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TURKIJOJE AREŠTAVO 500 MAIŠTININK
SPROGO DIDŽIAUSIOS ATOMO 

ų: RAKETOS DEGALAI--
UŽMUŠĖ VIENĄ KARĮ, SUŽEIDĖ 21; SPROGIMAS 

' / Į ATOMO RAKETOS NELIETĖ

DAMASCUS, Ark. — Praei-, 
. to • penktadienio rytą sprogo' 

vienos pačios galingiausios ato
minės raketos Titan II degalai, 

. turėjusieji iškelti atomo raketą 
į erdvę ir nunešti ją į priešo 
taikinį. • > ' i ■ 
; Sprogimo metų buvo užmuš-

• ’ ’ tas 21; metų • seržantas David 
. - Livingstone-ir sužeisti 21 dar- 

bipinkas. ’ 17 sužeistųjų ^privalo 
būti-’ nuolatinėje ‘ priežiūroje,

Kongresas nutarė ištirti reika
lą iš pagrindų. Kongreso’ komi
teto nariai važiuos į nelaimės 
vietą ir nustatys tikras priežas
tis. Senatorius Dole tvirtina, 
kad visas Titan II raketas rei
kia išmontuoti, © j o' vieton pasta
tyti naujesnes. Kai Titan II- ra
ketoms buvo kasami šuliniai, 
tai buvo apskaičiuota jas nau
doti dešimčiai metų. Dabar jau 
praėjo visi 10 metų. Dabar tu- 

nes jiė ' į 'plaučius įtraukė pa- ‘ rimą geresnių, tikslesnių ir šau- 
jgesnių apsaugos ginklų.
1 -. - - . ■ - f
‘ _ Įėjimas į raketos šulinį buvo

M

vėjingų dujų. <
’ Dabar paaiškėjo, kad Arkan
sas, Kansas ;ir Aruonos "vals-1 j8 ėd Q imas išl
tijiį ^aukštumose yra įrengtos d diametr0 duobe. Didžiau. 
dar. o3 galingos:: raketos, kurios 
pavojaus metu** butų paleistos.

- Raketų- šuliniai visą laiką yra 
gyvi. Raketas prižiūri specla-

■, listai, turintieji ryšius su karine 
vadovybe. Tai pats galingiausias

. JAV apsaugos ginklas.;*

sius plieno varius nunešė virš 
-ketvirtadalio mylios nuo duobės 
ir išmetė į ūkininko laukus.

— Califotnijoj 17 dienų strei- 
jkavo 3,500 vyno darbuotojų 
prieš 23 vyno gamintojus. Su

'.L...... ■, HLi

/■ J

KABULE RUSAS IŠĖJO 
IŠ AMBASADOS

KABULAS, Afganistanas. — 
Sovietų karyg Aleksandras Klug- 
'ov, Soviejų ambasadoriaus Ka
bule lydimas, sekmadienį pats 
išėjo iš Amerikos ambasados 
Kąbule.

’Taisyklės liepė leisti Sovietų 
vyriausybės atstovui laisvai iš- 
vikalbęti su pabėgusiu karei
viu. Amerikos ambasadon buvo 
įleistas Sovietų ambasadorius 
Fikryat Tabeev. Jis laisvai kal
bėjosi su Sovietų kariu ir, JAV 
ambasados atstovų akivaizdoje, 
prižadėjo jam tuoj jį paleisti iš 
Sovietų kariuomenės Afganista
ne, leisti jam laisvai grįžti na
mo, o vėliau, sudaryti sąlygas 
studijuoti techniką... Užtikrino, 
kad niekas jo nebaus, atleis iš 
kariuomenės ir leis važiuoti 
namo.

Amerikos ambasados parei
gūnai savo .. ruožtu užtikrino, 
kad jam duoteis tremtinio tei
sės, kad -jis gali gyventi amba
sadoj e, gaus maisto, kol gaus 
leidimą .išvažiuoti. 'Kruglovas 
išklausė -amerikiečių pąreiškĮ-

SUDARYTAS DVIDEŠIMT SEPTYNIŲ , 
ASMENŲ MINISTERIŲ KABINETAS j
MILITARINEI POLICIJAI LEISTA ŠAUTI Į FANA- ‘ 

TIŠKAS MUSULMONŲ STUDENTŲ GRUPES

ANKARA, Turkija. — Praei
tą penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį turkų policija ir ka
riai Istambule, Ankaroje ir kit 
tuose didesniuose miestuose su
ėmė virš 500 turkų teroristų, 
jų padėjėjų, teroristus slapsčiu
sių žmonių. Istambule buvo nu
šautas policijos kapitonas, vy
kęs į darbą. Musulmonai funda
mentalistai norėjo parodyti, 
kad policijai 'ir kariuomenės 
vadams nepavyks jų suvaldyti. 
Jie reikalavo mahometoniškos 
tvarkos, kokia yra įvesta Irane.

Istambule buvo apsupti keli 
miesto kvartalai, iškrėsti visi 
namų ir kiemų užkampiai, ras
ta daug šautuvų, dinamito, pasi-

REAGANO IR ANDERSONO- 
DEBATAI PER TELEVIZIJĄ

BALTIMORE. — Sekmadienį 
įvyko debatai tarp dviejų prė-’ 
zidentirūų kandidatų: Ronald" 
Reagano ir John B. Andersono. 
Debatams buvo kviestas ir prez. 
Jimmy Cartęris, bet jis atsisakė. 
Abu kandidątai turėjo progos 
pareikšti savo kampanijos svar». 
blausius dalykus ir laikomi abu 
laimėtojais- Jie kritikavo prez.’ 
Carterio užsienio ir vidaus po
litiką.

Tarp Reagano ir Ąndersono 
pasireiškė skirtumas dėl tikybi
nių organizacijų politikos: pir-

ruošusių pulti maištininkų. Bet masis teigė, kad Bažnyčios turi

kad nėląftn'ė įyykoTŠil tneno pri- Hyginimą ' Sf $11. Iki škrf"vyno, 
žiūrėtojo ' neatsargaus darbo. J darbuotojai gaudavo $8.36 per 

“' i . valandą.

L-šti patikęjo<Sovietų ąm-

Raketos yra. įleistos į 146 pėdų 
žemėje iškąstus šulinius. Rake
tos susideda iš., trijų. dalių. Vie
na dalis': Tekėtą i iškelia ‘ į; erdvę, 

antroji ją nuneša ų. paskyrimo 
vietą. Tos .dvi dalys pilnos de
dalų.;'Priežiūros darbininkui be- 
sukinėjąiit; ten staigtus, jam iš
slydo. gerai. nepriristas _ Įrankis 
sraigtams priveržti ir krito į šu
linį. Bekrisdamas jis- pramušė 
rąektos degalų ^sienelę. .Nuo su
krėtimo prasiveržė degalai, už^ 
sidėge "ir/ųyykp;'didelis.’sprogi- 
mas.. .. 71^,/. i ..- ė. 1 ••• 

. Sprogimas ■ išpešė molin.es* ir 
plienines šulinio; dur^, i iškėlė į 
padangės, .ir,- 'nunešė. 3įPj& lr®č* 
dalį mylios nuo-sprogimo vietos.
rSeštadienį. taip.pat nustatyta, 

kad degalų sprogimas nepalietė 
atominės -raketos viršūnės, kur 
būna sprogamo'ji medžiaga. 
Sprogimas neuždegė atomo me
džiagos ir nesugadino raketos 
prietaisų, kontroliuojančių ato
mo energiją. Sprogo tiktai de
galai, turėję nunešti raketą į 
priešo pozicijas.

Raktas sraigtams sukinėti 
privalo būti pririštas prie dir
bančiojo diržo. Matyt, kad buvo 
netvarkingai pririštas, atsileido, 
krito, šuliniu, palietė Take tos de
galų sieną ir sukėlė nelaimę.

KONGRESO KOMITETAS 
TIRS NELAIMĘ

Visi Damascus apylinkės gy
ventojai bdvo išvežti toliau nuo 
nelaimėj vietos. Kai šeštadienį 
buvo nustatyta, kad atominės I ruošdamasis kelionėn į Europą, 
raketos viršūnė nesprogo, tai 
gyventojams leista grįžti namo.

■ —; 3§t,-me,tiį Mike ReacŲiš Ips-i 
'ivich, ^Žh^Kjb^. .laimėjo ”
karaliaus -'titid|^A. SėknąacKep^- ' 
naktį.'-jis 20-ą j į karia' perplaukė’ 
kanalą.^Prancūzijos krantą .'ties 
Doveriuf jis pasiekė po.r15 va
landų; Senąjį rekordą iri titulą 
turėjo 53 m'., australas - Desmond 
Ren'tford, perplaukęs kanalą 19 
kartu. ’ J. ■' - ’te'. •

VLIKO PIRM; DR. K BOBELIS 
; r JšVYKO Į ĘUROPĄ 
. ’ - ' į - į- • =e- - < • .

Dr. Kazvs Bobelis• - * - >

VLIKo valdybes pirmininkas 
dr. K. Bobelis Š. rii. rugsėjo 
7-10 d. praleido Washingtone

Pas mus dar šilta, bet Turkijos aukštumose esančiuose 
miestuose jau iškrinta sniegas. Senas KCnia

__  miesto vaizdas.

IPRANE, Morokas. (AP) —j 
Moroko karalius Hassan II sek-, 
madienį savo vasaros rezidenci
joje sušauktoje spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Palesti
niečių Laisvės O r g anizacija 
(PLO) yra pasiruošusi pripažin- 
ti-Izraelio valstybę saugiose ir

TARPUSAVIS PLO IR IZRAELIO 
/PRIPAŽINIMAS ATNEŠTŲ TAIKĄ 
PALESTINOS VALSTYBĖ BŪTŲ ĮSTEIGTA 1967 METŲ 

KARE UŽIMTOSE ARABŲ TERITORIJOSE

Jeruzalės miesto dalimi ir stra
teginės Golan Heights,, kurios 
iki šiol nebuvo minimoj .derybo
se tarp Egipto ir Izraelio.

tĄ konferencija yra laikoma 
reikšminga, nes buvo sušaukta 
tuojau po mahometoniškų vals
tybių užsienio reikalų ministerių

^užtikrintose sienose, kai tik Iz- ’ pasitarimo skelbti šventąjį ka- 
raelis pripažins tokias pat teises rą Izraeliui už rytinės Jeruzalės 

• Palestinos valstybei. Karalius , prisijungimą. Ta. proga karalius 
Hassan II palaiko artimus ir ( kritikavo Irano revoliucijos va- 
draugiškus ryšius su PLO vadu.

, Yasir Arafatu. <
— Karaliaus Hassan II nuomione, 
i Palestinos autonominė valstybė 
turėtų būti Įsteigta iš 1967 
tais Izraelio okupuotų terito: 
kuriose gyvena virš 1.2 milijo
nai arabų. I tai įeina Gazai sri- sius rūmus, šios galimybės neiš- 

(lis, vak. Jc'rdano upės pakran-1 naudojimas atsilieps Iranui išri
tės su arabų apgyventa ratine sus dešimtmečius.

. dą mulą Chomeinį, kad jis ne- 
[ perleido. 52 įkaitų Palestiniečių 

Laisvės Organizacijai ir tuo už- 
delsė jos prinažmimą. Jei ir da

me- . bar įkaitai būtų perleisti PLO, 
’ijų, (tai rytoiaus dieną organizacijos 

atstovai būtu pakviesti į Baltuo-

basadoriumf ir kartu su juo sek
madienį išėjo iš Amerikos am
basados.

RUSAI LAUŽO SUTARTĮ, 
SKALDO ATOMĄ

WĄSHĮNGTO^Ų D.C. -f So
vietų ^valdžia laužo, atomo su
tartį, ir skaldo atomą naujiems 
atomo' ginklams gaminti, sako 
atomo skaldymus-!-“ sekantieji 
specialistai. Su rusais pasira
šyta sutartis įpareigoja abi pa
sirašiusias . valstybės daugiau 
neskaidyti atomo, nes,, skaldy
mas sudaro pavojų žmonijai.

JAV vyriausybės atstovai ap
gailestauja, kad Sovietų valdžia 
laužo pasižadėjimus. JAV vy
riausybė nepatvirtino Antrosios 
strateginių atomo ginklų apri
bojimo sutarties paragrafų, bet 
tai dar nereiškia, kad galėtų 
juos laužyti.

Rusai netikėjo’, kad JAV žval
gybos instrumentai parodys 
kiekvieną sprogstamos medžia
gos iškilimą į erdvę.

— Popiežius Jonas Paulius II 
sekmad.enį pasmerkė abortus, 
pavadindamas juos didžiuoju 
sąžinės užpuolimu, didele gėda 
ir dideliu skausmu.

KALENDORELIS
Rugsėjo 23: Teklė, Linas,

Baumilė, Ramutė/ Galintas. ' .
» j - •« i-

Saulė teką 6:39, leidžiasi 6:47.2
, Oras vėsesnis.

kurios metu jis aplankys ir 
įteiks Lietuvos Diplomatijos še
fo, min. . Stasio Lozoraičio ir 
VLIKd pasirašytą memorandu
mą Helsinkio baigiamąjį aktą i 
pasirašiusių 26 Europos valsty
bių vyriausybėms. Dr. K. Bo
belis pramato kelionėje išbūti 
nuo rugsėjo 10 d. iki spalio 4 d.

'Dr. K. Bobelio kelionės metu 
-VLlKo: pirmininką pavaduoja 
vicepirmininkas dr. Kostas Jur- 
gėla. • - (Elta)

IRANO-IRAKO PASIENYJE NAUDOJA 
TANKUS IR KARO LAIVUS

J
PREZIDENTAS BANĮ S A D R PASKELBTAS VISŲ IRANO

karo jėgų (Vadu karui vesti
TEHERANAS, Tranas. — Pre

zidentas Bani Sadr paskirtas 
Irano karo jėgų vadu karui 
prieš Iraką vesti, skelbia oficia
lūs Irano vyriausybės praneši
mai. Nustatyta, kad Irako vy
riausybė sutraukė galingas jėgas 
Irano pasienyje ir apšaudė ke
lias pasienio vietas.

