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DO LAIVU STATYBi
■«*NAUJOS KRATOS IR SUĖMIMAI/ PAVERGTOJE LIETUVOJE

Apie naujas kratas ir suėmi
mus Lietuvoje informuoja US
SR News Brief biuletenis (Briu
selis, Nr. 8-10). Balandžio 9 ir 1-7 
d. Vilniuje'buvo krata pas Vitą 
Abrutį, konfiskuotas..c.‘ąnti-tary- 
b mis” rankraštis. Saugumiečiai 
paėmė rankraštį, kuriame kriti
kuojama sovietinė santvarka. 
Balandžio pabaigoje, -ryšium su 
Vytauto Skuodžio byla, suimtas 
buvęs Komsomolskaja ' Pravda 
korespondentas Jasmantas, apie 
50 ml amžiaus. Vakarus neseniai 
pasiekė vasario 14 d. KGB areš-

ryšium su anksčiau suimtųjų 
Terlecko, Sasnausko ir Statke- 
vičiaus bylomis. Balandžio 17 d. 
buvo kratos pas Viduklės klebo
ną Alfonsą Svarinską, Kybartų 
kleboną Sigitą Tamkevičių ir du 
kitus Tikinčiųjų Teisių Gynimo 
Komiteto narius. Raseinių rajo
no laikraštis Naujas Rytas ap
kaltino kun. Svarinską “socia
listinio gyvenimo būdo, tarybi
nių žmonių šmeižimu”. (Pernai 
Tiesoje, rugsėjo 5-tą, pasirodžius 
respublikinės prokuratūros “ofi
cialiam įspėjimui’’ kunigams 
Svarinskui ir Tamkevičiui, dautuoto gydytojo Algirdo Statke-

vičiaūs knygos rankraštis “So-, giau negu 2000 Prienų, Simno
fiokratija ir geodoroviniai jos 
pagrindai.” Šis 284 puslapių veika 
laš buvo verčiamas į rusų kal-

ir Kybartų tikinčiųjų viešais pa
reiškimais reikalavo “neteisin
gus skundėjus sudrausti ir liau-

bą ir jo dalis buvo paimta per 
kratą pas rusę studentę Mand- 
tik. Kovo 4 d. Šiauliuose KGB 
tardė Lietuvos Helsinkio grupės 
narę Oną Lukauskaitę-Poškiėnę

tis persekiojus tuodu kunigus). 
* * *

VATIKANO RADIJO LIE
TUVIŠKOS PROGRAMOS

Lietuviškos programos trans-

Prezidentas Carteris ketvirtadienio vakarą pranešė

RUSAI NORI TARTIS 
ATOMO KLAUSIMAIS

MASKVA, Rusija. — Komu- 
j nistų partijos organas Pravda 
Į tvirtina, kad pasitarimas apie 

atomo ginklų vartojimą turi 
būti tuojau padarytas. Pravda 
mano, kad prez, Carterio pa
siūlymas vestj atomo karą tik. 
tai vienoje vietoje negalima. 
Jeigu bus paleista bent viena 
atomo bomba, tai Sovietų val
džia panaudos masinį atomo 
bombų naudojimą ir išnaikins 

] didoką kiekį miestų ir prarno- 
j nes centrų.

Pravdoje parašytą straipsnį

NORI IŠTIRTI LEE H.
OSWALD^LAVONĄ

DALLAS, Teksas- =- Paskli
do gandas, kad Dalias mieste 
buvo nušautas ne Lee Harley 
Oswald, nušovęs , prezidentą J. 
Kennedy, Į^’iĮiiąs .žmogus, o 
marinas Oswald dar;’ galį; būti 
gyvas/ . \ i ; .

Šiam gandųi -pabąigti', nori
ma atkasti. .Oswaldo, kapas' U ill 
kapinėse ir leisti specialistams 
ištirti 'nušautojo taisytus dan
tis, peršovimą, sužalotus vidių 
rius, tėtt’įiei's^.kūl^'ir' kitas 
asmeniui nustatyti padedančias 
žymės.

Mariną vOswald, buvusi/. -nu
šauto prezi d e rrto žud iko žmo
na, dabar ištekėjusi suž Teksas 
ūkininko ,ir5. bėsiyądinąntf Ma
rina Poster,’ Ją leidimą davė. 
Ji žinanti įvairidūsius gandus 
ir su tikusi, leisti lavoną ištirti, 
kad būtų padarytas galas gan
dams. Ji yrd Įsitikinuši, kd bu
vęs jos vyras prezidentą nušo
vęs, ir kad jis vėliau buvęs nu
šautas. Bet ji nieko blogo ne
randanti jeigu lavono išty
rimas padarytų galą šiems ir 
kitiems gandams.

Tiktai Lee Oswaldo brolis 
nenori leisti jo lavono atkasti ir 
tyrinėti. Jis būtų labai nera
mus, jeigu jo brolis ir miręs ne 
būtų paliktas ramybėje. Jis 
reikalauja po $400,000 iš tų, 
kurią .atkastų lavoną. Teismas 
bylą spręs rugp. 27 d.

KALENDOR£LIS

Rugpiūčio 16? Serena, Rokas, 
Alvitą, Vaiselė, Butvydas, Dau
gintas. /

Rugpiūčio 17: Pilipe, Jącintas, 
Sigita, Nomė, Saulenis, Dau
girdas.

Rugpiūčio 18: Elena, Agacitas, 
Alė, Lepūnė, Mantautas.

Saulė teka 5:59, leidžiasi 7:50.

liuojamos kiekvieną vakarą 20 
vai. Lietuvos laiku ----- 41-no,
31-no ir 25-kių metrų bangomis, 
šeštadieniais <Hetuviskos Vati- 

dkaho >radijo laidos skiriamos 
ypač Lietuvos jaunimui. Jos pra 
sideda 15-ka minučių anksčiau, 
t. y. Į9--yaL_45-kios minįįtės ir 
tęsiasėpusę-'valandos. Va&mžįnėą, 
lietuyiškų-programų laidos -kdr-. 
tojamos - sekančios/'dienos • rytą 
5 vai.-45-kios minutes Lietuvos 
laiku, tomis pačiomis bangomis. 
Kiekvieną pirmą mėnesio sek
madienį 11 vai. 20 min. Lietuvos 
laiku, 49-nių, 41-no, 31-no, 25- 
kių, 19-kos ir 16-kos metrų ban
gomis transliuojamos šv. Mišios 
lietuvių kalba. Dabartinis trans 
Racijų laikas Lietuvai nėra la
bai patogus; bet tikimasi, kad šį 
rudenį j is bus pakeistas. (E.)

SOVIETAI PRISISTATĖ 
KARO LAIVŲ

LONDONAS, Anglija.—Sovie
tų vyriausybė visą laiką kal
bėdama apie karo jėgų kontro
lę ir taiką, prisistatė; daugybę 
karo laivų, kurie ne tik Arti
muose Rytuose, bet ir Indijos 
vandenyne turi didoką skai
čių povandeninių karo laivų.

Statistikos duomenys rodo, 
kad šiandien Sovietų' Sąjunga 
turi daugiau karo laivų, negu 
Amerika. Sovietų laivus varo 
atomo energija, jie ginkluoti 
atominėmis raketomis. Visa 
eilė Sovietų nar laivių Bosfo
ro varidenimis išplaukė į Vi
duržemių jūrą ir apsistojo Li
bijos vandenyse.

Sovietų karo laivai’’dvi sa
vaites manevravo Baltijos jū
roje. Jie kontroliuoja visus 
Baltijos vandenis. Sovietai 
naudoja vokiečių kanalą karo 
laivams permesti į Atlantą ir 
Indijos vandenyną. Jeigu kil
tų karas, tai Sovietų kreiseriai 
ir povandeniniai laivai suda
rytų didelį pavojų susisieki
mui vandenynuose.

JAV, Didžioji Britanija ir 
Prancūzija turi pasirūpinti I 
naujais kero laivais, jei nori 
laisvai plaukioti vandenynais

DANCIGE 17 TŪKSTANČIU DARBININ!KETVIRTADIENĮ METĖ DARB^
REIKALAUJA POLICIJOS NUŠAUTIEMS DARBI

NINKAMS PASTATYTI PAMINKLĄ
VARŠUVA, Lenkija. — Pra- lentynowicz, kuri 1970 m 

eitą trečiadienį 17,000 Dancige buvo Dancigo streiko ko 
uosto darbininkų paskelbė to narė. Baigiant riaušes 
streiką. Giereko vyriausybė,’ streiką, vyriausybė buvo
prisilaikydama iki šio meto bu 
vusio papročio, neskelbti žinių 
apie streikus, bet Dancigo dar
bininkų streiko komitetas pa
reikalavę, kad žinios apie jų 
streiką būtų skelbiamos.

kusi nebausti treikuojanči 
visus priimti į darbą, bet 
kokiu būdu A. Walentyno 
į darbą nebuvo priimta, 
riausybė sutinka ją priimi 
gal į darbą.

Demokratų partijos konvencijai New Ycrke, kad jis 
sutinka partijos kandidatu dar vienam terminui. 
Jis pajėgė sujungti rinkiminei kovai visas tarp 

savęs kovojusias demc'kratų grupes.PUOLĖ PALESTINIEČIŲ BAZES
,-^^^ASKELBTI NEŽYMŪS PALESTINIEČIŲ 

r PARTIZANŲ NUOSTOLIAI -

TEL AVIVAS (AP) — Penk- nukentėjo nė vienas Izraelio ka- 
tadienio naktį Izraelio kariuome
nės’specialūs daliniai puolė nu
matytus taikinius pietų Libano 
pajūrio srityje. Anksti rytą ge
neralinio štabo viršininkas gen. 
Raphael Eytan pareiškė, kad 
akcija buvo nukreipta prieš par
tizanų judėjimą pajūrio vieške
liu tikslu sutrukdyti jų Įsiverži
mus į Izraelio teritoriją teroris
tiniais tikslais.

Kariuomenės vodovybės pra
nešime minima, kad mažiausiai 
trys partizanai nušauti ir sus
progdintas ju automobilis. Ne-

LIUDUI KAIRIUI TEKS 
AIŠKINTIS TEISME

CHICAGO, Ill. — Trečiadie
nio Chicago Tribune rašė, kad 
Liudas Kairys yra pakviestas 
į prokuratūrą pasiaiškinti dėl 
jo' pilietybės. Ketvirtadienį tą 
pačią žinią pakartojo Chicago 
Sun-Tim ss.

Praeitais metais Liudą Kai
ri kaltino Chicagos laikraščiai, 
neva jis ėjęs sargybas Lenkijo
je pastatytose koncentracijos 
stovyklose. Tada paaiškėjo, 
kad jis buvo kaltinamas pagal 
Sovietų kaltinamąją medžia
gą. Klastotus dokumentus ka
ro nusikaltėlių sudarė Sovietų 
žvalyyba ir pakišo karo nusi
kaltėliu ieškančiam Wiesentha- 
liui. Tada nustatė, kad kalti
namoji medžiaga buvo klas
tota ir visas reikalas nurimo.

Dabar tvirtinama, kad Liu
das Kairys, prašydamas Ame
rikos pilietybės, nedavęs tiks
lių duomenų. Jeigu tai būtų 
buvusi teisybė, tai prokuratū
ra nori atimti -ii jo pilietybę.

Kairys turės eiti į prokuratū
rą ir paaiškinti, kodėl jam pi-

riuomenės dalinio karys.
Palestiniečių partizanų vado

vybė Libane pranešė, kad Izrae
lio dalinį rėmė karo laivai, at
plaukę prie Jesser Avali apie 20 
mylių į pietus nuo Beiruto ir 
truputį į šiaurę nuo Sidono- Jes
ser Avali apylinkėje yra pales
tiniečių partizanų apmokymo 
stovykla. Ten partizanai pasto
jo kelią izraelitams, kurie po 
trumpų kautynių pasitraukė. 
Pranešime sakoma, kad tose kau 
tynėse abi pusės turėjo nuosto
lių, bet jų repaskelbe.

Beveik tuo pat laiku dvi kai
riųjų grupės kovėsi tarpusavyje 
Beiruto miesto mohametonų ap
gyventoje apylinkėje. Kautynė
se naudojo kulkosvaidžius, mi- 
nosvaidžius r ardomuosius gink 
lūs. Padegti 3 namai, žuvusių 
bei sužeistų skaičius nėra žino
mas. Kautyr.es sustabdė Sirijos 
šarvuočių dalinys, atsiųstas pa
laikyti taiką.

pasirašė Juri Žukov, patyręs 
. Sovietų užsienio ministerijos 
ir vyriausybės patikimas žurna
listas- Jo straipsnius dažnai pas- 

i kaito įtakingi aųkščiausiąs val
džios žmonės.

PRAŠO SUNL4ŽINTI RUSŲ 
ŠNIPŲ SKAIČIŲ

TEHERANAS, Iranas. —Ira
no užisenio reikalų ministeris 
Sadeg Gotbzade parašė laišką 
Sovietų valdžios užsienio rei
kalų ministeriui Andrey Gro- 
įnykai, prašydamas sumažinti 
Sovietų ambbasados narių 
skaičių Irane.

Irano vyriausybės nariai pri 
ėjo įsitikinimo, kad Sovietų 
ambasados nariai renka žiniąs 
apie vyriausybės ir gjveniojų 
planus ir teikia juos Irano 
priešams. Iraniečiai yra įsitiki
nę, kad Sovietų satelitai, per 
skrendantieji Irano padangę, 
teikia žinias kurdams ir Irako 
karo vadovybei apie Irano ka
riuomenės judėjimą Kurdistane.

Gerai informuoti asmenys 
yra įsitikinę, kad ministeris 
Gotbzadė neteks savo darbo, 
kai ateinančia savaite nau
jas premjeras Alj Rajai suda
rys naują kabinetą ir pristatys 
jį parlamentui. Ministeris Got
bzadė jau išvijo iš Irano vieną 
sovietų šnipą iš Teherano ir 
uždarė Irano konsulatą Lenin
grade.

Oras šiltas, list . . v ' <_ ir jūromis. lietybės negali atimti.

