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IRAKAS UZDEGE IRANO ALIEJAUS TANKUS
«!
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IRAKO LAKŪNAI UŽDEGĖT IRANO 

CHARK AIJEJAUS TANKUS
EGIPTO PREZIDENTAS PRAŠO AMERIKĄ 
SUSTABDYTI KOVAS PERSIJOS ĮLANKOJE

7

I, REAGANAS KALTINA CARTERĮ 
JAV KARO JEGU SILPNINIMU
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AMERIKOS SILPNUMAS VERČIA JĄ LIKTI NEUTRALIA
. - IRANO IR IRAKO KONFLIKTE
' DALLAS, Teksas. — T

likonų kandidatas prezidentū- 
ron Ronald R.eagan trečiadienį 
kalbėjo per Teksas valstijos te-

Tevižijos stotis Dalias ir Hous
ton, miestuose. Jį klausinėjo 
televizijos politiniai komenta
toriai bei žinių tarnybos asme-

. nys. Jis pareiškė, kad preziden
to Carterio, neryžtinga užsienio 

■politika ir susilpnintos gynybos 
galimybės nuvedė’ į karą tarp 
Irano if Irako. Tačiau Amerika, 
dėl savo karo jėgų silpnumo, 
neturi jokio kito pasirinkimo, 
o tik būti neutralia, šis konflik-

~ tas yra pavojingas ne tik 52 
įkaitams Irane, bet jis gali;iš
siplėsti į .Persijos' įlankos naf-J 
tos laukus,: teikiančius degalus

. visam pasauliui.
Kalbant apie Persijos įlanką,.. . - . .

... R. Rėąga®s,par.eiškė, kad pre.jjruo<i“os,us prakybos
zidentas Carteris pažadėjo gin-J

dviejų savaičių prisipažino, kad 
jis neturi reikiamas karo jėgos.. 
Kalbant apie konflikto tarp Ira
no. ir Irako pradžią, Reaganas 
tvirtino, kad Cąrterio administ
racija; padėjp^ ;sųflųgdyti .šacho 
Ręzos Pąhleyi yaldžįą Trane. Jis 
taip pa t. pareiškė,: kad būdamas 
prezidentu, jis nesiūs tų «užsie
nin JAV. karą jėgų, nebent būtų 
būtinai reikalingą arba grėstų 
Amerikos saugumui, \ < .

Prezidentūros spaudos sekre
torius Jody Powell, atsiliepda
mas į Reagano kalbą, pareiškė, 
kad Reaganas gal = norėtų pa
siųsti kariuomenę laikyti šachą 
valdžioje, šių dalykų nereikėtų 
nauda'ti. y politinėms rinkiminės 
kampanijos kalboms. Tokią pat 
nuomonę išreiškė nepriklauso
mas karididatasįJohn B. Ander
sonas^ kalbėdamas Užsienio san- Į 
tykių taryboje New YTorko 
mieste. '

— Irakas nenori tartis su Ira
nu dėl kurdų reikalavimų tapti 
nepriklausomais. Chomeini ne
nori duoti jiems nepriklauso
mybės.

— Pranešimai iš Irako tvir
tina, kad Irano kariuomenė ne
tinka puolimams, neturi karių, 
mokančių vesti mūšius. Be to, 
neturi šovinių.

— Ketvirtadienį šalia Tokijo 
drebėjo žemė, prarijo 73 pašlai- 

. -čių gyventojus.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $705.

KALENDORĖLIS
Rugsėjd 26: Kosmas ir Dami- 

’ jonas,“ Gražina, Bartailis, Ku-

4 . ,»tMl ’ -■
Šaulė teka 6:42^ leidžiasi 6:42.
Oras debesuotas^ vėsus,'.-t

Respub-' ' ' " * ■■
ČIA KALTINA J. JACKSONĄ 

ESANT LIBIJOS AGENTU
Atrodo, kad Billy Carteris tu

ri patrnerį agentavimo Libijai 
byloje. -■ Atlanta Constitution ir 
Chicago ^Sun-Times paskelbė 
CIA raportą iš š.m. kovo mėne
sio, kad operacijas: RUSH pir
mininkas kun. Jesse L. Jackson 
yra Libijos valdžios agentas. 
Tuo reikalu ČIA direktorius 
Stansfield Turner, kovo mėnesį 
pasiuntė pranešimą saugumo 
reikalams patarėjui Brzezins- 
kiui. Billy Carteris pareiškė, 
kad jis apie kun. Jacksono ?.gen- 
tavimą nieko nežino ir su juo 
jokių ryšių neturėjo. - .

Rev. Jackson trečiadienį pa
reiškė, kad jis ragino Amerikos

ryšius su Afrikos tautomis ir 

riuT Washingtoife dėl'Ąifektbos 
ryšių palaikymo su juodųjų 
naftos bendrove, Tuskegėe, Ala. 
Taip pat jis parašė keletą laiš
kų Libijos valdžiai, ragindamas 
ja paląįkyti prekybos ryąius su 
juodais amerikiečiais.

DAUGUMA BUS pERKELTA 
ARKANSAS VALSTIJ ON

. LITTLĖ ROCK, Ark. Gu
bernatorius ' BillClinton treęia- 
di enį baigė pasitarimus dėl 6,f>00 
kubiečių perkėlimo į Eort Clįaf- 
fee pereinamą stovyklą,; .Jis: ti- 
kisiį kad valdžia heatkels vien 
ne: įuoram as, _• j au A' pasižymėju- 
sius buvusiose. stovyklose.

Pirmiausia bus perkėlti 613 
kubiečių iš Eglin stovyklos Flo
ridoje. Po to prasidės evakua
cija iš Fort McCoy ir iš .Fort 
Indiantown Gap stovyklų, kurių 
patalpos nepritaikytos žiemos 
gyvenimuL Iš jų bus atvežta 
3,500 ir 2,500 kubiečių.

VARŠUVOS TEISMAS UŽREGISTRAVO 
LAISVĄ DARBININKŲ UNIJĄ
UNIJOS ČARTERĮ NORĖJO GAUTI KITI, BET 
TEISMAS UŽREGISTRAVO WALESOS UNIJĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Ant- Jie mano, kad jie turėjo' teisę 
radienį Varšuvon traukiniu at- laisvą uniją užregistruoti. Bet 
važiavęs Dancigo darbininkų į Bet Katovičiuose streikavo tik- 
unijos vadas Lešek Walesa buvo tai 14,000 darbininkų. Jie strei- 
labai nepatenkintas, kai Varšu- kavo vieną dieną po to, kai Dan- 
vos teismas nenorėjo registruoti 1 cigo darbininkų streikas jau bu- 
laisvos lenkų darbininkų unijos, vo baigtas.

Lešek Walesa, kelių atvyku- ! 
siu draugų lydimas, iškėlė Len- s 
kijos vėliavą ir pramaršavo pro 

j kelias Varšuvos centrines gat- 
I ves. Trečiadienį visa dieną jis 

MAINE. Pirmą kartą JA , įargsį su komunistu partijo's 
ls2°^2e_ ?'alllShekrctorhimi st- Ka«ia- Vėliau 

jam teko tartis su M. Jagiels- 
kiu, nauju Lenkijos premjeru.

— Jeigu bus reikalo, tai mes 
ir vėl streikuosime, — iš minis
terijos išėjęs pusvalandžiui pa
reiškė Lešek Walesa. —• Ales 
prastreikavome 19 dienų, galė
sime ir vėl streikuoti. Mums 
buvo prižadėtos laisvos unijos, 
mes turime jas gauti...

Derybos su valdžios ir teismo 
atstovais tęsėsi dar kelias va
landas. Tiktai vakare politikai 
vis dėlto sutiko registruoti Le- 
šekes Walesos vadovaujamą

ŽMONĖS NORI ATOMI
NĖS ENERGIJOS

žmonėms pasisakyti atominės 
energijos klausimu, žmonės tu
rėjo pasisakyti, ar jie nori, kad 
atominė jėgainė Maine Yankee 
būtų uždaryta.

Suskaičius £’3% paduotų bal- 
šų, už uždarymą — “taip” pa
duotas 195,761 balsas, o prieš 
— “ne”, kad palikti veikiančią 
jėgainę, paduota 230,780 balsų.

— Tassas pranešė, kad disi
dentas Viačeslovas Bachmin, 
33 metų, nuteistas 3 m. kalėji
mo už šmeižimą Sovietų val
džios. Ortodoksų aktyvistas Lev j laivų statybos ir kartu su juo 

—1—---e i.-ixi; streikavusią darbininkų uniją.

KOMUNISTAI NORĖJO 
GAUTI KITĄ UNIJĄ

Varšuvos teisme buvo paduo
tas kitas laisvos unijos registra
cijos prašymas. Tą c prašymą 
įteikė Gięreko draugai. Pasku
tinėmis. dienomis.jie streikavo 
kartu su Dancigo darbininkais.

Regelson gavo 5 melus kalėji
mo sąlyginai, nes apgailestavo 
savo nusikaltimus. Jie kritikavo 
Sovietų psichiatrinei ligonines, 
kuric'se kankinami/1 politiniai 
kaliniai. <'.4nel( <-■.
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— Ghicagos mięstaą rengiasi 
pirkti žemę MidwayptaerodrOmo 
srityje,.;...4 \ ’
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Indijoje, Kalkutos mieste, stovi paveiksle matoma sena maldykla, papuošta 
nųc'iat žibančiais marmoriukais. JAV Senatas, 48 balsais prieš 46, leido prezi

dentui Carteriui parduoti Indijai uraniumą elektrai gaminti.

1 Walesa, atrodo, nešnekus 
žmogus. Ministerijoje jis iš
klausė visų argumentų ir pa
kartojo savo prašymą — leisti 
Dancigo ir su jais streikavu
siems darbininkams organizuoti 
laisvą ir nuo valdžios nepriklau
somą uniją. Pasakęs tuos saki
nius, jis pridėjo, kad darbinin
kams teks \ėl streikuoti, jeigu 
unija nebus registruota ir leista 
jai veitki.

Komunistai pasiūlė duoti *Wa-
lesos unijai savo namus Varšu- į įOs vidaus reikalų ministerijoje
voje. Jiems tie namai esą ne<- 
reikalingi, jie norėtų juos ati
duoti naujai organizuojamai 
unijai.

•— Dėkui, draugai, — atsakė 
jiems Walesa. — Tokios dova
nos aš negaliu priimti. Laisvos 
Lenkijcfs darbininkai pasistatys 
savo namus.

Tokį sprendimą paskelbė Wa
lesa vienas, bet kai suėjo unijos 
pareigūnai, jie vienbals;ai pri
tarė Walesos atsakymui. Len- j kas privilegijas, bet komunistai 
kijos darbininkai negali priimti išsiderėjo dar didesnes privile-
dovanos iš komunistų, prieš ku
riuos teko 19 dienų kovoti...

Pasklidus gandui, kad Wale- 
sos vadovaujama unija Lenki-
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P. KORĖJOS, KARIAI NE
MĖGSTA PARLAMENTO

SEOUL, P. Korėja. — Pietų 
Korėjos kariuomenės vadai tre
čiadienį paleido P. Korėjos par
lamentą ir visas politines par
tijas. Vietoj parlamento, 25 ka
rių tarybos sudarytoji komisija 
paruoš įstatyme? projektus, o 
kariškoji saugumo taryba tuos 
projektus patvirtins. ■

Kraštą valdanti karių taryba 
priėjo įsitikinimo, kad politinės 
partijos, vesdamos tarpusavio 
ginčus, bereikalingai erzina 
žmones ir krašte kelia nerimą. 
Šį pavasarį politisės partijos 
sukėlė maišto ir praliejo daug 
kraujo. Kariškoji taryba yra įsi
tikinusi, kad kraštui ir žmo
nėms bus daug sveikiau be tar
pusavio ginčų. Tokias idėjas 
anksčiau puoselėjo generolas 
Hwan, o dabar virtęs krašto 
prezidentu, tas idėjas jis prak
tiškam gyvenimui pritaiko.

buvo užregistruota, prie minis
terijos susirinko didelė Varšu
vos darbininku minia ir astuo
nių darbininkų gretomis pra- 
maršavo Varšuvos 5 gatvėmis. 
Priešakyje jie nešė didelį pla
katą apie unijos registraciją.

Walesa nori, kad Lenkijos 
darbininkai pirmiausia susior
ganizuotų, o vėliau organizuotai 
gintų savo teises.

Lenkai ponams atėmė dido- 

gijas, negu anksčiau turėjo po
nai. Darbininkams teko strei
kuoti, siekiant jiems tas privi
legijas atimti.

KAIRAS, Egiptas. — Irako 
lakūnai trečiadienį apšaudė patį 
didžiausią Irano naftos (mine
ralinio aliejaus) centrą Chark 
saloje ir sukėlė didelius gaisrus. 
Chark sala yra Hormųzo są
siauryje, iš kurios užsieniečiai 
gauna pačią geriausią Irane' 
naftą. Chark saloje sukelti gais
rai parodo, kad Irano naftos 
eksportas bus sustabdytas il
gam laikotarpiui.

Trečiadienį įvyko gana smar
kūs mūšiai tarp Irano ir Irake 
laivyno jėgų. Susirėmimai vyko 
Kuveito vandenyse. Irano karo 
laivai pasitraukė iš kovos lauke 
gerc'kai apdaužyti.

Teherano radijas pranešė, 
kad Irano lakūnai trečiadienį 
antrą kartą bombardavo Bag
dadą. Irano lakūnams pavyko 
šmesti galingų bombų Bagdade 
r ten iš paujo sukėlė gaisrų.

