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LABAI NEAIŠKUS

< WASHINGTON (AP). — Se
nato ir Atstovų Rūmų užsienio 
santykių komitetai. atmetė pre
zidento Carterio reikalavimą 
parduoti. Indijai 38 tonas ura- 
inunio. Tuo ; reikalas būtų ir 
baigtas, bet tai laikoma žymes
niu Ąižąienio. politikas žingsniu, 
tad pardavimas bus svarstomas 
Senato ir Atstovų’Rūmų posė
džiuose. -

Prieš .'pat-balsavimą . Valsty
bės sekretorius Edmund S. Mus
kie kalbėjosi su Senato Sąnty- 

- ’ ■. . kių -su užsieniu komitefo ’ na-
- riaūy įtaigodamas, kad Jie pa- 

remtų administracijos nuospren
dį tačiau komiteto nariai at-

i <įjnetė pasiūlymą 8:7 balsų dau- 
^gtfina. Dar blogiau įvyko Ątsto- 

.. t i vų Rūmų komitete, ndrs buvo
- x manoma, kad jame -projektas

— lengvai- praeis.- New Y'orko de- 
mokratų atstovui Jonathan B. 
Bingharii pareiškus, kad Indija 
nepalaiko Amerikos atominės 
politikos,- užteko garsesnio bal- 
so“balsavimo.

Valstybės sekretorius E. S. 
Muskie sakė komiteto nariams, 
kad uždraudimas parduoti ura- 
njūmą labai pakenks JAV ir In- 
dijds santykiams. Ji gaus ato
minį kurą iš Sovietų Sąjungos 
ir tuo žymiai suartės su ja. Ta
čiauIndijos nepasirašyrhas ato
minio'sklidimo sutarties ir 1974 
metų,- išsprogdinimas atominio 
ginklo nulėmė-uždraudimą vyk
dyti. Jau - pasirašytą kontraktą. 
Senatorius John Glenn (D., Q.), 
rezoliucijos prieš pardavimą au
torius“ pavadino Indiją pirmąja 
ir neatsakinga atominių ’ ginklų 
sutarties;laužyto  ja. j

VS ' -.-Lil. —-■—lį----
IŠKILO MAŽAI ŽINOMAS

* ŽAO ZIJANG

PEKINAS, Kinija. — Kinijoj 
šiandien yra tūkstantis milijo- 

- ' nų gyventojų, bet labai mažai 
žmonių skaičius žino, kaip tas 
nepažįstamas jaunas žmogus iš- 
kilo pačion. aukščiausion Kinijos 
valdžios viršūnėm - •

61 metų premjeras gimė da
bartinėje Mandžiūrijoje, o 1932 
hjetais jis įstojo į komunistinio 
jaunimo eiles. Tuo metu komū- 
nistų judėjimas buvo draudžia
mas ir jaunam Žao Zijangui te
ko mokytis iš • vyresniųjų kaip 
veikti pusiau slaptai.

Pradėjus japonams veržtis į 
Kiniją, žao Zijang pateko į ka
rių eiles. Ten įsitraukė į komu
nistų karių grupes ir vedė kovą 
prieš- nacionalistą Čiang Kai- 
šeką. I

Mao Cetungui laimėjus, rei-

KARO REIKMENŲ PRE
KYBA SU KINIJA

PEKINAS. — Gynybos sekre
toriaus padėjėjas William J. 
Perry lankosi Kinijoje. Jo’ ke
lionės svarbiausias tikslas — 
ištirti amerikiečių technologijos 
sudėtingų gaminių pritaikymą 
Kinijai. Jis pareiškė, kad virš 
400 Amerikos bendrovių gavo 
leidimus eksportuoti į Kiniją la
bai sudėtingus gaminius, ku
riuos galima pritaikyti bei pa-, 
naudoti karo,’'reikalams, šiose 
transakcijose Amerikos admi
nistracija tiesiogiai nedalyvauja.

r - -

Numatyta, kad Kinija atsily
gins eksportuodama Amerikon 
dideliais kiekiais sunkiai gau
namus metalus bei mineralus, 
ypač titaniju, yanadij u ir tanta- 
lijų, nąudcįjamus aviacijos pra
monėje. ■ ' ---<

Kinija yra pasiryžusi suartėti 
su JAV Gynybos departamentu 
bei kariuomene ir ateityje tikisi 
gauti gynybos ginklų, kurie da
bar uždrausti parduoti.

Z ' ?------------ :--- k- .
UŽ ELEKTRONIKĄ KINIJĄ

; duos Metalo;
PEKINAS, KinijS^ -- JAV 

krašto apsaugos pareigūnai, su
tiko duoti Kinijai modernų kom
piuterį, kuris gali, padėti kinie
čiams dalyti reikalingus ir grei
tus apskaičiavimus. Sovietu val
džia yra irgi užsakiusi kelias 
skaičiavimo mašinas, bet jos 
nebuvo tokios sudėtingos, kokia 
yra Kinijai ruošiamo ji..

Kinijos vyriausybe: yra pasi
ruošusi mokėti amerikiečiams 
už naujas skaičiavimo mašinas, 
bet, vietoj pinigų, kiniečiai 
duos JAV-ėms metalo, kuris 
būtinai Amerikai reikalingas 
karo pramonei:

Amerikiečiai pardavė Kinijai 
įvairios karo medžiagos, bet iki 
šio meto nepardavė jokio šau
namo ginklo. Netolimoje atei
tyje į Kiniją išvažiuoja 22 žmo
nių ko’misija, kuri nustatys, ko
kius modernius ginklus būtų 
galima Kinijai parduoti, prisi
laikant dabartinių susitarimų ir 
nuostatų.

Pirmąją sutartį su amerikie
čiais pasirašė Tengas Hsiaopin- 
gas, o kitas pasirašė vėliau at
važiavusieji kariai.

so

Senatorius John Glenn pasisakė, prieš atominio kuro pardavimą Indijai, 
nes ji perka sovietinius ginklus.

LIBIJOS IR SIRIJOS VADAI NUTARĖ 
SUJUNGTI ABI VALSTYBES

M. CHADAFI IR H. ASSAD NUTARĖ ATSTATYTI 
PALESTINĄ IR VISIŠKAI IŠGRIAUTI IZRAELĮ

TRIPOLI, Libija. — Tripolio 
ir Damasko radijo stotys tre

čiadienį paskelbė, kad Libija ir 
/Sirija yra sujungtos į vieną vals
tybę, nors jas skiria 700 mylių 
tarpas^yandens ir žemės.

prijos prezidentas Hafez As- 
sadas dvi dienas Tripoyje pra- 

Teido su Libijos prezidentu Mo
ammar Chadafi, aptarė abiejų 
valstybių reikalus ir nutarė su
jungti abi arabų valstybes į vie
ną, kad jų gyventojai galėtų su
jungti savo energijas, ginkluo
tąsias jėgas ir bendrai viską 
kovai už Palestinos atstatymą. 

’Abi sujungtos valstybės yra 
priešingos Amerikos taikos pla
nams Artimuose Rytuose. Abi 
sujungtos valstybės gaus visą 
reikalingą paramą i“ 
Sąjungos. Assad ir Chadafi yra I 
pasiryžę atstatyti Palestiną.

Damasko ir Tripolio radijos 
nuolat kartoja pranešimus apie 
viltis atstatvti Palestina ir tai
ką Artimuose Rytuose.

JORDANIJA NORI RUSŲ 
GARANTIJOS

REAGAN
300

KALENDORĖLIS

' Rugsėjo 12: Ensvida, Valeri
jonas, Raidė, Maga, Dievmedis, 
Demikis.

« Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:05.

Oras saulėtas, vakare lis.

— Prezidentas Carteris pa
siuntė Brežnevui dar vieną įspė
jimą, kad leistų patiems len
kams spręsti savo ūkio reikalus. 
Brežnevas susirūpinęs tebesitę
siančiais Lenkijoje streikais.

kėjo imtis ūkio pertvarkymo. 
Žao buvo priešingas kai kuriems 
Mao planams. Jis buvo’ išmes
tas iŠ vadovybės ir iš atsakingų 
organų. Jį susirado Tengas 
Hsiaopingas, kuris už tas pa
čias idėjas buvo izoliuotas. Da
bar, kai iškilo Tengas, jis pa
kvietė ir žao Zijangą prie atsa
kingų pareigų. Dabar jis tapo 
išrinktas krašto premjeru.

JAV ATSTOVAI PASIRUOŠĘ TARTIS VISAIS KLAU
SIMAIS, BET NESIRENGIA ATSIPRAŠINĖTI

WASHINGTON, D.C. — JAV —-____ - ___ =
yra pasiruošusios tartis su Irano 
valstybės atstovais visais 52 
amerikiečių reikalais, pareiškė ■ 
Valstybės departamentas. Sek
retorius Edmund Muskie labai 
atidžiai paskaitė naujo Irano 
premjero laišką, bet iki šio me
to dar nepajėgė tikslai suprasti 
laiško turinio.

ATOMINĖ APSAUGA 
TIK BIUROKRATAMS

WASHINGTON (AP).— Pre-' 
zidentinėje direktyvoje nr. 58 
nurodoma, kaip išlikti demokra
tinės valdžios svarbiems parei
gūnams Sovietų Sąjungos ato
minės atakos metu. Direktyvoje 
rašoma, kad Sovietams puolant

Irano Washingtona atominiais gink- 
premjeras, niekad jokių valsty- lais iš šiaurės Atlante esančių 

povandeninių laivų, reikėtų pa
siekti slėptuves per 12 minučių.

Yra įsteigta federalinė Emer
gency Management agentūra, 
kurios pro’gramos per metus sie
kia šimtą milijonų dolerių. Jos 
direktorius John W. Macy Jr. 
pareiškė, kad valdžia dabar ski
ria civilinio apsigynimo reika-

Mula Rajai, naujas

bės administracijos pareigų' 
valstybėje nėra turėjęs. Jis visą 
laiką studijavo Koraną ir visus 
Mahometo aptartus papročius, 
bet jis neturi reikalingos nuovo
kos valstybės reikalams tvar
kyti. Jam nėra žinomi tarptau
tiniai teisiniai papročiai bei ter
minai.
_:..T^°Jf?ZU?iLneŽiia’f J’ Ibiams tik 50 centų kiekvienam 

piliečiui, tuo tarpu Sovietai tam 
reikalui skiriar$8. Visu JAV pi- 

partamento atstovas John Trati-įliečių apsauga kainuotų apis

siųstas raštas kalba apie tą,’ko 
amerikiečiai noru. Valstybės de-

nėr pareiškė, kad po dviejų dar
bo dienų, iki šio meto niekas 
dar nėra tikras, ar premjero’ A. 
Rajai laiškas yra tiksliai su
prastas. Sekretorius negali atsa
kyti į lajšką, kurio tekstas jam 
nepilnaięžinomas.

Premjeras Rajai, praėjus po
rai dienų po sekretoriaus Mus
kie pasiųsto labai taikaus tono 
laiško,, per Teherano radiją pa
sakė labai neaiškią kalbą. Jis 
reiškė nepasitenkinimą Ameri
ka, tarytum JAV būtų didžiau
sias Irano priešas. Premjero kal
bos tonas beveik niekuo nesi
skyrė nuo mulos Chomeini daž
nai daromų pareiškimų.

Valstybės departamento atsto
vas Trattner pridėjo, kad JAV 
yra pasiruošusos kalbėtis ir apie 
premjero Rajai minimą “apgai
lestavimą”, bet JAV nėra pasi
ruošusios skelbti viešos atgailos 
už Amerikos santykius šu Irano 
šachu. Anksčiau buvusios Irano 
vyriausybės užsakydavo tokių 
prekių, kokių jos norėdavo. Už 
parduodamas prekes Iranas pri-

870 bilijonų, ir neatrodo, kad 
administracija ar Kongresas to
kią sumą galėtų skirti.

pildė, Iranas neprotestavo, todėl 
dabar negali iš Amerikos reika
lauti kokių atsiprašinėjimų ir 
JAV nesirengia dabartinės Ira
no valdžios atsiprašyti, nes ne
sijaučia, ką blogo padariusi ira
niečiams. JAV vyriausybė turė
tų daug kuo pasiskųsti.

Ne tik iš premjero Rajai laiš
ko, bet ir iš jo pasakytos ir 
Amerikoj užregistruotos kalbos 
nematyti naujos Irano intenci
jos 52 amerikiečių atžvilgiu.

Sekretorius Muskie ras būdus 
pranešti dabartiniam Irano 
pemjerui, kad JAV atstovai pa
siruošę tartis visais suimtų 
amerikiečių paleidimo klausi
mais. Jeigu dabartinė vyriausy
bė norės kelti ir kitus abiejų 
valstvbiu klausimus, tai išleidus 
amerikiečius galės rasti būdų 
tartis ir kitais klausimais.

