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U- GUDŲ KONFERENCIJA LIETUVOS

Gųdų Mokslo ir Meno institu- = 
tas, drauge su Cleveland© Vals
tybinio universiteto Etninių stu
dijų departamentu rugpiūčio'30 
—- rugsėjo 1 d. universiteto audį- 
torijoj, Clevelande, surengė 
konferenciją 'paminėti 450 m. : 
sukaktį nuo Lietuvos statuto ; 
sudarymo. Buvo net 15 paskai-1, ., . v. i s-
tų, kurine įvairių universitetu; ^_d. ,ok™ymenkle<;,ų lėktuvu 
profesoriai ir kiti specialistai i Ia*al S»™11 vaMžia.
nagrinėjo statuto. įtakų į kitųl, *■“ . Įį"!'lėktuvų , ta-
kraštiį teisines sistemas, apieįT^ Pa.3re ees ^aios Ame- 
statuto studijas, jo laidas, aIlie'r,ka‘- ™sai raek° aPle 
moterų 'teises- statute, apie reli
ginius nuostatus, gynybos klaū- 
simus,: apie, literatūrą Lietuvos j

įjos1 šio 
sąlanke buvo pažymėta,, kad ,sta- SenntOnus Howard.

NELEIS TYRINĖTI 
ŽINIŲ ŠALTINIO

WASHINGTON, D.C. — Prieš 
tris savaites buvo paskleistas 
gandas, kad JAV pradėjo statyti 

’ lėktuvą, kurio negali pagauti 
[ radaro spinduliai. Tvirtinama,

statuto klausimu. 3
| Programiniame konferencijos

kį lėktuvą nežinotų, tai jie rei
kalo netyrinėtų ir nieko neda
rytų. Bet dabar jie jau yra suši- 

’ rūpinę ir gali imtis priemonių

STANISLAW KANIA NUVYKO
I DANCIGO DIRBTUVES

’ DANCIGAS, Lenkija. — Sta
nislaw Kania, naujas Lenkijos 
komunistų i. partijos pirmasis 
sekretorius,’ antradienį atskrido 
į Dancigo laivų statybas dirb
tuves.

Sekretorius Kania pirmiausia 
perėjo kelias dirbtuves, rado, 
darbininkus dirbančius, ir nuėjo 
tartis su streiką laimėjusių dar
bininkų vadais. Jis pareiškė, 
kad jo vadovaujama Lenkijos 
vyriausybė yra pasiryžusi pil
dyti visus Lenkijos laivų staty
bos darbininkų reikalavimus. 
Jis asmeniškai pripažįsta, kad 
Edvardas Gierekas padarė- di
delę klaidą, sutikęs palikti tss 
pačias mėsos kainas, bet sutikęs 
mokėti mėses gąįny’oos^ pabr^T-

joje galipjo 252 m., iki 1840 m. nįažumos vadas, prašo-komiteto 
okupante Rusija jo vietdn įvedė ištirti; kas tas žinias
savo teisjmą,.\bet Gudijoj' jjs 1 Penias paskleidė. Senatorius 
gyvavo dar 40 m. ilgiau. Lietu-P°^n Stennis, ginkluotų jėgų 
vos statirtas-išverstas-Ą-lotynų,-poniitefP-- Riarii-iyhkas,.. atsakė,, 
vokiečių, lenkų, rusų ir anglų r jis*Jjokįu. būdu neleis šio
kalbas ' kląusimo’ nagrinėti, nes tada

priešas" "dar ’daugiau sužinotų. 
ANGLŲ KALBA APIE ALTĄ: Komiteto posėdriai yra vieši, 
; « j - ; • ’• ; • ■■ 1 . liudininkai apklausinėjami vie-
į Chicagos universiteto dokto- * §aį, viskas eis į spaudą ir priešas 
fanto, Antano J. Van Reenan pa- apie minėtus lėktuvus .^užinos 

daugi^-ūiėgt^is žino š^B^ep^

1 BANI-SADiR^GINA
•j. .. J«ĄžUMA>£ .. - J

*

ruošįaą ąąląnkas : “Lithuanian; 
American 'Council” jau išspaus-

rinėje butinėje. .Leidinėlyje .nu
sakomi ALTos tikslai, sudėtis, 
suminirhi atlikti- darbai.

* 7*? r. L i- : r'

į BOLŠEVIKŲ NUŽUDY- • 
TIEJI ŠAULIAI . . j

* - ' ‘L - '7

nes tada

TEHERANAS; Irana&ss— Ira
no prezidentas‘ Bani-Sa'd§; pasa
kė svarbią’kalbą krašto, gyven
tojams, kad jie nepanaikini ų 

____ krašte esančių, mažumų*: . . . į
Lietuvių šaulių sąjunga išei- J Susidaro. įspūdis, kad A dabar- 

vijoje nusprendė išleisti knygą, Jtinis Irano parlamentas, sudary- 
kur būtų aprašyti-bolševikų hu- tas grynai/ iš.; isfeųniškos mulų 
žudytieji-lietuviai šauliai: Mald- daugumos, ytd pay^ng’as kraš- 
niai prašomi, nužudytųjų' gani- tui.- Prezidentas'nepalaikė' kokia 
nes-ir^pažįsfeini surašyti,'ką ži- ta žala gali būti, bet kiekvienam 
no apie nužudytuosius, pridėti turi būti aišku, kad tokia būklė 
jų nuotraukas ir atsiųsti kun. prives prie susikirtimų. ’’’ : 
J. Prunskiūi, kuris imasi tą kny- Į Prezidentas naudojasi jam 
gą paruošti. Siųsti adresu: 2606 i duodamomis privilegijomis, bet 
W. 63rd Street, Chicago, Illi
nois 60629.

(ALT Informacija)
$ * * *

CONGRESSIONAL RECORD 
PATALPINO PASIKALBĖ-
’Ų JIMĄ SU KONSULE
j ■■■- "t. ’ • ■

ŽKongresmanas Edward J. Der- 
uinski .rugp. 22 dienos Congres- >

iyi^Yaiu^th^^ieStJ:-:bilijono
T-T_\-feiriL ~ _Z

kad . GierėkoL Uširdis pasitaisė, 

dar neįleidžiamas iš ligoninės. 
Gięrekas padarė Lenkijai’L^bai 
daug skolų,' bet neluri kuo-mo- 
kėti. Pinigų neturi ir Kaąips-vy- 
riausvbė. - • riJMYrt

— Pirmadieni Maskvos teis- 
jnas nuteisė 29 metų ortodoksų 
aktyvistą Aleksander Ogorodni
kova Somėtais sunkių darbų ka- 
lėjimu-rit-'-penkių metų tremtimi 
už* agitaciją bei ^propaganda 
prieš Sovietų- Sąjungą. Sovietų 
režimas pastaruoju?metu pana
šiems nusikaltimams pagriežti- 
no bausmes.

— Šios savaitės pradžioje 
JAV ir Kinija nutarė pradėti 
tiesioginį susisiekimą lėktuvais.

naujas priemjeras gali ir vėl 
pakenkti .kraštui'.
' Be Tb, prezidentas nori tuojau 
pradėti svarstyti 52 suimtų 
amerikiečiu likimą. ’

S
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Lietuvių sportininkų pataisyta jachta ilgai plaukioja 
Michigan ežero vandenimis.

sional Record patalpino Howard 
A.;Tyner’io interviu su Lietuvos 
Geberaline konsule J. Daužvar- 
dięne, kuris buvo atspausdintas 
Chicago Tribune rugpjūčio 15 d. 
pirmame puslapyje antrašte 
“Lithuanians Fight to Keep 
Their Identity”. r .

— Vakarų Vokietijdje vyksta 
290,000 šiaurės Atlanto Sąjun
gos karių manevrai.

i ’■
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■

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 10: Pulkerija, Niko
las Tok, Jausmė, Kardė, Margi
ris, Svirgaudas.

Saulė teka. 6:25, leidžiasi 7:10.

Oras vėsesnis, lis. • J ;

>

W
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Ronald Reaganas buvo atvykęs į Marquette. Parką 
ii’^^tįjgmatoriaus Thompson© bei Kazio Ukso lydi-> 
mas pėrėjo visą Lithuanian Plaza Cdurt nuo S. Cali- 

fornia iki Western Avenue.

EKONOMINE KRAŠTO POLITIKA± c

SUDARYTA NAUJA DVIDEŠIMTIES ASMENŲ 
EKONOMINĖ KOMISIJA •>

prekyboje ir 
patarnavimo 

laisvės turės, 
darbo ir pla- 
Jiems padės

NUKRITO NAUJAUSIAS 
JAV LĖKTUVAS

LONDONAS, Anglija. — Pats 
naujausias JAV kovos lėktuvas 
F-18 užsidegė ir nukrito netoli 
britų aviacijos bazės.

Lėktuve buvę du lakūnai pa
jėgė prisitaisyti parašiutus ir iš
šokti iš liepsnojančio' lėktuvo. 
Vienas lakūnas buvo sunkiai su
žeistas. Antrasis taip pat susi
žeidė, bet yra vilties, kad jis 
galės būti išgelbėtas.

Anglijoje vyko aviacijos šven
tė. JAV paskolino MacDonell 
Douglas bendrovės patį naujau
sią kovos zlėktuvą. Juo skrido 
du patyrę britų lakūnai. Jie tu
rėjo turėti patyrimo skristi šios 
rūšies lėktuvais. Iki šio meto 
dar neišaiškinta, kas galėjo su
kelti gaisrą šiame kovos lėktuve.

VARŠUVA (AP). — Lenkijos 
premjero pavaduotojas Henryk 
Kisiel pareiškė pirmadienį už
sienio spaudos koresponden
tams, kad sudaryta dvidešimties 
asmenų komisija keisti ekono
minę krašto politiką bei vadova
vimą ūkiui ir fabrikams. Ji bus 
decentralizuota, duodant dau
giau iniciatyvos vietos administ
racijai kelių ir gyvenamų namų 
statyboje, vidaus 
vietos gwentoju 
srityse. Daugiau 
dribtuvių vedėjai 
navimo srityse,
darbininkai per savivaldos orga
nizacijas. Minima 20 asmenų 
komisija pakeis iki šiol buvusią 
planavimo komisiją, kuri duo
davo detalius nurodymus ir yra 
kaltinama už visas nesėkmes.

Ekonominei Planavimo ko
misijai vadovaus H. Kisiel. Jis 
užsienio spaudos koresponden
tams pareiškę, kad Lenkija lai
ku mokės savo skolas užsieniui, 
nors rugpiūčio streikas padarė 
bilijoną dolerių nuostolio, gi 
streikavusių darbininkų algų pa
kėlimai ir kiti pagerinimai sieks 
$3.7 bilijono. 1981 metais bus 
stengiamasi apsieiti be paskolų.

Tuo tarpu naujasis kompar
tijos sekretorius Stanislaw Ka
nia, šeštadienį pakeitęs Edvardą 
Giereką, lankė Gdynės darbi
ninkus ir kalbėjosi su Gdansko 
kompartijos atstovais. Jis padė
kojo jūreiviams ir darbinin
kams, kad jie iškrovė iš laivų 
prekes laike streiko. Iš Gdansko 
Kania nuskrido į streiko palies
tus Katovicus.

Naujausiais pranešimais, strei-1 Lėktuvas laimingai grįžo i New 
kai atsinaujini bent penkiose 
vietovėse, nes vietos komparti
jos nenori pripažinti nepriklau
somas darbininkų unijas.

KUBIETIS VĖL PAGROBĖ 
LĖKTUVĄ

TAMPA, Fla. (UPI) — Pir
madienį 40 metų kubietis Juan 
Pedrosa pagrobė Eastern Air
lines lėktuvą su 81 keleiviu ir, 
grasindamas padegti benzino 
bonka, privertė skristi į Hava
ną. Lėktuvo patarnautojai Ped
rosa pareiškė, kad jis serga cuk
ralige ir tėvynės pasiilgimo liga, 
taip pat nori grįžti pas mylimą 
žmoną ir dvi dukteris.

Visi keleiviai Havanoje buvo 
pavaišinti geru kepsniu su šam
panu ir importuota degtine, tik 
septyni lėktuvo bei oro linijcfs 
tarnautojai liko lėktuve. Sąskai

dą apmokėjo Eastern bendrovė. 
'TMrfnvaa laimingai crrifn i
Yorko valstiją ir tęsė numatytą 
kelionę. Tai buvo šiais metais 
vienuoliktas kubiečių pagrobtas 
lėktuvas.

“RAMUNĖJE” REAGANA VAIŠINO KAVA 
IR ĮVAIRIAUSIAIS PYRAGAIČIAIS

— JEI BŪSI IŠRINKTAS, PADĖK LIETUVAI IŠSILAIS
VINTI, — VAIŠINDAMA PRAŠĖ KUNKULEVIČIENĖ

MARQUETTE PARK, Chica- Bespaudžiant vienam respubli- 
go, III. — Pirmadienį, rugsėjo konui ranką, jam iškrito marš- 
8 d., beveik apie pusę keturių kinių rankovės saga. Tribune 
į Marquette Parką atvyko Ron- korespondentas parašė, kad R. 
aid Reagan, Respublikonų par-' Reaganas pataręs nekreipti į tai 
tijos kandidatas prezidento pa
reigoms. Jis atsirado 69-toj ga- 
vėj (Lithuanian Plaza Court) 
prie S. California Ave. sankry
žos. Reaganą atlydėjo didokas 
būrys bendradarbių.

