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PASIENYJE RUSU KAREIVIAI NUŠOVĖ KINIETI
į.., JAV DELEGACIJA Į MADRIDO 
'/ KONFERENCIJA

Amerikiečių delegacijoje į tone dirbo estas Arvo Verca- 
•Madrido konferenciją yra visuo- mer. Norima kiekvieną vasarą 
iheniriių organizacijų 30 atšto- turėti pabaltiečių jaunimo atsto

vus, kurie pratintųsi prie darbų, 
siekiant Lietuvos, Latvijos, Es
tijos laisvės.
’ -Vercamer suregistravo visus 
1937-1970 m. pareiškimus, įvy
kusius Kongrese, Pabaltijo klau
simu

vjji? jų tarpe 6. iš Rytinės Euro
pos, tautų — po vieną iš lietu
vi^-vengrų, lenkų, čekų, ukrai
niečių ir armėnų; Be šių — Yry s 
negrai, penki žydai,‘ispanas, ki
nas, indėnas, pnertorįkietis. •.

Y.' . . ..L.... .. , (Simu.. Daugiausia pareiškimu.Visuomenių orgamzacyy at-Į susi]aukė JMuvia. « r
" stovai gaus, apmokamą kelionę 

ir galės pasilikti visą konferen
cijos laiką Madride. Tačiau jei 
kas norės kai kuriam laikui grįž- 
ii'T JAV-, turės"savo kelionę pats 
apsimokėti. Pragyvenimo išlai
dos Madride1 jiems' Rus taip pat 
apmokėtos. '♦ - * «

PASn-ARIMAS APIE MAD-
. -- R1DO KONFERENCIJĄ

Iš įvairių tautybių sudarytoji 
• Helsinkio susitarimų vykdymui 

stebėti komisija Chicago j e buvo

* £
AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO KNYGA

Knyga “Devintasis Amerikos 
Lietuvių Kongresas”, kur apra
šomi 1979 m. Clevelande įvyku
sio JAV lietuvių kongreso dar
bai, jau baigiama spausdinti ir 
bus gaunama ALTos suvažiavi
me Chičagoje spalio 18 dieną.

, (ALT Informacija)

PREZ. CARTERĮ PASITIKO

vąvo .latvių, gudų, žydų, graikų 
ir kitų tautybių atstovai. Išklau
sė “Chicago. Tribune” redakto
riaus. užsienio, klausimams H. 
Tyner pranešimo ir Valstybės 
departamento atstovės, Helsin
kio .komisijos jiąrėsjMeg Dono- 

į Van, atvykusi^-.is'WasKingtond, 
informacijų.4J1 kalbėjo,.jog yra 

' vilčių, kad Madrido konferneci- 
jpje bus keliamas Pabaltijo vals
tybių laisvės klausimas

Pasitarime iš lietuvių daiyya- 
vo Amerikos Balso redaktorius 
R. Sakadolskis ir ALTos atsto
vas imi. J. Prūnskis. \

* ■ ‘ ■' ■ ■ * * ’ * ’ ■

' PABALTIEČIŲ RAŠTAS 
y- HEAGANŲif,. r

.J ųpgtinis Pabaltiečių kom i te
tas Wasringtone; pasiuntė raštą 
respublikonų kandidatui Reaga
nui, reikšdamas nepritarimą jo 
pareiškimui, kad Sovietų Sąjun
gai grūdų siuntimd boikotas 
buvęs nepasisekimas.

> ■* ♦ ♦
LATVIAI Į MADRIDĄ.

Latviai organizuoja savo gru
pės kelionę į Madridą lapkričio 
mėn. pradžioje, tarptautinės 
konferencijos metu.

PABALTIEČIŲ KLAUSIMAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Senatorius Strom Thurmond 
(resp, S.G.) pasiūlė rezoliuciją, 
kad Pabaltijo valstybių klausi
mas Būtų -iškeltas Jungtinėse 
Tautose. ♦ * »

ESTAS PABALTIEČIŲ 
' KOMITETE ,

Vasaros metu Jungtiniame 
Pabaltiečių komitete; Washing-

KALENDORĖLIS

”4 ® tf.d’Kalumba, Diena,
s Stmėonas,1 ‘ > Undinė,

V‘r
Saulė'teka 6:54, leidžiasi 6:22.
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Oras gražus, - r f
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Rusai perplaukė Argun upę prie MdngoHjos pasienio ir nušovė kinietį kerdžių. 
Kiniečiai nušovė vieną Įsiveržusi rusą.
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NEPAL

CHICAGO, Ill. — Praeitą pir
madienį prezidentas Carteris 
buvo atvykęs į Chicagą para
ginti visus didmiesčio gyvento
jus įegistruotis balsavimo die
nai. Kas laiku neužsiregistrūos, 
tas negalės.'pasinaudoti ^y.o pi
lietinėmis, te^.najs ir Regales 
balsuoti. ■'

Prezidentą Carterį:; pasitiko 
miesto burmistre Jane B'yrne. 
Iš aerodromo ji atlydėjo prezi
dentą į didmiesčio aikštę, esan
čią prie savivaldybės. Tvirtina
ma, kad buvo apie šimtas tūks
tančių žmonių minią, ndrs kiti 
sakė, kad galėjo būti tik apie 
30 tūkstančių. Policija visą lai
ką palaikė tvarką, kad nebūtų 
spūsties ir nesusipratimų.

Jane Byrne įsakė visiems sa
vivaldybės tarnautojams daly
vauti sutikime ir parodyti ’da
bartiniam prezidentui, kad vie
tos gyventojai pritaria jo veda
mai taikos politikai ir laukia 
miestui reikalingų paskolų ir 
gyvo biznio.

Prezidentas Carteris jau bu
vo išvažiavęs, bet Richard Da
ley aikštėje dar ilgai stovėjo 
žmonių grupės ir gyvai komen
tavo prezidento pasakytus žo
džius. Yra pagrindo manyti, pa(jaryta nuostoliu vienai dirb-
kad prez. Carteris prižadėjo 
burmistrei gauti reikalingų pa
skolų Chicagos pramonei pagy
vinti.

Palmer salėje pasakytoje kal
boje prezidentas labai aštriai 
kritikavo respublikonų kandida
tą prezidento pareigoms. Carte
ris tvirtino, kad jo oponentas 
nori išardyti tą gerbūvį, kurį 
krašto gyventojai pasiekė. Jis 
Reaganui neleis to padaryti.

— Lenkijoje St. Kania pa
reiškė, kad Dancigo darbininkai 
be reikalo’ streikavo vieną va
landą, 
krašto 
pakelti

T a valanda 
ūkiui. Kania 
darbininkams

pakenkė 
prižadėjo 
algas. K

— Irane Irako tankai- pąąi- 
stūmė 6 mylias pirmyn ir už
ėmė kelis kaimelius.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo 676 doleriui.

Mongolia

Peking a KOREA M

VtEfNAM'iiWji

AMBQDIA
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RUSAI BANDĖ PAGROBTI 
BANDĄ GANIUSĮ KERDŽIŲ
KARIAI PERSIKĖLĖ PER ARGUN UPĘ, 

NUŠOVĖ IR BANDĖ PABĖGTI
PEKINAS, Kinija. — Sekma

dienio popietę keturi Sovietų ka
riai persikėlė per Argun upę, 
einančią Kinijos ir Sovietų Ru
sijos pasieniu, parišo savo lai-Į 
velį ir nuėjo prie netoli sienos 
bandą ganiusio kerdžiaus. So
vietų kariai bandė kerdžių įti
kinti, kad jis eitų į pasienį ir 
kartu su jais persikeltų kiton 
Argun upės pusėn.

Bandą ganęs kerdžius alsisa; 
kę su jais eiti. Jis aiškinosi, kad 
jis yra įpareigotas prižiūrėti 
kaimenę ir atsisakė su rusais 
bet kur eiti. Kinietis pasiprieši
no atsiradusiems rusams, o kai 
kariai bandė vartoti prievartą, 
tai kinietis gynėsi ir šaukėsi 
pagalbos.

IŠGELBĖTI 245 PABĖ- ~~
gėliai iš Haičio

MIAMI, Florida. — Pirmadie
nį buvo pastebėtas 40 pėdų, 
skęstantis laivas Westvind apie 
275 mylių nuo Floridos krantų. 
Pirmiausia pagalbon atskubėjo 
Pakrančių sargybos lėktuvai, 
numesdami keleiviams gelbėji
mosi laivelius. Bahamų salyno, 
patrulinis laivas pranešė; kad 
skęstančiame laive yra 245 Hai
čio piliečiai, kurie buvo ant 
skęstančio laivo denio. Kartu su 
gelbėjimosi laiveliais, jiems bu
vo numesta vandens pompa.

Vėliau pabėgėliai buvo' pri- 
• imti į JAV Pakrančių apsaugos

Matyti, kad prievartaujamo ir Bahamų salyno laivus.. Dar 
kiniečio balsą užgirdo pasienio n?ra nustatyta, kur Haičio, salos 
sargai irųgradėjo skubėti į įsi-^gyventojai bėgo. Pastaraisiais 
brovusfų'rusų karių prievartavi- jrnetais tūkstančiai jų panašiais

IRAKO KARIUOMENĖ UŽĖMĖ 
150,000 GYVENTOJŲ UOSTAMIESTĮ

BOMBARDUOTOS IRANO IR IRAKO SOSTINĖS

KHORRAMSHAHR, Iranas.—- Jungtinių Tautų karo veiksmų | 
BBC korespondentas Christo
pher Morris, grįžęs į Londoną iš 
Irano ir Irako karo zonos, pa
tvirtino žinią, kad Irako kariai 
sekmadienį užėmė Khorram- 
shahr uostamiestį su 150,000 gy
ventojų. Miesto centre yra ap
suptas Irano kariuomenės dali
nys, kurį norima priversti be 
mūšio pasiduoti. Šūviai buvo 
girdimi pietų priemiesčiuose, gi 
pirmadienio naktį Irako šar- 
vudčiai ir artilerija privertė ap
leisti pozicijas lano kariuomenės 
daliniui. Uosto srityje Irako ka
riai dalinosi karo grobiu: dvi
račiais ir kitokiais namų apyvo
kos daiktais.

sustabdymo pasiūlymą ir Irako 
taikos sąlygas, nesileidžiant net 
į derybas.

