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i PATRIOTINIŲ POLITINIŲ ŽURNALŲ 
' „ ATSIIIEPIMAI APIE VLIKĄl«
*' (Tęsinys)

Varpas 16 numeryjs (1978-79) 
paskelbė’ straipsnelį “Naujoji 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komitete Vadovybė”, kuria
me rašoma: *

“Dr. K: Bobelis yra žinomas 
kaip veiklus principų žmogus. 
Jis. yra atviras ir nenuolaidus 
oponentams tiems tautiečiams, 
kurie vienu ar kitu būdu pažei
džia Lietuvos laisvės kovą, ku
rie savo veiksmais ar raštais pa- 
iąikąuj a okupantų patikėtįniąms 
ar kurie nesilaiko išeivijos veiks
nių sutartinai priimtų nutarimų 
dėl santykiavimo sų pavergto 
krašto įstaigomis”.

‘ “čia ir prasidėjo1 triukšmas. 
Čia ir prasidėjo' puolimai ant dr. 
Bobelio asmens: ■■ jis-•išardys 
VLĮKą, jis sukiršins, organizaci
jas,' jis reorgas, jis konservą to
rius, jis šioks ir toks. Triukšmą-, 
vp frontininkai, liejo pyktį jų 
draugai akiratinihkai, girdėjosi 
šūkiai ir iš vieno kito demokra
tinio nusistatymo organizacijų 

f atskalūno...” . -. '
.. Pakritiku'tfk~~tuos, kurie' ■ ... - j

'“išeivijoje siekia? numarinti orga- 
' nizūo'ta : TJiėtūvos laisvės sieki

mą, —> ir būsi- apšauktas lietu
viškos vienybės’skaldyįoju, reor-

- gu, afsilikėlįū ir 3
! “Xežiūrint frontininkų, akira- 
ratininliu iri jų.idėjos žmonių or
ganizuotos ir = atskirų, partizanų 1 
akcijos,' šį karfą dauguma, sto
vėjo tvirtai ir nėsuklupo' prieš 
mažumos reikalavim u s', WLIKo 

. Tąryįa devyniais balsais vaidy
bos pirmininku išrinko dr. Kazį 
.Bobelį ir pavedė jam sudaryti 
valdybą. Lietuvos laisvės atsta- 
‘tymd reikalas yra per daug rim
tas; kad lietuviškos vienybės var
dan' butų daromi kompremisai 
tokiems reiškiniam: ir tokiems 
asmenims, kurie Lietuvos lais
vės koV^T dezorganizuoja ar’ ją 
laiko nereikalinga organizuoto 
lietuviškos išeivijos-judėjimo' da
limi’'. . J ‘į , '•

Vedamajame žurnalo redakto
rius A. Kučys dar aiškiau pasi
sako: “Išeivijoje vienos srovės 
žmonės, jų yra “Akiračių” mėn
raštyje ir JAV LB aktyvistų 
tarpe, laiko madingu ir pažen
gusiu dalyku pamokslauti apie 
bendravimo būtinumą su pa
vergta tauta. .. Jų bendravimas 
sut, pavergta tauta daugiausia 
apsiriboja su tais, kurie yra so
tūs ir patenkinti /’komunizmo 
statyba”.'Su laisvos dvasios pa
vergtaisiais, su pogrindyje kovo
jančia tauta jie, paprastai, nieko 
bendro neturi. Ir kaip turės, jei 
aniems siūlys nesišiaušti prieš 
tokią galybę,, o šioje pusėje — 
gūdžiai tylėti, jei ten kas dėl 
laisvės liepsnose mirs”.

Kaip matome, pagrindinės mū
sų politinės grupės — krikščio
nys demokratai, tautininkai, 
liaudininkai — tvirtai palaiko 
VLIKą ir demaskuoja visokius 
neaiškių tikslų “reformatorius”. 
Mūsų visuomenė, gausesnėmis 
kaip bent kada aukomis Tautos 
Fohdui, irgi aiškiai parodo, kuo 
ji pasitiki ir ką ji remia. J. B.

(Eltos Informacija)

NUOSTOLINGAS URAGANAS

Pirmadienį šiaurės Meksikos 
kalnuose baigėsi dūkimas vieno 
iš nuostolingiausių uraganų, var
dų Allen. Praeitą antradienį 170 
mylių per valandą greičiu jis 
praūžė per Haiti salą, užmušda
mas virš 220 asmenų ir sugriau
damas apie 165,000 pastatų. Ma
noma, kad ten nuostoliai žmonė
mis bus daug didesni.

Iki. šiol gautais duomenimis 
žuvo 272 asmenys šiose valsty
bėse bei srityse: Haiti, St. Lu
cia, Domininkonų respublikoje, 
Jamaikoje, Gvadelupėje ir Ku
boje. Amerikos žemyne — Lui- 
sianoje ir Teksas žuvo 13 as
menų. . >

\ Edward Kennedy 7
Sen. Edward Kennedy, pralaimėjęs mūši Damokratų 

partijos konvencijos taisyklių komitete, len pat pa
reiškė, kad jis nekandidatubs prezidento pareigoms. 
Jis įsitikino, kad prezidentas Carteris turėjo savo 
pusėj daugumą delegatų. Jis pasveikino prez. Carterį 

laimėjimu, ir palinkėjo laimėti rinkimus.

ANDERSON AS TIKISI 
DEMOKRATŲvPARAMOS

NEW YORK, NM — NeprtT 
klausomas kandidatašzį Baltuo
sius Rūmus John B. Anderson.

- A — . . - i tikisi, kad demokratai, prįešįn-
vejo’tvirtai ir hėsuklupo;priešu * • • - -gi prez. Carteriui, .j balsuos juž 

jį. Jo kampanijos štabo nariai 
atidžiai seka, kas dedasi demo
kratų konvencijoje ir atsargiai 
kontaktuoja -delegatus, norėju
sius atsipalaiduotu nuo pirminių 
rinkimų įsipareigojimo.

Daug vilčių yra teikiama į ats
tovus ir asmenis, palaikiusius 
sen. Edward M. Kennedy -;kan- 
didatūrą. Politinių stebėtojų 
nuomone, po konvencijos bus 
dar didesnis demokratų partijos 
skilimas.

SENATORIUS KENNEDY PRALAIMĖJO 
IR ATSISAKĖ KANDIDATUOTI

PARTIJOS VADAI NORI RASTI BENDRĄ KALBĄ, 
KAD NEATSKILTŲ KENNEDY ŠALININKAI

N,ėw York, N. Y. — Een. Edv. 
y'

Kennedy visą laiką pasakojo, 
kad jis būsiąs demokratų par
tijos kandidatas prezidento pa
reigoms, kad jis pradėsiąs par
tijos konvenciją trumpa kalba 
kad tai kalbai jis pasiruo
šė, žadėdamas paminėti pačias 
svarbiausias viso krašto ir de
mokratų partijos problemas.bet 
visas reikalas pirmadieni labai 
greitai perdegė ir sudegė.

Sen. Kennedy galėjo pareik
šti ir liūdnas žinias iš Illinois 
delegacijos. . Sen. Kennedy no
rėjo turėti 44 Illinois delegaci
jos narius, bet viską patikrų

SHOWERS

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 13: Radegunda. Ipo
litas, Elvyrė, Tautens.

Saulė teka 5:57, leidžiasi 7:54.
; Oras šiltas, vakare lis.

IRANO PREMJERU PASKIRTAS 
SIJITŲ SEKTOS GRIEŽTAS NARYS

PREZIDENTO NUMATYTO PREMJERO 
PARLAMENTAS

TEHERANAS. — Irano par
lamentas pirmadienį patvirtino 
buvusį gimnazijos mokytoją Mo
hammad Ali Rajai premjeru. 
Jis yra 47 m. amžiaus' griežto 
režimo šalininkas, priklausąs ši- 
jitų ir dvasiškių dominuojamai 
Islamo Respublikonų partijai, 
turinčiai daugumą . parlamente. 
Jį pasiūlė- trijų asmenų parla
mento nominacijų komitetas, o 
parlamentas . patvirtino 153-24 
balsų dauguma pabaigoje šven
to Ramadan mėnesio. Preziden
to Bani-Sadr premjeru pasiūly
tą asmenį parlamentas netvirti
no." Ramadan mėnesio paskuti
nioji diena yra skirta pasigailė
jimui. Buvo dedama vilčių, kad 
parlamentas bei mula Chomeini 
pasigailės laikomų įkaitais 52 
amerikiečių ir juos paleis, bet 
vietoj jų paleido iš kalėjimų 
460 narkotikų. Premjeras Moha-

NEPATVIRTINO

mmad Ali Rajai yra linkęs įkai 
tus teisti kaip šnipus. Tuo būdu 
jų paleidimas dar labiau susi
komplikavo.

Z *

Tikrasis Irano valdovas mula 
Ruhollah Chomeini pareiškė, 
kad amerikiečių įkaitų klausi
mas nebus sprendžiamas, kol ne
bus sudarytas naujas ministerių 
kabinetas. Pagal naująją Irano 
konstituciją jį turi sudaryti 
premieras laike 10 dienų. Rajai 
pareiškė, kad mulos Chomeinio 
pageidavimu, jis bus šimtu pro
centų islamiškas ir nebus koali
cinis. ...

Premjeras Mohammad Ali Ra
jai pradėjo kilti 1979 m. pabaigo
je. Jis buvo premjero Mehdi Ba- 
zargano kabinete švietimo minis- 
teriu. Bazarganas atsistatydino, 
revoliucijos elito grupei užėmus 
JAV ambasadą Teherane.

DVIKALBES MOKYKLOS 
KAINUOS $592 MILIJONUS

WASHINGTON, D. C. —'Švie 
timo departmentas paskelbė, 
kad naujai sudarytas dvikal
bėms mokykloms planas apims 

; 16,000 distriktų ir per m^tus 
kainuos $592 milijonus. Mokyk
lų distrikai yra įpareigoti įvesti 
dvikalbį mokymą tose mokyk
lose, kuriuose yra bent 25 moki
niai dviejuose skyriuose. Prie
šingu atveju federalinė valdžia 
gali nutraukti visą paramą.

| TRUMANAS NEPASITIKĖJO 
i SEKRETORIAIS

WASHINGTON, D.C.— Prezi
dentui Rooseveltui mirus, vice
prezidentas H. Trumanas buvo 

; prisaikdintas prezidento parei
goms. Jis pirmiausia norėjo su
sipažinti su kabineto nariais. 
Nebuvo nė vieno, kuris laisvai 
savo nuomonę būtų pareiškęs 
kabineto posėdyje. — “Padorūs 
bijojo savo žodį tarti, o kiti tik- 

! tai norėjo' mane apgaudinėti”, — 
sakė Trumanas.

DETENTĖ ESANTI REIKALINGA
EUROPOS PASTOVUMUI

BONA, V. Vokietija. — Kol 
New Yorke vyksta pačios ar
šiausios kovos gerokai apskal
dytoje Amerikos demokratų 
partijoje, aukščiausios Sovie
tų Sąjungos tarybos pirminin
kas Leonidas Brežnevas ir tos 
pačios Sąjungos premjeras 
Aleksei Kosyginas stengiasi vi
lioti V. Vokietijos kanclerį 
Helmut Schmidtą grįžti į de- 
tf.ntės politiką.

valsty* 
Vokietijai

Iždo sekretorius Henry Mor- 
genthal naujam prezidentui 
atrodė graukterėjusiu, neturė
jusiu jokios nuomonės,, o dar
bo sekretorė Francis Perkins 
buvo padori moteris, bet buvo 
ne politikė. Protingu vyru bu
vo Henry’ L. Simon, buvęs kraš 
to apsaugos sekretoriumi. ■

Prezidentas ‘Trumanas pasi-nariai t 
grupe.

10 llli-
specialiai

Byru ė 
bet kai

ma
li lin ois elektoriu skaičius, 

allei-
pasisa-

nūs, pasirodė, kad 26 
perėjo į prez. Carterio 
Sen. Kennedy liko su 
nois atsiuvau. Ten
buvo nuvykusi Jane 
sen. Kennedy padėti, 
paaiškėjo, kad liko ioks 
žas
pats sen. Kennedy juos 
do. Penki iš jų taip pat 
kė už prez. Carterį.

Taisyklėms nustatyti komitetas formavo.
Sen. Kennedy pirmame susi

dūrime su demokratų partijos 
komiteto nariais patyrė, kad’ 
taisykles konvencijoje nustato 
komitetas, o ne paskiri atvy-j 
kę delegatai. Sen. Kennedy pa 
šakojo savo draugams, kad jis j 
pradėsiąs konvenciją ir paša-, 
kysiąs svarbiausią kalbą, bet j 
patyrė, kad komitetas nutars, 

kalbės. Jis tuojau pamatė, 
kalbėtoju bus ue jis 
n. Kc’inedy tižiau parei 
kad ji> konverr;joje ne- 

ir kad jis šioje kon- 
w W 1 -V JFV I 1 a « 4 1 1 r X _

kas 
kad

visai nekandidatuo- 
sprendi-

jis pas-
Cartc-

— JAV PAČIOS GINKLUOJASI IR GINKLUOJA 
KITUS, — PAREIŠKĖ BREŽNEVAS

nežinojo, kad Vakarų 
bės leido Vakarų
pasistatyti karo laivus Vokie
tijos ir Europos gynybai su
stiprinti. Vokiečių plieno dirb 
tuvės pradėjo darbą visu smar 
kuinu. —

Sovietų strategai vis dėlto nu
tarė dar kartą bandyti vilioti 
Vak. Vokietiją į detentės politi
ką. Maskva žino, kad reikės 
kitaip kalbėti su ginkluota V.