Atvykusia svečio laukė įtakin
giausias lietuvis respublikonas 
Kazys Oksas ir Juozas Miliūnas. 
Ten atsirado Illinois valstijos 
gubernatorius James Thompson, ' 
savo artimųjų lydimas. Į Mar
quette Parką suvažiavo daug 
lietuvių respublikonų. Buvo di
dokas policijos dalinys, kurie 
privalėjo prižiūrėti tvarką ir 
padėti agentams apsaugoti kan- 
didato-gyvybę. Be policijos, bu-1 
vo didokas skaičius agentų, ku- . 
riems rūpėjo dabot, kad Respub
likonų partijos kandidatui nie- , . . ... , . x. .r . krautuvę ir pradėjo traukti vi-

t

dėmesio. Jis turėjęs kitą kiše
nėje. Bet taip nebuvo. Viena 
pagyvenusi moteriškė matė kaip 
ta saga iškrito ir kur ji nusirito. 
Ji sagą pakėlė ir Reaganui ati
davė.

Reagano eisena netrukus pri
ėjo Rockwell gatvę ir nutarė 
užeiti į “Ramunę” ir atsikvėpti. 
Kartu su Reaganu į vidų įėjo ir 
gubernatorius Thompson. Jiedu 
nuėjo prie baro ir atsisėdo. Ona 
Kunkulevičienė, “Ramunės’ res
torano savininkė, pasisiūlė sve
čius pavaišinti. Ji davė jiems po 
puodelį kavos, gabalėlį “napo- 
leono”, kitą gabalėlį riešutinių 
ir dar kitų šviežių pyragaičių.

Abu svečiaiTuvo prie baro, o 
televizijos ir radijo atstovai su
ėjo su savo foto kameromis į

ko blogo neatsitiktų.
Ronald Reaganas, pasisveiki

nęs su pažįstamais, Lithuanian 
.Plaza Court gatvės viduriu pra
dėję žingsniuoti į rytus,’. South 
Western'Avenue. Visa Lithua
nian Plaza Court buvo pilna 
žmonių. '• Respublikonai ėjo pa
matyti, kaip atrodo' jų kandida- 
tasŲptėzidento pareigoms. Mar
quette* Parkas apgyventas lietu
viais, dauguma jų yra demokra
tai, bet ir jiems rūpėjo pama
tyti, kaip tas demokratų prie
šas atrodo.

Ronald Reaganas, gubernato
riaus Thompson ir kitų lydimas, 
žingsniuodamas 69-ąja gatve, 
praėjo ‘pro šv. Kryžiaus ligoni
nę, lietuvių statytą; pražings-

sas “Ramunės” prekes. Telšiuo
se gimusi žemaitė, “Ramunės” 
savininkė Kunkulevičienė, tiktai 
dabojo, kad prie baro atsisėdu- 
siems- svečiams nieko netrūktų.

Reaganas keitėsi nuomonėmis 
apie įvairius politinės kampani
jos reikalus. Telšietė nustebo, 
kai gubernatorius J. Thompson 
paklausė, ko ji norėtų iš Reaga- 
no, kaip prezidento. Ji greitai 
atsakė:

— Kad prezidentas padėtų 
išlaisvinti Lietuva ir kad vestu 
kovą prieš komunistus.

— Lietuva bus laisva, — atsa
kė R. Reagan, o gubernatorius 
Thompson labiau nustebo, negu 
Reaganas. Jis niekad nemanė, 
kad Telšių žemaitė taip greitaiV7 £ * 9 ' k | 4VUU Jk VAO1U 4/V111U1 IV

mavo pro Marquette Parko lie- Į susiorientuotų ir pasakytų, kas
tuvių parapijos bažnyčią, pro 
Kriaučeliūnų vardo mokyklą, Zo 
go įsteigtą ir vadovaujamą Mid
land taupymo bendrovę ir visą 
eilę lietuviškų krautuvių ir 
įstaigų.’

Reagano laukė apie pusantro 
tūkstančio žmonių. Visi praei
nantį politiką sveikino. Reaga- j susirinkusieji išsiskirstė, o Roū- 
nas mielu noru sveikinosi su | a|(j Reaganas rinkiminiais rei- 
stovinčiais vyrais ir moterimis, kalais nuvyko į kitus rinkimi-

jai labiausiai rūpi.
Reaganas, Thompsonas ir vi

sa eilė lietuvių, televizijos atsto
vų buvo nutraukti ‘Ramunėje” 
ir vakare buvo parodyti visai 
Amerikai.

Iš “Ramunės” visi tęsė savo 
maršrutą iki Western Ave., kur

Gerald Fordas prižadėjo pa 
dėti Ronald Reaganui vesti 

sėkmingą rinkiminę 
kampaniją.

nius centrus.
Lietuviai gana plačiai kornen- 

j tavo apie Respublikonų partijos 
kandidato kelionę į Marquette 
Parką. P. R.

—Ekonominio tyrinėjimo biu
ras praneša, kad vidutinis Illi
nois gyventojas per metus už
dirba $9,799. Daugiau uždirba
ma Aliaskoje — $11,219 ir dar 
keturiose valstijose: Nevadoje, 
Connecticut, Kalifornijoje ir 
Wyoming. Mažiausi uždarbiai 
yra Arkansas valstijoje. Ten vi
dutinis gyventojas per metus 
uždirba $6,933.

— Afganistano partizanai už
ėmė Herai miesto aerodromą. 
Jo apylinkėse vyksta smarkios 
kovos, Kandahar miesto aero
drome partizanai sunaikino vi
sas ryšių priemones.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

daug

6.VIII.80

ąs.

25.VUI.80

Mergaitė, kaip gėlė, tarp gėlių
M. Putelė

11X80Įdomu, ką tie žmonės dabar išdarinėja Naujienos, Chicago, b, Hl. Wed

Nepakeičiamas virėjus, 
Sau panosėj pasidėjęs 
Jurisdikcines natas, 
Graibo viralo putas.

•Lydija Račytė mokė, 
Kaip lėlytę padaryt, 
Kaip nupiešti seną lokį, 
Pirmą vagą išvaryt...

Jo rašytą nekrologą 
Tu skaitai kaip feljetoną.

Krovėjas sako:
— Vargu bau, mielasai žmogau, galėsiu padėti. Ne

Pasikalbėjimas
Maikio /i 
su Tėvu

pasirodęs reportažas 
jame tris kar

Bet taip sklandžiai viskas nutiko.
Praėjusiais metais krovėjas pervežinėjo tresto bu 

halteriui baldus.
sako, — gerbiamasis drauge buhal

teri. Ašenai savu laiku jūsų baldus pervežinėjau. Nieko 
tokio nesulaužiau, neskaitant vienos praustuvo kojelės. 
Grūskite kur bebūtų Vaniušką Ledencovą. Protekcijų ji
sai, nenaudėlis, neturi. Nieko tokio nėra. Būreliams ne-

sykius geresnis ir be tos knygu
tės, — pareiškė senukas.

MODERNIŲ MOTERŲ 
MINTYS

nors stambaus atsakingo pažįstamo, o iš viso nieko ne
buvo. Buvo vienas nepartinis krovėjas, o ir tasai dieni- 
ninkas. O ar daug gi gali padaryti pavienis krovėjas? 
i O atėjo Vaniuška Ledencovas kartą, sykį pas šitą 
krovėją. Pastatė jam porą alaus ir sako:

Grįžti prie tos temos paskati
no naujas, to paties asmens J- 
K. straipsnelis, pasirodęs rug
pjūčio 5 d. DRAUGE. Ten sten
giamasi į tą bylą įvelti dar dau
giau žinomų asmenų, net miru
sių kaip komp. V. Jakubėnas. 
kuris prieš tris metus jau rašė

apie koncertavusį solistą. Pridu
riama, kad tai buvęs vienas iš 
paskutinių PRIEŠ MIRTĮ atsi
liepimų. Turbūt priminimui, kad 
prieš mirtį sakoma tikra teisy-

savo 
šian-

— Taip pasigėriau su 
vyru vakar naktį, kad jis 
dien miegojo iki 10-tos.

— Aš nemėgstu per 
puoštis, bet perku naujas suk
neles, kad privertus savo vyrą 
daugiau uždirbti.

— Mano vyras labai blogas 
virėjas ir todėl aš gėdinuos pa
kviesti svečius į namus.

va, neatsakominga už kūno dar
bus ir vienam kūnui mirus ar 
susidemoraliząvus, turinčią tei
sę pereiti į kitą. Pramžius net 
sutvėrė dievaitę Veloną globoti 
vėles ar sielas, mirus tuolaiki
niam kūnui, kol kitą kūną su
ras. Žemaitiškųjų vėlių niekas 
neliečia, niekas nekankina, nes 
jos sutvertas iš dievo dalelių. 
Dievui būtų neprotinga kankin
ti save. -Žemaičių sielos, tuo bū
du, -išsiskiria iš visų kitų sielų.

— Žinai, Tėve, turė'imas sa
vyje žemaitišką sielą man pri

duoda ramybę. Tikrai miela tu 
rėti nemirtingą partnerį 
rąją pusę ir nebijoti nė 
velnio. Tebūnie Praamžiui gar-1 
bė už tokia dovaną!

— Tebūnie 
Praamžiui!

— O ne, Maiki, Bibliojoje nors 
ne įsakmei pasakyta, kad buvo 
kiti dievai ir kūrė savuosius. Jei 
taip būt buvę, tai krikščionybė 
būt buvusi kitaip suformoluota. 
Žmonės būt gimę be pirmosios 
nuodėmės, šėtonas būt buvęs 
nuskriaustas.

— O ką sako apie tuos laikus 
žemaičiai. Tėve?

— Žemaičiai, Maiki, į tą skan 
dalelį neisi vėlė, jų dievas Pra
amžius sukūrė savuosius tvir
tos .valios žmonėmis — jokių 
bandymų nereikėjo. Bet vedu 
nuklydov nuo temos, k.albėkiav 
apie sielą.

Praamžius apsisprendė duoti 
saviesiems antrąją .pusę — sie-

Bažnytėlę statė žmonės 
Prieš didžiuosius dar karus. 
Smuklė — poniška malonė 
Vargšams, rėmusiems dvarus 
Ir smėlyne, prie bažnyčios, 
Buvo nuo senų laikų 
Penkios, o gal šešios gryčios 
-Davatkėlių be vaikų.
P’isynėly mokyklėlė, 
No, ’ medinė, bet .graži. 
Ten rašyti pasakėlę 
Mokėsi vaikai maži.

Dirvos 35 nr. vm savo skilty
je “Iš kitos pusės” taip rašo:

— Labai atsiprašau, bet tu
riu dar kartą sustoti prie vieno 
koncerto Los Angeles, apie kurį 
jau esu čia citavęs iš Akiračių 
ir Tėviškės Žiburių. Kanados lai 
kraštyje 
buvo neįprastas 
tus daugiau rašoma apie publi
ką ir kas ją sudarė negu pačius 
solistus. Sunku nusikratyti įs
pūdžio. kad publikos išvardini- 
mas buvo reikalingas pasiteisi
nimui. Girdi:

“Tai buvo pakilus dainos me
no vakaras ir gražus kultūrinis 
PABENDRAVIMAS su talen
tingais iš Tėvynės atsilankiu
siais tautiečiais”.

žodį PABENDRAVIMAS pa
braukiau, nes dėl to buvo nema 
žai pasiginčyta ir tokie keisti re
portažai liudija, kad ir dabar 
dėl to kam nors sąžinė nerims-

Ant kalnelio bažnytėlė, 
Bokšto galas debesy... 
G pakalnėj karciamėlė 
Gėrė ponai ir basi....

• Du nešvarūs hipiai sutiko 
vienuolę su parišta sugipsuota 
ranka: Vienas hipis klausė: 
“Kas atsitiko, sesele?” Seselė 
atsakė: “Gaila prisipažinti, bet 
aš vonioje paslydau ir nulaužiau 
rankos kaulą”. Toliau paėjus,, 
antrasis hipis klausė pirmąjį: į 
“Kas yra vonia?”. Pirmasis at- 1 
sakė: “Ką aš galiu žinoti, 
taip pat nesu katalikas”...

Geraširdžiai dažniausiai 
na geros širdies asmenys su tuš
čia kišene.

Yra reportaže dar gyvų žino
vų — Vincės Jonuškaitės-Zau- 
nienės ir — “dviem dešimtme
čiais už ją jaunesnio” — kun. 
Bruno Markaičio mandagūs at-, 
siliepimai.

Iš kitos pusė žiūrint, ateina 
nuodėmingas klausimas: kam no 
rimą įrodyti, kad solistas Kup
rys ir jo žmona yra tikrai neblo
gi menininkai. Kas iš to, jei ir 
būtų vienu ar kitu laipsniu men 
kesnj? Eiliniam skaitytojui dau
giau rūpi, kodėl vieniems lei
džiama po kelis kartus čia lan
kytis net su žmonom, kada nor
maliai kita šeimos pusė palieka
ma namuose ‘užstatui’? Ar tai 
dėl gero balso scenoje ar parti
joje? O jei apie tai negalima 
kalbėti, kam per visus laikraš
čius trimituoti apie ‘gražų kul
tūrinį pabendravimą, lyg kiti 
susitikimai būtų ‘negražūs’ ar 
‘nekultūringi’.

“LAISVO ŽODŽIO“ TEISE
Providence, R. I., vienos 

tesniosios mokyklos abiturien

tas Aaron Fcieke paprašė reidi
nio atsivesti į pabaigtuvių po
kylį savo “mylimąjį" vyruką. 
Mokyklos direktorius atsisakė 
jam įėjimo bilietus duoti, moty
vuodamas tuo, kad homoseksua
lų porelėse dalyvavimas galįs iš 
šaukti kitų studentų pasipiktini
mą ir smurto veiksmus.

