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STIPRINA KARO JĖGAS JAPONIJOS PASIENY1/

IZRAELIO PARLAMENTAS TVIRTINA, 
i KAD JERUZALĖ NEDALIJAMA

DIPLOMATINĖ RETORIKA TARP EGIPTO 
IR IZRAELIO VALDŽIOS

. JERUZALĖ. — Izraelio par
lamentui išleidus įstatymą dėl 
prijungimo prie Jeruzalės oku
puotą miesto dalį ir paskelbus, 
kad visas miestas yra krašto 
sostinė, kilo diplomatiniai gin
čai su Egipto vyriausybe. Prez. 
Anwar Sadatas įsakė nutraukti 
derybas su Izraeliu dėl palesti
niečiu autonomijos vakariniame 
Jordano upės krante ir Gazos 
'srityje. Egipto užsienio reikalų 
ministeris Kamal Hassan Ali pa
reiškė, kad prijungta’ Jeruzalės

NEKANTRIAI LAUKIAMA 
DEMOKRATEI) KONVENCIJA 

į* - -- - ž

WASHINGTON, D. C. — Se- 
kančią savaitę Madison Square 
Garden prasidės demokratų kon 
venerja. Kandidatai į preziden
tus rikiuoja savo jėgas. Pagrin
diniu strategu prez.- Carteris 
pasirinko sen; Abraham A Ri- 
bicoff, demokratų liberalą iš 

valstijos. Jis 4ės 
>*=>£■, y pastaagas^-fcBd Jyaisgotejų- valia 

tūtų’pildoma ir atviros konven
cijos šalininkai liktų mažumoje. 
Jis pareiškė,; kad ątieięhmas de- 

- legatųnuo_b alsuot Ojų/įpareigo
jimo nesiderina su' įstatymais 
bei nusistovėjusia tvarką.ir’ yra 
juokingas dalykas. Jis taip j pat 
tiki,, kad Carteris. bus išrinktas 
■ demokratų kandidatu pirmu 
balsavimu. - •. ' Tz r ’ - . 4 z

' Šen. Ribicofff yra ne tik žino
mas vadovaujantis liberalas^ bei 
ir sen. Edward •.M. Kennedy ir 
jo’ giminės draugas.''Z .

SKLEIDŽIA GANDUS APIE
> t -;KA^Dn>ATUs's.Ul

WASHINGTON, D.G.V- Tre
čiadienį buvo -t paleisti gandai, 
kad' prezidentas Carteris, dau
giau nekandidatuosiąs preziden
to pareigoms, bet su sąlyga, kad 
ir sen. Kennedy nekandidatuo
siąs.
Tuojau vieno nedidelio banke

lio pareigūnas pradėjo savo 
draugams telefonuoti, ar jie su
tiktų remti. Maskie kandida
tūrą. Netrukus kitas bankelis 
pradėjo skambinti, ar pritartų, 
jeigu kandidatuotų sen. Jackso- 
nąš. Gandai apėjo visą kraštą, 
bet nieko tikslaus niekas nega
lėjo pasakyti.

- Galų gale prieita prie paties
Maskie. Jis aiškiai pasaką, kad 
jis nekandidatudjąs. Demokra
tų partijos kankidatas yra 
Jimmy Carter. Jis pareiškė, kad 
jis pats už Caterj balsuos. *Yra 
žmonių, kurie, leidžia įvairiau
sius gandus, kad tiktai pakenktų 
demokratams.'

miesto dalis įeina į autonomijos 
derybas, kurios šiose sąlygose 
nebus greit atnaujintos.

Dėl Jeruzalės sujungimo prez. 
Sadatas parašė protesto laišką 
premjerui Menahem Beginui. 
Suredaguoti atsakymui prem
jeras Beginąs pakvietė 5 žino
vus. Atsakymo turinys nėra pas-1 
kelbtas, tačiau užsienio reikalų] 
ministerijos kalbėtojas Yoram! 
Ben Zeev pareiškė, kad prem-Į 
jero Begino vyriausybė remia J 
planą išjungti 100,000 Jeruzalės] 
arabų iš balsavimų renkant au- Į 
tonominę palestiniečių valdžią, 
bet visi šie dalykai įeina į de
rybų klausimus.

Prez. Sadatas, pagal seną ma
hometonų krikščionių ir žydų 
paprotį, savaitę praleido dyku
moje Ramadan šventės maldose 
ir meditacijose. Artimu laiku jis 
žada išleisti atsišaukimą dėl tai
kos. Pereitų metų lapkričio mė
nesį, po vizito Sinajaus kalnuo- 

atsisakyti kraujo praliejimo, 
grėsmingos prievartos ir^neapy-

DipToma'tmJaT^uoksnlai' iwH&r 
keitifną laiškaž''f&^) • Egipto^ 
Izraelio viršūnių laikrlgeru 'žiąlž 
lu. &■*.'"i;;. s

T AS|DU KARTUS Y

WASHINGTON, D/G- — Ko
lumbijos dištnkto policija pra- 
nešė, kad praėĮtą savaitgalį sos
tinėj^. buvėJĄZ jųgpuolimai api
plėšimo tikslu,' bekeik . dvigubai 
daugiau, negu ptaėŠais metais 
tuo pat laiku. ;./

Penktadienį įvyko tam tikras 
apiplėšimo rekordas. Naujas sos
tinės gyventojas, vakarą pralei
dęs apylinkės tavernoje miesto 
pietryčių dalyje, ėjo namo. Esant 
beveik blokui nuo namų, jį už
puolė 5 jaunuoliai ir, grasinda
mi peiliais, atėmė $30. Beveik 
apie 100 pėdų nuo namų pastojo 
kelią vyras ir, grasindamas 6 
colių peiliu, įsakė atiduoti pini
gus. Nukentėjęs rado apie do
lerį smulkiais ir juos atidavė 
plėšikui, kuris pasišalino, prieš 
tai nupiovęs vieną kišenę.

KALENDORfiLIS

Rugpiūčio 7: Klaudija, Domi
ninkas, Jdgilė, Drąsa, Sirvydas, 
Švaistas. • .

Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:02.
Oras tvankust šiltas, lią,

BEGINĄS NENUSILEIS 
PALESTINIEČIAMS

TEL AVIVAS, ^Izraelis. — 
Premjeras Beginąs paruošė pa
sitarimų projektą, pagal kurį jis 
nedarys jokių- nuolaidų palesti
niečiams. Jeigu jau reikės būti
nai daryti jiems kokias nuolai
das, tai jas padrys vėliau, bet ne 
derybų pradžioje ar jų eigoje.

Beginąs bando atsakyti į Egip
to prezidento Sadato laišką, ku
riame jis patarė Beginui ir ki
tiems jo bendradarbiams ne
grobti arabų žemių, o ieškoti 
su jais taikos.

Dalis izraelitų sutiktų Jeru
zalę padaryti tarptautipiu ir 
laisvu miestu, bet pats Beginąs 
su tokia idėja nesutinka. Jis tvir
tina, kad dėl Jeruzalės daug žy
dų neteko gyvybės^

Edmund Muskie
.Lenkai pataria Valstybės sekretoriui E. Muskie kan- 
didatuoti prezidento pareigoms, o jis lenkams pataria 

3 . . -remti - Carteri.: Muskie atsisakė, kandidatuoti.--

JAV PALEIDO VISUS 191
** -

TRY'S ĮVAŽIAVO BE VIZOS, TAI JIE BUS 
NUGABENTI Į AERODROMĄ IR IŠVEŽTI

NEW YORK, N. Y.—191 ira- racjos pareigūnai juos paleido, 
nietis, iš Washingtono nugaben- Jie nenori važiuoti į Iraną, bet 
ti į New Yorką, vakar buvo pa
lesti. Jie buvo uždaryti dabok
lėj,kol paaiškės. Paaiškėjo,kad 
191 turėjo įvažiavimo vizas. Jie 
turėjo teisę gyventi Amerikoje. 
Jie manė, kad jie turėjo teisę 
Washingtone daužyti mulos 
Chomeini priešus Washingtono 
parkuose. Jiems buvo išaiškin
ta,kad Amerikoj negalima žino 
nių gatvėse mušti.

JAV buvo pasiryžusios vi
sus išvežti-į Iraną, jeigu jie ir 
toliau nesakys savo vardų. Galų 
gale jie prašneko ir paprašė vai 
gyti. Pirmas dvi dienas jie ba
davo. Jie džiaugėsi, kad Imig-

jiie pritaria Chomeinio politi
kai. Trys vyra įvažiavusieji be 
vizų bus išvežti į Iraną. '

— Santa Cruz Jachtų uostą 
užplūdo apie 400 tonų anchovių, 
kurios nugaišo. Jas dabar tink
lais traukia į krantą užkasimui 
į žemę. Anchoves suvijo į uos
tą didesnės žuvys.

DVYLIKA MAIŠTININKŲ
IŠVEŽTA Į TEISMĄ

TEHERANAS, Iranas.—Revo
liucinis islamiečių komitetas 
trečiadienį išvežė į teismą dvy
lika maištininkų, norėjusių su
kilti prieš Chomeini valdžią. 
Manoma, kad visi nuteistieji 
bus sušaudyti.

Buvo suimti 600 karškių.Jiems 
paruoštas tarnybinis tardymas. 
Po savaitės apie 300 karių bu
vo paleisti iš daboklės, bet ki
tiems ruošiamas teismas ir 
mirtis.

Tuo tarpu 52 amerikiečių li
kimas dar nesvarstomas. Praei
tos savaitės pabaigoje buvo kal
bama, kad jiems bus sudarytas 
teismas už šsipinėjimą Irane, 
bet niekas jiems nekeršijo.

Chomeini tvirtina, kad Irano 
kareivius sukilti prieš jo vyriau 
sybę kurstė Amerikoj agentai. 
Jokių įrodymų iraniečiai netu
ri, bet jie daro išvadą, kad nie
kas kitas to negalėjęs daryti, •

GROMYKA NORI TARTIS
SU SEKR. MUSKIE

o

NEW YORK, N.Y. — Gerai in- 
fc’iTnuoti diplomatai tvirtina, 
kad Andrei Groinyka, Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nisteris ir artimas L. Brežnevo 
bendradarbis,’ labai atsargiai 
pranešė JAV Valstybės sekreto
riui Edmund Muskie, kad lap
kričio mėnesį jis norės susitikti 
ir pasikalbėti su juo.

Muskie ir Gromyka gegužės 
mėnesį susitiko Vienoje, bet ta
da jiedu neturėjo progos pasi
keisti nuomonėmis apie svar
biausius klausinius, kurie ir 
šiandien dar neišspręsti. Svar
biausias klausimas tada atrodė 
olimpiados klausimas. Rusai ne
teko' pačių turtingiausių svečių ir 
didelių pajamų.

Rusai dėl invazijos į Afganis
taną neteko javų, kuriuos tikė
josi nusipirkti Amerikoje, bet jų 
negavo. Tada, kaip, ir šiandien, 
svarbus buvo Afganistano klau
simas. Rusai mato, kad jis bran
giau jiems kainuos ,negu jie bu
vo apskaičiavę. Yra pagrindo 
manyti, kad Gromyka nori pasi
kalbėti apie Sovietų akro jėgas 
Afganistane.

— Lou Harris pranešė, kad jo 
surinktais duomenimis iš 100 as
menų 57 pakaltino Gerald For
dą, kad nepavyko sudaryti R-ea? 
gano-Fordo tikėto. Tik 24 akme
nys kaltino Reaganą.

— Negras kolumnistas Wil
liam Rasberry rašo Washington 
Post dienraštyje, kad netikėtas 
kiekis juodųjų palaiko Ronald 
Reaganą.

— Armėnijos Išlaisvinimo Ar
mijos nariai antradienį užpuolė 
Turkijos konsulatą Liono mies
te, Prancūzijoje. Sužeisti 4 as
menys, iš kurių 3 sunkiai- Or
ganizacija pranešė, kad tai yra 
revanšas už armėnų nužudymą 
Turkijoje prieš 65 metus.

Robert Strauss

Demokratų partijos pirmininkas Robert Strauss 
Ivirtifta, kad Demokratų partijos kandidatu bus 
prezidentas Jimmy Carter, nes jis gavo daugiau

sia delegatų pirminiuose rinkimuose.

CARTERIS PRISEGĖ MEDALĮ 
SIMON WIESENTHALIUI

WASHINGTON, D.C—Pre- 
• zidentas Carteris vakar prise
gė aukso medalį Simonui 
Wiesenthaliui už žydų žudi 
kų gaudymą Europoje, Ame
rikoje ir kituose kraštuose.

Praeitais metais Simon Wie
senthal buvo atvykęs į Ameri
ką ir kalbėjosi su Amerikos 
prokuratūros pareigūnais. iJs 
praši* amerikiečius padėtį su
rasti besislaptančius žydų žu
dikus. Jis įteikė ilgą tariamų 
nusikaltėlių sąrašą, bet ameri
kiečiai jų suimti negali, nes 
kaltininkai buvo paremti kla
stota sovietine medžiaga. Be
veik visi jų įtarimai buvo 
atmesti.

