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0 SUŠAUDĖ 13
- KONGRESO ATSTOVAI DEMOKRATAI 

LABAI SUSIRŪPINĘ RINKIMAIS
.■ JIE. PRIEINA IŠVADOS, KAD ATSTOVAI GALI ŽYMIAI 

. ’ •' DAUGIAU PRALAIMĖTI, NEGU CARTERIS

AVASHINGTON, D.C. — Pre
zidento Carterio paireiškimai su
kėlė didelio susirūpinimo Sena
to ir Atstovų Rūmų nąrių tarpe. 
Jie patyrė, kad prezidentas Car- 
tens yra pasiryžęs nurodyti eko
nominių - sunkumų priežastis. 
Prezidentas kelis karius kreipė
si į'Kongreso narius imtis prie- 
inonių ekonominiams reikalams 
gerinti; bet visus prezidento Car
terio planus Kongresas atmetė. 
Prėzįdentas' Čairteris norėjo su- 
tvarkyti gazoline/ kainas, norėjo 
uždėti didesnius mokesčius daug 
uždirbančioms kompanijoms, bet 

' jam nepavyko. Kongreso nariai 
pasisakė prieš jo planus. ’

Pr ezi dentas ■ C art eris buvo pa
ruošęs pro j ek t ųs ūkio reikalams 
gerinti, tačiau ir juos Kongresas 

. atmetė. Dabar visa eilė Kongre
so narių nori, kad prezidentas 
atsisakytų kandidatuoti, bet jis 
griežčiausiai atsisakė. -Praneši
mas^ kad jis renka duomenis 
apie atmestus' projektus Kongre
so nariams sukėlė rūpesčių.

SENATORIUS KENNEDY , ■ 
llEIKALAUJA^DEBATŲ

Sen.<Ę4w.';Kefedy,c patyręs, 
kąd. prezidentas ? Carteris ren
giasi kandidatuoti ir. neleis savo 
ęlektoriąnąs "balsubti užgert J £. 
Kennedy,/? dar /karią rej^aląvo

■f • W- e' ' . . » * ♦ j* t

natoriųs norį, kad prezidentas 
sti juo debafubfuį bet 'prėzidęn-

ČIKAGIEČIAI MOKĖS f
. DIDESNIUS MOKESČIUS.

' . ( * * .» r ■. * Js/r

CHICAGO,. UI. — čikagięčiai 
privalės mokėt-didesnius hž 1979 
metų mdkesčiiis ūŽ/turiinas nuo 
savybes. Tvirtinama. kad mo
kesčiai bus pakelti' net 16pro- 
centų. ■ . '

Pr.’ metais nuostolių padarė 
streikuojantieji " darbininkai,dau 
giau reikės mokėti švietimo rei
kalams ir pakels mokesčius už 
saugumo reikalus.*
Tvirtinama, kad mokesčiai jau 

uždėti, sąskaitos už antrą pus
metį jau paruoštos ir nuo mo
kesčių niekas negali išsisukti. 
Manoma, kad už savaitės visos 
sąskaitos bus paruoštos ir atei
nančios savaitės pradžioje visi 
namų ir įstaigų savininkai jau 
gaus padidintas sąskaitos. k -

Namų savininkai 'tiirės dair- 
giau mokėti už Sanitary Dis
trict išlaidas, už švietimd paki
lusias kainas, už ChicagoS miš
kų priežiūrą ir , parkų išlaidas. 
Visi šie patarnavimai pabrango 
ir savininkai turės daugiau mo
kėti. ;

KALENDORELIS

Rugpiūčio 8: Lelija, Kajetonas, 
Daiva, Uogintas, Girvydas.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 8:01. 
i Oras šiltas* drėgnas* vakarį lis.

tas nemato jokio reikalo deba
tuoti su pralaimėjusiu kandi
datu.

Prezidentas ruošiasi debatuo
ti su Ronald Reaganu. Jis ren
ka žinias apie Reagano praeitį 
ir jo ekonominius planus kraš
to reikalams tvarkyti.

Sen. Kennedy manė, kad de- j 
batų metii jis galės sugriauti 
prez. Carterid argumentus ir lai 
mėti demokratų konvencijon su j 
važiavusius atstovus.

Prez. Carteris atsimena, kad 
sen.; Kennedy nepasižymėjo di
deliais oratoriškais gabumais ir 
nepravedė nė viehno būtino įs
tatymo, neįtikino senatorių. Pre 
zidentas Carteris padės tiems 
Kongreso atstovams, kurie jam 
padės pravesti reikalingas leng
vatas.

Kongreso nariai labai susirūpinę prezidento Carterio pareiškimu paskelbti žinias, kaip 
Kongresas priešinosi visoms prezidento pastangoms palengvinti ekonominę krašto 

padėtį. Jie bijo', kad nenukentėtų daugiau, negu pats prezidentas.

TEISINGUMO DEPARTAMENTAS SLĖPĖ
— Chrysler prez. Lee lacoc- 

ca pastatė pigų ir mažą auto
mobilį K<įr , -

AREŠTUOTAS ZIMBABVĖS 
MINISTERIS Už NUŽUDYMĄ

S AI JSĘURY ' (UPI) — Tre- 
čiadięnij arešįuptas Zi^^yės 
DarlŽi^ Taiių^^g. .ir tatūrine valdžia, nori ištirti, ar
Mugįbės gener^lų^ sel^ętd^i^z teisingumo departmentas jam 
Edgaę -Tėkęre^ taipr^pąt kertąs teik^^kbkias npį-s specifies leng- 
kitųgaąn^Ąį Jie kalĮmami įiu- VąĮ&s>-Tup reikalu department© 
žudyiriu ’botojo/, farmb^tvedėjo v
Gerald Wijjiam’ 'Ąidąms. į

Bylos aĮ^nkyb^&ępdoj 'kad 
Tekere ir įriti du m^^teriai.bei 
būrys jų draugų puotavo :Stąrrų< 
ford famoa/iaimynystėje, -apie 
8 myRos nuo sbšŲnės. Kai kurie 
puo^s-Mąlyv&ii.^į. tarpe ir 43 
m. Tekerej’ nuvy^»ri-' gretimą 
farmą ir ją apšaudė. , .

— Prezidentas Carteris?pri
žadėjo padidinti dirbančiųjų 
skaičių tuojau po demokratų 
konvencijos.

RUSAI PAGROBĖ AME
RIKIEČIŲ VAIKĄ

MASKVA, Rusija. — Pačioj 
Maskvoj 43 metų amžiaus ru
sė pagrobė 10 metų berniuką. 
Ji pareiškė, kad ji bijanti, ber
niuko likimo. Kelionė į Ame
riką esanti pavojinga, tolima, 
todėl ji norinti apsaugoti ber
niuką ir niekur neišleis.

Vaiką pagrobusi ir paslėpu
si' moteriškė vadinasi Galina 
Uchmianskaja. Berniukas va
dinasi Sergei Žerdev. Ji tvirti
na, kad vaiką pagrobė ne ji, 
bet berniuko močiutė, 59 metų 
amžiaus moteris. Berniuko tė
vai ir kiti šeimos nariai trečia 
dienį išvyko į Vieną, o berniu
kas buvo pavogtais, antradie
nio vakarą. Trečiadienio rytą, 
močiutė Valentina Fiodorovą pa
telefonavo ir pareiškė, kad ji ne
leidžianti vaikei vežti į Vieną.

Sovietų spauda lygina Žer- 
devo pagrobimą prie Chicago- 
je kilusių nesusipratimų dėl 
12 metų berniuko nenoru grįž
ti į Ukrainą. Sovietų spauda
reikalauja išleisti 12 metų tebegynena, persirgę devynias 
NVilterį Polovchak,. Į širdies atakas.

VYRIAUSIAS PROKURORAS B, R. CIVILETTI AIŠKINASI, 
KAD NENORĖJO IŠDUOTI ŽINIŲ ŠĄLTINIŲS

WASHINGTON, D. C. — Spe
cialus senato komitetas, tyrinė- 
jąs.JįĄy*:prezidento brolio Billy

Ine valdžia, nori ištirti, ar 

valdytojas vyr. prokuroras Ben
jamin R. Civiletti išleido dviejų 
/lapųįpareiškimą.

Civiletti pareiškė, kad jis kai 
kurios informacijos apie Billy 
Carterį nedavė Teisingumo de
partment© pareigūnams, vedan
tiems tuo reikalu kvotą, nes ne
norėjo išduoti žinių šaltinio ir 
susilpninti bylą prieš preziden
to brolį. Slaptos informacijos 
žinios, kad Billy Carteris gal ga
vo iš Libijos pinigų, jį pasiekė 
balandžio: mėnesį. Pranešimą jis 
laikė savo žinioje, laukdamas 
tolimesnių įvykių vystymosi.

Billy Carteris gavo iš Libijos 
$220,000 ir dar vedė derybas 
gauti $500,000 paskolą. Verčia
mas administracijos ir Teisin
gumo department© jis užsire
gistravo liepos 14 d. Libijos agen 
tu. Registracija įvyko tik po 18 
mėnesių nuo pirmųjų žinių apie

NAUJA PRIEMONĖ 
PRIEŠ ŠIRDIES LIGAS 

WASHINGTON. C. — Balti- 
morės medicinos tyrinėtojai pa
gamino baterijomis operuojamą 
priemonę, reguliuojančią širdies 
plakimą. Priemonė yra cigare
čių pakelio dydž o, operacijos 
būdu įstatoma į ligonio krutinę. 
Pradėjus širdžiai nenormaliai 
plakti, naujoji priemonė suteikia 
širdžiai elektros srovės smūgį, 
kuris gražina plakimą į norma
lią padėti- Nuo nenormalaus šir
dies plakimo ligos, žinomos ven 
tricular arrhythmia vardu, kiek
vienais metais Amerikoje mirš
ta apie 300,000 asmenų.

Tyrinėtojai priemonę sėkmin
gai išbandė. Jie įdėjo priemonę 
6 ligoniams į krutinės. Penki

Billy Carterio ryšius su Libijos 
režimu.

Senato tyrinėjimų komiteto 
duomenimis Užsienio valstybių 
agentų aktas, išleistas 1938 m., 
norint apsisaugoti nuo svetimų 
įtakų valdžioje, nėra kontroliuo
jamas bei vykdomas. Jo vykdy
mas yra pavestas General Ac- 
caunting įstaigai, veikiančiai 
kongreso priežiūroje.

Kvotą prieš Billy Carterį Tei
singumo departmentas pradėjo 
prieš 18 mėnesių ir ją vedė Kri
minalinio skyriaus vedėjas Phi
lip B- Heymann. Kvota buvo nu
traukta. bet vėl pradėta po š. 
m. gegužės 29 d., kai tikrai bu
vo nustatyta, kad Billy Carteris 
gavo iš Libijos pinigų.

Prezidentas Carteris pareiškė, kad Kongresas atmetė visus
jo planus doleriui sustiprinti ir krašto ūkiui pataisyti. 

Dabar Kongreso nariai pradėjo rūpintis savo likimu.

NUTEISTAS MIRTIES 
BAUSME

CHICAGO, Ill. — Kriminali
nio teismo jury, susidedanti iš 
9 moterų ir 3 vyrų, po 40 minu
čių pasitarimo, nusprendė pas
merkti mirtimi 23 metų Luis 
Garcia už 4 asmenų nužudymą.

Sausio 7 d. Garcia apiplėšimo 
tikslu nužudė krautuvės savinin
kus William ir Aida Pagan, taip 
pat krautuvėje buvusį Juąp’- Ji- 
minez. Prieš tai.-jis apiplėšimo 
tikslu nužudė tavernos savinin
kę Christine Mroz. Jis anksčiau 
buvo nuteistas už kitokius nusi
kaltimus, bet išleistas iš kalėji
mo pagal parolės nuostatus.

— Politinio Sąžiningumo koa
licija paprašė Illinois aukščiau
sią teismą pasiūlyti balsuoto
jams referendumu sumažinti 
atstovų skaičių seimelyje ir pa
keisti balsavimo taisykles. Re
ferendumas butų lapkričio- 4 d. 
rinkimuose.

GENEROLUI HOSEYN TORABI TEISMAS
PASKYRĖ 15 METŲ KALĖJIMO į

REVOLIUCINIS KOMITETAS PAKEITĖ 4%
SPRENDIMĄ IR RYTE SUŠAUDĖ

TEHERANAS, Iranas.—Vakar 
ryte Chomeini vyriausybės agen 
tūra paskelbė, kad 12 Irano ka
rių išvesti į teismą. Jie buvo pri
sidėję prie karių sąmokslo nu
versti mulą Chomeini ir su da
ryti kitą vyriausybę. Jie buvo 
premjero Bacfhtiaro šalininkai.

Šiandien ta pati Pari agentū
ra skelbia, kad ketvirtadienio 
ryte buvo sušaudyta 13 Irano 
karių, dalyvavusių suošiamame 
perversme prieis Chomeini įve
stą islamišką tvarką ir jų va
dovaujamą vyriausybę, vyriau
sybės prezidentą.

Teisiamųjų tarpe buvo gen. 
Choseyn Torabi. Teismas išnag
rinėjo jo bylą ir paskyrė jam 15 
metų kalėjimo. Teismo metu 
paaiškėjo, kad šacho valdymo 
laikais gen. Torabi buvo priskir 
tas prie policijos darbo.