* "Mula 'ChpiireTni; per. r a di ją vi
jus kvietė Jęovoti, nes yra įsiti
kinęs, kad Iranui reikia su
kaupti visas jėgas ir duoti smū- 
ū užpuolikui. Chomeini, kad i: 
skaudančia širdimi, per . radiją 
patarė visiems savo šalininkams 
stoti. į kovą prieš netikinčius 
.rakiečius,?. gaunančius ginklus 
š Sovietų Sąjungos. Jeigu bus 
pralaimėtas šis mūšis, tai bm 
viskas pralaimėta, pareiškė mu 
a Chomeini.

Egipto prezidentas Sadata 
trečiadienį kreipėsi į prezident; 
Carterį, kad jis imtųsi priemo 
aių Persijos įlankos karui su 
stabdyti ir. leisti visoms valsty
bėms laisvai naudoti Persijos 
įlankos vandenis. Prez. Anvvai 
Sadatas yra įsitikinęs, kad Ame 
rikos prezidentas turi galios su 
stabdyti karo veiksmus ir atsta 
yti naftos eksportą. Sadatu 
atrodo, kad amerikiečiai tuojai 
'•urėtų įsikurti Somalyje ii 
Omane įsigytose bazėse ir im 
tis žingsnių sustabdyti kare 
veiksmus.

Dabar aiškėja, kad Irako ka 
rb vadovybė, patyrusi Irano nu 
silpimą, pradėjo stiprinti savo 
<aro jėgas. Rusų patariamai 
policijos grupai pavyko įtikinti 
Chomeinį apie reikalą sunaikin 
ii šachui lojalią Irano kariuo
menės vadovybę. Tai pastebėję 
Irakas pradėjo ruoštis, nes ji 
Mnojo, kad kitos tokios geros 
progos neturės, kada patys ira
niečiai kapojo galvas savo ka
riuomenės vadams.

Irako karinė vadovybė ketvir
tadienį paskelbė, kad ji jau už 
ėmė 20 mylių pakraštį, kuris 
jiems priklausąs. Jie reiškia 
pretenzijų į 00 mylių pakraštį, 
bet iraniečiai vietomis gana at
kakliai priešinasi. Visa Abada- 
no' sritis jau yra irakiečių kon
trolėje.* Pačiame Abadane dar 
teberūksta gaisrai.

LONDONAS, Anglija. -- Per
sijos įlanka galėtų būti laisva 
laivų judėjimui, jeigu JAV tuo
jau pasiųstų savo karo laivus ir 
aviaciją į Somalį ir Omaną, 
tvirtina karo specialistai. Bet

LEŠEK WALESOS TĖVAS ’ 
APLANKĖ CARTERĮ

WASHINGTON, D.C. — Sta
nislaw Walesa, streikavusių 
Lenkijos darbininkų vado Le- 
šek Walesos tėvas, trečiadienį 
buvo užėjęs į Baltuosius Rūmus 
ir pasimatė su šio krašto pre
zidentu J. Carteriu. Pasikalbė
jimas tęsėsi dešimt minučių.

64 metų Lešek Walesa gyve'-' 
na Jersey City mieste, New Jef-' 
sey valstijoje. Jis norėjo padė
koti šio krašto prezidentui už’ 
ekonominę paramą, kurią Ame
rikos prezidentas suteikė strei
kavusiems Lenkijos darbinin
kams. Tėvas taip pat žino', kad 
prez. Carteris patarė Brežnevui 
nesiųsti Sovietų karo jėgų Į 
streikuojančią Lenkiją. Tėvas 
■didžiuojasi 37 metų sūnumi, mo
kėjusiu sėkmingai pravesti 

"streiką. • ”
Prez. Carteris paskyrė 670 

milijonų dolerių paskolą len
kams, kad jie galėtų pirkti 
Amerikoje rugius ir kviečius, ir 
50 milijonų dolerių Amerikos 
mašinoms pirkti. Jeigu Šovietį 
karo jėgos veržtųsi į Lenkiją*, 
tai lenkai šių kreditų negautų.

*

KYLA MAISTO KAINOS- '
WASHINGTON. — Maisto 

kainos staiga labai pakilo.’ Rug- 
jiūčio mėn. maisto ^produktų 
kainos pakilo 2.3 nuoš. Tai di
džiausias pakilimas nuo 1975 m. 
Toks pakilimas sudaro metinį 
maisto produktų pakilimą 31%.

Vartotojų kainos indeksas pa
kilo iki 249.6, tai reiškia, kad 
ką 1967 metais pirko'me už 100 
dolerių, dabar reikia mokėti 
5249.60, arba 1967 metų dole
ris dabar vertas tik 40.4 centi}.

— Nustoję darbingumo karo 
veteranai bei žuvusiu šeimos 
gaus didesnius čekius nuo se
gančios savaitės. Senato priim
tas įstatymas liečia 2.25 milijo
no veteranų ir 360,000 šeimų. 
Bendra metinė pakėlimo suma 
yra 1.06 bilijono dolerių.

— Pietų Korėjos politinių 
sluoksniu žiniomis, šiaurės Ko
rėjos prezidentu bus paskirtas 
Voung Kim, 
lento Kim II
kutintu metu 
į politbiurą.

dabartinio prezi- 
Sung sūnus. Paa- 
jis buvo priimtas

JAV vis nenori imti atsakomy
bės. Amerikiečiai mano, kad 
Persijos įlankos judėjimą turė
tų tvarkyti visos valstybės, ku
rios perka naftą iš Persįjoi 
Įlankos rajono, čia turėtų įeiti 
Didžioji Britanija, Prancūzija, 
Italija, Vokietija, JAV, Japoni
ja ir Graikija.

Be Stfmalio ir Omano, JAV 
Indijos vandenyne turėtų laiky
ti bent 35 kovai paruoštus karo 
laivus. Tuo tarpu Iranas ir Ira
kas turėtų sustabdyti karo 
veiksmus.



SUĖMIMAI K KRATOS LIETUVOJE 1 darbštus žmogus. Jis y<a su
das, tikintis katalikas ir labu

Tardymo metu saugumiečiai

1980 m. sausio 30 d- KGB vyr. gumiečiai rado herbinį antspau- 
tardytojas Markevičius su gru-Idą: centre Vytis, oi aplinkui žo- 
pe čekistų: Raudžiu, Mekeni u I džiai — "Lietu vos’Laisvės Ly- 
ir Jyrsyičiumi padarė kratą pas ga. Tautinė Taryba”.
Povilą Buzą, gyvenantį Biršto
ne. Cvirkos g. 18. Kratoje kyies- priekaištavo, kodėl A. Statke- 
tiui .is d-iyvsvo V. Laurinayi- į vičiu.s pasirašęs po 45 baltieęių 
c.u. ir Litalas Dazilius — abu {memorandumu ir reikalavo pa- 
birscuniečiai. Krata prasidėjo tvirtinti, kad parašus po šiud 
9 vai. ir baigėsi 18,20 vai. Kra- memorandumu rinkęs Antanas 
tos metu saugumiečiai rado Po-Į Terleckas.

Įdomu, kad papik. Kalakaus-vilr Buzą dirbantį rūsyje su
elėktrografiniu aparatu. kas dėjosi esąs didelis Lietu-

Kraics menu paėmė: 17 foto
grafijų (jo.e matosi įmonių ei-

vos patriotas.
^-.y^ ________ _______1980 m. sausio 9 d. Vilniaus
senos, pepkiįcunigai ir t.t.), foto-1 Saugumo mjr. Pilelis ir Saugu- 
didūituyą ir folorėmelį. 49 kgjmo papik. Kalakauskas padarė 
balto' popieriaus, apie 100 egz, kratą pas Algirdą Statkevičių. 
apšviesto “Rūpintojėlio*’ nr. 11. gyv. Vilniuje, čarao g. 1&-2L 
rašomąja mašinėle atspausdin- l£rata pradėta 11,20 vai. ir baig
tą “LKB Kroniką” nr. 41, “Auš-1 ta 17,12 vai. Kratoje kviesti- 
ros*’ nr. 19, “Rūpintojėlio” nr.Įniais dalyvavo Kęstutis šedui- 
H, namų gamybos elektrogra- kis ir Pavel VinkJevskij. Saugu- 
fmį aparatą, 9 seleno plokšte-' miečiai paėmė: Lietuviškosios 
les be numerių, elektrografi- Helsinkio grupės kelis dokumen- 
nius miltelius, aukštos įtampos "tais, O. Lukauskaitės “Lagerio 
bloką, 19 butelių techninio ace-{ pasakas”, adresas ir telefonų 
Ictoo. j numerius.

Po kratos Povilas Buzas bud Algirdas Statkevičius suim 
vo suimtas ir išvežtas į Vilnių. Į tas "ir laikomas Lukiškių kalė 

4-980-m. sausio 29 d. vakare j jhno psichoneurologiniame sky- 
Ka une buvo suimtas Kaišiado- ■ riuj e. (?)
rhį vargonininkas Anastazas Ja- 1930 m. sausio 9 d. Saugume 
nulis. Lrauge su juo buvo sulai- ; papulkininkis Urbonas, daly 
kyla ir kaišiadorietė Algiua Su ivaujant saugumiečiams Sapygi 
slavičiūtė. Rytojaus dieną $ąu -nui ir Bagdcnovui padarė krak 
gumiečiai įsiveržė į užrakinta pas WU docentą Skuodį Vy 
A. Janulio butą K-aišiadorj’Sc > tautą, gyv. Vilniuje, Vandentie- 
(Tarytų g. nr. O) ir jį iškrėtė Įcįo gatvėje 44-4. Kratos metu 
Po 8 valandas trukusios kratos j ?ašti keli pogrindžio leidiniai: 
saugumiečiai išsive ė du maišus j ‘Aušra”, “Perspektyvos”, “Pa
in k r iminuojančios medžiagos stoge’ nr. 1. ’ 
(atrc'do, daugiausia buvo po
grindžio literatūra). Šiuo metu kratos dec. Vyt. Skuodis gruo- 
Ą. Janulio butas užplombuotas, džio 31 d. buvo -už

Tą pačią dieną buvo iškrėstas! elgesį” atleistas is darbo, o po 
Ar Alginos Susiavičiūtės butas.
j Po kratos 3 dienas „A. Suslari-į: 1980 m. sausio 9 d. Saugumo 
-čiūtė buvo tardoma.
y 4979 m. spalio <3 d. pas Hel-
- sinkio grupės narį Algirdą iStat-JPecehūno butą. Krata tęsėsi nuo
- kevičių buvo padaryta ^^ta-. hil) Ikr18 vai., kurios metu rasta 
xk-uriai vadovavo Saųgumo^dyr-yleidinio “^uia Mater” 20 vir^- 
> Pilelis ir papik. Kalakauskas. | ;ių, du “Aušros" ’numeriai ir A. 
^Kratos metu paimta ”LKB Kro-rMaceinos “Filosofijos kilmė ir

nikos” nr. 34, antialkoholinio | prasmė”. “Už amoralų elgesį*’ 
turinio raštai, knyga “Sofiokra-

; lija ir jes pagrindai” ir kt. Virš 
Statkevičiaus sandėliuko durų, 
kur gali prieiti iš koridoriaus 

' pusės kiekvienas žmogus, sau-

Po 1979 m. lapkričio 24 d.

amoralų

antrosios kratos suimtas.

majoras Marcinkevičius iškratė 
iiatuvių kalbos mokytojo Povilo

pagal i>ĮK 287 str. p. .3 atleistas 
š darbo ir suimtas. Mokytojas 
Pečeliūnas įtariamas leidinio 
"Alma*Mater” redaktoriumi.

Mokvt. Peč liūnas yra invali-

kaupęs didžiulę lituanįMinę bib
lioteką.

1980 m. vasario <5 d. Adutiš
kio (Švenčionių raj.) klebeno k 
Lietuvių Helsinkio grupės nario 
kun. Br. Laurinavičiaus bule 
buvo krata, trukusi nuo J3,30 
vai. iki 2J y^. ją dafė: tardyuio ; 
skyriaus-darbuotojai — vyr. Itn. 
J. Malu'evičlus, vyr. Ua. K. Bal
nys ir Saugumo komiteto dar
buotojai — kpt. Albrikas, mjr. 
Sventauskas, mjr. Gudas mjr. 
Rukšėnas ir Un. Riabinas. I

Paimta: dvi rašomosios maši
nėlės (vieną rusišku šriftu, kita 

leituvišku), “Tiesos kelio" 
vienas numeris, 3 albumai ir 
Įvairūs dokumentai bei laiškai. 
■Eminių sąraše figūruoja 37 po-! 
zicijos.