SAUDI ARABIJA PARŪ
PINS NAFTOS

NICOSIA, Kipro sala. — Kip
ro salon buvo suvažiavę naftą 
gaminančių Valstybių atstovai 
aptarti, kas daryti, kad nepri
trūktų naftos.

Iš kovos fronto ateinančios ži
nios rodo, kad ilgam laikui ne
bus naftos iš Irako ir Irano. Ant
radienį atnaujintas karas rodo, 
kad abi valstybės yra pasiryžu- 
sios išnaikinti viena kitos naf
tos versmes. Pirmiausia naftos 
versmes degino ir griovė iranie
čiai, o vėliau to paties žingsnio 
ėmėsi Irako kard jėgos. Irako 
ginkluotosios pajėgos užėmė 
svarbias versmes Abadane ir 
Choramšaro srityse.

Paskutinėm dviem dienom 
Irako karinė vadovybė sutraukė 
savo tankus naujam žygiui pir
myn. Irakui. užėmus Irano pa
grindines naftos versmes, Ira
nas liks visai be nafto's.

Saudi Arabijos šeichas Jama- 
ni pareiškė, kad jie, vietoj 9.5 
milijono statinių į dieną, jau 

ir Irako kare. Pirmadienį Jorda-1 pradėjo gaminti po 11 milijonų 
nijos premjeras Hudar Radran Į statinių kiekvieną dieną, 
mobilizavo civilines transporto 
priemones reikmenų pervežimui 
į Iraką.

Iš Beiruto ateinančios žinios 
tvirtina, kad Sovietų Sąjūnga 
siunčia karo medžiagą į Iraką 
iš Pietų Jemeno ir Abisinijos.

Irano parlamento oficialus 
kalbėtojas Hashemi Rafsanjani 
pareiškė', ‘‘kad Irano revoliucijos 
vadas mula Chomeini praneš-’są
lygas užbaigimui kąrd su Iraku. 
Kaip žinfcmžl, - Tranku' atmetė

Teherano radijo pranešimu, 
Irako aviacija bombardavo sos- 

Į tinę ir kitus miestus. Teherane 
nuo priešų bombų žuvo keturi 
asmenys ir 60 buvo sužeisti.

tuvei ir aerodromui. Atsikeršy
dama, Irano aviacija bc’mbarda- 
vo Irako sostinę Bagdadą ir ki
tus taikinius.

Bagdade lankėsi Jordanijos 
karalius Husseinas. Vizitas už
truko 24 valandas.
pažadėjo Irakui pilną pagalbą. 
Jordanija yra pirmoji arabų 
valstybė, užsiangažavusi Irano

Husseinas

KANIA IŠMETĖ DEŠIMT 
KOMUNISTŲ

VARŠUVA, Lenkija. — Sek
madienį prasidėjęs Lenkijos ko
munistų partijos centro' komi- 

Į teto posėdis tęsėsi 22 valandas. 
Kiekvienas partijos narys, nepa
jėgęs išvengti Dancigo darbinin
kų streiko, privalo būti išmes 
tas iš centro komiteto; buvo 
tarta šioje sesijoje.

Stanislaw Kania, naujai 
rinktas komunistų partijos 
neralinis sekretorius, leido cent
ro komiteto nariams kritikuoti 
visus atsakingus pareigūnus, iš
skyrus Edvardą Giereką. Jis bu
vęs nesveikas, negalįs pasitei
sinti, tc'dėl Kania neleido dabar 
jo kritikucti. Bet Kania pastebė
jo, kad Centro komiteto nariai 
turės progos ir jį kritikuoti, kai 
jis sustiprės.

Daugiausia pipirų teko buvu- 
iam premjerui E. Babiuchui, 
kuris labai ilgai laukė, o vėliau 
į nerimo vietas siuntinėjo kitus, 
o pats nedrįso važiuoti ir aiš
kintis. Babiuchas buvo užsukęs 
į Dancigą, bet kai streikuojan
tieji darbininkai metė darbą ir 
jam į akis pasakė kelis karčius 
žodžius, tai Babiuchas pasitrau
kė. Jis išmestas iš lenkų kom
partijos,centro' komiteto. Išmes
tas centro komiteto sekretorius 
Zdzislaw Zandarowski, partijos 
propagandos vadas Jerzy Luka- 
szewicz, vyriausias ūkio planuo
tojas Tadeusz Wrzaszczyk, jo 
pavaduotojas Tadeusz Pyka, 
Maciej Szczepanski ir kiti cent
ro komiteto nariai.

nu-

iš- 
gs-

rašo, 
susi-

— Newsweek žurnalas 
kad Zbigniew Brzezinski 
tarė su A. Dobryninu pasikeisti 
nuteistais šnipais. JAV atiduos 
rusams du nuteistus rusus, d ru
sai išleis Anatolį Filatovą, kuris 
šnipinėjęs Amerikai.

— Eina kalbos, jog senatorius 
Edward Kennedy tikisi būti De
mokratų partijos kandidatu pre
zidento pareigoms 1981 metais.

— Kinijos aukščiausias teis
mas nuteisė mirties bausme bu
vusį partietį Wu, artimą Ketu
rių grupės bendradarbį, bet 
bausmės vykdymą atidėjo 
dviem metam. Wu kaltinamas 
827 asmenų nužudymu ir kan
kinimais laike “kultūrinės revo
liucijos”, kuriai vadovavo mi
nima grupė ir Mao Tse Tungo 
našlė Jiang Qing.

mo vietą. Tada Sovietų karia 
nušovė nepaklusnų kinietį i: 
pradėjo bėgti prie upės, atsišau 
dydami.

Kinijos pasienio sargai parei 
kalavo, kad rusai sustotų, be; 
šie, palikę nušautą žmogų, sku 
bėjo prie savo laivelio'. Tada ki 
niečiai paleido kelis šūvius į ru 
sus. Kinijos pasienio sargarm 
pavyko vieną rusą pašauti, c 
kiti suskubo nusileisti nuo upė.* 
kranto. Rusai, nekreipdami dė 
m e šio į paliktą savo draugą 
įsibrovėlį, sėdo į laivą ir pabėg( 
rusų pusėn. Sovietų karys buv 
sunkiai sužeistas. Kol atvyki 
pirmoji pagalba, Sovietų įsibre’ 
vėlis mirė.

Tą pačią dieną Kinijos val
džia įteikė labai griežtą protest; 
Maskvai dėl įsiveržimo į Kini 
jos teritoriją, į kiniečių Mongo i 
liję ir nužudymą ramiai saw Į 
darbą dirbančio Kinijos gyven 
tojo. Kinijos vyriausybės pa 
slėnio sargai įpareigoti saugot: 
pasienį. Jeigu kas pereina sieną 
pasienio sargai privalo jį suimti 
ir išaiškinti, kūnais sumetimais 
jis veržiami į kims suvereninės

I valstybės teritoriją.

Kinijos vyriausybė proteste 
įteikė Pekine likusiam Soviete 
ambasados reikalų vedėjui G 
V. Kirevui. Be kitų dalykų 
proteste pasakyta:

“Nežiūrint į pakartotinus 
nijos vyriausybės protestus 
pasienio incidentų, Sovietų 
riausybė ir vėl pasiuntė save 
agntus į Kinijos teritoriją ii 
įvykdė kruviną incidentą. Įsi
veržę Sovietų kariai nušovė Ki
nijos pilietį Li Zhong ir palike 
Kinijos teritorijoje. Sovietų ka
riai savo elgesiu sukėlė dar di
desnę įtampą pasienio srityje. 
Sovietų valdžia klysta, jeigu ji 
mano, kad panašiais pasienio in
cidentais ji pajėgs sukelti Kini
joje paniką. Kinijos valdžia rei
kalauja, kad Sovietų vyriausy
bė sustabdytų provokacinius 
veiksmus visame Kinijos pasie
nyje”.

Kinijos ir Sovietų Sąjungds 
siena yra 4,500 mylių ilgio. Vie-

Ki- 
dė

būdais atsirado Amerikoje.

SUMAŽĖJO BADO KRIZĖ 
KAMBODIJOJE

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Dėl tarptautinių šalpos organi
zacijų masinės paramos maistu 
ir medikamentais bei dėl' pą£ 
tangų nugalėti valdžios trukdy
mus ir transportacijos sunkti- 
mus, kova su badu ir vargu te
kinai laimėta, bet sekančiais 
metais Kambodijos gyventojai, 
bus reikalingi dar' didesnės pa
ramos. ■

Taėieu dalykai pasunkėjo, nes 
kai. kurios tarptautinės Organi
zacijos savo pagalbą nukreipė 
Afrikos valstybėms, gi Jungti; 
niu Tautu Vaikams fondas tesi
rūpins tik medicinos reikme
nimis.

— šeštadienį Aliaskos įlanko
je užsidegė olandų keleivinis 
laivas Prinsendam. Visus 5IS 
keleivių ir įgulos narius išgel
bėjo JAV Pakrančių sargybą 
karo aviacija, Kanados kariuo
menė ir tanklaivis Williams
burg. Sekant tradicijas, degan- 

' žio laivo kapitonas Cornelius 
Wabeke išlipo paskutinis.

— Prez. Carteris ir Valstybės 
departamentas paneigė žinias, 
kad Valstybės sekretorius Ed
mund S. Muskie nežada likti 
šiose pareigoje, jeigu Carteris 
laimėtų rinkimus.

