
guvus Vincukas atsistojo ir pa- 

jsakė:
• — Tai yra toks dalykas, kuris 
priverčia jus pasisakyti moti
nai, kol dar sesutė jai nepasakė.

(Tęsinys)
Po įspūdingos ir įdomios kons. 

Vyt. Čekanausko kalbos, mo
deratorius p. J. Jurkūnas pra
nešė, kad klausimus galės klaus
ti ir sumanymus siūlyti pabai
gus abiem kalbėtojams savo pra
nešimus — paskaitas.

Pakvietus kalbėti VLIKo pirm. 
Dr. Kazį Bobelį, publika jį pa
siuko taip pat ilgu ir entuziastin 
gū plojimu.

VLIKo PIRM. DR. K.
BOBELIO PASKAITA

D”. K. Bobelis savo paskaitų 
ska;‘ė iš rašto. Paskaitos pra- 
džicie jis trumpai peržvelgė da
bartinės JAV politikos eigą. Ma
no Dr. K. Bobelis
kaip VLIKo pirm., šią. apžvalgą 
būtų turėjęs padaryti kiek ga
lint d’nlomatiškiau, kaip lietu
viai sako, kad būtų, ir avis svei
ka ir vilkas sotus, bei jis kaip 
kirviu kirto. Pasakė visišką tie
są, bet vis dėlto, jis yra VLIKo 
pirmininkas ir turėtų ieškoti. 
Lietuvos laisvinimui daugiau 
draugų, ir neaiškius neatstumti.

Jis savo paskaitą skaitė iš raš
to. tai jos čia neperduosiu. Ją 
palieku jo paties nuožiūrai. Gal

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

Pan-Sans
' Buttermilk, regular or Cooked bulk sausage

complete pancake and Jiffy Peach Sauce
waffle mix

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

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

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

waffle syrup:
Currant or other tart jelly and cooked bulk sausage 
Blueberry pancakes with softened cream cheese 
Scrambled eggs and minced cooked bacon, chopped hartf 

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

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

crushed pineapple
Crushed fruit and prepared whipped topping 

t voiced aDDle&auce and toasted ohoppeį pecans

jis ją paskelbs .-visą - ištisai, gal 
ją norės patai^ti, papildyti ar 
sutrumpinti,; kaip; jo paties ma
nymu bus naudingiau Lietuvos 
lais vinimo bylai. ->

Baigus. Dr. . K. ’ Bobeliui pas
kaitą, moderatorius p. J. Jurkū
nas atidarė -kiaušinių ir suma
nymų pokalbius;^ pabrėždamas, 
kad laikas esąs ribotas ir prašė 
klausimus, ar’ sitmanymus- kiek 
galima trųiųmaų .Įiboti. į' -

KLAUSiMAl-iRrSUMANYMAI
Klausimų -itSsccmanymų buvo 

nemažai. Jų visų neišvardinsiu 
ir jų neaprašysiu; tepaminėsiu 
lik pora svarbesnių ir įdomes
nių. Kalbėjo- Dr. Vileišis, rodos, 

i iš Waterbury, “Naujienų redakt. 
M. Gudelis, I..' Petrauskas^. Chi- 
caga, A. Repšienė, Melrose Park, 
orof. Dr. Jokūbas Stukas LB I
New Jersey’ apygardos organi
zatorius ir buvęs jos pirm., BAL- 
Fo, ALTos ir Vyčių veiklų dar- 

, buotojas, VLIKo valdybos na
rys, radio programų vedėjas.

Jo pasisakymas labai įdomus 
ir jį ištisai čia perduodu.

PROF. Dr. J. STUKAS*
— “Būdamas radiušininkas 

New Yorke, man teko gauti iš 
okupuotos Lietuvos spaudos pa- 
'eiškima ir didelę nuotrauką. 

x<ai panelė Kamantaitė ir pane
lė Gečytė buvo Lietuvoje, džiau
giasi Lietuvos grožiu ir dar tiki
si grįžti Vilniun studijuoti. Čia 
mes esame atvykę į Tautinių 
šokių šventę. Mūsų vadai duo
da savo mergaitėms vykti į oku- 
ouotą Lietuvą; juk VLIKas pra
šė, pakartotinai prašė, nevykti 
Mais metais, kai jie celebruoja
(švenčia) 40 metu sukaktį (nuo , 
Lietuvos okupacijos irKjos į4un- j 
gimo į Sovietų S-gą. A. Pi.) Dar,

i sa-
• vaitę pasiunčiau Dr. Bobeliui tą 
.laikraštį “Gimtasis kraštas”, kad 
buvo nuvykę 25 inžinieriai (lie
tuviai A PI.) iš Amerikos į Lie
tuvą; Džiaugiasi, kad viskas ten 
gera, gražu. Man būnant Ame- - 

