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IRAKO KARIAI VERŽIASI | IRANO ŽEMES
SEKRETORIUS MI SKIE GERBIA IRANA, 
BET NEMATO REIKALO ATSIPRAŠINĖTI

PRAŠO. JUNGTINES TAUTAS PADĖTI IŠLAISVINTI 
/' IRANE SUIMTUS 52 AMERIKIEČIUS

- Ą NEW YORK, N.Y; — Valsty
bės sekretorius Edmund Mus- 
kie pirmadienio vakare pasakė 
kalbą Jungtinių Tautų asamb
lėjai. .. . . . • ; ;

— Mes /gerbiame dabartinę
" Irano ‘vyriausybę, "bet tuo pačiu 

mes prašome. Jungtines-Tautas 
padėti išlaisvinti visai be pa-

■ grindo Irane laikomus 52 Amę- 
‘ rikos diplomatus ir JAV amba

sados Teherane tamaųtojus.
Sekretorius palietė įvairius 

tarptautinius reikalus, bet visi
• atkreipė (.dėmesį į Tai; kad sek
retorius nerado • reikalo atsipra-

....' šinęti Irano už JAV paskutiniais 
trim dešimtmetčiais padarytas* 
“klaidas”. ’ • .

— Iranas svarstys sulaikytų
■ " amerikiečių klausimą, kai Ame

rika patenkins Irano reikalavi- 
mur, — pareiškė Jungtinių Tau- 
tų asamblėjoje /sėdėjęs Tęąno 
parlamento- narys^ Amerikie-

I

KAMBODUOS TREMTINIAI 
GRĮŽTA NAMO

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Prieš penkerius metus Kainbo- 
dijos.ko’munistų vadas Pol Pot 
pradėjo persekioti žmones, ku
rie turėjo žemės, ūkius ir san
taupų. juos varė į pasienį, kad 
ten dirbtų žemę ir taptų kraš
tui naudingi. Jų ūkius perėmė 
valdžia, apgyvendino kandida
tais komunistų partijom Išvary
tieji karo pabaigoje . sugebėjo 
pabėgti į Tajlandą ir ten gyve
no iki šio meto. Jie bijojo grįžti 
į Kambodiją, kad nepatektų į 
komunistų rankas. Kambodiją 
pavergė Vietnamo komunistai, 
kurie prižadėjo pabėgėlių ne
bausti,; jeigu jie negrįš į apgy
ventus ūkius.,

— Tikybinės- Amerikos organiza- 
_____ _ _ cijos -surinkt^apie-^'milijonus

čiai pirma, privalo; atiduoti Ira- dolerių, kad'galėtų padėti -šiems 
nui įšaldytus pinigus ir kitas ; tremtiniam^ grįžti į Kambodiją. 
vertybes, atiduoti jiems šacho I Kiekvieną' tremtinių šeimą ap- 
turtus, o'tiktai vėliau tartis dėl 
sulaikytu įkaitįj.
; .Chomeini norį,; kad. JAV atsi
sakytų nuo įtapo skolų Ameri
kai. - Chomeini pareiškė, kad vi
sos šacho padarytais skolos Ame- 
iĮkžfi. primato -mirėšįrios ir 

. . užmirštį-t ’ -
. . .1 Prėzidenia&^Carlėris.. tuo rei

kalu visai kitaip galvoja. Irano 
šachas užsakė visą eilę- pačių 

. moderniausių r ginklų, tie gink
lai buvo; jtėiktij ifaniėčiai tuos 
ginklus^ dabar turi/’ todėl jie 
privalo'už juos atsiskaityti. , ■ 

Muskie. priminė Jungtinėms 
Tautoms, kad' IraHb izoliacija 
baletų tuojau būti baigta, jegiu 
Iranas sutiktų santykiauti su ki
tomis tautomis pagal tarptau
tinius įstatymus. Dabartinė izo
liacija priklauso grynai nuo da
bartinių Irano valdovų. JAV 
gerbia.ir gerbs dabartinę Irano 
vyriausybę, jeigu Iranas paleis
tų suimtus amerikiečius, kaip 
tai sakortarptautinės sutartys ir 
sutartis, pasirašyta tarp Irano 
ir' JAV. JAV nutraukė santykius 
su Iranu, įsakė visiems Irano 
diplomatams išvykti iš Ameri
kos?'JAV galėjo suimti ir lai
kyti Irano diplomatus, kaip 
Amerikos * diplomatus laiko da
bartinė Irano vyriausybė. Per 
48 valandas visi Irano diploma
tai buvo Teherane. Niekas jų 
nekrėtė, niekas jų ddkumentų 
netikrino. Jie buvo‘ išsiųsti pa
gal sutartį, pasirašytą su JAV. 
Vt • *' ' ' ~_ L_
i — Antradienį aukso uncija I 
kainavo $673.

PAVOJUS MISSISSIPPI 
UŽTV/.NKAI

GALESVILLE, Wis. — Pra
eitą savaitgalį kai kuriose Wis
consin valstijos vietose iškrito 
šeši coliai lietaus. Ypač nuken
tėjo Galesville ir Black River 
Falls . apylinkės, iš- kurių dalis 
gyventojų turėjo apleisti savo 
namus. Daug lis kelių yra ap
semti, o tikai sugriauti.

Jackson apskrities keliams 
padaryta apie pusė milijono 
dolerių nuostolio. Išėjus upei iš 
krantų, Black River Falls mies
telio’ pagrindinė gatvė- yra ap
semta 20. colių vandens. Bijopaa, 
kad vanduo gali sugriauti' Mis
sissippi upės pylimą.

Keletas ’ medžiotojų -yra van
dens atskirti nuo aplinkos.

PALEIDO GANDA APIE 52 AMERI- \
KIEČIU ĮKAITU PALEIDIMĄ Ą

NUTRAUKĖ SUSITARIMĄ, PASIRAŠYTĄ SU IRANO ŠACHU;
UŽĖMĖ CHORRAMANŠARO IR ABADANO SRITIS

rūpina ryžių sėklų maišeliu, 
arklu, meškeriojimo įrankiais, 
keliąįj^ūkįo -įrankiais iiy-^eimai

galėtų suteikti. pirmąją pagalbą.

Tremtiniai'AŠ: iTailando što- 
vykldrtūrės eiti pėsti/namo, neš 
netm^Tvežimų, kuriais jie gale- 
tų ri^us-piaslektĮ.TJ■

—-ĄTndijos .prezidentas. Nėė- 
lam' Sjmjiya Reddy, kovodamas 
prieš j pasireiškiančius nėramu- 
mus-’v^suteikė -galia specialiu 
dekrėtū..‘premjerei' Ihdirai Gan
dhi laikyti iki .12 mėnesių kalė
jime; be teismo' kiekvieną asme
nį, įtariamą tvarkos ardymu.

PAKISTANAS RUOŠIASI GA
MINTI ATOMINĘ BOMBĄ

WASHINGTON, D.C. — JAV 
žvalgybos duomenimis, Pakis
tanas stato plutoniumo gamy
bos įrengimus netoli Rawalpin
di miesto. Per metus juose galės 
pagaminti iki 20 kilogramųį ar
ba ' 44 svarus plutoniumo. TŠ- jo- 
galima pagaminti iki trijų ato
minių bombų. Manoma, kad 
1983 ar 1985 metais Pakistanas 
jau turės savo gamybos atomi
nę bombą. Mokslo ir Technolo
gijos; instituto kalbėtojas Pakjš- 

t^t.ne pareiškė,, kad prezidentas 
Mohammad Zia ul-Haq.nori kuo 
greičiausiai; įstoti į. Atominių 
yalėtvbiu. klubą.

Oficiali Pakistano ūraniumo .-j.-'- i '• ' - ‘ - N <
perdirbimo' įmonė yra. statoma- 
Kahutoje,. 24 riiylics jnuo sosti
nės. „Jai įrengimus, pardavė 
Prancūzija.

---- Naujųjų nepriklausomų 
unijų organizatoriai Lenkijoje 
atmetė susijungimo į federaci
ją idėją, nes tai būtų panašu 
į komunistines unijas — val
džios įrankius.. . .

KALEN DORELIS

■ji|

Rugsėjo 24: Ema, Gerardas, 
Vėliona,: Vėsula, Maldeika, Jo- 
gaudas.f

SaftK teka 6:40, leidžiasi 6:46.
Vakafe gali lyti.

* * * • k —it F —i ■

Ufa.

Anglai pasistatė patį moderniausią garvežį keleiviniams
: -traukiniams skubiai-vežti. -» . . i

BAGDADAS, Irakaą. — Irako 
vyriausybė paskelbė, kad ji nu
traukė susitarimą, padarytą su 
Irano šachu Rėza Pahlevi, lie
čiantį kurdus. Dabartinė Irano1' 
vyriausybė patį šachą pasmer
kė, ji nesilaiko šacho padarytų 
sutarčių, ji nesilaiko kurdams 
duoto laisvo judėjimo Kurdis
tane. Irakui nėra jokios prasmės 
laikytis su šachu padaryto susi
tarimo, kurio nesilaiko Iranas.

Tarp Irano’ ir Irako buvo visa 
eilė neišspręstų pasienio klausi
mų. Jie turėjo būti seniai iš
spręsti, bet Iranas niekad nebu
vo pasiruošęs susėsti prie stalo 
ir nuodugniai aptarti dviejų 
valstybių nesutarimus.

Dabartinė Irako vyriausybė 
užima anksčiau Irakui priklau
siusią sritį tarp Tigro ir Eufra
to upių. Dabar Irako vyriausy
bė atstato savo suverenines lėl-' 
.ses-.toje srityje. kuri šacho buvo 
paskelbta Irako ginkluotoms jė- 
goms uždrausta. Tuo būdu pra-. Billy Carteris prašė jo patarimo 
plėtė Basrc's uosto sritį ir užėmė 
Chorramanšaro bei Abadano sri
tis Persijos įlankos pakraštyje.

Be to,'Bagdado radijas antra
dienio -rjHąį:paskelbė, kad Irano 
vyriausybė;'tą rytą paleido visus 
52 sulaikytus amerikeičius. .Ira
no vafdžTa jūos paleido be jokių 
sąlygų, kaip to reikalavo Wash- 
ingtonas. Paleisti Amerikos dip
lomatai ir ambasados tarnauto
jai neturi supratimo, už ką jie 
buvo suimti, jie nežino, kodėl 
antradienio, .rytą buvo nuimtos 
visos sargybos.

(Washingtone Valstybės de
partamentas neturėjo jokios ži
nios apie 52 amerikiečių palei- 
dimą^ niekas nieko apie tai ame
rikiečiams- nepranešė. Manoma, 
kad Irano vyriausybė, norėda
ma gauti būtinai jai reikalingų 
lėktuvų dalių, paleido' suimtuo
sius, kad galėtų pradėti pasita 
rimus reikalingoms dalims ir 
kam medžiagoms įsigyti. Nepa- 

į leidus suimtųjų, prez. Carieris 
; nenorėjo pradjti jokių pasitari- 

het vargu ar Nikaragvos"vaL į Irako užPuolimas užklupo 

džia šiuo laiku pajėgs ka at- ~ 
gauti. '

Lietuvis'John L. Paukštis ir sen. Richard M. Daley. 
Paukštis kandidatuoja į Illinois valstijos Atstovų rūmus . 
is 23-čio rinkiminio dįstrikto, o Daley nori tapti Co’ok 
apskrities prokuroru. John Paukštis visuomet padeda 
lietuviains, todėl ir lietuviai privalo atsiminti ir lapkričio 

mėnesį balsuoti už John Paukštį.

NAUJOJI TURKIJOS VALDŽIA KOVOJA 
PRIEŠ TERORĄ VISAME KRAŠTE

TIK PER VIENĄ DIENĄ AREŠTUOTA

LANCE PATARĖ BILLY 
CARTERIUI GYDYTIS

WASHINGTON, D.C. — Bert 
Lance, buvęs prezidento Carte- 
rio biudžeto direktorius, liudijo 
raštiškai Senato komiteto tyri-. 
nėtojams, kurie norėjo patirti, s 
kokie buvo prezidento Carterio 
ryšiai su jo broliu Billy, kuris, 
norėjo tapti Libijos agentu. ...»

Senato komiteto nariai, tyri— 
nėjantieji Billy Carterio preky- 
kos santykius su Libijos vai-e 
džia, parašė Bert Lance 315 
klausimų ir buvo sutikta, kad 
Lance atsakys raštu. Lance ne
noromis sutiko atsakyti į klau-: 
simus, bet pareikalavęs, kad jo 
atsakymai tuojau būtų paskelb
ti spaudai, kai komiteto bus 
gauti; tuo bus išvengta gandų 

J ir nesusipratimų, nes visi žinos 
pilnus atsakymus.

Lance pažymėjo, jog kuO’met
ANKARA. — Naujasis Turki

jos premjeras Bulent Ulusu, re
miamas kariuomenės, greitai 
įgijo viso krašto gyventojų pasi
tikėjimą. Jiems jau nusibodo' 
blaškymasis į kairę bei į dešinę 
ir tų grupių kraštutinumas, iš 
retorikos pereinantis į teroro 
veiksmus prieš politinius varžo
vus, net prieš ramius gyvento
jus. Silpnesnė valdžia, laisvės 
vardan toleruodama šias gru
pes, atsidurdavo tarsi tarp kūjo 
ir priekalo.