1980.11.(5 apie 5 v. r. Šiaulių : 
autobusų stotyje, išlipant iš a u- Į 
tobuso Miuškas-Ryga, saugu
miečių buvo suimtas Lietuvos 
Helsinkio grujiės narys šiaulie
tis Męišsiovas Jurevičius. Nu- 
vsžus jĮ Į Saugumo skyrių, buvo 
pateikta sankcija ir įdaryta 
asmeninė krata. Paimta: H ei-i 
sinkio grupės dokumentai dėl 
paskutinių areštų bangos Lietu-> 
voje, dėl Lietuvoje gyvenančių I 
vokiečių tautybės asmenų nelei-j 
dimo išvykta į VFR, E. Pašilie-| 
nės pareiškimas dėl P. Paulai-' 
ėio kalinimo, Helsinkio’ grupės 
pareiškimas d ai įvykių Afganis*. 
tane. Tardyme dalyvavo m ir. 1 
-Markevičius, papulk. čudas, Bi-’. 
/.suskas, Alšauskas ir kiti sau-] 
gumiečiai. Saugumą domino:] 
rasti kratos metu dokumentai,! 
i 979.Vii eisena į Kryžių kai- i
na, eisena į Šiluvą (kas organi-į 
zavo) . J klausimus Jurevičius4 .
n=alsakūąęjo. Tardymas tęsėsi]
iki 14 vai. ' įsirašyta 801.-30. Kratos liksiąs:

“i’aimti fotonuotraukas, susira- 
' šinėjimo dokumentus bei ądrę- 
' sus kitų aktyvių -viešosios tvai>: Jurevičių (rėdant vienam “bu

kos pažeidėjų”. ’ , ’ .
Rasta ir ]>aiiaia: .39 fotonuo- 

; traukos, kuridse -užfiksuotos

Vytautas Ignas Grafika

Neatsiminiau nieko, kas buvo 
įvykę prieš savaitę, mėnesį, me-

Atrodė, kad mūsų, iš tėvų 
žemės išguitų, pabėgėlių gyve
nimo kelias buvo 
dygliuotas ir jokių papildomų 
bėdų nebuvome nei reikalingi, 
nei verti. Juk buvome benamiai, 
kuprinėje visą savo turtą talpi
ną žmoneliai, lyg į kokią balą 
smarkiai sumurkdyti, ir tik jau
nystė, žydinti jaunystė, tas jėgų 
ir vilčių aruodas, laikė mus vi- 
gus tos balos paviršiuje. Ir kaip 
gi tu, žmogau, kapituliuosi, jei 
tau tik trisdešimt ir dar keli 
metai, o kiti likimo draugai dar 
jaunesni, jie beveik dar vaikai, 
net ir trisdešimties nesukorę; 
vienas kitas, no'rs jau ir sumi-, 
tęs, tie, lyg kokie generolai sayo 
patyrimu ir išmintimi tik palai- , 
kydavo jaunųjų moralę ir tiesų' 
kelią rodydavo:

Taip jau likimo buvo lemta: 
jis man ant kupros dar užkrovė 
geroką naštą bėdų ligų pavida- 
e. Nebuvo buvę mano gyveni
me tokių metų, kuriais būčiau 
tiek daug ir tokiomis įvairiomis 
ligomis sirgęs. Ir kaip aš nepa
laidojau kaulus gražiojoj Aust
rijoj, man taip ir liks mįslė;: 
progų tam buvo auksinių. Dar. 
ir dabar širdyje pajuntu kažką 
panašų į gailestį, kad ant mano 
capo jau niekad nežydės Edel- 
vveiss, toji garsi Alpių gėlė, ty- 
•umo simbolis. Tiroliečiai tąja 
»ėle didžiavosi ir laikė didelėje 
pagarboje.

Kai visas pasaulis sekė varg
šės kariaujančios Europos kiekr 
vieną žingsnį; kai išblaškyti 
mano likimo draugai skaičiavo 
paskutiniąsias karo dienas; kai 
kiekvienas, be jokių technikos 
išrastų prietaisų, be žiūronų ir 
radarų, jautė rytų ir vakarų 
frontus čia pat, rankomis pa
siekiamame atstume — aš, nei 
gyvas, nei miręs, gulėjau Sol- 
bad Hali miesto ligoninėje, par
blokštas dėmėtosios šiltinės.

Apie mane pirštų galais vaikš- 
jiojo gailestingosios seserys vie
nuolės, o jauna daktarė, kuri' 
<as dieną leisdavo kažkokį gy
dantį balzamą man į veną, pus-: 
balsiu primindavo, kad tas jau
nas Fluechtlinge sergąs, labai 
sergąs. Tie žodžiai mane paža
dindavo, jei miegodavau; sugrą-' 
žindavo į realybę, jei kliėdėda-. 
vau. Atrodė, kad jie atkeliauda
vo iš dausų, iš erdvių, kurios 
radosi kažkur tarp dangaus ir 
žemės. Jie veikė mane rami 
nančiai ir gydė sėkmingiau, ne
gu tas balzamas, kuri ji leido 
į veną.

Liga užuomaršos marška bu
vo pridengusi mano atmintį..

ėję daug ~
kai žmonės prašnekdavo į ma
ne, norėdami man padėti. Tos 
jaunos kalnų mergaitės balsas 
skambėjo, kaip vieno iš tų, ku
rie norėjo man padėti. Ir aš jau
čiau, kad jos žodžiai vęįkė gy
dančiai, o išgyti aš taip norėjau;

Teisybė, labai sirgau. Tai jau
čiau kiekvienu savo kūno sąna
riu. Nebuvau tik tikras, at fclie- 
dėjau, ar sapnavau, bet man at
rodė, kad mano galva be persto- 
jimo buvo daužomą guminiais 
kūjais, o aš pats buvau valkio
jamas labai nepatogioje pozoje 
ant šluotos po didelę ledaunę. Įr 
ta ledaunė ?buvo ne kas kita, 
tik top olinė slėptuvė, kurioje 
kartu su Jonu buvome praleidę 
vieną oro pavojų pakeliui į Lan- 
decką. Tas šiurpulingas sapnas 
neatstojo nuo manęSr jis karto
josi daugelį kartų ir ryte rijo 
paskutiniąsias mano jėgas. Kar
tais pagalvodavau, kad io. ir. už
teks,. kad galutinai mane pri
baigti.

Bet aš buvau nepribaigiamas. 
Nei smūgiai į galvą, nei laužo
mi sąnariai, nei šalta lędąunė 
manęs nepribaigė. Įvyko Įigčs 
krizė, posūkis geroj on i pusėų. 
Ėmiau domėtis aplinką, mačiau 
kas dėjosi palatoje;: girdėjąu, 
kai mane kalbino seselės ir ban
džiau atsakyti į jų kiąosimūs. 
Man buvo paaiškinta, kaip sun
kiai aš sirgęSj kokią aukštą 
temperatūrą turėj^UTemperą- 
tūros lapaą,’ čia pa£ ant siėnos 
Iškabintas, irgi tai rodąs. Teisy
bė, ten ir aš dabar įžiūrėjau di
džiulius zigzagus, kurie liudijo 
apie tą baisią grėsmę, dar. taip 
neseniai kabojusią ant mąjįo 
vargšės galvos. .

Taip man paaiškino mergai
tė, kuri tris kartus į diedą" at
nešdavo iš virtuvės tacą s.U .Val
giu ir vis ragindavo ką nors, nu
riti. Ji .buvusi sanitarė kariuo
menėje ir nusimananti apie li
gas. Man pavojaus nebesą, tuo 
ji esanti tikra, tik nesuprantan
ti, kodėl aš ne valgąs.

(Bus daugiau)

žiu kalną organizavimą”. Buvo 
iškviesti liudm-mkai (2 vyrai ir 
viena moteris), kurie atpažinę

Po toąlyykęs iš Vilniaus pra- 
kurafearos tardytojas A. Jucys 
>u gąpe saugumiečių nusivežė 
M. Jąreričių į jo namus Spm- 
1 ulio g. b-tO, kur apie n3 vai. 
dsrė r<t l<i z '

Kratoje kaip kviestiniai daly-l Procesijos, pata Jurevičius bei
vavo Rimantas Biiius, gyv. Šiau
liuos?, Dubijos 3-27, ir Ušins- 
kas Kazimieras, Juozo, gyv. 
Šiauliuose Basanaviičaus 5-54. 
Pagrindas kratai: prokuroro; 
sankcija pagal bylą nr. 58, pa-'

VJ ■ i. . ■■ ■ . I

DU YPATINGI SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ AMERIKOJE VAJAI

/-SPECIALUS VAJUS
SLA narių pageidavimu, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje p n- 

tęsia dabartinį Specialų vajų naujiems nariams Įrašyti. Vajus tebe.yk- 
dpmas‘nė tiktai naujų narių verbuoti, bet ir sudaryti progą ęsąmlemo 
nariams iki 70 melų arfižihUs savo apdraudas padidinti, šio vajaus metu 
įsirašantieji j reguliarias apdraudas (V-l, V-2, V-3 ir V-X) gauna net 
50% nuolaidą nuo pirmų metų metinių mokesčių, šio vajaus melu na i i 
ir nauji aplikantai gali Susivienijime apsidrausti iki $5,001) netikrinę 
sveikatos.

YPATINGAS JAUNIMO VAJUS
Didžiausia ir'seniausia jaunimo organizacija yra Susivienijimas 

Lietuvių Amerikoje. Juk ketvirtadalis narių yra 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 pa tyrusius vi
suomenininkus.

Susivienijimas visuomet ėjo iš vieno su kitomis jaunimo org ni- 
zacijcmis, joms suteikdamas finansinę bei kitokią paramą, žavėdamas s 
jaunų lietuvių veikla, kuri reiškiasi per tautinius šokius, dainų š v en.es, 
jaunimo organizacijų sąskrydžius ir stovyklas, Susivienijimas rimtai 
susirūpino lietuviškam jaunimui sukurti tvirtą finansinį pagrindą, be 
kurio joks ateities veikimas nebus įmanomas.

Vykdant SLA seimo nuląriuuis, ir pasiteiravus pas aktualus, 
Susivienijimai skelbia Ypatingą JAUNIMO VAJŲ'. ,

Jaunimo Vajaus šūkis yra; "Investuokime penkiolika dolerių atei
čiai, uxlrauskiine jaunuolį už Taip, Susivienijimas Uotu v. ą
Amerikoje yra pajėgus pasiūlyti lietuviškam jaunimui mm gimimo d ? 
i is iki 25 metų amžiaus $5,<W0 terminuotos apdraudos pdisą už tik s 15 
į metus. Be didelių formalumų Susivienijimas saw narių vaikus, vri- 
Kaičius bei. kitus lietuvių; kilmės jaunuolius priims j narius su ^5,<><K» 
apdrauda.

JAUNIMO VAJtS oficialiai prasidėjo 1980 m. rugsėjo I dieną.

Dėl smulkesnių informacijų prašomč' kreiptis pas kuopų finansų 
sekretorius arba j .Centrą šiuo adresu:

I LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
- ■ 397. West 30th Street - .. ■

■ ■ New York, NY 1«IOI
Telefonas (212) 563-22)0 .

dininkui” į jį ranka nupaveiks
luotas). Tardytojas klausinėjo: 
kas kiti 79.VII.22 eisenos į Kry- 
kabią organizatoriai, kur dabai, 
yra Stanelytė? Teiravosi taip 
pat apie kažkokią gydytoją iš 
Birštono ir t.t. M. Jurevičius at
sakinėti į bet kokius klausimus 
atsisakė ir protokolo nepasirašė. 
Pabaigai tardytojas pareikala
vo, kad .Jurevičius niekur iš 
Šiaulių miesto neišvyktų.

1S80 m. vasario 18 d. milici- 
eijos kpt. Slįbinskas kratė Prie
nų parapijos vikaro kun. Anta
no Gražulio butą. Krata pradėta 
44 v. 30 min. ir baigta 19 vai. 
Kviestiniais kratoje dalyvavę 
prieniškiai — Irena Jakšaitienė 
ir Kazimieras Račkauskas. Kra
toje dalyvavo taip pat Prienų 
VRS darbuotojas Pranas Gui- 
pala. Kun. Antanas Gražulis tuo. 
metu buvo tardomas Prienų mi

kiti asmenys, f vokas su adresu, 
pašto siuntos įteikimo praneši
mas, maldos už tėvynės laisvę 
tikėjimo lėkštai — 16 lapui 
1 knygelė “Lietuvos blaivini
mas0, Eucharistijos bičiulių 
knygutės — 14 št.,/Eucharisti
jos vado kalba kryžiaus nešime 
proga, knyga ’‘Gyvenimas pc 
gyvenimo”, mągnetofond juos
tas (kasetės) —>-37-št. Kratai 
Įpusėjus, į butą > atvyko mjr. 
Markevičius, kuris “konsulta
vo” tardytoją A. 'Jucių.

1980.1.7, 15 vai. M. Jurevičius 
buvo iškviestas j Šiaulių m. pro
kuratūrą, kur -minėtas Vilniaus 
prokuratūros-tardytojas Ą. Ju
cius paaiškino Jurevičiui-, kac 
jam užvedama byla pagal BK 
199 str. 3 d. -“už eisenos -į Kry- licijos skyriuje. Kratos metu

GEGUTĖ IR GAIDYS
— “Kaip, miels gaideli,
Tu giedi garsiai, patraukliai!”
— “O .tų, gege, paukštele, 
Taip nuostabiai, žaviai!
Pas mus nieks nemoka balso taip valdyti”.
— “Tave, brangiausias, galėčiau amžinai klausyti”
— “O tu, gražuole, gal nepatikėsi,
Kai tu giedot nustoji
Ir tau visi paploja,
Nekantriai laukiu, kada tu vėl pradėsi.
Iš kur pas tave toks žavus balsas atsirado: 
Stiprus^ skambus, nuo jo visi beveik nustoja žado.
Tu esi aedidofcą,
Bet balsas tavo lakštingalą prašoka”.
— “Ačiū, kūme, turiu pasakyti atvirai, 
Kad toks, kaip tavo balsas sutinkamas retai. 
Nieks neturi tokio balso spalvingumo
Ir skalės nuostabaus platumo”.
Išgirdę® tais kalbas, žvirblis neiškentė pasakęs:
— “Draugai, nors jūs, be saiko girdami viens kitą, 
Ir būsit viens kitam patikę,
Vienok jūs esate giiedotoįai visai netikę”.