Kongrese yra didelis skai
čius žydų. Jie pasitarę su savo 
draugais, nutarė duoti Wie- 
senthaliui, sulaukusiam 72 me
tų, Amerikos Kongreso medalį. 
Vakar prezidentas įteikė jam 
tą; aukso, medalį.

JAPONU VALDŽIA SUSIRŪPINUSI !
KRAŠTO APSAUGA :

SOVIETŲ PAVOJUS ŽYMIAI DIDESNIS, 
NEGU JIS BUVO IKI ŠIO METO

TOKIJO, Japonija. — Nauja 
Zenko Suzuki vyriausybė džiau
giasi, kad jai pavyko draugiškai 
aptvarkyti visą eilę abi valsty 
bes lienčiančių klausimų, bet 
dabartiniu metu japonams kilo 
nauji rūpesčiai.

Japonijos Krašto apsaugos 
agentūra paskelbė, kad Sovietų 
karinė vadovybė pradėjo siųsti 
savo' karo jėgas į Japonijos pa
sienį, kaip savo laiku jas siuntė 
į Afganistano pasienį. Japonai 
•yra gerai informuoti apie nau
jai perkeltas jėgas į šiaurės Abi
siniją ir apie ten pradėtą įsiver
žimą. Japonijos karšto apsaugos 
agentūra įspėja vyriausybę apie 
besikeičiančią padėtį ir apie di- 
dėjantį-pavojų.

Japonijos naujas premjeras 
nori glaudžiai bendradarviauti 
ru JAV, kaip tai darė nuo šir
dies smūgio miręs, M.Ohira,taip 
su Amerika nori bendradarbiai; 
ti -ir Z. Suzuki, Japonija tikisi 
gaušijengvatųc krašto apsaugai- 
stiprinti, kaip jas gavo Vakarų 
Vokitija. Vokietijoje plieno ga 
myba jau eina visu smarkumu 
ir puošiami planai moderniems 
karo laivams statyti. Japonija-' 
reikalinga laivai kaip preimonė 
Sovietų kariams sustabdyti.

. Japonai ir šiandien saugo sa
vo pakraščius, bet jie nepajėgs 
pasipriešinti didesnėms Sovietų 
karo jėgoms. Japonai žino, ką 
Sovietai padarė Afganistane, 
kaip jie ruošiasi pasielgti ir Ja 
ponijoje. Japonai yra pasiryžę 
gintis, bet jie nori turėti gyny
bos priemoių.

Japonų krašto apsaugos agen 
tūra pastebi vyriausybei ir kra
što gyventojams, kad šį kartą 
Japonijai Sovietų pavojus yra 
žymiai didernis,negu jis bet ka
da yra buvęs Ta pati agentūra 
pastebi, kad Sovietų Sąjunga 
šiandien yra tokia stipri, kaip 
yra stiprios ir JAV valstybės 

o kiek liečia pakraščių karius, 
tai Sovietai yra geriau pasiruo
šę, negu amerikiečiai.
Tos pačios agentūros paskelb

tos žinios tvirtina, kad Sovietai 
turi tokį patį atomo ginklų pa
jėgumą, o paprastų karių at
žvilgiu ir ginklų atžvilgiu Sor 
vietai yra geriau pasiruošę, nėr. 
gu amerikiečiai. Japonai pata
ria turėti galvoje, kad preziden
to rinkimai sulėtina JAV apsąu 
gos pasiruošimus. Visi žino, kad 
prez. Carteris paskyrė dideles 
sumas krašto reikalams tvar
kyti, bet visas reikalas eina vė- 
žitf žingsniu.

Premjeras Suzuki žino dabar
tinės Kinijos vyriausybės pa
žiūras apie reikalą sustiprinti 
japonų krašto apsaugą. Prem
jeras Suzuki informuotas apie 
Tengo Nsiapingo kelionę į To
kio ir jo duotus patarimus. Jis 
žino amerikiečių patarimus ir 
suteiktą pagalbą. Suzuki planuo 
ja apsaugos reikalus suderinti 
su bendra apsauga nuo Sovietų 
įsiveržimo.

CARTERIS KEIČIA — 
STRATEGINĮ PLANĄ;
WASHINGTON, D.C.—Pre

zidentas Carteris vakar pasi
rašė įsakymą pakeisti strategi 
nį planą, jeigu krašfas turėtų 
pradėti atominį karą. Ameri
kiečiai nesirengia jo pradėti, 
bet turėtų ^Sovietus pulti, jeigu 
Sovietai pradėtų.

Jeigu reikėtų priešą pulti, 
tai Amerikos lakūnai pirmiau 
šia turėtų pulti karo medžia
gų sandėlius, atomo dirbtuves 
ir svarbesnias Sovietų karo 
vadų slaptymosi vietas. Ame
rikiečiai turi nuovoką, kur 
svarbesnieji Sovietų karo va
dai mėgsta įlįsti į sauvias jiems 
vietas. Tos vieto’s pir
miausia būtų sugriautos.

Sovietai mano, kad jie, -jei 
pultų pirmieji, galėtų JAV vi
sai nuginkluoti, bet Amerikos 
karo vadai kitaip galvoja. 
Amerikiečiai turį kelias prie
mones, kurios Sovietams visai 
nežinomos; jos pataikys prie
šo centrams.

— Amerikon atvažiuoja vis 
didesnis Europos turistų skai
čius. Iki šio meto kelionės į Ame
riką buvo labai brangios.

LIBLJOS LĖKTUVAI NEB& 
SKRENDA

MARIETTA, Ga. — prieš sep
tynerius metus Libijos diktato
rius Chadafi užsakė aštuonis 
Hesoules Giro lėktuvus už 32 
milijonus dolerių.Lėktuvai buvo 
baigti, bet kai diktatorius pradė
jo kištis j kitų valstybių reika
lus, tai JAV vyriausybė uždėjo 
ant baigtų lėktuvų areštą ir ne
leido išskristi. Minėti lėktuvai 
buvo gražiai uždengti, nuvežti j 
aerodromo pakraštį ir pastaty
ti. Jie jau pastovėjo ten 5-kis 
metus. Specialistai bandė juoa 
užvesti, bet jie neina.



Aiškėja lietuviško gyvenimo paslaptys u ii-h 1 ■ ;* 11 l j, FLuhIGA
“į l^aisvę” Redakcijos pastaba: 

Šiame iš okup. Lietuvos gaubi
me «’tr?m;nv|e atidengiama “ke 
turiu kornūnarų” sušaudymo 
paslaptis Paslapties atidengimo 
patikimumas visada artimai su- 
si.ę: sj atk’engėjo patikimumu.

žinoma šio r^š’nio auto- 
■ '\c - no?*^o Juozą Vaiš
nora. gabų picf. Vlado Jurgu 
čio “oHnį J V ioro'as prieš 

•o buvo aktyvistas,
’ K'en u vorninirH’ veikėjas, 

•xva*'ioc rūmininkas. Jo kai 
ir antifašistinė aistra nu- 

• ii i bendradarbiavimą su 
bolševikais. Lietuva 1940 okupa
vus rusams, taoo “finansų liau
dies komisaras”. Prasidėjus ru- 
sv-vokiečiu karui, pabėgo į Rū
sčią ir ten buvo skiriamas įvai
rioms aukštoms tituliarinėms pa
reigoms. Tačiau savo dvasioje 
Vaišnoras visada buvo geras 
lietuvis. Rusų kariuomenei vėl 
užėmus Lietuvą, grįžo ir Vaišno
ra. tačiau, matyt, padarė kokį ne 
atsargų žingsnį, nes 1945 buvo 
areštuotas ir, manoma, pasmerk
tas sunaikinimui. Po 10 kalini
mo metu išsigelbėjo, jau Stali
nui mirus. Grįžęs Lietuvon, ga
vo menką darbelį. Palaikė ry
šius su savo buv. profesorium 
Vladu Jurgučiu, kuris Lietuvon 
buvo grižęs iš nacių koncentra
cijos stovyklos Vokietijoje. Visi 
šiame rašinyje minimi asmenys 
jau yra mirę.

Lietuva po 125 metų carinės 
vergijos ir po keturių-penkių 
metu vekieč ų okupacijos atga
vo laisvę — nepriklausomybę. 
Tai buvo nelengvas kelias. Daug 
teko gyvvbiu paaukoti, kraujo 
pralieti: dane kančių ir vargo 
pergyventi. Ir tik šioms grūo- 
buonėtns, rusų ir vokiečių im
perijoms. subyrėjus, lietuviai, 
nieko neturėdami, iš jų pačių 
įsigytais penkiais kovojo dėl lais 
vės- Ir iškovojo. Carinės impe
rijos rusai. pasivadinę raudonai- oelnęs. Jo dėka, Lietuva atgavo 
sials, kaip buvo gruobuonys, taip t iš Maskvos dalį archyvų ir Čiur-

‘ --------- -

. ‘ \ s - ■■■■■ - - ■■■-?’<

Cold war.
\ ‘ ■■ . - .r "...
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ir paliko. Buvo įsiveržę kone 
iki pusės Lietuvos. Bet Lietu
vos savanoriai su menkais gink
lais nubloškė juos už Dauguvos. 
Raudonoji Maskva, pralojusi 
ginklu, savo kėslų užgrobti Lie
tuvos neatsisakė. Propaganda 
ir pinigais ėmė vilioti tamsią 
nesusipratusią masę, padugnes, 
kelti viduje netvarką. Ir nema
ža turėjo priviliojusi, daugiau- 
ria is Lietuvoje gyvenančių sve
timtaučių: žydų rusų, lenkų ir 
kt.

“VYRUTI, NENUSIMANAI 
POLITIKOJE”

Lietuvos savanoriai, kovotojai 
dėl laisvės, matydami tas nege
roves, tą netvarką, labai pergy
veno ir susirūpino Lietuvos atei 
timi. 1926 metų gruodžio mėn. 
17 d. parėmė visą valdžią į sa
vo rankas.- Perėmimas įvyko j 
be aukų* be kraujo praliejimo. 
Buvo suimta mūsų tautos ir vals 
tybės duobkasių — Maskvos 
agentų, bolševikų. Kraštas džiū
gavo. Tautinis ir valstybinis sa
varankiškumas buvo išgelbėtas. 
Visuotinis buvo žmonių pasiten
kinimas. Teisiami buvo keturi 
komunistai. Jų Lietuvoje buvo 
keleriopai daugiau. Apie kitus 
niekus nebuvo minėta- Per džiau 
gsmą ir pasitenkinimą į smulk
menas nebuvo kreipiama dėme
lio. Neaiškumai taip ir praslin
ko nepastebėti.

Paskelbus nuteistuosius pavar 
lėmis (Požėla, Giedrys, Greifen 
be~gaš. čamas), atsirado mūsų 
ve'kėju, žinomų žmonių, kurie 
juos pažinojo, žinojo jų darbus, 
jų gyvenimą; ypač susirūpino 
dėl Giedrio, Profesorius Jurgu
tis dėl jo atsilankė pas Voldema 
ra. ’ ’ 'v<"

Jieikia pažymėti, kad Jurgu
tis ir Voldemaras buvo gert'drau 
gai. Jurgutis paprašė Voldema
rą, kad Giedrys nebūtų sušau
dytas. Jis buvo t Lietuvai nūšį-
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lionio kūrybą. Tais laikais tai 
beveik’ buvo neįmanoma. Gied
rys buvo pažįstamas su Leninu 
ir išgavo jo parašą. Savo apsuk
rumu ir energija viską parvežė 
į Lietuvą. Tokio tautinio turto 
nieks neatgavo, nė Lenkija, ne
kalbant apie Latviją ir Estiją. 
Iš tikrųjų Giedrio Lietuvai pa
sitarnauta.

Draugiškai besikalbant, Vol
demaras pasakė Jurgučiui:

■ • — Tu, vyruti, nenusimanai po- ' 
litikoje. Nesupranti politikos.

Kada draugai išsiskyrė, Jur
gutis’suprato “politiką-’ ir ją iš
laikė .paslaptyje iki -gilios senat
vės. Prieš mirtį tą “politiką” pa- 
•sakė savo mokiniui ir- draugui 
J. Vaišnorui.

j KODĖL GRĮŽO 
VOLDEMARAS?

1940 metų birželio mėnesį ru
su tankams ir kariuomenei ver-

- žiahHs } Lietuvą, Dekanozovas 
(Maskvos atstovas Lietuvai) pas 
karabino telefonu į Prancūziją 
Voldemarui*. 'Atvyko Vcldema- 

"ras sų žmona į'.Kybartus. Savo
. ' ♦ i I - • 

lagaminą buvo palikęs Eitkū
nuose viešbutyje, Kybartuose, 
viešbutyje, jo jau laukė du ru
sų saugumo agentai, čia jį pa
ėmė, ir paėmė, kad net nevisi 
mūs taip vadinami “nacionali
nės-” valdžios žmonės apie tai 
žinojo. Po daugelį metų kai ku
rie aukštai sėdintieji prasitarda
vo apie Voldemarą, kad jis mi
ręs Tarybų Sąjungoje. Buvęs 
išprotėjęs. Bet kur miręs, kokia 
mirtimi, ir dabar nieks nežino. 
Miręs po karo ar jam baigiantis, 
1944 metais.