Premjeras Bulent Ulusu, tu
rintis tik 57 metus, yra patyręs 
valstybės valdymo reikaluose. 
Jis tuojau ėmėsi reikiamų žygių 
apsaugoti Turkiją nuo’ suirutės, 
o jos gyventojus nuo ekstremis
tų teroro. I iusu sudarė 27 as
menų nūnisterių kabinetą ir 
pirmadienio posėdyje jiems pa
reiškė, kad terorizmas bus iš
naikintas visame krašte. Tuo 
tikslu yra įvesti karo stovio 
įstatymai ir pastarąją dieną 
areštuota 500 ekstremistų. Bus 
išnaikintos visos ekstremizmo 
sėklos. Taip pat bus imtasi ju
ridinių ir administracinių prie
monių pana kinti visus trūku
mus administracijo’s įstaigose.

Turkijos gyventojai yra pa
tenkinti premjero pareiškimais 
ir valdžios veiksmais.

NORI TEISTI SOMOZOS 
GIMINES

MIAMI, Fla. — Nikaragvos 
vyriausybė nutarė pareikalauti 
grąžinti į Nikaragvą visą Spmo- 
zos šeimą, kad galėtų teisti bu
vusią diktatoriaus žmoną; vai
kus ir kitus pabėgusius gimi
naičius, bei artimus patarėjus. 
Kariu su jais Nikaragvos vy
riausybė.norėtų atgauti ir “šim
tus milijonų turto, kuris pri
klauso jo teisėtiems savininkams 
— Nikaragvos žmonėms”.

Diktatorius Anastasio So'mo- 
za, neseniai nušautas Paragva
juje, turėjo didelį ir gerai ap
tvarkytą namą Floridoje, Mia
mi apylinkėje. Visi reikalai bu? 
vo taip sutvarkyti, kad namas 
dabar priklauso žmonai, su ku
ria jis buvo atsiskyręs, ir jų vai
kams. Paragvajuje Somoza tu
rėjo didelius namus ir ten buvo 
įsigijęs nemaža žemės. Nikarag
vos vyriausybė sako, kad visas 
šis reikalas jau buvo tvarkomas 1 
prieš diktatoriaus nužudymą, •

kaip lengviau tapti Lbijos agen
tu, jis atidžiai išklausė Billio pa- 
giedavimą, patarė jam neprasi
dėti su Libijos valdžia, bet 
kreipti daugiau dėmesio į savo 
sveikatą. Pats Lance neprisidė
jo prie jokio Libijos biznio, » '

— Kpt. Kathleen Wilder yra 
pirmoji moteris, priimta į spe
cialius dalinius, žinomus žalių/ 
jų berečių vardu. Daliniai 
įsteigti ir ypač pasižymėjo Viet
namo karo metu. Dabar jų būs
tinė yra Fort Bragg, N.C.

— Filadelfijoje 23,000 tar- 
nautojų bei mokytoju pirmadie
nį baigė streiką, kuris buvo pa
lietęs 220,000 mokinių.

su-

SUPELIJĘ OBUOLIAI 
KELIA VĖŽĮ

MADISON, Wisconsin. 
Mokslininkai nustatė, kad
peliję obuoliai sukelia vėžį ban
domuose gyvulėliuose. Tyrinė
jimai parodė, kad supelijusiais 
obuoliais maitinami gyvulėliai 
suserga vėžiu. Jiems pavyko nu
statyti, kad pelėsiai sukelia va
dinamą patnliną, kurį sukelia 
obuoliuose ir kitokiame maiste 
atsiradę grybeliai.

Profesorius Elmer H. Marth 
ilgus metus tyrinėje! įvairius 
vaisius ir juose atsirandančius 
grybelius bei pelėsius, kurie su
sargdina gyvulėlius.

Ar patulinas veikia žmonas, 
tuo tarpu dar nenustatyta, bet

visiems turi būti aišku, kad jų 
reikėtų vengti.

Anksčiau patulino atsirasdavo 
ir vadinamoje cidroje, paga
mintoje iš nelabai sveikų obuo
lių. Pastaraisiais metais rastas 
būdas išvengti patulino citroje, 
todėl nėra pavojaus jos gerti.

Supelijusių vaisių ir javų-gy
vuliams nereikėtų duoti, o žmo
nėms nereikėtų valgyti.

— Berlyne Ryty Vokietijos 
darbininkai, dirbantieji per So
vietų zoną einančiame trauki
nėlyje, paskelbė streiką ir su
trukdė susisiekimą.

— Turkijos kariai pirmiausia 
teis Suleymaną Demirel ir Bu- 
lent Ecevit už nuolaidas, be pa
grindo padarytas islamiško ju
dėjimo vadui Erbakanui.

Turkų generolas Kenan Ev- 
ren, kariuomenės štabd vir
šininkas ir saugumo tary
bos pirmininkas, paleido 
parlamentą, nušalino val
džią ir atidavė teismui 500 
turkų,: norėjusių laužyti 
konstituciją ir įvesti Tur

kijoje iranišką mulos 
Chomeini tvarką.

Irano kariuomenę be karininĘjų 
ir be būtinai reikalingos karo 
medžiagos.)

TEL AVIVAS, Izraelis.—Kon
fliktas, kilęs dėl 60 mylių Irano 
srities, vadinamos Shatt-al-Arab 
sritimi, gali sustabdyti naftos 
plaukimą iš Persijos įlankos. 
Tuo tarpu nei Irakas, nei Ira
nas nepakenkė naftc’s vamzdžių, 
nešančių naftą į vakarus, bet 
tai nereiškia, kad bet kuriuo 
momentu vamzdžiai negalėtų 

! būti išsprogdinti ir naftos tie
kimas sustabdytas.

Iranas turi 240,000 vyrų ka
ro tarnyboj, bet neturi kariuo
menės vadovybės. Irano kariuo
menės vadai išžudyti, o jaunes
nieji neturi jokio patyrimo. Ira
nas turi 1,985 tankus, 445 karo 
lėktuvus ir 16 karo laivų.

Tuo tarpu Irakas turi 242,000. 
karių, turi gerai apmokytų tąi 
kariuomenei reikalingų karinių- 
kų, 2,850 tankų, 285 karo lėk
tuvus ir 16 laivų. Prieš porą die
nų buvo nuskandintas vienas 
Irano ir kitas Irako karo laivas, 
Irakas turi amunicijos ir dailų 
atsargas, tuo tarpu kanas liko 
be atsarginių -dalių ir be amu
nicijos. Chomeini blogai pasi
juto, visus karo ręikaluš pavedė 
prezidentui Bani-Sadr.



LIMONADAS
Amerikoje taip padorumo dėlei arba gerbingai

KONTROVERSIJA

GARSŪS POSAKIAI

Bg rizikos

M. Putelė

DEIMANTUS NEŠIOJU

Birutė
S. Pašilyte

Kai tik mini kas kultūrą, 
Tuoj atsek, brolau, kobūrą

/ Grįžusi iš JAV į Europą eks 
.kursantė-pasakoja draugėms sa
vo įspūdžius:

v.»u, bet tuomet man nf 
Davimu# rflpędąvo.

Deimantus nešioju asei, 
Aukso žiedus ir karolius . . . 
Nors nebaigus jokios klasės, 
Pralenkiau šviesiausius brolius
Alano -batai paauksuoti, 
šunie juodas sidabrinis . ... 
Ir galiu; .kąra noriu, duoti,— 
Nęprieivefeiau šeimynos.
Kowri#ntei ir artistai
Sėdi su (manim <už stalo.
Net pats vadas čia užklysta 
Manb garbei kelt bokalo . ..
Nes kiekvienas Aiškiai mato, 
Ir -spauda ne kartą rašė: 
Vardas vertas daug karatų — 
Deimantus-nešioju ašei ... ..

Meškeriotojo pasakojimas

Klubo susirinkime meškerio-
* - . - • f

tojas pasakojo medžiotojams 
tokį dalyką: ' >

-— šiaurinėje Švedijoje kar
vėms šone yra nupieštos didelės 
raidės: -OK. švedų kalba tai 
reiškia ‘-‘karvė”. Tai daroma dė? 
to, kad įspėtų medžiotojus, idant 
jie per klaidą nenušautų-karvės; 
vietoje briedžio. Tą pat/ turėtų 
daryti- ir amerikiečiai farmeriai 
kurių karvės irgi žūna nuo mė4 
gėjų medžiotojų.

— Kodėl tamsta nenori eiti 
su -mumis į tą taip garsinamą 
koncertą ?

— Matote, aš viena ausim ne
prigirdžiu.

— Na, ir kas tokio’? Tams- 
ta gali ir kitą ausį prikimšti 
vatos...

Atvyko perauksti

Automobilistas pateko į rojų, 
kur šventas Petras pasitiko jį 
tokiais .žodžiais:

— O, .tiesą .sakant, .nesitikė
jau, kad taip greitai tave pa
matysiu!

— ’Garimas daiktas, — prata
rė atsidusęs autoiiio'bilistas. — 
štai kaip tas atsitiko: Mano 
žmona ir aš išvykome į kalnus 
praleisti ten savaitgalį. Vienu 
momentu žmona prabilo: “Ma
no brangusis, būsi angelas, jei
gu man leisi nors trumpam 
laikui pavairuoti automobilį”.' 
Ir štai to pasėka — pakliuvau 
•tarp angelų...

“Imsiu, — galvoju, — prma nueisiu pas gerą gy
dytoją, įsitikinsiu”.

Gydytojas nei kokios devalvacijos nerado. •
— Jūsų organai, — sako, — pusėtinai akurataus 

pavidalo. Ir šlapumo pūslė, sako, visiškai tvarkinga ir 
neprakiurusi. Kas dėl širdies, labai dar puikui, netgi, 
sako, platesnė, negu reikia. Bet, sako, liaukitės' gėręs, 
kitaip labai paprastai mirtis gali nutikti. .Y

0 mirti, žinoma, man nėra noro. Aš gyventi mėgs
tu. Aš dar jaunas žmogus. Man Nepo pradžioje -tiktai 
vos, vos keturiasdešimt trys metai suėjo. Galim#.sakyt, 
visiškas jėgų ir sveikatos sužydėjimas. Ir širdistkrūti- 
nėje plati. Ir svarbiausia, pūslė nėra kiaura. . Su tokia 
pūsle gyvenk ir džiaukis. “Reikia, — galvoju, įe^iš ’tik
rųjų liautis gerus”. Ėmiau ir lioviaus. NegėrįuTir- ne
gersiu. Valandą negeriu, dvi negeriu. Penktą,;.vakar o 
valandą nuėjau, žinoma, į valgyklą vakarieniauti.. Pa
valgiau sriubos. Pradėjau virtą mėsą valgyti’^Areikia 
išgerti. “Vieton, — galvoju, — stiprių gėralų .paprašy
siu ko nors švelnesne —-narzano arba gi-^fimttųado”. 
Šaukiu.. \ .f j ■

Lošėjų pokalbis

— Vieno dalyko aš negaliu 
suprasti: tau labai gerai sekasi 
lošti iš pinigų kortomis, tai tu
rėtum pabandyti laimę ir ark
lių lenktynėse, — Sakė vienas 
draugui, šis atsakė:

— Matai, aš savotiškai galiu 
maišyti >kortas, bet ne arklius.

Plaukai,’’ šypsena ir akto- 
— perdaug mano. galvelei! 
Tai ką daryti,"Tėve?
Kalbėkiąv, diskutuokiav — 

gal paaiškės, 'Mąiki. Gal kitas 
.gėris pasirodys akiratyje?

— Koks gėris,’. Tėve?1:
— Sakykim: vienas gali būt 

geresnis gaspadorius už kitą: 
gal geriau galės suprasti pilie
čių reikalus- — pageidavimus. 
Vaikeli, juk ,200-' milijonų galvų 
ir minčių, ne lengva 'patenkinti, 
ne lengva visiems Įtikti. Ir pi
liečių interesai’ susikryžiavoja... 
Juk tu supranti,' Mąiki: kas ve- 
dum gerai, kitiems gali nepatik
ti; kapitalistai rali reikalaut,dau 
giau pelno, p darbininkai dau
giau uždarbių. Ūkininkai visuo
met nori daugiau Už savo žemės 
vaisaus, o miestiečiai pageidau
ja, kad žemės“'vaisiai būtų pi
gesni. Valdžia,' pirmoje vietoje, 
prezidentas, 'privalo tuos Skir
tingus interesus šiaip taip sutai-

Jaunas mokslininkas 
•o

Montessori .mokykloje aiški
no mokiniams, kad Izakas New- 
tonas sėdėjo po obelimi ir, už
kritus ant galvos obuoliui, su- 
kūrė gra^taci’jds dėsnį. Jonu
kas, parėjęs namo, sakė savo 
motinai:

; — Jei Neplonas būtų buvęs 
mokykloje ir nesėdėjęs po obe
limi, lai jis niekuomet nebūtų 
patyręs gravitacijos dėsnio.

šiltas oras š’l'.u virto. 
Gamta šposą mums iškirto, 
Turin laukt š:’!u dieneliu A.
Iki gegužės - birželio.

Taigi hikas gana ilgas,
Jei sulauksiu pakol gyvas, 
Kai darželiuos žydės gėlės, 
’Pins vainikus mergužėlės.

Bus dienflčs’š'ltcs .gražios, 
'Nuo gėlėlių nukrfe rhso;.
Kai saulutė patekęs.' 
Visos gėlės jąu žj(įė>.

Mūs mergaites lyg '^irutės.
Kai darbeliuos puikics rylos, 
Skins žiedelius nuo gėlių, 
Liuks atvykstant bernelių.

Novas pipuošt bernužėlius, 
Jiems nupirkit vainikėlius, 

biuneliu. saGl.
, Iš gražiausių gėlių žiedų.

Jau dienelės šiltos baigės.
; f ąsinulys šaltos snaigės, 

Keikės rūbą storą gauli 
Ir dieneliu šiltu laukti.

