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LIAI JUNGTIS SU LIBIJA
„ LENKIJOS ANGLIAKASIAI BAIGĖ 
t' STREIKĄ IR PRADĖJO DARBĄ
*/ VIEN PIETŲ LENKIJOJE STREIKAVO VIRŠ 
/ 200 TŪKSTANČIŲ DARBININKŲ

MASKVA PATARIA LIKTI 
SOCIALISTAIS

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
spauda ir radijas pataria Lenki
jos darbininkams “pasilikti so
cialistais”. Rusams labiausiai

SIRIJA PRIĖMĖ LIBIJOS PASIŪ
LYMĄ FORMALIAI SUSIJUNGTI

DIPLOMATAI ABEJINGI PRAKTIŠKOMS 
SUSI J UNGIMO GALIMYBĖMS

-' VARŠUVA. ■— Treciadienf Si
lezijos angliakasiai ir' vąldžios 
atstovai išleido bendrą komuni
katą; Jame rašoma, kad virš<200 
tūkst. pietų Lenkijos darbininkų 
baigia streiką ir ketvirtadienį 
grįžta j darbą. Komunikatas, ži
nomas Manifesto vardu, pasira
šytas Lipcoyy anglių kasyklose, 
Jastrzeble Zdroj miestelyje, 
esančiame į pietvakarius nuo ka
syklų ir sunkios.industrijos cen
tro Katovicu miesto, netoli Če
koslovakijos pasienio. Vyriausy
bei- atstovavo ir Manifestą pa
sirašė premjero pavaduotojas 
Aleksander Kopęc. Manifestas 
ištisai dar nepaskelbtas.

Manifestas liečia ne tik anglia
kasius, bet ir keleto plieno lie
jyklų darbininkus. Angliakasiai 
iki šiol būdavo ištikimi prėmje- 
ra ir kompartijos .sekretoriaus 
Edward Giereko režimui ,ir prie. 
.slre]kę"'nėprišidedavo? Manoma, 
kad jie savo reikalavimus deri
no su Dancigo valdžios darbinin
kų reikalavimais steigti; darbi
ninkų unijas. Kaip žinoma, ko
munistų valdžios darbininkų 
unijos yra jsteigtę's tik. darbinin
kams išnaudoti, o ne jų gerbū
viui siekti. '■ < • ': * į 
& »y . r» ..' - - . ar ’ r, . . J-. . l

Angliakasiai; išsiderėjo Ąspecia- 
lių savo darbui privilegijų: pa
kelti ątiygįniiną -ir pagerinti 
darbo sąlygas kasyklose, ypač'jų 
saugumą, nes paskutiniu metu 
įvyko daug nelaimių.- Pas tavai
siais. metais pietų Lenkijos, ka
syklose žuvo 60 angliakasių, ,gi 
pirmadienį-Halemba kasykloje 
prie Katovicų nelaimėję žuvo 
aštuoni angliakasiai ir 18 buvo 
sužeista. < \ j

14 ŽMONIŲ APKALTINTA

14 įtakingų žmonių, jų tarpe 
penki buvusieji ar esą Cook 
County Board of Appeals parei
gūnai, apkaltinti Federal Grand 
Jury, antradienį, dėl papirkimų 
nustatant nekilnojamo turto mo
kesčius, tuo.padarant apygardai 
33 milijonus dol. nuostoliu.

Appeals Board yra institucija, 
kur žmonės kreipiasi, jei jie ma
no, kad jų turto mokesčiai nu
statyti per aukšti.

—Alabamas senatorius Dohr 
aid Steward, demokratas, pir
miniuose rinkimuose nesurinko 
50% balsų ir turės dar kartą 
konkuruoti su Jim Folson Jr., 
sūnumi buvusio gubernatoriaus 
James Folson. Respublikonų są
rašuose nominaciją laimėjo Viet
namo karo veteranas J. Denton

Rugsėjo 4: Rozalija, Marinas, 
Germantė, Mingė, Rimantas, GJ- 
rėnas. T ,

Saulė teka 6:17, leidžiasi 7:20.

Oras šiltas.
i ____ - < ... > — ■

NAUJAS PIETŲ KORĖJOS 
MINISTERIŲ KABINETAS

SEOUL (AP). — Naujas Pie
tų Korėjos prezidentas Chun 
Doo Hwan paskyrė naują minis- 
terį pirmininką ir ministerių ka
binetą, kuriame vengė generolų, 
o yra du nariai priešingos par
tijos. Kabinetą sudaro 20 minis
terių, kurių dauguma yra patyrę 
ekonomistai, ir kitų sričių eks
pertai.

Generolas Hwan ministerių 
pirmininku paskyrė Nam Duck 
Woo, 55 metų, Amerikoj moks
lus baigusį ekonomistą. Jis buvo 
ekonominių reikalų planuotojas 
prie nužudyto prezidento Park 
Chung Hee. Tuo metu P. Korė
jos ekonominiai reikalai pradėjo 
gerėti. -Naujame kabinete yra tik 
du generolai.

Priešingosios partijos du mi- 
ni s tenai'yra Naujos- Demokratų 
partijos nariai: Chun Myung 
Kee, kuris rūpinsis sveikatos ir 
socialiniais reikalais, ir Kim Ki 
Choul, paskrtas susisiekimo ir 
ryšių ministerių.

TaipUpąt tris civilius ^s pa
skyrė ^iį^iudaų^ąis savpfj^ątąr. 
rėjais.; - <

Gen. Chun Dbo^wan priža
dėjo panaikinti kard stovį kraš
te ir kitais metais pravesti lais
vus rinkimus.' Prezidentas Car
teris pasiuntė jam 'laišką, svei
kindamas jį' ir prašydamas leisti 
daugiau civilinių teisių.

SIRIJOJE LIEJASI
į. KRAUJAS

AMANAS, Jordanija; — Ži
nios, ateinančios iš griežtai kon
troliuojamos Sirijos, rodo žiau
rias šią vasarą kovas tarp slap
tai veikiančios Musulmonų bro
lybės ir Sirijos prezidento Hafez 
Assad jėgų.

Aleppo mieste, netoli Turkijos 
sienos, žmonės matė sunkveži
mį, pilną lavonų, arba automo
bilį, važinėjantį gatvėmis, ant 
kurio stogo buvo pririštas žmo
gaus kūnas, šį antradienį Sirijos 
kariai puo'lė dvi Musulmonų bro
lybės stovyklas Aleppo mieste, 
kurio metu žuvo 16 jos narių ir 
rasta daug ginklų ir amuni
cijos.

Į pietus nuo Damasko parti
zanų jėgos yra silpnesnės, bet 
sargybinių nužudymai darosi vis 
dažnesni.

Brolija yra didžiausia opozi
cija Sirijos valdžiai. Ji kaltina 
Assado vyriausybę korupcija, 
nesirūpinančia krašto ekonomi
niu gyvenimu ir priešislamišku- 
mu. Todėl liepos 7 d. išleistas 
po'tvarkis, kad kiekvienas Mu
sulmonų brolijos narys laikomas 
kriminalistu ir baudžiamas mir
ties bausme.

— Peter Lipa, buvęs polici
ninkas, teismo buvo rastas kaltu 
už 1977 metais pagrobimą Illi
nois tollway sunkvežimio, kuris 
vežė surinktus pinigus. Nusta
tyta, kad buvo pagrobia 140,000 
dolerių ir nieko ikį šiol neat- 
gauta, ______ ________

^Didėjantis naftos kainų kilimas verčia pačius amerikie
čius jos vis daugiau ieškoti savdje žemėje.

ŠVEDAI SURADO BŪDA GAMINTI 
GAZOLINO PAKAITALA

PASAK WASHINGTON^ SAVAITRAŠČIO, BENDROVĖ 
ATSISAKĖ PATENTĄ PARDUOTI 

r
Besireiškianti energijos krizė 

ir nepaprastas jos kainų iškili
mas privertė žmones ieškotis 
naujų būdų ir idėjų naujiems 
energijos .“ 
Washingtone leidžiamame sa-' nius turtus už parduodamą že- 
vaitraštyje “The Spotlight” rug- mės alyvą, dabar, kaip atrodo, 
sėjo 1 dienos numeryje Alec de nustos tų didelių pelnų. Jie ir 
Montgomery’ rašo, kad švedai didžiosios alvvos bendrovės sten-

I

surado būdą iš menkos ar labai gėsi išpirkti šį iš anglies gami- 
didelius kiekius sieros turinčios namo carbogel patentą ir jį įšal- 
anglies pagaminti alyvą ir iš jos' 
kitus produktus.

Svarbiausias atradimas tai yra 
pašalinti sierą iš anglies ,nesu- siems reikalingą alyvos pakai- 
keliant aplinkoje oro užteršimo. - talą. Reikia laukti, kad netrukus 
Tai nuopelnas švedų Boliden mes čia Amerikoje carbogel ku- 
anglies bendrovės, kuri turi di- rii varysime savo automobilius 
delius įnašus Vak. Vokietijoje,'ir žiemą juo kūrensime krosnis 
Amerikoje ir kituose anglimi namus apsišildant. 
turtinguose kraštuose. Boliden A- -- - 
firmos procesu išimant iš purvi- w^us“a?-

je, Anglijoje. Kanadoje, Austra
lijoje Pietų Afrikoje ir kitose 
angbini turtingose šalyse. Viso
kie arabų šeichai ir emirai, pri- 

šaltiniams išgauti, siplėšę iš vakariečių, legendari- 
____ v i v

dyti, tačiau Boliden bendrovė, 
vietoj pardavusi šį. patentą, 
ėmėsi gaminti mums taip vi-

O Amerikoje mes juk turime 

nos anglies sierą dar atskiriami 
sunkūs metalai, kaip joje esan
tis auksas, platina, sidabras ir 
uraniumas.

Šiuo laiku Boliden bendrovė 
gamina savo naują alyvos pro-j 
dūktą iš anglies, pavadintą “car- 
bc'gel”, Vaesterbottom provinci
joje šiaurinėje Švedijos dalyje. 
Pagamintas carbogel yra 50 do
lerių pigesnis negu importuoja
mas žemės abejus ir tuo būdu 
švedai sutaupys virš 10 milijonų 
dolerių. 'j

palachia srityje ir Vidurvaka- 
riuose, kur ligšiol buvo didelė 
dilema kaip pašalinti iš jos esa
mą didelį sieros kiekį. Dabar ši 
problema, — teigia savaitraštis, 
— jau nugalėta ir laukiame ge
ros sėkmės mūsų sunaudojamos 
energijos dienose, čia, aišku, op
timistinė pažiūra. Kiek ji pasi
tvirtins praktiškame gyvenime, 
teks palaukti ir pamatyti.

*_ * ' j — Prezidentas Carteris ir jo
Boliden firmos išrastas carbo- J žmona sutinka, kad jų dukra 

gel su jos leidimu bus gamina- Amy ir toliau lankytų Washing- 
mas Amerikoje, Vak. Vokieti jo- tono viešąją mokyklą.

— Prezidentas Carteris taria- j 
si su juodžių vadais, kad rinki
nių dieną gautų jų balsus.

/ūpi, kad Lenkijos darbininkai, 
laimėję didžiausią streiką, pri
pažintų kc'munistų partiją, ko
vojančią už darbininkų reikalus. 
Bet Sovietų valdžia pati nekrei
pia dėmesio į socialistines idė
jas, o tik žiūri, kad komunistai, 
naudodami žiauriausias priemo
nes, pasiliktų valdžioje.

Prieš 24 metus Sovietų karo 
jėgos išžudė komunisto Nagy su
darytą vyriausybę, visą vengrų 
kariuomenės- štabą ir tūkstan
čius komunistų. Prieš 12 metų 
rusai įsiveržė į Čekoslovakiją ir 
išžudė šimtus čekų, nepritarusių 
nevykusiai komunistų partijos 
politikai. Dabar rusai bandė nu
kreipti dėmesį nuo tikros Lenki
joje vykusio streiko priežasties: 
komunistų partijos nariai turėjo 
perdaug privilegijų ir nuo to tu
rėdavo nukentėti lenkų dau
guma. Dabar lenkai darbininkai 
gaus^didesnį atlyginimą ir turės 
teisę išsirinkti, savo unijų parei
gūnus.

TEISMAS PANAIKINO RINKI
MŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ

CHICAGO, Ill. — Rinkimų ko
misija buvo atmetusi taip vadi
namos Coalition for Political 
Honesty pasiūlymą leisti Blinois 
žmonėms laike lapkričio mėn. 
rinkimų pasisakyti, ar nori su
mažinti seimelio’ narių skaičių 
iš 177 iki 118.

Dabar Illinois gyventojai tu
rės teisę laipkričio 4 dieną pasi
sakyti, ar jie norės panaikinti 
58 seimelio vietas iš 177. Tada 
būtų išrinkti, tik 118 valstijos 
kongreso (seimelio) narių.

Koalicijos atstovai mano, kad 
mažesnis narių skaičius turės 
daugiau atsakomybės ir geriau 
paruoš įstatymus ir bus daug 
mažiau išlaidų.