Premjerą Rajai parlamentas

IZRAELIS SUSIRŪPINĘS 
BEGINO POLITIKA

-i KAIRAS^. Egiptas. — Tripolio 
i ir Damasko radijo stočių nuo- 
[lat kartojami pranešimai sukėlė 
didelio susirūpinimo ne tik iz- 

_ raelitų, bet ir egiptiečių tarpe. 
~ Į Jeigu Sirija ir Libija tikrai susi- 

j jungė, tai jos tai padarė tiktai 
■ karo sumetimais, komentuoja

JERUZALĖ, Izraelis. — Atei- gyventojai. Jeigu jos padės pa- 
nančią savaitę Jordanijos kąra- lestiniečiams atgauti prarastas 
liūs skrenda į Maskvą. Atrodo, teritorijas, tai izraelitai turės 
kad jis sieks Sovietų Sąjungos prarasti savo žemes.
garantijos savo planams deši-Į _ ,. ,..,4, . , . Galimas daiktas, kad karasmojo Jordano upes kranto ze-1 ’ .
miu saugumui užtikrinti. !«al‘ gelbėti stų dvieju valsty- 

Waahingtonas siūlė duoti. M ^nausybes. Vtsi žino, kad 
. vi . .. T įAssadas nepajėgia suvaldyti būtoms zemems autonomija Izrae- . . . , . . , .v . t) i vusiu kareiviu, kurie privalėjoho ir Palestinos priežiūroje. Tuo ./ , . .v M _ J
, t j • -1-10 ‘pasitraukti is Libano. Visi zmo,tarpu Jordanija nori, kad So- . 1 _ .... . e . T v kad ir Libijos kareiviai nepa-vietu Sąjungą paspaustu Izraelį A tI... .... /.v r j •• ‘tenkinti Libijos ditkatonausatiduoti is Jordanijos pagrobta .. ... ".savavaliavimu,teritoriją. i

Kad dviejų valstybių sąjunga 
Jordanijos karalius-būtų su-, būtų stipri, tai gyventojai pri

tikęs derėtis su, Izraeliu, jeigu valo tos sąjungos karštai norėti, 
jcf premjeras Menachem Begin tuo- tarpu jokio atsiklausimo 

w i ar Libijoje, 
j Beginąs norėjo būtinai pasilikti Sirija neturi ginkluotųjų pajė- 
jordanų žemėje. Jordanijos ka-’gų, kurios galėtų pasipriešinti 
ralius tokios taikos nenorėjo. ‘ Izraeli0 aviacijai ar tankams. 
Izraelis buvo prižadėjęs trauktis 
iš užimtų žemės sričių, bet da- 
gar apie savo pažadus jis ir 
klausyti nenori. Naujo karo ga-1 
limybės gali priversti Izraelį j 
pakeisti savo nuomonę.

iš Sovietu J h—j— —«— 1UO idipu jum

. , f- vra būtų buvęs sukalbamesnis. Bet nebuvo Sirijoje

DABAR LAIMĖTŲ 
ELEKTORIŲ

rinkimų kampanijosReagano
štabo narys Richard Wirthlin 
tyrinėjo įvairius rinkikų sluoks
nius visoje Amerikoje ir rado, 
kad Reaganas laimėtų apie 50% 
visų balsų, jei dabar būtų rin
kimai. Tačiau sekant nuotaikas 
įvairiose valstijose ir skaičiuo
jant elektorius, jis jų? gautų 
apie 300.

Rezidentui išrinkti yra rei
kalinga 270 elektorių. Kiek John 
B. Andersonas gautų elektorių, 
statistikoje bei apklausinėjimo 
duomenyse nesakoma.

BOLIVIJA NAUDOJA 
NARKOTIKŲ PINIGUS

LA PAZ, Bolivija. — Bolivi
jos vyriausybė yra pirmoji, kuri 
verčiasi iš narkotikų gaunamais 
pinigais,-—tvirtina diplomatas, 
kuris turėjo progos patirti iš

PREZIDENTĄ KALTINA 
KARIŠKŲ PASLAPČIŲ 

IŠDAVIMU

WASHINGTON, D.C.— Sena- 
’ torius Richard G. Lugar (R., 
j Ind.) paskelbė buvusio laivyno 
operacijų štabo viršininko ad
mirolo Elmo Zumwalt rašytą 

i laiška atsargos admirolui Wil- 
rikos valstybių diplomatai, ilges-1 
nį laiką buvę Bolivijoje ir turė
ję progos patirti Bolivijos eko
nominius reikalus.

Net Bolivijos policija nepa
tenkinta generolu Luis Garcia 
Meza, kurio vyriausybė verčiasi 
narkotikų pinigais. Didžiausias 
pajamas atneša kokainas. Dip-i 
lomatai tvirtina, kad net du 
Bolivijos valdžios ministerial 
yra įvelti į narkotikų prekybą, i 

Visa eilė laikraštininkų žino, j

pačių aukščiausių valdžios šal
tinių.

Tai tvirtina kitų Pietų Ame-

i va Įėjo mokėti. Visos parduoda- užklausė, kada bus svarstomas 
mos prekės būdavo aptartos su-1 amerikiečių klausimas, tai Rajai 
tartyse ir JAV tų susitarimų atsakęs, kad jis pirma turįs 

Sutartys būdavo apta- rasti būdą susitarti su prezilaikėsi.
riamos ir laisva valia pasirašo
mos. JAV vyriausybė sutartis

} liam Thompsonui. Laiške kalti- 
' namas prez. Carteris, asmeniš- 
i kai leidęs paskelbti slaptas ži- 
! nias bei duomenis apie karo 
aviacijos Stealth programą, 

*' vykdomą vietoje B-l bombone- 
’ > šių. Senatorius Lugar siūlo Se- 

I nato žinių rinkimo komitetui, 
vadovaujamam senatoriaus B. 
Bayh (D., Ind.), tuojau pradėti 
slaptą tyrinėjimą.

Stealth programon įeina nau- 
kad valdžios pareigūnai verčia-i jas lėktuvas, kurį negalėtų su
si narkotikais. Jie raštu įteikė ' sekti Sovietų radaras. Admirolas 
generolui Garcia Meza klausi- Zumwalt paskelbimą laiko ne- 
mą, kad paaiškintų, kodėl taip paprastai žalingu Amerikai ir 
atsitiko. Generolas Meza atsisa- priartina Sovietų Sąjunga bent 
kė - duoti bet kokį atsakymą penkeriais metais prie moder- 
laikraštininkams. nios techndlcgijos.

Sekretorius Muskie pilnai 
nesupranta, ką naujas Irano 
premjeras Kajai rašo ir ką 

jis kalba krašto’ gyven
tojams.

dentu Bani-Sadr apie kabineto 
narių patvirtinimą. Atrodo, kad. 

j premjeras Rajai labai nepaten
kintas prezidento Bani-Sadr kal
ba per radiją ir televiziją, ku
ria jis patarė iraniečiams ne
skriausti mažumų.

Prezidento Bani-Sadr kalba 
padrrė įtakos į visą islamišką 
parlamentą ir krašto gyvento
jus. Vien tik Teherane prezi
dento kalbos klausėsi apie 
lūkst. žmonių. Visi žino, 
prezidentas yra kovotojas 
pagrindines žmogaus teises, 
rias jis remia mulos Chomeini 
pasitikėjimu ir Korano citato
mis. Buvo pasklidęs gandas, 
kad prezidentas, kelis metus 
gyvenęs Paryžiuje, bus pametęs 
musulmonų tikėjimą, bet paaiš
kėjo, kad taip nėra. Jis studijuo
ja Koraną ir savo kalbose pri
mena muloms jų pačių užmirš
tus pamokymus.

100 
kad 

už 
ku-
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Mėsa be mėsos

ENERGY
WISE .

Organize car pool* ta 
save gasoline.
Doni be a Bom Looed
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American 
Dream 

Machine.

TAIP. OKUR 
LIETUVIAI?

have been helping to make 
Mppy dream* oom* true for year*. 

Now, Bonds mature In letia than 
«ix year*. That means your dreams 
an mene true faster than ever before. 
• You on buy share* in your parti- 
-uiar (intern by joining the Payroll 
^*nag* Plan wh**re.y*Mi work, or the 
?cna-a-.Ma»^h plan where you tank.

’rT'vr* ynu kn-*w jt(yoju. Vmencca 
• Hl he > reality.

Istorinę indėnų praeitį drama
tiškuose.; momentuose klasikiniai 
vaizduoja Shannon Stimweis 
rudų spalvų kūriniuose “Galu-

Moderniško jaunuolio likimas

Viską griovė ir tepliojo, • 
Kas sukurtą, kas gražu. Į 
Išsižergęs skerėtliojo . < 
Lig padangių miražu.

Iš garbingos turtų skrynios
Nusigrūdo lig patlovįo, '

■ ; ' J ■ J

Vis ieškojo smegenų..
Dūko, gėrė, kvailavojo, 
Kol neteko kepenų. — ■

P. Akiratis

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALM AI
' LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. J RISTA S 

KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

■ KAINA $3. , 4 V

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321 
Oak Lawn, III. 60454

nio ir iš bakterijų įį bet kojkito, 
kaip tai iš naftos rafinerijų^riuo- 
sėdų ir alkoholio arba metano 
mišinio. Net medžių IjąpaijSku- 
kurūzų stimburiai gallx h^. su
malami ir sukoncentruotu.^pro
teinų medžiagą,-. -'•’J^Brj'

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiat

mėdamas, kad jis daugiausia 
dirbo terra cotta, bronza ir 
medžių.

Dailininkas Gustavo Novoa 
gimė 1941 m. kovo 1 d. Santia
go mieste, Čilėje. Jo natūralisti
niai, paįvairinti saldžiu naivu
mu, vaizduojantieji atogražinius 
gyvūnus kūriniai godžiai per
kami. . ,

; Menas, vaizduojantis indėnus, 
vadinamą vakariečių gyvenimą 
gamtoje — ryškiai atstovautas 
National Print Galerijos iš 
Phoenix, Arizonos. Jie dalino 
puikiai atmuštus spalvotų pa
veikslų vaizdus dalininkų Dųane 
Bryers, Noel Daggett, Joan Mel
nick, urugvajiečio Jorge Andres 
Tarallo ir kt. Išskirtinas Duane 
Bryers, stiprus natūralistas.

Parodoje buvo daug kitų dai- 
ininkų. Gausu plakatų, didelių 

plakatų rinkiniai ne tik spaus- 
luvinėse kopijose, bet kaip ori
ginalai. Kopijų yra didelių, ma
gesnio namo sieną uždengtum 
Dabar Amerikoje atsiranda vis 
daugiau renkančių plakatus. Ii 
jais ne tik garažus numargina.

They call it 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call "The Overnight Wonder? Ju»t 
one pill at bedtfrae safely^surely stimulates,your system's 
own1 Natural ihythm. f^^emight. So io the morning, you're

*

Ištisa nuotraukų studija fil
mų žvaigždei Marilyn Monroe 
prisiminti, pagerbti. Yra ir kitų 
filmų artistų, artisčių rinktinė
se nuotraukose, plakatuose, pa
veiksluose. Garsas nemiršta su 
gyvybės siūlu.

Bendras tos didžiulės parodos 
vaizdas: labai daug paveikslų, 
kūrinių, žiūrovų. Daug puikių, 
net geresnių už muziejuose lai
komus. Daugumoje grįžtama į 
paprastesnį, normalų paišymo 
stilių, atsisakoma pasimetėliš- 
kai nukratytų plėnių. Tik iš Pa
ryžiaus atvežtuose (ir dar vieno 
kito) buvo matyti keistai nu
spalvintų, be temos, be minties, 
be kompozicijos, be nusistaty
mo kas paišyti. Pabandė, štai, ir 
matote kas išėjo.

“Art Expo West” atstovavo 
daugybę meno galerijų. Gaila, 
nebuvo nei vieno lietuvio daili
ninko. Vien savo parapijos ar 
savo visuomenės salėse sėdin
tieji lietuviai dailininkai neišeis 
į platų pasaulį. Jiems reikia iš
judėti plačiau, įeiti į svetimųjų 
išlaikomas meno galerijas, iki 
lietuviai neturi savo meno gale
riją. galinčių prabilti plačio
sioms svetimųjų masėms ir ki
taip kalbančiam meno pasauliui.

(Pabaiga)

back on the bright tide. Comfortably' It's 
a good lading.

What is “The Overnight Wonder ? 
Ex-Lax* Pills. That's right —pi//> from 
Ex4ax. Look lor the white box.

Uv only 4*^ directed.
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Naftą gaminančios bendrovės 
šįmet yra žymiai suaktyvinusios 
naujų naftos resursų ieškojimą 
giliai žemėse ir vandenynuose. 
Energijos trūkumas jas skati- 

, na tai daryti. Iš kitos pusės, 
į bendrovės labai nusiskundžia 
’dažnomis “vagystėmis” įvairių 
dalių ir įrengimų, kurie naudo
jami žemės alyvos (naftos) grę
žimo darbuose.

Šįmet buvę tokių įrengimų 
1 dalių “išvogta” už šimtą milijo

nų dolerių. Hughes Tool bend
rovė paskyrė $10,000 premiją 
tam, kas nurodys tų brangių 
įrengimų dalių “vagilius”. Ta- 

: čiau, iš kitos pusės imant, būna 
• ir taip, kad daiktas dar nepasie- 
I kęs savo vietos, jau dokumen- 
; tuose būna “pavogtas”. Kitu at- 
Įveju, tas pats daiktas būna vie
nu, du ar tris kartus “pavagia
mas” ir vėl bendrovei parduo
damas. Gudrūs žmonės suranda 
būdus kaip lengvai pasidaryti 
gerus pinigus ir vėliau juos nu
rašyti į “vagysčių” nuostolius.

