
r

r

4

H

J
. Periodical į)ivisfon

Washington, D. r *

VOL. LXVU Prie® 25c Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, August 20, 1980

u
The First and Greatest 

Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News 
Published by The Lithuanian News Publishing Co^ Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608
HAymarket 1-6100

S. Over One Million Lithuanian 
’N In The United States

LENKU KARIAI SUPA STREIKUOJANTI DANCIGĄ
/

Naujas savilaidinis žurnalas “Pastogė”
Nors šis 1978 m. išleistas-kul- ir šiandienos-lietuviams. Pirmo

je savo studijos apie Milašių da
lyje, Algis Galinis (slapyvar
dis?) apgailestauja faktą, kadi 
didžiuma Milašiaus kūrybos dėl! 
“ideologinių priežasčių” tebėra] 
neprieinama Lietuvos skaityto-; 
jui. (Įdo'miu sutapimu, partinės 
Pergalės šių metų trečiame nu
meryje tuo pačiu trūkumu nu
siskundžia Justinas Marcinkevi
čius. — Red.) Galinis įžiūri di
delę .reikšmę Milašiui dabarties 
“istoriniame posūkyje”, katali
kybės svorio centrui svyrant į 
Rytus. Spausdinama Milašiaus Į 
novelė apie ‘‘Juokdarį Triks- 
Triksą”, “Pažinimo giesmė” ir 
jo įvadas savo.paruoštai lietuvių 
liaudies, antologijai prancūzų 
kalba (1928). Į

Vincento Rimšos (slapyvar
dis?) novelė “Juodos žvaigždės” 

galėti savyje klastingiausią me-, poetibe proza atkuria knygnešių

tūrinis pogrindžio žurnalas .tik 
neseniai pasiekė Vakarus, jo ak
tualumas nė kiek nesumažėjęs. 
Tai ne kronikinio pobūdžio įvy- 

1kių aprašymas, bet savotiškas 
“sielos veidrodis”, intelektuali
nio’ — akademinio Lietuvos ka
talikų, jaunimo profilis. Pastogėr 
je spausdinami grožiniai ir kri
tiniai — filosofiniai raštai’ yra, 
palyginant su mūsų savilaidos 
vidurkiu, gana aukšto lygio. Pa- 

t ' j' ' . V * i- - - 4- 1 ‘stoge buvo pirmą sykį paminė
ta Briuselyje' išeinančiame biu
letenyje, USSR ’ News Brief,
1980, Nr.: 2. . ? \ _

Pastogės tikslus aptaria veda
masis, anot kurio ji skiriama 
tiems, “kurie nori laisvai kurti”- 
Būti laisvu meno žmogumi—Tai 
ne tik mesti iššūkį išorinei cen
zūrai, bet visų svarbiausia nų-

nininko prįešą-— vidinį cenzo
rių, daugeliui mūsų jau įdieg
tą, 'kontroliuojantį kūrinio gi
mimą dar pasąmonėje”. Vidinė 
cenzūra esanti “pavojus pačiai 
kultūros esmei”. Toji “kompro- 

'■^^misd; žnitūra, taipseudbtvarfnys, 
nors' jo atsiradimo motyvacija 
ir'būtų labai kilni”. Išdavoje gi 
po; ryškiom spalvom ■slepiasi 
‘■’oergždumas ir yda”. Jau .dau
gelį metų5:jaunoji kiartag iš kul
tūros žmonių^ girai “melą arba 
pusiau tiesą”. Pastogės;, leidėjai 
atsisako'‘.tokio . kompromiso ir 
siekia “sukurti precedentą'’, t. 
y. “parodyti;ir. įrodyti', fcad yra 
galimas ir kitas kelias, bent ats
kiru atveju”. ^Pastogė nesiribd- 
ja jokiais ideologiniais.- srovi
niais rėmais ir yra atvira'. -vi
siems, “kuriems jūpi - Įjietųvą”.-

Pastogės dvąsiniąi. ‘mddęliai 
yra.: Mindaugas Tamonis ir /Ro
mas Kalantą—^-.“stūipaiį žymin
tys pokarinės į Jaunosiosū Lietu
vos nueitą kelią”./. Straipsnyje 
trims metams nuo Tamonio tra
giškos mirties paminėti rašoma, 
kad velionis giliai pažinojo savo 
kartą, t.y. karo metais gimusiuo- 
siuosius, kuriai jis paskyrė pa
grindinį sayo gyvenimo kūrinį, 
žinią, autentišką dokumentą ir 
savo kartos paminklą. Spausdi
nami keli Tomo Kuršio slapy
vardžiu pasirašyti Tamonio eilė
raščiai. Ištraukoje iš Tamonio 
prozos (Žinios?) aštriai kriti
kuojama religinė diskriminacija 
Lietuvoje, Maskvos politika ne
palankiai p ai y gi narna'; su libera
lesne Lenkijos ir Vengrijos vjr- 
riausybių laikysena^ * Tamonis 
reikalauja panaikinti diskrimi
naciją, privilegijų teikimą ko
munistams, dehumanizuojant li
kusią visuomenės dalį.

Dalis Pastogės paskirta O. V. 
Milašiui ir jo kūrybai, kurioje 
esanti dvasinio įkvėpimo versmė

gadynę. Viena iš Mykdlo Šilaičio 
(slapyvardis?) poemų dedikuota 
Henrikui Radauskui. Julius Guo
ba (slapyvardis?) pagiria Ro
mualdą Granauską kaip “auten-

jaunosios 'kartos rašytoją, ‘bėt 
kritikuoja jį už jo “stereotipinį” 
požiūrį į religiją, kuriame atsi
spindi būdinga tos keturiasde- 
šimtmęči^ę“sterilizuotornįg. šak- 
nimis’%1karf'^įęžino j ima^>

CHUN DOO HWA?j BUS t
KORĖJOS PREŽIliĖ^TU]

SEOUL, P. Korėja. — Piėtų 
Kūrėjos karinės tafybps pirmi
ninkas gėn. Ėhim Doa diwan Į ti
kisi būti “paskirtas” Pietų Ke
rėj or prezidentu. ‘ * •
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PAKĖLĖ LENGVŲ SUNK
VEŽIMIŲ MUITĄ

WASHINGTON, D.C. — Nuo 
ketvirtadienio visiems lengviems 
sunkvežimiams, gamintiems Ja
ponijoje ir labai noriai perka
miems Amsrfikoje, muitas bus 
pakeltas 525%, kas pakels jų1 
kainas priėdiniais nuo .$800 iki j 
$1,009. Dabartiniu metu minėti 
lengvi sunkvežimiai pardavinė
dami po $5,000.

1

Haifa

AiNaU

"S © AMMAN J *

1 JORDAN

IS RAE L*P Al Karak

MILES
0 50

kino didelį,palestiniečių centrą, kuriame, buvo 
ruošiami teroristai Izraeliui užpulti.

KASABLANKA, Marokas. — 
.Neįvardintas arabų diplomatas 
pirmadienį pranešė, kad rugpiū
čio 6 dieną prieš diktatorių pul
kininką Moammar Chadafv ir 

Da'e Jilng. Jis-Iąb&griėžtai prie-! j°' re^ima sukilo Libijos armi- 
šinosi karių pastangoms valdyti,i°s brigada, esanti Tobruko 
kraštą, kada jiems reikia daboti mjes*e apylinkėje, lurimo- 
tiktai krašto’ saugumą. Anks-.^is žiniomis sukilime žuvo ar 
čiau Jungui teko pabėgti iš sužeisti 400 žmonių. Suki-
ponijos. Grįžęs į Pietų Korėją, vadovavo žvalgybos virši- 
jis buvo suimtas, bet vėliau pa- n’nkas mJr- Jdris Shebeiki, ka
uktas laisvėje. Prieš porą mė- daise buv^ Chadafio rėmėjas ir 
nešiu jis kvietė gyventojus baig- : - - - - -

LIBIJOS ARMIJOS BRIGADA SUKILO 
PRIEŠ DIKTATORIŲ CHADAFY 

f'SUKILIMAS NUMALŠINTAS, JAME NUKENTĖJO 
MAŽIAUSIA 400 ŽMONI V

Ilginiai vadai nepatenkinti, kad 
Islamo valstybių konferencijoje 
Kasablankos mieste nebuvo Li
bijos atstovą.

JACK SONDA SUN
KIAI SUSIRGO

Mums pranešė iš Bostono, kad 
80 metų sulaukęs Jack Sjr.da 
buvo sunkiai susirgęs.

Per pačius karvčius jis buvo 
išėjęs pasimaudyti ir pabūti pa/

ruošęs teroristus prieš Egiptą, plūdimyje. Ten Jis neteko sumo
ti su kariškių įsikišimu j vidaus!^8 P]anavo su 9-ąja brigada,

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 20: Filiberta, Ber
nardas, Neringa, Gaubė, Tolvi- 
nas, Putinas. i

.? : Saulė teka. 6:04, leidžiasi 7:43»
Oras šiltas, tvankušj liš.

• esančia Tobruke, žygiuoti į Li
bijos sostinę Tripolį, tačiau loja
lūs Chadafiui daliniai, vadovau

dami Rytų Vokietijos garininkų, 
bet prieš pora dienų jo bvla buvo [ aPsupo Tobruką. Egipto laikraš- 
u<kirt.a ir lis hiw teisiamas vie- «o Al Ahram pranešimu, pirma-

1 dienį sukilėliai dar kovojo, bet 
jų vadas mjr. Sheheibi dingo iš 
Tobruko.

Libijos žinių agentūra JANA 
paneigė žinias apie sukilimą ir 
pakaltino Egiptą ir jo preziden
tą Anwar Sadatą už neteisingų 
žinių paskelbimą. Tačiau duo1- 
nienys rodo, kad Chadafy Tob
ruke ir apylinkėje paskelbė karo 
stovį. Neoficialiomis žiniomis 

' prie sukilėlių prisidėjo kai kurie

Carterio nepainformavo,
saugumo patarėjas Zbigniew, 
Brzezinski juos įpareigojo tai( 
padaryti.

reikalus. Jis ir vėl buvo suimtas 
ir atiduotas teismui už žmonių 5 
kurstymą sukilti. Jis buvo' teisia
mas su kitais 24 maištininkais,

išskirta ir jis bus teisiamas vie-1 
nas. Iš karių jis laukia mirties 
bausmės.

Generolas Chun Doo H wan 
mano, kad Pietų Korėjos prezi
dentu jis taps rugpiūčio 27 dieną.• - rtP* ‘ i * < ■

BILLY PLANAVO 
ANTRĄ KELIONĘ

WASHINGTON, D.C. — Pa
aiškėjo, kad Billy Carter plana
vo antrą kelionę į Libiją, bet 
apie tai Spaudos sekretorius ir

dar tebekovojo su ištikima Cha- IIv* o
, dafiui kariuomene.

Armija nepatenkinta Chada- 
fiu ir jo režimu už palaikymą 
buvusio Ugandos diktatoriaus 

—Federaliniai pareigūnai pra- Idi Amino ir už kišimąsi į kai- 
nešė, kad Fort McCoy, Wis., per- ’ myninės, Čado respublikūs vi- 
einamoje kubiečių stovykloje daus reikalus. Ji taip pat yra su- 

jĮhomoseksualai u ž p u Minėdavo sirūpinusi paskutiniu metu vyk- 
stovykloj esančius 295 vaikus.1 domais areštais. Turimomis ži
li jų bandė nusižudyti ir kėlė-.1 niomiš areštuotu apie 2,000. val- 
tas yra psfchlatrd priežiūroj e. Į džio® pareigfiflų ifc biznierių. Re-tas yra psrehiafrd priežiūroje.

nės. Teko šauktis pagalbos ir 
susirgusį Sondą gaivinti. Pavy
ko atgauti sąmonę, bet teko vež
ti į ligoninę ir operuoti. Jis jau 
atsigavo ir taisosi.

Gausūs jo pažįstami linki jam 
sustiprėti, o bostoniečiai jį lanko.

KĖSINOSI PAGROBTI 
LĖKTUVĄ ''

ATLANTA, Ga. — FBI agen
tai Atlantos’ aerodro'me sulaikė 
51 metų Harpld Blum, kėsinusį 
pagrobti Eastern Airlines lėktu
vą, gauti pinigų ir skristi į Kubą. 
Jis nieko bendro neturi su ku
biečiais, praeitą savaitę pagro
busiais šešis lėktuvus ir juos nu
skraidinusiais į Kubą.

— Pirmadienį Sovietų trans
porto lėktuvas Iliušin-62, skris
damas į Vietnamą, pažeidė Ja
ponijos erdvę. Apie tai jį įspėjo 
gynybos radijas ir buvo pasiųsti 
šeši naikintuvai.

— Gachsaran apylinkėje, Ira
no pietvakuriudse, sprogo dina
mitas sprogmenų sandėlyje. Už
mušta 80 žmonių ir 45 sužeisti. 
Priežastis r.epaskelbta.

ŠIMTAS TŪKSTANČIŲ LENKIJOS 
DARBININKŲ METĖ DARBĄ

GIEREKAS SUTINKA KELTI ALGAS, BET JIS 
NESUTINKA MAŽINTI MĖSOS KAINŲ

VARŠUVA, Lenkija. — Pir- ----
madienį komunistų partijos pir
masis sekretorius pranešė strei
kuojantiems Dancigo darbinin
kams, kad vyriausybė sutinka-

i pakelti laivų statybos darbininkų 
ivalifnmijos Toyota paraavi- Į algas, bet ji nesutiks mažinti mė- 

nėtojas nutarė kreiptis į teismą, sos kainų. Tačiau Lenkijos vy- 
kad tiksliai nustatytų, kodėl riausybei svarbiau baigti strei- 
'engviems sunkvežimiams užde-1 ką, negu patenkinti streikuojan- 
tas toks mokestis. čių darbininkų reikalavimus.