-sakėv dėl šalies gynimo, dėl mū
ši; tėvynės išlaisvinimo ir sti
presnės armijos sudarymo. Da
bar žinovai sako, kad armija mū 
su esanti ištižusi. Maskolių mar 
šalai, kaip katinai, kraipo ūsus 
ir galvoja Į katrą šoną mum 
kirsti. Jei kirstų, kažin ar galė
tume atsilaikyti? Mūsų va’dovai 
diskutuoja įvairias melodijas, 
bet apie maskolių kėslus nepri
simena. Taigi, kada bent vienas 
didysis kandidatas prašys mū
sų -balso, vedu pasakykiav, ką

yr Žmonės mane gerai įver- 
Hjia: jie yra visuomet laimingi 
matyti komediantą, kuris nc- 
kandidatuoja į valdžią. (Bob ] 
Hope)

: -y- šių dienų mergaitės keis
tai rengiasi. Praeitą savaitę ma- 
io duktė suklupo -nuo aukštų 
jatelių kulniukų. Laimingu at- 
/eju, ji nesusižaidė: smūgį at
laikė jos pilni kosmetikos blaks-i 
neriai. (Princesė Grace)

— Aš .vedžiau moterį, norė
damas, kad virtuvėje ji būtų 
■ekonomistė, šalione —, aristo
kratė, o lavoje elgtųsi kaip pa- 
eistuvė. Tačiau pasitaikė visai, 
priešingai: virtuvėje ji elgiasi 
taip aristokratė, lovoje kaip 
ekonomistė, o salione kaip pros
ui utė. .(Burt Reynolds)

— Aną dieną kapinėse ma
čiau paminklą su užrašu: “Čia 
ilsisi politikierius ir teisingas 
imogus. Aš negaliu suprasti, 
taip galėjo patekti du asme
nys .į tą pačią duobę. (Stefaniei 
Powers)

0 meile šėtonas mums širdį supurto, 
Kaip didvyris lovoj iš baimės numiršta, 
Turtėja teisėjas iš pavogto turto, 
Kaip gina vergiją į laisvę skubėjęs, 
Ir -laimė tironą sparneliais apskėtus, 
Kaip liesas nudžiūsta, o riebus riebėja 
Ir alkano kąsnį praryja asketas, 
Kaip melas sužydi, teisybė supūna, — 
Nežinom ir mes, ką paremti: 
Ar reikia prakeikti tėvynės komuną, 
Ar jai padėkoti už tremtį?

Antanas Gustaitis*

MODERNI MOZAIKA ffi MAGARYflOS
Oįrto RIMAS NZRBlAVIčIUS

Magaryčios
• žinovas tvirtina, kad ge

riausią .vaidybą artistai parodo, 
•kai! jiems įteikiamos pasižy- 
mėjimo ^tMtuįėlės už geriausią 
vaidvba. r<

— Ei, — sakau, — kuris či^man porciją^lįįteikė, 
nešk man, vištos tavo galva, limonado. .

Atneša, žinoma, man limonado aw-'’rifit&ligentiškp 
.padėklo. Grafine. Pilu į stiklinę.

. Geriu jš šitos stiklinės, juntu: 'tarsi, degtinė.iisipy-
-Įšipyliau

• Esu labai patenkinta, turė- 
laina keturis vaikus, kai jų įtrys, 
yra mokykloje, o ketvirtas mie-' 
ga, — pareiškė viena moteris. 
Kita moteris pareiškė, kad ji 
jaučiasi laiminga, kai išgirsta,, 
jog artistė Elizabeth Taylor yra 
labiau nutukusi už ją.

• Ih’isimcnant spaudos vete
raną A. Jvsą, kviečiu paskaityti, 
jo eilėraštį:

Jau -dienelės šiltos baigės:
Pasirodys-šalt js snaigė?. 
Reikės rūbą storą gauti 
Ir dieneliu šiltu laukti.

Dievo valios man neprikišk. 
Tėve! Ir karaliai, atsidėdami 
ant Dievo, netenka sosto nei ka
ralystės. Amerikos piliečiui ten
ka rūpintis savais reikalais ir 
saugoti, kad valdovai pilietiškų-: 
jų reikalų nepažeistų. Rinkimi
niais .matais mes, piliečiai, esa
me sprendėjai — ką nuspren
džiam, tą turėsim per ketverius 
metus.

— Gerai, kad tu taip supran
ti, Maiki. Ne visi piliečiai yra to-1 
kios tvirtos valios, kaip tu. i

— Dėkoju UŽ komplementą! | me> žodis visiškai teisėtas. Dar 
Aš tos _gudrybės nuo tavės, Tė- 1 - 
ve, išmokau.

— Gerai, Maiki, .kad tu prisi
pažįsti; kitas nei mušamas ne
prisipažins.

Neturėjo tokio rūpesčio

Operos teatre repeticijos me
tu režisierius, nepatenkintas 
artisto dainavimu, padarė jam 
pastabą:

—- Reikia dainuoti jausmin- 
giau. -Nejaugi niekada neisi- 
mylėdavot?

— :Kodėl ne! Aš -įsįmylėda-

Išsipildė

— Ar ;bėnt -vienas jūsų vai
kystės laikų troškimas yra išsi
pildęs?

— Taip, kai motina supurty
davo mane už plaukų, aš norė
davau, kad visai jų neturėčiau. 
Neseniai taip ir atsitiko. durnius gali gražiai šypsotis.

— O aš pasakysiu, Tėve: man 
ant širdies gūli pinigėliai- Norė
čiau, kad bent vienas kandida-. 
tas prižadėtų atsteigti dolerio 
vertybę, o jei neatsteigti, tai 
nors smukimą sustabdyti. Dabar 
aš nepaliauju krūpauti dėl sa
vo santaupų likimo. Kaip už 
.biirdą beužsimokėsim? Kaip pa- 
silaidosim? Kaip užmokėsim 
kunigėliui už šventas Mišias? 
Ir kiti tuolygūs klausimai neduo
da ramybės.'

— Maiki, tu perdaug įsijaut
rinai — atsidėk ant Dievo va
lios. liau dar. Dievaži, degtinė. Kuris čia velnias!

likutį — pati tikriausioji degtinė.
— Nešk, — rėkiu, — dar!
“Štai, — galvoju, — tatai pratrūko”.
Atneša dar. ' ■ — r a

Pamėginau dar. Nei kokios abejonės pėpasiiįko — 
tikrių tikriausioji. - ' ”

Paskui, kai sumokėjau pinigus, pastabą vis-dėlto 
padariau: •-< - .

— Aš, — sakau, — prašiau limonado, o -tu ką neši, 
vištos tavoji galva?

Anas sako: ' r ,r; :
— Taigi, kad mes šitai visados limonadū;-ykdina- 

? iš anuometin&dąįkų... 
0 natūralinio limonado, atsiprašau, nelaikoin!>£' nėra 
vartotojų. v ’

— Nešk, sakau — dar paskutinę. ■
Taip ir nesilioviau. 0 noras buvo karštąs: L Tiktai

Ale Tėve, vedu dar nepasi-' štai aplinkybės sutrukdė. Kaip sakoma — ^y^nūnąs 
savo įstatymus diktuoja. "

Reikia paklusti. f;' *
(M. Zoščenko, SAYTRINĖE NOVELĖS/ 200 psl., 

kaina $2, gaunamos ....Naujienose. 1- ' d;.: ■ -j1’

Prižadinti žadintuvą
Keleivis apsistojo -menkame 

viešbutyje. Kadangi jis turėjo 
an|is|j keltis, tai paprašė žadin- 
;uvo. Apžiūrėjęs ir pamatęs, 
kad žadintuvas jau labai senas, 
jis paklausė:

— Kažin, ar jis skambins?
— Jeigu neskambintų, — pa

aiškino šeimininkė, — tai gerai 
pakratykite, tada tuoj suskam
bins.

Ot man ir kylą galvosūkis: kat
ras kandidatas tam darbui tika- 
mesnis? Gražūs ^plaukai vedum 
abudum patinka; man patinka 
artiste patraukli pozą, o vedums liranov. v . '
susiedei patinka graži šypsena ir I — .Gerai Maiki, išdroškiav 
jau išbandyti -demokratiški po- v ską, kas yra ant širdies.

— Tėve, -vedu senai bekalbė- _ būdžiai; kiti tvirtina,- kad bile 
jov .apie politiką, -o toji tema 
dabar Lyg paukščiai skrenda. Ar 
eini į bažnyčią, ar į karinamą, 
visur-sutinki politiką ir neleng
va to daikto atsisakyti.

—- Yra dudaiktaj, Maiki: vie
nas — žmogaus pavidalo, ant
ras — minčių sūkurys. Nuo žmo 
gaus, tai yrą politikienaus, ga
li pabėgti, p -nuo :mįnčių .— ne. 
Mintis, patekusi tau į galvą, eis 
šu tavim iki karstei Ot man įs
mego į smegįnų ląsteles gražūs 
plaukai ir gražios šypsenos, in 
dabar negaliu nusistatyti katros 
labiau remtinos. Jei balsuosiu 
už šypseną; nukentės .plaukai, o 
jei balsuosiu^ atbulai, nukentės 
pats prezidentas. to, dar ak
torius įsivėlė į politiką ir dalį

• Vienas bylinėjosi dėl pa-1 mano dėmeišĮoMTkųkia prie sa-
vogtaxpaltQ. Jiši/.prarado ,kos-į ves. ~ ‘ 
tiumą. I rius

' ’ L

> Atėjo nemaloni žinia, kad 
suspenduota Billy Carterio kan
didatūra į žymiųjų alaus gėrėjų 
salę — Hall of Fame. Taip pat 
išmestas jo portretas iš E'. Ric 
.tavernos, Ruskin, Fla.

• Politiniai stebėtojai tvirti
ną, kad buvusio gubernatoriaus 
Patrick Lucey kandidatūra į 
JAV viceprezidentus nepakenks 
Wisconsin valstijos sūrių pra
monei. -

produktų atšaldymas tiek ma
doje, kad iš darbo grįžęs vyras 
savo žųiouos klausią: Mie
loji, ką atšlldei šios dienos 
pietums?

geriu, tai mažai 
kompanijai palaikyti.

Dugiau dviejų bonkų aš iš karto niekaip nepanau
dosiu. Sveikata neleidžia. Vieną kartą, atsimenu, bu
vusią vardo dieną ašenai ketvirtį kibiro ištuštinau. Bet 
tatai buvo jaunystės, tvirtybės metais, kai širdis krū
tinėje pašėlusiai daužės ir galvoje įvairios mintys skrai
dė. O dabar senstu.

Pažįstamas veterinarijos felčeris, draugas Pticy- 
nas, anuomet mane apžiūrėjo ir netgi, žinote, išsigan
do. Sudrebėjo. Jūs turite, — sako,— visišką -devalvaci
ją. Kur, sako, kepenys, kur šlapumo pūslė, patirti, sa
ko, niekaip negalima. Labai, sako, jūs susidėvėjot.

Norėjau aš šitą felčerį sumušti, bet paskiau at- 
vėsau. ' ■



: NAUJIEJI AMBASADORIAI
Lkaip 30 metų, pra
dėjus iš Vokietijos ir Austrijos
iręiuųnių stovyklų gyventojams 
gūžėti į kitus kraštus, visi ry- 
ŽbsĮ-būti ir pasilikti aktyviais 
Lietuvos laisvintojais. Ta proga 
Lįętuvos nepaprastas pasiunti- 
ny.s ,ix_ įgaliotas ministeris pir- 
mininkas Bronius K. Balutis iš- 
kriiautojams metė šūkį — BŪ- 
KtTfe LIETUVOS AMBASADO
RIAIS. '
5,Tas šūkis visiems patiko, ir 
dažnas, norėdamas atsidėkoti 
Lietuvai už joje gražiai praleis
taidienas ir-metus, svetimuose 
kraštuose begyvendamas, savo 
darbais įir aukomis atsilyginti, 
Sovietams šiek tiek pakėlus “ge- 
lefinę uždangą”, nostalgijai ap
raminai, ■ prasidėjo TĖVYNĖS 
ląnkjonas; IŠ pradžios labai at- 
sargiai, o juo tolyn, juo labyn, 
Icai lankytojai pradėjo iš ten 
sveiki sugrįžti.