— Detentės politika tarp So- Į Vokietija, negu su beginklė, 
vietų Sąjungos ir Vakarų Vo. Į Sovietams reikalingos vokie- 

1 čių gaminamos naujos elekffo 
ninės mašinos, kurių;patys 'ru
sai nepajėgia pasigaminti. An
ksčiau tas mašinas, o vėliu ir 
jų dalis,Maskva pirkdavo Ame
rikoje. Tuo tarpu prez. Carte
ris užlipdė visus plyšius toms 
mašinoms arba jų dalims pirk 
t i Amerikoje.

Maskva įsakė Rytų Vokieti
jos valdytojui Erich Honecke- 
riūi paraginti kanclerį Schmid- 
lą atvykti į Roctocką ir Balti
jos jūros pak faštyje apsvars
tyti - būduš santykiams page
rinti tarP abiejų valstybių. 
Kad nekiltų jokių abejonių, 
Brežnevas įsakė pakvietimų * į 
pasitarimų pasiųsti raštu.

Jeigu pavyktų HeneckeriuLsu 
sitarti su kancleriu bent keliais 
svarbesniais prekybos santy
kių reikalais, tai tada ir Brež
nevas galėtų dar kartų bandy
ti V. Vokietija atskirti iš šiaurės 
Atlanto valstybių sąjungos.

Brežnevas nežino, ar jam 
pavyks atskirti V. Vokietiją ir 
Š. Atlanto Sąjungos, tai jis no
ri sutvarkyti santykius tarp 
Rytų ir Vakarų Vokietijų. Ne- 
atgaivinus detantės su VakSįg 
Vokietija, jis bandys bent 
Rytų Vokietija įsigyti mojfer 
nių mašinų iš Vak. Vokietijoj

kietijos yra pastovios Euro
pos pagrindas, — tvirtina L 
Brežnevas, besikreipdamas į 
Helmut Schmidtą. Panašų pa
reiškimą vokiečiams padarė ir 
Aleksei Kosyginas Anksčiau L 
Brežnevas siekė detantės su 
JAV ir kitomis vakarų valsty
bėmis. Dabar Maskva būtų pa 
lenkinta, jeigu pajėgtų alskir 
ti Vakarų Vokietiją nuo kitų 
Vakartį pasaulio valstybių ir 
vestų detentės santykiavimą su 
Sovietais.

Brežnevas buvo pasiūlęs kan 
cleriuT Schinidtui naują: pre 
kybos .sutartį tarp Sovietų Są
jungoj ir"V. Vokietijosi bet ta
da kancleris padėjo Brežnev 

tikėjo Jonathanu Daniels, bu. j projelctą į šalį ir daugiau jo i 
vusiu prez.-Roosevelto spaudos rankas nepaėmė. Tada kanck 
sekretoriumi. Jam .parašė kelis: ris Schmidt paaiškino Brežnevu: 
laiškus, kurie iki šio meto bu-: visų Venecijoje buvusių val- 
vo nežinomi. Daniels laiškai- stybių vardu, kad jis turi at
rasti Independence bibliote-i šaukti savo karo jėgas iš Afga
koje, kurioje sudėti visi prezi 
dento Trumano dokumentai, sakė ne tik Brežnevui, bet ir vi 
H. Trumanas skundėsi, kad jis stems Sovietų maršalams, 
tapo prezidentu be jekio pasi- j kviestiems 
ruošimo, Rooseveltas jo nein-

istano. Kancleris Schmidt pa

su 
į banketą kancle 

| rio Schmidto pasiklausyti. Ta 
da^Brežnevas su Kosyginu da

su

škė 
kalbėsiąs, 
vencijoje 
siąs. Jis padėkojo už
mą ir tuojau išėjo.

Iš konvencijos -alūs 
kambino prezidenmi 
riui, jį pasveikino kaip laimė
toją konvencijos ir pranešė, 
kad šioje konvencijoje jis ne- 
kandidatu siųs. Prezidentas 
dar jį paklausė, kodėl? Sena
torius papasakojo, kas atsiliko 
su senatoriaus elektoriais iš 
Illinois. Prezidentas padėkojo 
už sveikinimą ir paprašė, kad 
padėtų suvienyti partiją ir lai-’ 
mėti rinkimus.

Kalbą, kurią ruošėsi sen.' 
Kennedy, pasakė Utah gyven-( 
tojas Udall. Konvencijon pri
važiavo daug atstovų, eina gy
vos diskusijos.

r

Edmund Muskie >

Valstybės sekretorius Edmund S. Muskie pirmadienį 
buvo labai supykęs ant Zbigniew Brzezinskio ir buvo 
pasiryžęs reikalauti, kad prez. Carteris jį pašalintų. 
Brzezinskis pasiūlė naujus apsaugos žingsnius, visai 
neinformavęs Valstybės sekretoriaus. Brzezinskis in
formavo kitus, bet sekretoriui nieko neprasitarė. Vė

liau Brzezinskis atsiprašė ir aiškinosi, kad 
laikas jam neleidęs.

— Sirija ir Jordanija prisidė
jo prie arabų valstybių sąjūdžio 
bo kotuoti diplomatiniais ir eko 
nominiais būdais 12 valstybių, 
neatšaukiančių savo ambasadas 
iš Jeruzalės.

SOVIETŲ PAŽADAS 
BEATOMINĖMS 
VALSTYBĖMS

GENEVA, Šveicarija (UPI) — 
Pirmadienį prasidėjo turinčių 
atomines bombas valstybių, pa- 
sirašius’ų 1970 sutartį neišduoti 
atominių paslapčių ir neteikfi 
priemonių bei medžiagų valsty
bėms, galinčioms jas panaudoti 
netaikingiems tikslams. Konfe^ 
rencijos pradžioje buvo perskai
tytas Sovietų Sąjungos prezi
dento Leonido Brežnevo pareiš
kimas, kad Sovietų Sąjunga ne
puls atominiais ginklais tų val
stybių. kurios tokių ginklu ne
turi ir nelaiko jų bazių. JAV 
pareigūnas pareiškė, kad pana
šų pažadą duos prez. Carteris 
savo trečiadienio pranešime.

Konferenciją globoja Jungti
nes Tautos. Ji tęsis 4 savaites.



Apie laimingą jaunikaitį 
’—ė‘ vienam kara 

!?"vq du!’ ė labai mandri, 
-iek' ne^-le o jos perkalbė

ti. Karalius užsirnislino išleist-' 
ri už x—o. bet už tekio kaip.ir 

n —'nd-'ji'. o jeigu katras ne 
■'ę-iok-'.c ; ;cs. nustos savo gal- 
■ ns. I- nei vienas jaunikaitis 

mandrus. kad ir daugybe 
vq, mįslių, bet jos neperi 

ir nustodavo gyvas 
ries-: atkirsdavo galvą. Viena; 
is»niJr*itis, gyvendamas su sa 
vn m.očeka, užs mislino joti pa; : 
ka^»lartę: gal jo nęperšnekės 
Močeka nenorėjo jo leisti, idari' 
ne 4es tikram vaikui kartais kac, 
nebūtų laimės, bet jis par neva 
lią balnojos žirgą. .Tada moče 
ka susimislino aną nunuodyti 
Kada tas arklį atsivedė prie du 
rų, pašaukė aną į vidų ir padėj< 
stiklą arbatos;1 jis, numanyda 
mas, kad gal but negerai su į;; 
arbata,. sugirdė savo šuniuku" 
—- tas ir nustipo tuoj- Atlėkė va 
nu du ir pradėjo šuniuką lesti 
palėkę, varnai ant dirviį nusti 
po; tuos varnus rado vągįs, ku ■ 
rių‘buvo dvylika, o jog praalk' - 
buvo, užėmė, -sukurė ugnį kept: 
o kada suvalgė, ir tie v si išvir 
to.. G jis, ant savo sartoko , jo 
darnas, matydams, kas su kitai 
dedąs, iš džiaugsmo, jog jis gy-1

šovė į kūlyną: už kūlyne 
mimo stirna, ir ta liko aušauta. 

Tada jis stirną išskrodė, atrado 
viduriuose stim uką negimusį- 
susikūręs ugnį, iškepė ir suval
dė. Pavalgęs, nujojo pas kara. 
lyčia. Tada jis, tarp kitų klausi 
mų. uždavė įspėti jo mįslį: “Myk 
mylą mylėjo, tas vienas — du 
“ledu du dvyliką; iš linksmybės 
'ignis stojos, nematantį nušovė 
negimusį suvalgė”. Karalyči? 
Tana spėja, bet niekašp neatspė 
ta! Tada karalius dalaikė save 
žodį. Ir “is apsivedė su jo dukra 
Tėvas žentui atidavė karalystę 
ir jis gyveno laimingai-

(Iš Kl. Jurgelionio 1913 
’eldinio “MįsLų knyga”).

m

BIJO, KAIP VELNIAS 
KRYŽIAUS

Draugas paminėjo keletą kar- 
'ų skyrelyje “Aplink mus” kūn.- 

• Adolfą Stasį, išėjusį pensijon ir 
švykusį į St. Petersburg. Fla.. 
ižtamautam poilsiui, bet nie
kuomet neparąše, kad jis buvo 
ilgametis Amerikos Lie tuvių Ta
rybos veiklų® narys ir pareigū
nas. Dėl to jį visi žino, myli ir 

’gerbia Ne veltui Čikagoje kal
bama, kad Draugo redaktoriai, 
bijo Alto, kaip velniai kryžiaus...

Dialęgąs šeimoje.

Autoportretas
' Trys plaukeliai ant pakaušio,

r»- Ir t?e patys pasišiaušę.
ri. Vienas pilkas, kitas baltas,

' O tas trečias tiek suveltas,
Kad jau liko be spalves,
Kaip skaidrioji1 Lietuvos...

Kol kiti karus kariavo, 
Daug valstybių apkeliavo.
Matė Hitlerio galybę, 
Matė Stalino teisybę 
Ir po dolerio sparnu 
Pasidarė jo tarnu,. , '

£ - .. ■

Įsigijo bungaliuką
Ir kiekvienai galvą suka, 
Kai sutinka'prie lagūnos, 
Lyg koks tikras palaidūnas.
0 sekmadieni popiet" 
Eina sodan -pąplepėt.

Turi galvą jis neblogą
Ir parašo nekrologą,
O jei reikia, keičia toną, 
l-r jūs gaunat feljetoną. į
Šviečia juodžius ir kitus, 
skleisdamas gerus raštus.

Teologiją Talmudo 
Skiedž'a vandeniu Alvude 
Ir parduoda po. kapeiką, 
Kad Tėvynei būtų sveika. 
Atauginimui. plaukų 
Maišo mosti šuns taukų. -

Krid prieiti j ekraną, 
Stc'gia kuopą veteranų.
Umfortninę kepurę
P-o stiklu padėjęs tūri 
Ir medalių įvairių. .“ 
Dėžę kvortų keturių.

. ‘. Meldifjoras Putelė

SLAUGYTOJA
Slaugė mirštantį iš t Jo 
Siuntė ųperds vaizdų, 
fiaiė, HgM greit prajaučia, 
Grįžus, eisi be lazdų ..

Bjf ligonis nei nematė 
Siuntinėjamų vaizdų 
Ir, kai grįžo besarmatė, 
J akeli r va be lazdų.

R&teK*

•

• Vyrai yra. gimę meluoti, o 
moterys —- tikėti tiems melams 
(John Gay). Ne veltui viena 
dainininkė tragišku balsu dai
nuoja: “Pasakyk man melą”.

• Kalbant apie dainas, tur
būt daugeliui per radijo teko 
girdėti mergaitę dainuojant, kad 
ji žada neiti j dangų, nes ten nė
ra' kaubojų. Gi grupė vyrų ten 
neiš, nes danguje nėra Mogen 
David vyno...

i® Patyrimas sako, kad mote- 
krys, kurios išteka už vyrų dėl 
' pinigų, vėliau turi juos sunkiai 
'uždirbti.