Iki šiol iš kiekvieno 59 distrik- 
tų būdavo išrenkami trys atsto
vai. Daug Illinois politikų nepri-
taria tam naujam pasiūlymui.

MANOMA, KAD ABBIE 
HOFFMAN PASIDUOS

NEW YORK, N.Y. — Yippių 
vadovas Abbie Hoffman mano 
šią savaitę pasiduoti policijai. 
Tada jis būtų teisiamas už 1973 
metais bandymą parduoti poli
cijos agentui tris svarus kokai
no. Jis už -$50,000 užstatą buvo 
paleistas iki teismo, kad stos 
teisman 1974 m. balandžio 14 d. 
Bet tada jis dingo.

Dabar jis gali būti baustas net 
visam gyvenimui bausme. Trys 
jo dalininkai tada prisipažino 
kalti, kad gauti lengvesnes 
bausmes.

34 nelegalūs imigrantai iš 
EI Salvadoro rasti lyg gyvuliai 
sugrūsti į sunkvežimį Arizono-1 
je. Greičiausia jie bus depor- ( 
tuoti. Manoma kelis palikti kaip 
liudininkus, prieš tuos du asme- j 
nia, kaltinamus bandymu juos 
įšinugeliuoti į JAV.

Jane Byme, kai vaikščiodama Paryžiaus gatvėmis su
tiko amerikiečių ekskursiją, čia matome Paryžiaus 

miesto simbolį Eifelio bokštą.

DAMASKAS (AP). — Antra
dienį Sirijos prezidentas Hafez 
Assad pareiškė, kad susijungi
mas su Libija yra dar vienas 
arabų vieningumo įrodymas ir 
jėgų konsolidacijos prieš Izraelį 
pradžia.

Prezidentas Assad specialiame 
pranešime Libijos diktatoriui 
pik. Moammar Chadafi patvirti
no jo pasiūlytą projektą susi
jungti dviem valstybėm. Cha
dafi tuoj pat pažadėjo pateikti 
susijungimo detalius planus.

Prezidento Assad pranešimas 
buvo perskaitytas per valstybės 
kontroliuojamas radijo stotis. Jo 
viena dalis buvo tokia: “Sirijos 
liaudis ir aš esame giliai pa
veikti jūsų kvietimu vienybėm 
Tas kvietimas rado tuojau pas 
mus pritarimą. Mes stovėsime 
kartu ant vienybės takų ir tie
siame sveikinti savo rankas, 
spausdami jūsiškes, tuoj pradė
dami darbą mūsų milžiniškų 
siekimų”.

Sirijos arabų socialistinė Ba
ath partija išleido pritarimo 
jungtis komunikatą. Tarp kitko 
•jąme taip rašoma: “Dvięjų šta
bų5? vadai pareiškė savo norą 
tuoj-JniSs iakcijos sujungti dvi 
valstybešv^Gi Sirijos premjeras 
Abdul ĮRaduf ai Kasim, tik ka 
grįžęs iš Libijos pareiškė, kad 
pirmieji susijungimo žingsniai 
bus tuojau pradėti.

Palestinos Išlaisvinimo Orga
nizacijos pirmininkas Yasir Ara
fatas užgyrė abiejų kraštų pla
nus ir juos pavadino nuoširdžiu 
atsiliepimu į tautines prievoles 
kovoti su zionistiniais priešais.

1940 metais Damaske susikū
rusi Baath partija propaguoja 
arabų kraštų vienybe susijun
giant. Sirija bandė susijungti su 
Egiptu 1958 metais, su ta pat 
Libija 1971 metais ir su Iraku 
1978 metais, bet nieko gero iš to

— Tikrai mažas pasaulis! — pasakė Chicagos merė

PRIEŠ RINKIMUS PLA
NUOJAMOS SVARBIOS 

KONFERENCIJOS
JERUZALĖ, Izraelis. — Po'pa

sitarimu su JAV specialiu atsto- 
vu Sol M. Linowitz Izraelio 
premjeras Menachem Begin pa
reiškė, kad jis norėtų susitikti su 
Egipto prezidentu Anwar Sada'u 
ir JAV prezidentu Jimmy Car- 
teriu bendroje viršūnių konfe
rencijoje dar prieš prezidento 
rinkimus. Tačiau prieš visa tai 
turi būti atnaujintos derybos dėl 
palestiniečių autonomijos tarp 
Egipto ir Izarelio atstovų,^

Derybas nutraukė prezidentas 
Anwar Sadatas dėl Jeruzalės 
paskelbimo Izraelio sostine. Jis 
norėtų tokios konferencijos po 
prezidentinių rinkimų lapkričio 
mėnesį.

VĖL PRADĖJO VEIKTI 
ETNOS UGNIKALNIS

Pirmadienį pradėjo veikti Et
nos ugnikalnis Sicilijos - saloje. 
Jo išmesta lava nuslinko pusę 
mylios nuo 10.902 pėdų viršū
nės. Tuo tarpu niekas nenuken- 
tė’o ir nenumatomas pdvojus 
gyvenvietėms, tačiau turistams 
nurodyta vengti kai ktfrių vie
tovių. Etnos ugnikalfįįj1 stebi 
Vulkanologijos institutast

------------------ — -
— Kolumbo' vyčiai sajįd’ me

tinėje konferencijoje ^Atlanta 
mieste pasmerkė abortus,; porno
grafiją ir nenormalias sigmas. 
Taip pat pasisakė prieš Moder
naus auklėjimo melodus^.

neišėjo: visa tai baigėsi;'su di
delėmis nesėkmėmis. Ir dabarti
niu susijungimu diplomatai ir 
ekonomistai abejoja, ypaę kad 
Siriją nuo Libijos skiria 500 my-

l liu nuotolis. •
■ t



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

mano Žmonai gaminti valgius 
per šešis mėnesius.

Petras:na serga?Jonas: — Ji ne, bet aš tikraiKodėl, ar tavo ži ne

PUTELĖS POSMELIAI
i

Kremlius Lenkijai apinąsrį už- dėjo.• Konservatorius atsisako keisti tą, kas vertinga, o radikalas reikalauja keisti.• Yra klaidų, kurias galima atitaisyti, bet yra ir tokių, kurių negalima atitaisyti.Šok gėręs, šok negėręs,Šok mergytę nusitvėręs.Kur gyvensi — ten namai,Kur numirsi — ten kapai...
Don Pilotas

sergu.

KĄ? NEGALI BOTI

Gerai neprisimenu, bet jei ne
Pasikalbėjimas
Maiklo 
su Tėvu S**

Ši mažutė liūdna istorija įvyko dėl draugo PetiuŠ-

• Moderniais laikais mašinos pradėjo galvoti kaip žmonės, o žmonės-kaip mašinos.• Žmona gal būt nėra vienintelė moteris, kurią vyras mylėjo, bet yra vienintelė, kuriai jis tai įrodė. .• Modemus mokinys pokalbyje apie, gerą elgesį aiškino, jog žiovaujant ant burnos uždedama ranka, kad kramtoma guma iš jos neiškristų.• Advokatas teisme aiškina teisėjams, kad jo klientas, kaltinamas vagyste, nekaltas. Jis nurodo, kad žmogus gimęs po tokia žvaigžde, yra jaū nubaustas: jis negali nevogti, nes tokia jo prigimtis.• Teisėjas klausia čigoną: Kaip tu gali pasiteisinti sakydamas, kad arklys tave pavogė? — Matai, ponas teisėjau. Buvo tam si naktis. Aš lipau per tvorą obuolių pasiraškyti. Antroj tvo-' ros pusėje būta arklio- Užžėrė giau ant arklio, jis išsigando ir nunešė mane toli...• Du politikieriai, kandidatai į prezidentus, važiavo viena ma šina. Balsuotojas nustebęs, paklausė: — Kaip čia yra, kad televizijoje viens kitą degutu tepa, o dabar kartu važiuoja? Atsakymas buvo: — Matai, pilieti, gazoliną reikia taupyti...• Garsusis dail ninkas, portretų tapytojas, John Sargent atsisakė tapyti vieno turtuolio portretą, kai tas pasiūlė dailininkui $50,(100. Dailininkas atsakė: — Man atsibodo tapyti žmonių puodynes...• Lenkų dailininkas Adam Styka, paskutinis Stykų šeimos klasikas, atsisakė tapyti Stalino portretą, nežiūrint to, kad Sta-. linas pasiūlė jam ketvirtį milijono dolerių už portretą. Tai buvo atsilyginimas už tai, kad

Boba blynus kepė, Senis sviestu tepė... Boba senį už barzdos, Senis griebė už lazdos.... Boba blyną jam ant plikės, Kad neskriaustų katalikės... Senis bobą tuoj į glėbį Kaip katė pelytę griebė. Boba spiaudės ir stenėjo, Kol jai blyną supenėjo.30.VII.80♦ *
SODASSodas augo ir žydėjo, Laistomas žmogaus gražiai. Senos bobos ten sėdėjo Ir šnairavo kaip ožiai.23.VII.80* *

T BOBUTĖSMeilės troškusiais galais...Niovėsi bobutės narsios, Vilnos krito gabalais.Jos norėjo būti garsios' '■o.VIl.SO *
DĖL TVARKOS... Pasikvieskit sau Zuzaną,y Pilną grožio ir jėgos:Ji geriau už jus išmano — Neiškrypsit iš vagos.23.VLI.80

vos mokyklose, jau antro ar ‘rečio skyriaus mokiniams būdavo išaiškinama, ką reiškia žodis parašytas kabutėse. Pav., jei-kas, rašydamas apie moters figūrą, parašo “plonutė”, tai iš tikrųjų ji yra storutė ir t. t.Tačiau,, kaip atrodo, ne visi apie kabučių reikšmę supranta, bet ir nežinodami vistiek kabutes naudoja. iNeseniai tą padarė dr. Ambrazaitis. Rašydamas savo komentarus apie išeivijos veiksnių konferenciją, žodį VEIKS-. NI V-VEIKSNI AI rašė kabutėse.1Kodėl dr, Ambrazaitis apie kabučių reikšmę nieko nežino, sunku atspėti, o gal neturėjo» progos lankyti pradžios mokyk lą ir tiesiai šovė į daktaratą? Juk negalima net mažiausios prielaidos daryti, kad jis žodį VEIKSNIAI sąmoningai rašė ka. butėse. !Iki dabar mes žinojome, kad vien okupanto kvislingai, nore- • žmonija pati susižmogiaa.darni veiksnius suniekinti išei- sakytum, beždžionės ar ož-vijos visuomenės akyse, juos ra- kQS susižmogintų, tai butų lo- šo kabutėse, bet prie ko čia Dr. gfkaAmbrozaitis? Argi ir jis į anų^ j — Maiki, tai ne mano pra- • eiles įsirikiavo ? ’ ’ įtarimas, tai mūsų gerbiamoNegali būti! :mintytojo Alfonso sumintytaTurbūt, kad iš didelio rašto jjs sugretino lietuviškąišėjo iš krašto. •. žmonija su angliškuojuČikagos Juzė j ,humanity ir užsigeidė pastarąjįsužmoginti ! Matyt, jo mintijimo STOCKHOLM© RESTORANE netobula: pasimeta tarpĮ vieną Stockholmo restoraną! -dviejų žodžių.ėjo prohibicijos apaštalas. Pa-1 Pagal jo prasi tarimą, tas keis- matęs geriantį degtinę vyruką,!tas mintijimas "yra iššauktas
*
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— Tėve, tu aną kartą prasi- duktė, Tėve. Ji atvyko į šmoto tarei apie žmonijos sužmoginimą, bet juk tokio dalyko nerei-

sužmoginti! Matytojo mintijimo

MONTESSORI MOKYKLOJE— Kas iš jūsų gali pasakyti penkis žvėris, gyvenančius Afrikoje? — klausė mokytoja.— Dramblys ir 4 bezdžiohės, — atsakė 5 metu mokinukas-* * «VIRŠININKO PASTABA
*■ - 1Supykęs viršininkas barė savo tarnautojus:— -Aš jau nekartą jus įspėjau, kad nevergintumėte manęs tokiais mažmožiais. Išsprendimui panašių nesąmonių užtenka 1 vieno kvailio, tai kam dar var-} ginti kita. * $Kas iš tikrųjų serga?Jonas: - Gydx-to'jas uždraudė

kos Jaščikovo. Nors, kaip sakoma, — mažutė! Žmogų 
vos nepapjovė. Per operaciją. Tai yra, žinoma, iki to 
dar toli buvo. Tiesiog dar labai toli. Na ir ne toksai bu
vo šitas Petka, kad leistųsi laisvai papjaunamas. Tiesiog 
sakysime: ne tokis šitasai žmogus. Bet istorija dėl jo 
įvyko liūdna.

Nors, sąžiningai kalbant, nieko tokio liūdno neįvy
ko. Tiesiog žmogus neapsiskaičiavo. Nesusigaudė. Vėl
gi, operacijai pirmą kartų pasitaikė. Be įpratimo.