— Irano arabai sveikina Ira
ko karius, nes jie taipgi yra 
sunni grupės musulmonai. Juos 
persekioja šijitai.

— Persijos įlankos šeichai 
nori tokios pačios apsaugos, ko
kią gavo Saudi Arabija.

tomis siena pravesta upėmis, 
bet vietomis ji eina kalnais ir 
siaurais takais. Paskutinis pa
sienio incidentas buvo įvykę# 
1979 m.,liepos mėnesį, Tada So
vietų kariai užmušė vieną Kini
jos pilietį, o kitą sunkiai su
žeidė.



JAV PREZIDENTO RINKIMAI
šie rinkimai bus š.m. lapkri- į džių tą faktą paneigė, o vėliau 

čio mėn. 4 dieną. Visi tokie rin
kimai yra svarbūs ir reikšmin
gi, ypač šiais labai neramiais 
laikais. JAV prezidentas turi 
dide’ę galią ir galį būti savo 
kraštu, ir net visam pasauliui 
laja, naudingas aroa nė, net 
kenksmingas. Todėl visi rinkė
jai turi labai gerai pagalvoti, 
apsvarstyti, ką reikia rinkti pre- 
z’dentu.

Visame JAV gyvavimo laiko
tarpyje buvo ir gerų, ir blogų 
p.ezidentų; jų sąrašai jau se- 
? -.i Naujienose buvo paskelbti. 
Geri prezidentai kritišKu, gyvy
biniu momentu padaro net atei
čiai lemiančius žygius. Prezi
dentas Lincolnas likvidavo pi
lietiniame kare sukilėlius, kurie 
ržytfsi padaryti iš pietinių vals
tijų antrą Ameriką. Jei tie su
kilėliai būtų laimėję, lai dabar 
nebūtų vieningos ir galingos 
Amerikos — pasaulio tvirtovės 
prieš Sovietų Sąjungą.

Antrame pasauliniame kare 
tos Sov. Sąjungos kariuomenė 
įžygiavo į šiaurės Iraną ir ten 
įvedė komunistinį valdymą, no
rėdami visą Iraną pavergti. Tik 
Amerikos prezidento Trumano 
telegrama Stalinui išvarė jo ka
riuomenę iš Irano. Jei'prezidan
tas Trunianas to nebūtų pada
ręs, tai seniai Iranas būtų Mask
vos replėse. . r

Taigi, Amerikos prezidentas, 
jei jis geras, apdairus jr ryžtin
gas, gali padaryti lemiančius 
ėjimus, o blogas prezidentas 
savo neveiklumų tokiais gyvy
biniais momentais tik padeda 
Maskvai įsigalėti. . / /

Jau yra išrinkti prezidentiniai 
kandidatai — Reaganas (resp.) 
ir Carteris (darni). Prez. Carte
rio kadencija jau baigi&i. 'Jo 
prezidentinė veikla mums žino
ma; apie jo neigiamus ,;Žy$ūšr 
ir peiktinas pastangas1' įsigyti 
daugiau jam palankių žmonių 
tenka čia plačiau pasisakyti.
Sov. S-gos kariuomenės Kuboje

klausimas ir SALT II su
tarties patvirtinimas

Kai Sovietų Sąjungos ka
riuomenė buvo iškelta Kuboje, 
-tai jos galva Brežnevas iš pra

jį patvirtino. Pre^. Carteris jam 
pagrasino, kad nebus patvirtin- ! 
ta minėtoji sutartis, jei nebus 
pašalinta rusų kariuomenė iš 
Kubos, Brežnevas atsisakė tą 
padaryti ir atsiuntė “rinitą” pa
aiškinimą, kad ten jo kariuo
menė yra ne agresijos tikslams; 
prez. Carteris jam patikėjo ir 
vėl prašė Senatą tą sutartį pa
tvirtinti, neatsižvelgdamas į 
prityrusių atsargos generolų ir 
idinirolų įspėjimą, kad loji su
tartis Amerikai pragaištinga, o 
Sov. Sąjungai labai naudinga. 
Fa sutartimi Amerika būtų už
kirtusi sau kelią reikiamai ap
siginkluoti, o rusai, kurie nepil
do sutarčių, ginkluotųsi begali
niai, nes toje sutartyje nenu-i 
matyta kontrolė.

Jei rusai nebūtų užpuolę Af
ganistano, tai minima sutartis, 
atrodo, būtų buvusi patvirtinta. 
Tas patvirtinimas rinkiminėje 
kovoje patrauktų Carterio pu
sėn daug naivių žmonių, nes jie 
tikėtų, kad prez. Carteris ta su
tartimi siekė taikos ir Amerikos 
labo. Liūdna, kad bloga sutar
tis statoma aukščiau už Ameri
kos gerovę.

Amerikos ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų

Tuo ambasadorium preziden- 
:o-buyo paskirtas juodis Andrew 
Young. Jis, spaudoje skaitėme, 
padarydavo Amerikai kenks- Į 
rnifigus pareiškimus, kuriuos 
Baltieji Rūmai turėdavo vis ati
taisytu Kai tas ambasadorius, 
taip veikdamas, kartą labai su- 
ūkpmprcmitavo, tai jį. jam pa
čiam sutinkant, prez.. Carteris

Anastazija

tautiniame teisme ir Jungtinėse 
Tautose, Bet tos įstaigos dėl jų 
labai lėto funkcionavimo tik po 
ilgo laiko pasmerkė kaną ir pa
reikalavo įkaitus išleisti į Ame
riką. Iranas to reikalavimo ne
išpildė.

1 Kol cose įstaigose įkaitų klau- 
1 simas nebuvo išspręstas, kiek 
prisimenu, jokios ekonominės 
sankcijos nebuvo pavartotos. 
Tik po to jas, ne visas, pradėjo 

1 vartoti. Prez. 
norėjo visai 
kanui siųsti, 
Irano žmonės 
neišleidimo; tie žmonės negalį 
dėl Chomeinio kaltės badauti.

t Dėl laiku nepavartojimo visų 
š to posto atleido, bet jį pasky-! ekonominių sankcijų, Chomeini 
ė savo patarėju, apiė^.ką skai- jjUVo ir yra nesukalbamas.

suoti tuojau padarė žygius tarp- manau, ypatingai dėl smėlio ję Lietuvos teisiniai reikalai, 
pūgų. Visai pamatuotai prezi- tai jis būtų turėjęs pasirinkti 
dentas Carteris už tą nepasise-' teisininką Šidlauską, ALTos pir
kimą visą atsakomybę pasiėmė! mininką, dr. Bobelį, arba teisi- 
sau. Apie tas smėlid pūgas ir ninką Krivicką, kuris dirba 
ekspedicijos į . Iraną išsiuntimo i tarptautinės teisės srityje. De- 
laiką savo laiku skaitėme Nau
jienose, 
išsiųsta 
praėjus 
dėjimo.

Knyga apie lietuvių opoziciją, 1945-1980 •
“Opposition to Soviet Rule in Suimtojo Lietuvių Helsipkio 

Lithuania, 1945-1980” — šiuo j Grupės nario, dr. Algirdo Stat- 
pavadinimu pasirodė stambus kevičiaus knyga “Sofiokratija 
dr. Tomo Remeikio veikalas, arba geomoralės pagrindai” is- 
kurį išleido Lituanistikos Insti-j versta prūsų kalbą. Rusų emig- 
tuto leidykla, o finansavo Ame- rantų žurnalas “Posiev” (Nr. 6, 
rikos Lietuvių Bendruomenė. 
680-ies puslapių knyga susideda 
iš trijų dalių: pirmojoje Remei- 
kis analizuoja pokario rezisten
ciją Lietuvoje, o antrojoje ir 
trečiojoje pateikia atrinktus 
lietuvių opozicijos dokumentus.

Autoriaus išvada: “Opozici
jos Lietuvoje apimtis ir inten- 

rodo, kad per 35-rius 
sovietinės valdžios metus lais
vo apsisprendimo ir nepriklau
somos valstybės reikalavimai ne 
tik nesumažėjo, bet išsilaikė ir 
pastaruoju metu net suintensy
vėjo. Tie reikalavimai išreiškia 
viltį, kad nepriklausomybė bus 
atstatyta ir prievartinė sistema 
bus pašalinta”. 

* * *
STATKEVIČIAUS KNYGA 
IŠVERSTA f RUSŲ KALB^.

1980) praneša, kad vasario mė
nes! KGB įvykdė kratą knygoj 
vertėjos, rusės studentės Mand- 
rik,.bute.

NUTEISTI KETURI ESTŲ :
MOKSLEIVIAI

“USSR News Brief’ (Nr. 10, 
1980.V.31) informuoja, kad im. 
gegužės 15 d. Tartu mieste nu
teisti keturi Talind technikumo 
studentai už tai, kad jie Estijos 
nepriklausomybės šventės dieną 
(vasario 24) iškaibno Estijos 
tautinę vėliavą.

Jie buvo apkaltinti “chuliga
nizmu”. Raivo Hermliu, Vello 
Systar ir Olev Taitso nuteisti po 
pusantrų metų lagerio, o Viljo 
Vilbach dviem metam. (Eltą)

Carteris ilgai ne
uždrausti maistą 
nes, jo manymu, 
nekalti dėl įkaitų

Leme Naujienose.
Čia minėtieji abu paskyrimai, 

Spaudos nuonio'ne, 
t ryti norint 'gauti juodžių pa-f 
•rahią prezidento rinkimuose. į’ Baltuosius.; Rūmusp- kad. Irano 
Amerikos geros valios žmonės f druskos dykumose nebūna smė- 
pageidauja tinkamų, patriotiš- Į pūgų iki kovo mėn. paskuti

Tada prez. Carteris nutarė 
buvo pada- Jėga išliuosuo’ti ;fcnos įkaitus.