0 Ekonomistas gali duoti pa
barimus visiems kitiems, bet jis 
^nepajėgia įtikinti savo žmonos,

* ^e. Ji dažniausiai elgiasi pagal 
' ^elbėjų patarimą: “Pirk dabar 
’ Ir taupyk1’.
\ <į Bedaktoriai Amerikoje tvir 
/’/iria, kad nėra jokia naujiena,

šuo ikanda žmogui: Kaip bū 
♦“u; jeigu jis įkąstų redaktoriui? ,

> Vienintelė prekė, už kurią 
nereikia taksų mokėti, tai pašto 
ženklai. Tačiau; jei 'ilgai gyven
ime. tai galime sulaukti tokių<

‘ - hčke^čiu ' " ’’ I
,a Amenkos kolegija išmoko 

j Terais tarnautojais ir sekretorė- 
Į n;ekuo*^et kolegijos

j nelankiusi asmenų Įstaigose.
I • Mokvtns asmuo žino kąl 

nors apie viską ir viską apie ką'
' nors. ' •

• Iki šiol dar nė vienam vy-. 
rui nepavyko į~odyti savo žmo-- 
nai. k^d grpž sek-etorė ar ste-1

: ."nografė gali rtl’kti darbą ge- j 
riąu. nę<ru vidutinio grožio. |

• šias mara*yči?>s užbaikime!
M. Putelės ketureiliu “Šachma- 
tin’nkai”: • . •

Tyli, svarsto ir galvoja,
Pykt dėl nieku jie nepyksta 
Ir galvon basliu ne'vaja. 
Kol kautynės neįvyksta.

Figutė Pošilytė

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

Arėjas Vitkauskas
RŪSYJE GYVENO KOMPOZITORIUS.

(Čikagos portretai)

— Tėve, kaip išversti į lietu
vių kalbą Alfonso Žiedo knygos 
vardo prierašą: “Žmonijos Hu
manizacijos problematika”?

— Hum- Duok pamistyti,
Maiki...
“Žmonijos 
vimas”. ;

— Tai kodėl, Tėve, tas Alfon-

mata-

(Tęsinys)
O “gilybėj” ėjo ir ėjo ta kūryba ir amžinybė su pla

tybe. .. Maestro taip išgarsėjo, kad jam nuolankūs tarnai 
(ir ypač tarnaitės), įtaisė ir automobilį, įtaisė pagaliau 
ir “konservatoriją”, nešiojo jo vardą ant lūpų jr prie šir- 

. dies taip plačiai, kiek siekia visa Heturiškoji kolonija...
Bet — kaip tik kūryba įgijo ratus, ji išdundėjo to

liau. .. Daktaro Kerėno rūsy pianinas, vis rečiau ir rečiau 
kamuojamas, nutilo. Liko tik šventa tyla, tarpe keturių 
sienų, kuriose, štai, neseniai, buvo gaminami dažai auk
so raidėms Lietuvos istorijai. ..

Daktaras kompozitorių dar matė kartą kitą, jam
esant savo ir meniško iškilimo viršūnėse, ir pagaliau to 
iškilimo bangos kompozitorių triumfališkai nunešė į kitą 
lietuvių didelę koloniją... Likęs savarankiškai per visą 
baltą krūtinę pasirašytas atvaizdas rūsyje byloja.. Daug 
ką bylojo. ..

Daktaras Kerėnas tikrai buvo idealistas žmogus. Jei
gu nektarai ir ambrozijos jo namuose liedavosi į aukso 
raidžių gerkles, tas dar nereiškė, kad paties to svetin
gumo šeimininko būta “mėgėjo išsigerti”,.. Ne. Štai, 
tame ir visas kilnumas, kad Kerėnas viską laikydavo “di
delėms progoms”, “atmintinoms dienoms”, “mūsų.tautos 

i milžinams”.. . Tas, žinoma, tik dar daugiau ryškino spal-
Reikia .didesnės galvos negu- vas daktaro gilios'asmenybės spindėjimo vaivorykštėje, i. 

mano, sužemaitinti sį sakinį.. . gaį pasįtaikė iš Lietuvos eilinis “nepolitinis” pasiun- 
tin,ys> šįsyk j'au beveik tikrai nebe aukų rinkė>5>at- 

Aš tiek negaliu Dalelę sakinio vyk§s tik šiaip sau — “už amerikiečių aukas, suteiktas 
perskaitau ir susimąstau: kodėl Lietuvai, padėkoti”, argi bereikia sakyti, kad daktaro Ke- 
j-is taip rašo? {rėno vaivorykštė sušvitėjo sustiprinta šviesa mūsų tautąį,

— Oi sunki, kaip stonas Teve,Imygu tolimai tėvynei... / •
mintijančio žmogaus šneka! O į^uo kompozitoriaus rėmu voratinkliu dauer nu^rauk- 
visgi jisr ašo, -o visgi jis ciupine 
ja teorijas, kurios sunkiai už-

bės perskaityti sakinį iki galo.

Nuo kompozitoriaus rėmų voratinklių daug nu^rauk- 
‘ ti neteko (nors patalpa ir buvo buvusi paliktu neliesta— Bala ji Žino, Maiki! Gal būt ja teorijas, kurios sunkiai už- “ v ° ix vuw .muvuoi

dėl slaptos fanaberijos?! Jis nu- siuopiamos.. Tegul dievai pade-' savotiškos šventųjų šventosios” pareigose), ir daktaro 
duoda mokąs daug kalbų.. Nu-j da Alfonsui. Aš, Tėve, noriu pa-J svetinga bakūžė vėl buvo ruošiama dar vieną ^Lietuvos 
duoda labai mokytu.. Vieno] keisti temą. Sakyk, ką reiškia istorijos Zalatorių paminėti.
straipsnio antraštę jis už vardijo problema ir problematika?
“Ed Aminam”: Ten jis rašo: “Aš 
ryžausi kalbėti pasaulio viešu
mai nei pasikėlęs puikybėn nei 
nusižeminęs,' nes puikybę laikau 
paikystę, to jiusižeminimą — 
menkystės kompleksu.

— Ale, Tėve, jis išdidžiai rašo.
— Taip. Ma'ki, labai išdidžiai-

■ Jis sakosi kalbans pasaulio vie
šumai.. Ne'pasauliui, bet viešu
mai! O kas yra Pasaulio viešu
ma? Sakyk tu man, Maiki, kas?

dLU-upiaxiiuc.. uicvai * v - - -

da Alfonsui. Aš, Tėve, noriu pa-J svetinga bakūžė vėl buvo ruošiama dar -vieną 'Lietuvos

Ruošai besiautint, pas daktarą atėjo žmona
— Pagal Alfonso mokslą pro- <jis viršuj priiminėdavo ligonius), tor-' nępalaukus eilės 

blema reiškia painų klausimą, o č:a pat išdėjo Staigmeną: . *
problematika — to klausimo na- 

’ grinėjimą — matavimą. Šaky-
sim, Įlėk kuris maistas duoda. o;
žmogui energijos- Imam au vy-J °
ru. Vienam duodam praryti jau-j 
t j, o kitam — peliukę. .Dabar] 

j problematikos pagalba suran-į 
| dam, kad vyras, prarijęs jautį.!

pruac vnma zli, Jrar+ii n anc rvra-!

rijęs peliukę, nueis tik dvi my-

“Bet juk visai nebeliko vyno ir sampano!”
Tas buvo mūsiškiui Eskulapo tarnui nuostabą, ir

“Ką gi tu kalbi!...”
Abiejų apžiūrėjimas rūsio pabylojo:
KambarėTs iš rūsio, kur buvo nektarų ir. ambrozijų 

andeliukas, buvo gražiai pilnas šiauduotų, popieriuose 
apes žemę du kartu, o ans, pra-ri įot jr dėžėse sudėtų butelių, kaip ir buvę. Bet visi 

vduose> 
... Kambarėlis ras

tas, kaip paprastai, užrakintas, jeigu tas ką nors „reiškia 
šalyje ir mieste, kur neretos kaba šios reklamos: - ‘Ter 

matuota, čia pat gimsta nauja■ penkias minutes padarome bet kokius raktus”... O mūsų 
mūzų numylėtinis, kompozitorius, aukso raidėm rašė/ka
žin ką į Lietuvos istoriją kitoje didelėje lietuvių’kolo
nijoje, kur yra nemažiau ščyrų meno gerbėjų ir kuklių ba
kužių tautos milžinams sustoti .. ,

Na, ar netiesą sakiau, kad'ir mūsų herojaus apysakoj 
yra ir rūsio drėgmė, ir žuvimas .. ' ' ’
-Chicago, III., 1934 m. ,

REIKIA ŠLUOTOS
Kimba visos prie Pi1 y po, 
Kiiri’-a lyg nuodais apduotos. 
Sveikata visai sukrypn. 
Ieško vyras boboms šluotos...

foT.etis

, - TikL^ezinau; Tėve. M.. Zkiai tateliai jabai palankiai davėsi pakilnodami, nes. i
nau bus jpBJąffcas,' kur visi, kas 
nori, garsina prekes. Taigi Al
fonsas kalba jbmarkui.. Niekam 
nesvarbu kas girdi-negirdi, jis 
kalba, kaip paprastai daroma jo- 
marke.- Aš to Alfonso knygą

I paimu, paskaitau, susierzinu ir 
padedu iki kitos dienos. Kitą 
dieną vėl imu, vėl skaitau ir pa
dedu.. ’Skaitydamas randu keis
tus ir dar keistesnius sakinius. 
Pacituokim tokį:

“Mintijant istorijos filozofijos
1 kategorijomis, reikia pripažinti, 

kad klaiki, sukrečianti dorovinės 
žmoni tos sąmonę ir sąžinę, eks- 
kliusyvi, antagonistiška, mate-

■ rialistinė ir nihilistinė marksiz
mo dokrina turėjo didel e istori
nio poveikio ne vien dėl to, kad 
jos propagavimų rėmė juodasis 
kapitalas ir ne dėl savo moksli
nių pagrindų tikrumo, bet dėl 
vyravusių net ir labiau civilizuo 
tame, krikščioniškame Vakarų 
pasaulyje socialekonominių ir

- tarptautinių sąlygų ir dvasinių 
I tamsybių”.. t

problematika išmatavo proble- viename, nebebuvo jokios sunkos, 
mą.

— Ale, Tėve, dar ne viskas iš-'

problema: kaip? Juk ans vyras' 
ne krokodylius, kaip jis tą gy- 
vuli prarys?

— Malki, būtų geriau, kad ve-; 
du šios problemos išmatavimui, 
paprašytume Alfonso draugus.

— Gerai, Tėve, paprašykiav..

ILGIAU NEGALI
Piktas tėvas: “Ką gi tu manai, 

leisdamas sau mano dukterį par 
vežti namo 3 vai. ryto?’’

Švelnus jaunuolis: “Deja, il
giau nebegalėjau, pone. Septintą 
valandą jau turėjau būti darbe’’.

Gyvenime kaip cirke: bailiai nori pasirodyti 
kad jie yra drąsūs.............

AKIRATININKO AKIRAČIAI

Dirvos 26 nr. vm savo skil-. 
ty:e “Iš kitos pusės” tarp kita 
taip rašo:

— Kartais skaitai — ir netiki 
savo akim- šį kartą man taip 
pasitaikė vartant AKIRAČIŲ 
5 Nr. Ten kažkoks J. Riauba 
rašo apie “Lietuvą ir Jungtines 
Europos Valstybes". Pareiškęs, 
■kad mes ‘absoliučiai niekuo’ ne
galėsime prisidėti prie demokra
tinės Lietuvos sudarymo, auto
rius staiga pradeda mokyti, kaip 
tai turė‘ų būti daroma. Girdi, į 
valdžią turėtų būti renkami tik 
‘sąžiningi ir padorūs lietuviai’. 
Iš tokių sudaryta laikinoji vy-; 
riausybė:

“turėtu rišu pirma kviesti 
grjž-i’ iš Pietų Amerikos kraš
tų lieti’v’us. kurie norėtų įsi
kurti žeipės ūkyje. Norinčius 
griž*i. vyriausybė persigaben
tu į Lietuva ir apgyvendintų 
Lenkijos ir Gudijos pasienyje 
kompaktiškai, kur jie pradžio-; 
je galėjų naudoti atsivežtąją 
kalbą — ispanų ir portugalų”.-

KO STINGA SODYBOJ
Pats Dievas pamatė, kad Rojaus nėr Rojuj,' 
Jei vaikšto Adomas sau -vienas ten gojuj, 
Ir greitai sutvėrė jam Ievą tarp rožių, ? 
Nepridengtą lapais ir -žydinčią grožiu.
Mes turim Sodybą, panašią j Rojų, ? į 
Tik stinga ten grožio be lapo tarp kojų v 
Ir žalčio bent vieno, kad. gundytų Ievą.
Išvesti Adomą į žaliąją pievą... " '

All Wood

•Didelis triukšmas dėl mažo kvoterio.Prie Šio galima būtų dadėti, 
kad netaip ropė kepa, kaip aki- ~ 
ratininkai norėtų. _ 2 — Naujienos, Chicago, 8, IB. "Wednesday, August 13,. 1980ratininkai norėtų.