Ten jis ėjo pagal paskyrimą, 
pats-, asmeniškai to daryti ne- 
prašė^Revoliuųijos metu jam bu
vo 'paskirtos kitos pareigos. Jis 
sąžiningai tas pareigas ėjo.

Trečiadienio vakare Revoliu
cinis Islamiškas komitetas tik- 
rinihįteismo sprendimą ir kiek
vienam teisiamajam paskirtą 
bausmę. Komitetas nutarė pa
keisti gen. Torabi bausmę. Vie
toje 15 metų kalėjimo, ketvir
tadienio ryte jis buvo' sušaudy
tas kartu su kitais suimtais ir 
teisiamais kariškiais. Iš kur tas 
tryliktasis atsirado, oficialiame 
pranešime nieko nesakoma. Ma
tyti, kad vežant Į kalėjimą su
imtus Irano kariuomenės ka
riui, prie vežamųjų ir teisia
mųjų karių buvo prijungtas 
dar vienas.

Ketvirtadienio pranešimas sa
ko, kad be 13 sušaudytųjų, bu- 

j vo dar keturi sušaudyti provin
cijoje. Du kariškiai buvo sušau
dyti Kerman garnizone, o kiti 
du teisti ir sušaudyti Gonbod 
Ekavus garnizone. Turima ži
nių, kad šie keturi kariai buvo 
perversmo' dalyviai.

BRAZILIJA NEĮSILEIS 
IMIGRANTŲ

BRASILIA. Brazilija. — Nuo 
ketvirtadienio Brazilijoje įsiga
lėjo imigracijos įstatymas, ku
ris vyriausybei liepia labai 
griežtai kontroliuoti visus iki šio 
melo labai laisvai įvažiuojan
čius imigrantus.

Iki šio meto Brazilijon lais
vai įvažiuodavo europiečiai, 
afrikiečiai, ir pietų Amerikos 
valstybių piliečiai. Jie laisvai 
maišydavos. dirbo ir vertėsi 
prekyba. Jokiam pramoninin 
kui vyriausybė netrukdė sta
tyti dirbtuvių ir gaminti kra
štui reikalingas prekes.

Įstatymo projektas jau bu
vo paruoštas prieš 40 dienų. 
Kongresas nesiėmė jokių prie
monių, todėl įstatymas. įsiga
liojo nuo rugp. 7 dienos. Bra
zilijon važiuojantieji turi iš 
anksto apsirūpinti reikalingo
mis vizomis. . . ... .

Teherano . radijas paskelbė,kad 
amerikiečių nutarimas paleisti 
iš arešto visus 191 suimtą ira
nietį yra didelis laimėjimas.Imi 
gracijos pareigūnai planavo tar
dyti juos bent du mėnesius, o 
kai išaiškino, kad jie su vizo
mis įvažiavo į Ameriką, tai teis” 
mas juos paleido.

Teherane užteko išaiškinti, 
kad suimti kariai turi kelis bu
vusio premjerd Bachtiaro pažįs
tamus, tai jiems tuojau buto 
paskirtos mirties bausmės. ' ~'

WASHINGTON, D. C. — Vy
riausybės atstovas pastebėjo,kad 
dabartinė Irano vyriausybė siuh 
čia dideles sumas dolerių į JAV. 
Yra pagrindo manyti, kad vy
riausybė jau persiuntė į JAV 
penkis milijonus dolerių. Pinigai 
atsiųsti Amerikon diplo'matiniu 
būdu. Apskaičiuota, kad čia at- 
'sirado didokas skaičius iranie
čių, kurie šias stambias sumas 
pinigų panaudoja savo propa
gandai ir kelionėms. Vyriausy
bė imasi priemonių pinigams 
kontroliuoti, kurie atsiųsti Cho- 
meinio agentams. Pastebėta, 
kad naujai atvažiavę iraniečiai 
švaistosi pinigais. Tačiau nau
jai atvykusieji nusipolitikavo,'

> s------------------------
URAGANAS ARTĖJA PRIE 

MEKSIKOS
KINGSTON, Jamaica.-^ Ura

ganas Allen,padaręs labai daug 
žalos Jamaikos saloje, išėjo į 
atvirą jūrą ir pradėjo artėti 
prie pietinių Meksikos pa
krančių.

Daugiausia nukentėjo Ja
maikos salos gyventojai ir-pa- 
staĮai. Salos administracija 
ryte apskaičiavo, kad Alien 
užmušė 71 žmogų, suaugusius 
ir mažus. Audra ir 110 myEų 
vėjas išvartė ir išlaužė \'čik 
visus salos medžius,nunešė sto 
gus ir užmušė 65 salos gyvĘJtf- 
tojus. Niekas negalėjo pa
bėgti.

Allen jau siaučia trečia die
na. Jis artėja prie Inhatano 
pusiasalio. Guberantoritįs jau 
įsakė meksikiečiams ieškoti sau
gios vietos, kad nuo vėjo lūž- 
tantieji medžiai arba griūvan
tieji namai nesužeistų. Vieti
nis uraganas siaučia 160 my
liu smarkumu. Jis neša ne tik 
namų stogus, namus bei automo 
bilius, bet pakelia ir žmones, 
jeigu jie nespėja už ko nors 
įsikabinti. Dabar numatoma, 
kad uraganas įsiverš į Campe
che įlanką.

— Praeitą trečiadienį suėjo 
lygiai 35 metai, kai buvo nu
mesta pirmoji atominė bom
ba. Žuvo 140,000 japonų. Se
kančią dieną japonai paprašė 
laikos.

1915 m. rugp. 6 d. japo
nas Gene Musamori nėjo į dar 
bą, tai ir šiandien dar gyvas. 
Visi dirbusieji darbininkai žu 
vo nuo atomo bombos.



svarbios šaūUV Problemos
Gražu, kad išęivijos šaulių 

veikloje įvestos tradicijos, k. a., 
Jūros Diena, Kultūrinę Savaitė 
(ar savaitgalis) yra kas metąį 
tęsiamas, šįmetinis Šaulių Kul
tūrinis savaitgalis ręngiamas šį 
savaitgali Clevelande. Tai nėra 
koks yiefinic pobūdžio ar paski
ros rinktinės susiėjimas, bet šį 
Kultūrini savaitgalį rengia pati 
Centro Valdyba, nustatydama 
p-ogrąrna. kviesdama paskaifi- 
n nkūs ir ragindama savo dali
nius su nariais gausiai dalyvajili.'

Clevelande veikia dvi šauliu, 
kuopos ir jos sutiko bei apsiėmė 
atlikti visa technišką šio suva- 
ž avimo darbą: surado patalpas. 
rūpinsĮ dalyvių priėmimu ir 
ąpnakyydinimu, o taip pat ban- 
kieto surengimu- Žinant kleve. Į oatrauktas, aiškintis 
landiečių pareigingumą ir jų 
dąrpią vęjklą. ręikią tikėti, kąd 
jię šias pareigas atliks kuo ge
riausiai.

Kalbant apie šios Kultūrinės 
šaulių šventės programą, yra 
skelbiama, kad pagrindinė tema 
yra pasirinktą apie mūsų tautos 
dabartinę padėti ir mūsų tau. 
tos rezistenciją prieš okupan
tus. Numatyta visa eilė paskai
tininkų:- J. Borevičius, B. Kvik
lys, K. Pautienis ir A. Žiedonis. 
Be to, per abi savaitgalio die
nas veiks tai temai -pritaikinta 
paroda, vaizduojanti mūsų tau.- 
toš pasipriešinimo aspektus, kur 
ištisose eilėse nuotraukų, raš
tu, laiškų ir kt. įvairių suveny
ru pagalba bus bent dalinai pa
vaizduota kritusių partizanų, 
šaulių, rezistentų, suimtųjų ir 
dabartinio pasipriešinimo mo
mentai. ’

AGoHo, kad pasirinkta tema 
yra kiekvienam išeiviui įdomi, 
intriguojanti: svarbi ir kartu be 
veik neišsemiama. Po visų kal-

bų, paskaitų bei parodų numa
toma^ bankietas, o po to, reikią 
t kėtis, skaitysime spaudoje pa
saldintus aprašymus, kaip sėk
mingai, sklandžiai ir sumaniai 
praėjo 1980 metų tremties Šau
lių kultūrinis savaitgalis Cleve- 
landęl

— * ’ •- kokaz šauliškas die
nai, etc.

Jei jis bent kiek turėtų parei
gingumo jausmo, lojalumo sau-; 
liškai santvarkai ir jos Statutui,! 
jis iš pareigu pasitrauktu, lai
kinai savo pareigas perleistų vie 
nam iš esančių 3 Centro Valdy
bos vicepirmin’nkų. o po to, sto
jus garbingai j S-gos Garbės 
Teismą ir apgynus savo pozici
jas bei sutvarkius visus nesklan 
durnus, legaliai galėtų gr|žti į

Normaliomis aplinkybėmis rei 
ketų tiesiog gėrėtis mūsų vado
vu sumanumu ir veiklumu, nesi „ „ . u „- - > j savo turėtas Centro Valdybos

pirmininko- pareigas.

— ši Bet š to kelio K. Milkovaitis, 
pūva deia. nepasirinko, nes tai nę jo 

būdui. Lyg nič-nieko jis toliau 
eina Š. S-gos Centro Valdybos 
pirmininko pareigas ir deda vi
sas pastangas atsikeršyti S-gos 
Garbės Teismo sąstatui. Tuo 
t.kslu šauliu daliniai tapo vie
našališkai informuojami ir nus
tatomi prieš Garbės feismą. Ne 

' \ .ša, ■ " -<• -V .

viskas atrodo gražu bei įspūdin
gą. Bęt tas gražumas, yrą tik 
paviršutiniškas, nes pati 
garbinga organizacija — 
iš vidaus ir sėdi giliai įklimpusi
savo organizacinėje krizėje, gin 
čubse. nesantaikoje, d nuo š/m. j 
bal. 29 dienos p. K. Milkovaitis, i 
buvęs š os S-gos pirmininkas 

amerikie
čių teisme, Circuit Court, čika- 
;oię. Jau buvo 3 teiąmo. p.Qsė-
iziąi, o ketvirtas paskirtas š/m.gana to nąts būdamas suspen 

duotas, K. Milkovaitis 1980 m. 
kovo mėn. 22 dieną. Šaulių Na
muose, Čikagoje, sušaukė Kon
ferenciją su tikslu pasmerkti 
S-gos Garbės Teismą. Reikėtų 
šioje vietoje paminėti ir tą fak
tą, kad šaulių Sąjungos išeivi-

I

guoti

Kadangi tie jo gausus mūsiį 
spaudoje prirašyti straipsniai 
dažnai prasilenkia su tikrove, tai j 
tokiu būdu tapo pašaipos objek
tu. Jis yra tas pats asmuo, ku
ris savo skundais prieš S-gos 
Garbės Teismą įvelė ir patį sus
penduotą K. Milkovaitį į ‘ konf
rontaciją su S-gos G. Teismu, o 
dabar deda visas pastangas “sa
vo šauliškoje veikloje” glau
džiai bendradarbiaudamas su K. 
Milkovąičiu, siekiant S-gbs G. 
Teismo sunaikinimo. Žinant ko
kiame vežime sėdi vadovas, ne
sunku permatyti ir jo veiklą. 
Todėl nenuostabu, kad vos porą 
savaičių prieš tą nelemtą ir ne
legalią “Konferenciją” įvyku
siame mūsų Kuopos visuotšiia- 
me susirinkime (š. m. kovę 9 d)

nu žodžiu neprasitarė dėl rųoT 
šiamus konferencijos ij nepasi
tarė su nariais, kur I^p. stovi. '; 
Priešingai — visą susirinkimą 
taip suorgąnizavo, kad kuo ma
žiausiai liktų laiko bet kokiems; 
klausimams, nes su vėliava iš
skubėjo kitur, į minėj j'mą. O po 
dviejų savaičių su pasirinkta. 
valdybos grupe, sudaryta iš to-’ 
kių asmenų, kurie palaikę jį ar
ba, būdami naujokai, nesusigau
do situacijoje, nuvyko į tą ne
legalią Konferenciją “atstovau
ti” Gen.. T. Daukanto Jūrų Š. ... 
Kuopą ir versti iš rątų S-gos. ■ 
Garbės Teismą. Taigi matome, 
kad mūsų S-goje turime ir to- . 
kių vadovų. O už mano rastis- . 
kus protestus ir pasisakymus E- . . 
Vengianskas pradėjo rūpintis J - 
Centro Valdyboje, kad mane rei- ... 
ketų pašalinti iš S-goe, bęt pįo~ , 
tingesnieji C. V-bos nariai tam 
nepritarė. ,

Akivaizdoje įvykstančio. Š.
S-gos Ęultūrinitf^ayaitgalio, kųr: 
suvažiuos ;^&?%51ė aktyviausių^ ą 
mūsų Vadovų ir hžrių, lihkėątinąįj’į 
kad būtų aptariami ir mūsų .S-. r . 
gos gyvybiniai organizaciniai 
reikalai. Už faktus ir įvykius 
atsakau. ?

