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IRAKO KARO JĖGOS UŽĖMĖ CHORAMSi
V. ŠAKALIO PROTESTO PAREIŠKIMAS
Savilaidinės Aušros 20-me nū- ---------- - ----

meryje išspausdintas šią vasa
rą į Vakarus pabėgusio Vlado 
šakalio protesto pareiškimas 
LSSR Komunistų partijos CK 
antrajam skretoriui N. K.. Dy
benko, datuotas 1979. X. 26. ša
kalys aprašo 1979 spalio 3 d. 
saugumiečių jo namuose įvyk
dytą krątą, kurią jis vadina “ne- 
ieisėta, neįstatymiška, nemora- 
ia.].. susidorojimo rūšimi”. Anot 
Šakalio, “LSSR BK 68 str., nu- 
nątantis baudžiamąją atsako- 
nybę už ‘antitarybinę agitaciją 
ir; propagandą’, yra ne tik ne- 
teįsetas. bet. “•.. sudaro juridi- r Z ' ię h- loginę nesąmonę” ir “pa- 
ręidria-. SSSR tarptautinius įsi
pareigojimus”. Dabartines re
gresijas Šakalys taip susieja su 
Lietuvos istorija: “Šiais laikais 
let ir uoliausi (sovietiniai) lo- 
ialistai nedrįsta tvirtinti, kad 
ietuvių tautos ‘nusikaltimai’ 
>rieš (carinės) rusų valdžios įs
tatymus buvo neteisėti. Ačiū 
;ovai patuos istaiymus. mū. a)6as 8 milijonams darbi-

LENKIJOJE JAVAI NEUŽ
DERĖJO ’

VARŠUVA, Lenkija. — Ofi- 
sialus pranešimas sako,kad šiais 
metais javai Lenkijoj neužde
rėjo. Šiais metais Lenkijoj už
augino 8 milijonus tonus ma
žiau, negu krašto gyventojams j 
reikia. - ‘ ’ Į

Kiekvieną metą lenkams rei-I 
kėdavo pirkti javų užsienyje, • 
bei niekad jiems nereikėdavo! 
tiek daug jų pirkti, kaip šiais • 
ir ateinančiais metais.

Lenkų vyriausybė tvirtina, j 
kad šiais metais neužderėjo bul į 
vės ir daržovės. Pavasaris bu-, 
vęs labai sunkus ir šaltas. Be 
to, lenkams reikia vabzdžių ir 
Idrmėlių naikintojų. Šiais me-j 
tais jie niekur tos pagalbos ne- I 
galėjo gauti todėl bulvės buvo Į 
labai sunykusios, o daržovės vi- j 
sai neuzaugo.

Be maisto stokos, dabartinė 
Lenkijos valdžia prižadėjo pa-

E&».

Amerikos dirbtuvės dar 
tie lėktuvai reikalingi, tai prez. 
lėktuvus, bet paskirti ji:ms ir

lingu galingų karo lėktuvų, 
t . Saudi Arabijon ne tik modernius 

kol ara bai prairtolcs tuos lėktuvus naudoti.

agamine Saūdį Arabijai re 
Gąrteris yra pasiryžęs siųs: 
la&ūus, kol- arabai prairtoji

o jei

CARTERIS RENGIASI SIŲSTI JAV

IRAKIEČIAI UŽĖMĖ NAFTOS 
VERSMIŲ, TRANSPORTO CENTRĄ 

IRANO LĖKTUVAI IR VĖL BOMBARDAVO 
BAGDADO CENTRĄ, SUSISIEKIMĄ

rurė'litėratūrąTr tuo atsispyrė 
lūtaūfinimui”.

Savo pareiškime Šakalys kri
okuoją .’^’orijos dėstymą Lietu
vos mokyklose: .“Lietuvos istori- 
ią.’nę mažiąu- garbinga Luž Rusi
os ir atsilieka .gal tik : grobikiš
kų karų skaičiumi. Tačiau šian- 
iien mokyklose vaikai mokosi 
PSRS istorijos, kuri... yraNRu- 
lijos imperializmo? istorija- Ru
si jos nukariavimai J, traktuojami 
fe-įiamai.. '. Tai l šovinistinis is
torijos dėstymas.. . Rusijos, 1795 
tn, • iyykdytąš Lietuvos užgrobi
mas .’r ąųeksavimas. vįsuosę .vą- 
iovėlh ose vertinamas kaip tei
giamas reiškinys.Suvorovo 
ordino įsteigimas įžeidžia tau
tinius lietuvių, jausmus,' nes... 
Suvorovas malšino.; 1794 m. T. 
Kosciuškos sukJjmą ir žvėriš
kai žu^ė lietuvius sĄdlėlius bei 
taikius gyventojus. Bet Suvoro
vo pavyzdys brangus našų šo
vinistams, nes jis sėkmingai ve
dė Rusijos grobikiškus karus”.

“Dabar gi bet kokia agitacija 
ir propaganda, nukreipta prieš 
rusiškąjį šovinizmą, laikoma 
antitarybine ir, remiantis LTSR 
BK 68 str., persekiojama ir bau 
džiama”, toliau rašo šakalys. 
“Pasisakymai ,už Nepriklauso
mos Lietuvos sukūrimą, žmo
gaus teisių pažeidimų iškėlimas, 
represijų pasmerkimai yra trak
tuojami kaip antitarybiniai. O 
aš manau, kad pats toks trakta
vimas yra antitarybinis, siepni- 
nantis Tarybų valdžią, nes sie
kiama parodyti, kad Tarybų val
džia yra Lietuvos Nepriklauso
mybės- priešas, žmogaus teisių 
pažeidimų vykdytoja .ir teisin
toje, represijų apologete”.

• , Elta

MUSKIE TARIASI SU ARABŲ VALSTYBĖMIS APIE <
LAISVĄ LAIVŲ JUDĖJIMĄ PERSIJOS ĮLANKOJE

Saudi !ki,ns

ka tikėjosi didesnę algą gauti 
lapkričio pradžioje, bet valdžia 
dar nepasiruošusi.- Jai reikia di
delių sumų, o pinigų ji neturi. 
Be to',.,didesnes algas gavusieji ] 
pradėą^iiąugįau pirkti, į
bus kas pir^ffį.^|x 

■ - - ■ ■. *

— Irako prezidentas išsiuntė preziMhtaš yra pasiruošęs sių- 
į Iraną 20,009 šijistų,’,'kurie ga- stj s'audi Arabiją 
įėjo sukelti maištą. Jis pradėjo ’ lakūnus, mokančius tuos nau- 
mobilikuoti-armiją,.- kai praei-: jausius lėktuvus valdyti. į 
tais melais--pagavo'pirmus Cho i 
meini agentus; turinčius' inst-j Saudi Arabijos vyriausybė 
rukcijas organizuoti maištus. praeitais metais užsakė kelio

lika modernių karo llėktuvų. 
Amerikos vyriausybė iki šio 
meto tų lėktuvų dar nepaga
mino. Jie jau pradėti statyti, 

‘ bet dar nebaigti. Kilus netikė
tam konfliktui tarp Irako ir 
Irano, atsirado svarbesnis rei-j 
kalas turėti galingas karo jė- pratimus ir ilgų nietų konf- 
gas Arabijoje. Saudi Arabijos įifctą, bet 
saugumui taip pat reikalinga 
modernių lėktuvą. Saudi Ara- vandenimis ir Harmuzo sąsiau- 
bija neturi patyrusių laku-

NEW YORK, N. Y.—Prezi-. pirma reikėtų, keliose 
dentas Carteris planuoja pa-Į Arabijos vietose įrengti radarai 

prieš- artėjančius priešo lėk
tuvus. Jis nenorėtų siųsti Ame 
tikos lėktuvų į -sritis, kuriose 
galėtų susidaryti jiems didelio 
pavojaus.
MUSKIE TARIASI SU MEI

STERIAIS

siųsti; Amerikos karo lėktuvus 
TŠandi Afabijją, kad galėtų apy 
ginti laisvą laivų judėjimą 
Persijos įlankos vandenyse.

Amerikos

rukcijas organizuoti maištus.

KANADOS TARNTŪTOJAI' 
•t•- TREIKUOJA

OTTAWA, Kanada. Kanadoje 
sustreikavo 50,000 tarnautojų, 
kurie parąližavo veik visą kraš
to darbą. Laimė, kad. šį kartą 
nestreikavo Kanados pašto tar
nautojai, kuriems buvo pakel
tos algos praeitais metais. Ne
streikuoja ir 10,000 darbininkų, 
kuriė iš anksto pasižada ne
streikuoti. Jeigu jie streikuotų, nu. 
tai pairtų visas Kanados admi
nistracijos aparatas.

■ Sekretorius Muskie tariasi 
su arabų ir Rytų Europos 
užsienio reikalų ministeriais 
apie reikalą užtikrinti preky
bos laivų judėjimą Persijos 
įlankoje.

Muskie įrodinėja, kad yra 
neutralios Irano ir Irako kon- 
likte. Jos yra pasiryžusios ne- 

! sikišti į Irano ir Irako nesusi-

GALI PAKARTI MAO CETUN- 
GO ŽMONĄ

< REKINASį—Kinija. —Kinijos^ 
Ąyriąųsybę j^jau, sudarė feismap 
kuris’-galės nagrinėti bylą ir tei

1 sti Mao Cetungo žmoną ir tris,
i Įtakingus komunistus, 

kurie norėjo padaryti pervers
mą ir valdyti kraštą. Dabar pa
aiškėjo, kad teismas galės iš
tirti visas aplinkybes, kurias 
teisiamieji norėjo, pavartoti per 
versmui suruošti.? Teisiamieji 
jau jautėsi valdovais, bet jiems 
sukliudė dabartimi komunistų 
partijos pirmininkas Hua Guo- 
fengas ir Pekino karo komen
dantas, 80 mėtų amžiaus mar
šalai .

sekretorius Muskie
nori, kad Persijos įlanka ir

riu galėtų laisvai plaukioti vi;

Dabartinė Kinijos valdžią tvir
tina, k.ad buvusio -Kinijos, valdy
tojo žmona nebus teisiama mir 
ties bausme, bet priimtas įsta
tymas “keturiems gerigste- 
riams teisti” turi paragrafą, lie 
piantį labai nusikaltėlius ir 
bausti mirties bausme. Dauge
lis komunistų, ilgus metus sė
dėjusių Kinijos kalėjimuose, 
norėtų,, kad bent dalis 
mųjų būtų nužudyta.

teisia-

Teikalas nedega, bet jeigu sį prekybos laivai, 
reikalo, tai salėtu įleistibūtų * reikalo, tai galėtų įleisti 

į Saudj Arabiją Amerikos lėk-
Kanados tarnautojų streikas tu’vus ir lakūnus. Amerikiečiai 

paliečia visą , kraštą; -Čia įeina I 
trafikas, mckyklcs,' kelių prie- j ju. _ 
žiūra, miškai ir kt. Valdžia ne- rinti 
turi pinigų tokiam dideliam tar Persijos įlankos vandenimis, 
nautojij skaičiui. Prezidentas’ pastebėjo, kad

būtų siunčiami tiktai tuo atve
ju, jeigu būtų reikalo užtik- 

laisvą laivų plaukimą

Pakistano prezidentas Zia 
antradienį turėjo atskristi į 
New Yorką ir pasakyti kalbą 
Jungtinių Tautų asamblėjai, 
bet antradienį jis neatsirado. 
Manoma, kad jis atskris trečia
dieni.

KALENDORCLIS
Spalio l.d.: Teresė, Remigi- 

įuS,'Natda;-Krivė, Mantis;
Saulė fėka 6T;47, leidžiasi 6:34.
Oras Šiltas, gražus’

SEOUL, P. Korėja. — Naujas 
Pietų Kerėjos prezidentas Chun 
Doo Hwan paskelbė naujos, 
konstitucijos projektą ir prana
šė, kad Pietų Korėjoje nauji 
rinkimai bus pravesti 1981 me
tu birželio 30 diena.

Pagal paruoštą konstitucijos 
projektą, prezidento teisės bus 
šiek tiek sumažintos, o parla
mento ir teismo 
tos. Preziedntas

teisės padidin- 
bus renkamas

TOKIJO, Japonija. — Irako 
karo jėgos antradienį užėmė 
Choramšarą, patį didžiausią Ira
no naftos, versmių šaltinį,’ pra
neša japonų ambąsądorius ‘įš 
Irano. Japonai turėjo savo kon
sulatą Choramšaro miete, kui 
riam iraniečiai liepė išvąžiuoti į 
Teheraną, nes Irako kariuoma- 
nės apsuptas miestąs pereina į 

! irakieičų rankas.
Pirmadeinį ir antradienį Ira

no aviacija dar bombardavo 
Arabistano karo centrus, o 
antradienio vakarą Iran/ kąro 
lėktuvai vėl metė bombas Bag
dado centre ir primi^sčiuose. 
Prie Choramšaro didelio naftos 
valymo centro buvo sutrauktos 
gausios Irano partizanų jėgos, 
bet gerai organizuotai ir moto
rizuotai Irako kariuomenei par
tizanai negali pasipriešinti. Jie 
žūsta prieš Irako kulkosvaE 

Stf'nij .t^ba.eina tiesiai ^nelaisvę 
J^fAGDĄDAS, Irakas. — Irake 
vyriausybė, gavusi Jungtinių 
Tautų pasiūlymą tuojau nu 
traukti karo veiksmus Irape 
pranešė Jųntginėms Tautoms 
kad ji pilniausiai sutinka , vyk 
dyti Jungtinių Tautų patarimus 
ir tuojaif. nutraukti karo' veiks
mus, -jeigu Iranas sutiks pada 
ryti tą patį. Tą savo sutikimą 
Irakas pranešė New Yorke' po 
sėdžiaująnčioms J u n g tinėms 
Tautoms. z

Tuo -tarpu Iranas ne tik at 
metė -Jungtinių Tautų pasiūly
mą, bet'paskelbė, kad jis pra 
plės karo /Veiksmus į visą Per
sijos įlanką. Iki -šio meto kari 
veiksmai ėjo vadinamos Shah 
al-Ara.b srities, esančios Eufrate 
žiotys^, apylinkėse. Irakiečiai 
baigią užimti visą Arabistaną 
kurio suverenines teises ir Ira 
ko atėmė tuometinis Irano’ ša
chas Rėza, o 1975 metais pri 
vertė jam pripažinti Shaft al- 
Arab 1 deltos suverenines teises 
Bet Irakas panaikino šį susita
rimą ir atėmė iš Irano tas teises, 

i Irakas nori, kad tas suverenines 
teises Iranas pripažintų Irakui.