BILLY CARTER PANEIGS 
SENATORIŲ KALTINIMUS

WASHINGTON (AP) — Se
nato tyrinėjimo komitetas klau
sinėjo Billy Carterį apie jo san
tykius su Libijos valdžia ir apie 
teiktus jai patarnavimus. Jis 
bus klausinėjamas sekančią sa
vaitę. Po apklausinėjimo kores
pondentams pareiškė, kad jis ne
sijaučia nieko blogo padaręs. 
Jei senatoriai būtų jo pažiūrų, 
tai to tyrinėjimo visai nebūtų. 
Užsienio valstybės agentu jis už
siregistravo Teisingumo depart- 
mentui įtakojant.

Sen. Robert J. Dole (R-Kan.) 
pareiškė, kad gal būt tyrinėji
mas bus praplėstas įjungiant ki
tus prezidento Carterio šeimos 
narius — sūnų Jeff ir seserį Ruth
Carter-Stapieton.

ŽEMĖ BUVO PILNA 
MIKROBŲ

LOS ANGELES, Cal. Moks- 
lininkai, tyrinėjantieji senus ak
menis, išaiškino, kad prieš du ar 
aris bilijonus metų visa žemė 
buvo pilna įvairiausių mikrobų. 
Dabar mokslininkai surado prie
mones tuos s u a k menėj tįsi u s 
mikrobus atskirti.

Mokslininkai taip pat nustatė, 
kad tie mikrobai žemėje labai 
seniai atsirado. Žemė susidariusi 
iš didelio dujų debesio, plaukio
jančio erdvėje. Tie debesys trau
kėsi ir susidarė didelis kamuo
lys, besisukąs aplink saulę. Pra
ėjus bilijonui metų nuo to ka
muolio sukietėjimo, žemėje atsi
rado mikrobai. Tiems mikro
bams baigus savo gyvenimą ir 
sukietėjus, šiandien ir suakme- 
nėjus, užsilikd jų likučiai, kurie 
dabar mokslininkams duoda ga
limybę nustatyti, kada tie mikro
bai žemėje atsirado ir kaip ilgai 
jie gyveno.

šių žinių nustatymas valstybei 
kainavo $300,000, kurie buvo 
duoti Aeronautikos ir Erdvės ty
rinėjimo administracijai.

Penktadienio rytą Lenkijos 
vyriausybė pirmą kartą pa
skelbė žinias apie Dancigo uo
sto dirbtuvių darbininkų strei
ką ir padarė trumpą pareiški
mą apie streiką, prasidėjusį 
rugpiūčio 1 dieną.

Pasirodo, kad streikai eina 
įvairiuose L e n kijos miestuo
se. Vienas streikas pasibaigė, 
kai vyriausybė nutarė .pakelti 
darbininkų atlyginimą ir kon
troliuoti maisto kainas.

Pats didžiausias streikas vjic 
r sta ^Dancigo laivų stątybo 
dirbtuvėse ir apylinkėje esan
čiose pagelbinėse dirbtuvėse. 
Streikuojantieji darbininkai tu 
f i sudarę .streiko komitetą, ku 
ris yra įteikęs vyriausybei dau
gybę reiEąlaviinų.

Dancigo darbininkai reika 
lauja, kad jiems būtų pakelto? 
algos,lengvesnis priėjimas prie 
maisto, pigesnės maisto kainos 
geersnės darbo sąlygos ir vyk 
dymas ankstesnių sutarčių pa
sižadėjimų.

Bet pats svarbiausia ir val
džiai sunkiausia pačius dar
bininkų pasirinktos darbiniu 
kų unijos. Dabartiniu metu 
Dancigo dirbtuvėse yra dvejos 
unijos^Vienas išsirenka ir kor 
traliuoja patys darbininkai, iš 
rinkdami savo unijos pareigū
nus. Antrąją uniją uosto dirb 
tuvių darbininkams neri pri
mesti komunistai. Jie bando dar
bininkų vardu daryti sprendi
mus, rinkti pinigus ir įsakyti 
darbininkams, ką jie privalo 
darvti ir ko nedarvti. Dancigo 
darbininkai atmetė komunistų 
bandomas primesti unijas. Jie 
turi savo unijas, kurios renka 
vadovybę, aptaria visus kilu
sius klausimus ir skelbia spren
dimus. Laisvos, demokratinės, 
pačių darbininkų renkamos uni
jos nenori nieko bendro turėti 
su komunistų primetamomis uni
jomis. Saikuojantieji reikalau
ja, kad darbininkų unijos būtų 
pripažintos teisėtomis.

šitas streikuojančių darbi
ninkų reikalavimas buvo pats 
skaudžiausias, nes jis yra pir
mas, reikalaujantis laisvų, bet 
ne valdžios kontn liuojanių 
unijų.

Giereko vyriausybė, nieko 
nepasakiusi dėl didesnių algų, 
laisvų ir nuo valdžios priklau
somų unijų, pranešė streikuo
jantiems darbininkams, kad 
jie sutiko patenkinti du reika
lavimus, būtent:

1. Vyriausybė sutinka grą
žinti Į savo darbą Anną Wa-

2. Vyriausybė sutinka p 
lyti paminklą 1970 metais 
šių metu policijos užmušt 
darbininkams paminklą, 
metinė vj’riausybė Vladi 
Gomulko.s vadovaujama, 
siuntė ginkluotą policiją 
kui baigti. Dancige ir aj: 
kėse ėjo kruvini susirėm 
Darbininkai sudegino k 
nistų partijos centrą, o po 
nušovė virš 20 streikuojž 
darbininkų. Komunistų j 
jos vadovybė tada įpare 
K Giereką vadovauti k 
ništų partijai, o ši Irk 
vo 1970 metais kilusį -$tr 
Dabar Gierekas pranešė 
ko komitetui, kad vyriai 
leis Dancige ir jo apylii 
streiko metu žuvusieins d 
ninkams paminklą pastaty

Streikuojantieji: darįin 
reikalauja, kad vyriausyb 
s tų legaliai veiktr Baltijos ’ 
klausomai darbinfrikų u 
Ji veikė iki šio meto nė 
liai, bet jie reikalUiija; ks 
streiko jai būtų leista 1 
legaliai. Tuo paeiti-metu- 
kilojamieji pataria * ya! 
nesiųsti agentų unijos, of 
zuoti, nes streikuojantieji 
varys laukan.
Gierekas neskelbė žinią 

streiką, nes nenorėjo, kad 
kai patys labiau plėstųsi. 
bar streikuoja ne tik Da 
darbininkai, bet streikucj: 
lių didesnių Lodziaus di 
viu darbininkai, streil 
Varšuvos busų darbiniai 
visa eilė Dancigo srities 
bininku.

Dancigo streikas kelia 
rūpinimą Maskvai, kad ] 
šus streikai nekiltų ir Sc 
Sąjungoje.

Viceprezidentas W. Motu 
pasakė turiningiausią R* 
susirinkusiems demokn 

konvencijos delegatam 
ir svečiams.

Kautyr.es
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Gte... ir ją praeitį prisimenant

DARBO RŪMŲ TEATRE SUVAIDINTA
PREMJERA “GERA PAMOKA”

Ola patiekiame Rašytojoj įeiname į vaidinimų 
pulgio reportažą, išspausdintą 
“Lietuvos Aide’’ 1940. V. 23 d.

“ Tokiomis karščio dienomis 
Kaunas nemėgsta sėdėti pas- 
togje. Poilsis iš pagrindų pa
sikeitė: i laukus, ant želiu 
pievos kilimų aptiestos safes.

Tokių minčių pilnį ketvirta
dienio vakare rinkosi žiūrovai 
į Darbo Rūmų teatrų pasi
džiaugti nauja premjera, 
Svend Rindanx) 4 veik, pjese 
‘‘Gėrė’ Pamoka'’.

Nors ir iš varariškp oro ne
labai traukia j ankštus kambą 
rius,-bet naujuose Darbo Ra
muose, jų erdviose salėse, ko
ridoriuose; šauniuose laiptuose 
ir priemonėse žmogus jautiesi 
nesuvaržytas sienų. Tiek daug 
erdvės!

kur surikiuota virš 400 kėdžių, 
o sienose šviečia stilingi elek
tros šaltiniai. Šį jaukumą dar 
labiau padidina patys žiūro
vai, jų nesivaržymas. Aiškiai 
matyti, jog darbo publika jau 
čiasi savo r ū in u o s e. Pa
prastumas, n uosi r-i urnas, gy
vas reagavimas į scenoje ta
riamus rodžius, iAvržomas juo 
kas iš linksmų dalykų, pasi
piktinimas nevalyvais daly-

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

AR MOTERYS GALI BŪTI 
PRIIMAMOS KAIP KALVIAI?

■ . - ' - j L. *•

KL. Aš esu 56 nu nioterfs ir 
įstojau i specialią . mokyklą, 
vad. /‘locksmith and alanu”

O scenoje rod'i žvėrišką vy
rą Viktorą Frandseną, netur
tingą laivininkystės bendrovės 
tarnautoją, kuris, rodos, tam 
tik ir gyvena, kad šokdintų 
savo žmoną, vaikus ir gimines, 
O žmonės -tikras šeimyninio 
pasiaukojimo paveikslas. Ty
lia iišklauso koliojimąsi, nuo 
savo burnos atitraukia pasku- 
:inį duonos kąsnį, idant dau
giau atliktų: vyrut . Bet šitaip 
gyventi, blogiau, negu pačios 
blogiausios rūšies pragare. Se
na panelė Madsėnaitė, pikčiui- 
nos giminės, taip pat žodžiu ir 
veiksniu nenusileidžia Frand- 
senųį. Išveža stumdomąją
Frandsęnienę į kaiiiią, o pats 
atsikrausto “gydyti” Viktoro 

rankas.Ar aš gafiu turėti vilties. gauti 0 šįšį pateko į. geras 
kalvio darbu kai bąiguri šios, sri
ties mokvkla? M.J., Milwaukee 

* T. 'A ‘ ‘

ATS. Darbo- Departamento 
projektavimo skyrius sako kad 
“locksmiths’* darpų samdynio 
?skaičiu*s padidės kelių metu 
laikotarpyje, nes- pastebėtas vis 
didesns jų pareikalavimas. 
Ypatingoj tų dą bų padi'dčs, 
kurie s įsi j e -su-..patarnavimo Į 
elektroniška apsaugos siste- r 
ma. Jūs turėtumėte kreiptis į r 
savo mokyklos vądinanvj “pin 
cement” ofisą, kurie jums, pa
aiškins kuriose viCl se jvs ga
lėsite tokį darbą gauti. L
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Per vieni menesį ks 
t iš siaubiojo žv rle
Frandbciiu padaro nujunkiau 
si avinėlį. Tada sugrįžta Uap- 
čiomis išvežtoji Frandsenienė, 
ir viskas laimingai baigiasi.

Veikalėlis prikaišiotas są
mojingų pašnekėsiu, linksmų 
padėčių, žiūrimas be didelio 
nervų įtempimo ir pastangų, 
lengvai suprantamas, keliąs 
žiūrovuose pasipiktinimą lo
kiu šeimos tėvu, kuris ne tėvas, 
bet smaugikas. Kaip ir dažnai 
gyvenime, vyras reikiamai ne
įvertina savo žmonos triūso ir 
pliūšaties. Jam atrodo, jog tik 
jis vienas dirba.Tuo tarpu, kai 
žmona nusivaro nuo kojų, iš- 
sipleišina rankas, skalbdama 
pe tik saviems, bet ir sveti
miems baltinius, išsiplikina 
akis, bestovėdama prie kros
nies. Ir atpildo iš savo vyro te
girdi pravardžiavimus, veble
nimus.

I

*iž' "'ii

I
I

“Gera Pamoka’’ vaidino pa
h’s Darbo Rūmų aktoriai, ku
riuos ilgoką laiką, rengė reži
sierius Miltinis ir K. ■ Jurašiū- g Stankūnienė 
nas. Pastarasis ir ‘Gerą Pamo
ką., surežisavo. Dekoracijas 
piešė arba, geriau sakant, su-Į v- . • . V- ■<-. Idėstė jaunesnysis Dobužms- 
kis. Jau iš to matyti, kad teat
riniam darbui rengiamasi rim
tai, . Darbo Rūmai, reikia ma- 
nyti, teatrui neduos baigti <iie 
uų, kaip tatai įvyko visai ei 
lei privatinės iniciatyvos tea 
trų. , - - , - - - - _ -

Vaidino šioje premjeros: A. išgeriama3 stiklinės "baltos ’.kavos (150 ml.),be cukraus, 
Miglinienė, v. 3 stiklines erškėtuogių nuoviro. Vietoje raugintų kopū- 

St. stų galima valgyti šviežius agurkus.

NUTUKIMO GYDYMAS DIETA
t ■ - , * •-

4 (Tęsinys)
MĖSOS IR ŽUVIES DIENOS

i

Per penkis kartus suvalgoma 270—300 gramų vir- 
tos neriebios žuvies ar mėsos su 300 gramų kopūstų ir 

, 400 gramų šviežios varškės, 20 gramų grietinės. Vaškę 
; galima pakeisti varškės apkepu ar varškėčiais. Be to,

Ar Jūs žinote, kada darotės senesnis?
Vienas iš senstelėjimo ženk

lų, tai nuolatinis žaidimas 
šachmatais ar kai jūs vaikščicf- 

jjate gatve galva iškėlęs aukš- 
Varškčs dienos. Suvalgoma • 500—600 gramų bandant naudotu savo “bi- 

; liesos varškės ir išgeriama 2 puodelius arbatos (geriau-hocus” akinius.
šia žaliosios) ar kavos. Varškę galima pakeisti varškė-į štai kiti senėjimo ženklai:

1) Kai sėdite supamoje kė- 
į

2) Jūs užgęsinate elektros

Rudokas,
Runiinavičiūtė, \\ Blėdis, !
Laužikas, M. Paulikonienė, V J
Fokijevaitė ii’ Br. Stasikonytė.