0 Petriuškai prasidėjo miežio liga. Viršutinis jojo 
akies vokas pradėjo pūstis. Ir per tris metus tiesiog iki 
rašalinės dydžio išsipūtė.

Nusibastė Petka Jaščikovas į kliniką. Daktarė jam 
pasitaikė jauna, įdomi asmenybė.

ši daktarė jam sako: .
— Kaip norėsite. Norite. — galima pjauti. Norite 

— būkite taip. Šita liga nėra pavojinga. Kaikurie. vy
rai, nepaisydami visų įprastos išorės, pilnai įpranta ma
tyti priešaky savęs šitą tinulį.

Vienok Petiuška grožio dėlei ryžosi operacijai.
Tuomet daktarė liepė jam ateiti rytoj. Rytojaus 

dieną Petriuška Jaščikovas apsisprendė operacijai tuo
jau po darbo. Bet paskui galvoja:

“Nors čia dalykas akies ir išorinis, Air operacija, 
tariant, ne vidinė, bet šunys juos žino — /ar neįsakys 
nusivilkti kostiumą. Medicina — dalykas, tamsus. Ar 
nevertėtų, iš tikrųjų, skubėti namo —'persivilkti apa
tinius marškinius?” L-'

Petiuška nubėgo namo. .
Svarbiausia, kad daktarė jauna. Petiuška norėjo 

dūmų į akis paleisti, — taigi, nors išorėje kostiumas ir 
nėra labai puikus, betgi, prašome, marškinėliai — gry
nas madepolamas. ■ ■ ■

Vienu žodžiu, Petia nepanorėjo pasijusti netikėtai 
užkluptas. .j

Nuskubėjo namo. Apsivilko švariais marškiniais. 
Kaklą benzinu ištrynė. Rankutes po kranu papliauški
no. Ūsiukus aukštyn išpustė. Ir nuriedėjo. i

Daktarė jam sako: < • :
. — Štai čia operacijų stalas. Štai čia'-la.ncętasr štai; 

čia jūsų miežio auglys. Tuojau aš jums visė šita at
liksiu. Nusiaukite batus ‘Hr gulkitės ant šito ope
racijų stalo. ...

Petiuška dargi truputį sumišo^- .. , ,.;,:
“Taigi, galvoja, tiesiog nenumačiau, kad reikės ba

tus nusiauti. Juk tai ne betkoks įvykis. Oi-jo j, galvo
ja, mano kojinaitės gi neįdomios. Jei nesakyčiau 
blogiau”.

Petiuška Jaščikovas vis dėlto pradėjo savo švarką 
nusivilkinėti, kad, taip tariant, kitus apatinius trūku
mus išlygintų.

Daktarė sako:
— Švarko nelieskite. Ne viešbutyje. Tiktai batus 

nusiaukite.
Pradėjo Petiuška graibytis už batų, už savo džimi. 

Paskui sako: .
— Tiesiog, sako, drauge daktare, nežinojau, kad 

su kojomis gulsiu. Liga akių, išorinė — nenumačiau. 
Tiosiog, sako, drauge daktare, marškinius pakeičiau, o 
visa kita, atsiprašau, neliečiau. Jūs, sako, operacijos 
metu Į jas nekreipkite dėmesio.

Daktarė, aukštojo mokslo išvarginta, sako:
— Na, greičiau rangykis.. Laikas brangus.
0 pati pro dantis kvatoja.
Taip ir akį jam pjovė. Pjauna ir kvatoja. Pažvelgs 

į koją ir iš juoko dūsta. Net ranka dreba. 0 savo -dre
bančia ranka galėjo papiauti. Argi galima'taip žmo
gaus gyvybę statyti į pavojų?

Na, be kita ko, operacija puikiai pasibaigė. Ir ant 
Petraškos akies dabar tinulio nėra.

0 ir kojinaitėmis, tikriausiai, jisai dabar avi la
biau tinkamomis. Jeigu taip yra, tai jį ir sveikinam.

namus pirkti Juozo šmotelio Atsiminimų Skirsnelius. Sako. Australijoje ta knyga labai mėgiama. Knygoje daug rašo apie Šonių Smilgevičius: Juozą ir Praną Juozą nukankino bolševikai, išvežę į Sibirą, o Pranas mirė Lieiuvęje. Abu Smilgevi- čtai paliko po dukterį. Juozo duktė gyvena Čikagoje, o Prano — Australijoje. O man senam žemaičiui yra miela sutikti mylimo žmogaus dukteris.— Lukterėk, Maiki. Pasižval- gykiav. Gal ponas Alfonsas perdeda? Gal globaliniai pavojai išdulkės prie jo trobelės slenksčio? Dažnai taip yra. Dažnai iš didelio debesio mažas lietus.— Gerai sakai, Tėve, nesku-XX-tame judeo krikščioniškosios eros amžiuje niekada lig tol žmonijos istorijoje nežinotų egzistencijų, pavoją ir problemų”. — Taip jis rašo “Žodyje”. ,— Tai didelis klausimų klau- Į simas, problemų problema, Maiki Autorius galėjo žilą galvą gau-1. • Vienas Bridgeport© senber ti, tuos klausimus bematuoda- nis pareiškė: “Geram vyrui ir svetima žmona gera, o kapriz- nam vyrui ir savo neitika”. ;* * '
MĮSLIŲ DAINAMergužėle mano. Kad tu tai žinotum, Kas bėg be kdjelių.Ne mergelė būčiau, Kad aš nežinočiau, Kas bėg te kojelių: čyst vanduo srovelės, Tas bėg be kojelių.Mergužėle mano,Kad tu tai žinotum, Kas lėk be spanielių:“Ne merge būčiau. Kad aš nežinočiau,Kas lėk be sparnelių:Debesiai padangiųTie lėk be sparnelių".Mergužėle mano,Kad lu tai žinotum, Kas baltai raudonas,Ir karveliu stone’’.“Ne mergele būčiau, Kad aš nežinočiau. Kas baltai raudonas Yri karveliu stone: Jauna jumprovėle Yri baltai raudona Ir tarpelių stone”.“Mergužėle mano,Kad tų tai žinotum,Kas margs nemargytas,Žalioj giružėlėj?”°Ne m erge'e būčiau,Kad aš nežinočiau,Kas margs nemargytas žalioj’ giružėlėj: Marga gegužėlė. Marga neinargyta žalioj’ giružėlėj”.Mergužėle mano.Kad tu tai žinotum, Kas juods uekrosytas Žalioj' giružėlėj’ ?

jis prisiartino prie jo ir sakė:— Ar tamsta žinai, jog alkoholis, . į •. aną pasaulį nuvaro tūk- stanč.us padorių švedų?— Manęs tai neliečia aš norvegas, — ramiai atsakė rūkas.
& &

esu
mas. Nestebėtina, kad mintis bėga nuo mintijimo, arba nuėjo- katras sau.Juk egzistencijiniai pavojai ir problemos paliečia .patį žmogaus stuburkaulį, o ką besakyti apie mintį ir mintijimo mintu-

Svirk svyruok, žilviti, 
žilvitėli, tūta! —

Mano kūdikystės
būta ar nebūta

Kad aš nežinočiau, Kas juods n ek rosy t as Žalioj' giružėlėj’: Juodasis varnelis. Tas juods nedažytas žalioj’ giružėlėj’.” (Mįslių knyga, 1913 m. leidinys),

— Tėve, tu suklydai: Alfonsas mintija galva, o ne mintuvais. ,— Aš tą žinau, Maiki. Gal jis turi koki mintijimui pabūklą, o gal mintija su pakaušiu.--Jis dar sumintijo ir parašė, kad “Kalbamoj epochoj įsisiūbavo grėsmingiausi ir intensyviausi visų amžių istorijoj istoriniai procesai, apėmę visą žemės rutulį ir sukrėtę visą žmonijos jiasaulį”.— Matai, Maiki, kokie nuož mūs dalykai vyksta vedums apylinkėje. Geriau nesirodykiav tari) intensyviųjų, nes užmins ant kornų ir dar blogiau gali atsitikti: bakteriologiški gyviai gali vedu apsėsti. Pagal Alfonso mintijimus mes esam ar? prarajos, ant slenksčio j pražūtį į branduolinį žmonių susinaikinimą, žemės biosferos apnuodiji-- iną barbarijų prasiveržimu ir globalinės tironijc’s pavojais, kurių apsakymui net žodžių ne-i bėra. i
-- Tėve, jei tas mūsų Alfon- 

stas teisingai rašo, bėkiau iš čia!
— Vaikeli, kur nubėgsi? Kur rasi vielelę, .kur globalinių pavo

jų nėra?
— 1 Australiją, Tėve. Pas 

šmotą lankės! ponelė Smilgevi
čiūtė. Ji sakė, kad ten ramu. Na 
ko, australiečiai nežino jakk 
globalinių pavojų. Ją, Tėve, 
keisti dalykai vyksta mūsų že
mėje. Nueik į vieną trobą, bai
sus daiktas, kas darosi; nueik ■ 

ramuj kaip, bažnyčioje 
po šventų Mišių.

— Sakyk, Maiki. kuri Smilge
vičiūtė pateko. į Australiją ir. 
kaip ji į Šmoto namus atvyko?

'■ Tai Prano Smilgevičiaus

Pakeitė nuomonę—Ar persistyrei su savo vyru ?— Ne, apsigalvojau ir pakeičiau savo nuomonę. Įsitikinau, jog divorsas būtų suteikęs jam nemažai smagumo.* * *PASIKALBĖJIMAS VILNIUJESovietai išsiveža į savo kraštą didelius kiekius nukirstų' Lietuvoje medžių. Ryšium su tuo Vii niuje slaptai skrajoja toks pasikalbėjimas:— Koks skirtumas tarp dviejų šilumos teikėjų: saulės ir medžių?— Toks, kad saulė keliauja į vakarus, o medžiai į rytus.« * *GYDYTOJO PATARIMASGydytojas — Negaliu suprasti kodėl pagreitėjo jūsų širdies plakimas. Ar tiksliai vykdėte mano nurodymus?— Taip, daktare, jūs man nu rodėte nerūkyti daugiau, kaip dešimt cigarečių per dieną. Aš tą ir pildžiau, nors anksčiau visai nerūkiau.

K_V%i atletė patenkinta, kad nedalyvavo ^Maskvos olimpiadoje. Kai kurie vakariečių sportininkai įrodė? kad jų raumenys yra kieti.
. ' 0 galvos minkštos. ‘

t’

t.

2 — Naujienos. Chicago, 8. 111. Thursday. September I, 1980
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‘ Laimė ar nelaimė, bet tai yra 
istorinė .tiesiu: prieš daugelį me- 
ių mūsų protėviai atkeliavo prie 
Baltijos jūrtfe ir čia apsistojo, 
čia buvo puikūs miškai, čia upės 
upeliai su savo tėvu, Nemunu, 
ramiai vingiuodami iš rytų teka 
į vakarus. Čia .gražiais krantais 
pasipuošę melsvi ežerai, ežerė
liai, samanotos pelkės,' žaliuo
jantys kloniai, kąlnai - kalneliai, 
pušynai, pušynėliai, eglynai, ber
žynai puošia kraštą.