Šitas Irako prezidento Sadam 
Huseino reikalavimas naują Ira
no valdovą ligoniu padaro. Ira
nas neturi karių savo teritorijai 
apginti, todėl jis siunčia sava
norius į kovos lauką prieš Irako 
kariuomenę. Nei Irano partiza
nai, nei Irano kariai be karinin-

kų negali atimti Arabistai 
Irako.

Irako prezidentas Sadam 
seinas ne tik Jungtinėms 
toms, bet ir Saugumo ta 
laišku atsakė, kad jis su 
sustabdyti karo veiksmus, 
patarė jiems imtis žingsnių 
tą patį darytų dabartinė ’ 
vyriausybė. Irakas sutink; 
stabdyti karo veiksmus, pi 
pasitarimus ir nustatyti t 
sąlygas Persijos įlankoje.

Kiek žinome, Iranas ai 
Jungtinių Tautų pasiūlynu 
sirengia su Iraku tartis, 
skelbia, kad riesitars ir si 
savo karo lėktuvus į užfi 
kur nėra jokių Irako karo

Be suvereniniu teisiu 
al-Arab srityje, Irako pre? 
tas reikalauja atiduoti I 
Hbfmuzo. sąsiauryje esą 
tris salas ir kad duotų -c 
•kratinės teises visiems 
gjwentojams. Irakas žind, 
Irane nebus pastovios vyri 
bės, kol viena maža gyve 
grupė laikys savo žinioje 
valdžią, atimdama pačia; 
grindines teises krašto gy^ 
jų daugumai. Tokių teisi: 
turi ne tik Kurdistano g 
tojai, bet ir Arabistano,'d 
tinės vyriausybės r vadi 
Chuzestanu, kur nuo šimti 
gyvena arabai, visai nekt 
tieji senos persų kajįos. P 
tiniai du reikalavimai labi 
pykino ‘visą dabartinę. • 
vyriausybę, nes ji šiaurių 
sės ne tik kurdams bei arai 
bet dideliai daliai sunrii ir 
monų, kuri sudaro dRlelę 
krašto gyventojų, šitas 
dento Sadam Huseino reik 
mas pakerta mulos Cho 
teisių pagrindą.

i Tuo’ tarpu prezidentas ( 
ris tariaši su Persijos įl 
valstybėmis apie laisvą 
judėjimą Persijos įlankos 
denimis. Iki šios dienos 
vyriausybė netrukdė laivu 
jimo Hormuz sąsiaurio v 
nimis.

Egipto prezidentas 
.Sadat pranešė prezidentui 
teriui, kad jis gali naudoti 
to teritoriją, jeigu Am 
aviacijai būtų reikalingi 
dramai laisvam laivų jud( 
palaikyti Persijos įlankos 
denim s.

ŠVEDAI BANDO IŠKELTI 
NARLAIVĮ

ŠTOCKIIOLMAS, Švedija. —
Švedijos krašto vadovybė jau ' tik 7 metams,
dvi savaites bando iškelti nar- i Teisėjus skirs 
laivį, nuskendusį Švedijos van-1 teismo pirmininkas; iki šiol tei- 
denyse ir sekanti kiekvieną iš- Isėjus skirdavo prezidentas.
plaukiantį i Telaukiantį lai-

švedų karo apsaugos minis- 
teris Eric Kronmark nustatė, 
kad svetimos valstybės narlai- 
vis esąs Švedijos vandenyse, 
įsakė švedų laivyno vadovybei 
imtis priemonių ir iškelti sve
timos valstybės laivą.
. Kartas nuo karto minėtas po
vandeninis laivas paleidžia sa- Sovietų vandenų kontrolei, bet 
vormotorus, judėti iš vietos, ne- nieko neatsako į švedų užklau-

Aukščiausiojo’

ko turimų žinių. Manoma, kad 
nusileidęs laivas priklauso So
vietų Sąjungai, kuri kontroliuo 
ja visus Švedijos vandenis.

švedai bandė susižinoti su 
nusileidusior karo laivo įgula, 
bet jis neatsako į užklausimus. 
Laivas siunčia radijo signalus

Švedijos kariai saugo savo salos pakraščius Iq] 
šiaurėje, kad kaimynai nejsivėržtų į salas ir nepradėtą 
mininkauti.

Tai buvo didžiausias ir galingiausias garvežys, vežiojęs
Žmones tarp Los Angeles ir San Francisco, , bet dabar jau važi; juda, švedai žino,-kam nusilei- simus. švedai nenori 
nėja Įeiti.

vartoti
dęs laivas priklauso, jie nepasa- povandeninių bombų.
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(Tęsinys) '

(Bus daugiau)

Rrvervi«w Parkas (aliejus)

N. J.") pasiūlytą rezoliuciją, rei-

mokslo vertybes, buvo žiauriai
koševičius su dukra Vilija lan- karo apgriauti, o ten prisiglau-

rTMfnlfig. Mfre

vietas. Kelionėje išbuvo 18 d.
— N. Zavickaitė-J. C. Baltrū-

mojų linkęs žemaitis, 
orasi tardavo:

kos, tai yra ir ;
naudosiu visus sugebėjimus ves-

Sąjungop narių.

Reikalauja Madride iškelti 

žmogaus teisių klausimą.

daugiau reikia. O maisto .duos. 
Tam stovyklos ir . steigiamos, 
kad duotų žmogui maistą įr pas
toge- ' ”/ / v

(Bus daugiau).

(Iš kelionių po Tirolį 1945 metais)

■ Didžiai Gert). Naujienų
Redakcijai

Pridedamą atvirą laišką Drau
gas neatspausdino. Todėl ntfe-- 
larikiai prašau jį atspausdinti 
Nairit—'?’e. Te norą tuo būdu 
s’-ridtytoiri akivaizdžiai pama-. 
to kaip Draugas ignoruoja po
litinių veiksnių teikiamas ži
nias. Slepia jų veiklą nuo savo 
skaitytojų. Dar gi skaitytojus 
į aigoja teikiamų žinių menka-: 
vrrtiškųmu.

Su pagarba,
Petras Šilas, 

* * *
ATVIRAS LAIŠKAS DRAUGO I Tarptautinės Antikomunistinės 

REDAKCIJAI

1980 m. liepos 26 d. DRAU-1 
GĘ Pr. Gr., įžanginiame Lietu-1 
vių informacija — teigia, kad 
informacija saviesiems ir sveti-' 
miesiems ne pasitaisiusi: “...jau
čiamas .. .didesnis nemokšišku- 
kumas, apgraibdmis žinių pa
rinkimas ir blogas jų perteiki
mas” ir jomis “... mėgina ap- 
tvindyti laikraščius...” “Laik
raščiams kalkinių raštų siunti-' 
nėjimas nėra informacija... 
mėginimas supilkinti visus laik
raščius”.

Ir nurodo, kad: “Savuose laik
raščiuose savigyros propaganda. 
PASKIRI ASMENŲ GARBINI
MĄ (p. P.š.) turi kontroliuoti 
redaktoriai”.

Laisvės radijas pasiliks 
Miunchene

Dr. J. A. Gronouski, Board for 
International Broadcasting pir
mininkas, raštu pranešė Bend
ram Pabaltiečių Komitetui Va
šingtone, kad jų institucija ne
pritaria minčiai perkelti Radio 
Free Europe/Radio Liberty iš 
Miuncheno j New Yorką. šis ir 
kiti šaltiniai rodo, kad tas radi
jas ir toliau pasiliks Miunchene.

- *

Ženevoje priimta rezoliucija
Lietuvos reikalu

Lygds XIII metinėje konferen
cijoje, Ženevoje (Šveicarijoje), 
dalyvavo Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovai dr. Juozas 
Kaškelis ir dr. Petras Wytenus. 
Lietuviu delegacijos pasiūlymu 
konferencija priėmė rezoliuciją, 
kuria primenama Lietuvos par
tizanų laisvės kova, Kalantos 
auka, primenami lietuviai, kan
kinami darbo vergų lageriuose, 
kalėjimuose ir psichiatrinėse 
ligoninėse, primenamas 45 pa- 
baltiėč.ų protestas ryšium su 
načių-Iiolševikų slaptu susitari
mu cA ųįiucti Lietuvą. Reikalau
jama. kad vakarų valstybės 
haik’ntų Hitlerio-Stalino slaptų 
suši’arimų padarinius, — kad iš 
Lietftyos bū< ų išvestos svetimos 
Įgu’b's, pašalinta sovietinio te-

HL. Šileikis

I Kol mano horoskopas veįkė 
man palankia kryptimi, norėjau 
išnaudoti visas pasitaikiusias 
progas ir užmegzti ryšius su lie
tuviškuoju Tirolio pasauliu. Lai- 

« ko tam turėjau užtektinai. Ligo-

t nės personalas, gyvenąs ligoni
nės patalpose, buvo geriausiai 
aprūpintas maistu. Aišku, mais
to niekad iiebūdavo perdaug, 
ir nebuvo atsitikimų, kad kas 
persivalgytų; tik prasistumti ga-

ninėje išsimiegojęs, iki pietų ten 
maiišausi, laiks nuo laiko veži
mėliu nustumdamas į skalbyk
lą ryšulius skalbinių, kurių su
sidarydavo seselėms taisant U-’

j gonių lovas. Tas darbas vyko 
■ abiejuose ligoninės aukštuose, 
I priedui po vieną, kartais po du 
; tokius krovinius nustumdavau 
| iš operacinės salės ir ambulato- 
i rijos. Tokios tai buvo mano pa- 
] reigos, už kurias gaudavau

lė'ome. Kitaip buvę su tais tar
nautojais, kurie gyveno priva
čiai; jie ligoninėje nesimaitinoį 
užtat be sunkumų gaudavo mais 
to korteles iš austrų įstaigų, ir 
tokiu budu patys maistu apsį-

Tik paskutinių poros savaičių f for a vyriausybė. Reikalaujama, 
bėgyje susikaupusios sekančios 
žinios DRAUGE NEBUVO at
spausdintos:

ALTbs ir Liet. Bendruomenės 
pasitarimai rugsėjo 13 d.

Amerikos Lietuvių Tarybos

kad pavergtų tautų klausimas 
būtų iškelt? s Jungtinėse Tauto
se ir Europos saugumo, konfe
rencijoje. Pabrėžiamas reikalas 
antis v griežtesnių priemonių 
p’ tęs sovietinį imperializmą ir 
kolomaiiznią. šaukiamasi Jūng-

kalaujančią, kad Madrido kon- projektą, kad valdinės įstaigos 
f ere m Įjoja būtų iškeltas žmo
gaus teisių paežidimo klausi
mas. Ypač primenamas žmo
gaus • teisių laužymas Sovietų 
Sąjungoje, Čekoslovakijoje.

JAV delegacija, kuriai vado
vaus Griffin Bell, skatinama 
protestuoti prieš žmdgaus teisių 
laužymą, ypač prievartos veiks
mus, nukreiptus prieš Helsinkio 
susitarimų vykdymo stebėtojų 
grupes. Rezoliucija priimta At
stovų Rūmų ir Senato. Senate 
stipriai už ją pasisakė senato
rius Robert C. Byrd (dem., W. 
Va.) 
Pell

parūpintų daugiau etnines kal
bas mokančių patarėjų, kurie 
padėtų sunkiau susikalbantiems 
senesniesienis. šio įstatymo pro
jekto pavadinimas yra H. R. 
Bill 6150.

Baltieji Rūmai, kaip ALTai

valdybos posėdis įvyko rugpiū- i’ tių Tau uj, kad j ės gintų ne- 
čio 12 d. savo būstinėje, Chica- jr klauso’nybę buvusių Tautų 
goję. Buvo aptarta ALTos ir L.
Bendruomenės atstovų pasitari
mo, įvyksiančio rūg. 13 d. Det- .. . _ . ■ • ikeinF.'auja luaunae įsaeiiiroite, gaires. Norima sudgrintį 
-jėgas bendram darbui Lietuvos' žmogaus teisių klausimą, 
labui. Iš ALTos į Detroitą,.vyk^ ' JAV Kongresas priėmė -kon- 
pirm. dr. K. Šidlauskas ir du jd grešmauės M; Fenwick (resp., 
pasirinkti kiti delegatai.

ir senatorius Claiborne 
(dem., R.I.).