■fikos lietuviu, po velniais, ko jie
atbėgo iš Lietuvos, jei jau ten ;

• viskas taip gera- Jei jie patys - 
nebėgo, ar tėvai jiems nepasa- - 
kojo apie Birželio išvežimus, 
apie partizanus, kur jų apie - 
100.000 žuvo. Kur tėvai buvo, . 
kad vaikams nepapasakojo kas 
įvyko. Man kyla toks klausimas, . 
kodėl, mes VLIKo neklausome, ’< 
atvirai ‘ pasakius Bendruomenės. 1

Įvadai. Mane išrinko Bendruome-, 
; ries. Tarybos nariu New; Jersey.
Aš sutinku su Dr. Vileišiu, kai 
jis kalbėjo dėl. Birželio išvežt-1 
mų. Štai tie vadai sako: “Minė- 

; kime Birželio išvežimus”, — 
o dukros garbina okupantus. 
Dabar kyla klausimas kur ir ko
kiu keliu mes einame? Aš prašy- r 
čiau, gal VLIKo pirmininkas nūs 
tatytų mums, ar juos smerkia-, 
me, ar ką. Nežinome ką reikia 
daryti. Atsiprašant, uodega rei
kia atsukti, o ne veidą į okupan 
tą. (Salėje triukšmingas ploji
mas ir juokas).
DR. K. BOBELIO ATSAKY

MAS IR PATIKSLINIMAS
— aAš vienu klausimu nepil- ’ 

nai sutinku su mūsų gerb. kon
sulu. kad mūsų byla stovi vieto
je ir ratai sukasi vietoje (salėje 

| juokas), kadangi aš daug metų 
buvau įveltas į tą bylą, gal tik
rai didelių apčiuopiamų rezulta
tų ir nesimato, bet laimėjimas 
ateina kuomet daug mažyčių 
neapčiuopiamų rezultatų sude
dame į vieną krūvą, tada pasi
daro didelis aukuras ir laimėji
mas. Ir man atrodo, kad mūsų ■ 
byla, nors ir labai nežymiai, bet i 
stumiasi į priekį, o tam yra la*- i 
bai daug faktų. Niekad pasau
lyje apie Lietuvą nebuvo tiek

(Nukelta j šeštą puslapį)

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

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

PETKUS
' TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

141Q So. 50th Avė, Cicero
Tefef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON

tXPRESSMW DW/Mf
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

Cmcagof

Laidotuvių
Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Phillips - Labanauskas
.3.107.Su. U1LA.81CA AVt. TeL; lArd» 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
j 1446 Bq. 5ottr Ave, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So..CALIFORNIA A V E. TeL: LAfayette 3-3572

. . GEORGE F. RUDMINAS
3315 So; LITUA.MCA AVĖ. Tel: YArds 7-1,38 - 11JS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilL, DL 974-4418

P. J. RIDIKAS
S354 So. HALSTED STREET TeL YArdz 7-1911
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Rockfordiečiai rūpinasi Lietuvos reikalais
Kada miestą slėgė vasaros 

karščiai, Lietuvių Klubo parke, 
prie upės, vyko 3-jų dienų civili
nis karas.

Union grupės iš Rockfordo 
buvo pirmos Missionary Ridge 
aukštumose lapričio 25 d. 1863 
m, Iniciatorių grupės iš kelių 
valstijų, liepos 4-5-6-dienomis 
pavaizdavo civilinio karo vaiz
dus Rockforde. Naudojami anų 
laikų ginklai, uniformos ir tak- 
tika, priminė senus laikus. Pat
rankų ir kitų ginklų triukšmas^ 
gal labiausiai baugino stirnas ir 
kitą gyvūniją parke.