Su gilia pagarba,
Myk- MaksvytĮs, ? „ 

, „ ' garbės šaulys , ij

rugp. 27 dieną. Buv. Š. Slgos 
pirmininką teisme atstovauja ir 
gina advokatas p. Algimantas 
Kezelis iš Čikagos. Pats š. S-gos 
pirmininkas K. Milkovaitis, iš 
pradžių gavęs teisminį įspėjimą 
š S-gos Garbės Teismo Detroi

te 1979 Bal. 9 d. už kišimąsi į i joje Pirmūnas ir šios S-sgos at- 
S-gos Garbės Teismo sritį, už( kūrimo Iniciatorius bei Garbės 
teisminės procedūros trukdymą, pirmininkas prof. dr. Vaidevu- 
bandymą diktuoti G. Teismo sąs’ tis- Man tautas iš. West-Hartfor- 
tatui-ką jie turi daryti ir ko ne-y (įOj Connecticute, gavęs. pritari- 
daryti, ir visišką nesiskaitymą! mą net £ 6 šaulių Š-gos Garbės 
su šiuo teisminiu centriniu or- narių, (a. Mantauto, S- Mantau- 
ganu. Pagaliau 1979 m- rugp. 16 tienės, prof. E. putvytės, K. Ko 
dienos Sąjungos Garbės Teismo' datienės, V. Tamošiūno ir E. 
nutarimu tapo suspenduotas, iš Klupšięnės),, ragino K. Milko- 
visų šauliškų-vadovo pareigų. vaitj nerengti Konferencijos, 
Tai re škia. kad -au beveik me- į bet susėsti su Garbės Teismu 

jjrię vieno stalo, kur, pačiam 
S-gos Garbės, pirmininkui tarpi
ninkaujant ir modeniojant, bū
tų atsiekta taika bei bendradar
biavimas.
. Tačiau ir šiuo atveju. K. Mil-

. traukiama, laukinių', šūkavimu, 
švilpimų ir bendru triukšmavi- 
mu. Vienas kalbėtojas buvo pri-

■ verstas net kreiptis į pirminin
kaujantį, kad suvaldytų triukš-

' - ■ madąrius, bfet ir tas mažai pa
dėjo ir kalbėtojas,'hegaigęs sa-| 
vo minčių, turėjo nusiimti nuo , 
pulto. j

' I Tokiu būdu ši nelegali ir ne-; 
turinti reikiamo kvorumo “Kon-'

' ferencija” nutarė reikalauti, kad 
visas dabartinis Šaulių Sąjungos 
Garbės Teismo sąstatas, kuris 
maždaug prieš metus buvo dau
gumos balsais išrinktas Šaulių 
Atstovų Suvažiavime, pasitrauk 
tų iki š/m. gegužės mėn. 1 die
nos, o jei to nepadarys, tai po 
to-jie visi bus pašalinti iš S-gos.

Kas liko daryti S-gos Garbės 
Te:smui? Patiems pasitraukti, 
išdirbus š. S-gos gerovei tiek

' | metų ar būti išmestiems, lyg jie 
tikrai būtų kuomi nusikaltę- 
Todėl nieko stebėtino, kad jie 
tarpusavyje pasitarę, sudėjo pi
nigų, įgaliavo savo pirmininką 
teisininką M. šnapštį uždėti ant 
tų visų gėdingų “nutarimų” ame 
rikiečių teismo Injunction su 
Restraining Order, kuris sustab
dė tu visų “nutarimų" vykdy
mą. Garbės Te:smo pusę atsto
vauja čikagiškis advokatas p. 
Arthur O'Donnell ir š/m. liepos 

j 17 dienos Circuit Court, Čikago- 
, je, sesijoje jis paprašė teisėją 

atidėti bylą, kad jis galėtų susi- 
pažinti su patiektu gana ilgoku

tai kaip K. Milkovaifis neturi! 
teisės veikti, vadovauti ir eiti Š- 
S-fos pirmininko pareigas; ne- 
Eūri tė'sės š. S-gą atstovauti vi
suomenėje, šaukti,

Announcing a new interest rate for 
US. Savings Bonds:

■i

vadovybės

- M. ŠILEIKIS Šagamogienės portretą:

Heręk some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6/2%.

This 6%% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds

Bonds are getting better all the 
time. This new'6^4% interest rate, 
together with the tax advantaged 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the

that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as ą bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bortds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after Jilnę 1,1979.

So you see,

Bond- a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven't thought 
about Savings Bends for awhile, 
this is the kihd of news that 

should increase your 
interfest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

suklaidintą ‘vadovybę palaiko 
suspenduoto K Milkovaičio pu
sę, o kiti stoja už S-gos Garbės 
Teismą. Pagaliau ir pačių dali
nių viduje vieni eina už tą, o ki
ti už kitą pusę- -

Dar gerai, kur kuopų vadovai 
yra apdairesni. Jie sušaukė sa
vo daliniuose narius į visuotinų 
susirinkimą, išdiskutavo S-gos 
vadovybėje kilusius ginčų pag
rindus ir demokratiniai nutarė, 
kurion pusėn stoti ir kaip rea-

Taip pasielgė inž. A. Šu
kys, Detroito Jūrų Šaulių kp. 
pirmininkas. Jie vieningai pas
merkė suspenduoto K Milko
vaičio vedamas intrygas ir nu
tarė nemokėti S-gos Centro Val
dybai metinio Kp. mokesčio, kol 
Sąjungos vadovybė tęs tokį susi
skaldymą ir chaosą.

Žinant, kad Š. S-ga yra atsidū
rusi skoloje dėl Romo Kalantos 
paminklo išlaidų ir per spaudą 
prašoma aukų iš visuomenės 
skolom sumažinti, šitokia finan
sinė bauda gal atšaldys S-gos 

norus bent kokiom
priemonėm sunaikinti S-gos Gar 
bės Teismą.

VI. Pūtvio š. kuopa Toronte, 
vadovaujama St. Jokūbaičio, 
irgi savo narių susirinkime ap- 

I tarė šių dviejų centrinių orga- 
j nu ginčų priežastis ir pasisakė 
i už S-gos Garbės Teismo palaiky

mą. Ypač yra svarbus nutari
mas, padarytas visos Kanados 
Šaulių Rinktinės Suvažiavime, 
kuri su savo gausiais ir veikliais 
daliniais pasisakė už Garbės Teis 
mo palaikymą.

Visų Kanados šaulių dalinių 
VILNIAUS Rinktinei vadovau
ja sumanus bei patyręs šaulių 
vadovas ir visuomenininkas J. 
Šiauęiulis, Montrėalyje.

Kalbant apie kitas šios S-gos 
kuopas, vienos laikosi pasyviai 
ir laukia, kas bus toliau, o kitų 
vadovai stengiasi savo narius

kovaitis atmetė taikos kelią ir Tuo tarpu K Milkovaitis nes- j 
naudžia, bet savo aplinkraščiais 1

to ir net melo kelią. Iš visos tos ir kitais raštais varo daliniuose 
sušauktos nelegalios “Konferen-. propogandą prieš S-gos Garbės 

Teismą o ypač prieš jų pirmi
ninką dipl. teis. M. šnapštį. Štai 
neseniai man į rankas pateko ofi 
cialus Centro V-bos raštas iš 
š/m. gegužės 12 d. adresuotas: 
“Visiems Šaulių Sąjungos Trem
tyje Nariams”, “Sesės ir broliai”- 

Šis rastas pasirašytas “K. Mil
kovaitis, Lietuvių Šaulių Są
jungos pirmininkas ir “J. Mac
konis LŠST” Centro Valdybos 
Sekretorius”. Ten tarpe kitko 
yra ir toks K. Milkovaičio tei
gimas: “Sužinota, kad š. M. 1 laikyti nežinioje, štai tipiškas 
šnapštys šiuo metu (gegužės! pavyzdys mūsų Gen. T- Dau- 
12) dar randasi Čikagoje ir ren- > kanto Jūrų Š. Kuopoje, čikago- 
ka parašus Centro Valdybai sus-[ je, kuriai nuo 1976 metų nepa- 
pendūoti”. Kokią nesąmonę pla- 

J tina suspenduotas mūsų S-gos 
pirmininkas savo narių tarpe. 
To pačio rašto kitoje vietoje jie 
Įrodinėja, kad tik Mš šnapštys 
galėjo įdėti NAUJIENŲ 90 Nr. 
laidoje trumpą žinutę pirmame 
puslapyje “šaulių Vadas Aiški
nasi Teisme”, kurią K. Milko
vaitis atšaukė. Tuo tarpu yra 
plačiai žinomas faktas, kad kaip 
tik G. Teismo pirm.kas M. šria_ 
pštys yra ne vienam pataręs 
bent kol kas spaudoje nerašyti 
apie šaulių vadovybės tarpusa
vio bylinėjimąsi. Todėl, ir šiuo 
atveju suspenduotas K. Milko
vaitis skleidžia šaulių tarpe ne
tiesą, kad galėtų tik apjuodinti 
Garbės Teismo pirmininką. Įdo .. 
miausiai, kad to paties bendra-į 
raščio tekste K. Milkovaitis pri- 
sipažįsta, jog: 1980 m. balandžio,)) 
29 dieną Sąjungos pirmininkas, S 
gavo iš Chicagos amerikiečių ' 
Circuit Court (Apylinkės Teis- 
mo) Preliminary Restraining • 7 
Order”. Kiek toliau jis dar pa- J 
pildomai nariams praneša, kad: 
“Negana to, gegužės 9 dieną, iš 
tb paties teismo, Sąjungos pir
mininkas gavo Complaint for 
Injunction and Petition for Tern 
porary Restraining Order, š. M. 
šnapecio išrūpintą gegužės 8 d. 
Įteikė šerifo policininkas.”

paširihko keršto, intrygu. šmeiž-

čijos" išėjo tik pajuoka, kurio
je apie 30 ne rinktų, bet paskir
tų “delegatų” iš Čikagos ir .Ci
cero vietinių dalinių bei iš po
ros kt. kuopų “atstovavo” Są
jungą ir “sprendė” S-gos Gar
bės Teismo likimą. Iš dalyvių te
ko patirti, kad visą ta “Konfe
rencija” praėjo pasibaisėtina
me lygyje, lyg laukinių tarpe., 
Jei kalbėtojas palaikė ir gynė 
Garbės Teisrffo poziciją, tai jo 

'kalba buvo trukdoma arba per- j

atsakymu iš K. Milkovaičio ad 
vokato p. A. Kezelio.

’ Atrodo, kad ši byla gali užsi- 
i tęsti ilgesnį laiką ir visa tai vyks 
ta tik dėl K. Milkova čio asme- 

I niškos pažiūros, kad jis yra šio- 
! je Sąjungo e vyriausias, o visi 

kiti valdomieji centriniai orga
nai: Garbės Teismas, Kontrolės 
Kom sija ir visa Centro Valdy
ba yra pavaldūs tiesioginiai tik 
jam vienam, šitokią savo pažiū
rą jis išdėstė savo redaguotos 
knygos “ŠAULIO VADOVAS” 
projekte, kur jis Garbės Teismą 

j ir Kontrolės Komisiją net yadi- 
i na “pagelbiniais organais”. Nors 
jo suredaguotos knygos projek
tas susilaukė daug kritikos ir 
tapo atmestas, bet matyti, šių 
sąvo* asmeniškų pažiūrų prak- 
tikoje laikosi, nežiūrint' LšST

, Statuso nuostatų. 1

Palyginus šiuos įvykius ir da
tas su K. Milkovaičio padarytais 
pareiškimais dėl bylų Naujieno
se ir Drauge, darosi aišku, kad 
Milkcvailis susikompromituoja. 
Tame pačiame bendraraštyje vi
siems š os S-gos nariams K. Mil
kovaitis sulygina dipl. teis. M. 
Čnapštj su blogu paukščiu, ku
ris savo lizdą teršia. Iš visų da
vinių matosi, kad suspenduotas 
K. Milkovaitis yra daug dides
nis savo I ždo teršėjas, nes as
meniško keršto apakintas, savo 
kovoje su S-gos Garbės Teismu 
nesiskaito net su pagrindiniais 
žmoniškumo dėsniais.

Visa tai, suprantama, atsilie
pė neigiamai dalinių ir narių 
tarpe. Dėl trūkstamos informa
cijos, arba vienašališkos, sklei
džiasi įvairūs gandai ir šmeiž
tai. Kai kurie daliniai per savo

keičiamai vadovauja j. š. Edmun 
dąš Vengianskas. Jis yra tas pats 
asmuo, spaudoje kurię įvairiais 
inicialais (j. š. ar vg) pats apie 
save prirašo, kaip gražiai vysto
si šaulišką "veikla jo vadovauja
moje kuopoje, kaip visi vienin
gai dirba, o savo pavardę, žino
ma, pamini net po keletą kartu.

• Jūs nesužinosite kiek pa- 
kanka, kol nepatirsite, kiek yra ? 
perdaug (William Blake); Nieko ’ 
daug negalima padaryti, išsky-... ,
rus dirbant po truputi (Charles 
Baudelaire).

BAI.ZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

- . j-,. * * =., " - - - . •- '/j

Seniausias automobilių pardavėjas liėtūvtj

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. ; J 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros dėpari«menle

Nuo
1914 metii

2 — Naujienos, Chicago^ 8, 111. Friday, August 8, 198U

PHONE 254-4470

Midland savings aptar
nauja taupymo u -anuj 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitą apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREO 
Chicago, 1L 6062 

Te* 92o
8929 SO. HARLEM Av£, 

Bridgeview, IL 60455 
TeL 598-9400

*MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

Passbook Savings.
,4 Mting?