. * i
Daugiau dėmesio tau

tinei kalbai

JAV-se ii’a apie 3,075,000 už- 
isienyje gimusių, turinčių dau
giau kaip 65 m. amžiaus gyven
tojų. Kai kurie turi sunkumų 
su anglų kalba ir dėl to negauna 
reikaimos pagalbos’. Kongresma- 
hė Mart Rose Dakar’ fdein.', is 
ClevelandoŲ'bhio) Atstovų Rū
muose pasiūlė naujĄ' įstatymo

Great 
American 

Dream 
Machine

M tt^l that ta 
rtM at And, US S&vnw*

U year*. That roeaha your dream* 
ui come true fast er than ever before, 

can buj «h*re* in yputr parti-
W 7 B. • * ta a f

M**.?!* jh»»i
ILlnrayvM krxm #f, ynut A b-t r torn

fake stock in America.

rūpindavo.
. Kugriene gyveno kartu su vy
ru privačiai. Dirbdama ligoninė
je ir būdama apsukri moteris, ji 
sukombinuodavo šio to valgo
mo. Ir kaip nesukombinuos: ji 
buvo viena iš tų negausių vir- 

— j maistą, kambarį ir keletą mar- tu vės darbininkių,, per kurių ran 
galimybių. Pa-Į^tų. Skųstis nebūtų pritikę; <ji-j has pristatytas maistas eidavo į 

-ugebėjimus ves-! dęsnė dienos dalis buvo mano. 1 sandelius, grįždavo atgal virtu- 
ti mūsų užsienio politikai. Savo Lankydavau miestą, paslankio- Į ven, kur įvairios valgomos gėry- 
naūjose atsakingose pareigose i davau Ino pakrantėmis, neuž- Į turėjo būti paskirstytos,ns- 
esu reikalingas Jūsų paramos”,! mirsdamas užsukti pas Kugrius.i rūšiuotos, kitos net pasvertos ar 
- rašo Muskie. I Kugrys kukliai leido laiką na-Į suskaitytos. Ji buvo viena, is tų

. - - Į muose, turėjo įsitaisęs baisiu-! praleidžianti savo dienas
Nėra abejonės, kad DRAUGO J vio dirbtuvėlę ir nenuobodžia- ^t pilno aruodo ir, kaip tokia, 

tikrai: vo: tokios rūšies amatninko ta-1 siųstis negalėjo. Kas kita buvo 
j su Kugriu. Jis nors, ir darbavosi 

po namus kaip batsiuvis, dirban 
, čio teisių neturėjo. Jo dirbtuvė

lė nebuvusi registruota, jis net 
neturėjęs leidimo jai bpėruoti- 
Gauti maisto kortelę kartais jam 
pasisekdavo, kartais, nė?1 Gyve
no dažniausią^ =^Bu iš vienos 
kortelįjftrftą gaudavo žmona, 
o taf jau buvo sausokas pasni- 

: kas.

paklausa ir internacionalinis pri-

kliuvę. Dabar įsitaisę darbą ir

2 — Naujienos, Chicago 3. 111., Wednesday, October 1, 1980 ♦ j

pranešė Bendras Pabaltiečių ko- skaitytojams tos žinios ------ (
būtų buvusi naudinga infor- lentui buvo skiriama prideranti 
macija.

O štai iš paskutiniu laiku ke-1 pažinimas. Nujausdamas savo 
lurių-penkių DRAUGO numerių t amato svarbumą, Kugryą visai 
parinktos “žinios”: • rieslepe, kad Lietuvoje tik ir bu-

— Anna Maria Burbaitė bu- j vo batsiuvio darbą dirbęs.
vd išvykusi į Mendozą. Apsisto- Pas Kugrius retkarčiais užsuk 
jo šeimos draugų namuose. Eks-Į jgV0 mieste-gyvenę lietuviai; o 
kursavo po visą Mendozos pro-’ jų buvo jauni vyrai> kaž_ 
vindj^ apJahkydama gražiąsias kaip užklydę karo metais ir už-|

pastogę. Jie buvo žinomi, kaip ^ai paskhdb 
rtai-Mahne džiaugiasi susilaukęnepadalijamas trejetukas: kartu 
pirmgimio sūnaus, kuriam duo-j dirbo prie miesto gatvių valy.
tas vardas Federico German. 
Anūku džiaugiasi seneliai Ma-

mitetas, per' prezidento pava
duotoją etniniams reikalams 
skatina kongresmanus šį įstaty
mo projektą priimti. Projektas 
vertas paramos ir pritarimo.

(ALT Informacija) 
*

Vatikano radijo lietu
viškos programos

Lietuviškos programos trans
liuojamos kiek vieną vakarą 
20 vai. Lietuvos lailpi.— 41-no, 
31-no ir 25-kių metrų bangomis, 
šeštadieniais lietuviškos Vatika
no radijo laidos skiriamos ypač 
Lietuvos jaunimui. Jos praside- 
de 15-ka minučių anksčiau, t.y. 
19 vai. 45-kios'minutės, ir tęsia
si pusę* valandds. Vakarinės1 lie
tuviškų programų laidos karto
jamos sekančios dienos rytą 
5 vai. 45-kios minutės Lietuvos 
laiku, tomis pačiomis bangomis. 
Kiekvieną pirmą mėnesio sek- 
hiadienį 11 vai. 20 riiin. Lietuvos 
laiku, 49-nių, 41-no, 31-no, 
25-kių, 19-kos ir 16-kos metrų 
bangomis transliuojamos Šv. Mi- 
šio's lietuvių kalbą. Dabartinis 
transliacijų laikas Lietuvai nėra 
labai patogus, bet tikimasi, kad 
šį rudenį jis bus pakeistas. (E.)

*

Respublikonų? partijos pirmi
ninkas Bill Brock ir jų rezoliu
cijų komiteto pirm. J. Tower at
siuntė padėkos račta ALTos pir-’ 
mininkui dr. K. Šidlauskui už jo 
padarytą pranešimą respubliko
nų platformos komitetui. *

* .. . .

Kongr. Derwinskis cituoja 
Eltą apie Gimbutą

Kongresmanas Edward J. Der- 
winski (R., III.) įdėjo į gegužės 
22 d. “CongrėsšidnaI Record” 
Eltos biuletenio’ gegužės nr. iš
spausdintą straipsnį apie Gulago 
veterano Justo Gimbuto nutei
simą. Pagal E. Derivinskio, šios 
draipsnis “labai dramatiškai 
jprašo būdingą sovietinės prie
spaudos alvejį Lietuvoje”. (E.) 

* ‘
Valstybės sekr. E<l. Muskie, 

dėkodamas už ALTos pirminin
ko dr. K. Šidlausko svcikinirtią, 
atsiuntė laišką, kuriame pažymi, 
kad pasaulis yrą Sąmyšyje: “To- 
klaihe pasaulyje, — tašų Mus
kie, — tikiu, kad JAV turi htoti 
pastovumo ir tvft'ltfnio šaltinis. 
Amerika tcbepĮjfiiAa didžių ga 
limybių šalis. Jeigu ir yra rizi-

iSad-Kufs- 
teine steigiama pabėgėlių Sto
vykla, Kugriai visas viltis nu
kreipė į ten. Nuvažiavo riet ap
sidairyti. Vietovė greitai pasie
kiama: įsėdai į tą greitą elek
trinį ekspresą — .ir pėr kolrią 

: j valandą jau vieetoje.
Ir ką gi rado. Miestas karo

sau 
prie to paties Inno upės,, .poka
rinės ramybės ir rimties apim-

mo darbų, kartu išeidavo į mies 
į tą ir užsukdavo pas Kugrius. i 

rija ir Jūpžas Zavickai bei Bal-{ jeį važiuodavo į Innsbrucką, ir-] 
trūrių šeimos bobutė ir pro-J gį galėjai matyti visus-tris kar_{ 
bobutė. Į tu-

— Kazimieras Garankštis is j Kartais su trejetuku, o daž-j kaip ir nematęs. Ilsėjoši 
Alta Gracia Kordobos provin-^ ni*aus^aį su Kugriu, nuvažiuoda-’ 
vincijos lankėsi Buenos Airėse vau į innsbrucką. Tas nuo bom-

gausai i parėmė laikraštį.
— Dr. Petras Kaufmanas, ’ 

dirbąs Duke universitete, anks- j 
čiau gyvenęs Chicagoje, daly- mano geras draugas iš Inns- 5 
vavo septintame povandeninės b ruck o universiteto laikų, 
fiziologijos simpoziume Atė- i 
nuošė, Graikijoje. Skaitė pa- ’ 
skaitąs apie aukšto atmosferiniu 
spaudimo įtaką į centrinės ner
vų sistemos veikimą. Pamatyti 
Graikijos drauge keliavo ir jo 
žmona Auksė. |

-— Dr. Bronius ir Monika Po
vilaičiai iš Ontario ir Juozas Lu-

kartais j kęs, tik austrus, miesto tįkruo- 
! ’ sius šeimininkus, ramiai bezin-

Užsukime pas ’Žymantą. Jis 1 gsniuojančius; yieną^ kita dvira.
* čio pedalą beminantį — taip 

sau iš lėto, kaip ir .tinka kalnų 
gyventojams. ‘\

Kugriai apžiūrėjo ir pastatus 
— planuojamos stovyklos patal
pas. Nebuvo jos iš gerųjų — tik 
šiaip jau padėvėti kareivinių ba 
rakai, didesnio vėjo perpučia
mi; bet, kai turės lovą, stalą,’o

Karo metais universiteto pa
talpos buvo paverstos prieglau
da pabėgėliams. Taip Kugriu, 
Žymantų ir keletas kitų lietu
vių šeimų turėjusios progos su
sipažinti, o kitos net ir susidrau 
gauti. Rūmai, kurių tikroji pas
kirtis — perduoti studentams gal dar ir spintą rūbams —■ k.o

kosi Chicagoje pas gimines ir 
pažįstamus, šia proga jie, sesers 
ir svainės Karolinos (Lukoševi- 
čiūtės) Kubilienės lydimi, ap
lankė “Draugą”, susipažino su 
spaudos darbais, apžiūrėjo įvai
rius jiems reikalingus leidinius, 
pasikalbėjo su redaktoliais ir 
painformavo apie Kanados lie
tuvių gyvenimą.

Petras šilas 
(Bus daugiai.

NEPAKELIUI

Pacifiko okeanu plaukdamas 
laivas pastebi vandenyje plfidu- 
riudjantį žmogų ir priplaukęs 
išmeta jam gelbėjimo virvę.

Skenduolis klausia:
— Kur plaukiate?
— Į Hong Kongą.
Skenduolis mėta šalin virvę
— Deja, man nepakeliui...

They call it
The Overnight Wonder 

for constipation. *
Am yo« oncotwfortfeble with voor kxatM? Then meet 

the little white pill they call The Overnight Wonder' Jum 
pfll M hMthne safely MiflHy your tyMem's

own Mtuml rhythm. Overnight. So tn the 
back.on the bright tide. Comfortably! It’s 
>įĮbdrfMtig.

What it "The Overnight Wonder”? 
Ex-te<* Theft right—'pith from 
Ex-Unu Look for the white box.

the only « directed.

dę pabėgėliai užmiršti; jie ne- • 
turėjo net lovų ir miegodavo | 
ant gridų. Bet niekas nedraudė j 
batsiuviui iš Sedos pajuokautij 
apie savo draugus ir pasigirti,] t Striukas bukas pagiryje, 
kad toji jų draugystė siekusi In- kėpštąkojis vandenyje, sabalu 
nsbrucko universiteto laikus. tis židinyje? (Kelmas vžiba-

Niekas neabejojo, kad ilgoni- las, anglis) ’



i NEBEUŽTVENKSI UPĖS BĖGIMO
/Tai eina ne vien iš mūsų tau- čiu visu nubaustųjų.

1
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Taigi, ukrainiečiai yra paver-
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Gėčių kovų už žmogaus ir tau. 
tos. įgimtas teises, bet ir iš kitų 
Kremliaus pavergtųjų nerusiš-

a
ris

f
3

dra Gustaitė, Navickai ir daug 
kitų. Atsilankę.s ‘LOS ANGELES, CALIF. t

I Į * .}
Kas šu*:žavėjo Kazio Sajos literatūra

Nusiskųsta laisva's vakarais, 
kurie nekreipia dėmesio . į uk-. 
rainiečių sunkią padėtį Maskvos 
paverg-’- ne.

*: Praeito mėnesio paskutinėmis 
dienomis vak? Vokietijoje gy- 
vennant’eji ukrainiečiai padarė 
Miuenchene susitikimą paminė- 
jifaiui savo 35 m. organizacinio 
gyvenimo čia. Dalyvavo kviestų 
svečių, žurnalistų ir keli tūks- 
tąnčiai jų tautiečių.

■'įBę pranešimų, ir daugybės 
syejkinimų, su. linkėjimais atgau- 
triraiš^ę, didelę programą turė- 
j©Ylabai.aukšto lygio jų choras 
iš Vienos.

Iš pranešimų ir susitikimo 
proga dalintos spaudos plaukia 
išvlda, jog nuo pavergimo die
nos ukrainiečiai’ aktyviai kovoja 
už savo tautos išlaisvinimą. Jie 
kovoj a. Kremf Ii aus pavergtoj e 
tėvynėje, priverčiamų darbų ste 
vykiose, taip vadinamose psichia 
trinėse ligoninėse bei kitose kan- 
kifiimo vietose ir, žinoma, išei
vijoje. įšitą kovą nuolat aktyvi
ną. Kas Kečia priespaudoje gy
venančius, ten daugiausiai pasi-. 
'žymi disidentai ir Helsninkio 

. grupės. Bet kartu ir persekioji
mą jų Kremlius nuolat didina.
■f % - ■ > ‘ ~4. r ..- • *• •* -
’ Ėąd ^atsikračius kitaip galvo

jančių bei nėpągeidaujamų, jie 
ąplĘąltinami: tokiais nusikalti
mais,.kokių. išviso nėra padarę, 
nuteisiami neviešų teismų ir pa
gal. tam tikslui sufabrikuotus 
įrodymu^.’/;'

Apsunkinimui nubaustųjų at- 
liekant paskirtas bausmes, lai
ko juos bendrai su tikrais kri
minalistais. Bet didžiausias pra
garas yra taip vadinamos psi
chiatrinės Įligoninės. ’ *;

Daugeliui po atlikimo baus- 
i ift^ tuoj /Sudaromos naujos by
los. . .