A- Fricke kreipėsi į teismą. 
Federalinis teisėjas jo reikala
vimą patenkino, reziumuodamas 
tuo, kad mokinys “tinkamoj vie 
toj ir tinkamu laiku -“turi teisę 
taikingu būdu išreikšti savo pa
žiūras. Antraip — jam būtų atim 
ta “laisvo žodžio” teisė.

Tokiu teisėjo sprendimu ap
sidžiaugė ne tik ‘skriaudžiamas’ 
mokinys, bet ir homoseksualų 
draugija. A. Freckei šokant su 
savo “mylimuoju”, mokiniai švil 
pė ir baubė, bet peštynių buvo 
išvengta. “LL” 15 nr.

Ant kalnelio toks smėlynas, 
Kad nugrimsti lig riešų. 
Gi slėny upelis grynas 
Tarp krūmelių ir pušų.
Vandenėlį čia atvaro 
Iš paversmių Kumburių, 
Iš šaltųjų seno dvaro — 
Vengerinės duburių.
Kiek į šalį, prie pušyno, 
Mūras... Vartai stovi atlapai 
Ten už vartų, žmonės žino, 
žiobiškio seni kapai...

- SU t- i ’ v w c*. m.

vieno j priklauso. Na, tiesiog, žūsta vaikinas be protekcijos.
Buhalteris sako:
— Vargu gi, mielasai žmogau, įmanoma be protek- 

garbė gerajam cijos. Tiesiog, sako, negaliu tau pažadėti.
Bet tokis čia Vaniuškai pasisekimas nutiko. Tokia 

laimės planeta jam, nenaudėliui, nukrinta.
Rytoj, pavyzdžiui, ateina buhalteris pas komercinį 

direktorių, pakiša jam popiergaliuką pasirąšytrrr sako:
— Žinote, drauge direktoriau, šiandie be protekcijos 

tiesiog mirtis.
— O kas? — klausią direktorius,
— Na taip, — sako buhalteris,

f Drąsiu galima pasirodyti 
gyvenime tik retkarčiais, bet 
bailiu tenka būti daug dažniau...

• Graž'ai merginai nekenkia 
trumpa atmintis -ir dar trumpes' 
nė suknelė.

NEREIKALINGAS PIRKINYS

Į vieną kolchozą Jonavos apy 
linkėj atvažiuoja partietis ir 
pradeda įkalbinėti pirkti knygu
tę apie žemės ūkio pagerinimą. 
Senyvas žmogelis aiškinasi:

— Dėkui, man tokia knyga 
nėra reikalinga.

Treste dabar dirba. »
Ir kas gi galėtų bepamanyti! Žmogus be protekcijos, 

be pažinčių, nei būreliams, nei niekam panašu nepri
klausė. Ir štai veizėk gi tu! Dirba.

O sako, visur kūmavimasis ir protekcijos ir sveti
mam žmogui kur nors įsitvirtinti sunku! Oi, meluoja!

Vaniuška Ledencovas visame taigi treste nei vieno

TALENTAS
Tari plunksną jis neblogą,

— Maiki, šiandie pasikąlbė- 
kiav apie sielą arba vėlę, ką mū 
sų tėvai vadmdavo “dūšia”.

—Gerai, Tėye, pasikalbėkiav: 
tas dalykas man senai kirbina 
pakaušį, bet aš Uedrįssau tavės 
klausti. Žiurėjau į Bibliją, ten 
Maižiešius mažai sako. Ten pa
rašyta, kad Sutvėrėjas padalė 
žmogų iš žemės .grumto panašų 
į save ir jam įkvėpė per nosį 
gyvą dvasią, ir tas jo kūrinys 
tapo gyvas. Dievo dvasia buvo 
jo “dūšia” arba vėlė, arba siela. 
Bet nepasako, kad vėlė bus ant
roji nemirtingoji žmogaus pusė.

— Taip, Mąikį tuo laiku pats 
sutvėrėjas mąnė, kad žmogus, 
jei prisilaikys įsakymo, gyvens 
amžinai. Jo sutvertasis vaisme
dis “pažinimo . gero ir blogo”, 
buyo smalsos bandymo medis.. 
Jei pirmieji žmonės to užkeikto 
medžio vaisiaus būtų nevalgę, 
dar ir dabar tebegyventų.

— Tai būt buvę blogai, Tėve, 
"žemė dar tebebūtų neapgyven-

— Bet štai, Maiki, dailininkas 
Valdas Vaitiekūnas, nepasiten
kina Praamžiaus sukurta siela, 
pats kuria savąsias, dar praš
matnesnes. Jo knygoje “Lietu- 
vių Tautos Reinkarnacinė Ve-j 
da-Žinyčia” sako, kad siela 
esanti mažiausioji Visatos dale
lė — pagrindinis kūno vienetas.- 
Tasai mažitelytis vienetas suda
rąs apie save kūną ir veda jį ' 
per visus tobulėjimo laipsnius 
Vėlė esanti kitas vienatas, ku
ris glaudžiasi prie sielos. Veliu 
esą daug. Vėlė, atsiskyrus šie-j 
lai nuoritūna, liekanti mirusio kū! 
no globėja- Kai siela reinkamuo. j 
ja į kitą kūną, vėlės vėl susiren į 
ka apie, sielą ir sudaro atskirus į 
kūno organus. “Aš” yra sielos Į 
pavidalas ar tai būtų žmogus, ri 
dikas ar akmenukas. Vėlės busti 
nė yra širdis, o sielos — smege 
-nys. Susikaupusios sielos į skii 
tingas formas sudaro saules, pla 
nėtas, žvaigždes, žemę,, orą, var 
denį, gyvulius ir žmones.

Pagal žemaičius, sielos arba 
'Vėlės būtis amžina. Jei prieš tris 
tūkstančius metų Praamžius sul 
vėrė tris milijonus vėlių ir da- 
barbar tebėra 3 milijonai. Netu
rėdamos kūno, žemaičių vėle- 
laikosi tarp gyvybės ir nebūties, 
ir tik reikalui esant įsiveiklina 
Vaitiekūno teorijoje vėlių ar šie 
lų atsiradimas nežinomas: gal, 
kaip Visata — be pradžios ir be. 
pabaigos — amžinybės dalelė?’

— Sunkiai suprantamas tikę, 
jimas, Tėve.

— Ans autorius tos teorijos 
nevadina tikėjimu. Maiki, tai 
esą “regėjimas”, mat žmogus 
reg ne tik akimis, bet ir protu.

— Tikėjimas ar regėjimas — 
nesvarbu, Tėve, aš laikysiuos 
žemaitiškojo tikėjimo.

— Dar viena pastabėlė, Mai
ki: pagal žemaičius augalai, 
kaip ridikas, gyvuliai, kaip kar
vė ar blusa, taip pat turi sielą, 
bet jų siela miršta drauge su 
kūnu; akmenukas sielos neturi, 
nes jis negyvas.

« Pralaimėjęs disputus pareiš
kė: “Ir .avinas stengiasi nugalė
ti priešą savo galva”. ,

e Moterys prisimena tuos vy
rus. dėl kurių joms teko jacfctis,- 
o vyrai prisimena tas moteris, 
dėl kurių jiems teko verkti.'

• Šias trumpas magaryčias už 
aukš baikime su “A” ilgu eilėraščiu 

“Žvelgiant į rytojų”, atspaus
dintu Pro mėlynus akinius skil
tyje D rvos 35 nr.:

Rodos žvelgiam į rytojus, 
Kur gyvensim sumaniau — •’ 
Prieš akis vis vien kartojas 
Tai, kas vakar ir seniau.

Ar meldiesi, šoki tango. 
Trokšti ^poilsio smagaus — 
Įr į jBFącjarą. ir deųgų 
Joja velnias ant žmogaus.

Turču keikiam. vargšo gaila.
Vis už tiesą visada —
O išminčiai giria kvailą, 
Kol jo rankoje lazda.
Su tarybom, be tarybų, 
Ait parketo ar žolės 
Riedus liesą, liesas riebų 
Lygiai smaugia už gerklės-
Kti sž laisvę žygiuos žūni 
At kalėjimo narve — 
Ponios neša laisvą šunį. 
Vyrą vedasi virve...

nas berniokas be protekcijos, taip negali niekur pritūpti. 
O ir mums gi vargu ar galima’Jį įstumti. 1 ■ : :

' — Ir jau, — sako direktorius, — be pažinties kaip jį, 
biesą, įstumsi. Bloga jam be protekcijos. -

0 direktorius - pdtvarkininkas įeina/ ri -
— Apie ką, — sako, — kalba ? ’

Taigi štai, — sako, drauge direktoriaus - potvar- 
kininke, berniokas čia yra vienas, pavardė Ledencovas, 
oe jokios jisai, nenaudėlis, protekcijos negali Tiiekur įsi
terpti, vis blaškosi. Į

Direktorius - potvarkįninkas sako:
— rNa, tegu pas mus ateina. Pažiūrėsim. Negalima 

gi, piliečiui, vis per pažintį ir per pažintį. Reikia gi žmo
gų ir be protekcijos pagerbti. '

Taip ir pagerbė.
0 sako — visur kūmavimasis ir protekcijos, štai 

būna gi.. .

(M. Zoščenko, Satyrinės Novelės, 200 psl., kainą $2, 
gaunamos Naujienose.)

— Privalai nusipirkti. Kai jūs 
visi perskaitysite ją, tai būsite 
kur kas gudresni ir padvigubin 
site derlių.

—- Leiskit tik mums patiems



“MES LAUKIAM KOL SENIMAS IŠMIRS
.vo

DLLnes

mo

■.?w

Ramunė Tričytė

M

ryti zigzagu, net grįžti atgal ar

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

BEVERLY COUNTRY CLUB
Chicago, Illinois

DAINOS

Įėjimas $20.

Sporuoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu 421-6100

1913 m. sausio men. sekma

U ' Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimi įkaitytoje 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

'• Užsakau. Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. 'Priede —L_ — d<
Pavardė ir vardas ------------------------------
Adresas --------------------------------------------

PIRMOJI PIENINĖ BIRŽŲ KRAŠTE
’Dar prieš I Pasaulinį karą,

1912 m. kun. J. Šepetys buvo Į dien j, tuoj po pamaldų, papra 
perkeltas iš švubiškio parapijos 
į N. Radvilišk.o reformatų para
piją. Rudenį susipažinimui lan
kė parapij eėius. Lankydamasis 
pastebėjo, kad ūkininkai turėjo 
daug pieno ir juo šėrė net kiau-

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardai______________________________________ _
Adresas __--------------------------------------------------------------- .

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardai ----------------------------------------- ----- -
Adresas  ----------  ------—...  --------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardai-------------------------------------------------------------
Adresas___________________—---------------------------------------- —

DAIL. JUSTINAS VIENUOŽINSKIS. — Autoportretas

kiti 
prac

Vokiečių okupacijos metu, kas 
tik turėjo karvę, visą pieną tu
rėjo pristatyti vokiečiams į nu
rodytą vietą.

Lapakritoje įsteigtoji pieninė 
perkelta į Grūbiškio vienkiemį, 
sulaukė Nepriklausomos TJctu-

lAv’ą
CHICAGO, LL 60608 ,

tikslas yra pastatytas pirmoje 
eilėje, o priemonės tikslui pa
siekti užima antrą vietą. Jos yra 
geros tiktai jeigu jos yra efek
tyvios. Prastos arba pasenusios 
priemonės yra mainomos visnau 
jomis ir tobulesnėmis. Jeigu val
džiai atrodo pravartu garsaus di 
sidento nebausti, nes tai gali pa
kenkti jos vardui Vakaruose, 
valdžia nebaudžia. Jeigu vai-j aila\ 
džiai atrodo sveika leisti savo i ^iasi 
geriausius baleto šokėjus rody-1 
tis Vakaruose, šokėjai rodosi.

Bet negi iš tikrųjų galima kal
bėti kad sovietai siera pasikeitę? 
Juk jie patys yra galutinai pas
merkę savo buvusį vadą Staliną 
ir jo milijonines žmonių : 
nes. Nei vienas svečias iš Lietu
vos neskelbia apie kokius kan
kinimus ar masinius Sibiran iš
vežimus. Žinoma, kai kada pasi- : 
taiko, bet tai ne esminis daly
kas — teroras baigia nuslinkti 
praeities užmarštin.
Teisybė. Bet ką rašo New York 

Times korespondentas H. Smith, 
išbuvęs tris metus Maskvoje? Jis 
pastebėjo, kad komunistų val
džiai, nebėra reikalo naudoti te
roristinių priemonių savo žmo
nėms valdyti, nes jie jau iš įpra? 
timo klauso įsakymų. Tūlas pi
lietis žino, kad jeigu jis nori tu- 
rėtį darbą ir sveikatą, jis turi 
nusileisti tam. nuo kurio pri
klauso jo darbas, sveikata ir 
bendrai dvasinė ir fizinė gyvy
bė. Garsusis antikomunistinis 
disidentas Aleksandr Solženicy
nas savo Nobelio paskaitoje apie 
literatūrą parašė: “Dabar nebe- 
visuomet ir ne būtinai smurtas 
griebia žmogui tiesiai už gerk
lės; daugiau ir daugiau jis rei
kalauja iš savo pasekėjų ir au-

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
įk CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
ęn.J'yiąi liętirviai.kyiečiami atkreipti i Naujienas 
Bavo asmenišką dėmesį gerai su Jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
Naujienas siunčiame 4 menesius .
UŽ 10 DOLERIŲ. '

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką! ,

timiausieji nešė kibirais. Vasa
ros metu iškasė gilų šulinį. 1913- 
14m. žiemą privežė ledų iš.Apaš 
žios upės, apdengė šiaudais ir 
apipylė pjuvenomis/ Ūkininkai 
pasigamino atitinkamus ušėtkus 
kurie turėjo platesnę apačią, 
viršų siauresnį su dangčiu ir iš 
abiejų pusių rankenas.