Amerikos Nepriklausomybės 
minėjimo paradas prasidėjo 6 
vai. po pietų liepos 4 dieną. Be 
daugelio įvairių vienetų, daly
vavo ir civilinio karo kariai. Po 
parado Rockriver upėje, prie 
Jefferson tilto, vyko laivelių ir 
vandens pačiūžų pasirodymas. 
Labai gražiai su vandens pačiū
žomis pasirodė pavieniai asme
nys. Buvo dar gražiau, kaip pa
sirodydavo grupėmis. Po šios 
programos prasidėjo raketų sau

AR VERTA GEMBLERIUOn?
Loterijos, lažybos, arklių lenk 

tynės ir kitokios formos rizika 
ką nors laimėti, veda i pagun
dą milijonus žmonių. Supranta
ma, gembleriavimas visuomet bu 
vo ir yra. Šiandien vaidina di
desnę rolę, negu buvo prieš ke
letą metų. i • -

Kodėl gembleriąvimąs .^šian
dien toks populiarūs? Yra kalė
tas pagrindinių priežasčių j 20*me 
amžiuje padidėjo šis noras įLajL 
mėti, remiasi materialiniais iš
skaičiavimais ir moderniąja' ‘tė- 
chnika, kuri labiau prieinama, 
negu ;buvo anksčiau. į Orp .ąusį- j jai, 
siekimas, kelionės'į tdlimūošitil 
kraštus lengviaūfpxieĮiiaĮna<Bet 
šie dalykai pareikalauja pinigų. 
Gėmbleriavimas vilioja lengvu 
būdui gauti pinigų. Didelių pi
nigų pažadai turi 'didelę įtaką.

^.Didžiausia pasaulyje loterija 
Ispanijos El Gordo, vad. “Rie
biausia’’, kasmet išmoka 200 
angį, svarų milijonų ($460 mili
jonų) Kalėdų metu. Praeitais 
metais Romos katalikų bažnyčia 
Granollers mieste turėjo pajamų 
40 milijonų parduodant loteri
jos bilietus. Anglijoje rekordinė 
suma 1 milijonas svarų (S2.3 
mil- JAV pinigais) buvo išmo
kėta žmogui 1980 m. vasario 
mėn.

Juo didesnės pinigų sumos, juo 
didesnė paskata rizikuoti laimė
ti. Pasaulyje, kur problemos sun 
kiai sveria, kiti susigundo skris
ti į “turtingąjį” pasaulį, kad gy
venimas būtų geresnis. Kas 
nors, kaip nors turi laimėti — 
“gal būt, aš!”, — kiekvienas 
gembleris taip galvoja. Kas 
gembleriuodamas laimi? Dova
nos gali būti didelės ar mažos, 
bet yra aišku, kad gemblmimo 
rengėjas visada siuvi laimėtojų 
puseje. Kitaip jis negalėtų vers
tis. Anglijoje, pav., buvo tokr 
atsisikimas su •JiPg'.rii kuri:

tymas. Jos raižė padangę viena 
po kitos. Spalvotos raketos įvai
rių spalvų, gal gražiausiai švie- 
x>mis pavaizdavo^ vandens ūžt1, ’ : 
vanką, nes mūsų nedidelė upė 
atrodė kaip milžiniškas Niaga
ros krioklys.

Liepos 6 d. dalis rockfordiečių 
dalyvavo šokių šventėj, Chica
goje. Ta šventė labai puikiai at
rodė. sutraukusi tiek daug jaū- 
jaunų šokėjų ir pilną salę žiūro 
vų. Džiaugsmo ašara rieda. Pa
dėka priklauso rengėjams ir .vi
siems, kurie prisidėjo prie šio 
kultūrinio parengimo.
Sūniškas drebulys nukrečia, kai 

dvi L. Bendruomenės bylinėjasi, 
dublikuoja ALTo ir VLIKo. Ar 
ne laikas praregėti? i-

Rockfordo L. Bendruomenės 
valdybos pasitarimas įvyko lie
pos 9 d. Nutarta,'dalyvauti Foun   
dation for International Coope- 
ration Convencijos užbaigimo 
piknike rugpiūčio 2 d. Lietuvių Į ' TRUMPAI I 
parke- , - ~

Suruošta sezono užbaigimo iš-. _ Panelė Bronė Kaselis iš 
vyka su pietumis. ; šiaurės Čikagos prenumeruoja

Rdckfordietis . (įaugeiį patriotinių laikraščių ir 
juos aukomis paremia. Dėkui 
už ankstybą prenumeratos pra
tęsimą ir už $15 auką.