Ekspertai.ląbat isUanksto įspėjo

mų dienų, o po to jos pradeda 
siausti. Neatsižvelgiant į tą eks
pertų įspėjimą, prez. Carteris 
pasiuntė ekspediciją į tas drus- 

••kos dykumas įkaitams išliuo- 
Baltieji Rūmai jiems išliuo-! šuoli. Ekspedicija nepavyko, 

. 1 - •

kų paskyrimų.
Amerikos įkaitai (diplomatai 

ir kiti) bei pastangos
T-’juos išlaisvinti

Fbr the woman 
whokat the heart of 
her family^ finances.

• U

*«■

You can*t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
snaking decisions about the 
future, too.

And that’s where IT-S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex-, 
penses, you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
die woman who really knows 
a good bargain.
Now E Rond* pay 8% WW
maturity of 5 years the Scat year). •

niy^nienca.
Join thePaytott Savings Pla»-

mokralų partijos vadams yra 
žinoma, kad tas česonis viena
me New Jersey miestelyje bu
vusių rinkimų metu pasisakė 
už demokratus, o ateinančiuose 
rinkimuose jis stos ginti prez. 
Carterį — padės jam laimėti. 

Atrodo, kad prez. Carteriui 
daugiau rūpi rinkimus laimėti, 
negu laisvės visoms pavergtoms 
tautoms siekti, kaip jis pasakė 
Demokratų partijos konvenci
joje New Yorke.

Straipsnio pabaigai
Prez; Carteris degančiuosęįpo- 

litiniuose reikaluose iš pradžių 
padaro drąsius, griežtus, rami- j 
nančius pareiškimus, bet vėliau, j 
Sov. Sąj uogai nenusileidžiant, • 
traukiasi atgal ir praneša žmo-, 
nėms, kad toji Sąjunga jį (Car- ’ Negaliu būti perdaug

! terį) įtikino, kad ji nieko pikto kuriai nors vienai meno srovei, 
nesiryžta padaryti. Dėl į Kubą 
atsiųstų rusų stiprių karo jėgų 
Carteris griežtai jiems prabilo, 
bet, jiems nenusileidžiant, jis 

1 nutilo ir net pakartotinai prašė 
Senatą patvirtinti SALT II su- 

. tartį, kuri būtų Amerikos pra- 
I žūčiai.

Kai Irane mula Chomeini, o 
valstybėse yra karinė Afganistane Sov. Sąjunga įsi

šaukiami l naujokai,; viešpatavo, tai prez. Carteris . 
apmokinami ir po to paleidžia- į garsiai pareiškė, kad Amerika ' 
mi iš kariuomenės.' Tokie apmo-1 pasiųs karo jėgas Persijos įlan- 
kyti vyrai tinka tuojau panau- kai ginti, o' jei rusai įsiveržtų 
doti karo veiksmams, arba vė- • į Iraną, tai už vienos valandos 

. dau — karui kilus. Į ten bus ir Amerikos kariuome-
Seniau karai tęsdavosi ilgai; nė. Bet vėliau skaitėme spaudo- 

ir karo mietu dar buvo įmanoma je, kad Amerika į ten nesiųs 
ginkluotis ir apmokyti naujo- savo karo jėgų, bet pavartos 
kus. Būsimas karas bus trum-' skaudesnes priemones.
pas ir žiaurus — nebus laiko! Belgrado konferencijos pabai- 
ginkluotis ir vyrus karo veiks-|goje sov Sąjunga pareikalavo, 
mams apmokyti. Kas bus karui kad jos dokumentacijoje nebū- 
pasiruosęs, tas laimės. ! tų parašyta, jog ten buvo svars-

Rusai iki dantų yra apsigink-1 tomas žmogių teisių klausimas.
.avę ir dar vis sparčiai ginkluo- I>roz. Carteris nusileido tam 
jasi; pas juos l>e pertraukos yra! rusų reikalavimui — išpildė jų 
.iarinė prievolė; ten karinis a p- • troškimą. Jeigu jam labai rū- 
mokymas yra seniai įvestas net! Pėtų žmonių teisės, tai jis taip 
mokyklose; rusai jau labai se- j nepadarytų ir nepaskirtų į Mad- 
liai apmokina jaunuolius par- »rido konferenciją demokratų gy- 
.izaniniam karui. j nėjo cesonio, kuriam Lietuvos

Neatsižvelgdamas į lokį rusų | vadavimo reikalai mažiau aktua-1
* 1 « • v • v • ■

Toji ekspedicija buvo 
tik vienam mėnesiui 
po smėlio pūgų prasi

Karinė prievolę
Prezidento rinkinių proga ci

tuoju šį Naujienų š.m. birželio 
mėn. 21-23 d. Nr. 118 tilpusį 
ypatingai svarbų straipsnelį: 
‘Laivynas pritaria šaukimui 
kariuomenėn. Laivyno operaci
jų viršininkas admirolas Thom
as B. Hayward ketvirtadienį 
pareiškė laikratšininkams, kad 
penkių metų laikotarpyje jūrei
vių kokybė ir kiekybė palaips
niui blogėja. Jis ir laivyno va
dovybė pageidauja panaikinti 
vien savanorių sistemą ir įvesti 
privalomą karo tarnybą taikos 
metu.

Pareiškimas vra konflikte su 
prez. Carterio ir gynybos sek
retoriaus Harold S. Brown nuo
monėmis.”

Iš spaudos žinome, kad Ame-, 
rikos kariuomenė yra per maža 
ir vis mažėja, nes nepakanka
mas savanorių skaičius į ją ir
kitas ginklo rūšis įstoja. Beveik ’ 
visose 
prievolė;

carui pasiruošimą, prez. Carte-pūs ir mažai žinomi, 
ris. Amerikos žasai, priešingas: 
įvesti karinę prievolę, nes, at-Į 
odo, jis bijo, kad, įvedus tokią 

prievolę, jis susilauktų prieš jį 
nusistačiusių žmonių, lodė! per 
rinkimus surinktų sau mažiau 
balsų.

Madrido konferencija
Ši konferencija sieks patirti, 

ar visos Helsinkio aklą |>asira- 
siusios valstybės išpildė to aklo 
hnostatus — ar jų nesulaužė. I 
1 tą konferenciją prez. Carteris 
patarėju paskyrė lietuvį H. čc-« 
tonį, kuris iki šiol Lietuvos lais- 
/|s byloje nieko nepatlarė, Ame
rikoje niekas ni girdėjo nė vie
los jo. kalbos, niekur nematė 
j<Kio jo straipsnio. Kaip jis ga-. 
ės Madride ginti Lietuvos lei- ’ 

ir kovoji už jos nepriklati- 
iwnybę? »* ■- 
i būtų .rūpė-

P. Ku—is

KNOW YOUR HEART

heen

M e

M

Lietuvis Vakaruose

Pokalbiai Los Angeles Dailiųjų menę klube
Į Dailiųjų menų klubą pakviestas įstdti asmuo pri

valo parašyti savo meninį požiūrį — credo, čia skelbiame 
neseniai įstojusios dail. Ilonos Brazdžionienės pasisakymą.

Jai atsakyti DMK pirmininkas pakvietė dail. Praną 
Gasparonį, kurio raštas taip pat skelbiamas.

Visų įstojančiųjų raštai ir jiems atsakymai saugomi 
Dailiųjų menų klubo metraštyje.

Dailininkės Ilonos Brazdžionienės raštas įstojant 
į Dailiyjy meny klubai I*

„ jsrVtjZ' • * ■

Rothko (juo labai žavėjosi ir 
mūsų Adomas GaldŽjžaS) nuve
da mane dar keisteshiąi^ japsmų 
keliais. Savo tragiškai pulsuo
jančiomis spąlvdmis: kaip juoda 
ir tamsi rudai raudona, nukelia 
į sukrečiančiai keistą kitiį, ii 
ypač jo patięs, tragišką pasau
lį. Ant sienų kabo paveikslai, 
kaip kažkokios angos, nevedan
čios niekur kitur, bet į totalią 
pražūtį. Pasidaro baisu bandyti 
nueiti už jų ribų. Atrodo, kad 
jei ta anga atsidarys, pamatysi 
ir patį Marką Rothko parkritusį 
savo paties galutinio tamsiai 
rudai-raudono ir juodo paveiks
lo rėmuose...

Lyg ir pamatai kitą abstrak
to menininką Ąrshilį Gorkį, irgi 
tragiškai bagiusį savo gan trum
pą kūrybinį gyvenimą.

Įsitikinusi, kad abstraktas 
man tik praeinantis įvykis, po 
tokių liūdnų minčių kelionės 
man atrodo, kad aš maloniai 
grįžtu į savo ramesnį, nors ilge
sio pilną gyvenimą. O tas vidi
nis ilgesys ir yra mano kūrybi
nis pasaulis. Mano tautiškumas 
ir mano menas ir yra vienas- ir. 
tas pats! • /

Jaučiu labai stiprius ryšiųs/su 
savo tėvyne ir todėl tuos . jaus
mus ir formuoju savais kūri
niais. Yra nuomonių, kad gry
nai etninis menas labai ribotas, 
bet tada pagalvoju apie Marką 
Chagallį ir jis man dažnai pasi
daro kaip mano tautinės kūry
bos ramstis! Nors savo didesnę 
gyvenimo dalį praleido Prancū
zijoje ir Amerikoje kūrė įtnkoje 
kubizmo, surrealizmo ir fauviz- 
mo, jo hasidinė dvąsią visąd li
ko svarbiausiu pagrindu jo kū
rybos. Jis buvo pajėgus sufor
muoti realybę pagal savd jaus
mus ir pasiuko skirtingai asme
niškas. ■ . • .