. 4 * * *
Kodėl nešMrovėdama nei minutės
Gegutė giria gaidį?-
Todėl, kad jis pagiria gegutę.

Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo
vą; 217 p$L, gaunamos Naujiense. Kaina $3.

pirkite jav taupymo bonus 
k A.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321 
*1.. Oak Lawn, 1 H. 50454

2 — Naujienos, Chicago 8, III., Friday, September 
I

paimta: leidinio “Tiesos Kelias” 
12 egz. (įvairūs numeriai), ra
šomoji mašinėlė “Erika”, pa» 
mokslinė medžiaga ir parnas
ai, rašyti ranka bei rašomąja 
•iiašinėle, religinės brošiūrėlės 
Kodėl aš netapau ateistu?”, 

‘Pastabos apie ateizmą” (10 
:gz.), “Krizės ženkle”, “SOS iš 
mapus”, “Mokykloje” ir kt. Iš 
rišo paimta 39 pavadinimai.

Kratos metu paimtieji daiktai 
.odo, kad krata buvo įjadaryta 
valstybinio saugumo pavedimu.

(Iš “Tėviškės žiburių”) 
(Bus daugiau i

— ■ ............... i
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TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17 • • .

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JŪS
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PS ALM AI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. IRlSTAS I 

KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠEIJAIS U
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO. *’
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JONAS GIRD2ICNAS

NEDALIOS NUOTRUPOS
k

(Tęsinys)
Gegužės 14 dieną, mus vėl so-

K. TRUMPYS -

Grafika

d’no į sunkvežimius ir nuvežė 
£ geležinkelio stotį. Geležinkelio 
stoty susėdome į 12 paruoštų ke
leivinių vagonų, po 60 asmenų 
į vagoną ir išvežė į Bremen-Ve- 
gesach. Kitos dienos pavakare 
pasiekėme tą stotį. Stotis buvo 
apsupta DP policijos ir iš vago 
iių leido pasiimti tik mažus pa
ketėlius.

fir> vėl sodino į sunkvež'mius 
ir, nuvežė į Grono pereinamą:ą 
Stovyklą. Stovyklą buvo labai 
švari ir graži. Išlipę iš sunkveži
mių gavome žalios spalvos kor
teles, tai. mūsų pasai, maisto kor 
teles ir kambario numeris.

Buvo gražus ir saulėtas gegu
žės 20 dienori rytas. Lengvas ir 
švelnus vėjalis šiureno medžių 
lapus, žvirbliai .šokinėdami ant 
šakų čirškė, p rytmečio ramybę 
ir-tylą drumstė giesmininkai. Vi 
sintie triukšmdariai ir rūpesčiai 
nedavė ramiai miegoti, nes šian
dien išvažiuojame į uostą. At
sikėliau anksti ir nuėjau į val
gyklą, bet valgyti nenorėjau. 
Pasisukinėjęs po rajpną ir vėl 
nuėjęs į- valgyklą, ir išgėriau 
kūvos. Rajonas prisipildė žmo
nių1. Visi skuba, susirūpinę, sa
vo reikalais užtinti, paskendę 
mintyse, patys'su savimi kalba
si? ir kažką burba lyg barasi.

Aštuntą valandą surikiavo 
mus. Pagal pavardžių raides al
fabetoištvarką/šaukė ir davė nu
merius-tai mūsų kelionės pasai. 
Vėl'lipome f sunkvežimius ir 
vežė į uostą. Neilgai sunkveži- 
miais važiavę, pamatėme jūrą 
ir daugybė stovinčių, ir plaukio
jančių; mažų, Jri didelių laivų, o 
apie' juos knibždėjo žmonių si- 
•lie^i., ' j’ :

UOSTE -
- ’ 4 L . • . - J • I I .

. .Išlipę iš sunkvežimių sustojo- 
rže pagal 'išduotų kortelių eilės

les. Dar pagal sąrašą tikrino pa
vardės ir numerius. Atlikę tą 
procedūrą ėjome į laivą. Laive 
pasitiko laivo policija ir nurodė 
kur eiti. Mano E7 kajutėj buvo 
triaukštės, raizginiais išpintos, 
kariškos lovos. Viskas, atrodė, 
•labai keistai: lovos neįprastos, 
lankų nėra, o maža elektros lem 
putė spinksėjo palubėje. Toji 
kajutė buvo ketvirtame, žemiau 
vandens aukšte-gillai vandeny, 
o laiptų laiptų, nežinai nei kur 
eiti, nei kuriais lipti. Laivas bu
vo kariškas, “General M. B. j 
Stewart”; Jis buvo 12 tūkstan
čių tonų talpos, jo ilgis 522 pė
dos. Toje kajutėj tilpo 36 asme
nys.

Laivexir apie laivą sukinėjosi 
ir triūsė daug uniformuotų ka
riškių. Nuo ilgos kelionės ir iš- 
stovyklos į stovyklą važinėjimo, 
buvau' labai išvargęs, o laivas 
pakvipo seniai valgyti’ maistu.

LAIVAS IŠPLAUKIA 
Į AMERIKĄ

Buvo gražus ir saulėtas pava
karys. Saulė viliote viliojo į 
lauką- Visi išėjome ant laivo de
nio pasigrožėti apylinke ir gal 
paskutinį sykį pamatyti Euro
pą. '

Laivo’ jgula susitvarkiusi 16 
vai. pakėlė inkarą ir laivas pa
judėki iš vietos. Keleiviai sumi
šo, sustyro, nuliūdo. Vieni sto. 

j vėjo nusiminę, gaivias nuleidę 
ir liūdni. Kiti įsikniaubę, susi
kaupę, apatiški, o kai kurių aky
se pasirodė ašaros, žegnojosi ir

i

atrodo,, kad laivas išplaukė iš joje dingsta. Pusryčiai 7 vai. 
Bremenhaven uosto. ' Išplaukęs į Pusryčiams gavau du kiauši- 
laivas iš uosto, davė atsisveikini
mo signalą. Vėl visų kęleiv.ų 
šypsena nuslinko nuo lūpų, su
rimtėjo, susikaupė, rūpesčiai 
apgaubė veidus, o ašaros vilgė 
laivo denį.

Niekas nenorėjo skirtis su Eu
ropa ir Lietuva, bet pasirinkimo 
neturėjo. Mintyse atsisveikinau

. _  _ oi / ?

AR ŽURNALISTAI KITOKIE ŽMONES?
(Tęsinys) 1

i t
Kalbant apie banditą, idargi 

re ktu žiūrė i. kns kam bandi
tas. Pavyzdžiui, Lietuvos parti
zanai mums — Lietudidvy
riai, rusams gi banditai. Rusai 
ir Afganistano laisvėr kovotojus 
vad na banditais. Aišku, rusai 
ir iše:vijo3 laikraštininkui sla-. 
oyvardininkus vadins banditais, 
nes ju rašto darbas partizaniš
kas ir rusai než’no, kuriems jų 
okuuaciioi esant'ems lietuviams 
taikvt reore''iias. Ke;s4u supuo
limu ir V. Alantas taijį uoliai 
rusams talkininkau’a.

Laikraščių ir bendrai lietuvy
bės sdonerme kai i ne slapyvar- 
d'ninka\ bet lietuviuose vergiš
ka dvasia ir tautvbės jausmo 
steką. Dar vaiku būdamas, gir
dėjau tokį posakį: “pėduok 

kad jš ubago pasidarytų 
j's bus niauresnis ir už 
poną”. Taip dabar yra

ponas, 
tikrąjį 
išeivijos lietuviuose. Pokelių 
šimtmečių vergijos lietuviuose 
toji vergiška dvasia pasitiko iki 
š’"ol- Kuriam pasisekė įkopti į 
universitetą, o jei jį net užbaig-uosto. ' Išplaukęs į Pusryčiams - ...

n;us, kurių jau!nebeprisimenu tas jau pasijunta tokiu po- 
kada valgiau, pupelių kavos su j ~ . --■ ■■.--- f -
grietine ir dar kitokių patieks-į s^us taiko tik menkais

nu, kad universiteto t nelankių- 
__ _ ____ ______ _____ žemės 

lų. Po pusryčių/yėl išėjau antį vabalėliais, kaip kadaise bajorai 
denio pasižvalgyti ir pažiūrėti j mu^ikus ir kad jie neverti nė 

atsilieka nuo laifo, dideliais lyg Yya» šimtaprocentiniai jro'dė iš
didingos jūros. Žtvėdros vis ne-

kultuvės sparnais plasnoja, mo 
suoja, skraido aplink laivą; su-

su Lietuvoje pasilikusiais namiš-1 kinėjasi, maišosi, laido savo gerk
Vinie cfiminėm ic Jt* rl'rsm > 1 oc 'nfNr’C ttt (To'mV'u

žegnojo žemę. -Išplaukus laivui Į bėgo mintis, ar bus lemta kada 
iš uosto keleiviai aprimo, veiduo! nors juos išvysti.
se pasirodė šypsenos. Tuojau I 
gavome valgyti. Valgykla buvo] 
didelė, šviesi, švari ir erdvi. Sta-Į 
lai ilgi ir jų daug, o valgytojų į 
galėjo tilpti dar kita tiek. Val
gis pagamintas švąriai- ir skaniai: 
Gavome' gabalą mėsos, makaro
nų, bulvių košės; pudingo, pupe
lių kavos su grietine,' o tokių 

numerius. Čia gavome laivo ka- valgių jau seniai buvau valgęs.
Tikrai neprisimenu, bet man,jutės ir lovos paskyrimo korte-

mažiausio dėmesio. Kad taip

eiviškasis gyvenimas.. Parašai 
laišką Amerikos prezidentui ari 
Kanados ministeriui pirminin
kui, iš jų gauni atsakymą. Pa.

į Piriuiėusią, redakcijos turėtų pa 
kelt geležinę uždangą ir įsileist 
visuomenę — išgirst jos mintį, 
priimt kritiką.

* Atrodo yra nemažai rėkau
jančių prieš slapyvardininkus, 
bet iki šiol niekas nepaaiškino, 
kuo blogesnė mintis slapyvardi
ninko ar ir visai be parašo. Pa
vyzdžiui, man visai nežinomas 

Kad ir tokie žodž.ai, vistiek, pa- asmuo J. Karka, tai visai nes- 
gal J. Karką “daro gerą įspūdį” iį varbu. ar jis pasirašo J. Karka, 

ar pasirašytų Tarka. Ąš pasira-

laiško parašymą viešai per laik
raštį išjuokdavo. Panašiai ^pra
dėjo elgtis kbnat^škjė “Nepri
klausoma Lietuva”. *

Ir -vėl tenka grįžti prie V. 
Alanto žodžių “šunys-bandatai”. 
Kad ir tokie žodžiai, vistiek

ir tinka net “Nepr. LietUvai 
kultūriniam puslapiui. Mąb jie šau Trumpys, koks Jums būtų 

■ iš Parnaso. O kas būtų, jei taip skirtumas jei pasirašyčiau tik- 
parašytų eilinis lietuvis? Ąišku, rąja pavardė Trumpikiu?
jam vieta būtų tik £ pastalėj, 
krepšyje.. Taigi, šimtaprocenti
nė bajoriška dvasia: “Kas įgali
ma vaivadai, tai ne tau smir- 
džiaų”. (. ’ t

Tok’ai padėčiai esant ir lietu
vių kalba laikraščiai ir lietu
viškai tebekalbančios orgamza- _ 
jos lieka vadai be kareivių—nuo 
jų visuomenė pasitraukia. Pa
vyzdys ir bendruomenės apylin
kių valdybos besudaromos (Ka 
nadoje) tik aklamacijos būdu- 
Tas gal ir sąmoningai, nes tada į vardininkus, 
veikla sklandesnė, kad iri’be 
žmonių, bet ir be ginčų. Pasi
traukusi ir neorganizuota visuo
menė sutirpsta svetimoj jūroj. 
Jei žurnalistai sugebėtų atsikra
tyt bajoriško galvojimo, kad tik 
aš žmogus ir. tik aš teisingai gal
voju, bet atvirkščiai, išklausytų 
ir kitų mintis iri jas panagrinė
tų, jie galėtų padėtį pataisyti.

, Laba1' gaila, kad man reikėjo 
vaikystės dienų mintį apie žur
nalistus pakeisti ir juos laikyt 
tik eiliniais žmonėmis, su viso
mis, gal dar padidintomis, ydo
mis. O kaip norėtųsi, kad jie sto
vėtų aukščiau ir duotų kitiems, 
pavyzdį. Ypač šiuo metu, kai 
ketuvybė tirpsta kaip sniegas ir 
nėr kam sulaikyt. O č’a tai ir- 
turėtų ^būt žurnalistų rugiapjū
tė. Dabargi imasi slaptosios po- 
Iciijos darbo — išaiškinti slapy-

• Anglijos karaliaus Edvar
do Antrojo lova buvo tokia plati, 
kad galėjo sugulti 69 žmonės, 
Dailidė tą lovą dirbo 30 metų.