WAS DAUGĖLA

LENKTYNĖS Į ERDV£
J . JAV erdvėlaivis, kuris užkariaus erdves

Čia pas mus Floridoje, Atlan
te pakrantėje, Cape Canaveral 
pusiasalyje yra įrengta John 
Kennedy vardo erdvėlaivių sto
tis. Iš šios stoties į erdvę jau 
yra paleista šimtai įvairiausių 
ępdyėlaivių, spaudoje “sateli
tais” pavadintų, kurių pagalba 
šiandien naudojasi telefono-te- 
lęgraiip bendrovės žaibo graičiu 
paduodamos pas ikalbėjimus 
tarp tęlimiąusių pasaulio kam
pu. Jų pagalba ir televizijos sto- 
t»ys sekundžių’ greičiu Savo žiū
rovams perduoda naujausių įvy
kių spalvotus paveikslus iš to
limiausiu .ąios žemės šalių- Pa
galiau, iš’ čia, ir keliasdešimt la
kūnų-astronautų . pakilo į toli- tik pavijo, bet toli, toli pralenkė!

rusus. Didžiausias šios šalies lai 
mėjimas, neskaitant eilės moks
liškų skridimų, buvo žmonių iš-

* Disney World’ laipinimas ant mėnulio ir milži-!
- į niškos labaratorijos pastatymas ■ 

; į erdvėje. Šioje labaratorijoje pa-1

prieš tris dešimtmečius rusam.; 
pavyko į erdvę paleisti kojinio 
kamuolio dydžio “sputniką”, tuo 
jau prasidėjo karštligiškos lenk
tynės tarp Rusijos ir Amerikos 
dėl erdvių užkariavimo. 1960 m.1 
išrinktas Prezidentas Kennedy 
tuojau paskelbė savo “New, 
Frontiers” doktriną ir metė ne-Į 
ribotas pinigų sumas erdvių už- 
kariavimui. Tad, nebojant, kad 
rusai pirmieji paleido istorinį 
kamuolį ir jų astronautas Gaga
rinas buvo pirmasis žmogus iš-
kilęs į, erdves ir apskridęs že
mės rutlulį, amerikiečiai per ke- ■ 
lis metus padarė šioje srityje 
neįsivaizduojamą pažangą ir ne-!

mas erdves ir«net pasiekė mė-
'. nulį. Pagaliau, ši stotis čia Flo

ridoje; patraukia didžiules turis-' 
'tų-mimasli: šalia -Di

’ yra daugiausia lankoma įdomy-
- • ---------------------------------------------------------------------------- -

; .-Prieš dešimt metų šio erdvė-] sikeisdami keliolika astronautui-
. cėntrč .'kasdieninis gyve- --—— •1

nlmas. virte virė, o šiandien, pa- 
iygmamąi, Čąpe Canaveral pu-

t

JaponŲ |ūry bangos

Homilton, Ont,z Canada
ū SLA 72-<?sips kuopos veikia

.^ęs-;.'? ': ■ ; '•* ‘ v.\.’, ■
. š SLvečias, >užėjęs į stoties direk- 
torjauš Bob Gtay įstaigą, gali 
tuojau pastebėti ■ didelę lentą, 
kurioje stambiomis raidėmis yra 

1978 rri. kovo m. 11
d." Tą dięrią j erdves turėjo pa
gilti visai naujas erdvėlaivis, 
paskraidyti erdvėse ir, lyg pa
prastas lėktuvas nusileidęs pu- 
šiasalįo, arėodrome, skubiai pa- 
šįrėngti naujam skridimui.

y \TaČia& stebuklingas erd-
“ vii£ paukštis dar,ir šiandien ra- 
- imai ilšišįį maždaug, per penkias 

. mylias nuo išskridimo vietos 
didziujiaiiieį; pastate ir apie jį 

• dieną in naktį triūsia šimtai in- 
žįnięrių, darbininkų ir patamau 
įojų,'5Naiiia jo; išskridimo data 
— 1981 m.'kovo no.

!pąt'tos<dienos,’ "kai veik
< ’Sp rr -h- '...-.n.: _____________

išgyyeno net po kelis mėnesius! 
ir atliko labai daug tyrinėjimų. 
O be to, amerikiečiai savo tobu
lai parengtais skraiduoliais pa
siekė ir tolimesnes planetas ir 
susigrąžino ryškias spalvotas fo
to nuotraukas net už daugiau 
kaip 100 milionų. mylių.

Apsvaiginti šių pasisekimų, 
Amerikos mokslininkai tuojau 
pradėjo rengti eilę kitų, eilinio 
žmogaus protui tiesiog neaprė
piamų užsimojimų: iškelti į erd
vę kelias milžiniškas, amžinai 
jiveriančiaš erdvių stotis, kurio-

£LA 72-osios kuopos ruošta 
gegužinė š.ių: liepos 20 d. Anta
no Pądolskio sodyboje, Paris, 
Ontario, buvo sėkxniųgą. Viena 
diena pr.’eš gegužinę radijo oro 
pranešėjai skelbė, kad įiępos 
20 d. Toronte, Hamiltone, Paris 
bus lietinga ir net su perkūnija. 
Rengėjai buvo susirūpinę, nes 
salės sodyboje nėra ir visas var 
gąs nepąteisįps ryžto tinkamai 
pagerbti ir įamžinti a.a,. Antano 

■ KALINAUSKO vardą Kanados 
piętuvių Fonde- Jau anksšjaų 
buvo rašyta, kad SLA 72-oji 
kuopa nori pagerbti Lietuvos 
laisvės kovotoją A. Kalinauską, 
kuris, pašauktas Rusijos kariuo
menėn, 1976 mi rugpiūčio 10 d. 
Gulbino mieste, Latvijoje, ap- 
s’pylė benzinu ir sušuko rusiš
kai: “!

- vis patriotas! ’ Už Lietuvą, už 
v laisvę, už Dievą! O jums, Lie- 

tu vos okupantams, netarnausiu, 
į A. Kalinauskas mirė rugpiū

čio 12 dieną.
s . t i': f , , Ų

Užsukau radiją išklausyti de-

gomis, pradedant Kanados Lie
tuvių Fondui telkti lėšas ant- 
tram šimtui tūkstančių, buvo 
duotas vardas — vajus R. Ka
lantos vardu. SLA 72-oji kuopa, 
kaip krikšto tėvai, įnešė Romo 
Kalantos vardu du šimtus do
lerių. t. ■

SLA 72 oji kuopa ne tik Ka-* 
nados Lietuvių Fondui įnešė jau 
tūkstantį dolerių, bet ir Tautos 
fondui, Vasario 16 gimnazijai ir1 
kitiems lietuviškiems reikalams 
jau porą tūkstančių dolerių yra 
paskyrusi. SLA 72-osios kuopos 
valdyba, noriai padedant visuo
menei, kaip bitės kad neša medų 
į avilius, ji surinktų pinigų no
riai paskirsto, tautiniams, kultū
riniams ir Lietuvos laisvės rei-t 
kalams. Kuopa, taip veikdama.

Žiūrėkite, kaip dega lietu- J susilaukia ir visuomenės para-

kai visame pasaulyje prasidėjo 
ekonominiais sunkumai, augo 
nedarbas ir nuolat kilo infliaci
ja, šios šalies vyriausybė buvo 

| priversta labai apkarpyti netik 
1 erdvių užkariavimo, bet ir kraš

to saugumo išlaidas. Tad Kon
gresas, taupydamas mūsų visų 
pinigus, nubraukė veik visus 
šiuos didingus užsimojimus, pa
likdamas vien tik erdvėlaivio, 
suplanavimą, bet ir šis užmojis, 

j dėl pinigų stokos ir biudžetinių
se galėtų gyventi, dirbti ir net: pakeitimų, liko labai užvilkin- 
atostogauti 100 žmonių; iš tų j tas. -.- *r -
stočių nuskraidinti žmogų į Mar i žinoma, rusai panašių proble- 
są ir Venerą, pastatyti erdvėlai-l mu neturėjo ir neturi. Ypatin
gus, kurie palaikytų kasdienini į gai paskutiniame dešimtmetyje 
ryšį tarp erdvės ir tų stočių ir raudonieii Kremliaus diktato-
galėtų erdvėse laisvai skraidyti 
neribotą laiką. Žinoma, šie visi 
užsimojimai., turėjo pareikalauti 
bilionus dolerių.

Bet šioje turtingoje šalyje,

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
-f r ; į Į

Wž'I>EŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
į 'i!I ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

^•^Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
s^vo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- 
žmti ir jas užsisakyti,
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

10 DOIJERIŲ. ;■
r . Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* 
nimo vajaus talką! 1

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

NAUJIENOS y 
1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608 , ’i

4

1 p -

raudonieji Kremliaus diktato
riai beatodairiškai meta pasakiš
kas pinigu sumas apsiginklavi
mui ir tuo pačiu erdvių užkaria
vimui, Raudoniesiems valdo-i 
vams nei šilta'nei'šaltė, kad kai 
tuo pačiu metu kada keli jų pa< 

I rinktieji astronautai erdvių sto
tyje ramiai sau valgo kaviarą ir 

; vaišinasi prancūzišku šampanu, 
j Maskvoje netik darbininkas, bet 
ir augštas pareigūnas negali net 
padorios poros batų nusipirkti, 
o moterys turi kasdien išstovėti 
valandų valandas eilėse, kad sy^ 
kį į savaitę, už visos dienos už
darbį, galėtų gauti svarą pras
tos jautienos- Pagaliau, jiems 
visai nerūpi, kad tuo pačiu me
tu, kada jie jau baigia užkariau
ti erdves, jų žemėje kolchozinin- 
kas turi vogti nuo arklių: avižas, 
kad save ir savo šeimą nuo ba
do mirties išgelbėtų: .Jų inžinie
riai pagamino tobulas raketas 
net Marsui pasiekti, tačiau tie 
patys inžinieriai šiais metais mo
derniame olimpinio miesto pas
tate, kuris buvo skirtas užsienio 
spaudos ir TV atstovams, net iš
einamų vietų nemokėjo tinka
mai įrengti, nes jos nuolat už-,

♦ y Ii anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- i 
^njas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.!
Pavardė ir vardas _______________________________
Adresai__ ______________ _________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede ' ~ dol;z 
Pavardė ir vardai __________________________
Adresas _---------------------------------------------------

kuris

Spomoriaua pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____dol.
Pavardė ir vardas ______________________________________
Adresas _——-----------------------------------------------------------------

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

sikišdavo. Tad daugiau nei pu
sė visų žurnalistų buvo siunčia
mi “savo reikalais” j gretimą 
viešbutį, kuris buvo dar caro 
laikais pastatytas.

Paskutinysis amerikiečių as
tronautų skridimas į, erdvę bu
vo 1969 metais, kada amerikie
čiai astronautai erdvėse susiti
ko rusus. Po šios kelionės iki 
šiol jau daugiau nei vienas šios

mos, kaip ir šiais metais iš Švei
carijos atvykusio patrioto lietu
vio Jono Paberžio 15 dol.’auką, 
kuris prieš SLA gegužinę buyo 
atvykęs į svečius pas Ą. , Sima
navičių į' Toronto: miestąt: Kitas 

. patriotas -lietuvis, -iš Hope, B.C., 
Antanas Kenstavičius prisiuntė 
25 dolerius. Meno mėgėjas inž. 
Steponas §etkus nupiešė įr pa
aukojo vertingą paveikslą. Sa
vanoris kūrėjas Antanas Padols- 
kis, būdą'mas ; talentingas sta
lius, loterijai’ paaukojo-vertingą 

i kėdę jr kavai- -stalitiką,- pagra
žintą Gedimino stulpais. Be to, 
smulkesnių daiktų patriotai lie- 

' tuviai’ suaukojo ir’ šįmet. Lote
rija — laimės šulinys šiais .me
tais buvo"'labai turtingas;'

f «- > ♦ L Y ! ' ' i :

■i-’kššmet’į SLA gegužinę at
vyksta lietuvių iri iš-tolimū mies
tų,’ net ■ irujš. kitų. valstijų.. Šiais 
mėtąis i$ ToipntO. buvo- atvykęs 
Kana tins Tšųtos-Fondo pirm. A. 
Fįrąyičius, J,” Karpys, J. Cicė
nas1 ir kiti.’ Buvo svečių net; iš 
jLenkijpS; tai p.’ Elvikienės (.iš 
Hamiltono) brolis su žmoną M. 
ir "'N- Kudakai. Labai • malonūs 

įd^fienys. Jie- čEąaųgėsi, kad lie- 
luviši 'suruošia tokias linksmas 
gegužinės. ' >

Jonas bekshys rūpinosi; garbi
nę plokštelių muzika, o svečiai, 
būdami gerame ‘ ūpe,' šoko, pri
simindami jaunas dienas. v
; Marij a <Paulęštjėnę' višą.' laiką 

dirbo prie kavos: ir užkandžių 
,patiekimo. Ir.jau kelinti įlietai

(Nukelta į .šeštą puslapį)