. Labai gerai elgiasi tie lanky
tojai, kurie nuvažiavę, dieną ki
ta pasidžiaugia su savo giminė
mis bei pažįstamais. Jiems nu
veža šiek tiek pasaulinės laisvės 
ir.mums atveža, kartais ir aps
čią), gyvenamosios tikrovės oku
panto priespaudoje.
7.jLaiko eigoje, keičiasi kartos, 
keičiasi pažiūros, išsivysto ma
terialinė ir sąžininė spekuliaci- 
jli Sąžinės spekuliantai, nuvykę 
į .okupuotą Lietuvą,..pradėjo bi-( 
cįuliątitis su visokiais “naujo
sios- klasės” .aukštesniais bei že
mesniais komunizme užsigrūdi
nusiais pareigūnais. Per savo’ 
“ružaviis” akinius pradėjo ma
tyti ; ir. džiaugtis jiems parpdo- 
inafe.' gyvenimo fasadais. Grįžę 
atgalj jie pasišauna būti “nau
jais-.abibasadoriais” ir tarp lie
tuvių. varyti prosovietinę pro
pagandą. Jie dėsto mums, kad 
tauta gyvena gerai, sočiai, links
imoji, į mokosi ir. t.t. Mums aiš
kina paprasčiausiai matomą 
kasdienybę. Jie net neužsimena 
ti$, Kokį moralinį terprą išgy
vena. mokyklų vaikai, kai jie 
riesijungia į komjaunuolius,

jieji ambasadoriai” neparveža 
jokių žinių apie psichiatrinėse 
ligoninėse kankinamus sąžinė? 
kalinius, jie nieko nežino apie 
Kremliaus primetamus ir per 
jėgą spauste spaudžiamas save 
rusifikacijos ir žmogaus sovie
tizacijos “vertybes”, bažnyčių 
uždarinėjimą, tikinčiųjų perse
kiojimą ir kt. Tie “naujieji am
basadoriai” braunasi į kultūri
nio, visuomeninio ir k t. pobū
džio organizacijas, kad tik pla
čiau savo propagandą pasklei- 
dus ir vienus su kitais sukirši
nus. Jie tik džiaugiasi galėję 
laisvai pa Lietuvą važinėti, daup 
ką sutikti ir už “visa gera” 
net komunistų partijai padėkoti 
(Dail. V. K. Jonynas), šių “am
basadorių” parvežtosios piktžo
lės ir bolševikiški nuodai pra
deda ir laisvuosius apraminti, 
jog jau nebe vienas visai atlei
do savo kritikos varžtus oku
panto atžvilgiu. Didžiojo New 
Porko padangėje tc’kių “amba
sadorių” atsirado jau apsčiai.

Rašytojas Stasys Santvaras, 
kalbėdamas New Yorke apie 
75 m. spaudos laisvės atgavi
mą, paminėjo, kad Vilniaus 
Universiteto koridorių sienos 
aprašinėtos rusų raidėmis. Jau 
gauta iš Lietuvos Naujųjų Me
tų sveikinimų ir siuntėjų adre
sas rašomas rusų raidėmis. Tai 
rodo, kad grįžta prieš D0 melų 
caro pataikūnų įvestasis lietu
viškųjų rašmenų uždraudimas. 
Tada Lietuva buvo vadinama 
Šiaurės vakarų kraštu, o dabar!

ateistus, kai klauso tėvų, ar ka< 
lankėsi bažnyčiose ir pan. “Nau

Kalantos auka
(P. Laurinavičiaus drožinys)

DETROITO NAUJIENOS
Kristijono Donelaičio 

paminėjimas

Minėjimas buvo numatytas 
j spalio 12 d., bet dabar atkelia- 

šdviėtinė iJetevaj tai dar didės-.mas i ru^° mėn* 28 d\12 vaL 
nis Maskvos pasityčiojimas.

Dėkime visas savo pastangas, j 
kad pas mus neįsigalėtų “nau
jųjų ambasadorių” — Sovietus 
proteguojanti veikla. Rusija sa
vo idėjas ugnimi skleidžia jau 
Afganistane, kaipgi prieš 10 me
tų įvykdė ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje Rytų Europoje, šiuo 
naujo karo sukrėtimo metu lie
tuviu tauta lauks iš mūsų daug t ‘ O

> Dievo Apvaizdos parapijos pa- 
] talpose. Paskaitą iš K. Donelai- 
j čio gyvenimo' skaitys V. Alan- 
i tas, o Karolis Balys paskaitys 
j iš K.D. raštų ištraukas. Meninę 
dalį atliks solistė Danutė Petro
nienė. Ji padai,įuos keletą dai
nų; akorripaniatorius V. Neva-’

didesnių ir kietesnių paslaugų 
kovoje prieš Lietuvos okupantą 
— vykime iš savo' (arpo bent ne
prašytuosius “ambasadorius”.

Juozas Audėnas

tiav
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ANŲ LAIKU gimnazistiška .MEILĖ
Orkestro garsai skleidė ;i į 

nikus ir tamsėjantį vakarą, 
’rotarpiais pasigirsdavo iš pla- 
ių krū'.in.’ų dainos5 garsai ir 
njiščsi su kylai.čiu raku. Visur 
iuvo alaus, pyrago, kumpio ir 
citokių skanumynų, nes aplaidai, 
)r.utę nulydėjus į namus, Va
karis su kitais s.ečbis dir iš
bėrė porą stiklinių alaus, už- 
:ando ir vėl su d augu iškeliavo 
beveik kaimynystėje esančius 

Iraugo namus. Ten peniakva- 
us, iš pat ankstyvo ryto atsi- 
vcikinę.S/SU visais, dviračiu pa
nko savo tėviškėn. Kelionė dvi- 
ačiu sekėsi gerai. Pilnrs ryžto

dentas atostogauja dvi savaites 
ilgiau, šį kartą ir Vakario atos
togos ilgesnės, nes jis Jau pra
dės studijuoti techniką.,

Vakaris, pradėdamas ,studi
jas, susikaupia. J<j Širdies gilu
moje atsikartoja tėvelio žodžiai: 
“Norint ko pasiekti, reikia daug 
ko atsižadėti, reikia dirbti”. Jis 
žino, kad tuo laiku technikos 
fakultetas buvo sunkus, užtruk
davo, geriausiu atveju, šeši me
tai, kol inžinieriaus .diplomą 
gauni. Be to, studijuoti ir tar
nauti beveik buvo neįmanoma, 
nes, be paskaitų dienomis, visi 
vąkaraį buvo užimti projektų

r meilės minčių, Vakaris net1 darymu. Tai kur gi' laiko-rasti 
nepamatė kaip atsirado na-* egzaminams, laboratoriniams 
nuc'se. darbams ir t.t.

Kitą dieną buvo šienapiūtės • Pirmieji universitete metai 
)radž:a tėvo ūkyje, šviesi saulė, buvo fuksų metai. Savotiškas 
viečia po laukus, po pievas ir perėjimas iš gimnazistiško- gy- 
iręsta grūdas — artoiaus viltis.' venimo,. kuris būdavo suvaržv- 
Zakaris su kitais ūkyje dirban- tas, į studentišką, su autonomi- 
:iais išeina pievos piauti. Prą- ne laisve, buvo neįprastas. Va- 
Ižioje, nepripratusiam, nuovar- karis sėmėsi stiprybės ir iš Onu- 
;is, bet vėliau, po dienos kitos tės kilnumo ir gražių užsimoji- 
larbas jau malonus darosi. Be mų, o taip pat suprato ir tėve- 
o, nenuobodu, įvairu, nes,? šie-. lių. pastangas,..kai buvo neleng- 
lui apdžiūvus, merginos šva-; va siautėjančioje ūkinėje krizė-

į riaus pasipuošusios, šieną grėb- 
[ damos dainuoja, tarsi kaip dai- 

_ į noje pasakyta ; —; laukdamos 
j bernužėlio atjojant.
Į Vėliau seka rugiapiūtė. Ir vėl 
Lietuvos laukai pilni gyvumo. 
Prakaitas pelno duoną ir kuria 
krašto ūkį. Kartu su juo keliasirauskas. • ■■

Detroito ir, apylinkių bei. ... . v. , ... . sava tėvynė iš po ilgo laiko viWmdsoro lietuviai kviečiami j. . ............................
paskaitą ir koncertą atsilankyti 
ir pagerbti K. Donelaitį.

Rengėjai — Detroito 
listų skyrius.

Sjs * ❖

Jau seniai matytas
Čiurlionio ansamblis iš

Žuriia- 
i

. :
garsus j

___________ _____  __ Cleve- , 
lando į Detroitą, atvyks spalio 
25 d. 7 vai. vak. ir koncertuos

'.Mercy kolegijos McAuley audi

- šokių svetimųjų išnaudojimo ir 
skriaudos. Jie mus mėgino .nu
tautinti, suniekinti, sumužikin- 
ti, bet mūsų tėvų tėvai savo ba- 

j kūžėse samanotose išlaikė lietu
višką žodį, širdį ir ryžtingumą.

O kaip miela Lietuvos kad ir 
dulkėtu anų;- laikų vieškeliu va
žiuoti ir stebėti laukus, sody
bas, eilių eiles rugių ir kviečių

Į- # 1 ‘

t. " ooaa nr A 4. 'r» Jiguba's-— mindėbus’.-Tai nuosta- tonjoie, 8200 Wv Outer Dr., o A , , -J J ' bi darbščiu ranku sukurta ro
mantika. Po rugiapiūtės, skubo

tai seka vasarojaus nuėmimas 
•ir tuo pačiu baigiasi, maždaug, 
gimnazistams atostogos. Stu-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
’2 ■ i : i' . i i

: WŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 
įf ; f CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Esf .iyisi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa- 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
GZ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

r į Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojui 
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 vardas .......... .............................................. ......... ................... .
Adresas --------------- --------------- --

• i Užsakau Naujienas kaip dovanų savo  kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  dot
Pavardė ir vardas_______________________________________ ____
Adresas _____________________________________________________ _

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė _________________ ...

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____doL
Pavardė ir vardas ----- ------ ------------- ------ --------------
Adresas---------------------------------------------------------------------------------
9 w ■ .... 1 -------------

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

REIKALAUJA GRĄŽINTI 
SOMOZOS GIMINES

MIAMI (AP) — Nikaragvos 
pareigūnai sekmadienį pareiš
kė, kad reikalaus Amerikos val
džią išduoti buvusio prezidento 
Anastasio Somozos gimines ir 
grąžinti turtą, minimą jo testa
mente. Taip pat darys pastangų 
gražinti tėvynėn 35 buvusius 
valdžios tarnautojus, kaltinamus 
įvairiais kriminaliniais nusikalti
mais. Paieškomų tarpe, yra vy
riausias Somozos sūnus Anasta
sio Jr.

Somoza buvo teroristų nužu
dytas praeitą savaitę Paragva
juje. Policija ieško, moters ir 2 
vyrų, įtariamų, Somozos nužu
dymu. Ji išsiuntinėjo-visiems da
liniams teroristų nuotraukas, 
bot pavardžių nepaskelbė.

spalio 2B;xl., sekmadienį, 10:30 
vai. šv. AntanOf parapijos šven
tovėje per šv. Mišias giedos spe
cialiai paruoštas muziko A. Mi
kulskio giesmes, palydint kank
lių muzika, kuriai vadovaus po
nia Mikulskienė.;'

Visi Detroito’ ir Windsoro lie
tuviai. nuoširdžiai kviečiami da- L 

.lyvauti.
Rengėjai — St. Butkaus šau

lių kuopas ir šv. Antano parar . 
pi jos komitetas.

Ant Bukauskas "i

je gyventi. Vakariui ir kitiems, 
atvykusioms į Kauną —. laiki
nąją sostinę, buvo didinga ste
bėti gražėjantį miestą, o’perą ir 
augančią savo aukštesnę lietu
višką kultūrą. Bet dar Vakario 
širdyje' tebesitęsia gimnazistiš
ka meilė, nors didesniame mies
te yra į Alma Mater suplauku
sių gimnazisčių • iš viso krašto. 
Ir ..visos jos gražios, žiūrint. į 
praeitį, bet ne, ano laiko dabar
tyje- • •. .

Pavasarėjant,' Vakaris ruošė
si Onutę aplankyti. Nelauktai 
sužinojo, kad Onutės vyresnė 
sesuo:,nusinuodijo. Vakarį ap
supo .'minčių gausumą ir jis, 
.bandė spėti., mąstyti, tyrinėti 
kodėl • taip- įvyko, kokio charak-, 
tęrio ir psichologijos moteris 
galėtų tai padaryti, žinojo, kad 
ji buvo taip pat graži kaip Onu
tė,-kad turėjo, teisininką, su ku
riuo’ draugavo, bet jis. gyveno

Kaune. Puvo, įvairių spėjimų, 
kad dėl męilės, kad buvo jautri 
neturiingiehis ir dirbdama pro
vincijos bankelyje skolindavo 
pinigus, jiems padedant gyven
ti. Onutė Vakarini niekada ne
užsiminė, bet nuo savo draugių 
negalėjo nuslėpti -begalinį siel
vartą ir ašarąs. Vakaris vieną 
vasaros šventadienį, nuvykęs į 
Onutės parapiją, ieškojo kapo, 
kari padėtų gėlių, bet nesurado, 
nes nebuvo tikras kuris jos 
kapas.

Akademinis gyvenimas, kaip 
ir viskas gyvenime, laikui bė
gant ir priprantant prie sąlygų, 
darėsi po truputį įdomesnis. Stu
dentija buvo susiskirsčiusi į 
ideoltfginęs korporacijas, ku
riose -reiškėsi bendradarbiavi
mas, kultūrinės pramogos, kon
certai ir šokiai.

Pagaliau, Onutė baigia gim
naziją ir, kaip jos buvo kalbėta, 
pradėjo studijuoti žemės Ūkio 
akademijoje. Vakariui buvo to
loka: į Dotnuvą dažniau važi
nėti, bet širdis tuštumos nepri
laiko. Todėl nenuostabu, kad į 
Onutės širdį, lašas po’ lašo, pra-i 
dėjo .veržtis busimųjų agrono
mų meilė, b Vakaris užmesdavo 
žvilgsnį į medikes. Valentas' 
taip pat iškrito iš Onutės są
rašo, nes jis, būdamas miesčio
niukas,, he. to, ir burmistro puo
selėjamas vaikas, neėjo tais iš 
Lietuvos kaimų atvykusių ne
sužalotų jokių įtakų- 
vaikų takais.

Valento gimnazijos 
’ rrjąs ir. gimnazistiška 
kita miesčioniuke

ūkininku.

pabaigi- 
ineilė su.

gimnaziste 
pateko j teismo salę. Atsimenu, 
yakąris skaitė “šluotoj”: “Mei
lė yra didelis gyvenimo papuo
šalas, bet gimdo skausmus ir 
nusikaltimus”. (Knut Hamscri). 
Toliau “šluota” vanojo Valentą,: 
ragino ji vesti mergaitę su jo 
vaiku. Tokiu būdu baigėsi visų 
giiimazistiški laikai, dalis tik 
pražydusios jaunystės, su vilti-, 

.nti ij-gražesnį, teisingesnį žmo
nių ir savo krašto rytojų.