Bendras vaidinimo įspūdis
tas, kad pačioje pradžioj Dar-į'v- * 4 w

, I eiais, pagamintais is tokio pat kiekio varškės, pridėjus, IVtHAUj AK? W4XAV CA U A11V4XXV T UA kXLkVUj XML L4O 1J l\dl OLUllV O Ll d ill V J V- IW—

.(Nukelta į trečią puslapį) • įrUputi. sviesto,50"gramų miltų, 50 gramų grietinės,pu- dėje, ir jos negalite pajudinti;’
jSę kiaušinio.< - 2) Jūs užgęsinate
j Taip paruoštus 10 varškėčių suvalgoma per 5 kar-|svies; dėl ekonomijos sumeti- 
tus, užgeriant ž stiklinėmis juodos nestiprios kavos, 1— 
2 ’stiklinėmis' erškėtuogių nuovirų.

•i Žuvies — kiaušiniu — mėsos — daržo-
*1 v 1 C-' ------

, vių . keitiĮno dienos (Antuano dieta). 6 dienas Į nuliams pasirodyti;
4) Jūsų nugara išsikiša dau

giau, negu jūs pageidaujate;
1) Jūsų kojų keliai susirie^ 

čia,’ 
didėja

T

'per savaitę laikomasi. tam tikros dietos, o 7-tą valgoma, 
i. kas . patinka. L £ r ■

Pirmą savaitės dieną valgomos daržovės ir geria
ma arbata arba kava su vienu gabalėliu cukraus..

Antrą dieną valgoma liesa mėsa be padažo, su sa
lotomis, sultinys, ’ vaisiai ir kt.

Trečią dieną — 5 kiaušiniai, daržovių sriuba, vai
siai, truputį, sviesto, duonos.

Penktą dieną — valgoma žuvis su daržovėmis, 
- vaisiais. - ' • . - ' - -
I - Šeštoji diena — vaisių diena (išskyrus vynuoges, 

bananus). ?
Trečią, dieną galima pakeisti kita diena. Visomis 

dienomis geriama arbata arba kava, su vienu gabalėliu 
cukraus.

Septinta diena — laisva Galima valgyti kas patin 
ka, tik nepersivalgyti, vengiant riebalų, padažų, di
delio kiekio skysčių. Šios dietos galima laikytis ilgą lai
ką Jos autorusiper % metų numetė dvidešimt kilogra
mų svorio.

Su b k al or i nė (M. Pevznerio) agurkų diena. 
Per 5 kartus suvalgoma 20 vidutinio dydžio šviežių 
agurkų (apie.2 kg.) skonio pataisymui, užberiant 3—4 
gramų druskos!

Atsigeriama 1—2 stiklines erškėtuogių nuoviro ir 
2 stiklines nestiprios baltos kavos, be cukraus. Kalor'n 
gumas apie 140—150 kalorijų.

»! Kini ečfų diet a. Viskas be druskos. Arbata be 
cukraus. 8 vai.— kava, 10 vai. — 1 kietai virtas kiaušinis, 
12 vai. — 100—150 gramų varškės, 14 vai. — 150 — 200 
gramų virtos mėsos (žalios 300—400 gramų) su šveižiais 
kopūstais arba agurku, pamidorų, 17 vai. — 200 gramų 
obuolių, 19 vai. — 20 gramų agelsinų arba uobolių, 21 vai. 
— 200 gramų kęfiro.

H o 1 y w op d o dietos yra gana įvairios ir pagal 
kaloringumą, ir pagal trukmę. Dažniausiai paros kalo
ringumas 400—600 kai. Šios dienos reikalauja didelio už
sispyrimo ir didelės ištvermės, nes dažnai jaučiamas al
kis. Gana radikali priemonė yra 16 dienų užtrunkąs sub- 
ka*oringos mitybos kursas, pravedamas 2 kartu per me
tus, '■

Pusryčiai vienodi — 2 apelsinai (juos galima pakeisti 
obuoliais), 1 stiklinė kavos ar arbatos. į

1 . Pirm o š dlens kaloringumas — 400 kai. Pietūs — 2 
l apelsinai, 1 kiaušinis, salotos, pusė agurko, kavos ar ka

kavos. Vakarienė —2 kiaušiniai, gaivinęs salotos, 1 pa
midoras, kavai ■--■■■-
J An ros dienos kaloringumas— 600 kai. Pietūs 
keptas mėsos arba žuvies piausnys, salotos, 1 pamidoras,

tinkle
M ei k a, pakliuvusi į tinklą, ėmė staugti; _ ; ; 
Iš tolo galima iš mirties juokauti.

k tas reikalas, iei ją reik arti matyti.
Meška nežino ką daryti.
Ji pultų priešą ir kovotų 
Ir jį bematant sudorotų, 
Bet tinklas ją stipriai laiko, 
Ir priešas šautuvą į ją jau taiko, 
0 šunys, kaip pasiutę, ima loti, 
Tad nėra prasmės kovoti.
Meška, norėdama ištrūkti iš bėdos, 
Šitaip žmogui tarė: “Niekados 
Aš tau nieko blogo nedariau 
Ir net baimės neįvariau. ■
Už ką tu nori mane nudobti?.
Ar kailį nuėmęs tikies pralobti? 
0 gal tiki piktiems šmeižtams, 
Kad meškos gresia tavo namams, 
Kad jos visus gyvulius užpuola, 
Kurių daug ganyklose prapuola? 
Mes visai kitokios, galiu ^prisiekti 
Ir visų kaimynų liudymus patiekti, 
Kad iš visų žvėrių,
Aš viena tik neliepiu mirusių žmonių’V ’ 
—“Tas tiesa”,žmogus jai atsakė,su ja sutikdamas^ 
“Aš vertinu tokią pagarbą lavonams, 
Tačiau,'kur buvo tau proga, .
Iš tavo nagų gyvas neištrūko niekada. . . . 
Tai geriau lavonus tu naikink, 
0 gyvų neužkabink”

V. Petraitis

5) Jūs sukandate steiką dan. 
timis ir jų negalite -iš steiko 
lengvai ištraukti;

6) Jūs visą laiką apgaileS- 
ta’ujat, kai bet kam priešta
ra u j at;

7) Jų>. tw4^;peY daug laisvų
patalpų Baniuose”- ir neturite 

’vietos “ reikalingiems vaistbttis 
pasidėti; ; ''';-

8) Jūs žinote visus atšai^2
mus, bet niekas jūsų nepa
klausia.- • ; J -linkių;

2) Jūs vykdote sportinius i 
j pratimus r.e dėl savęs, bet bi- Sportininkai - ' '

' f'' g r, * 1 , ■ ’ ‘ '/ *•* ■'; ‘ £1 7

Qlga ir Jini Nlįkelįpuiąi ;yrą 
golfo ęųtuziastąi. (^adŠTęts”), 

' r ; - • ' • ’ ' S., žr V ■ - . . JT*

nuolat žaidžia golfą'. ;Tanoupa7 
Fla., apyl. žinią paskelbė pra- 

bet jūsų pilvo diržas pa- eitą savaitę “Pittsburgh Gasef_< 
te” reporteris Joe Brbwn^/&Į.

— N

2 apelsinai, arbata arba kava. Vakarienė•— 1 kiaušinis/ 
1 riekelė skrebučių arba džiūvėsėlio, 1 apelsinas, salotos, 
arbata. ' - ' . ' ; : ,

Trečios dienos kaloringumas — 650 kai. Pietus
— 1 liesos mėsos kotletas be padažo, 1 kiaušinis, salotos,'
ridikėliai, 40 gramų kaštonų arba riešutų, arbata arba 
kava. Vakarienė — 2 apelsinai, 1 kiaušinis, salotos, pu
sė agurko, arbata arba kava. - ■ J- -

K et v i r t o s dienos kaloringumas 600 kai. Pie
tūs — keptos mėsos arba žuvies piausnys, 2 apelsinąiy 
sėjamos pipiržolės salotos, arbata arba kava. Vakarie
nė — 2 apelsinai, 1 pamidoras, 1 riekė skrebučio arba 
džiūvėsėlio varškė, arbata arba kava. v. ;

Penktos dienos kaloringumas — 500 kai, ! Pie- 
;ūs—1 liesos avienos kotletas be padažo, salotos, 1 apel
sinas, arbata. Vakarienė — 1 apelsinas, 1 pamidoras, 2 
kiaušiniai, salotos, arbata. /: ' 7 .

šeštos dienos kaloringumas — 350 ,kal. Pietūs
— neplakta 2 kiaušinių kiaušinienė, 1 riekutė skrebu
čio, 1 apelsinas, arbata. Vakarienė — 1 apelsinas 
arbata. ’

Septintos dienos kaloringumas — 600 kai. Pie
tūs 2 apelsinai, 2 kiaušiniai, 1 pomidoras, 40 gramų 
migdolų arba riešutų, kava. Vakarienė — 1 kotletas, 1 
pomidoras, 6 skritulėliai agurko, salotos, i(L apelsinai 
arbata.

Aštuntos dienos kaloringumas — 800 kai. Pie
tūs 1 kotletas, salotos, 3 apelsinai, 1 citrina, kavą Va
karienė — 2 kiaušiniai, špinatai arba salotos, 4 špara- 
go kotai, 2 apelsinai, 1 riekelė skrandžio, arbata.

Devintos dienos kaloringumas — 300 kai. Pie
tūs — 1 kiaušinis, 1 pomidoras, 2 apelsinai, arbata. Va
karienė — lėkštė nesaldžių vaisių arba salotų, 2 apelsi
nai, arbata. : ‘ . -

D e š i mt o s kaloringumas — 450 kai. Pietūs — 1 
kiaušinis, salotos, pomidoras, 2 'apelsinai. Vakarienė
— 2 kiaušiniai. Z - :

Vie n u oi i k t os dieros kaloringumas— 650 kai. 
Pietūs — keptas žuvies arba mėsos piausnys, salierą, 
pomidras, 40 gramų migdolų. Vakarienė — 2 diekelės 
skrebučių ir 2 apelsinai.

(Ištrauka iŠ Kauno Medicinos Instituto leidinio “Nutukimas”)

Naujienos, Chicago, HL, Sat.-Monday, August 16-18,'1680 ■»
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RAMUSIS EŽERĖLIS

V. RATAS 
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(Iš kelionių po Tirolį 1945 metais)

mus i papildžius tokį nusikalti-

Šveicarijos 
sugrįžti į

3

Buvau nuvestas į didelį pasta
tą, už kelių kvartalų nuo sto
ties, ir patalpintas į kambarį, 
kuriame jau sėdėjo du vyrai; 
kaip vėliau paaiškėjo, jie irgi be 
tinkąnąo leidimo buvo atvažiavę 
į Konstancą. Už mūsų patalpos 
durų stovėjo sargybinis.

Taigi, ihes buvome areštuoti-

Rytojaus dieną, iš pat ryto, 
nfūs ?nuvedė'į biurgermeisterio 
kabinetą pasiaiškinti. Pagyve
nęs porsas, didelis parei-gūnas, su 
mumis ilgai' nesiterliojo. Kiek- 
vlęnam į pasą buvo įspaustas

jau Landecko stotyje. Pats vie
nas ir be ypatingų nutikimi}. Vie 
ną iš tų dienų, pačią paskutinę, 
vaikščiojau kažkokiame neaiškia 
me dvasios pakilime. Toks mig- ’ 
lotas nujautimas sakyte sakė, 
kad ateina ilgai laukta perinai- j 
na. Galvoje pradėjo rusenti nau- > 
jas planas — mintis, kuri gale-. 
jo padaryti perversmą mano mo 
notoniškame gyvenime. O tai1 
buvo: surasti apylinkėje ūkinin ; 
ką, kuriam reikalinga darbo jė-Į 
ga. Pas ?mus karo metu gikoks 
darbininkų trūkumas buvo jau
čiamas. Ūkininkai grobstyte 
grobstė karo belaisvius, vėliau 
pabėgėlius iš Ukrainos ir kitų1 
Rusijos vietovių, kuriuos vokie- j 
šiai buvo atgabenę į Lietuvą.

O čia?
Bandžiau prisiminti, kokiomis . 

ūkio šakomis verčiasi tiroliečiai.! 
Mokykloje įgytos žinios buvo j 
išgaravusios; keista, kaip žmo-; . 
gus pasigendi tokių žinių, ku- ] 
rios mokykloje būdavo taip skauĮ 
dinančiai nuobodžios. !

Tai turistų kraštas — švyste-

‘‘Bandė peržengti 
rūbežių. Uždrausta 
Konstancos miėstą”;

Toliau;, sekė data 
ųlei$terio parašas.

’ Mums buvo įsakyta pirmuo j u 
traukiniu išvykti iš miesto..