Nors dabartinė Ukraina ir su- 
'’daro; tik kelintą dalį gyventojų 
/dabartinėje Rusijos imperijoje, 
bet nubaustųjų ukrainiečių jo
je yra. keturiasdešimt nuošim-

gėjo persekiojami, kankinami, 
naikinami panašiai, kaip ir lie
tuviai. Kai Maskva leido pas sa
ve laikytiems belaisviams vo
kiečiams grįžti namo ir kai jo
kių žinių apie lietuvius tremti
nius ir kitus kankintus iš kitur i 
neturėjom, tai tekdavo važinėti į 
į pereinamąją stovyklą Fried- 
lande ir apie juos teirautis pas 
grąžintus vokiečius. Be kitų da
lykų, jie visada-pabrėždavo, jog 
iš kankinamų nerusų taip vadi
namoje Sovietų Sąjungoje savo Į 
skaičiumi pirmą vietą užima 
ukrainiečiai, o antrą — pabal- 
tiečiai. Iš pastarųjų daugiausiai 
yra lietuvių.

* 4c *

Taigi, nežiūrint šėtoniškiau-į krašto l etuvių nusistatymas 
šių priemonių, Kremliaus naudo Į olimpiados klausimu sutinka su 
jamų prieš pavergtą nerusą bei 1 PLB vadovybės nusistatymu, 
rierusiškas tautas, kova už žmo-J 40-metinė Lietuvos okupacijos 
gui ir už tautoms įgimtas teises 
tebeina ir eis tol, iki ji bus vi
siškai laimėta. Gi jos laimėji
mas garantuotas, nes prieš rau
doną tironiją yra naudojamas ir
laisvės ginklas. Nuo šito ginklo j mums palankia prasme, šveica- 
žuvo iki dabar žinomos dikta-J rijos radijas kiekvienai Pabal- 
tūros, neišvengiamai toks pat tijo valstybei paskyrė po 1 va_ 
likimas laukia ir pagal marksiz-{ landą. Institutas “Glaube in der 

,mą — leninizmą sukurtą rusiš
kąją kolonialinę imperiją. Ji tu
rės žūti dar ir todėl, kad laikosi j tuvoje. Jis palaiko ryšius su Kės 
melu, apgaule, jėga, teroru. Bei
to,- jos griovimui daug padeda ir j siulienė žūriche jau 20 metų va- 
visiskas ūkinis bankrotas. Peri dovauja liet, tautinių šokių gru 
virs šešiasdešimt metų ne vien j pei VILTIS, kurią sudaro švei- 
kad nepajėgė sukurti paverg-j carai akademikai. Labai veiklus 
tiesiems medžiaginės gerovės,! dr. Ą. Gerutis. Paskutiniame su 
apie kurią visą laiką tauzija, bet j sirinKime jis pakelta^ Šveicarijos 
nuskurdino juos ir kuo toliau, LB garbės nariu.V. , 
tuo skurdina daugiau. Tai' pat
virtina ir prasiskolinimas lai
sviesiems kraštams.

Bendrai imant, jau nebeuž- 
tvenkiamas tenai jokių upių bė
gimas. Pagreitinimui jo turim

Šventosios uoste.
(Teofilio Petraičio akvarelė, 1939 m.)

EUROPOS BENDRUOMENIŲ 
VADAI DIRBA

(Tęsinys)

Šveicarijos LB pirmininkas 
Į dr. A. Kušlys nurodė, kad šio į 

letuvių nusistatymas

Iš okup. Lietuvos pas b.olį į 
Los Angeles, Calif, pasisvečiuo
ti atvykęs dramaturgas, rašyto
jas Kazys Saja 1980 m- rugsėjo 
26 d. vakare buvo pakviestas 
pakalbėti :r pask’aity'i savo kū
rybos df. Zigmo Brinkio pui
kiuose namuose Los Auselėje.

Gaus ai lietuvių auditorijai, 
svečią pristatė Emanuelis Jara.

■ šūnas. rašytojo aptarimui pak
vietė Praną. Visvydą. Trumpo- 

i je, gyvoje, ra^rtmė e ir iš da- 
j lies sakytinė'e, paskaitoje P. 
I Visvydas labai š itai pakalbėjo 
apie Kaži Sają, kaip naujoviš
ką, šma kštu teatriniu veikalų 
autorių ir rašytoją. K- Saja yra 
baigęs įvairius mokslus, mokę
sis sk;rtingose mokslinyčiose 
iki išaugo į plataus masto, mė
giamą ir maždaug pasauliniai 
vertinamą lietuvį rašto asmenį.

■ Pakviestas Kazys Saja gyvai,

gėlėję, lankėsi, maždaug, prieš 
dvylika metų. Kaip autorius pa
sakė, jo kai kurie teatriniai vei
kalai Kaune be pertraukos vai
dinami dvylikti metai ir yra 
scenoje pastatyti ap:e 350 kartų- 
Jo kūrinių išversta į eilę kalbų. 
Jis gyvena vięn iš literatūros — 
honoraro. Iš literatūros gyve
nančių sovietinėje Lietuvoje yra 
apie 30-40 rašytojų.

Atrodo, šioji buvo pirmoji 
dramaturgo-rašytpjp literatūros 
šventė Amerikos lietuviams. Vi
si jo skaityti veikalėliai buve 
ne teatriniai. Vienas net kelio
nės įspūdžiai iš Indijos.

Rengėjai, liter, skaitymus už
baigus, Kaziui Sajai įteikė gėlių, 
jį pabučiavo.

Po savo literatūros vakaro 
Kazys Saja pasisakė, kad jis la
bai jaudinosi^ baiminosi, neži
nojo kaip jį Amerikos lietuviai 
priims. Kai po visko pasipylė 

LB turi į da paskaitė keletą savo kūrinių, j asmeniški sveikinimai — jjs.nu-

REŽIMO PATARNAVIMAS 

čia — kitas senas anekdotas, 
bet jis irgi įki šiol aktualus. >

Anglas, vokietis, prancūzas 
ir sovietų politrukas nagrinėja 
gerąsias ir blogąsias įvairių rė
žimų ypatybes.

— Štai, — sako anglas, — pas 
mus kiekvienas'Hydė Parke ga
li net ir karalienę išpeikti! O. 
žmonės vis dar skundžiasi, kad 
mūsų režimas per griežtas...

Anglui pritarė vokietis ir pran 
cūzas.

1

sukaktis panaudota supažindin
ti šveicarus su Pabaltijo proble
momis. Tai rado atgarsį ir švei ■ 
carų vyriausybėje, kuri pažadė
jo ginti žmogaus teisių reikalus

kyrė po 1 va

2. Welt” kas dvi savaitės duoda 
žinių apie reF gijos padėtį Lie-

ton College Anglijoje. J. Sta-

Kamantaš 
.pastebėjo, kad Stasiųlįenė PLB 
Valdybos buvo šiemet pakvies-

visi ir kiek galima vieningiau 
bei aktyviau veikti.

J. KairysGERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
* ” t * -4 - /

iUž DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 
Širi CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
fv. Visi liėtūviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
BživD ‘asmeniška dėmesį gerai su jomis .susipa- 
žižiti ir jas užsisakyti.
Naujiems skaitytojams, norintiems 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
gz 10 DOLERIŲ. ;

■ Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus Į plati* 
nimo vajaus talką!  ,

/

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

L . - ‘r ®

F7 ?( Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
rdkalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S, HALSTED ST.
CHICAGO, IL,60608 '

■ i
■^7 r

'M

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir vardai _________________________ _________ _____ ,
Adresas ------------------------------------- --------------------------------------,

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede doL 
Pavardė ir vardas ---------------------------------
Adresą* -------------------- --------------------------

Spon»oriau8 pavardė, vardas Ir vietovė

> Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujiem] pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ __doL
Pavardė ir vardas 
Adresas ------------

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

for arthritis
O

ta Į tautinių šokių šventę Čika 
goję, bet negavo Įvažiavimo vi 
zos.

Vokietijos LB Valdybos pir- į laisvai pakalbėjo apie save. Ta- 
mininkas A. Šmitas:
apie 1.000 narių 30-yje apylin-.i Bendras įspūdis: kalba gražia, | sišluostė prakaitą, su visais ma
riu. kurių skaičius mažėja. Apy: taisyklinga lietuvių kalba, su 
linkės rengna minėjimus, koncer lengvu humoru, vaizdžiai. Mo
tus ir kitus renginius. Veikia ka puikiai skaityti ir taip įsijau- 
Lietuvių kultūros draugija ir Li-Į'čia, pergyvena ir perduoda raš- 
teratūros sekcija prie Pabaįtie- .to žodžius — tarsi matai ir jau
čių krikščionių studentų. drąu- ti. Vienas malonumas klausytis, 
gijos Annaberge, dvi tautinių Į stebėti. Jo kūriniuose, skaity- 
šokių grupės, kurios šiemet da-Į tuose iš kelių knygų, yra ne tik 
lyvavo Lietuvių tautinių šokių: satyros, bet ir skausmo, natū- 
šventėje Čikagoje- Surengtas. I ralizmo, tuose iš kelių kriygų.
centrinis Vasario 16, ir kartu su J yra ne tik satyros, bet ir skaus- 
latviais bei estais — 40-jų Pabal
tijo okupacijos metinių minėji
mai Hūttenfelde, vaikų vasaros

šventėje Čikagoje-

mo, natūAlizmo, pakeltos min
ties, pinties, retesnių žodžių ir 
netgi senosios lietuvių tautosa

loniai. pasikalbėjo. Po kelių die
nų išskris iš Los Angeles atgal 
į okup. Lietuvą. Savo kalboje 
niekur nesakė okupuota, sovie
tinė, k

Dalyvavusieji buvo pakvies
ti, telefoniniais skambinimais ar 
gyvu žodžiu,' organizatorių. Kai 
kurios atsilankiusių pavardės: 
Kazys Saja, Apolinaras ’Saja,'.Z. 
Brinkis, — pavardes įrašome“ be 
titulų — E. Jarašūnas, Rimas 
Mulokas, Albinas Markevičius, 
Leškiai, J. Kuprionis, Klevą Vi-

stovykla. Ruošiamas .Vokietijos kos siūlų. Be kitų, paskaitė, kaip džiūnienė, Vincė Januškaitė- 
ir bandymą pratęsti šimtmetinę Zaųnienė, M. Lembertienė, jau- 

Politinės veiklos naštą čia taip į lietuvių tautos legendą'-pasaką nięji Lembertai, Irena ir Vytau
tas Tamošaičiai, Rimtautas Dab 
.šys, Birutė Dabšienė, Abelkiai, 
Dąna Mitkienė, Juozas Mitkus, 
R.į Vizgirda ir, Rukšėnienė, 
Arėtas ir. Dalila Polikaičiai, 
Algirdas. Gustaitis su z žmo

na, Jodeliai,. Vincas Dovydaitis 
su žmona,- Dalila Mackialienė, 
Balys Mąckįąla, Ona Razutienė, 
/Antanas‘Razūtis, Radveniai, Ilo
na Brazdžionienė, Dalius Braz-

T.B darbuotojų suvažiavimas.

pat neša LB. Suminėjo pr. m. [apie Eglę šalčių karalienę. Mė- 
VI. Česūno '. draną, sukėlusią | tų bėgiuose gali būti pačios tau 
daug kontraversijų vokiečių po-1 tos papildoma ir kada nors gal 
litikos bei visuomenės sluogs- ir išaugs į pilnumą.
niupse. Vokiečių įstaigoms iš- . Po kiekvieno kūrinio paskal- 
sjuįtinėtas 45-tį.pąbaltiečių me-4.tymo publika, gausiai plodavo... 
morandumas. Veikia disidentų U Geroka programos dalis buvo 
fondas, per kurį paremiamos so vietinių lietuvių nufilįnuota vi- 
vietų persekiojamų lietuvių šei- deo aparatu. Išliks kaip vertin
iuos. LB veiklą pagyvina Lietu-’ 
vių moterų klubai. Mūnchene 
A. Grinienė yra įsteigusi liet, 
vaikų darželį. Išnyko, reguliarios 
lituanistinės mokyklos. Deda-, 
mos pastangos jas atgaivinti iri 

.naujų Įsteigti. Taip pat stengia-v 
masi atgaivinti ir lietuvių tauti-Į

sluogs-:’ir išaugs į pilnumą. :' ■ 
Po kiekvieno kūrinio paskai 

siuįtinėtas 45-'įų,pąbaltiečių me-4.tymo publika, gausiai plodavo..
i __ XT ‘I-* 4-31 flnrAlzn nrArtrorunr rinite.

nių šokių grupę NRW.
; (Bus. daugiau)

' : TĖVAS IR; VAIKAS

Sūnus prisispyręs prašo 
pinigų į kiną. Tėvas ir šiaip su
kosi ir taip, liet pagaliau tarė:

— Gerai, duosiu, jei atsakysi 
j vieną klausimą.

— Gerai, —sutinka sūnus.
-r- Tai pasakyk, kiek lapų yra 

ant to medžio palangėje?
— Trys tūkstančiai du šim

tai keturiasdešimt penki,—greit 
atpila sūnus.