Kiekvienas žmogus turi sa
vyje mpnįninką-kūrėją ir, ko
kia bebūtų' jo veikla, jis turi 
lygią galimybę su bet kuo nors 
kitu išreikšti pasekmę savo 
augimo' ir savo sąlytį su gyve
nimu. Robert Henri

*

Vertinu daugeriopą meną, 
šališka

Už kiekvieno paveikslo ar kitos 
sukurtos meno formos' yra žmo
gus, kurį noriu vetinti vien dėl 
to, kad jis kuria. Tas pats Rob
ert Henri yra pasakęs, kad: “Pa
galiau kas tikrai žino, kas yra 
menas ?”

į Kiekvienas iš mūsų mato pa
saulį vis truputį skirtingomis 
akimis ir spalvina jį savita pa
lete.

Man atrodei, kad stipri meni
ninko kritika pažeidžia jautres
nę, negu eilinio žmogaus, sielą.

Bendrai kalbant apie meną 
nemėgstu datų, nemėgstu epo
chų. Bandau sau nebrėžti griež
tų linijų, nei statyti “geležinių 
uždangų”, kad paskui dėl tokių 
sudarytų priežasčių, pati sau ne
leisčiau džiaugtis kūryba kaipo 
kūryba!

Man gal yra artimiausias taip 
vadinamas primityvizmas, ku
ris pripažįstamas kaipo moder
naus meno šalutinis kelias.

Bet turiu visgi prisipažinti, 
kad leidžiu sau nukeliauti kai 
kada nuo realybės į daugiau ab
straktinį pasaulį: kaip, kad į 
kūrybą tokių, kaip Kline, Pol
lock, Rothko ir kitų.

Pollock’as su savo “varvan
čiomis” drobėmis palieka prieš 
akis spalvų chaosą, kuris neturi 
nei pradžios, nei pabaigos. Ir 

j tada bandau priimti jo paties 
pasiūlymą ir džiaugtis juo kaip 
kad džiaugiuosi muzika: po kiek 
laiko arba patiks labai, arba 

į visai ne... (Bus daugiau)

They call it 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -
Art you uncomfortable with your laxative? nwi* 

th< little white pill they call "Th« Overnight Wonder” Jost 
one pi> at bedtime ZU surely 

own natural rhythm. Overnight. So fa the 
back on the bright side. Comfortably' It’s :» "* x®*
agoodWtag. <r

What is "The Overnight Wonder”?
Ex-La«‘ Pills. That’s right -pill, froth \ 
Ex-Lax. Look for the whtte box.

Um only as directed. A
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DETROITAS’ ATVYKSTA ČIURLIONIO ANSAMBLIS
(Iš kelionių po Tirolį 1945 metais)

U
(Tęsinys)

Ji

!' ■, SOLBAD HALL LIGONINĖJE
DETROITO NAUJIENOS ,

-š Nieko nesakydavau, tik taip 
sąu patyliukais pagalvodavau: 
-i- Gerai jam, kai jis tik dvide
šimt dviejų metų ir tokių gra
žių /svajonių kupinas.
’’. Tuo tarpų įdienos slinko ir 
fyirtu atnešė naujų pakeitimų 
darbų1 paskirstyme. Nesistebė
jau. —. kada nors tai turėjo 
įvykti. Man buvo pavesta valyti 
korįdorius pirmame aukšte. Ne- 
sifikėjau, kad su tuo padidintu 
dątbb kontingentu turėsiu tiek 
nenumatyto vargo. Tais korido
riais vykdavo didelis judėjimas, 
ir man gana sunkiai sekėsi pa
laikyti juose reikalaujamą šva
rą J Aiškiau kalbant, tas darbas 
pareikalavo iš -manęs daugiau 
muskulų.

. Šiaip jau valymas koridorių 
attiko dar šiokį tokį pasitarna- 
vimą: tarytum atvėrė duris į 
platesnį pasaulį? Čia vykdavo 
didesnis judėjimas, ateidavo 
žmonės iš miesto. Nors ir netu
rėjai! pažįstamų miestiečių tar
pe,' bet- tie patys ligonių lanky
tojai, ateidinėję, aplankyti savo 
artimųjų, pasidarė pažįstami.
4Gruess Gott! —f sakydavo 
jie inan iš tolo.

— Gruess Go (t! — atsakyda
vau jiems. ,

Bęė’vieną dieną' pasisveikino 
toks, kurio neatsiminiau, kas jis. 
Atrodė lyg matytas, bet niekaip 
negalėjau prisiminti kur. Jis pa
sisveikino’tūo laiku, kai aš la
bai įbųva u įsigilinęs į mano dar
bą: bandžiau kiek galint sau
siau' nugręžti? pašluostę. Buvau 
nuplovęs laiptelius prie įėjimo 
ir ‘-pasiruošęs -pertraukai; visa
da'ketvirta valanda stabtelėda- 
voirię^yhlgomajamė ir išgerda
vome po puėdelį kavos.

Pasisveikinęs žmogus buve 
dįdėliš barzdotas vyras.
T— Ar.atsimeni mane? -—klau
sė .jis, kai aš galvodamas žiūrė
jau į jį.

U ■_____ hj ’■________________________

— Taip, taip! Dabar atsime
nu, — prisipažinau.

Tikrai, tai buvo tas pats barz
dočius. Tik vieną kartą buvau 
jį matęs ir trumpai sušnekęs, j 
Jis jau tada pasisakė, kad esąs 
netolimas Bichlerio kaimynas, 
tik jrečia gryčia pakalnėje. To
kį barzdočių nelabai galėjau 
užmiršti; augalotas vyras, gero
kai nuplikęs, tik labai vešlia 
barzda. Jis labai man priminė 
Lietuvoje:‘sutiktą žydą iš Jo-

Kauno Prisikėlimo bažnyčia

šiais metais sukako 40’metų 
Čiuriionio Ansambliui, o An
samblio vadovui, kompozi oriui 

' Alfonsui Miku’skiui — 5(1 metų 
’ Ėiuizikinės vūkloš. A. M’kuls- 

i kio Ansamblis yra daug kartų
I 

4

aiškio.
— Ar ligonis, ar tik lankyto

jas? — pasiteiravau, bet tuoj: 
pastebėjau, kad be reikalo. Jis • 
buvo - ligonis; kairėje rankoje 
turėjo storą lazdą ir judėjo ant 
jos pasiremdamas. Jis šlubavo

— Gydau koją, — paaiškino, i
— Dar pora dienų ir išrašys. |

O kaip pačiam patinka nau- Į — q kaipgi neuždarys, buvo 
ja tarnyba? dar pasiteiravo, j ar§us nacis. Tur būt, žinojai?— 
žiūrėdamas, į mano darbo Iran-1 šypsojosi artimiausias Bichlerio 
kius ir kibirą su vandeniu šalia, kaimynas. Nė krislo užuojautos

Puikiai, puikiai, — atsa- nesimatė toje šypsenoje.

{lingi esą ūkyje, kai tėvą užda
rė į kalėjimą-

— Uždarė? — nustebau.

žiūrėdamas, į mano darbo Iran- ‘ šypsojosi artimiausias Bichlerio

kiau — Man bile tik dirbti.
Jis mane matė beskaldantį 

malkas Bichleriu kieme, tą die
ną, kai buvo atėjęs kažkokiu rei
kalu. Neabejojau, kad jis žino-, 
jo visą' istoriją^, nuo pradžios pama](ji šeima pasidarė! — lyg 
iki galo, kaip aš buvau išpravo- • aįvėręs dar vieną paslaptį, cyp
dytas iš taikingo, miško ramy- sojosi barzdočius. — Ptieš vai 
bėję skęstančio kaimo, aną gra- gį prįe Sįa|o bendrai maldą kal-

Jis dar užsiminė, kad motina 
ūkį tvarkanti neblogiau uz vy
rą. Vaikinai’ paklusnūs, 

•vargo.
— O jau pamatytumėt, kok;a

jok’o

žią žiemos popietę. Dabar man 
taip ir atrbė, kad barzdočius

ba!

degte degė noru grįžti prie to ■ Puikūs žmonės! Puiki šei- 
pamihėtino įvykio, nuo kurio; ma- pasakiau, ir man buvo 
jau buvo praslinkęs apie pusme-1 V1S tiek ką apie mane galvojo 
tis laiko. Bet aš nelaukiau, kol: barzdočius.
jis ims mane kamantinėti. Už-| J's man nepatiko. Jo šnekoje 
bėgau jam.už akių ir pasiteira-j galėjai jausti pasigardžiavimą 
vau, kas naujo jo kaime, o svar- kito nelaime.. Tos rūšios yda ypa

tingai buvo nepriimtina, ir man 
buvo nesmagu konstatuoti fak
tą, kad karas Europoje nepajėgė 
išnaikinti net ir tokios blogybės.

Tuo tarpu valgomajame Janis 
baigė gerti kavą.

— Maniau, kad jau- nepasiro
dysi, — pasakė jis. — Ar atsime
ni sanitara Hansa? , ; ;

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
'f • ’ • * ,

OTŽ! DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
į ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

©jiįVisiTietiiviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

-NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. . ■
" "'Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką! ' _ __

■!?■ ■;>: ' - ”r ®

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
yetirsiflis prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

N A XT JIE N O S
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 , 7^°!

biausia, gal žino, kaip laikosi 
Bichleriu šeima. 4^
; Taip, jis žinąs daug naujienų, 
taip pat apie Bichlerius. Abu sū 
nūs grižę iš karo sveiki, dabar jie 
ūkininkaują. O taip jau reika-

1N

■ i . a

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas taiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol. 
Pavardė ir vardas ---------------------------------------------------------
Adresas______________________________________________.