— Jonas Valauskas, St. Pe- 
tersburgo BALFo skyriaus pir-

reikalų propagavimą, atsiuntė 
$5 asmenišką auką.

— J. Litvinas iš Town of La
ke apylinkės atsiuntė laikraščio 
iškarpą su statistika ir nurody
mais, kaip Amerika gali sėkmin 
giau kovoti su infliacija ir kai-

nių vadove, Aloyzas Balsys—or-. 
ganizaciniams reikalams, Virgi
nija Seibytė ir Rimas Gadeika 
— jaunimo reikalams.

— Tradicinis Minkų radijo va
landos piknikas įvyks rugpjūčio 
10 d. Romuvos Parke prie Brt>- 
cktono.

— Laisvės Olimpiadoje Toron j 
te latviai laimėjo 14 aukso, 15 ( 
sidabro ir 7 bronzos medalius, 
ukrainiečiai — 11 aukso, 8 si
dabro ir 9 bronzos, lietuviai — 
9 aukso, 10 sidabro ir 14 bron
zos, estai — 3 aukso, 3 sidabro

CI c
PAULAUSKUI 70 METŲ 

’ Stepas Paulauskas yra gimęs
1910. VII. U' d. Mokydamasis 
Palangos' vidurinėje'mokykloje 

, buvo skautas, skiltininkas ir 
laikraštėlio “Stumbras” redak
torius.

1925 m., baigęs Palangos vi- 
. dūrinę mokyklą, įstojo į Lietu

vos Jaunimo Sąjungą ir šaulius. 
Tais pačiais metais buvo išrink
tas LJS Palangos skyriaus pir
mininku, o šaulių būry ėjo val
dybos sekretoriaus pareigas. 
Bendradarbiavo “Skautų Aidė”, 
“Trimite”, J*Jaunime” ir “Lie Ta
vos Žiniose”. r

šįmet Paulauskui suėjo 70 
metų amžiaus ir 55 metų visuo
meninio darbo sukaktis. Šias 
sukaktis Paulauskas artimųjų 
tarpe kukliai atšventė.

Šiuo metu 'Paulauskas yra 
liaudininkų centro sekretorius,

i VLIKo tarybos narys, SLA 301 
, kuopos pirmininkas ir ALTo Ci- _

cero skyriaus sekretorius. =
Praeitais metais Paulauskas •, LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

parašė iliustruota, 70 pusi, kny-' namu ir įrengimais Marquette Parko 
gėlę "Gyvenimo Kelias-,
už 2 dol. gaunama “Naujienose”. 2 BUTŲ MEDm?s prf? lr

A. Kizlaitis j Maplewood. Labai tinka giminingoms 
------- ---------- j šeimoms.

■į • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

už 2 dol. gaunama “Naujienose'

KONSULO V. ČEKANAUSKO 
IR VLIKO PIRMININKO 

DR. KAZIO BOBELIO 
PRANEŠIMAI

(Atkelta iš 5-to psl.

i 
i

ir 7 bronzos. Armėnai dalyvavo’ daug kalbama, niekad pasauly- 
tik krepšinio varžybose ir lai- je žmonės auie Lietuva tiek na
rnėjo sidabro medalį.

— Linksma gegužinė - pikui- vo tiek įvairių valstybių pareis-1

je žmonės apie Lietuvą tiek ne
žinojo, niekad pasauliyje nebu- j

world on fire

N»nul, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, larnė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS .
IR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSLMOKĖ.UMAI.S. i

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.
VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

laimėjo. Po to, kai jis laimėjo 
tūkstančius svarų arklių lenk
tynėse, jis buvo pavarytas vi-, mininkas, dėkodamas už Balfo 
siems laikams iš vietinės lažybų 
vietos. Kodėl? Manadžeris pasa
kė: “Biznis mums neekonomiš-- 
kas”. 1 ' ' i

“Perdaug aš pralošdavau”, 
skundėsi klientas. “Jie priėmė 
mano pinigus atviromis ranko-'
mis. Ach, bet gi buvo kitokia nų kilimu, 
istorija!” Į . — Dr. Robertas Maciūnas, bai-