Irano vyriausybė yra sutrau
kusi kelis tankus į Irako pasie
nį. Ji p Asla j o 3delią sieną per
žengti rwrėjn*atms Trako karo 
jėgoms. - -SekmadienĮ įvairiose

pasienio vielose įvyko susišau
dymas tankų, artilerijos ir ka
ro laivų.

Irako karo laivai saugo Eu
frato žiotis, kad Irano jėgos ne
sutrukdytų laisvo judėjimo naf
tai-išvežti.

BEIRUTAS, Libanas.— Iš ko
vos lauko ateinančios žinios sa
ko, jog visą sekmadienį ėjo kru
vinos kovos sausumoje ir van
denyse. Irako kard laivai apšau
dė . ir nuskandino vieną karo 
laivą, amerikiečių parduotą

Irano šachui.
Pranešimai sako, kad smar

kiausi susirėmimai įvyko siau
rame Irako vandens ruože. Ira
kas buvo sutraukęs savo karo 
laivus į Irano pakraščius, bet 
iraniečiai buvo pasiruošę gintis.

Irako karo jėgos geriau orga
nizuotas, jos turi geresnius 
ginklus. Irako aviacija geresnė. 
Iranas turi naujus modernius 
Amerikos kovos lėktuvus, bet 
negalį jų naudoti, nes lėktuvai 

mebuvo__ tinkamai---- prižiūrėti.
JAV nesutinka sudilusių dalių 
duoti, kol nebus' sutvarkytos 
skolos už lėktuvus ir kitokią 
karo medžiagą.

Irano vyriausybės praneši
mas, sakė, kad susirėmimas 
įvykęs šeštadienio vakarą. Ira
kis šių žinių, nepatvirtino.

. teisę dalyvauti politikoje, o An- 
kelių maištininkų Personas sakė, kad tikėjimo va- 

užpuldinėjimai įgriso. Gyvento- j dai neturi teisės savo nariams 
jų dauguma padėjo suimtLąta- nurodinėti, už ką jis turi balsuo- 
riąmus netvarkos orgasziato- Andersonas pavadino
rius. Visi jie atiduoti teismams. Beaganą perdaug konservąty- 
Manoma, Jsąd šiomis dienomis ; riū.

kratos metu nustatyta, kad gy
ventojams

policijai pavyko visai apvalyti 
kelias teroristų valdytas apy
linkes.

Tuo tarpu sekmadienio rytą 
paskelbtas <■ naujas ministerių 
kabinetas. Karinė vadovybė 
premjeru paskyrė civilį Bulent 
L’lusu.'Jšėkmadienio vakare sau
gumo taryba patvirtino' naują 
ininištėrių'' kabinetą ir įsakė 
tuojau pradėti eiti savo parei
gas. Pastebėta, kad kabinete 
yra pora ministerių, kurie buvc 
Suleymano Demirel kabinete 
nariai. Įtakingiausias jų yra 
furgut Ozai, buvęs Demirelio 
jkio ministėris. Naujame kabi
nete jis yra paskirtas viceprem 
jero pareigoms. Kitas viceprem
jeras yra Zeyyat Baykara, tar
navęs finansų i „ „ 
ankstesniame Demirelio kabi 
nete. Vicepremjerai Ozai ir 
Baykara priminė premjerui De
mirel, kad jis, darydamas nuo 
'aidas 27 fundamentalistams 
neteisėtai .skyrė jiems valstybės 
pinigus. Aštri Ozalio kritika 
prisidėjo prie Demirel kabinate 
nuvertimo.

Kabineto nariais yra septyni 
atsargon išėję generolai, penki

— 27 metų Danny S. Crump 
iš Kansas City pakaltintas 2 
aukštų namo susprogdinimu. Žu
vo 6 asmenys ir du- sunkiai su
žeisti. Jis norėjo atkeršyti savo 
žmonai. ' ' ' ;

— Apskaičiuojama, kad grū
du embargo metinėse — sausio 
mėsesį — Sovietų Sąjungoje 
mėsos gamyba sumažės 3 pro
centais, Jau dabar vartotojai 
jaučia mėsos trūkumą. f

profesoriai ir aštuo’ni jau vy
riausybės pareigas ėję pareigū
nai. Generolai dabar nebevaldo 
jokių kariuomenės dalinių. Nau
jame kabinete vicepremjeras

ministerijoje j OZ3I paskirtas visiems krašto

JtoajHy Carter

Prezidentas Cartęris pareiš
kė, kad jis sutinka su R. 
Reaganu svarstyti įvairius 
valstybės reikalus. Jam nėra 

reikalo vesti diskusijas 
su J. Andersonų.

ūkio reikalams tvarkyti. Jis pi?- 
valo žiūrėti, kad ekonominiai 
Turkijos reikalai stovėtų tinka
moj aukštumoj.

Kabinete yra trys ministerial 
be portfelio. Jie yra premjero 
patarėjai, kurie seks viso kraš
to ūkį.

Vyriausybė patyrė, kad stu
dentai musulmonai palaiko ry
šius su Irano valdžios atstovais 
ir gauna paties Chomeinio ragi
nimus planuoti perversmą ir 
grobti valdžią. Chomeini įtiki
nėja visus musulmonus grobti 
Krašto vyriausybes kiekviename 
krašte, kur jie tiktai pajėgia 
paruošti perversmą ir prieiti 
prie krašto valdžios. Saugumo 
taryba leido militarinei poli’Cl-, 
jai šauti į studentus, jeigu jie 
nesiskirsto, o tęsia demonstra
cijas.

Naujame kabinete teisingumo 
ministerių paskirtas teisininkas 
Cevdet Mentes, krašto apsaugos 

. ministerių — Haluk- Bayulker, 
o užsienio reikalų ministerių 
paskirtas liter Turkmen. Kabi
nete yra penki profesoriai, ku
rie tvarkys krašto švietimo ir 
kitus reikalus. Generolas Evrin 
liko generalinio štabo viršinin
kas, ir saugumo tarybos pirmi
ninkas.



tos vartojant daug riebalų. To
kių reikia vengti: muffins, pop- 
overs, haroųkoB. hlynai (p-m- 
cakesj, vaflĮhii french toast, sal
džios bulk ulės (ąwę(t rolls), 
snack erakers ir kukurūzą 
dripsniai (corn chips).

BULVĖS AR JŲ PA-

RIEBALU SUMAŽINIMAS - GYVE
NIMO PRAILGINIMAS
Keiskime per rieby maistą tiesesniu, tada 
sveikesni būsime ir ilgiau gyvensime.

(Mediciniškas raginimas)
Patariamą vartoti: nugrieb 

tas pienas (skim) ar nugriebto 
pieno milteliai (powdsred skini 
milk), išgarintas (evaporated) 
nugriebtas pienas, pasukos ii 
jogurtas, padarytas iš nugriebto 
(skini) pieno.

Nenaudojama: saldus (pilno 
riebumo) pienąs. Visi gaminiai 
turį saldaus pieno. 2% ir Low 
fat milk, šokolado pienas, išga 
vintas ir kondensuotas , pienas, 
grietinė.

KAITALAS
Valgytlna; bulvės, pagerinti 

ryžiai; makaronai (noodles, spa
ghetti) ir kili millipiai (pastas).

Nenaudotina: ant skauradqs 
keptos (fried) bulvės, ryžiai, 
bulvių dripsniai (potato chips).

MĖSOS AR JŲ PA
KAITALAI

paroje. Tokios dietos 
yra sumažinti riebalus 
visai dienai iki 10-45 
Tiems, kurie nori saų-

šv. Juozapo ligoninė, Elgine, 
ąąviems pacientams pataria var
toti sekančią, mažai riebalų tu
rinčią dietą (Low Fat Diet). Ji 
turi savyje nuo 40 iki.45 gramų 
riebalų 
tikslas 
maiste 
gramų.
gotis sklerozės, reiktų dar ma
žiau riebalų vartoti maiste.

Kuriam tikslui ta dieta nau
dojama. Ji patariama visiems 
tiems Hgoniains, kurie serga 
kepenų, tulžies pūslės ir kasos 
(pancreas) ligomis, o taip pat 
ir tiems, kurie nori numesti per 
didelį svorį, kurie nori sulėtinti 
arterijų prisikretimą ir luomi iš
vengti širdies atakos, sklerozės 
kojose, inkstuose ir smegenyse 

. (išvengimui paralyžiaus vienos 
kūno pusės — stroko).

Pakeitimas toje dietoje. Ne
valgoma labai daug riebalų tu
rinčių savyje valgių. Vengiama 
tokių valgių, kurie išpučia vi
durius.

Kaip gerą tokia dieta? šio kraš 
to žmonių sveikata besirūpinan
ti įstaiga (National Research 
Council) pataria reikiamą kieki 
suvąlgyti visų žmogui būtinų 
maisto dalių (DaLy Dietary Al
lowances) . šita dieta, neis ir tu
ri mažai riebalų, bet joje yra 
pakankamai žmogui būtiniausio 
.maisto, žmogus, gali pasirinkti 
pagal savo skonį atsakantį 
maistą ir reikiamą jo kiekį.

PIENAS IR JO GAMINIAI

DARŽOVĖS

Daržovių reikia valgyti 
parą du ar daugiau kartų.

Patariama vartoti: visos dar
žovės, įskaitant agurkus, kopūs
tus ir šviežius žirnius. .

Nenaudojama: jei skrandu 
gerai pakelia, valgyk brokolį, 
bruselio ko’pūstus, kopūstus, ka
lafiorus, kukurūzus, svogūnus, 
sausus žirnius ir pupeles, žalius 
pipirus, česnaką, ropes ir rau
gintus kopūstus bei agurkus. Jei 
skrandis nepakelia kurios 
žovės — tos nenaudoti.

VAISIAI
Vaisių reikia valgyti du 

daugiau kartų per dieną.
Valgytini visi vaisiai, išsky

rus avocado.

pei

dar

ar

DUONA IR JAVAINIAI

Reikia išgerti pieno per parą 
du ar daugiau puodelių.

~ Duonos ir javainių (cereals)1 
reikia valgyti keturis ar dau
giau kartų per dieną.

Valgytina: duona ir visi ja
vainiai, išskyrus žemiau pami
nėtus, kurių reikia vengti.

Vengtina: duonos, pagamin-

4

Mėsos ar jos pakaitalo suval-i 
gytina paroje ne daugiau kaip 
Šešios uncijos.

VALGYTINA:
mėsos, įskaitant
Paukštiena, žuvis,

Visos liesos 
ir kumpį, 

kiautėtos žu-. 
vys (shellfish) keptos, broilitos, j 
roasted, stewed — visada nu
imant riebalus. Su grietine varš
kė. Vienas kiaušinio trynys per 
parą.

Visi kitokie sūriai: dvi jų un
cijos, v.etojs trijų uncijų mėsos.

Žemės riešutų (peanut) svies
tas — jo du valgomi šaukštai, 
vietoje trijų uncijų mėsos.

Soya 
kailalai — kaip mėgstama.

-ę
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Soya pupos ir kiti mėsos pa- Į 
kailalai — kaip mėgstama. !

Kiaušinių baltymas ir be rie-l 
balų (fat free) ar sausa varškė 
— kiek "pageidaujama. riebalų yra lygus vienoje unęi-

Nenaudojama: keptuvėje kep-]joje mėsos esamų riebalų kie
ta mėsa, riebios mėsos: lašinu- kiui;

Klaipėdos uostas 1331 metais
(Teofilio Petraičio piešinys)

Nenaudojama: keptuvėje kęp-kai, dešros, frankfurters, lun-j Nenaudojama: keptuvėje kep- 
cheon mėsos, antis,, žąsis, paukš- ti dalykai (fried foods), padažai 
tienos oda, aliejuje konservuota z —- 
žuvis, labai riebūs sūriai, grie
tinės sūris.

r RIEBALAI

Taip, tai Maironio žodžiai iš 
eilėraščio “Kur bėga Šešupė”. 
Tas eilėraštis yra tarytum him
nas Lietuvai, musų tėvynei, kur 
mūsų krašto upės bėga į marias, 
broliai artojai lietuviškai šneka, 
skamba Birutės daina, kur žem
čiūgai, žalios rūtos, kur saulei 
šviečiant ir aptemusiais orais 
vra brangiausia mūsų prabočių 
šalis. Tarp tų tėvynės vaizdams, 
jos grožiui skirtų posmų yra 
vienas istoriškas. Lietuvos isto
rija vyko amžiais, o poetas čia 
sustoja ties Vytautu Didžiuoju, 
io viešpatavimo laikotarpį lai
kydamas išskirtinu, esminiu, lyg 
kokiu branduoliu. Posmas bai
giamas: s

čia kur Vytautas Didysis mus 
ir Vilnių gynė,
Bus per amžius, kaip ir bu
vus, Lietuva tėvynė.
Įžvalgūs kritikai tvirtina, kad 

Maironis savo poezijoje sugebė
jo apdainuoti, kas Lietuvai ir 
lietuviui esmiška. Taigi Vytau
tas Didysis jam buvo Lietuvos 
pergalių, atsparumo ir didybės 
simbolis. Tur būt, toks tvirtini
mas yra tiesa, nes anais nepri
klausomybės metais Tautos šven 
tė buvo parinkta kaip tik ne 
karališkąją karūną turėjusio 
Mindaugo ar atspariai Lietuvą 
gynusių ir ją taip pat plėtusių 
Algirdo ar Kęstučio, bet Vytau
tui skirtoji diena, tam, kurio ne
pasiekė karūna, kuris ne kartą 
keitė tikėjimus ir kelis kartus 
bėgo iš savo krašto. Matyt, ir 
poeto sugebėjimas įsijausti į isto 
riją ir nepriklausomos Lietuvos 
politikų šičia visiškai sutapo, jei 
Lietuvos didybės simboliu buvo 
pasirinktas Vytautas- Didysis.