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
. yra naujas skaitytojas. Priede -------- doL

Pavardė ir vardas -------------------------------
Adresas---------------------------------------------------

, kuris

Spon*oriau» pavardė, vardas Ir vietovė

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol
Pavardė ir vardas ------- -------------------------------------------------
Adresas — ........... ........— —----- —---------------

• Platinimo-vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
vaite* ausipaiinimul nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai ------------------------ -----------------------------------------

Adreso-----------------------—-----------------------------------------------------

— Aišku, atsimenu. Jis kaž
kur prapuolė tuoj karui pasibai 
gusi

— Kodėl jam neprapulti. Aš 
irgi prapulčiau, jei tokia vieta 
ir tokia garbė manęs kur lauk
tų.

Janis parodė Innsbrucko aus
triškame laikraštyje straipsnelį, 
kur buvo aprašyta Hanso Bec
ker didelis laimėjimas: jis bu
vęs išrinktas Soedel miesto bur- 
germeisteriu.

— Ar tai tas pats Hansas? — 
suabejojau.

— Nėra abejonės, tas pats,— 
patvirtino Janis. — Žiūrėk, kas 
toliau parašyta.

Aš perskaičiau žinutę. Teisy
bė, straipsnelis, išverstas lietu- 
ivškai, maždaug taip skambėjo: 
“Karo metais Herr Becker neno
rėjo pataikauti naciškiems ele
mentams, vyriaujantiems mies-

Minėjimas įvyko rugsėjo 28 d. 
Dievo Apvaizdc’s parapijos pa
talpose. Tenka pastebėti, kad 
Kristijonas Donelaitis ; gimė j 
1780 m. vasario 18 d. Tolmin-I 
kiemyje, Geldapės apskr. Poe-, 

kJaceilavęs Kiev.land: ir gal1 tas Donelaitis savo pavardę rašė 
i kiek nemažiau kitose lietuvių lotyniškai — Donalitiiis? - Taip 
' kolonijų salėse bei bažnyčiose, yra užrašyta enciklopedijoje.
1 su nepaprastai did.liu pasisę-’ 
kimu. Ansamblis savo1 401 metų 
ir A. Mikulskis savo, muzikinės 
veiklos -50 metų sukaktis nese
niai ątšvęnįė. Klevelande, o da
bar suAjubiliejine programa; 
choru, solistais, tautiniai šokiais 
ir kanklininkių orkestru pa- 

» kviestas spaiia mėn. 25 dieną!
7 vai. vak. Mercy kolegijos 
McAuley auditorijon, 9209 W. I 
Outer Dr., kampas Southfield 

A greitkelio. (Prieš aštuonerius 
metus toje salėje Organizacijų 

to valdyboje; iš ten pasitraukė^ Centras ruošdavo Vasario 16-os 
ir paskutinius dvejus metus dir_ i iškilmingus minėjimus.) 
bo Solbad Hali /ligoninėje sani- Į 
tarų”. ' ' '

—Ja, ja. Tas pats,—sutinku.— 
Jis buvo geras žmogus. Hansas 
visiems patiko. ; |
- Puikus žmogus! Turėti tokį, ^"komporitoriaurA? Mikui

Sekmadienį, spalio 26 d., 
10:30 vai. ryto; šv. Antano pa
rapijos šventovėje, 1750 -25 th 
St., Detroit, Mich., bus atnašau
jamos Tautinės Mišios, sukur-

žmogų burgermeistenu, tai tas 
pats, ką turėti aukso kasyklą!

Jams dėstė visokias galimy-’,-. — -
bes. Jeigu jam dabar regėtų j apyIinki^r^^o iS^ai 
maisto kortelių — jis gautų is*i - - 
Hanso. Nevažinėtų į tą jo mies-

kio. Giesmes lyylės kanklių or- 
kestras, vadovaujamas 'muzikės

> Mikulskienės-. Detroito’

pasikvietę svetimtaučiu^ į di
džiulę meno šventę, nepamįrš-

tą ir gautų. . Su tuo autsru ]isj kite atsilankyti ir sav0 alsil>n.
buvęs susidraugavęs.

—; Žinoma, tik visa bėda, kad 
dabar jau šaukštai po pietų. Die
na po dienos išvažiuosime į sto
vyklą, kortelės'nebereikalingos.

Visi džiaugėmės Hanso laimė
jimų, nors iš to niekas neturė-, 
jome apčiuopiamos naudos. Hanj 
sas buvo vienas iš tų, kurį visi ■ 
mėgo. Jis pats mylėjo žmones, 
ir tas garantavo^jam pasisekimą. ,

Tik negalėjaifexužmiršti Bich-įtiek daug žmonių, pasirengusių 
lenų šėimos. Sūnūs buvo grįžę man padėti! Ir tik tų gerųjų žmo 
iš karo nesužeisti, bet jų šeima nių pagalba ne kartą inan.pasi- 
buvo skaudžiai ■ paliesta to pa- ! sekė išsikasti iš gana keblios si- 
ties karo nešamų bėdų. Biehle-į tuacijos. Ir kas galėtų užmiršti

tokį miestą?
(Pabaiga)

kymu pagerbsite dainuojančius, 
šokančius ir kankliuojančius 
čiurlioniečius.

Rengėjai: . St. Butkaus šaulių 
kp. ir št. Antano parapijos ko- 

į mitetas.
*

K. Donelaičio 200 metų, 
paminejinias

rio atsidūrimas kalėjime buvo 
ne kas kitas, kaip nelemtojo ka
ro paseka. : U

Kai kiek vėliau man buvo prb 
dėta valyti dar ir didoka veram į 
da, nieko nelaukęs apsispren-! 
džiaut pranešti, kad išvykstu į 
pabėgėlių stovyklą Kufsteine. 
Tą patį padarė ir latvis Janišį 
Mes nujautėme, kad mūsų, pa
bėgėlių, ateitis -formavosi nė 
čia, austrų suteiktoje darbovier 
tėję, bet ten —j'pabėgėlių sto; 
vykioje; tuose po didelę aikštę 
išmėtytuose barakuose. Kokia 
ta ateitis bus, niekas iš mūsų 
tada nežinojome.

Taip atsisveikinau su miestu, 
kuris man paliko neužmirštamų 
atsiminimų. Tai buvo miestas, 
kuris pastatė mane ant kojų. 
Dar . daugiau: vienas pavasaris 
ir vasara, praleista Solbad Hali, 
grąžino man pasitikėjimą žmo
nėmis. Negaliu prisiminti kitos 
tokicfe vietovės savo kelionių 
odisėjoje, kur būčiau sutikęs

1

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

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

Atdara šiokiadieniais nno9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.SM Registruota* valtininkas

TeL 476-2206
4

Uėjusi U spaudo* ir galima gauti knygų rinko ji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerika* lietuvių padan
gas daryti {tako* J krašto politiką. 102 pat Kaina Į1A6.

Knygos bu* išsiųstos, jei |l_50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

Minėjimą suruošė Žurnalistų 
Sąjungos Detroito skyrius. Pa
skaitą . paruošė rašytojas V. 
Alantas', o ją perškaitė/žurnalis- 
tas, rašytojas Balys Gražulis.j 
Atsilankė ir paskaitos klausė 
gražus publikos būrys, nors ga
lėjo ir- daugiau klausytojų būti, 
bet dėl esanių ir kitų parengi
mų tuo pat laiku, lankytojai išsi- 

I sklaidė. Nažiūrint to, minėjimas 
pavyko neblogai. Meninėje daly
je Karolis Balys, kaip ir visuo
met, paskaitė iš Donelaičio raš
tų ištraukas: Pavasario links
mybės" ir Rudens gėrybės. So
listė • Danutė Petronienė padai
navo keturias dainas:.Kur bakū
žę samanota, Kur vėjas pūtė 
(Šimkaus), Aguonėlės (Gruo
džio’) ir Nemąrgi sakalėliai. Vi
sos dainos labai'gražiai nuskam-. 
bėjo. Už tai publika šiltai pa
plojo. Pianinu dainas palydėjo 
Vidas Neverauskas.
Detroite turime vienintelę so

listę D. Petronienę, dažnai ją 
kviečiame? parengimuose pa
linksminti publiką. Ją labai 
vertiname ir džiaugiamės. Rei
kia pastebėtu kad solistė už pa
tarnavimus neima atlyginimo. 

?
“Dirvos” 65 metų pami

nėjimas Detroite
Minėjimas įvyks lapkričio 

mėn. 2 d. 1 vai. popiet Lietuvių 
namiipse. Paskaitą skaitys Jonas 
Jurkūnas, Vilties draugijos vi- 
cepirm.-, - -iš, ^ikagos-., Meninėje 
dalyje programą atliks “Audi
nys”. Vaddvė Rusnė Baltrušai
tytė, solistė Danutė Petronienė 
įr deklamatorius Karolis Balys. 
"Ta proga rašytojui V. Alantui 
bus įteikta “Diryos” premiją.?,

Mirė Petras Padolskis
P. Padolskis mirė rugsėjo 

16 d., sulaukęs 75.metų. Buvo 
biznierius, daug metų turėjo 
Alytaus bąrą. Priklausė Dariaus 
ir Girėno klubui, Lietuvių namų 

I draugijai, Vyčiams, Kėglio klu- 
| bui. Rėmė lietuviškus reikalus.

Palaidotas rugsėjo 19 dieną 
Šv. Kryžiaus kapinėse, Detroite. 
Atsisveikinimo žodį tarė Da. 
riaus-Girėno klubo pirmininkas 
Edvardas Milkus. Nuliūdime Ii- ’*’<■< • tkd žmona ir sūnus Petras.