Voldemaras buvo neeilinis žmo 
gus. Turėjo, vaizduotę, greitą 
orientaciją, didelį bagažą žinių, 
nepaprastą atmintį,--gilų protą 
— tiesiog genialus žmogus^ o 
taip lengvai patikėjo čekistui 
Dekanozovui. Buvo apgautas. At 

■ vėžė savo galvą į žvėries koserę.

. GUNDOMI JURGUTIS
I - IR VAIŠNORAS

•; Voldemaras mirė ir 4 komū- 
narų' paslaptį nusinešė Į kapus. 
Taip turėjo būti. Bet čeką abe
jojo,, ar kartais Voldemaras ne
bus prasitaręs savo draugui Jur
gučiui? -Pas Jurgutf<'ėmė lanky- 

-tis “kultūros”-darbuotojai. Reiš-
^kė jam neva pagarbą" Pasiūlė 
jam parašyti savo atsiminimus, 
kurie pagal jo norą- nebūsią 
spausdinami; būsią padėti į ar
chyvą. ■ : C.

Čia turiu pastebėti* kad to- 
į kius pasiūlymus yra senesnės 
į kartos žymesni žmonės daugu

ma gavę. Kai kurie yrą parašę. 
Nesvarbu, turinys galėjo būti ir
nepriimtinas tarybinei santvar
kai ar net priešingas. - Dėl to 
nieks nenukentėjo. Bet kam to
kia praktika, galime tik spėlioti-

Jurgučiui buvo pasiūlyta, kad 
parašytų su Voldemaru pasikal- 

I bėjimus apie 1926 metų įvy- 
j kiūs. Jurgutis suprato, ko nori

ma. Atsisakė, neatsimenąs. Čeką 
tuo nebuvo patenkinta. Žinojo, 
kad Jurgutis turi draugą, su juo 
šušitinka. Tai J. Vaišnoras. Krei 
pėsi į Vaišnorą, kad jis parašy
tų archyvui savo atsiminimus. 
Vaišnoras kai ką yra “arcyvui” 
parašęs. Tuo nepasitenkinta. 
Prašė, kad jis parašytų, ką jis 
yra girdėjęs iš Jurgučio pasako
jimu apie’ pasikalbėjimus su 
Voldemaru. Vaišnoras atsakė 

į kad apie Voldemaro pasikalbę- 
i jimus iš Jurguč:o nieko nesąs 

girdėjęs. Anksčiau, Jurgutis su 
si tikdavęs Vaišnorą ir pasipasa 
kodavęs, ko iš jo norima suži
noti.

Ema gandai, kad Jurgučiui ir 
Vaišnorui mirus, jų archyvus
paėmė saugusis. Tikrai paėmė.

DON’T set his 
world on fire

KAS BUVO “KETURI 
KOMCNARAI”?

Po 1926 metų perversmo bu
vo suimta komunistu-bolševiku. 
Dabar Maskvai pasitaikė gera 
proga veikti savo naudai — 
atsikratyti nepageidaujamais. At 
siuntė į Lietuvą įgaliotinį agen
tą su visais planais. Su pervers- 
mine vyriausybe sutarė, kas bus 
teisiamas, kas neliestas. Nakti
niu traukiniu buvo išlydėtas at
gal į Maskvą. Kas jis buvo? Tik
rai nežinoma-

Mirties sprendimai buvo pas
kelbti Požėlai, Giedriui, Grei- 
fenbergeriui ir Čamui. Požėla 
ir Giedrys buvo lietuviški bol
ševikai komunistai, su žmonišku 
veidu. Galvojo lietuviškai. Jie 
kovojo prieš carizmą, už lietu
vybę ir Lietuvos reikalus. To
kie komunistai raudonajai Mas
kvai netiko. Bet tuo laiku nuša
linti juos nuo vadovavimo buvo 
neįmanoma. Jie daugiau buvo 
žinomi tamsiai masei.

Greifenbergeris — Suvalki
jos vokietis — prūsas, materia
listas. Gamas — žydas, Balbie
riškio miestelio rangovo ir lent
pjūvės savininko sūnus. Jiems 
savų pinigų buvo maža. Reikė
jo iš Maskvos daugiau gauti. 
Toki komunistai Maskvai nerei
kalingi. Pasitaikė gera proga 
jais nusikratyti.

GYVATĖ ĖDA SAVO VAIKUS
Maskva, atsikračiusi Požėla, 

Giedriu, Greifenbergeriu ir Čar- 
nu, gavo dvi naudas.. Pirma, iš 
vadovybės nušalino nereikalin
gus, nepatikimus partinius. Jų 
vietas pavedė visai aklai Mask
vai pars’davusiems rusofilams. 
Antra, ištiesė pamatą, ant ku
rio stato savo bažnyčią”, t. y. 
sudarė neišsenkantį propagan
dos šaltinį. Jų vardais pavadin
tos mokslo įstaigos, fabrikai, 
gatvės, kolūkiai-.. Tvorų, sienų 
šūkiai jų vardais tepliojami. 
S‘atomi nevykę paminklai. Kau
ne, Vytauto prospekte pastaty
tas grupinis paminklas. Praei
viui sudaro įspūdį, kad keturi 
nelygaus girtumo draugai išgriū 
va iš karč’amos. Pasiskeryčioję, 
vėl traukia atgal į karčiamą. At
rodo, kad girčiausias veržiasi į 
karčiamą. o kiti lyg jį prilaiko. 
Kuriant grupę, gal ir turėta tas 
galvoje.

Požėlos žmona su vaiku išvy
ko į Rusiją, ieškodama laimės 
— rojaus; juk vyras žuvęs už 
jų reikalą. Jai buvo suteikta 
“laimė” darbo lageryje. Vaikas 
buvo paimtas prieglaudom Aiš
ku, ten būtų žuvęs, bet yra ži
noma, kad juo rūpinosi kažkoks 
žydas. Šiandien Požėlos sūnus 
gyvena Vilniuje. Atsimena tik 
’ruputį motiną.

čia paminėti vardais žmo
nės yra visi mirę. Kad paslap
tis liktų paslaptim, Dekanozo
vas buvo sušaudytas. Ir visgi pa
slaptis nėra palaidota, štai ji 
jums... % i ž

Pasaulyje.' gamtoje y^a tik 
vienas sutvėrimas, kuris *suėda 
gimusius savo vaikus- Tai gy
vatė. Ir visgi ant žemės- kamuo
lio gyvatės neišnyko. Jų pasau
lyje daug. Juotbė

(I Laisvę, 1979 m. rugsėjis)

i

1 Viena iš greičiausiai augančių 
lietuvių kolonijų Floridoje yra 
Sunny HiHs. Jau praėjo trys 

t metai nuo lietuviu kūrimosi i 
pradžios- Prieš 5 metus ši vieto- 

! vė buvo pastebėta bei atrastas 
kun. J. Borevičiaus ir per spau
dą aprašyta p. J. Zubavičiaus ir 
pirmosios kelionės jo suorgani
zuotos. Lietuviai iš plačios Ame
rikos bei Kanados Suuny Hiils 
vietovėje turi išpirkę 560 skly
pų. 32 šeimos turi savo namus, 
6 nauji namai greit bus pradė
ti statyti, šių metų pabaigoje ti- ’ 
kimasi turėti 40 namų. Jau turi 
pasistatę namus šie čikagiečiai: 
A.Pileckas, J. Zaruba, pp. Nor
mantai. pp. Rumšai, pp. Estkai, 
pp. Žukauskai (Beverly Siidres), 
greit pradės statytis pp. Lukai.

I *

Lietuvių kūrimosi eigoje di
džiausias laimėjimas buvo užė
mimas ' ištisai-blokas po bloko 
gražiausių vietų aplink ežerė
lius, ypač prie gražaus maudy
mosi ežero “Boat Lake”, greitas 
gatvių pravedimas bei namų pa
sistatymas. Kitataučiai, kurių 
Sunny Hills kitoje pusėje yra 

| virš 600 namų, žiūri su pavydu 
j į lietuvių rajonus- 
i Visi turi vilties, kad metų ga- 
j le Tėvai Jėzuitai iš Čikagos už- 
j sisakys namus ir, atrodo, jiems

bus pavesta aptarnauti esamą 

Raščiauskas apžiūrinėjo ugnikalnį
Keliautojas Vladas Raščiaus- dė visus metdžius ant žemės.

kas atsiuntė, -pirmą žinią iš ke- Niekad nemačiau taip gražiai
Lionės į Aliaską: [augi

Iš Chicagos lėktuvas skrido Į kos,
tiesiai į Seattle miestą, Wa. Ka
pitonas mums sako:

— Netrukus praskrisime pro 
šv. Elenos ugnikalnį. Jis dar 
gyvas. Toks vaizdas retai pasi
taiko, todėl patariu visiems pasi
žiūrėti, kaip gyvas ugnikalnis 
atrodo.

Neužilgo jis bent kiek nusilei
do, kad galėtume pamatyti vel
ijantį ugnikalnį. Dar iš tolo pa-; 
stebėjau baltus sprogstančius 
burbuius. Pasirodo, kad tai ne 
muilo burbulai, bet iš ugnikalnio 
viršūnės šaudantieji garų debe-
šys. Sakyčiau, kas minutė ug
nikalnis šauna. -

Mums papasakojo, kad vienu 
tarpu ugnikalnis šaudė 50 pėdų 
aukštunion didelius dūmų, pele
nų ir akmenų gabalus. Buvo ir 
laikas, kuomet šaudė dar aūkš^ v. Iciau. j

Prasiveržusios dujo’s ir garai, 
nugraužė šv. Elenos viršūnės 
900 pėdų. Jis buvo daug aukš
tesnis. Kai pasižiūrėjom į šonus, 
lai pamatėm, kad aplinkui kal
ną buvo linai nukibti. Taip 
gražiai jie sugulę, tarytum pa
dėti išsigulėjimui.

Geriau įsižiūrėjęs, per žiūroną 
pamačiau, kad pakalnėje sugul
dyti ne linai, bet storiausios eg
lės ir pušys. Visi medžiai sugulę 
į vieną pusę, iš viršukalnės pra
siveržęs karštis sudegino visus j 
spyglius ir pievą; o vėliau sugul-

Šv. Toi-esės bažnyčią.
Kalbama, kad Marius Kieki iš 

Čikagos ateityje planuoja sta
tyti seneliams namus, kuriems 
vadovautų jo žmona Emilija. 
Taip pat girdėti, kad planuoja
ma turėti nuolatinį važiavimą 
tarp Čikagos ir Suuny Hills bei 
St. Petersburg© kas antrą 
savaitę.

Taip pat girdėti, kad atidaro
mas naujas rajonas lietuviams 
prie gražaus ežerėlio ir su didės 
niais sklypais, čia ežerėliai yra 
su balto smėlio dugnais ir žu
vingi. Taip pat reikėtų primin
ti, kad Sunny Hills yra . aukš
čiausioje vietoje Floridoje, todėl 
čia kad ir vasarą karšta, bet nėra 
tos drėgmės, kaip kad kitur yra.

Lietuviai važiuojantieji į Flo
ridą malonėkite pakeliui sustoti 
ir aplankyti Sunny Hills, kuris 
randasi ant Floridos 77 kelio ir 
35 mylios prieš Panama City ir 
pajūrio. Dėl platesnių informa
cijų malonėkite kreiptis į komi
teto narius savo mieste arba ra
šykite: Vyt. Beleckas, 540 Am
bassador Ct., Sunny Hills, FL 
32428 arba skambinkite (994) 
773-3333. Visi atvažiayę į Sunny 
Hills klauskite Vyt. Belecko ir 
jis visus lietuviškai priims.

Iki' pasimatymo Sunny HiHs.
M. P. K.

! suguldyto miško. Net medžių ša- 
(, ir tos buvo prilenktos prie 
žemės.

Man tvirtino, ^k^^niekas tų 
medžių?,nev^tiė.%l§ ugnikalnio 
veržėsi tokie-stiprūs karšti-'garai,. 
kad jie storiausius medžius nu-’ 
lenkė ir paguldė kaip šiaudus.
Jeigu kuri šaka dar bandė pa
kelti galvą, tai ją nulaužė, gra
žiai priglaudė prie žeiiiės ir lie
pė gulėti.

Bet ką aš čia Jums pasakoju ? 
Aš Aliaskon, važiavau, nė sugul
dytų'medžių pasižiūrėti. 7*...