Pasiturintieji ūkininkai parsi
gabeno iš Rygos bitonus pienui 
vežti 1&14 m. vasara jau buvo 
geresnė ir našesnė; Tarp rusų ir 
vokiečių kilus karui, sviesto kai
na pakilo, pieno pristatymas dvi 
gubai padaugėjo. 1915 m. užė
jus vokiečiams pieninė buvo per 
kelta į Grūbiškio vienkiemį, kur 
buvo apsigyvenę vokiečių žanda 
rai.

Ręgutol
STOOL SOFTENER5

‘ĮMės laukiam kol senimas iš
mirs, i. ir tada mes pradėsim 
veikti”. Taip kalbėjo keletas 
jaunuolių šokių šventės repetici
jų metai.. Neretai pasigirsta kal
tinimai, kad vyresnioji lietuvių 
karta yra. pasidariusi labai ne_‘ 
jdomi. Girdi, lituanistinėse mo
kyklose dėstytojai apie nieką ki
tą- nekalbą kaip apie savo per
gyvenimus karo metu. Girdi, nu 
sibosta klausytis apie mūsų bro
lius partizanus, apie brangią 
liįetųvos žemelę ir apie Sibiran 
išvežtus lietuvius. kankinius. Iš 
Lietuvos gyventojų dažnai plau 
kia žodžiai, kad Sibiras kasdie
niniame Lietuvos gyvenime jau 
nebeegzistuoja.: Tai ■ tik blunkan 
tis" praeities' šešėlis, kurio vie
ton plėtojasi nauja ir linksmes
nė būseną pradžiugintą draugų 
dainomis ir juoku ir mispalvin- 
ta.turtingu kultūriniu gyvenimu.

. Jaunimas nori pradėti veikti- 
Dąrbūigųmąsūr. spontaniškumas 
yra’įgimti jaunystės bruožai, be 
kurių .pagalbos ne viena tauta 
jau būtų šenai pasidavusi senat
vės Higom ir pagaliau-įnirčiai. 
Bet veikla bė tikslo ir be pagrin
do yra kaip- beprasmis taškyma- 
sis vandenyje. Jaunoji karta ne
rią mačiusi tikrojo okupanto vei
do.; Ją.žavi dabartinės ok. Lietu
vos vaizbai, vilioja jos guvus jau

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pazfan- 
gas daryti (takos i kraito politiką. 102 p<L Kaina fl56.

Knygos bus IMųstos, jei I1J50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,

kų priesaikos melui ir dalyvavi
mo neteisybėje.”

Sovietinė sistema vis auga ir 
didė’a. Dabartiniu mėtų ji ap
gaulės miela slepia nuo laisvojo 
pasaulio akiu savo šlykštųjį vei
dą. Gal todėl ir ne nuostabu, 
kad lietuviškasis jaunimas tiki 
komunistiniu melu. Jaunuoliai 

i neturėjo proeos susidurti su ko- 
, munizmu akis į akį. Jie giliai 
I širdyje priešinasi tėvams gal ir 
i nesuprasdami jų karč os ir ne- 
sibaigianč’os neapykantos gimti
nės okupantui, nes visada, o ypa 

į tingai jaunystėje, yra tendenci- 
} ja į viską žiūrėti pro rožinėmis 

spalvomis nudažytą stiklą.
Bet gal vis dėlto pravartu bū

tų pasiklausyti vyresniųjų pri
siminimų. Mes tebeturime gyvų 

| komunistinio smurto liudininkų, 
kurie yra patys kentėję, patys 
kovoję ir patys pergyvenę žu- 

1 dynes ir artimųjų žiaurias mir. 
j tis. Jie yra matę tikrąjį komu- 
i nizmo veidą. Jie yra matę gal 

daugiau negu ir pats Lietuvos 
jaunimas. j.

Kartais ir dabar prasisklaido 
■ migla ir pasirodo tasai šlykštus, 

žaizduotas veidas- Vienur tebe- 
pūliuoja Čekoslovakiją, kitur iš
draskyti Vietnamas su Kambo- 

o štai šviežias kraujas sun- 
iš pačios naujausios žaiz-

— Ąfgąnistano.,
Čią tik kelios mintys ir pavyz

džiai.; Jaunimo vadai turėtų' jau
nuosius geriau, supažindinti su 
pačia komunizmo ir ją taktika. 
Prie to dar pasinaudojus vyres- 

skerdy- patirtimi būtų galima rąs- 
1 ti bendrą kelią mūsų bendram 
priešui nugalėti.

Ramunė Tričytė

šė, kad visi susirinktų parapijos, 
mokykloje aptarti svarbius ūkis 
kus reikalus. Pageidautina, kad 
ateitų šeimos galva, ar kitas 
svarbiausias šeimos narys.

Prisirinko pilna parapijos mo 
kykla. Kun. Šepetys, maždaug 
taip kalbėjo: “Lankydamas pa
rapijiečius pastebėjau, kad ūki
ninkai turi perteklių pieno ir ne 
žino kaip jį sunaudoti. Vieni 
spaudžia sūrius, kiti su varške 
lesina vištas ir net kiaules šeria. 
Kad naudingiau sunaudojus pie 
ną, reikėtų įsteigti pieninę”, . •

•Visi. kun. Šepečio sųmariymui 
pritarė ir išrinko pieninei steigti 
komisiją, į kurią įėjo: pirminin
ku — Kutra iš Grūbiškio vienk. 
(buvęs Biržų valse, viršaitis), 
sekretorium—Tunkūnas iš Sklė- 
riškiu' vienk. (pensininkas, bu
vęs valsčiaus sekretorius)rei
kalų vedėju — J. Variakojiš iš 
švilpiškio vienk. (atsargos vir
šila); .-kasininkais — Jašinskas 
iš: šniūriškio vienk. (stambus 
ūkininkas ir lentpjūvės savinin
kas), M. Petrauskas iš Dūbriš- 
kio vienk. (turtingas ūkininkas).

1 Komisija nutarė, kad reikia 
nuvažiuoti į. Latviją ir susipa
žinti su latvių veikiančia pieni
ne. Visa komisija nuvyko į arti
miausią pieninę, kuri buVo nuo 
N. Rudviliškio už 8-9 km į Šy- 
lokštę. ■' • ' A

Pieninės mašinos buvo suka
mos rankomis. Alfa-Laval cent
rifūgą, muštokė,1 pieno šildymo 
katilas ir kiti įrankiai pirkti Ry
goje. Vieta pieninei buvo parin
kta esanti vidury parapijos La- 
pakrita, prie vieškelio Biržai — 
N. Radviliškis.

Prieš metus čia augo šimtame 
tis miškas.. Grafas Aįškę'ričius, 
iškirtęs mišką ir panaikinęs kel
myną, 18 dešimttinių be trobe
sių pardavė Peikštenių ūkiniu- 

,kui Dagiui Tš ūkininko Dagio 
jbuvo išnuomota apie 1 dešimti
nė žemės ir pastatyta pieninė,

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL
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Atdara šiokiadieniais nno
• vaL ryto iki 10 vai vakaro. v

Čia iš

ryškėja paties Hėgelio filosofi
ja, kurioje jis teigia, kad norint 
atsiekti kokį tikslą reikalinga 
žengti du žingsnius pirmyn ir 
vieną atgal. Pavyzdžiui, jeigu 
tikslas yra įkalti į sieną vinį, 
pirmiausia reikia duoti plaktuku 
į vinį, plaktuką atitraukti, o tik 
tuomet vėl mušti.

Būtų beprasmiška šia Hėgelio 
filosofija rūpintis, jeigu ji būtų 
pritaikoma tiktai vinies kalimui. 
Deja, ja pasinaudojo tokie įta
kingi asmenys, kaip Marksas ir 
Leninas, kurie turėjo galią pa
keisti pasaulinės istorijos eigą. 
Jų ir jų pasekėjų pastangomis 
išaugo milžiniška imperija — So 
vietų Sąjunga. Tikrieji komu
nistai nepasitenkino vienos Ru
sijos susocialistinimu — jie jėga 
prisitraukė dar keturiolika res
publikų, o šiandien siekia tą 
skaičių padidinti. A. J. Kasiulai 
tis toje pačioje paskaitoje dėsto: 
“Komunistinė ideologija iš es
mės yra pseudo-religija... Jos 
išpažinėjams komunistinė dok
trina yra mistiška idėja, parem
ta neklystančiu mokslu; Komu
nistams tėra tik viena tiesa, ku
ri yra ir morališkai gryna, ir mo
ksliškai pagrįsta. Jokios kitos 
tiesos, net minties, nėra ir nega
li būti. Komunistui tik komu
nizmas turi atsakymus į visus 
klausimus ir tik komunizme glū 
di galutinio žmonijos atpirkimo 
šaknys. Kaip tik dėl to komu
nizmas šiandien nėra pasikeitęs, 
nes jo esminis pasikeitimas reikš 
tų jo žlugimą”.

Dabartyje, kaip ir praeityje, 
sovietų valdžios imperialistinis

•r me 
z; isa_ 

rmif merari buvo ,-¥£igi 'įgi, 
letun 

tyrii no. Ūį

nimas ir traukia spontaniškas 
lietuviškumas, kurį rasti įmano
ma tiktai tikrojoje mūsų tėvy-j 
nėję. Žodis “komunizme ” jau
najai kartai beliko tik mitas.

Gal tikrai teisybė: dabartinis 
gyvenimas Lietuvoje yra page
rėjęs. Sibiro grėsmė nebelaukia 
už kiekvieno kampo. Žmonės 
dirba, valgo, mokosi ir linksmi
nasi. Ten gamta graži, gyvenimo 
tempas lėtesnis, o valdžios va
roma propaganda nebeįstengia 
įsiveržti į per ilgą laiką užsi
grūdinusių piliečių galvosenas. 
Bet taip pat teisybė, kad Lietu
voje valdžia tebėra ta pati.

Daug kas bando teigti, kad 
sovietai keičiasi gerojon pusėn. 
Jie mielai įsijungė į kultūrinį iri 
ekonominį : bendradarbiavimą J 
su Vakarais ir atvėrė geležinę į 
uždangą plačiau, kad įsileistų į 
daugiau svečių iš Vakarų, o sa- r 
vo mokslininkams, rašytojams, j 
menininkams ir bendrai pilie-1 
čiams duoti progos aplankyti ka-1 
pitalistinį pasaulį. Kaip rašo žy- Į 
mus New York Times korespon-J 
dentas Hedrick Smith savo kny-J; 
goję, “The Russians”, dauguma 
pačios Rusijos intelektualų ti- ' 
kėjo, kad detentė padės Sovietų 
Sąjungai “suvakarėti”. Detentei 
prasidėjus, 4ie patys intelektus- . 
lai pastebėjo, kad valdžia, pasi
naudodama ta pačia detente, dar < 
labiau sustiprino varžtus savo pasirinkti kitą kelią kovoje su 
piliečiams. Atvykę vakariečiai r tarptautine buržuazija 
virto spąstais: KGB agentams 
atsirado daugiau darbo gaudyti 
ir bausti tuos, kurie palaiko bet 
kokį intymesnį ryšį su svečiais, 
pasisavina jų idėjas ar taikstosi j 
patys išvykti iš Sovietų Sąjun- = 
gos.

Arčiau susipažinus su pačia j 
komunistine ideologija, išryškė-j 
ja, kodėl toks nekaltai atrodan-J 
tis žingsnis kaip detentė veda į 
prarają. Algirdas J. Kasiulaitis 
savo paskaitoje, už vardintoje 
‘Komunizmo grėsmė emigracijos 
kryžkelėje”, cituoja Lenino raš
tus kuriuose aiškiai parašyta, 
kad “retkarčiais mes turime da-,

le^-rpiĮeniiim' 
įM ąięnin^je 
>ūvo 34eri :as, 
►ė buvo žejna.tai i: ’ sv|

« J

L~ liniukai 'vargo gu pieno pris
taty nu? Vieni pieną vežė su jrėč-
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(Tęsinys)

Naujienų redaktorius, be laikraščių redaktorių kon

paklausia Niaura,

sušunka

nustem

įsako Niaura savo vyrams.

sukai?

$48.00
$26.00

$12.00
$5.00

Ramunė, nuėjusi j palapinę, nuo didelio nuo
vargio tuojau užmigo, bet atvarius suimtuosius, 
ji pabunda ir ima Įsiklausyti, kas darosi stovykloj. 
Nors jos palapinė buvo tolokai nuo laužo, bet ji 
tuojau pažino, kad suimtieji yra Bičkovas ir Spe- 
kulevičius, tik, kol juos nuvarė j bunkerį, ji ne
norėjo pasirodyti. Dabar ji bėgčia pasileidžia 
prie laužo.