AįsĮpmfisų upių globėja —• 
Baltijos jūrą su savo dangaus 
spalvos bangomis glosto, skalau
ju: sidabrinį smėlį, išmesdama 
krantan lietuviško aukso — gin

jos gyvūnija. Čia artoją savo bal-sais sveikina pempės: gyvi, gyvi! i žinoma, artdjai neliko pempėms* skolingi ir joms sukūrė dainą:! “Pempė rėkia gyvi gyvi, kas iš: manęs pasidyvys, ant dirvono lėksiu, vaikučius perėsiu” ir kartais ją joms padainuoja.Ką gi bekalbėti apie visų lietuvių mėgiamą paukštei} — vieversėlį, kuris pirmas, pakilęs aukštai padangėn, skelbia lietuviams pavasarį. Tai artojų ir piemenėlių darbų palydovas:“Linksmas rytas nematytas, Gieda vieversėliai, Gano avis ir ėrelius Maži piemenėliai”.tarą. .Graži -mūsų gimtoji žemė, turbūt iri pats Dievas iš aukštybių, primerkęs vieną akį, ilgai stebėdavo musų gimtojo krašto — gimtosios žemės grožį ir klau- sydavojnuoštabių paukščių balsų.Čia miškai skamba nuo ankstyvo : ryto ligi vėlaus vakaro paukščių! balsais. Tai miško' gy
voji simfonija. Iš paupių, upe- Itų krūmų ‘ paukščių karalienė, lakštingala, vadovauja savo gražiu, balsu šiai simfonijai..^Miškai - knibždėjo paukščiais ir-žvėrimis^ upės, ežerai — žuvimis*, ir kitomis gėrybėm is.:’Sa- lietuviams užteko erdvės, saulėtų? dienų, gražios dangaus ruelynes, gero oro .iri drėgmės! Žemė davė; gerą d'erlių,; miškai, upės, ežerai gerino-turtino lie-

Lietuviai mėgo gėrėtis paukščių balsais ir kitus ragindavo: “Klausykit, gegutė kukuoja, atlėkus ir tau pakukuos”, na, o kartais ir patys mėgino pakukuoti.O pavasario sidabrinės nak-i tys, ramios, paslatpingos, neša I žmonėms ramybę ir paukščiai, j baigę dienOs koncertus, priilsę, I lenda į medžių šakas naktiniam; poilsiui, tik kartais jaunimas, lyg norėdamas pavaduoti paukščius, užtraukia sutartinę:’ “Jau nutilo gamtužėlė,Upės nebanguoja,Mūsų broliai brolužėliaiDaineles dainuoja”. JBet tuoj viskas nutyla — naktis rami pakviečia visus poilsiui, i Paslaptinga tamsa apgaubia že-

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautai

kluonus krauna, atlėkę (ik so- pino, kad žmogus neapsnūstų, j

tuyių gyvenimą, čia gamta įvairi : kefąri; nįėtų įlaikotarpiai įvairina lietuvių gyvenimą.(čia’ pavasaris, nusimetęs baltą sniegą, . pasipuošia žalumynais. Paukščių balsai skamba po miškus, mat:. “Paukščiai nebeklau- siS/kųr.jže, ryt nakvos, / Gieda kuo linksmiausiai, gieda lig auš- foš-4-.škamba-laukai, kloniai ir.p'elkėš. Kas gyvas džiaugiasi pavasario gamta. Žmogus, tos žemės" valdovas, klausosi užbur- 
tų gamtos balsų, gėrisi saulės srunčiamais žemėn spinduliais — stebi. atbudusią gamtą su visa

mę, žiedų kvapas pripildo orą. Po' dienos darbų: išvargęs, lietuvis krinta savo guolin ir traukia I tyrą orą savo krūtinėn. Bet neil-j gam — bunda gamta rytmečiui, ■ bunda ir lietuvis savo darbui ir pavasario grožis neamžinas.čia vasara pavaduoja pavasarį. žemė, susitarusi su saule, kei- Į čia gamtos žalumynų apdarą ir | brandina gerą derlių. Viskas rim- j tėja, tyla — rūpinasi sudoroti ’ pribrandintą vasaros derlių. Žmonės skuba, veža ir krauna javus į kluonus, o paukščiai, kurie nei sėją nei pjauna, nei į

čiai prisilesa.Čia ruduo pakeičia nuvargusią vasarą — papuošia miškus ir laukus aukso spalvomis, sodai pasipuošia išnokusiais obuoliais, raudonuojančiais šermukšniais. Pagaliau augmenija apsinuogina — numeta žaliąjį apdarą, pasiruošia sutikti žiemą su jos vėjais, šalčiais ir sniego pusnimis.Žiema užkloja žemę baltu sniegu, šalčiai sukausto žemę — ji ramiai sau ilsisi, atidavusi savo užaugintą derlių žmonėms. Upės, ežerai apsidengia storu ledu, tarsi, apsidraudžia, kad jų gy vūni j a neiššaltų. ...Dieną saulė pažeria savo spindulius sniego paviršiuj. Naktį dangus žvaigždėmis nusagstytas, o plikagalvis mėnulis spog- so iš aukštybių į žeme: šviečia, bet nešildo. Pati gamta pasirū-
GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i

M I? - : A : ■0 ’ į ■ ‘ '•

‘UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 
$ ČIAMOS TREČDALI METŲ!

-lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo- asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
Ūž to DOLERIŲ.
-a : Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* 
nimo vajaus talką!

' u Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS,
1739 S. HALSTED ST. V ' > 'v

CHICAGO, IL 60608

• . H anksto 1>6'raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir-vardas - ________________________ '
Adresas . ...__ '___________________________________ _______

•' Užsakau Naujienas kaip dovaną savo______________ , kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  dol.
Pavardė ir vardas________________________________________
Adresas —------------------- ;----------------------------------------------------

Sponioriau* pavardė, vardas ir vietovė . ______________
»■ ‘ « ■ ■■ ■ ■ * ■■■■■■ ■ ■■" ......................... ......................................................................... ■

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

'• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaitės susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė ir vardas - _ .. ____________________________ _
Adresas _______  ■ ._______________________________

jau gali užverti Katmandu kak įai. Aprimau, -kai įsitikinau, :ad lėktuvas yra pati saugiau- ia vieta nuo ugn kąlnio. Įsiti- tinęs, kad esu saugioje violoje,Lėktuvo kapitonas pranešė, kad artėjame prie Rėvil Agwe- do salus. Iš Seatelio skridome Kanados teritorija, o kai pasiekėme šią salą, tai prasidėjo \liaska. Sales sfstinė yra Ke- Hkane miestelis. Jame yra didelis aerodromas, daug dirbtuvių ir daug žmon ų. Ką salos pavadinimas reiškią ir sostinės žardas, taip ir neišsiaiškinau. Ke-

PRIEŠO PRIEŠAS — ‘
MANO DRAUGAS iRugpiūčio 24- d. Šluto radijo valandėlėje buvo paminėta* etninių grupių demonstracija; Čikagos miesto centre. Lenkų; dalyvavo per 10,000 asmenų Lenkai, solidarizuodami Gdansko ir k i t ų miestų streikininkąms, ėmėsi iniciatyvos surengti. demonstracijas. Lietuvių dalyvavo per. 200 asmenų ir gražiai su tautinėmis vėliavomis reprezepta- vosi. Jiems vadovavo Čikagos ALTos pirm. E. Makužiūtė.-Antroje dalyje gan atsargiai Ąlg. Regis pasisakė prieš lenkus, neš istorijos bėgyje mes nuo jų daug nukentėjom. Bet šį kartą

Klavokas — tai žvejų ir vasarotojų vieta. Kiekvienais metais ten privažiuoja šimtai vasarotoji}, kurie nori gerai pasilsėti ir pažuvauti. Pažuvauti ten skridau ir aš. Man rūpėjo apžiūrėti ir gyvenimo sąlygas, kad kitais metais ten galėtų ir kiti keleiviai nuvažiuoti ir geros žuvies pasigauti.Salon vežantis lėktuvas buvo didelis, bėt jau žymiai mažesnis, negu mane atvežė į Kečikaną. Man nurodė vietą pačiame lėktuvo' gale, kur jau sėdėjo viena gražiai nuaugusi ponia. Tutfjau patyriau, kad ji gana Šneki. Jikane -yra-dau<> indnonų. bet paklausė, kiir aš važiuoju ir ko. ė vienas negalėjo man išaiš-.. Kai sužinojo, kad, esu turistas, •nti šio vardo reikšmės. Matyt, I kuris atvažiuoja vasaroti ir pažuvauti, tai apsidžiaugė. Turis- ;mes esame teisūs., kai, solidari- tūs salos gyventojai mėgsta. > zuodami lenkamsį aktyviai įsi- jJi (uojau pasipasakojo, kąd| jungėme į demoinstrantų eiles.turinti anūkus Kečikano kolegijoje. Buvo atskridusi jų aplankyti ir apsipirkti. Jos pažįstamų būta ir tame pačiame lėktuve. Pasisakė, kad' esanti indijobė, seniai gyvenanti -šioje saloje. Pasisakė, kad. turinti vyrą žvejį, vedusias dukteris ar sūnus, ir jau paaugusius anūkus. ■cKai,£ atsisėdau šalia jos, tai man /krito į aki ne jos grožis, bet josios kvapas. Visas lėktuvo galas pakvipo degtine. Matyt, ji Buvo gerokai išgėrusi. .i - Aš pats savo laįktrmėgdavau išgerti. Prie geros kompanijos dar ir šiandien galiu - pusbonkę išgerti,/bet aš niekad nežinojau, kad "išgėręs žmogus gali taip stipriai atsiduoti degtine. Iš išvaizdos, man būtų buvę įdėmu su ja pasikalbėti, bet tas josios kvapas atstūmė visą norą.Buvo dienos, kai pats, galėdavau pusę bonkos geros degtinės išgerti. Gerai'jausdavausi ir buvau tikras, kad degtine nedvokiau. . Matyt, kai išgeri geros degtinės, tai kvapo neatsiranda, tud tarpu dabar gražios moters degtinės kvapas mane nugirdė. Aš tiktai dairiausi; kad lėktuvas greičiau leistųsi. .. Išgėrusiai in- dijonei, matyt, ir į galvą neatėjo mintis, kaip degtinės kvapas vei- 'kia vyrus....(Bus daugiau) 
_________________ ■ j ______ _____________

kad salai ir miestui vardus davė kiti žmonės, kuriu kalbą dabartiniai gyventojai nežino.Kečikane yra kolegija. Ją lanko daugelis jaunų žmonių, daugumoje indijoųai. bet įsitikinau, kad niekas nemoka kalbos tų žmonių, kurie anksčiau saloje ir sostinėje gyveno ir vardus davė. Saloje yra didelės žuvies apdirbimo dirbtuvės. Žvejai pagauna labai gero salmono, veža į dirbtuves, piaųšto ir paruošia pačią geriausią’ žuvį, kurią visi valgome.. Dirbtuvės vertos milijonų dolerių.Kečikane taip pat yra keli taę-

zuodami lenkamsį aktyviai įsi-Lėnkų: vadovybė rodė didelio respekto: alderm. Pucinski atvedė mūsų grupę prie estrados ir įFikiavo vėliavas į kitų tarpą. Televiziją rodė tą vaizdą ir “Sun-Times’* korespondentas turėjo interviu sū Ig- Serapinu.' Įdėjo jo nuotrauką. Tad šį lietuvių įsijungimą sų lenkais reikia vertinti teigi&mai, o ne smerkti. ■■ K. P.

vis judetu, denntųsi prie gamtosi, , . ,... . , ■
t-x- i - x. j {tokai (lentpiuves). .Visa sala, appakitimu, keistų savo apdara* . •’ I oiitTiici riiriolamic’ orTmrn.c' ir* -r\n. kaip ir gamta keičia savąjį. Žiemos šalčiai įvelka žmogų į kai-: linius; pavasaris išvelka jį iš kailinių, o vasarai visai nesvarbu — žmogus gali būti kad ir nuogas. .Taigi gamta, gamtos Valdovas, nebuvo šykštus -lietuviams: davė visko, ko tik reikia,, tik nedavė gerų kaimynų.Pamilo lietuviai tą brangią žemę, ją puošė, kultūrino — ji: mūsų protėvių ir mūšų gimtoji; žemė. Ta žeme nėlaukinė — ji sukultūrinta lietuvių tautos darbu, nušlakstyta lietuvių prakaitu ir kraujų. Ji priklauso tik He-j jos“ k^nigaS? IZloT vakarų tuviams ir dar kartą kartoju, dalį) Tokiu pa_kad ta žemė priklauso tik mums j čiu vardu vadinosi ir jokia auka nėra per brangi jos išlaikymui ?— jos laisvei.

ALIASKOS INDIJONAI(Tęsinys)Esu inatęs kelis ugnikalnius, pradedant Vezuvijumi ir Indonezijos nuolat šaudančiu Kra- katua, bet tiktai Šv. Elenos kalno žiotys man parodė, kad mes gyvenam ant besi judinančios žemės. Negalėjau atsistebėti Turkijos Bakužių uolomis ir be galo aukštomis ir neseniai sudrebėjusiomis Nepalio pašlaitėmis, bet Šv. Elenos kalno žiotys man parodė, kad Žemė gali bet kur prasižioti ir mus gyvus praryti. Gaila, kad aš anksčiau nemačiau, kaip nuo akmeninės kalno viršūnės prasiveržimas nunešė 900 pėaų kalno viršūnės ir pelenais .bei akmenimis užvertė visa plačią apylinkę. Ten žuvo

• Po žemėmis raudoni gai- .džlar;gieda?, (Burokai).’ Į augusi didelėmis eglėmis ir -pu- Į šimis. Medžius žmonės kerta, į tartokus veža, piauna ir kapoja, ' o vėliau daro' popieriui reikalingą pulpą. Iš Kečikane pulpas laivais eina į Kaliforniją laikraščiams ir knygoms. Daugelį pulpo išveža japonai, kurių laivai visą laiką laukia prie tar- tokų uosto.Mano lėktuvas skrido toliau : į Sitką, o aš turėjau persėsti į kitą, kuris vežė į Valijos kunigaikščio (Prince of Wales) salą. Kaip tas Valijos princas galėjo atsirasti taip ii? nepatyriau.Mano lėktuvas skrido į 'Vali- tjos kunigaikščio salos vakarųir Klavok jū- I ros pakraščių kaimelis, kur bu- vo Valijos princo vasarvietė.

ir34 žmonės, nemažas'skaičius iki šiol yra dingę. ' * < \ ■Jei tada būčiau pamatęs -ug; r. įkalnio žiotis, tikriausiai'mano: nusistatymas būtų kitoks, i Daug taupyti neapsimoka, nes Žemė gali bet kur sudrebėti-ir ne tik pinigus bet ir banktiš užversti.Seatelyj e susiradau! * patogią vietą ir lėktuvas mus vėžė į Kė- čikaną. Jis stovi 600 mylių į šiaurę.Paprastai tokiose kelionėse stengiuosi akis užmerkti, bet ne visuomet ^ali. Aš prie kelionių jau esu pripratęs, dažniausiai užmiegu, bet ugnikalnio žiotys sukėlė nerimo. Jeigu prasiveržusi jėga gali nunešti Šv- Elenos kalno viršūnę, tai dar dau-
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Bolševikų imperija braška
Šiandien niekam ne paslaptis, kad šiomis dieno

mis visa Sovietų imperija subraškėjo. Subraškėjo ne 
dėl priešų įsiveržimo į Sbivetų imperiją, ne dėl nu
mestų atomo bombų, ne dėl beginklių afganų partizanų 
pasipriešinimo, bet dėl Dancigo streikuojančių darbi
ninkų streiko ir jų pirmininko Lech Walaso teisybės 
žodžio.