• Sintetinė guma, didžiąja 
jos dalimi, yra gaminama iš že-

Į mės alyvos. Vienas ’ Michigan 
| valstijos gyventojas atrado bū- 
jdą, kaip iš sudėvėtų automobi

lių padangų, konvejerių diržų ir 
kitų tos gumos produktų gamin
ti mašinoms gazoliną. Surastą 
jo metodą naudojant, gazolino 
vieno galono pagaminimas atsi
eitų tik 20 centų. Amerikoje to
kių susidėvėjusių padangų ir ki
tų sintetinės gumos produktų 
metuose susidaro šimtai tūkstan- 

i čių tonų ir iš jų būtų galima pa
gaminti milijonus galonų gazo
lino. Tačiau laikraščio The 
Spotlight žodžiais tariant, mū
siškiai s “Pįl Mogtilš”” visokiais 
būdais trukdo ir blokuoja sinte
tinio kuro gamybą.

• Federalinė valdžia Pitts
burgh, Pa., išleidžia $200,000 pa-

j ruošimui fiziniai moterų, kad 
į jos galėtų dirbti plieno pramo- 
j nėję.
Į • Darbo departamentas pa

tirtis bandymas”, “Ne užkandis”, 
“Įtariantis bulius” ir kt.

Bežiūrint tokius paveikslus, 
kuriais amerikiečiai dailininkai 
stengiasi pavaizduoti tos žęmęs 
praeitį (tada amerikiečių nebu
vo), galvoj asi: kodėl lietuviai 
dailininkai nevaizduoją senosios 
lietuvių tautos praeities? Arba 
kodėl tiek nedaug jų tevaizduo- 
ja? Kiti graifastpsi svetimųjų 
miglose, tarsi menas neturėtų 
tautimų ribų. Kas liktų iš ma-i 
žesnių tautų, jei jos neturėtų 
savo meno? Juk savo religiją 
jau prarado. Kas liko?

Ryškius, spalvingus, nuosta- » 
biai detališkai, smulkmeniškai! 

I sukuria : akis nęatleidžiančius j 
paveikslus Eyvind Earle, gyve
nantis New Yorke. “Bundantis 
rytas” parodo tarsi Grand Can
yon olas, medžio šaką tokioje 
didybėje, kad neaprašysi, kaip ir 
tikros tos gamtinės nuostabos 
neįmanoma nusakyti. “Ruduo”; 
“Mėlynoji pušis”, “Žiemos ra

mybė”, “Švento Igno slėnis” — 
' nauji žodžiai meno salėje.
j Tie ir daugybė kitų paveiks- 
I lų teigia: amerikiečiai nemiega, 
ieško naujų meno išraiškos bū
du, atradę nesibijo drąsiai paro
dyti. Kaip gi -— jie gerai nu- 

i mano: gali būti suniekinti, ap- 
! šmeižti spaudoje, ypač įsisenė- 
j jusiu meno žmonių. Tokie pa- 
I naikina kūtvėlų, pasimetėlių 
1 drėbinius, dar tebematomus net 

parodose.
Naujumai pasakose, lem

poms gauburuose

Kalifornietis Mitch Margo, 
| jaunas vaikinas, kabina šposais 
; nupintus, pasakomis nusaigsty- 
tus bei filminių kartūnų linijos 
darbus. Daug širdies, gyvos nuo
taikos, persiėniimo vaizdu, su 

j nieku nesiskaitymo. Jis paišė 
tenai, belaukdamas pirkėjų.

Japc‘nas,_ meno profesorius 
Atsushi Ueniura iš Kyoto uni
versiteto Japonijoje išstatė leng- 

; vai. švelnučiai gyvų, natūralių 
[paveiksiu atspaudų. Nedidoki, 
j kiekvienas po 900 dolerių, 
j Paukščiai, gyvulėliai, gėlės. Sti- 
jlius — japoniškas.

Mirzelle Meno Galerija iš Ka
lifornijos atstovauja apie 30 dai- • 

:liniukų: tapyba, grafika, atspau- 
I dai, gobelenai.
■ David Alfaro Siqueiros, Diego 
Rivera ir kt. įspūdingai vaizduo

ja meksikiečių meną. Pagal jų 
įir kitų tuntus pagamintas fil- 
I mas “Waijs of Fine” laimėje 
j Golden Gldbe Award, suteiktą 
Hollywood Foreign Press Asso
ciation 
la jų spalvotuose reprodukcijų

Richąrd Thomson Galerija iš 
San Francisco puošiasi Rod Goe
bel darbais, žiūrovą patraukliai 
stabdančiais gamtos, gėlių savita 
išraiška. “Saulėleidis dykumos 
skardžiuose”, iš Trailside Gale 
r.jos, Scottsdale, Arizona, yra 
vienas būdingesnių.

Visiškai nauja meno rūšis: va
ryje išieškotos spalvos, linijos 
besikeičiančios, tarsi tave lydin
čios beeinant

Vengrijoje gimusi Claire Ru
by, dabar gyvenanti JAV-se. 
aiški impresioniste. Jos “Petuni- 
jos”, “Rytas lange”, “Sniegas ba
landyje” aliejiniai, didoki pa
veikslai. ...

Arras galerija iš Glendale, 
Kalifornijos, išstačiusi dviejų, 
trijų ir keturių “aukštų” kilimus, 
gobelenus. Vyrauja rudos spal
vos. Tebeieško tvirtesnės atra
mos.

Joan Miro spalvoti atspaudai 
dalinami nemokamai. Gausu 
Picasso, Dali ir kitų žymiųjų 
paveikslų, originalių ir spaus
dintų.

Meksikiečių dailininkas Ta
mayo davė savotiškų grafikos 
spalvotų atspaudų.

Vienas amerikiečių dailinin
kas nupaišė visą abėcėlę raidė
mis. Kiekviena raidė — A, B, C 
ir t.t. — vis kitokiose, išraiškose 
moterys, du asmenys. Maždaug 
nuogi. Serija šešiolika, tūkstan
čių dolerių.

Anglijos Pigeonhole Galerija 
iš London išstatė, garsių jų gėlių 
dailininkų George Dionysius 
Ehret (1708-1770) ir Pierre'Jo
seph Redoute (1759-1840) pa
veikslų; Rinkinys iš 26 gėlių kai
nuoja 1,200 dolerių. Aiškų, vis
kas fėra",spalvoti atspaudai.
- Italo- Marino Marini darbai- 
Jis mirė 1980 m.' rugpiųčio 6 d. 
Viafeggfb,' Italijoje. ' Sekančią 

išbaigtus, dieną ‘.‘The New. York Times” 
paskelbė gražų nekrologą, pazy-

garsinimuose. Paveikslai verčia 
susimąstyti, pagalvoti.

Žydai šaukia

Didžiausiu tautiniu sav 
tos šaukliu pasirodė žydas Mi
chael Schwartz, garsinamas iš 
Izraelio ir iš New York. Kiek
viename jo paveiksle yra žydiš
ki ženklai, žydiškos raidės, žy
diški raizginiai, žydiški šūkiai 
ar tai kylantieji ugnies pavida
lu iš Jeruzalės, ar tarp besimel
džiančių rankų, ar meilės išraiš
kose, ar žmonių portretuose. 
Visur, viskas žydiška, žydiška.

Paukščiai, skulptūros, 
gauburai

Ann T. Cooper duoda malo
niai spalvotų kūrinių atspaudus, 
atmuštus ‘šimtais. Vis paukš
čiai', paukšteliai, gėlės, gėlytės. 
Šilti, smagūs.

Gausu skulptūrų. Yra itin 
stiprių. Daugumoje — natūra
listiniai.

Lempoms apgaubimai — gau
burai gaminami Buffalo Metai 
Works- iš Pasadenos, Kaliforni
joje. Jų spalvoto stiklo lempoms 
gauburų kiekvienas gabalėlis 
atskirai įliedintas į varį. Tai at
likti nėra lengva. Gražus lempai 
apdengimas — gauburas apie 
12,000 dolerių. Turėjo ir mažes
nių. Daugelį vietoje nupirko.

Sheron Loper duoda gyvulių, 
paukščių skulptūras, visus tarsi 
besijuokiančius, natūralistiškai 
tikrus.

Nemokamai duodama puikiai 
atmuštų paveikslų katalogų, 
įvairių dailininkų.

Amerikiečių impresionistas 
Richard Thompson, jei nebūtų 
prancūzų Monet, spindėte spin
dėtų. Meno žanras nebūtinai 
atima dailininkui savitumą — 
individuališkumą ir Thompson 
tokiu išlieka, sugebąs pavartoti 
gyvesnes, natūra listiškesnes 
spalvas ir taip veste veda greta 
savo paveikslų, net į juos. “De 
aesų žaidimas”, “Gervių na 
.nai”, “Bebrų buveinė” yrj 
meistriški kūriniai.

Buvusį indėnų gyvenimą vaiz 
luoja Phil Benson iš Great Sal. 
Lake, Utah. Jis bando sugaut 
tai, kas anais laikais indėnam- 
lebuvo" pavykę.

Kas išlieka?

f TAVO ŽODIS YRA TIESA
Ę Jono 17:17 •- '
| IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS " 
= Jono 8:32 - * • •

Pirmojoje globalinėje: konfe
rencijoje ateičiai aptarti, įvyku
sioje Toronte, mokslininkas 
Martin Satin iš/Labatts labora
torijų pareiškė, kad dar po ■ po
ros dešimtmečių žmonės, galės 
kepti “steikus” iš aliejaus: nuo
sėdomis ’ įkaitintų bakterijų- . “Ir 
jus tą sintetinį produktą mielai 
pirksite, kadangi paštuos; daįig 
pigiau”, tvirtino Siatin. -J.

, MoksLhih^I' šfentetimus^'prb-

skyrė $750 milijonų, kad apmo
kėjus minimaliniuB atlygimpius 
jaunuoliams, kurie eina mokyk
loj ir mokosi “afrikoniškus šo
kius” ar ką nors panašaus.

> Apmok vii.suaugusius kaip 
reikia kalbėti telefonu šiai “stu
dijai” išleista $12,000. Tačiau 
ar kas nors telefonu besinaudo
jančią apie šią “studiją” gilė
jo, manau, kad beveik niekasl

• Federalinė valdžia išle do 
pusę milijono dolerių sūri sti 
kas turėtų apsaugoti jūros vėž
lius (turtles). Tačiau tie pinigai 
niekam nėra išleisti vėžlių ap
saugai. Jie iko kišenėse, tų, kurie 
tą programą sugalvojo.

• Kodėl motinos nenori- pro- 
sinti vaikų rūbelius? Autonus 
sako, kad jo žmona j tai galėjo 
atsakyti prieš 25 nįėtųš. Tačiau 
nežiūrint į tai, šiai ‘^studijai” iš
leista $113,000 mokesčių,mokė
tojų pinigų.

Mes dejuojame, kad vis aukš
tesni mokesčiai mus spaudžia, 
bet valdžios biurokratahnekrei- 
pia dėmesio ir jais beatodairiaj 
švaistosL ... :: į. T'

Parinko j.-J-tis

Kurion pusėn krypsta pasaulio menas?
Įvairiarūšė meno paroda Los Angelėje

Bugpiūčio mėnesio 4-& dieno
mis, 1980 metais, Los Angeles, 
Calif,, Cnhvęnlion Center rū-

• •. 3? jvy’m didžiulė, įvairiopa, 
rives' abi :i skirtinga, kaip nie-, 
kad iki Icl skaitlinga, meno pa
roda. Išstatyta daugybė paveiks
lų, skulptūrų ir kt., parūpintų 
įvairių menu gakrijų iš kelių 
kontinentų. Tokios plačios, da
lykiškai, temiškri, stiliškai, me
niškai skirtingos parodos dar ne- 
buvo tekę matyti.

Keksai bendras įspūdis? Ku
rion pusėn krypsta naujasis 
amerikiečių ir kitų tautų me
nas? Kur tebestovi pasimetėliš- 
kai nesuvestas tepliojimas,. ku
riuos atstcVavę rėksniai kišo ta
riamai “modernų maną”. Kur 
yra ar km- liko tas jų “menas”?

Dirstelkime;
Ispanija išdėsčiusi kelias de

šimtis skirtingų meno knygų, 
puikiai atspausdintų. Ir paveiks
lų švelnių, švelnių — ly pajūrio 
nešamas pūkas tylumoje.

Korėjos plastikinio meno dai-. 
lininkė Myung-Ja Chun išdės
čiusi įdomiai modernių pastatė
lių. Yra “šiltų”, malonių, bet 
yra ir šaltokų, nesuprantamų. 
Jos kūriniams neduoti pavadini
mai. Visi “bevardžiai”. Azijatas 
dali. Tay davė kruopščiai niuan
suotų tapybos ir grafikos kūri
nių, švelniomis spalvomis, gi
liomis mintimis. Dauguma pa
veikslų parduota. Jo laukia 
graži, meninė, ateitis.