Net ir didelis laimėjimas ne-j gęs medicinos studijas Illinois 
būtinai atneša laimę. Kai žinios universitete, išvyko praktikuo- 
pasklinda, ateina aukų prašyto- į tis nervų ligose į garsiąsias Mayo 

siunčia laiškus, kreipiasi , klinikas, Rochester, Minn.
“draugai”, dažnai atsiranda ki
tokių “prašytojų
vedusi pora laimėjo pačią di- ‘ paskyrė $500 visuomenininko 
džiausią Prancūzų Tautinėj Lo-' premijai. Konkursą vykdys Pa- 
terijaj sumą, nutarė laimikį pa-. šaulio Lietuvių Katalikų Ben- 
sidalinti su savo giminėmis- _ drija.
Kiekvienas gavo po didelę sumą ’ — Vladas Sidas išrinktas LB 
pinigų, tačiau kilo šeimoje gin-, Woodhaven apylinkės pirminin- 
čai dėl pinigų. Tas privedė prie ku, Marija Žukauskienė — sekr., 
šeimos suirimo. Vėliau vyras, Filomena Ignaitienė — ižd., Al- 
norėdamas apsaugoti nuosavy- ‘ gis Jankauskas švietimo reika- 
bę, guldavo su šautuvu po pa- lams, Antanina Reivytienė — 
galve. Vieną naktį atsibudęs kultūros reikalams, Vladas Ja- 
pamatė žmogų palangėje. Ma-'smskas — socialiniams reika- 
nydamas, kad vaikščioja vagis, lams, Genė Kudirkienė — rerigi- 
nušovė savo žmoną. {-r—

“Aš niekad nepirksiu kitos lo- 
terijos bilietų”, pasakė našlys, M 
Pinigai niekad nenupirks šeimos, Ii 
laimės. Suprantama, kad ne kiek ’ & 
vienas tampa gembleriu, bet pa- ’ T 
vojus yra tikras. Vienap užkie- < 
tėjęs gembleris sako: 3

“Kartą žmogus Įpranta gem-Į 
bleriauti,-jis pameta visą sąmo-'^į 
nę, moralę. Visais atvejais toks i— 
žmogus yra pralaimėtojas.

Kai daug pinigų norima gauti, HR 
geriau nebandyti gembleriavi- C 
mo. šiais laikais valdžia atleido y 
varžtus gembleriauti. Illinois 1 
valstija pati leidžia loterijas. ‘ 9 
Taip daro ir kitos valstijos. Pa-- 1 
rapijų salėse lošiama “bingo”,’ J

kas, ruošiamas R. LB Marquette j kimų padaryta apie Lietuvą, 
Parko apylinkės valdybos, įvyks’ kiek padaryta paskutiniųjų ke- 
rugpiūčio mėn. 10 dieną 12 vai. turiu, penkių metų bėgyje. Ir 
Vyčių so’delyje arba, blogam orui tie pareiškimai turi tam tikros i 
esant, salėje. Bus šokiai, pietūs, Į įtakos. ]

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS y • 

4645 So. ASHLAND AVI. i’ 
523-8775

— Kun. Dr. Juozas Prunskis}
. Kai viena* Alto informacijos direktorius,

atsigaivinimas, laimės šulinys. I Apie tai ką ponas konsulas 
r* v _ i___  _ i__ i__  I i n •. . . -Gros K. Venskaus orkestras. 
Kviečiame visus lietuvius daly
vauti. Apylinkės valdyba

— Ieškau pirkti gražių senes
nių baldų labai gerame stovyje. 
Skambinti 778-8339.

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus.^ Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

NHGHBORHOODWH 
u.S.Ai“ L3BS

We’ll help you make the right move.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kediie Avenue ' > 

Tel. 776-8505kalbėjo, kad mes turime infor
muoti pasaulį, tai informacija 
vyksta ir tų informacijų įtakoje, J 
kaip tik ir dvi paskutinės rezo- Į 
liucijos buvo priimtos kongrese 
praeitais metais, ir jos yra ne
paprastai stiprios. Taip pat la-j nuomoti ar apdrausti savo nuo-

_ ’ _ ................ savybę Chicagoje ar bet kur
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti j musų įstaigą^

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

TeL 767-0600
Independently owned and 'Operated

bai stiprūs pareiškimai Ameri
kos valdžios ir Kanados parla
mento, kurie griežtai atmeta bet 
kokią Sovietų S-gos interpreta
ciją, kad Lietuva yra pripažinta

e 1858 m- George Pullman j Sovietų S-gai (Išskyrus Br. Kvik 
padirbo pirmąjį miegojimui va-1 
goną. . j:- .' '

MARIJA N0REIKIEN1

2608 West 69th St, Chicago, DL 60621 • TeL WA 5-8787 
Didelis pasirinkim** geros rūšie* įvairių prekfg.

MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ

-K*

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, HL W629. — TeL WA 1-2717

JEi GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI.