. .1 .. . . j.jv. i ‘ V1 , J vintos valandos žinias. Oro pra-sisakyti pirmojo didžiojo lektu-j ... . -■■ ; ; \ >; , ,5.
vo ir dabar jau erdvėlaivį .į -erd- Irtojo, kad anksę.au.
ves teks iškelti dviejų raketų pa} 
galba, kurios jau yra pagamin
tos ir pastatytos pakilimo vie
toje.
Erdvių skridimo mokslinio ins

tituto vadovas Dr. Jerry Gray 
tvirtina, kad erdvėlaivio motorų 
ir raketų parengimas , ir visi rei
kalingi bandymai yra šiuo metu

skelbtos žinios apie lietų atšau- 
I kiamoš. Rengėjų nuotaika page- 
j rėjo, 'o iš St. Catharines' išvyko

šalies - vyras • į erdvių platybes Hau galutinai-baigti.. “Colųni-
— ■ . V* * J__ __________ .T ’j. _ -- •____ * ---

dvi:—’J. Paukščio ir P. Daugi
no — mašinos,’ paimdamoš ir 
daugiau keleivių. ' - *: ’

Tiesa, ėras nebuvo visiškai 
giedras, bet .A. Pądolskio sody
boje, kur vyko SLA gegužinė, 
lietaus net;įieb jląšoį. neiškrito; 
bet už 20 kilometrų buvo gero
kai nulyta. Nors-oras-buvo ir ne
visai giedras,, bet ;į -Ai Kalinaus-

bia” vardu pavadinto pirmojo 
erdvėlaivio pinnąją kelionę vii-} 
kiną tik jo “išorės parengimas.* - . -
Mat visas, erdvėlaivis turi būti I *», Pagerbimą .suvažiavo daug 
apdengtas specialiomis plytelė- svečių. AtvadavoHanultono 
mis, kurios atlaikytų atmosferos P®"®*“* .autobusas -i 

peratsrą„kada erdvėlaivis dide'- ™ Z™ Judrūs; ir medžių pavė- 

tatytu laiku užbaigti naujų ėrd- 'liu. grįždamas, į žerng ’

šios pastangos kasdien susiduria tės nuo to karščio^ sudegdavo. S,JUS< 
vis’ su naujomis kliūtimis. Bet tos raketos skridimui buvo

Pradžioje buvo užplanuota j naudojamos tik yjeną k^rtą, tai. 
pastatytįĮdu didžiulius lėktuvus,i sudegimas niūrėjo; jokios, 
kurių viėnas-didesnysis užsidė-- reikšmės. šiam naujajam erd- 
jęs ant nugaros • iškeltų į orą I vęlaiviuį , teko pagaminti visai 
antrąjį-mažesnį -it ūpats tuojau ' kitokiašjįpl&kstes,jkūrios atmps- 
pugrįžtųį žemę, o -mažasis pats f eros trinties karštį galėtųišlai- 
savo jėgomis įsiveržtų į erdvę! kyti apie lOO skridimų.-Maždaug 
ir, paskraidęs erdvėje, lyg di-'tiek s^ra^iųj'-yypa- numatyta 
džiulis 'sklandytuvas,-.-be jokių I “Colųmbios” .ęrįyėlaįviųi. Jos 
■motorų- pagalbos!nusileistų ku-'jau jftyo pagamintos1 ■ ir užkli-' 
riame nors areodrome. šio su-' juotoš, .bet,’ padarius eilę tyri- 
maYiymo įgyvendmimui NASA-1 mų, jųipatyarumaš-pašįrodė abe- 
fpareikalavo 10 bilijonų dolerių. jotihasriTad. teko, jas. .visas> nu- 
Kongresas, akylai patikrinęs vj- plėšti; Ir; užsakyti £naujas, šiuo 
są valstybinį biudžetu šiam rei
kalui tesurado vos 5 bilijonus 
dolerių. Vėliau Prezidentas, įsi
tikinęs, kad šis erdvėlaivis atęiį 
tyje gali suvaidinti didelį vaid
menį šalies ginybai, dar iš kariš
ko biudžeto erdvėlaivio statybai 
pridėjo 485 milijonus dol. '

Tad, mokslininkai turėjo visą kaimyną . dėl ’. finansų, žmona 
ankstesnį planą.pagrindinai pa- skundėsi, kad jie vis giliau ir gi- 
keisti. Taupant pinigus, teko at-jliau brido-į skolas.

— Nesuprantu, — atsakė jos 
vyras. — Aš uždirbu $500. į mė
nesį, tu $250 ir dar gauname 
$100 už tuščias alaus bonkas!

nebeskrido.- O tuo tarpu rusai 
per šį laiką į erdves išleido , net 
32 lakūnus, kurių keli erdvių 
stotyje jau išgyveno šešis mėne
sius ir tuo- pralenkė visus ame
rikiečių pasiektus rekordus.

Tad dabar amerikiečiams be- 
---■ . l - -

liko‘-vieha vienintelė viltis nūs-

išleisti į erdvių platybes. Bet ir

vis' su naujomis kliūtimis.

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

TeL 476-2206

trinties nepaprastai augštą tem

Bet tos raketos skridimui, buvo

f

metu,-jau--jos visos yra pagamin
tos- ir tvirtinamos prie, erdvėlai- 

kūno. Iš viso’jų yra 30. 922.
j (Bus. daugiau)

vio

Matematika

Jonas sakd, kad bėda ištiko jo

energy!
WISE

liėjuri ii spaudos ir galima gauti knygų nnkofv

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politikų. 102 pel. Kaina |1 JO.

Knygos bus Išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1731 So. Habtad St, CMcaga, HL

vo gana judrūs, Ir medžiui pavė
sio gryname 'ore' tūrėjo jprogds

Lietų vių“.^nduTįne^''^^im^ 
šimtinę it V173 įamžinusi Kana
dos Lietuyių Fonde šiuos-Lietu
vos laisvės ■ kovoto jus ' S. •’ Ku
dirką (dabar ’ jau atvykusi- į 
JAV),. J.- .Simokaitį,,R. Kalan-

žės 14 d. 'Kiaunė, :reikalaūjapt,' 
kad. iJie^yošj okupantai — So
vietai pąsįtrąuktų iš Lietuvos;’

ŠLA • '72-osios kuopoš pastan-

io once a day, after the

t

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LJTERATCRA, 'lietuvių titeratfiros, meno' ir mokslo 

1954 m.;naetr-aštis’. Jame yra vertingų niėkūomet'hesėns'tą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai1 bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

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

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

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
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 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina ^2.

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

? T. -------- 11 LL1 1 " . J '!___» _ T________ ■ ■—
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Tai buvo baisus šių dviejų valstybės vyrų įžeidimas. Vi
si žinojo, kad jiedu buvo piktai apšmeižti. Svarbiau
sia, kad popiežiaus atstovas buvo apšmeižtas lietuvių 
katalikų suorganizuotame ir lietuvių katalikų pinigais 
leidžiamame dienraštyje? Jeigu JAV prezidentas ir po
piežiaus atstovas Caserole būtų patraukęs 
daktorius teisman, tai jiems būtų labai 
sisukti. į,

Bet jie išsisuko. Ne tik už tokį šmeižtą
bėn niekas jų nepatraukė, bet iki šio meto jie nei vieno, 
nei antro neatsiprašė.

Vietoje “pardavė”, jie dabar sako, kad atidavė. 
Bet ir šitas tvirtinimas yra tiek pat nevykęs, kaip ir 
pirmasis. Joks save perbiąs valdovas ir net paprastas 
garbingas pilietis nebandys atiduoti kitam, kas jam ne
priklauso. Jeigu prezidentas Fardas, ar kuris kitos val
stybės prezidentas būtų pardavęs svetimas žemes, tai

tokius re-
sunku iš-

atsakųpy-

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

tersmas būtų patraukęs jį atsakomybėn. Negalima par-
duoti, kas tau nepriklauso, negalima ir atiduoti.

Jeigu skaitytojas dar kartą atidžiai paskaitys 
straipsnio pradžioje išrašytą citatą, tai joje pirmas sa
kinys šitaip skamba:

“Taigi, Helsinkio aktas atidavė Sovietų malonei 
visas jų užgrobtas valstybes su žmonėmis”.

Jeigu tos valstybės jau buvo Sovietų užgrobtos, tai 
kaip prezidentas Fordas ar kardinolas Casarole galėjo 
parduti jau užgrobtas valstybes? Net ir vagis nebūtų 
sutikęs mokėti už nuosavybę, kurią jis jau buvo už
grobęs.

Vagiui, jeigu jis jau ką turėjo užgrobęs, nereikėjo 
nieko mokėti. Rusijos komunistai, išgalvoję naują “so
cializmą” ir, per 60 metų vagia ir išnaudoja rusų kai
mynus ir nieko nemoka. Leninas nedrįso pavergti Af
ganistano, bet Brežnevas tai padarė. Brežnevas nesiren
gia mokėti. Jis kiekvieną metą plėš aviganių tautą ir 
niekam nieko nemokės. Jis jau 40 metų plėšia Lietuvą 
ir išnaudoja pavergtą lietuvių tautą, niekam nieko ne
mokėdamas. Jis nieko . nemoka ir apiplėšiamiems 
lietuviams. ' V ~,

Lietuvą rusai užgrobė. Lietuvon įsiveržė Sovietų 
tankai, artilerija, pėstininkai, policija ir niekam nieko 
nemokėjo. Jie turės labai brangiai už visa tai sumokė
ti, kai lietuviai prieš okupantą sukils ir varys jį iš 
Lietuvos.

Prez. Fordas, kard. Casarole, o dabar prez. ' Car- 
teris nori padėti Sovietų pagrobtoms tautoms išsilais
vinti iš komunistinės vergijos. Niekas jiems Judo gra- 

Šiandien jie pranešė, kad Helsinkio aktas atidavė'šių nesiūlė, o jeigu kas ir būtų pasiūlęs, tai jie būtų at- 
Sovietų malonei visas jų užgrobtas valstybes su žmonė- sisakę tuos grašius imti. Niekinimas- ir šmeižimas va- 

komunistų pripagan-

Kitose JAV vietose: 
metams _ j____ $40.00

pinigui reikia dusti pažto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
rr io 9 vai. ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

Užmiršo, ką prieš penkerius metus rašė
Draugo redaktoriai turi labai slidžią plunksną, bet 

labai trumpą atmintį. Visiems lietuviams ir jiems patiems 
būtų geriau, jeigu jie turėtų geresnę atmintį ir ne tokią 
greitą plunksną.

Mes jau priminėm, kad Kremliaus Belgradan pa
siųsti atstovai pateko į kaltinamųjų suolą. Tas vaidmuo 
jiems tiek įgriso, kad jie buvo besirengią viską palikti 
ir išvažiuoti į Maskvą. Jeigu Maskvoje jiems nebūtų 
grėsusi bausmė, tai jie taip ir būtų padarę, bet jie turė
jo ramiai sėdėti Belgrado kaltinamųjų suole ir klausy
ti, ką kiti senai pavergtuose kraštuose žmonėms bu
vo padarę.

. Apie tai ką mes rašėme savo. įžanginiame, Draugo 
redaktorius savame įžanginiame šitaip dėsto savo skai
tytojams:

“Taigi, Helsinkio aktas atidavė Sovietų nema
lonei visas jų užgrobtas valstybes su žmonėmis, ir 
mūsų Lietuvą įskaitant. O ką gi vakariečiai už 
tą didžiulę nuolaidą rusams gavo? Galima sakyti 
nieko.” (1980 m. rugp. & d. 3 psL)

x ;?■

Prieplauka. Dail.- A. Rakštelė.

Ruoškimės Madrido konferencijai (3)

SUSIPAŽINKIME SU PRINCIPU
DEKLARACIJA

P. STRAVINSKAS
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mis. Tuo tarpu prieš penkeris metus reikalas truputį 
kitaip skambėjo: Tada tie patys Draugo redaktoriai ra
šė, kad Lietuvą pasirašiusieji pardavė- Visi atsimena
me, kaip jie kartojo apie Lietuvos ir kitų valstybių par
davimą. Naujienos tada užklausė, kas ir kam pardavė. 
Nurodėme, kad parduoti galima tiktai savo nuosavybę. 
Juo labiau valstybių galvos negali, parduoti Lietu
vos, kuri jiems nepriklausė.

Tada jie tvirtino, kad Lietuvą pardavė tuometinis 
Amerikos prezidentas Fordas. Bet žinojom, kad prezi
dentas Fordas neturėjo tokių įgaliojimų, ir Lietuvos 
parduoti negalėjo. Norėjome patirti, kiek jie gavo už 
Lietuvos pardavimą, tai aiškaus atsakymo nebuvo.

Tiek tepasakyta, kad Lietuva buvo parduota už Ju
do grašius. Prie šio nešvaraus darbo buvo prisidėjęs ir 
popiežiaus atstovas Helsinkyje, kardinolas Caserole.

karų valstybių pareigūnų buvo 
^dos darbas.