* * #

Taip, Tautos šventė — rugsėjo 
aštuntoji — yra Lietuvos vals
tybinei didybei skirta diena. Di
dybei ir Vytautui Didžiajam, 
kuris nesidrovėjo keisti tikėji
mo, jei tai gali išeiti į naudą jo 
valdomai Lietuvai, ar bėgti kur' 
nors pagalbos prašyti, kai kar
das jam išmušamas iš rankos. 
Be abejo, Vytautas nebuvo skai 
tęs Machiavelio v veikalalo -apie

me pasidžiaugti, kad, štai, rūpes
tingi, apsukrūs, gabūs vaįdovai 
ar vadai tvarko mūsų tėvynę, 
pašaukdami mus, tėvynainius ir 
piliečius, savo jėgas ir sugebė
jimus taip pat skirti tam kraš
tui, kad jo gerovė kiltų ir se
sutės galėtų linksmai dainuoti' 
Birutės dainas. Mūsų tėvynė 
šiandien okupuota, ir jai leidžia-' 
ma dainuoti tik tai, kas okupan
tui patinka. Tačiau laisvės ir di
dybės siekti negalima liautis nie 
kada, jei norime, kad ten, pa
gal poetą, būtų per amžius, kaip 
ir buvus, Lietuva tėvynė. Tėvy
nė neturi šiuo metu savo valdo
vu ir nepriklausomų vadų, bet 
tauta tębėrą, ir dažnai pro jos 
vaikų lūpas prasiveržia didybės 
šūkis: aš esu lietuvis! Ąš esu 
lietuvis, jie, tie lietuviai, žiūrė-* 
kite, štai šitokius ir kitokius tei* 
giamus dalykus padarė savo tau 
tos garbei iškelti. Vieni pasis
tengė dąųgiau išauginti duonos^ 
kurios didžiąją dalį suvalgys ki
ti, kiti daugiau nupenėjo kiau
lių, ir visa tai daroma ne dėl to, 
kad būtų norima būtinai sotų 
laikyti tą, kuris pasiima sau di
džiąją pagamintųjų gėrybių da-' 
lį, Daroma machiaveliškais su
metimais, vytautiškai, kad oku
pantas už tas materalines gėry
bes, būdamas sotesnis; - labiau 
pro pirštus žiūrėtų į lietuvių ra
šomąsias ir leidžiamąsias kny
gas, apskritai į kuriamąją kul
tūrą, kuri stiprina tautą, sąmo
nina-ją, padeda jai jaustą savo 
didybę ir išlikti. Turi būt/ ne iš 
meilės, o gęgjktiskai lyg ’ir atsi
dėkojant už duoną ir mėsą ar 

ams
ąę are

žų dripsnių, 8 uncijos nugrieb
to pieno. Vienas kiaušinis ar 
jo pakaitalas. Viena riekė duo
nos (tdast). Vienas arbatinis 
šaukštelis sviesto ar margari
no. Vienas valgomas šaukštas 
želės.. Keturi arbatiniai šaukš
teliai cukraus, vienas puodelis 
be kafeino kavos.

Pietūs (lunch), šešios unci
jos be riebalų daržovių sriubos. 
Dvi uncijos liesos jautienos. 
Pomidoras ir salotos. Du valgo
mi šaukštai mažai kaloringo 
French padažo. Ketchup - Mus
tard. Trys aprikosų pusės. An
gel food pyragas. Vienas arba
tinis šaukštelis sviesto ar mar
garino. Astuonios uncijos nu
griebto pieno.

Pietūs (dinner). Pusė puode
lio pomidorų sunkos. Trys un
cijos broilito viščiuko’,
puodelio sutrintų be riebalų 
bulvių. Pusė puodelio (eup) be 
riebalų žirnių. Pusė puodelio su pasaulyje. Jam ir nereikėjo skai 
vaisiais želė salotų. Pusė puo-{ tyti: jis, matyt, iš prigimties bu
delio apelsinų sherbėrt. Viena j 
riekė duonos. Vienas arbatinis 
šaukštelis sviesto ar margarino. 
Du arbatiniai šaukšteliai cuk
raus, vienas puodelis be kafeino 
kavo's.

(gravy), salotų dressing, plakta 
grietinė (whipped).

■ SRIUBOS

Valgytinos; be riebalų buljo- 
Riebalų naudojamą ne dau-’ nas, consomme, be riebalų na- 

giau kaip trys arbatiniai šaukš-į niuose gamintos sriubos, grie
tinės sriubos su leidžiamais'vąh 
gyti priedais/

Nenaudotiiios: ’ kraut uvėse 
parduodamos komercinės 
sriubos, sriubos virtossu 
džiu pienu<ųhei f grietinės 
balais. .,*- —

SALDUMYNAI ' 
IR DESERTAS “

Valgytina: ;Cufcrus, gyrupas, 
medus, maląsąs, . želę, jam, 
gryno cukraus saldainiai, kram
tomoji guma, marshmallows.

Vaisių plaktiniai, pudingai ir 
custards — pagaminti su kiau
šinių baltymąis ir nugriebtu 
(skim) pienu. Angel foot! pyra
gas, arrowroot pyragaičiai, va- 
nilijos wafliai, sponge pyragas, 
jello, sherbert if water ice.

Nenaudotina: ledai (ice 
cream), pyragai ir kiti saldu
mynai bei desertas, pagamini.' 
su riešutais, kakao riešutais 
saldžiu pienu,’ grietine, sviestu 
ar margarinu,

GĖRIMAI

Vartotini: visi ’gėrimai, iš
skyrus tuos, kurie draustini. 
Dėl alkoholio vartojimo tarkis 
su gydytoju.

Nevartotini: gėrimai, turį sal
daus pieno, grietinės ar šoko
lado.

1

lėliai per parą.
Naudojama: sviestas ar page

rintas margarinas. Daržovių 
aliejus ir shortening. Majone
zas, actas ir aliejus. Daržovių1 
aliejus kepimui '— kiek reikia.

Pakaitalas riebalams: vietoje 
vieno arbatinio'"’ šaukštelio riėĄ 
balų galima naudoti du valgo
mus šaukštus sekančių dalykų: j 
saldi grietinė, rūgšti grietinė, 
non dairy cream. Atsimintina, 
kad vienas arbatinis ašukštelis

sal-
rie-

Pusė Į politini meną, kuriuo vėlesniais 
amžiais lyg kokiu vadovėliu bus 
naudojęsis ne vienas valdovas

leidžiama išeiti |Jįt£

lauru, ir lietuvių ansambliams, 
šiuo atveju,-tur.būt, ir-Vytau
tas Didysis nebūtų sakęs: mote
rys ir vyrai, lietuviai, -kof oku-

DU YPATINGI SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ AMERIKOJE VAJAI

SPECIALUS VAJUS
SLA "narių pageidavimų^ Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pra

tęsia dabartini Specialų vajų naujiems nariams įrašyti. Vajus tebevyk
domas ns tiktai naujų narių verbuoti, bet ir sudaryti progą esamiems 
nariams iki 70 metų amžiaus savo apdraudas padidinti. Šio vajaus melu 
įsirašantieji Į reguliarias apdraudas (V-1, V-2, V-3 ir V-X) gauna net 
50% nuolaidą nuo pirmų metų metinių mokesčių. Šio vajaus melu nari i 
ir nauji aplikantai gali Susivienijime apsidrausti iki $5,000 netikrinę 
sveikatos.

YPATINGAS JAUNIMO VAJUS
Didžiausia ir seniausia jaunimo organizacija yra Susivienijimas 

Lietuvių Amerikoje. Juk ketvirtadalis narių yrą jaunosios kartos! Taip 
pat reikia atsiminti, kad Susivienijimą sukūrė jauni aušrininkai. Per savo 
ilgą ir garbingą istoriją Susivienijimas buvo toji visuomeninių ir kul
tūrinių reikalų mokykla, kuri iš jaunų veikėjų paruošė patyrusius vi
suomenininkus. ;

Susivienijimas visuomet ėjo iš vieno su kitomis jaunimo org ni- 
zacijcmis, joms suteikdamas finansinę bei kitokią paramą, žąvėda nas s 
jaunų lietuvių veikla, kuri reiškiasi per tautinius šokius, dainų švęn.es, 
javainio organizacijų sąskiydžius ir stovyklas, Susi vien ij imas rimtai 
susirūpino lietuviškam jaunimui sukurti tvirtą finansinį pagrindą, be 
kurio joks ateities veikimas nebus įmanomas.

Vykdant SLA seimo nutarimus, ii- pasiteiravus pas aktuąrus, 
Susivienijimas skelbia ypatingą JAUNIMU VAJŲ, ,

Jaunimo Vajaus šūkis yra: “Investuokime penkiolika dolerių a‘ei- 
čiąi, ipdrauskime jaunuolį už $5,000!” Taip, Susivieiyjiiųas Lietuvy 
Amerikoje yra pajėgus pasiūlyti lietuviškam jaunimui ųuo gimimo d > 

X. i IS iki 2.) mcth amžiaus $5,000 terminuotus apdraucfcs pcTiaą už cik > 
į metus. Be didelių formalumų Susivienijimas §avo narių vąikus. vąi- 

-aaivi^s bei kitus Letuvių kihnėą jaunuolius priims į nanus su ) 
į andrauda.

JAL NIMO VAJUS oficialiai prasidėjo 1980 m. rugsėjo l dieną.
-i a J

Dd sniTkrsnra informacijų prašome kreiptis ^>us kų<ų>ų hnai 
Sekretorius arba į SLA Csntrą šiuo adresu:

11THUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street

,. New York, NY 101)01'
Telefonas (212) 563-2210

t

ĮVAIRŪS. VALGIAI

Naudotina: Jodo turinti drus
ka, visi prieskoniai, skdnio pa- 
gerintojai, padažai, pagaminti 
naudojant leistus valgyti da
lykus.

Nčnaųdotiua: Grietinės padą 
žai ir gravies. Alyvos, kukurū
zų dripsniai (pop com), riešu
tai ir coconuL

PAPRASTAS MENU
Pusryčiai. Pusė puodelio apel

sinų sunkos, pusę puodelio avė-

vaisiais želė salotų. Pusė puo-{ tyti: jis, matyt, iš prigimties bu- 
_ . _ j vo toks valdovas, kuris sugebėjo

būti veržlus — kur galima gy
nėsi ir puolė kardu, kur prirei
kė — politinėmis ir diplomatinė
mis sutartimis, — viskas jam 
buvo pateisinama, kas naudinga 
jo valdžiai ir Lietuvai. O kad 
Lietuva jam labiausiai rūpėjo, 
tuo, rodos, niekas neabejoja.

* f *

Lietuvos valstybinės didybės 
viršūnę Tautos šventės dieną ir 
minime, šiandien, deja, negali-

sai nevartoti trynių, grietinės, 
sviesto, margarino ir maitintis 
lietuviškai be riebalų ir be visų 
.aip pamėgtų dešrų. Laikas at
ėjo atgimti sveikai mitybai. 
Sėkmės!

badu numarinti! .. ; ■/. ■
Tiesa, kai didžiuma stengiasi 

už materialines gėrybes nusipir
kti daugiau laisvės, dalis drąsių 
pasiryžėlių reikalauja jos, paro
dydami, kad toli grąžu neužten
ka tiek, kiek duodama.

« - ' ■'/

Mes, svetur ^venantieji^'taip 
pat trokštame, had per ąYnžius 
būtų, kaip ir buvus, ta-gražiau
sia, maloniausia Lietuvą motutė. 
Kas ką sugebam, rudos; -darom. 
Rodos, džiaugiamės, jęj labiau 
sugebantieji kai kada kai kurio
je srityje daugiau padaro savo 
tautai ir jos genijui iškelti arda 
bartinėms jos skriaudoms nuš
viesti. Didžiuodamiesi tada ir 
mes sakome: aš lietuvis! AJ lie
tuvis, vaikas anos gražios Lie'tu- 
vos. Q gal nebloga butų.ne tik 
šventės proga, bet ir kasdien žo
džiais ar vien širdimi kartoti: aš 
esu lietuvis! ' . !

(Iš “Europos Lietuvio”) -

• Kai žemėje buvau visų 
nekenčiau, o kai iš . žemės iš
ėjau — kietu akmeniu virtau. 
Kai su draugais suėjau — bai
sioj ugny degiau? (Plyta)maitintis

— Naujienos, Chicago 8, 111., Tuesday, September"23; 198Q j

PAAIŠKINDIAS
Virš paduotoji, mažai rieba

lų turinčioji dieta yra vienoje 
ligoninėje naudojama kepenų, 
tulžies pūslės ir kasos susirgt 
mų atvejais. Ji gali būti naudo
jama sklerozės atitolinimui bei 

1 perdidelio svorio sumažinimui. 
Šiaip žmogui ji suteikia bendrą 
vaizdą, kaip reikia maitintis ne- 
persivalgant riebalais. Žinoma, 
viskas priklauso nuo žmogaus 
nusiteikimų: niekas neprivers 
nenusiteikusį taip
žmogų prisilaikyti tdkio mais
to. Už tai net 40 milijonų ame
rikiečių kasmet mėgina suliesė
ti, bet nesėkmingai, nes neprisi
laiko nustatyto jiems maisto. 
Panašiai elgiasi ir menko nusi- 

' statymo lietuviai.
Gyventi ar anksti mirti yra 

didžiausias skirtumas. Todėl lie
tuviams patartina dar. griežčiau 
prisilaikyti mažai riebalų turin
čio maisto idant sėkmingai ati
tolintume sau sklerozę.