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

nų lenktynes. Pav., kai dėl iš- __ 
reklamuoto arklio sudedama di- 
deli pinigai, tai tam arkliui duo- 
da spriksą, kad arklys neišbėg- J 
tų. Reikia suprasti tai, kad rung 
tynėse dalyvauja ir patys jų M 
rengėjai- Jie turi taip pat laimė- J 
ti. i S

M. Šileikis

Miegalius
— Mano sunkiausias darbas f 

visuomet būna prieš pusryčius. E
— Tai ką tu tada dirbi ? J
— Keliuosi. M

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas į
Jei ruošiatės keb'auti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
JNDf 9727 S. Western Ave., Chicago, ID. 60643 

Telef. 312 238-9787
• Nemotamas patamavimaa užšokant lėktuvu, traukiniu. Laivu kelio- į 

nip (cruises), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo reaervadjas; Parduoda- j 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kaštur, ę 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- r 
nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skriedami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas ■
įt anksto — prieš 45-60 dienų. _ __ ___ _ .__

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra geuiausih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or- 

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

 darbus dirba.__ _
SLA —išmokėjo daugiar kaip AŠTUONIS MTT TJQNTTS doleriu 

apdraudų savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na* 

riamg patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai galt

__ K_  Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
. ........... .......

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, KiekianČiara 
aukštojo mokslo £r jų gyvenimo pradžiat

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: u! 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

SLA—kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Juma 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti
Galite kreiptis Ir tiesiai j SLA Centre

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

lį, Br. Nainį ir kitus LB politi
kos formuotojus. A. PI.) Taip 
pat labai stiprus pareiškimas, 
kurį mes -ką tik gavome prieš 
dvi savaites .iš Belgijos užsienių 
reikalų ministerio. Tai buvo di- 

» džiausiąs nustebimas, kuomet 
j Belgijos užsienių ministeris,. mon 

sieur Norbert, pats asmeniniai 
atsakė VLIKui, kad jisai pilnai 
supranta (reiškia Belgijos val
džia) Pabaltijo tragediją ir, kad 
mes niekad nesutikome kas įvy
ko Pabaltijo valstybėse ir mes 
dėsime pastangas, kad jos .vėl 
būsų nepriklausomos. Tai yra 
didelis laimėjimas, ypatingai kai 
pirmą kartą per 40 metų Belgi
jos vyriausybė padarė tokį pa
reiškimą.

Taip pat labai charakteringas 
yra Šveicarijos valdžios pareiš
kimas, nors ten valdžios pirmi
ninkai keičiasi kas metai, tam 
tikra eilės tvarka. Jis pasakė: 
“Ačiū už jūsų informaciją, — 
jis jau du kartu atsakė mums, 
— mes suprantame jūsų trage
diją, mes atjaučiame, bet ka
dangi dabar yra tokia tarptauti
nė padėtis, mes nieko negalime 
padaryti,, kad jum padėtume. 
Mes esame pilnai informuoti ir 
dėkojame manydami, kad

HELP WANTED — MAF E-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced, Permanent, steady, 
full time. Benefits.

3322 W. Lawrence Ave.

TM. 911) M-ttlI

jūs

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdcftni 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

J Knygos kaina — 5 doleriai

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

------  --------------- J

M. i I M K U S

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.L_

SEWING ROOM 
SUPERVISOR

To teach & train new (Operators.
Excellent opportunity. Steady. 

Benefits.
3322 W. Lawrence Ave.

i

mus informuosite ir toliau. Irgi 
pirmą kartą nuo 40-ųjų metų. 
Laike aštuonių mėnesių gauti 
du pareiškimai.

Reiškia, mūsų byla yra dau
giau žinoma, daugiau plečiasi, 
tik mums reikia dar stipriau iš
naudoti, o tas pareina nuo mū
sų visų. Ačiū.” (Pabaiga)

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
320S& W. 95th St 
Everg, Pirk, III, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

i—

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

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

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

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

Chicago, UI- 60629

DENTURE WEARERS
, A major s 

advancement .-

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, August 6, 1980