Vladas Raščiauskas ?
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: NEDALIOS NUOTRUPOS
(Tęsinys) Iš Plauen vykau per Hof ir

E Plauen vykau aplankyt, Ba>'re“lh i Banjto-g,. Bambcr- 
ge sustojau pailsėti, nes čia ra
dau dau lietuvių. Po poros die
nų išvykau į Shweinfurtą. Sh- 
weinfurto miestas buvo sugriau-

draugą Juozą, kuris gyveno prie 
Čekoslovakijos sienos. Nuvy
kau į to miestelio geležinkelio 
stotį, kuri buvo paskutinė vo
kiečių žemėje. Kelinta kelionės 
diena buvo — nežinau, nes apie 
savaitę mano namai buvo trau
kiny. Išlypęs iš traukinio suti
kau draugą, o jau buvo apie 1C 
valj vakaro. Mes pasisveikino
me ir pasikeitę keliais žodžiais 
pradėjome judėti. Prie manęs 
t,uoj. prisistatė geštapininkas ir 
Įiėpe iš j čia išvažiuoti. Pradėjau 
šu; juo derybas. Pasakiau jam. 
kad atvykau aplankyti draugą,
esU ląbai išvargęs jr išalkęs, no
riu pailsėti, o į Čekoslovakiją 
nesiruošiu bėgti ir nebėgsiu, 
Geštapininkaš į mano paaiškini
mą ir .prašpmą palikti mane ra
mybėj,' visai nekreipė dėmesio 
ir,jeikalavo, kad tuoj išvažiuo
čiau,-o jei aš neišvažiuosiu, tai 
jis mane arėštuos. Įsiterpė ma
no draugas ir užtikrino, kad aš 
niekur nebėgsiu. Geštapininkas 
nenusileido. Aš buvau taip iš
vargęs, o be poilsio ir ilgo sto
vėjimo kojos buvo sutinę. Jam 
pakartotinai pasakiau, kad nie
kur nebėgsiu,' esu labai išvargęs 
ir išalkęs, ir, šiandien atgal ne- 
važiuošiu; O'jis ką'nori gali da
ryti; su manimi. Geštapininkas 
apsiramino ir pasitraukė į šalį.

Po tokios ilgos ir vargingos’ 
kelionės,, .traukiny, pas draugą 
galėjau ;bėht .atsigulęs išsitiesti. 
Ypatingą nuoširdumą parodė jo 
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giminaitė.
Rytą susitvarkiau ir eidamas 

p gelėžihkelio stotį užėjau mais- 
to - kortelių išsiimti. Prie lange
lio sėdėjo vokietė. Ji tuoj pašau- 
kė^policininką, d jis nuvedė ma- 
riei -paš savo viršininką. Virši
ninkas paklausė ar aš vakar at
važiavau,- o dabar .išvažiuoju. 
Atra^aii taip. Viršininkas liepė 
išduoti. maisto korteles' ir nuro
dė1' kada traukinys išeina.

tas, sudegintas ir subombarduo
tas. Apgriautoj stoty visą dieną 
laukiau traukinio, o tik vakare 
išvykau į Wuerzburgą. Kitą die
ną saulėj tekant išlipau Wuerz- 
burgo geležinkelio stoty. Mies
tas buvo veik borr.ų nepaliestas, 
įsikūręs kalnuotoj vietoj. Jo kai 
nuotos ir uolėtos apylinkės sken
do vynuogynų laukuose.

WUERZBURGAS
Anksčiau minėjau, kad pragy- 

venimui jokių išteklių neturė
jau, išskiriant cigaretes, kurias 
gaudavau prie maisto kortelių 
ir taupiau blogesnei bei sunkes
nei dienai- Pažįstami, kurių

jęs pieninės vedėjas, liepė par
davėjai paimti Vi kg., sviesto, į

Wuerzburge radau, sušelpė ke- j butelį įpilti pieno, įvynioti varš- 
liomis markėmis viešbučiui už- j kės ir viską paduoti man. Už 
simokėti, o maistui neturėjau, j tuos produktus aš sumokėjau 
nes nedirbančių neregistravo ir j 21 pf. 
maisto kortelių nedavė. Maisto j 
reikėjo pasiieškoti. Pagerėjus ir 
sušilus orui, vykdavau į kaimą 
darbo ir maisto ieškoti. Iš ūki- 

, ninku gaudavau šiek tiek ir tik 
tai dienai, o kitą dieną vėl ėjau 
į kaimą.

. Vokdavau į pienines, tarsi? deją. Jis pasisakė esąs pieninės 
darbo ieškoti, bet niekas jo jau vedėjas ir paklausė ko aš norė- 
nebedavė. Nuvykau į vieną di-ičiau. Pasakiau, kad ieškau dar- 
delę, berods, Neushtat pieninę. 
Joje buvo ir pieno produktų 
krautuvė-Aš turėjau 20 gr. svies 
to kortelių ir paprašiau parda- 

Po kelių dienų vykau vėl į’ 
pieninę, tik jau į kitą, apie 40 
kl., nuo Wuerzburgo. Buvo sau
lėtos dienos vidurdienis. Sura
dęs pieninę, prie jos durų suti
kau senioką. Jo paklausiau kur 
aš galėčiau matyti pieninės ve-

bo. Iš mano kalbos suprato, kad 
esu užsienietis ,ir pasiteiravo 
kokios tautybės esu. Atsakiau, 
kad. lietuvis. “Ar iš to krašto kur

vejos parduoti sviesto. Ji paste-j yra daug kiaušinių, sviesto ir 
kiekio Į lašinių: Vilnius, Panevėžys, Ry- 

?” Patvirtinau, kad taip. Pa-
bėjo, kad tokio mažo L __ 
sviesto negali parduoti ir nurodė] ga? 
kitą krautuvę. Buvo pats vidur- j klausė ar esu šiandien valgęs, 
dienis. Suradau ir tą krautuvę, { Jam atsakiau, kad dar nevalgęs, 
bet ji buvo uždaryta. Vaikštinė-1 Jis mane nuvedė į savo butą, 
damas išvargau, o dar labiau iš- 
alkau, o krautuvės neatsidarė.
Grįžęs į tą pačią pieninę parda
vėjai paminėjau, kad jos nuro
dytą' krautuvę neatidarė ir pra
šiau parduoti sviesto. Pardavėja 
pašaukė pieninės vedėją. Atė-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JA AlS
! UŽ UEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
Jte-A? CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
j Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-
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NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.
1 Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus taiką!

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

• ■ Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi ss-

Pavardė ir vardas
Adresas ------------

j

Vos pradaręs duris, savo žmo
nai pristatė taip: “Tas žmogus 
iš to krašto kur yra daug svies
to, kiaušinių ir. lašinių, ir jis šian 
dien .dar nevalgęs. Duok, jam- 
valgyti”. Įsakė atriekti per visą 
bakaną tris riekes duonos, sto-. 
rai užtepti sviesto padarant vie- . 
ną sumuštinį su sūriu, antrą — 

i su dešra, o trečią — su kumpiu
Kava baltinti ne su pienu bet 
su grietine ir duoti valgyti tiek, 
kiek aš norėsiu. Jo žmona sto
vėjo apstulbusi ir sumišusi, žiū
rėdama į tą turtingą maisto gė
rybėmis krašto žmogų, kuris 
dar nevalgęs, bet padarė taip 
kaip buvo sakyta.. Užtepto ant 
duonos sviesto nejutau, bet ma
čiau, kad tepė. Man valgant, jis 
sėdėjo netoli manęs prie stalo 
kampo ir klausinėjo apie tą la
bai turtingą visokiomis maisto 
gėrybėmis-kraštą ir atrodė, kad 
jis sviestą ir lašinius valgytų, 
net jam lūpos čepsėjo- Jis tei
ravosi, ar ir dabar dar tų pro
duktų pas mus yra, ir kodėl ten 
jų tiek- daug yra, o pas juos jų 
nėra. ' :

Pasirodo, kad pirmojo pasau
linio karo metu jis buvo Vilniuj,

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

NAUJIENOS
1739 S, HALSTED ST. ' P,neva, ir Rygoj. Ueiuva ir jos stovio pilis. Slėptuvėj buvoj,—- 

paV nosinė prisidengusį bumą; f pasiklausdavome vienas kito 
gatvės- pa vėdinimo ir išsiskirda- 
vorhe neišsiaiškihę.

' Taip į klajodamas po sudaužy
tą, sugriautą ir lįepshojantį mies 
tą, labai išvargaū. Laikrodis bu
vo paliktas i viešbuty" ir nežino
jau nei kuris laikas. Gerokai 
prisikvėpavęs dūmų ir sieros 
suradau ir viešbutį. Jis jau bai-
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• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- H 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol. I! į
Pavardė ir vardas ______________ __________ -_______________
Adresas _ _____ _____ ________________ __________________

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savosįį 
yra naujas skaitytojas. Priede idol, 
Pavardė ir vardas__ ___________________
Adresas _____________________________ _

kuris

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, DL

• RŪPESTINGAI T5PTLDGMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sponaoriaua pavardė, vardas ir vietovė Tel. 476-2206

Išėjusi H spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtakoa į krašto politikų. 102 pat Kaina 11.56.

Knygos bus Išsiųsto*, jei čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu sdremi:

LIETUVOS SACHARA — NERINGOS PUSISASALIS

lietuvius jis labai gražiai minė
jo. Man išeinant pasakė, kad 
darbo neturi, bet pavalgyt at
važiuok kasdien. Jam ir jo žmo
nai nuoširdžiai padėkojęs už vai 
šingumą, išvykau. Daugiau ne
turėjau galimybės pas jį nuvyk
ti, nes po dviejų dienų bombar
davo Wuerzburgą.

BOMBARDUOJA 
WUERZBURGĄ

Wuesrzburge gyvenau vos ke
letą savaičių ir dar miesto gerai 
nenepažinojau. Gerų žmonių 
pastangomis jau buvau gavęs 
darbą, bet nepriėmė, kol gyve
nu viešbuty. Mano geradariai 
vylėsi, kad suras man ir kam
barį, bet bombardavimas viską, 
sumaišė.

Grįžau iš kaimo išvargęs ir 
tuoj atsiguliau. Jau buvo prie
tema, vienok aš dar nesudėjau 
akių, o sirenos jau skelbė oro 
pavojų. Nutariau nesikelti ir nei
ti į slėptuvę. Manb kambarys 
buvo trečiame viešbučio aukšte. 
Išviešbučio visi: /išbėgo, likau 
tik aš vienas. Koridory pradėjo

daug ilgų ir plačių kryžminių 
koridorių, kuriuose galėjo tilpti 
keli tūkstančiai žmonių. Jų daug 
ir buvo. Slėptuvę drebino bom
bų sproginėjimas, mirkčiojo elek 
tros lemputės, o vėjas sukelda
vo dvokiančių dūmų sūkurius. 
Nuo tų dūmų ir dulkių žmonės 
pradėdavo kosėti ir ašaroti. Iš 
slėptuvėj budinčio policininko 
sužinojau, kad miestą, viena po 
kitos lėktuvų bangos labai smar
kiai bombarduoja, o pastatus ne 
gailestingai siaubia liepsna.

Miesto bombardavimas tęsėsi 
daugiau valandos. Iš slėptuvės 
mus išleido į kitą slėptuvės pu- 
sę-į laukus ir pievas. Išėjęs iš 
slėptuvės pamačiau miestą skęs 
tantį dūmuose ir liepsnoje, o y o 
kiečiai grupėmis sustoję tik šau
kė: “Mein Gott”. Aš praeida
mas pro juos pagalvojau, kad 
mes irgi taip pat šaukėme, kai 
vokiečiai išbėgdami sprogdino 
ir degino Lietuvą. Kada jie de
gino. Panevėžį, tai dūmai matėsi 
už 35 kl. Iš arti niekur nema
čiau taip degant, kaip degė 
Wuerzburgas. Degė asfaltas, 

šaukti, kad dar 'vienas neišėjo į plytoš, geležis', geležiniai vagb- 
slėptuvę ir tuoj/turiu išeiti, tik nai, 'akmenys ir visos kitos ne- 
šviesos nedegti. Atsakiau, kad degamos medžiagos. Wuerzbur- 
esu išvargęs ir; nenoriu niekur ge neilgai gyvenau, o naktį iš
eiti. Jeigu aš neisiu, tai mane iš-i ėjęs jg slėptuvės .— nesusigau- 
neš-ątsakė iš apačios. Jeigu taip, Į džiau. Per Maino upės tiltą, tur 
tai? aš pats išeisiu ir skubiai šo-j būt, per kitą, įėjau į miestą ir 
kau iš lovos. Tamsoj pagriebiau! klaidžiojau. .
ką. radęs po.ranka, o tokiu atve
ju randi ir paimi kas blogiausia 
ir 'nereikalingiausia- Taip atsiti
ko ir man. .
siais drabužiais ir -patamsį pasi-J 
griebiau blogiausius pusbačius. 
Stvėręs portfelį, kuriame veik 
nieko gero nebuvo, bėgau į 
slėptuvę. Man esant kambary, 
jau skelbė antrąjį oro pavojų. 
Čia pat buvo ir Maino upė, o 
už upės ir slėptuvė. Bėgant per 
Maino upės'tiltą pasigirdo tre
čias ir paskutinis oro pavojaus 
signalas, o lėktuvai, jau ūžė virš 
mano galvos.’ Vos. spėjau įbėgti 
į slėptuvę, pradėjo kristi bom
bos.

Slėptuvė didelė, aukšta, švie
si, švari ir graži. Ji buvo iškal
ta ar išcementupta uoloj, o ant

Gatvių užrašai ' sudaužyti ir 
išmėtyti, vandens vamzdžiai su.