Kalifomietė Mary Ellen Wehr- 
li natūral.stiniai vaizduoja kiš-, 
kius, katytes. Patrauklūs, mieli 
žiūrėti. :

Jugoslave Lila Hafner ‘(gyve
na, Kalifornijoje)” dalyvavusi 
apie 60 parodų, įskaitytih'ai'Vo
kietijoje, Kanadoje, Amerikoje. 
Vienintelė pcĖrodoje^t'išstačtusi 
širdingus primityvai 
spalvingus, kruopšč 
meno kūrinius.



ARTINASI ALTOS IR L.B. DETROITE PASITARIMAI
Pasitarimai, kurie numatyti apie 100 

pravesti EMetroite, įvyks rugsėjo' čiaučiųjų 
mėn, 13 d^, bet pradžios valan

- Naujienas prijau- 
Šeimininkės turėjo 

pagaminusios skanaus maisto: 
da dar nenumatyta. Detroitiečių cepelinų, koldūnų, dešrelių su 
visuomenės dauguma spėlioja, Į kopūst 
kad iš tų pasitarimų nieko gero —■ 
beišeis. Tai vien tik LB Krašto 
Vadovybės pasigarsinimas. Be 
^bejb, po pasitarimų bus daug 
rašoma ir ' pučiami burbulai, 
kad, va, LB tarėsi, o ALTa jo
kių pasiūlymų nepriėmė, 
jau buvo Ročesteryje, 
btąt ir-:Detrorte; tai bus tik be 
reikalo gaišinamas brangus lai- 
kūs ir švaistomasi geradarių su
aukotais pinigais. Užtenka tik 
pąžvegti į tuos laiškus, kuriuc's 
rašę JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkė Aušra 
M. Zėrr VLIKo? pirmininkui dr. 
Kaziui Bobeliui. JAV LB, be
rods, jokių rimtų pasitarimų su 
ALTa nevedė ir nemanau, kad 
kada, nors ves.
'.Tenka stebėtis, kaip atsirado 

Madrido konferencijos delegaci
joje be jokių pasitarimų ir susi
tarimų su ALTa, JAV LB; kraš
to,valdybos pirmasis vicepirmi
ninkas‘.Rimas Česonis. Kaip ži
nomą, LB, visą Laiką skelbė, kad

tais, kugelio ir prie kavos 
ypatingai skanių, įvairių pyragų. 
Svečiai patenkinti vaišinosi, šne
kučiavosi ir gaivinosi šaltais gė
rimais, kuinuos parūpino Česys 
šadeikh, Romas Macionis ir Pet
ras Bliūdžius. Būvi? ir kitų pa- 

Taip j įvairinimų.
itaip Laimėjimo stalui fantus su- 
k be dovanojo:'Genovaitė ir Antanas 
; lai- Norai,. Stasė šimoliūnienė, Anta-

nas Vaitėnas, Emilija ir Stepas 
Lungiai, Romas Macionis, Elz
bieta Jodinskienė, Juozas Les- 
činskas, Nijolė ir Marijonas į 
šnapščiai, ir Bronė Sukauskienė.! 
Dovanas laimėjusieji buvo labai 
patenkinti.

Maistą ir pyragus paaukojo:
Ona šadeikienė, Bronė Sukaus- ; J. Dagys 
kienė, Stasė šimoiūnienė, Auta-j------
niM JCnymenė, Apolonija Sk^j , 
rubskiene, Kazimiera Burmene, 
Irena Laurinavičienė, 
Mingėlienė ir kitos. Pinigais 
kojo: Saulius Šimoliūnas, Ka
zys Deveikis, Nijolė O. Ward, 
Jonas Mikalavičius, Juozas šir-j

Helsinkio aktai bendrai nenau- vaitis, Vytas Kunčiūnąs, Jadvy
ga Grinienė, Uršulė Vytienė, 
Stasys Skorubskas, Wadas Sir- toli nuo ponų Paulauskų gyve- 
lautas, Juozas Kirvelaitis, Vin- nanti buvusį Ylakių valsčiaus 
cas Rinkevičius ir Ponas XX. veterinarą A. Gurina. A. Guri- 

. Naujienas užsiprenumeravo Le- 
<onas Petronis ir Antanina Jo- 
‘nynienė.

Naujienoms remti komitetas 
nuoširdžiai dėkoja ypač p.p. Į visi gerbdavd. 
Onai ir česiui šadeikams už lei- Į 
dimą pasinaudoti sodyba, vir- j 
tuve ir kitais patogumais bei už į 
jų darbą, 
siems, bet 
Naujienas.

din^ ir, štaiį ;R. česdnis prisi
meilino . prie J*AV prezidento 
Carterio. 'ir jau paskirtas toje 
delegacijoje .Helsinkio aktams 
giniUi; Klausimas, ar Madrido 
konferencijos delegacijoje R. 
Česonis priimtinas. Jei LB yra 
demokratiška, 'tai kodėl dikta- 
tūriškai nuspręsta? Sunku ti
kėti; kad ir šiuo! laiku diktatū- 
riška LB pajėgs su ALTa susi
tarti. t ; į ! . • ,

< 1 u ■ i ❖

’ j* L Naujienoms remti
’ ' ■ išvyka

iri. -i •

’ Naujienoms paremti išvyka 
.. įvyko, rugpiūčio 3,1.d..Onos ir če- 

si ošądeikų gražioje sodyboje. 
IŠVykė puikiai ; pavyko, nors 
oras ir. buvo lietumi gąsdinan
tis! ■ Susirinko gražus būrys —

►darbininkai, kilus tarp Sovietų 
, Sąjungos ir Vokietijos karui, 
stojo plikomis rankomis prieš 

■ginkluotą raudonarmietį.

’koncerto- rengėjai A. Ašoklį va 
diua komunistu.

Tenka pastebėti, kad šie šmei
žikai pasitarnauja tik Lietuvos 
okupantui. Tikrus lietuvius 
šmaižti, o ypač tuos, kurie ko
voja prieš Lietuvos okupantą, 
ruošia demonstracijas ir jose 
dalyvauja bei rašo spaudoje 
prieš žiaurią Sovietų okupaciją, 
yra nusikaltimas.

Tenka mieleąm kaimynui A, 
Ašokliui palinkėti, kad jis liktų 
toks, koks buvo iki šidl.

vienas mašina vykau pas teisi
ninką ir knygos “Ir šviesa ir 
Tiesa” autorių Petrą Stravins
ką. gyv. prie' Marquette parko. 
Nuo susipažinimo prieš keletą 
metų su Stravinsku, iki šiam lai
kui palaikom draugiškus ryšius. 
Be to, esu Petro Stravinsko raš
tų leidimo būrelio narys. Esu 
prisidėjęs ir prie jo pirmosios 
išleistos knygos “Ir šviesa ir 
Tiesa” platinimo. Pati knyga 
yra verta kiekvienam įsigyti, 
arba perskaityti, nes joje yra 
pažymėta, kad Sovietai savo 
propagandai kasmet išleidžia 
$500 milijonų, ir jie turi apie 
110' tūkstančių apmokamų pro
pagandistų.
: Su šia knyga susipažinus ir ją 
išstudijavus, susidaro tikras 
vaizdas kaip Sovietai yra infil
travę savo agentus į įvairias or
ganizacijas, neišskiriant ir ka
talikiškųjų.

Vykdamas į Čikagą vis galvo
jau, kokiame sveikatos stovyje 
rasiu teisininką, rašytoją Petrą 
Stravinską po neseniai turėto 
širdies priepuolio. Maniau, jei 
rasiu silpname stovyje, tai pa
linkėjęs geros sveikatos, per
daug netrukdysiu. Tačiau mane 
nustebino, kai -jis pats atidarė 
duris ir pasisveikinome. Stebė
jausi ja judrumu ir gera nuo
taika. ■. '

(Bus daugiau)

Po; pąsikalbėjlmd su ponais 
I Gorina®, išvykau į Alsip nūes- 
tdj kur aplankiau savo te ją K. 
Žebrauskienę. >• . ■ >.

Liepos 2 d. vėl nuvykau pas 
A. Paulauską ir,' jam p įdedant, 
aplankiau savo kaimyną, visud- 
m.nės veikėją Augustiną Ašoklį, 
gyvenantį .Cicero, III. ‘ A. Ašoklis 
pirmiausia iš Vpkiętijos atvyko
i Kanadą, Toronto miestą. Kurį Gaunu užgaulingų priekaištų 
'.aikį pagyvenęs Kanadoje, bro- apie rašymą į Naujienas ir pa- 
lio -iškviestas išvyki f-JAV. Bū
damas darbštus, Amerikoje ge
zai. įsikūrė, čia skaito ir remia 
’ietuvišką spaudą. Yra nuolati- 
ais prenumeratorius be; rėmėjas 
ir dienraščio Naujienos. Už ak
tyvią šaulių veiklą yra įvertin
tas ir apdovanotas šaulių 
žvaigžde.
t Augustinas Ašoklis, kurį pa
žinau iš jaunų- ,d’.enų, buvo pa
vyzdingas jaunuolis. Bendrai, 
visa Ašokliu šeima buvo tikri 

| lietuviai. Vieni dirbo savame 
' . j ūkyje, o kiti siekė mokslo. For- 

| tunatas Ašoklis- buvo baigęs 
: ekonomiją, kitas brolis Zenonas 

: -— teisę, įsigyjamas daktaro 
laipsnį. Kazys, jau būdamas 

. , . . ... j tremtyje, baigė medicinos moks-gindamas jaunuosius — busi-j. . . . ... ., v p,.liūs ir įsikūrė Vakarų Vokietijo-mus ūkininkus sparčiai žengti. . . , į. ...‘L., . 1 je. Augustino brolis rortunatasnrin nifuinrniclzn n Irimnlzovimn j J
Į liko okupuotoj Lietuvoj ir žuvo 
į didvyrio mirtimi, kovodamas 
prieš Lietuvos okupantą. Kitas 
brolis Stasys, kuris tvarkė ūkį, 
buvo išvežtas į Sibirą i? ten. nu
kankintas.

Kada senieji ir naujai atvykę 
tikri lietuviai ruošia demonstra
cijas, nukreiptas prieš. Lietuvos 
okupantą, arba kada Jaunimo 

.centre frontininkai iškviečia . iš 
i okupuotos Lietuvos komunistus 
] menininkus, nuorėdami suskal
dyti lietuvių vieningumą, tėvy-

Kaune. Anais laikais ji priklau- ■
’sė Jaunalietuvių cfrganizacijai. ; _ _ _ <

19-10 m. spalio mėn. sužino! gyvauja- ar • Augustinas Ašok 
jau, kad šiulpetrių pradžios mo- į. . _
kykloje yra ruošiame revoliuci- -z - . _
jai paminėti šventė, kuriai va-;: 
dovaus B. Vindaisiūtė. Tuo laiku 
aš buvau iš Ylakių kooperatyvo . 
atleistas, kaip “buožių klasės ir 
liaudies priešas’’; bet į tą minė
jimą nuvykau. Nustebau, kaip 
mokytoja B. Vindašiūtė išdresi-1 
ravusį dideli būrį mokinių gar-' 
binti “tėvą ir mokytoją” Staliną 
ir Leniną. > .

Mokytoja R. Vindašiūtė, kiek 
teko stebėti iš šalies,,mebuvef ak
tyvi’ sovietinės-tvarkos garbin
toja. Ji privalėjo atlikti tai, kai 
kompartija įsakė. Kitaip elgėsi 
kilusi iš stambaus ūkio mokyr- 
toja, buv. pavasarininke ir šau
lė, Stefanija Mineikaitė, kilusi 
iš Erkšvos kaimo Ylakių vals
čiaus. Pastaroji su beraštėmis 
komunistinėmis vyko surašinėti 
buožių turtą, skundė vyresnius 
mokytojus ir draugavo su komu
nistiniais gaivalais. ?

Gal netinka šiame rašinyje 
minėti tokius, kad ir mokyto
jus, parodžiusius aktyvumą So
vietų okupantui, kada paprasti

Medžio raižinys
t ?- i *_

gals au- I Giminių ir artimųjų aplankymas Tautinių
šokių šventės proga Chicagojė

(Tęsinys)

Sekančią dieną aplankiau ne-

nas buvo labai sumanus ir rū
pestingas savo pareigose. Jis vi
sada artimui padėdavo, nes tu
rėjo labai jautrią širdį. Už tai jį

A. Gurinas aktwiai veikdavo 
ir jaunųjų ūkininkų rateliuose, 

tų 7 ,? . j jiems skaitydavo paskaitas, ra-Didele padėka vi-] J v r
kuo’ parėmusiems i 
Ant. Sukauskas {

BALFo 76 sk. žinios

BALFo 76-to skyriaus valdy
ba ruošiasi metinei spalio mė
nesio rinklavai. Vajui vadovauti 
pakviestas BALFo direktorius

{inž. Jurgis Mikaila.
Revizijos komisijos pirminin

ko a.a. J. Baublib atminimui, jo 
žmona Elena paskyrė BALFui 
100 dolerių, V. ir E. čižauskai 
— 10 dolerių.