• ■ Padėk ant- balto— baltas, 
padėk ant juodo — juodas, pa
statysi — saulę pamatysi?' 
(Stiklas)

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi!
kiais, g;minėmis ir draugais. Pralies, nors jų būrys gerokai suma

žėjęs " - ; į j, rašyk laišką bet kuriai išeivijoj
Laivas plaukia, Lamanšo są- esančiai lietuviškai insĮitucijai, 

sauriu, tarp Anglijos ir Europos! PĮrĮ110] eilėj žiūri, kas rašo: 
krantų. Toli horizonte matosi j es’ Į® rang°’_ P31^^05 ir ar 
tams* juosta, spėju, kad kokiai^ PaSjri. Jei šių privalumų nė- 
nors sala. Keleiviai ant denio ra» ^’šką^ saujoj 
sukinėjasi, sėdinėja, vaikšto, ,J?as*alėn į krepšį. O kartąis dar 
muzika.groja, atrodo, būtų links ,graziau, 
ma, bet vis ly&iažko 'trūksta. . leM”.likvidavęs J. Sonda už 
Laivas priplaukė prie Anglijos 
kranto. Is DoveriĄ mažas laive- ' skaudėjo, sukosi ir smelkė, 
lis atvežė paštą ir perdavė mū-i širdis pyko. Praustis ir skustis 
sų laivui. Paėmęs paštą laivas 
pasuko’ į pietų rytus. Anglijos 
krantai pradėjo atsilikti. Laivas 
pasuko vakarų kryptimi; plau
kęs palengva ir atsargiai, dabar- 
pasileido visu greičių per Atlan
to vandenyną. . . ■

Glūdus vėjelis glostė veidą. 
Laivas suposi lingavo, siūbavo, 
C vanduo šnikštė, putojo ir ne
noromis užleido laivui vietą- 
Saulutė nusmigo tarytum į van
denį, nutiesdama ilgus raudo
nus žvilgančius ruožus, kurie 
žėrėjo neryškiomis vaivorykštės 
spalvomis. .’

Laivui atsitolinus nuo Angli
jos krantų, vidurnaktį pakilo 
didelė audra. Jutau, kad laivas 
laksto, linguoja, supasi, o ban
gos jį lyg skiedrą mėto. Vande
nynas siautė, ūžė, šėlo, o van
duo šnokšdamas ir ūždamas dau

Laivą lydėjo ir apie jį skrai
dė, sukinėjosi, plasnojo; nera- 

Į mių, klykiančių, didžiausias bū
rys, kaip skėrių, žuvėdrų. Jos 
ncbaikščios. Skraido, sukasi že
mai,’prie pat -galvos ir dar jki- 
riau klykia. ir šaukia, net man 
galvą pradėjo skaudėti, o jos vi
siškai nepaisė mano skausmo lir 
leido savo didžiąsias gerkles 
tiek, kiek joms patinka.

Vakaras saulėtas, šiltas ir gra 
žus; tik švelnus jūros vėjelis

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i r±ų veid“s
■ ž- r ", * 4 L

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Uč Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas
Bavo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

?•' Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati
nimo vajaus talką! ___ ,

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS ■ 4

’’’I f

žėjęs.

sugniaužė ir
sukin ė j asi, sėdinė j a,

o krūtinėje buvo lengva, gera. 
Saulutė leisdamosi, atrodo, iš
sikabino apie metrą virš van
dens paviršiaus ir nutiesė ilgą 
ilgą per visą vandenyną šešėlį.

Tą dieną turėjau perdaug var
go ir rūpesčių, jaučiaus labai 
pavargęs ir nežinios prislėgtas, 
todėl anksti nuėjau gulti. Kitos 
dienos rytą atsikėliau geroj nuo
taikoj. Nusiprausęs išlipau ant 
denio. Gegužės mėnesio gaivus, 
šiltas ir malonus rytas, po visų 
vargų, buvo kelionės pąlaima- 
Jokio rūko ir miglos nebuvo, o 
jūra nors ir gili, bet tyki, ir rą- 
mi kaip dubiny vanduo. Užlipau 
ant aukščiausios pakopos.

Toli toli kiek tik akys užma
to banguoja, liūliuoja jūra. Tamj žė laivo šonus, ir tėškė ant bor- 
sių ir pilkų dūmų kamuoliai ver to. 'Vr ■*>*■;
žiasi iš laivo kamino, pūškuoja, < _ 
sklaidosi ore, linksta į jūrą ir bai blogoj nuotaikoj.’ Galvą

kaip bostoniškį “Ke-

1-
o

CHICAGO, IL 60608 j

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL 
Pavardė ir vardas --------------------------------------------- ;_________ _
Adresas - -------------- ------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną sava _ 
yra naujas skaitytoj ai. Priede  dot 
Pavardė ir vardai ---------------------------------
Adresas ----------------------------------------------

, kuris

SpoiuoriauB pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir varda*------------------————-— ----------- ---- ------
Adresas ——--------------------------------------------------------------------

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

►

>>

, * VoIareFjręmier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente. negalėjau.
(Bus daugiau)

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 66 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI

Gegužės 22 dieną atsikėliau la

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Regiatruota* vaistininkai

TeL 476-2206
- -m inrm".------ .— -

liėjuti ii spaudos ir galimi gauti knygų nnkojv

Dr. Kario Šidlausko knyga apfe Amerfkoa lietuvių peetao- 
gas daryti įteko* 1 kvaito politiką. 102 psl. Kaina 11-56.

Knygos bu* Išsiųsto*, jei 11-50 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųstas tokiu adresu:

178» S*. Hibtri St, Chk*C«, IK. fMfJ

Sekmadienį,š. m. spalio 26 dieną j
BEVERLY COUNTRY CLUB

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

DAINOS
• SVEIKINIMAI

’ • VAKARIENĖ
• • • ŠOKIAI'

1 Pradžia 5 vai. popiet Įėjimas $20

BANKETĄ RUOŠIA
I

Vietas prašome j^ezęrvuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET1,f1''■ . CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

3 Naiųiebosj Chicago, 8, HL Friday, September 26, 1980
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Algimantas Gečys vakarykščiame Drauge parašė 
redakcijai laišką... Liudas Šmulkštys užvakarykščiame 
Drauge parašė truputį ilgesnį laišką... :

Abu šie vyrai būtų galėję parašyti marijonų dien
raščiui po rimtą straipsnį, panagrinėję kurį nors rimtą 
gyvenimo klausimą, sugretinę šių dienų gyvenimo fak
tus ir būtų pasiūlę rimtas išvadas, bet abu pasitenkino 
laiškais. Prie rimtos bet kuris problemos nagrinėjimo 
nepajėgė prisėsti...

Šmulkštys padarė kelias ęitatas iš Lietuvių Encik
lopedijos ir pasibaigė-jo fosforas. ..Apie VLIKą jis turi 
gerų ir tikslių žinių, būtų galėjęs priminti vieną kitą vi-, 
šiemsnaudingą' epizodą’, “ bet 'tp nepadarė. Jis žino, kad 
VLIKas šiandien dirba naudingą darbą. Jis galėtų nu
rodyti, kaip tą darbą :dar pagerinti, bet jis taip nepasi
elgė. Jis pasakė, kad aūKsčiau VLIKas buvo geras, o da
bar kiekvienam skaitytojui leidžia spręsti, jis geras, ar 
ne toks jau geras... Paskaičius Šmulkščio straipsnį, pra
šosi tokią išvada. Jeigu pats Šmulkštys, tai jis ir da-

Gečys būtų galėjęs kelis įdomesnius epizodus para
šyti, bet dabar rašo apie tai, ko nežino. Pradėjo rašyti 
straipsnį apie rugsėjo 3 dieną Washingtone vykusią et
ninių laikraščių redaktorių konferenciją, bet jis pats 
nėra redaktorius ir toje konferencijoje nedalyvavo. Jis 
galėjo tiktai iš kitų patirti, kas ir Juokiu būdu toje kon
ferencijoje buvo svarstoma. Jis galėjo patirti iš vie
nuolio Rimšelio, bet ir šis Gečio tiksliai negalėjo infor
muoti, nes Rimšelis pavėlavo. Konferencija jau buvo 
gerokai įpusėjusi.

Gečiui labai liūdna, kad lietuviai kovoja prieš sa
vuosius. Jam ne tik liūdna, bet ir gėda. Savo straipsnį 
Draugui jis pavadino “Gėda, kad lietuviai kovoja prieš 
savuosius”, bet temos nepajėgė išvystyti, todėl jo staip- 
snis tapo laišku redakcijai. Jis kalbėjo apie konferen
ciją, kurioje nebuvo, o kas jam pasakojo, tai, matyt, 
visko tikliai nepapasakojo. Patariame jam kasdien skai
tyti Naujienas, tai tiksliai patirs, kas toje konferenci
joje buvo. ‘ .

O dėl gėdos, tai p. Gečį norėtume paklausti, kas tą 
gėdą į Amerikos lietuvių kolonijas atnešė? Ar kartais 
p. Gečys neatsimena, kas turėjo drąsos atvykti į Lietu
vos politinių partijų sudarytą VLIKą ir pusantros va
landos tas palitines partijas su pelais maišė? Ar Ge
čys neatsimena, kai tuometinis VLIKo pirmininkas, li
kęs be patarėjo, leido naują partiją kuriančiam žmogui’ 
su purvais drabstyti ilgus metus dirbusius partijų atsto
vus? Ar tiko jaunam vyrui, politikos klausimų""’studi
juoti nenorėjusiam, aiškinti žmonėms Europą praradu
sių vadų idėjas?

Ar ne gėda pasižadėti sutraukti -visus lietuvius į 
vieną Bendruomenę ir netesėti? Ar ne gėda'galvoti pa
jėgiančius žmones įtikinti, kad Dievas jiems davė dau
giau mokslo ir proto visuomeniniems reikalams tvar
kyti, kada nepajėgta nė penktos Amerikos lietuvių da
lies į Bendruomenę įjungti?
. , Ar ne gėda šmeižti tuos, kurie, pastebėję naujų po
litikų t-tikslus, nuo jų nusisuko ir dirba senų, nuoširdžių, 
Lietuvą mylėjusių ir mylinčių ir pasiaukoti pajėgiančių 
tęsiamą darbą? Ar ne gėda griauti ALTą ir-grobti AL- 
T-ai priklausančius pinigus? -

Kad rašiniai netaptų laiškais, reikia ir tiesą rašy
ti. Naujienų redaktoriai niekad niekam nepasakojo,; 
kad Kutkaus vadovaujamos B-nės atstovas ar Gėčio. 
vadvaujamos politinės komisijos atstovas būtų paskir-
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1972 m. rudeni rusu okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

bar būtų geras, bet kąjL šiandien VEIKe sėdi ne šftmlk-i tas atstovauti. lietuvius Madrido konferencijoje. Ten 
štys, bet Lazauskas, tai Šmulkštys leidžia kiekvienam, paskirtas Amerikos demokratų partijoj . agitatorius,
šiuo reikalu apsipręsti... Dėl tokios išvados ir straipsnis 
tapo laišku.

Panašiai pasielgė ir Algimantas' Gečys, pats įtakin
giausias per Atlantą permestas politikas. Visa nelaimė, 
kad jį pastatė priešakin pirmyn nejudančios Bendruo
menės. Jeigu jis būtų įtrauktas į darbą, kai Bendruo
menė buvo pradėta organizuoti , tai visi reikalai būtų 
kitais keliais nuėję. Jeigu jis būtų patekęs Australijon, 
tai jis būtų Australijos lietuvių priešakyje visus valdęs. 
Tuo pačiu metu jis būtų buvęs ir turtingas, kaip turtin
giausias Australijos lietuvis.

Bet Gečys pateko Amerikon, kur Lietuvių Ben
druomenė buvo stipresnė, negu iš Vakarų Europos at
vežtoji. Gečiui reikėjo dešimt metų, kol su p. Zerr’os 
pagalba iš Visuomeninės darbo komisijos padarė poli
tinę partiją, o kol tas komitetas supolitikins nepartinę 
jo Bendrumenę, tai ir Gečys rašys kaip Šmulkštys: 
“Ankščau Bendruomenė buvo geresnė.”

bet ne Bendruomenės, organizuotos ar visai palaidos 
atstovas.

Ar Gečiui ne gėda užsiminti apie Registruotą 
JAV LB? Kaip psichologai tokią baimę vadina?

Paskaičius Gečio laišką, kyla klausimas, kodėl p. 
Gečys Įsivėlė į tą nelemtą Lietuvos ministerių pirmi
ninkų klausimą? Juk yra visa eilė mažesnių žmonelių, 
kurie galėjo tą klausimą kelti, tuo tarpu Gečys absoliu
čiai nieko apie tai nežino.

Teisybė, Alg. Gečys atsargus. Rašo apie žmones 
bet nemini jų vardų. Jis kalba apie ministerį pirminin
ką, bet nepasako, ar tai buvo tas pats ministeris, kurį 
premjeras Tūbelis turėjo uždaryti už grotų ir išvežti už 
Varnių? Ar tai buvo tas pats premjeras, kuris ruošė ne
vykusį perversmą ir pateko už grotų? Ar tai buvo tas 
pats,Pozniakovo pakviestas,kuri s grįžo Lietuvon valdyti, 
bet pateko į lietuviško čekisto priežiūrą. Būtų geriau, 
kad p. Gečys pirma faktus patirtų, o vėliau rašytų.

Kanadoje lietuvybės darbas žydi?
■ -

Spauda tai yra viešas pasisa- nijoj vyko Lietuvių. Diena,, bet 
kymas supažindinti mūsų išei
vijos visuomenę. Todėl negali 
būti vienšališka ar, kaip šiuo 
metu daugiausia pasitaiko — 
spindinti vienapusiška perdėta 
panegirika. Dar blogiau, kai ko
respondentas, norėdamas save 
bei savo draugus išsigarbinti, 
prirašo visai nebūtų bei išsigal
votų dalykų, kaip -kad Kor (vie-, 
linėmis žiniomis St. šetkus) ko
respondencijoj iš S t. Call tarines 
“Nepriklausomos Lietuvos” nr.. 
32, kur jis, be kitų perdėjimų, 
šūkauja: “Lietuvylx*. darbas 
žydi”.