Ne tik Toyota sunkvežimiai Gierekas įsakė streikuojantiems 
paliesti naujais muito mokes- darbininkams nutraukti streiką 
čiais. Apmokesdinti ir Datsun, ir grįžti į darbą, o visi kiti rei- 
Chevrolet’s Luv, Ford’s Courier,! kalavimai bus patenkinti.
Dodge’s D-50, Plymouth Arrow i Streiko komitetas, turįs save 
ir Mazda, visi gaminami Japo-! centrą Dancigo Lenino laivų 

statybos dirbtuvėse, atmetė Gie
reko pasiūlymą baigti streiką, 
nutarė jį tęsti ir džiaugiasi, kad • 
visoj Lenkijoj darbininkai prisi
deda prie streiko. Komiteto pa
skirti pareigūnai priima žinias 
iš kitų miestų ir miestelių, re
gistruoja streikuoj ančių skaičių 
ir pritaria streikuoj ančių reika-

I lavonams.
I Streiką pradėjo 16,000 laivų 
j statybos darbininkų, o antradie- 

Maskva veža iš Lenkijos ang- nj0 ry^ jau streikavo (00,000 
lis, mėsą ir javus, o dabar. kaĄ^kijos darbininku.
patiems lenkas trūksta męsosj S^eiku<yjantieji ‘pritaria , pa- 

ji ,ž3fia padėtį. Sovietų- vri-, grindiniams laivų statybos dar- 
džios atstovai kreipęsi į kitais ko- bininkį' reikalavimams. Pirmon 
niunistų išnaudojamas valstybes,' eilėa-jie nori> kad darbininku 
kad siųstų Lenkijon mėsos, javų įūtų laisv0S; kad valdžios 
ir kitką. Maskva nori, kad veng- agentai'-nesikištų į unijų reika- 
rai, rumunai ir net lietuviai pa- negrobtų unijų darbininkų 
dėtų Gierekui duoti daugiau mė-; narį0 mėnesinių mokesčių, ir nc- 
sos..riebalų ir duonos lenkų dar-, Įsakinėtų, ką darbininkai turi 
bininkams. Į daryti ir-ko nedaryti. Kaip laivų

Gierekui Maskva galėtų dau- statybos dirbtuvėse, taip ir yi- 
giau padėti, jeigu tinkamiau mo- --same Dancige valdžios paskirti 
ketų už išvežtus lenkų turtus. Į agentai išmesti iš unijų ir jiems

■ draudžiama įžengti į susirinki-
■ mus. Unijas turi valdyti ne val-

■t j dzio&'primesti, bet pačių darbi-

nijos dirbtuvėse.

MASKVA VERČIA KITUS 
PADĖTI GIEREKUI

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžia labai susirūpinusi sunkia 
Lenkijos ekonomine padėtimi ir 
yra • .pasiryžusi padėti didelėn 
nelaimėn patekusiam komunis
tų partijos generaliniams sekre
toriui Gierekui.

ALIASKOS MIŠKUS GLO
BOS JAV VALDŽIĄ

WASHINGTON, D.C. —. Se
nato komitetas, trejus metus 
nagrinėjęs reikalą, nutarė per
duoti JAV globon didelius Alias
kos miškų, ežerų ir kalnų plotus. 
Apie 43 milijonus akrų pavers 
nacionaliniais parkais ir sudarys 
sąlygas žmonėms tubs parkus 
lankyti. Iš viso vyriausybė pa-’ 
ims savo globon 140 milijonų 
akrų žemės, upių ir kalnų.

Trejus metus įvairios Aliaskos 
grupės norėjo gauti laukinių 
gyvūnų apgyventas sritis, bet 
dabar nutarta globą pavesti nė 
Aliaskos gubernatoriui, bet JAV 
vyriausybei. •

Prezidentas Carteris labai pa
tenkintas šiuo komiteto nutari
mu. Manoma, kad šiomis die
nomis klausimas bus išspręstas.

— Pentagonas paskelbė, kad 
iš armijos išsina net 46.7% mo
terų. Nepasitenkinimo atvejais 
jos dažniausiai panaudoja nėš
tumą. • •;

♦ via Or kA All 1 CL 1

S ADATAS NENORI TARTIS Į mus Unijas turi valdyti ne val- 
SU PREMJERŲ,.JBĘGINU . į į džioė-primesti, bet pačių darbi- 

ALEKSANDRIJA, Egiptas. — ftinkU rinkti atstovai.
Egipto prezidentas Anwar Sada- Jeigu jau krašte atsirado eko- 
tas dar kartą pareiškė, kad jis nominių sunkumų, tai tuos sun- 
dabariiniu metu visai nenori kurmis privalo' nešti visi krašto 
tartis su M. Beginu ir nenori va- gyventojai, sako streikuojantie

ji. Jie reikalauja, kad visi Lenki
jos komunistai neturėtų specia
lių privilegijų, kad jiems nebūtų 
duodamas maistas papigintomis 
kainomis, didesnės mėsos porci
jos, lengvesnis susisiekimas, pi- 

i gesni butai, drabužiai, nuomos. 
Ši sąlyga taikoma visam kraš
tui, ne tik laivų statybos dirbtu
vėse. Anksčiau rusai inžinieriai 
būdavo privilegijuoti Dancige, 
dabar — Lenkijos komunistai. 
Privilegijos privalo būti baigtos 
nuo streiko dienos.

Komunistų vadas Gierekas, 
telefonu pasikalbėjęs su strei
kuojančiais komiteto nariais, su 
Dancigan pasiųsiu Tadeušu Py
ka, valdžios premjero pavaduo
toju, vėliau per visą Lenkijos 
radiją pasakė trumpą kalbą, pa
tardamas darbininkams baigti 
streiką. Jis baigė savo kalbą: 
“Mes netoleruosime streikų! Mes 
netoleruosime darbo sustabdy
mai Mes taip pat netoleruosime 
bandymų daryti politines pa- 

, kaitas!”
Į — Gierekas kalba tarytum jis 

— Ekvadore pirmadienį smar- kalbėtų vaikams, — pareiškė A. 
kiai sudrėbė jo. žemė. _

žiuoti į jokią trijų valstybių 
konferenciją. Prezidentas yra 
tikras, kad dabartiniu metu to
kia konferencija neatneš jokios 
naudos. Kai praeis Amerikos rin
kiniai, tai tada bus daug leng
viau susikalbėti su žydais.

Pas prez. Sadatą buvo užsu
kęs JAV ambasadorius Ather
ton, bet jis nepajėgė prezidento 
įtikinti, kad tartus! su Baginu 
ir prez. Carteriu. Prezidentas 
Sadatas įtikino ambasadorių, 
kad prieš rinkinius neverta va
žiuoti į jokias derybas su Izrae
lio premjeru.

— Smarkios liūtys praeitą sa
vaitgalį buvo' Ohio, West Virgi
nijos ir Pensilvanijos valstijose. 
Ypatingai patvino Ohio upė. Ap
semta daug namų.

— Agrikultūros departamen
to pranešimu, dėl sausrų, o vė
liau dėl liūčių, sekančiais metais 
maisto produktai bus žymiai 
brangesni.

Walentinowicz, — streiko komi 
f * — - »•, w - * - •* - - ’ ’

teto narė. Streikuojančius .pif-; 
drąsino labai greitas-streiko pa
plitimas visame krište. Antta- 
dienį niekas nekreipė jokio dė
mesio į Giereko kalbą ir negrįžo 
į darbą. • ' ' i >

Visas Dancigas sireikilbja. 
Darbą metė laivų statybos ib di
desnių dirbtuvių darbinihkai 
Gdynioje ir Sopote, Lenkai mėtė 
darbą Elbinge ir kitur.

ATęepremjeras Pyka pačiame 
Dancige tariasi su streiko komi
tetu, tuo' tarpu Gierekas įsakė 
lenkų kariams apsupti visą Dan
cigą. Lenkai nemano, kad lenkų 
kariai išeitų prieš streikuojan
čius darbininkus, bet kariai gdli 
ateiti pagalbon iš dirbtuvių išvy
tiems komunistams ir valdžios 
pareigūnams, bijantiems nueiti 
į savo įstaigas. Dancige buvo ŠIT- 
sirėmimų tarp streikuojančių it 
komunistų, bet šiaip mieste 
ramu.

BERLYNAS, Vokietija. — So
vietų valdžios agentai labai ati
džiai seka Lenkijos įvykius. 
Streikuojančiųjų r e i kalavimai 
gąsdina Maskvą. Rusai nenorą, 
kad Lenkijos laivų statybos 
dirbtuvių darbininkų streikJk 
persimestų į kitus Rusijos kd- 
munistų pavergtus kraštus. So
vietų valdžia yra pasiryžusi be
leisti streikų ne tik Rusijoje, bet 
ir rusų okupuotuose krašttiošė.

Rusus gąsdina ir žinios ’tt 
Vengrijos bei Rumunijos. Veng
rijoje eina kalbos prieš sunkė
jančią ekonominę būklę, o Ru
munijoje, Tirgoviste dirbtuvėse, 
taip pat visi metė darbą ir pbo- 
testavo prieš komunistų privile
gijas. Valdžia iš sostinės pasku
bomis vežė mėsą į Tirgovistę.

Tucf tarpu I>enkijoje valdžios 
atstovai tariasi su streiko koihi- 
tetu, o kariai dar nesikišo į ne
susipratimus. Karius laiko už 
miesto. _ _
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DIALOGAS MODER
NIOJE ŠEIMOJE

iškrito iš trisdešimt aštunta 
aukšto lango ir mes suspėjome 
'am įteikti apdraudos sumai 
čekį, kai jis. krito pro mūsų 
langą.

MODERNI M0ZA1U IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NSRJMAVIČIUS

laivyną”. Prancūzas: Mes duo- 
sūpę savo nuo Napoleono laikų 
garsią Vokietis: '‘Mes’
gaiimę aprūpinti karo ouaikal-1 
tėliais”. K ' ''

, ♦ ’ t "♦

UOSTE
SąvininRas, labai sausas ir 

griežiąs vyras, prieš grįždamas 
atgąl į miestą, pamoka savo fpr- 
maną, kaip tas jam turės rašyti 
raportus: “Rašyk trumpai, tau
pyk laiką ir popierių. Nepri- 
kimšk plepalų, bet paduok tik 
skaičius, nes laikas — pinigai”.

Jam išvažiavus, pirmasis mė
nesinis formano raportas skam
bėjo:

— Viskas gerai, tik 2% miško 
kirtėjų apsivedė 100% moterų.

* ♦ ♦
-t

GREITAS PATARNAVIMAS
Du draudimo agentai, anglas 

ir amerikietis, susiginčijo, kurių 
darbą metodai puįkesųi. Anglas 
labai didžiavosi savo firmos grei
tu reikalų atlikimu.

— Jei vakare pas mus apsi
draudęs žmogus miršta, — aiš
kino jis amerikiečiui, — tai rytą

Magaryčios
> Priežodis yra ilgos patir

ties trumpas pareiškimas.
a Naujas priežodis: ktRekla~ . • ,w XT s i J° našle jau gauna apdraudosmuoja, kaip Alfonsas Nakas [ ini 

Stratfordo festivalį”. 1 r‘ — Neblogai, —pripažino ame-
• Vyras ir žmona labai džiau- rįlęiętįs.— Bęt mes kiek skubiau 

gėsi, kad viena lėktuvų bendro- dirbame. Mūsų biuras yrą dan- 
vė veža jų vaikus veltui, tik jie gorąižio sęptynįoliktaine aukšte, 
buvo labai nepatenkinti skristi» Neseniai, vienas mūsų klientas
kartu su jais tuo pat lėktuvu.
•' • Optimistai džiaugiasi, kad 
po vasaros karščių ateina gra
žios rudens dienos, gi pesimis
tai tvirtina, kad bus rinkimų se
zonas.

** • Mano' draugė dėvėjo labai 
aptemptomis kelnėmis, kad ki
šenėje laikomu kvoteriu galima 
buvo žaisti “Galva ar uodega” 
— amerikiečių mėgstamą žai
dimą. ■ ’ ' i

• Seniau sakydavo, kad 40 į 
-metų vyras yra per j aunas ves-, 
ti. Po 40 — jis laikomas persenu.

• Mokytojų apdraudos orga
nizacija paskelbė projektą, kad 
vyrai už savo pensijas turėtų 
mokėti mažesnius mokesčius, 
negu moterys, nes statistika ro
do, kad jie trumpiau gyvena.

i

• Prez. Carteris globoja spor
tininkus. Jis paskyrė imtyninin
ką James E. Bamett į Tautinę 
Meno tarybą.

• Modernios mergaitės la
biau mėgsta būti geriau formuo
tos, negu geriau informuotos-

• Šias juokingai rimtas ma
garyčias užbaikime Adomo. P. 
J aso eilėraščiu “Ten”, paimtu iš 
jo eilėrašč.ų knygos “Būk palai
mintas”:
Ten, kur senų klevų šešėly 
mozaikom tviska bažnytėlė, — 
pačioj jaunystėj angelai, 
O Tujen, Dieve, pražilai 
gal dėl širdžių, kurios atšalo, 
nors valgė duoną Tavo stalo: 
po nuodėmes skaudžiai kvailos 
nedaro žemėj atgailos...