Patartina tokiems sveikėti į 
nusiteikusiems mūsiškiams vi- ]

: ’ They call it 
**The Overnight Wonder 

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

the ittfc whit< pUi they call “The Overnight Wbnder" Just 
beirome «ystem\ \

o4«i naMrftl rhythrvu morning, yoirre *
back on the bright side. ComfortaWyf 
a good feefog.

What is The Overnight Wo ode i' ’? 
Fx-Lax* Pills. That’s right—pills from 
Ex*Lax. Look for the white box.

Ute ooly directed.
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kanopomis drašžb žbpię/kad at- 
f sipaląiductų. Atsistoja Bizny- V Į V. . ' J V- ' j* !*•' • .

A*

į Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir- JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybų atstovų pasita- 
riįnai.. įvyko .1980 m.1 rugsėjo 
ęftęn. 13 dieną Detroite. Atsto
vai priėmė' 'sekančius nutarimų 
projektus, kurie įsigalios pilnai 
ąbįem Valdybom patvirtinus.
į ^įimas projektas — tai tarp
ALT ir JAV LB ryšių palaiky 
rn^8.>Prie.gerų norų, ir be nu 
tarimų tuos ryšius galima lai

' ^Antras projektas gana svar- 
l|ĮfĮ,' ?taį aukfy rinkimų; Vasario 
16-csios'- minėjimuose' klausi- 

prie susitarimo nepri
eita. Šio klausimo susitarimu

projektus V. Kutkus pasiskubi
no paskelbti per ALB Radijo 
klubo valandų visuomenei. Kaž
kodėl taip daroma, kaip po Ro-
chesterio pasitarimų. Vieni 
klausytojai tuos keturis projek
tus priėmė vienaip, gi kiti ki
taip, ir kyla ginčai.

Ant. Sukauskas

TARĖSI, BET NIEKO 
NESUSITARĖ

Kadaise vienas veikėjas pa
reiškė, kad LB yra gavusi iš

n$galĮma-laikyti. | • i ?
■Trečias’ projektas, tai mūsų 

visuomenės diferenciacija ir nu
sistatymų įvairumas. Tai natū- 
rąhis ir teigiamas reiškinys.

Ketvirtas projektas, tai pasi- 
tafimo dalyviai ■ principe sutin- 

ikad po vieną, atstovą iš 
ALTos ir JAV LB būtų skiria
mą :į ’jungtinį Baltų* komitetą..
-Visų keturių' punktų prejek- 

taiip nekeičiant nei vieno žo
džio, išsiaiškinimui palikta abie- 
jĮ; pusių valdyboms.
-JJęi abiejų, pusiu valdybos 

jųošš. priims, tai susitarimai pa
virs nutarimais; Ypač, šis ket
virtas '-projektas ■— skirti iš 
ĄteTps ir? LB į Bąltų komitetą 
^o^vieną atstovą yra gana sun
kiai įvykdomas. Tada latviai ir 
estai skirs .po du atstovus. Iš 
lifefuyiigĮ' pusės jau yra: paskir
tas; ALTos atstovas dr.. Kazys 
Šidlauskas. Jis : yra šių metų 
Baįtų komiteto pirmininkas. O 
jei iš; lietuvių panorėtų dar vie
nas; veiksnys. paskirti atstovą, 
o’ latviai' šii estais — po tris, 
taĮda; Baltų . komitetą sudary tų 
devyni asmenys, kas sukeltų dar 
didesnių nesutarimų. _

nesusitarsime dėl Vasa- Į S- • ' *■ - ’ t - > , ■ ’ T -•
rio lt) aūku 'ir bendrai dėl aukų, 
kttyirfą,.prpjektą .siūlyčiau įšr. I kų bei pažadų nevykdo? 
jungti! " Atrodo, kad ’’"komisijų Į .

Dagys Kanklės

STASYS JUZĖNAS

tis su Amerikos Lietuviu Tary
ba, bet nesusitarti. Panašus lai
ko gaišinimas įvyko ir Detroite 
tarp ALTo ir JAV LB pareigu- J 
nų. Saulius šimoliūnas rašo Nau į 
jienų 184 nr., kad išleistas 4 pa- Į
ragrafų komunikatas. Antrasis j AVIT T A IRT J
paragrafas yra toks: J ■‘Al* V Ėri.111 U

I
“Pasitarime buvo svarstytas 

aukų rinkimo klausimas Vasario 
16-osios minėjimuose. Susitari
mo neprieita, tačiau ateityje bus 
ieškoma būdų šiam reikalui pa
tobulinti.”

(Tęsinys)

Vakaris, mestu žvilgsniu pa
matęs Onutę be palydovo, buvo 

i laimingas ir su ryžtu bei pasi
tikėjimu stvėrėsi knygon ir, ris
čia atsiimant už svajotą laiką

Šis klausimas buvo aptartas J zūbrino egzaminus. O, visdčltų, 
steigiantis LB Amerikoje ir for- staptelėdavo jo širdyje ilgesio 
muluotas garbingo prelato Jo-1 ir kažin kokios vienatvės mintys 
no Balkūno, pažadant, kad LB j— ji tenai važiuoja, žaidžia, o 
nerinks aukų vasario mėnesį- j aš čia; bet sugrįš kaip viskas 
Prieš keletą metų klausimas bu j gyvenime — išeina ir atei- 
vo svarstomas inž. A. Rudžio j na. Pagaliau, Vakaris sužinos j 
Lietuvių radijo forume. Kun. J. j kaip sekėsi jo gimnazijai, nes I 
Vaišnys, S J, tada buvęs Lietu-1 jo bute draugas Vilius jam pa- 
vių Žurnalistų Sąjungos pirmi-j pasakos. Vakaris ir, pats nore-1 
ninkas, pareiškė, kad jei buvo jo žaisti, ji gal, esmėje, daugiau 
toks pažadas ar susitarimas, tai rišo anas apskrities miestas, kur 
reikiajo laikytis. Tačiau Naujie- ] šventoji teko ir išsidriekę kalne- 

, noms paskelbus. prel. Balkūno 
pasirašytą pasižadėjimą, daugiau

; apie tai niekuomet nekalbėjo.
Kuriam galui tartis su LB, ji’ 

nenori susitarti, o sutartų daly-

liai, pasipuošę pušaitėmis; supo 
Pivonijos kurortą. Čia,

K Petrokaitis

■čioje savo senoje pnė didžiųjų 
duru v’etoje, nes Onutė jį,' ar 
jis ją, greičiau galės pamatyti 
•a- susitikti. O gal Onutė,, kaip 

i kitados, atsistos šone jo.
Bažnyčioje spūstis, bet r.iėkas 

dėl to nesiskundžia. Ta p jau 
įprasta per, atlaidus- Gražiai gie
da choras, iškilmingos mišios 
■laikomos tri’u kunigu ir Įsnūdin 

jauno kunigo pamokslas. 
Vėl'au pasipila žmonės iš baž
nyčios į švęn'o;ių ir į miestelį. 
Vakaris pradžiugo pamatęs Onu 

_tę, pas kurią buvo atvažiavusi 
ios draudė, kaip paprastai. Gro- 
,ž lė. Vakaris pradžioje nebuvo 
tikras ar Valentas nebus atvy
kęs. bet įsitikinęs, kad jo nėra, 

•su kitu tos parapijos draugu Vii 
kaičių priėjo prie Onutės ir Gro- 

. žilės. Onutė supažindino abu 
Juos su savo tėveliais ir paprašė 
užvažiuoti paviešėti.

Miestelis klegėjo žmonėmis. 
“ Jie vaikštinėjo,‘staptelėdavo ap- 

1 sipirkti saldainiais, sausainiais 
1 ir tt, kad užvažiavęs į svečius 
I dovanų turėtų. Toliau sukosi 

apstotas vaikų karluselės ratas; 
kur tai grojo armonikos muzi-

KALBĖJO VL. ŠAKALYS

Iš Sovietų Sąjungos; pabėgęs 
lietuvis Vladas šakalys lanlęėsį 
Los Angeles, Calif. Kalbėjo vie
tinėje lietuvių šv. Kazimiero 
įjažnyčioje po šv. Mišių, rugsėjo 
13 d. šeštadienį. .
Tos dienos ryte buvo atlaikytos, 

pamaldos, pradedant mokslo 
metus lįętuviškoje parapijos
----- --- ----------T—__

gamta štai po kojomis, vėl svei
kas ir žalias kaimas, kad ir ne- ka. Kaimo žmonės buvo pagar- 
žiba pirkios prabanga, bet kye-j būs studijozams, mokslo besle
pia pinavijomis, vėl pievos siū- j kiantiems, o studijozai buvo 
buoja kaip marios ir laukia šie-į.mandagūs, pavyzdingi savo mie- 
napiūtės. O už tėvelio vartų bal-} lam kaimui. .
ti dobilėliai vilioja bites- Ir žmo j 
nes kaip bitės kruta, juda lau
kuose nuo pat saulės užtekėjimo 
iki nusileidimo. Išgirsi vakare, 
kai saulei nusileidus ima kilti 
rūkas, iš beržinėlių, lankų ir ga_ 
nyklių aidančias dainas, skam
bančius raliavimus — tai grįž
ta, kad ir nuvargęs bet linksmas, 
kaimo jaunimas; tai Lietuvos 
ateitis; tai žemės maitintojos• 
mylėtojai, nes vargas ir prakai- j- linksminti. Vakaris, pakviestas 
tas Įsąmonina žemės vertę. . ..Vilkaičio, pradžioje pasuko pas 

jį, o vėliau.: pąpietavęj išmetę 
stiklelį- ’patraukė Onutės: tevis-;

mokykloje. Po pamaldų klebo
nas prel. J. Kučingis paminėjo 
ąpie Vlado Šakalio kančias, ka
lėjimus, pabėg’mą iš Sov. Są
jungos ir kviejė jį pakalbėti.

jis buvo pakviestas ir kalbėjo 
oer garsiakalbį; buvusį netoli 
altoriaus. Pabrėžė lietuvių kal
bos senumą, svarbumą, paragi
no visus branginti, gerbti lietui- 
vių kalbą, dėl kurios daug lietu
vių okupuotoje Lietuvoje turi 
kentėti. Šiemet rusai dar susti
prino, rusinimą. Užsienio lietu
viai turi visomis priemonėmis 
stengtis ir padėti savo tautie- 
■čiams komunistų okupuotoj , 
Lietuvoje.
•' Po gražios V. Šakalio kalbos, 
i klebonas padėkojo ir pradėjo plo 
ii. Tada daugelis bažnyčioje bu-< 
vusių irgi plojo. Nauja, kai Diė-į 
vo namuose kalba ne dvasiškiai^ 
o parapijiečiai raginami jam 
plota. . ? i

Los. Angeles lietuviškos mo
kyklos vardu V. Šakaliui įteiktą 
L;etuvos vėliavėlė ir gėlių. Tas 
reikšmingas dovanas įteikė jau-’ 
na mergaitė įr jaunas berniukas^ 
mokyklos vedėjo V. Pažiūros 
pąkviesti. * f

oras, saulei pabudus, ųžhori- 
zonto', nepaprastas gamtos gro
žio pajautimas apgaubia- žmo
gų, kai rūkas ima kilti iš ežerė- 
l’oft ir plėstis platyn ir platyn. 
Gražios sodybos,, laukai ir neto
limas iniškelis lieka Įburtų ka
ralija, pas laptingas nežinan
čiam kiek jis didelis, ošiantis, vi
liojantis.

Tik štai, mišrūs dūdų ir stygų 
orkestro garsai groja varpų val
są; i -. ?. -u

Vakaris veda Onutę šokti, o 
jo draugas Vilkaitis — Gfožilę. 
Vėjelis kilnoja Onutės sijonuką, 
plaukus ir daro ją žavia. Jos 
akys žaibu įsminga į Vakario 
širdį įr po šokio nutaria eiti pa- 
lei ežer9 pasivaikščioti. Onutė ( fatal,, kalbėjo apie lietu- 
pasakojo ką ji numato vasarą j v-u o^ndžio veikla ok ; 
veikti; svarbiausia, tai tėveliamsr r

Atlaidai Onutės parapijoje.

Linksmume laikas greitai bė
ga. Saulė per zenitą persivertė 

^ir rieda vakarop. Žmonės ne šil
ko prabangoje, bet daug kas sa
vo staklių austais kostiumais vil
kėjo, veidai buvo linksmi, ir šir
dys — tyros. Pasimeldę, pasima
tę su giminėmis, draugais kelia
vo, važiavo į namus pasiėmę. — 
pasikvietę vieną kitą svečią alaus 
išgerti, parodyti savo ūkį, pasi-

vasaros Vakaris jau spėjo pasnigti jos, kės kryptimi. Vakaris pirmą kar 
atostogų proga, su teveliu ūkio; o taip pat abiturientui maionu iarikėsf]-os tėviškėje. Jam bu- 
reikalais važiuodavo į turgų, nes po visų egzaminų šiek tiek'pasiz-;Q- įiekvien^”'takelis,
tai buvo jo apskrities miestas, moneti, susitikti ; draugus, pasi- Aviena rugiu varpai o ypatin-tai buvo jo apskrities miestas.

Pats laikas nėra jėga; nėra 
laimės ar nelaimės rodyklė; jis 
yra neapsakomas ir neaprašo
mas. ir niekas negali sustapdyti 
to kintamumo, .kuri atneša lai- 

7 .4- *

kalbėti. Tad, iš ryto užsėda dvi-igai buvo nustebintas7 ten Esan
čiu ežeru. Ta vietovė vadinosi 
‘Rūkai’. Ir “ištikrjų kai atvėsta

“ .. __ ; to kintamumo, kuri atneša lai-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS ■ ■» t • * ' Ir * d -.-4yt į nauju rytojum, pakeisdamas

SųŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
į ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

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

NAUJIEMS skaitytojams, norintiems 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ..
£*" 'Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati
nimo vajaus talką! ; ' , ,

C '; Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojui 
reikalai* prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HA1STED ST,
CHICAGO^ IL 60608 ,

j žmones ir tautas. Laikas yra;jė
ga, darbas, rezultatas ar išvada 
kartu su žmogumi, žmogus ir 
laikas keliauja per pasaulį.