(Minimum $500?

Oruficit?
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NEDALIOS NUOTRUPOS
(Tęsinys) įpro-

Telšių miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais

pries

Juozės Vaičių"

vokišku apsiaustu ■ apsivilkęs,

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

don't cut w between cars 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.—

t .Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, Bei galimi skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

tinių šo' 
šventes 
tiems, j

oą^ir tau- 
dainų 

^huojan- 
tfccenimis

t® ŽMOGAUS GYVENBlA^'An^i^iŽ 
įpmaicio — Dėdės' Šerno J^enima^įp^g 
ožų - aprašymas; *bėt 'tiksli Jd.iaikcrta^žy^i 
ja^šuskirstytą, skirsneliais. Tai 2^jptišiap:

įprašy- 
sausas 
es lite- 

; knyga

pabaiga, 
savaičių 
Odisėjus 
paramos

•” Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol

Pavardė ir vardas _ .___________ ____________________ _
Adresas _______ _________________________________________

mis,. šu skrybėle kurią puošė 
gaidžio plunksna, o ant pečių ne
šė kuprinę. Vokietijoj susitin-

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

Mane pavijo aukštas, lieknas 
;geros išvaizdos,, veik mano

• , Užsakau Naujienas kaip .dovaną savo 
yra nauj mt skaitytojas. 'Priede '* 'd<
Pavardė ir vardas_________ ___________
Adresas --------------------------------------------

Grubus elgesys ■ uždaro 
mus visas duris ir širdis.

(S. Smailsas)

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ... .
Adresas _  „ , .......... ____________________________

kant ar pralenkiant buvo 
tis sveikintis. Jis pasveikino ma
ne, o aš jam atsakiau. Palengva 
žingsniuodami įsileidome j kai-

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED IN

THE R/GRT LANE.

įdomiai
Labguvos apskričių duomenimis. AprašymaMj -r • ’’x " a ■ -*O<« .-a? *

patekėjusi :ir Savo skaisčiais, gie
driais įr jaukiais spinduliais, glos 
te žaliuojančius Bavarijos rugių 
ląukus. .Tankūs- vėžius, gražiai 
sužėlę rugių želmenys rodė pa
vasario 'gaivumą. Kiek akys už
matė aplink, želmenis žaidė anks 
tyvo rytmečio saulės spinduliuo
se^ įBa vari jos. laukai man primi
ne ĮLietuVoš, lygus laukas. Ėjau 
palengva, nes norėjau pajusti 
pavasario laukų orumą ir vie- 
versėiaj ciūlbejimą, o pėčius slė
gė žieminis apsiaustas. Su žie
miniu (apsiaustu . buvo peršilta, 
o su vienais marškiniais — per
šalta.? Taip; ir įžingsniavau pa-

ūkininką. Nuvedę pas tą ūki
ninką, jam papasakojo, kas bu
vo atsitikę su manimi. Ūkinin
kas liepė nieko neduoti man val
gyti. Jis pašutino pieno, į pieną 
įdėjo medaus ir į stiklą pieno 
įpylė stiliuką spirito. Aš tokio 
pieno išgėriau du stiklus ir tuoj 
užmigau. Kitą rytą atsibudau 
11 vai., jaučiaus visai gerai ir bu
vau pailsėjęs. Daugiau nebegriu 
vau ir pas tą ūkininką sulaukiau 
karo pabaigos.

(Pabaiga)

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
7; ČIA.MOS TREČDALĮ METŲ!
.Į£«”Viši lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo.'asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakytu
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
Tinkamiau susipažinti su dienraščiu, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10DOLERIŲ.
;. Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Ameriko* lietuvių padan
gas daryti jtakoa J krašto politiką. 102 pal. Kalu* flJO. 

Knygos bus iiaiųstoa, jei 11.50 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
17S> So. Halsted SL, Chkxc«, HL *•<*?

simovęs nešė didelį ryšulį. Abu 
buvo lietaus išlyti, šlapi, o pus
bačiai buvo pilni vandens ir ei
nant čiurkšėjo. Jie buvo labai 
išvargę. Prof. Vac. Biržiška pa
minėjo, kad jo vieno pusbačio 
puspadis jau baigia nukristi ir 
susiradęs -poilsio vietą, turės jį 
prisikalti. Pasisiūliau tą ryšulį 
panešti, bet prof. Vac. Biržiška 
atsisakė duoti jį man ir paste
bėjo, kad tame ryšyly yra jo 
rankraščiai iš Lietuvos ir sveria 
20 kg., o iki poilsio vietos jis 
pats baigs nešti. Jie prašė nuro
dyti valgyklą, nes esą labai iš
alkę. Užėjome į artimiausią val
gyklą ir papietavome. Valgyda
mi išsikalbėjome. Aš papasako
jau apie tą mažą, labai prikimš
tą lietuvių stovyklą ir daviau jos 
adresą. Jie iškeliavo į kaimą, 
nes tikėjosi susirasti kambarį, o 
susitvarkę, pažadėjo aplankyti 
ir tą lietuvių stovyklą. Po poros 
dienų prof. Biržiškos aplankė 
minėtą lietuvių stovyklą ir susi
pažino su lietuviais. Žinojome, 
kad Wangena užims prancūzų 
kariuomenė,- todėl- prof.- Vik. Bir
žiška mokė lietuvius, kaip pa
sakyti prancūziškai užsinietis.

Jau buvo paskutinės karo die
nos. Vieną gražų, šiltą ir malonų 
sekmadienį visi lietuviai išėjo 
j bažnyčią, nes buvo atvykęs lie' 
tuvis kunigas. Į bažnyčią susirin
ko nemažas butelis. Pasibaigus 

lų, o 'pats užlindau į užuovėją,! pamaldomis atsisukau eiti iš 
nes su vienu apsiaustu buvo per-j bažnyčios ir pamačiau prof-Vac- 
šalta. Palaukęs?,keletą minučių, I lovą Biržišką, stovintį prie durų, 
kad ir nesausais, šaltais marški
niais apsivilkau, o einant jie su
šilo ir apdžiūvo. Taip švariais 
marškiniais išdidžiai paržings
niavau į stovyklą.^-

SUTINKU PROF. VACLOVĄ

N A U J Į E N O S 
1739 Š. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608 ,

tas Jjuofco 
gyveųinįd 
ratūijnį 
pardiioJę

ĮSIKŪRIAU WANGENE
Atvykęs į Wangeną apsigyve

nau vienoje, mažoje ir suspaus
toje lietuvių stovykloje. Joje vos 
apsisukti galėjai, bet diena . iš 
dienos laukėme karo pabaigos. 
Su maistu buvo labai blogai. 
Kortelių negavau, o kaime, pas 
ūkininkus, gaudavau labai ma
žai maisto. Nekreipiant dėmesio 
į mano vadinamuosius drabu
žius, kuriuos dėvėjau, problemą 

} sudarė maistas.
Iš lietuvių nesitikėjau pagal- 

i bos. Anksčiau dar gaudavau nors 
j ir mažą piniginę paramą, bet 
i pastaruoju metu nebegavau ir 
i jos. Jeigu kuris iš lietuvių ir tu- 
1 rėjo maisto, tai paskirdavo po

kyliams.
Sužinojau, kad vienoje krau

tuvėje parduoda pieną maišytą 
su vandeniu. Nuėjęs prie, jos ra
dau ilgiausią ' eilę-atsistojau ir 
aš į. eilę. Man priartėjus prie 
krautuvės durų; vos keli asme
nys buvo prieš mane- Atskridęs 
prancūzų lėktuvas pradėjo šau- 

■ dyti iš patrankėlės į stovinčią 
prie krautuvės eilę.

Viena kulka prazvimbė pus
metrį pro stovinčią eilę. Ji patai
kė į krautuvės išsikišusi plytų 
kampą, bet nieko nesužeidė. 
Krautuvės kampo plytas nuskė
lė ir kai kurios suaižėjo, o nus
keltų plytų skeveldros aptaškė 
mus. Visi kritome ant žemės ir 
šaligatvio, o lėktuvas atlikęs sa
vo uždavinį-nuskrido.

Balandžio . mėnesio 
Jau šešios ar daugiau 
klaidžioju taip, kaip 
ieškodamas pagalbos, 
ir prieglaudos, bet niekur jos, 
nerandu; visur su nusivylimu tu
riu apleisti. Nuo Wuerzburgd 
bombardavimo dienos, dėviu 
tuos pačius viršutinius marški
nius ir kelnes, o apatinių visai 
neturiu. Dieną ir naktį, gatvėj 
ir kambary, valgykloj ir bažny-

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary ’ relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation; 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories..Use only as directed.

čioj-tie patys neskalbti drabu
žiai. Jie persunkti prakaitu ' ir 
dulkėmis. Marškinių apikaklės 
nematau, nes po'bombardavimo 
nebuvau dar jų nusivilkęs. Visi 
žiūri su nusistebėjimu ir eina 
šalin. Vaikštau veik be puspa
džių, bet vargas privertė būti iš
radingu. Suradęs kartono gaba
lą įsidėjau į pusbačius ir kojų 
padai nebelietė žemės. Kelnių 
keliai prakiuro ir matosi pliki 
keliai, o niekur negaunu siūlų 
ir adatos. Sugraibęs segtukų, 
susegiojau kelnių kėlius iŠ vi
daus ir plikų kelių nebesimato, 
tik segtukai lyg vilko akys žvilg
čiojo.

Taip puošniai pasirėdęs ir kil
mingai gyvendamas, stovyklos 
gyventojams, kad ir mažos, bu
vau pajuokos objektas. Laukiau 
šiltesnio oro, nes norėjau išsis
kalbti savo baltinius- Laimingo
ji diena atėjo. Vieną saulėtą, bet 
šaltą ir vėjuotą dieną, sniego 
jau nebebuvo, nuėjau už mies
to prie upelio. Suradęs pato
gesnę vietą, nusivilkau marški
nius, o ant pliko kūno užsivil- 
kau žieminį apsiaustą. Vanduo 
buvo labai šaltas, kad ir šalta
me vandeny išsiskalbiau savo 
marškinius, nosines ir kojines. 
Muilo ir; kitokių skalbimo prie
monių neturėjau, bet išsiskal
biau ir be jų. Išsiskalbęs pasidžio 
viau prie upelio ipakraščio kark

ti LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno it mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenštą, Vinco 
Krėvės; Igno šlapelio, .Vinco Maciūno, P. Jctaiko, Stoįkps, 
J. Raukčio, dr. Kario’Grirtiaifs; taip pat K. J^atušeriČiąiiš1^^. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos: nuotraukomis; iir

burgo, o po bombardavimo ir 
gaisrų, vyksta į Nurbergą pas 
savo gimines. Aš pasisakiau, kad 
irgi esu iš Wuerzburgo ir po su- 
bombardavimo ir gaisrų vykstu- 
nežinau kur. Iš mano kalbos su
prato, kad esu užsienietis ir pa
klausė kokios tautybės esu. Jam 
atsakiau, kad esu lietuvis. Jis 
payiūrėjo į mane ir į mano tur
tą, kuri rankoj nešiau ir pami
nėjo, kad Wuerzburge turėjo 
nuosavą namą, mašiną ir kitokį 
turtą, o dabar liko tas pats ką 
ir aš nešu- Aš pastebėjau, kad 
atvykus man į Vokietiją, vokie
čiai-juokėsi iš'manęs, kad viską 
palikęs išbėgau ir nieko neturiu, 
o dabar ir Jus toks pat likimas 
ištiko. Kelionės draugas priėmė 
mano, nors jam ir nemalonų 
posakį.

. Eidami kalbėjomės ir suėjome į 
į draugiškus santykius. Gal ne
paliaujamų bombų ir pragariškų 
gaisrų pamokytas, jis buvo la
bai malonuš ir draugiškas. Nuė
jome į miestą. Jis nuvedė mane 
į tą įstaigą kur maisto korteles 
išduoda ir aš gavau keletai die
nų maisto kortelių. Atsisveiki
nant pasiteiravo, ką aš manau 
daryti ir kur galvoju prisiglaus
ti. Atsakiau, kad jokių planų ne
turiu rinežinau kur prisiglau
siu. Jis davė savo giminių adre
są ir paminėjo, jeigu aš negau
čiau jokios prieglaudos ar nak
vynės, tai galiu užeiti pas jį; vis- 
tik pas jo gimines bus galima 
prisiglausti. Už pažadėtą paslau
gą jam nuoširdžiai padėjėjau ir 
pastebėjau, kad nesėkmės atve
ju kreipsiaus pas jį.

Nurbergas buvęs didingas ir 
garsus nacių sąskridžio miestas, 
buvo- subombarduotas, sudaužy
tas, sugriautas ir skendo griuvė
siuose. Vietoj namų tūnojo griu

vėsiai. Nenorėjau pasilikti griū
vėtuose, nes jie man buvo jau 
taip įgrisę, kad daugiau jų ma
tyti nenorėjau,.o vistik negalė
jau išvengti, jų buvo visur. Su
radęs geležinkelio stotį ir trau
kinį, išvykau į Augsburgą.