Š. m. rugpiūčio 3 dieną įvy
kusi skvriaus išvyka davė 702 
dolerių pelnė.

BALFo 76 sk. valdyba

prie moderniško ūkininkavimo, i - 
Artinantis ■ antrajai Sovietų j * 

okupacijai, A...ir J. Gurinai1 su 
sūnumi Petru pasitraukė į vaka
rus, iš kur atvyko į JAV. Sūnus 
Petras baigė aukštuosius moks
lus, pasirinkdamas elektronikos 
inžinerijos sritį.

A. Gurinas turi gavęs įvairiais 
keliais daug žinių apie Ylakius 
ir kas ten vyko Sovietams Yla
kius an trukart okupavus.

Ten būdamas sužinojau; kad 
buvusi mokytoja Birutė Vinda- 
šiūte, ylakiškėj mirė gegužės 8 d.

lankų atsiliepimą apie Naujienų 
redaktorių. Mano trumpas atsa
kymas bū.tų toks: “Mano kores
pondencijos, išskyrus kultūri
nius parengimus, yra nukreip
tos prieš Lietuvos okupantą — 
Sovietus. O Naujienos yra vie
nintelis dienraštis, kuris prieš 
Lietuvos okupantą — sovietinį 
komunizmą, plačiau leidžia pa
sisakyti, todėl Naujienų redak
toriui neturiu jo'kių priekaištų.

Be to, apie Naujienų redakto
rių gerai atsiliepia ALTa ir 
VLIKas, nes šios abi svarbios or
ganizacijos, bendrai kėvojančios 
prieš Lietuvos okupantą ir jų 
tarnus, turi nevaržomą laisvę, 
pagal sudarytą darbotvarkės 
planą, pasisakyti Naujienose 
prieš Ųietuvos okupantą — So
vietus ir informuoti lietuvius, 
trokštančius .Lietuvai laisvės.

Liepos 3 d. jau buvau gerokai 
susipažinęs su Čikagos miestu ir PIRKITE JAV TAUPYMO BONU*

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515
r Seniausias automobilių pardavėjas lietuviu

nę mylintieji lietuviai ruošia 
viešas demonstracijas, kuriose

’lis. Už dalyvavimą demonstraci
jose prieš Jaunimo centre ' su
ruoštą koncertą, kurį atliko iš 
t>kup. Lietuvos specialiai atsius-

i

tas komunistinis dainininkas, i ?’

JiVolare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS j Mikrobai ir žmones

dešimt dolerių naujienos siun-
CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

.c,. Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką demesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
U2 10 DOLERIŲ.
t C - Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I platS 
nimo vajaus talką! i {

»■. Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai________________________________________
Adresas __________ —____________________________...

• ^Užsakau Naujienas kaip dovaną savo kuris 
yra naujas skaitytojas. Priede  dot
Pavardė ir vardas_____________________________ __ _____ _
Adresas _______________________________________ __________

Sponaoriaua pavardė, vardas ir vietovė 

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites auaipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas -------------- ._______________________
Adresai -------------------------- --- —___________________________

KVIEČIAME J NAUJIENŲ
karų Vokietijos ir Puerto Riko, 
atlikę NASA $300,000 kainavu
sius giliausios senovės tyrinėji
mus Los Angeles universitete, 
nustatė, kad jau prieš bilijonus 
metų (apytiksliai prieš pusket
virto bilijono metų) mūsų že
mėje jau “gyveno” stebėtinai 
Įvairus ir sudėtingas mikrobų 
pasaulis, kurio fosilai (suakme
nėję palaikai) rasti mikroskopiš
kų narvelių, retežėlių, karoliu
kų formoje, kas liudija, kad gy
vybė žemėje prasidėjo daug mi
lijonų metų anksčiau, negu iki 
šiol aiškinta. Tai būtų vis vie
nam bilijonui metų praėjus po 
to, kai žemė pradėjo formuotis 
iš Visatoje skraidančių dulkių ir 
dujų debesų. J. Pr.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL /

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S, Registruota* vaistininką*

TeL 476-2206

Išėjual U spaudos ir galima gauti knygų nnkojn

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Ajneriko* lietuvių psrtin- 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina II JO..

Knygo* bu* išsiųstos, jei 11.50 čeki* arba Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu adresu:

N A U J1INOB, 
178t So. Halated St, CMeafa, IK. 

!a*»*ww«ta**a*^*fc*w*w»«*^*aB*»*»ai

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadienį, š. m. spalio 26 diena

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St. ir S. Western Ave,

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ

Chicago, Illinois

■ ' • ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas $20.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJ
1 x Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. UALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100
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VLIKas leidžia Eltos biuletenius. Juos išleidžia

Kitose JAV vietose: 
metams ___ —

Pradžioje j vieningą darbą stojo tik kelios politinės 
bet vėliau letuviams pavyko sudaryti vieną

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

natomis ir kt. ginklais. Vėliau įvairiais būdais kovojo 
prieš vokiečių vedamą jaunimo mobiliiaeiją.

Vokiečiai ieškojo įvairių priemonių Lietuvos jau-

lietuviai galingiausioje pasaulio sostinėje pagalau Įs
teigė savo centrą, kuris dirba labai naudingą darbą.

Tomis: dienomis Washingtone pasirodė Vladas Ša
kalys, prieš porą mėnesių ištrūkęs iš nišų okupuotos 
Lietuvos ir per Švediją pasiekęs Ameriką. .Tau rusų pa
vergtoje Lietuvoje šakalys buvo girdėjęs apie VLIKą 
ir jo vedamą darbą, šakalys gimė ir augo rusų okupuo
toje Lietuvoje, penkiolika metų sovietinėje santvarkoje 
mokėsi rusų kalbos kalėjime ir teikia daug tikslines 
žinias, negu Kapsuko kursus baigę daktarai bei inži
nieriai.’ Vladimiro kalėjime Šakalys gavo tikslesnių ži
nių apie universitetus ir komunistų partijos institu
tus. Šakalys yra pasiryžęs duoti tikslesnių informaci
jų apie “komunistų rojų”, negu turi pas PetronĮ besi
svečiavusieji daktarai bei inžinieriai.

tarpu 
nepri

įvairiems prievartos darbams.
instruktavo lietuvius, kaip išvengti prievartinio darbo 
užfrontėje ir pačioje pafrontėje. Pradžioje kiekviena 
pajėgesnė lietuviška politinė grupė naudojo eavas prie
mones, pajėgumą ir išmonę kovai prieš du didelius lie
tuvių tautos ir valstybės priešus, fitearbu buvo išlikt’ 
gyviems ir ginti savo teises nepriklausomam gy
venimui.

Užsieniuose: 
metams _

pusei metų

$22.00
$15.00
$ 4-00

Published Dau, Except Sunday by The Lithuanian New* Bib. Co., Inc.

1739 So. Hlisted Street, Chicapo, K 60608. Telephone 421-4109

Naujienos eina kasdien, Ifakiriant 
sekmadienius, Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago,

$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

pusei metų____
trims menesiams 
vienam mėnesiui

Komitetą. Į VLIKą įėjo visų Lietuvos piliečių politinės 
grupės ir ryžosi atstatyti pirmą rusų, o vėliau nacių iš
ardytą Lietuvos valstybę.

VLIKas buvo įpareigotas imtis visų priemonių Lie
tuvos valstybei atstatyti. VLIKas buvo kovojančios Lie
tuvos vyriausias organas. Jis atstovavo lietuvius ne tik 
krašto viduje, bet ir užsienyje. VLIKas kalbėjo visos 
lietuvių tautos vardu. Su VLIKu nebendradarbiavo tik
tai maža lietuvių grupelė, kuri dirbo Sovietų karo jė
gomis ir policijai. Dar mažesnė lietuvių grupė, bendra-

jos, čekoslova-kijbs, Vengrijos ir t. į.) gaminius, matyt, savo tikrų rusiškų gaminių tais metais neturėdami. Vietoje rusiškų ; gaminių, rusai bei jų agentai • buvo įsirengę paviljone? kampe i nuo publikos atskirtų, bet Kolumbijos prezidentui Rojas Pinilla sutinkant, trumpų bangų radijo stotį. Į ją kas kelios minutės tik atbėgdavo kaskart vis kitoks tipas ir kažką pranešęs bei gavęs nurodymus — vėl dingdavo besilankančios publikos masėje. O kitame, jau virvėmis atitvertame kampe, ispanų kalbą nekaip mokėdamas, žodyno pagalba kinietiškos rasės Maskyos “atstovas” aiškino iš kalnų ir džiunglių pribuvusiems indėnams komunistinio “rojaus” pranašumą. Nors tuomet Kolumbijos-Rusijos diplomatiniai santykiai buvo nutraukti,, bet maskviškis “atstovas” nesivaržydamas ir be kliūčių geriausiai atlikinėjo pavestą uždavinį? Niekas nieko jam nesakė ir nedraudė. • .*Nusistebėjęs tokių Maskvos įžūlumu, pasisukau eiti į kitus kitų valstybių paviljonus, kai staiga nelauktai susidūriau su nepriklausomos Lietuvos ka- jriuomenės buvusiu karininku inž. Vladu Kuodžiu,.ėjusiu tuomet Kolumbijos finansų, kasyklų ir ūkio ministerijoje — Mi- nisterio de'Hacienda NacionaI y de Minas — inžinieriaus ir inspektoriaus pareigas. Su juo tad besidairant ir užčiupome viename paviljone mažą Vengrijos kamputį, kurį buvo įrengę iš Vengrijos pabėgę vengrai. Tie vengrai, kurie buvo sukilo prieš maskviškių rusų okupaciją ir kurie, sukilimui nepavykus, buvo pabėgę į Austriją, o iš jos —

$45.00
$24.00
$12.00 IL 60608. TeleL 421-6100.
$5.001

Nuo sausio pirmos dieno* 
Dienraščio luinos:

hieagoje ir priemiesčiuose: 
metams ...
pusei mėtį____
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

$45.00
$24-00
$ 5.00

(jantį žemėlapį, o už dienos tą i patį padarė ir su Lietuvos istoriniu žemėlapiu — ir tas lenkams užkliuvo. Dr. B., esą, pasiteisino, kad lenkai savo žemėlapyje išbraukė Vilniaus ir Lvovo vardus. Štai .ir yra lietuvių neapdairumas, o' lenkų suktumas: lietuviai nusikabino abu žemėlapius, o lenkai tik išbraukė miestų vardus, palikdami kaboti Lenkijos žemėlapį su visomis jiems neprigulinčiomis svetimomis teritorijomis.Beskaitant šią korespondenciją, prisiminiau panašius nuotykius, įvykusius 1957 m. Pietų Amerikos Kolumbijos valstybėje ir 19/3 m. Kanadoje. Minėtais metais Kolumbijos valstybės sostinėje Bogota buvo' surengta didelio masto viso pasaulio tarptautinė paroda. Joje imperialis- tiški Rusijos komunistai buvo išstatę visų pavergtų tautų, ypač satelitinių (Rytų Vokieti-

Prieš porą metų Vyriausias Lietuvos Išsilaisvini
mo Komitetas iš New Yorko perkėlė savo centrą į Wa- 
shingtoną, D.C. VLIKo įstaiga dabar yra Washington© 
centre, Connecticut gatvėje, didelio mūro antrame 
aukšte.

VLIKas buvo įsteigtas Lietuvoj, pačiais sunkiausiais 
lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės metais. Nacių Vo- 
ketija ir komunistų valdoma Rusija susitarė pagrobti 
šimtmečius Pabaltijo krašte gyvenančius lietuvius, lat
vius bei estus. Šios dvi žiaurių žmonių valdomos valsty
bės susitarė pasidalyti Pabaltijį. Kol abiejų valstybių 
karo jėgos sutarė, tai Lietuvos“ draskymo darbas ėjo be 
kliūčių. Bet'kai naciai su komunistais pradėjo 
savį karą, tai atsirado vilties atgauti prarastą 
klausomą gyVeninią; ' ■ ’ »’ ' •

Visos Lietuvos politinės partijos, bendromis 
mis bandžiusios atkurti nepriklausomą Lietuvos vai 
stybę, susitarė sukaupti visas savo-jėgas ir^ bandyti at 
kurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Jos 1943 m. lap-

štai: korespondencijoje iš Detroito, J. Mykolaitis rašo (“L. Liet.”, 1980.3.21), kad liepos 18-20 d. įvykusiame Detroite pavergtų tautų festivalyje buvo stengiamąja iškelti viešumon pavergtų tautų opiuosius reikalus. Tuo tikslų, esą, lietuviai, latviai ir estai iškabino parodos paviljone bendrą Pabaltijo valstybių žemėlapį, kuriame atžymėta sena lietuvių sostinė Vilnius. E lietuvių pusės dar buvo iškabintas ir istorinis žemėlapis, vaizduojąs buvusios Lietuvos karalijos teritoriją prieš 1772 metais įvykusį padalinimą. Bet jie ilgai kaboti negalėjo: juos pamalęs lenkas, sušuko: “Take it out!”Ir ką jūs pasakysite, kai kitą dieną D.L.O. Centro pirmininkas dr. Barauskas įsakė žemėlapius iškabinusiam skautininkui Algirdui Vaitiekaičiui nuim-. ti Pabaltijo valstybes vaizduo-

As of January 1, 1980 
Subscription Rata*:

Chicago $45.00 per year, $24 00 per
c months, $12 00 per 3 months. In Kanadoje?

metams --------
pusei metų ____
vienam mėnesini

partijos, 
komitetą krašto laisvei ir nepriklausomybei ginti. Ap
jungus lietuviškas partijas ir tuo metu veikusius komi
tetus, sudarytas Vyriausias Lietuves Išlaisvinimo Ko
mitetas, kuris veikia ir šiandien.