Vaka’ris baigia gerai gimnazi
ją. Jau rankose brandos atesta
tas ir nauji' uždaviniai. Onutė 
-baigia šešias klases. Vasaros 
atostogos, ir vėl gimnazija ištuš
tėja ir vėl gamtos vaizdas, pla
tūs Lietuvos laukai, darbas dar
bą veja ir vėl gimnazistai sugrįž 
ta pas savo tėvelius. Vakaris ži
nojo, kad ateityj jam retokai 
teks matyti Onutę, nes jis bus 
Kaune, studijuos techniką, o ji 
pasiliks baigti gimnaziją. Todėl 
jis nutarė ją aplankyti per at
laidus jos tėviškėje.

VASAROS ATOSTOGOS

Ir vėl išsiilgta graži Lietuvos

ratį ir keliauja vieškeliu. Juo 
arčiau miestelio, juo'ilgesnės ve
žimų eilės. Vieškelis dulka, žir
gai žvengia ir greitesnieji lenkia 
lėtesniuosius. Mergaitės ir vai
kinai pasipuošia — viena kita 
rankoje’veža pinavijų ar jurgįį 

.nu puokštę -??nes miela giminė
les aplankyti, alaus išgerti, pą-’. 
dainuoti,., pasivaišinti. Varpai;i 
kaip įprasta, suskamba, tai ženk 
las, kad mišios jau tuojaus pra-. 
sides. Varpų garsas kartais džiu_ j 
ginantis, kartais liūdesį sklei-Į 
džiantis, kad auką vėl paviliojo;, 
kapai. Kartais jiems atstoja mu- ■ 
ziką, kartais iššaukia norą mels
tis ir Visagalį garbinti, o kar
tais nusako?-ir laiką, nes jie vi- . 
sada pastoviu laiku savo garsus 
skleidžia į pievas, laukus ir miš
kus. Varpo skambėjimas, tuo’ 
atveju, atatinka gaidžių giedo
jimui, kuris pažadina rytmety j 
keltis. .

Vakaris pasistato ‘ dviratį. Su 
juo rūpesčio nėra; tai ne taip 
kaip su žirgais, kurie šokinėja,

pasakojo ką ji numato vasarą 
veikti; svarbiausia, tąi tėveliams 
pądėti. Ji moka rugius rinkti, 
statyti į gubas. Bet maloniausia, 
tai šienapiūtė, kai šienas kvepia 
ir malonu jį minti, krauti į dar
žinę ir nuo balkio pašokinėti 

. kaip į. minkštą patalą. Vakaris 
nebuvo kaip' romanuose diėno's' 
herojai ar širdžių užkariautojai, 
todėl, nors Onutės lūpos buvo 
.labai arti, bet., nėpasibučiavo. 
Galvojo, gal ir vėl ta pati klai? 
da, .kaip’ kad sekminių popietė? 
j e jos namuose. Bet dar jam ne
aišku buvo,- ką Onutė myli ir 
kam -..reikia drumsti vandenį, 
kada, ’švarus geriau gerti, kada 
dar studijos- prieš akis ir bet 
koks užsiangažįavimaš rięrėika- 
lingąs. Tegul būna kilni meilės 
pradžią o vėliau laikas paro
dys. <. Pagaliau, me; vijoms mo- 
jterinįs donžuanai parinka,

(Bus daugiau)

Lietuvoje parapijos salėje rug
sėjo 7-d., bet .tada jo pranešimo 
neteko girdėti.’ ?. i

Su VL Šakaliu buvo ir VLIKo.
*• ’l

vicepirmin. L. Grinius. Atrodo, 
VLIKas globoja tą lietuvį.
. Vietiniai lietuviai, niekieno ne? 
raginti, paaukojo kiek pinigųį 
juos kiekvienas asmeniškai įteil 
kė tiesiai į rankas V. š. Jam ge- 

'rjausios sėkmės įsikurti naujo? 
. j e .šalyje! Dalyvavęs

r - - -. . i

— Buvęs JAV biudžeto direki 
torius Bert Lance pareiškė per 
NBC-TV, kad jiĄ! prezidento 
Carterio prašomas,:*aplankė Ii? 
joninėje, esantį Billy .Cąrterj ir 
patarė* jam."nesirūpinti Libijos 
reikalais, o saugoti savo sveika? 
tą. ’ ‘į

pirkite jav taupymo bonus

y.;<

>. H anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ------------ !______________________ _________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_____________ , kuris
yra naujas skaitytoj as. Priede s' dol. .■< 
Pavardė Ir vardai ,...........  - - -
Adresas ------- ------------------------------------------------------------------

1 V

Sensoriaus pavardė, vardas ir vietovė 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviškų spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ------ - -.... .....................................................
Adresas -------- ------------------------------------------------------------------

Platinimo vajaus proga, praAau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas------ —— -----------------------------------------------
Adresas ----------- -------- —-----------------------------------------------

NAUJIENŲ; 66 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI 
, • Sekmadienį, š. m. spalio 26 dieną

BEVERLY COUNTRY CLUB
■ - ». , V , e »• ’* ' . * ■ -

87th St. ir S. Western Ave, Chicago, Illinois

JAY DRUGS VAISTINĖ
------ —2759 W. 71st St, Chicago, PL---------

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

Atdara šiokiadieniais nuo
• vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

TeL 476-2206

Išėjusi Iš spaudos ir galima gauti knygų nnkojv

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA f - . <
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti (takos j krašto politikų. 103 psl. Kaina 11-56.

Knygos bus išsiųstos, Jei 11.50 čekis arba Money Orderis
■V, bus pasiųstas tokiu adresu:

'naujienos,
17S» S*. Halstei St, Chfc*C«, HL

• DAINOS
' . SVEIKINIMAI

VAKARIENĖ
• ŠOKIAI

♦ , . \

Pradžia 5 vai. popiet — Iėj*imas S20. >
t ? ■ - ♦ ■

; ; ‘ i..!-- '
BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
t

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

3 Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, September 23, 198(į
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Turkų kova prieš fanatiškus 
teroristus j

Turkų saugumo taryba, susidedanti iš keturių gink
lų rūšių vadų, prieš dešimt dienų nušalino premjero Su
leyman Demirel vyriausybę, nes ji nepajėgė suvaldyti 
teroristų, kovojusių už tuos pačius siekius, kokių pasiekė 
Irano šijitai. šijitai, gavę naujas instrukcijas iš mulos 
Chomeini, žudė atsakingus vyriausybės pareigūnus, 
sprogdino bombas susirinkimų vietose ir vyriausybės 
Įstaigose.

Turkijos gyventojų daugumą sudaro mahometonai, 
bet jie priklauso ramesnei ,sonni mahometonų.- sektai ar
ba jokiai sektai nepriklauso^ šijįtaj -sūęlaro:tiktai dešimta
dalį Turkijos gyventojų. Bet'šijitai labai' Veiklūs ir nau
doja visas priemones savo tiekslams atsiekti.

Kovą prieš demokratinę Turkijos santvarką vedė 27 
parlamentan išrinkti šijitai. Parlamente jų vadas buvo 
demagogas Alpaslan Erbakan. Didžausia turkų nelaimė 
buvo ta, kad nė viena politinė grupė nepajėgė laimėti 
reikalingos daugumos vyriausybei sudaryti. Kelių balsų 
trūko poetui Bulent Ecevit vyriausybei sudaryti. Jis tu
rėjo kreiptis į Ėrbakaną, kad turėtų parlamente daugu
mą. Erbakanas naudojosi proga. Turėdamas tik 27 atsto
vus 540 narių parlamente, jis išsiderėjo savo partijai įvai
rių lengvatų. Ecevit skaitėsi kairiu, ne religiniu žmogu
mi, bet jis neturėdavo parlamento daugumos. Jis buvo 
sudaręs koaliciją su tikinčiais fanatikais ir buvo privers
tas daryti jiems įvairias nuolaidas. Turkijos konstitucija 
atskyrė tikėjimą nuo valstybės, bet Ecevit, kairiųjų libe
ralų vadas, sutiko leisti tikėjimo pamokas Į pradžios mo
kyklas. Tokias privilegijas Erbakanas išsiderėjo iš B. 
Ecevito.

Nauji rinkimai davė daugiausia atstovų dešiniajam 
Suleyman Demirel. Bet ir jis neturėjo pusės atstovų, 
kad galėtų sudaryti vyriausybę. Jam buvo reikalingi 27 
Erbakano frakcijos atstovų, kad galėtų sudalyti pasitikė
jimą turinčią vyriausybę. Bet ir Demirel buvo priverstas 
laužyti konstitucijos nuostatus, patenkinti koalicijon at
ėjusius fanatikus šijitus. Turkijoje Jie vadinasi musulmo-

nais fundamentalistais, 
pagrindus.

Turkijos generalinio štabo viršininkas gen. Keren 
Evren pareiškė, kad Turkija yra demokratinė valstybė, 
turi demokratinę konstituciją, o paskutiniu metu buvu
sios vyriausybės iškrypdavo iš pagrindinų konstitucijos 
dėsnių. Buvusios vyriausybės nepajėgė suvaldyti teroristų 
ir negerbė pagrindinių žmogaus teisių. Demirelio Val
džios nušab’nimas praėjo be kraujo praliejimo, o pats bu
vęs premjeras paliktas namų arešte. Antrą ir trečią per
versmo dieną buvo pradėta areštuota parlamento narius, 
įtariamus teroristus ir dešiniuosius politikus. Suimti visi 
Turkijos fundamentalistai, buvę parlamente. Peticija ne
galėjo surasti paties Erbakano, bet kai vyriausybė pa* 
skelbė, kad po vidurnakčio, jeigu jis neatvyks j policijos 
centrą, tai bus paskelbtas be įstatymu apsaugos ir bet 
kuris policininkas galės jį nušauti, td$ pačios dienos va
kare Erkabanas atėjo ir pasidavė kariškai vyriausybei.

Dabar aiškėja, kad gen. Evren pats nenori sudaryti! 
vyriausybės. Jis nori sudaryti iš civilių-Tųrkijos vyriausy- ’ 
bę, kuri atimtų ginklus iš gyventojų ir apramintų kraštą.. 
Bet taip pat aiškėja, kad tokią vyriausybę ne taip leng-- 
va sudaryti.

Pasitarimai ir-toliau vedami. Karinė vadovybė nori, 
kad naujai sudaryta civilinė vyriausybė sustabdytų tero
rizmą, uždraustų fundamentalistams ardyti demokratinę 
sistemą ir vėl pravestų krašte -demokratinius rinkimus 
ir sudarytų demokratinę vyriausybę.

Turkijos kariai kraštą valdo, jie suėmė didoką skai
čių įtariamų asmenų Istambule ir kituose miestuose, bet 
iš jų pareiškimų nebuvo aišku, kokie bus dabartinės vy
riausybės žingsniai tvarkai atstatyti

Chicago Tribune korespondentas Jonathan Broder, 
kurį laiką gyvenęs Turkijoje, stengėsi pasiekti naujos 
vyriausybės žmones ir gauti jų pareiškimus tolimesnei 
santvarkai, bet jam nepavyko. Kraštą valdančių karių 
jis nepasiekė, ..bet jani pavyko susižinoti su diplomatais, 
iš kurių jis‘pąlyrė Įdėmių ir, atbodo, gana tikslių žinių 
ąpie; dabartinę'padėtį Turkijoje. Broder šitaip rašo:

“Praeitais metais' nuvertus Irano šachą iš val
džios, bijota’, kad'musulmonų revoliucija per sieną? 
nepereitų į Turkiją, kurioje politinės kovos jau buvo, 
jaučiamos, ir nenuverstų vyriausybę šie® svarbios 
Šiaurės Atlanto Sąjungos valstybės. Laimė vakarams, 
kad turkai laiku susiprato.

Praeitą savaitę . įvykusio perversmo pasėkoje, 
karo jėgų valdovai suėmė islamiškus fundamentalis
tus, kad galėtų sustabdyti politinį terorą ir galėtu čia 
užgniaužti nedidelį, bet pavojingą* religinį judėjimą, 
reikalaujantį Turkijos islamiškos fundamentalistų 
tvarkos. ’ -

Kruvina kova tarp kairiųjų ir dešiniųjų kraštuti
nių paskutiniais penkeriais metais galėjo pastūmėti 
karius prie perversmo. Vakarų diplomatai yra įsiti-. 
kinę, kad milžiniška fundamentalistų demonstracija 
Konia mieste, vykusi prieš dvi savaites, galų gale pri
vertė karius išvesti į gatves tankus ir kareivius.

Konia mieste suvažiavo tūkstančiai tikinčiųjų 
musulmonų į susirinkimą, kuri sušaukė Tautinė Isla
miška'Gelbėjimo Partija, vadovaujama parlamento 
nario Alpaslan Erbakano. Prieš valdžią nukreiptoje 
demonstracijoje, kaip vienas diplomatas pasakė, ne
sveikoje provokacijoje, dalyviai atsisakė atsistoti 
himno metu, o vėliau pirmą kartą buvo iškeltas ara
biškas plakatas, reikalaujantis islamiškos respubli-

ŽVILGIS K PRIEŠINGOS PUSĖS
“Tėviškės Žiburiai” Nr. 21 

š.m. birželio 12 d. laidoje savo 
trijų dalių vedamajame aptarė 
K. LB-nės Krašto V-bos buvu
sius rinkinius. Nusiskundžiama,, 
kad labai maža dalis Kanados,

o diduma tą net ignoravo. To
ronte, kur gyvena virš 8,000 lie
tuvių, rinkimuose dalyvavo tik 
603 (7.53%) asmenys. Hamil
tone, veikliausioje vietovėje, iš 
2,000 lietuvių balsavo apie 300 
(15%) asmenų. Negeriau ir ki
tose vietovėse. Daugumoj, nesu-- 
radus sutinkančių, buvo paskir
ti, taip sakant, išrinkti aklama
cijos būdu. j

Tas aiškiai pasako, |Kie ko 
žengiama ir ką tuo atsiekiama.? 
Matosi, kad nėtolimoje ateityje 
bendruomene rūpinsis keletas. 
ar keliolika’' asmenų, ■

JS
galvojančių, kurie mano, kad 
tokios bendruomenės, kaip da
bartinė, visai nereikia ir apsi
risime be jos.