Siqa Pašilytė
* įt *

TRUMPAS RAPORTAS

-v * * *
KAS KUO GALI PRISIDĖTI
Vienoj Europos saugumo kon- 

-ferencijoj kilo klausimas, kas ką 
gali tiekti karo reikalams. Ame
rikietis tarė: “Mes duosime ato
mines bombas ir lėktuvus”. 
Anglas: “Mes pasiųsime savo

Klaipėdos uoste stovėjo ištisas 
valandas žmogus ir žiūrėjo į jū
rą. J tą keistuolį atkręipė dėme
sį pagaliau ne tik kiti žmonės, 
bet ir pats sovietinią uosto ko
mendantas.

— Ko tu čia spoksai į jūrą?
— klausia jis žmogelį-

— Laukiu, kada iš Sovietų 
Sąjungos atplauks laivai su ja 
vais, — paaiškino tasai.

— Ne ten žiūri, — paplojo jį 
per petį komendantas.— Tu žiū
rėk ne į jūra, bet į laikraščius.

♦ *

— Ką? Pietūs dar neišvirti? 
Jei taip, gali pati juos valgyti! 
Aš einu į valgyklą!

— Palauk penketą minučių!
— O ką, ar bus paruošti už 

penkių minučių?
— Pietus tai ne, bet aš bū

siu pąsiruošųsi ir eisime abu 
į valgyklą...

. «
SVARBIOS PROBLEMOS

Tarė draugas muškietieriaus, 
Jį sutikęs prie traktieriaus: 
—Juodo gedulo vualį 
Tiesk, broleli, ištisai, 
žvaigždę, kryžių ir medalį, 
Verkdamas, paslėpk visai... 
—Tie, kur davė, prikabino, 
Vienas kitą jau skandina, 
Išdavikais tituluoja 
Ir kitoniškai aploja.

Ne medalį, gavęs gėdą, 
Slėpk giliausiai šitą bėdą... 
Muškietierius gi atšovė: 
—O mes laikom tai už šloyęl

M. Putelė

KAČIUKAS IR VARNĖNAS ' x
Varnėną laikė vienam name, , 7-

Nors blogą giesmininką turėjo jie jame;
Vienok jis buvo filosofas žymus.
Mėgo jis draugus
Ir su kačiuku draugavo. x
Kačiukas kažkodėl valgyti negavo, 
Slankiojo be ūpo ir nuolat kniaukė, t 
Nes badas jį kankino. . .
Jis dėmesį filosofo patraukė,
Kurs jį arčiau pasivadino
Ir šitaip išminties mokino:
— “Drauguži ,tu numirsi greit iš bado, 
O nematai, kad kanarė tau po nosim kabo.
Gal tų esi ir sąžiningas,
Bet geriau, jei būsi tu protingas
Ir praktiškas, kaip visi žmonės būna.
Ir žinokie, kad kas gudrus, tas nepražūna”.
Čia jis išklojo mintis, kaip kortas ant stalo, 
Savo filosofiją išsėmęs iki galo.
Tie žodžiai draugui jo patiko;
Iš narvo ištraukė jis kanarę

. Ir net kaulų jos neliko.
Tąs mažas kąsnis sužadino jo apetitą 
Ir jis panoro suėsti dar ką nors kitą. 
Kačiukas ir toliau nesiklausydamas

Apie vieną karalių ir grabių kasika
Kad vieną syk apsirengė karalius medinčlum; jo- 

dams per girią rado žmogų girioj kasant grabes, sako: 
“Padėk, Dieve!” “Dėkui, ponuli.” Klausė karalius: 
“Kad tu taip sunkiai dirbi, ar daug uždirbi?” Sako — 
tiek ir tiek. “N’o kad tu tiek uždirbi, kur tu pinigus
dedi?” Žmogus sako: “Vieną dalį metu in vandenį, 
antrą dalį — skolą moku, trečią paskolinu, o iš ketvir- 
ts dalies patsai maitinuosi su šešiais vaikais.” Tas Ka
ralius mislija, kad jis taip sunkiai dirba, kam jis taip 
sunkiai uždirbtus pinigus dalį metą in vandenį, o kad 
skolą moka, tai kam jis skolijasi. Mislija, mislija,niekaip 
neišmislija; ką jis jam pasakė. Sako: “Pasakyk tu man 
tą mįslę aš tau duosiu tris šimtus dolerių, — aš esu ka
ralius.”

— Malki, vedurns gerbėjas iš neatsirado, o Tėvas su Maikiu 
j Brighton Parko vėl rašo' pasta- 
j bėles prię vedums pastabėlių.
• Rodos, nėra ko, rodos, vigą me

džiaga išsemta, iki dųgnp, bet jis 
vis dar randa sygrandų, ipatyt, 
vedu nęišgrandev iki švąrumė- 
lio. Jis gal tą švarumėlį uufęto-

1 grafuos ir j archyvą pasidės, 
į Ypatingas žinpgųs tas vedums

į prezidentus netinka — Tėvas 
senstelėjęs, o Mąikis nepasi-. 
ruošęs.

Išsižadėk, gerbiamasis, ir to: 
idėjos, kurią tąip širdingai remi 
nes lietuviškas liežuvis tikrai 
ųetiks amerikiečių politikai 
Kad kukio, juodieji užsimanys tą 
daiktą kepti. Oi būtų skaudu lie 
tuviams!

Nedžiuginkit sąvęs moliu, ku 
gas. Jis tiktų į partnerius su Al- rį, ęsą, Dievas naudojo tverda-

Davė karalius jam tris šimtus dolerių, o . grabinis 
jam pasakoja:

“Vieną dalį turiu pirkti druskos; nesūdytą nega
liu valgyti; antrą dalį — turiu savo senus tėvus, tai tu
riu juos maityti; trečią dalį — turiu vaikus, tai juos tu
riu matyti, augyt, tai jiems paskoliju, kaip aš būsiu sė? 
nas, tai aš nuo jų atsiimsiu skolą, jie mane išlaikys.”

Sako jam karalius: “Pakol manęs nematysi šimtą 
sykių, tai šitą niekam nesakyk mįslj.” Atsiskyręs nujo’ 
sau. Parjojo namon, išdavė raštus ir visą savo karalys
tę, kad stato karalius didelius dvarus, jei kas atmįs

Suvažiavo visokį didžiūnai, ponai tos karalystės; 
karalius jiem užminė tą mįslį — nei vienas neatminė 
Kitą sykį liepė susirinkt dvarponiam ir prastiems žmo-

gerbėjas!
— Taip, Tėve, jis yra y pa tip- 

j
fonsu žiedu: ans miiįtĮją ir šU 
mintija.' Vedu-net pepritinkav 
prie jo asmenybės.

— Nepritinkav, Malki... Map 
knioštelėjo mintis pakviesti.į 
kompaniją ij^pįęrių Krąistopi- 
lus, tegul ans argumentuotų su 
gerbėju. j-o.-

— Gerai sakai, Tėve, pakvįęs- 
jkiav. /r

Viens, du, trys ir Kraistbpi- 
I tiis pakviėstaSiJ4n
j Išaušo gražus rytas. Saulė be- 
| veik žeme slenka ir kaitina šo- 
J nūs, ir galvas be kepurių. Krais- 

topitus tvirto būdo ir vedu su 
Mąikių tvirto būdo, bet vis vien 
truputį persiką. - Tiek to. Mano 
teta sakydavo: “šilima kaulų ne
laužo”. Nelaužo, bet suminkšti
na. Kraistopitus tokios pat nuo
monės, kaip mano teta.

Dabar klausyk, gerbiamas ger
bėjau, Kraistopitus kalbės: “Jei 
turi savo mintyje gražų gabalėlį 
humo'ro, prašau'perteikti raštu, 
kad ir kiti galėtų šyptelėti, o jei 
neturi — tai su, čyderstva nesi
rodyk. Niekas, kas čydijasi, ne
bus pagerbtas. Užmiršk juoduo
sius, negalvok apie kryžių statys 
mą, jei nesi tam darbui pašven
tintas. Laikykis su vidutiniokais, 
nes blaškymasis į s k a u d ina 
galvą.”

Tu, mielas gerbėjau, žinai ir 
be manęs, kad Mąikis su Tėvu 
yra susirišę su Naujienomis. At
skirk juodu nuo Naujienų — 
abu žus, abu susilauks nemalo
naus galo. O Tamstelė tokio da
lyko nenori; bent.aš. tikiu, kad 
nenori. z

Dėl socializmo atitekimo juo
diesiems, Maikiš sų Tėvu nesi
sieloja, nes tikrieji Karolio 
Markso pasekėjai mirė, jaunu 
nėra. Taip yra todėl, kad žmo-

Vainščioja tas .ponas, pas katrj^^.^rabinis kasą gra- 
bes. Atėjo pas tą grabinį ir bedavoja tas ponąg^^ad ka
ralius užminė tokį mįslį^p nieks negali ątmįntj^RO tas 
grabinis sako : “Tu dabar žiūrėk, aš jam pasakiau, o jis 
kiek dabar žmonių kankina.” Sako ponas: “Na, ar’ tu 
žinai?” “Na, aš ir jam pasakiau?’•'“Na, aš tau. duosiu 
šešis šimtus dolerių pasakyk tu ir man.” “Pasakysiu.” 
Gau’ nuo pono šešis šimtus dolerių ir pasakė tam savo 
ponui.

Tas pons nuvažiavo pas karalių ir atminė. Tąs^ ka
kalius sako: “Na, tas špicbukas dą;manę tik sykį matė 
: rjau pasakė, aš jam sakiau; pakol manęs . nematysi 
šimtą sykių, nesakyt.” Tas ponas laimėjo laižybas. Šau
kė tą žmogų karalius pas save, ir jam žadėjo užtai gal
vą kirst, o tas žmogus jau turėjo devynis šimtus clple- 
,rių: nuo karaliaus buvo-gavęs tris šimtus ir nuo to -po
no šešis šimtus dolerių. Atėjo • pas karalių ir atsinešė 
krepšyj tuos devynis šimtus ant peties. Klausė kara- 

j “Dėlko tu pasakei, manę tik sykį matęs? . Aš tau
H

pirmuosius, šventas Raštas 
molio visai nęžino. Ten pasakyta 
kad Dievas sutvėrė pirmąjį žino 
gų iš žemės grumto', o tas grum
tas galėjo būti durpėj maišyta 
su kalkėmis ir kreida; net galė
jo būtį susi gudėj ęs purvas. ■ 

Žemaičiai, tuo atžvilgiu, yn 
laimingesni už kitus žmones 
nes Praamžius juos tvėrė iš sa 
vęs, pagal save. Praamžiui ne 
reikėjo grumto, nes jo žodis i 
jo galybė tvirtesni už grumtą.

Gerbėjas teneįsivaizdina for
mų. Tvėrėjui formų nereikėjo 
Jis pasakę: tegul toks ir toks gy 
vūnas atsiranda, ir tas gyvūnas 
radosi. Jei Tvėrėjui būtų reikė 
ję formų, i is ir dabar dar dirbti 
formas, o mes apie gyvenim; 
nė svajoti negalėtume. Dabai Į liūs: 
formų vietą užima kaita Paga j sakiau, pakol tu mansę nematysi šimtą sykių, nesakyt. 
Kaitos Principą viskas keičias 1 •> - j v.

1 V* . - _ _

O tas žmogus metė tuos pinigus in žemę ir sako: 
“Aš tavę ne šimtą sykių mačiau, ale devynis šimtus sy- ' 
kių mačiau, prašau pažiūrėt!” Atrišo tą krepšį, išpylė 
tuos pinigus: “Va, an kiekvieno pinigo yra jūs galva, o 
čia yra devyni šimtai dolerių ir tiek sykių aš jus ma
čiau.” Karalius matė, kad vėl jo teisybė, jį dar vėl ap
dovanojo ,ir tokiu dalyku išlika žmgus nuo smerties.

(K. Jurgelionis “Myslių pasakos”, 1913 m. leidinys)

su laiku. Tokio daikto, kaip Am 
Žinąs Pastovumas, nebuvo ii 
nių tarpe yra išsivystęs stūmok 
lis, kuris pakeičiu esmę.

Gerbėjas tvirtina, kad vergija 
“išvirto” j laisvę. Ne! Vergi j r 
“neišvirto” — žmonių stūmoklis 
ją išstūmė. Ir žmogus nevisuo 
met buvo toks, koks dabar. Tūli 
laiką jisai laipiojo m ėdžiuose 
gyveno’ urve, samanų gūžtelėje 
kol išmoko pasistatyti medgalit 
“trobelę”. Vai ilga ir nuobod 
buvo anoji praeitis, žmogus t: 
vargingą praeitį išstūmė ir save 
jsistūmė į geresnį gyvenimą 
Žmogus ir dabar tebėra dėkin 
gas anam stūmokliui.

Taip, mielas gerbėjau. Šiuo 
baigiu šnekėti į Tamstą. Kai ki
tą laišką rašysi, malonėk įrašyti 
daugiau pradmenų humorui.

— Dėkui Kraistopitui! Vedu 
su Maikiu buvov susirūpinę, kad 
liksiav be humoro.