— nusileidžiant į smulkmenas, 
išgavau atsakymą, kad dar mū
sų laikotarpyje pasirodys nauja 
atsiminimų knyga kurioje skai
tysime, turbūt, kiek kitokio tu
rinio ir tono atsiminimus, negu, 
kad mūsų knygų rinka yra, priso 
tinta daugelio, beveik trafareti
niais, atsiminimais. Prof. M. Mac 
kevičius turi daug ko parašyti, 
kas iki šiol nebuvo paskelbta, 
ar paskelbta į reikalą žiūrint la
bai vienašališkai. Lauksime-

Kitose JAV vietose:
metams _________

gal net 
bet turint tokių

mente, turėjo progos išsikalbėti ir su atsakingais Valsty
bės departamento pareigūnais pačiame Valstybės depar
tamente, aplankė dar Atstovų Rūmų nario Dante B. 
Fascell vadovaujamos Europos Saugumo ir bendradar
biavimo komisijos įstaigą.

Atstovų Rūmų narys D. Fascell turi savo įstaigą pa
čiuose Kongreso rūmuose, bet jo vadovaujamos Euro
pos Saugumo ir bendradarbiavimd komisijos Įstaiga yra 
prie Kongreso pristatytose pagalbinėse Įstaigose. Redak
torius iš anksto buvo susitaręs šu kongresmano Fascell 
vadovaujamos’įstaigos atsakingais pareigūnais, kad ga-

— Bet dokumentuose visai kitokios pavardės, 
suabejoja Niaura.

— Suklastotos, žinoma.
— Tamsta neklysti ir manai, kad tai tikrai 

negalėdamas patikėti, kad taip leng-

Užsieniuoee:
metams __
pusei metą

politikas, visucsnenininkas. Ga
vau gana nedvejotiną atsaky
mą: “... rašau savo atsimini-

yra jie
vai pakliūtų į jų rankas Bičkovas, vis dar abe
joja Niaura.

— Aišku, dabar tai galėsime viską padaryti: 
Pats likimas juos čia atvedė, — džiaugėsi Ramunė.

— Žinote, kas jie tokie yra? — linksmai nusi 
teikusi, net uždususi bėgdama prie Niauros, pa 
klausia jį Ramunė. '

grindinę paskaitą. Jis gražiai, logiškai^ visiems supran
tamais žodžiais išaiškino Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo komisijos vedamą darbą. Ponas Spencer 
Oliver yra labai gerai susipažinęs su Helsinkio baigmi
niais aktais, supranta jų svarbą ir padedą Rytų Europos 
kilmės amerikiečiams suprasti Helsinkyje pasirašyto do
kumento reikšmę ir galimybę siekti pavergtoms tautoms 
laisvės ir nepriklausomybės. *1 •

Ponas Spencer Oliver vadovauja didelei įstaigai, 
kuri seka ir .vykdo Atstovų Rūmų nario Dantės Fascell 
vadovaujamos didelės komisijos vedamą darbą, seka 
Amerikoje ir užsienyje pasirodžiusias žinias apie Hel
sinkio baigminį aktą, Įvairias interpretacijas, paruošia 
tarptautinius dokumentus spaudai, duoda liudijimams 
teisinį žodyną, spaudžia dideles knygas ir mažas.brošiū
rėles, kuriose atsispindi visas Helsinkio aktų taikymas 
gyvenimam -

Spencer Oliver Įstaigoje dirbantieji tarnautojai, ku
rių tarpe, yra gerų teisininkų, suprantančių dokumentus 
ir liūdijimų -svarbą, paruošia .tikslius vertimus, atspaus-

mus, išnaudoja'pavergtas tautas ir per keturiasdešimt 
metų sustabdė, pavergtų Rytų Europos tautų progresą.

Jeigu lietuviai “intelektualai” būtų pažinę ir supratę 
Amerikos inteligentiją, žinotų Dantės B. Fascell vado
vaujamą įstatymų leidėjų grupę, jeigu suprastų Spencer 
Oliver vadovaujamos Įstaigos vedamą darbą, tai nedrįstų 
kalbėti apie Amerikos prezidento išdavystę ir Judo 
grašius. !' *

Lietuviams būtų daug lengviau susikalbėti, jeigu jie 
pažintų pavergtos Lietuvos padėtį, kiek ją pažįsta šioje 
srityje dirbanti Amerikos inteligentija.

— Tvirtinama, kad šunis žu
dęs virusas jau dingsta Illinois 
ir Indianos valstijose.
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ti kur sutikusios mūsų vyrus. Šie greit patyrė, ko 
jos nori, ir pranešė man. O aš jau žinojau ką da
rąs. .. Kai vakare “labai slaptai ir labai slaptoj 
vietoj” susitikome, tai kaip iš po žemių išdygo va 
Jonas su Kaziu ir surišo jiems rankas.

— Vadinasi, jie ruošiasi mus pulti, 
pareiškia Niaura,

pusei metų ____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

talkas (maut) buvo taip sužlug
dęs, kad skubėjau atgal Į Čika- 
94, kur dar turėjau numatęs 
net kelis susitikimus k pasikal
bėjimus.

Vis dėlto, kad ir labai trum
poje su prof. Mackevičium paš
neko e, išgavau iš jo — ką jis 
dabar daro (jis be kita ko dabar 
yra Amerikos Lietuvių Teisiniu

Laužas visai jau užgeso, tik oras buvo pilnas 
degėsių kvapo ir pluoštais nusidriekusiu dūmų. 
Miške Įsiviešpatavo mirtina tyla, tik retkarčiais 
sudrumsčia ją tylus šlamesys ir kurtūs žingsniai, 
pakėičiant stovyklos sargybas. Gūdžiai ošia pušų 
šakos, pro jas dvelkia nakties vėsuma.

Ramunę apima saldus snaudulys; staiga ji pa
junta didelį nuovargį. Niaura pasiūlo jai eiti Į pa
lapinę ir užmigti. Ji nebesipriešina. Jis ją palydi 
ir sugrįžta prie užblėsusio laužo, kur snaudžia 
būrelis išvargusių sargybinių. Niaura pradeda su 
jais šnekučiuotis.

Kažkur toli, miško pakraštyje supoška keli 
šūviai; visi ima klausytis, kai kurie net pašoka 
ant kojų, bet greit vėl viskas nutyla. Nurimsta 
ir sargybą einą vyrai. Tik praėjus geram pus
valandžiui, tolumoje pasigirsta kažkokie neaiškūs 
garsai, kurie pamažu ima artėti ir ryškėti.’'Sto
vyklos Įgula išsiskirsto ir kiekvienas užima savo 
ix, -.tą. Pagaliau pasigirsta savų sargybinių sutar
tas signalas, kad prie stovyklos artinasi “pasie
nio” sargyba su belaisviais. Po kiek laiko trys sar
gybiniai, ištiesę {autuvus, atvaro surištomis ran
komis du vyrus.

$22.00
$15.00
$ 4-00

$45.00
$24.00
$ 5.00

bai gėrC tokiai mano nuaštąbai, 
atsakymą davė dr. Krištopaitie- 
nė: . .nieko jie neatsiskyrė nuo 
visuomenės, jie, o ypačiai ponia 
Mackevičienė važiuoja ir važiuo 
ja ir taip važiuoja ir važiuo
ja f Čikagą”. Na, toks paaiškini
mas buvo tikras, teisus, tik ste
bėjausi kaip jiems (Mackevi- 
čiams) nepabosta “važiuoti ir 
važiuoti”... nes ir anksčiau ir 
dabar tebematau, ypačiai ponią 
F. Mackevičienę, laikraščiuose 
(nuotraukose) neretai pasipuo
šusią tautiniais rūbais — kaip 
dalyvę vieno ar kito komiteto, 
pasiėmusio labdaros, kultūros, 
politikos, spaudos ar religijos 
paramai organizuoti darbo. Tik
rai kad tiek dirbant reikia va
žiuoti ir važiuoti...

(Bus daugiau)

goms. Neseniai paruošė“382.psl. knygą.“Fulfilling Our 
Promises. The United States and the Helsinki Final Act. 
A Status Report.” Tai didelė 9x11 colių knyga, kurioje 
pravesti apklausinėjimai apie JAV padalytus primeti
mus apie pagrindines žmogaus teises. ;i3

Bet pats naujausias Europos Saugumo komisijos lei
dinys, pirmininko Dante B. Fascell priežiūroje paruoštas, 
vadinasi “Implementation of the Final Act of the Con
ference on Security and Cooperation in Europe: Findings 
and Recommendations Five Years After Helsinki”. Tai 
342 psl. darbas. Daugiausia darbo Įdėjo teisininkas Spen
cer Oliver ir visas štabas žmonių, dirbančių tiesioginėje 
jo priežiūroje. Kiekvieną dokumentą tikrino teisininkai, 
kalbininkai, vertėjai, mašinistės ir korektorės. Svarbu, 
kad kiekvienas pareiškimas, liudijimas, spaudos žinia 
būtų tiksliai išverstas ir suklasifikuotas.

Jeigu kas žino Helsinkio baigminį aktą, 35 valstybių 
galvų pasirašytą, tai — Atstovų Rūmų narys Dante B. 
Fascell ir teisininkas R. Spencer Oliver su savo štabo 
nariais. Jie yra gerai informuoti apie Helsinkio aktų pa
ruošimą, apie diplomatų poros metų pasitarimus bei dis
kusijas ir jų taikymą praktiškame gyvenime.

Galima drąsiai tvirtinti, kad Spencer Oliver paruoš
tas dokumentas yra privalomas kiekvienam senatoriui, 
Atstovų Rūmų nariui ir tiems ministerijų atstovams, 
kurie dalyvaus Madrido konferencijoje ir turės Sovietų 
atstovams pasakyti, kada jie laužo tarptautinius Įstaty-

Kanadoje:
metams --------- --
pusei metę ____ ,
>ieaam menesiui

šiąnakt,
vyrų, kaip tu, Liūtai, mums nėra ko bijoti. Ar 
pas juos neradote jokių dokumentų? — dar pa
klausia jis Liūtą.

— Štai jie — kiekvienas turi net po kelis pa
sus, — atsako Liūtas, Įteikdamas pundą doku
mentų Niaurai.

Gailėjausi, kad taip greitai, 
dėl “nežmoniško” karščio reikia 
palikti puikią sodybą, mielus ir 
malonius šeimininkus p. p. Mac 
kevičius, nes mieste manęs lau
kė dar bent trys pokalbininkai. 
Važiuojant “namo” į Čikagą, 
kalbėjome su Krištopaičiais ir 
aš stebėjausi, kaip tokie žmo- 
-nės - kaip prof. M. ir ypačiai po
nia Faustina Mackevičienė; bū
dami visą" gyvenimą labai veik
lūs lietuviškoje visuomenėje 
(ypačiai ponia M.) — galėjo at
siskirti nuo miesto, taigi ^vietos,

čiams, bet darlabiau jie rūpi Amerikos lietuviams.
Visi žinome, kad praeitais metais ne tik Atstovų Rū

mai, bet ir Senatas, Įpareigojo prezidentą kelti Lietuvos 
pavergimo ir prijungimo prie Sovietų Sąjungos klausimą. 
Mes visi žinome, kiek .ALTos pareigūnai Washingtone 
dirbo, kad šitas klausimas būtų iškeltas artėjančioje Mad
rido konferencijoje.

Iki šio meto didelė Amerikos lietuvių spaudos dau
guma, pasirašius Helsinkio aktus, skelbė tiktai trečioje 
kraitelėje esančius Helsinkio nuostatus,, draudžiančius 
vartoti jėgą dabartinėms Rytų Europos valstybių sienoms 
keisti. Sovietų propagandos agentūros ir Į svetimas re- 
dakcjas sulindę Maskvos agentai arba ilgamečiai Sovietų 
bendradarbiai visą laiką teskelbė, kad Helsinkio aktai 
pripažino dabartines Europos sienas, tai reiškia, kad 
pripažino Lietuvą, Latviją ir Estiją Sovietų Sąjungai.

Jeigu būtų buvęs tiktai tas vienas Helsinkio aktų 
paragrafas, tai tada prašyte prašosi ir kitos išvados, bū
tent: Lietuva parduota visiems laikams Sovietų Sąjun
gai. Tą pardavimą už Judo grašius padarė ne tik prezi
dentas Gerald Fordas ir paties popiežiaus atstovas kar
dinolas Caserole. Pabaltijo valstybių pardavikais buvo 
visos tos valstybių galvos, kurios pasirašė Helsinkio ak
tus. Lietuvos “pardavimas” buvo labai naudingas komu-

Kaip puikiai tada visa lai at
rodė. .. Žinoma, taip daržą vai
sinti ir tegali tik šeimininkė, tu
rinti begalinį daržininkystės 
mokski (kas yra dalis agrono
mijos) bagažą, o dabar jau ir 
praktiką.

Ne tik tai, gėrėjomės ir po
nios Mackevičienės išaugintais 
kaktusais — dykumų (karštų) 
augmenija, prie ko mano akis 
jau yra pripratusi, nes mūsų 
“vasarvietėje” Kalifornijos dy
kumų kurorte D.H.S. žmona au
gina kaktusų beveik mišką. Bet 
gi Čikagos apylinkėje išauginti 
kaJįtusūš yra menąs.' j '

Tai, ką mačiau ponios Mac
kevičienėj darže', ragavau,' tųr- 
bųtj, beveik . visko, prie puikiai 
paruošto pietų stalo, Iabai: sko
ningai ir turtingai įrengiame jų 
i-ezidencijos valgctaajame. Ap
rodė savo rezidenciją — labai 
puikiai susitvarkę ir įsikūrę, tik
tų ta jų rezidencija ir pačiame, 
geriausiame Čikagos pasiturin
čiųjų distrikte.