Kyla klausimas, kodėl virš 30 
metų bendruomeninės veiklos 
žmonės prie jcs nepriprato, bet 
atvirkščiai — nuo jos atšalo?' 
O tani atsakymas yra toks: 
B-nės vadovybė nesilaiko anks
tyvesnių įsipareigojimų, ne visi 
nariai yra vienodai traktuoja
mi: skirstosi luomais bei grupė
mis, ardymas ir šmeižimas 
ankstyvesnių mūsų patikimų 
organizacijų — VLIKo ir Ame
rikoje ALTos ir, svarbiausia, 
piniginis nepasitikėjimas. Tą 
parodo š.m. pradžioje “Naujie
nose” ir “Nepriklausomos Lietu
vos” Nr. 9, vasario 29 d. tilpusi 

. PLB-nės Lietuvių Dienos ir
ar keliolika: ‘ asmenų, visi kiiji Dainų šventės Toronte apyskap 
liks tik stebėtojais, ^ nės ir da-. kuri patvirtma ahkstyves- 
bar 7:53% drįsta kitus nuneigti i nius spėliojimu, kad B-rie lėšų 
ir kalbėti visų lietuvių vardu, reikalais pasitikėti negalima.

Todėl jau ir dabar atsiranda Toks be pateisinamų dokumen-

kos, musulmonų žarijos įstatymas”. (The Chicago 
Tribune, 1980 m. rugsėjo 21 d., 6 psl.)
Europa nieko nežinojo apie Konia mieste vykusias 

tokias demonstracijas, kuriose parlamento narys, prem
jero Demirel koalicinės vyriausybės narys ir fundamen
talistų vadas Erbakanas kvietė tikinčiuosius sukilti prieš 
to laiko Turkijos santvarką, konstituciją ir grįžti prie 
teokratinės santvarkos, visai nugyvenusios Turkiją.

Karius į gatvę pastūmėjo Erbakano frakcijos perbė
gimas į opoziciją ir pareiškimas nepasitikėjimo užsienio 
reikalų ministeriu Hairetin Ekmaniu, nuvedusiu Turkiją 
prieš šiaurės Atlanto Sąjungos valstybių. Tai reiškė, kad 
parlamento dauguma pareiškė nepasitikėjimą ministeriui 
už bendradarbiavimą su demokratinėmis Vakarų Euro
pos valstybėmis. Premjeras Demirel nemokėjo gintis prieš 
tokią rezoliuciją ir nepajėgė Erbakano suvaldyti.

Nepasitikėjimas pareikštas penktadienio naktį, o šeš
tadienį generalinio štabo viršininkas įsakė kariuomenės 
vadams pasiruošti, ir pirmomis sekmadienio valandomis 
Demirel vyriausybė buvo nušalinta, kariai užėmė visas 
įstaigas ir pradėjo areštuoti teroristus.

tų atsiskaitymas yra lygus pa
juokai ir nesiskaitymas su vi
suomene, ypač su aukotojais.

Žinoma, sekdami- aukštesnių
jų pėdomis, neatsilieka ir žemes
nieji. Pavyzdžiu reiktų paimti 
St. Catharines lietuvių koloni
ją. Maža, bet kadaise buvo veik
li ir sava veikla stebino didžią
sias kolonijas. Toji stebinanti 
veikla jau seniai dingusi, nes 
keletas asmenų, prisidengę 
bendruomenės vardu, visus 
veiklesnius veikėjus apšaukė jų 
mėgiamiausiu epitetu — komu
nistais. Arba jei kas sugebėjo 
į parengimą sukviesti daugiau 
publikos, tai visos dūdos atsi
daro, kad jie pinigus pasisavi
na. Bet pažiūrėkim, ką su pini
gais daro patys bendruomeni- 
ninkai. Praėjusiais metais Lie
tuvių Dienos iki šiandien SI. 
Catharines Apylinkės V-ba dar 
jokios, apyskaitos nėra patieku
si, nors ten. pat;yrą revizijos ko
misija ir du < Kraštct V-bos at
stovai, bet nieksi’nieko nesako, 
matomai bijo teisybės, jei visi 
tyli- Atrodo, ir dvasinis vado- - 
vas pranciškonas į tą pačią dū
dą pučia, nes ir jis tyli. O iš 
tikrųjų, pagrindinis bendruome
ninės veiklos vadovas jis ir yra.

St. Catharines bendruomeni- 
ninkai, kitų organizacijų veik
lą pasmaugę,1 patys nesusigau
do, ką ir kaip veikti. Kad ir šis 
Įvykėlis: 1978 m. St. Catharines 
Apylinkės B-nės pirmininkas 
sušaukė narių susirinkimą ap
tarti ruošiamą 25 metų b-nės 
Įsikūrimo St. Catharines minė
jimą. Pasirodė, kad reikia švęs
ti ne 25 metų, o jau 28 metų 
sukaktį. Tą vienas dalyvis Įro
dė, dokumentaliai patiekęs “P. 
L. Žinyną”. Iš to visko susirin
kusieji turėjo tik gardaus juo
ko. Bet gi tokio juoko pirminin
kas nepamirš ir tą dalyvi anks
čiau ar vėliau apšauks veiklos 
griovėju bei komunistų agentu. 
Taip ir buvo š.m. birželio išvež
tųjų njinėjime. z

(Nukelta į penkta puslapi)
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P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Aš nesigailiu — kita nieko man nebeliko. . .
— atsiliepia Ramunė, bet Perkūnas jos žodžių

Niaura bando darįkalbinėti—Ramunę;—kad- 
palapinėj jai būtų geriau, bet ji neri liktis lauke, 
kur, praėjus audrai, buvo nepaprastai gražu. Prieš 
mirdama ji nori dar pasigėrėti gražiąja gamta. 
Kad ji tuojau mirs, ji nė kiek nebeabejoja, nes 
jai skaudėjo ne vien žaizda — daug sunkiau buvo 
sužeista jos siela, ypač ji kankinosi dabar, kai su
žinojo, kad sužeistas ir Ringaudas.

Pagaliau ateina ir gydytojas. Jis ne tik žaiz
dą sutvarko, bet nuramina ir pačią ligonę. Nesu
tinkant perkelti ją į palapinę, jis tuojau įsakė 
parūpinti antkodžių ir šiltai apklotu O Ramunė 
visai nesirūpino savimi; ji tik prašė, kad gydy
tojas tuojau vyktų jieškoti Ringaudo.

Gydytojas nuskubėjo toliau. Niaura atsargiai 
apklostė ir apkamšė Ramunę, nes ją jau ėmė krėsti 
J-dti ■ Atėjo, atitrūkęs nuo sato pareigų, ir ūk
vedys /ra as. Jis kaip tikras tėvas atsisėdo prie 
jos ant sama'p ir, pridėjęs savo ranką prie jos 
Kaktos, tarė:

— Tu, vaikeli, tur būt, turi karščio; čia taip

drėgna, reikia persikelti į palapinę.
Ramunę toks jo nuoširdumas veikė kaip bal

zamas. Ji tuojau prisiminė savo tėvą. Priš jos akis 
iškilo malonus malonus, visuomet besišypsantis jo 
veidas, ir jai pasidarė nepaprastai graudu, <kad 
ji niekuomet daugiau nebepamatys jo. Nors ap
link ją buvo susirinkęs jau visas būrys vyrų, ku
rių veiduose ji matė jai reiškiamą užuojautą, ji 
jautėsi visiškai vieniša.

— Dabar jūs pamatėt tikrąjį mūsų gyveni
mą. . . — norėdamas truputį ją išblaškyti, prabyla 
Į ją Niaura.

— Taip, tiktai dabar pamačiau, kuo skiriasi 
žmogus nuo žvėries, todėl norėčiau dar sugyti ir 
padėti jums...

Ramunė, kaip ir kiekvienas žmogus, pajutusi 
priartėjančią mirtį, labai panoro gyventi; ji ėmė 
galvoti, kiek ji galėtų padalyti gera, kiek galėtų 
palengvinti žmonėms kančias, ypač čia, girioje, 
kur tiek vargo ir skausmo, kur kasdieną žmonės 
grumiasi su mirtimi... Bet svarbiausia, tai ji 
troško pamatyti dar Ringaudą, dėl to ji nesutiko 
būti perkelta ir į palapinę; ji norėjo pirmoji pra
bilti į jį, kai tik jis sugrįš Į stovyklą, dar labiau 
norėjo, kad jis rastų ją toje pačioje vietoje, kur 
ji parkrito nuo priešo kulkos, kur visa žolė buvo 
paraudusi nuo jos kraujo... “Nejaugi jis ir dabar 
dar pasirinktų .to .išdaviko dukterį, kurios tėvas 
atvedė į girią priešus ir parodė jų stovyklą”, pasi
piktinusi pagalvoja ji.

Kautynės sustojo, ir visas miškas vėl nutilo, juos išskintų, todėl jie nutarė išsisklaidyti mažais 
taip pat nutilo po audros ir pati gamta. Tikroji 
audra praslinko pro šalį; girią užkliudė tik jos 
pakraštys. Nors žaibas visą laiką taip pylė, lyg 
būtų sproginėję tūkstančiai granatų, bet lietaus 
tenukrito tik keletas stambių lašų. Patekėjo mė
nulis ir taip nudažė savo blankia šviesa pušų ša
kas, jog jos atrodė lyg pasidabruotos, o jų viršū
nėse prie spyglių pakibę vandens lašeliai tvys- 
kėjo kaip brilijaiitai.

Rytuose jau pradėjo boluoti dangaus pakraš
tys; pabudo jau ir paukščiai giesmininkai ir pra
dėjo įvairiausiais balsais sveikinti besiartinančią 
dieną. Visoje gamtoje jautėsi džiaugsmas ir reiš
kėsi gyvybė. Tik stovykloje buvo niūru ir neramu: 
vadas vis negrįžta, nieko nepadėjo nei uoliausias 
jieškojimas, nei kruopščiausias kautynių vietos 
apžiūrėjimas. Ramunės gyvybė kabėjo kaip ant 
plauko; ji neteko labai daug kraujo ir buvo iš
balusi kaip drobė. Tik jos jaunatvė ir tvirtas or
ganizmas davė dar jėgų palaikyti jai gyvybę. Pa
galiau pasiekė stovyklą žinios ir apie kai kurių 
partizanų žuvimą, todėl visų nuotaika buvo be 
galo prislėgta. Atrodė, kad visos nelaimės iš kar
to ėmė griūti ant jų galvų.

Kautynėms sustojus, pradėjo rinktis į stovyk
lą daugiau vyrų. Pasirpdė^kad užpuolimas buvo' 
labai gudriai paruoštas ir nepaprastai pavojin
gas. Priešai jau žino jo,-kad jiems į mišką eiti at
virai, dideliais būriais, yra pavojinga, nes parti
zanai, būdami pasislėpę tankumynuose, tuojau

būreliais, tuo būdu jie norėjo išblaškyti jų jėgas, 
o vėliau susiburti į stambų vienetą ir užpulti pa
čią stovyklą. Į mišką jie bandė prasibrauti labai 
tyliai ir visai slaptai. Bet, nors ir labai gudriai 
sugalvotas jų planas, įgyvendinti- jį nepasisekė 
jiems, nes partizanų buvo labai gerai išstatytos 
sargybos: buvo apstatyti visi keliai ir praėjimai; 
be to, sargybas ėjo visi vietiniai vyrai, kurie ge
rai pažino ne tik girią, bet ir visą apylinkę. Jie 
žinojo, pro kur galima praeiti, o pro kur ne, todėl 
niekur nepavyko priešui pralįsti nepastebėtam. 
Dalį jų sunaikino pačios sargybos, visai nepra- 
leisdamos jų į girią, kitų laukė pakelėse kryžminė 
ugnis, o kuriems pavyko prasimušti toliau, tuos 
partizanai stengėsi apsupti. Bet Grauzmano įsa
kymas buvo labai griežtas: nė vienas kareivis ne
gali sugrįžti namo, kol girioje bus užmuštas arba 
paimtas paskutinis partizanas. Jis norėjo iš karto 
sutvarkyti visus, kad vėliau niekas nebeišdrįstų 
drumsti ramybės jų girioje, O be to, reikėjo sku
bėti, nes jis žinojo, kad kasdieną girios armija 
didėja; ji taip sparčiai augo, jog vėliau visai nebe
įmanoma būtų ją užpulti.

Kad yra suimti ir laikomi rūsy BiČkovas ir 
Spekulevičius, jau žinojo visi partizanai, žinoma 
buvo, ir kuriuo būdu bei kokiomis aplinkybėmis 
jie čia pakliuvo. (Bus daugiau)

(Bus dausiau)

i
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Jėzus PASAULIO IŠGANYTOJAS

(jw Bęt visoje parašytoje istorijoje dar tūekad nebuvo valdovo, 
valstybės atstovo, prezidento, karaliaus arba diktatoriaus, kuris 
būtų buvęs panašus į Jėzų ir taip pasišventęs, kaip kad jis buvo 
-r pirmiausią Dievui ir paskui žmonėms. Šventasis Raštas sako,

Jėzus “ėjo aplinkui gera darydamas” (Ap. Darbai 10.38). 
Jis naudojo savo stiprumą mokinimui ir gydymui tų, su kuriais j 
jis nusitikdavo kasdien vykindamas savo pasiaukojimą. Pagaliau j 
jis pabaigė lokį pašvęstą savo tarnavimo gyvenimą, auduedamus > 
save, mirčiai ant šiauriausio kryžiaus.