— O iš kur tu žinai?
— Tėveli, tai jau yra antras 

klausimas. O aš turėjau atsa
kyti tik Į vieną.

tėvą

— Pasakykite, — kreipiasi an
glas į politruką, — kokiu būdu 
jūs susitvarkote. Jūsų režimas! 
nepakenčiamas, o žmonės tyli..-

— Matote, — sako politrukas,.
— režimas nelyginant valgis ne: 
tik turi būti gerai pagamintas, 
bet “ir skoningai serviruotas. Na
gi, pamėginkite priversti katiną- 
valgyti muštardą!'

Anglas paima ’ kiaušinį, kum
pio, sviesto, užtepa muštardos,; 
katinas' tik pažiūri ir neėda.

Vokietis ima geros dešros, už
pila kiek alaus ir pridede muš
tardos. Katinas pauosto, surie
čia uodegą ir vėl neėda.

— Ponai,— surinka prancū
zas, — jūsų patarnavimas nees
tetiškas! - N '■

Žiūrėkiet!
| Prancūzas paima plonytę rie

kutę gero pyrago, užtepa gra-- 
Ižiai sviesto, padeda dvi švelnias 

sardines, o ant viršaus — muš-; 
tardos. Deja, katinas tik su-! 
prunkščia ir; vis dėlto neėda!

— Žiūrėkite, draugai! — su i 
sunka politrukas ir, pagriebęs: 
katiną už sprando, pakelia ir,; 
užtepęs geroką kiekį muštardos; 
jam po uodega/ paleidžia jį ant 
grindų. Katinas sukasi,-kaip vil
kelis, ir kad laižo iki išlaižo vi
są ’ muštardą. ■''

— štai, draugai, jūs matote, 
kaip reikia serviruot^ režimą!
— patenkintas išdidžiai baigė 
politrukas.

Surinko

-riš
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brolį Apolinarą, gyv. Los An-i džionis, Pranas Vissvydhs, Gie- ŽdliaskrandisKVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 66 METU SUKAKČIAI PAMINĖTISekmadienį š. m. spalio 26 diena
‘z

ka istorinė dokumentacija.
• K. Saja pirmą kartą pas savo

* ;

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

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
• ŠOKIAI

BANKETĄ RUOŠIA

-t

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, m.

t RŪPESTINGAI ISPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Pradžia 5 vai. popiet — ■. Įėjimas $20

Išėjusi U tpaudoa ir galima gauti knygų rinkoje

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

D. KUHLMAN, B.S., Regiitruohu vaistininkai

TeL 476-2206

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai -------------------------------------- -—____________ _
Adresai ----- --------------------------- — . -

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerfko* lietuvių paatan- 
gas daryti (tako* j kvaito politiką. 102 psL Kaina fl.56. 

Knygo* bui iisiųstoa, Jei f 1-50 tekia arba Money Orderi* 
bu* pasiųstai tokiu adresu: s

173* S*. HaWU4 S Chieaca, ffl.

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu 421-6100

3 ■ Naujienos, Chicago, 8, HL "Wednesday, October 1, 1980
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Neprikl. Lietuvos |Caro muziejus Kaune

5 kaitytojo balsas

TALKININKAVIMAS LENKAMS
.(Tęsinys)

parągra

Kitose JAV vietose: 
ttį p tams ___

— Aukso uncija antradienį 
kainavo $672.00.

Naudojamės didžiausiomis tais 
vėmis pasaulyje

tpjų. Štai k»>p 
pirmųjų ateitininkų, Lietuvos 
kariuomenės savanoris-kųjjjjas 
dr. J. Leimonas (pigti J. Rruns-

gai negaišino, kėlė rankas ir prašė žodžio, kurio čia ne
minėsime, nes manome,kad kiekvienas jų savo interven- 
siją jy redaguojamuose laikraščiuose paminėjo. Leidos 
vyresniesiems ir patiems jauniesiems pirma pasisakyti, 
M. Gudelis taip pat paprašė žodžio. Pasitarimo pirmi
ninkui leidus, M. Gudelis šitaip pasakė:

— V. Vokietijos policija nus
tatė, kad Miuncheno šventę iš
sprogdino vienas žmogus, visai 
nesitaręs su neo naciais. Polici
ja, ištardžiusi suimtuosius, pa
leido.

vinizmo, nors Pilsudskio dikta
tūra buvo Lenkijoj-daug, dides
nė ir gri.ežtesnė už Lietuvos ta- 
rįamą diktatūrą.

Jau minėtas A. Jonyla (Lenkų 
įtakos šešėlyj, ■ 1974 m-) taip 
aiškino: “St. Šalkauskio asme
nybės susiformavimas, taip jo 
filosofinės idėjos išaugo lenkiš
ko galvojimo ir įtaigojimo įta
koj ir ątnešė lietuvių tautai, 
ypač priaugančiai ateitininkų ir 
dvasiškių kartai nepaprastai di
delės nutautėjimo žalos...

Senas Ateitininkas 
(Bus daugiau)

Vienok padėtis visai pasįkėi- 
t ė, kada ateitininkų vadu lenkų 
apaštalų indoktrinizuotojų -buvo 
pastatytas dvarininkas -(bajoras) 
St. Šalkauskis, kuris su savo mo
tina vien lenkiškai kalbėjo ligi 
mirties. Jis baiminosi lietuviš
kumo ir pan. Todėl jis ir ateiti
ninkų daugumą nuplukdė į tarp 
tautinius vandenis ir juos pada
re šiaudiniais lietuviais bei ne
rūpestingais savo tautos reika
luose. Št: ‘Šalkauskis baugino lie
tuvius. su. “lietuviškais šovimiz- 
mais”, bet jis niekuomet nekri-

Tautinio atgimimo kovoj stato
mas greta Basanavičjaus ir Ku
dirkos. Katalikų visuomenės 
minties vystyme -jis yra pirma
sis po Valančiaus” (175 p-)

Prei. prof. A. Bambi auskas 
— Jakštas, kaip .pavyzamgas 
kunigas ir kaip taurus lietuvis 
tokiu pasiliko ligi mirties. Bet 
A. Baranauskas, būdamas vys
kupų, pasidarė lietuvių lenkin-. 
toju. Kąn. A- Steponaitis (Tėvy
nėj įr pasaulyj, 1962, 36 p.) ak- 
ųenlavo: ‘‘Vyskupo A. Baranaus
ko pakviestas profesoriauti , len
kas (fanatikas) kųn. R. Jalhr-’ 
zykowski... kun. R. Jalbrzy- 
kopskį, paskypjs „viceregentu,’ 
jįs pasidarė tikras šeimininkas 
(Seinų vyskupipoj)-.. Lenkų 
kalbą jis įvedė į visus kursus”.

—Apie p. Česonį patyriau, kai vienur kitur jo var
das buvo ’paskelbtas sąryšyje su kelione Į Madridą. -Če
sonį pristatantieji rašė, kad jis iš Lietuvos tėvų išvež
tas labai jaunas, vos keturių metų. Jo tėvai buvo geri, 
sunkiais karo metais savo sūnumi rūpinosi^ jį maitino, 
aprengė o kai paaugo, tai į mokslą leido. Bet dabar, .ei
damas 44 metus, jis neparodė gabumų įsigytoms ži
nioms perduoti. Susidaro įspūdis, kad tų žinių apie Lie
tuvos okupaciją ir nepriklausomybės praradimą jis- ne
turi. Aš norėčiau žinoti, kodėl buvo parinktas žmogus, 
kuris krašto pavergimo žinių neturi,u jeigu-įr turi,taime- 
pajėgia jų perduoti,o palikti nuošaly visą eilė gabių teisi
ninkų,kaip tarptautinės teisės specialistų, labai apsukrių 
visuomenės veikėjų, gerų kalbėtojų, pažįstančių visą 
okupacijos ir Lietuvos pavergimo eigą, o parinktas 
žmogus, kuris negalėtų būti naudingas? Lietuviai savo 
tautos žmones geriau pažįsta, žino jų pajėgumą ir tūri-

Nanjienas eina kasdien, fidririant 
—* — LJdžia Naujienų Ben-

— Esu tikras, kad čia suvažiavusiu daikrąščiiprę- 
daktoriai buvo patenkinti Madrido konferencijon va
žiuojančiais savo tautos ar kilmės atstovais, parinktas 
geriausiu atrankos būdu ir pasiūlytais prezidentui pa
tvirtinti; bet to aš negalėčiau pasakyti apie lietuvį, ku
ris vyks į Madridą ir turės teikti patarimus, pavergtos 
Lietuvos klausimais. Mane, kaip Naujienų redaktorių, 
skaitytojai užvertė laiškais, kuriuose buvo klausiama,, 
kodėl parinktas žmogus, kuris lietuvių • visuomeninia
me gyvenime nepasireiškė -ir labai silpnai informuotas 
apie pagrindinius Lietuvos pavergimo klausimus. Man 
pačiam teko paskutiniais bėgančiais dešimtmečiais ati
džiai sekti Amerikos lietuvių visuomeninį gyvenimą, ir 
pažinti veik visus .įtakingesnius asmenis.Turiu pripažin
ti, kad Romo česonio' lietuvių visuomeniniame darbe 
beveik visai negii-dėjau. Kiekvieną dieną ,-perskaitau ke
liolika lietuviškų laikraščių, bet p. Česonio vardo juose 
nepast.ebjėjau.

— Kįek teko pastebėti, p. česonis nemėgsta rašinė
ti.,.Iki šio meto lietuviškoje spaudoje neteko pastebėti 
•nė vieno- p. česonio straipsnio, kuriame būtų gvildena
mas bent 'kuris svarbesnis ar ne toks svarbus pavergtos 
.Lietuvos ar Amerikos lietuvių visuomeninio gyvenimo, 
klausimas. Jam, gal būt, rašyti sunkiau, bet kad nete
ko girdėti, kad Česonis būtų kalbėjęs bet kurioje lietu
vių konferencijoje, didesniame susirinkime ar kurioje 
mažesnėje kuopoje ar net pasitarime. Jeigu jis New 
Jersey valstijoje ir galėjo ką prasitarti, bet tie "jo pasiū
lymai nebuvo .toki svarbūs, kad .patektų į lietuvišką | 
spaudą. Neteko girdėti, kad jis savo mintis būtų dėstęs 'mas žinias ir sugebėjimą -taiptautinės teisės . paragra- 
radijo bangomis. I fams taikytį, pavogtiesiems laisymtį. Būčiau labai dė

kingas, jei galėtumėte pasakyti, kodėl .parinktas .p. įče- 
sonis, o -ne kiti, tarptautinę teisę geriau pažįstantieji ? 
Būčiau dėkingas, jei man padėtumėte šitą klausimą 
skaitytojams aiškiau nušviesti, — baigė ■Gudelis.

Tai buvo pagrindinis M. Gudelio žodis rugsėjo 3 
dienos rytą Valstybės departamente vykusiame .pasita
rime. Pasitarimas vyko prie uždarų durų. :ĘĮąlyyiaį bu
vo prašomi išdėstyti “gera ir bloga”, kad visi galėtų 
bendromis jėgomis reikalą pataisyti.

Laikraščių redaktorių pasitarimuose statomi klau
simai. Gudeliui rūpėjo, išaiškinti tai, kas didelei Ame
rikos lietuvių daugumai rūpėjo. Pirmą žinias reikia pa
tirti, priežastis sužinoti, tai pirmoji, laikraštininko pa
reiga. Tai turėtų būti kiekvieno lietuvio laikraštininko 
pareiga... Užuot mėginę žinias patirti iš pirmų šaltinių, 
Gudelį šmeižia ir niekina. Ar tas paklausimas buvo 
toks skaudus?
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Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams________
pusei metų ____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

pąnt į lėktuvą Helsnkin. Tą slieką užmovė kiti.
Šios nedidelės laikraščių redaktorių kpnfgreąi^j^ 

organizatorius, patyręs diplomatas, tarnavęs net /AV 
konsulu Maskvoj,trumpai paaiškinęs šios konf. dalyviams 
rinksią, pareiškė, kad norįs patirti susirinkusiųjų nuo- 
monę apie priimtų Helsinkio aktų vykdymą jr.- Mad
rido konferenciją. Jis norėjo iš suvažiavusių redakto
rių patirti ne tiktai gero, kurį amerikiečiai tikisi įnešti 
į Madrido konferenciją, bet ir blogį, kurį dar galima 
būtų pataisyti...

Prie apskrito stalo susėdusieji įvairiausiomis kai

menę savo tautai: “Kiekvienas 
lietuvis turi didžiuotis savo tau
ta ir ją giliai mylėti, kartu jis 
turi jausti atsakomybę už savo 
tautos likimą, tikėti jos šviesia 
ąteimi ir visomis jėgomis dirb
ti jos gerovei”. •

Ateitininkų vadas prof- Dovy
daitis mokė ateitininkus: kriš- 
čioniškai gyventi, t. y. vykdyti 
ir IV-tą Dievo įsakymą, kuris 

jpafreįgoja mylėti savo tėvus, sa
vo tėvų kraštą, savo tautą, etc, 
o taip pat darbuotis Lietuvos 
bei Petuvių tautos gerovei, kad 
ji gyvuotų visuomet. Anot kar
dinolo J. Mercier, Kristaus re
ligijoj nėra tobulo krikščionie, 
kuris geras patriotas.

Ypač tepka prisiminti su ko
kia meile bei pasiaukojimu Die
vui ir Tėvynei Lietuvai organi
zavosi 1909 m. Loųvaino uni
versitete '(Belgijoj) lietuviai ka
talikai, koki kilnūs jų pareiški
mai. .. Tai va kokiomis gairėmis 
vadovavosi pirmieji . ateitinin
kai, kurie buvo ne tik geri kri
kščionys, bet ir pavyzdingi lie
tuviai.

Gyvename galingiausioje valstybėje jr turime di
džiausias laisves. 0 gal tos didelės laisvės ir daro galin
giausią valstybę. Jeigu neturėtume laisvės, tai nebūtu
me galinga valstybe.