Teisybė ir pasiryžimas tą teisybę ginti yra galin
gesni negu Sovietų tankai Afganistane, rusų Vo
kietijos divizijos. Lenkijos pasienyje, bet Lenkijos 
komunistus ir Kremliaus viršūnėlę sukrėtė rusams lai
vus statančių streikuojantiėji lenkų darbininkai.
• • .. Vladislovas Gomulka buvo ’įsakęs policijai šaudyti 
į streikuojančius Dancigo darbininkus, bet Edm. Giere- 
kui pavyko Gomulką nuo kartuvių išgelbėti. Gierekas 
atsisakė kelti maisto, .kainas, bet mokėjo maisto gamy
bai subsidijas. Kada visas ketvirtadalis ėjo -maisto sub
sidijoms ir kai tas pasiekė 19 bilijnų dolerių skolos. 
Gierekas matė, kad jo sistema privedė Lenkiją prie ban
kroto. Daugiausia nukentėjo darbininkai. Jie kasė ang
lis, šėrė kiaules, .piaustė dešras, bet visus savo gaminius 
siuntė Rusijon ir Amerikon. Lenkai buvo palikti be an
glies ir be mėsos. .Jiems teko tiktai -mėsos atlaike. Giere
kas pamatė, kad tokia sistema nei valstybei, nei darbi-, 
ninkams nenaudinga.

Lenkijos komunistų partijos nariai : iš darbininkų 
gaudavo didesnės naudos, negu stambiausieji Lenkijos 
dvarininkai ir šlėkta. Net Pilsudskio laikais niekas ne
turėjo tokių privilegijų, kokias turėjo komunistai. Kai 
streiko komitetas Dancigan atvykusiam vicepremje
rui T. Pykai pranešė, kad visos komunistų partijos va
dams duodamos privilegijos privalo būti panaikintos, 
nes jos yra priešingos visiems socializmo, dėsniams ir 
jokioje komunistų parašytoje knygoje nepasakyta,, kad 
komunistai kovojo tik už savo privilegijas... Visur para
šyta, kad komunistai kovoja prieš privilegijas...

Organizuoti Lenkijos darbininkai pasisakė prieš 
visas privilegijas komunistams.

Dancigo streiko komitetas vedė pasitarimus su vi- 
vicepremjeim Pyka, o vėliau su atsiųstu vicepremjeru

išsikovojo iš valdžios atsiųsto atstovo sutikimą pri
imti visus streikuojančių darbininkų reikalavimus. Sie
tino darbininkai buvo pasiruošę deginti visus štetino 
komunistų centrus, kaip kadaise 1970 metais Dancigo 
streiko komiteto nariai prašė Štetiną susivaldyti ir ne
pradėti komunistų centrų deginimą... Jie patys dingo ir 
namus paliks...

Antradienio vakare Gierekas, sukvietęs visą Len
kijos komunistų partijos centro komitetą, papasakojo 
įvykių eigą, prisipažino prie padarytų klaidų ii' prašė 
centro komitetą pagelbėti išbristi iš bėdos. Mas
kva tuojau paprašė Giereką, kad jis atvyktų į Maskvą 
ir informuotų apie įvykius Lenkijoje, bet Gierekas 
atsisakė.

Visus Lenkijos komunistų partijos vadus apėmė 
panika. Jie žinjo, kad jie yra bejėgiai. Jie turėjo gink
lus, ir valdžią, bet neturėjo galvos. Streiko komiteto 
pirmininkas Leško Walesa buvo daug ramesnis, negu 
aukščiausias vietas užėmusieji partijos nariai. Walesa 
žinojo, kad Lenkijoje nėra kitos jėgos, kuri būtų ga
lingesnė, negu darbininkai. Buvo galingi Lenkijos ko- 
munustai, bet prieš darbininkų galią jie pasirodė 
bejėgiai. ; .

Walesai buvo pasakyta, kad jis labai pasitiki savi
mi, kad kmunistai turi ginklus ir policijos .organizaci
ją, kad jie kontroliuoja tuos maisto išteklius, kurie dar 
tebėra komunistų kontroliuojamuose satelituose, bet 
Walesa pareiškė, kad komunistai yra bejėgiai. Jeigu 
jie sutiko su visais streikujančių darbininkų reikalavi
mais, tai turės tuos pažadus vykdyti. Walesa įsakė 
streikuojantiems Dancigo darbininkams pirmadienį 

grįžti į darbą, o pats streiko užsitęsimu išvargintas, 
išėjo spoilsin.

Komunistų partijos samdyti propagandistai ant
radienio rytą pradėjo skelbti, kad darbininkų išrinktus 
linijų ^atstovus turės tvirtinti komunistų partijos cent-r 
ro komitetas, bet Walesa- pareiškė, kad nutarimo nėra. 
Iš viso darbininkų unijos'neturės skirtų valdžios atstovų, 
jie bus pačiųč darbininkų rinkti. Komunistų partija ne
turės teisės kištis į darb. unijų atst. rinkimus. Jie nereika
lingi jokio tvirtinimo. Jie išrinkti,, jie ir yra atstovai.

•Gierekas, patyręs, kad senais keliais eiti jau nega
lės, atsistatydino. Komunistai neteko ne tik privilegi
jų, bet jie neteko ir valdžios. Maskvos radijas pirma-j mingu temperamentu neigė liau « e a w ♦ • • • • ''t w V • II* _ __

VL. BARONAS

Mindaugo vainikavimas

Pastabos ii tolo
(Tęsinys)

Auguste i tytės- Vaičiūnrenes, ku
ri, aš galiu suprasti, kaip tauti
nio meno puoselėtoja Lietuvoje. 
— čia dabar mane stengėsi “su
dirbti” — iškraipydama net ma
no jai atsakymą viename laik
raštyje, kurio -ji -tuo metu, labai 
trumpą laiką, buvo redaktore. 
Daug kas, sutiko, tada, su mano 
pažiūromis, bet niekas nedrįso 
tai pąreikšti . yiėšai'špaudoje; Aš 
gi net,- tada,; nežinojau, -kad sa
vo pažiūroms turiu labai ir la
bai stambų, autoritetingą -ir gar
bingą užtarėją kompozitorių Sta 
sį ŽJMKŲ. (Klaipėdos ,.konser
vatorijos vieną steigėjų ir vedė
jų), kuris būdamas vienu iš ug
ningiausių (ypačiai Klaipėdoje) 
mūsų kultūrinio gyvenimo ug
dytoju ir autoritetu, savo ųg-Į

dienį dar patarė streiką laimėjusiems; Dancigo darbinin
kams dar būti “socialistais”, tai streiką laimėjusieji jų 
paklausė, kokiais “socialistais”? Ar patarė socialistais 
skaityti tuos, kurie visus socialistus iš Pabaltijo ir Ry
tų Europos valstybių išvarė į Sovietų Sąjungos .gilumą 
ir ten jous nužudė? Lenkijos streikuojantieji nieko ne
žudė ir nesirengia žudyti. Jie neturėjo žudomų ginklų. 
Jie buvo pasiryžę savo darbovietes ginti tiktai darbo 
įrankiais. • -----

Lenkijos laivų statybos darbininkų streikas sukėlė 
didžiausią baimę. Jie nusigando to lenkų pasiryžimo 
kovoti prieš komunistinę sistemą, pavojingo garso spar
ta. Nebuvo agitatorių, nebuvo policijos, nebuvo jokios 
kar jėgos, o kasdieną streikavo vis daugiau darbininkų.

Lenkijoj pasirodęs darbininkų -pasiryžimas sukėlė 
didžiausią paniką. L. Walesa tapo pavojingiausiu 
Kremliaus žmogumi. Visos Sovietų radijo stotys sten
gėsi sutrukdyti kiekvieną jo sakinį, nors jis neturėjo' 
ginklų ir nežadėjo grobti Lenkijos komunistinės vai-, 
džios, nesibrovė į Rusiją, Rusų propaganda buvo bejųgų, 
tuo tarpu paprasto Lenkijos darbininko pasakyta tei
sybė buvo pavojingesnė, negu dinamitas.

dinio pobūdžio ansamblių orga
nizavimą. Jis tą savo nuomonę 
labai garsiai ir atvirai tada reiš
kė tokiais žodžiais: “Birbynės,- 
rageliai, skudučiai, kanklės ir 
kiti mediniai instrumentai yra. 
primityvūs, savo amžių atgyve
nę muzikos padargai, .nėra pras
mės -jų tobulinti, kai jau turim 
pakankamai gerai ištobulintas 
fleitas, klarnetus, fagotus ir for- 
tepioYius”. Net rašytojas St. 
Santvaras savo paskaitoje Čiur
lionio Ansamblio — Alf. Mikais 
kio 40-50 metų sukakties proga

(Clevelande) primindamas pub
likai tuos reikšmingus komp. 
St. Šimkaus žodžius, pridėjo ir 
savo pastabėlę, kad “...ir ne
būtų galima tarti, kad velionis 
komp. St. Šimkus, taip kalbėda
mas, .būtų daręs didelę klaidą”. 
Turbūt, spėju, kad anais metais 
Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė,. 
kaip ir aš, nebuvo girdėjusi apie 
komp. St. Šimkaus autoritetin
gą pasisakymą — “birbynių, ra
gelių ir kanklių” atstovavimą 
mūsų menui, nes tikras dalykas 
— ji nebūtų drįsusi “pulti” tokį 
St. Šimkaus autoritetą, -tup 'pąį 
čiu, greičiausiai, būtų ramybėje 
palikusi ir mane, matydama, kad 
mano pasisakymas su komp. St. 
Šimkaus daug anksčiau padary
tu pareiškimu — esmėje sutiko 
kaip vandens lašas su .lašu. Ne
noriu .dabar tą daug mūsų tau
tiniam menui nusipelniusią Juzę 
Aųgustaitytę-Vaičiūnienę (daug 
metų kaip . choristas ir chorų 
administratorius Klaipėdoje dir
bęs su jos vyru Antanu Vaičiū
nu, dirigentu ir solistu, kol jis 
buvo pakeistas jaunesniu ir ver
žlesniu muziku klf. Mikulskiu) 
prikelti iš kapo, kad jai pasaky
ti, jog ir tada, kai ji mane “puo
lė” buvau teisus ir kad savo pa
žiūrų į tautinį meną nesu pakei i 
tęs ir dabar. Tokiu tautinio me-! 
no (šokių) vertinimu buvau per 
siėmęs ir dabar, vykdamas Či-

R.Europos komunistų kariai buvo pasiųsti Į Lenkijos 
pasienį. Bet Rytų Vokietijos darbininkai telaukė, kad 
kas nors pasienyje sujudėtų... Komunistai žinojo, kad 
Rytų komunistų karių pulkai nedrįs veržtis į Lenkiją.

Kiekvienam buvo aišku, kad V. Vkietijos kancleris 
buvo geriau informuotas, negu Maskva ir R. Vokietijai 
primesti komunistų vadai, tai jis atsisakė vykti į Ro- 
stoką prekybos pasitarimams. ?

kagon ne dėl to, kad stebėčiau 
ir kritikuočiau ten iš viso lais- 

’ vojo pasaulio mūsų jaunimo su
vežtą tautinį meną rūbais, šo
kiais ir dainomis, bet patirti, 
kiek visa tai atkreipė viešosios 
opinijos (pirmoje eilėje, vietos 
amerikiečių) dėmesį į tai, kas 
mums yra ir mūsų kultūra, ir 
religija, ir politika, ir istorija, ir 
praeitis ir ateitis — viskas. Taip 
— mums lietuviams. Amerikie
čiams, ar kitataučiams, iš viso 
buvo visai nedėmesingas įvykis. 
Dėl to, kaip tik čia, dabar, noriu 
padaryti savo pastabą, kad ir la
bai iš tolo.