Sovietų karo jėgoms antrą kartą artėjant prie vo
kiečių užimtos Lietuvos, didelė lietuvių dauguma trau
kė į Vakarus, tikėdamiesi greitos karo pabaigos ir grį
žimo į Lietuvą. Kartu su bėgančiais tautiečiais, į Va
karus važiavo ir VLIKas. Vakarų Vokietijoje VLIKas 
rūpinosi rusų pavergto krašto teisėmis ir ėmėsi prie
monių padėti į Vokietiją išbėgusiems tautiečiams.

1945 metų pradžoje VLIKas, atstačius susisiekimą, 
Wuerzburge sušaukė pirmą susirinkimą padėčiai ap
tarti ir ateities planams paruošti. 1946 metais VLI
Ko atstovai posėdžiavo Berne, o sekančiais metais — 
Paryžiuje. Lietuvoje pirmuoju VLIKo pirmininku buvo 
išrinktas prof. Steponas Kairys, o Vokietijoj persiorga
nizavo ir pirmininku išrinko kun. Mykolą Krupavičių.

Vokietijoje ir ktuose Europos kraštuose VLIKas 
paliko savo atstovus, o VLIKo dauguma persikėlė į 
JAV. Pradžioje teko dirbti New Yorke. Senoji VLIKo 
gvardija veik visa išmirė. Liko tiktai vienas veteranas, 
dalyvavęs. VLIKo posėdžiuose pačioje Lietuvoje, vėliau 
tremtyje. Amerikoje Įvyko dar didesnių pakaitų. Buvo 
susidaręs Įspūdis, kad Į VLIKą tremtyje įsijungusios 
grupes pradėjo eiti kitais keliais, negu VLIKo organi
zatoriai buvo užsimoję. Vienos politinės grupės keli va
dai, įsivaizdavę viršžmogiais, lietuvių kilnų ,;norą, 
bendromis jėgomis dirbti Lietuvos laisvinimo darbą, 
ryžosi pavergti VLIKą savo tikslams, bet politinių 
partijų pastatytieji pareigūnai, supratę tuščiavidurių 
kalbų reikšmę, nutarė atstatyti VLIKą į senas vėžes ir 
dirbti visiems būtinai reikalingą darbą.

VLIKo pirmininku išrinktas Dr. Kazys Bobelis, o 
pats VLIKas perkeltas Į Washingtoną, D. C. VLIKo ta
rybą sudaro 15 Lietuvos politinių partijų ir tremtyje 
susikūrusių grupių atstovai. Taryba posėdžiauja kartą 
Į mėnesį arba pagal tarybos nutarimą. Tarybos posė
džiams po mėnesi pirmininkauja kiekvienos grupės at
stovas. Taryba sudarė valdybą, kuri veda visus reika
lus. Valdybai pirmininkauja Dr. K. Bobelis, o artimiau
siu jo pavaduotoju yra inž. Liūtas Grinius.

darbiavo su Vokietijos naciais. Pačioje Lietuvoje nacių 
nebuvo. Nedaug buvo ir Maskvos agentų Lietuvoje. Jei
gu Lietuvos komunistai būtų galėję, tai jie būtų iš ne
priklausomos Lietuvos pabėgę. Daugelis jų būtų bėgę 
net Į Afriką, jei būtų galėję, kad tik nereikėtų važiuo
ti Į Rusiją...

Lietuvos gyventojai organizuotai kovojo prieš bė
gančius rusus su šautuvais,revolveriais,rankinėmis gra- 

kartą į mėnesį, o jeigu yra koks svarbus reikalas, tai 
biuletenius išleidžia ir dažniau. Visus Eltos ir VLIKo 
raštinės reikalus tvarko ponia Samahtienė, gražiai kal
banti angliškai ir lietuviškai..

Naujienų redaktorius, besilankydamas Washingto
ne, D. C., buvo užėjęs Į VLIKo ir Eltos centrą, pasikal
bėjo su ten dirbančia ponia, aptarė kelis praktiškus ži
nių tiekimo ir pasiuntimo darbus ir pasidžiaugė, kad

Okupacinė Sovietų valdžia trukdo kiekvieną žinią, 
kurią Dr. Bobelis per radiją VLIKo vardu pasiunčia 
pavergton Lietuvon. Iš Lietuvos atbėgusieji jaunuoliai 
tvirtina, kad kraštas žino, kas gina pavergtos Lietuvos 
teises ir kovoja už gimtinio krašto laisvę.

Kraštas netrukus sužinos, kas šiandien niekina 
VLIKo pareigūnus ir stengiasi laisvajame pasaulyje 
gyvenančius lietuvius nuteikti prieš VLIKą.

į Kolumbiją.(Bus daugiau)
— Prezidentas Carteris dar kartą perspėjo Brežnevą dėl Lenkijos, kai buvo pranešta, kad Sovietų ginkluotosios pajėgos vėl pradėjo' manevruoti Lenkijos pasienyje.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS(Tęsinys)

Ringaudo sieloje buvo taip nyku, taip tam
su, jog jam daug geriau būtų buvę, jeigu tuo mo
mentu būtų prasivėrusi žemė ir juos būtų pra
rijusi...

* * * • •Į stovyklą sugrįžta palydėjęs Rūtą Arūnas. 
Kad lengviau būtų išpsręsti šią sunkią problemą, 
buvo nutarta atsiklausti jį ir kitus vietinius par
tizanus, kurie tiktai galėjo ką nors pasakyti apie 
suimtuosius. Deja, neatsirado nė vieno, kuris bū
tų galėjęs pasakyti apie juos ką nors gero arba 
pateisinti jų darbus. Visi kartojo tą patį: “ Jau 
daug kraujo nekaltų gyvybių slegia jų sąžinę; 
jie jau surinko visos apygardos auksą; tai bai
sūs žmonės, jeigu jie nepadėtų, okupantai nega
lėtų padaryti tiek daug mums žalos” ir t.t

— Ar tau ir dabar dar neaišku, kas reikia 
daryti? — nebeištvėręs susuko Perkūnas.

Ringaudas jam nieko nebeatsako. Jam buvo 
''iširo, bet jis vis dar delsė. Jis jieškojo dar ko
kios nors i'ieities ir galvojo: ar jis turi tekę jka- 
zudyti ją. «vas gali turėti tiek drąsos pasmerkti 
ją tekioms baisioms kančioms ir gal dar baises
nei mirčiai tik dėl to. kad toks nedoras jos tėvas... 

Pagaliau ir jis pats ar galėtų kada nors užmirš
ti šį šiurpulingą Įvykį? Ar surastų jo sąžinė ka
da nors ramybę, jeigu jis įvykdytų ši baisų 
sprendimą?... Ne, jis niekuomet nebenurimtų... 
Ji žūtų;., ir jis jaustųsi lyg pats savomis ranko
mis būtų atėmęs jai gyvybę... O kad ji tikrai žū
tų, jis nei kiek neabejoja, nes jos siela perdaug 
Švelni, o ji pati perdaug trapi. Iš karto netekus 
tėvo ir mylimojo, pasilikusi visai viena, be jokio 
artimesnio žmogaus, tik su dėme kaktoje — “iš
daviko duktė”, ji neištvers — jos iškankinta, šir
dis tuojau sustos plakusi...

— Atveskite suimtuosius tuojau čia, — įsa
ko pagaliau jis Niaurai.

Niaura nueina
Vėl prasideda slegianti tyla. Visi jaučia, kad 

kožkokia nematoma šmėkla artinasi prie jų, nes 
jie, prisiekę bičiuliai ir artimi kovos draugai, ne- 
besuranda bendros kalbos, nebegali suderinti 
skirtingų savo nuomonių — iki šiol to niekuo
met dar hera buvę, nejaugi kuris nors iš jų iš- 
drįsftj pamiršti savo pareigas... Ypatingai susi
rūpino Perkūnas, jis niekaip negalėjo suprasti 
kas pasidarė Ringaudui. Ar jis drąsos staiga pri
trūko?,^..

Pamažu jis prisimena, kad ir jo ausis btivo 
pasiekę gandai apie gražiąją Bičkovo dukterį ir 
apie Ringaudo susižavėjimą jąja. Tada jis tik 
nusijuokė. Ar jis nepažįsta Ringaudo... O į bur
tus ir raganavimus jis netiki.

Bet vis dėlto Ringaudas elgiasi keistai, tai 
kurgi toji priežastis?...

Į moteris Perkūnas visuomet žiūrėjo su ne
pasitikėjimu; tuo labiau nepatiko jam, kai jos 
pradėjo lankytis stovykloje, ypač tokiu pavojin
gu laiku, ko joms čia dabar prireikė?... “Ar ne
bus Čia tik kokia ryšio?” piktais pagalvoja jis ir 
pažiūri į Ramunę.

Nerimavo stovykloje ir visi kiti. O Ringau
das vis dar negali apsispręsti — jis delsia. Per
kūnui labai priekaištaujant, jis net norėjo pave
sti visai stovyklai vadovauti Niaurai, o pats tuo
jau išvykti Į kitą apylinkę. Bet stovykla ir vi
sas jų dalinys buvo pavojuje — laukė užpuoli
mo, tai ar gali tokiu momentu pasišalinti iš jos 
vadas?... Be to, — toliau galvojo jis, — toks pa- 
Mšaiinimas nieko nepakeistų — .visa atsakomy
bė vistiek tektų jam, nes Irena žinotų, kad be jo 
įsakymo niekas to nebūtų padaręs. Tuo tik būtų 
parodytas bailumas ir kažkoks negarbingas išsi
sukinėjimas, kuris pažemintų ne vien jo, bet vi
sų partizanų vardą.

“Nei...” pagaliau nusprendžia jis, “yra dat 
viena išeitis...”

Paskendęs savo klaikiose mintyse, Ringau- 
dar nė nepastebėjo, kad Bičkovas su Spekuliavi- 
čium, sargybinių ir Niauros lydimi7, baigia prisi
artinu prie laužo. Jis greit pamojo Ramunei ir, 
parodęs netoli jų einantį krūmą, liepia jai pasi
slėpti už jo ir nesirodyti, kol jis juos išvardys.

Ramunė skubiai pasitraukia nuo jų ir tyliai nu
slenka už krūmų; dėl tamsos ateinantieji jos pa
stebėti negalėjo.

— Na, ponas Bičkovai, šis taip greitas tam
stos revizitas mane stebina, bet kartu ir parodo, 
kad aš vakar neklydau, — prabyla į atvaromus 
kalinius Ringaudas.

— Prašau mus paleisti, jūs kankinate nieko 
nekaltus žmones,—atsiliepia Bičkovas.

—Ar šnipinėti ir žandarams nurodinėti mū
sų stovyklą jums yra toks įprastas dalykas, jog 
nebelaikot jo nusikaltimu? — griežtai paklausia 
Ringaudas.

— 0 pasiųsti šimtus lietuvių į koncentraci
jos stovyklą, taip pat jūs laikote tik malonia 
sau pramoga? — storu balsu sugriaudžia 
Perkūnas.

— Mes nesuiminėjome, o tik gelbėjome jau 
pakliuvusius, — išdidžiai atsikerta Bičkovas.

~ Ką jūs gebėdavote, aš jums jau vakar sa
kiau; maniau, kad vakarykščias mano apsilan
kymas sugrąžins jums protą, — apgailestavo 
Ringaudas.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS''
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

38. Mes tikime, kad tikėjimo akimis jau galima matyti “aušres 
žvaigždę”, ir kad netolimoje ateityje pasaulio sumiš nio ir tamsumo vietą užims sustiprėjusi Jėzaus, naujojo žemės Karaliaus, valdžia. Ateities vaizdas labai puikus, ir mes kviečiame visus nuodugniau ištirti pranašingus Dievo žodžio liudijimus ir tuo persitikrinti, kad Jėzus, kuris gimė Betliejuje kone du tūkstančiu metų atgal ir kuris mirė ant kryžiaus kaip žmogaus Atjirlėjar, kuris‘buvo prikeltas iš numirusių dieviška esybe, dabar yra čia ir rengiasi pasirodyti pasauliui įvykinimu visų garbingų .Dievo pažadų, kuriais aprašomas gausumas ir visuotinumas sveikatos ir gyvenimo, ir visokių palaimų, kuriomis žmonija netrukus galės pasinaudoti.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

PABLO PICASSO Moteris (Tapyba)

DR. K. G. BALUKAS 
aKUURUA IR MOTIRŲ ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGUA

4449. 5o. Pulaski Rd. (Crawford 
Moctical Building) ToL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarim*.