(Bus daugiau)

• Gardus, saldus, lėkštėn ne
padedamas? (Miegas)

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

RADO TITANO R 
i ATOMO ŠOVINĮ

DAMASCUS, Ark. — Praeitą 
penktadienį, sprogus atominės 
raketos Titan 11 degalams, buvo 
iškeltas iš šulinio ir atomo svie: 
dinys. Jis krito už kelių šimtų 
pėdų nuo šulinio.

Laimė, kad degalai nepajėgė 
uždegti atomo. Tam padaryti 
sviedinyje yra įrengimas, kuris 
turi būti specialiai aktyvuotas. 
Jeigu būtų užsidegęs atomas 
raketoje, tai būtų užnuodijęs 
plačią apylinkę.

. ’^HS55W55J

; JAY DRUGS VAISTINĖ
! 2759 W. 71st St, Chicago, III

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

Atdara šiokiadieniais nuo
I ■ 9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.
! Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vat •

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

TeL 476-2206
.r‘wwMwx~irnjnrrj~rrTT~i rr-i—. -.-r—_-i— •- ~**-*"i~m*m

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų nnkoji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių padan
gas daryti (takos j kvaito politiką. 102 psl. Kaina

Knygos bus išsiųstos, jei 11-50 lekia arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
17S» So. Halstad St, CMcafe, B.

NAUJIENŲ 66 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadieni, š. m. spalio 26 diena

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

• DAINOS
• . SVEIKINIMAI

i . -. . . * ■ - ‘ i *

• VAKARIENE
. / • ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas ?20.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJBEN
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

3 — Naujienos, Chicago, 8, DL Wednesday, September 24, ld80
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Ar Kutkus norėjo susitarti? Stelmužės ąžuolai

(Bus daugiau)

ALTai

3-jų daliii ROMANAS
(Tęsinys)

visi trokšta

• Netikras draugas taip, kaip 
šešėlis, kuris išnyksta, kai sau
lė labiausiai kepina.

Kitose JAV vietose: 
m p tą m s , ,

šią padėtį hr veikti* tvarkingai 
karščiavimas gali mums brangiai kamuoti, 
įspėja, jis susijaudinusius vyrus.

pasi
slėpę žandarai tyko iš pasalų mus užpulti. Jie 
patys nurodo, kas mums veikti Tuo jau mes juos 
pamokysime...

Niauros tokius spėliojimus išblaškė Atskubė
jęs Perkūno pasiųstas žvalgas: jis pranešė, 'kad 
vadas ir apie dešimt partizanų jau nugabenti j 
miestą, o Perkūnas su savo vyrais susikovė su 
Grauzmano būriu, kuris dengė varomus belais-

, Ar Vytautas Kutkus,. jokios poitinės programos 
neturįs, bet aiškios politinius tikslus turinčios grupelės 
valdomas JAV Lietuvių. Bendruomenės krašto valdybos 
pirmininkas,, tikrai norėjo susitarti su Amerikos Lietu
vių Taryba? Gal jis tiktai norėjo tartis, kad turėtų pro
gos pavaryti propagandą prieš ALTą, kaip: savo laiku ją 
varė ponas Algimantas Gečys?

nutrauktų visus ryšius su Reorganizuota Lietuvių Ben
druomene. Norime, kad ALTa nekviestų jos į susirin-

džiausias sąmyšis, dauguma norėjo tuojau vytis ir 
užpulti pat| kalėjimą, bet Niauru juos sulaikė.

— Palaukite, reikia tuojau" ištirti susidariu-
kiekviėnas pasto

je pas’’girdo smarkus kulkosvaidžių tratėjimas 
— Matote! Kautynės dar nebaigtos

_ Ponas Niaura, gelbėkite! — staiga sušun 
ka ji, skausmo pilnu balsu.

ditūš^tik* slapy vardininkai? Kuo 
geresni šmeižtai pasirašiusių tik
rais vardais? Kodėl palaima kai

dėl to vis delsė — nenorėjo įvykiams užbėgti 
už akių.

Pačiu kritiškiausiu momentu atbėga iš miško 
Irena; pamačiusi būrį vyrų, triukšmingai beei
nančių prie “kalėjimo’7, ji- tuojau- suprato, kas 
čia darosi, todėl paskubėjo tiesiai prie jų. Vyrai, 
pamatę atbėgančią ir mosuojančią jiems mergai
tę, kurios jie čia visai nebuvo matę, sustojo ir susi
domėjo, kas gi čia būtų,

— Vadas paimtas į nelaisvę ir, tur būt, jau 
nugabentas į-miestą. Perkūnas su būriu* vyrų dar 
nusivijo, bet jokios vilties nebėra jį išgelbėti, — 
uždususi ir skubėdama pasakojo Irena,

tiektų ir visiškai juos ignoruotų. Jeigu. ALTTa ir toliau 
palaikys ryšius su Rerganizuota Bendruomene, tai joks 
susitarimas su ALTa neįmanomas.

Jeigu iš tikrųjų toks reikalavimas Detroite susirin
kusiems ALTos atstovams buvo pareikštas, tai kyla 
klausimas kodėl Kutkaus vadovuajama Bendruomenė 
tokį klausimą kėlusi? - -

Irena peržvelgia išgąsčio pilnomis, akimis vi 
sus vyrus — jų veidai rūstūs, išraižyti skausme 
ir keršto. Juos permaldauti nebėra jokios vii 
ties... Nejučiomis nukrypsta jos žvilgsnis į Niau

saugoti-ALTą? .
Laimė, kad šį- kartą ALTos pareigūnai labai gra

žiai, visiems lietuviams suprantama kalba, pasakė, kad 
šio Kutkaus reikalavimo netenkins.

Ar jiems Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė nebe 
rūpi? Ar jie nadalyvauja Pavergtų Tautų . savaitėje' 
Ar jie nepritaria Vasario 16 dienos Lietuvos laisvini 
mo darbams? Ar jie kėsinasi į laisvinimo, darbui sūdė

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

Kada išgirdau žodį “žumalis- J. Karka sako, kad šis leidi- 
tas” — negalėčiau pasakyti, tik nys daro gerą, įspūdį. Autorių 
žinau, kad labai senai. Greičiau- paliestos temos yra labai aktua- 

galėjo būt dar vaikystėje, J lios (ypač spaudos etikos klau- 
kai tik buvau išmokęs skaityt, simaįs). Jis galvoja, kad iš šio 
tai nepraleisdavau progos ne
paskaitęs vieną ar kitą., laikraš
tį. Ąpytikriąi 'tuo laiku 
pasąmonėj ir susidarė 
kad tuos laikraščius užpUdo kaž- j-ir liausis drumsti lietuvišku gy

venimą, ypač Chicagojė. ,O gal 
iš to ciniškai pasijuoks ir dar 
smarkiau žurnalistus puldinės; 
Apie tokius “žurnalistus”’ taik
liai, rašąs žymus žurnalistas, ra
šytojas, dramaturgas Vytautas., katalikiški laikraščiai “Naujie- 
Alantas, buvęs “Lietuvos Aido- 
vyr. redaktorius.

• Knieti paliesti etikos esmę: 
’-. Lietuvių kalbos vadovas ša

trą kartą. Berods prieš kelerius metus, kai VLIKo- pir
mininkas Dri Valiūnąš sušaukė veikėjų, pasitarimą, tai 
p.’Gečys feikalūvo tb paties, ko Detroito pasitarime rei- 
Lalavo;'Kutkus-.; Nejaugi ta Reorganizuotoji būtų tokia 
galinga, kad ji erzino- Bendruomenės atstovus ir tada, kai 
ji dar nebuvo reorganizuota. Illinois valstijoje užre- 
gistuota- ir. veikia pagal, Amerikos draugijų veiklos 
taisykles.

Matyti, kad tos nedidelės, bepinigės Reorganizuo
tos Bendruomenės skelbiamos tiesos yra tokios stiprios 
ir galingos, kad Gečiui anksčiau,-o Kutkui dar .ir šian
dien neduoda ramybės. Jie yra toki neramūs, kad'- nega
li pasikviesti Dr. Vytautą P. Dargį, pedagogą Igną Se-. 
Tapiną ir Andrių Juškevičių, susėsti prie bendro stalo, 
išaiškinti nuomonių skirtumus, ir pradėti bendrą dar
bą. Šie vyrai nuvažiavo net į Toronto, prašydami leisti 
jiems tarti kelis žodžius suvažiavusiems Toronto, Die
nų atstovams, arba bent leistų suvažiavusius pasvei
kinti, bet neapykanta buvo tokia didelė, kad visai nutarė 
neleisti jiems žodelio tarti. Jeigu jie būtų bent vieno 
Serapino patarimo paklausę, tai Toronto Dienų, tiksli 
apyskaita jau seniai būtų paskelbta, bet jam žodžio tar
ti neleido.

Jeigu jau Kutkus su GeČiu nepajėgia atsisėsti benh 
vienai valandai prie bendro stalo su Dr_ Dargiu ir Se
rapinui, tai galėtų, paprašyti ALos ' atstovus, kad" 
jie tarpininkautų. Bet jie tarpininkavimo- bijo. Jie- pa
reikalavo, kad ALTa su tais keliais vyrais nesusitiktų^ 
jų į suvažiavimus nekviestų ir su jais jokių reikalų ne
turėtų. Kdėl?

misjvyliau; Jei [budina plačiau, būtent taip: Eti
ka (gr.) 1. filosofijos mokslas- 
apie dorovę; dorovės filosofija;
2. dorovinių poelgių, taisyklės; 
dorovė. .

Lietuvių- Enciklopedija etiką.

dinamosžamaiišteis. ■
r Tuometiniu mano- supratimu 
žurnalistuose • buvo- sukaupta 
viso pasaulio išmintis ir dory- 
bės, (etiką išgirdau gerokai vė
liau) todėl kas jų parašyta, tai: 
šventa tiesa. Tokią mintį savy
je laikiau gana ilgai. Vėliau, jei
gu jų antžmogiais ir; nebelai
kiau, bet visdėlto jiems teikiau ko: Etika, (gr.) doros mokslas 
didelę pagarbą; kol pagaliau iš- Tarptautinių, žodžių žodynas api- 
eivijojr jais visai 
imčiau aprašinėt visą 30-ties 
metų- išeivi joj buvimą ir su žur
nalistais sąlytį, išeitų visa kny
ga, todėl- apsiriboju tik “Nepri
klausomoj. Lietuvoj” J. Karkos 
aprašymu-“Lietuvis Žurnalistas’’ ' aiškina daug plačiau, bet vis- 
Nr. ’ ■ tiek viskas sukasi tik* apie doro-

— Jie tuojau reikia pakarti, — atsiliepia kitas;
— Palauksime, kol sugrįš vadas, — sausai- 

atsako Niaura.'
> — Vadą jie jau išdavė priešams, ar lauksimu 

kol ir mūsų čia nebeliks... — reiškė savo nepa^ 
sitenkinimą trečias.

— Mes reikalaujame tuojau vykdyti bausmę, 
arba susidorosime mes patys su jais, — smar
kavo pirmasis.

Jo reikalavimui pritarė ir kiti; visi vyrai te
bebuvo pagauti kautynių įkarščio, todėl stovyk
loje sus’darė labai įtempta būklė. Tuojau buvo- 
galima pajusti, kad stokojama vado — jam esant 
niekas nebūtų išdrįsęs taip elgtis, kaip elgėsi da
bar. Vienas jo žodis būtų nuraminęs ir sutramdęs 
visus, nes jis buvo visų ne tik gerbiamas, bet ir 
mylimas. Dabar stovykloje jo nebuvo, ir niekas- 
nežinojo, kada jis sugrįš ir iš viso ar kada nors 
besugrįš. .. — todėl viskas ėmė kisti.
—-—Tas pats vyrų būrelis, kurie taip smarkavo 
ir priekaištavo Niaurai, nesulaukdamf jo Įsaky- 
mo> staiga pasuko “kalėjimo” link. Iš jų murmė
jimų ir šūkavimų galima buvo spėti, kas ten įvyks. 
Veltui Niaura bandė juos dar sulasyti — jie ne
beklausė nieko.

Niaura buvo Ringaudo artimas bičiulis. Ire- 
n^jis pažinojo jau tada; kai* visi (far1 tebegyveno 
Vimnijė. Jis žinojo, kad Ringaudas ją nepapras
tai myli, o dabar jis jau buvo patyręs, kad Bič- 
kovas yra Irenos tėvas, todėl nenorėjo imtis atsa- 

'kmybės. Kad Ringaudas būtų žuvęs, jis netikėjo,

leidinio galės pasimokyti jaunie
ji ir senieji (permokyti arba 

mano neišmokyti, ar. turintieji kitokį 
mintis,' supratimą ąpie^ spaudos laisvę)

mas-” šmeižia? Kodėl banditiz
mas ir tragedija, kai “šmeižtą” 
parašo “Naujienos” (jei iš viso 
jos parašo) ir palaiminta doro
vė (pagal žurnalistus — etika), 
kai tokį: pat šmeižtą parašo ki
tas laikraštis, pavyzdžiui kata
likų kultūros draugijos savait
raštis? Ir dar gi didesniam pa
sityčiojimui pamokslauja, kad 
nedera laikraštyje peštis. Vėliau 
reklamuojasi, kad tai pavyzdin
gas laikraštis, nes jis apsieinąs 
be polemikų. Dabartiniu metu 
visų nuodingos strėlės nukreip
tos i “Naujienas” už šmeižtus, 
(už kokius?). Ir šiame “L. Žur
naliste” net du: Titus Antanai
tis ir kun. Bruno Markaitis už (
tai ‘'Naujienoms” smeigia savas 
ietis:

A» of January 1,19W 
Subscription Ratos:

Chicago $45.00 per year, $24-00 per 
fix months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12A0 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48JX) per year.