Sakoma ir rašoma, kad VLoji 
Tautinių šokių, šventė buvo: 

.’“rjepgiama kaip atsakymas Lie
tuvos’ pavergėjams, kurie šie
met ruošia įvairias šventes mi
nint lietuvių vergijos keturias
dešimtmetį (Kokia gėda — kai 
kurie gerai žinomi asmenys tau
tinių šokių puoselėjime ir jau
nimo auklėjime tiesios po VI-tos 
Tautinių Šokių šventės, net ne- 
grižę namo, iš Čikagos išskubėjo 
okupuoton Lietuvon,-., kaip tik 
ten vykusios dainų ir šokių .šven 
tės Lietuvos vergijos keturias
dešimtmečiui atžymėti metu — 
V.B.). ši mūsų šventė parodo, 
kad mes laisvėje dar tebesame 
gyvi”-

“Mes tikime, kad tiek šios 
šventės dalyviai, tiek ir žiūrovai 
dar daugiau sustiprės lietuviš
koje dvasioje ir įgaus daugiau 
ryžto daugiau dirbti ir aukotis 
■Lietuvos labui”. Toks buvo 
šventės rengėjų (JAV LB-nės) 
credo, atspausdintas šventės 
programos iškilmingiausioje vie
toje (5 pusi.). Su tuo visiškai su
tinku ir beveik neabejoju, kad 
šitas tikslas yra pasiektas, nes 
šventė, nežiūrint dar ir dabar 
tebesitęsiančių ginčų dėl kai ku- 

‘rių nesklandumų, vis tiek labai 
pakėlė lietuvių tautinį entu
ziazmą. (Bus daugiau)

tinę”; ten palydi sargybinis ir tą mergaitę.-
— Ar tik nebūsi tamsta viena iš Bičkovo ’va

karykščios kompanijos? — įsižiūrėdamas prie silp
nos žvakės šviesos į ją, suabejoja Ringaudas.^

— Taip, aš buvau vakar pas Bičkovą ir viską 
mačiau, — drąsiai atsako ši.

— -Ir atėjai šiandieną jo siunčiama.
— Ne, vakar aš buvau nuvykusi prašyti jo 

pagalbos, bet pamačiusi, kas jis per žmogus, at
ėjau pas jus.

— Pasakyk, Niaura, kuriuo būdu pralenda 
net į pačią stovyklą visai nežinomi žmonės? — 
pyko Ringaudas.

— Nepastebėtas niekas nepraeina — šią mer
gaitę dar toli nuo šios vietos paėmė savo žinion 
-sargybinis ir atlydėjo į stovyklą, — paaiškina 
Niaura.

— Vis dėlto įsakyk sargyboms, kad šiąnakt 
ypatingai dabotų ir kad jokio žmogaus nepatik
rinę nepraleistų, nors tai būtų ir saviškis.

Niaura nueina perduoti sargyboms vado įsa
kymą

— Tai kuo mes galėtume tamstai padėti ? — 
jau nuoširdžiai paklausia Ringaudas šią mergai
tę, pastebėjęs jos akyse ašaras.

— Jūs dar galite’jį išgelbėti,..
— Pirmučiausia aš nežinau ką tokį mes turi

me gelbėti, o be to, neviską galime ir mes.
— AŠ taip skubėjau pas jus — tai buVo pas

kutinė mano viltis...

P. KESIŪNAS.

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3:jų dalių ROMANAS f

.(Tęsinys)

Miško gilumoje kažkur supoška šūvis; visi, 
vyrai pašoksta ant kojų ir įsiklauso į girios ošimą. 
Nors visur išstatytos sargyboj bet reikia būti 
atsargiems. Vienoje palapinėje jie jau turi be
laisvę, labai paslaptingą mergaitę, kurią paste
bėjo sargyba jau temstant beslankiojančią netoli 
jų stovyklos.

Vyrai tyli ir įtemptai laukia, ar bus antrasis 
šūvis. Taip, nuaidi ir antras. Visi nurimsta — 
sutartas ženklas, grįžta žvalgai, o su jais ir pats 
Ringaudas-

Po gero pusvalandžio iš tankių krūmų išlenda, 
trys raiteliai ir siauru takėliu, lenkdami ir sla-į 
mindami medžių šakas, pamažu prisiartina purįe’ 
stovyklos. Juos pasitinka Niaura, 'stovyklos ko
mendantas, ir atraportuoja vadui, kas įvyko sto-. 
vykioje jam nesant.

— Tai ko ta mergaitė iš -mūsų nori? — pa- 
kiausi'i Ringaudas, pabaigus 'Niam’ąi^ąpprtą.

— Ji snko, kad jos sužadėtiftig *esąs miesto 
kalėjime ir prašo išvaduoti jį.

Atveskite ją čia, — įsako -Ringaudas.
Ringaudas su Niaura pasuka į stovyklos “raš

— Kur jūsų sužadėtinis laikomas? — paveik-' 
tas jos ašarų, trumpai paklausia ją Ringaudas.

—Čia, didžiajame-kalėjime, kartu su visais...
— Tada nusiramink, eik į aną palapinę ir lauk 

— tavo sužadėtinis greit bus čia. Beje, kuo tu 
vardu? Tavo sužadėtiniui mes pranešim, kad tu 
lauki jo.

— Rūta, — atsako ji,— o jo vardas Stasys... 
Guoba, — prideda dar palūkėjusi.

Ringaudo jau laukė paruoštas mikrofonas. 
■Kievieną vakarą tūkstančiai klausytojų su nera
miai -plakančiomis nuo susijaudinimo širdimis, 
laukdavo -tos valandos, kada išgirs paslaptingąjį 
balsą. Didžiausias nusivylimas būdavo, jeigu kurį 
vakarą, išsėdėję prie aparato ištisas valandas, ne
išgirsdavo nė vieno žodžio. Kartais būdavo ir 
taip, kad tik pradėjus pirmąjį sakinį nutrūkdavo 
nė nepabaigtas ištarti žodis. Tada visi įtemptai 
laukdavo kito vakaro. Jiems atrodydavo, kad šis; 
balsas plaukia iš paties dangaus, nes jis paguos
davo juos ir įspėdavo, kaip išvengti gresiančio 
pavojaus.

Pabaigęs skubiai pranešimą, Ringaudas pasi
šaukia Perkūną ir Niautą.

— Gavau labai slaptų žinių, kad šiąnakt, pa- 
čiaipe vidurnaktyj^ visus politinius, kąlinius iš 
kalėjimo varys į stdtj.’ Matyt, pabūgo mūsų1^* nori 
kuo kreičiausiai pašalinti juos iš čia. Dabar mes 
pakeisime savo planą — nebeisime kalėjimo, o 
lauksime jų pakelėje. Mes žygiuojame, — krei

piasi jis į Perkūną, — o tu liksi, — įsako Niautai,
— budėk, jie gali griebtis kokios klastos. Pasi
ruošk priimti svečius — mes netrukus grįšime. 
Nepaleisk iš akių tos paslaptingos mergaitės, — 
dar priduria atsisukęs Ringaudas.

Ringaudas su Perkūnu pasuka tiesiai prie 
savo vyrų, jau seniai pasiruošusių į žygį.

Bet vos tik jiems paėjus keletą žingsnių nuo 
stovyklos, staiga išeina iš už krūmo jaunas, ele
gantiškai apsivilkęs, vyrukas, vienoj rankoj lai
kydamas mažą revolverį, o kitoj — kelionės krepšį.

— Sustokit ! aš atnešu labai svarbių žinių...
— skambiu balsu prabilsi a jis.

— Rankas aukštyn! arba tuojau pervirsi tris 
kartus per savo galvą! — automatiškai ištiesda
mas į jį savo šautuvą, surinka Perkūnas.

Bet jaunuolis nenusigąsta; atpakalia ranka 
jis grakščiai numeta ginklą ir visai ramiai pa- 
eako: “Dabar jis man nebereikalingas”.

— Ko čia tas berniūkštis dabar nori? Ar tai 
jis ne iš mūsiškių? — paklausia Ringaudas Per
kūną.

— Visai svetimas.
— Nepradėkit nelai.mingo žygio — Grauzma- 

nas su Bičkovu paruošė šiąnakt jums spąstus.
— išgirsta jie vėLJtjkinąntį įspėjimą, v v i

— Kas tu toks esi ir kaip tu Čia patekai?_
kreipiasi į jį Ringaudas. - *

(Bus daugiau) ■ ;
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“Sėdinčiam. Soste ir Avinėliui'

Apreiškimo 5:6,11-13 kalbama apie Jėzų, pasaulio Išganytoją, 
kaip apie Avinėli, kuris buvo užmuštas. Tokia simboline kalba 
kalbama apie Jėzų daugeliose šventojo Rašto vietose. Izaijo 53-me 
skyriuje plačiai kalbama apie pasaulio Atpirkėjo kentėjimus ir 
apie jojo mirtį. Apaštalas Petras aiškina, kad pranašystės išpra- ■ 
naša*® ne tik Jėzaus kentėjimus, bet ir jo “paskesnį garbingumą”,

2) Prst dr. C. Coao (6-361: 
“Ldetuviaj 13 amf. tapo labai 
stipri tauta ir įsteigė imperiją, 
kuri siekė nuo Baltijos ligi Juo
dųjų jūrų”.

3) Dr- A Bilmanis (2-88):
“Jie (Lietuviai) sugebėjo įkurti 
didelę imperiją” (“able build 
up a great empire”). .

4) Prof. dr. M. Graham (11- 
352): “Tolygus didesnio žavu
mo viduramžių lietuvių imperi
jos išsiplėtimas nuo Baltijos

(1 Petro 1:11). Apreiškimo 3:13 mes turime dar kitą puikų ap
rašymą apie būsimą Kristaus garbę. Mes paduodame ištrauką:

“Visus sutvėrimus, kurie yra danguje ir žemėje, ir kas yra 
jūroje, visus girdėjau .sakančius: Sėdinčiajam soste ir Avinėliui 
palaiminimas, gyrius, garbė ir valdžia per amžių amžius”.

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

val Lithuanian empire”). j
Tik Lietuva, būdama ydinga, 

mperija galėjo įvykdyti pašau- ! 
linio masto politinę misiją, kaip

Baltic and Caucasian StF.es, 
1923): “The empire (of Lithua
nia) which had been built up

DR. K. G. DALUKAS 
aaŪMRMA ir motirų ugos 

GUUKOLOGINR CHIRURGIJA 
" k ■ * f

44# Sa. Pvlraki Rd. (Crawford 
Madini Buildine) TaL LU 5-6444 
ftilou psgal yusitaTim#

M neateiliepi*, ižam Ginti >74-8004 >

KAZ* BRAZODONYTB

►'royr.m*. wd«|c

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

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS K CHIRURGAS

Viiot laidos iš WOPA ftotteti. 
banga 1490 AM.

MacHdnoc direktorius
St Petersburg, Fla., 12:30 val. p.p 

11 WT1S stoues 1110—AM uwo*.

Tolu 542-2727 arta 562-2728

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60625 

Telef* 778-5374

J. VENCLOVA

APIE LIETUVOS KARALIJĄ
Kau į šiaurę buvo Lietuvių ka
ralystė su sostine Vilniumi*’ 
(“the Lithuanian kingdom with 
the capital Vilna”).

9) Dr. F. Pick (22-22): “Lie
tuviai sukūrė stiprią valstybę, ued hordes of Tamerlane)”, 
kuri viduaramžiuose iškilo, tap
dama Rytų Europoj galingiau
sia karalyste” - (“the most po
werful kingdom to Eastern Eu
rope”), j ,

10) Dr. V, Baud (26-6): “13-
15 amž. Lietuva buvo viena iš gaikštija ir jos valdovus kuni- 
didžiausių ir galingiausių kara
lysčių Europoj, kurios sienos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBR AKIŲ LIGOS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOM.TRISTA1

UU W. 71 St T»L 737-514?
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact hm—”

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR " 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
TS56 WEST S3rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
,. - ketvirtai 5—7 vaL vak.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Ra&deaciios teloL: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO IRIMO* VALANDOJ

Vim Ik WOFA .
MM tM. A *

Lįetvviy kalba: kasdien nuo 
madienio iki penktadienio 4:UQ 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais rį 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3t) 
rak ryto.

Vadė|a Aldona Daukus

Tale* : HIariack 4£41>
7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO, ILL. 60629

1
• Ne žmogaus padarytas, o 

gardumas neišpasakytas? (Mę- 
dus).

OFISO 'VAI*: pinu uttnuL tračias.

P. ŠILEIKIS, O. P.
czrrnapKDAs-PBOTEzisTAi 

k Aversui - Protest! 14®d- tan

FLORIDA
DR. C. K. BOBEUS

Prostatos, inkstų ir šlapumo

TeL (813) 321-4200

PERKRAUGTYMAI
MOVING

— M*** opdraud* 
Ž«MA KAMA

U fvrirfir 
ANTANAS VILIMAI 

Tsl 376-Tttt arta S76-5996

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME - 

1729 South Halsted Street, Chicago 

z Tel. 226-1344

Mažeika Evans
(Tęsinys)

1) Prancūzų riteris Boncicant, 
aprašydamas žygį į Lietuvą 1391 
m., pabrėžė: “Royaume de Lec- 
toe” — Lietuvos karalystė.