ALEKSANDRA VAISIONIENĖ ‘

_KAZt BRAZDŽIONYT*

Programed

PABALTIECIAI VENEZUELOJE

Žuvo karo metu.
• žmona nenuleido raiįkų, pa- šit kėjo savo prekybiniais gabumais ir, grįžusi atgal, tęsę prekybos darbą toliau- Šiandieną prekyba klesti sumanios prekybininkės gabumų dėka. Dirba vi so 20 tarnautojų, o prieš šventes tenka nekuriam laikotarpiui pasirūpinti net didesnį skaičių darbuotojų.Užklausiau Bięliūnienės, ar ■ nėra daugiau Maracay mieste lie tuvių evangel-kų? Ne, tik ji viena. Kadangi Maracay mieste nėra nei sayo kunigo, nei kitų bendraminčių lietuvių evangelikų, tai remia lietuvių katalikų , Bažnyčios veiklą Maracay mieste ir vieną kartą mėnesyje per pamaldas susitinką su kitais lie tuviais tautiečiais. įVanda Bieliūnienė, nors ir neturi šiuo metu galimybių dirbti bendruomenės veikloje, bet aktyviai remia visus mūsų bendruomenės reikalus aukomis, daž nai tenka aptikti jos pavardęBięLūno foto reikmenų krautu-» rėmėjų, mecenatų sąrašuose. | vę. Darbas sekėsi ir progresavoI TX —J------- —sparčiais žingsniais. Ištekėjo už

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAIUS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WasMtesiar Community klinikos 
Modidnoa direktorius

1938 2. Mantete R<, Westcteotw, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

T»Lž 50-2727 aite 542-2728

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 3:30 vaL vakaro.

Visos laidos ia WOP A. stoti*- 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla-, 12:30 vai. p-p- 
ii WT1S stpues U10—AM o<u*

2646 W. 71st Street 

Chicago, Illinois 6062» 
Telef. 778-5374

(Tęsinys)
VIENINTELĖ LIETUVĖ

MARACAY MIESTE

Iš prekybos darbo dar nemano pasitraukti, šiandieną dirba

Laidotuvių Direktoriai

P 6845 SOUTH WESTERN AVE.
< TeL 737-860001
£ 9837 SOUTH KEDZIE AVE.
K Tel. 422-2000

TIL _ Bl 3-5*93

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGUS 
7 3907 Wwt 103rd Strwt 
Valandos pagal fuatarim*.

■" ■ . ■ ■■' 11 L1"' ■' ■ ■ —»

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS 

KAI.RA LIETUVIŠKAI
■ 2413 W. 71 St. T*L 737-5149

Titrmi akla. ^Įtaiko akiniu ir 
“contact tenaea’*-

Vat agal auįtąrim*. Uždaryta tree.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
< INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 -WEST -63rd STREET

. ’ Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tarira praktika, apM. MOT1RŲ Upe: 
OflaM 345? WIST ftta flRMT 

Tai. PI 3-1333
OFISO VAL-: pinu antn<L tnčlaa. 
Ir pankt. 2-4 ir 5-8 vaL Tik- fcJtidir 
oiaia 2-4 vaL popiet ir kita Irixv 

ne yni

SOPHIE BARČUS
RADIJO VAuAMDOt

WOi»A
14« ML A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pir 
madienio iki penktadienio 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:3U uu 9:3< 
<aL ryto.

Vadėįa Aldona Dauku.

Tala*: Mfmlaek 4-S4U

7159 So;'MAPLEWOOD4 AyE.
CHICAGO, ILL. 60629

SUSIRINKIMŲ , 
PRANEŠIMAI■— ' - -.

★
Našiiy,JNašJiukiy ir Pavieniu klubas 

rugsėjo 12-d. 6 vai. vak. Vyęių sa 
Įėję, 2455 W. 47th St., turės susirin
kimą. Visi nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti aptarimui svarbių Klubo 
reikalų. Po susirinkimo bus pobuv.s.

V. Cinką, rast.

Suvalkiečiu Draugijos piknikas 
įvyks rugsėjo 14 d., sekmadieni, Vy
čių salėje, 2455 W. 47th St. Veiks 
virtuvė ir gėrimų bufetas, šokiams 
gros geras orkestras. Pradžia 12 vai. 
Bus dovanų. Kviečiami visi. Valdyba

P. ŠILEIKIS, 0. P.
* ORTHOPKDAS-PROTEZISTAi
Al Aparatai - ProtesaL Med. ban-

3alaL Spoelall
{Arch Supporta) ir t t

Tat; »—4 ir 1—8, dieni iii 8—1
3S»0 Woct 43rd St. Chk^p*. WL M429

PlocpMt 5-5884

FLORIDA

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pos klubo poatostogmis 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, rašt.

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Žemaičių Kultūros klubo poatosto 
ginis narių susirinkamas Įvyks trečia
dienį, rugsėjo 17 d, 1 vai. popiet 
Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyii, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Vieną vėsų rytą, prie 17°C šilumos, išvažiavau į Maracay miestą susitikti ten su vieninte-, le moterimi lietuve evangelike. Maracay miestas yra už 110 km nuo Caraco. Jis yra penktas miestas savo didumu Venezue- ioje. Palikus Caracą, kalnais turi kilti aukštyn kelis šimtus met rų ir po to vėl leistis žemyn. Keliantis aukštyn jau reikalingas megstinukas, o leidžiantis žemyn — ir vasariniai rūbai per šilti. Atvažiavus į Maracay miestą, temperatūra dienos metu siekia iki 35-37cC šilumos. Ieškai tik pavėsio, negali apsiginti nuo prakaito, nuo varginančios šilumos. Pakelėje keletą kartų teko matyti degančių griovių pakraščius, 'kur neatsargūs rūkytojai su cigarečių nuorūkomis padeda sudžiūvusią žolę ir dažnai sudaro pavojų pravažiuojančioms mašinoms.Vanda Rednerytė, vienintelė moter’s evangelike, kurią aplan kiau Maracay mieste, yra stambi prekybininkė, viena iš stipriau ■'i u lietuvių moterų prekybininkių Venezueloje.Vanda gimė 1933 m. kovo 14 d. Tauragėje. II Pasaulinio karo metu su tėvais atvažiavusi į Vokietiją, apsigyveno prancūzų- zonoje Ravensburgo m i e ste. Kiek laikas leido, iki išvažiavimo dienos, lankė Ravensburgo 1 etuvių gimnaziją. Vėliau su tėveliais atvažiavo į Venezuela ir 1948 m. pirmą kartą pajuto trofikos krašto karštus spindulius :r negailestingą jų glamonėjimą.Jauna, sveika, patraukli, šviesiu plaukų ir mėlynu akių lietuvaitė pradėjo sužavėti nuo sau- ]ės įdegusius vietinius gyventoms- Ką atneš rytoms? Ispanų ’-olrpc nemoka, kur ir kaip pra. -’ėS dirbti? Įstojo dirbti į Jurgio

Jurgio Bieliūno, tos pačios pre- jau ne dėl uždarbio, bet todėl, kybos savininko. Jurgis prekia-| kad įprato ir pamilo šį darbą- vo urmu, o ji-detalinėje parduo- , tuvėje. «-Vandos vyras buvo vienas iš svarbiausiųjų bendruomenės vęi kėjų Venezueloje. Suruošdavo veik visus mūsų tautinio gyvenimo" minėjimus, suorganizuoda vo įvairių didesnių grupių apsilankymus iš Šiaurės Amerikos. Atvažiavo sportininkų grupė, Čiurlionio choras. Grandinėlė ir kiti pavieniai kultūrinių reikalų atstovaL Vanda, kiek galimybės leido, irgi, bendradarbiavo bendruomenės veikloje. Vėliau bu-. vo paskinta VT ,ĮK,o atstove Ve- ' nezuelaL’ "r

Vandos motina mirė dar jai jaunai esant. Paliko našlaičius į = — jaunesnį brolį ir seses. Visus ' mažuosius šeimos narius teko Vandai išauginti, išauklėti ir su(teikti ateities gyvenimui galimy 
i bes.

Kai jąįi atrodė, kad nėra dide lių rūpesčių dėl prekybos progreso, kada galėjai jau net nuo įtempto ‘darbo pagalvoti apie poils’į, stišfrgo Vandos vyras. Dar kelis metus tęsė varganas dienas, bet ateitis jau buvo miglota ir netikra.Mums, lietuviams, tokio svarbaus. asmens. susirgimas, sukėlė didelio susirūpinimo. Bijojo- _me. netekti vieno svarbiausio bendruomenės šulo, kuris vežė Visą-bendruomenės veiklos veži- -mą. Trūkumas- oro, silpnumas, smarkiai vargino išsisėmus} Jurgio kūną. Išvažiavus Čiurlionio choro dalyviams iš Venezuelos, po poros dienų Jurgis su žmona išvyko į Austriją, į Zalcburgo ligoninę, kur vieną rytą, stebint pro ligoninės langą snieguotas Zalcburgo kalnų viršūnes, pritrūkus oro, atsisveikino amžinai. Žmona vyrą palaidojo ten pat Austrijoje, greta savo mirusio sūnaus kapo, kuris tragiškai

Jos darbas įvairus. Dažnai ten , ka keliauti į užsienį, aplankyti ruošiamas prekių parodas, užpirkti prekes ir ta pačia proga pailsėti keletą savaičių kur nors pasaulio krašte. Prekybiniais rei kalais aplankė net Azijos kraštus ir kitas pakelės valstybes. Europą ir išaurės Ameriką pažįsta gerai.Vandos vyresnis brolis Rein_ holdas Redneris taip pat preky-. bininkas, turi vieną iš. geriausių ; viešbučių ir restoraną kurortinėje Venezuelos vokiečių koloni joje Tovar miestelyje, kuris randasi apie 2,000 metrų kalnų aukš tumoje, 60 km nuo Caraco mies to.Palinkėjau gabiai prekybininkei laimingos ateities. Vanda Bieliūnienė iš savo pusės prašė pasveikinti visus lietuvius evan gęlikus, “Mūsų Sparnų” skaitytojus, apgailestaudama ir pavydėdama, kad jų yra daug, o ji viena.
NĖRA KO GAILĖTIS— Priimk mano nuoširdžią užuojautą!?— Už ką gi?— Girdėjau, kad tavo žmona pabėgo su tavo šoferiu.— Ach, nieko tokio. Aš vis- vien rengiausi jį atleisti-..

The New-Way Apple Pie

PERKRAUFTYMAI

T*L WA 5-KO

MOVING
LaidlmM

ŽIMA KAINA
Pilna apdrtoda

MOVING
Apdrev«*oo forftrauotrmas 

B Ivolriy aMwnv. 
ANTANAS VILIMAS 

Tol. 374-1882 wN 374-5996

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks antradienį, rugsėjo 16 d., 
6 vai. vak., Joanos salėje, 4258 So 
Maplewood. Po susirinkimo — vaišės.

Nuo1914 metu
Midland havings aptar

nauja taupymo -- -oitHi 
paskolų reikalus visos mfr 
sų apylinkės. Dėkojam* 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateivie.

Sąskaitą a od ra u stos 
»ki $40,000

2657 W. 69 STREEV 
CMeaęo. IL 6062 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AyE^ 

Bridgeview, IL 60455 
TeL 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

Passbook Savings.

4 5 savings 
(Minimum $500) 

Certificate « .4 « * - a

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

t Telef. 476-2345

ISj TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSMj1 AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Here** real, homemade apple pie made a new way that’s 
lights refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hour*. 
Thanks to > handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie,

/ Amber Apple Pie
1-1/2; cups coarsely chopped 

peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecans 
baked 9-inch graham

cracker crumb crust,

2/S

1/S

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatm

«D<ar 
cup boiling water 
teeipoon einoamoa 
teaapoon auUneg

1/2

1 fpaUiner (3 oz.) frozen
* whipped topping, thawed

gXtin and sagar completely In boilmg watec; 
itirrmg 3 nzinutea. Add %pices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmeitad ica. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuU. Qiill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chin 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

appte slices in lemon juice to prevent darkening.

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 
Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7*34blBUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, Hl. TeL: OLympic 2-100JPETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7*1138-1139STEPONAS G LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vlrginl* 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilk, DL 974-441CP. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7*1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Friday. September 12.
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REAL ESTATE

<

T

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

« Namai, Žwn6 — Pardavlimrt^ 
I REAL ESTATE FOR SALE

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

. • NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. j 

_^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774?

> 
ateinančiais metais nuę>: 
mėn. 1 dienos. Naujoji j 
Improvement Program 
tame, kad vietoje daba r |

Chicagos krikšč. demokratų išvyka
Rugsėjo 7 d. 1 vai. buvome čiauslas institucijas: VLIKą, 

pakviesti vykti j Centro valdy- ALTą, BALFą. Dieve, laimink 
bos pirmininko V. Šoliūno sody-j jų užmojus! 
bą piknikui. Ryte lietutis lijo. 
Žada po pietų giedrų orą. Dau
guma neturi automobilių. Kole
gos surankioja pėstininkus ir 
nuveža. Pasitinka šeimininkai 
ir kviečia į jų rezidenciją. Pui
kus, naujas, stilingas trijų aukš
tų pastatas, pačių savininkų su
projektuotas. Vaišėms parengti 
stalai pirmame aukšte.