Triip bąigėęi mano pasįsvečia- 
■.Viįaąą/Kbristancėje. Aš pnsimi- 
pjajyTąnApcką, ir malonus jaus- Įėjo mintis, bet ji. man nieko'los, aišku, šiokia tokia gyvuli- 
•mąs ąpėmė manė- Ten laukė pa- gero nežadėjo- Aišku. Bet tai ( ninkystė galėjo būti išbujojusi, 
.togi.-stptis, su'jaukiai; apšildytu buvo senai, prieš karą, kai nei TT ’ ' \
laukiamuoju ir šalto vandens anglai, nei amerikiečiai nekaria- žmonių, bet rezultatai ne kokie, 
kranui trobesio-gale; ten buvo 
įfr gasthauzas, kur daržovių miš- 

. riairiė nebuvo normuojama; o pa 
davėja, atnešusi tą patiekalą,! kio plauko turistų - 

diuąišypsodavo,; toje geležinke
lio", stotyje., ni.ekas nesiteiravo, 
kokius, dokumentus nešiojas ki- 
š^ąė-ję tįr kodėVištisą. šešliolika 
diėij^/tep. slampinėjau. Tą mi- 
Biiief-aš. neturėjau jokių kitų 4 f ; .-f. - e
troškimų, tik kuo, greičiausiai 
’gf^įilat^Į.Tr tas grįžimas man 
Žadėjo tokią palaimintą ramybę 
ir/pasiteųkinimą;. lyg aš būčiau 
T,ęfi'^siš'giįžtį j nąmųs, kur ma
nė Įriukė pasnigę artimieji., 
yKfek. įkartais nedaug tereikia

Kad', jį gerai riūteiktųi 
tris, jdienas praslampinė-

buvo senai, prieš karą, kai nei Užkalbinau tąja tema keletą

. vo ir. turėjo laiko ir pinigų va-] Užkalbintasis kareivis buvo ki- 
žinėtt Dabar turizmas sustab- ’ lęs iš Linco, jo tėvas delikatesų 
dytas.Tirolis buvo pilnas kito- Į krautuvės savininkas. Jis pats

— tokių kaip j Tiroliu niekad nesidomėjęs. Barz 
aš pats, pabėgėlių nuo fronto, ]■ dotas žmogelis buvo iš labai to- 
nuo bombų; žmonių iš sudaužy-; Ii, net nenorėjo pasisakyti iš 
tų b a d a u j ančių didmiesčių.] kur. Moteriškė negalėjo tąja te- 
Taip, pelną duodąs turizmas bu-! ma visiškai kalbėti; ji tik dūsa
vo sustabdytas visam karo me- ] vo ir klausė mano nuomonės, 
tui. Jis vėl sužydės po karo; su-j ar pasiseks jos sūnui grįžti gy- 
žydės iš lėto, palaipsniui, kaip - vam iš fronto^ Jis vos prieš po- 
sužydi sodai pavasarį. Į ra mėnesių buvęs pašauktas. Ka-

Koks pragyvenimo šaltinis bu- j ras baigiasi, ji tai jaučianti, visi 
vo likęs tiroliečiui šiuo sunkiu ■ “a’P kalba; bet ar išliks gyvas 
karo metu? Invalido kareivėlio 
tėvas turėjo ožkų ūkį ir sodus. 
Gal dar buvo pienininkystės ir, 
bendrai, gyvulių ūkiai? Kalnuo
se turėjo būti neblogos ganyk-

kaip ir. visi kiti. Nusistačiau-ko
voti už suolo kamputį iš pasku
tiniųjų, įsitikinęs, jog mažą jo 
dalelė ir man priklausė. Tą ko
va nedavė man giliai užmigti, 
ir tai išėjo man į’naudą: mačiau 
visą judėjimą laukiamajame ir 
pastebėjau vyrą, kurią turėjo 
būti ne kas kitas kaip ūkinin
kas.
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DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
Igf//.ČIĄMOS TREČDALĮ METŲ!
^ifc^gi 'liėtuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

>a?nięmską dėmesį gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
_> V, . - I ____ • -- A . • ‘ - - - - 7

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIU. : ..........
L Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati 
nimo vajaus talką! Jneiti

į'./ Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
Reikalais prašoma pasina'udotl žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739&;hALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608
N-;-" - ■ - t ■;'1-
r—- - , — - —-

• Iš ‘anksto bė raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _ __dol.
Pavardė ir vardas ________________ :___________________________
Adresas ________ '________________________________ __

•. Užsakau Naujienas kaip dovaną sava 
yra nauju skaitytojas. 'Priede ■ dol/-’-’
Pavardė ir vardu _____________ ______________
Adresas ____ __________ _ ____________________

L, 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 fuaipažinimul nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardai________________________ _________________ __
Adraaaa - - ■ -

**»"■ —»■

VINCAS STĄUęĄITIS

SEKMINIŲ KONFERENCIJA
Įspūdžieu ir komentarai iš XIV-sios Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjungos konferencijos

(Tęsinys) tančiu pasiaukojimu lietuviška- ‘
Čikagos skyriaus pranešimą i Jam reikalui ir KD atstovavimui, 

padarė jo pirm. J, Jckubka pa-1 Perduotos Juozo Kukanauzos 
brėždamas skyriaus augimą. Ta- m>ntys apie Venecuelos valdan- 
rė, jog skyrius per pastaruosius e*os partijos COPĘI veiklą ir 
pietus paaugo dešimčia narių. Į nusistatymą Lietuvos laisvini- 
Mano, kad šiais metais prieaug- ! klausimais; svarstyta dr. Jo
bą ‘bus dar didesnis.. | no Norkaičio mintys Vakarų Vo

Clevelando skyriaus vardu kietijos pažiūrų į Komunizmą 
kalbėjo Algirdas Kasulaitis. Jis) klausimais. Vokiečiai, atrodoį 
visų pirmiausiai perskaitė sky- vengia konfrontacijos, kad ne- 
riaus pirm. Antano Gąrkos pa
ruoštą kruopštų pranešimą ir

Vokiečiai, atrodo^

apsunkintų . Berlyno problemos 
ar pakenktų Rytų Vokietijos vo- 

savožodžiu painformavo apie sky- k.ečiams santykiauti su 
riaus veiklą apskritai. Clevelan- tautiečiais Vakarų Vokietijoje, 
diškiai nors skaičiumi ir negau- kitos pusės nelaukt ina, kad 
sūs, bet gyvi visuomeniniame vokiečiai artimoje ateityje kel$
diškiai nors skaičiumi ir negau- Iš kitos pusės rielauktina, kad

gyvenime. Jie aktyviai veikia vi-, 
soje eilėje visuomeninių orga
nizacijų ir joms vadovauja. Pa

Lietuvos pavergimo nepripaži
nimo politiką. CDU'CŠU turi 
nemaža sunkumų. KD vadas ir

laikomas tamprus tarpusavis ry- { kandidatas į kanclerius Strauss 
nėra perdaug, populiarus.

(Bus daugiau)
šys, gyvas socialinis bendravi
mas ir tinkamai atstovaujama 
krikščioniškoji demokratija vi
sur ten, kur reikalinga.

, Kurr. Antanas Petrauskas kal
bėjo apie Waterburio vienmin
čių veiklą, kuri esanti - netiek 

žemės ] išbujojusi ; kįek -/ anksčiau, bet

Gražiąją praeitį 
prisimenant

(Atkelta iš antro puslapio):
virš

sakyti, tik ir verčiasi 
ūkiui.

Tirolietis buvo
davė man adresą ir pasakė: į

— Gali važiuoti nors ir tuoj.t paaukojo šimtinę KD. veiklai 
Mano kaimas, mano naujieji: remti. • Kalbėtojas užakcentavo, 

namai, buvo kažkur už Innsbruc-] KD ir toliau dirbtų kartu su 
ko. Turėjau vėl grįžti atgal, du j VLĮKu ir j ALTu,. nes tai teisin-> 
ar tris šimtus kilometrų. Man, ’ ’ ' 1 ""
buvo vistięk. Buvau pasiryžęs1

Vos tik jis įžengė pro duris, Į važiuoti visą tūkstantį kilomet- 
i j \ j . ' '
jis buvo ūkininkas: ir jo apda
ras, ir judesiai tai liudij’o. Aš jį- 
užkalbinau. Jis kiek nustebo, 
bet susidomėjo,, nes aš labai aiš
kiai pasisiūliau būti jo bernu.

Taip; Jis turįs keletą hektarų 
žemės ir nevisai mažą gyvulių 
kaimenę, ir jam reikalinga stip
ri vyriška ranka. Pavasarį pra- 
sidėsią lauko dafbai, reikėsią pa
rodyti ir kiek raumenų aš turįs; 
reikės išvežti mėšlą, suarti dar
žus- Ar aš mėgstąs ūkio darbus? 
Taip, ūkio darbus labai mėgstu 
— užtikrinau liesą, neskustu 
veidu tirolietį. O' kai dėl mokė
jimo, tai visus ūkio darbus mo
ku; mat, mūsų kraštas, galima

i j veikiama gerai. ’Tarė, jog visuo- bo Rūmų teatras pakyla ,, virš 
patenkintas,1 menėje pritarimo KD idėjoms mėgėjiškumo lygmens. Netro- 

j gausu' čia pat mielasis kunigas do. kad vieną vakarą būtų: su
sirinkę vyrukai bei panelės ir 
tarę viens kitam'”

— Gal pavaidinsime?;
•Kiekvienam pradedančiam 

Į scenos kelias . spygliuotas ir 
dėl to vaidyboje atsiranda vie 
nas kitas plyšelis; tai kalbos 
tylumas, tai baimė, tai nelais
vas mostas. Tačiau, gerąif "pa
dirbėjus; kaip in kitose-srityse, 
plyšiai dings. . >

Nepamirštamas žiūrovų .šil
tas reagavimas -į scenos < įvy
kius. Tatai labai teigiamai at- 
siliepsir patiem^ vaidintojanąis. 
,,, „ i t Pulgis Andriušis” 

- * * *'
Tiktai Sovietų: agentų diri- 

. guojami* ‘‘liaudies seimą’’ rin
kimai” neva prašydami“išijūn 
gli į S. S-gos šeimą” 
•taip naudingą ir 
darbininkų bei 
socialinį gerbūvį ir 
kėlimo darbą.: .

gas kelias, konsolidacinis, bet ne j 
skaldantis kelias.

Jauno, naujo St. Petersbur- 
go skyriaus (prel. Jono Balkū- 
no ir.kt-. pastangomis . įkurto) 
vardu kalbėjo Kazys. Kleiva. Esą 
toje vietovėje tai pirmą politi

kas važiuotų ant .stogo. O kokios! nėorganizacija, bet.^e paskuti- 
slėptuvės oYo pavojaus atveju!: n.e.,.jjingi1$]?ia^Lit', ą^rriiai- čūr- 
Tąip,ir žinai, kad tave saugo pu-* bama kaitų su .kitoriįįš. organi
ses kilometro storumo olą! l zacijomįs.; ; Į.; į ‘ ,

Važiuotrnųtariau rytiniu trąu-}. Stasys Dubauskas trumpa^ pra 
kiniu. Pagal tiroliečio pasakoji-] 
mą, tūrėčfali'46s pat dienos pa-' 
vakare pasekti Brandenburgą. 
Tai mano kaimas. Ir koks iškil
mingas vardas! O ryt aš jau tu
rėsiu stogą ant savo galvos; tu-, 
rėšiu darbą, vietą prie stalo.

Nejau vėl ateis laikas, kada 
galėsi u sočiai. pavalgyti ? N e j au ?

J.7' (Pabaigą) . ..

man nebuvo jokios abejonės, kad _.ru, jeigu to būtu reikėję. Va- * 
žiuoti traukiniu Tirolyje nebuvo, 
taip bloga: traukiniai buvo grei-Į 
ti, ir nebuvo tekę matyti, kad.

' jos sūnus?
Taip. Karas ėjo prie galo. Bet 

kol jis pasibaigs, reikėjo kaip 
nors verstis, kad išlikti' gyvam. 
Ir nekariaujantieji turėjo susi
rūpinti, kaip išsiversti. Ir aš bu
vau vienas iš jų. i

Stebėjau keleivius, kurie sus- 
Į todavo laukiamajame, klausiau 
j jų pasikalbėjimų, bene kuris iš

siduos esąs ūkininkas. Juk ir 
ūkininkai kartais keliauja, ir 
jiems atsiranda įvairių reikalų. 
Pykau ant savęs, kad anksčiau 
neužėjo tokia geniališka mintis 
— surasti ūkininką- Prieš dvi 
savaites, dar pirmosiomis dieno
mis po mūsų apsistojimo Lan- 
dečke; kai abu su Jonu dar tebe
buvome. Jau senai -būtume be
sėdi kokio tiroliečio dvare ir 
bemalžią karves. Tegu ir ne 
dvare, tegu ir labai mažame ūke 
lyje-

Tos paminėtinos dienos vaka- 
ras prisiartino greitai- o aš jau
čiaus pavargęs. Visą dieną pra
leidau ant kojų, ir dabar lau
kiau progos išsikovoti stalo kam-Į mis Kanadoje, 
pa ir ant jo paremti galvą. Taip
miegoti pavargusiam būdavo la- 1980 metų Š. Amerikos 
I ‘ ‘ ----- - - ' - -
kus pasitaikė: būrelis kareivių, 
kurie ilsėjosi visą popietę ir bu
vo užėmę ilgąjį suolą, pakilo ir 
išėjo į peroną.

Turbūt, buvau kiek prisnū--vosios Atletikos Pirmenybės 
dęs, kai nauja banga keleivių įvyks š. m. rugsėjo 6 & 7 ,d.,Estų 
suvirto į laukiamąjį. Pakėliau vasaros stovykloj stadione, Udo-

Lietuvių lengvosios atletikos pirmenybės j

šalia susirinkimų rengia viešus 
minėjimus,, paskaitas, eteų

Sąjungoj :ąėkrt. Ądomąs Vi
li ušis padaį^- ilgėsnį pranešimą 
apie s-goš atstovus ir įgalioti
nius; taippat. j ų veiklą‘ užsie
niuose! jčiriį kalbėta apie LKDS 

_. vicepirmininko ir Europos. KD 
~t Tarybostpjrm. 'Adolfo Venskąus'

nutraukė 
reikalingą 
tarnautoj ų

■ kultūros 
Petitas

fotostatinę

Clevelande atšauktos / 'i i
klasėse, berniukųir mergaičių.I NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
Programą,apima-;beveik visas 7' ’ • ;
pągrjndin’ęs-rungtis/ • LITERATŪRA, lietuvių. literatūros,.. Uteno ji? mokslo-

Varžylxį-*'-pradžia šeštadienį,' ^954 iri. metraštis. Jairie yra vertingi,‘niekuomet riesėnštą, Vinco 
Krėvės,; Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko,_V. .Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus/taip pat K. Matusevičiaus ir V.' 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Iri 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83. /

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainij 
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. Trii 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 pavadimiriai ir jų vertiniai į vokiečiu/kalbą.' Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 56,

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

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

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 206 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

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

1980/nietų šiaurės’ Amerikos 
lietuvių lengvosios-atletikos pir
menybės,- numatytos, š.m. rug
pjūčio 23-24 d. Clėyelande YRA 
ATŠAUKTOS. Varžybos.;neįvyks 
dėl ne nuo rengėjų, priklausan
čių priežasčių.