Dar nespėjo Helsinkio aktų 
paskelbė, kad niekas dabartinių 
prievarta negali keisti. Jos gali būti 
mis priemonėmis.

Reikia neužmiršti, kad Helsinkio
Vokietija. Vokietija, karo metu smarkiai nukentėjusi, 
nenori naudoti prievartos, bet vokiečiai yra įsitikinę, 
kad Rytų Vokietija taikiu būdu niekados nebus pri
jungta prie Vakarų Vokietijos, jeigu tatai bus sudary
tos sąlygos teisingam ir taikiam balsavimui. Nejaugi 
yra žmonių, kurie mano, kad vokiečiai būtų pasirašę 
Helinkio aktą, jeigu jie nebūtų tikri, kad Vokietiją ga
lima sujungti taikos būdu.

Nedera pasakoti niekų skaitytojams. Reikia supa-

pasirašyti, Brežnevas 
Rytų Europos sienų 

pakeistos taikio-

aktą pasirašė ir

(Tęsinys)
Kurį laiką So'vietai laikėsi ra

miai, dėdamiesi Lietuvos drau
gais, „o kai akylieji, užsienio po
litikai* atkreipė dėmesį į tikruo
sius yų tikslus — okupuoti Pabal
tijo valstybes, .jų tarpe ir Lietu
vą, tai “savitarpinės pagalbos” 
sutarties signataras Molotovas 
1939.X.31 d. Aukščiausioje Ta
ryboje pareiškė:

“... sutartys su Pabaltijo vals
tybėmis jokiu būdu neturi tikslo 
Sovietų kišimosi į Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vidaus reikalus... 
Mes stovime už garbingą mūsų 
pasirašytų sutarčių vykdymą 
abipusiškumo pagrindu ir pa
reiškiame, kad kvailos kalbos 
apie Pabaltijo valstybių sovieti- 
nimą yra naudingos tik mūsų 
priešams ir visokios rūšies prieš- 
sovietiniams provokatoriams”.

Vos keliems mėnesiams pra
ėjus nuo šių Molotovo viešiausio- 
je tribūndje pasakytų žodžių, jis 
pats savo veiksmais parodė, ko 
iš tikrųjų Sovietai siekė “savi
tarpinės pagalbos” sutartimis su 
Lietuva ir kitomis Pabaltijo 
valstybėmis. T o-l i a u tekalba 
faktai, akivaizdžiai parodą, kaip 
Sovietai okupavo Lietuvą.

1) 1940.V.25 Molotovas įteikė 
Lietuvos pasiuntiniui Maskvoje 
L. Natkevičiui notą su visokio
mis priekabėmis Lietuvės Vy
riausybei, kaltindamas ją sufab
rikuotais melais, kad Lietuvos 
Vyriausybė sabotuojanti-: “savi
tarpinės pagalbos” sutartį, leis
dama jos saugumui grobti, net 
žudyti Sovietų Įgulų kareivius, 
kad du jų buvę pagrobti, o vie
nas nužudytas.

2) 1940.V.26 Lietuvos Vyriau
sybei sudarius komisiją Moloto
vo nurodytiems faktams (Sovie
tų. įgulų kareivių dingimams) 
aiškinti ir paprašius Molotovą 
daugiau duomenų apie tuos įvy
kius, jis į prašymą nieko neat
sakė..

3) 1940.V.30, Lietuvos vyriau
sybės pavedimu, jos Užsienio 
Reikalų ministeris J. Urbšys tu
rėjo Maskvoje su Molotovu išsi
aiškinti nesusipratimus, bet Mo
lotovas pareikalavo atvykti patį 
Lietuvos ministerį pirmininką 
A. Merki. j

4) 1940.VI.7 Molotovas, pasi
kalbėjime su A. Merkiu, katlino 
Vidaus Reikalų ministerį gen. 
Skučą ir Saugumo departamen
to direktorių Povilaitį, kad jie

žindinti su tikrais faktais, o ne apie pardavikus ir Ju
do grašius, kur tų grašių negali būti.

esą “antisovietiniai” ir; atsakingi 
už nusikaltimus. : -

5) 1940.VL8 Molotovas savo 
kitame pasikalbėjime kaltino 
jau visą Lietuvos Vyriausybę 
savitarpinės pagalbos sutarties 
sabotavimu, duodamas suprasti, 
kad ji turinti atsistatydinti ir 
turinti būti sudaryta “prosovie
tinė” Lietuvos vyriausybė.

6) 1940.VI.1.1 Respublikos pre
zidento atsiųstasis Urbšys karto
jo Molotovui Lietuvos vyriausy
bės; norą bendradarbiauti su So
vietais, pranešė -jam prezidento 
sutikimą -net, ir pakeisti- Lietu
vos Ministęrią-kabinetą, bet Mo
lotovas nesileido su Urbšiu j 
kalbas dėl to. - <■ ■ <

7) 1940. VL14 Molotovas pasi
kvietė dar Maskvoje esantį Urb
šį ir įteikė jam Sovietų Sąjungos 
Lietuvos. Vyriausybei, trijų rei
kalavimų ultimatumą:

a) atiduoti teismui Vidaus Rei
kalų ministerį gen. K. Skučą ir 
Saugumo departamento direkto
rių. A. Povilaitį; >'

b) tuojau sudaryti tokią Lie
tuvos vyriausybę; kuri užtikrin
tų ir sugebėtų' vykdyti savitarpi
nės pagalbos sutartį-ir griežtai 
sutramdytų tos sutarties priešus;

c) tuojau įsileisti Į Lietuvą So
vietu Sąjungos dalinius, kurie 
svarbiausiuose Lietuvos centruo
se “užtikrintų savitarpinės pa
galbos sutarties vykdymą...”
. 8) Ultimatumo,, terminas duo
tas iki sekančios^jdienps (VI.15) 
10 valandos ryto. Liko tiktai 10 
valandų laiko, nes jis Urbšiui 
buvo įteiktas • VI.14 vidurnakty. 
Jis pasiekė Kauną tiktai 2 vai.

(Nukelta į penktą puslapį)

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Su šautuvais?! su kokiais šautuvais? su 
kariškais? — slėpdamas baimę, kamantinėjo to
liau Bičkovas.

— Gal ten buvo ir kariškį iš tolo nepastebė
jau. Bet ar verta apie tai daug kalbėti — pasiųs 
Grauzmanas būrį kareivių ir išvalys mišką.

— Hm... Bet ar tu tikrai matei, kad jie tu
rėjo šautuvus?!...

— Na, na, na, pagaliau, ar tu esi Bičkovas, 
ar kaimo boba? Trijų vaikėzų išsigando, dar nė 
nepamatęs jų. Tu šiąnakt, tur būt, nebeužmigsi 
jau... — tyčiojosi Krūminis.

— Tu niekų neplepėk, aš visai jų nebijau, bet 
mano pareiga įspėti Grauzmaną, o prieš tai aš 
pats turiu tiksliai sužinoti, kas ten yra.

— Na, gerai, aš netrukus grįšiu, o dabar einu 
— turiu savo transportą palydėti toliau. Išpakuok 
šią dėžę — šįvakar įsitikinsi, ką Krūminis sugeba 
padaryti, — jau tarp durų dar pagiria savo prekę 
Krūminis.

• ♦ »

Vienas Bičkovas viso darbo, kuris jam buvo 
okupantų pavedamas, aprėpti nepajėgė, todėl pa

sirinko visą eilę padėjėjų. Ne visi jo padėjėjai buvo 
lygūs: vieni buvo paprasti, gerai apmokami agen
tai, kurie teikdavo jam visokias žinias, o kitus jis 
laikė savo bendradarbiais.

Bet vienas tų bendradarbių buvo labai savo
tiškas: jis ir žinias teikdavo, ir namine aprūpin
davo visus, neišskiriant ir paties komisaro.

Šis savtiškas bendradarbis buvo Taurų girios 
eigulis Krūminis.

Būdamas eigulis, Krūminis labai gerai paži
nojo visus apylinkės miškus, todėl jam ir buvo pa
vesta sekti, kas darosi girioje.

Iki šiol jokių ypatingų įvykių girioje nė ne
būdavo, todėl jis viską tiksliai Bičkovui ir nupa
sakodavo. Bet dabar pamatė, kad jų tylusis miškas 
ima keistis — tankiausiuose jo kemsynuose pra
deda slankioti kažkokie šešėliai.

Ringaudo būrys, apsistojęs Taurų girioje, tu
rėjo ištirti visas sąlygas, kad galėtų pradėti savo 
veikimą. Vienas žvalgas netikėtai sutinka miško 
gilumoje kažkokį žmogų, kuris jam pasirodė la
bai įtartinas.

— Na ką, medžiojate? — dar iš tolo eidamas, 
paklausia Krūminis ginkluotą žvalgą. Bet, kad 
tas nepalaikytų jo šnipu, tuojau pasisakė, kad 
esąs eigulis ir einąs apžiūrėti mišką.

— Po truputį, — atsako šis, nusiimdamas nuo 
pečių šautuvą ir sėsdamasis ant kelmo.

— Tur būt, iš tolo keliaujate? atrodote visai 
nematytas, — taip pat sėsdamas ant šalia riog
sančio kelmo, vėl pradeda Krūminis.

— Lietuva neplati ,ar pažengsi pora žingsnių 
toliau, ar arčiau, vistiek jauties namie, tarp sa
viškių, — tiriamai įsižiūrėdamas į eigulio veidą, 
atsako žvalgas.

— Ko jūs čia atvykote, aš jau žinau, manau, 
kad aš galėčiau būti jums naudingas.

Žvalgas tik išplečia akis.
Bet Krūminis, nieko nelaukęs, tuojau ima pa

sakoti apie Bičkovą, apie apygardos komisarą ir 
jo auksą, kurį jis suplėšęs iš gyventojų.

• Krūminio bendrakalvis vis tyli ir leidžia jam 
laisvai išsiplepėti, tik šiam nutilus, paklausia:

— Ar tamsta esi lietuvis?
Išgirdęs tokį netikėtą ir, jo nuomone, keistą 

klausimą, Krūminis sumišo ir pradėjo, tankiai 
mirksėdamas akimis, mikčioti:

— Na, na, na, žinoma, kas čia per klausimas...
— Tamsta tik ką suminėjai keletą pavardžių, 

ar jie taip pat lietuviai ?
Krūminis pamato, kad šis žmogus juo dar 

nepasitiki, todėl atsistoja ir pamažu apsidairo ap
linkui, paskiau prieina visai arti prie žvalgo.

— Manęs nebijok, aš jums galiu labai nau
dingų žinių suteikti...

— Gerai, — trumpai atsako žvalgas, — bet 
žinok, jeigu paaiškės, kad esi okupantų agentas, 
tai pirmas kabosi šiojeMjiĖroje ant pušies šakos.

Išgirdęs tokį griežtą įspėjimą, Krūminis ima 
galvoti, kas jis iš tikrųjų yra — agentas, ar ne. 
Anksčiau tokia mintis jam niekuomet nebuvo at
ėjusi į galvą, šis status klausimas pažadina jo savi-

meilę, ir jis čia pat nusprendžia nemeluoti tiems 
žmonėms, kurie gali nubausti Bičkovą.

* * *
Pas Bičkovą viskas jau buvo paruošta vaka

rienei, per kurią jis turėjo paskelbti savo dukterį 
ir Lašinskų Joną sužadėtiniais.

Vienintelės savo dukters sužadėtuvių proga 
jis norėjo iškelti tokią puotą, kad visi stebėtųsi jo 
turtingumu ir vaišingumu.

Šias sužadėtuves jis nusprendė padaryti labai 
greitai ir visiems netikėtai — reikėjo pašalinti iš 
namų Ireną, nes ji pradėjo daug ką jau suprasti. 
Tuoj po vestuvių jaunoji pora turėjo- išvažiuoti 
Į užsienį povestuvinėn kelionėn, o vėliau buvo nu
matyta ten žentui ir “gera tarnyba”.

Dėl Ramunės užsispyrimo jis turėtų skelbti 
ir antrąsias sužadėtuves.

Buvo jau po devynių; tuojau turėjo pradėti 
rinktis svečiai, todėl ne vien Ramunė, kuri vis 
tebegalvojo: “išeiti, ar liktis’*, bet ir pats Bičko- 
vas labai nervinosi. Bepradėti pertrauktas dery
bas nė vienas nebenorėjo!

— Mes jau atsibaladojame ir, taip sakant, ne- 
dyki, žmona stovi prie vežiom, — vos pravėręs du
ris, aiškinosi Bašinskas, — tokioj Šilumoj lašiniai 
ilgai laikyti negalima.

~'Puiku,puiku U Bet eikš greičiau į vidų, o aš 
einu sutvarkyti.

(Bus daugiau)
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

17. Pritinka manyti, kad toks gabus Teisėjas darys teisybę 
žmonėms, ir mes galime būti tikri, kad jam tarpininkaujant visi, 
kurie norės sugrįžti pas Dievą ir gauti amžinojo gyvenimo palai- 
mmimų ir gyventi tobuloje žemėje, gaus visokių progų tai daryti.