Petrai, ilsėkis ramybėje!
* * <

šaulių stovyklos vasaros 
sezono uždarymas

Uždarymas įvyks spalio mėn. 
12 dieną. Stovyklos vartai bus 
atidari;iš pačio ryto, šaulės se
sės bus pasiruošusios priimti; 
sveičius ir juos pavaišinti. Lie
tuviško skonio maistas, įvairių! 
dar niekad neragautų kepsnių? 
keptų bulvių su lupynomis ir- 
sviesiu, raguolių įsu migdolais/ 
be abejo, ir cepelinų su spirgu-! 
čiais. . Broliai šauliai parūpins^ 
gaivinančius gėrimus. Bus ir ki
tų paįvairinimų — laimėjimų! 
stalas .ir daug kitų įdo’inybių. ;

Šauliai jus maloniai kviečiai 
atsilankyti. Atsilankę nesigai
lėsite. Ant Sukauskas

Fatališka klaida
— Ar girdėjai, kad Kurtas ir 

Monika apsivedė?
:— Ką sakai! O aš maniau,! 

kad Monika rya viena moder
niųjų .mergaičių, kuri apie ve^‘ 
dybas nė negalvoja!

— Kurtas taip pat manė!

Poetų pažintis
— Jį genijum svajoj laikiau, 
Bet susitikome paskiau,
Ir stai tik apmaudas, dievaž—j 
Tai atsilas toks pat,kaip aš!

... Nepakenčiamos žmones
— Aš negaliu pakęsti: Mano 

žmona nuolat kalba apie vyrą, 
kurį turėjo prieš mane.

— Mano dar blogesnė: ji vi
suomet kalba apie vyrą, kurį 
turės po manęs. i

KVIEČIAME J NAUJIENŲ
i j i >

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

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

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
♦ ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet ' — Įėjimas §20

‘ BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto y

CHICAGO,. ILLINOIS 60608
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arba telefonu 421-6100
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Kokie veikėjai atsirado Amerikoje
Ne inž. Algimantas Gečys kvietė Martyną Gudelį į 

Washingtona, ne jam redaktorius Įpareigotas duoti tos 
kelionės'atskaitomybę. Gudelį Į Washingtona kvietė 
Valstybės departamentas, norėdamas informuoti jį 
apie artėjančią Madrido konferenciją ir patirti iš jo su
gestijų, kurias Amerikos delegacija galėtų ten 
panaudti.

; . Naujienos siuntė Gudelį į rugsėjo 3 d* pasitarimą, 
i Naujienų vadovybę Gudelis pirmiausią informavo apie 

kelionę ir trumpai informavo ir gausius Naujienų skai
tytojus bei rėmėjus.

, Be reikalo inž*. Gečys pasakojo, ;kąd jis iš kitataučių 
redaktorių patyręs, apie .JVl. Gudelio ( užsipuolimą Val
stybes dOpartarneųto 'pareigūnus dėl Romo-, česonio pa
skyrimo “JAV visuomenės atstovu”* nes Gudeliui nie- 

: kad neatėjusi mintis; kad česonis būtų galėjęs atstovau- 
ti “JAV visuomenę” Reikalas ėjo apie lietuvių atętb- 

■■ vavimą. Inž. Gečį galėjo geriausiai informuoti buvęs 
Draugo moderators, o dabar tiktai redakcijos narys, 
pavėluotai atėjęs į rugs. 3 d. konferenciją Valstybės de
partamente. Jeigu informatorius būtų supratęs konfe
rencijos eigą, tai Gečys būtų nepriėję^ tokių - išvadų, 
prie kokių priėjo*

Jeigu Belgijon išskubėjęs Valstybės departamento
■ dalyvis nebūtų padėkojęs, greta sėdėjusiam red. Gudeliui 
, už rusų siūlomas taikos klausimu skirtingas nuomones,

negu kitų redaktorių; jeigu konferencijos pirmininkas
■ nebūtų radęs reikalo. baigti pasitarimo Gudelio pareikš-
■ tomis mintimis, tai inž. Gečys nebūtų galėjęs susidary

ti tokios nuomonės. Jam pasakojo žmogus, angliškai ne-
- supratęs ir pasitarimo nuotaikos nepagavęs. Smulkiau 
• atpasakosime pasitarimo eigą, kad kiekvienas paskai- 
' tytų ir žinotų, koki klausimai Valstybės departamente, 

redaktorių pasitarime buvo keliami ir kokioj nuotaikoj 
klausimai ten buvo svarstomi.

Inž. Gečys, iš “kitataučių redaktorių” patyręs apie 
konferencijos eigą, šitaip aprašo konferencijos nuo-

I taikas.
“Tenka apgailestauti, kad gana išsamiam konfe
rencijos aprašyme buvo nutylėtas konferencijos

svoje spaudoje turėjo būti pasmerktas* IŠ gyva
vusių kitataučių redaktorių teko patirti* kati M. 
Gudelis užsipuolęs Valstybės departamento parei
gūnus dėl Romo Česonio paskyrime JA V viswjefte- 
nės atstovu j Madrido konferencįj^., R. W-
vęs M. Gudelio pristatytas kaip ass&uo uesostaa&ąs 
lietuviškuose reikaluose, kaip tui^s 
ir nedidelę patirtį, esąs neapdairus ir» kiek vėbau | 
privačiuose pokalbiuose, kajpi ctesaokraMį kailyje 
pasislėpęs respublikonas. Nepagristus argu
mentus M. Gudelis “sutvirtino” teigimu* kad 
jiis Lietuvą apleidęs būdamas vaiku awiuje ir to
dėl apie jos problemas negalintis daug žinoti.’*’

(Draugas, 1980 m. rugs. d. 4 psk)
Inž. Gečys tiksliųjų mokslų vadovėlius turėjo būti 

vartęs. Jis turi atsiminti, kad geriausia nurodyti klai- 
dingą sąvoką, sakinį, ar elgesį tiktai tuo metu* jiei pa-- — kreklą - 
sakai tikrą, tikslią sąvoką, žodį ar elgesį, o greta SU tik-- iarnąųtoja ar tarnautojos j universitetą Los. Angeles mies- 
rąja sąvoka palyginti kreivąją. Tada nereikės ginčytis* i ~ ; 
aiškinti ir pasakoti, bet sulyginti su tikrąją ir visiems 
viskas bus aišku. Nereikės ginčių keltį nereikės grieb
tis, ilgesnių aiškinimų.

Bet p. Gečys mokykloje įgytomis žiniomis nepasi
naudojo. Jeigu jis dar būtų jomis pasinaudojęs, tai visi 
■lietuviai jam būtų dėkingi. Jam ir Naujienų redakto
rius būtų padėkojęs, nes jis žino, kad teisybė ir tiks
lumas padaro draugais. Tuščios kalbos .niekur nenuve
da, o labai dažnai iš gerų draugų padaro priešus.

Inž. Gečys rašo, kad “nepagrįstu savo argumentu 
M. Gudelis “sutvirtino”' teigimą, kad Česonis Lietuvą 
apleidęs būdamas vaiko amžiuje...”

Naujienų redaktorius aiškiai pasakė, kad Česonį 
Romą tėvai išvežė iš Lietuvos, kai berniukas buvo ke
turių metų amžiaus. Redaktrius Valstybės departamen
to pasitarime ’ visai neminėjęs, kad keturmetis česonis, 
išvežtas iš rusų okupuojamos Lietuvos* Lietuvą būtų 
kada. nors, aplankęs. Gudelis aiškiai pasakė, kad ketu
rių metų berniuką išvežė, jį mylintieji, tėvai juo sūpino- 
si, maitino, aprengė ir į mokyklą leido. .

Savo vaikus užsienin išsivežusieji tėvai norėjo* kad; 
vaikai rūpintųsi Lietuvos ištikusia/ tragedija, ja susido
mėtų* tėvų. tragediją pasakotų ir Amerikoje keltų vie- 

i šumon sovietinio komunizmo Lietuvai ir lietuvių tau-

ir sipnewMUi vietų, girdėti iš

tail karose* pro^rątnose baisiai 
behtY-ftį kąlba. Kirčia-

| Pvz., buvę sa-
koiwia* jo® “Kuebrtta žadėjo sus
toti į Bftūstį kojosūį^”, norite dau 
įgtau žhMu pakriką — “šau
kto |>0ftiaii\.* Mirė žmogus, 

ąrtitoas gaminės”, biru- 
i belės, reftg’ą airusių narių
pag^fbi®^, feet *pagerbimą mi- 
____ ._ ______i* :. “Kredyto”

(Tęsinys)

programos pasiklauso ir nėlie- 
tuvai. Ir svetimtaučių Hetuvių 
kolonijoje esama, kurie tos pro
gramos klausosi, jau neskaitant 
ir iš akup. Lietuvos čia viešėju-

• sį žydą. Tad, kam ta diskrimina
cija? Daug tikslesnis esąs pasis- ’ 
veiksimas tų pranešėjų, kurie 
taria — “Labą dieną” progra- į 
mos klausytojams, o ne vien tik 
lietuviams.

Studentams trūksta 
gyventi vietos

Los Angeles Tixnes aprašo, 
hooperatyvui į jog rajonuose apie Kalifornijos

Gelgaudų pilis.
• ^skambinkite poną X”. •. O L te yra didžiulis trūkumas stu- 

, kai kalbėta apie rezistenciją* tai į dentąms gyventi vietos.. Butai 
i ji ne kartą pavirto į rezidenciją, labai brangūs: Vienas, kamba-

Lieįuvška radio programa kar rys 200 dol. mėnesiui, “studio” butu klausimo išsprsti ir Ber 
tais pradedama ir — “Mieli lie- • butas 300 dot, vieno miegamo- 
tuviai, jūs klausotės lietuviškas, jo butas, nuo 400 iki 450 dol.,

■ radijo programą”’... Iš tiesų, dviejų miegamųjų butas 800 iki

'tų nereikėję tuščiai laiko, leisti.. Inž. Gečys ta nepadarė, 
tai didelė Amerikos lietuvių dauguma pasilieka prie tos 

! pačios nuomonės, kurią M. Gudelis išdėstė Washingto
ne rugsėjo 8 dienos rytą vykusiame pasitarime*

Pasitarimas buvo prie uždarų durų. Inž. Gečys be 
pagrindo puola Draugo atstovą, sėdėjusį minėtame pa
sitarimo. Gaila tiktai, kad inž* Gečys, pasitaręs, su “kita
taučiais redaktoriais” ryžosi kelti tai, ko Draugas ne
turėjo kelti. Jeigu nekėlė pirmame pranešime, tai ne
reikėjo leisti ir p. Gečiui. Tegul nemano* kad p. Gečiui 
bus lesta netikslias žinias skelbti*

Inž. Gečys netiksliai tvirtina* kad Washington^ vy-

; departamento pareigūnus dėl Rimo Česonio paskyrimo 
JAV visuomenės atstovu į Madrido konferenciją.” Ar 
iaž* Gečį būtų informapęs “kitataučiai redaktoriai” ar 

i “sukitatautėjęs saviškis”* tai inžinierių tikrai netiksliai 
informavo. , * . ?