1980 m. š.A. lietuvių pirmeny
bės bus išvestos iš pabaltiečių 
varžybų, š.m. rugsėjo 6-7 dieno-

pagrindines 'rungtis/

rugsėžjo 6 d. — 2:00 PM. Regis
tracija —nuo. 12:00 vai. Sekma
dienį, rugsėjo 7 d;, varžybų tą
sa nuo 10:00 AM.\

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų lengvat- 
letams. Svečių teisėmis, rengėjai 
kviečia ip ukrainiečius, o gal ki
tų tautybių .lengvatletus.

į

f o

bai patogu.. Toji proga netni- Pabaltiečių ir Lietuvių* 
Lengvosios Atletikos 

Pirmenybes
1980 m. š. A. Pabaltiečių Leng

* 1980 m. Š.’Ą. lietuvių pirme
nybės bus išvestos’iš pabaltiečių 
varžybų. '

Smulkios informacijos yra iš
siuntinėtos visiems sporto klu
bams. Klubams nepriklausą leng

t / ,T z 'J B < i 9

galvą, nes naujai atvykusieji ra, On t., apie 50 mylių į šiau- vatletai dėl informacijų gali 
pradėjo užimti vietas, ir as pa- rės! rytus nuo Toronto. Vykdo 
sijutau stumiamas į kampą. Man — Toronto Estų Spurto Klubas 
buvo gerai ir kampe,' tik' stovėti-“KaĮev^-- '

Varžybos bus vykdomos vy
rų, moterų ir visose prieauglio

I kreiptis į bet i kurį sporto klubą
sijutau stumiamas į kampą. Man

jau nebenorėjau. Buvau-paver- 
gęs ir jaučiaus turįs teisę sėdėti,

i
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st SL, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI KPILDC’MI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo \ < •

D. KUHLMAN, B.S., Reglriruota* vakrtlnlnkM
TeL 476-2206 : ‘

arba į ŠALFASS-gės Lengvi At
letikos K-to vadovą A. Bielskų, 
šiuo adresu: :

Algirdas Bielskus, 3000 Had
den Rd.,' Euclid, OH 44117. Te- 
lef. (216) — 48L7161.

Dalyvių registtaeija atliekama 
iki š. m. rugpjūčio 30 d., šiuo 
adresu:

Mr. Helmut Jaaguste, 62 Tal
bot .Rd7,'Willowdale, Ont. M2M 
1R9. Telėf. (416)-223-6141.

Lietuviai lęngvatletai skatina
mi šiose pirmenybėse skaitlin
gai dalyvauti.

• Earl of Sandwich buvo azar 
tiškas kortomis lošėjas. Jis iš
rado sandvičių, kad lošėjai ga
lėtų lošdami pavalgyti, ar bent 
užkąsti. 3 — Naujienos, Chicago, Ill., Sat.-Mondąy, August 16-18, 1980
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— Siekiame laisves, taikos ir vilties,
- pareiškė prezidentas Carteris

Tais žodžiais prezidentas Carteris baigė savo kalbą 
New Yorke, Madison Square salėje susirinkusiems Demo
kratų partijos delegatams. Jis anksčiau aiškino, kad jis, 
išrinktas dar vienam terminui JAV prezidento parei
goms, sieks laisvės visoms pavergtoms tautoms, sieks tai
kos visame pasaulyje, ir imsis priemonių, kad baisiais 
atominiais ginklais nebūtų išnaikinta pati darbščiausioji 
žmonijos dalis, kad visi turėtų vilties gyventi ir siekti 
gerbūvio.

Prezidentas Carteris pradėjo savo kalbą Demokratų 
partijos konvencijai, tvirtindamas, kad jis sutinka būti 
Demokratų partijos kandidatu prezidento pareigoms eiti. 
Jis pastebėjo, kad darbas yra sunkus, atsakingas, gana 
sudėtingas, bet jis yra pasiryžęs dar vienam terminui 
kandidatuoti, jei krašto gyventojai jį išrinks.

Kalbos pradžioje prezidentas Carteris pastebėjo, kad 
jis, prisiekdamas eiti JAV prezidento pareigas, trumpoje 
savo kalboje pabrėžė, kad užsienio politikoje jis kreips 
ypatingą dėmesį Į pagrindines žmogaus .teises... Jis priėjo 
Įsitikinimo, kad taikos nebus pasaulyje, jeigu nebus krei
piamas dėmesys Į pagriiįįlines žmogaus "Įeises viąir. Kol- 
negerbiamas žmogus, trempiamos žodžio, spaudos, tikė
jimo ir laisvo minčių pasikeitimo teisės, tol nebus taikos 
ir gerbūvio.

Prezidentas Carteris susirinkusiems priminė, kad jis, 
paprezidentavęs ketverius metus, nepradėjo jokio karo, 
su užsienio valstybėmis. Jis yra Įsitikinęs, kad karo prie
monėmis pažangos nepadarysi. Jis patarė ir kitoms vals
tybėms bandyti visus nesusipratimus išspręsti taikos 
keliu. ; ;

— Jeigu mane išrinksite JAV prezidento pareigoms,- 
tai aš ir ateinantį terminą stengsiuosi apsieiti be karo, — 
pareiškė prez. Carteris. Ši jo pastaba sulaukė labai šil
tų plojimų.

Bet prez. Carteris čia pat pabrėžė, kad JAV privalo 
būti stiprios. Jos turi būti pasiruošusios gintis, turi turėti

pačius naujausius ginklus, mokėti jubs vartoti, ir būti 
pasiruošusios ginti savo teises ir neleisti niekam ardyti 
dabartinio gyvenimo kelio ir neuždrausti krašto gyven
tojams siekti laisvės ir gerbūvio.

Pirma negu prez. Carteris pradėjo savo kalbą, par
tijos konvencijai pasakė kalbą viceprezidentas Walter 
Mondale. Jis pranešė konvencijai, kad sutinka būti par
tijos kandidatu viceprezidento pareigoms. Jo kalba buvo 
trumpa, aiški, logiška ir kiekvienam krašto gyventojui 
suprantama. Visi pripažino, kad viceprezidentas Mondale 
yra geras kalbėtojas, supranta vidaus ir užsienio politi
kos reikalus, žino JAV užsienio politikos pagrindinius 
dėsnius, aiškiai juos išdėstė ir dar suprantamiau konven
cijai paaiškino. ~

— Atsiminkite, kad per ketverius prez. Carterio pre
zidentavimo metus niekur nebuvo pasiųsti JAV kariai ir 
niekur nepradėjo naujo karo, — pareiškė viceprezidentas 
Mondale. Visi konvencijos dalyviai smarkiu plojimu per
traukė jo kalbą. Užsienio valstybės kaltino JAV įsikišimu 
Į kitų valstybių reikalus, trukdymu" tvarkyti savo reika
lus, bet JAV nesikišo, karių nesiuntė ir stengėsi visus 
klausimus išspręsti taikiu būdu.

Jeigu prezidentui Carteriui kas atsitiktų ir jis ne
galėtų baigti savo ketverių metų termino, tai viceprezi
dentas Walter Mondale galėtų eiti prezidento pareigas. 
Viceprezidento Mondale kalba buvo labai šiltai sutikta 
visos konvencijos.

Konvencijos metu paaiškėjo, kad.vyriausias prezi
dento Carterio rinkiminės kampanijos organizatorius 
buvo Robert Strauss. Jis mokėjo prez. Carteriui surinkti 
patį didžiausią delegatų (elektorių) skaičių. Teisininkas 
Strauss taip pat mokėjo vykusiai apginti prezidento Car
terio teisę Įsakyti delegatams balsuoti, už tą kandidatą, 
už kurį pasisakė piliečiai pirminiuose rinkimuose. Spau
da, radijas ir televizija paskelbė labai daug Įrodinėjimų, 
kodėl Carterio delegatai neturėtų būtinai balsuoti už pre
zidentą CarterĮ, bet R. Strauss labai vykusiai atmetė vi
sas pastangas nutraukti nuo prezidento Carterio pirmi
nių rinkimų metu laimėtus delegatus.

Senatorius Edward Kennedy prisipažino, kad jis 
pralaimėjo taisyklių komitete, todėl nutarė atšaukti savo 
kandidatūrą. Konvencijai Ė. Kennedy" pareiškė, kad jis 
bendradarbiaus su prezidentu Carteriu ir padės jį išrinkti 
antram terminui. Prezidentas Carteris, nore jo, kad sena
torius Kennedy prezidento kalbos pabaigoje būtų atvykęs 
į konvencijos salę ir taręs kelis žodžius. Jis norėjo tai pa
daryti, siekiant parodyti visam kraštui'demokratų tarpe 
esančią Vieniję,jid^s pirminių, rihkir^į^etu jiedu vie
nas kitą'gana aštriai pakritikavo. | p

Senatorius Kennedy ^prezidento ir viceprezidento 
kalbų klausėsi Waldorf Astoria viešbutyje, kur turėjo iš
nuomavęs kelis kambarius. Kalboms pasibaigus, senato
rius Kennedy buvo pakviestas atvykti j .Madison Square 
salę, ten pasveikino prezidentą ir viceprezidentą, bet kal
bėti jis atsisakė.

— Prezidentas Carteris laimėjo Demokratų partijos 
nominaciją, jis pasakė gerą kalbą, tai šiandien yra jo 
diena ir aš savo kalba nenoriu tos dienos iškilumo su
mažinti, — pasakė senatorius Kennedy.

Po to prezidentas ir viceprezidentas, padėkojus ant 
estrados atėjusiems Įtakingesniems demokratams, nusi
leido Į salę paspausti ranką atvykusioms Demokratų par
tijos delegatams. Robert Strauss, visąlaiką buvęs prie 
konvencijos mikrofono, pakvietė visą eilę Įtakingų kabi-

“Avė Maria” Dail. Jurgis Juodis
* ' i 'j . ■

Ruoškimes Madrido konferencijai (3)

SUSIPAŽINKIME SU PRINCIPU
DEKLARACIJA

P. STRAVINSKAS

(Tęsinys)

Toliau, dalyvaujančios valsty
bės pabrėžia, kad jos pripažįsta 
visuotinę reikšmę žmogaus tei
sių ir laisvių, kurių respektavi- 
mas yra pagrindinis taikos, tei
singumo ir gerovės veiksnys, 
reikalingas užtikrinti draugiš
kiems santykiams tarp visų vals
tybių ir kartu jų bendradarbia
vimui.

Pasižadama visuomet gerbti 
šias teises ir laisves tarpusavio 
santykiuose, bendradarbiaujant 
ir su Jungtinėmis Tautomis.

Pagaliau, pareiškiama, kad 
dalyvaujančios valstybės veiks 
sutinkamai su Jungtinių Tautų 
Chartoš ir Visuotinės žmogaus 
Teisių Deklaracijos tikslais ir 
principais. Pasižadama' pildyti 
šioje srityje savo pareigas, kaip 
nustatyta tarptautinėse dekda- 
racijose ir sutartyse, iškaitant 
ir Tarptautinę Žmogaus Teisių 
Konvenciją., kuri jas visas riša.

Iš Žmogaus Teisių deklaracijos
Šiuo principu Helsinkio Kon

ferencijoje' dalyvaujančios vals
tybės pasisakė už pagrindines 
žmogaus Teises, kaip jos išdės
tytos ir Visuotinėje Žmogaus 
Teisių Deklaracijoje, kurios tiks
lų'ir principų jos laikosi. Tarp 
kitko, labai aiškiai ir pabrėžti
nai pasisakyta ypač už žmogaus 
minties, sąžinės, religijos arba 
tikėjimo laisvę, kurios Sovietai, 
kaip žinome, praktikoje visai 
nepripažįsta, persekioja visų re
ligijų tikinčiuosius, dėl ko ken
čia labai.ir mūsų, lietuvių, reli
ginga tauta pavergtoj Lietuvoj.

Kad būtų aiškesnė tų bolševi
kinių despotų veidmainystė, pa
teikiu čia pora Visuotinės Žmo
gaus Teisių.Deklaracijos straips
niu, kuriais irgi pasisakyta irgi 
tais pačiais klausimais ir princi
pais, kuriais pasisakoma ir šia
me Konferencijos Deklaracijos 
septinto principo tekste 18 str. 
Kiekvienas žmogus turi teisę į

neto narių, departamentų direktorių, konvencijon atva
žiavusių demokratų gubernatorių, kad galėtų pasveikinti 
prezidentą ir pasikeisti keliais sakiniais.

Paaiškėjus, kad senatorius Edward Kennedy nebe
kalbės, konvencijos pirmininkas T. O’Neil paskelbė, kad 
Demokratų partijos konvencija oficialiai baigta.

Konvencijoje dalyvavo virš 4,000 delegatų ir svečių. 
Konvencija baigė visus pirminių rinkimų metu kilusius 
ginčus ir išsiskirstė su pasiryžimu vieningai eiti Į rin
kiminę kovą.

minties, sąžinėsir religijos lais
vę. ši teisė apima laisvę leisti 
savo religiją, ir įsitikinimus, 
•skelbti juos viešai ar privačiai, 
pamokslais, pamaldomis, apeigo
mis, praktikavimu.