V. Petraitis

Nuotykiai sodybvietėje

Kanados miškuose kompanija 
pasamdė 100 kirtėjų ir dvi mer
ginas virėjas.

R?'

j.

1

pamokslų 
tarė 

— “Tavo pamokslai man įtaką tikrai padarė”. 
Su šiais žodžiais narvą jis išlaužė 
Ir varnėną tuoj sugraužė.

//

Stebuklą paųrątęs sodyboj ant suolo, 
Ąntąnąs aut kąlių kąip žaibas tuoj puola 
Ir sičdn jffl hhpną, ir garbina grožį, 
O loji vargšelį nuvaro kaip ožį. 
Kai grįžta sody^on dar kartą Antanas, 
Jau nešasi bonką, o bonkoj šampanas...
Gražuolė be h irų n o rūtelę jam duoda 
Ir vietą ant suolo prie šono parodo.

., • • Sodininkas

S^dtinorATriėnA^n^Jf&do snrarfSFffiitys^ jaikaaščiu).

■ ” ky '
Pa kėlę stiklinę' prancūziško vyno, 
Merginų mylavimo šventę pradėsim..
Ant sofos minkštutės, po lapais žolyno, 
Prie kojiį dievaitės bijūną padėsim...

Šodybietis

.-v

Baigiasi vasara, o su ja ir vasaros malonum ai
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YRA ČIA PAT
(Tęsinys)

’ Fanatiškas jų tikėjimas duo
da- jiems nepalaužiamą drąsą. 
Tas, kas turi įvykti, įvyks ir nie
kas to nepakeis. Jie žino, kad jų 
laukia baisios kovos, bet jie iš- 
liks. šiuo metu labai daug žy- 
4ų pradeda pripažinti Kristų, 
jų. tarpe ir mano daktaras.
'-•Par ne viskas būtų pasakyta 

apįę Sovietų imperijos artėjan- 
tį subyrėjimą, jei nepažiūrėtu- 
iųėin; ką apie tai sako garsus’pra 
našas Danielius. Jis Sovietus va_ 
dina, karaliumi iš šiaurės. Dan.

-' c . i 7 — !• ‘^Nurodytu laiku pietų kara
lius (Egiptas) \ susiims su juo 
(Izraeliu) tada šiaurės karalius 
su dideliu laivynu ir karo vėži
niais, kaip potvynis užplūs kdaš 
tus įžengs į mūsų garbingą že
mę ir daug izraėlių žus. Jis 
užims Egiptą, Libiją, Etijopiją 
ir jis kontroliuos jų turtus, auk 
są- ir i sidabrą. Save vadavietės 
karališką palapinę išties tarp 
garbingo kalno Moria kalnas Je- 
ruzolime) ir juros. Bet kada su- 
Žfiiosžinos blogas naujienas iš 
siaurės- ir rytų, jis pasikels su 
baisiu įsiutimu visa jėga žudyti 
ir pasmerks pražūčiai daug. Bet 
ji£ prieis prie savo į-galo, nes 
niekas jaiti nepagelbės. -.”

- Kaip “gaila”, matyt, nebus 
Amerikos, kuri atskubėtų su 
greita ipagęlba! Kas davė Danie
liui tokią drąsą prieš 2500 metų 
sakyti,-'kur bus Sovietų vadavie
tę? jeigu jis dabar nueitų pas 
Sovietus ir gailėdamas juos per- 
spetu, jis supūtų beprotnamyje.

;d^nįelžus .užtvirtina. Ekzekie- 
lilĮJ kad Sovietai panaudos klas- 
tąįir: Pavergs savo : sąjunginin
kus. Taip pat patvirtina, kad So- 
vieiąi besigelbėdami naudos vi
są savo turimą jėgą ir žus.~ Jie

niekur negaus pagalbčš." Tas 
pasako, .kad jie’padarys strate- 
giįę klaidą, bus atkirsti ir sunai-

kinti. Kokia gąsdinanti žinia 
gali ateiti Sovietų imperijos va
dui iš rytų? Seniau sakydavo, 
gal Sibiro meškos juos užpuls? 
Dabar, kada auga atominė Kini
jos jėga, ji gali prisidėti prie 
mirtino jų priešo naikinimo, ku
ris laiko užgrobęs jos žemes, se
niau priklaususias jai. Gąsdinan- 
ti žinia iš šiaurės, tai NATO vals
tybių veiksmai ir galimi sateli
tų sukilimai. Lieka įdomiausias 
klausimas, kas pradės atominį 
puolimą? , . j

Atsisveikinant su senovės pra 
našais, mes turime dėkoti Tam, 
kuris per juos perdavė, kad mū
sų tautą žudantis priešas ir mū
sų begalinis skausmas darosi 
lengvesnis.

Man, katalikui, nejauku nus
tumti į šalį Fatimos laišką. Ži
nia apie jį, 1963 metais, buvo 
paskelbta visuose Europos laik-j 
raščiuose. Laikraštis 
ropa” rašė, kad iš Anglijos mi- ; 
nisterio pirmininko MacMillan [ginklus, su kuriais bus. galima 
raštinės žurnalistui pateko po-!Per kelias minutes sunaikinti 
piežiaus Povilo' slaptas laiškas 
didžiųjų valstybių galvoms, kar
tu ir Kruščiovui.’Tai Fatimos 
laiškas, rašytas 1918 metais ma
žos mergaitės Liucijos. Tuo laiš
ku "popiežius norėjo perspėti di-

Į P) SUSSEX.ENGUJNP. DAIRY- 
Farm there ft a — a <sooo
Vnuc PRoDUCER-LTOAT SMCKE5 A 
REGULARLY..— . _ . .u

; THE DUKE OF BURGUNDY
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gihr ^i^yhįf^iąnį-bėS lĮf į- 
rų!idėjų paisanti linija. 4

Kalbėtojas toliau paminėjo' k 
kitus Kl) atajekjųius.;jJKJ8'įlie
tais išleista LKDS deklaracija, 
nutiesianti lietuviškosios krikš
čioniškosios demokratijos socia
lines, ekonomines, politines, -lais
vinimo, ideologines gaires. Ji 
verta gilesnių studijų ir plates
nių komentarų. ■ :

Sveikintinas ir jau kelerį me
tai pastovus.. “Tėvynės Sargo” 
leidimas bei LKDS biuletenio at
gaivinimas. Lygiai sveikintinas 
dviejų naujų skyrių įsteigimas 
.ir eilės knygų išleidimas.

A; Kasulaitis tarė, jog ateities 
veiklai gaires smaigstant (tokia 
buvo svarstybų tema), reikalin
gas ir žvilgsnis į dabarties veik- 
los-būsenos foną.-

Pasak jb‘, visuomeniniai san
tykiai išeivijoje negerėja, bet gal 
net blogėja. .Tam tikras neigia
mas aukštis/plokštuma pasiek^ 
ta, įkūrus PLB visuomeninių 
reikalų komisiją.

Opozicijos pastangos sugriau
ti VLIKą ir ALTą nemažėja, bet 
didėja. Bendradarbiavimo su 
okupantu reiškiniai padažnėjo- ir

sąuĘ/kąd žinogaus ir tautos tei
sės yra. neatskiriamos. Uo’iiau 
talkinti Tautos‘Fondui.

Iš kitos pusės, reikia surasti 
būdų ir priemonių prieiti prie 
jaųnęsnių žmonių ir įtraukti 
juos j krikščioniškosios demo
kratijos gaivią srovę. Jaunimo 
politinio sąmoningumo, ugdymas 
yra dabar dar svarbesnis, negu 
anksčiau. Visuo’meninio apsuk
rumo neužtenka; - ---- .

Kįtas '’uždavinys yra ryšio ąu-
°* Všū yžso pasaulio-KD 

orgajnizącijbmis ir tarptautiniais 
vienetais.: ,’KaIbėjusis . pabrėžė 
krikščioniškosios demokra ti jos 
tvirtą ir - sveiką gyvįenimožiūrą 
bei jliętuviškosios KD liaudišką 
chaęakterį. -

Baigdamas kalbėtojas pacita
vo 1958‘ m. Briuselyje įvykusio 
tarptautinio krikščionių demo
kratų kdngreso vieną režoliufci- 
ją: į“ne bendra praeitis, kuriai 
pripjažjstama didelė jungianti 
reikšmė, bet ypatingai tvirtas 
nusistatymas kurti bendrą ateitį 
suteikia krikščionims demokra
tams prasmę ir galią.

stip'

ALTos centro valdybos .pirnaj'-

pusę žmonijos. Jis turės stiprias 
tautas avo imperijoje ir ves jas 
į masinę šių ginklų produkciją. 
Jeigu žmonija nedarys žingsnių 
jį sustabdyti, Aš būsiu įpareigo
ta leisti mano sūnaus rankai 

tižiuosius apie atominių ginklų į kristi. Ir tada Dievas nubaus 
didelį pavojų žmonijai. Švento- žmogų daug sunkiau, kaip jis 

rbuvo baustas tvanu. Dideli ir ga
lingi žus taip, kaip silpni ir maži.

į ji Mergelė diktavo Liucijai:
“Tų ką tik matei saulės stebuk-

lą. Paskelbk mano vardu, kad Ateis sunkių bandymų ir bažny- 
bausmė ištiks visą žmonijos ra
sę. Tas neateis šiandien ar rytoj,

čiai. Kardinolas priešinsis kar
dinolui ir vyskupas priešinsis 

bet antroje dvidešimto šimtme- į vyskupui. Ugnis ir dūmai tada 
čio pusėje. Tai ką Aš paskelbiau kris iš dangaus ir vandenys okea- 
per vaikus Melanie ir Maximin,] nų išgaruos. Čiurkšlės šoks į pa- 
Aš šiandieną kartoju prieš tave, dangės ir viskas, kas pastatyta, 
Žmonijos rasė nusidėjo ir sutry- sukris. Milijonai žmonių žus va- 
pė su savo kojomis visas jai do- j landos bėgyje ir tie, kurie liks 
vanotas malones- Visur viešpa- — - 
tauja betvarkė. Šėtonas pasiekė 
pačias aukščiausias vietas ir dik
tuoja visų įvykių eigą. Jam pa
siseks prisistatyti ir pasiekti 
aukščiausias bažnyčios viršūnes.

viai

MS SKAITYTOJAMS
DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

TREČDALĮ METŲ!
kviečiami atkreipti į Naujienas 
dėmesį, gerai su jomis susipa- 

užsisakyti.
SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 

U SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,

UŽ lODOLERIŲ.^
J - Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į platb 

nimo vajaus talką!

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

NAUJIENOS ’Wt'm

CHICAGO, IL 60608

gyvi, pavydės tiems, kurie 
mirė...”

Pasirodžius šiam laiškui, žur
nalistai ieškojo VŽtrkane užtikri- 
nimo apie jo autentiškumą. Va
tikanas buvo nekalbus. Vienuo
lė Liucija, kuri rašė šį laišką, 
per tėvą Agustin Fuentes, per
davė, kad Rusija bus žmonijos; 

/rykštė, artėjanti nelaimė yra vi
sai arti, bet per maldą ir sakra
mentus yra dar laiko jos iš
vengti. Ji laiško nei paneigė, nei 
patvirtino. Viskas liko prideng
ta tylėjimo migla.

Šis laiškas visai netolimoje 
ateityje pats save užtvirtins, jei
gu Rusija šiame šimtmetyje iš
provokuos karą, šis laiškas pri
mena žmonijai viską, kas buvo 
Ezekieliaus sakyta. Ypatingai 
jame matyti baisios atominės 
kautynės vandenynuose. Kas 
kontroliuos vandenynus ir turės 
gerą ryšį su savo armijomis, tas 
turės vyriausią kortą laimėjimui.

Mano gyvenime teko lankyti 
karo istorijos painokas ir man 
jos patiko. Todėl aš negaliu pra
eiti pro didžiausias pasaulio kau
tynes, kokių niekad nebuvo ir 
nebus, ii’ tylėti. Tos kautynės 
Biblijoje vadinamos ARMAGE-

Įspūdžiai ir komentarai iš XIV-sios Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjungos konferencijos

(Tęsinys)
Kontrolės komisijos praneši

mą padarė Kazys Mickevičius. 
Komisija patikrinusi kasos kny
gas, kitus dokumentus ir kasos 
stovį rado viską pavyzdingoje 
tvarkoje.

' -Naujojo centro komiteto ir 
kitų centrinių .organų rinkimai 
praėjo sklandžiai. Į naująjį CK 
išrinkti: V. Šoliūnas, A. Vens- 
kus, A. Viliušis, St. Lūšis, R. 
Tričytė, St. Dubauskas, J. In- 
čiūra, Pr. Povilaitis, Ė. Vilimai
tė ir J. Paskųs,.

Į kontrolės komisiją: St. Rauc 
kinas, dr. Petras Jokubka, An
drius Povilaitis. Garbės teismą 
ateinantiems trims metams su- 

'daro —■: dr-' Petrąs -Kaladė, drJ

siekė vis platesnius sluoksnius, ninkas dr. Kazys Šidlauskas iš- 
Krikščioniškai - katalikiškai samiau pasisakė VLIKo ir AE- 

auklėtas (o gal neauklėtas ) jau-
} nimas, atrodo, stinga ideologinio
i sąmoningumo, jau nekalbant
1 apie politinį.nusistatymą ir nusi-

Gal įdomiausia šeštadienio po
piečio programos dalis buvo sim > * •- ■- •
poziumas-svarstybos. Jose daly-!manymą politiniupsę klausimuor 
vavo trys pirmininkai: du buvę 36 reikaluošė. Jaunime apskri- 
LKDS pirmininkai — dr. Kazys tai jaučiama didelė amerikinio 
Šidlauskas (dabartinis ALTos1 tuščiavidurio liberalinio indivi- 
centro valdybos pirmininkas) ir duolizmo įtaka, kuri net persi- 
Algirdas Kasulaitis ir dabarti-j metusĮ 1 kai' kuriuos vyresniuo-

LKDS pirmininkai

nis pirmininkas Vladas Šoliū
nas. Joms vadovavo dr. Juozas 
Meškauskas.