Tokiu būdu žmogus Kristus Jėzus parodė savo pas.šventiuią 
ir ,tąruavin)ft tiems, kuriems Dievo pasiirtu laiku jis turės būti 
Valdytojų. Pasaulis galės pilnai pasitikėti tokiam medingam Val
dovui, kuomet jie pažins jį ir sužinos, kad jo seniai pažadėtoji 
Karalystė bus įsteigta žemėje. Ta ilgai lauktoji Karalystė minis 
pasaulio, viešpatavimą visų žmonių palaiminimui.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N.Y. 10303
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Atkelta iš 4 psl.

Minėjimas vyko birželio 15 d. 
pranciškonų koplyčioje pamal- 

! domis, o' ten pat kieme prie pa- 
l minklo padėtas vainikas. Pade
dant vainiką, savo žodyje bend
ruomenės pirmininkas pasakė: 
“Girdi, klebonas ką pasakė, tai

v dažai. Speciali pąfbUM totemu nei pridėt, nei atimt, bet aš no- A IAM»h t < • , , . T-, . .v•.nu dar papudyt. Pne išvežimo* — - 1---------*- *_ 1> i- r -
ne vien rusai kalti, prie to pri
sidėjo ir lietuviai. Juk mes ir 
savo šeimoje turime tokių.

Iškilmių proga girdint viešai 
tokius išsireiškimus, tenka apie 
tai rimtai pagalvoti. Juk tais 
laikais enkavedistams talkino 
ne kas kitas, o tik vienas kitas 
lietuvių tautos išdavikas, tai

T*l*f.: PRmfmY C-5N4

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVF.

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

(Tęsinys)

Viešbučio vestibiulis buyo 
griozdiškas, kaip kluonas. Prie
šais įėjimą riogsojo dvi milžiniš
kos — Stalino ir Lenina statu 
los. šalimais buvo įruošti pašto 
ir telegrafo skyriai, • įvairias 
krautuvės, kur galėjai gauti vigą, 
ko, nuo degtukų dėžutės iki 
brangenybių, moderniškojo me*, 
no paveikslų ir kitokių dirbinių.'

notfie aftiaakyti. Nuo jų neatsi
tiko ir Lemam.

Kai išėjo iš viešbučio, jų jau 
laukė tie palys Hmuripai, ku
rtąją iš ryto buvo atgabenti iš 
stoties. Prie lunuainų stovėjo 
kokias prabangiai, silkinėmis 
suknelėmis apailaisiusių moterų, 
su kuriomU čia atsiradęs SSSR 
užsienio reikalų valdininkas su
pai ndino svečius, pareikšda
mas. kad jos lytės juos lydėti 
ir teikti paaiškinimus. Jos visos 
čia gimusios, gerai pažįsta Mas
kvą ir visas ;os įžymenybes,.. i

’ ’ r i
I limuziną, į kurį pateko Le- > 

main ir dar vienas delegacijos 
narių, prancūzų užsienio reika
lų valdininkas, įsėdo ir viena tų

į juos lydėti skirtų ponių. Ji bu
vo jauna, ęlegąntiška, grakšti, 

> inteligentiškos išvaizdos. t
Ją tuojau užkalbino valdinių-, 

kas, pareikšdamas savo nusįstę- 
bėjimą, kad Maskvoje moterys 
moka gražiau ir skoningiau ap
sitaisyti, negu paryžietės.

Pasakė jai dar kelis nuvalkio-
Veslibiulis buvo panašus į ge- Į tJiS komplimentus dėl jos išvaiz- 

ležinkelio stotį, bet ne į pirmos ^°s ir gražio, į kuriuos palydo, ; 
rūšies viešbučio fojė... VČ tyliai, bet maloniai nųąišyp-

Viktoras Lemain gavo apsigy^ 
, venti trečiame ąųkšte. Kažko’ 
, dėl jam tek© geresnės ir erdves, j 
nės patalpas, negu kitiems. Net 
trys kambariai — vienas dides
nis, du mažesni — ir vonią.

: Kambariai buvo apstatyti 
brangiais baldais, kurie visai ne
siderino su baltai kalkėmis da
žytomis sienomis. Ant staliuko 
prie durų stovėjo du detekto
riniai primtuvai, kuriais, kaip 
vėliau sužinojo, galėjo klausyti 
dvi Maskvos stotis,,,

Nusivalęs, nusiprausęs if per, 
sireųgęs, nusileido į pirmą aukš- 

' tą, į viešbučio restoraną, didelę

reikią suprasti, kad pirmininkas 
tokių išdavikų surado ir mūsų 
tarpe. Jeigu iš tikrųjų pirmi-' 
ninkas tokius žinotų, tai turėtų 
juos parodyti ir jų talkininką-! 
vinių enkavedistams įrodyti. 
Dabar gi švaistosi bendromis 
frazėmis, kad lietuviai vienas 
kitą įtarinėtų ir savo tarpe 
piatftųsi. čia tai ir- yra komu
nistinis darbas. ’

Tas pats buvo ir Vasario 
lli-osios minėjime. Vietoj tin
kamų minėj'mui prakalbų, vien 
kartojimas, kad visur mūsų 
■"arpe veikia juodoą rankos. Tę-; 
kie bendri ižmetinėjimai, nei$- 
vardinant kaltininkų, skamba’ 
labai neaiškiai, įtariančiai ib 
užgaulincai, ypač tiems, kurie 
prie šids bendruomeninės veik
los yra nemažai prisidėję, ją rę-! 
mę ir d-bar norintieji joje da
lyvauti. ' ' i

Bet ta p b-nės vadams elgian
tis, savaime suprantama, kąd 
rimtesnėms lietuviams kitos, 
išeities ir nėra, kaip tik iš jos 
pasitraukti. O gal tai sąmonin-- munistų laikais paruošta, inteli- 
gai daroma, kad jie galėtų būti gentija beveik ištisai yra kilusi i

SQ^ą. Į

—- Mums dažnai tenka lydėti, 
kaip šiandien, užsienio svečius 
ir viešnias. Negalime blogiau 
rengtis, negu mūsų viešnios, — 
nusišypsojo ir, pažvelgusi į šo
ferį, tyliai, beveik į ausį, Le
mam paaiškino: — Tai ne mū
sų nuosavos suknelės, tai val
diškos. Jų net namo nesinesarh. 
ir rengiamės įstaigoje, kai rei
kią svečius priimti ar lydėti...

(Bus daugiau)

DIPLOMATAMS NESAUGU 
PASAULYJE IR SOSTINĖJE

: WASHINGTON '(UPlf — Fo
reign Service žurnalas apklau-įmuro, sų žaliais korintiniais ka-pT.1 V;,, . r ;; .. ,. . , . . . t Įsiliejo 1,131 diplomatą ir pas-piteliats kojenomis į tns dahs. r 

Kabojo trys.-didelės liustros, po 
vieną .k ekųjĮenąm skyriuje. Sie
nos buvo šdėtos ibaito marmu-.
ro plytomis, ant sienų paaųksin- ’'

i

amžinais pirmininkais. Kaip ki
tose kolonijose? Gal ne visai 
tiksliai kaip St. Catharines, bet 
visoms bendras pažymys, tai. 
akiamaciniai pirmininkai. Aiš
ku, su tokiais “veikla” lengves
nė, nes kati ir suvažiavimuose 
pagal bendro pirmininko norą 
viskas galima pravesti “vien
balsiai”. .

Susirūpinęs Lietuvis

kelbė duomenis. Užsienio diplo
matai, tarnaują įvairiuose pa
saulio kraštuose, labiausiai bijo 

i terorizmo ir smurto vęiksmų. 
i Tačiau sostinės diplomatų bai

mė yrą daug didesnė- Jię bijo 
buto vagysčių ir plėšimų gatvė
se. šiuo atveju jie užsieniuose

i jaučiasi daug saugiau.
Ta progą duodama ši statisti

ką: .

— 1970-79 m. laikotarpyje 14 
JAV diplomatų buvo nužudyti, 
ir 38 pagrobti. Jų du trečdaliai 
buvo teroristų sunkiai sužeisti.

— 208 JAV įstaigos bei insti-, 
tucijos buvo užpultos.

1 — Nuo 1967 m. buvo nužudy- 
iš kaimo. j ta diplomatų, kiek jų žuvo per

— Vargšai, iš kur jie galėjo į ištisus 180 metų.
gauti gero skonio supratimą! į -------------------
Gal ir tokio žodžio — skonis —; — Amnesty International pas- 
nėra girdėję, — atlaidžiau nusi-. kelbė, kad Kolumbijos valdžia 
šypsojo. j vartoja tortūros priemones prieš.

Po vąlandos kilos, kai visi de- j politinius oponentus. Jos parei- 
legacijos nariai jau spėjo papus- j gūnai juos muša, degina, varto- 
ryčiąuti, užsienių reikalų minis- ja elektrą, narkotikus ir kito- 
terijos buvo pasiūlyta svečiams kias nelegalias priemones, 
pasivažinėti. pasižvalgyti po •--------------------
Maskvą. * — Americans for Democratic

Išskyrus Lemam, visi kiti de- Action sąjūdis nutarė raginti 
legacijos nariai buvo Maskvoje savo narius rinkti Carterį.

Visuf. daugybė pagtažinimų, pa- 
aūksjnimų; matyti, kad stengėsi 
duoti salei iiųįsusinę išvaizdą. 
Bet viskas buvo taip neskaniai, 
neęsttetiškai suderinta, jog Le
mam pagalvojo:

Matyti, planavo ir puošė ją 
naujai komunistų iškepto elito 
asmenys, be mažiausio skonio 
nuovokos. ~'~

Prisiminė, kad šioji nauja, ko-

Mažeika Evans
■ »• ■

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel, 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
TeL 422-2000
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EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

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

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

T»l WA 5-800

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PERKRAUSTYMAt *

MOVING
Laidiniai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA

Apdrausta*
U ttairip ptatuny.

ANTANAS VILIMAS
TaL VA-JStl •** S7G44H

BUTKUS - VASAITIS
1446 So* 50th Ave^ Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAN1CA AVE. TeL: lArd. 7-34M

•C

4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

3354 So. HALSTED STREET TeL YArd* 7-1811

5 Naujienos, Chicago, 8, III Tuesday, September 23. 1980

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel: YArd. 7-113S -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7*1213
2314 WES.T 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, UL 974*4418

GET BEU EF 
n'°*‘£SEffi"K* 

SMSMS OR CRAMPS

The home pictured xhove 
doesn’t appear much different 
tbxn any typical suburban 
home- But It incorporates en
ergy-saving features in d<- 
nju. materials, and *ppU- 
ances which can cut energy 
needs by up to 54 percent It 
has twe heat-circulating 
BeatiUtnr Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower venlv 
warm M end then re-direct 
the heated air hack Into the

f The more effeettvf of 
«nergy-sąvinr design, maleri- 
<ls and appliances cah well 
save up t? one half the cost of 
destine and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
Hew York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Cententrgy 
*16” house was built to den^oxx- 
ctrste the many practical >ayf 

conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 .. . projected to 
he amortized within 4 |o 5 
yr*n through reduced ex-

wlatkm within wrXU
Ing t* well as bęnm.
around the fowfidAMpn. criers 
tetion to wMonaJ ruq Atti
tudes, energy-saving <ppU* 
ances and flieplaceiL --

The HeatHator FVw* 
places re-circulaU beaUd atr 
back Into the room. Thli fea
ture alone reverses the usual 
heal chAractcrtstlc of moH. 
fireplaces, according to the 
signers of X5eotenergy “M.*

Thi wr<
by Tiomc ricni
Park, Mew Fork Meoflofor 
FWpiacc 4 ZMHsiow 
Tndustnei, inc, tocc'cd te ML 
Pleasant, Tosco, Inannfactstras 
a cowpUU UM o/ bv£t-4a* 
freestanding

KOSTAS VILIMAS
Gyveno Rockford, PHiujės

Mil* 198ft m. rugsėju 22 <L, (1:30 vąl. rytų, sulaukęs 
75 metų amžiaus. Gimęs IJetuvoje, Antalieptės valsčiuje. 
Amerikoje išgyveno 20 melus.

Paliko nuMūdę: draugai ir pažįstame
Kūnas paįąrvutas Gasparini ir Olivjeri koplyčioje, Rock

ford, (lliuoia,
Tve^ iudioui, rugsėjo 21 d. rylą, luu lydimas iš koply- 

čids į bažayčtų, q po gedulingų pamaldų bus laidojamas 
Kahfąrijos kamui‘41'.

Visi ą.ą. Kosto Vilimo giminės, draugai ir pažįstami 
nuo|irdžiai Evįęėiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį pątajnavinių ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Draugai ir paž|stami.
Laidotuvių direktoriai Gasparini & Olivieri.
Tel. (815) 9M-G332.—



We’ll help you make the right move.

ciu

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BREŽNEVAS ILGAI KAL
BĖJO SU JAGIELSKIU

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

OUR SAVINOS 

CERTIFICATES 

EARN UP TO

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<hh Street 
Tol. REpubiic 7-1941 !

CHICAGO, ILLINOIS OKOS

Flxnjet Virginia 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

Šeštadieniais'nuo 9 iki 12-toa 
arba pagal susitarimą.

Telefonuoti 778-8000

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

tucmoti ar apdrausti savo nuo 
avybę Chicagoje ar bet kur 
kinetikoje, 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

Notary Public
Insurance, Income Tax

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wey to savyegularty!