Koks darbas? Rašo ,kad ne
sunkiai kiekvienais metais iš-, 
renkama -Bendruomenės valdy-[ 
-ba. Tai tikras melas! Jau eilė 
metų, kai šioj kolonijoj .jokios 
rinktos Bendruomenės valdybos 
nėra. Yra yjenąs nė kienio ne--, 
rinktas asmuo, pasikvietęs ke
lis savo bendraminčius, kuris 
kalba visos lietuvių kolonijos: 
vardu. Kadaise bent iš vardo 
veikdavo šeštadieninė mokykla, 
buvo tautinių šokių grupelė, dar 
anksčiau buvo ir kitokių tauti
nių pasireiškimų, ypač -paren
gimų, koncertuojant pirmaei
liams ansambliams. Dabar nie
ko nebėra ir sakyti, kad lietu
vybės darbas -žydi, lai lygu el
getą reklamuoti karalium. Tai 
tik iš lietuvių tautybės pasity
čiojimas. Tiesa, nenuginčijama, 
kad praeitais metais šioj kolo-jos patiekė Jungtinėms Tau-

loins, šis žemėlapis turėtą vi
siems atmerkti akis, kuriems 
lenkų agentai jas buvo užmer
kę. Vis tik keista, kad lietuviai, 
žinoję apie šį žemėlapį, iki šiol 
nuo lietuviškos visuomenės jį 
slėpė, šis žemėlapis turėtų būti 
įteiktas estams, latviams ir ki
toms tautybėms, į kurias lenkų 
nagai nukreipti, ir dėti pastan
gas sudaryti iš tų tautų sąjungų 
ne vien prieš rusiškąją, bet ir 
prieš lenkišką hegemo'niją, nes 
kaip baltoji, taip ir raudonoji 
okupacija, viena nuo kitos nesi- 
-škiria, yra vienodos ir vieno 
tikslo siekia.

joje, dalyvių skaičius tik 380, tai 
pagal ankstyvesnius laikus tik 
eilinis bet kurios organizacijos 
parengimas.

Ten pat Šetkus giriasi ir anks
čiau reklamavosi, kad jis yra 
įgaliotas lietuvius atstovauti -pa-’ 
vergtų tautų organizacijoj, kuri 
kovojanti prieš komunizmą ir 
siekianti pavergtoms tautoms 
laisvės. Būk tai Bendruomenė 
jį įgaliojo. Tačiau nesigirdėjo, 
ir niekas nežino, kad- tokid-įga
lioj imat kam nors“ būtų buvę? 
suteikti. Daugiau • patikėtina, 
kad tokiam darbui jį Įgaliojo 
lenkai,' kad iš “glupyeh litwi-: 
now” -(neišmanėlių lietuvių) pa- 
silyičoti. Tas pats Kor./“N.L.” 
t) nr.. ir “N.L.”’ 10 rir. St. šet- 
kauš-vardu giriasi; kad su len
kais*- bendradarbiavimo dėka 

-Niagaros krašto lenkų organiza
cijos, lenkų radijas ir televizija: 
nėbemminčičs nei Vilniaus, nei 
Lvovo; -Kiek tame yra tiesos, 
sunku nustatyti. Bet tai kodėl 
vietos St. Catharines lenkai te- 
besisavina šiuos miestus ir ši or
ganizacija jų nepaveikia?

Įsitikinimui užeikit į lenkų 
bažnyčios salę, *5 Oblate Street, j 
kur iškabinti Lenkijos miestų lykus. 
herbų paveikslai, jų tarpe ir* Jei šioje kolonijoje kartais 
Vilniaus su Lvovu. Pagaliau vien lietuvių susirinkdavo po 
pasižiūrėkit čia pridedamą len
kų žemėlapį, kokį po antro pa
saulinio karo lenkų organizaci-

Būtų gražiau, kad Gečys rašytų apie tuos dalykus, 
kuriuos žino,.bet neliestų tų dalykų, apie kuriuos mažai 
težino. Jam būtų mažiau gėdos.

Dėl organizacijos, jei tikrai 
tokia yra, tai klausimas; ar ji 
veikia prieš komunizmą? Kol ši 
o'rganizacija nebuvo reklamuo
jama, tai pabaltiečiai, dažniau
siai bendromis jėgomis,- suruoš
davo Baisiojo Birželio minėji
mus. Vieną’ sykį toks minėji
mas buvo parke. Jame "kalbėto
jais dalyvavo Kanados Darbo 
ministeris ir miesto-burmistras. 
Atėjo patenkinamas būrelis ir 
kanadiškos publikos. Pradėjus 
reklamuoti pavergtų tautų or
ganizaciją, šie minėjimai dingo. 
Kodėl? Jei tikrai būtų veikia
ma prieš komunizmą, tai būtų 

[galimybė padaryti nemažus da-

virš tūkstančio, po pusę tūks
tančio daug kartų, o lietuvių 
skaičiui lygio tusi tik estai ir 
latviai, kitos tautybės daug 
gausesnės. Ukrainieičai ir len
kai ypač gausūs, tai iš visų tau- 
tykių tokiems viešiems minėji
mams - demonstracijoms ncsun- 

(Nukelta j šeštą puslapį)

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Eiti pas Ramunę. .. Ką ji begali padaryti, 
kai pats Niaura nebeturi įtakos. O be to, kokie gi 
jos santykiai su Ramune. ..

Pamažu jai ėmė kilti kažkokia neaiški, bet 
labai viliojanti mintis. Eidama į stovyklą, ji matė 
nepaprastai gražų vaizdą. Kažkodėl tas vaizdas 
taip įsmigo Į jos atmintį, jog jai atrodė, kad ji 
mato jį dabar čia pat priešais savo akis, ji net 
sugriebia savo ranka šalia stovinčio berželio šaką, 
tarytum bijodama, kad nepaslystų ir neįkristų 
į vandenį.

Kai ėjo paupiu, ji turėjo pereiti skersai vieną 
upelį labai siauru lieptuku; šio upelio vanduo 
smarkiai krito nuo kalno putodamas į tyliai ty
liai plaukiančią upę. Pačiame tos upės viduryje 
buvo maža salelė, aplinkui kurią ji matė tūks
tančius žydinčių vandens lelijų. Juk tas uį>ėlio 
vanduo, taip triukšmingai nukritęs į didžiąją'upę, 
staiga nurimsta.. . tai kodėl gi negali surasti ra- 
.-r.y-xL' ir ii tarp tų žydinčių Idijų... O kas-zifto, 
ar tos ,'eu, " nėra vėlės tokių pat nelaimingų 
mergaičių, pe? ’Igus amžius susirinkusių prie tos 
ramios salelės... Vas upelis ir tas lieptas juk visai 
čia pat. netoli sto ’yklos... Ir ji pasuko tuo taku,

kuris vedė į svaiginančios ramybės ir stebuklingo 
grožio salą. ..

Bet pažengus keletą žingsnių ji sustoja. “J&k 
jis net nesužinos niekuomet, kur aš liūdesiu jo bę? 
laukdama...” pagalvojo ji ir panoro kuriuo nt^rs. 
būdu perduoti jam paskutinį “sudiev”.

Aplinkui nesimatė nė vieno žmogaus, o rei
kia skubėti, kad nepavėluotų pabėgti iš šios bai
sios vietos...

Nuo “kalėjimo” sklido šiurpūs garsai. Pate
kėjusi ryto saulė visas pušų vršūnes nudažė rau
dona spalva. Irenai priminė jos kraują. ..

— Tu, tur būt, labai blogai jauties, Ramune? 
— nuoširdžiai paklausia Irena, priėjusi prie Ra
munės.

— Taip, užimti.. . visi užimti... — kartojo 
jos žodžius Irena. — Tu anksčiau mane prašei 
perduoti Ringaudui tavo pabučiavimą, dabar aš 
tave norėjau paprašyti...

~ Tu grįžti į miestą? — susidomėjo jau atsi
gavusi Ramunė.

— Ne, bet aš galiu jo greit nebepamatyti. 
Pasakyk, jeigu tau tektų jį dar sutikti, kad jis 
kartais aplankytų čia, netoli stovyklos, esančią 
viduryje upės mažą salą, ten kur įteka kriokda
mas upelis... Aš ten jo lauksiu.. -

— Irena. iŠ thVo balso aš matau, kad tu esi 
labai sujaudinta. Aš tave pilnai suprantu. Bet 
nepadaryk neapgalvoto žingsnio. Ringaudas pa
kliuvo į nelaisvę; aš nežinau, ar besugysu, reikia, 
kad liktų, kas juo rūpintųsi...

Irena susimąsto. Ramunės žodžiai ją truputį 
prablaivė, bet neišblaškė jos klaikių minčių.

— Gal būt, kad aš tegalvoju tik apie save, 
bet nieko negaliu padaryti — aš to niekaip neiš
gyvensiu. .. — atsako ji,, pamačiusi, kad Ramunė 
suprato jos mintis.

— Mano būklė negeresnė už tavo, juk aš sun
kiai sužeista; maniau, kad tuojau numirsiu, ir 
viskas greit pasibaigs, bet gali ir kitaip būti — 
kas tada manimi rūpinsis? Bet aš dėl to nesi
jaudinu — man rūpi Ringaudo likimas... Slėp
ti savo jausmus, kai jo čia nebėra, mums ne
bėra reikalo, tad būkime atviros. Nejaugi tu ne
myli jo?...

Anksčiau Irena būtų visiškai ramiai įvyk
džiusi savo nusprendimą, bet Ramunės tokios pas
tabos vėl sudrumstė jos mintis, ir ji ėmė abejoti. 
Pamačius, kad Ramunė tokia atvira ir nuoširdi, 
jai grįžta viltis.

— Padėk išgelbėti mano tėvą nuo šios gėdin
gos mirties, kad jis, išlikęs gyvas, galėtų nuplauti 
tą gėdą nuo savęs ir nuo manęs... Aš už tai pasi
žadu atsilyginti gyvenime, — ėmė maldauti ji 
Ramunę. J

— Gerai, Irena, aš pabandysiu, jeigu tik 
mano žodis ką nors reikš. Tu pažadėk už tavd’ 
tėvo turtus išmirkti-visus pakįiuyusįus<šiąnakt į- 
nelaisvę partfcanus, gal tada jie' sutiks, — pa
siūlo jai Ramunė.

♦ y *

Niaura prie “kalėjimo” nuėjo pačiu laiku, nes

tarp sargybinių ir nuėjusių vyrų greit būtų prasi
dėjęs ginkluotas susirėmimas. Sargybiniai pa
reiškė, kad šaudys į kiekvieną, kas tik išdrįs be 
vadovybės įsakymo laužtis prie kalinių, o įniršę 
vyrai reikalavo tuojau įleisti juos Į “kalėjimą”.

Tik Niaurai įsakius, kaliniai buvo išvesti iš 
“kalėjimo”, bet jis įsakė tuojau išrinkti teismą, 
o kalinius vesti prie begulinčios sužeistos Ramu
nės, kuri juos geriausiai pažįsta ir gali duoti tiks
liausius parodymus. Tada jų pačių išrinktas teis
mas galės nubausti juos tokia bausme, kokią jie 
yra nusipelnę.

— Be teismo sprendimo neišdrįskit niekas jų 
paliesti, — griežtai pareiškė jis. ;

Vyrai nurimo; jie laimėjo,'todėl tokiu Niau
ros pasiūlymu buvo visi patenkinti.

Netrūkus visas būrys vyrų ir surakinti kali
niai jau stovėjo prie Ramunės “lovos”.

— Jų nusikaltimai tokie dideli, jog nebeverta 
apie juos ir kalbėti, bet mirtis nėra tiksli jiems 
bausmė, — juos nužudžius, mums padaryta žala 
nė kiek nesumažės. Pirmiau reikia priversti juos 
išpirkti dėl jų kaltės pakliuvusius į nelaisvę vi
sus partizanus; tą padaryti jie gali, nes yra ne
paprastai turtingi.

I (Bus daugiau) į 1

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJ^N’OS"
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JĘZUS PASAULIO IŠGANYTOJAI

pa-

t -.-■»*

9. &ta pranašystė pasidarys aiškesnė ir suprantamesnė, jei 
ŽYęlgsinje į ją pasinaudodami Dievo pažadų šviesa ir atsimin
sime, kad Jėzus karaliaus ant žemės tūkstantį metų. Nereikia 
manyti, kad jo karaliavimas galės prasidėti lik tada, kai žmones 
priims jį. Dievo plane yra paskirta^ tam tikras laikas Jėzaus ka
raliavimo prasidėjimui, ir dabar mes gyvename kaip tik tuose 
laikuose. Dėl to$ priežasties dabar pasaulinės valdžios negali su
laikyti žmones savo kontrolėje. Kitoje pranašystėje, kalbančioje 
apie Jėzų, kaip naująjį žemės Karalių, pasakyta, kad pi.miausia 
jis daužys tautas akip “puodžiaus indus”. Ir jau dabar mes matom 
šito naujojo Karaliaus darbo prasidėjimą. — Psalmė 2:5-12.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 103J3

DR. PAUL V, DAUGIS 
GYDYTOJAS U CHIRURGAS 

Woatotertor Community klinika*

VALANDOS: *—» darbo dienom!* ir

Tel.: 562-2727arte 542-272?