Ilgesnę įžanginę kalbą pasakė j

sius visuo'menininkus. ; s . > ■ 
Kalbėtojas matė ir labai švie

sių poreiškių. Jų-suminėj d kelis: 
ramūs, demokratinio principo

Kasulaitis. Taręs, jog žingsnis I b°jų VLIKo ir ALTos vadovybių 
atgal teikia žvilgsniui į ateitį] pasikeitimai, pasaulio lietuvių 
ikslėsnę, o gal ir prasmingesnę 
perspektyvą, jis trumpai pažiū
rėjo į kai kuriuos svarbesnius 
klausimus, kurie laiko tėkmėje 
buvo krikščionių demokratų s ir 
kitų spręsti.

dienos Toronte, pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresai, dainų ir šo
kių šventės, abiejų enciklopedi- 
jų išlęidipiąs ir pan. , > ;

Ateičiai Kasulaitis krikščio
nims demokratams pasiūlė kelis

Tos darbo trukdymo klausimu 
ir ALTos santykių;su LB' reika
lais; Pirmininkas pareiškė, kad 
bendradarbiavimas su LB nėra 
lengvas. Prieš mėnesį JAV LB 
centro valdybai pasiūlyta pasi
keisti ryšininkais ir> susirinkti 
kasmetiniams- bendriems pasita
rimams, bet atsakymo negauta. 

.'“Aš tikiu į-sveiką visų lietuvių 
nuovoką”, pareiškė .dr. Šidlaus
kas. “Kada nors turės paaiškėti 
kas mus skaldo, nes negalima 
ilgai žmonių suvedžioti”. Jis vėl 
kvietė LB jungtis į laisvinimo 
darbą per ALTą. “Gal tam jau 
atėjęs laikas. Priimsime su iš
skėstomis ranko'mis”, baigė AL
Tos pirmininkas, i

(Bus daugiau)

Kuodis ir Andrius Keturakis (vi- - j-s tarė, kad KD nusistaty- konkrečius! veiklos kelius.
si iš Bostono). mas jaunimo ir politikos klausi 

mų’buvo ir tebėra teisingas.

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratų, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai___________ ___________________ _
Adresas ________ ______

• » Užsakau Naujienas kaip dovanų savo _ 
yra. naujai įkaityto j as. Priede doL 
Pavardė ir vardas________________ ____
Adresai -________ __ _______________

—, kuris

Sponuoriaus pavardė, vardas ir vietovė

9 Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dot
Pavardė ir vardas__________________________ ____________
Adresas----------------------------------------------------------------------

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

YOUR 006 NEEDS 
VITAMINS, TOO.

i 1 ' ’ .3 ’ ' ’

Lietuvos laisvinimo bare viso
mis išgalėmis remti VLIKo ir 
ALTos pastangas išlaikyti tei
singą laisvinimo koncepciją; 
VLIKui .skirti-, daugiau dėmesio 
kitiems-kraštams, ne tik Jung
tinėms Amerikos Valstybėms; 
praplėsti ( ELTOS Ihformacįj ų 
tarnybą';?-jĮadėti' žmogaus teisių

! Jis taip pat pabrėžė? kad
Žydų žemėje-yra kalnas vardu į krįg£ionių demokratų nusistaty- 

Megiddo. Hebraiškai šį kalną va-j mas ir-jaikysena santykių su Lie
timą Har-Megiddo. Ilgoje žydų į įUVqS. pavergėju’ bendravimo 
istorijoje, šio kalno apylinkėse bendradarbiavimo' bei apskritai 
vyko, daug jų likimą sprendžia- kokioje plotmėje buvo ir te

bėrataip pat. tikslus.-Tai par o-,
dė įvykiai paverg^me/kraštė bei i ^cijpje.E^er tas institucijas' ir 
pogrindžio tąutįiiė •: periodika, savo vidujinius kontaktus ir-ką- 
(Kasulaičio mintis ’kiek praplė- nalus banęĮyti įtikinti laisvąjį pa- 
sim vėliau). į ■ . ■ - -—:—■—• .1~—

A. Kasulaitis pastebėjo, .kad 
KD pastangomis ir VLIKas pa-

mų kautynių. Raštas sako, kad 
žmonijos kautynės, kokių nie
kad nebuvo ir nebus, sieks šį 
kalną. Iš to jos dj gavo šį keistą 
pavadinimą. Išr'' vienos' pusės 
šioms kautynėms vadovaus antį- 
kristinis diktatorius. Kada gene
rolas Bonapartas buvo nusiųstas
i Artimus Rytus patvarkyti keite savojilgala.ki nusistatymą
Prancūzijos interesų, jis buvo 
užlipęs ant Megiddo kalno. Jis, 
žvelgdamas Į neužmatomas kal
vų virtines ir Juozopatos slėnį, 
tas garsus karo strategas pasa
kė: “Čia galėtų kautis viso pa
saulio armijos”.

Kokios galimos priežastys anti
kristo imperijos išaugimui į pa
sauliui diktuojančią galybę?

(Nukelta į šeštą puslapį) !

posėdžiauti,’ vienoje vietovėje. 
Jo .taryba iškeldinta; iš New .Yor 
ko. Tikriausiai, jog šis judrumas 
teigiamai atsiliepė j VLIKo veik 
lą ir jo prestižą. DK labai pozi
tyviai prisidėjo ir prie.dirbtinai 
sukeltos krizės VLIKo “tarpu- 
valdžib’-’ metu tinkamo ir teigia
mo išsprendžio. .

___,_____ , 
wwtTjl wwn21 *wn3

^Sergeants
' tne perene people -

j© 1979 Mitter-Mofton Company*; a subsidiary of ■ 
■ A H Robins Co , Richmond, Vjc$nia 7323Ū7

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

• RŪPESTINGAI ISPHJX»MI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara -šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vai vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotu vaistininku

TeL 476-2206

Išėjusi Iš spaudo* ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Jtako* f krašto politiku 102 pal. Kaina

Knygos bus išsiųsto*, jei flJSO čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adreau:

; N A U J I E N O S,
173> Se. HalstM St, Chkam, IK.

Krikščionių demokratų veikla 
įALToje, tiek centre, tiek sky
riuose pozityvi ir prasminga. 
Ir čia interregnumo metu atsa
kingai dirbta ir užimta prasmin-

ENERGY 
WISE

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
S LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno' ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos -nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTĖS 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 
vitrfvardžių pavadinimai ir jų vertimai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMES L£M£, 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 56.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičla 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

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

3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, August 20, 1986 >
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Helsinkio aktai
Vargu ar yra kitas žmogus, kuris būtų įdėjęs tiek 

laiko ir tiek pasiryžimo Helsinkio aktams paruošti, 
juos išaiškinti ir praktiškame gyvenime juos būtiniau- 

‘ siais duomenimis papildyti, kiek tai padarė Kongreso 
i atstovas Dante R. Fascell. Jis yra teisininkas, Įstatymų 

ruošėjas, politikas, diplomatas ir nepaprastai geros šir- 
* dies žmogus. Jis yra ir filosofas, nes jis suprato, kad 
: Helsinkio aktai yra didelis žingsnis Į laisvę ir 
: gerbūvį.

Niekam tiek nerūpėjo ir nereikėjo žengti tokio dide- 
. lio žingsnio, kie:k tas klausimas rūpi šiam Floridos dėmo-
■ kratui. Jis žino, kad žingsnis bus niekas,’ jeigu jis 

bus žengtas tik kelių.žmonių,bet ne milijonų.Niekas tiek
; daug laiko neįdėjo į Helsinkio aktų aiškinimą, papildy

mus ir medžiagos rinkimą apie Helsinkio aktus, kiek 
tai padarė Amerikos' kongreso italų kilmės teisininkas 
ir diplomatas. Keitėsi prezidentai ir Valstybės sekre
toriai, keitėsi diplomatai ir Kongreso nariai,keitėsi įvai- 

. rių Helsinkio aktų bendradarbiai ir aiškintojai, bet nė 
vienas tiek laiko ir sielos neįdėjo, kiek įdėjo Fascell. 
Vargu ar yra kitas amerikietis, kuris galėtų tiek daug 

: prirašyti apie Helsinkio-aktus, kiek -‘tai yrą •,.padaręs 
Dante R. Fascell. O jeigu jis turėtų ..laiko atsimini- 

. mams apie juos rašyti; tai galėtų papasakoti gražiau-
- šią istoriją.

Dante R. Fascell yra Euroops saugumo ir bendra
darbiavimo komiteto pirmininkas. Komitete yra penkr 

: Atstovų Rū mų nariai ir penki senatoriai. Komitete 
yra Valstybės edpartamento pareigūnai, dirbą Helsin
kio akto darbą. Jis daro apklausinėjimus Kongreso,

■ surinko atsakingų žmonių liudijimus, pirmininkavo ko- 
: mitetui Belgrade, o dabar pirmininkaus tam pačiam 
. komitetui Madrido konferencijoje.

Kada prieš keturis metus Dr. Kazyš' Bobelis liudi
jo Europos saugumo ir bendradarbiavimo komitetui, 
liudijo apie pavergtą Lietuvą bei kitas valstybes, ir 
nurodė Helsinkio akto 4-tą kraitelę,kalbančią apie tautų 
teisių mindžiojimą ir reikalą susirūpinti Sovietų pa-

- vergtos Lietuvos klausimu, tai posėryje pirmininkavęs
- Dante R.Fascell pirmas atsistojo, jį pasveikino ir džiau-

■r

,jo, kad įtrauks į Kongreso rekordą visus septynius il
gus Dr. Bobelio liudijimo lapus.

Helsinkio aktais rūpinasi atstovas Fascell ir šiais 
metais. Pirmininkaudamas šių metų kovo 25 dienos po
sėdyje, jis, be kitų dalykų, pasakė:

“Paprastam piliečiui baigmenims aktas yra 
pagrindinė žmogaus teise. Šis specialus žvilgsnis 

apie susitarimą erzina ir sukelia nemalonumo kai 
kurioms vyriausybėms, bet paprastiems žmonėms 
Rytuose ,kaip ir Vakaruose Principas VII ir žmo
nių susitikimas III kraitelėj yra širdis ir siela viso 
dokumento. Principas VII ragina 35 Helsinkio ak
tą pasirašiusias valstybes gerbti pagrindines min
ties, sąžinės ir tikėjimo laisves”. :
Komiteto pirmininkas žino kiekvieną Helsinkio ak- 

užkampį. Jam nereikia priminti trečio ar ketvirto
principo svarbą ir reikšmę. Jis žino, kad susitikimai, 
pasikalbėjimai daugiau reiška, negu Igiausi tuščiavidu
riai traktatai.

Visa nelaimė, kad Helsinkio baigmenims aktas žmo
nėms mažai suprantamas. Juo daugiau-^apie juos žmo
nės žinos, tuo didesnis žingsnis galima žengti pirmyn. 
Susidaro įspūdis, kad liepos 29 dieną Washingtone su
šaukta konferencija tam ir buvo, kad žmonės žinotų, ką 
Helsinkio aktai reiškia ir ko jais siekiama. Susidaro įs
pūdis, kad į minėtą pasitarimą buvo kviečiami tie, ku
rie mažiausią nuovoką apie juos turėjo. Vyriausybė no
rėjo, kad sukviestieji pareikštų savo nuomonę apie Hel
sinkio aktus.

Visi atsimiename, kad Helsinkio aktai sukėlė - di
džiausio susirūpinimo lietuvių tarpe. Atsakngi redak- 
toriai, nesusipažinę su Helsinkyje pasirašytu dokumen
tu, pradėjo niekinti dokumentą pasirašiusius atstovus. 
Liūdniausia, kad dar šiandien, praėjus penkeriems me
tams po pasirašymo vis kartoja, kad tas aktas yra nau
dingas tiktai Brežnevui, nes aktą skaito , tiktai pagal 
brežnevinę interpretaciją. ‘

.Naujienos buvo vienintelės, kurios netikėjo, kad 
Fordas būtų pardavęs nepriklausomą Lietuvą ir už par
davimą būtų įsidėjęs į kišenę Judo grašius. Naujienos 
netikėjo, kad ir popiežiaus atstovas, kardinolas Case- 
role, būtų pasukęs į Judo pusę, pasirašydamas baigme- 
ninį aktą.