Apsirengiau blogiau- *** vandu° ** čilrf“a 
žiais iri patamsi pasi- I fononas, gatves .uvtvmę del

simo bombos sproginėja. Plytos 
ir geležiniai balkiai nuo degan
čių namų ir pastatų degdami i 

‘.virsta, krinta, siėnbs griūva, dvo
kią juodųdūmųkamnuoliaįver- 
čiasį, maišomi su raudonos lieps
nos' ilgais i liežuviais,, o aš klai
džioju ir ieškau! - savo viešbučio. 
Siauromis gatvėmis visai nega
lėjau eiti, nęs. Įiepšha ir dūmai 
iš abiejų gatvės-pusių siekė- vi
durį o vėjas, tartum per dūm
traukį, /traukėA dūmus gatve. 
Ėjau plačiųjų gatvių viduriu, 
nuo dūmų, dujų ję. smalkių: no
sinę, burną prisidengęs, o iš akių 
riedėjo ašaros. -Retkarčiais .'su-

Helps Shrink 
Swelling Of •1 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

VARLĖ IR JUPITERIS ‘

Pakalnės baloje varlė gyveno.
Kai pritrūko jai ten peno,
Ji nutarė aukščiau į kalną keltis
Ir be pavojaus veistis.
Ten rado įduboje balą, kur daug vabzdžių,
Ir įsitaisė gūžtą tarp žolių.
Bet neilgai laimė ją lydėjo;
Atėjo vasara ir karščiai prasidėjo.
Jos gyvenvietė išdžiūvo, kaip nieks nematė.
Kad net musės ten rėpliojo kojų nesušlapę.
— “O, dievai,” varlė maldauja iš olos, !
“Manęs nepražudykit, turėkit truputį pagailos.- J 
Nors visą žemę lygiai su kalnu galite apsemti, < ■ 
Kad tik aš galėčiau šioje baloje gyventi”.
Varlė Jupiterį be paliovos burnojo,
Kad teisingumo jis stokojo.
— “Beprote”, Jupiteris jai sako
(Matomai jo kantrybė jau išseko), ’
“Tavo kvaksėjimas jau man įgriso; ’i
Jūs čia tur būt per daug priviso.
Klausyk: vietoj tavo užgaidų visus apsemti, 
Ar ne geriau savo gūžtą pelkėje žemiau įrengti?”

* *
Yra pasaulyj daug žmonių,
Kurie nepaiso nieko, kas neliečia jiį,
Ir kurie galvoja: kad tik man būtų gerai, . ■■
O visų-kitų vargai ' ' •. r ? ’.
Man nerūpi visai.

A:;'- V. Petraitis‘' J;

gė degti, tik kampe lyg degan-. 
tis lagaminas matosi. Prašau 
pasitikiusio žandam, kad gelbė
tų jį ir pažadu jam cigarečių, o 
jis .tik ranką numojo-, ir vėpte- 
lėjo, kad jie nespėja lavonų iš
traukti iš griuvėsių, o dėl kokio 
lagamino , nesuka , galvos. Taip 
ir sutirpo liepsnoj mano cigare
tės, drabužiai ir šiek tiek mais
to.

Viešbučiai sugriauti, valgyk
los ir kavinės sudaužjdos, namai, 
dega,, o aš nemiegojęs vaikščio
jau po dvokiantį, smalkių prit
vinkusi miestą. Vaikščiodamas 
suradau ir daugiau tokių nelai
mingų' lietuvių. Jų tarp atsira
do žinovas,1 kad netoli Wuerzbur 
go yra dar nesubombarduota 
geležinkelio Stotis.

Grupę sudarė keletas lietuvių 
ir po to didžiojo. 1945 metų kovo 
16-17' nakties bombardavimo, 
pėsti iškeliavome iš Wuerzbur- 
gol Per naktį nemiegojęs/neval- 
išigęs, nesiprausęs, nesiskutęs pai 
šinas, bombų ir dūjų apsvaigin
tas,. vos nužingsniavau tą dešim
tį kilometrų. y . .

SUNKIAUSIOS DIENOS
Nuėjęs į G.emeide-Rottendorff 

geležinkelio stotį pasisakiau, kąd 
esu subombarduotas, o jie ir pal
tys matė, nes atrodžiau tarytum 
kaminkretis. Išdavė pažimėjimą, 
kad nuo bombų esu nukentėjęs - 
įr už kelionę į Furthą nereikia 
mokėti. Į Furthą vykau labai iš
vargęs,. o: traukiny didžiausia 
žmonių Spūstis, reikėjo stovėti. 
Tokia kelionė dar labiau išvar- ... 
gino. Nuvykau į Furthą, o ma-,.r. 
nęs nenorėjo priimti, bet aš at-., 
sisakiau toliau važiuoti. Paga
liau sutiko . priimti; bet neilgiau, . 
kaip tris dienas. ;

Buyo gražus, šiltas, švelnus ir . 
malonus pavakarys. Saulutė bu
vo, jau prie laidos, švelnus-.vė
jelis, glostė veidą, o malonus ir 
lengvas oras merkė akis. Išge- 

. ręs kavos su ..mažu sumuštiniu, 
hes tik tiek ir gavau, aš atsigu
liau. Vos atsiguliau ir dar nesu- 
dėjau'akių, pradėjo kaukti sire
nos, skelbė oro pavojų. Nenorė
jau keltis, bet tvarkdarys reika
lavo, kad išeičiau į slėptuvę,

(Biis daugiau)

ooo<xx>o<>o<x>o<>oac<xx<>ooc^^^

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, ųmeno ir/.mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Slankos,
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, Ą. Rūkštėlės ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 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.

• LIET UVIšKASIS 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.

• KA LAUMĖS LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi« 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio" 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.

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms,
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ilgiausiai išsilaikė George Bush. Jis norėjo tapti parti
jos kandidatu prezidento pareigoms, bet respubliko
nai juo' nepasitikėjo, jis labai daug šnekėjo, respubli
konams šnekos nepatiko, už jį ir nebalsavo. -Bet Ronald 
Reagan konvencijos pabaigoje pasirinko George Bush 
viceprezidento pareigoms. Pirma, žinoma, iš jo gavęs 
pasižadėjimą leisti prezidentui spręsti svarbesnius

25 cents per copy
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Dienraščio kainos;
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drovė, 1739 So. Halsted SU Chicago, 
fL 60608. Telet 421-6100-
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klausimus.
Ronald Reagan buvo parinktas respublikonų par- 

, tijos kandidatu prezidento pareigoms pagal du šimtus 
metų veikiančius nuostatus, papročius ir galiojančias 
taisykles, ir buvo gerai. Bet kai demokratų tarpe kilo 
nesusipratimas dėl tų taisyklių ir papročių, tai tuos ne
susipratimus kartoja ir respublikonai, visai užmiršda
mi, kad tos taisyklės jiems buvo geros.

Praeitą savaitę gabus advokatas A. Williams, ži
nąs taisykles ir rinkiminės kovos eigą, įsteigė komitetą 
reikalauti “open convention” New Yorke. Jis baigęs 
Loyolos unversitetą, geras kalbėtojas, turi gerą prak
tiką, bet ši kartą jam parūpo iškelti viešumon vienas 
labai svarbus klausimas. Jis kalba apie “open conven
tion”, bet jis turi galvoje elektorių laisvę. Jis nori, 
kad prezidentui išrinkti elektoriai būtų laisvi. Dabar 
jie esą nelaisvi. Dabar jie privalo balsuoti už tą kandi- vos gydytojams, nes jie jų :&•Prezidento Carterio logika

Didžioji Amerikos spauda, radijo stotys ir net te
levizija įtikinėjo prezidentą Carterį, kad jis leistų ar
tėjančiai demokratų partijos konvencijai laisvai spręs
ti visus svarbiausius tos gausios partijos klausimus.

Suprantama, kad tas klausimas gali rūpėti demo
kratinei spaudai, demokratų valdomoms radijo ir televi
zijos stotims, bet stebina, kad “open atention” reika
lauja ir respublikonų kontroliuojama spauda. Respub
likonų spauda taip logiškai įtikinėja savo skaitytojus 
didelį blogį artėjančioje Amerikoje. Patys respubliko
nai pravedė savo partijos konvenciją pagal nusistovėju
sias partines taisykles. Ronald. Reagan gavo dąugiau- 
sia elektorių, elektoriai išrinko Reaganą partijos kan- 
didatu prezidento pareigoms.. Bet kai respublikonai 
rengiasi-elgtis pagal veikiančius papročius, respubli
koniškoji spauda nurodo, jog tži blogas dalykas.

Bet šiuo atveju, didžiausią, susirūpinimą kelia de
mokratų partijos vadai. Praeitą savaitę susidarė spe
cialus komitetas laisvai partijos konvencijai-pravesti. 
Respublikonai daugumoj tiktai 1

datą, už kurį jie pirminių rinkimų metu pasižadėjo 
balsuoti. Tai esąs senas paprotys. Jie turi turėti teisę 
pakeisti savo nuomnę. Jeigu jie nėra laisvi pasirinkti 
tokį kandidatą, kokį jie demokratų partijos konvenci
joje nori, tai esą ne rinkimai bet kelių partijos vadų pa
rinktas kandidatas.

Adv. Williams, būdamas komiteto pirmininkas; 
nuo praeito sekmadinio kalbas sakė visomis didesnėmis 
radijo stotimis ir aiškino demokratams, koki jie atsili
kėliai, kokiais neaiškiais nuostatais jie tvarko visus sa
vo reikalus, ir kokia nelaiminga bus ta partija, pasta
čiusi Carterį partijos kandidatu. Jis iš anksto žino, 
kad artėjančius rinkimus Carteris pralaimės, nes kra
što. nuotaikČs-iie jo naudai. Jis pataria pačiam prezi
dentui Carteriui būti geru patriotu, pasitraukti ir leis
ti susirinkusiems elektoriams išrinkti tokį kandidatą, 
kuris partijai ir visam kraštui bus geriausias. Adv. 
Williams-jau žinąs apie 200 konvencijos atstovų, kurie 
norėtų kitaip balsuoti, negu pirminiuose , rinkimuose bu
vo pasižadėję. , .

l Yla išlindo iš maišo, kai vienas radijo klausytojas
7Respublikonai daugumoj tiktai kartoja - demokratų i Paklausė, už ką tie “laisvi” elektoriai turėtų balsuoti, 

tarpe einančius ginčus. Jiems yra išrokavimas mwody-i iie nenori balsuoti už Carterj?-UŽ sen.Kennedy.aiš
ti demokratų tarpe kylančius nesutikimui -*<-• ‘ ' ku> - atsakė adv. Williams. Klausytojai;suprato iš kur

Patys respublikonai turėjo 12 kandidatų .preziden
to pareigoms. Pirminių rinkimų metu tie' kandidatai 
pradėjo byrėti. Nubyrėjo visa dešimtis. Jų tarpe buvo- 
Teksas gubernatorius John Connally, daugiausia poli
tinio patyrimo turįs vyras, bet pirminiuose 4 rinkimuo
se pralaimėjo. Pas jį buvo pakankamai sVeiko proto 
tuojau pasitraukti iš rinkiminės kompanijas. ^Jis; ko 
gero, jaučia, kad padarė didėlę klaidą, iŠ demokratų, 
partijos pereidamas į respublikonų partiją. Jeigu jis 
būtų pasilikęs demokratų partijoje, tai galėjo tapti- 
partijos kandidatu prezidento., pareigoms. Padarė klai
dą, ją suprato ir pasitraukė iš politinės aYenos svarbes
nėms valstybės pareigoms.

Liko du respublikonų partijos kandidatai. Ronald 
Reaganas turėjo daugiau elektorių, tai jis ir tapo res
publikonų partijos kandidatu. Rinkiminėje kampanijoje

A. SVILONIS

Chemikas iš Bostono reikalauja plėsti 
ir gilinti bendravimą su kraštu(Tęsinys)Jo išmanymu, praeity mūsų muzikai, harmonizuodami liaudies muziką, ją iškraipė. Išeitų, kad okupantas mums pasitarnavo, jis ją atlietuvino, šis chemikas, pataikaudamas okupantui, jau tiek toli nuėjo, kad rado reikalo paniekinti dr praeityje gyvenusius ir kūrusius ■ muzikus, nes jie liaudies muziką iškraipę. Tikrai taip svaičioti tegali tik tikras okupantui pataikūnas, arba visiškas neišmanėlis.Paminėjus chemiko Donato Šato pareiškimus, negalima nutylėti šios išvykos kito' dalyvio pokalbio su reporteriu Jiiozu Kųękailiu, būtent, Nevados universiteto profesoriaus Algio Ma- zavo fondą nupirkti medicinos tulionio, kuris jau penktą kartą instrumentams okupuotos Lietu-

vyksta Maskvon “pagilinti” savo mokslinių žinių. Atrodo, kad jis nei chemikas, nei technikas, bet medikas. Keista, nejaugi Amerikoje medicinos mo'kslas yra žemesnis, negu okupuotoje Lietuvoje ar Maskvoje? Kažin ar daug mokslininkų Amerikoje atsirastų, kurie jam pritartų? Nebent Kalifornijoje Mulokas, kuris savo sūnų mokslina okupuotoje Lietuvoje medicinos moksluose. Bet tai nestebėtina, nes statybos mokslas yra ne medicina, tai visai svetima sritis. Bet Nevados profesoriui girtis; kad jis jau penktą kartą vyksta Maskvon, yra ne tik keista, bet ir gėda. Juk dar netaip seniai dr. Butkus is Cleveland© organi-

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS(Tęsinys)

Tarpdury ji sustoja ir susimąsto — reikia 
nors ryto palaukti, juk bėgti ji beturi nuo ko. O 
be to, pas Bičkovą yra dar likę jos daug knygų. 
Pagaliau, kur važiuoti — reikia gi susirasti kokį 
kitą darbą. Grįžti į Kauną, ypač vasarą, ji nenori. 
Sugrįžta nuo durų ir vėl atsisėda, ją pagauna 
vaikiškas troškimas, tik dėl įdomumo, nueiti dar 
pas Bickovą ir, kai jis bus negirtas, viską išrėžti 

jam į akis ir tada išvažiuoti...
Rytą ji atsikėlė šu skaudančia 'galva ir visą 

dieną blogai jautėsi, todėl neskubėjo — laukė, kol 
aprims nervai. Ji vis negalėjo galutinai nuspręsti: 
eiti ar neiti. Tai kai gavo Bickbvė laiškutį, pa
vakare nuėjo, bet nerado jo namie. 0 vis dėlto 
po geros valandos ji nuėjo dar karti, feet jeigu 
nebūtų ir dabar jo radusi, tūi būtų sėdusi į užsa
kytą jau iš anksto vežimą ir važiavusi tiesiai į 
stotį, šį kartą jis jau buvo namie.