19. Kiekvienas žmogus turi 
teisę į laisvą savo minties pareis 
kimą.' Ši teisė apima ir laisvę ne
kliudomai savo minties laikytis, 
taipgi laisvę visomis susižinoji
mo priemonėmis priimti ir skleis 
ti informacijas ir idėjas. —'

Interpretacija
Kas galėtų ką pasakyti prie

šingo-dėl šios Konferencijos De
klaracijos septinto principo, ly- 
-giai kaip ir. del čia j pacituotų 
Visuotinės Žmogaus Teisių De
klaracijos ' dviejų- straipsnių, su 
kuriais sutiko Helsinkior.Kon
ferencijos valstybės, įskaitant" ir 
Sovietus! Bet ir' čia Sovietai pa
sirašė principus'ne sau. Jiėms 
praktikoje jie negalioja. Jie tu
ri “savo teisę” ir '‘principus,” 
kuriais ir vadovaujasi--Kai 1945- 
46" m. Nuembergo Teisme jie, 
būdami naciams ^teisti-.; sudary
to teismo sudėty, už panašius 
nusikaltimus, kuriuos jie patys 
daro, baudė nacius mirties baus
mėmis, tai buvo “gera, ir teisin
ga,” neš to reikalavo “tarptau
tinis teisingumas”,, o kai jiems 
kas nurodė tokius-jų nusikalti
mus, pvz., prieš žmoniškumą, -ku
riais jie nusikalsta-“-savo terito
rijoje ”,tai jie atsikerta ’’■''šenu 
despotų ir tironų principu: 
“Quidquid ėst' in territorio; 'ėst 
ėtiam de territorio”, t. .y.J “kas 
dedasi mūsų teritorijoje, tai'yra 
mūsų teritorijos reikalas, arba, 
kaip dabar sakoma tai mūsų “vi
daus reikalas”, į kurį niekas ne
gali kištis... ' ■ £

P. KESIŪNAS ,

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Prie kabineto durų matosi iškaba su užrašu:
ĮSKUNDIMO IR IŠPIRKIMO KONTORA

O kitoj durų pusėj prisegtas skelbimas:
REIKALINGA SEKRETORE; GRA

ŽUOLĖMS PIRMENYBĖ

Priešais iškabą stovi eilė suvargusių, išblyš
kusių žmonių, bet kiekvienas jų laiko rankoje 
ryšulėlį su užrašu: “auksas”, “banknotas”, “aša
ros” ir 11

O priešais skelbimą išsirikiavusi didžiausia 
eilė jaunų mergaičių.

Visi tiek susidomėjo karikatūromis, jog nie
kas nebekreipė dėmesio, kad Bičkovas stovi kaip 
stabo ištiktas, tarytum staiga būtų iš jo tvirto 
ir aptukusio kūno visa gyvybė išgaravusi. Jo 
veidas atrodė, kaip iš granito iškaltas. Jeigu ne
judėtų jo šnervės ir nedrebėtų lūpos, tai galima 
būtų pamanyti, kad jį apopleksija užmušė.

Tarp pirštų jis laikė degantį cigarą. Staiga, 
vienu mostu, lyg meste Įmeta jis jį tarp savo 
lūpų ir taip ima traukti, jog bematant aplinkui 
pasipila didžiausi dūmų rutuliai.

O jo svečiai, pamiršę ne tik šeimininką, bet 
ir paprastą mandagumą, vieni grožėjosi meninin
ko sąmoju, o kiti, visai nesivaržydami, juokėsi net 
su ašaromis. Tik viena Ramunė nesijuokė; ji sto
vėjo tylėdama, Įbedusi akis Į laikraštuko lapus, 
nors nieko ji ten nebematė. Jai atrodė, kad jos 
krūtinėje kažkas sprogo, o galvoje sukosi viena 
vienintelė mintis: “Kokia aš naivi buvau”.,. Ji 
pamatė, kaip jos globėjas, nelaimingų žmonių už
tarytojas ir gelbėtojas, pagaliau jos sužadėtinis, 
atrodo kitiems, kurie ji mato be kaukės.

Visas jos romantiškasis pasaulis tą vakarą 
galutinai pavirto dulkėmis. Tą vakarą, kai jos 
“riteris” prisiekė jai amžiną meilę ir pasiūlė tapti 
jo žmona. Ji pasijuto, lyg staiga būtų pakliuvusi 
į žmogėdrų stovyklą.

Žvilgteri ji Į Bičkovą ir nusipurto — ją nu
krečia šaltis, tarytum ji būtų Į kokį šliužą pažiū
rėjusi, taip jis jai dabar pasirodė šlykštus — akys 
girtos, piktai primerktos, lūpos pusiau praviros. 
“Ir aš šito žmogaus žmona turėjau būti”, prabėga 
per jos galvą mintis, ir ją vėl nupurto.

Tuo laiku, kai Bičkovas stovėjo, kaip alkanas 
vilkas, pasiruošęs pulti avelę, bet dar vis nematy
damas savo aukos, o Ramunė dairėsi tai Į vieną, 
tai j kitą savo kaimyną, tarytum norėdama Įsiti
kinti, ar šįvakar ir visi taip pasikeitė, kaip Bič
kovas, likusieji svečiai, jau gerokai išgėrę, tai 
ginčijosi tarp savęs, tai vis dar juokėsi vartydami 
laikraštukus. Kambaryje buvo didžiausias klege
sys ir triukšmas, todėl niekas nepastebėjo, kaip 
virėja, sulig paties Bičkovo ankstyvesnių Įsaky

mų, į kabinetą Įleido kažkokį žmogų, kuris Įėjęs 
Į kambarį mažai ką tegalėjo matyti, todėl atsi
stojo prie durų ir laukė, kol nutils klegesys.

Bet kaip tik tuo momentu, pritrūkęs kantry
bės, Bičkovas iš visų jėgų, — o jis jų turėjo ne
maža — trenkia savo kumščiu Į stalą. Nuo tokio 
smūgio visi taip nutilo, jog kambaryje besigirdėjo 
tik laikrodžio takšėjimas ir Bičkovo švokščiantis 
tankus kvėpavimas.

— Užteks juoktis!... Tie valkatos peržengė 
jau paskutinę ribą!... Daugiau — jokio pasigai
lėjimo!!. . — visa gerkle šaukė jis.

— Aš su didžiausiu malonumu pats kapočiau 
galvas tokiems niekšams! — degtinės paveiktas 
atsiliepė ir Bašinskas.

— Parodykit tik man, kur yra jų lizdas — 
visus vienas iššaudysiu! — gyrėsi Spekulevičius.

— Eidamas jų jieškoti parašyk testamentą, 
p. Spekulevičiau, — žinodamas jo bailumą, erzino 
jį Krūminis.

— Jūs tik girtis temokate, o kai reikės, tai 
nė vienas ir nosies į mišką neįkišite, — piktai pa
šiepdama išvadino visus vyrus bailiais ponia La- 
šinskienė. ,

— Dabar aš juos iš po žemių iškasiu! iš pa
ties pragaro ištrauksiu! — kriokė Bičkovas.

— Tiek daug vargti nereikės, palauk jie 
ir patys prisistatys, '—A erzina toliau 'Krūminis 
Bičkovą.

— Ką? ... čia... pas mane?... aš!.. .
Bet tuo laiku Bičkovas pamato kažkokį šešėlį 

prie durų bestovintį, todėl, nepabaigęs labai smar

kiai pradėto savo sakinio, kreipiasi jis. į sunkiai 
Įžiūrimą svečią:

— 0 tamsta ko čia dabar jieškai? 
r _ > •

— Dovanokit, kad sutrukdysiu malonų jūsų 
pasilinksminimą, — skambiu balsu atsako ne
pažįstamasis.

— Ko tamstai reikia? — pakartoja klausimą 
nerimaudamas Bičkovas.

— Kuris iš jūsų yra p. Bičkovas?
— Aš! — pasididžiuodamas atsiliepia Bičko

vas. — Bet kaip matai, esu labai užimtas ir nieko 
nepriimu dabar.

— Ateik tamsta rytoj — šįvakar mes neturi
me laiko, — Įsikiša Krūminis, lyg ir jis būtų vie
nas iš šeimininkų.

— Taip, taip, rytoj, devintą valandą, — ner
vingai pritarė Bičkovas.

— Aš turiu pasikalbėti su tamsta vienu ir tuo
jau, todėl.—griežtai pareiškia svečias, apžvelg
damas visus puotos dalyvius.
"■* .. . . ,— Čia yra susirinkę visi mano bičiuliai, ir dėl 
tamstos aš jų neišprašysiu. Jeigu taip norite, ga
lite pasakoti, ko jums reikia, — atsako šeimi
ninkas.

s— Gerai, kalbėsimės prie visų, — nieko gera 
nežadančiu balsu pąreiškia^atvykėlis.

Prašau! — slėpdamas baimę,;burbteli Bič
kovas. 4

(Bus daugiau)

4 — Naujienos, Chgo., Ill., Sat-Munday, Aug. 16-18, 1980



JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
20. ' " Mikolas Atsistos •

Danięlio 12:1 randame dar kitą Jėzui pritaikintą titulą —" 
“Mikolas'*, žddis Mikolas reiškia ‘'kuris kaip Dievas”, kitaip sa^ 
kant, kuris veikia kaip Dievo Atstovas. Šitoje ypatingoje prana- ( 
Šystėje mes skaitome, kad kuomet “Mikolas atsistos”, pasekmėse 
“ateis priespaudos laikas, kokio nebuvo nuo to meto, kai tautos 
pradėjo būti”. Taigi šitas Jėzui duotasis titulas parodo, kad pir
mutinis jd darbas bus išgriovimas šio pasaulio karalysčių ir prisi- 
rjmgnnas pilnai įsteigti žemėje teisingą tvarką, i

Nors mes esame įpratę manyti apie Jėzų kaip apie maloningą

SOVIETU RUSIJOS IMPERIJOS 
ŽLUGIMAS YRA ČIA PAT
(Tęsinys)

Apaštalai paklausė Kristų, iš 
ko bus salima žinoti apie Jo 
ant’-ą atėjimą? Jo atsakymas ran 
’amas. Mato 23: 36. čia Kris- 

♦us a skina, kad prieš Jo atėji-
ramybės Kunigaikštį, vis tiek matyt, kad jo pavartojimas valdžios, npsauls blaškysis skausmuc-
ir galybės prieš visokias piktenybes ir neteisingas įstaigas sukels 
pasaulyje priespaudą, ir tai tokį “priespaudos laiką, kokio nebuvo 
nuo tautos prasidėjimo”. Mes jau dabar matcm šitų naikinančių 
priespaudą prasidėjimą, nes priespaudos turėjd ateiti ant žemės 
tautų šio amžiaus pabaigoj. Pranašystėje, kuri parašyta Izaijo 
11:2-9, kur skaitome, kad Jėzus teis beturčius su teisybe, yra taip 
pat pasakyta, kad “savo lūpų kvapu (jis) užmuš bedievį”.

?. - ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
aKMBRUA ir motrrv ligos 

GINKKOLOG4NĖ CHIRURGIJA

544Ė fe. PulMki Rd. (Crawford J
Mtodkal Building ToL LU 5^444 [

* Priima Hann inn nagai susitarhfi*. 1 
feį Mdšlm ikunbinU ST4-80M (

£ “Lietuvos Aidai’ 
2E KAZ* BRAZDŽIONYTi

PTO0T«tn«s V«dė|£

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wertetartw Cemmunity klinika* 
č jfedtefata direktorius

i

VAt.AKnns- darbo dienomis ir

Tat: 552-2727 arta 542-2725

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

Vi*o* Laidos iš WOPA rtotiaa. 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
iš WT1S stoties 1110—AM bang*

2646 W. 71«t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

DR.XB.GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIU LlGv)«

- - Wert 103rt Street

*

DB.FRANK PLECKAS
- QPTCNABTRISTAS

?7 < KALBA LIETUVIŠKAI
? 25J> W- 71 St. t«L 7S7-5145
Tikrina aki*. Pritaiko akiniu* ir

Ą “contact lenaea”
V«L tau nuturima. Jidaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS

RADUO iEIMOS VALANDOS

. Visa* prayrama* <4 WOPA

144C ML A M

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
a^kmxiieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto

Vedei* Aldona Daukus

Tele* s MBinleck

7159 So. MAPLEWOOD Avg.
CHICAGO, ILL. 60629

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

J0fis6 telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos lolot: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
'/• GYDYTOJAS IK SXIKUKSAS 

••tara praktika, apac. MOTRRV Itace.
Ofl«aal45? WBST Afe FltSKT

J; INKSTŲ; PŪSLĖS IR 
PROSTATOSČHIRURGUA

■ J1S5Š WEST 63rd STREET
Valandos: antratL- It-4 popiet,

OBTHOPKDA^PBOTEZISTAS 
k Aparatai - Protezai. Meet ban-

Change the oil and 
filters evary 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loserl

ENERGY 
WISE

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

. Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.

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

-e k^iu gimdanti moteriškė... 
A^t galo Jis užbaigia šiais žo- 
*’žia:s:

— Mok vki'es iš fygos medžio, 
io š~ka pasidaro m'nkšta

- •čipif’žia tanūs, iūs žinote, kad 
Tz-.įnra v-r* a~ti. T?:n rat ir jūs. 
b--'-fa matyrite tai. žinokite,, kad 
Jis yra arti, čia pat prie durų, j n 
Ištiktųjų. Aš jums sakau, šita 
karta nepraeis ir tas išsipildys.

Kokia karta, kuri karta? Kiek 
vienais metais ateina nauja kar
ta. Tai yra speciali karta, kad 
ai fygos medis išsprogs ir išleis 

tepus, tai ši kąrta. Fygos medis 
žydams, kaip mums lietuviams
— rūta. Tai jų tautinis medis. 
Kada Kristus šį prilyginimą sa
kė, žvdų tauta buvo pavergta. 
Ne Izraeliui tada išsprogdavo 
fvgos medžiai, bet — Romai.

i Taip, kaip rūtos dabar nežaliuo
ja Lietuvai.

Kada gi žydams išsprogo fy
gos medis? Jų nepriklausomybė 
buvo paskelbta 1948. metais.. Tai 
ši karta, gimusi tais metais, ne-, 
praeis ir jau Kristus stovės prie 
durų. Kiek laiko praeis iki du
rys atsidarys, niekas nežino. Tik 
vieną galim žinoti, kad_Kristus 
-tovės prie durų, pasaulyje pra
sidės konvulsijos. KonS^ulsijų 
p-adžią mes galime atspėti pri
dėdami prie 1948 metų ne pilnos 
katros metų laiką, ne 40 metų, 

' bet 37 metus, kaip pirmoje Kris
* taus pranašystėje. Tai yra 1985 

metai.
Ar ne keistas supuolimas! Šių 

metu snal.io 18 dieną, laikraštis 
:/ė'o tebaj slaptą Brežnevo pa- 
s:kalbėjimą su .Rytų Vokietijos- 

' vadu.
— Detante tai — klaidinantis 

I juokas. Ap e 1985 metus, mes 
i galėsime turėti viską,. ko tik
* mes norėsime.. .. ’ .

reniau. kada niekas netikėjo,, 
kad k?s nors žydams “fygos” 
medis išsprogtu, aiškintojai sa
kydavo, Kristaus antrame paly-- 
TOrrne. kur sako “kąrta nepra
eis”. Reikia suprasti “tauta ne
praeis”. Būk tai evangelisto dvi
prasmis išsireiškimas?
KAS SUKELS PASAULYJE 

KONVULSIJAS, KURIOS GA-:
LIMOS 1985 METAIS?