žudo. Moralinis nužudymas 
Įvyksta suokalbyje laikraščio 
redaktoriaus su savo bendradar- 
b’uf korespondentu. Korespon
dentas apmeluoja, apšmeižia ki
tą, asmenį; redaktorius šmeižtus 
atspausdina, o apšmeižtajam gin
tis neleidžia — gynimosi rašinių 
nespausdina. Sudaromas vaiz
das, kad tas žmogus kaltas, ki
taip jis gintųsi — rašytų prieš 
ir melą paneigtų. (Retai kam 
ar ir niekam neateina į galvą, 
kad. redaktoriai neleistų nuo 
šmeižtų gintis). Tai viduramžių 
“raganų” gaudymas ir jų degi
nimas. Ir tada nereikėjo įrody
mų, užteko tik pasakyt, kad 
“mačiau jį apžergusį šluotą” ir 
tas jau keliamas ant laužo, ne
leidžiant jam nei teisintis, nei 
gintis. Tokie šmeižtai — morali
niai smūgiai baisūs, skaųdesni 
ir iiz fizinius,^, kodėl vadįna-

delė, jeigu nori, kad ALTa, visus Amerikon lietuvius 
apjungianti organizacija turėtų su dalimi Bendruome
nės nepalaikyti jokių santykių. Reorganizuotoji; rodos, 
nėra tokia didelė, nes neturi organizatorių šios. Bendruo
menės reikalais rūpintis. Svarbiausia^ neturi pinigų. 
Reorganizuotajai pavyko laimėti, įtikinti keliose vie
tose, o Kutkaus vadovaujamoji BenAjuomenė turi sa
vo vadovybę Lemonte, III. Visos kitos veiklesnės Bend. 
Illinois apylinkėse pateko į Reorganizuotąją Ji- turi sa- 

jvo skyrius kitose JAV valstijų vietose,, bet ne tiek, kiek 
Kutkaus Bendruomenė turėjo ir turi.

Lemon to vyrai pradėjo bylą JAV teisine, bet ir ten 
reikalas labai lėtai eina. Iki šio meto bylos galo- nesi
mato. Kutkaus vadovaujama organizacija kreipėsi į 
teismą, bet teismo galo dar nesimato. Per neapdairumą, 
Kutkaus Bendruomenė nusinešė Marquette Parko Ben
druomenės pinigus. Kutkaus Bendrumenė iškėlė Reor
ganizuotai Bendruomenei bylą ir sukišo visus pinigus 
bylai vesti. Rodos;, nedaug betrūko, kad tą Reorgani
zuotąją visiškai imtų ir užspaustų, bet ji vis dar gyvuo
ja,tokia gyva,kad neduoda ramybės ne tik pačiam. Kutkui, 
bet ir kt. pasitarimuose dalyvavusiems Kutkaus Ben-
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Mat, patys suėmusieji. juos- sargybiniai jau 
visiems buvo papasakoję, kad jie šnipinėjo, nu
rodinėjo priešams jų stovyklą ir bandė papirki
nėti net pačius partizanus, todėl vrsr vyrai laikė 
juos tikimaisiais šio užpuolimo kaltininkais ir de
gė kerštu. O dabar, kai patyrė, kad per kautynes 
dingo jų vadas ir trūksta apie dvidešimt vyrų, 
kilo didžiausias triukšmas-: kiekvienas norėjo pa
matyti pats savo akimis tuos sužvėrėjusius tipus, 
kurie dėl savo gobšumo išdavinėjo savo brolius. 
Apiejų darbus jau visi buvo girdėję arba skaitę 
pogrindžio spaudoje, bet anksčiau niekas negalėjo 
jiems nieko padaryti^ nes už jų, pečiųjstovėjp visa 
okupantų galybė. Dabar jie buvo jau- jų rankose, 
todėl beliko tik atsiskaityti...

Visi vyrai būriavosi, garsiai kalbėjosi ir lau
kė, kad greičiau Niaura vykdytų bausmę. Bet 
Niaura nesiskubino; jis vis dar tikėjo, kad tuojau 
sugrįš Ringaudas. Toks jo delsimas visus erzino, 
<» kai ’-uriuos, ypač kurių buvo žuvę artimi draik

ei I ė iš kantrybės.
v> tie išdavikai? — kreipėsi vienas* 

partizanas į Niai ra.
— Tenai, kalėjime, — gavo atsakymą.

V. Kutkus jokiu būdu nebūtų tapęs* JAV LB pir
mininku, jeigu jis nebūtų pritaręs Gečio ir kitų Ben
druomenės vadų politikai. Kutkus turėjo sutikti, o tiktai 
vėliau galėjo būti išrinktas. Kandidatų Bendruomenės 
yądoyybėn bųyo daugiau^ bet jeigu’ parinktas- Kutkus, 
tai'reiškia-, kacLkiti .tikrai.juo .pasitikėjo.’,Niekam ne 
paslaptis, kad Kutkus turėjo pasižadėti šios naujos ir 
keistos politinės-grupės klausyti. Kutkus savavaliauti ne
galėjo. Jis ir dabar negali. Jis privalo vykdyti, nes jam 
aukštoji vadovybė įsako. Jam liepė ieškoti bendro dar
bo su- ALTa, tai jis ir bandė. Gečys nepajėgė susitarti 
su ALTa. Jis pasitraukė į šalį ir leido Kutkui imtis šio 
žingsnio. Jis rašė ALTai laiškus, tarėsi su atsakingais 
paerigūnais, važinėjo Į Chicagą ir sutarė susitikti su 
Dr. Kaziu Šidlausku, ALTo- piimininku, Detroite, Midi. 
Dr. Šidlauskas gavo teisę pasirinkti dar du ALTos val
dybos atstovus, kad galėtų pasitarti’ su: pačiu Kutkum 
ir jo pasirinktais dviem Bendruomenės atstovais.

Iki šio meto oficialaus ALTos-pranešimo dar ne
turime, nors vienas tvirtina, kad jis jau ruošiamas ir 
netrukus pasirodys spaudoje. Šį. kartą atsakingi parei
gūnai nori patikrinti, kad vėliau nereikėtų taisyti klai
dų ir pareiškimą tikslinti. Kol gausime tikslias žinias, 
tai turime maitinti kitokiais keliais atėjusiomis 
žiniomis.

Mes jau minėjome, kad pats p. Kutkus, kitų pata
rėjų padedamas, į Detroito pasitarimą atėjo su 14 punk
tų. Ar tų punktų buvo 14, ar tiktai 13, kaip trylikta buvo 
ir rugsėjo diena,patyrėme,kad apsitarimo protokolas bus 
paskelbtas, bet tuo. tarpu žinome,, kad Kutkaus vado
vaujamos Bendruomenės vienas reikalavimas 
buvęs toks:

vius; jis juos jau baigia išblaškyti.
Dabar jau nebebuvo jokios abejonės, kad va

das pakliuvo į priešo rankas. Pabaigus žvalgui 
savo pranešimą, stovykloje įsivyravo visiška tyla; 
kiekvienas jautėsi likęs našlaičiu, nes žinojo, kad 
Ringaudo niekas negali pakeisti.

Pagaliau vėl prisimena vyrai, kad dar tebėra 
nenubausti tie išdavikai, 'dėl kurių neteko jie savo 
vado; dabar jie dar labiau- įniršta — ’ 
kuo greičiausiai atkeršyti išdavikams.

Kas yra toji mergaitė, kuri staiga atsirado 
pačiame vidurnaktyje girioje, išskyras Niaura, 
niekas nežinojo. Bet žvalgui, patvirtinus jos ži
nias, visi jautė jai pagarbą ir stebėjosi, jos tokia 
drąsa. Jiems buvo džiugu, kad ir moterys pra- 
deda įsitraukti £ kovą

vę. Ta.gj, kalbant savo kalba, 
no graikų, viskas būtų daug 
aiškiau ir eiliniam lietuviui. Pa. 
gal J- Karką, V. Alantas rašiny
je “Pasalkandžių antpuolis” 
pirmiausia apiūdinąs pasalkan- 
dį šmeižtą; kuris esąs baises
nis ir už šunį, nes šuo kąsdamas 
vjstiek parodąs snukį, o spau
dos slapukai iš savo landynių il
čių neiškišą, todėl juos prilygi
na prie banditų, nes banditai 
puola- patamsyje.

Ir vėl reikia raustis po žody
nus, ’eškant bandito esmės. Pa
sirodo, banditas yra itališkos 
kilmės žodis, kuris reiškia pro
fesionalą plėšiką ir žmogžudį. 
Tokį, sutvėrimą pern esant j 
spaudos darbuotojų tarpą, reikia 
suprasti, kad jis ap’plešia žmo-
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Karalius ir Kunigas

JftfRUs vardas reiškia -Gelbėtoją arbe^lšganytcją. Bei Dievo 
planas pasaulio žmonijos išgelbėjimui iš nuodėmės yra laip 
reikšmingas, kad Dievas, norėdamas gelbėti mums suprasti visas 
tp plano dalis, per savo žodį yra davęs Jėzui daugelį įvairių 
titulų, kurie vienas vienaip, kitas .kitaip parodo kokiu Dūdų Dos
suteiktas išgelbėjimas jojo tarpininkavimu mirštančiai padermei.' 
Vienas tokių jam duotų titulų yra “Kunigas“.

Manydami apie “kunigą” neturėkime mintyje klastingą to 
titulo' vartojimą, taip kaip daroma įvairiose valdiškose organi
zacijose. Velyk grįžkime atgal į Senąjį Testamentą ir pastebė
kime kokias pareigas kunigai iš pradžių eidavo. Dievas įstaty- 
davo kųrųgųs, Kad tarnautų Izraelio tautai dalykuose, kurie pa
lietė tos tautos bendravimą su juo. Jų darnas buvo dvejopas — 
jie aUtąaaųdąvo aųkąs ir paskui suteikdavo žmonėms paiaimi-j 
ninjų, atėjusių į juos aukų atnašavimo dėka.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI j

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

DR. PAUL V. DARGIS f-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 4

-KAZE BRAZDZIONYTi
Utodicinw direktorius

Program*,

TeL: 562-2727 arte 552-2728

l

Gydytojas ir chirurgas 
SPEClALYBt AKIŲ L1GO*

i

VaLanrtr^ ckitarimą.

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

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p. p. 
U WT1S stoties 1110—AM txua*

2646 W. 71sl Street 
Chicago, Illinois 60621 

TeleL 778-5374

PASKUTINIS VINCO KREV$S KŪRINYS
(Tęsinys) .

Važiavo, kaip iš ryto, didžiu- tų, kurie juos vedė ir aiškino, 
lėm;s gatvėmis, jau nejydimi nuo tų,' kurie domėjosi, klausi-, 
policininkų. Važiavo lėtai, kai- nėjo ir reiškė savo kvailą pasi-l 
kur sustodami. Lemain.buvo gai i —• •• ’- ■ • 1
la, kad pamatė, jog senos Kitai-'I 
gorodo sienos buvo nugriautos, 
ir jų vietoje atsirado nykus bul
varas, mažais medeliais apsodiri 
tas. Nepamatė ir Sucharevkos, 
tokios originalios, būdingos, lyg 
jo_ie būtų įsikūnijusį visa Mas
kvos siela. Jam tiesiog net šir
dį suspaudė-

— Ir kodėl jie Sucharevką su
griovė? — su pasipiktinimu pą- 
klaūsė savo palydovę, primiršęs 
rusiškai. — Juk tai buvo gra
žiausias architektūros meno kū
rinys!

pasirengė £UlM> atidarė sa
vo lagaminą, kųriamebuvo nak
tiniai drabužiai, ir iš pirmo 
žvilgsnio pastebėjo, kad jame 
jau šeimininkautą svetimos rau
kos. , •

Pagalvojo, kąd gal nesąžinin
gi viešbučio tarnautojai panoro 
pasinaudoti neapdairaus užsie- 
nieč o kai kurtais daiktais, ma
nydami, kad jis tų daiktų dingi- . 
mo nepastebės.

Atidžiai išžiūiinėjo visus daik
tus šio lagamino ir dar kito, ku
riame irgi žymūs buvo svetimo . 
šeimininkavimo pėdsakai, bet 
nesurado, kad iš jo daiktų kas h 
būtų, dingę...

Suprato, kad .čia oe viešbučio 
tarnautojų knisimoji .rankos-.. L 
nutarė savo užrašų knygelę vi- - 
sųpmet turėti su savim.

-Vėl’au patyrę, kad ir kitų de
legacijos narių lagaminai buvo ■ 
iškrėsti. Vienas jų net nusiskun- - 
d.ė, kad jam yra žuvusi atsargi-

' iii-- ■ ■ ■ ■- -
CHARLES STASUKAITIS

Mažeika & Evans

ii. Lemain.buvo gai I gerėjimą Lemaino darbais...
tė, jog senos Kitai-1 .Jis stengėsi neklausyti, nesi- nė .amžinoji plunksna...

OPTOMITR1STAS
■ KALBA LIETUVIŠKAI, 
2411 W. » «. TeL 727-5145 

-Tikrina aki*. Pritaiko akiniu* 
;■ “contact tensoa'* .

ir
RADUO 8R1MOS VALANDOS

Vbe« I) WOPA.