Verta pastebėti, kad jis neteis kaip akys mato, arba kaip 
ausys girdi. Gabiausieji teisėjai pasauly darė nutarimus su’ig tuo, 
ką jie galėjo matyti arba girdėti, dėl to, kad negalėjo įsižiūrėti 
į žmonių širdis ir tikrai sužinoti, kodėl-taip sakė arba taip darė. 
Bet Jėzus nebus paduotas tokiam aprubažiavimui; nes turėdamas 
dieviškos sprendimo jėgos, jis žinos kur tiesa, nežiūrint į tai, i 
kas bus sakoma. Todėl nestebėtina, kr d Povilas pasakė, kad pa-: 
saulis bus teisiamas teisingai per aną Vyrą, kurį Dievas paskyrė.■ 
— Ag. Darbai 17:31.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 1C3?3.
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DR. K. G. BATUKAS T Jono Huso teismas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika 8/Evans * ■

aKUSKRIJA IR MOTCRU LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

609 Se. Pulaski R< (Crawford
-Medical BuiUinp) TaL LU 5-644E

Priima ligonius pagal susitarusi*.
Jai neatsiliepia, skambinti S74-890*

A “Lietuvos Aidai’ 
JEE KAZe BRAZD1IONYT*

Pre are met

DR. PAUL V. DARGIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ww*4hMtor Community klinikoc 

Modidno* dirakrorius

VALANDOS: 3—9 darbo dienomb ir

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

Viao» laidos iž W0PA rtotiea. 
banga 1490 AM

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 6062s 

Telef. 77R 5374

TEL. — BE 3-5W

GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 
, itPfiCIALYBK AKIŲ LIGO« 

/ 3M7 Waa» IMrd Straot 
■■ >.VaIahdo* pasai auntarima.

DR. FRANK PLECKAS
V OPTOMETRIST AS 

': - KALBA LIETUVIŠKAI 
iWfW.71 A Ttl. 737-514^

Ir
.. “contact lenses’"

Vii asai i fuiatarima. Uždaryta tre^

tNKSTŲ, PŪSLĖS IR 
į -PROST ATOS '. CH IRURG1J A 

2656 WEST 63rd STREET
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-288C,
Rezidencijos te i ef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTKRŲ llper.

RAOIJC šeimoj valandos

Viw* !i WORM

kil. A. M

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir 
madienio iki penktadienio 
4:30 vai vak. 
sekmadieniais nuo 3:30 iki 9:30 
tl

4:00 
šeštadieniais ri

V»da|a Aldona Daukus 
Tola* i KErrnaci 4-X411 

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

ATSIŲSTA
Šiais metais išėjo iš spaudos 

Jokūbo Kregždės istorinė apy
braiža “Reformacija Lietuvoje”,, 
išleista Deveniu Kultūrinio Fon
do. Viršelį paruošė dailininkas 
inž. Hermanas Pavilonis. Knyga

* atspausta 600 egz. tiražu. M. 
Morkūno spaustuvėje. Nustaty-* 
ta knygai kaina — 5 dol. Viso 
veikalas apima 272 psl., ir yra 
suskirstytas į 39 skyrius, apta- 
rančius atskirus istorinius epi-

; zodus ir gerai iliustruotas-
Pats veikalas yra paruoštas, 

dalykiškai, sklandžia ir lengvai 
skaitoma kalba, nesigilinant į. 
teoretinius ar filosofinius sam-. 
pro ta V mus, bet istorinių fak
tų ir įvykių šviesoje duodamas 
^aIiai ryškesnis vaizdas ką reiš 
kė Lietuvos reformacija lietuvių 
tautai istoriniu, tautiniu, kultu-J 

! r'niu ir dvasiniu požiūriu.

Ruoškimės Madrido 
konferencijai

(Atkelta iš ketvirto puslapio)

ryto, kada buvo likę tik 6 valan-
I dos, sukviesti ministeriams j 

" prezidentūrą posėdžio.

PAMINĖTI

įį Laidotuvių Direktoriai

F 6845 SOUTH WESTERN AVE
< Tel. 737-8600-01
£ 9837 SOUTH KEDZ1E AVE.
K Tel. 422-2000

su Lietuvos okupacija ir komu
nizmo įsigalėjimu jos plotuose.

Ta prasme, išis Jokūbo Kregž- . 
dės veikalas, rekomenduotinas 
kiekvienam lietuviui, kuris nori 
giliau įsigilinti į savo tautos pra
eitį ir suprasti dabartį, nes au
torius visai kitoje šviesoje nuš- . 
vlečia Lietuvos istorijos raidą.

Knygš galima užsisakyti, pri- 
siunčiant paštu $5.65 sekančiu - 
adresu: Jonas Palšis, 5718 S. Ri
chmond Str. Chicago Ill. 60629.

ir kultūrinę raidą smarkiai pa
lietė atėjusi Renesanso epocha 
su humanistinėmis idėjomis, ku
rios drauge atnešė Reformaci
ją.

Bendrai imant, lietuviu tau-= 
tos dvasinis, kultūrinis ir tauti
nis sąmonėjimas vyko per vi-' 
dujines idėjines kovas, kurios ir 
nulėmė Lietuvos istoriją. Pa
prastai apie tas kovas oficialio
je Lietuvos istorijoje ir bendrai 
■literatūroje arba visai nutylima, 
arba pasisakoma prabėgomis ir j 
neigiamai..-

Autorius kaip tik sištematin- 
gai atidengia vykstančias dva
sines ir idėjines kovas, nepagai
lėdamas kartais sutirštintų spal
vų. Vykusios dvasinės ir idėjr- 

, nės kovos praeityje nenugrimz
do užucunaršon, bet kaip tai Įro
do didelis susidomėjimas-Kr. Do- 

. nelaieib poetiniu ir dvasiniu pa-' 
novės lietuvių religijos aptari-j lik?lhu- <el išplaukia dabarties 
iro. suteikusios lietuvių tautai^ sąlygose į paviršių,

>dtmuš tautinio ir dvasinio, Reformacija Lietuva bu
vo įžengusi i Naujųjų amžių is
toriją.

šioje prasmėje Jokūbo Krež- 
, , . ..... . , , dės parašytas veikalas “Refor-dami kitos išeities, jos balsui- .7 “ - • . „ , x.
j «i i- m • « n-* macija Lietuvoje laikytinasdauguma, tyliu sutikimu” ulti- j . .......... , _ , , . {vertingu įnašu ne vien i lietuviųma’umą pnemė ir tuo budu lei- * ‘ '
do Sovietams Lietuvą galutinai 
okupuoti, o po to ją sovietizuoti 
bei smurto ir apgaulės būdu įsi
jungti j savo despotiją, vad. So
vietų Sąjungą.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

Veikalas pradedamas nuo se^

ryven’mo pagrindus, kurie ėmė 
J kitėti pr’ėmus kriščionybę. To
limesnę lietuvių tautos dvasinę

-- -1 * 1

Koks tas nutarimas bebūtų, 
net jeigu jis būtų ir priimtas, 
Lietuva būtų Sovietų galutinai

OfitM M5? WMT FrlfllT užimta.
T®£ >R I TLietuvos vyriausybė, neturė-

uiail 3-4 vai porriet tr kita lai*;.

P. ŠILEIKIS, O. P.
(»IHOPKDAS-?BOTEZISTAs 
Aptratai - Protezai. Med. bar 
dažai Speciali pagalba ko{ee«- 
£A«3i SocDonri ir t t

/au: •—-4 tr S—1. IWHadieniala •—» 
MM) Wee» 6?rd Su Chiea**. ft

Taht- PReapact S-5M4
r.r ---------------- ' —

They call it 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -
ft

F L 0 KID A

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.

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON

txpRessMyD/trnw
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 1 
THAT ARE ALLOWING SAFE | 
FOLLOWING DISTANCES.-,

* PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Mina apdrauda

■ itMA KAINA
R. fKARNAI

| Tai. WA S toti

' MOVING
Apdr»v«*M pw*r»v»*Tw»««

____ J4 l»alriv
ANTANAS VILIMAS

- ‘ T.1. arba T76-5996

YOU'LL. RUN INTO TROUBte IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
YOCTRE FOLLOWING TOO CLOfiELY.-,

KANKLIŲ MUZIKOS !
STUDIJA, 

įsteigta Onos Mikulskienės Kle--- 
velande, birželio 8 d. Lietuvių: 
Namuose surengtu JĮconcertų-pa-^ 
minėjo savo veiklos 15 metų su- 
kaktį. Studijoje išeinamas Vil
niaus konservatorijos nustatytas 
praktinis kankliavimo -ir teori
nių muzikos mokslu kursas. Ab
solventai paruošiami vadovauti y -j 

kanklių orkestrams. Per 15 me-' '
tų studijas diplomus gavo 20 j i 
kanklininkių ir kanklininkų. Stu .t, , 5
dija taipgi turi ir pasitobulini-p I 
mo skyrių, per kurį jau perėjo r J 
54 asmenys, kartais atvykę net., 
iš tolimesnių vietovių.

SENIAUSIA ĮR DUBIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tautos pilnesnį praeities pažini-' 
mą, bet ir į jos dabartį, nes Nau
jųjų amžių Istorija nenutrūko * gėrimus.

• 1639 m. Massachusetts vals 
tijos teismas uždraudė sveikinti 
ir linkėti geriant alkocholinius

Tauriam patriotui, žurnalo “Mūsų 
Sparnai” redaktoriui 

inž. JOKŪBUI KREGŽDEI 
iškeliavus amžinybėn,

jo žmonai dr. Viktorijai ir dukrai Jonei su šeima bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Dr. KAZYS ir DALIA BOBELIAI

Kuratoriui 
inž. JOKŪBUI KREGŽDEI

mirus,

žmonai Viktorijai ir dukrai Jonei Šerienei su šeima, 

giminėms.ir ariimiesieans reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime.

K. ir M. TAMULĖNAI

K. ir P. VARIAKOJA1

'į . .. - TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: lArda 7-3401

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

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

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

I STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hille, HL 974-4416

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911I

I
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Laivai pajūryje
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Hamel, ±em4 — Pardavlimii 
REAL ESTATE FOR SAL!

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

I

i

Po Chicago^e veikiančios lietu
viškos radijo valandėlės “Lietu
vos A dai” banketo, kuklusis jos 
vedėjas B. Brazdžionis nusiskun
dė, kad dėl nežinomų priežasčių 
neseniai buvo nutrauktas Chica
go Savings &Loan b-vės garsini
mas, kas sudarys radijo valandė
lei daug finansinių rūpesčių. 
Daugiau pas.teiravus buvo pa 
tirta, kad ta taupymo bendrovė 
tuo pačiu laiku nutraukė garsi
nimus dar ir per Sofijos Barčus 
šeimos radiją (“Lietuvos Gar
sai”) ir Naujienų dienraštyje.

Kadangi lietuviškų radijo va
landėlių, o dalinai ir laikraščių, 
svarbiausias pajamų šaltinis yra 
skelbimai, be kurių išsilaikyti 
nėra įmanoma, Marquette parko 
lietuvių visuomenėje kilo susi
rūpinimas.

t Kaip žinome, Chicago Savings 
& Loan bendrovė prieš dauge
lį metų buvo Marquette parko 
apylinkėje įsteigta darbštaus lie 
tuvio John Pakel (Jono Pakal
nio). Sumaniai tvarkoma, ji per 
daugelį savo veiklos metų išau
go ir šiuo metu, be Marquette 
parko, Chicagos apylinkėje turi 
dar tris skyrius. Pats b-vės cent
ras pasiliko Marquette parke ir 
,buvo žymiai praplėstas. Savai
me suprantama, kad prie tokio 

Įb-vės išaugimo žymia dalimi 
prisidėjo skelbimai — pasigar- 
sinimai per lietuviškas radijo 
valandėles ir laikraščius.

k Z.. ‘ j

Kai prieš šešetą — septynetą 
metų, dėl ^nedavimo paskolų 
nevertiems namams, prieš Ch, 
S&L b-vę .svetimieji buvo pra
dėję skleisti įvairius nepamatuo
tus gandus, aš asmeniškai bu
vau vienu iš-pirmųjų, atsilie
pęs Į b-vės išsiuntinėtą lietu? 
viams laišką ir Įnešęs stambesnę 
sumą, tarnautojai pabrėždamas, 
kad šiuo sunkiuoju metu noriu 
padėti pirm-kei Mrs. Pakel ir 
tuo pačiu parodyti pasitikėjimą 
šiai lietuvių įsteigtai taupymo 
bendrovei.