Tokius tvirtinimus daro nežinėliąi, nepažįstantieji 
Amerikos, nežinantieji humanizmo principų ir netu
rintieji jokios nuovokos, kad Amerika jau- prieš 200 me
tų praktiškame gyvenime taikė pagrindines žmogaus 
teises ir stengėsi padėti nuskriaustoms -tautoms ir pa
vergtiems žmonėms. r ‘

Helsinkio aktus pasirašė prezidentas Fordas, žino
mas respublikonų veikėjas. Baigmeninio akto pasirašy
mo proga, jis pasakė gražiausią kalbą, kuri ištisai bu
vo išspausdinta... Brežneviniai lengvatikiai, tariamieji 
“išminčiai” prez. Fordą apšaukė Judu, ir iki šios dienos 
jo neatsiprašė. Prezidentas Carteris Washingtone suva
žiavusiems įvairių laikraščių' atstovams pareiškė, kad 
jis, demokratas, vykdo respublikono pasirašytą baig- 
meninį aktą, ir nori, kad visi tą aktą suprastų ir padė
tų vyriausybei ir visam kraštui vykdyti Helsinkio ak
tuose suminėtus pagrindinius principus. ‘

Svarbias kalbas pasakė prezidentas Jimmy Carteris, 
Valstybės sekertorius Edmund Muskie, buvęs prokuro
ras Griffin Bell, kuris vadovaus JAV delegacijai, vyk
stančiai į Madridą ir visuomenės veikėja Rozanne L. 
Ridgeway, kuri praktiškai tvarko paruošiamuosius de
legacijos į Madridą darbus. Svarbiausioji kalba buvo

Ruoškimės Madrido konferencijai (3)

SUSIPAŽINKIME SU PRINCIPU
DEKLARACIJA

P. STRAVINSKAS

(Tęsinys)
DEŠIMTAS PRINCIPAS 

Sąžiningas tarptautinės teisės 
prievolių pildymas

Šiuo principu dalyvaujančios 
valstybės pasižada sąžiningai pil
dyti savę prievoles, kylančias 
tiek tiesiog iš tarptautinės tei
sės, tiek iš sutarčių ar kitų susi
tarimų, sutinkamai su tarptau
tine teise.

. Išleisdamas šio principo dalį, 
kuri mūsų problematikos nelie
čia, noriu čia sustoti tiktai ties 
mums svarbiais to principo žo-- interpretacijoj e daro (kas jiems 
džiais, kur pasakyta:

Visi aukščiau išdėstyti princi
pai yra pirmaeilės reikšmės, ir 
jie bus lygiai ir neapribotai tai
komi, kiekvieną jų derinant su 
kitais.

Šie žodžiai, atrodo, taikyti. So
vietams, norėjusiems gauti Kon- 
ferėncijois pripažinimą jų Sąjun
gos sienų su jų ribose esančio
mis įjungtomis Pabaltijo valsty
bėmis. Dėl to baigminio akto re
daktoriai, kaip matėme anks
čiau, ir suredagavo Deklaracijos 
trečią principą, kur dalyvaujan
čių valstybių (ir visos Europos) 
sienos buvo pripažintos “nelie
čiamomis”, lyg ir su visa jų ri-

bose Sovietų dabar .valdoma te
ritorija. Tokios redakcijos tre
čią principą Sovietai “prašniu- 
geliavo”, bet ketvirtuoju prin
cipu Sovietų nusikalstamais bū
dais ir priemonėmis užimta Lie
tuva ir kitos Pabaltijo valstybės 
buvo jiems nepripažintos. Todėl 
tos jų Sąjungos sienos pasirodė 
nėra teisėtos ir neliečiamos. Tai
gi, trečiasis principas, jei kas jį 
aiškina brežneviškai, tuo ketvir
tuoju principu buvo panaikintas.

Kad Sovietai nedarytų tokių 
triukų, kokius jie dažnai teisės

naudinga, tą jie pripažįsta 4eise, 
o kas ne, tą jie ignoruoja ir ne
laiko teise), tai šiuo Deklaraci
jos paskutiniu principu jiems ir 
paaiškinta, kad visi Deklaraci
jos principai yra pirmaeilės 
reikšmės ir-kad jie. turi būti ly
giai ir neapribotai taikomi, kiek
vieną jų derinant su kitais. Todėl 
pagal šį interpretacijos metodą, 
So'vietai negalės remtis tiktai 
vienu jiems naudingu trečiu 
principu (kuris pripažįsta jų Są
jungos sienas neliečiamas), bet 
turės tą trečią principą derinti 

•su ketvirtuoju, jiems nenaudin
gu, kuris tą jiems naudingą tre
čią principą panaikina.

paties prezidento, nes jis nurodė pagrindines gaires, 
bet praktiškus paruošiamuosius darbus atlieka Valsty
bės departamento patarėja Ridgeway. :

Turime visas keturias kalbas, pasakytas sukvies
tiems spaudos atstovams ir organizacijų nariams. Jei 
laikas leis, tai netolimoje ateityje paskelbsime svarbes
nes jų mintis ir juose keliamus klausimus.

SS
H '

Kad Sovietams būtų dar ma
žesnis apetitas “suvalgyti” Pa
baltijo valstybes, tai baigminio 
akto pabaigoje pasakyta, kad tas 
aktas neturi būti registruoja
mas Jungtinių Tautų Chartos 
102 str. tvarka, kuria registruo
jamos tarptautinės sutartys, 
duodant tuo suprasti, kad šis 
baigminis aktas nėra jokia tei
sinė sutartis ar kitas teisiškai 
šalis įpareigojus aktas. Iš to ma
tome, kad baigminiu aktu Pa
baltijo valstybių teisinė padėtis 
nepakeista.

PREZ. CARTERĮO GERAS 
VARDAS GRĮŽTA

'?<EW YORK; N.Y.t — Asso
ciated Press ir NBC Nrews renka 
žinias apie prezidento Cąrtęrio 
populiarumų. Visi atsimename, 
kad pre?;. Carterio' populiaru
mas buvo visai nusmukęs. Skai
tant anglų kalba laikraščius, bu
vo susidaręs įspūdis, kad jis bu
vo visai praradęs savo populia
rumą. Jeigu būtų buvę pravesti 
balsavimai prieš Demokratų par
tijos konvenciją, tai nieko jis ne
būtų, laimėjęs. /

Tačiau Demokratų partijos 
konvencija ir joje pasakyta pre
zidento kalba daugelį įtikino, 
kad prezidentas Carteris pajė
gia orientuotis ir veikti kaip ga
bus politikas. Jo populiarumas 
iš naujo' kyla.

— Meksikos zoologijos sode 
panda pagimdė sūnų, bet naktį 
bemiegodama jį užspaudė, 
buvo aštuonių dienų.

Jis

— Vakaru Virginijoje dėl 
taus pakilo upių vanduo ir 
liejo daugelį namų.

— Pirmadienį Ekvadore pr: 
Pacifiko krantų drebėjo žem 
Sugriauta daug namų, žuvo a’ 
tuoni asmenys. . ,

lie- 
už-

I
I

: P. KESIŪNAS

Ė TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
I 3-jų dalių ROMANAS
Z (Tęsinys)

—Kokia maloni staigmena!...—pagaliau pra- 
' taria ji vos girdimu balsu.
’ — Irena! kaip tu čia patekai?! — beveik iki
X pamišimo nustebęs, sušunka Ringaudas.

Staiga jis pamaršo ir jam gresiantį pavojų ir 
; net patį Bičkovą. Dabar jis tegalvojo tik apie Ire- 

ną; jokios abejonės nebuvo, kad ji čia jaučiasi 
» kaip namie.
: —Prašau susipažinti—tai mano tėvelis, o Čia
? ponas Ringaudas, geriausias mano draugas, — 
• stengdamos šypsotis, pamojusi ranka į vieną ir į 
; kitą, supažindina juos. 
*

— Ringaudas!... — daugiau išsigandęs negu 
nustebęs, sumurma Bičkovas.

— Ponas Bičkovas — Irens Veršulytės tė
vas!...—nustemba Ringaudas.

— O!... aš tau ir pamiršau papasakoti...—ban
do dar sušvelninti baisiąją tikrovę Irena.

Irena! prašau eiti toujau prie svečių!... — 
griežtu balsn pertraukia ją tėvas. • - *

Tėveli... bet jonas Ringaudas... — pažvelg
dama tai į vieną, tai į kitą, vis dar nori gelbėti pa-, 
dėti Irena, — čia kažkoks nesusipratimas...

— Sudiev, Irąna!.-.. dėkoju už nepaprastai pui
kiai suvaidintą komediją!... — rikteli jis širdį ve
riančiu balsu ir pradingsta už durų, įsitikinęs, 
kad Irena tikrai yra Bičkovo duktė.

— Klysti, Vytautai!... — sušnabžda ji.
Ringaudas jos šių ždžių nebeišgirdo.
Valandėlę ji dar stovi, žiūrėdama į duris, 

paskiau bėgčia nubėga Į savo kambarį ir įknium
ba verkdama į pagalvę.

— Neveltui už jo galvą paskirta dvidešimt 
tūkstančių... — vis tebežiūrėdamas į duris, pro 
kurias išėjo Ringaudas, sumurma Bičkovas.

— Na ką, sutvarkyta?!... — vėl ima erzinti 
Bičkovą Krūminis.

Ringaudui išėjus, atgyja ir ponia Lašinskie
nė; ji sunkiai atsidūsta, tarytum būtų atsibudu
si iš sunkaus miego ir tuojau ima tikrinti, ar vi
si papuošalai tebėra, kuriais ji visa buvo apsi
karsčiusi. “Ačiū Dievui, tas plėšikas nieko ne
paėmė”, apsidžiaugia, viską patikrinusi.

— Na, na, na tai kodėl dabar tu jį pa
leidai ?!...—užpuola visas išbalęs Spekulevi- 
čius Bičkovą.

—' Nesikarščiuokit, nesikarščiuokit . . . Bič- 
kovąs žino ką daro. . . — slėpdamas susijaudini
mą, Bičkovas dar stengėsi parodyti svečiams 
savo drąsą.
tv —Nesikarščiuokit . . . nesikarščiuokit.. Bič- 
kvas pasižada pirmas eiti į kartuves . . j 
— tuo pačiu tonu atsiliepia erzindamas jį

Krūminis.
Toks Krūminio įžūlumas BiČkovą visai iš

muša iš pusiausvyros. Kartuvės jam ir pa
čiam jau vaidenasi, todėl jis visai nebesivaidy
damas ima šaukti:

— Dabar tai tikrai bus sutvarkyta I... Bet ko 
jūs čia dabar visi nosis pakabinote?... tarytum 
būtumėte susirinkę į laidotuves!... Duokit muzi
kos! pilkit vyno! Išgerkim šiandien, o rytoj pa
matysite, kas yra Bičkovas!...

♦ * *
Ringaudui išėjus, veltui šeimininkas, norė

damas pademonstruoti savo drąsumą, stengėsi 
dar pakelti svečių nuotaiką, ragindamas gerti 
ir net šokti, o tokios pastangos atrodė jau juo
kingos, nes ne vien ponia Lašinskienė, bet ir visi 
kiti, neišskiriant ir paties Bičkovo, buvo išbalę 
ir išsigandę, nors kiekvienas išgyveno šią aki
mirką kitaip, visai skirtingai, negu jo kuris kai
mynas: vieni drebėdami iš baimės, o kiti 
gėrėdamies Ringaudo drąsa, bet visi stebėjosi, 
kad atsirado toks drąsuolis, kuris nebijo 
Bičkovo.

Stipriausią įspūdį, neskaitant Irenos skaus
mo ir Bičkovo baimės, Ringaudas, savo apsilan
kymu padarė Ramunei; ji visą laiką, hų‘o pat jo 
pasirodymo iki išėjimo, sėdėjo nė nepajudėdama 
ir su didžiausiu susidmėjimu sekė kiekvieną žo
dį, kiekvieną judesį, tiek jo, tiek ir Bičkovo.

Nors jau buvo vėlus laikas, bet namo eiti 
niekas neišdrįso—visi lūkinėjo, kol aprims, ir 
visi jautėsi labai nejaukiai. Bičkovas vis dar ne
galėjo nusiraminti ir prieidamas tai prie vieno, 
tai prie kito svečio, tebeplūdo partizanus. Nie
kas nebenorėjo jį dar labiau įerzinti, todėl nie
kas jam ir neprieštaravo. Pagaliau' jis apsidairo, 
lyg ko jieškodamas ir nuveda savo paniurus žvilg
snį į tą kampą,kur sėdėjo Ramunė,bet pamatęs,kad 
ji sėdi užsisvajojusi ir į nieką nekreipia dėmesio, 
prieina prie Rūtos.

Rūta jau ir pati laukė progos užkalbinti 
Bičkovą, todėl dabar, jam priėjus, ji labai meiliai 
nusišypso. Jis atsisėda greta jos ir pradeda klau
sinėti apie jos sužadėtinį, vis pažvelgdamas į Ra
munės kampą.

— Taip, iš jų nė vienas neišliks gyvąs, bet 
tu pasilik po vakarienės, kai visi išeis, gal mes 
sugalvosime, kaip jį išgelbėti.

— O kodėl negalėtume dabar pagalvoti, — 
paklausia Rūta pro ašaras, supratusi Bič
kovo mintis.