,Ne visi laisvės, svarbą sųprąnĮtam. Daugeliui atro
do, kad didelė laisvė gali būti .pati silpniausioji didelės 
valstybės vieta. Daugelis atvažiavusių norėtų tas ląis-. 
ves apkarpyti, kad laisvės priešai negalėtų tomis lais
vėmis naudotis galingos demokratijos pamatams griau
ti. Jie užmiršta, kad laisvė leidžia visoms galvoms pasa
kyti savų nuomones, ,o. kreips nurodyti tų nuomonių 
silpnas Vietas ii; plyšius. Kas nepajėgia savo nuomonės, 
viešai apginti, tas griebiasi šmeižto, melo, įžeidimų ir 
baigia kolipjimaiš if-neapykanta.'

Konferencijon buvo pakviestas M. Gudelis. Kvietė
jai žinojo, kad Helsinkio aktų istorija jam buvo žino
ma. Kada Helsinkio aktai buvo pasirašyti, nei Naujie
nos, nei Gudelis nerašė,, kad Helsinkyje.Lietuva ar ku
ri kita valstybė būtų buvusi parduota; jis netikėjo, kad 
pripažintos dabartinės Rytų Europos sienos ir kad Lie
tuva :dar kartą rusams parduota. .Jis nerašė, kad prez. 
Fordas, popiežiaus atstovas Caseroli Helsinkio konfe
rencijoje -pasinaudojo Judos gražiais ir nepamatuo
tais tvirtinimais. ' . :

Gudelis tikėjo prezidento Fordo padarytais pareiš
kimais sukviestoms Amerikos etninėms grupėms, jų 
tarpe ir Povilui P. Dargiui, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentui, bei Dr. Kaziui Bobeliui, tuome
tiniam ALTos pirmininkui. Gudelis suprato, kuriais su
metimais nepaprastai užimtą sekretorių Henry Kisin- 
gerį prezidentas pakvietė į Baltuosius ^tūmus, kad ži
notų prezidento Fordo įsitikinimą Lietuvos, kitų Pa
baltijo valstybių ir Rytų Europos pavergtų tautų klau
simais. Naujienos netikėjo, kad prezidentas Fordas vie
ną dieną būtų vienaip kalbėjęs sukviestiems organiza
cijų pareigūnams, o kitą dieną jau -elgtųsi visai kitaip. 
Inteligentai ir kultūringi žmonės šitaip nedaro. Nau
jienos nebando slieko, užmauto ant meškerės prieš įli-

$45.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
$24.00 drovė, 1738 So. Halsted St. Chicago, 
$12.00 IL 60608. Telęt 421^1QQ.
$5-00

Visiem^ gerai žinoma, jog len
ke? šovinigtąs Jalbrzykowskis 
ne -tjk sulenkino Seinų lietuvių 
kunigų seminariją ir ųolįąi len
kino Suvalkų apylinkės lietu
vių?, bet, pąskirtas Vilniaus ar
kivyskupu, pa§įdąi;ė didžiausiu 
lietuvių ėdiku.

Ir kada ateitininkai organiza
vosi ir veikė gerų li.etuyių (prel. 
prųf. A. Dambrausko, prof. Pr. 
Dovydaičio kan.. M. Vaitkaus. 
Endziulaičio, Matulaičio etc.) 
pagal Kristaus 'Eyangelijoš dės^ 
nį: “Atiduokjte-Jkąs ciesoriaus 
ciesoriui (Kas Lietuvos — Lie
tuvai) ir kas Die.vo-Dievui” nu
rodymais, tai ateitininkai nepa-- 
prąstai daug .pasitarnavo savo 
Tėvynei Lietuvai; dayė nemaža j tikavo Lenkijos bei lenkų 
sąvanorių-kūrėjų, valstybininkų 
ir lįetų.yiškos įcuĮiūrps dąrbųp-

metų-------
mėnesiams

vienam mėnesiui ___ _____ $ 4-00

Kanadoje: 
metams - _____ $45.00
pusei metų - - - _____ $24.00
vienam mėneaiui - _____5.00

Užsieniuose:
•

metams - ........ .. .. _____ $48.00
p.usęį mdjj — •______■_

P. KESIŪNAS

. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
1 3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Guoba, kiek atsikvėpęs, išsitraukia iš kišenės 
gabalėlį popieriaus. Visi, išskyrus Perkūną, su
žiūra į jį. Jis labai atsargiai, tarytum kokią bran-i 
genybę, atvynioja sulamdytą .popieriuką >ir iškra
to į savo delną žiupsnelį tabako; visų bičiulių su
blizga akys; tabako kvapas pakutena kiekvieno

2 gomurį, kiekvienas nuryja seilę. Guoba sųvyinioja 
tikrą “cigarą” ir, susiradęs paslėptą degtuką,' 
nueina prie sienoje tyčiomis išmuštos plytos už
sidegti.

— Na, ko snaudžiate, eikit čia, gausite visi po 
durną, tebūnie visiems šventė —atšyęskime„drau
ge. Tur būt, jau ^pamiršote (ir kvapą iabako... — 

- pats godžiai traukdamas dūmą, kvietė ir kitus 
prie dūmtraukio. ___ «

Visi pamažu keliasi ir renkasi prie Guobos, 
tik Perkūnas vis tebevaikšto susimąstęs; jis ta
rytum nė negirdi, kas ką kalba.

Vieneri metai... — lyg pats sau pamažu 
pasako Khig ūdas.

— Metai.. — pakartoja Ąžuolas.
— Kažin kur dabar Niaura ir kiti, dial jįe dar 

lebesilaiko, — ats liepia senasis Pranas.

— 0 mes ar ilgai dar atlaikysime? ... — įsi
terpia Įr Perkūnas.

— Kodėl-tu-neini? Eikš, užtrauk dūmą, šir
džiai paelngvės. .. — pasiūlo vėl Guoba.

Dabar prieina jau ir Perkūnas ir paima 
“cigarą”.

— Kokia puiki buvo naktis... — pusbalsiai 
pasako Įis, traukdamas dūmą, — per vieną mūšį 
Grau^manas neteko pusės savo įgulos...

“Cigaras” kaip didžiausias skanėstas tirpte 
ištirpo, kol perėjo per visų lūpas.

— Ar neturite dar kokios nuorūkos? — pa
klausia Perkūnas.

Jokio atsakymo.
Ringaudas ima raustis po savo švarką ir, pra- 

drėskęs pamušalą, suranda paslėptą auksinį žie
dą. Ilgokai jis pasižiūri į jį, paskiau pasiūlo Per
kūnui :

— Imk šį žiedą ir, kai pamatysi sargybinį, 
iškeisk į cigaretes.

■— Ką tu! Nereikia, aš tik taip sau pasakiau 
— juk čia tavo atminimas.. . atstumdamas 
Ringaudo ranką, spyrėsi Perkūnas.

— Imk, daug nuo ko jau mes čia atpratome, 
atprasime ir nuo atsiminimų, — nenusileidžia 
Ringaudas.' ! v

Perkūnas vistiek neima.
— Na, -kaip sau nori, bet parūkius labai su

stiprėja nervai.
— Šiandieną ir jie mus mini — kaip norėtųsi 

būti su jais... — liūdnai pasiguodžia Ąžuolas.
— Kantrybės... gali tekti dar ir mums pasi

švaistyti vėl po Lietuvos girias, — -ramina jį Rin
gaudas. _ -

— Stebuklais aš nebetikiu... — atsiliepa Per- *
kūnas.

— Svarbu ištverti dar kelias savaites, — pri
duria dar Ringaudas.

— Jis galvoja apie savaites — žiūrėk ar be
sulauksime rytoj ryto.. . — ginčijasi toliau Per-, 
kūnas. __

Ringaudas prieina prie durų ir pasižiūri pro 
skylę, ar nėra kur čia pat sargybinio. Neradęs 
nueina vėl į savo vietą ir atsisėda. Kalba nebesi- 
mezga. Kai kurie išsitiesia ant šiaudų ir ruošiasi 
jau migti. Bet staiga visų dėmesį atkreipia sto
vyklos kiejne pasigirdęs motoro ūžimas. Visi ge
rai žinojo, ką reiškia tokiu laiku stovykloje pasi
rodęs sunkvežimis: jis išveš dalį jos gyventojų 
į mišką, r.

Ūžimas vis artėja. Jie sėdi visi tylėdami ir 
klausosi — niekas nenori pažvelgti kitam į akis. 
Masina privažiuoja prie raštinės durų ir sustoja;" 
jie viską aiškiai girdi, nes jų kambarys buvo po 
pačia raštine. Visi sustoja net kvėpavę -r- jie zi-j 
no, kad raštinėje dabar skaitojnos/pavardės, ku
riuos tutf šiąnakt sulikvirfuoti. Jiems net girdisi, 
kaip raportuoja smogikai ir kaip keikiasi virši
ninkas, tik žodžių negali suprasti. Vėliau pasi
girsta griežta komanda. Jokių abejonių — dabar 

tik belieka sekti, kur pasuks budeliai, į kurias 
kameras...

Jau leidžiasi laiptais žemyn... vadinasi, į jų 
koridorių... Bet gali gi dar pasukti ir į dešinę, 
į kitą koridoriaus pusę. Ne, aiškiai girdisi žings
niai artėjant prie jų durų... Dabar kiekvienas 
-pajunta, kaip jo širdis, iki tol taip smarkiai dau- 
žiusis, staiga tarytum visai sustoja plakusi, ap
miršta. ’Visame kambaryje mirtina -tyla, o klai
kieji žingsniai jau visai arti jų durų. Kiekvienas 
geležimi pakaustyto bato stuktelėjimas taip ir 
sminga į širdį, kaip koks durklas... Visiems aiš
ku, kad užpakaly budelių seka giltinė, o gal jos 
kaulai ten ir barška, ne jų batai.. Gal dar pra
eis pro šalį, koridorius ilgas, už jų durų dar trys 
kameros, pilnos tokių pat nelaimingųjų, kaip bėriu
kų, paruoštų piauti skerdyklos prieangyje...

Bet prie -jų durų žingsniai staiga sustoja... 
dabar jau visiems aišku... bene vistiek — šįvakar 
ar rytoj, gal dar geriau... 'keletu denų sūtrum- 
pės jų kančios... < '

♦ * ¥ -1
I

Staiga taip trenkia kažkas iš lauko-pusės į jų 
kameros duris, jog jos vos nesubyrėję, nuskrenda 
į kitą šoną; atrdė,’lygKomba būtų sprogusi jų ko
ridoriuje. Tuo pačiu momentu kaip sviedinys pa
knopstomis įlekia iš užpakalio pastumtas Niaura...

(Bus daugiau)
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12. šitos teismo dienos darbas bus sujungtas su žmonių apšvie
timu, kaip parodyta Apreiškimo 20:12, kame pasakyta, kad bus 
atvertos “knygos”, ir kad kiekvienas bus nuteistas sulig tuo, kas 
“parašyta knygose” Kai kurie klaidingai manė, kad šitose knygose 
parašyta visos žmonijos praeities gyvenimas. Tcdėl buvo pasako
jama, kad knygų atidarymas teismo dienoje reiškia išnagrinėjimą 
kiekvieno žmogaus gerų darbų ir nusidėjimų, ir kad sulig lokiais 
užrašais bus nutarta, kurie verti, kurie neverti amžinojo gyvenimo.

Bet Šventajame Rašte nėra nieko tdkios nuomonės patvirtini
mui. Apreiškime pasakyta, kad žmonės bus teisiami sulig tuo, kas 
parašyta knygose, ir pats Jėzus pasakė, kad tai bus Jo “žodžiai”, 
kurie teis žmones tuose laikuose (Jono 12:48). Todėl reikia su
prasti, kad atidarymas šitų simbolinių knygų reiškia apreiškimą 
tiesos, kuri bus naudojama kaip teisino taisyklė.

PASKUTINIS VINCO KRĖVES KŪRINYS
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weeteteater ComnMHdty klūtikoc 
Mediclnoe direktorius

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGO* 

2907 WMt 10M Shwt 
. < Vai d n d IMgll TKttTlmą

DR. FRANK FLECKAS 
OrTOMETRISTAS 

KALBA UETUV3SKAI 
261* W. 71 Sk T«L 727-5149 

nkrinx aku. Pritaiko akiniug 
‘'contact leoaea9*

!r

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 43rd STREET 

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

RezidenciTos tifolu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
j GYDYTOJA* W ZNIRUROA3 
Undra prattfka, MOT1KŲ llaeė.

OffOa lat WKST Ahi rriaiT 
Tai. P«

ČHSO VAL.: pirn- <ntrad, tračias, 
ir penkti 2-4 ir *-fi vaL rak. iUtadiv- 
oiaia 3-4 vaL poptot ir Mta lato

1 ORTHOFKDAS-PBOTEZISTAS
Apar»t*i - Protesai. Med. ban- 
tiažaL Speciali pataite lėleeaa. 
(Arch Support*) ir t t

7aL: *—4 ir •—8. lęjtą rlti'in i all *—1 
tesi) VTtef MM *L Cėlteti. WL 4*419

Tolof.- PReepect e-5»w

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

" i_

PEMKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai » Pilna apdraudė 

Ž1MA KAINA

TeL WA 5-tOO

MOVING

tt IvvTriv
ANTANAS VILIMAS

Tol. #6-1*11 orte *7639*4

GET RELIEF 
FROM CONSHMDOH 

WffliOUT 
SMSMS OR CRAMPS

ft

U t

£ “Lietuvos Aidai 
mE _KAZt BRAZDlIONYTe

Programet

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

Viaoa laidos ii WOPA stotim, 
banga 1490 AM

St. Petersburg, Fla-, 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM ban*.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60624 

Telef. 778-5374

RADIJO illMOJ VALANDOS
Vlaec rtpiiNi ;į

Lietuvlv kalba: kasdien nuo pir- 
madienio iki penktadienio 4:01 
4:30 VaL vaį. Šeštadieniais n 
sekmadieniais--Kuo 8:30 iki 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukui
Tai*" x MSmieek 4-^4ū

7159 So. MAPLEWOOD Ave. 
CHICAGO, ILL. 60629

— Vėl gyvenimo faktas, ku
rio nepaneigsi... — pagalvojau 

. ir prisiminiau, kuo baigė mano 
pirmatakai... Ir ne tik mano... 