GYDYTOJAS HI CHIRURGAS 
SPECIAL YB* AKIŲ LIGQ* 

1907 W«t 103rd Strom
- VjtlU&X fnyitgrimą

OPTOMiTRJSTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2414 W. 71 ». ToL 737-5149
Tikrini akis* Pritaiko akiniu* lr

Dr. LEONAS SEIBUTIS
— JNK|TŲ, pūslės ir

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 53rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,
ketyirtad. 5^—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2380,

Rezidencijos telef.: 448-5545

£ “Lietuvos Aidai 
2E KAZs BRAZOZIONYTt

Program*.

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

Viso* kudos iš W0PA stotie* 
bansa 1490 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p 
U WXlfi SLvutsb AXXU—AM b<u*.

2646 W. 71sl Street 
Chicago, Illinois 6062* 

Telef. 77* 5X7a

RADIJO iiiMOl VAUAMOO?

Viso* te

I4W 4 S*

L i etų vi y kalba: -kasdien nuo pir 
maJiemo iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V*dė|a Aldona Daukus

7159 So. MAPLEWOOD A«E 
CHICAGO, MLL 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

iondra priktik*, qtoc. MOTKRŲ Ufes,
Ofteai 265? WIST SYta FrtfllT 

tai. PR 4-1223
Ofiso VAL4 Pirkt- «rtr*L, CN&aa. 
(r pe&kt* 3-4 ir ^-8 vaL vak. mtadir* i
olai* 2-4 toL DotaM ir Uta Wkolnis naril* susirinkimas Įvyks rugsėjo

128 d. 1 vai. popiet Anelės salėje

SUSIRINKIMŲ

Lietuviu Žagarės klubo poatostogi-

4500 So. Talman Avė. Nariai kvie 
čiami atsilankyti, nes yra svarbiu 
reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.F. ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDAis-PBOTEZISTAS _ . , .
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FLORIDA YOUR DOG WSEDS 
VITAMINS,TOO.

DR. C. K. BOBELIS

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
t%L 321-4200
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Gęiiau nuo Sos rūliės karjeris
tų laikytis tolėliau... /ta mūsų 
broliui pavojingi...

— Prisipažinsiu tau, dfauguži, 
kad aš netik delegacijos narys, 

j bet ir v eno įtakingiausių pran
cūzų dienraščių korespondentas 
ir bendradarbis. Mano šefas man 
nedovanotų, jei aš nepasinaudo
čiau proga šį tą sužinoti iš lū
pų žmogaus, kurį visi laiko de
šiniąja Stalino ranka.

— Kreipkis į savo ministefį, 
kuris, matai, sėdi su juo už vie
no stabuko ir dargi greta, —

114^1ę so i'S i oi i. kirto rHn __

PASKUTINIS VINCO KRĖVĖS KŪRINYS ,
(Tęsinys) ' ‘ itį- • • A^k’nkis, kodėl supažindi-

; nau draugą žadanovskį su ken-
Tylė o ir Lemains, tuo tarpu žengdamas toliau, dairėsi, lyg kėju... 

dar nenusivokdamas, kaip tijri 
prakalbsti savo mūrų kaimyną.

Kai pradėjo užkandžiauti, Asu 
rinas pakėlė nuo lėkštės žvilgs
nį pašnibždomis prabilo rusiš
kai: • • '

— Kaip gyveni, Viktorai?^
— Tu manęs neužmiršai? -— 

nusistebėjo Lemain. —Tu paži
nai mane? — klausia jo taip pat 
pašnibždomis.
-- Kaip nepažinsiu! Tik aš: 

nežinojau, kas tie ponai, kurie1 
šalia manęs stovėjo, ir todėl ta
rėjau dėtis, kad nepažįstu. Mums 
□avojinga turėti užsienyje drauJ

ar pažįstamų.
— Seniai tarnauji užsienio, 

reikalų ministerijoje? — klauąi-; 
nė ja jį Lemain. - ■ . r: į

— Aš tarnauju prekybos 
n isterijoje ir čion esu pakvies
tas todėl, kad kalbu prancūziš
kai. Mūsų naujajai inteligenti
jai svetimos kalbos sunkiai duO-i 
dasi-.. •

— Žinai, Pauliau, aš labai no-:
rėčiau su tavim vienu kur susi
tikti, 
Juk t;ek metų nesame vienas J 
nntro metę, - 
-’’orris, draugui pataikaudamas, j 
r emain. — Patsai supranti' kad| 
Ma ne vieta ir ne laikas intymiąiv*' K . . ■ .
įsikalbėti. Gal kurį vakara už- j pavijus . daug popuharus 
suksi pas mane į viešbutį.. -. j taP°- Stalinas; nepakenčia šalia

ko ieškojęs akimis. į Susiraukęs, lyg pykdamas,
Matyti, atvykęs buvo svarbus prisipylė ir išgėrė vieną po ki- - 

asmuo, nes nuo staliuko, už ku- tos dvi konjako taureles, apsiž- 
rio sėdėjo aukščiausi pareigu- valgė aplinkui ir pasižiūrėjo į 
nai, atsikėlė Molotovas ir pran-' savo tautieti.
cūzų užsienio reikalams minis-1 Lemam negalėjo suprasti, ko
telis ir abu pasiskubino svečio. dėl Ašurmas užsigavo, supyko...

I — Nesuprantu, ko supykai,
; kas čia pas jus dedasi? — nu- 
: sistebėjo — Atrodo, kad savo še
šėlio baidotės-..

— Ir nesuprasi, —jau rames-

sutikti.
Kas tokis? — te;raujasi Le

mam. — Rodos, nepanašus į 
Staliną.. '

— Stalinas nedalyvauja prie-, 
mimuose, kw su svečiais negali' n’u baisu kalbą Ašurinas, : Rei 
susikalbėti rusiškai, — pašnibž-j ^,a Pas m^s ’igiau pagyventi, 
dėjo Ašurinas.-Tai žadanovskis, Į mūsų kailyje pasijusti, kad šu- 

- • - - ni prastam...
į —Nusivylei?..

— Apie nusivylimą netenka 
kalbėti. Tai netinkamas ž.odis 
išreikšti, ką šiandien jaučia ru
sas, vis tiek ar bepartinis, ar pa
dorus komunistas, — nusišypso
jo Ašurinas ir vėl pažvelgė į sa
vo tautietį. j

: Bet tasai, gerokai jau įkau-j

asNHM ■ ....— -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
t r •

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

I

Mažeika E? Eva ns
Laidotuvių Direktoriai

r. 6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
< TeL 737-3600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

šiuo metų dešinioji Stalino ran 
ka- . .. 5 ,

— Girdėjau apie jį, bet nebu
vau njatęš. Jdomus vyras ir,: 
kaip esu girdėjęs, būsimas Sta
lino įpėdinis.';

— Tai šąkęmis ant vandens 
rašytą, kąi’p ^ąko mūsų patarlė, 
— atsiliepėĄgurmąs.

: —-Nę®pįanitu, "kodėl taip maJ ------  - ’ ° r
nai? " ' ! šęs. linksmai ir garsiai juoka-
- Kol j’s pąsiekė savo dabar- jvo - • •

tinę padėtį, turėjo ne per vieną] . ?
pasikalbėti, pasiteirauti J TaVon^ petžęhgti.' Manau, kad^P^1 ’t?ve? ' 

vienas] atsiras kitų,-kurie panorės ir per
- kalba pašnibž-j ^oną pampti. I aukštybes; . .

„j___o I tokiu pas mus niekados netrūks-j §et>€C’au’ ^t?an§s V1S ’ nesu
- paaiškino. —Manau, kad i Prasi’ 9fnau apaktais tau pa

jau šiandien jam gresia rimtas Į aiškinsiu, - linksmiau nustsyp-
1 sojo Asurinas. — Prisimeni Mi- 
rchejevą. Jis buvo tame pačiame 
ratelyje, kur ir mudu...

— Prisimenu. Kur jis dabar 
yra? Numirė? —- pasiteiravo 
Lemam-

, (Bus daugiau)

DVIGUBA KAINĄ
Vienas graikų aristokratas 

labai mėgo plepėti. Jis nuvyko

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAHX)JIMO ĮSTAIGA

— Paaiškink man, kaip turiu 
klausia Le-

main.
. — Nesugebėsiu. O kad ir su- ■

kurie vi§ų pergami- į jo įpėdi
nius../' ' . C

Lemaili pagalvojo, kad reikia
— Tai gal leisi man pas tave- būtinai. pėsinaųdotL proga susi

pažinti šiandien, su Žadanovs-
— Tuo atveju patekčiau į dar kiti. Gęresnės jūk/nepasitaikys, j 

Pasivalšiifęs ir Slėpęs, kaip ru-| 
sai mėgsta gert^lbuš atviresnis, i Pas Sokratą, kad tas pamoky- 
ir jis, "patyręs "korespondentas, 
mokės išspausti iš' bolševikėlio" 
viską, kuo gali domėtis skaity
tojas prancūzas.

— Ar negalėtum, Pauliau, su
pažindinti mane su draugu ža- 
danoyskiu? — kreipiausi į Aša
riną. — Manau, esate pažįstami.

— Asmeniškai nepažįstu — jis. 
iš naujai kilusių^ — nuleido akis 
į lėkštę Ašurinas. — Neturėjau

v šnipinėjimu. Jūsų niekas ne
dali aplankyti, kad to nesužino
tu mūsų žvalgyba.

’žbė^ti

didesni pavojų...
— Keista, — krūptelėjo pe-' 

čia‘s Lemam. — Nesuprantu,' 
ko tun bijoti? Juk esi senas ko-' 
munistas.. -

— Ne’ seno komunisto Ivardas, 
nei partros biletas pas mus ne-< 
apsaugo nuo įtarimu ir nemald-: 
numų. Argi nesi girdėjęs, kas 
;šfiko -seną Lenino’gvardiją? O 
;uk tai buvo partijos šulai, pa- 
'uošę laimėjimą...

— Bet mes gi esame 
draugai, sąjungininkai?-

— Ne, Viktorai! Tai mes esą-, 
me jūsų draugai ir sąjunginin-- 
kai. kurie jus išgelbėjom. O jūs,« 
km p buvote, ir pašiKekate mū- 
°u krikti priešai. Taip mes į jus 
žiūrime, — nusišypšojo Ašuti
nes.

Dury$e pasirodė dar vienas, 
matyti, pasivėlavęs dalyvis. Ne-

jūsų

tų ji iškalbos meno — retori
kos.

Filosofas pareikalavo iš jo 
už mokslą dvigubai daugiau, 
kitų.
negu buvo pratęs imti iš 

Aristrokratas nustebo.
—Tai kodėl gi iš manęs dvi

gubai? — paklausė jis.
— Dėl to, kad tave reikia iš

mokyti ne tik kalbėti, bet ir
progos susitikti ir neieškojau, tylėti.

The New-Way Apple Pie

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURtME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago*

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL; YArda 7-S4U1

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

Telef. 476-2345

I

PERK KAUSTYMAI

T«l. WA »-4®«J

ANTANAS VILIMAS 
tal.‘.ttSJBtt arte VHW

Laidlmol — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

y a > 9 f j <

'moving

■ ITBOL SOHfNER'
Passbook Savings.

I

u
2

4 \ Mmc* 5
(Minunum $500) 

Certificate

teMpava ftjrmfekon 
tto^tianeuun*t

GET RELIEF 
FROMCOMSTlMnON 

WITHOUT 
SMSM5 OR CRAMPS

Nuo

1914 metu

, Midland bavmgs aptar- 
įaupyjne

pasko’u reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojama 
Jum? už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Mime naudingi n 
ate Me.

SaskaitM aodrausto^ 
-Ri M4/XX)

H57 W. <9 STREEV 
Ch r^e. fL 6462 

Te L 775-7400
SG. T4ARLeM Av6, 

Bridgeview, <L 60455 
Tel. <596-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOA-N A«G€W40N 
4CM A&CHRR AVR6MAE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-6474

H.r«* F*«tr •homemad. .<ppl* "p* M*4« 1 nc* * 
light, refc-oduag and ehlha )■ the refrigerator i« (boot i boarc. 
3*u»'k« to a Mttainer cl Airreti Coal Vhip
■ar<iaixt Wfc towtoif, th* pe fiTtin^ « 1 (toft? MtKtoro 
■i ♦**•> «*• ptea**, **4 tart eomtimato of
lltttoe bavOt .To Maloe life easier,-oae tptdactd crumb

- . 4rwt MHt tflutiutt* allhakitf for this luscious pi*.
/ 't -, \ Amber Apple Pi* - - <

1 oi.) lemai 14/2 cup* eo*rs4e<+4mped

BUTKUS - VASAIT1S
TeL: OLympic 2-10M

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Teki LAfayette 3-3573

1/2 au» P*c»n«/
bakod ttrahrm
crąctat srtmbcnut,

^•oied

Ifcrong 3 MhiuĮes. Add spice* aad ice cube* wad Uk WMttntly 
•ntfl thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any
unmelted Uęinę wire wh^ blėnd i> wlUpQferf then
whip until amooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessaryv 
until tn>«t«fre will mound. Spoon into pie cn»L &£ Rhours* 
Gatnish wife edditional apple slices* if desired.

6^4?Ze: Hip apple elices w lemon juice to pt emit darkening.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA A VE. Tel-: YArds 71x38 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4414

, \ ' P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

A—i

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, September 26. 1980
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DETROITO NAUJIENOS
ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULiŲ

IŠVYKA

Išvyka įvyko šaulių stovyk
loje “Pilėnai** rugsėjo 11 d. 
Ners diena buvo debesuota, 
gazddino lietus, bet svečiai lie
taus nepaisė ir atsilankė gra
žus būrys. Retai kada “Pilė
nuose” toks nemažas kaičius 
atsilanko.