Nuvykęs į Augsburgą išlipau 
geležinkelio stoty ir maniau čia 
apsistoti. Stoty sutikau būrelį 
lietuvių, kurie iš Augsburgo vy
ko į kitas stovyklas, nes čia per
pildyta ir daugiau nebepriima. 
Sulaukęs kito traukinio ir aš iš
vykau į Kempteną (Allg.), prie 
Šveicarijos sienos. Kemptene 
taip pat, kaip ir kitur-nepriima 
ir neregistruoja, nes perpildy
ta. Kemptene išbuvau savaitę, 
nes viena valgykla užsienie
čiams pietus duodavo be korte
lių. Joje gaudavau sriubos ir įvai 
rių bulvių patiekalų su daržo
vėmis, bet niekur negalėjau gau 
ti kambario ar nakvynės; mie
godavau kur tik rasdavau pato
gesnę nakvynei vietą. leškoda- 

i mas laimės išvykau į Wangeną, 
’[ bet ir Wangene taip pat-nepri- 
! ima ir neregistruoja, o jeigu ne
registruoja, tai neduoda ir mais 
to korteliu.

Išėję ant laiptų pasisveikiname. 
{ Prof. Vac. Biržiška paminėjo, 
kad jis ėjo į stovyklą’aplankyti 
lietuvių, bet jų nerado ir suži
nojo, kad visi išėjo į bažnyčią, 
tai į bažnyčią atėjo ir jis.

IŠVYKSTU Į KAIMĄ
Prancūzų kariuomenės miesto 

paėmimo išvakarėse, aštuoniese 
susitarėme išeiti iš Wangeno į 
kaimą, nes tikėjomės, kad bus 
saugiau. Turimomis žiniomis 
miesto ponai nutarė miestą gin
ti; tik paskutiniu momentu nuo
monę pakeitė ir pasidavė be mū
šio.

Prancūzų kariuomenės spau- 
■ džiami, vokiečiai -traukėsi veik 
be šūvio. Su vokiečių kariuome
ne traukėsi ir lietuviai, kurie ko
kiu nors būdų buvo patekę į 

i vokiečių dalinius. Jiems patarė
me bėgti iš kariuomenės, bet jie 
,Įįeturėjo civilinių drabužių. Iš- 
kuklių atsargų buvo parinkta 
viršutiniai drabužiai. Keletas jų 
persirengė civiliniais drabužiais, 
pasiliko prie lietuvių ir išven
gė nelaisvės stovyklos.

Kaimas buvo netoli, tik už 
6-7 kl. Buvo šaltas, apniūkęs ir 
debesuotas sekmadienio pava
karys. Mes ėjome per laukus ir 
gražią, lygią dobilieną. Aš nesi
jaučiau blogai, tik šiaip buvo 
silpna. Eidami šį tą kalbėjome 
ir nepajutau kaip susmukau ant 
dobilienos. Bandžiau atsikelti, 
bet negalėjau pajudėti; norėjau 
šaukti, bet nepajėgiau išrėkti; 
mėginau rankomis mosikuoti, 
bet negalėjau rankų pajudinti. 
Taip vakaro prieblandoj ir likau 
kaip maišas sudribęs dobilienoj. 
Mano kelionės draugai eina ir ei 
na neatsigrįždami, o aš stebiu 
juos ir galvoju ar reikės nak
voti dobilienoj. Pagaliau už pus
kilometrio vienas iš jų atsisuko 
ir pamatė mane susmukusi. Su
grįžo du vyrai, paėmė mane už 
pažastų, pakėlė ir nuvedė pas

bet kainuoja tiF$3i '' ' “V ' '
■ Jo-■■’.J'’J. ;>-• . - •• (t

• JULIUS JANONIS, ‘poetas ir revoliucioni^nb, Nupras
tas ir kiaiiHngai interpretuojamas .'gyyenibiė iripdIitikojeT tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apiė:jJuliaus?Janoni(y(g^ poe
ziją. Dabar būtų, jį galima pavadintu kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 pūslapiur' kainuoja ę6.

• SATYRINES NOVEleS, M. ZosČenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 -sąmojingų novelių. Kaina $2.
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f RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Prieš pat karo pabaigą, vie
ną vėjuotą, ūkanotą ir lietingą 
balandžio mėnesio paskutinės 
suvaitės diena ėjau Wangeno 
miesto gatve it-.sutikau prof. 
Caclovą Biržišką it jo brolį prof. 
Viktorą. Prof. Vac. Biržišką pa
žinau Lietuvoje, o su Viktoru su
pažindino brolis Vaclovas.

Diena buvo 1 nepavydėtina: 
lietus maišėsi su sniegu, smar
kus vėjas siautojo, taškė lietaus 
tašus ir šėlo medžių .šakose. 
Prof. Vaclovas Biržiška ant pe
čių užsidėjęs lazdą, o ant jos už-

Aš ir vėl atsisakau išeiti, nes la
bai išvargęs. Man atsakė, kad 
išneš, jeigu aš neisiu-nes toks 
įsakymas. Pats išėjau, kad ne
reikėtų nešti. Nespėjau nueiti 
iki slėptuvės, oro pavojų atšau
kė, aš sugrąžęs atsiguliau ir dau
giau jokio oro pavojai iki pat ry
to manęs nebežadino. Paryčiui 
pažadino pilvo pavojus, nes bu
vau alkanas.

Furįhoj išbuvau tris dienas ir 
ilgiaif' nebelaikė. Drabužių ne
turėjau, ■dėl’to bandžiau važiuo
ta .į pietų Vokietiją, maniau, bus 
lengvai išspręstas drabužių rei
kalas. Važiavau į Nurbergą. 
Traukinys sjustojoi laukuose^ apie 
10 JsL, riiio Nurbet-go, nes mies
tas, stotis ir-geležinkelis buvo 
sudaužyti, subombarduoti. Išli
pęs* iš traukulio, ėjau pėsčias ly
giu Bavarijos lauko keliuku į 
rytus. . : *,•■.:: •

> Ankstyvas . kovo, mėnesio, 21 
dienos rytas buvo šiltas, rrialo-

Inės ir 
rienam 

lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis,' pab3'gojė~-diiocania 
vitcfvar4žių, pavadinimai ir jų. vertiniai :į 'yokie^jį'iį^^ž Labai 
naudingoje'335 pusl. :knygoje yra Rytprūsi^žeib'ėla^iB^ęuina $6.

• KĄ ‘LAUMĖS LĖ5IS,‘rašytojos Petronėlės OrintaitĮs atsi* 
minimajjr«;fiiįntyš' apie asmenis ir vietas neprik.^etuvĮįj/ ir pir
maisiais; bolševikų p^upačijps metais. Knyga turi *1234 puslapius,
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sušaukti bendrą konferenciją 
išsiaiškinti ir susitarti Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
klausimais. .

Vakarai, tada Sovietais nepa-

1954 metais Sovietai su savo* Konferenciją atidarius, jos
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Tarptautinė įtampa Srt
Kiekivenais metais, kai amerikiečiai renka savo prezi

dentą, tarptautinė padėtis įsitempia. Ji bųyo Įsitempu
si prieš keturis metus, kai tuometinis prezidentas Ge
rald Fordas turėjo išbandyti savo jėgas su demokratų 
partijos kandidatu Jimmy Carteriu.

Visi atsimename, 1
veik buvo laimėjęs prezidentinius rinkimus. Paprastai

sistojo Gomulka, žinomas komunistai
Prezidentas Fordas, paklausęs bene Henry Kisin-I 

gėrio pakišto nevykusio patarimo, išblovė, kad Lenkija 
laisva... kada ne tiktai tankai, bet visi Rytų Europos 
tremtiniai ir geriau informuoti amerikiečiai žinojo, 
kad Lenkija yra komunistų valdoma. Gomulka buvo pa
keistas kitu komunistu, bet Lenkijoje sprendžiamą ga
lią turėjo ir turi komunistas, gretimose valstybėse esan
čių karo jėgų remiamas. ■ -Jf . ._ *

Jeigu prezidentas Fordas, padaręs klaidą, tuojau, 
vos ištarus nevykusį tvirtinimą, būtų pataisęs padary
tą klaidą, tai visi amerikiečiai jam būtų dovanoję. Kas j ________ ___
daug kalba, tai padaro klaidų. Jeigu jis iškeltą klaidą I sitikėję, jų pasiūlymą paliko be : 
būtų atitaisęs tuojau, tai daugelis jam būtų dovanoję, 
bet nesusiorienttavo ir nesugebėjo pataisyti klaidos. 
Tiktai vėliau, kai lenkai pradėjo užversti jį protesto 
telegramomis, kai aukštesni Valstybės departamento pa
reigūnai jį įtikino apie padarytą didelę klaidą, tai For
das nutarė lenkų atsiprašyti. Praėjo beveik 48 valan
das, kai Fordas parašė lenkų susivienijimo pirmininkui 
atsiprašymą.

Lenkai džiaugėsi, kad prezidentas, padaręs tokią 
®l klaidą, atsiprašė, bet pasitikėjimas prezidentu Fordu 

jau nuėjo su vėju. Jeigu jis galėjo padaryti tokią klaidą 
viešai, visai Amerikai iš oro klausant ir jeigu jis dar 
abejojo, ar tokią klaidą verta atitaisyti, tai jis prarado 
pasitikėjimą. Demokratų kandidatui Carteriui nerei
kėjo klausytojams priminti Fordo klaidos. Ji buvo pa
daryta ir jam, mandagiam pietiečiui, nereikėjo primesti 
jos nesusiorientayusiui respublikonų kandidatui.

Dabartiniai kandidatai prezidento pareigoms darI vxixiui Axaiiuxuaucii jjx UZjIUCH LU-. pdl Cl^Uillo Udl

kad prezidentas Fordas jau be- nepadarė tokios klaidos, kokia buvo padaręs tuolaiki-

amerikiečiai - leidžia prezidentui pavaldyti kraštą ant- Sovietų maršalai. Niekam nepaslaptis, kad So vietųSą-
ram terminui, kad galėtų išbandyti savo planus* krašto 
ūkiui ir valstybės gėrovei.. Tuometinis : prezidentas G. 
Fordas jau buvo linkimus laimėjęs. • Jam - mažai betrūko 
susirinkti', balsus ir,S.prėzidehtauti sekančius .’keturis 
metus.

Jimmy Carteris buvo jaunas politikas. ; Karo me
tu jis tarnavo JAV laivyne, buvo jūros karininkas, o po 
karo vieną terminą buvo Georgia valstijos gubernato
rius. Šiaip jis vertėsi žemės riešutų ūkiu (peanuts) ir 
mėgo kištis į vietos ir visos valstybės , politiką. Buvo la
bai santūrus, kritikavo labai atsargiai. -Bet-jeigu- ryž
davosi kurį klausimą išaiškinti ir ištirti,.--.tai atlikdavo 
darbą labai stropiai, sąžiiįįiįgai irt teisingai; Kaij^ ry
žosi kandidatuoti prezidento paregms, tai nustatė kra-

jungą, įskaitant ir komunistų partiją, valdo Sovietų 
maršalai.. Maršalai pasiūlė pakelti Brežnevą į marfia- 
lus, nes niekas Sovietų karo jėgoms nedavė tokios di
delės pagalbos', kokią atomo bomboms gaminti buvo 
davęs Brežnevas. Jis padėjo Sovietų karo jėgoms susti
prėti tuojau po karo, o vėliau be pasigailėjimo skriaudė į 
rusus ir pavergtas tautas, kad Sovietų kariai turėtų 
visas privilegijas. - - x •

Maršalas Grečko mirė, bet jo suorganizuoti Sovie
tų karo jėgų vadai ir toliau tebeplanuoja pasaulio pa- 
.vergimą. Jie pasirinko Amerikos prezidento rinki
minius. metus Afganistanui ir Tranui pavergti... Irane 
jiems pavyko, .perversmą padaryti mulų pagalbą, o Af
ganistano įsiveršimą pradėjo papirktu^ Afganistano j 

što gyventojų nuotaikas ir ryžosi pabandyti. Patys de-1 kariuomenės štabo viršininku. Pastarasis ne tik išžu- 
mokratai mažai jį tepažinojo, jei neskaityti Georgia dė visus ministerius ir prezidentą, bet prezidentūron 
valstijos demokratų. Bet Carteris visus nustebino.

Jeigu prezidentas paskutinėmis rinkimų dienomis 
nebūtų padaręs didelės klaidos apie Sovietų pavergtas 
Rytų Europos tautas, tai Carteris rinkimų nebūtų lai
mėjęs. Tuometinis prezidentas Fordas, ilgų'ir dažnų 
kelionių išvargintas, paklausė netikusio patarėjo pa
siūlymo ir pastebėjo pęr radiją, kad ne visa Rytų Eu
ropa yra pavergta. Jis pasakė, kad Lenkija nėra pa
vergta, dar pridėdamas, kad Lenkija yra nepriklausoma. 
Oficialiai Lenkija buvo’šiek tiek laisvesnė. Sovietų 
maršalas Rokosowskis buvo priverstas -išsivežti savo 
armijas iš Lenkijos, jeigu nenorėjo kraujo praliejimo. 
Lenkijos kariai buvo vieningi ir privertė Sovietų karo

įsddino Komunistą. Sovietų karo jėgoms buvo lengva 
pavergti Afganistaną, kai nebuvo prezidento įsakyti 
kariuomenei priešintis, ir nebuvo palicijos vado per
versmininkams suimti. Maršalai manė, kad preziden
tas. Carteris nematys, kas Afganistane darosi, leis So
vietams ten šeimininkauti.