‘ Sustabdžiau auto, išsodinau ir 
daugiau nekalbinu, nors kasdien 
matau, kaip jis prakiurusiais ba
tais klampoja namo purvina gat 
ve...

— Pasakyk dabar man, Vik
torai. ar šių ir panašių atsitiki
mų akivaizdoje galima pavadin
ti mano nusiteikimą tik nusivy
limu? Ar nereikėtų surasti ma
no ią man panašių nuotaikai api
būdinti kitą žodį?..

4
• Po visų prakalbų ir tostų pa
siryžo prabilti ir Lemain-

Jis kalbėjo apie kultūrinius 
ryšius, kurie jau ištisus širritme- 
čius sieja rusų tautą su prancū
zais, apie šių tautų sielų bendru

ti mą ir baigė pareiškimu, kad ru
sai yra Rytų prancūzai, kuriems 
likimo lemta didelė mesianistinė 
paskirtis —.tapti naujo gyveni-' 
mo, naujos žmonijos istorijoje

La kė jį nesavarankišku, buka
pročiu, vos sugebančiu svetimas 
mintis pakartoti. Jam rūpėjo 
Žadanovskis, su kuriuo būtinai 
norėjo susipažinti. Ir prakalbą 
pasakė tik todėl, kad gautų pro
gos eiti prie jo.

Kada Lemain nusigręžė prie 
Molotovo į Žadanovskį, lasai 
neleido jam nė žodžio prabilti, 
patsai pirmas jį užkalbindamas.

— Aš tamstą, ponas Lemain, 
gerai pažįstu iš jūsų raštų. Man 
tikras malOdumas susipažinti 
dabar asmeniškai, — ir atsisto
jęs stipriai paspaudė jo ranką.

Lemain p&stebėjo, kad žada
novskis kalba gana laužyta 
prancūzų kalba.

— Nepaprasta man garbė, 
kad tokis rimtas valstybes vy
tas, kaip tamsta, susidomėjo 
mano rašiniais, — atsakė Le
main rusiškai. — Būčiau be ga
lo laimingas, jei gaučiau pro
gos išgirsti iš jūsų nuomonę rū
pimais visam pasauliui klausi
mais,.

Lemain sū šiais žodžiais pa- 
. sižyelgė. į savo, ministerį, nprė; 
"Jamas patirti, ar jis pritaria, ar

9:3u

i
j eros kūrėjais.

Kalbeio trumpai, bet ryškiai nepatenkintas Lemaino pašiel- 
j ir įspūdingai. Kalba jo visiems ’ gimu. Bet jo veido išraiška bu- 
į patiko ir visi smarkiai plojo. Ir "vo rami ir šalta, nieko nereiš-. 
I paisai Lemain buvo savo pra- kianti.
[kalbos sužavėtas, kad ji taip 
jam pąs’Sėkė. .

SUSIRINKIMŲ
i

Man irgi„būtų malonu pa-
, . . sį^eisti nuomonėmis Su atstovu,

Tuo įspūdžiu pasinaudodamas, prancūzų politinės minties, bet 
jis atsikėlė ir priėjo staliuką, už 
kurio sėdėjo Molotovas ir Ža- 
danovškis.

— Leiskite man paspausti 
prancūzu tautos draugų ir nau
jo pasaulio kūrėjų ranką, — pa-

prisipažinsiu, kad tamsta esi 
man įdomesnis kaip rašytojas,'
— nttsilypsoj o žalanovskis.

— Kada paliepsite man apsi
lankyti pas jus jūsų įstaigoje?
— pasiskubino nudžiugęs Te

reiškė prisistatydamas Moloto- main, jis jau vaiždavosi, kokį
; triukšmą turės Sukelti jo repor

tažas apie. pasikalbėjimą su 2a- 
danovskiu ir žurnalistų tarpe, 
ir visuomenėje.

Lietuvių Brighton Parko Moterų 
klubo poatostoginis narių susirinki- j

> mas Įvyks ketvirtadienį, spalio 2 d.,!
J1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 So. ;

Talman Avė. Narės prašomos atsi- ! 
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkamo buš va.šės. •

E. Strungys, rast, i

vu i.
Molotovas ištiesė jam rankąą, 

pasakė kažką banalaus, neaiš
kiais žodžiais, kurių Lemain ge
rai net nenugirdo. Molotovas ne- 
ž'nojo, su kuo jis turi reikalą. 
Ar lik nebus šis drąsuolis eili- 

j atostoginį susirinkimą penktadienį, t ^js deleųacijos narys, kuriam
Upytės Draugiškas klubas turės po-

spalio 3 d., 1 vai. popiet Anelės salėje, 
4500 S. Talman Avė. Nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys

nedera reikšti per daug manda
gumo.

Molotovo elgsena nenumusė 
! nuotaikos, ūpo nesugadino. Mo-

— Pakistano prezidentas lotovas ir nebuvo Lemainui įdo- 
Zia gailisi, kad buvo išskri- mus, apie jį turėjo pakankamai 
dęs taikos siekti. progų susidaryti sau nuomonę.

(PAGAL TĖVUS KLORAITĖ)

Gyv. Bridgeporte, Chicagojc
Mirė 1!I8O m. rugsėjo '.iii d., 5:30 vai. ryto, šulėuknsi 

54 metų amžiaus. Gimusi Uetuvojc, Panevėžio apskrityje. 
Vmcrikojc išgyvchb 66 metus.

Palike’ nulipdę: Sūnus Bruno, marti Aldoha. sūnėnas 
Chester Ncrlvar. dukterėčia Norma Kėltner ir kiti gYhiitfėS, 
Iraugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvolas iVcčiadicnį 1 vai. poptel Jurgio 
Rmhnfno koplyčioje, 331 fl So. Liluanica Ave., Chicago.
Kottfrltdlcnj, spalio 2 d., 8:30 vai. ryto bus lydiina iš 

coplyčlcs į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o j>o gedulingų 
lamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvi!) kičinėse.

Visi a.a. Onos Nedvar giminės, draugai ir pažįstami nud- 
drdžiai kvRČirtnf dalyvauti liidotu'vėse ir suteikti jai pasku- 
inj patarnavimą ir alsisveikinimą. - ■ .

Nuliūdę lieka: „
Sūners, marti, sunėnaK duklcrtčta, giminės.

La.’dtūuv ų direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. 927-1138

—7 . . Sta®

tik su reikalais, ir laiko neturė
čiau ilgėliau sū tamsta pasikal
bėti; o pasikalbėti man labai no
rėtųsi. žinai ką. tamsta — krei
piasi j Lemainą: — rytoj nuo 
septintos būsiu la’svas. Ar ne 
mėlonėtute atsilankyti pas tna- 
he. į butą. Išsikalbėsim, kiek . 
panorėsim, ir niekas mums ne
sutrukdys.

— Lema i n pasprogo iš džiaugs
mo-

— Sekasi, kaip pakarūbkltūi, 
— pagalvojo ir ėmė dėkoti Ža- " 
dančvskiu' už garbę ir čia pėt 
pasiteiravo apie jo antrašą.

— Neteikia rūpitrtis. Kur ap- 
s:stojęs, aš žinau. Pasiųsiu au
to, ir jus tiesiog atgabens į . 
mano butą.

5
Lygiai septyniomis Lemain 

peržengė Žadanovskio buto 
slenkstį. Duris atidarė ir sutiko 
jį patsai šeimininkas.

— Tikslumas, sako, karalių 
ypatybė, — linksmai nusišypso
jo Lemain pasisveikinęs. — Nors 
nesu karalius ir, prisipažinsiu, 
karalių nemėgstu, bet šiuo at
veju stengsiuosi juos pamėg
džioti. Lygiai septynios, — pa
žvelgė į savo rankinį laikrodėlį.

Kai nusivilko apsiaustą ir pa-: 
kabino ji, šeimininkas pakvietė 
į kabinetą, atidarydamas duris i 
ir praleisdamas svečią įeiti. Tai 
buvo didokas šviesus kambarys, 
kurio visos sienos buvo apstaty
tos knygų lentynomis. |

— Kiek turite knygų! -— nu
sistebėjo Lemain apsižvalgyda
mas. — Matyt, kad tamstai fu- J 
pi ne vien tik politika, bet ir 
knygos...

Jis tikrai buvo nustebintas. 
Manė, kad visi komunistai ma- 

-žo arba' beveik be jokio išsilavi
nimo. Nesitikėjo pamatyti čia 
taip gausiai knygų-

— Visuomeninė ir valstybinė f 
veikla — tai darbas žmonijos į 
naudai, o čia, — plačiu rankos 
judesiu parodė į knygas, — pa
vargusiai nuo darbo sielai atoil-' 
sis.

— Tamsta pavargęs? — pasi
žvelgė Lemain į šeimininką.

— Nepaisyk tamsta, ponas Le
main, mano nuovargio. Man ma
lonu ir, pasakysiu, sveika atsi
gauti, su nauju pažįstamu pasi
kalbėti. Prašau prisėsti, — pak
vietė rodydamas į sofą.

(Bus daugiau)

KONSTANTINAS VENCKUS

. GyV. Marquette Parke, Chicagoje.
4 Mirė 1980 m. rugsėjo 29 d., 11:15 vai. ryto, su

laukęs 71 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Plungėj.
Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko litfliūdę: žmona Julija, pagal tėvus Juš

kaitė, duktė Janina Keburis, jos vyras Povilas, 4 
anūkai — Vytautas, Gintaras ir Algimantas, švo- 
geris Petras Petkevičius ir jo vaikai — Romas su 
šeima, Vytautas sū šeima ir Jūra Kleine su šeima.

Lietuvujfe liko duktė, Sūnus, 9 anūkai ir 5 pro- 
anūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami Ame
rikoje ir Lietuvoje.

PriklattSe Šaulių Rinktinei, Lietuvių Pensinin
kų Sąjungai lt R. Lietuvių Bendruomenei.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 
6845 S. Western Ave.

Ketvirtadienį, spalio 2 d., 9:00 v. r. bus lydi
mas iš koplyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
mas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Konstantino Venckaus giminės, drau
gai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patamavimąl 
:r atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: „J
Žmona, dukterys, sūnus, anūkai, proanūkai, . j 

giminės.
Laidotuvių Direktoriai Jonas G. Evans ir Sta

sys Evans. Tel. 737-8600.

CHARL]

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

stasukaitis 
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

nr ■
■ r.. 1 .. . — 1. -

- - ■ f -

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

3E2UAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENITE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURIM* 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUA.N1CA AVE. Tel.: YArd. 7-3401

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 5(Hh Ave^ Cicero, UI. TeL: OLympic 2-1002

■ m Į . - - . .n,----------------------i.. - . . -

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-121S
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilh, HL 974-441*

5354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

— Naajienog, Chicago, 8, III. Wednesday, October 1. 1980



nes nariui

mirus

ATSIMINIMŲ

Dr. A. Gussen

5 doleriai.

Naujienos, Chicago, 8, ID. Wednesday, October 1, 1980

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI

$4.00
$3.00

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

' Graži, lengvai skaitoma ir 
įdcfmi 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

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

— Strungienė praneša, kad L. 
Brighton Parko Moterų klubo 
narių susirinkimas įvyks Ane
lės salėje, esančioje 4500 So.

• 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.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

M. i I M K U S
Notary Putelio 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-745® 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

fi vai ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

Td. 776-5162 arta 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

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

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina 83.00.

bus sudėjusi ant Lietuvos lais
vės aukuro pirmaujančio dydžio 
aukas. Lietuvos Šaulių Sąjun
ga Tremtyje ir surinko apie nu
žudytus, nukankintus ir Sibiro 
lėta mirtimi likviduotus šaulius 
žinias ir paruošus knygą, palik
ti ateinančioms kartoms. Mano- 
ma, kad knygoje rasis vietos ir 
apie nukankintus lietuvius, nors 
rie ir nebuvo nužudyti kaip šau-

SCREW MACHINE
SETUP OPERATORS

BROWN & SHARPE
Only experienced need apply. Steady 

' job. Good pay and benefits.
237-0034

BRIGHTON PARKO (R.) JAV LIET. B-NĖS 

VALDYBA ir NARIAI

SIUNTIMAI Į LIETUVĄ ___
Cosmog Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
3561 W. IKk St, Chicago, DL 60629, — Td. WA i-2737 

V. VAL ANTINAS

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

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

4645 So, ASHLAND AVI. 7 
523-S775

DAŽYMAS IR REMODE- 'į 
LIAV1MAS

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

Kainos'labai prieinamos. 
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K;dzie Avenue ; 

TeL 776-8505.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
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 SI persiuntimo išlaidoms.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas ’ 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

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

Tde{ 312 238_>787

• Nemokamus patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- 
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-

3422 bloke šiaurėje Janssen gat
vės — 9 kambarių, 4 miegamų
jų, tinkamas didelei šeiniai ar
ba uošviams. Angį, kreipkitės: 

BUCKINGHAM REALTY 
Ron or Marianne — 975-8990

maajes visais kelionių reikalais. v.
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietai X 

H anksto — prieš 43-60 dienų. S

tion), yra įrašytas Internal Re
venue Service sąrašuose ir au
kos skiriamos BALF’ui yra pil
nai nurašomos nuo pajamų mo
kesčių.