Išblyškusi, šalta, bet išdidi ir graži, tarytum 
garsaus dailininko iš balto marmuro iškalta se
novės graiku dievaitė, sustingusiais žingsniais 
įėjo Ramunė į Bičkovo kabinetą. Nepakeldama 
akių ir visai nepažvelgusi į jį, tyliai ir labai pri
slėgtu balsu pasako ji “labas vakaras” ir riueina

tas “opėn convention” šalininkas gaudavo "“lėšų tiems 
radijo pranešimams valandų valandas kartoti.

Kiti siūlo, kad kanvencija galėtų pati jos kandida
tus pasirinkti,kaip sekretorių Edw.Muskie, Walter Mon
dale, sen. Jackson arba politiką Udall. »

Bet sekretorius Muskie visiems siūlo rinkti dabar
tinį prezidentą Carterį, nes jis dabar kito tokio žmo
gaus nenumato. Jis pažįsta valstybės reikalus, jam žino
mi Sovietų Sąjungos užsimojimai ir jis gali daryti grei
tus sprendimus. Mondale panašiai galvoja. Be to, jis tu
ri pilniausią Carterio pritarimą. Jis mano, kad prež. 
Carteris turėtų gauti teisę administruoti kraštą antrą 
terminą. Udall gražiai pakalba, kaip ir Jackson, bet bal
sų nepajėgia surinkti.

Prez. Carterio logika šiuo reikalu yra tokia:
— Pirminiai rinkimai galioja 200 metų. Iki šio me-

tiesiai prie savo staliuko. Bet tuo pat metu jos ale
bastro spalvos skruostuose staiga pasirodo leng
vai raudonos dėmelės, o vėliau parausta ir visas 
veidas.

Bičkovas buvo pasiruošęs, pamatęs ją, dėtis, 
lyg nieko nebūtų įvykę ir viską paversti lengva 
išdaiga, bet dabar, matydamas ją tokią rimtą ir 
šaltą, jis visai sumišo ir ėmė godžiai traukti ci
garo dūmus.

Jis peržvelgė ją visą ir tuojas pastebėjo, kad 
ji apsivilkusi puošniais savo drabužiais ir neturi 
nei ant rankų, nei ant kaklo jokio jo dovanoto pa
puošalo; suprato jis, kad ji tyčia taip padarė, ir 
tas dar labiau sudrumstė tik dirbtinai pragied
rintą j6 nuotaiką.

Mielai jis būtų dabar ją išplūdęs už vaka
rykštį jos įžūlumą, neš kaktoj mėlynė ir gabalas 
tvarsčio jį stačiai siutino, bet Ramunės grožis ir 
baimė netekti jos privertė jį susivaldyti, todėl jis 
atsistoja ir, greitu žrngsniū eidamas prie jos, 
linksmai sušunka:

— Kaiį) gerM, kad ateini — turime labai 
skubaus darbb !...

Priėjęs visai arti jos, bando paimti ją už ran
kų ; tokiu savo žestu jis nori parodyti jai, kad 
visai nepyksta ant jos. Bet Ramunė pasipurto ir 
pasitraukia nuo jo Uliau. r /

— AŠ atėjau tik savo smulkmenų pasiimti, — 
praverdama stalčių, tyliai pasako ji.

— Kokių smulkmenų? — paklausia Bičkovas.
— Aš pas tamstą daugiau nebedirbsiu, — iš

girsta jis trumpą atsakymą.

to niekas geresnių dar nepasiūlęs. Už ką elektoriai nori 
balsuoti, jie pasirenka pirminių rinkimų metu. Jie pa
sižada konvencijoje balsuoti už pasirinktą kandidatą. 
Kai tas klausimas sprendžiamas, tai jis yra surištas su 
įsipareigojimais. Niekas elektoriams nesako už ką 
jie privalo balsuoti. Kai jie kandidatą pasirenka, tai 
privalo už jį balsuoti.

Prez. Carteris nėra pasiryžęs elektoriams leisti 
balsuoti už ką jie nori. Jie privalo balsuoti už tą asmenį, 
kurį per pirm, rinkimus pasirinko.

Prez. Carteris pirminių rinkimų metu gavo dau
giausia elektorių. Reikia turėti galvoje, kad jis bus de
mokratų partijos kandidatas prezidento pareigoms. 
Visos kalbos apie “open” ar “closed” konvenciją yra 
tuščias burbulas.

turi. O kaip su vaistais, Bet tiek B to dėl mokslo. ’šia proga noriu atsiliepti ■ ir ; pacituoti jo verkšlenantį skundą - Juozui Kuckailiui: “Daugelis už- į sienio lietuvių, — sako jis, — met įbauginti antitarybinės kam-> A panijos, vykstančios JAV,- atsisakė kelionės į gimtąjį kraštą. Aš esu laimingas, atvykęs į Lietuvą”. Iš šio jo pareiškimo atrodo, kad jam Lietuva neokupuota, laisva. Tan bent laisvame krašte gyvenančio inteligento lietuvio pasisakymas. Ir kąjp,pesi- stebėtr, kad šis Nevados profesorius įsijungia , į tokią< purviną. I okupanto melo propagandą. Jam | Lietuva graži. Bet kodėl, graži, Į jis nepaaiškina. Reikia manyti, g kad gal dėl to, kad ji “tarybinė’A |Liūdna, kad jo tėvai, nejskie- pijo j jo sąmonę dėl ko jie išvežė jį iš tos gražios Lietuvos. Neišaiškino, kad toji graži Lie-ig tuva yra Maskvos pavergta. Dėl to jismežino, kad pavergtosrLie- tuvos- girios, miestelių ^aikštės yra primirkusios okupanto nukankintų ir nužudytų . brolių krauju ir ašaromis.Ar šis mokslininkas, kuris jau vyksta penktą kartą.į Mask.? vos konferencijas, .yrą skaitęs LKB kronikomis prirašytus lomus? ,' - s6 gal Juozas-Kūckailis jų paA | reikštas mintis savaip, iškraipė. | Bet tai chemikas Donatas Šatas, i ir Algis Matulionis laisvoje’jseiA Į vijos spaudoje galėtų pareikšti ' dėl to protestą,, kad jie tokių | pareiškimų jam nedavė. Išeivija į to laukia. O jei bus tyla, tai iš- Į vada aiški. (Pabaiga) ' < |
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— Tu nebedirbsi? — nustemba Bičkovas, — 
tu nori išeiti? ...

Ramunė rankioja po stalčių savo daiktus ir 
nieko jam nesako.

Tik dabar jis įsitikina, kad Ramunės jis visai 
nepažįsta ir kad vakarykščias jo pasielgimas bu
vo didžiausia kvailystė.

Ramunė visai ramiai baigia susirankioti savo 
daiktus, o Bičkovas, sekdamas ją savo akimis, 
taip pat baigia įsitikinti, kad po keleto minučių 
jos čia, jo kambaryje, nebebus ir kad ji, kartą iš
ėjusi, niekuomet pas jį nebesugrįš... Dėl to jį- 
apima baimė — baimė netekti paskutinio ryšio su 
tuo pasauliu, kuriuo ir jis kartais gėrėdavosi.

Kol jo kabinete sėdėjo ši išdidžiai kukli mer
gaitė, jis nors retkarčiais pasijusdavo vėl žmogus. 
Dabar jis vėl ima galvoti, kad pasaulyje esama 
kažkokių dalykų, brangesnių ir už jo taip garbi
namą auksą. Kol Ramunė būdavo čia, jis to ne
suprato — pajuto jis tai tik šiandieną, kai ištisą 
dieną laukė jos, o ji vis nesirodė... Todėl ir dabar 
jis žiūri tylėdamas į nusivylusią Ramunę ir nuo
širdžiai gailisi. Tik dabar jis pajuto, ko vertos 
tos valandos, taip maloniai praleistos šiame niū
riame jo kambary, kia čia pat prie mažo staliuko 
sėdėdavo naivi mergaitė, fturi jį ne tik laikė doru 
žmogumi, bet gal pet savotišką;.mylėjo..., Jis nu? 
sprendžia šią savo klaįiąAatitaisyti ir ima"galvoti, 
kaip ją dabar sulaikyti.

— Nusivilk.paltą ir parašyk vieną labai sku
bų rastą, — švelniai kreipiasi jis į Ramunę.

Ji pakelia savo akis ir žiūri į jį, lyg nesupras-

dama, ko jis nori. . X
— Vienam kaliniui gresia mirties bausmė —| 

rytoj bus jau per vėlu... — tarytum pasitęisin-| 
damas, paaiškina Bičkovas, žinodamas, kad to
kiems dalykams Ramunė labai jautri.

— Tą aš galiu padaryti, — atsako, sėsdamos i 
prie mašinėlės.

Bičkovas, vaikščiodamas po kambarį, ima clik-1 
tuoti labai graudų prašymą ir seka jos veido iš-| 
raišką. Jis laukia, ar nesužibės jos akyse džiaugs-1 
mo kibirkštėlė, ar nenušvis jos prikąstos lūpos 
liūdna šypsena — juk seniau taip ji žavėdavosi | 
tokia jo retorika. Bet veltui jis laukė jos šypsnio, | 
ji tebebuvo vis tokia pat išdidi ir šalta, jam visai | 
svetima ir nepasiekiama.

Pabaigęs diktuoti, jis nueina ir atsisėda, kaip | 
visuomet, už savo stalo. • >

Tuo tarpu Ramunė pabaigia darbą, atsistojai 
ir prinešusi padeda parašytą prašymą prieš jo 
akis. Bičkovas, visai nė nepažiūrėjo į paduotą raš
tą, pamažu paima ją už rankos ir klausia :

■— Pasakyk, kodėl tu nebenori toliau dirbti

i

pas mane? ko tau trūksta?
Ramunė grakščiai ištraukia savo pirštus iš jo 

delno ir tylėdama nueina prie savo staliuko, bet 
nebeatsisėda.

pyksti už vakarykščiu?..^n^y^mas, 
kad nebegūlirna išvengti nemalonaus pasiaiškini- . 
mo, kvailai išplotu veidu, paklausia ją Bičkovas. |

(Bus daugiau) <

»
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

IJėzus Pasaulio išganytojas

Laidotuvių DirektoriaiPasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.
ESTAI GREIT BUS MAŽUMA ESTIJOJE

EUDEIKISTai.: 542=2727 «rt» 562-27T*
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

kalba: kasdien nuo 
iki penktadienio 
vak.

tADIJC 4581WC
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Lietu viy 
madiemo 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais 
^kmadieniais duo 8:30 iki 9:30 
▼ii ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Teia
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL. 60629

• Grubus elgesys uždaro j kai 1940 metais įžygiavo į Esti- ■prieš mus visas duris ir širdis. I ją, Latviją ir Lietuvą”, sakė jam » (S. Smailsas) I estas. Nacionalizmas ir stiprus

13. Panašiai kalbama apie “knygą” Iziifo 29:11,12. Fvr Ūiką minėtoji knyga buvo “užantspaudžiuo a” lyg “užr k taip, kad nei mokantieji skaityti, nei nemokantieji negalėje jes atidaryti. Bet toliau pranašystė parodo, kad pagaliau knyga būva atidaryta, ir apkurtiesiems ir akliems buvo pagelbėtu girdėti irimatyti kas joje parašyta. Visa ta pran šysLė primena minis kc>’ kioje dvasiBėĮe tamsybėj e žmonės buvo iricdimei ir mirčiai v:3š palaujaht. Bet mes esame užtikrinti, k d ateis laikai kuone: tamsybė bus panaikinta ir žmonėms bus pag^ltėta matyti ir pažinti Dieva valia.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTJJAI

J. Mailkant, 195 Van Beit Avtnu , Statėsi ia'.d, N.Y. 1C3.3

DR. K. G. DALUKAS 
•nUiWUA I* MOTIRU tlQOt 

GINEKDtOGiHt CHIRURG4JA

544Q PvlMki Rd. (Crewford 
wtodicel Building) Tai. LU 5-6444 
PniiJlA Uionnis osgal susitariu^.

M skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS
1GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ČMunimŠN Irliniko. 
RUdirino. direktorių.

VALANDOS: 3—9 darbo dienotai? tr

DR. A. B. GLEVECKAS
GTDYTttiAŠ IR CHIRURGĄ*
SPCetAfcYBA AKIŲ LIG.’*- 

3907 lOJrd Stiwt 
Vftafidb* parų Mtunarima.

DR. RHANK PI£CK.4S
OPtOMTmiSTAS ’

KALBĄ ITETUVISKAI ‘
Wl W 71 Še Tel 737-514$

Tikrina akis. Pritaiko’ akinius ir 
“contact lenses’"

Vai; tStr’tįvitarima. Jidams treč.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CMiRURGA? 

i^dr» pratffiu, MOTIRU 
ofl«a« r> wrr

To>. »» 4-1SU
OFISO VAL.: piru..
tr peikt. 2-4 ir fli-8 rij. rąk. fctitidir-

pigai amiurišv

ORTHOPFD <^PPO'7TF’7T<>T a c

T4S<.r PRasMet «-«*>

DR, G k. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ

St. Petersburg, Fla. 337 U’ 
TėL (813J 321-4200

Kasdien

St.
u

- GORDON FUNERAL HOME —

Mažeika Evans

Dirmadiemo iki penk 
8:30 vai. vakaro.

nuo
tadienio

Viso* laidos iž WOP A
bangs 1490 AM

Petersburg, Fla-, 12:30 val. p.p 
With sloues ll AM Jan*.

2646 W 71st Stree?
Chicago, Illinois

Teiof ^7S S374

Artėjant olimpiadai, Vokietijos spauda nemaža dėmesio paskyrė Estijai, nes jos sostinėje Taline numatyta vieta buriuotojams varžytis. Tai laikraščių bendradarbiai ir pažerdavo vis duomenų apie tą kraštą.Birželio 13 d. “Die Welt” net du straipsnius išsispausdino. D. Mummendey savo straipsnį pavadino esto pasisakymu: “Tai ne mūsų olimpiada — tai Maskvos žaidynės užimtame krašte”. Kalbėjosi jis ir su pareigūnais ir su nepatenkintaisiais. Pareigūnai vieni apgailėjo jam, kad vokiečiai buriuotojai nedalyvaus olimpiadoje, o kiti olimpiados boikotą vadina šaltojo karo grąžinimu.Maskvoje, sako, eiliniai žmonės maža kas teturi supratimo apie kokį nors boikotą. Taline— taip, ten žmonės piktai prasitaria ir dėl olimpiados ir dėl Afganistano. “Kas dabar ten vyksta, rusai šitaip pat yra padarę,

nusiteikimas prieš rusus labai pastebimas. “Jaunimas yra ypač agresyvus, bet jis visas yra prieš sistemą”, sakęs vyresnio amžiaus estas ir dar pridėjo: “Jie per jauni, kad atsimintų Stalino teroro laikus, kai mes buvome lyginami”.

istorinis Talino senamiestis. Res tauratorių prie to darbo buvo atgabenta iš Lenkijos ir Rytų Vokietijos.O istorija, kokios dabar mokyklose mokoma ir kokia pristatoma olimpiados dalyviams ir svečiams skirtose brošiūrose, yra sukirpta taip, kaip toli gražu nesiderina su tuo, kas buvo..

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
TeL 73746004)1
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
TeL 422-2000

They call it 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax* Pills. That’s right— pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

Paskutinėje dainų šventėje Rašoma, kad vokiečiai, danai ir Taline tūkstančiai estų sudainavo partijos draudžiamą tautinę dainą, kuri jiems eina himnu. Kai būna švenčiamos kokios sovietinės šventės, paprastai reikia iškabinti vėliavas su kūju ir piautuvu. Tačiau, sako, nemaža yra tokių, kurie, mieliau sumoka 50 rublių baudos, bet neiškabi- na prie namų. vėliavos. Rusė, I kuri dažnai ątvažiuoja.į Taliną, skundėsi, kad ji labai nenorom aptarnaujama ar iš viso neap- tamaujama, kai prakalba rusiški- Kur į fabrikus atsiunčiama daugiau rusų darbininkų, estai stengiasi su jais nebendrauti.Propaganda, jkaip ir kituose užimtuose kraštuose, tvirtina, kad Estiją suklestėjusi tik sovietinėje santvarkoje. Estijoje esąs aukščiausias pragyvenimo lygis palyginus su kitomis respublikomis. Tačiau estams toks palyginimas, njekp nesakąs. Prieš antrąjį, pasaulinį karą suomiai vargingiatf gyveno iiž estus, o dabar jie penkis, kartus geriau gyvena už estus.Aukštesnis pragyvenimo lygis •r pramonės plėtimas vis daugiau rusų atitraukia į Estiją. ‘Olimpiados ruoša dar 100.000 jų daugiau atitraukusi. Jau prieš trejetą kas šauniau Buvę pada- , rytą negu Maskvoje. Kiekvieną savaitgalį prie statybų padėti pasiruošti olimpiadai “savanoriškai ir pakilia nuotaika” ėjo tūkstančiai Talino gyventojų, tačiau į olimpiadą jiems nebus . leidžiama įeiti. O buvo pastatytas 20 mil. rnl>. kainavęs buria vi mo centras, naujas tarptautinis aerodromas, naujas televizijos .bokštas, pakrantėje nauja promenada ir nauji viešbučiai. Vėl . sužiba po antrojo pasaulinio karo jokio remonto nepabostas

švedai buvo agresoriai, o rusų kunigaikščiai net ir žiloje senovėje buvę tikri ir ištikimi estų draugai. Trumpasis nepriklausomybės laikotarpis vadinamas “buržuazine dikatūra”. Vienoje knygoje sovietinis estas minis- teris tą laikotarpį yra pavadinęs “nepriklausomybės jungu”. O krašto užėmimas ir.susovietinr- mas aptariami kaip “liaudies noras”. O po to viskas vyko gerai. Nė žodžio, sako, apie režimo vykdytąjį terorą, žudymus, masines deportacijas, prievartinę kolektyvizaciją, nors visa tai Pa balti j o valstybėse pareikalavo 50 procentų gyventojų aukos.Carl Gustaf Stroehm ten pat išspausdintame straipsnyje “Estai — beveik mažuma savo krašte?” rašo apie gyventojus. Suminėjęs, kad estai yra ugro-ti- nai ir kad jų kraštą 1940 m. už- Į ėmė Sov. Sąjunga, autorius tuoj■ primena, kad Estijoje gimimų į procentas yra pats žemiausias visoje Sov. Sąjungoje. Jo tvirtinimu, visada Vakarų Europos veikiama, ir šiuo atžvilgiu ji lai-. kosi Vakarietiškų tendencijų. Tarp 1970 ir 1979 m. jos gyventojų skaičius iš 1,007 milijonų pakilęs iki 1,02 mil., taigi tik 1,3 procentus. Vidutinis metinis prieauglis būtų 0,14 proc., tuo tarpu kai sovietinis vidurkis buvo 0,9 proc.Estijoje dar 1959 m. ėstų buvo beveik 75 procentai, bet 1970 m. jau bebuvo 64,7 proc. Per tuos metus rusų procentas iš 20 j pakilo iki 27. Dabar rusų kartu Su ukrainiečiais ir baltarusiais ■ Estijoje yra 409.000, taigi estai! savo respublikoje turi jau trečdalį slavų. Jei tokia linkme ir(Nukelta J šeštą puslapį)

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
J ; Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
į

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

y»<4 . 2533 W. 71st Street
Y M i 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

i
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LietuviųLaidotuvių Direktorių AsociacijosComputers Dressed In Khaki
kinds of front-line computing 
chores, such as directing aii- 
craft strikes against enemy 
armor, or determining thf 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subsi 
diary of United Technologiei 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is built 
around the company’s “mili 
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived frotg 
commercial computers manu
factured by Digital Equipment 
Coiporatiom Special compo 
nents and packaging 
them suitable for military u> 
on land, at sea, and in the air

, Now there are computers 
tough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
shown in the photo is housed 
fax a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
complete commercial data 
:>cessing center.

But, unlike its civilian cous- 
, this system can operate in 

the severest of environments 
į. . including desert heat. Arc
tic cold, and salt-laden trcpic 
humidity. Consequently, the 
system can handle many

MOVING

H frelriv **^m*V- 
ANTANAI" VILIMAI

W. 27U1U1 37449*4
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moving
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2CMA KAINA

BRONIUS IGNATAVIČIUS- Gyv. Chicagos šiaurėjeMirė 19X0 m. liepos 21 dieną, sulaukęs 61 melų amžiaus.Paliko nuliūdę: draugai ir pažįstami. Laidotuvėmis rūpinasi Raėys, Holas ir Jagėla bei jų šeimos.Kūnas pašarvotas (Lonncy laidotuvių koplyčioje, 3552 No.Southporl Avė. Vizitavimo laikas penktadienį 5 vai. jiopiet.šeštadienį, rogpiūčio 9 d., 10 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į St. Andrew parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.Visi a.a. Broniaus Ignatavičiaus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam jiaskulinį patarnavimą ir atsisveikinimą.Nuliūdę lieka: draugai ir pažįstami.Laidotuvių direktorius Conney. Tel. 472-5650.
ei ■wan

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUaNICA A VE. TeL; lArda 7-3401

*4BUTKŪS - VASAITIS
1446 So. 5Uih Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArda 7-1138-1133STEPONAS C. LACK Hl SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4418P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

K

TeL YArd* 7-1911_ _ _ _ _ _ _ J
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ŠAULIU VASARA
A tėjus” vasaros atostogoms, 

kai kurios organizacijos savo 
veiklą sustabdo ir jų nariai pa
krinka poilsiauti ir papramogau
ti vasariškai. Vytauto Didžioje 
Šaulių Rinktinė ir vasaros metu 
savo veiklos nesustabdė. Rucši 
įvairius renginius namuose i: 
buvo išvykę j kitas lietuvių gj- 
venamas vietoves, štai gegužė; 
18 d. rinktinės vaidintojų grupe 
davė keturių veiksmų dram? 
“Valkata”. Pastatymas praėji 
su dideliu pasisekimu.

Gegužės 25 d. šauliai šv. Ka 
zimiero, Tautinėse ir Bethank. 
kapinėse lankė savo mirusių na-1 
rių kapus, o. gegužės 26 d. uni
formuoti dalyvavo šv. Kazimie
rą Lietuvių kapinėse pamaldose 
jr iškilmėse prie kapinių steigė
jų paminklo.

Gegužės 15 d. rinktinės šauliai 
Įsu programa dalyvavo Rockfor- 
Ide šaulių surengtoje Joninių ge
gužinėje, o birželio 21 d. rinkti
nė Jonines atžymėjo’ savuose na-

. i muose, jaukiame subuvime, $u 
i vaišėmis ir menine programa.

Liepos 4 d. rinktinės šauliai 
buvo išvykę į Aurorą. Ten daly
vavo JAV šventės iškilmėse, o 
šokių grupė “Vytis” ir progra
moje. Liepos 27 d. šauliai gau
siai dalyvavo Dariaus ir Girėno 
paminėjime. P.inktinės .choras, 
vadovaujamas muziko Vecber- 
■įo, ir tautinių šokių grupė “Vy
tis” ten pat dalyvavo ir progra
moje, o rugpiūčio 2 d. “Vytis” 
lalyvavo Rockforde tautybių 
jasirodyme. ■—

Artinantis rudeniui, jau irgi 
1 numatyta visa eilė darbų. Štai 
rugsėjo 13 d. V. D, šaulių rink
tinės namuose rengiamas ru
dens balius. Kaip ir visada pas 
šaulius, svečiai bus skaniai pa
vaišinti, gros rinktinės orkestras. 
Bus ir kitų įvairumų. |

Tarp kitų darbų, numatyta iš
leisti ir vienos Sibiro tremtinės 
atsiminimų knygą.

P. Venclova

Kaip cenzūruojami laiškai
• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos iri. Pasitaiko lietuvių, galvojan- į kus, ir Sovietijos žydų teigimas 

čių, kad laiškai iš okupuotos, pasivirtino: visi laiškai turėjo 
Lietuvos necezūruojami, nes ant cenzoriaus numerėlį. Kad įsiti-j 

.vokų (konvertų) nėra antspau- kintumėte patys, darykite sekan ’ 
do ar bet kokio kito žymens, čiai: visas keturias voko-puses- 
parodančio, kad laiškas buvo tik atsargiai su peiliu ar ‘kitokiu; 
rintas. Šitą mitą neseniai sugrio
vė iš Sovietijos atvykstantieji 

: žydai, įrodydami, kad visi iš už 
.. geležinės uždangos ateinantieji 
‘laiškai pereina per sovietų cen
zoriaus rankas.