Bet prezidentas Carteris ne tik užprotestavo už įsi
veržimą į Afganistaną, bet padėjo organizuoti kitas 
valstybes protestuoti. Prezidentas patarė Pakistanui 
priešintis Sovietų invazijai. Turint galvoje Europos 
valstybių protestą, arabų valstybės dar vieningiau pa
sipriešino Sovietų invazijai į Afganistaną.

Amerika atsisakė vykti į Maskvos olimpiadą, jei-

Priminus vakarykštį incidentą Ramunės akys 
tik sužvilga pykčiu.

— Užmirškim tą nelemtą įvykį, aš vakar bu
vau išgėręs, pati matei...

Ramunė žino, kad turėtų dabar tuojau iš
eiti, bet kažkoks keistas jausmas vis dėlto su
laiko ją.

— Tu atrodai labai išvargusi; tau reikalin
gas poilsis, — žiūrėdamas į jos pablyškusį veidą, 
bando prisigerinti Bičkovas.

— Aš jaučiuosi labai gerai, — atsako ji šaltai.
— Žinai ką, jau laikas pradėti mums, atosto

gas — važiuojam kokiam mėnesiui į Alpes t... — 
staiga pasiūlo jis jai.

— Su tamsta?!... — piktai nusijuokia Ra
munė,

— Tu neįsivaizduoji, kaip įdomu dabar kal
nuose: pats vidurvasaris, o čia po tavo kojomis 
minkštas minkštas sniegas, kaip pūkas; aplinkui 
žemai debesų jūra. Nardai sau su pašliūžomis po 
kalnų viršūnes. Pasijunti lyg į kitą pasaulį bū
tum pakliuvęs.. . argi tu nenori visa tai pa
matyti?. .. * .

Bičkovo taip vaizdingai piešiamas kalnų gro-

žis Ramunę ima veikti — beregint iškyla jos vaiz
duotėj skaityti romanuose kelionių aprašymai ar
ba matyti filmuose kalnų vaizdai ir turistų nuo
tykiai. Ji. užsisvajoja ir jau mato dangų remian
čias, amžinu sniegu apdengtas, kalnų viršūnes, 
apačioj žaliuojančius ir žydinčius slėnius ir šiurpą 
keliančias bedugnes, o ji pati baltu nertinuku, 
plačimis mėlynomis kenėmis kaip viesulo nešama 
skrieja žemyn nuo stataus kalno, paskiau sunkiai 
kopia vėl į jo viršūnę. Ir ją pagauna nepaprastas 
noras visa tai pamatyti, pajusti, išgyventi.

Ilgai ji taip sėdi paskendusi savo mintyse, o 
Bičkovas nė mažiausiu judesiu nedrįsta sudrums
ti jos svajonių; jis tik žiūri į ją ir gėrisi nepa
prastu jos* grožiu, nes jis niekuomet dar nebuvo 
matęs jos tokios gražios: js veide spindėjo didelis 
džiaugsmas, o jos gražios, įremtos į vieną tašką, 
akys pilnos buvo ašarų.

— Žinau, kad ten turi būti pasakiškai gra
žu... — tyliai tyliai prabyla ji. Aš dažnai sapne 
matau tą užburtą pasaulį, — svajodama, — kar
tais aš kopiu į didingas kalnų viršūnes, o kartais, 
rodos, krentu į bedugnę ir imu rėkti...

Ji nutylą, o vėliau lyg iŠ miego pabudusi ryž
tingai ir griežtai taria: “Bet aš nevažiuosiu!...” 

Bičkovas tik pabąla.
— Tu nenori pasinaudoti proga, kuri retai 

kam pasitaiko? ?.. pagalvok dar... Bus laikas, 
kada tų labai apgailestausi tokį savo užsispyrimą. 
Esi jauną, graži kaip angelas, dabar tau visur 
durys atviros, naudokis savo jaunyste — ji greit 
prabėgs, praeis nebesugrįžtamai, todėl, kol laikas,

satelitais (Vąršuvos pakto aliąn- į darbas buvo tęsiamas Ženevoje, 
tais) pasiūlė Vakarų valstybėms l nuo 1973 m. rugsėjo 18 iki 1875

m., liepos 21, gi jos baigminis 
aktas pasirašytas 1975 m., rug
pjūčio 1, konferencijos uždaro- 

• majame posėdyje.

Konferencijos atidaryme da
lyvavo, kąip kviestasis svečias, 
Jungtinių Tautų Generalinis 
Sekretęrius, taręs Konferencijai 
ir savo sveikinimo žodį Jungti
nių Ta.utų vardu. Jis dalyvavo 
ir Konferencijęs uždaryme, ku- 

t riąme dalyvavo dar UNESCO 
Generalinis. Direktorius ir Jung
tinių Taptų Ekonominės Komi
sijos. Europai Vykdomasis Sek
retorius,

Į Konferencijos uždarymą at
vyko taipgi joje nedalyvavusių 
valstybių — tai Alžirijos, Egip
to, Izraelio^ Moroko, Sirijos, ir 
Tųnisijos atstovai, pasakę Kon- 
fęrenciją paremiančias kalbas ir 
atvežę savo valstybių dovanų 
paremti Konferencijos darbams.

Konferencij os baigiamą j ąma- 
me posėdyje visų dalyvaujančių 
valstybių aukštieji reprezentan-

I dėmesio. Tik vėliau, daugmaž 
Į po šešerių metų, Chruščiovui 
varant savo propagandą už tai
kingą skirtingų sistemų valsty
bių sugyvenimą ir kultūrinį 
bendradarbiavimą, sumažėjo So
vietų ir Vakarų valstybių santy
kių įtempimas, ir tada Vakarai, į 
prisiminę ankstesnį S o v ietų 
jiems duotą pasiūlymą, užmez
gė iškart dar tik neviešus Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijos sušaukimo 
klausimu pasitarimus, o po ku
rio laiko ėmė tartis su Sovietais 
jau ir oficialiai. 1970 metais, su- 
sitarus dėl JAV ir Kanados da
lyvavimo toje konferencijoje, 
susitarta dėl konferencijos šau
kimo jau galutinai ir imtasi pa
ruošiamųjų darbų.

1973 m. liepęs 3, Helsinkyje, 
Suomijos Respublikos sostinėje, 
įvyko Konferencijos atidary
mas, kuriame buvo atstovauja
mos 35-kios susitarusios valsty
bės: Austrija, Belgija, J&ilgarį- 
ja, Kanada* Kipras, Čekoslova
kija, Danija, Suomija, Prancū
zija, Rytų Vokieti ją, Vakarų Vo- 

( kieti ja, Graikija, Šventasis Sos- 
i tas, Vengriją, Islandija, Įrląndi- 
ja, Italija, Lichtenšteinas, Liuk
semburgas, Malta, Monaco, Olan 
dija, Norvegija, Lenkija, Portu
galija, Rumunija,- San Marino, 
Ispanija, Švedija, Šveicarija, 
Turkiją^ .Sovietų Sąjungą, Di
džioji Britanija, Jungtinės Ame
rikos Valstybės ir Jugoslavija.

valstybių vardu, alfabeto tvar
ka, pagal prancūzišką ortografi-

Baigmeninio akto originalas bu 
vo šešiomis , kalbomis: . anglų, 
prancūzų, vokiečių, ■ italų ispa
nų ir rusų Jis. perduotas Suo
mijos Respublikos Vyriausybei, 
kuri laiko jį savo arvhyvuose. 
Kiekviena dalyvaujančių vals
tybių, pagal Konferencijos nu
tarimą, gauna iš Suomijos Res
publikos Vyriausybės jos pat
virtintą nuorašą. Dalyvaujančios 
valstybės įsipareigojusios tą baig

Suomijos Respublikos Vyriau
sybę siunčiamas Jungtinių Tau
tų Generaliniam Sekretoriui, 

' kad jis jį pasiųstų visiems Jung 
tinių Tautų nariams, atkreipiant 
JT Generalinio Sekretoriaus dė
mesį į tai, kad jis neturi būti 
registruojamas Jungtinių Tau
tų Charterio 102 str. tvarka, ku
ria registruojamos tarptautinės 
sutartys. To akto tekstas siun
čiamas taipgi UNESCO Genera
liniam Direktoriui ir 'Jungtinių * 
Tautų Ekonominės Komisijos 
Vykdomajam Sekretoriui.

Baigminiame akte numatyti 
Europos Saugumo Ir Bendradar
biavimo Konferenciją, kaip or
ganizaciją, sudarančių valstybių 
atstovų suvažiavimai (meetings),. g 
kuriuose atstovauja'1 dalyviu- C 
jančių valstybių užsienio rėika- į 
lų ministerių skirtieji atstovai - 
Toks su važiavimas- buvo 1977 -į ‘ 
m. birželio 1 Belgrade- ir dabar y 
toks bus Madride šių metų lap- £ 
kričio mėn. 11 d- Juose aiškina- J 
mas Europos Saugumo Ir Ben- 
dradarbiavimo Konferencijos t’ 
įsipareigojimų vykdymas, jų ne- g: 
vykdymo priežastys, ieškoma f 
būdų bei priemonių joms paša? 
linti, ir pan. . . .

Šie suvažiavimai, koks buvo 
1977 Belgrade, arba kokio lau
kiame šių metų 'lapkričio mėn.-f' 
Madride, nėra it' neturėtų būti4.. 
vadiriami konferencijomis. KonlEi 
ferencija buvo i^, kuri' kaip|-į 
organizaci j a, egzistuoja' it ~ da- ę 
bar, tėra tik viena.— tai “Čon- j 

-ference on Security and 'Co-ope-X. 
. ration. įn Ęųrope’% mūsų . įgra?- j-, 
ta? vadinti “Europos - S£ugm«o <- 
ir Bendradarbiavimo Kohferen-1 
ei ja”. Na, ’ iš bėdos, norėdami | 
išvengti to labai griozdiško’ ut: I 
ilgo, net penkių žodžių'pavŠcfc T 
nimo -vardo, vadiname ją “Hel f: 
sinkio Konferencija”, gal -dar ir |

I 
|
I I

gu Kremlius neatšauks karo jėgų iš Afganistano, Olim
piada atėjo ir praėjo, bet didžiosios valstybės Maskvos 
olimpiadoje nedalyvavo. Svietų prekybą sustojus. Pa
kaitos Kinijoje ir Azijos tautų pasipriešinimas Mask
vos ekspansijos planams sudaro didelę tarptautinę 
įtampą. JAV susitarimas su Kinija ir Japonija orga
nizuotai gintis, suteikia daugiau rūpesčių Kremliui, 
negu jis tikėjosi. Dar didesnio rūpesčio suteikia V. Vo
kietijos apsiginklavimas,,

Sovietų maršalai pajuto, kad atėjo laikas ginti tu
rimas pagrobtas žemes, o apie invaziją į naujas terito
rijas jau praėjo laikas. Ne tik JAV Kongresas, bet Di
džioji Britanija, V. Vokietija, Kinija ir Japonija gink
luojasi ir rengiasi sustabdyti Sovietų ekspansijos 
planus.

vimo Konferencija bųvo.Atidyy I 
ta ir iiždmyta, taipgi ir |dš.I>^g- | 
minis aktas pasirašytas Helsin- | 
cyje, todėl ją Helsinkio vardu I 
ir vadiname.

Belgrado ir Madridu, kpnfe- f 
rencijomis tuos Helsinkio.JSon- £ 
ferencijos dalyvių suvažiavimus f 
vadiname gal ir nepagalvoję, į 
bet, jeigu jau taip vadinti įpra-s 
tome, vadinkime juos kdnferėn-jP 
cijomis ir toliau, bent tol. ’"ko'l | 
mūsų kalbininkai nesuras jiems B 
geresnio ir jų sąvokas tiksliau s’ 
nusakančio, neklaidinančio ’ var- į‘. 
do. * • - . K

Sekančiame spaudos gabale^- 
parašysiu trumpai apie Helsin-1 
cio Konferencijos baigminį '"ak-į

imk iš gyvenimo viską, kas tik gąjimą, kas tik 
yra- gražiausią.

— Dėkoju, p. Bičkovai, už tokią gerą pamoką. 
Niekas nebūtų galėjęs taip aiškiai pasakyti, kas 
esi tamsta, kas.esu aš, kas yra gyvenimas... Da
bar man viską? aišku,... .

Jį pasiima savo rankinuką ir ištiesia Bičko- 
vui ranką.

— Sudiev, p. Bičkovai, pasiieškok sau nau
jos sekretorės.

— Tu tikrai nori išeiti?... — nepaleisdamas 
jos rankos, paklausia dar ją Bičkovas.

— Taip, aš išeinu, ir mes daugiau niekuomet 
nebepasimatysime — vežikas jau laukia prie ma
no buto.

— Tai ko tu nori ?,.. Sakyk, ko tau trūks
ta? Aš viską padarysiu.