Taip pat ir prof. M. Mackevi
čius parodė savo “daržą”, bib
lioteką jr savo darbo kambarį. 
Žinoma, šitame darže “daržo
vės” neauga taip greitai, kaip po-‘ 
uios Mackevičienės kasdien pri
žiūrimame darže, bet tai vis tiek 
prof. Mackevičiaus darže jau su
dėta labai daug, ypačiai senų,

paukščiai,
— Atsargiai! per brangiai jums gali tas kai 

nuoti... — pagrūmoja jau varomas vienas suim

neįmanoma; 
įspėja jis Niaurų.

— Jeigu jie nesiliaus triukšmavę, suriškite 
juos dar stipriau; čia yra nepaprasti nusikaltė
liai, todėl privalote ypatingai daboti juos — jeigu 
jk paspruktų, sargyba atsakytų už tai savo gal
vomis, — griežtai pareiškia Niaura. — Tuojau nu
eisiu aš pats pažiūrėti. -

(Bus daugiau) -

Pats likimas juos čia atvedė,
Niaura tuojau pasiunčia raitą žvalgą pas 

Ringaudą. Skubiai reikia sutvarkyti tuos tipus, 
o be jo nežinia, kas su jais daryti.

Visoj stovykloj didžiausias Įtempimas, nes 
visiems jau buvo aišku, kad Grauzmanas ruošia
si puolimui.

Ateina vienas “kalėjimo” sargybinis ir pra
neša Niaurai, kad suimtieji labai neramūs; viso
kiais būdais jie stengiasi papirkti sargus ir pa
sprukti Jie siūlo milžiniškas sumas.

-* Mūsų vyrų, žinoma, jie savo auksu nesu- 
gundys, bet ilgai juos čia laikyti 
jie kelia didžiausią triukšmą,

Aš of Jenufiry L 1^80 
Subscription

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
iix months, $12 00 per 3 montha. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months- $12-00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

Ruošia atstovus Madrido 
konferencijai

sausk pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiimse: 
metams

ras paklusniai žygiavo parodytą kryptimi.
— Sakyk, Liūtai, kaip gi tu taip vikriai apsi-

— užklausia Niaura tą patį viršilą.
Šiandien jau nuo pat ryto ėmė slankioti 

miško pakraščiais labai įtartinos uogautojos ir 
grybautojos. Neilgai trukus jos pradėjo užkalbin-

Niaura, vartydamas jų dokumentus.
— Pats Bičkovas ir jo sėbras Spekulevičius I 

— net per daug garsiai riktelia, nebegalėdama 
sulaikyti savo džiaugsmo, Ramunė.

pusei metu____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

“daržovių”, nei tokių, kokių tos 
rūšies rinkoje gauti beveik ne
galima: vieną, tokį gerai sudžio
vintą “grybą” prof. Mackevičius 
iš savo “daržo” padovanojo ir 
mudviem su Br. Kritšopaičiu.

Tai 1954 m. Terras leidyklos 
išleista knyga apie Lietuvos ne- 

/ priklausomybe kūrime labai 
žymius pėdsakus palikusį MY
KOLĄ ŠLEŽEVIČIŲ. Toje kny
goje rašo: Julius Būtėnas, Me
čys Mackevičius, Andrius Va- 
luckas, Birutė Novkkienė, Jonas 
Kardelis, Antanas Novickis, 
Liudas Šmulkštys, Jonas Bildu- 
šas, Juozas Audėnas, Juozas Mi
kuckis. Grįžęs iiamd, tą “grybą” 
sudorojau su dideliu apetitu — 
knygą “Mykolas Šleževičius” 
perskaičiau, rodos, per tri<į va-t 
karus._ Sužinojau daug ko/ ko. 
nežinojau. Ačiū prof. M .Mac
kevičiui. v?

i
Buvau užsimojęs labąi daug 

apie ką kalbėti su prof. M. Mac
kevičium kaip-, su vienu Lie
tuvos Valstiečių Liaudininkų 
“tūzų”, mokslo žmogum, ypa
čiai suki Ūminės (1941 m.) Lie
tuvos vyriausybės ministeriu 
(Teisingumo) ir daugelio kitų 
nepriklausomos Lietuvos politi
nio, kultūrinio ir bendrai socia
linio gyvenimo sričių asmenybe, 
kaip lygiai labai daug kur pasi
reiškusiu lietuviškame gyveni
me ir išeivijoje. Bet karštis nuo-

iki šiol tingiai snaudusi, staiga subruzda ma
ža stovyklos Įgula.

— Kas jie tokie yra 
eidamas priešais juos.

— Išdavikai l — trumpai atsako vyresnysis 
sargybinis.

— Pakarti abu, jeigu tai tiesa.
Įpykęs Niaura.

— Štai Įrodymas! Jie Įteikė man kaip Judui 
šiuos sidabrinius, kad aš išduočiau savo ginklo 
brolius, — eidamas Į priešakį ir Įteikdamas Niau
rai didelį pundą suvyniotų banknotų, atrapor
tuoja Įtūžęs viršila.

— Jie išdrįso Įteikt net tau ?! 
ba Niaura.

— Taip, už šiuos šlamštus aš turėjau nurodyti 
mūsų stovyklos vietą, pasakyti, kiek yra iš viso 
partizanų šiame miške ir kokius turime ginklus*

— Veskite abu į bunkerį, suriškite stipriai

mus . Ar tai bus Jūsų memua
rai? — paklausiau. “Taip 
apims visą mano veiklaus gyve
nimo laikotarpį”, atsakė prof. 
Mackevičius. Sakė, kad rašo la- 
bai pamaži, užims daug laiko, 
sunku pasakyti kada baigs, bet

nistinei propagandai. Jeigu jau Lietuves prijungimas 
prie Sovietų Sąjungos Helsinkio aktais patvirtintas, tai 
lietuviams nereikia gimtiniu savo kraštu rūpintis.

Naujienos buvo vienintelis Amerikos lietuvių dien
raštis, kuris netikėjo šia bolševikų propaganda. Pirmo
mis Helsinkio aktų pasirašymo dienomis Naujienos rei
kalavo Lietuvos pardavimo Įrodymo. Jos niekad netikėjo, 
kad prezidentas Fordas, kardinolas Caseroli ir kitų Va
karų Europos valstybių galvos būtų paeidavusios už 
Judo grašius. Vėliau paaiškėjo, kad sekantis Helsinkio 
baigminio akto paragrafas sakė, kad nebus pripažintos 
karo metu pagrobtos valstybės ir pavergtos tautos.

Pirmininko Dante B. Fascell vadovaujamos komisijos 
Įstaiga yra antrame prie Kongreso pristatytame dide
liame name (House Annex *2). Šioje Įstaigoje dilba 17 
žmonių. Jai vadovauja lietuviams gerai pažįstamas teisi
ninkas R. Spencer Oliver. Praeitais metais Clevelande

3-jų dalių ROMANAS 
(Tęsinys)
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Verkiantis filosofasJOoE KIBERA .ispanasŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

.4. Mužiką nt, 195 Van Pelt Avenue,-Staten Island, N.Y. 10303

JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

36, Izaijo pranašystėje (11:1) pasakyta, kad Jėzus yra kilęs iš 
Jesės šaknies,.— “Jesė buvo Dovydo tėvas”. Apreiškimo 22:16 Jė
zus aiškina, -kad jis yra “Dovydo šaknis ir giminė, blizganti aušros 
žvaigždė”. Taigi, būdamas iš Dovydo “šaknies”, Jėzus yra gimi- 
9' «

ningas žmonijos padermei. Būdamas Išganytoju ir Gyvybės Da
vėju jis pasidaro Dovydo “šaknis”, — nes kūnu jis kilęs iš tos 
giminės. Todėl ir pats Dovydas turės būti atgaivintas per Jėzų, 
p taip pat ir visa žmonija turės progos pasinaudoti amžinojo gy
venimo ddvana, kuri bus gaunama Jėzaus atpirkimo nuopelnais.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERUA lt MOT1RŲ UGOS 

GINSKOLOGINt CHIRURGIJA

H49 So. Pulatei Rd. (Crawford 
Mteteai Buttons) TeL LU S444« 
Priima ligonius pagal susitarimu.

Programa rwd<|£

-KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ

*
'kaį trelių ^er«s %ū$i(s dar - 
šiame Šinitijietyje. Nugalėtojas 
ant balto žirgo iš Rytų. Bus at
statyta Lenkija, daug nukentė
jusi Lietuva, o Rusija praras 
diktatūrą.. .

Iš Laižuvos barzdyla rusas 
išsinešdino į ilažeikius, nes Lai
žuvoj negavo buto. Azijos me
tu didelis triukšmas vykdavo. 
'Tarnavo pašte. 4

Užėjo rusai ir jis ten pasiliko. 
Asmuo, nupasakojęs 'tą ’"istori-

Ji matė ir pažino. ’Pašne- 
. kesius vedęs jo draugas lietuvis 
. paštininkas, kurio' brolio kapito- 
1 no mirtį visai tiksliai nusakė ir ( 

Žudiko vietą, kuris gyveno Si- I" 
bire... J

Pasakysiu, buvo labai įdomus 
pašnekesys.

TUVIŲ DIREKTORIUSCHARL
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

DR. PAUL V. DARGIS,
GYDYTOMS H CHIRURGAS

Medicinos ^rektorius

TeU M2-2727 arte 562-272?

m

•TSYTO4AS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB1 AKIŲ LIGOS 

J9C7 West Jttrd Street 
Vslaodoc tegu RStazim*.

. OPTOMETRISTAS 
VISKA1 

26UW.71 St. ToL 727-5149 
trina aki*. Pritaiko akiniu*

- “cimtaet lense*’*

Dr, LEONAS SEIBUTIS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST -63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

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

DR. VYT. TAURAS

Ofisą* VM WIST SW« FitMT

Mažeika S' Evans
Senesniais laikais kai kurie lietuviai 

kitaip įsivaizduodavo Perkūnu ir 
kitaip tikrindavo savo sveikatą

dangaus griausmai ir žaibai yra 
sudaromi Dievo — Perkūno įsa-

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

Vilo* laidos is W0PA stoti**, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Ha., 12:30 vai. p.p. 
ii wns stoties 1110—AM banga- -

2646 W. 71st Street 
Chicago, UliixMs 60628 

Telef. 778-5374

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos OfWramM Ii WDPa.

PRANEŠIMAI

Aš čia trumpai papasakosiu 
apie tai, kai man pačiam teko 
savo akimis pamatyti ir nugirsti’ 
savo artimus, žmones kalbant 
apie Perkūną. Būtent, 1898 me
tais aš jaunas moksleivis sugrį-j 
žęs iš mokyklos namon (arti- 
Kalvarijos miesto), tuojau iš-J 
girdau danguje didelį Perkūno! 
griausmą. Tada mūsų namuose 
buvo atvykę trys kaimynai. Ir; 
tuo momentu mano motina su- 

’ suko: “Jau Dievulis barasi!” Ir 
: visi tada atsiklaupė ant grindų, 

1 ir man pačiam buvo įsakyta al- 
I siklaupti.

Toks žmonių paprotys, išgir
dus Perkūno griausmą, buvo 
įsigalėjęs nuo seniausių laikų, 
kai dar lietuviai nebuvo priėmę 
krikščionybę, bet buvo tikintieji 
į vieną Dievą, kurį vadindavo? 
Perkūno vardu; taigi jie nebuvo 
pagoniai. Bet kai priėmė krikš
čionybę, tad įsigalėjusį Perkūno 
griausmo .paprotį išlaikė. Buvo 
tada galvojama, kad visokie

Tais laikais, (ligi 1930 metų) 
Lietuvoje, kada Perkūnas dar 

’buvo parbinamas, įvairiose vie-' 
tose buvo - pasireiškę raganiai 
('burtininkai):, kurie pageidau
jantiems žmonėms padėdavo 
pasigydyti nuo kdkių nors ne- 
galayimų arba ligų. Mat, kai 
kuriems žmonėms nepatikdavo 
tikrieji gydytojai, todėl steng
davosi nuvykti pas raganių; o 
jei raganius nieko gera nepada
rydavo, tai vėl. eidavo -pas tik
tąjį gydytoją. Bet kai kurie 
Žmonės vis Įsakydavo, kad ge
riausiai viską, pagydo raganiai. 
O dažniausiai, .apsilankę pas ra- 
gnių, pasveikdavo tie asmenys, 
kurie turėdavo nervinio pobū
džio negalavimus, nes raganiaus 
įteiktos savitaigos (autosugesti
jos) būdu psveikdavo.

• ’-A. Kelmutis

JAUNUOLIŲ IŠDAIGOS
Berods, pHeš porą mėnesių 

trys jaunuoliai užsliuogė bažny
čios fronte į verandą priešais
vargonus. Sunku įsivaizduoti, ’ 
kaip jie sugebėjo siena užkopti J 
virs 15-20 metrų. Prižiūrėtojas 
pagrasino -iššaukti policiją. Gan 
ramiai siena-mūru, kuris lygus, 
nusileido žemyn. J* * *

Vienas asmuo pasakojo, kaip 
viena gengė, komanduojama va- _ 
•do, nuo vieno ant kito .garažo , 
lipo. ‘Vyko gan vikriai... 