Jei būtų kokių klausimų šiuo

MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą

Dr. A. J. Gussen 
grožis

vykdė jų perse- 
leisti knyga, būtų ap • kiojimą ir labai daug, kaip ne

patikimą ir neperauklėjimą ko- 
munūmui elementą, sunaikino.

Maskvos genocido buvo palies
ti visi Letuvos gyventojų sluo
ksniai. Šauliai, kaip didžiausia 
nariais organizacija, genocido

(Pr.) f

— Metinę vakarienę ruošia; 
R. LB-nės Marquette Parko* 
apylinkės valdyba spalio mėn.: 
4 dieną 7 vai. vak. šaulių.na-; 
muose. Programą atliks jaunai] 
solistė J. Tautvilaitė. Karšta va-į 
karienė, šokiams gros K. Venc-Į 
kaus orkestras. Studentams ir: 
moksleiviams bilieto kaina $6 J 
Visi lietuviai kviečiami daly-] 
vauti. Valdyba (Pr.) i

— SLA 6-osios apskrities me- į 
tinė konferencija įvyks š.m. spa 
iio 5 d. 2 vai. popiet Lietuviu 
Evangelikų Reformatų bažnyčios 
patalpose, 5230 S. Artesian Ave. 
Chicago. Įėjimas iš šono.
(Pr.) Valdyba

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

įuomoti ar apdrausti savo nuo 
•avybę Chicagoje ar bet kur 
kinetikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

BALFo rudens vajaus atidarymas
Rugsėjo 28 d. 2 vai. šaulių vičius, V. Samaška 

salėje Apskrities valdybos pir
mininkas J. Jasaitis pradėjo su
sirinkimą. Susirinkimo pirmi
ninku pakvietė dr. Budniką, sek
retoriumi — Gr. Giedraitvtę.

Garbės prezidiumas: BALFo 
pirm. M. Rudienė, inž. A. Rudis, 
V. šakalys, E. Mikuziūlė ir kun. 
J. Kuzminskas.

Dienotvarkė priimta be patai
sų. Minutės atsistojimu pagerb
ti mirusieji BALFo darbuo
tojai.

Invokaciją sukalbėjo kun. J.
Kuzminskas.

Sveiknio garbės svečiai: M.
Rudienė, neseniai atvykęs iš ok.
Lietuvos VI. šakalys, E. Miku- 
žiūtė, J. Kuzminskas. Po to — 
R. Liet. B'-nės vardu A. Juške-

Motina ir duktė
— Esi netvarkinga, tinginė, 

neklausai savo motinos!
— Mamyte, nešauk taip gar

siai, kadangi kaimynai gali su
žinoti, kad tu mane blogai iš 
auklėjai...

Aukojant, galima įrašyti BA- 
LF’o vardą angliškai — UNI-] 
TED LITHUANIAN RELIEF 
FUND OF AMERICA, Inc. — 
ant darbovietės išduotos korte
lės (pledge card), ir tada darbo
vietė atskaito pažadėtą arkos 
sumą iš algos. Geriausias būdas 
būtų išrašyti vienkartinį čekį 
UNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUND OF .AMERICA 
vardu, kuris skiriamas tiesiai 
BALF’ui. . .

BALF’as^kaip šalpos ir pelno 
nesiekianti organizacija (chari
table, not-for-profit organizaį

Namai, Žamė — Fardavlnwt 
REAL ESTATE FOR SALI

STRAIPSNIŲ KONKURSAS
APIE KRIST. DONELAITĮ

Jau gauti straipsniai: Done- ' 
laičio sukakties reikšmė, — šia-1 
pyvardė K. 'širvėnas, antrasis-

ĮKrist. Donelaitis nepamirštamas- ; 
j kovotojas "dėl lietuvybės, žmo- ; 
į gaus teisių ir krikščionybės lie ; 
(tuvių tautos ir pasaulinėje lite- • 

, ratūroje, —.slapyvardė Tautgi
nas.

Primenama, kad straipsnius- 
rašinius reikia atsiųsti iki 1980 , 
XII. 15 d- imtinai konkurso są- ; 
lygose nurodytu adresu.

Spaudos' — Informacijos Ta 
ryba.

LŠST spaudos informacijos 
tarnyba kre;piasi į šaulių pada
linius, į visus geros valios lietu
vius, ypač į nužudytų šaulių gi
mines ir artimuosius padėti su
rinkti žinias ruošiamai knygai.

LŠŠT Sąjaudos—Informacijos. klls

jo žmonai, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užųo 
jautą reiškia ir kartu liūdi

lOfNHGHBORHQOfrWW
US.AT

We’ll help you make the right move.

3KHZO3IH
so A/uo ipSuajjs tu/xj

joj iq
•AjwunPifd jnoA ip xoq ajdjnd aųj 
ui MiiajQ 3N3ZO3»9

SPAIV ĮPUP 
JO piruos Aipji JO 8ui[VMj sp^ds 
uoipp |puappqnup
pay jjejuoj uo A||FnjjiA 
Su«ipn uiajqojd jo spunj rp sjooo 
Apjws qjSuam win
«.3N3ZO^A >*a*3*u*T 
oiiaqioa* >jooi svq i|

P>ll»3 Ml
-8u]ipiI uiajqojd saAduai 

qiSuaiis e-ipqj

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE T'p

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Knyga apie bolševikų nužudytus šaulius
L’etuvos šau. Sąjunga Tremty j šaulių sąrašus, 

je nutarė išJ . _ ' . 7 ’
terašyti bolševikų nukankinti lie
ji tuviai šauliai. Reikalinga visuo- 

? menės, giminių ir pažįstamų tal
ka. Prašoma nužudytų giminės, 
pažįstami ir visi lietuviai sura
šyti ką žino apie nukankintus 
ar nužudytus šaulius. Jei kas 
turi kas prašoma, pridėti nuo
traukas ir žinias pasiųsti kun. 
J. Prunskiui, kuris imasi tą kny
gą paruošti. Viską siųsti adre
su: kun. J. Prunskis, 2606 West 
63rd St., Chicago II. 60629.

Šaulių organizacija, įsteigta 
tėvynėje, turėjo tikslą auklėti 
civilinius piliečius karinėje dva
sioje, kaip pagelbinę kariuome
nę. šaulių padaliniai buvo ne 
.tik miestuose, bet miesteliuose, 
bažnytkaimiuose ir kaip kuriose 
vietose ir didesniuose kaimuose- 
Šaulių organizacijos nariais bu- 
'vo miestų ir kaimų jaunimas. 
Okupavę Lietuvą Maskvos ko
munistai, atsivežė sąrašus šau
lių vadovybės, kurie pirmieji

. buvo sunaikinti. Vėliau savi ko
munistai sudarinėjo ir-eilinių

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

10) Gage Park — $1,731.
11) South Suburban — 

$1,907.
12) 18-os kolouijis — $165.
13) Waukegan — $1,083.
14) Wisconsin — $1,218 (per 

Waukegan aukojo).
15) East Chicago — $410.
16) Gary, Ind. — $537.
17) East St. Louis — $800.

Kenosha — $477.
Balfo 108 skyr., A. Dau- 
$1,600.

20) Melrose Park — $580.
21) Willow Springs — $1,043.
22) UnioYi Pier — $142.
BALFo apskritys iš aušo Cent

ro valdybai perdavė $40,861,50 
pajamų. ;

Balfo 5-ojo skyriaus kasinin
kas Br. Andriukaitis patiekė 

pajamų

Talman Avė., o ne netiksliai at
spausdintame numeryje.

— B. žemgulienė pavėlavo 
pranešti, kad Eržvilko klubo su
sirinkimas įvyks šiandien, spa
lio 1 d., 7 vai. vak. Anelės sve-i 
tainėje. Ji kviečia visus klubo" 
narius atvykti į. susirinkimą. ’

Los Angeles, Calif.
Lietuviškosios Los Angeles- 

radijo valandėlės š.,,m.v rudens 
balius įvyks spalių meh. 11 d. 
(šeštadienį) 7:30 vąj. vak;, šv., 
Kazimiero parapijos didžiojoje 
salėje. Baliaus programoje, da-į 
lyvaus išimtinai jaunimas, spė-| 
jęs čia jau keliomis kitomis pro-; 
gomis puikiai’ užsirekomenduok 
ti: Vita Polįkaitytė, t)aįnaTGu-; 
dauskaitė — solistės, Raimondas Į 
Mickus — smuikininkas ir Ri-< 
mas Polikaitis (tas pats, kuris’ 
labai aktyviai dalyvavo de- i 
monstracijų prie Sovietų ..kon
sulato San Franciscd, ruošime) 
— akordeonistas ir pianistas 
(jis akompanuos solistams). 
Programos paruošimu rūpinasi 
kompozitorėj ^įed^ė.fį^Giftįau^ 
kienė- ' '■ X”

Bus valandėlės baliuose žino^ 
ma gera vakarienė, .europieti^ 
kas orkestras, šokiams, baras, 
laimės stalas ir kt. Valandėlės 
vadovybė kviečia lietuvišką 
publiką šiame baliuje gausiai 
dalyvauti. vb.

BALF’o Centro Valdyba pra
šo visus lietuvius, kurie aukoja 
šalpai, savo darbovietėse per 
Crusade of Mercy, .Community! 
Chest ar kitaip pavadintus ame 
rikiečių šalpos fondus, savo au
kas paskirti lietuvių, šalpai

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
REMKIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

• ^ĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

FLORIDA. REAL ESTATE .. |
NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE ' |

CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE APT- |
LINKĖSE (netoli St. Petersburg Piliečių klubo)

Prašau kreiptis: k

LIUCIJA VAIČAITIENĖ
Realtor - Associate |

RODGERS & CUMMINGS, INC. ' |
dieną (813) 581-9411; vakare (813) 585-2738;!

Lietuvos 
Vyčių vardu, Vytauto Didžiojo 
šaulių S-gos vardu — J. Macko
nis, Žemaičių Kultūros klubo,1979 metll apyskaitą: p------ 
vardu — J. Skeivys. A. Dau' -?B,339-79, išlaidų $4,243.87; sal- 
kienė 108 skyr. vardu išsiuntė ^o $4,243.87. ' Pinigdi laikomi 
108 laiškus, kviečiančius aukoti ‘ .bankuose. . ..
Jau gavo $470 aukų.

Skyrių pranešimai
1) Bridgeport© skyr. 1979 

surinko $907.
2) North Side — $192.
3) Marquette Parko — su na

rio' mokesčiu ir aukomis prie 
bažnyčios — $15,515.10.

4) Brighton Park—$3,638.50.
5) Cicero — $4,732.30.
G) Beverly Shores — $472.
7) West Side — $215.
8) Lemont — $l,439i
9) Town of Lake — $153.

Centro valdybos piniginę apy
skaitą patiekė K. Čepaitis. Per 

m>(1979 metus Centro valdyba iš- 
jsiuntė 270 paketų,. $63,688.85

emigrantams $1,812; Lenkijoje 
gyvenantiems $7,343; Vasario 
46-osios gimnazijai $3,600; vais
tai ir maistas $1,140. Kas iš viso 
sudarė $83,214. ’ ■
1 -Pasibaigus ■ pranešimams,. J. 
Jasaitis padėkok žodžiu baigė 
susirinkimą ir pakvietė vaišėms. 
. Po susirinkimo šeimininkės 
vaišino kepsniais ir kavute. Va- 

§ jaus globėjas — Frank Zogas.
Iš viso dalyvavo 115 atstovų.

• Po vaišių M. Rudienė atnešė 
tortą, kuri J. Jasaitis paleido iš 
varžytinių. Laimėjo A. Daultus.

Susirinkimas ir vaišės baigė- 
si 5 valandą. >

Atstovai skristėsi su viltimi, 
£ kad vajus gražiai praėjo ir tų- 

rėš teigiamos įtakos aukų rin- 
£ kime mūsų vargstantiemą bro- 

liams sušelpti. K Paulius

LITHUANIAN PLAZA COURT 
(69th St), Chicago, Ill., 60629,• 
teL (312). 776-7582.

— Lietuvos Dukterų Draugi
jos rudens balius kartu yra ir 
seimo užbaigimo banketas, ku-Į 
ris ruošiamas, šeštadienį, spalių 
4 d., 7 vai. vak. Jaunimo Centre^ 
Svečių tikimės iš visų Ameri-j 
kos vietovių. Visus malo’niaij 
nuteiks programos atlikėjai —■; 
operos solistai Vaclovas ir Mar-į 
garita Momkai. Akompanuosi 
maestro Alvydas Vasaitis. šo-' 
kančius linksmins L. B5chnevi4 
čiaus orkestras. Laimės keliu! 
bus galima įsigyti dailininkųj 
A.A. Kaupo ir B. Morkūnienės 
paveikslus, P. Kinderienės megz-i 
tą bliuskutę, J. Vaznelio vaząj 
Civinskų krištolines dovanas,! 
Standard Federal Savings si-į 
•efetbrinę tacą, ir pačių narių pa-Į 
ruoštas ir suaukotas puikias do-i 
vanas. P. Norvilienei susirgus,’ 
vaišes ruoš. Talman delikatesų: 
krautuvės savininkė Kupcikevi-į 
čienė. Stalus užsisąkyti ir-bilie-i 
tus įsigyti tel. 
476-5059.

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and Casualty

F. Zepolie, Agent 
3208/1 W. 95th St 
Everg. Perk, III, 
60642, - 424 *654