Į . INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

'" 2656 WEST 63rd STREET
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

—- ketvirtai s-—7.vaL vak.
Ofiso .telefonas: 776-2880,.

Rezidencija* tėtei.: 448-5545

z

Lietuvą MHm: Jtasdiep ouo plr. ■■ 
madienįę įki penktadienio 4;UO 
4:30 vaL vjk- fieštadięmais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3ft

AL. XTIO.

Vedėja Aldona Daukus

Tele*4 HltfHock 4-C4U
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

domėti .ir ėjo vos susilaikyda
mas, kad nežiovautų...

Vėliau stajga pąjuto kažkokį 
neskeųų .puvėsi, įi bijoję, .kad 
nepradėtų.vemti. Piktinosi drau
gais. -kurie žioplinėdami nesis- 
fkubino iš šią;.. A

Kąi pagąjįau išėjo, Lemain 
giliai atsikvėpė ir paklausė pa
lydovių, ar pe galėtų jie šięndien- 
dar aplankyti Tretjąkovo galeri
ją- ;.r

rinysl.... - ‘ PalyjiovešAatsiprašė, kad ne-
Palydovė, išgirdusi jj :Wsjškąi galinčios jiems dabar parodyti 

prabilusį, su nusistebėjimu paž
velgė į jį.

— Sako, daug atsitikdavo ne
laimių su automobiliais. Stovė
jo viduryje gatvės, įr todėl įte
ko ją nugriauti—paaiškino gar- 
s ai ir pažvelgė į-šoferį. , >

DR. VYT. TALKAS
aYOrrOJA, IR tHIKUKRA.

IteMr* praktika, apac. MOTIRŲ lipei.
Otlaaa 2657 WUT 5W* FlROlT 

T®(. PR 4-1W

SUSIRINKIMŲ

alau popiet ir kita lato

P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPKDAb-PBOTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Ked. ban- 
ffV- oazaL SpoclaH Malka toieaa. 
■r* (Areli £aiwrw ir L f

Lietuviu Žagarės klubo poatostogi- 
nis narių susirinkimas įvyks rugsėjo 
28 d. 1 vai. popiet Anelės salėje, 

Į 4500 So. Talman Avė. Nariai kviė- 
1 čiami atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

4UCUcoft. NL 66*29
Tofof.; PRoopsct £-5X4

f L (J RIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710

■ TeL (813) .321-4200

Laidotuvių Direktoriai

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

3
t Viktoras Lemąip .ruošėsi vyk

ti; nežinojo — į rautą ar vaka
rienę, .kuribuvo Maskvos vy
riausybės suruoštą delegacijai 
pagerbti. Rengdamasis jaudino
si. Tikėjosi, kad ten pamatys : 
paslaptingąjį Staliną, Ne .tik pa- 
matys, bet pasistengs gauti .p.ro- 7 
gos $iĮ juo pasikalbėti. 4

Net vaizdavosi, kokią sensaį.
piją sukels Paryžiuje jo repor- 

1 tažas apie tą pasikalbėjimą ir, 
kaip jam pavydės kiti užsienie-?- - 
eiai korespondentai, kurių Mask-r

J

nei muziejų, nei paveikslų gale
rijų, nje's vfsf vertingesnis r.ieno voje dabar buvo apsčiai.

ir muziejiniai dalykai dar karo1 ’Vakarienė turėjo įvykti Krem- 
pradžioje -buvo išgabenti į sau- liuje, užsienio reikalų miniątėri- 
gesnes vietas. Jie iki šiol ,dąr joje. Prie Kremliaus vartų bu.

vo sulaikytas karinęs sargybos, 
_____ ___  _ _ kuri pąręikąlayę leidimo - įvaJ,: 

Palydovė, matyt, palaikė Le- vos jūrų’Vikriomis .bolševikai j žiuoti. Lemain parodė ministe- 
main senu rusų emigrantu pran nepaprastai- didžiavosi kajp at-į rijos pakvietimą, bet sargyba 
.cūzu tarnyboje, su kuriuo todėl. Ūktu milžinišku darbų, Stalino! tuo nepasitenkino įr reikalavo 

genijaus sugalvotų. ] _ _ 1__-.—J____ 1^2
.Dar iš tojo, ■ vjršum gatvės, |— “propusko”.

viršum tilto Lemain pamatė 
^plaukiantį išdėto .ląivą. 

Tasai laivas, .visuomet ten 
plaukdavo, kai" .čia lankydavosi 
svetimšaliai: i .tuo vaizdu nori
ma huvp jups ,nristebinti- Bet 
Lenjąin nenustebino- -. 

Uuęste sutiko įųos tasai pats 
, .vąldininkas. Jumis jiems parūpi-

negrąžinti Maskvon.
i Nuvežė visus parodyti “Mask-

gali atviriau kalbėti.
— Jiems n’eko negaila... Aš 

beveik kąsd’en verkiau, maty> 
dama. kaip čia viskas griauna
ma. .. Jiems negaila mūsų šven 
tcv n. mūsų tautos senų pa
minklu. kuriuose slypėjo .Rusi
jon s'ela... — .skundėsi prancū
ziškai, į Lemain palinkusi, ty
liai. matyti, bijodama, kad jog 
šoferis neišgirstų.

Kremliaus komendanto leidimo

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

ANDERSONUI LABAI 
j PATIKTŲ DEBATAI

NEW YORK, N.Y. — Praeitą 
sekmadienį Amerikos Moterų 
Balsuotojų Lyga suruošė Ronald 
Reagano ir John Andersono po
litinius debatus. Reaganas yra 
respublikonas, o Anderson, bu
vęs respublikonas, dabar kan
didatuoja kaip nepriklausomas. 
Abu kandidatai turėjo vesti de
batus tarp savęs, bet nemaža 
laiko skyrė kritikai Demokratų 
partijos kandidato.

Vesdamas savd. rinkiminę 
kampaniją Čikagoj, Andersonas kutuoti su R. Reąganu, nes jį 
pirmadienį pareiškė, kad jis no'- skaito stipresniu konkurentu.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Lemain atsiminė, kad toks 
•leidimas jam buvo atsiųstas drau 
ge su pakvietimu, bet neprisimi-- 
nė, ar jį su savim pasiėmė, ir' 
pradėjo ieškoti kišenėse. 'Kol jis 
ieškojo, sargybiniai su įtarimu- 
į jį žiūrėjo.

Pagaliau surado, ir buvo įleis- 
. tas.
I Prie įėjimo į ministerijos pa-’ 

viešbučio. Matyf,-’,jam buvo pa-į talpas vėl buvo sargybinių su
vesta rūpintis svečiais. Jis pa- > laikytas, ir čia turėjo vėl rodyti 
vėžino-visus jūromis motorlai-u leidimą. Trečiam aukšte, jau’ 
viais, parodė -^šliužus ir kitus prie salės durų, kurioje rinkosi 
šios milžiniškos užtvankos įren- j pakviestieji svečĮąį, trečią kartą 
gimusį ir pakvietė į uosto-bufetą’jį sustabdė ir pareikalavo šį kar- 
užkąsii. _ j tą tik pakvietimo bileto.. -

Bufęte buvo .-paruošti ne už--' — Caro laikais ministerial ne- 
kandžjai, bet, puįki vakarienė, .buvo taip saugojami, — pagal- 
Visko |buvo gausiai — ir valgių, 
ir gėrinuĮ, neį --įvairių rūšių 
brangiausių prafieūziškų vynų...

Skapiai pavalgiusius .ir gerai 
išsigėrusius svečius nuvežė da
bar tiėsiog į viešbutį.

Nebuvo tikra, ar jis nesupran auj^nėbiliųs ir išlydėjo iš į 
ta prancūzu kalbos- i

Pavežioję svečius Maskvos 
gatvėmis, atvežė juos į Raudo
nąją a;kštę ir sustojo Ries -Leni
no mauzol’ejumi.

Visi išsėdo; išsėdo ir Lemain.
Jam buvo neįdomu ir šlykštu 
įeiti Į vidų, bet žinojo, kad ne
gali demonstruoti savo abejin
gumo ir turi eiti drauge su ki
tais.

Ir nuėjo šypsodamasis, tik pa- 
s’stengė laikytis tolėliau ir nuo

TĖVAS IR SŪNUS
AI ARQUETTE FUNERAL HOME

■ - • į

vojo Lęmain. — Matyti, nelabai 
pasitiki savo piliečiais komunisr 
tinė darbininkų vyriausybė, — 
karčiai nusišypsojo, įžengdamas AMSULANSO

PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagof 

Lietuvių 

.Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
33ft7 S<l LIIUAN1CA AVĖ. TeL; YArd« 7-3401

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

Telef. 476-2345

i

(Bus daugiau)

3354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA A VU. Tfl,: YArto 7-1x38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WE8T 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL >74-4410

BUTKUS - VASAIT1S
1446 rio. 50th Avė, Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

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

retų debatuoti ir su prezidentu 
Carteriu. nes yra daug pasau
linės politikos klausimų, kurie 
būtų itin įdomūs balsuotojams.

Prezidentas Carteris luo lar- 
"u n įlinkęs debaluoti su Ander- 

j šonu. Jis norėtu klausinius dis-

fe

U

i

•cmcol r» m ’

CMAAL** M. HAYO, 
PM*O«NT er TMt CWCAN 
Moro* CUTS, A**c» poros 
TO M riPfCJAUVAtBU

LArrytaa JAfo »o*oau 
AM CMK-DQUH MTWMM 
THE M«O*»WU 
W«Rt KKXID PY MOTOR

MOVING
.Apdraustas porkroustymss 

'4t jvolriy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

< Tel.'-Stetan mW 176-9994

IPERKRAUSTYMAI

M O VIN G 
Leidimai — Pilni apdraudė

ŽGMA KAINA

GETREUEF 
FROM CONSTIMDON 

WITHOUT 
CMtfMS OR CRAMPS

STOOL ADHDtt IV

TJERESA MILDAŽIENE
Gyveno Beverly Shores, Indiana

Mirė 1980 m. rugsėjo 21 d. 9:‘45 va).-vakaro, sulaukusi 
■>2 jnclŲ amžiaus.

liimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 31 metus.
Pasiliko djUplįainc nuliūdimo vyras Jonas, duktė Aušra, 

sunus Gytis Su -šeimomis, tėvai Stefanija ir Juc'zas česnaj, 
seserys Aldona dr-fiMviją Wanta sn šauna, broliai Juozas ir 
Leonardas su šeimomis, kili giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

■Kūnas .pašarvotas Petkaus Man|uettc koplyčioje, 
vVest 71 st Street, (’hieago.

Atsi veikuiinaąs bus Ircčiadienį .7 valandą vakaro.
Kctvirtąfjjenj, rugsėjo 2,5 dM gedulingos pąmaldcs už mi- 

Hrusios si<k| bus atlaikytos Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5600 S. 
Jarcincnl Ąye. Po pamaldų velionė bus išlydėta iš I’eikaus 

■ vfariįuetlc koplyčios į §v. Kazimiero Lietuvių kapines.
B ,Nuošir(lžjąi ||vįcėjame visus: gimines, draugus ir pažįs- 
| tarnus įlalyyjųiti šiose laidotuvėse.

'Nuliūdę lieka: ,
' ’Vyras, duktė, sūnus, tėvai, broliai ir seserys.

Laidotuvių direktorius Donąld A. Petkus. Tel. 176-2:1 ip.
TeL Y Arda 7-1911
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KAS KA APSTATĖ?

visi

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogv Vietos

REAL ESTATE
Namai, žemė

OUT OF TOWN
Už miesto ribų

,-į: kad bent
'Jhebuvo visi

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tai. REpublic 7-1941

Ilgametis patyrimas
Jei ruošiatės keliauti

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Notary Public
Insurance, Income Tax

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniy sklypai pa rd.

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Taiman Avenue 

Tel. 523-0383

• 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.

Toronto žiemos metui išvyko j 
St. Petersburg, Fla. Dėkui už 
$5 auką adreso keitimo išlai
doms padengti.

— Ponia A. J. Bimba ii'Newj 
pildydama!

remti

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P NEDAS, 4059 Archer Avė 
Chicago, IIL 60632. Tel. Y A 7W

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, sriminiv 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 

iymai ir kitokį blankai._____

Namai, Žemi — Pardavimo* 
REAL ESTATE FOR SALM

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

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

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Keliaujant į Floridą ir ne tu
pint aiškios apsistojimo vietos, 
įrašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
z 105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

— Kazys Šimulis iš Marquette 
Parko, patriotinės lietuvių spau
dos rėmėjas, paaukojo skaičia
vimo mašinėlę — .kalkuliatorių 
Naujienų vajui; .Tą laimės vie
nas Naujienų rėmėjas. Dovanų 
paskirstymas įvyks spalio 26 d.

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai

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 AVĖ. 
523-8775 .

Beverly Country 'klube. Nuošir 
džiai prašoma paremti Naujie 
nas ir dalyvauti _banket e, užsa
kant vietas iš anksto, tuo suma
žinant rengėjų rūpesčius ir įga
linant tinkamiau, priimti sve
čius. Dėkui K. šimuliui už bran
gią ir patrauklią dovaną.
.c— Ponia. Leokadija:-Cesekas iš

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

zFETĮNGJS CONSTRUCTION , 
7152 So. Kedzie Avenuė

Tel. 776-8505 i

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti ’ L & A 
Itaškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Ytlanto kranto, gražioje Palm 
Seach apylinkėje, Juno Beach.