* *
Rugsėjo 4 -d. nuo a vai. ligi ■ 

maždaug 6 vai. ryto vienas ap- ■ 
žėlęs, ant sprando nusunkusiais 
plaukais, sėdėjo ant bažnyčios 
laiptų, basas, su Jjorika rankoje. 
Jaunuolis 18-19 metų. Kalbėjo . 
lietuviškai. Tėvai, 'kaip -išauk- . 
įėjote? K. Sigutis

Laidotuvių Direktoriai -

6845 SOUTH WESTERN AVE
TęL 737-860001
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4685-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Našliu, Našliukių ir Pavienių klubas 
rugsėjo 12 d. 6 vai. vak. Vyčių sa- 

> Įėję, 2455 W. 47th St., turės susirin- 
' ’ i nariai kviečiami gausiai
dalyvauti aptarimui svarbių klubo 
reikalų. Po susirinkimo bus pobūvis.

V. Cinką, rast.

OFISO VALu pinu mtnxL tračias.{įvyks rugsėjo 14 d., sekmadieni, Vy- 
frnanki 2-4 ir M mk. iOUdir* 1 čiM ^ėje, 2455 W. 47th St. Veiks
alau 2-4 tek poptot ix Ut* Isto

P ŠILEIKIS, 0. P.
1 OBTHOPKJAS-PBOTEZISTAS 
Aa Aparatai - ProtoaL Med. ban- 
EM iteaiaH pasaite 8D{mm.

(Arėk SuMMrts) ir L t

Talaf-: PRaaract S-5N4F L O K i D A Žemaičių Kultūros klubo poatosto 
ginis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 17 d, 1 vai. popiet 
Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, ra?t.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1

virtuvė ir gėrimų bufetas, šokiams 
gros geras orkestras. Pradžia 12 vai. 
Bus dovanų. Kviečiami visi. Valdyba

Vedėja Aldona Daukus 

ToteM- HEmlock 4-141J - ' 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL 60629

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pos klubo poatostoginis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo’ 14 d., 
1 vai. popiet, Anelės salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Nariai kviečiami atsi
lankyti, nes yra svarbių reikalų ap 
tarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Suvalkiečiu Draugijos piknikas

Uetuviy kalte: kasdien nuo pir- 
madienio -iki penktadienio 4:uo 
4:30 vai. vak. - šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

į

Telef. 476-2345

T
AM8ULANSC 

PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

-DALYSE.

Chicago* 

Lietuvių 
Laidotuvių 

Direktorių

Pensininkų išvykoj šalia ma
nęs sėdėjo inž. V. ž. ir viename 
pašnekesyje papasakojo, kad 
Laižuvoj pašte tarnavo, berods, 
po Pirmo Pasaulinio karo pasi
likęs barzdotas rusas. Jis mokė
davo užmegzti kontaktą su dva
siomis ir išgauti įdomių prana- 
švsėiu.

Jis po Pirmo pas. karo išpra
našavo gan tiksliai 1939-1940 
metų pasaulinį karą. Išvardino 
kare dalyvaujančias valstybes. 
Nusakė karo žiaurumą ir žūsian
čius karo sukėlėjus: Hitlerį,

Musolinį ir nei Staliną. Laimė
tojos bus: Amerika, Anglija, 
Rusija.-Suminėjo karo metu žū- 
siaiičįas valstybes.

Vieno Jg bendradarbio brolis 
kapitonas I p. karo metu pateko 
į nelaisvu dr rusiškas -žydas įvi
liojęs .į mišką Šveicarijoje nu
žudė. Žudikas —Sibiro aukštas 
valdžios pareigūnas. Nusakė net 
.jo pavardę ir vietovę.

Ūžklausė apie būsimą, atseit į 
III pąs.- karą. Du įšauktieji nesi
teikė .duoti žinių. Jis iššaukė Ta
tjaną,- caro dukrą. Jj pasakė,

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset.

DUCNTRIC COATEO ASPIR4N

^arthritis

DR. C. K. BOBELIS

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

TeL (813) 321-4200

PERKRAUfTYMAI

MOVING 
LwldtaMi Mn apAravte 

ŽKMA KAINA

MOVING

KAIMYNIŲ POKALBIS

— Vakar buvau labai sujau
dinta, kai pamačiau, kad anksti 
rytą iš jūsų namų išėjo kuni
gas.

— Kodėl?
— Maniau, jog poniutė mir

štate.
— Na, žinote gerbiamoji, už 

vakar ryte mačiau, kaip iš tam
stos buto išėjo karininkas, o aš 
visgi nepamaniau, jog išk.Io ka
ras. ..

ANTANAS VILIMAS
Tat 176-1W arte VW9M

Išsiblaškęs profesorius išl;H- 
mingai pranešė žmonai:

— Matai, neišsų>ddė tavo pra-, 
našystė, kad aš šiandien kur nors' 
paliksiu lietsargį. Aš jį parsine
šiau namo. j

— Mielasis, juk lietsargis yra 
namuose. Tu iš viso užmiršai jį 
pasiimti.

• Peiliais piausto. kraujo — 
nė lašo? (Duona).

insurance
insight

Why Auto Insurance Prices Vary
Two factors — where you 

live and your “dass-rating“ 
— significantly influence *the 
premiums you pay on your 
auto insurance.

For insurance purposes, 
most states are divided into 
territories. Each territory has 
its own rating based on iU 
loss-experience record.

Also, drivers are “class- 
rated” according to statistical 
guidelines with other policy- 
holders who share similar 
characteristics. These guide
lines recognize that not evtry 
driver or ewy car is an equal 
risk. They group cars and 
drivers subject to similar 
hazards.

Befow it can establish 
rates, an insurer projects the 
total income it will need 
from premiums to caver 
claims and other costs iu 
that state during the period 
the rates will be effective. 
An average rate is then de
termined for a particular 
coverage. Tlris average, in 
turn, is adjusted up or down 
on the basis of relative 
risks for each rating terri
tory and classification of car 
Md drwer.

’'Insurance companies das- 
sity drivers by age, sex, 
marital status, mileage driven, 
use of car, and accident and 
violation history,” says an 
Allstate Insurance Company

'This classification plan 
, juda both insurance companies 

and policyholders,” says the 
spokesperson. “For example, 
]»1 icy holders with food driv
ing records pay fewer prem ium 
dollars under this classification 
system than they would if 
there was no reflection of 
accident and vioktion history 
in the rate structure. Insurance 
companies are abte to more 
equitably distribute the cost 
of insurance among their 
poticyhcHders under a dassifi- 
eation system/’

The uae of factors in the 
rating system that are'beyond 
a person’s control (such as 
age, gender, and marital status) 
has been questioned by Home. 
But statistical evidence has 
shown that thase ehwifica- 
tiona do predict, to > reliable 
degree, the future accident 
risk of drivers.

A more efficient method 
to classify drivers 1>m not 
been developed. Also, polls 
indicate that people feel it 
would be unfair for every
one to pay the same price 
for auto insurance.

Using the “territorial- 
# rating” method, a cwlsrated 

k or classified according to the 
location in «hieh fc is 
normally garaged or parked 
overnight

Location is a pood predic
tor of potential insurance 
losses because cars from >

specific territory are likely 
to share exposure to similar - 
risks. Most driving 4s done 1 
relatively close to a car’s 
garage or parking site. 
In fact, more than brdf ’ 
of all auto trips jure for : 
distances of less than five 
miles and more than 87 
percent for less than 15 
miles.

As a group, urban drivers 
generally pay more for equiva
lent insurance coverage than 
do drivers in small towns 
or rural areas. More property- 
damage accidents, injuries 
and fatalities occur per mile 
of urban roads than per mile 
of rural roads.

Moreover, repair costs, 
wages, hospital and medical 
expenses, and jury awards 
tend to be higher In 
metropolitan areas. So acci
dent* inyolvifYg urban 
dwellers not only happen 
more frequently but also 
tend to be more eostly per 
accident.

Thefts and vandalism tend 
also to be concentrated in the * 
areas of highest population 
density. *

When a car is involved in a 
mishap, regardless of where 
the incident occurs, -any in
surance loss is “charged back” 
to the car’s home territory. 
For example, if a subur
banite drives into the central 
city area and causes an 
accident with another sub
urbanite from a different 
rating territory, the accident 
is charged against the two 
suburban areas, not against 
the city, for rating purposes. 
This helps keep the kxs ex
periences of ^outside” drivers 
from unfairly forcing up rates 
in territoriea other than their 
own.

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
8307 So. LllLAMCA AVE. TeL: Y Arda 7’3401BUTKUS - VASAIUS
1446 So. 50th Ave^ Cicere, I1L Tek: Olympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So; LITUANICA AVĖ. Tel: Y Arda 7-1138 -1138

(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hfflo, DL 874-4418

3354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1811
s

i
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-1 Lituani”. Ji parašyta pagal Ado-
T a U M F A ! j mo Mickevičiaus veikalą “Kon- j»r.- _„ ... radas Valenrodas”. Operos cho-

| ras jau pradėjo šios operos pra-
™ Į tybas. Priimami nauji choristai.

— Petras Kačerauskas iš Be- ’ _ Sandy Gailiūtė išrinkta 
verly Shores, buvęs vilos savi- Minkų metiniame piknike gra- 
ninkas, padovanojo Naujienoms žjausia lietuvaite — “Miss New 
savo kūrybos paveikią “Vizija”., England”, o jos princese Moni- 
Jį laimės vienas Naujienų rėmė-' ka piajkutė.
jas. Dovanų paskirstymas įvyks . . j
spalio 26 d. laike Naujienų me-s “ Ka2^‘ Merk,S’ k*
tinio banketo Beverly Country' romėnės kūrėjas - savanoris, 
klube. Taip pat gautos $50 ir dvi ^irė South Bostone rugpjūčio 
po $25 premijos, bet ju sponso- i 21 d- Liudėti liko zmona 0112 ir 
riai prašė pavardžių beskelbti. ‘ dauS drau^’ Velj°-
Visi skaitytojai prašomi remti į nis buv0 žinomas sąchmat.nin- 
Naujienas ir dalyvauti jų ban. Į . -

jkete, vietas rezervuojant iš anks ; dradarb.s.
to.

— P. K. Bagdonas, Plymouth
’’T i iCU
Cpnn., pratęsdamas prenumera- j _ 
4ą? savo komplimentus ir gerus 
: linkėjimus 
; Dėkui, č 
'i — Ponia
:nas, Santa Monica, Cal., visai j
vasarai buvo išvykusi ątosto- j n-nkta Balzeko IJetuvių Kultū- kolonijos kunigu Romans R. 

įgauti. Dr. Ksavera Žilinskiene,. ^ Muziejaus Moterų skyriaus Reinfelds sužinoti, kaip, yi;a įsi- 
-------- —r. .. . . į .kūrę latviai evangelikai Vėnė-

i — Dirva ruošia 65 sukak- 
Į tuvių banketą rugsėjo 27 d. ;7 
j vai. vak. Clevelando Lietuvių

■ quette Parko už ankstybą pre- Į Namų saJėje Programoje daiy. 
inumeratos pratęsimą ir už $5i vaus sol. Vanda Stankienė, šo- 
jauką. Taip pat dėkui tos apylin-į kiams Ąžuoias Stelmokas

ir jo orkestras.

remti nis buv0 žinomas šąchmatinin- 
; kas ir šios srities spaudos ben- 
Į dradarbis.

— Dail. Marta Gaižutienė va
dovaus keramikos 6 savaičių Dažnai tenka skaityti žinias iš 

’’ i kursams Balzeko Lietuvių Kul- evangelikų emigrantų gyvenimo 
I tūros muziejuje. Kursai prasi- daugelio pasaulio kraštų. Kilo 

, ,.. a,a . ! dės rugsėjo 18 d. ir bus ketvįr- mintis aprašyti evangelikų gy-
a y eJ° * au a' tadieniais .7-9 vai. vak. Infor- venimą Venezueloje ir pasida- 

muotis ir registruotis telefonas
Aleksandra Balčiu- • 523-5523. z

- ’ ! ’ • l - “ 7

— Ponia Silvija*: Venckus $-

5 i

4 
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ALEKSANDRĄ VĄISICNIE^Ė

PABALTIEČIAI

riją, šį atradimą skyrė Latvijos, 
ir Lietuvos garbei. Ventos upės, 
pavadinimą įregistravo Venezue; 
los upių registre. “Salto de An< 
gel” krioklio aukštumas siekiu 
986 metrai.

Kunigas Romans R. Relnfelds 
nenųsiskundžia savo tautiečiais. 
Visi lankosi pamaldose. Nėra to- 
kių, kurie nesiįdomautų bažny- 
tiniu gyvenimu. Užklaustas, ar! 
turi lietuvių evangelikų savų ' 
grupėje, atsakė, kad turi tik ke- j 
lias Lietuvos latvių šeimas. , v

(Bus daugiau) Į

1

linti mintimis su “Mūsų Spar
nų” skaitytoja.’s. ■■ ‘
Tuo reikalu kreipiausi latvių

Į vasarą praleidusi Connecticut į pirmininke; 
‘valstijoje, išvyko į Daytona Be-!
-ach, Fla. }
! — Dėkui Jonui Vilimui iš Marį

REAL ESTATE
Į

Narnai, Ž«m4 — Pirdavlmvi IUmalf Žemė — P«rdav<nwi r
REAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATE FOR SALE ‘

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
^R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. 

j£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

— Sekmadienį per Berlyne 
sieną į vakarus pabėgo du Rytų 
Vokietijos gyventojai. Vienas 
jų, belipdamas per sieną bei 
spygliuotų vielų užtvarą, susi-

VENEZUELOJE Į

tas šiuo metu yra priskaitomas
prie industrinės.zonos miestų, šų' žeidė koją.
stipria pramone ir prekyba; '* į

Kiekviena atskira kalba , kai-*
banti grupė turi įsteigusi savd priežasčių užsidegė Mobil bend- 
j----- rOvės benzino sandėliavimo tan

kai New Yorko valstijos sosti
nėje Albany mieste. Įvyko du 
sprogimai, sužeisti 8 žmonės.