— Dabar matai, jau ir taip visų akys at
kreiptos į mus, — paaiškina jai Bičkovas. — Ta
čiau reikia pažiūrėti, ką veikia mano duktė— to 
bandito^ apsilankymas ją labai sujaudino^ •

(Bus daugiau) . "
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Prof. Vaclovas Biržiška
„KAZĮ BRAZDŽIONYTt

Programai r*4ė|*

DR. K G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGU  A

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bulldins) Tai. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepi*, skambinti 874-8004

22. “ŠUJ Šitas Yra Mūsų Dievas
Kita pranašystė, kurioje kalbama apie Jėzų kaip apie Dievą, 

yra Ižai jo 25:6-9. Devintoje eilutėje, kur kalbama apie palaimi
nimus, kokius žmonės gaus Kristaus Karalystėje, išreiškiamas jų 
dėkingumas šitokiais žodžiais: “štai šitas yra mūsų Dievas, mes 
jo laukėme”. O kokie gi bus palaiminimai, kurie bus išlieti tuo
met apt žmonijos ir už kuriuds jie bus dėkingi didžiajam savo 
geradariui

Šešta tos pranašystės eilutė kalba apie didelį “pokylį”, kurį 
Viešpats padarys visiems žmonėms, žinoma, čia kalbama apie 
simbolinį pokylį, liečiantį įvykinimą Dievo pažadų, kalbančių 
apie palaiminimus, suteikiant žmonėms ramybės ir gyveninio, 
kuris tuomet bus užtikrintas. “Pokylio” vardu pavadinta skanu
mynai, kuriais žmonės bus patenkinti; todėl Agėjo 2:7-8 mes skai
tome, kad “ateis visų tautų pageidavimas”.

ŠV. RAŠTO TYRINĖtOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

bendra neturėjo ir

Lietuvos istorikas
Teodoras Narbutas

DR. PAUL V. DAUGIS 
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«**dMctar Community klinikos 
Medicinos direktorius

itil S. Ma n bate RA, WostchMtor, IL
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

T«L: 542*2727 «rU 542*2728

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

Visos laidos U W0PA stotim, 
banga 1490 AK

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banaa

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 6062s 

Telef. 778-5374

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC LALYBt AKIŲ L1GO« 

3907 Wwt 103rd Street 
Valandom pagal snartariTna

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

TARIAMASIS LIETUVIŲ SENOVĖS 
RAŠTAS IR JO IEŠKOJIMAS

Prof. VACLOVAS BIRŽIŠKA
Vaclovas Biržiška ilgus metus buvo Kauno ir Vilniaus 
universitetų teisių fakulteto dekanas. Jis -parašė ir at
spausdino keturių tomų “Lietuvių bibliografiją”, redagavo 
“Lietuviškąją enciklopediją”, “Bibliografijos žinias” ir 

daug rašė iš lietuvių tautos kultūros istorijos.
(Tęsinys) lie-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

- . KALBA LIETUVIŠKAI
2610 W. 71 St. T«L 737-514?

Tikrina *ki». Pritaiko akiniu*
“contact lenaea”1

VaL a£ai soaitarim*. Uždaryta

ir

treč

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA' 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad.1—4 popiet,

Lie tuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vah vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
rak ryw.

Vadė|a Aldona Daukus

TsI«*4 Hlmleck 4-MU

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

NEGELBĖJO

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

PR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Sandra praktika, apac. MOTERŲ II«e 
Ofisas 2452 WEST 5*a FrRfllT

— Buvau nuėjusi pas gydyto
ją pasitarti kaip atpratinti savo 
vyrą nuo girtavimo. Jis man da
vė miltelių ir liepė įpilti j kavą, 
kurią vyras geria.

— Na, ar tas pagelbėjo?
— Vyras daugiau nebegeria 

kavos.

PATS SKAITYK IR DAR Kl 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

olai* 3-4 vai. popiet ir kita irir

• KALBOS APIE AKMENĮ
SU LIETUVIŠKAIS PARAŠAIS 

Tačiau tokio aiškinimo ki
tiems buvo per maža. Jie sten
gėsi surasti ar net sukurti įvai
rius to tariamojo buvusio rašto 
paminklus. Tadas Čackis (gi
męs 1765 VIII 28, miręs 1813 II 
8) 1800 m. išspausdintame pir
mame savo vertingo darbo, “O 
liteyskich i polskich praypach” 
tome (antras tomas pasirodė 
1801 m-) stengėsi surankioti vi
sas jam prieinamas tuo klausi
mu žinias,’bet jų labai maža te- 
surado. Dar XVIII a. lenkų is
torikas ir vyskupas Naruševi
čius tikinęs Čackį, kad ties Ario 
gala kada'se buvęs surastas ak
muo su kažin kokiais iškaltais 
senovės parašais. Lietuvos Di
dysis Kunigaikštis Stanislovas 
Poniatovskis irgi pasakojęs Čąc- 
kiui, kad dar Augusto III lai
kais prie Šventosios upės buvo 
rasti trys vamzdžiai su įvairio- 

| mis figūromis ir ženklais; juos 
»karalius buvo dovanojęs minis
terial Bruhliųi. Štai ir visos

v

ORTHOPBDAS-PROTEZISrA 
Aparatai - Protezai. Med. bar 
dažaL Speciali pataite feoja* 
(Arch SrqpqtW) tr t L

T.Hif.: 4-5M4

FLORIDA
DR, C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

LtMlmM — PUn« apdraud* 
ŽEMA KAINA

Td. WA S-MC3

MOVING

li Ivalrfv wfsewnv.
ANTANAI VILIMAS

TH S74-IW adM į

LEGAL BRIEFS

NBTA Certification To Aid Consumers 
In Selecting A Trial Lawyer

By Theodore I. Koskoff 
President

Association of Trial Lawyers 
of America

In recent years profound 
changes have taken place in 
the legal profession which 
emphasize the need for the 
national certification of trial 
specialists.

A major impetus for the 
changes was the 1977 United 
States Supreme Court decision 
in Bates & O’Steen v. the 
State Bar of Arizona, where 
the Court held that under 
the First Amendment bar 
issociatipns could not prevent 
lawyers from advertising the 
cost of routine services.

While legal advertising to
day certainly informs the pub
lic of available legal services, 

it does not 
at this point 
give con
sumers re
liable infor
mation re
garding an 
attorney’s 
experience 
in specific 
areas. To
day’s trial 
be able to

T. L Koskotf
lawyer should 
travel to another state to 
try a case armed with a 
national trial specialist cer
tification which has validity 
in any state.

However, the advent of 
lawyer advertising reflects a 
growing awareness of the 
profc«ian'i duty to provide

greater public access to legal 
services.

Following a recommenda
tion of a conference spon
sored by the Roscoe Pound- 
American Trial-Lawyers Foun
dation, the Association of 
Trial Lawyers of America 
(ATLA), formed the National 
Board of Trial Advocacy 
(NBTA) in 1977 to adopt 
standards for the national 
certification of trial lawyers 
in civil and criminal trial 
advocacy.

Now co-sponsored by the 
American Board of Trial 
Advocates, the International 
Society of Barristers, and ths 
National Association of Crim
inal Defense Lawyers, the 
NBTA has developed a na
tional certification program 
devoted to identifying and 
recognizing legal specialists, 
which will aid consumer^ in 
selecting a trial lawyer.

It is unrealistic to expect 
one lawyer to be competent 
in every field of the law. 
In this area of professional 
advertising, nationally rec
ognized objective measures - 
of quality are increasingly 
important to both the special
ist and to consumers of legal 
services.

meaningful certification by 
the NBTA, will provide the 
consumer with a reliable 
measurement of lawyer cut- 
petence, and will, in general, 
improve the level of trial 
advocacy ixrthis couhtrv.

Mažeika S'Evans

Čackio žinios apie tariamąjį 
tuvišką raštų. Aišku, tie duome
nys nieko negalėjo įtikinti, nes 
abudu . pasakotojai nepateikę 
jokių įrodymų, kad tai buvęs 
koks raštas, o ne paprastas pat 
gražinimas, panašus į tokius, 
kokiais ir,, dabar žmonės dailina 
savo dirbinius;, lygiai taip pat 
jie nepateikė ..jokių įrodymų, 
kad tie pagrąžinimai būtų turė
ję ką nors bendra su senoviniu 
lietuvišku raštu. Tuo tarpu ži
loje senovėje lietuvių gyvena
mi kraštai, turėjo gana ..glau
džius politinius ir prekybinius 
saitus ir. su skandinavais, kurie 
galimas daiktas, padėjo net Lie 
tuvos valstybės pagrindus ir 
kurie, 'Lietuvoje būdami, savo 
runomis galėjo iškalti ir atitin
kamus parašus akmenyse; tu
rėjo lietuviai prekybinius sai
tus ir su arabais, kurių senoviš
kos monetos protarpiais randa
mos įvairiuose lietuvių senka
piuose, o jų rašto nepažindami, 
kiti galėjo jų Įrašus palaikyti ir 
senoviniu lietuvių ratu.

Ir vėliąu laikas nuo laiko Lie
tuvoje buvo aptinkami akme
nys su iškaltais įrašais, kurių 
niekas negalėjo išskaityti. Pa-

vyadiui, vokietis Tęcbokkie sa
kę apie 1847 m. matęs ak
menį apie Gelgaudiškį. 1885 m. 
“Aušroje" Mečislovas Dąvąinis 
Silvestraitis rašė, kad tokį ak
menį matęs Alksnėnų kaime, 
žemaičiuose. 1907 metais “Vil
niaus Žinios” rašė apie panašų 
akmenį su parašu Birštone ir 
t. t. Deja, nei vienas tų informa
torių, rašydamas apie šiuos ta
riamuosius lietuviškus parašus. 
nepate:kė jų atvaizdų ir, be to, 
kiekvienas jų kalbėjo apie ak
menis, kurių jau nebuvo jiems 
savo žinias skelbiant. Netenka 
abejoti, kad tokių akmenų Lie
tuvoje buvo ir dabar yra, bet, 
matyti, tie visi juose iškalti 
ženklai su senovišku lietuvišku 
raštu nieko 
neturi.

Žinomasis 
romantikas
(gimęs 1784 XI 8, miręs 1864 
XI 28) savo daugiatomiame 
1835-1841 m. veikale “Dzieje 
starožytne narodu litewskiego” 
ir 1856 m. rašte “Pomnięjsze 
pisma historyzne” irgi surankio 
jo visas literatūrines ir nelitera
tūrines žinias apie lietuvių se
novės raštą. Jis surado daug sa
votiškų parašų monetose ir ants 
pauduose, bet iš tikrųjų nei vie 
no jų negalima lietuviams pris
kirti. Surankiojęs čackiui neži
nomą medžiagą, jis, be ko ki
ta, priminė ir aną Simano Gru- 
nauo pateiktą atvaizdą vadina
mosios Videvuto vėliavos, kurią 
daug kas laikė, o iš dalies ir da
bar tebelaiko svarbiausiu seno
vės lietuvių rašto buvimo įro- • 

-dymu.
• • •. SUKLASTOJO GROVO 

* KYBURGO KELIONĖS 
APRAŠYMĄ ’

Narbutas išspausdino taip pat 
ir 1792 m. Lydos teisėjo Igno ■ 
Volskio laišką Adomui Čartoris- 
kiui — seniui, kuriame tas pa
sakojęs, kad vėl kažin koks No- • 
vakovskis Lydos pilies griuvę- _
siuose 1787 m. radęs 13 pėdų ii- ' = 
gurno, 6 platumo ir % storumo «” 
medines lenteles, sukaltas mi
singiniais kabliukais į knygas 
ir išrašytas raštu, kuris nebuvo 
panašus nei į vieną žinomą raš
tą; tai esą buvę lietuvių įstaty
mai, surašyti senoviniu lietuviš
ku raštu. Ir vėl čia paties raš
to neduodama, taigi Novakovs- 
kis galėjo susidurti ir su tokiu 
žinomu raštu, kurio tik jis ne
galėjo išskaityti. Bet nėra ži
nios, ar apskritai tos lentelės 
buvo rastos, lygiai taip pat, ari 
nebuvo tik tas Volskio laiškas 
paprastas Narbuto falsifikatas.

(Bus daugiau)

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

• l

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

TeL: 7-3401

TeL: OLympic 3-1004

Tel.: LAfayette 3-3572

*Tel.: Y Arda 71x38-1139

AMS U LA NSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

f
S-

ChicAgai

Lietuviu

Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, Ill.

Cooking for one or two? Bet you look hard for budget-wi.<e 
and appetiziag main dishes that come in small quantities —.and 
require a minimum of fuss.

Hearty Ham Yam Salad is a delicious solution. It’s easy, to 
prepare and economical, too. And there’s no waste involved
since it serves only a pair. Make this tangy creation ahead of 
time in a handy Tupperware Seal-N-Serve® . Serve the salad in 
the sam« convenient and colorful container for an attractive 
presentatipq. And, if you’re dining alone, the salad can be 
Stored m the same bowl in the refrigerator until its next menu 
appearance within a few days.

Ham Yam Salad

2
1 1/2

Ham Yam Salad Solves
The Cooking-For-Two Dilemma

i ®

'I

f♦
I

cup sour cream 
tablespoons milk 
teaspoons DijoivstyU 

mustard
teaspoon, Mlt 
Pincly pepper , ,
Lettuce leaves

In a medium saucepan, cook yams In boiling sal tad water to 
cover for 20 minutes or until tender. Cool. Peel yams, cut into < 
l/2*inch cubes. In a n^dium bowl, combine yams, ham and ( 
celery. Refrigerate until well chilled. Combine sour cream*, 
ttiRk, mustard, salt and pepper. Stir until well blended. Pour. 
,oyer ham mixture, toss lightly. Serve over lettuce leaves, 
Yield; 2 servings

2 medkina-size yams or 
sweet potatoes 

1/2 pound cooked ham, 
cut into 1/2-inch 
cubes

3/4 cup diagonally sliced 
celery į.J

Į/4 (

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

Telef. 476-2345

..Phillips - Labanauskas
3307 So. UTUANTCA AVE.