• 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.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

Ir VINCAS BRIZGYS

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kepiniu sklypai pard.

j 1 Ukrainiečiai bene bus jau iš 
į savo .prigimties draugiškesni, 
j Per pirmąjį pasaulinį karą daug 
i mūsų evakuotų tautiečių buvo 
»apsigyvenę Ukrainoje. Grįžę at- 
(gal pasakodavo, kad vietos gy
ventojų jie buvo tenai taip žmo
giškai traktuojami, kad jausda- 
įvosi lyg esą svečiuose.

nas Kavaliūnas paskirtas Vasa
rio 16 gimnazijos direktorium.

— AL Romos Katallikų Fe
deracijos kongresas įvyks spa
lio 17-19 d. Dievos Apvaizdos 
parap. Kultūros centre, South
field, Mieh., prie Detroito,

— Gražina Jezukaitiene vado
vauja St. Petersburgo Moterų 
sekstetui. Jame dainuoja: M: 
Grigienė, E. Radvilienė, K. Raz- 
gienė, M. Vifbickienė, P. Vit
kienė ir'E. Vizbarienė.

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
’ 4514 So. Taiman Avenue

■. Tel. 523-0383 - »

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATS

-ELECTROS ĮRENGIMAI, 
<11 PATĄISYMAI
Turiu Ch lea gos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

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

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

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

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

Namai. Žemi — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SAL!

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ava 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7>

< Be kojų, d visur vaikš 
čioja, net po kišenes žmonėm: 
landžioja? (Pinigas)

MARQUETTE PARKO PARA 
PIJOS METINĖS PAJAMOS 

IR IŠLAIDOS

Keliaujant į Floridą ir netu
rint aiškios apsistojimo vietos, 
įrašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

TeL (813) 360-1057

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICB 

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

šymai ir kitoki blankai.

Namai, Žemi — Pardavimai 
REAL ESTATI FOR SALI

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centra:

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

KT W. 30th M.
TH. (212) 543-2218

Marquette Parko parapija nuo; 
1979 metų liepos mėn. 1 dienos; 
ligi 1980 m. birželio mėn. . 30 d. 
turėjo $242,752.21 pajamų, o 
tuo pat laiku $210,613.26 išlai-

SIWHMAII LIETUVĄ
. Cosmos Parcels Express Corp. > 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
X501 W. itth SL, Chicago, DL 60653. — TeL WA 1-2737 

V. V AL ANTINAS

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

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S

4645 So. ASHLAND AVI. "! 
523-8775

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, m. 60629

SAVININKAS PARDUODA 6 kamba
rių mūrinį pakelto Ranch _ stiliaus 
namą su kilimais, Įrengtu beismantu, 
1% vonios, nauju* oro vėsinimo įren
gimu, 2 mašinų garažu, 6Chtos ir_Pu- 
’aski apylinkėje. Prašo apie 60 tūkst.

Tel. 284-0371

Pirmoje 
vietoj eOrįr 'Sdh^abėii' rinktinė. 
Litūanicos komandos buvęs žai
dėjas ir sporto instruktorius vie
noje, aukštesnėje mokykloje Al
fredas Kiemaitis’.,, paskirtas fut
bolo teisėju. - . . .

—- Chicagcs ^lietuvių visuo-

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Metinę vakarienę ruošią 
R. LB-nės Marquette Parkd 
apylinkės valdyba spalio mėnj 
i dieną 7 vai. vak. šaulių na
muose. Programą atliks jauna 
solistė J. Tautvilaitė. Karšta va
karienė, šokiams gros K. Venc-I 
kaus orkestras. Studentams in 
moksleiviams bilieto kaina $6J 
Visi lietuviai kviečiami daly-i 
vauti. - Valdyba (Pr.)j

Antra, ukrainiečiai yra mums 
ne vien prietelingai, bet, kiek 
tenka stebėti jų veiklą laisva- 
’ame pasaulyje, reikia pripažin
ti, kad ir didelė jėga kovoje už 
tat tų išlaisvinimą. Todėl ne vien 
mes, lietuviai, turėtumėm esa
mus ryšius su jais plėsti, stiprin
ti ir aktyvinti, bet ir kitos tau
tos, kovojančios prieš raudoną 
tiron’ją. Atrodo, galima drąsiai 
tvirtinti, kad laisva Ukraina nė- 
klastos savo istorijos, kitų tautų* 
sąskaitom sauvališkai nereikš švietimo tarybos pirmininko pa- 
pretenvijų į kaimynų žemes ir reigoms. Buvęs pirmininkas Jo 
pan.

Taigi, dar daugiau sustiprin- 
kim savo ryšius su ukrainiečiais.

J. Kairys ’

MASKVA.' — Praeita antra
dienį įtakinga lenkų delegacija 
buvo nuvykusi į Maskvą ir gavo 
ilgai kalbėtis su Brežnevu. Pir
mą pranešimą padarė naujas 
komunistų partijos sekretorius 
Stanislaw Kania.. Jis pareiškė, 
kad jis pasiruošęs pildyti visus 
darbininkams duotus pasižadė
jimus; Jis. nenori daugiau dar
bininku streiku.

Brežnevas pilniausiai jam pri
tarė, bet pastebėjo, kad Lenkija 
privalo pasilikti sovietiniame 
bloke. Kania prižadėjo tą pada 
ryti. Jis, būdamas Dancige, iš
sikalbėjo su streiko vadais. Jie 
prižadėjo nesitraukti iš Sovietų 
bloko, jeigu duos jiems laisva.* 
ir nepriklausomas unijas.

Brežnevas daugiausia klausi
nėjo vicepremjerą Jagielskį 
kuris tarėsi’ su streikuojančiai: 
darbininkais ir valdžios vardt 
padarė visas nuolaidas. Lenki 
jos komunistų gobšumas, mė 
sai, geresniems butams ir kito: 
privilegijos' buvo pati stipriau
sioji korta streikuojančių ran 
koše, pasakė Jagielskis.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGJS CONSTRUCTION 
■’■■ ■ 7132'So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

dų. Liko $2,138.98.
Pajamos mokyklai išlaikyti: 

mokinių mokesčiai $47,324.20, 
ĮcstivaEs $15,360, kitos —- 
$20 103.20. Iš viso $82,727.40, 

| IšJa'dcs: seselių mokytojų al- 
ges $39,209, pasauliečių mok. 
algos $37,895, darbininkų algos 
$35/52, kitos išl. $67,173.18. 
Iš viso $178,870.18. Trūkumas 
$96,142.78.

Stambesnis pajamos: sekma
dienių pajamos $133,424.90, 
Kalėdų aukos $19,420, Velykų 
aukc’s $18,537, pavienių asmeį 
nu aukos $20,400.

Stambesnės išlaidos: kunigų 
algos $10,745, parapijos darbi? 
ninku algos $38,332, mokyklos 
užlaikymui $96,142.78.

J- Kaip daug kam iš mūsų yra 
'ž’noma, mūsų ryšiai su ukrai- 
iniečlais buvo geri ir nepriklau- 
•šomos Lietuvos laikais, nors pa- 
5laikymui jų galimybės ir buvo 
dabai ribotos. Kaip yra nustaty
ta, tarp daugybės kitų tautybių, 
jkankinių Sovietijoje, lietuviai 
|geriausiai. sugyvena su ukrai- 
Įniečiais-

— LB Tarybos suvažiavimas 
įvyks spalio 25 ir 26 d. Sheraton 
Midway viešbutyje. Tarybos pre 
zidiumo. pirmininkas yra inž. V. 
zbickas iš Bostono.

— Lituanicos-futbolo rinktinė 
šiame pirmenybių rate dabar 
yraf^Sfięfojė-'VfttOjef^ls-'ll rung-

KODĖL AS TURIU TIKĖTI 
DIEVO ŽODŽIU?

Ar visuomet, galime pasitikėti 
žmogaus žodžiu? Kud skiriasi 
žmogaus žodis nuo Dievo žo
džio?

Pasiklausykite šios labai įdo
mios programos per “Gerąją 
Naujieną Lietuviams” šiandien 
8:45 vai: vakare radijo bange 
1490 AM pęr “Lietuvos Aidus”.

Penktadienį per Sophie Bar
čus radiją išgirsite “Užtikrinta: 
stebuklas”.

Parašykite mums, pareika
laudami knygelės “Kaip atgimti 
iš naujo”. Prisiusime dovanai

Lithuanian Ministries
P. O. Box 321
Oak Lawn, Ill. 60454.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2EM MS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMĄIS. ' 

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-7741

Kremliaus 
kankinamą Lietuvą įdėti. Jei ne- 

nei su i gauna is mūsų medž’agos, tai 
įieško pat’, o negavusi jos la
bai nūs skundžia.

Ir pasaulinėse prieškomunis- 
tinėse konferencijose, kai iš lie
tuvių n:ekas nedalyvaudavo, 
p p. Stečkai savo kalbose įterp
davo ir pavergtas L’etuvos tra
gediją.

Esant Vlikui vak. Vokietijoje, 
jo Vykd. Taryba dažnai susiti
kinėdavo su jų centriniais poli-

Gyvenant išeivijoje ir dirbant 
[visuomeninį darbą tenka palai
kyti ryšius su daugybe _komu- 
įnizmo pavergtų tautų atstovų. 
‘Kad ir visi esam ištikti vienodo 
Įar panašaus likimo, bet ukrai- 
■niečiai, atrodo, bene bus nuošir
džiausi. Ypač jie yra nuoširdūs 
rnums, lietuviams. Pvz., Tautų 
Antibolševikiniam Blokui, vei- 
Kiančiarrrvirš 30 metu, vadovau
ją' buvęs nepriklausomos Uk- 
taiųos ministerių pirmininkas p. 
Štečko, o energinga ir labai 
veikli p. Stečkienė redaguoja 
anglų kalba šio bloko vardu lei
džiamą žurnalą. Kiekviena kar-

Dar daugiau stiprinkime savo 
ryšius su ukrainiečiais 

r
. Atrodo, yra tikra, kad ne vien tą stengiasi ir apie 
pavienių ryšiai būną geresni su

- tolemesn.'ais kaimyną 
savo tiesioginia’s, bet ir tautų 
bei valstybių. Žinoma, gali ir 
išimčių pasitaikinti. Bet vis dėl
to šitaip yra, buvo ir gre’čiau- 
siai bus. Pvz., peržvelgę istoriją 
apie Lietuvos ryšius su savo tie
sioginiais kaimynais pamatom, 

fkad iš jų mūsų tauta patyrė la
bai ir labai didelio nedraugišku- 

•mo, neteisingumo ir kitokių blo- 
,gybių. Taip buvo ne vien seniau, 
bet, kaip daug kas iš mūsų dar pikais pasitarimams, 
atsimena, ir po pirmojo pasau- 
.linio karo — sutarčių laužymai, 
£ triniai užpuolimai, ultimatu- 
, ai ir pan. -

dalyvauti susitikime vla|u 
šakaliu š.m. rugsėjo 27 d., šJš- 
tadlenį, 7 vaL vak. Jaunimo 
Centro mažojoje salėje. V. ka
kalys aktyviai reiškėsi 
Lietuvos rezistencinėje ve&oje, 
šią vasarą išvykęs iš» Lietuvos, 
sėkmingai pasiekė vakarus.'Su
sitikimą rengia BALFo Centro 
Valdyba. (Pr.)

— Dengiame ir taisome visu 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti: 

ARVYDAS KIELA, 434-9655 >

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

F. Zapclis, Aąenf < 
J2O8h W. 95th St 
Ever®. Park,. 111. 
60642, - 4244654 V

—Charles'A. Venckus ir Cons
tance Jesukaitis iš Marquette 
Parko baigė Southern Illinois 
universitetą bakalauro laipsniais.

— Lietuviu. Fondas rengia 
kompoz, Jeronimo Kačinsko kū
rinių koncertą spalio 25 d. Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje. 
Kai kuriuos kūrinius dainuos 
Bostono kolegijos studentai lie
tuviškai. Bilietai jau platinami 
J. Vaznelio prekyboje.

' — Amerikos Lietuvių Taryba ą įj 
ruošia savo ilgamečiui nariui ir 
gen. sekretoriui kun. Adolfui 
Stasiui išleistuvių banketą spa
lio 18 d. Tautiniuose Namuose.

22H -WEST CERMAK ROAD

Pxm Iawuekh

MXnSt NSQ.TQe.Frl.9-4

SEMTOJ CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ?
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or- 

ganiLadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa 
darbus dirba,

'f* X

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 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 sumą temoka tik $3.00 metam*.

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

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

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPI 
NĖSE parduodamas sklypą: 
Lot 4, trečia duobė, 21-ajam< 
bloke, trečioj sekcijoj. Kaint 
prieinama. Savininkas turi par 
duoti. Rašyti:

Mrs. Julia Rastenis 
818 Holtins Št.
Baltimore, MD 21201

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

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, September 23, 1980

Bilietus galima gauti ALTo ras- imen£ 
tinėje arba pas K. Radvilą.

— Agr. Juozas Audėnas, bu
vęs VLKo narys ir informacijos 
direktorius, po operacijos sveiks
ta New . Yorko ligoninėje. Lie
tuvos laisvinimo darbuose jis 
yra išvaręs gilią vagą, šiuose 
[pasimetimo ir pseudopolitikos 
laikuose jo straipsniai spaudoje 
yra labai reikaTngi.

— Juozas Plačas, žinomas pe
dagogas, spaudos darbuotojas ir 
Dariaus-Girėno lituanistinės mo
kyklos vedėjas, pristatytas LB

Re-elect

Finley

HOMEOWNERS POLICY

State Farm fire and Casualty Company

INSURED

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Cook County Circuit Court Clerk 
HE RUNS THE COURTS 

LIKE A BUSINESS

Mutual Federal 
Savings and Loan
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