* ši pavasarį, sužinojęs apie mi
nėtą skelbimų-garsinimų nut
raukimą, nuvykau į Ch- S&L 
b-vės centrą, kur antrame aukš
te tuo reikalu pasikalbėjau su 
vienu iš p. Pakel sūnų jo ofise, 
ir prašiau dėti pastangas skelbi
mus atstatyti. Man buvo užtik
rinta, kad laike dviejų dienų 
reikalas bus ištirtas ir man tele
fonu bus paskambinta. Deja, 
niekas nepaskambino.
4 Tada, daugelio -kitų lietuvių 
prašomas, š. m. gegužės 26 d. 
parašiau b-vės pirmininkei p. 
Phil. Pakel anglų kalba laišką 
.— prašymą, ir pasiunčiau “certi-

fled” paštu. Lietuviškai laiško 
turinys buvo sekantis:

Brangi p. Pirmininke:
Lietuviai, gyveną Chicagos 

Marquette parko ir kitose apy
linkėse, visada remdavo Chica
go Savings and Loan bendrovę, 
kaipo vieną prieš daugelį metų 
lietuvių (p. Pakel, Sr.) įsteigtą 
taupymo įstaigą. Ch. S&L b-vės 
augimas ir pasisekimas buvo dė
ka geros vadovybės ir dėka skel 
bimų l etuviškoje žinių tarny
boje, kaip tai-radijas ir laikraš
čiai. ..... .

Su giliu liūdesiu ir susirūpini
mu lietuviai neseniai patyrė, kad 
Jūsų taupymo b-vės skelbimai 
per Sofijos Barčus šeimos radi- 
ią (“Lietuvos Garsai”), per K. 
Brazdžionytės radiją (“Lietu
vos Aidai”) ir per Naujienų dien 
raštį buvo nutraukti. Mes tiki
mės,'kad Jūs, p. Pirmininke, ne
trukus sugrąžinsite skelbimus į 
aukščiau išvardintas lietuviškas 
žinių tarnybos institucijas. Jų 
išsilaikymui, pagrindinis pajamų 
šaltinis yra tokių įstaigų, kaip 
Jūsų, skelbimai. Toks bendra
darbiavimas yra n a u dingas 
abiems pusėms, nes lietuviai yra j?- J’s aplankys su savo progra- 
pripažinti, kaip taupūs žmonės, mis visas lietuvių kolonijas. New 
ir duoda Jūsų b-vei daug įplau- Yorkan grįžta rugsėjo 2 ddieną. 
kų. ’ ] — American Artist meno žur-

Taupytojai, turį Ch. S&L: b-'nalas rugpjūčio laidoje plačiai 
vėje vieną ar daugiau sąskaitų, aprašė dail. A. Algmino iš Cice- 
prašė mane parašyti ir pasira- ro kūrybą ir jo gyvenimą okup. 
syti šitą prašymą. Tikėdamiesi Lietuvoje ir Vokietijoje. Dail. 
netrukus iš Jūsų išgirsti, pasi-1 Arturas Algminas yra lektorium

Čikagos meno akademijoje.
— Dail. A. Petrikonio ir dr. J.

Prie prašymo. buvo pridėtas šaln.os kūrybos paroda įvyks 
24 lietuviu taupytojų sąrašas,! sPa^‘° 3-12 d- Jaunimo centre, 
su ju adresais ir turimu sąskai- j ~ KomP^ Jeronimo Kačins. 
tų numeriais. Tai buvo rtik ma- ko kūriniU koncertas bus spalio

Hemal, Zem4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS J 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOWIMAIS. j 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, BL Tel. Virginia 7*7747

liekame nuoširdžiai Jūsų, 
(Parašas)

— New Yorko skautai stovyk 
Jaus -rugpjūčio 16-24 d. Resolute 
stovyklavietėje, Bolton, Mass.

— Aktorius Vitalis Žukauskas 
iš New Yorko išvyko į Australu

ža dalelė lietuvių taupytojų, to d. Marijos aukšt. mokykloje.
Ruošia Lietuvių Fondas.

— Vitalis Žukauskas ir Vaiva 
keliasdešimt kartų didesnis, bet R- Vėbraitė dėsto lituanistinius 
prašymą rašant nebuvo’ stengta-; dalykus Sacred Heart universi- 
si reikalą išpūsti. į tete> Bridgeport, Conn. Rudens

Deja, ir į šį prašymą nebuvo ’ semestras prasidės rugsėjo 3 d., 
reaguota, ir jokio atsakymo iki reS’stru°hs rugpiūčio 25-28 d. 
šios dienos nesulaukta. Gal tai va^’ vak‘ centrinėje raštinė- 
įvyko dėl b-vės pirm-ko pasikei-' ie- Lituanistinis kursas bus ant- 
timo, o gal ir dėl paprasto igno- radiemaiš 7:15-10^ vai. vak. 
ravimo, nes bendrovė jau yra — Zarasiskių Klubo gegužinė 
smarkiai išaugusi, taip kad gali f Įvyks rugpiūčio 17 d., sekmadie-- 
su lietuviais nebesiskaityti. Te- nį, Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. 
ko girdėti, kad daugelis lietuvių;' Bradžia 12 vai. popiet. Bus ska- 
pagal šūkį “savi pas savus”, pra-' mų ponėkų, užkandžių ir - gėri- 
dėjo savas taupmenas perkelti mų, taip pat fantų šaltinis. Šo- 
kitur, kur rodomas prielanku-ĮSams gros Kosto Venskaus or- 

k’estras. Lietingą dieną iš sode- 
E. Jašiūnus jio keliamasi Į salę. Visus kvie- 

 čia pas zarasiškius Klubo Val-
9 Mitybos specialistai tvirti- ’^dyba. 

na, kad 70-75 metų moterims "' 
reikia apie 2,000 kalorijų, o vy- 
rams 2.300. W

j e b-vėje turinčių sąskaitas. Tik
rasis skaičius tikriausiai būtų

JAUNIMAS 
SPORTUOJA

šiaurės Amerikos L:etuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos, sutrumpintai ŠALFASS, 
centro valdyba numato išleisti 
“Išeivijos sporto istoriją 1944- 
1980”. Norint šį uždavinį kuo 
plačiau ir išsamiau įvykdyti, 
kreipiamės į Vakarų Europoj, 
Kanadoj, Šiaurės ir Pietų Ame
rikoj gyvenančius sportininkus, 
sporto veteranus, sporto darbuo 
tojus bei sporto mėgėjus ir pra
šome siųsti medžiagą, kuri Apim
tų 1944-1980 sportinę veiklą ir 
organizaciją. .

Ypač pageidautina tiksli spor
to vienetų metrika (įsteigimas, 
valdybų ar komitetų sudėtis, 
sportiniai pasiekimai, santykiai 
su visuomene, kitomis lietuvių 
organizacijomis ir svetimtau
čiais ir t. t.),. Prašome siųsti ir 
nuotraukas. Visi nuotraukoje, 
matomi asmenys turi būti išvar 
dinti. Surinktą medžiagą iki 
1980 spalio 1 siųsti šiais adre
sais:

Pranas Mickevičius, 4831 So- 
23rd Street, Milwaukee, Wis. 
53221, USA ir, Sigitas Krašaus- 

:kas, 32 Pasadena Gardens, To
ronto, Ontario M6S-4R5, Cana
da. y

Pažymime, kąd “Išeivijos spor 
to istorijos 1944-1980” išleidimo 
laikas ir kokybė priklausys nuo 
mūsų visų glaudaus bendradar- 
biavinio. - *. -:

■ŠALFASS centro valdyba

mas lietuviams.

(Prj
. į . 1 '

HAMILTON, Ont, Can.
(Atkelta iš 3-čio puslapio)

J. ir M. Paukščiai padeda pa
ruošti užkandžius SLA geguži
nės metu.

Velionis A. Kalinauskas pa
aukojo savo brangiausią turtą 
— gyvybę už Lietuvos laisvę. 
Jis mirties patale gulėdamas 
tyliai pasakė savo mamai: “Aš: 
mirsiu, Mama, dovanok už vis
ką’’.. Jis mirė rugpiūčio 12 d.

Velionio A. Kalinausko moti
na prašė, kad leistų sūnaus pa
laikus parvežti į Lietuvą, bet 
žiaurūs politrukai neleido. Pa
galiau, kada velionio motina, at
sisveikindama savo sūnų pasku- ] 
tinį kartą, norėjo jį pabučiuoti, 
tai žiaurūs politrukai jai ir to 
padaryti neleido.

Velionis A. Kalinauskas^ SLA 
72-osios kuopos pastangomis 
yra įrašytas į istorijos lapą ir 
jo vardas įamžintas Kanados 
Lietuvių Fonde. Jei ne žiauru- j 
sis Lietuvos okupantas — rusas,! 
A. Kalinauskas būtų ir šiandien' 
gyvenęs.

Velionis A. Kalinauskas buvo 
jaunuolis. Gimė ir užaugo ru- . 
siškoje komunistinėje santvar- /savybę Chicagoje ar bet kur 
koje. Jis buvo patriotas ir gai- Amerikoje^ prašome skambinti 
lestingos širdies jaunuolis, bet 
niekaip negalėjo pakęsti rusų 
žiaurios okupacijos ir iš jaunų 
dienų brandino savo širdyje ne
apykantą okupantui... Velionis, 
susižavėjo Romo Kalantos auka 5^.^ namŲ pasirinkimūL 

---------- ;----------  — geriau mirti, negu būti oku-
• Dėl gyventojų prieauglio, panto vregu. 

nuo 1957 m. javų kiekis Kinijb- Į 
je kiekvienam gyventojui vis 
mažėja. 1979 m. ten buvo pri
kulta 315 milijonų tonų javų.

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
raįone. 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
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ‘r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avė. 
TeL 9274554

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

Kreiptis:
A. L A U R A I T I 9

4 4645 So; ASHLAND AVI. - ’i 
523-8775

REALTY GROUP

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

mento laiptai, porčiai, stogai - '
< ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue

Tel. 776-8505
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo-

ar užeiti j mūsų įstaigą. - 
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West «9th Street 
T«L REpublIc 7-1941

MARUA N0REIKIEN1 I

2608 Watt 69tb St, CMcaco, HL 60629 • Tel. WA 6-1787 i

3ĮK1IM,

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NĖDAS, 4059 Archer Avė. 
-Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-59MBUDRAITIS REALTY CO 

6600 S. Pulaski Road 
Tel. 767-0600

Independently owned and operated

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

Kodėl tas jaunimas, nuvykęs 
į “Kapsuko” universitetą neva 
lietuvių kalbos pasimokinti, ne
pasako, kur yrą tikroji priežas
tis, jei jaunuoliai, kovodami 
prieš Lietuvos okupantą, žudosi?

Okupuotoj Lietuvoj yra daug 
tokio jaunimo, kaip buvo R. Ka
lanta ir A. Kalinauskas. Tie jau
nuoliai atvykusius iš Vakarų 
lietuvius į “Kapsuko” universi
tetą lietuvių kalbos pasitobulin
ti, vadina okupanto tarnais, nes 
jie žino, kad tuose kursuose 
75% laiko ■ skiriama buvusios 
Nepriklausomos Lietuvos šmei
žimui ir komunistinės ideologi
jos skiepijimui. Okupuotos Lie
tuvos patriotinis jaunimas Lie
tuvos okupanto tarnais vadina 
ir tuos tėvus, kurie siunčia savo

• vaikus į “Kapsuko” universi-

J

i 
I 
1 
I

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2561 W. 69t> St, Chicago, m. 60629. — TeL WA 6-2717

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

I

4^

$8.00

$2.00

$4.00
$3.00

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, Ill. 60643 

Telef. 312 238-J787
e Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvą, traukiniu, laivu kelio* 
(cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 

kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;
nlų
the_____ _  _____ , _ _ , _________
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais. •

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

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

tojo, visuomėnės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

yra geniausia, aidžiausia ir turtingiausia lietuvių rratemalinė or- 
Eanracija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa 
darbus dirba.

~ ■ 1 n*' * '— ----------- -  "

SLA —išmokėję daugiau, kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

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

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai! 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3-00 metami.

* \

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jvms 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrų:

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

307 W. Mth St.
TM. (212) 343-1213

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

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

Minkštais viršeliais, tik............. ..............

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Tikiu, kad SLA 72-oji kuopa 
ir ateinančiais metais suruoš ge
gužinę ir prisimins kitą Lietu
vos laisvės kovotoją. Šių metų 
gegužinė buvo sėkminga. Tad 
iki sekančios SLA gegužinės ki
tais metais! J- Šarapnickas

SALESMEN
to sell new & used cars.
High paying job- Salary and com
mission. Must speak English. No 
experience necessary. Selling ex

perience helpful. Will train 
right applicant.

Joe Perillo Pontiac
1111 W. Diversey

528-1111

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewcod. Til. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent * 
1208/j W. 95th Si 
Evarg. Pirk, !U.

State Parrn F;:e and Casualty Company'

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa

adresas:
Campbell Ave.

!

Į

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna-1 
ma Naujienų administracijoje,' 
1739 South Halsted St., Chica*J 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00;

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. ČEPRNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vah vak. šeštadienį nuo 

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

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

Chicago, UI. 60629

DENTURE WEARERS
j y,- A major > 

’ advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, August 13, 1980

*