GOGAS IŠ MAGOGO žemės 
uždegs pirmas žmonijos susinai
kinimo liepsnas, žiūrėk pranašo 
Tkzekieliaus skyrių — 38.

Pranašas Ekzekielius gyvenp 
Babilono laikais, apie 600 metų 
prieš Kristų, žydai tuo laiku bu- 
veBabilono vergijoj. Jis labai 
gražiai ir poetiškai aprašė jų 
grįžimą iš daugelio tautų namo

1 ir kaip jų apleistos kalvos suža- 
* liuos. “Grįžimą iš daugelio tau
tų”. jis kelis kartus kartoja. 
Paskui, jis įkvėptas rašė apie 
galingą priešą Gogą, kuris, po 
žydų grįžimo iš daugelio tautų, 
ateis iš tolimos šiaurės ir išsikels 
i jų žemę. Kai jis tai rašė, žydai 

I buvo ištremti pas vieną tautą.
Babilono. Ekzekielius buvo iki 
mūsų laikų nesuprastas prana
šas. daug ginčų sukėlęs šv. Rašto 
žinovu tarpe. Kodėl toks žymus 
nranašas darė tokią klaidą, rašy
damas — “iš daugelio tautų”, o 
ne iš Babilono?

žydai, grįžę iš Babilono, ats
tatė savo valstybę, bet priešas 
š šiaurės niekad nepasirodė, 
nes tuo laiku ten tokia galybė 
visai neegzistavo. Po kelių šim- 
tų metų, žydai vėl buvo ištremti 
.po visas, tuo- laiku žinomas, tau
tas. Barzdoti žydų rabinai, šimt 
mečiais žiūrėjo į jo šią pranašys 

•‘tę, tas davė jiems vilties ir tą 
į-yiltį kūreno savo tautiečių tar- 
-,pe. Klrikščioniškas pasaulis šią 
^pranašystę primiršo ir, bendrai, 
^etikėje, kad ešanti Pelęstinoje 
■^saujelė žydų, paskendusi arabų 
/mariose, galėtų kada nors atsta- 
'Įyti valstybę.
| j - Tik 1864 metais, anglas Dr . 
John Cumming . savo knygoje 
^įrodinėjo, kad Užmiršta žydų 
'Jauta bus grąžinta savo žemėn. 
:-Tuoj po to, kitas anglas; James 
FjGrant įrodinėjo, kad prieš ąnt- 
įrą- Kristaus atėjimą, žydų tau
kia bus namie. ^į tai parėmę tuo, 
^cad Biblijoje, paskutiniuose bai 
šiuose mūšiuose prie Jeruzalės, 
įmini ten žydus. —
•J. Anglų mokslminkas Dr. Chano 
beriam, cituodamas pranašą 
Ekzekieliu;’ darė išvadą, . kad 
prieš įsiveržiant 'į žydų žemę 
priešui iš šiaurės, jie turės už
tektinai laiko sustiprėti. Tik vi- 
isiems labai nepatiko jo išvedžio-

j imas, kad priešas iš Šiaurės bus 
| Rusijos autokratas, nes Biblija 
! tiksliausiai nurodo Rusijos teri

toriją. Visi sutiko dėl nurodytos | 
teritorijos, bet, kad tai bus ru
su armija, už tai jis buvo spau
dos labai išjuoktas

— Ha, ha, silpna, atsilikusi, 
apskurusi — tik ne rusai, turės 
būti kas nors kitas.

Praėjo žimtas metų, kaip vis
kas pasikeitė; pranašas Ekzekie
lius išlaikė antrą egzaminą.

Žydų tauta! Jos pėdsakus is
torikai surado prieš 4000 metų< __ 
Tai užsispyrę, kietasprandžiai MR 
žmonės, tai istorijos fenomenai. ** 
Pęr tūkstančius metų, būdami . L 
išbarstyti po visus kraštus, išlai
kė savo charakterį, nenutautėjo 
ir pasiliko vienalytė tauta. Tai 
gudrių ir atkaklių biznierių tau
ta, nes kai stebėtinu būdu Vieš
paties vedama iš Egipto žemės, 
viena ranka iš Jo ėmė maną, o 
kita jie libdė aukso veršį ir jį 
garbino. Jų valstybė, atrodo, gi
mė per vieną dieną. Ir ne pikni
kui jie yra surinkti, bet eiti per 
ugnį. V-v.

Dabar, kada mums duotas rak- ; 
tas atidaryti Biblijos lapą, mes V 
galime skaityti pranašystę apie ; 
GOGĄ ir žiūrėt į jo metrikus, 
susipažinti su jo protėviais. Į ši- -» 
tą pabaisą Gogąą, pirštu rodo 
netik Ekzekielius, bet ii/ garsu
sis -pranašas Danielius, ir apaš-. 
talas Jonas. Apaštalas Gogą sa-' 
vo Apokalipsėj vadina paleisto j 
šėtono sukurta armija, kurioš. 
skaičius bus kaip juros smėlis. 
Ji apsups šventąjį miestaą, J^--.C 
ruzalę, bet ugnimi, krentančia įš-j 
dangaus, bus visiškai sunaikintai■ 
Apokalipsė, 29: 7-8. Uį; .

Ekzekielio pranašystė apie Go- 
j^ą yra labai ilga, tris kartus ky ' 
tokiais įspėjimais pakartota. Pa
tarimas sako: saugokis-kaį-Viesi.' ' i:? 
pats du kartu pakartojo. j . -

Paimsime pranašystės svari- 
blausias vietas, kurios įrodys 
kas yra Gogas ir kodėl mums 
lietuviams vertėtų į tai žvilgte-. L— 
lėti Jeigu meška miške mauro-■'== 

(Nukelta į šeštą puslapį) (T

7 VINCUI TIKNEVIČIUI
■/ ;<'■ mirus,

giliausią užuojautą reiškiame jo žmonai, sūnui Vincui 
su šeima, seseriai su šeima Kanadoje, taip pat gimi- 
nėnis bei artimiesiems Lietuvoje ir Amerikoje.

■ . ONĄ ir JONAS STAŠKEVIČIAI
■ -7-7-- • ■ (Canada)

Mielam bičiuliui
krt. JOKŪBUI KREGŽDEI 

mirus,

MH

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
-A .. >

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

4729 South Halsted Street, Chicągo

Tel 226-1344

Mažeika & Evans
g Laidotuvių Direktoriai

r. 6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
< TeL 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
. Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

. ■■'X « _ •_ < . ~ 7 __.? . -

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Nč , Tel 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
.'--N Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

i

/ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ChicAfoa
Lietuvių

Laidotuvių
• —-- ——

Direktorių

Asociacijos

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

i

PERKRAUSTYMAI

Trt. X7*-1*M arta

Tel YArds 7-1911

Naujienos,, Chicago,. -Ill.,-Sat.-Mondav, August 16-18, 198(1

UI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Šo. LITUAMCA AVĖ. _ TeL: lArd* 7*3401SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS OH

EXPRESSWAY DRMMr

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

GEORGE F. RUDMINAS
3313 So. UTUANICA AVE. Tel: YArds 7-1,38-1133

/ BUTKUS - VASAITIS
J.446 bo. 50th Ave, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1004

. r MOVING 
Apdrtvdtea ^rlrrauctywM* 

U |v«lriy atatymy.

reiškiame nuošū'džiausią užuojautą žmonai Viktutei, 
dukrai Jonei su šeima ir kitiems artimiesiems.

Nuliūdę
ANTANINA ir JONAS KL'TROS

3354 So. HAJLSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ' Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

LaldlmM — Pilna af
ŽEMA KAINA

Nepailstamam ir kruopščiam “Musų Sparnų 
redaktoriui, kelių knygų apie Lietuvos 

reformaciją autoriui — 
inž. JOKŪBUI KREGŽDEI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Viktorijai, 
dukrai Jonėj Šernienei su šeima ir kitiems arti
miesiems. '
: , ’ HETUVIV PiWESTANTV SĄJUNGA

LdG Angeles, Cal
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w
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Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tęl. YA 7-59S0

nj, Vyčių salėję, 2455 W. 47 St,

I

— Dengiame ir taisome visų i

, ’ Skambinti 778-8339 ar 239-8288.

ŠIMAITIS REALTY

i

(Bus daugiau)

i

ir

prieš

DENTURE WEARERS

t

— Illinois valstijos loterijoj- 
rugpjūčio 14 d. Pot of Gold lo
šime laimėjo 502552. Lucky Stars 
lošime laimėjo 92, 20, 777, 490 
ir 53877.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

2951 West 63rd Street

Tek 436-7878 arba 839-5568

Hamel, Žarna — Pardavimui 
HEAL ESTATE FOR SALI

• 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.

— Ieškau pirkti gražių ssnes- 
nių baldų labai geranie stovyje.

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and 'Operated

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

2M8 Wert fttth St, CMcat», BL 60629 • Tut WA 1-1781 
DideUf rinki mu geroa rtfiea įvairiu preHg.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or* 

ganir-acija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

Grubus .elgesys uždaro 
mus Visas duris ir širdis.

(S. Smailsas)

apdraudę savo nariams.

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

kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai 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 metama.

” t

SLA — kuopą vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
t savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL

•ūšių' stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

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

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

Telefl 312 238-9787
• Nemota maa patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių. laivu kelio 
(cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda

j y- A major g 
advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

F. Zspolis, Agent 
J2C8Į/! W. 95th St 
Everg. Park, IB. 
60642, - 424-2654

Notary Public

Insurance, Income Tax

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

A'lrš 500-tai namų pasirinkimui.

kestras5 Lietingą dieną iš sode- 
Eo keliamąsl i salę. Visus kvie
čia pas ząrasiškius Klubo Val
dyba. T, (Pt.)

Bų . ..
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Itaštus, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relių rezervuoti vietas 
i anksto — prieš 45 - 60 dienų.

STNHGHBORHOOD
REALTYGPOUP

REAL ESTATE FOR SALE

SAVININKAS PARDUODA Marquette 
Parke, prie 68-tos ir Campbell, 114 
aukšto namą. 4 kambariai apačioje, 
3 viršuje, 2 vonios gazo šilima, naujas 
stogas, naujai dekoruota, aluminijaus 
apkalimas, apsauga nuo saulės, art 
parko ir krautuvių, §33,000. Tinkamas 
giminingoms šeimoms. Rodomas tik 
susitarus. Skambinti po 5 vai. popiet.

Tel. 925-3129

Kas atsakingas už netaktus ir klaidas?
Jau kuri savaitė praėjo, kai 

Chicagoje vyko šokių šventė. 
Tačiau ji dar neužmiršta, apie 
ją vis dar kalbama, rašoma, da
romi psikalbėjimai per radiją.

Neseniai Drauge apie š.’ą šven
tę buvo atspausdintas jos vy- 
rausio vadovo J. Talandžio trum 
pas pranešimas. Jis paskelbė, 
kad iš Šokių šventės bus apie 
30 000 dol. atliekamų pinigų. Ir 
kad dar bus išlaidų paremti ke
lionę neturtingesnių grupių, 
skirti Jaunimo Centrui, Vasario 
16-os gimnazijai. Spaudai pa
remti išleista 4000 dol. Buvo pa
siūlymas paremti Tautinių šo
kių institutą ir spaudą. Iš viso, 
buvo pajamų 200,000 dol. Išlai
dų per 170,000 dol.

J. Talandis aiškino, kad Bal
tieji Rūmai net tiesioginiu te
lefono pašaukimu užtikrino, kad 
prezidentūra prieš etnines gru
pes neturi nukreiptos politikos. 
Bet gaila, kad jis nepaminėjo, 
kas tokį pranešimą priėmė. Ar 
pats šokių šventės vadovas, ar 
LB-nės krašto pirmininkas Kut
kus, ar pagaliau PLB-nės pir
mininkas Kamantas? Toks pa
minėjimas kelia abejonę, ar iš 
viso, toks pranešimas buvo?

Bet tikėkime, kad tai buvo 
ir neklauskime kas jį priėmė, 
tada dar blogiau-. Tat, kodėl iš 
Baltųjų Rūmų šokių šventei bu-1 
vo tokia tyla? Jei Baltųjų Rū
mų politika nėra nukreipta prieš 
etnines grupes, tai kodėl ji bu
vo nukre'pta prieš lietuvius? 
Jei taip, tai rodo, kad kas nors 
buvo netvarkoje iš lietuvių pu
sės.

J. Talandis per A. Šluto radi
ją, sekmadienį, rugpiūčio mėn. 
3 dienos vakare, vienai paklau
sojai paaiškino, kad iš Baltųjų 
Rūmų buvo duota užuomina, 
kad į Šokių šventę atvyksiąs 
prezidento sūnus. Bet jis, pasi
taręs su Česoniu, atsakė, kad 
toks atstovas nepageidaujamas. 
Be to, jis paklausėjai dar paaiš
kino'Ir kodėl nepriimtins.
; Šitoks jųjų nuosprendis buvo 
daugiau negu netaktas, ir tuo 
labiau, jis liečia visus lietuvius. 
Nejaugi J. Talandis su Ray Če
soniu gali diktuoti JAV-bių pre
zidentui, ką jis turi atsiųsti? 
Toks atsakymas rodo jų didelę 
drąsą, bet drąsai tramdyti rei
kia dar ko nors daugiau... Su
prantama, kad po tokio atsaky
mo Baltieji Rūmai Šokių šventę 
sutiko tyla. Bet kas už tai atsa- 
komingąs, kai tokiems “diplo
matams” pavedama nuspręsti, 
kokius atsakymus turi duoti Bal 
tiesiems Rūmams. Iš J. Talan
džio pranešimo tai paaiškėjo. 
Tačiau ar leistina, kad neatsa
kingi asmenys darytų tokias 
klaidas?