Ramunė stovi ir žiūri į jį su lengva šypsena; 
ji žino, kad įžeisti jos jis daugiau nebeišdrįs, to
dėl skubėti ar bėgti nėra jokio reikalo; jai darosi 
įdomu, kiek toks žmogus gali pasidaryti lanks
tus ir sumanus, kai jis nori ką pasiekti ir kai 
jam nesiseka.

Bičkovas, nesulaukdamas jos atsakymo, išsi
traukia iš kišenės pundą raktų, greitu žingsniu 
prieina prie seifo, atidaro jo duris įr sušunka:

j- Nori papuošalų?!... eikš čią rinkis; kaą 
tik tau patinka — čia rasi tai, ko ir sapne ne
sapnavai. ..

Ramunė vis stovi ir žiūri stebėdamos; prie 
seifo ji neina. Dėl to Bičkovas dar labiau nu
stemba.

— Tu nenori nė pažiūrėti, kas čia .yrą? i 7* .
Dabar Ramunė prieina prie atviro seifo ir| 

pradeda apžiūrinėti ten esančias brangenybes.
— Tikrai, aš nė sapne nesapnavau, kad tamsė

ta tiek turtų turėtum...
Ji paima vieną apyrankę, užsimauna ant ran-i 

kos ir grožėjasi nuostabiu jos žvilgėjimu; paskįąui 
pakilnoja kitus papuošalus. Pagaliau ji visai užsi-| 
miršta, kur ji yra ir kas aplink ją darosi: visiškai| 
nebesivaržydama, tarytum ji būtų savam kam-į 
bary, pasirenka kuo gražiausių papuošalų, nueina | 
prie veidrodžio ir ima derintis visus, gėrėdamos | 
jais ir pati savimi. Iš tikrųjų, pasipuošusi savo J 
galvą puikiausia diadema, pirštus apsimausčiusi | 
žėrinčiais žiedais, o rankas — tviskančiomis apy- g 
rankėmis, ji atrodė tikra karalaitė,

Bičkovas neagli atitraukti nuo jos akių; jis j 
gėrisi ir džiaugiasi savo laimėjimu. “Nežiūrint į 
jos išdidumo, vis dėlto ji yra moteris — prigim- į 
,ties niekas negali pakeisti” — samprotavo jis.

Bet Ramunėj, nepratardama nė žodžio, su- • 
grįžta prie seifo, dar kartą apžiūri visas brange
nybes, pakraipo stebėdamos galvą ir pradeda pa
mažu nusiiminėdama, dėlti viską atgal. Visa su
dėjusi, visiškai pamažėlį uždaro seifo duris ir | 
nori išeiti.

* — Ir tu nieko iš jų nenori pasiimti1*!... — į 
prašnabžda nepaprastai nustebęs Biekoyas. f- s

(Bus daugiau)
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ia WT1S stoues 1110—AM banua
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Skaitytojų Balsai

14. Apie Šitą ateities apšvietos dieną Biblijoje kalbama kaip 
anie teismo dieną, kurioje Jėzus teis pasaulį teisybėje. Nebus tai 
siūbuotas laikąs atsilyginimo geriems ir pasmerkimo' nusidėjėlių. 
Pirm atsilyginimo arba nubaudimo bus vykdomas ištyrimas, nes 

_ teisino pareiga yra daryti teisingą ištyrimą pasinaudojant apšvie- 
ta, kokia tuokart bus visiems prieinama.

ir įjaųti amžįiiąjį gyvenimą. Per Adomą visi pateko po pasmerki
mu ir visa didžiuma nueina į kapus visai nežinodami, kad Kristus 
mirs už juos ir kad tikėjimu jie turi progą išsigelbėti iš mirties 
bausmės, atėjusios ant visų paveldėjimo keliu. Todėl teismo' die
noje žmonės bus pabudinti iš mirties, supažindyti su Jėzumi, ir 
taip jiems bus suteikta proga priimti Dievo dovaną, parodyti Į>a- 
klusriumą Karalystės įstatymams ir gyventi per amžius.
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Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:U0 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri

V*dėli Aldona Daukui

T«l«a: HfanUc* 4-MU 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

“Vakar teta atnešė dvi ban
dutes” — tokių ir panašių smulk 
menų randame įrašyta dienraš
čiuose žymių žmonių. Menknie
kiai, bet suteikia reikalingą fo
ną visam aprašymui. Nemanau, 
kad Dr.. Kazys Grinius tokias 
smulkmenas buvo įrašęs savo 
atsiminimuose, kuriuos padavė, 
“Lietuvos Žinių” redaktoriui 
•Jonui Kardeliui išspausdinti. 
Tur būt Kardelis palaikė nerei
kalingais tokius dalykėlius, ku
riuos jis pats žinojo ir jam atro
dė, kad visi, juos žino, tai “kam 
čia kartoti”... Kaip rodo D-to 
Griniaus “Atsiminimai ir Min
tys”, (I knyga, dar Vokietijoj 
išleista), šis mūsų tautos vete
ranas turėjo gana gerą atmin
tį: jo knyjgoj apstu “smulkme
nų”. kurias Kardelis būtų iš
braukęs. bet tuomet bebūtų tik 
sausas uturiojįmas, be to gyvo., 
lietuviškos sielos pulsavimo ir

bau tame pačiame redakcijos 
kambariūkštyje kaip redakto
rius laikraščio atkarpos ir kores
pondencijų. Dy. Grinius atei
davo ne visai pienai, rašydavo 
straipsnius ąhį visokių popięrių-

Gerbiamieji! 7
Kartu su šiuo laišku siunčiu 

$100 vertės Money Orderį, kur 
minima suma tebūna mano kuk
lus įnašas į suorganizuotą Nau
jienų Fondą.

— Liepas 21 d. 3 amerikiečiai V"tikrai vertų ’ mažmožių.
įkopė į 24,900 . pėdų Buztag Ata . KM: Kardelis, buvo dar tik 
kalno viršūnę Kinijoje,, netoli- Griniaus (redaktoriaus) padejė- 
Sovietų Sąjungos pasienio. jas “Lietuvos Žiniose”, aš dir-

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.

kų ir sunaudotų vokų, prasitar-1 Įpratę esame dejuoti, kad da- 
damas tai apie seimo dalykus, bar yra sunkūs infliaciniai lai
tai apie kokius žmones, rašymo ]<aį įr jau tikra bėda gyvenime 
protarpiuose — labai daktąriš- verstis. Ir tikra “bėda”, kai rėi- 
kąis posakiais, (buvo gi jis me- kia bankuose eilutėje pastovėti, 
dicinds daktaru!), pavyzdžiui, 
apie poetus: -‘‘tie 
čiai”... ■ ; '* - -

Kardelis mekiiomet “ne” ne-' 
priėmė. Atsimenu jo užsišpyru- f 
sį tvirtinimą, kad žodis “sukili
mas” reikia rašyti “sukylifhas” 
— girdi, juk sakome “sukyla”.... 
Man asmeniškai Kardelis pali
ko mįsle: kai įstojimui į Lietu
vos žurnalistų Sąjungą reikėjo 
man gauti dviejų narių rekomen 
daciją, aš daviau ir. Kardelio 
vardą- Po -žurnalistų posėdžio 
mane sutikęs Justas Paleckis ir 
sako, “Nieko sau draugus turi”! 
Kardelis posėdy pareiškė, kad ,, v ... ••
jis visai nežinąs, kad Vitkauskas! n-ame tom<i nunl I
būtu koks žurnalistas ar rašy- j PaPrastai ■nirkmW degime)! 
toias.. •” (Į “Lietuvos Z'nių ' re
dakciją mane pakvietė Felicija 
Bortkevičieriė, kai jau buvau?

» liukų trejų devynerių antpilo, 
buvo apsinuodiję badijonėliu— 
darėsi taip, tartum, nuomariu 
sirgtų: po kelis kartus jie nete-, 
ko žado ir juos kankino tam
pymai. ..

kad įdėjus neblogą sumelę, dole-
minkstpau-: rių j taupymo knygelę. Bedarbis

• gauna savaitėje daugiau para-,’ 
t mos nei kituose kraštuose mėne-
f syje uždirbama. Pensininkas ( 
gauna tai, ką kittf kraštų pensi-, 
nrrikai nė sapnuoti negali. Žo-j 
džįu, žmonėse yra pinigo ganė
tinai, tik jis vengiamas kokiam 
bendram tikslui išleisti.

Naujienos galėtų susilaukti ir. 
gi didesnės paramos, negu da 
bar jos susilaukia.

Su geriausiais linkėjimais, 
Anna Lenortas 

Chicago, Illinois

veikimą. Daktaras lankė vieną i 
ūkininką, kuris su bernu, šven-* 
tadienį išsigėrę po dvejetą stik- ’

buvęs Škotijos “Išeivių Draugo” 
redaktorium. “L. Žiniose” ir ki
tuose leidiniuose buvo mano ra
šiniai spausdinami, .bet kažko
dėl to ankšto kambarėlio kole
ga nustebo mano nors kokiu ry
šiu su žurnalistika...)

■ * * *

Mažeika t? Evans

ra 6845 SOUTH WESTERN AVE.
< Tel. 737-8600-01
L 9837 SOUTH KEDZIE AVE.

Tel. 422-2000

eudeikis
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ChicAgoa

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3J07 So. LULaMCA AVĖ. TeL; T Ar d* 7*3401

TĖVAS IR SŪNUS 
[JETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

* * *
“Jaunimas (studentai ir ūki

ninkaičiai) tebelinko į LSDP 
pusę, o demokratų eilės ėjo re
tyn”, sako Dr. K. Gr.. O juk, ro
dos, taip neturėjo būti! Ūkinin
kaičiai už socialdemokratus!.. •

“Trejas Devynerias”, pakelė
se, ir mano tėvas iš savo “bala
gano” turguose pardavinėjo. Dr. 
Kazys Grinius savo “Atsimini-

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

f PERKRAUSTYMA1

S354 So. HALSTED STREET

p — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, August 8, 1980

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.; YArds 7’1x38 -1139

BUTKUS - VASAITIS
1446 chl 50th Ave^ Cicero, I1L

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

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, BL 974-4418

_Make Your Own 
Family Health Information Jar

FLORIDA

Uldlmii — Pilna apdrauda 
ŽSMA KAIHA

fiL Iralriy
ANTAHAS VILIMAS

Tel. erta

Many accidents and health 
emergencies occur in the 
hone each year. And many 
complications can be avoided 

. by taking preventive steps for 
your family’s health and safe
ty One such step is keeping 
a * Family Health Information 
Jar?’

It’s important that family 
mtdical information be read
ily available to emergency 
mrdical personnel or whoever 
first arrives at the scene. A 
brief medical history of each 
family member will quickly 
alert rescue squads, para
medics or other individuals 
to handicaps, allergies or 
other special family health 
problems.

Just fill out a Family 
Health Information form. 
Place £ x a 
glisM jar. Apply an attention-

getting label, cap the jar, and 
then put the jar in your 
refrigerator. Some of the 
information will be instantly 
readable through the jar. A 
second label should be placed 
on dr near your teleph one 
indicating that your Family 
Health Information Jar is ia 
the refrigerator.

If you want to rpake t 
Family Health Information 
Jar, write for 2 free labels 
and a Family Health Informa
tion form. You will also 
receive a Kitchen Safety leaf
let from Owens-Illinois with 
helpful tips on purchasing 
and storing foods in glass 
containers and information 
on food spoilage signa Ad
dress: Kitchen Safety, Dept* 
10, P.O. Box 361, Madison 
Square Station, New York, 
NY 10010.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

JOSEPH J. BIMBA
TeL: OLympic 2-1003

Mirč 1978UI. rugpjūčio8 d., sulaukęs 94 melų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Jundkų km., Panemunėlio valse., Rokiškio 
apskrityje. Amerikoje išgyveno 75 metus. Paskutiniu metu 
gyveno New Port Richey, Florida. Palaidotas šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse, Chicago, Ill.

Paliko nuliūdę: žmona Ona, pagal tėvus Luberl, po pir
mu vyru luranas, dvi dukterys — Frances Lutz ir Helen 
Bouxsein, jos vyras John, sūnus Charles Bimba, jo žmona 
Alfreda, 12 anūkų, 3 proanūkai, posūnis Louis Juranas su 
šeima, podukra Mildred Kočh su šeima ir kiti giminės, 
draugai bei pažystami.

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet nqiamir- 
šime. Tu pas mus jau nesugrūsi, bet mes pas Tave anks
čiau ar vėliau ateisime.

Tebūna Tau lengxa ši žemelė.

Nuliūdę:

ŽMONA, vaikai, anūkai, proanūkai 
IR KITI GIMINĖS

Tel YArds 7-1911 
__________________ i



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Buckinghamo f on te >'.as Chicago je

REAL ESTATE
Namai, Žemi — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

S New Yorko Queens kolegi-. 2' 
jos profesorius Andrew Hacker 
teigia, kad sėkmingos profesiona 
lės mergaitės vis sunkiau su
randa vedyboms vyrus. Keistu 
sutapimu bendrųjų mokslų dak 
tarai ir magistrai mielai veda 
bakalauro laipsnio moteris, gi 
gydytojai randa patrauklias sjau 
ges. Todėl profesionlėms mote
rims susidaro spraga, kuri vis 
didėja.