2) Flandrijos keliauninkas
bei pasiuntinys Ghillebert de 
Lannoy savo “Voyages et Am- 
bassades” (1413 m.) rasė; “Item 
partant de Dmmebuxg en Liuf- 
iant entray on royaume de Le-; 
tau” — taigi išvykstant iš Daug
pilio (Livonijoj) įeiname į Lie
tuvos karalystę, į

3) H. Gersdorf (9-46): “Tačiau 
Lietuva ir toliau bei vėliau bu
vo laikoma kaip karalija”. j

4) Prof. dr. A. Hettner (12-: 
79): “In Utauen, das ehemals: 
ein besonderes Koenigreich...” 
— Lietuvos nepaprasta karalys-

5) Dr. R. Buell (3-258): “Ka
da Lietuvos karalystė buvo sa-, 
vo galybės viršūnėj tarp 13-15' 
šimtmečių” (“the kingdom of 
Lithuania was at its zenith bet
ween the 13-15 centuries”).

6) Prof. B. Sahda (26-27):.' 
“Kiievo kunigaikštijos Padolija. 
su Volynija tampa dalimi Lie-, 
tuvių karalystės” (“the Lithua-, 
nian kingdom”).

7) Dr. L. Gray (10-317): “Lie
tuviai sukūrė šaunią karalystę 
vidu~amž:uose”.

8) Dr. S. Horak (13-17)- “To.

Laidotuvių Direktoriai
stay the march of the Teutonic 
Order and to stem the rush of 
the Tartars (Europe owes her 
preservation from the conque-

Anot italų istoriko prof. R. Cias- 
ea, ne lenkai, bet lietuviai išgel
bėjo Vakarų Europos civilizaci
ją nuo sunaikinimo.

Tokiu būdu senosios Lietuvos 
valstybę vadinti didžiąja kuni-

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

gaikščiais^ kad ir didžiasiais, yra 
pilna žodžio prasme anomalija 

nusitęsė nuo’Baltijos ligi Juo- bei istorinės tiesos falsifikatas, 
dųjų jūrų” (“During 13-15 cen- o taip pat yra Lietuvos bei lietu- 
turies Lithuania was one of the I vių pažeminimas. Čia prof. dr. 
largest and most powerful king-1 P. Raulinaitis (Lietuva-Karalys- 
dom iniEurojĮe”). tė, 1962) paaiškino: “Palikti .

11) Lenkų istorikas W. Macie: Lietuvai Didžiosios kunigaikšti- '̂ 
jopski (171334): “Buvo Lietuvos jos vardą istorijoj yra nedova

notina teisinė klaida, kurią ne- . 
atitaisius, Lietuva paliekama pa 
žeminta”. Prof. S. Dirmantas 
.(Tautos praeitis, 1967, II 3-4' 
gng.) priekaištavo: “Lietuva ta
pusi karalija, vėliau kaž kodėl 
be ‘pateisinamo pagrindo lenkų 
ir saviškių buvo pradėta vadinti 
didžiąja kunigaikštyste”.

Prof. dr. H. Paszkiewicz (20- 
218) tvirtino: “The state tittle: 
of Lithuania as Grand Duchy 
(Magnus

11) Lenkų istorikas W. Macie;

valstybė panaši europėjiškai mo 
narebijai”. ’

12) Kitas lenkų istorikas L. 
- Mitkiewicz■ <Hory zenty, -Pary ž, 

1969, 38) senąją Lietuvos vals-, 
■tybę laiko karalyste ((“krole-1 
wstwa Litewskiege”).

Tad dėl savo didumo ir stipru 
mo senoji Lietuvos -valstybė bei 
karalystė.lakoma galinga Lietu
vos imperija:

1) Prof. dr. NL Gimbutas (The 
Balts, 1063, 177 p.): “Savo galy
bės epochoj (1362-1569) Lietu
vos imperija apėmė 350000 kva
dratinių mylių”.

Dueatus Lithuaniąe) 
fixed only in the 15 
— Lietuvos valstybė 
Didžiąja kunigaikšti- 

amžiuj.

DU YPATINGI SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ AMERIKOJE VAJAI

SPECIALUS VAJUS
SLA narių pageidavimu, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pra

tęsia dabartinį Specialų vajų naujiems nariams įrašyti. Vajus tebevyk
domas ne tiktai naujų narių verbuoti, bet ir sudaryti progą esamiems 
nariams iki 70 nįetu amžiaus savo a pdrauda s padidinti. Šio vajaus metu 
įsirašantieji į reguliarias apdraudas (V-l, V-2, V-3 ir V-X) gauna net 

nuolaidą nup pirmų metų metinių mokesčių, šio vajaus metu nariai 
ir nauji aplikan|ai gali Susivienijime apsidrausti iki $5,000 netikrinę 
sveikatos. ’ < .

YPATINGAS JAUNIMO VAJUS
Didžiausia ir seniausia jaunimo organizacija yra Susivienijimas 

Lietuvių Amerikoje. Juk ketvirtadalis narių yra jaunosios kaitos! Taip 
pat reikia atsiminti, kad Susivienijimą sukūre jauni aušrininkai Per savo ‘ 
ilgą ir garbingą istoriją Susivienijimas buvo toji visuomeninių ir kul
tūriniu reikalų mokykla, kuri iš jaunų veikėjų paruošė patyrusius m- 

suomenininkus. .
Susivienijimas visuomet ėjo iš vieno su kitomis jattnii®© organi- 

zacijomis, joms nuteikdamas finansinę bei kitokią paramą Itayėdatuas<s 
jaunų lietuvių vęikla, kuri reiškiasi per tautinius šokius, dainų švemles, 
jaunimo organizacijų sąskrydžius ii- stovyklas, Susivienijtmąą rimtai 
susirūpino lietuviškam jaunimui sukurti tvirtą finansinį pagrindą, be 
kurio joks ateities veikimas nebus įmanomas. >

Vykdant fcLA seimo nutarimus, ir pasiteiravu^' jpbv- aktuarus, 
Susivienijimas skelbia ypatingą JAUNIMO VAJŲ. ,

Jaunimo Vajaus šūkis yra: “Investuokime penkioHka 4o4erių atei
čiai, apdrauskinie jaunuolį už Taip, Susivienijimas Lietinių
Amerikoje yra pajėgus pasiūlyti lietuviškam jaunimui nuo gimimo die
nos iki 25 metų amžiaus $5,(X4J terminuotos apdraudos polisą ,už tik $15 
į metus. Be didelių formalumų Susivienijimas savo narių vaikus, vai- 
kaiėhžs bei kitus lietuvių kilmės jaunuolius priims į narius su 
apdrauda.

JAUNIMO. VAJUS oficialiai irrasidėjo 1980 m. rugsėjo | dieną.

Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis pas kuopų ftaansų 
sekretorius arba į ŠIA Cecdrą šiuo adresu:-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
367 West 30th Street* '; > 
NW York, NY 10001 ■

Telefonas (212) 563-2210

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO.CALIFORNIA A VENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

century” 
padaryta 
ja tik 15

J. Damauskas (Draugas, 1977- 
IV-16 d.) nurodė “Vyriausiems 
Lietuvos valdovams titulą” Lie
tuvos Didysis Kunigaikštis”,, es-i 
mėj, pradėjo taikinti lenkai, ’ 
nuo Dlugošo laikų, t. y. nuo 15 į 
amž. vdurio. Šiandien vis dėl! 
to ir lenkų istorikai (pvz. M.: 
Kuczynski, prof. J. Dabroski ir; 
kiti)) jau neabejoja, kad Dlugo-' 
šo parašyto] “Historia Poloni-', 
cae” (kurią jis pradėjo rašyti; 
1455 m.) Jogailai taikomas titu
las “Didysis Lietuvos kunigaikš-: 
tis” buvo pradėtas vartoti tik 
•Dlugošo ir jo viršininko, vysk.' 
Z. Olensnickio (anuo laiku be
ne didžiausio Lietuvos savaran
kiškumo priešo, mirusio 1455 
m.) laikais. Pats Jogaila tokio 
titulo nevartojo. Dar labiau lie
čia Vytenį, ■Gediminą. Algtrdk, 
Kęstutį. Neabejotina, kad Kęs
tutis save irgi niekad netitula
vo “Lietuvos Didžiuoju Kuni
gaikščiu”, tad ir jo žmona Biru
tė niekad nebuvo “Lietuvos Di- 
dž oji Kuni^ukštienė"-.. Tas 
klausimas siejasi ne vien tik su 
istorinių duomenų autentišku
mo patikslinimu, bet ir .su Lietu- 

• vos praeities gerbimu... Lenkai.
Lietuvos praeičiai priešpastaty
dami nepapratai išpūstą senos 

■ Lenkijos didingumą, ir dabar 
neretai seną Lietuvos praeitį 
žemina, vis pavaizduodami seną 
ją Lietuvą buvus menkesne, že
mesne negu senoji Lenkija...

(Bus daugiau)

Diplomatiškas pareiškimas

Švedų karaliaus Gustavo Adol
fo duktė Kristina vengdavo mo
terų kompanijos.

— Mėgstu vyrus, — ji pareiš
kė, — <įėl to, kad jie yra vy
rai, t>et dėl te', kad jie nėra mo
terys!

• Virta dešra žemėje žahuo-,, 
ja? ((Morka).

Chicago*

Laidotuvių

Direktorių

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURtMB 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3367 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. SOth Ave^ Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YAxds 7T138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1111

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Thursday. Septemlier I. 11KSO



metu

pm
476-5381

Tautos šven rug

$4.00
$3.00

• Tėvas neužgimė, sūnus dar 
gų parėmė? (Ugnis ir dūnai)

REAL ESTATE
Namai, žemė

PERSONAL 
Asmeny laiko

OUT OF TOWN
Už miesto riby

Vertingi 
autobu- 
sėkmin-

• Ramioje jūroje, esant skaid 
iam orui, iš lėktuvo galima ma- 
yti povandeninį laivą, pasinė- 
■usį iki 50 pėdų į vandenį.

‘^951 West 63rd Street
Td. 436-7878 arba 839-5568

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street >-?; 
Tel. REpublic 7-1941

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

F. Ze pc I i s. Agent 
3208V, W. 95th St 
Evarg. Perk, 111, 
60642, v 424-8654

bame lietuviškai. 782-3777 o: 
925-8392. Profėssioriab * Mėinbe 
American Federation i of ^Astro]

(Pr.)

M. f I M K U »;=,

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini y 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

ir Gerai- 
^u^kio laidotu- 
įV direktoriai, paau- 
ruošiamų laimėjimų 
jLaįmėjimus otgani- 
tiiųsfratorė Kristina

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632.. T& YA 7-5980

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS sii 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. . f i;. ■
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton
Parker. 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina. ' ■> ;

V. Dar
S, kan. V. Zakarauskas, A. Jus-

Hemai, žemi — Perdavime! 
REAL ESTATE FOR SALE

Ieškau savo brolių — Viktoro, 
Vntano ir Edvardo Menczinskų, 
aip pat sesers Veronikos, kadai- 
e gyvenusių Vilniaus krašte, 
jvenčionių apskrityje, Ignalinos 
alse., Rimšėnų kaime. Juos pa
tus ar jų šeimos narius prašau 
tsiliepti, gi apie juos žinančius 
įrašau pranešti už atlyginimą.

Adam Menczinski 
1756 NE 37th St 
Ft Lauderdale, FL 33334.

Hemai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

hnbą pagal susitarimą.
' Telefonuoti 778-8000

DAŽYMAS IR REMODEŪAVIMAS
Nėra darbo permažo. Visus-paimu.

Iš lauko ir vidaus.
r - Kainos labai prieinamos?

GEDIMINAS BARANAUSKAI
4514 So. Tai man Avenue A.

. - Tel. 523-0383

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, m. 60629
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centre

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

307 W. 30th M.
Tel. (212) M3-221E

bus pakeliamas i vėliavos 
ji vii 
tame

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS,.

4514 S. Talman Ave/% 
TeL 927-3559

ę SIUNTINIAI Į LIETUVA W 
UĮ Cosmos Parcels Express Corp. - f 
h; MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE J®

Z501-W. 69th St, Clncago, DL 60629. — TeL WA 5*2^7 
ųĮ--; V. V AL ANTIN AS ■

SKAUTŲ AIDAS, birželk 
numeris, skautiško jaunimo mė 
nesinis žurnalas. Redaktorių; 
Juozas Toliušis, bet šį numeri 
redagavo vyr. sktn. Sofija Jelio- 
nienė- Žurnalas gausiai iliustruo 
tas ir, tvirtinčiau, būtų įdomu.' 
ne tik skautams, bet visiem:, 
jaunuoliams, ypač, jog jo kain< 
yra tik $5 metams, dėka dau 
gelio spaudos darbuotojų pasiš> 
ventimo. Padėkime jiems. Ad 
ministratorė yra Malvina Joni 
kienė, 6346 So. Washtenav 
Ave., Chicago, IL 60629.

kukurūzais bei kita aukmenija. 
Gausu ir brūzgynų. Įvažiavom 
j rezidencinę rajoną. Puikūs na
mai, dideli lotai, žolė tvarkingai 
nupiauta. Pakeleiviui tas iššau
kia pasigėrėjimo. O mašinų — 
eibės. ,

Grįžome su daina. Puiki at
gaiva. Dėkingi valdyboms ir šei
mininkams už malonų priėmi
mą, vaišes. K. Paulius

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome - sustoti L & ;A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
3each apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
ir bet kokia nekilnojamo turto 
nvestacija, prašomi kreiptis į 
Aaymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
ate bendrovę. Jis pasiruošęs 
įsiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida. 33408 
Telefonas (305) 626-2444

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

you'll run into Tpouece if 
THERE'S A SUOOeN STOP WWLfl 
You'Re FOLLOWING TOO GLOSSY-^

CUT M BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
Tollowing distances... «'

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

mento laiptai, porčiai. stogai 
ir visa kita/^

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue

TeL 776-8505 į

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARU A NOREIKIEN1

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

Kreiptisr
A. LAURA J T I 5

4645 So. ASHLAND AVI. H 
523-3775 f

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą__-_____________-1-..... ...............