R. Česonio paskyrimas su 30 
etninių grupių atstovais į Madri
dą dar nieko nesako, kad Bal
tieji Rūmai jiems aukščiau mi
nėtu atsakymu nebuvo įžeisti. 
Kodėl šie du asmenys, kurie pri 
virė “košės” prieš duodami at
sakymą Į Baltųjų Rūmų užuo
miną nepasiklausė tu, kurie turi

supratimų diplomatijoje? Tada 
nebūtų padarytas toks didelis 
netaktas dėl kurio tenka labai 
apaga.lestauti-

Bet tai dar ne viskas. Chica- 
gos Sun-Times antradienio, lie
pos mėn. 8 dienos laidoje, ats
kleidė dar vieną labai nemalo
nų faktą surištą su šios šven
tės rengėjų dideliu netaktu. Ra
šome taip ir cituojame ta kal
bą, kuria šis pranešimas buvo 
aprašytas: “First lady Rosalynn 
Carter was the victim of a bum 
rap at the Lithuanian Folk Dan 
ce Festival Sunday in the Am
phitheatre. She was roundly 
criticized for failing to appear, 
as publicized, but a check with 
the White House indicated the 
sponsors of the festival had ad
vertised her appearance with
out permission. Mrs. Carter, 
according to her offiče, received 
an invitation but had to decline 
because of a conflict in her sche 
duling. And the White House is 
more than somewhat perturbed 
that the first, lady’s name was •

— lemaičių Kultūros Klubas 
paskyrė Naujienų paramai $10 
auką ir ją ’-atsiuntė per ' klubo 
pirmininką J. Skeivį. Dėkui val
dybai ir visiems to klubo na
riams.
— John L. Paukštis iš Brighton 

Parko, visuomenės veikėjas, ga
bus organizatorius, buvęs Ame
rikos Legiono distrikto ir Da
riaus-Girėno posto komanderis, 
aukštas pareigūnas Čikagos mies 
tui pr.klausančioje institucijoje, 
tapo nuolatiniu Naujienų skai
tytoju, užsisakydamas jas vie- 
neriems metams ir tuo parem
damas jų leidimą- Dėkojant jam, 
Naujienos kviečia jo pavyzdžiu 
pasekti kitus mielus tautiečius.

— Vincentas W. Sdmaska, Lie 
tuvos vyčių, Lietuvių Prekybos 
Rūmų veikėjas ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos- Chicagos sky
riaus vicepirmininkas, apsigyve
no Gage Parko apylinkėje.

______ __  — Juozas Bakšys,, Hartford, 
used after she said she could Conn., pratęsdamas prenumera- 
not appear.” ’ ?

Kodėl toks faktas nutylimas? 
Kodėl buvo puolama preziden
tienė, kaip rašo Sun-Times re
porteris, ją nekaltai apkaltinant? 
Jei buvo netiesa, tai reikėjo ne- • 
tylėti, o pasirūpinti atšaukti,1 
pranešti visuomenei, kad Sun-! > į
Times reporteris parašė netiesą, j 
Pasirodo, kad šis reporteris ra
šo šį faktą pasitikrinęs Baltuo
se Rūmuose. Po to, kai i buvo. 
pakviesta ir paaiškino, kad ji 
turinti kitus įsipareigojimus, o . 
vis tiek jos vardas buvo garsi
namas be jos leidimo. Tat, reikia 
dar kartą paklausti, kas už to
kius mums lietuviams nemalo
nius faktus yra atsakingas? . ” % ; i * ? i .-I

-    “ ‘;. ŽEMAIČIŲ IŠVYKA 
Pradžia 12 vai. popiet. Bus ska- j žemaičių Kultūros klubas rug- 
nių ponėkų, užkandžių ir gėri- piūčio mėn. 20 d., trečadienį, or- ‘ 
nų, taip pat fantų šaltinis. Sd-*ganizuoja išvažiavimą (autobu-j 
kiams grps Kosto Venskaus or- su) į gamtą, į p. Anelės Kojak' 
LT- ■ i X J A  ’ 1 . T 1 TT'11 Iii«  _• I

v- šakių apskr. klubo piknikas 
įvyks Š.mj rugpjūčio mėn. 30 d. 
1 vai. popiet Lietuvės Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St., Chicago, 
lūs skanaus muisto, turtingas 

baras, šokiams gros Evaldo 
Knoll orkestras.

— Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus į linksmą geguži
nę rugpjūčio 17 d. 12 vai. popiet 
saulių namuose, 2417 W. 43rd 
lt. Gros Evald Knc'll orkestras.

kurortą, Lake Ville, Illinois.
Norintieji paiškylauti žemai

čiai ir jų'svečiai prašomi nedel-J 
siant registruotis pas p. R. Didž- 
galvis: 927-8660 ir pas pirm. J. 
Skeivį, tel. 778-6536. Autobusas 
išvažiuoja nud 4500 S. Talman. i

REAL ĮSTATE
_ Namai, žamė — Pardavimai 

REAL ESTATE FOR SALE

tą, savo geruslinkėjimus atly
dėjo $10 auka. Dėkui. ( , ,

— Dėkui Augustinui A. Ašok
liui ir jo mielai žmonai, gyv. 
Cicero, 1111, už‘nuolatinę para- 

' i mą Naujienoms ir už atsiųstą 
. j $5 auką kartu su metine prenu- 

j merata. Jie remia bendruosius 
j darbus ir yra patriotinių organi
zaciniu veiklūs nariai. Taip pat 
dėkui Andriui Andrew iš Ever
green Parko ųž ankstybą prenu 
meratos pratęsima net iki 1982 
m. vidurio. • ’

— Ponia Antoinette Derasky 
iš Marquette Parko, pratęsdama 

j prenumeratą, parėmė Naujienų 
I leidimą $5 auka. Dėkui.

— Dr. Eleną Tumięnė yra Ka
lifornijos universiteto, Fullerton, 

J. Talandis aiškino Drauge ir Col., literątūros profesorė, šie- 
del garbės svečių pagerbimo, I met jai uvo pavesta vadovauti 
juos susodinant. Toks jo paaišp: 4,300 baigusių mokslą išleištu- 
kinimas buvo daugiau negu juo- vėms ir pasakyti pagrindinę tai
kingas. Girdi, juos pagerbti pą-, bą. Dr. E. Tumienė yra veikli 
siemė LB-nė, todėl ir įvyko su- Los Angeles lietuvių visuome- 
simaišymas. Iš kur .visuomenė' nėję.
gali žinoti, kad garbės svečiai:} — Kanados Lietuvių Dienos 
yra ne J. Talandžio žinioje, p? ruošiamos Hamiltone spalio 
LB-nės? Pagaliau,. nejaugi B-.(' 10-12. Bus Įvairūs meno viene- 
nės vadai yra tokie analfabetai;; tų bei menininkų pasirodymai, 
sakyčiau, šiuo atveju, kad, ti^-^ sporto žaidynės ir šachmatų var_ 
rėdami geros valios padarytųj žybos. 
tokias klaidas? , : ‘į

Taip pat J. Talandis Draugėj čių įdėjo žinutę, kad Vytautas 
paskelbė, kad posėdyje buvo paį-5 Kutkus iš Detroito, LB JAV vai
si ūlyta. paremti Tautinių Šokių; dybos pirmininkas, buvo' pak- 
institutą. Taip pat neaišku. Šią j viestas į Baltuosius rūmus pasi
šventę ruošė minėtas institutaš-2 tarimui apie Helsinkio aktus ir 
Jei taip, tai atrodo, kad ir pini-;: Madrido konferenciją. Žinutė yrą; 
gai turėtų jam priklausyti. O; niekinė arba propagandinė, nes 
iš jo pranešimo atrodo, kad šo-; į Baltuosius. rūmus ton- pačion 
kių šventės pajamos priklaušo? konfėrenčijon 'buvo pakvie'sta 
LB-nei. žodžiu, ir šiuo atvejū-( dvylika lietuvių išklausyti pra- 
neaišku, kas buvo tie atsakomiiū nešimus ir niekas ten su jais ne- 
gieji šokių šventės rengėjai: ar si tarė.
šokių šventės institutas, ar Liet..' — Zarasiįkių Klubo gegužinė 
B-nės veikėjai? A. Svilonis 1 įvyks rugpjūčio 17 d., sekmadie-

• J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 

•P.O. Box 10782, St. Petersburg,) 
FL 33733. Kaina $6 -j- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

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

— Robert White, JAV amba
sadorius San Salvadore, ketvir
tadienį pranešė, kad Salvadoro 
armijos dalinys, kovoja su gink
luotais demonstrantais sostinės ; 
gatvėse, apšaudė ambasados kul j 
koms saugų, automobilį ir su
žeidė diplomatui Brian Woo 
kulnį. Antradienį kairiosios gru
pės paskelbėm 3 dienų streiką, 
kurį darbininkai nepalaiko. Tre
čiadienį žuvo kairiųjų ginkluoti 
maištininkai.

— Komunistinės Kinijos avia
cijos vadas pasiūlė tautinės. Ki-

Sovietų Rusijos im
perijos žlugimas

(Atkelta iš penkto poslapio) 

dama sakytų tai, kas pakęs mū
sų Tėvynę, mes visi apie tai kal
bėtume, </čia kalba per prana
šą pats galybių Dievas. Štai ką 
Jis sako:

— Atėjo man nuo Viešpaties 
žodis: Sūnau žmogaus, pasisuk 
link Gogo, žemėje Magogo, vy
riausią princą Mosch ir Tubal 
ir pranašauk apie jį. Taip sako 
Viešpats Dievas: Žiūrėk, aš ei
nu link tavęs, Goge, vyriausias 
prince Mosoch ir Tubal. As iš
vesiu tave su visa armija, ark
liais ir jojokais, visi gražiai 
munduruoti, didelę hordą, visi 
ginkluoti skydais ir kardais...

• Čia per pranašą du kartu kar-' 
toj a Gogo protėvius, tai Gogo 
metrikai, kad niekas jo negalė
tų sumaišyti su kita valstybe. 
Todėl, trumpam sustoję skaitę 
pranašystę, tegu mokslininkai 
išaiškina, kas yra Magog, Tubal 
ir Mosoch. Gal tai vardai iš pa
sakos? Jie yra Nojaus anūkai.

i Visų Nojaus anūkų vardai sura
šyti Biblioje. Genesis 10. Iš jų 
išaugo plačios giminės ir- jos 
labai ilgai save vadino protė
vių vardais.
(Graikų istorikas J Heradotus, 

gyvenęs 600 metų prieš Kristų, 
rašė apie šitų giminių judėjimą. 
Pradžioje jos gyveno netoli Ma-| 
žosios Azijos. Anūko Tubal gi- 

f minės kūrėsai pagal Kaspijos jū- 
] ra. Elitą jų šaka apsigyveno piet 

vakarių Azijoje ir davė pradžią 
Tobolski miestui.

, . ;nijos Taivanej vyriausybei bei
Į —Daugelis lietuviškų laikraš- aviacijos vadovybei - sutartinai 

derinti aviacijos pastangas prieš 
bendrą priešą.- ' ‘ S' i ’

1 —Iš'. Fort Hood, Texas, bazės 
dingo 90 granatų. Jos buvo pa
imtos praeito .penktadienio ma
nevrams, bet manevruose nepa
naudotos ir negrąžintos į san
dėlį.-’ '

—Ketvirtadienj nuo aukščiau
sio kalno M(. Fuji Japonijoje 
krintą akmenys' užmušė 12 li
pančių į to kalno viršūnę ir 30 
sužeidė. Mipimo kalno viršūnė 
yra 11,705 pėdų!

— Policija turi duomenų, kad 
Daoud Salahouddin, nušovęs 
buvusį Irano ambasados parei
gūną Ali Akbar Tąbafabai, yra 
Irano valdžios įrankis. Jis gau
davo po $500 į savaitę iš Geor- 

. getown kilimų pirklio, turinčio 
prekybos bei finansinius ryšius 

, su Iranu. •
. — Disidentu žiniomis, Varšu- 
: voje streikuoja miesto autobusų 
- vairuotojai, reikalaudami dides
nio atlyginimo. Nors iš 10 auto 
centralių uždarytos tik trys, ta
čiau miesto susisiekimas yra pa- 
raližuotas. Yra žinoma, kad strei
kavo Gdansko ir Liublino darbi
ninkai. Jie gavo didesnius atly
ginimus. Paskutiniu metu Len
kijoje .mėsos kaina pakilo dvi
gubai.

— Žurnalistė Mary Ellen Spo- 
pner iš St. Louis, išbuvusi še
šias dienas Bolivijos kalėjime, 
pareiškė, kad ji buvo grasoma 
mirtimi, jei neatšauks kaltinimų 
prieš jųntą, nuvertusią Bolivijos 
demokratinę valdžią.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7'7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA'

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

mento laiptai, porčiat-stogai 
ir visa kita.

FETFNGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzte Avenue . . 

Tel. 776-8505

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avo. 
Tek 927-3559

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

^^£§^3Krcn>ti^^ - •

4645 So. ASHLAND AVI. " 
523-8775 .

A. T V E R AS
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas lr Taisymas ? -
2646 W<0 69th Street 
Tat REpubfic 7-1941

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Tais pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

State r ar.r F»re and Casjalty Company

Skambinti Y A 7-9107'
6 — Naujienos, Chicago, HI., Sat-Monday, August 16-18, 198Q

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

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

B vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimų.

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

Chicago, UI. 60629

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

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
Galite kreiptu Ir tiesiai 1 SU Centrą:

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

307 W. JOth St. 
Tol. (212) 54>-ni«

SIUNTINIAI I LIETUVA
MAKUA NORKIKIEN*

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įddmi 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 Š. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

I5S1 W. ttth St, Chkago, DL <0629. — TeL WA 1-2717

KAIP SUDAROMI l 
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- j 
ma Naujienų administracijoje,! 
1739 South Halsted St., Chica- J 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

V—į