Sekmadienį dėl nežintfmt

» ~ f

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas i

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7*774]

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

♦ NOTARIATAS 9. VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

draugiją su renkamu • pinninin^ 
ku. Draugija ąptamaujh visus 
savo grupės marius gyvenančius’ 
Venezueloje. Yra įsisteigęs Įat-j 
vių moterų komite tas’,f Joins štipį 
riai1 veikia labdarybėsirėikalud-| 
sę. Vieną kjąr^į meįųs įpąsiųn-

— Chicagoje praeitą savait- 
se. FŲieną .kiar^į metįųsįpąsiųn-- galį vagys įsiveržė į Donald 
čia, pinigus^ ir siuntiniu^ ) kitus; Brcce Co. krautuvę ir išsinešė 
pasaulio krasiėsĮ kur yra y^'glnį brangenybių 2 milijdnų dolerių 
gai ’ gyvenaijciu 'latyfU« tautiečių.; sumai. Jie izoliavo visas apsau- 
čia vietpjė ląn^o ir.š^pįą^^enę^; gos priemones.

pasakojįmu, vokįęčių., Įįu- liūs ir vargšus prieglaudose. Latf -------------------
įeronų draugija Venezuėloje jau vių draugij'a'ekbnomiškai yra'‘šti!i -—Pirmadienį iš Cook apskri-

j buvo įsistei‘gušr-prie^;IfPašW- pri. Iš paeių^latvių tarpo <-'tiiį|i| ties kalėjimo autobusu-pabėgo 
— Kazys Karazija; guli Cen- linį karą. Po..paskutituQl^k^fQ, įsteigę statybos. ^ępdra^^^ęH 

tral Community ligoninėje. Pa-' atvažiavus Į Venezuelą ne^pąąai biliaria Riga”, kuri iki šiol yra 
________ __ " į latvių grupei, įsisteigė naujai dt ppastačiusi 4 d^ūgiauksčitis’na-

namai siekią iki ,20. a
kompanijos visa atsakomybė-ir 
kons'trukcrjų priėžiūrffftėrfĖa* tė
vui ir sūnui Inžinieriui A. Vi-,

zueloje. , *.!Ujb6 UivUisjš
Kun. Romans R.^eųį^eldjs yra 

gimęs Latvijoje 1914 in- rugsėjo 
21 d. Mokslą baigė iRygos! iiifi- 
versitete 1940 m.’

Jo f
teronų draugija Venezuėlbjeikės tautietei, užsisakiusiai Nau

jienas 4 mėnesiams, bet pavar
dės prašiusiai neskelbti.

į A. Norgėla, Hot Springs, Į magu sveiksta, 't 
■:Ark., Lietuvių Paštininku S-gosi —

lietuviškai daugumoje, sųęįąrę , ^i- 
| pradeda lietuviu kalbos pamo- atvažiavę į^Venezuęlą
; kas š.m. nigsėjo'13 d. 1 vai. po- \ 4949- ’ tuometinis- fcu^
j piet loję pačioje vietoje. Teirau- j njS'as buvo T. Aviks, vėliau ku- 

---------  ,-.nigas Alfreds Gulbis, kuris jau 
Mok. U Dubauskienė miręs’ dabartiriis kunigas 

•.; Romans R. Reinfelds atvažia- 
D JAV R. LB Cicero Apylin- vęs iš Naujosios Zelandijos.

i kės valdyba š.m. rusėjo mėn, Reformatų yra. tik keletas šei- 
14 d. rengia Tautos šventės mi- mų, kurios priklauso vokiečių 

yits___ lzxl v/nv uuis.uu<uuene; j-L*.ir estų parapijai. Evangelikų eu
ir Petras Juigutavičius - iždo j p’rapyos.5a1?’ >°P«1U grutę Venezueloje sut
globėjais, Linas Jokūbaitis _ ,iX)0 So' 49th.Ct., Cicero E ei- daro: lattoar apie 300, vokiečiai, 
organizatorium, Dr. Danielius' »r8a“auotal į—1 iš skandinavų - Švedai ir nor- 
Deįesys ir Dr. Alfonsas Marius Pa”aMas- Pa PamaW'l S?la"’a, Vegai. Estai, suomiai ir vengrai, 

1 salę, kur įvyks akademinę da- sudaro atskirą grupę.
lis. Organizacijas prašome daly- j grupių susiorganizavusi:

25-tų metų sezoną 3 veiksmų čiami. Pasipuoškite tautiniais nų Pasaulinės Federacijos pini- 
jAmilcare Ponchielli opera “H rūbais. , ; , Valdyba gų, pastatė dvi liuteronų bažny- 
-------------  - " ■ 1 - į čias, internatą ir tris kitus pas

tatus. Šiandieną ši draugija ne
beturi jokių skalų, tik daugelio 
milijonų bažnytinį -turtą. Eyan 
gelikų liuteronų parapija ran
dasi gerame miesto rajone.

Vokiečių grupė turi du kuni
gus ir vieną vikarą, latviai — 
du kunigus ir vargonininkę, 
skandinavai ir visos kitos evan
gelikų grupės turi po vieną‘ku
nigą. Latvių kunigai aptarnau
ja dar dvi didesnes Venezuelos 
latviais apgyventas kolonijas. Va 
lencijos ir Barquisimefo miestuo 
se. Vokiečiai taip pat turi ats- 
kirą kunigą, kuris gyvena-Va- 
lencijos mieste. Valencijos mies

— Cicero Lietuvių kalbos mo- važiavusių' evangelikų parapija,

prenumeratą, parėmė Naujienų . 
įleidimą, atsiųsdamas penkinę,;
jkalendoriui.

• — Juozas Stempužis išrinktas tis telef. 656-6755. 
SLA 14 kuopos Klevelande pir- (Pr.) L______
jmininku, Nora Braziulienė — 
yicepinn., Povilas išukis —fin- 
sekr., Bronius Bernotas — pro-] 
tokolu sekr., Vaclovas Vencio-! ... ,A i- t ± i •’ - -1-vas ižd„ Ono Jokubaitienė !’.vaI' 1'yto. r“^. ir ««l Parapijai- Evangelikų eu

Reformatų yra tik keletas šei

gydytojais kvotėjais.
- Lietuvių Opera atžymės vauti su vėliavomis. Visi kvie- ’ draugija °pasiskolino iš Liutero- 

nų Pasaulinės Federacijos pini-

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., 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.

$8.00

$4.00
$3.00

i

mus iš 184 didėlių' butų.. Nękurie 
os

nuo bruto pajamų ' pelho’^atvių 
bendruomenės išlaikymui.

Prieškonfirmacinį apmokymą 
atlieka kiekvienos ęyangelijcų 
grupės -kunigas. J latvių konfIr
mantų mokinių-skaičių įeina ne 
jaunesni jaunuoliai ir jaunuolės, 
kaip 18 — 19 nietų amžiaus.

Latvių grupė turi savo vai
kams įstengusi mokyklą, kurio
je yra dėstoma šie dalykai: re
ligijos pamokos —- vieną kartą 
savaitėje, tautinės dainos, lat
vių kalba, ist^ija ir geografija. 
Latvių kolonija Venezueloje tu
ri stiprų inteligentų vienetą. Tik 

■ vien Venezuelos universitetuo
se dėsto 21 profesorius.

Latvis topografas Aleksandrs 
Laimis yra išgarsėjęs kaip pir
masis žmogus pasaulyje, pasie- 
kęs žemės keliu aukščiausią “Sal 
to de Angel" vandens krioklį, 
kuris yra Venezuelos Guayano- 
je, neprieinamose džiunglėse ne
toli Brazilijos sienos. Laimis ir 
šiandieną ten gyvena. Salą, ku
rioje jis apsigyveno, pavadino 
“Orchidėjos” vardu. Vieną gi 
upę, kuri nuo Auyentepuy kal
no krenta į apačią, pavadino 
“Ventos” upės vardu, kuri teka 
per Lietuvos ir Latvijos tento -

— Pirmadienį iš Cook apskri-

p0 kalinių, bet netrukus jie,buvo 
sugaudyti. Dingo tiktai šeši.

— Vengrijos 17 metų jaunuo
lis Jozsef Nagy atvyko iš. Veng
rijos su tėvais susipažinti su 
Amerikos gyvenimu. Kai reikė
jo grįžH/jauhuplispadėkojo tė
vams už duotą progą pažinti 
laisvą kraštą- ir. pareiškė‘jiems 
sąvkj nusistatymą ^sąlilętfiOgy- 
venti Amerikoje*\

— Domiiiįnkoū^lRespųĮijlikos 
valdžia tyrinėja,, jkjir dingo 56 
milijonai dolerių^ atsiųstų pa
dėti uragnano. nukentėjusiems 
žmonėnįs. Nėra pagalbas. įyinėra 
pinigų. ;K ’? '

ATSIMINIMŲ
į SKIRSNELIAI . ■

Graži, lengvai skaitoma ir i 
įdomi 250 puslapių knygą, su- i 
krauta autoriaus troboje. į 

Čikagos ir apylinkės lietuviai, | 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu. 1Į

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

Knygos kaina — 5 doleriai

į e Kvailys kelio niekada ne 
:klausia: jis kitiems jį nurodo.

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti •

XX kJ O A w

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

GENERAL OFFICE
■Must have accurate typing and mat? 
skills. Approximately 25 to 35 hours

Call 829-7095 .,»
SYKES WAREHOUSE^

931 W. 19th St.

- INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chįcagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.- 
Tel. 927-3559 ,v

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

Kreiptis:
A LAURAITIS 

4645 So; ASHLAND AVI. 
523-8775 .

kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:
American Travel Service Bureau

9727 S. Western AveChicago, m. 60643
Telef. 312 238-9787 r. •

> Nemokrmu pat&nuTtmag nŽMkant lėktuvų, traukinių, laivų kelk 
alų (crulsei), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
axe kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą Ir kitus k.’aštus 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
nacijas visais kelionių reikalais. / \ .

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiki* rezervuoti vieta* 
i anksto — prieš 45-60 dienu. . į •_ j

MIDLAND TAUPYMO
Į f BĖNDnOVEI
’. reikalinga

TARNAUTOJA-TELLER 
su patyrimu ar be jo.
Skambinti 254-4471

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

REALTY G9OUP
US.AT

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

įuomoti ar apdrausti savo nuo- 
iavybę Chicagoje ar bet kur 
\merikoje, prašome, skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irs 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600 "
Independently owned and Operated

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miešto ribų

1

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant! 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
3each apylinkėje, Juno Beach, j 

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

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL 

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444
-------- . - - - . n* 11 • -

PERSONAL 
Asmeny laiko

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

s FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedxie Avenue '■ 

TeL 776-8505. >

DAŽYMAS IR REMODEL1ĄVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu.
Iš lauko ir vidaus..

Kainos labai prieinamos.,.

Gediminas Baranauskas.
- 4514 So. Talman Avenue t
;. Tel. 523-0383 '

Laikrodžiai Ir brangenybė* 
Pardavimas Ir Taisymas 

_ 2646 West 69th Street 
; TeL REpubllc 7-l»4T

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-59SC

Notary Public ;
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini? 
Iškvietimai, pildomi pilietybė# pro- 

žymei ir kiloki' blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Za polis, Agent 
3208^ W. 95th Si 
Evarg. Park, 111.

State I am fue and Casua'ty Company

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

į SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILDONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

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

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai Į SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
TM. (111) 543-111 •

T-

1 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ i
C MARIJA NOREIKIENt 1

J Z408 W«at 59th St, Chkag*, HL IO«2I e Tek WA MTffl
I Dideli* paalrlnkim** geros rtftea įvairių prakig. i

| MAISTAS Ii EUROPOS SANDtUŲ
■ «| ■ ■ **44 ■ ■ w 4^ ■ ■ I m

t REIKALINGA
* Mokanti siūti vyresnio amžiaus lietu 
?vė moteris. Dalino laiko darbas. A 
kalbu lietuviškai ir išmokysiu siūt 
užuolaidas. Gera transportacija, art 
lietuviškų apylinkių.

Tel. 247-4434
JT

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogų Viatoa

>
Į

Cosmog Parcels Express Corp. \ ■, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICB 

1501 W. IKh St, Chkago, DL 40«29. — TcL WA 1-1737

DĖMESIO
Keliaujant į Floridą ir netu 

rint aiškios apsistojimo vietos 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

TH. (813) 360-1057

Norėčiau susipažinti bernužė
lį, kuris sutiktų būti mand gyve
nimo draugu. Aš esu brunetė, 
lukštą, svoris normalus. Esu 
lirbanti, ne pensininkė, gyvenu 
savarankiškai. Mano darbas —t 
restorane padavėja. Prašau atsi
liepti į mano paieškojimą, lauk
siu malonaus laiškučio.

Laiškus prašau adresuoti: 
Box 244, % Naujienos 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $671.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

,11 \ uud.uU‘5. uuhuo l/a cMic/V a2-Kt/i6faz<'4a/a,iKVLl »avu UzJAUkStilO. KiiiiiUlftL

ADVOKATŲ DRAUGU A 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Tdefonuoti 77S-8000

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandoa: nno 9 vai. 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

%

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

— Naujienos, Chicago, 8, DL Wednesday, September 10,1980

A. A A A A. , >■*/** f 4 v