Pirmiausia šeimininkas pavai-| 
šina vaisių sunka. Šnekučiuoja
mės ir gėrimės laukinėmis anti
mis, kurios iš upeliuko ateina 
prie pat namo. Girdi, tiek įpra

sto, kad ima maistą iš šeiminin
kės rankos- Įdomu matyti lau
kines antjs, kurios išaugo prie 

į pat namu.
Rikiuojamės prie vaišėms pa

bengtų kepsnių. Ir kugelis, ir 
* dešrelės, ir kepti viščiukai su
■ visokiais priedais. Bare gaunam 
ir šio to stipresnio.

Apie 5 valandą — kavutė su 
. visokiais skanumynais.

■ Chicagos skyr. pirmininkas J. 
IJokubka dėkoja šeimininkams ir 
^trumpai pasisako vienu kitu ak
tualiu klausimu. Esą atsitiktinai 

•patekęs Liet. Kronikų leidimo 
sąjungos pirm. kun. J. Kuz- 
įminskas. Praneša apie išleistas 
’.lietuvių ir svetimomis kalbomis 
knygas. Prašo paremti. Jam bu
vo duota keletas klausimu. Pa- 
laiškino.
j Centro valdybos pirmininkas 
VI. šoliūnas dėkoja dalyviams- 

Prisimenu, pernai buvo apie
70 žmonių (Mat, buvo’ progra- 
šmėlė). šįmet daug parengimų 
ir baugino blogas oras. Susirin
ko per 30 asmenų.

Padėkoję šeimininkams ir 
Chicagos valdybai, skirstėmės. 
Oras giedras, bet tolumoje žai
bavo ir trankėsi perkūnėlis.

Puikios vaišės, šaunus pažmo- 
nys, malonus bendravimas.

■' Ponų šoliūnų rezidencija — 
8335 Fięldcrest, Willow Springs, 
Illinois. ’

Džiugu; • kąd ■ mūsų jaunoji 
karta įsijungia.į tautinį, kultū
rinį ir net politinį veikimą, ir 
visokeriopai remia mūsų aukš-

Dailininko Petraičio paveiks' 
lą loterijoje laimėjo inž. St. Du 
bauskas.

— Adolfas Andrulis, Palms del 
Mar ir Lilona korporacijų pir 
mininkas, 7 Talo Circle, Port 
Orange, FL 32027, telefonas 
(904) 761-3625, atsiuntė Charks 
Wayne Čo. 50 dc'lerių auką. 
A. Andrulis kartu su kitais lie
tuviais nupirko 180 akrų Day
tona Beach apylinkėje ir ruo
šiasi statyti namus. 40 akrų jau 
yra išskirstyti sklypais. Projek
tą Riverwood vykdo C. Wayne 
Co. Ruošiama speciali lietu
viams' apylinkė, apie kurią m 
formacijas teikia A. Andrulis 
ir C. Wayne Co., Spruce Creek 
& Del Mar Rd.} Port Orange, 
FL 32027.

— Julius Timpa iš Marquette 
Parko, be raginimo pratęs da-' 
mas prenumeratą, savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $5 auka. Dė
kui. Taip pat dėkui tos apylin
kės naujam skaitytojui, užsisa
kiusiam Naujienas trečdaliui 
metų, bet pavardės prašiusiam 
neskelbti. I

nos mokyklos profesorium ir 
Masonic ligoninės širdies ligų 
skyriaus direktorium.

— Paulius Laniauskas paskir
tas Cicero- miesto policijos ir 
gaisrininkų komisionierių ko
mitetą n.

— Rugsėjo 16 d. su biržėnų 
ekskursija Europon išskrenda 
ponai Maldūnai, ' Sakevičiai, 
Smilgiai ir Naujai. Jie aplankys 
Angliją, Belgiją, 
kietiją, Austriją, 
Prancūziją.

— Penktadieni,

Olandiją, Vo- 
šveicariją ir

rugsėjo 12 d.,
— Dail. Mikas Šileikis buvo 7 vai. vakaro Lietuvių Sodyboje 

išvykęs keletai dienų į šv. Kry- įvyks Chicagos Spaudo’s klubo 
žiaus ligoninę. Dabar jis yra na- narių mėnesinis susirinkimas, 
muo’se ir gerai jaučiasi. i Bus paskaita. Nariai privalo da-

— Rašytojas ir dramaturgas ’ ^’vaut^- Valdyba
Anatolijus Kairys išrinktas ■ — Architektas Kazys Karazija 
Penktojo JAV ir Kanados teaf : stiprėja ir turi vilties pasitaisyti 
rų festivalio pirmininku, Jonas ir išeiti iš Central Community 
Jasaitis — vicepirm., Juozas ligoninės.
Šlajus — sekr., Apolinaras Bag
donas — ižd., K. Juškaitis — bi- Marquette Parko šv. Mer-.

! Codes 
veikti 
sausio 
Zone 
skirsis 
vartojamų 5 skaitlinių bus naii-1 
dojamos 9 skaitlinės, kurios;j 
bus įterptas ir laiškanešio aptai- 

kvartalo numeris.
Toji zonų pakaita ir labai dide
lis jų susmulkinimas kainuos; 
amerikiečiams bilijonus doleriij. 
Įvairios firmos, bizniai, elektros, 
gazo dujų, telefono, laikraščių, 
apdraudos bendrovės ir kitos 
įstaigos, kurios naudoja didelius 
korespondencijos siuntinėjimus, 
turės pakeisti dabartines adresų 
plokšteles naujomis ir ta proce
dūra joms kainuos apie 90 mi- 
lijc'nų dolerių. Pašto tarnyba 
turės paimti tūkstančius naujų 
darbininkų, kurie telefonu turės 
informuoti interesantus apie jų 
naują ZIP Code numerį, tas i • 
vėl kainuos kitus naujus milijo
nus dolerių. Tas visas naujove ; 
įvedus, irgi nesitikima geresnio 
pašto patarnavimo.

Netolimi tie laikai buvo, kuo 
met tų ZIP kodų nebuvo, be 
pašto pristatymas buvo greita;

| ir tikslus,,ko dabar su tais nau 
j dojamais kodais absoliučiai ne 
{bėra. Anglija ir Kanada turi įsi- 
j vedusios ZIP koūų skaitlinių ii

r. i * n au j a mas

ti tel. 776-8371. Aš ją noriu nu
pirkti. (Pr.)

ĮDOMUS KLAUSIMAS IR 
ĮDOMŪS ATSAKYMAI

Illinois 3-čio kongresinio dist-1 
rikto atstovą^ Marty Russo (D., | 
III.) pavasaryje visiems savo'
dislrikto gyvenlojanis »siunti-lra;dži miršaj kurioje Ir jie 
nėjo įvairiais klausimais plati, nesusigaudo, k, tai reiš
anketą, į kurią neseniai atsilie
pė net virš. 8,000 asmenų.

Į klausimą, jei būtų įvesta 
valstybinė sveikatos draudimo 
programa, kas ją turėtų admi
nistruoti, atsakymai buvo tokie: 
9% ] 
turėtų administruoti . federalinė 
valdžia; 40% galvoja, kad tai 
turėtų vykdyti privatus sekto
rius; 51% sąkd, kad tą progra
mą turėtų tvarkyti privatus sek
torius ir federalinė valdžia.

kia. Seniau laiškas iš Montrea- 
lio mus Chicagoje pasiekdavo 
j ketvirtą dieną, dabar dažnai 
jis kelionėje užsibūna net iki 
dviejų savaičių. Laiškas iš Lon- 

j dono, Anglijoj, mus taipgi ap-
pasisakė, kad tą programą lankj(lavo’ sl’ stas’oro' ’aštu

AZrfVl.y Lk. o lAO-TLCLllXO ------- Lrl” . • yL# a Z ' . I •*'’ x ■*? 'v

lietų tvarkytoju. Festivalis įvyks geles. MarIJ<>s Gimimo parapijoj griežtoje federalinės ; valdžios
Padėkos dienos savaitgalį čika- 
gos Jaunimo centre. A. Kairys S1 
vra festivalių pradininkas. Į^a su vĮKa-

‘ I vonųsgd^xaui^to^''PamaMt>se
— Dr. Rimgaudas Nemickas, ir procesijoje. Nariai prašomi 

širdies ligų specialistas, pakvies- gausiai dalyvauti, 
tas Illinois universiteto Mediči-;

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

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

Minkštais viršeliais, tik__________ ___

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

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

• 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.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
I

i

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

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

ganhacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuof 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas rali 
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 sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopu vyr® visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus; jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreipti* Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

JO7 W. 30th lt.
T*L (111) M-m*

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

R. LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba

— Kas turite, parduoti komo
dą (dresser), prašau paskamhin-

•i

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miestu leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avg. 
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI 
523-8775

irgi į ketvirtą dieną, dabar 
anaiptol to jau nebėra.

Kaip matosi, visokie dabarti
niai nauji išradimai, patobuli
nimai nevisuomet atneša pla

čia ir yra pats tikriausias at- nuotus. rezultatus. Atrodo, kad 
sakymas. Tikrumoje tą sveika- j naujoji ZIP kodų de\"ynių skait- 
tos draudimo programą turėtų Į Hnių virtinė dar įneš daugiau 
tvarkyti privatus sektorius I painiavų ir susi trukdymų pašte 

! patarnavime. Svarbiausia, kac' 
tas “malonumas”, įskaitant me
džiagas, naujus įrengimus i: 
komplikuotus kompiuterius, kai
nuos paštui ir įvairiems biz 
niams naujus bilijonus dolerių

Sakoma, kad po rinkimų pa 
aiškės ir dar eilė visokių kito 
kių “naujovių”, kurios dabar ik 
rinkimų, kaip sakoma, yra< lai 
komos už dantų,’kad nepakenk • 
tų renkamiems politikieriams.

..kontrolėje. Kaip matome^feno- 
nės jau’ vienais ir kitaŠ'^linai
nepasitiki.

t* i

Nauja pašto“ZIP

JAV pašto’ tarnyba visai pa- 
. tylomis parengė naują ZIP

--------- SIUNTINIAI I LIETUVA
' 7 MARIJA NOR

260$ West 69th St, Chicago, HL 60623 • TeL WA 5-1787

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 6Mh St, Chicago, DL 60629. — Tel. WA 1-2717

Tuo reikalu jums gali dauj 
padėti teisininko Prano ŠUL< 
paruoštą, — teisėjo Alphons 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

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

HPLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

i

i

1

i

We’ll help you make the right move.

NEIGHBORHOOD
realty G.2OUP

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

įuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti j 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

Prie 73-čios ir California par- 
luodamas arba išnuomojamas 
gražus, švarus mūrinis namas 
m 3 miegamais, virimo krosni
ui ir oro vėsinimu už geriausią 
pasiūlymą. Tel. 925-4940.

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

OUR SAVINGS
* CERTIFICATES 

EARN UP TO

see us for
financings

AT OUR 10W RATS

Professional family seek warm 
mature, reliable housekeeper — 
cook, 4-5 days, near Univ, of Chi 

cago. Good pay. Ref. req.
Call: days 580-2047, evenings 

and weekends 752-5317.

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

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Talman Avenue <
Tel. 523-0383

A. T VER AS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
T«l. REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 50632- Tel. YA 7-5W

WITH REPAVMFNT 
TO FIT YOUR INCOME

wtM tMFTM1

Mutual Federal 
Savings and Loan

Varied duties, typing, inventor 
control. Able to cdmmunicah 

well with costumers, self 
Starter. Liberal benefits.

421-1475
Ask for Steve

Pack Bind Corporation
920 W. Cullerton Ave. 

Chicago, Illinois

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

Suinteresuoti namų pirkimu 
ir bet kokia nekilnojamo turto 
nvestacija, prašomi kreiptis į 
laymondą Staškūną, kuris at- 
.tovauja didžiulę Berg Real Es
ate bendrovę. Jis pasiruošęs 

visiems mielai patarnauti.
L. A. R. Staškūnai 

SAPPHIRE SEA MOTEL
Juno Beach, Florida 33-108 

Telefonas (305) 626-2444

RENTING IN GENERAL 
Nuomoj

RESORTS AND VACATIONING 
Kurort»l Ir Atostogy Vietos

DĖMESIO

222 WEST CERMAJC ROAD 

Praa Kiwurncu. /V—
CHICAGO, IIXINOB OKOS 

Pfconai VZrglsla 7-7747

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

BRIDGEPORT AREA
4 room basement apartmnt, 
unfornished. Hot water and 

heated. $135 monthly.
Call 839-8597 

after 3:00 P.M.

Keliaujant į Floridą ir netu- 
int aiškios apsistojimo vielos, 
įrašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

; M. i I M X U S

. Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai. '

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent ~ 
W/i W. 95th St ' 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-4654 V

State Farni Fire and Casualty Company J

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Si

t

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vaL 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, Hl. Friday, September 12, 1980