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

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

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

sąžiningas darbas 
kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, Dl. 60643

Telef. 312 238-1787
• Nemoknmaa patarnavimas užsakant lėktuvų, tmukinln laivų kelk 

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodu 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kjažtuz 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infor 
nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relaia rezervuoti vieta,
ii anksto — priei 45-60 dienu. į,

F. Zapoli*, Agent 
320814 W. 95th Si 
Evarg. Park, III. 
60642, - 424 *654

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo- 
avybę Chicagoje ar bet kur 
kinetikoje, prašome skambinti 
tr 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

TFW 
u seniai ir p< 

ykdoniijQfegjp’ kbs 
reikalinga. 
,’Mehka’ pa- 

kafti ~ reikalingas 
i^iT^tsmtas pasita-

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daui 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, — teisėjo Alphons< 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

je, greta VLIKo, yra žymus ii^ 
nepama;nomas veiksnys.

Bet ką mes dabar girdime ir 
skaitome? Šių metų Detroito 
pasitarime LB atstovas ALT e 
V. Kutkus, pasitarimų dalyvė 
ponia Zerr ir dalyvis Alg. Ge. 
čy." nepripažino jokių anksč:au 
buvusių susitarimų, kurie yra 
LB statute išryškinti ir kurie 
yra lygūs įstatymams. Jie griež
čiausiai atmetė LB statute esan
tį paragrafą, kad visos Vasario 
16 d. aukos turi būti įneštos į 
ALTos iždą. ,

Be to, ar Detroite tariantis bu
vo žinoma, kad Lietuvių Krikš- 

. č onių Sąjungos Centro Komi
tetas net dvejus metus bandė 
užmegsti glaudesnius bendradar 
biavimo ryšius su broliais fron
tininkais, bet nepavyko, o po 
paskutinių VLIKo Valdybos rin
kimų net pablogėjo (“LKDS 
Biuletenis”, 1980 m. 19 Nr.).

Antra vertus, LB sumanyto
jas prel. M. Krupavičius kelis 
kartus jį aplankantiems drau
gams prieš mirtį yra pabrėžęs, 
kad nieks tiek blogo Lietuvai nėj- 
ra padaręs, kiek frontininkai.

Tad ar verta su tokiais ben
drauti ir derėtis, kai jų tikslas 
yra tik priskaldyti iš degtuko 
vežimą, susirasti tik daugiau me 
džiagos savo griaunamiems dar 
bams paremti. Ar verta su to
kiais kaip su lygiais derėtis, kai 
jie nepripažįsta buvusių susita
rimų ir po kojomis pamynė LB 
sumanytojo ir pradininko prel. 
Krupavičiaus testamente išreikš 
tą valią, jogei visų lietuvių dar-: 
budse turi būti: “Laisva ir nę.

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.

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

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

; 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 draugai gal) 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
^R ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

KOKS PASITARIMU TIKSLAS?
1980 m. rugsėjo 13 d- Detroi

te įvyko Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir frontininkų vadovauja
mos Lietuvių Bendromenės ats
tovų pasitarimas. Kas pasitari
me buvo svarstoma ir kas nu
tarta — tiksliai dar nežinoma. 
Viena t k aišku, kad pasitarimų 
pradininkas V. Kutkus žūtbūt 
stengiasi išgauti viešo pripažini
mo, kad frontininkų vadovauja
ma LB, būtų jei ne vyriausiu 
veiksniu, tai bent tuo tarpu ly-

; -gi ALTai ir VLIKui.
Bet ar pasitarimams praside 

dant buvo prisiminta ir imta 
l’dėmesin, kad 1949 m. VLIKo 
I pirmininkui prel. M. Krupavi- 
'č ui primygtinai prašant, ALTos 
1950 m. lapkrič:o 17-18 d. suva- 

flŽiavime buvo sudaryta LB 
.^klausimui svarstyti komisija, o 
*tjau 1951 m. ALTos suvažiavime 
,lNew Yorke buvo nutarta įsteig- 

,’lti Laikinąjį Organizacinį Komi- 
'ttetą (LOK), kuiis ir paruošė 
■£LB statutą, kuriame nustatė t’ks 
Žilus ir santykius su ALTa, BAL- 

lFu, VLIKu ir su kitomis lįetu- 
'vių organizacijomis; ar buvo De
troite turėta dėmesyje, kad LB 
‘statute pabrėžta aiškus LB už
davinys rūpintis lietuvių kultū- 

'Fos ugdymu, lietuvybės išlaiky-. 
anų ir apskritai rūpintis lietu
sių švietimo reikalais, ALTai 
pasiliekant dirbti politinį Lietu
vai laisvinti darbą, BALFui pa
liekant šalpos sritį; ar buvo pri- 
biminta, jog JAV LB statutu ga
rantuojama parama ALTos veik 
'tai, skiriant jos surinktų tautinio 
^olidarumo' įnašų atitinkamą 
huošimtį; ar prisiminta, jog tuo
metinio ALTos suvažiavimo da- 
jyvis ir LOK narys, senosios liet, 
kartos veikėjas prel. Ignas Al- 
bavič’us džiaugsmingai. pareiš
kė: “Išeina į gyvenimą naujas 
faktorius, kuris visu 100% rems 
ĄLTą”. Ir tai 1968 m. ALTos su
važiavime Čikagoje viešai pri
pažino tuometinis JAV LB cent
ro valdybos pirmininkas Bro- 
įpūs Nainys; ar prisiminta, kad 
1953 m. rugpjūčio 11 d. Lietu
vių Fronto įgaliotinis tremtyje 
Juozas Brazaitis, sveikindamas 
tuometinį ALTos pirmininką 
Leonardą Šimutį, pripažino, kad 
ALTa Lietuvos laisvinimo kely-

^The Over night Wonder” 
a -for constipation.

Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 
the little white pill they calf “The Overnight Wonder” Just 
one pill at bedtime safely surely stimulates your system's 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It’s •
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? '
Ex-Lax*5 Pills. That’s right—pills from K 
Ex Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

iMTNBGHBORHOODW '
realty gpoup

US.AT Mr
Well help you make the right move.

mams nera
kiama issamab^-Kx^ 
smulkaus apralynib 
nio’’ pasitariinu^ck|p 
planuotojai išryškės*ve|:

1

— Stanley Balzekas Jr.
! Chicagps viešųjų bibliotekų ta
rybos direktorius ir patalpų ko
miteto pirmininkas.

— Daininkas Jurgis Juodis, 
gyvenantis St. Petersburg, Flo
ridoj, su žmona Monika yra iš
vykę automobiliu kelionei per 
Ameriką į Kaliforniją, kur Los 
Angeles mieste yra rengiama 
dail. Juodžio meno kūrinių pa-s 
rodą rugsėjo 27 ir 28 dienomis J 
Ją rengia Lietuvių Bendruome
nės Vakarų Apygarda šv. Kazi
miero parapijos patalpose. Tuo 
pačiu laiku vyks Lietuvių Diena 
su plačia ir įvairia programa. 
Dail. Juodis vyksta su trisde
šimt paveikslų, kurių nemažas 
skaičius yra didelio formate 
Tarp jų: Kražių Skerdynės, Ku 
nigaikštienė Birutė, Algirdas | 
Kieve, Vytauto Trimitas, Pa | 

f kely į Sibirą. Paveikslai tapyf | 
' aliejaus arba tempera dažais j 
■gerai pažįstamu J. Juodžio sti- Į 
•liumi. Parodos atidarymas šeš-1 
padienį 6 vai. vak. |
. — Chicagos lietuvių visuu 
menė yra maloniai kviečiama į 
'dalyvauti susitikime su Vladi 1! 
Šakaliu š.m„ rugsėjo 27 d., šeš- i 
itadienį, 7 vai., vak. Jauninu i! 
.Centro mažojoje salėje. V. ša Į 
įtalys aktyviai reiškėsi okup p 
Lietuvos rezistencinėje veikloje į 
Šią vasarą, išvykęs iš Lietuvos p 
sėkmingai pasiekė vakarus. Su- 
Šitikimą rengia BALFo Centre p 
Valdyba. (Pr.)

neapykantos paskleidi- 
visuoinėnėš 'tarp?; Atrodo, 

priklausoma Lietuva, nenuilstą- ^ad.tuonii no’rėta parodyti, koks 
ma ir nenutraukiama kova dėl: didelis' yra-Lveikiniasį žiųoma, 
įos išlaisvinimo, rėmimas tų inš-.; v^sa tai akcentuojant pavergtos 
titucijų darbų finansais, kurios, Lietuvos naudai, bet tikrumoje 
vadovauja tam išlaisvinimui -i- Yra ieškojimas, viešų platformų 
VLIKą ir ALTą, išlaikyti išeivi-., savoms ambicijoms padeihonst- 
'oje lietuvių kultūrą ir lietuvių ru°ti bei “pasišaudyti”.
kalbos meilę, išauklėti lietuvis- ’ Kaip ten bebūtų, reikia vieną 
kąįį jaunimą, taip, kad sugebė- kartą-rasti išeitį ir padaryti galą, 
tų ir norėtų tęsti kovą dėl Lie- tiems visiems skambios veiklos 
tuvos laisvės ir lietuvybės išlai- “pasitarimams”, nes iš jų, kaip 
kymą lietuviškoje išeivijoje. To matome, yra tiek naudos, kaip. iš. 
nori ir reikalaują ne tik tjvynė, °žio vilnų. Visuomenė laukia iš 
bet ir Dievai’. Bet ar to siekia vadovaujančių pozityvaus dar- 
ir daro frontininkų vadovauja- bo, o taip pat nepritaria jokiems 
ma Liet. B-nė? Jų darbai ką ki-- dialogams su turinčiais didelių 
tą rodo... V. Pn pretenzijų vadeivomis.

---- - Kadangi -ALT-ą.. sudaryta iš
1 1 *" (laukel’k) organiząęijų,' tai.:iiėka.

to turi tvirtą, moralinį ir teisi-, 
nj pagrindą bei pasitikėjimą

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
< INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

. Būtų galima ■ pasakyti, kad nekalbant apie Cemckrallnį 
toks klausimas, gal kiek ir ba-.'principą, jam turi paklusti visi 
nalus, ne visai tinka rašant apie geros valios lietuviai bei orga- 
rinitai mostą ir garsiai skar
dentą ALT-os ir 
įvykusį Detroite pasitarimą — 
sugyvenimo bei taikos sudary
mo reikalu. Bet vargu ar gali
ma tuo tarpu kitaip pasakyti ir 
išvesti reikiamą definiciją, nes 
pasirodęs spaudoje “komunika
tas”, kuris''būk- tartesąs -tlar ne= 
pilnas ir net nepasirašy^|ą|iįęt 
ko aiškaus nx^'ą,Sako,įįt 
me proklam 
ar mažia 
praktiški: 
randa naudinga

Pasėkoje- 
klausti, I? 
taip skarn 
rimas, j 
neatsiek 
tauti dėl 
mavimo’ .. . r 
laikas, islei^i'įĮiiHSgiaLir' bus dar 
didesnis 
m as

nizaeijos. Tuo .pačiu tenka pa- 
Lietuvių B-nės sakyti, kad ALT-a savo ilgų me

lų veikime turi sukūręs, nerašytą 
I konstituciją —. Lietuvos išlais-. 
vinimas ir jos. nesilaūymas bei 
nukrypimas nebus toleruoja
mas lietuvių daugumos.

Grįžtant prie, detroitjškių pa- 
-sitarrmų, šraippari’tgfįft kalbant,' 

tuo tarpų 
kai “apsta- 
sugebėjimą 

žiamiens spąs- 
(^nsPTbnkh. tik pasveikinti, ži
noma, jei. neatsiras kokių nors; 
rtetikėtūmų,'- kiūri abitams eili-i 

' Žliirfl^įdėl lau- j 
lunikato ir i 
šio “istori- j 
tikslai ir' 

iau.
Tijūnas

Port Richey, Fla 
savo šeimos tradicijas 
lietuvių spaudą, kartu su pre
numerata atsiuntė $10 auką. 
Dėkui už ją ir už nuolatinę pa
ramą.

— Jurgis Bubnys iš Mar
quette Parko, žinomas kilimų 
specialistas, pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė $5 auką. 
Vincentas Vatkavickas atsiuntė 
$2. Dėkui už aukas ir už anks
tyvą prenumeratc's pratęsimą.

— Rašytojas ir publicistas 
Bronys Raila kalbės aktualiais 
ILtuviij reikalais New Yorko 
Kultūros židinyje spalio 10 d. 
Bus pristatyta visuomenei jo 
vėliausia knyga Vaivos rykštė.

— Pabaltiečių Laisvės žygis 
prie Juntginių Tautų įvys rug-j 
sėjo 27 d. 12 vai. tikslu atkreip
ti dėmesį į 40 m. Pabaltijo kraš
tų okupaciją. Žygį remia 
veiksniai.

HOMEOWNERS POLICY

State farrn F»re and Casualty Company

SLA — knopq vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopę veikė ins, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 1OOO1

307 W. 30th 34.
TeL (212) 541-2210

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

X501 W. I KA St, Chkago, DL W629, — T< WA M717

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPI 
NĖSE parduodamas sklypai 
Lot 4, trečia duobė, 21-ajann 
bloke, trečioj sekcijoj. ■ Kains 
prieinama. Savininkas turi par
duoti. Rašyti:

Mts. Julia Rastenis 
818 Hollins St. 
Baltimore, MD 21201

WITH SUEP-EIF 
YOU CAN REST EASY.
Sleep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a goodnight's sleep And 
isn t that aR ydu want? Use 
only as directed.

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

Chicago, BL 60629

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

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, September 24,1980