Sovietų cenzoriai turi specia-, tai užeina vienas ant kito (over
■lias vakumu ir garais operuoja-' laping). Ir sugalvok tu man taip mėju sambūris 
imas vokų (konvertų) atidary- 
‘mo mašinas. Tokių , mašinų pa- 
gelba visi keturi vokų kraštai 
yra atklijuojami ir atlenkiami. 
Perskaičius laiško turinį ir pa
darius jo kopijas, į voko popie
riaus vidinę pusę yra įspaudžia
mas cenzoriaus numerėlis, o vo- 
■kąš-.tos pačios mašinos vėl su
lankstomas ir užklijuojamas 
taip kaip buvo, nepaliekant jo
kios išorinės žymės, kad buvo 
cenzūros tikrintas.
, Aš pats peržiūrėjau turimus iš 
'okupuotos Lietuvos laiškų vo-

Į

atsargiai su peiliu ar Tdtokiu’ 
įrankiu atklijuokite ir atlenki-! 
te, kad matytųsi visas voko vi-. g; 1 
dus. Mažas cenzoriaus numerė- ! 
lis, be dažų, tik, įspaustas į po- 
pierių, galima pamatyti vidinė
je voko pusėje, kur voko kraš-

konvencijon atvykstančius elek-' 
torius, kad jie negalėtų perbėg-; 
ti priešo pusėn.

F V
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą................................   $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ............  $4.00

Minkštais viršeliais, tik____________ ... $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik....... $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

— St. Petersburgo Radijo.r,ė- 
“Lietuvos Ai- 

gudriai! Per šimtą metų niexam, <įĮai”, talkinant Radijo komite- 
neateitų į mintį tokioje vietoje spalio mėn. 22 dieną'klubo 
ieškoti cenzoriaus ženklo! Mato- > salėje rengia Kristijono Done- 
mai, cenzoriaus numerėlis yra Jaičio minėjimą. Programą at- 
įspaudžiamas, tuo padarant jį aktorius Henrikas Kačins- 
atsakingu už laiško turinio ,pra- kas ir Zubavičienė. Tuo 
leidimą. Mūsų filatelistai turėtų pat laiku mažojoje ^ėje bus S. 
šiuo atradimu labiau susidomėti. ■ Kačinskienės ypatingų mezginių 

Filatelistas .parodėlė. St-.Petersburgo po-. 
Į nios prašomos toje parodėlėje 

— Prezidentas Carterią jau dalyvauti su įdomesniais rank- 
darbiais Mezginiais, f Dėl 

■ smulkesnių informacijų kreipki
tės tel. 367-1544.

' — St. Petersburgo Lietuvių 
klubas įvedė gerą madą: sek
madienio pietus ruošia vis kitos 
organizacijos, o joms vadovauja 
vis naujos virėjos. Rugpiūčio 
3 d. pietus gaminė, klubo direk
toriai, vadovaujami V. Vaičai- 
fienės ir B. Taorienės. Šį sek- 

• madienį pietus gamins Medžio- 
’ tojų ir žvejų draugija, vad. P. 
Vasiliausko, o vyr. šeimininkė 
bus B. Lukienė. Rugpiūčio 17 d. 
— Kalantos šaulių kuopa,: rug
piūčio 24 d. — Balfas, ir rugpiū-- -L ''*€•»
cio 31 dieną — Palangos jutų 
šaulių kuopa. -.; . f ,.

— Lietuvos vyčių St. Peters- 
burgo kuopa informuoja, kad 
rugsėjo 7 d- Šiluvos koplyčioje, 
Washington, D.C.,* penki kuni
gai laikys mišias ir bus šventi- 
narna Lietuvos' vėliava. Rugse-' 
jo 8 d., ponibs V. Jacobson pa
stangomis, N Floridos seimelio 
reprezentaciniuose rūmuose bus 

_____ išstatyta Lietuvos vėliava. Į iš- 
kilmes St. Petersburgo lietuviai 

J, vyks ekskursiniais autobusais. 
| : Suinteresuoti prašomi kreiptis 
0 į Dovilę ar Joną Kalpokus, Sun- 
F shine Skyway motelio savinin- 
| kus, 2330 34th '.St. So., St. Pe- 

tersburg, FL 33711. Telefonas

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 
gauisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.______

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoe 
darbus dirba. „ s — ----------------

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

SLA — apdraucfiia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na* SIUNTINIAI I LIETUVA" 
MARIJA N0REIKIEN1am:*

į t 2608 (9tb SL, CMcaga, HE <0429 • T«L WA I-IT8? -

MAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metam*.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 W. 30th «♦.
Tel. (212) 543-tilt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

W. «9th St, Chkaro, BL 60629. — Tel WA

ŠLUTO RADĖJO VALANDĖLĖJ;
APTARTA ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Š.m. rugpjūčio 3 d. 8 vai. vak. 
p. Siutas pradėjo radijo valandė
lės programą. Svečiai: N. Pupie- 
nė — šokių vidovė, J. Talandis 
— šokių šventės vadovas ir F. 
Strolia — muzikos vaddvas.

Prieš porą savaičių J. Talandis 
bandė klausytojus supažindinti 
su politiniais vingiais, siekiant 
į tautinių šokių šventę kviesti 
prezidentą J. Carterį. šį kartą jis 
prisipažino, kad iš Baltųjų Rū
mų buvo siūloma prezidento sūr 
mis. J. Talandis, pasitaręs su 
p. Česoniu, nesutiko^ kad prezi
dentą atstovautų jo sūnus. Su
prantama, toks nemalonus ges
tas nepasitarnavo lietuvių etni
nei grupei. Reikia skaityti, kad 
kultūriniu ir tautiniu požiūriu 
šokių šventė pasisekė, bet poli
tinis momentas sumenkintas. Ir 
visuomenės, spaudos opinija ne
buvo tokia, kokia būdavo per 
ankstesnes šventes.

Kiek prisimenu, vieną kartą 
dalyvavo prezidento Fordo žmo
na, nors grupė r.iekadėjų su
drumstė ramybę savo piketa- 
vimu.

Susumavus, reikia didžiuotis* , 2 butų aucuunis pne bs-tos ir 
■pačios šokių šventės pasisekimu. ] Maplewood. Labai tinka giminingoms 
Turime būti dėkingi Tėvynėsjšeimoms- 
meilės vedinam jaunimėliui už * MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
jų tnusą, ilgas keliones, susiju- duoti. Neaukšta kaina, 
sias išlaidas. Padėka priklauso ir 
komitetui už gražius užmojus.

J. Talandis mano, kad atliksi 
■ apie $30,000. į
Į Esą, pradeda aiškėti, kad dr.

864-3211 nuo 3 vai. popiet iki
10 vai. vakaro. , _

— Baltimorės švento Vardo j L- Kriaučeliūnas nepanoro būti
* ■  • r _ j v» . • • • • - •».Draugija globoja beisbolo rung- pristatytas auditorijai kaip dvie- 

tynes tarp Kalifornijos. Angels JŲ šokių vadovas. Jo reabilitavi-J 
ir Baltimorės Orioles rugpiūčio Dėvisi pageidavome. 
28 d. Pelnas skiriamas stipendi
joms. ’ '. EJ 1

finis momentas buvo gan blan- 
i kus. K. P.

ESTAI GREITAI BUS 
MAŽUMA ESTIJOJE

(Atkelta iš 5-to psl.)

metu buvo pradėta jai ruoštis, 
ir čia vistoliau reikalai vyks, tai 
netrukus estai savo krašte suda
rys tik mažumą. Matyti, sovie
tiniai vadai strateginiais ir ideo
loginiais sumetimais- šimtapro- 
centiškai nepatikimus estus, stėn 
giasi atsverti rusais. Be. jo,\kraš- 

j te yra rusų armija, slaptoji po- 
i licija, valdinės įstaigos yra ar-

Klausytojai visai pagrįstai di
džiavosi ir dėkojo už puikiai nu- 

' _ Tėviškes Žiburių redakcija šisekusią šokių šventę, nors poli- 
ir administracija atostogaus pir
mąsias dvi rugpiūčio savaites. 
Normalų darbą pradės rugpiū- j 
čio 12 d., poatostoginis numeris 
išeis rugpiūčio 19 dieną.

— Dr. Algis Valiulis išrinktas 
Kanados Lietuvių Gydytojų. Są
jungos pirmininku, dr, Arūnas 
Dailydė — vicepirm., dr. Anta
nas Barkauskas —: sekretorium 
ir iždininku.

— Vita Lapaitienė iš Toronto 
dažnai parašo laiškus Kanados 
spaudai Lietuvos ir lietuvių rei
kalais. Liepos 17 d. Toronto Sun 
dienraštyje ji atsiliepė į Olim
pinio komiteto pirmininko lordo 
Killanino pareiškimus ir primi- 

licija, valdinės įstaigos yra ar
ba visiškai rusų rankose, arba

nė Sovietų Sąjungos skriaudas, rusai užima jose vadovaujan
padarytas užimtiems kraštams 
ir jų sportininkams.

,— šeimos teismas nusprendė 
pavesti 12 m. Walterį Polov- 
chak-Tllinois valstijos globai. Jo 
byla bus tęsiama rugsėjo 9 d.

ROCKFORD, III.
BALTO GEGUŽINĖ

Vietos BALFo valdyba ruošia 
rugpiūčio 10 d.,' sekmadienį, 
1 vai. popiet Lietuvių Klubo 
parke' gegužinę.

Kviečiame kuo gausiau daly
vauti, nes savo dalyyąvimu pa
rimsite šalpos veiklą. Be to, tu
rime prisiminti, " kad BALFas 
buvo įkurtas- senųjų lietuvių 
ateivių, ir jie rėmė mus varge. 
O dabar ir mes neturime pa- 
mirštf lr tų, kurie tebėra'varge.

"Vęįks baras ir virtuvė, alkio 
bei troškulio nereiks kęsti.

Visus nuoširdžiai kviečia 
BALFo Valdt/ba

čias vietas.
Naujausi gyventojų surašymo 

duomenys rodo visapusiškai liū
dną. padėtį. Per paskutinįjį de
šimtmetį Estijoje padaugėjo 
109000 gyventojų, bet tarp jų 
estų tėra tik 23.000. Visa kita — 
arba Estijoje gims-, arba į ją 
atsikraustę rusai. Taigi Estijos 
respublikoje slavai devynis kar
tus greičiau daugėja negu es
tai.

Negalėdami kaip nors kitaip 
paveikti vis labiau liūdnėjančios 
padėties, estai nors gyventojų 
surašymo anketose parodo savo 
nusistatymą ir antipatijas ru
sams. Pagal ankstyvesnio sura
šymo duomenis, 29 procentai es
tų “labai gerai” mokėjo rusų 
kalbą. Pagal 1979 m. surašymo 
duomenis — tokių gerai mokan
čių rusu kalbą beliko tik 24 
proc. Taigi arba jie vengia mo
kytis tos kalbos, arba atsisako 
prisipažinti, kad moka ją.

(Iš “Europds Lietuvis”)

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

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, 
ma Naujienų administracijoje, 
1739 South Halsted St., Chica-
got ILL. 60608. Kaina $3.00. 16 — Naujienas, Chicago, 8, DE Thursday, Augusi 7, 1980

Namai, Žemi ■— Pardavimui' 
REAL ESTATE FOR SALE

_ Namai, žami — Pardavime*
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EM.ĮJS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS. i

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ' 1
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS K.XZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, BL ' TeL Virginia 7-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• f NOTARIATAS • VERTINIAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago? miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava.
Tel. 127-3551

Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568

realty gsoup

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

Kreiptis: * -Ži
A. LAURAITIS S'* 

4645 So. ASHLAND AVI. $ 7^ 
523-8775 -

’ GENERAL REMODELING

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

mento laiptai, porčiaL stogai ?
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION
7152 So. Kedzie Avenue : 

Tel. 776-8505

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo* 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 6«th Strest 
T«L REpubllc 7-1941

užeiti j mūsų 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

HELP WANTED — MAĮ E-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced, Permanent, steady, 
full time. Benefits.

Siuntiniai i Lietuvą ’ 
ir kitus kraštus Į 

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. L 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5780 
___ '---- —
__ ____ _____ ______ ____ ________ _

Notary Public 
INCOME TAX SERV1C1

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

šymai ir kitokį blanke L

HOMEOWNERS POLICY

3322 W. Lawrence Ave.

SEWING ROOM 
SUPERVISOR

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

Benefits.
3322 W. Lawrence Ave.

CHUCKING MACHINIST
2nd Shift Only

$8.97 -$H.17/Hour
Stable work — no layoffs. You must 
be able to: read blueprints, set up and 
operate Warner Swasey Chucking 
machines — 3 years* experience re
quired. Excellent benefit program, 
clean shops, good working conditions.

Call or apply in person.

338-1000
S & C ELECTRIC

6601 N. Ridge Blvd.
Chicago, IL 60626

Equal Opportunity Employer M/F/H

WANTED TO RENT

RAMI MOTERIS ieško 4 švarių kam
barių antrame aukšte ramiame name 

Bridgeporte.
Skambinti po 6 v. vak. 927-7414

• Pirmas pakeltas geležinke
lis buvo pastatytas New Yorke, 
1878 m.

F. Zapolis, Agent 
3208/: W. 95th St 
Everg. Perlą UI. 
40642, - 424-4654

State Farm F»re and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS

šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 
arba pagal susitarimą.

Telefonuoti 77&-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, m. 60629 
-------------

DENTURE WEARERS
j - A major 

advancement _

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days