Kuopos pirm, išvykus atos
togauti, išvyka rūpinosi ener
gingas vicepimi. Bronius'Va
liukėnas. Sesės šaulės ir šau
liai į “Pilėnus” atvyko iš va
karo, kad pasiruoštų svečius 
priimti. Sekmadienį svečiai į 
tišvyką pradėjo rinktis anksti 
►rytą. Buvo svečių ir iš tolimes- 
tnių Michigan© vietovių, kaip 
iGrand Rapids, Flinto ir Ann 
j Arbor.

vo dovanų stalas, kariam va
dovavo Petras Buknys.

Stovyklą parėmė piniginė
mis aukomis Stasė Skenipenai 
tė, Valerija Barauskienė ir 
Agota Brazaitienė. Mai>tą pa- 
-uošč ir svečiams patarnavo 
šios moterys: moterų sekcijos 
vadovė Stefanija Pauliukienė, 
Dana Žebraitienė, Elena Bra
ziūnienė, Gražina Valiukėnie- 
nė, Vilija Teličėnaitė, Smilija 
Lungienė, Marija Kinėiuvienė, 
Zelba Jocienė ir vienas vyriš
kis — \'ificas -Rinkevičius. i

Švyturiečių . kuopos vadovy
bė visoms ir visiems pasidar
bavusiems reiškia nuoširdų 
ačiū. ' * ’i

K engė jai- Švyturio Jūrų 
šaut ai

vaišinosi šaulių se- 
pagamintais lietuviško sko 
cepelinais, kugeliu bei ki- 
skanėstais. Buvo ir ska- 

pyragų bei gaivinančių gė-

• -. - Svečiai 
;sių
įUio
■tais 
;niu I e e
irimų. Be kitų paįvairinimų bu- j

, * ♦ ♦ :
LB vakaronė įvyks 1980 m. 

spalio 4 d. 6 v. p.p. (šeštadie
nį), Dievo Apvaizdos parapi
jos patalpose. Bus rodomos 
skaidrės iš architektūros, ku
rias paaiškins Edmundas Ar_ 
bas iš Los Angelės. Kviečiami 
atsilankyti.

“ <dęitŠiįj3u keliomis kitomis pro-' 
gomis. puikiai užsirekomenduo : 
ti: Vita Polikaitytė, Daina Gu-• 
dauskaitė — solistės, Raimondas; į 
Mickūs — smuikininkas ir Riji 
mas Polikaitis (tas pats, kuriai 
labai aktyviai dalyvavo de-ll 
mcnstracijų pri? Sovietų kon-t| 
sulato Saa Franciscd ruošime)' 
— akordeonistas ir pianistai 
(jis akompanucs solistams) 
Programas paruošimu rūpinas^ 
kompozitorė Giedrė Gudaus-I 
kienė. ‘

Bus balandėlės baliuose žino] 
ma gera vakarienė, europietiš-' 
kas orkestras šokiams, baras 
laimės stalas ir kt. Valandėlėj 
vadovybė kviečia lietuvišką 
publiką šiame baliuje gausiai 
dalyvauti. vb. «

REALESTATE
Namai, Žemi — Perdavimui . Namai, Žemi — Perdavimui
REAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATE FOR SALI

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

_,EL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas '

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

Ant Sukauskas Ta’P Pa^ T yra baigusi aukštes-, ris ruošiamas šeštadienį, spalio

I 

1

Į — Sės. M. Mariją Kaupaitę, 
;Šv. Kazimiero vienuolyno stei- 
ogėją, praeitą savaitgalį paminė- 
jjo New Yorko lietuviai jos 100 
■metų gimimo ir 40 m. mirties 
•■sukaktuvių proga. Viena jos 
'bendralaikė, padėjusi steigti vie. 
įnuolyną, gyvena vienuolyne Či
kagoje. Ji yra sės. M. Concepta

| savo namuose. 
■— Antanina Unguraitytė. Sės. I 
M. Kaupaitės vadovavimo metu 
kongregacija išaugo iki 400 se
selių. Jos įsteigė 32 mokyklas ir 
dvi ligonines. Už nuopelnus lie
tuvybei Lietuvos valdžia ją ap
dovanojo Gedimino ordinu.

— Kanados Lietuviu Dienos 
prasidės spalio 10 d. 8 vai. vak. 
poezijos ir dramos vakaru Ham
iltono teatro salėje, gi 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro salėje

■ ‘ niuosius lituanistinius kursus ir 
1 dalyvauja Gintaro ansamblyje, 

įvyks Jaunimo susipažinimo va- ..
Ii karas. Dienos baigsis sekmadie-' ~ Nasl1’-
I ni. spalio 12-ąją, užbaigos bau-.m Va““’-. 5'’“ t1”-'

ketu Jaunimo centre. i!°
je, 24oo W. 4/th St., ruošia šau
nią gegužinę. Gegužinės komi
sijos pastangomis bus paruošta 
įvairių skanių valgių, bufetas 
su Įvairiais gėrimais ir šokiams 
gros Venckaus orkestras. Bus 
gerais fantais turtinga loterija. 
Gegužinė prasidės 1 vai. popiet, 
Įžangos auka 1 dol. Orkestras

4 d., 7 vai. vak. Jaunimo Centre. 
Svečių tikimės iš visų Ameri
kos vietovių. Visus maloniai 
nuteiks programos atlikėjai —

KANADOJE LIETUVYBĖS 
'DARBAS ŽYDI?
i

Atkelta iš 4 psl.
ku būtų sukviesti po keletą ar 
net kelioliką tūkstančių. Birže
lio mėnuo tokiai organizacijai 
pasiročfyti būtų tinkamiausią 
prc'ga. Tokiam skaičiui daly: 
vaujanįt prie gerų kalbėtojų ir 
tinkamos literatūros susidarytų 
įspūdis, į kurį gal ir pavergėjas 
atkreiptų dėmesį. Dabar tik 
Kor. — šetkaus pasigyrimai 
o darbų — jokių. Tiesa, jis dar-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

visų rūšių Draudimo agentūra

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Solistė Elžbieta Kardelienė, 
balso lavinimo bei muzikos kur
su vedėja, išbuvo šęšias savaites 
Mpntrealio Royal Victoria ligo
ninėje — Tyrinėjimų skyriuje. 
Ilgai užtruko, kol gydytojai su
rado jos ligą — skydinės liaukos 
sutrikimus. Malonu pastebėtų 
kad ji dabar sveiksta ir stiprėja Pradės groti 4 vai. iki 8 vai. va-

: (karo. Valdyba ir komisija kvie- 
' 'čia visus narius ir svečius gaų- 

Vida Kamaityiė iš Hamil- šiai atsilankyti ir linksmai pla
tono ištekėjo už Arvydo šeštoko, leisti laiką našliukų gegužinėje. 
Silvija Zenkevičiūtė Toronte iš- C y. Cinką
tekėjo už Ramūno Saplio.

—iRamona Grigaliūnaitė, veik
li lietuvaitė ir Toronto Lietuvių 
nam,ų, Jaunimo būrelio narė, 
baigė chemiją bakalaurės laips
niu Toronto universitete. Be to, 
ji baigė įevynias fortepijono 
klases Toronto konservatorijoje.

CX LILAC J CL1   j

operos solistai Vaclovas ir Mar-1 bucjasiį tik kita kryptimi, lodė, 
garita Momkai. Akompanuos 
maestro Alvydas Vasaitis. šo
kančius linksmins L. Bichnevi- 
čiaus orkestras. Laimės keliu 
bus galima įsigyti dailininkų 
A.A. Kaupo ir B. Morkūnienės 
paveikslus, P. Kinderįenės megz-

i žvilgtelkim į ten.
Įsiskaičius į St. šetkaus įvai

riuose laikraščiuose raštus, žyd : 
ria spalva į akis metasi jo pasi 
gyrimai, kaip jis sugeba lenkus j 
paveikti, kad tie lietuvių atžvil 

į giu tiesiog angelais pasidaro

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

t

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

tą bliuskutę, J. Vaznelio vazą, jje nebenori nei Vilniaus, nei ki.
Civinskų krištolines dovanas, 
Standard Federal Savings si
dabrinę tacą, ir pačią narių pa
ruoštas ir suaukotas puikias do
vanas. P. Norvilienei susirgus,

tų sričių, ir tik reiktų jo pavyz 
džiu sekti visiems lietuviams 
tai su lenkais problema savaime 
pranyktų. Prieš lietuvių-lenkų, 
draugystę (kitaip tariant, šii i

l ne vien rusai j

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
* >

Tol. 436-7878 arba 839-5568

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND/AVI. 
523-8775

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MIN IAS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą----------------------;.......... ............ $8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais _____ ...______ $4.00
Minkštais viršeliais, tik ...1_______....... $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — įlAURCS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik___  $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri-
i dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGo/lL 60608

v-------------------------------------------------- -----------—______________

— , (R) LB Brighton Parko 
gegužinė — 

28 ' d” 
sekirĮ^^£Ž24įa£ popiet Vyčių 
sodę^ęi^^ė^Žjfep W. 47th 
St., ■ChghgQ,^rife?Veiks virtuvė 
baras ir daUg-įvairių laimėjimų. 
Šokiams gros Kosto Venckaus 
orkestras. Kviečia Apylinkės

— Lietuvos Dukterų Draugi
jos rudens balius kartu yra ir 
seimo užbaigimo banketas,’ ku- - w - - *

vaišes ruoš Talinąn delikatesų tautų sąjungą) i 
krautuvės savininkė Kupcikevį- bst fr vokiečiai drebėtų, 
čienė. Stalus užsisakyti ir bilie- j
tus įsigyti tel. 925-3211 arba I Tai’ tur būt> čia ir buvo nu0
476-5059. | pelnas, kad lenkai nepagailėjo

' 'brangios' dovanos — auksinu
!

Los Angeles, CŠfifĮi
t . ' .. t '

Lietuviškosios; Los Ąn^eles 
radijo valandėlės š. m. rudens 
balius įvyks spalių mėn. IĮ? d. 
(šeštadienį) 7:30 vai. vak., šv. 
Kazimiero parapijos didžiojoje 
salėje. Baliaus programoje- da
lyvaus išimtinai jaunamas, spė-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ‘
. , ,, MARŪA N0REIKIEN1

Z608 West OtB St, Chicago, HL <0621 • TeL WA FW

kryžiaus, anot K. Strikaičk 
(Naujienos Nr. 11), lenkų auk
so kryžiaus kavalieriaus. Jienit 
tas apsimokėjo, nes vis jau ke 
lėtu desėtkų, o gal ir visa šim 
tine lietuvių sumažino — jau 
noji karta iš šios lietuvių kolo 
nijos beveik išbraukta. Ypaf 
lenkų’ ir prolenkų baisi širdgė 
la, kad ši kolonija savo laiki 
buvo labai išryškinusi lenki 
lietuviams “meilę” ir Lietuvo 
sostinę tinkamai išreklamavusi

Tai taip šidje kolonijoje lie 
tuvybės darbas žydėjo ir “žydi”:

J. Kovas

MAISTAS li EUROFUS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. i
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1501 W. Oth St, Chicago, HL 60621. — TeL WA 6-2717

ATSIMINSIU 
SKIRSNELIAI

Gražiu lengvai skaitoma 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta s 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.

ir

^^neighborhood^H
REAL i Y GPOUP FlOrUS.AT BoS

Well help you make the right move.

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

mento laiptai, porčiai. stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kėdzie Avenue 

Tel. 776-8505

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime, kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S.-Pulęski Road

TeL 76/-0600
Independently owned and operated

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

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu.
Is*lauko ir vidaus.. <

Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenue

1 Tel. 523-0333

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 6’th Street 
TeL REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Ava 
Chicago, IIL 60632. Te!. YA 7-W2

- ---------:

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

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba,

L • ... . x f i į >

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali - 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

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

SLA — kuopti vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001 ( f z

W7 W. MHh SI. V

TeL (211) 54J H1B
V- J

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best wty to

»sA

Quarterly

OUR SAVINGS _
Į .CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

see us for 
tytyUt financing 
“ AT OUR LOW RATE

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauj 
padėti teisininko Prano šULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, ’‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomn 
formomis.

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

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

Suinteresuoti namą pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Bėrg Real Es
tate bendrovę. Jis, pasiruošęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas^ (305) Š26-2444

M. ŠIMKUS 
t

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Moplswood. Tol. 254-7450 
Taip pit diroml vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 

lymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Asenl 
3208/1 W. 95 th St Jt
Ever®. Perk, 111. •
60642, - 424-8654 <—

State Farm Fire and Casualty Cornpany

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogy Vietos

INSURED

Mutual Fedrai 
Savings and Loan

DĖMESIO
4 ■■ 'i

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

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

WEST CEXMAK ROAD CHICAGO, TTTJNOW OOM
Brm Kawueoua PruUtat P1»»ei Vfrgldte 7«7747 

BDCRSi Mon.Tas.Frl.9-4 Thur.9-8 S«t. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBUMS SINCE 1905

HEART 
FUND

HELP WANTED — MALI 
Darblnlnky Reiklu

< __
SCREW MACHINE

SETUP OPERATORS
BROWN & SHARPE

Only experienced need apply. Steady 
job. Good pay and benefits.

237-0034

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS r -

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5163
2645* West 63rd Street

Chicago, DI- 60629

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

6 — Naujienos, Chicago, 8, III. Friday, September 26, 1980