• Amerikietės mėgsta nailo
ninių kojinių ir kelnaičių derinį 
— panty hose^ Pernai kiekviena 
amerikietė nupirko virš tuzine 
4okių kojinių bei kelnaičių, o jų 
eksportuota virš bilijonas porų.

e Labor Review žurnalo ži
niomis amerikietis darbininkas 
vidutiniškai dirba 42.6 valandas 
per savaitę, kanadietis — 38.9, 
švedas — 35.Š4, vokietis tik 32.8. 
t 0 Statistikos biuro žiniomis 
‘žmonių prieauglis pasaulyje per 
pastaruosius 5 metus pradėjo 
ipažėti. Lotynų kraštuose prie
auglis buvo 2.4%, vietoje 2.7% 
1965 1970 m. Azijos kraštuose iš 
2.5% prieauglio nukrito iki 1-9%, 
Australijoj ir Pacifiko salose iš

sumažėjo iki 1.1%. šiaurės 
■ Amerikoje padaugėjo tik O. 8% , 

o anksčiau buvo 1.1% i
• Wall Street Journal ųžkląur 

sė 780 bendrovių^ ar jos pasiti
kėtų, kad joms vadovautų prė£ 
Carteris- Tik 10% didelių berti 
drovių pasisakė teigiamai, 18% 
vidutinio dydžio bendrovių jį 
samdytų. Teigiamai pasisakė 
42% mažų bendrovių. Ronald ~ 
Reaganą samdytų net 60% dide
lių3 bendrovių ir net 75%vidų- 
tinių ir mažų bendrovių.

• 1700 m. vienas žemės ūkio
darbininkas Amerikoje aprūpin
davo maistu 3. miestiečius. 1860 
jis pajėgdavo aprūpinti 5. Agri
kultūros departamento'duomeni- 
mis 1979 m. vienas žemės ūkio 
darbininkas galėjo išmaitinti 60 
asmenų. >

O Vasaros karščių metu Rau
donasis Kryžius pataria gerti 
daug skysčių — vandens, pieno, 
pasukų, vaisių sulčių ir kitokių. 
Druskos tabletes pataria naudo- 
ti tik lauke dirbantiems. į Į

e Pėstininkų daliniai Ameri-. meravo^^yer&s ir. jąsįjD&ėgs- 
kos kariuomenėje turi mažiau-( ta. Me^^^tiąmė^fjk^d*']! vėl 
šiai baigusių aukštesnes mokyk- ’ yra: sąj^&p^?ąrv^ošfi?Ž^iaį<,iuž- 
las — tik 40%, Laivynas —65% j jaučianfe^^^^jeZv^įetėkus 
Marinai — 67% ir Aviacijos da? abiejų kojų" Ta- pačia proga da
liniai — 79%. - t :

• Nepriklausomos Lietuvos Schartner uy -tokf dovanos pa-
25 nr. O. Lašas, naudodamasi žįj.rinkimą ir.kartu su ja sveikina- 
novų tvirtinimais, duoda šiuos me ponią Mėtą jos artėjančio 
teiginius ir neiginius: Į gimtadienio proga.

— Nusideginus, sviestas ar ki-j ~ F^ras Maldeikis, Hot 
tas tepalas tik pablogina jau pa*, Springs, Ark., žinomas pedago- 
daryta žala audiniams. Geriau-, S38’ visuomenės veikėjas, spau- 
sia —'šaltas vanduo arba ledas.' dos darbuotojas ir Tėvynės Sar-

— Nežiūrint kokia dieta — per • š° redaktorius, pratęsdamas pre 
šalimas laikysis tiek, kiek pa- Į numeratą, parėmė Naujienų lei- 
prastai laikosi; Gydantis svar-' nimą $5 auka. "Dėkui.
blausia yra gerti daug skysčių. į —Jonas Makauskas Jš.Balti-

— Skaitymas prie menkos morės, pratęsdamas prenume-
šviesos sukelia akių raumenų ^tą, savo gerus linkėjimus ir 
nuovargį, bet tai nėra apakimo sveikinimus visiems bendrądar- 
priežastimi.. * £

— Išgerta šilto pieno stiklinė 
prieš miegą padeda gerai-mie
goti. Piene yra amino rūgščių^ 
kurios veikia raminančiai- .. ■■ 5

M. Miškinyte

— Ponia Mėta Juozaitis, da- 
bar-gyvenanti pas savo zsūnų

niai

Nau- 
jieųąs
Elnią Schartner,Tiš BrightęnJ-’ar. 
ko artęF-’^1
Mėta.;jP 
patiška_ _
Naujienų ka^ftynysf^Mjr Ęrigh 
ton 'ParkęAj^i anksčiau jaiĮenu-

ai sim- 
ivemą

ko j ame jos: sesutei poniai Elmai o i . į - t -- ■ j <

biams atlydėjo $10 auka. Dėkui.
• — Ida ir JoTĮas Valaiiskai,.St. 

Petersburg, Fla., labai Nuošir
dūs bendrųjų reikalų ir spaudos 
rėmėjai, Balfo 'ir Vasario 16 
gimnazijos vadovaują' talkinin-

- TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

PASSBOOK 
SAVINGS,,, 
the best wry to savjjwjuJariy!

ŠV RAŠTO 
NAUJASIS ’ TESTAMENTAS

LEIDINYS LIETUVIU KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321 
Oak Lawn, IIL 60454

end 
Cospcuaded iZzr Quarterly

OUR SAVINGS _ . 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 8%

kai, be raginimo pratęsdami pre 
numeratą, atsiuntė $10 auką. Dė 
kui. .

— Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų' Federacijos suvažiavi- 
mas bus spalio 17-19 d. Detroite.

-ĮBritenal 
į lūs baka 

? ter univ ____ __

Kitados pie-
i tifrė’" gegužinė įvyks^. rugpiūčio 
i-.n ir

i

av-

zidrietas, irklais metgj£vąv^iko 
būti Balfo Chicagosi apskrities 
įnideiis' vajaug Įgie^ėjų^; .f ' 
:it 
:skolnmno bendrovė, aįu. r

muose. Balfo skyrių ir apskrities 
valdybos vajui pravesti rengiasi 
ir tikisi, kad ir šįmet vajus bus 
sėkmingas.

— Linksma gegužinė - pikni
kas, ruošiamas R. LB Marquette 
Parko apylinkės valdybos, įvyks 
rugpjūčio mėn. 10 dieną 12 vai. 
Vyčių sodelyje ar, blogam orui, 
esant, salėje. Bus šokiai, pietūs, 
atsigaivinimas, laimės šulinys. 
Gros K. Venskaus orkestras. 
Kviečiame visus lietuvius daly
vauti. Apylinkės valdyba.

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS i 
IR'ŽEMUS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMAIS. j 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: A

M U T UAL F E D E R AL SAVIN GS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ,

2212 W. Cennak Road Chicago, HL Td. Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 71 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI. ,

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 7 f*
J. BACEVIČIUS - BELL REALTY JI

INCOME TAX SERVICE N?

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 f n

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago, miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai <r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Ave. 
Tel. 927-3559

PROF. B. KASLO KNYGA

LKDS Centro Komitetas iš-Į 
siuntinėjo laiškus viso pasaulio 
Krikščionių Demokratų parti
joms prašydamas kelti spaudoje 
ir priminti savo valstybių vyriau 
sybėms Lietuvos ir kitų Sovie
tų pavergtų tautų padėtį, jų iš
naudojimą, rusinimą ir paneigi
mą pagrindinių žmogaus teisių. 
Taip pat su laišku buvo pasiųs- j 

šaulių namuose, 2417. W. 43rd _ ta ir prof. B. Kaslo “The Lithua-1 
nian Strip in Soviet-German { 
Secret Diplomacy 1939-1941”.

Jau pradėjo ateiti ir atsilie
pimai. Pirmutinis atėjo iš N. Ze
landijos. Tolimosios Zelandijos 
krikšč. demokratai mums rašo: 
“We will most certainly send a

ąs
jama'^aupyftio ir

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

- Kreiptis: ’
A LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI.

įlietai globoj a) 'B alf o 'Xhi c ag os 
: Sipskri ties ž pinigmj-^^į^^rĮ kas
met dar paskiria "šfahibė^ jau
ką. F. Zogas'taip pat yra Bėlfo 
direktorfnS.;;?i j |į

— Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus į linksmą geguži
nę rugpjūčio 17 d. 12 vai. popiet

St. Gros Evald Kno'lkorkestras.

— Union Pier, Mich' 'lietuviu 
Draugija rengia gegužinę š. m. 
rugpiūčio mėn. 10 d. 1 vai. po
piet >Z. ir T, Mišauskų sode, 
16951 Lake Shore Dr. Veiks ba
ras' su valgiais ir gėrimais. Pra- į copy of your letter to us of 3. j 
šome narius su svečiais gausiai Į 31. 1980 to each of this country’s 
dalyvauti'-. ’ .7 A. K/." j cabinetOMiništėr .along with a

—’ Balfo Chičagos apskrities copy of this letter, and if any 
skyriuose pravedamo finansinio one or more of them replies rė
va jaus atidarymas įvyks rugsė- { questing a copy of .Professor Dr. 
jo mėli; 28 d. 2 va. šaulių na-f Kaslas’s work we will immedia-

see us f@?
f manning o

1 AT OUR 10W EATS

With repayment ‘ 
TO FIT YOUR INCOME-

ESHIInsured J__
»»* T° A>/

Mutual Federal 
Savings and Loan

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 8393568 '

M NBGHBORHOODWre 
realty sjoup l^gaB■ U.S.AT M

We'll help you make the right move.

GENERAL REMODELING į 

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

mento laiptai, porčiai, stogai < 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie. Avenue J- ’- 

Tel. 776-8505
- x ‘ “ • - - . - J

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę *
‘ jums patarnauti, i ' - i

Mes priklausome. MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

I 
: tely request additional copies 
from you to send on*’.

Įdomi ir si žinutė: “We were 
not aware of some of the facts 

; of history as revealed, by Kas- 
las’s scholarship thus we are 
greatful to you for a wider un
derstanding of the /tragedies su- 

j rrounding the Baltic States”, 
i

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5; no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astrol
ogers. (Pr.)

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road r 

Tel. 767-0600
Independently owned ana operated

HELP WANTED — AAA! E-FEMALE 
Reikia Darbininko Ir Darbininkių

CHUCKING MACHINIST
2nd Shift Only

$8.97 - $11.17/Hour
Stable work.— no layoffs. You must 
be able to: read blueprints, set up and 
operate Warner Sw’asey Chucking 
machines — 3 years’ experience re
quired. Excellent benefit program, 
clean shops, good working conditions.

Call or apply in person.
338-10005

S & C ELECTRIC
6601 N. Ridge Blvd.

Chicago, IL 60626
Equal Opportunity Employer M/F/H

A TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-59W

- ----- J

M. ž I M X U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminig 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

)^^^šymaMi^atok^I»kaL^^^

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
J2O8 y, W. 95th St ' 
Everg. Perk, III.

State Farm F-re and Casualty Compo’y

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu trateraalinė ar- 

Fanracija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. j

y SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir .kitiems, kurie tuoa w 
15 ______ .darbus dirba. - U. n ’ 5J - į - ~ ’ . - - ‘ / £ J
f SLA —Išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu S1

apdraudų savo nariams. R

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

y Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gili •
j _ ____ _ Susivienijime apsidrausti iki $10,000. 1
5 ‘ -- ---------------- -AkSJ 5!

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam , A aukštojo mokslo ir jy gyvenimo pradžiai. Pif I 

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

SLA— kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės tf | savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Juma Kf mielai pagelbės i SLA įsirašyti. J

į Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 4
N«w York, N.Y. 10001 S

Q 207 W. 30th St. Si
To(. (212) 542-221* Vl

202 WEST CEKMAK 10AD

Prm Kawucuu% Ft ttfifrat

BOORSi Non.Toe.Frl. 9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVKG CHICAGO AND SUBUBĄS SINCE 1905

CHKAGQQUNOB SNOB 
Hom VbgWe 74747

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A N0REIKIEN1

1W8 Wort 69th St, Chlore, HL 10629 « Tri. WA 6-2781

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLTŲ

j Cosmos Parcels Express Corp.
i MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

UGI W. <*th St, Cbieaxo, BL 40629. — TeL WA 4-2717

TAISOME KLAIDĄ
; Naujienų š.m. rugpiūčio 5 d. 
numeryje, paskutiniame pusla
pyje, buvo paskelbta, kad miškų 
inžinierius V. žemaitis iš Bright
on Park nupirko Naujienų bend
rovės šėrų už šimtą doleriu. 
Juos nupirko Viktoras Kožica, 
Naujienų Finansams Paremti 
komiteto narys, ne žemaitis. •

Naujienos

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ

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

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos. kaina — 5 doleriai

ir

WANTED TO RENT

RAMI MOTERIS ieško 4 švarių kam
barių antrame aukšte ramiame name 

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

• Earl of Sandwich buvo azar 
tiškas .kortomis lošėjas. Jis iš
rado sandvičių, kad lošėjai ga
lėtų lošdami pavalgyti, ar bent 
užkąsti.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-

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEP1NAS

: 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 Wert 63rd Street

Chicago, UI. 60629

DENTURE WEARERS
j A major 

advancement _

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Friday, August 8, 1980