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.

— JAV LB Sl Petersburgo. (pr) 
apylinkė rengia Tautos šventas j 
minėjimą. Pamaldos įvyks rug-f 
sėjo mėn. F d. 1 yaį .popieį\šy. j 
Vardo bažnyčio; 
PamaldpseS^d&lyv; 
tosJrgPij^^. 
su y.ėlią^oiąi^l^ 
įvfks 
6 vai.
moję: 
fr. JęžųkaRiea^^ 
sekstetas ir deflki 
dekoruos dail. 
nėjimo — kaviite. 
tampa su 
550 m. mirt

nariai. “ ,
į Nakties perkūnija ir gausus 
'lietus truputį baugino ekskur
santus. Važiuojant kiek krapno
jo. Ten nuvykus, pragiedrėjo ir 
net su stalais bėgom į paunksnį, 

f Išsirikiavom prie kepsnių, ba
rio, Ilgos eilės, kepsniais nešinos, 
įsėdo su savaisiais prie stalų. 
Skanios dešrelės, kopūstai, kuge
lis su priedais visiems patiko. 
Bare gavom kas ko panorę jom. 
Rainos prieinamos ir kai kas pi
giau negu kituose mūsų paren
gimuose.

Susipažinom su svečiais. Vy
žių garbės narė Ad. Gabalienė 
■(kuri 1927 m. nuvežė ir Įteikė 
gen. Žukauskui vyčių vardu auk
so kardą) pandro susitikti su A. 
IViniku, kuris yra lietuvių veik
ios avangarde. Ilgokai šneku
čiavosi du veteranai. (Be to, Ad. 
Gabalienė jaunystėje toje apy
linkėje gyveno.)

Inž. E. Jasiūnas daro nuotrau
kas ir svečiai grupuojasi. Aplink 
klegesys prie vaišių stalų. ŠĮ kar
tą matosi ir jaunesnės kartos 
asmenų. Bando užtraukti ir dai
ną. Nepajutom, kaip reikia reng
tis prie išvykimo. Programa dar 
nebaigta.
į Ignas Serapinas svečių vardu 
Įteikia dovaną su vadovybės pa
rašais. Pasako prasmingą kalbą, 
į Ig. Petrauskas su p. Prancke- 
yičiene Įteikia dovaną šeiminin-

IF YOU DRIVE AT THS 
SPEED M

THE LANE, .n

cius, inž. G. Lazauskas. Grasią 
kalbą pasako tos apygardos lie
tuvių veteranas K. Vinikas. Vi
siems dėkoja šeimininkas K. 
čiurinskas. l’ž malonią viešnagę 
sugivdam “Ilgiausių metų!”

Prasidėjo loterija, 
fantai. Beveik laikas 
sams išvykti. Baigiam 
gai.

Puiki ponų Čiurinskų reziden- 
matyt, turtuolių rajone. 

, vaismedžiai gerai prižiū
rėti, pilna vaisių. Žolė, nors ga
na didelis plotas, lygiai nupiauta. 
Svečiai, neiškentę, ragauja 
kriaušes, obuolius, slyvas. Grę-

— Donald Petkus, Marquette 
Laidotuvių koplyčios direkto
rius, visuomet paremia gausio
mis aukomis bendruosius dar
bus ir lietuvišką spaudą. Nau
jienų rėmėjų premijoms jis pa
skyrė $100 ir- palinkėjo geros 
sėkmės. Dovarips bus .paskirstv- 
tos Naūjjeųū metimo banketo 
metu spa&j^O d?‘Beverly Coun
try klul^ėyišjįlietuviai kvie
čiami j p^^tgį^uj^ėnas ir da
lyvauji 6a.žWtež

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuot 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerio ' 
apdraudę savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieSko pelno, nat
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, siekiančiaai 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

$LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama

SLA — kuopŲ vyra visose Lietuvių kolonijose^ Kreipkite* 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus. Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Austin ir prašo galinčius prisi 
dėti atraktyviomis dovanomis.

— Lietuvos Duktenj Draugi-} tus. Tą pačią tdiepą buš tegistra 
j’os rudens balius įvyks spalio cija ir painokoj. jVĮdkyklpj^ vei 
1 dieną 7 vai. vakare Jaunimo '1 ~ ”
centre

R. LB Mąręįuette Parke 
apylinkės valdyba

Horoscopes or AstrQlbgica 
Tarot Card Readings.. Sąttirdaj 

Iii to 5; no appbihiififent^ėces 
^W^Kalan- * sary- ELINOR JAKS3EO^17 N 
šaulii^kuopds STATE Rm. Mės^kal 
tdelbirfė dalis:

10^i^Fprogra- j
^^&kaita, Į ogers.
^te^&jamas I

Sceną 
?o mi- 1 VŪ-

Sr Sye įtė su-
Vyjąuto D idžiojo 
jš^sĮ^aktūvt mis.

Reorganizuotos Bendruomenės išvyka
East Chicago R. Liet. B-nės: kams su atitinkama kalba. Pra 

pirm. K. čiurinskas .su žmona? sidėjo sveikinimai: d: 
užkvietė rugpjūčio 31 d. Mar
quette Parko, Cicero ir Bright- kevičius, p. Pranckevičius, p. Po 
on Parko’ R. Liet. Bendruomenės 
narius piknikauti. Du autobusai 
prisipildė piknikautojų ir dar 
pavienių mašinų privažiavo. Iš 
viso apie 1 vai. susirinko nema
žiau 200 asmenų.

Šeimininkas visus dalyvius 
nuoširdžiai pasveikino ir prašė 
sėstis prie parengtų stalų vai
šėms. Kas bute, kas verandoje, 
kas lauke užėmėni vietas. Po to 
stojom' Į eilę prie kepsnių, na ir ( cija, 
prie parengto baro. Talkininkų Sodas, 
gausu ir gražiai patarnauja.

Atvažiavo pirm. dr. V. Dargis 
kiete^vėliau kan. V. Zakarauskas. 
A. Juškevičius, inž. St. Dubaus
kas ir kiti aukštesnių organų timai ■ teka vandeningas griovė

— Lietuvių Respublikonų pik 
nikas K. ir V. Skripkų sodyboj* 
gražiai pavyko. Buvo daug gar
bingų svečių, lietuvius telegra-Į-knygų, ^orįigatrtj'jdaugiauįinfoi 
ma sveikino kandidatas į prezi 
dentus Ronald Reaganas.

@Vnsghborhood'^»SsoFtI realty group' -U.S.AZ ra®
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

.— St. Petersburgo Lietuvių
klubo choro repeticijtfs prasidės 1 sėjo'7 dieną, sėkm^diėhį,1 liJ val 
rugsėjo mėn. 26 d. 7 vai. vak. ryto
Visi choristai ir norintieji $-1 Prie Marquette Parko

lis. Pasigėrėtinas vaizdas, bran
gi sodyba!

Be jau minėtų pavardžių, iš 
organizacijų veikėjų buvo Pre
kybos Rūmų pirm. T. Kuzienė, 
inž. K. Karązija, Tautkai, Ka
činskai, dir. Dundulis, Repšiai,

I Sebastijonai, J. Balčiūnas, B- 
Kemežaitė, D. Tridienė. Ponią 
Jūratė Jasiūnienė kaip vijurkas 
sukosi tarp svečių. Be abejo, bu
vo ir St. John vietos veikėjų, ku
rių pavardžių neteko sužinoti, 
nors buvo visų be išimties ma
lonus kooperavimas, maloni ir 
giedri nuotaika. Su crceriškiais 
veikėjais visuomet būna inž. Si’. 
Dubausko mamytė, kuri kritiš
kuose momentuose yra Organi
zacijos veikloje inspiracija.

Ekskursijos vadovybė visų da
lyvių vardu dėkojo už šaunų pri
ėmimą, malonias vaišes. Rodos, 
gaila palikti, bet laikas skubėti 
į autobusus ir važiuoti namo. '

Kelionė truko apie valandą. 
Didelis trafikas. Kelių ir gatvių 
įvairios kryptys. Nežinančiam 
būtų klaiku. Yra remontuojamų 
gatvių. Fabrikų nedaug .matėsi, 
bet gausu gyvenamų kvartalų. 
Matomai dirbantieji netoliese 
turi fabrikus — savo darbovie-. 
tęs. Pravažiavom didžiulį Wic
ker parką (ar panašiai). Jo kam-1 
pe, prie gatvės, didžiulis kry- das Daiiiič
žius. vių kapjyč

Pakelyje matėm ir farmų su kojo $59
- — reikalante/«

■ " zuoja. aefe

— Sonda Jackus, buvęs Kelei
vio redaktorius, Cape Čod gav ) 
širdies priepuolį. Dabar gydo’ma > 
Hyannis ligoninėje, Cape Coc, 
Mass. Dėl smulkesnių informa
cijų'galima kreiptis:'Sofija Ja- 
saįtienL Dorchester. Mask. Tek- fon£*(^7) ’

— Detroito lietuviu jaunime 
choras sėkmingai paruošęs Sek
minių vainikas pjesę, prade; 
pratybas rugsėjo 7- d. 12 va . 
Kultūros Centre, Choro, vaįdova > 
yra muzikas Stasys Sližys.

— Dariaus-Girėno litūariistin i 
mokykla. 1980 m. rugsėjo mėr. 
6 d. 9 vai. ryto Jauninto (centr? 
pradeda naujuosius mokšlo me-

kia Vaikų darželis, aŠtųOpi;pra
džios mokyklos'' skyriai ’ r spe 
ciali ?klas0; silpnai Rkąhbdntitem: > 
lietuviškai " • • * - 
mokiniai galės įsigyti vadovėlių 
pratimų, sąsiuvinių rir “šieaitym:'

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

DtL VISŲ INFORMACIJŲ

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.VZANAUSKAS, Preridentas

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE ’ 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

SPEAK UP, politinio į uil eko 
nominio realizmo mėnesinis lail ' -• v4 į traštis anglų kalb'a, riigpmcic 
numeris, 24 psl., leidžĮšmĮs ’ i’ 
redaguojamas Giliaro Urbone 
Toronte. Tai vienintelis pašau 
lyje prieškomunistinis laikraš
tis, kurį turėtų skaityti ir rem 
ti visi pavergtų tautų kilmės 
asmenys plačiame pasaulyje. Šie 
me numeryje informuojama 
apie Afganistaną, rašoma apie 
komunistų infiltraciją, ..neapipn- 
kiant net tikybinių orgamzacr 
jų, yra pranešimai apie prieško- 
munistinių organizacijų Veiklą 
ir apie negeroves laisvės kraš
tuose. Iš lietuvių nuolat bendra : 
darbiauja savanoris — kūjęėjai 
ir World-Wide News agentūros

1 ’ vedėjas Arėjas Vitkauskas su 
t Ji J savo skiltimi American Scene 
•“j Ryškioje vietoje telpa Cicere Į 
”■ Alto rezoliucija dėl baisibjb bir- i 

želio Įvykių. Ją pasirašė dr. Pe< j 
ras Atkočiūnas ir Viktoras Mo ' 
tuštis. Visiems lietuviams, kovo j 
jantiems už Lietuvos laisvę, de * 
ra prisidėti prie šios plačiausic i 
masto kovos. Prenumerata me • 
tams kainuoja $10, paskiras nū į 
mens 75 c. Adresas: SPEAK 
UP, P.’O. Box 272, Station B 
Toronto, Ont., Canada, M57 
2W2. V

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

Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, September 4,1980

BUTŲ NUOMAVIMAS * 
t ’ A

NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
• NOTARIATAS • VERTIMAI.'

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

— Los Angeles skautų stovyk
los labui yra rengiamas cepelint 
subatvakaris rugsėjd 13 dieną, 
šeštadienį, 7:30 vai. vakaro, pa 
rapijoš salėje. Programą išpiMy > 
jaunimo orkestras su savo d tini ■ 
ninkais. Visi kviečiami daly
vauti. Pelnas eis stovyklos liku
sioms skoloiųs užmokėti.

Stovyklos komitetas

HOMEOWNERS POLICY

State Fa'm He and Casualty Company