STEPONAS 0. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, lit 974-4410

I

P. J. RIDIKAS
MS4 So. HALSTED STREET TeL YArth 7-19H <
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We’ll help you make lhe right move.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

doleriu'

DENTURE WEARERS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS1

Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, August 20, 1980

LINKSMA, ĮDOMI GEGUŽINĖ
Lietuvių B-nės \(R) Čikagos

DON'T set his 
world on fire

2951 West 63rd Street
• - ■ ; - *’-= >

Tel. 436-7878 arba 839-5568

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas 
2646 Wast 69th Strest 
Tai. Republic 7-1941

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

tpprasorr
4 pas p

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Tafman Avė, 
Tai. 927-3559

• Kiekvienam amerikiečiui 
kasdien tenka po 16 svarų ak
mens anglių, 3.6 galono alyvos, 
240 kubinių pėdų dujų, 3.8 kilo- 
vaito vandens ir 3.5 kilovato atOr 
mine jėga varomos elektros.

M. i I M £ U S
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-59M

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

• * * 4 ‘,

Tuo reikalu jums gali daui 
padėti .teisininko; Prano ŠULC 
paruošta^teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su' legališkomib 
formomis. ,V-

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

Galite kreiptis Ir tiesiai J SLA Centrą:

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

307 W. 30th St. 
TM. (212) 943-221*

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

Graži, lengvai skaitoma ir 
įderini 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti it knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

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

Knygos kaina —5 doleriai.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, m. 60629

HELP WANTED — MALE 
Dirbininkų Reikia

BRIDGEPORT — 4 room basement 
apartment for rent Heated & hot wa
ter. $135 monthly.

Call after 5 PM 839-3597

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1501 W. 69th St, Chicago, M. 10619. — Tel. WA M7t7
-,t— V. V A LA N TIN A 8 . >

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

Kreiptis:-
A. LAURA I Tl 5 i ‘ 

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGJS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

bandysi maistu palaikyti ener
giją.

■ Blogą nuotaiką ar nuobodu
mą dažnai bandome malšinti 
valgiu. Geriau eik pasivaikščio
ti, pažaisti tenisą, megzti, pa
skaityti knygą.

- Jeigu, nežiūrint dietos, svo
ris nekrenta — sumažink drus
kos vartojimą arba ir maisto 
porcijas. < f

O Nepatariama pilti šaltą 
vandenį į karštus kepinio indus, 
nes dugnas gali pasidaryti ne
lygus. . i

o Sūrį galima plonai supjaus
tyti pašildžius peilio geležtą.

• Pagal šimtmetinį kalendo-: 
rių, jei vidurvasaryje .svirpliai 
medžiuose svirpia, tai bus anks
tyvas ir ilgas ruduo.

M. Miškinytė ’

Namai, žami — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

Notary Public
Insurance, Income Tax

advancement '

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

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.

sidarys aMikristo* priešei.
Prieš prasidedant A>nrigedon 

kautynėms, susipažinkime su 
vienos pusės vadu —■ antikristu.

Niekas nežino jo įsigalėjimo 
laiko. Nemažai šv. Rašto žinovų 
ir pamokslininkų spėlioja, kad 
-jau dabar, greičiausia, jis žvel
giąs į pasaulį per žydų tautybės 
jaunuolio akis.

Kada daug kam krikščionybė 
bus kaip perskaityta knyga ir 
gulės ant lentynos, palankiu pra
garo princui laiku, jis priims 
žmogaus kūną, kad galėtų kal
bėti, savo klaidinančią filosofiją 
skelbti. Jis galės daryti kažko
kius stebuklus ir daug žmonių 
suklaidins. Jis mėgins "įtikinti 
žmoniją, kad Kristus buvo di
džiausia žmonijos apgaulė, ir 
vargas bus Kristaus pasekėjams. 
Jis reikalaus, kad jį garbintų,, 
nes tik jis esąs tikras mesijas. 
Jis bus velniškas genijus, labai 
gudrus melagis ir politikas. Už
grobs valdžią valstybėj po vals
tybės. Pagal pranašą Danielių 
jo imperija bus sukurta ant bu
vusiems Romos imperijos žemių/ 
kur dabar NATO valstybės. Jo 
vadovietė bus mieste, kuris stovit 
ant septynių kanlų ir kur šven
tųjų kraujas buvo pralietas. Ro- 

.ma stovi ant septynių kalvų ir 
apygarda rengia šaunią^ir links-j......................§ventųjų kraujo ne

buvo pralieta, kaip tame mieste. 
Jame buvo nužudyti ir du kan
kinių princai — Petras ir Povi- 
__į. Antikristo, imperija išaugs 
j tokią galybę, kad pasaulyje 
kalbės: “Kas gali prilygti žvėriui] 
ir kas gali .prieš jį kariauti?”! 
Apk. 13:3, 4. Jis sakys, kad jo 
mokslas duos ajnžiną taiką. Jo 
viešpatavimas bus labai trum
pas. Laisvo žmogaus nugara ne
labai lanksti, nebus didelio noto 
ir lenktis prieš jį. Tai labai gra
žiai pasako Baironas maištaujan- : 
čio Kaino ’ lūpomis Liučifieriui: į 
“Aš niekam nesilankstysiu, nei Į 
tau, nei Jam” \

Nesilenks prieš jį Kinija. Ji i 
su savo sąjungininkais suteiks 
žmonijos istorijoje negirdėto di
dumo, atomu ginkluotas armijas 
ir nepripažins “dievžmogiui” pa
saulio dominavimo. , Į

(Bus daugiau)

Marija vis mini 
šeimos narį.

— Ponia Grace Mitka, So. Mil
waukee, Wis., kiekviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Dė
kui už ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą ir už $10 aukšlįjjj

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and '.operated t

— ALTos sekretoriui kun 
Adolfui Stasiui- įvykus iš Čika
gos, sekretoriaus pareigas laiki
nai atlieka inž. Grožvydas La 
zauskas.

zemai- 
i nedel- 
3. Didž- 

ir pas >irm. J. 
Škėivį; tet: 778-6536. Ai .tobusas 

tišvąžiu^^niŽff^SįC^VŠ- Talman.

26G8 W*»t «9th St, CMcage, HL W629 • TU. WA M7ffĮ ;;
DldeHj putfrlnkimu gero* rūile« įvairių prokljj. i

- 7 MAISTAS n EUROTOS BANDtLIŲ 5

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Ux miesto riby

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė ar- 

ganiLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
x

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoa 
darbus dirba. v- •

SLA —išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS ' MILUONTJS 
apdraudų savo nariams.

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

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

apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiauČiau 
aukštojo mokslo ir jy gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopy vyra visose lietuviy kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopy veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L <fc A 
Staškūnų “Sapphire-Sea Motei” 
vasarvietėje, Ikiiri randasi ant 
Atlanto kranto,’ gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juho Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis į j 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis -pasiruošęs 
visiems mielai patarnauti. .

L. A. R. Staškūnai
SAPPHIRE SEA MOTEL \

Juno Bleach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444

Marquette Parko, kartu su pre- 
■k 1 ~ “ -1 numerate atsiuntė $6 auka. Dė-
I TRUMPAI! kodami jai, mes visuomet prisi- 

u . mename jos anksti mirusį vyrą
; į Joną Dambros, publikos labai 

i mėgiama artistą, dainininką ir
— Penia L Kandrotas iš To- scenos darbuotoją, kurį ponia 

ronlo, pratęsdama dviems mė- Marija vis mini, kaip idealų 
tams prenumeratą, parėmė Nau
jienų leidimą $15 auką. Skaity
tojai atsimena jos aprašymus 
bei korespondencijas iš Kana
dos, parašytus gražiu, jai vienai 
būdingu, stiliumi..Jų vardu re
dakcija prašo’ vėl bendradar
biauti. Visi jos raster yra labai 
pageidaujami. Dėkui už paramą.

— Jonas Dalbokas, Los Ange
les, Cal., nuolatinis Naujienų rė
mėjas, švęsdamas 80-ąjį gimta
dienį, atsiuntė Naujienoms $20

NmmI. Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALA

F. Zapolia, Apenf x 
32O8‘/i w. 95th St 
Everg. Park, lit. 
60642, - 424-8654 S'—‘“SJ

mą gegužinę, kuri. įvyks š. m. i 
rugpjūčio 24 d., sekmadienį, Vy-j 
čių salėje. Pradžia 12 vai. Bus; 
skanių užkandžių, gėrimų, fantų 
šaltinis ir tikrai puiki p. Venc
kaus muzika. Maloniai kviečia
me visus, dalyvauti.

-ŽEMAIČIŲ IŠVYKA
Žemaičių Kultūros klubas: rug

pjūčio mėn. 20 d., trečadienį, or
ganizuoja išvažiavimą "(autobu- 

į p. Arteles Koj ak 
:e Ville, Illinfois.

^ji- p,

They call it
The Overnight 
ė* for constipation o

Are you 'incomfcrtable :»-ith your laxative? Then HKct. 
the little white pill they call " The Overnight Wonder!’ Just 
ore pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s \ 
o'vn natural rhythm. Oyemight. 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.

• Jei jums reikia ką nc’rs 
kepti visą valandą ar ilgiau, tai 
prieš dedant į krosnį nereikia 
josjkaitinti.

• Tik virš pusės amerikiečių, 
turinčių teisę balsuoti, dalyvau
ja JAV prezidento rinkimuose. 
1960 metais Kennedžio ir Nik- 
sono varžybose dalyvavo rekor
dinis balsuotojų skaičius — net 
63%. Carterio ir Fordo varžy
bose dalyvavo tik 54// visų bal- 
£ūotojų. Negerai, kati .tas abuo1- 
jurnas atsispindi ir mūsų žmo
nėse bei organizacijose.

• O. Lašas “Nepriklausomos 
Lietuvos” 30 numeryje rašo, kad 
Vyrams ir moterims perdidelis 
nutukimas kenkia ne tik išvaiz
dai, bet ir sveikatai. Norintiems 
numesti svorį, ji duoda tokius 
patarimus:

” Nesitikėk numesti daugiau 
kaip porą kilogramų svorio į 
savaitę, 
t

i ” Subuvimuose prieik prie 
lengvųjų užkandžių stalo vieną 
kartą. Po" to — nusisuk nuo sta
lo ir susirask tolimiausiame 
kampe su kuo pasišnekučiuoti. 
• * Neik į svečius, jeigu jautiesi 
labai alkanas arba pavargęs, iri 
negerk perdaug, nes gali nebe
susigaudyti, kad jau valgai dau
giau, negu reikia. Prisimintina, 
kad ir alkoholis savyje turi daug 
kalorijų.

Valgyk savaitgaliais pana
šiai, kaip kitomis dienomis.
1 ” Jeigu norisi kramsnoti — 
pasirink užkandį iš mažai kalo
rijų ir turintį savyje naudingų 
medžiagų, pvz., morkų skiaute
lės, salierių, ridikėlių ir pan. Jei
gu esi įpratęs prieš miegą už
kąsti — valgyk mažiau vaka
rienės.

; ~~ Jei pavargęs, eik miegoti, 
ypač apie 10 vai. vak., tada ne-

val/Ka- 
Skrfpkų šody- 
iiiiė Rd., Lock

port, Ill. 3-ifa^j’^.!<i>iknikų mąlo- 
‘ jaunjenįjšiį^ųaugusiems. 

atsivežti-savo sulanks-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IRSIMO KĖJ [M ĄI& 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas <

2212 W. Cermak Road Chicago, DL

X BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Sovietu Rusifes im
perijos Rūgimas

(Atkelta iš 3-čio puslapio)
i j p* ’

. Sunaikinus prieškarinės Vo
kietijos jėgą, Europon kontinen
te atsirado tuštuma,. išnyko ten 
tarp valstybių jėgų lygsvara. Ta 
tuštuma įkrito tiesiai i Sovietų 
glėbį ir iš to išaugo nekontro
liuojama, pasauliui grasinanti 
imperija. Sovietai;; saugodami 
savo, imperiją, savo svoriu užde
da kontrolę Kinijai. Žlugus So
vietų imperijai; ir Amerikai mė
ginant savo likučius ištraukti iš 
po griuvėsių, pasaulyje atsiras 
didelė tuštuma, o Europoje po 
karo — anarchija ir chaosas. 
Chaosas yra geriausi trąša dik
tatoriams išaugti. Nuo Kinijos 
bus nuimta kontrolė ir ji plėsis, 
išaugs į pasaulinę galybę ir pa-

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

— Deąui 
ilgamečiam : 
buvusiam 
mininkui, 
kartu su į__

4- .— ._._T----
Illinoiiii-Lięipyįai. Rje^publi 

auką. Dėkui už ją ir už ankstyvą konai kviičwHį}^ytiymėtin|į)fli 
prenumeratos pratęsimą, taip niką rugfi ' l 
pat už sveikinimus ir gerus lin- zimiero ii 
kėjimus. j boję, 143 į

— Ponia Marija Dambros 
___________________________ _ numai

“TV” . Prašclna
■ -— *~*Š\ tomas kėiies ir.staliukus. .

— Vytautą Beliajų, Denver, 
Colorado, tautinių šokių pirmū
ną, lektorių ir-žurnalo Viltis lei- 
dėją-redak torių, už pasišventimą 
tautiniams šokiams National 
Dance draugija apdovanojo me
tiniu žymeniu. '

HOMEOWNERS POLICY

.tate Farm Fire and Casualty Company
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