■ tai padarytą skriaudą Tėvai būtų laimingi, jeigu vai-Į *>«“ M- česonis ,būhĮ paskirtas ‘‘JAV visuomenės 
;kaibūtų bent atidžiai išklausę tėvų išgyventas skausmo. ^stovų” tai M. Gudelis būtų tiktai džiaugęsis., Trisde-
■ valandas* kurias sukėlė bėgimas iš gimtinio krašto* pate- Rities, atstovų tarpe yra įvairių tautų atstovų* Visi jie 
kimas į svetimą valstybę, darbovietės* kalbos ir santaupų atstovauja JAV*
netekusiems vyresnio amžiaus žmonėms. Tėvai ėjo. sun- Gudelis buvo nepatenkintas, kad p. česonis atsto- 
•kiausius darbus dirbti, kad tik galėtų savo vaikus leisti \vav^ ne visuomenę,^^bet JAV lietuvius. * Madrido
į aukštesnes mokyklas ir galėtų stipriau • atsistoti aut
kojų ir tęstų tą darbą, kurio nepajėgė tęsti tėvai*

Bet vaikai eina savo keliais Išprievartautos valsty
bės, pavergtos tautos, veikiantieji tarptautiniai Įstaty
mai jiems visai nerūpi, Vaikai seka amerikiečių vaikus, 
bet ne kovojančios Lietuvos rūpesčius. Nesiskyrė nuo 
kitų Amerikoje augusių lietuvių vaikų ir Česonis Ame
rikos reikalais jis nesirūpino. Inž. Gečiui būtų buvę pra
vartu pasiskaityti Dr. Ambrozaičio. ir kitų nuomones 
apie jauno Česonio žinias pavergtos Lietuvos ir lietuvių

Gudelis buvo nepatenkintas, kad p. česonis atsto-

konferencijoje turėtų kelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
j neteisėtų prijungimą prie Sovietų Sąjungos* Madride 
turėtų būti paskirtas toks lietuvis, kuris šių trijų 
•Pabaltijo valstybių prijungimo procesą labai, gerai ži
no. Sovietų valdžia sulaužė Atlanto Čarteri, sulaužė 

’ tarptautinius įstatymus, pagaliau — sulaužė ir Helsin
kio aktus. Ten turi būti toks Amerikos lietuvis, kuris tu
ri nuovoką apie pagrindinius tarptautinės teisės dės
nius* išgali nurodyti ne vieną, bet šimtus pagrindinių 

■ tarptautinės teisės laužymų. Lietuvių tarpe turime
vedamos kovos klausimais, tai nebūtų reikėję taip ola- ’tarptaptinės teisės specialistų, turimo ir visuomenės 
čiai aiškintis Būtų buvę daug geriau, jei p* Gečys būtų veĮkėjų,. kurie šiuos klausimus studijavo. .Gerais pata- 
nurodęs, kada ir kur jaunas, česonis buvo sakęs kalbas, 
rašęs staipsnius ir kalbėjęs lietuvių mitinguose, tai bū-

rėjais gali būti žinantieji,bet ne klausimo visai nesupran- 
tantiejL

950 dol -
Universiteto regentai nepajė-

keley mieste, kur šįmet įsiregis
travo rekordinis studentų skai
čius. — 30,650.

Berkeley mieste jau daug me
tų eina kovos, kaip .tvarkyti 
apartmentų biznį. Nuomų kont
rolė- ir kiti įstatymai sumažino 

: naujų namų statybą. Studen
tams- susirasti kambarį esąs sun-

• kus ir laiką gaišinąs darbas- -
Neužtarnauta garbė 

šventai Elenai
Kai Washington valstybėje 

išsiveržė Saint Helens ugniakal 
-nis, lietuvių spaudoj neretai jis
■ vadinamas šventos Elenos kal
nu, j Ir .keliautojas Vladas ■ Raš-

■ čiauskas praskridęs tą, ugniakaL 
nį rašė-, kaip šv. Elena “kulkas”

■ leido ir; kitaip keliautojo dėme
sį atkreipė. Bet tai- šv. Elenai 
nepriklausanti garbė. . > ■

Pasaulyje yra labai daug vie
tovių, yra buvusių ir ’ tebesan
čių žmonių, kurių pavadinimai 
ir pavardės, prasideda su ‘Saint,’ 
bet- tai vįsąi. nieko bendro netu
ri su katalikų šventaisiais,

Anglijoje yra'Saint Helens 
miestas. Buvo keliautojas tyri
nėto'as Saint Helens. Yra ir j • ■ ■ k. ■
Washington valstybėje Saint

■ Helens ugpiakalnis visai nieko 
bendro su Elenos šventumu ne
turįs. Elenos vardas angliškai

1 rašomas: Helena arba Helen, 
bet ne Henlens.
J. KLAUSEIKIS

— Maskvos žinių agentūra 
pranešė, kad Sovietų Sąjungon 

‘šio mėnesio viduryje atvyks Af
ganistano prezidentas Babrak 
Karmai. Sovietai nepatenkinti 
blogėjančia padėtimi Afganista
ne ir nemažėjančia partizanių 
veikla.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Atlidėjęs jį smogikas atsistojo nuošaliai 
ir visai tylėdamas laukia; jis davė jam laiko gerai 
apžiūrėti visus kalinius, bet toli nesitraukė nuo jo 
ir budriai sekė, ar kas nors neparodys, kokio ženk
lo, ar nepadarys kokio reikšmingo žesto.

Visi kaliniai suprato, kam jį čia smogikas 
atsivedė, todėl visi atsistojo ir abejingomis aki
mis žiūrėjo į juos, tarytum būtų įleistas koks nors 
visai jiems nepažįstamas naujas kalinys. Kaip ne 
nuostabu, bet tokiomis pat akimis žiūrėjo į juos 
ir Lašinskas.

Toks “sąmokslas” labai erzino smogiką: jis 
tikrai žinojo, kad jie yrą j^ąžįsiąmi* todėl, pama
tęs, kad jo atsivestas agentas dar delsią* suriko, 
kreipdamasis į Lašinską:

— Na?...
Jonas truktelia savo pečiais, bet nieko ne

atsako. —-
— Kodėl nesakai? Juk jie visi iš tos pačios 

-:os kuriai ir tu priklausei, — niršo smogikas. 
Kuri. : . . — dar griežčiau riktelia jis.
Jonas im. pamažu dairytis, matyt, norėda

mas laimėti laih ir apsispręsti* nes aiškiai ma- 
kad j s abejo ą ir nesiryžta. Smogikas žiūri

piktai tiesiai jam į akis, laukdamas atsakymo.
— Aš... aš*.. — vapaliojo po savo nosimi' 

Lašinskas.
Smogikas dar labiau ima širsti —- jis jaučia, 

kad ne veltui atsigabeno čia Lašinską, bet nežino, 
kaip dabar priversti jį išduoti paslaptį.

Pasakysi tu, pagaliau, ar reikės va šitą 
išbandyti ant tavo kupros, tu niekše; — ėmė plūs
tis, kantrybės nebetekęs, smogikas, mosuodamas 
pagal pačią nosį Jonui su savo rimbu.

— Aš jų nė vieno nepažįstu... — atsako, jau. 
aiškiai apsisprendęs neišduoti, Jonas.

Ir dabafr nepasikeitė nė vieno kalinio net vei
do išraiška'; kaip sustojo visi, pamatę smogiką 
įeinant, taip ir stovi, lyg iš granitą iškaltos sta
tulos; visi vienodai ramūs, visi šaltai žiūri, tary
tum ši scena jiems visai būtų nesuprantama ir 
visai nerūpėtų, kas čia darosi.

Teks vaizdas smogiką deginte degino; jis jau 
vąfcdąyosi ordiną ant savo krūtinės už tokį pasi- 
tarnavimą tėvynei, juk tiek vargo jis patyrė, kol 
surado pačius pėdsakus, kol išvystė visą šnipinė
jimą, ir dabar, kai tikslas jau pasiektas, kai turi 
parbaigti jo visi vargai, ima ir užsikerta taip ge
rai įlaiduota -mašina. Ne, to jis nępakęs, jis ne 
toks kvaUaš/kid leistų išplėšti iš savo rankų taip 
sąžiningai užtarnautą atlyginimą kitam, nors tai 
būtų ir pats stovyklos viršininkas arba dar koks 
aukštesnis pareigūnas. Jis suras būdą pražiodinti 
Lašinską. Bet vis dėlto nuo griežtų veiksmų jis

tu© tarpu susilaiko, nes iš patyrimo jau žino, kad 
su tais užsispyrėliais lietuviais reikia elgtis atsar
giai, jeigu nori ką nersis jų išgauti, etai užsispirs, 
na, ir ką gi, mušk* užmušk — neprabils...

— Manau* kad tu dar apsigalvosi* — patylė
jęs vėl kreipiasi Į Joną smogikas, bet jau nebe 
taip griežtai.

Jis norėjo Joną išsivesti drauge, bet pagalvo
jęs apsisuko ir pats vienas, daužydamas pakaus
tytais batais ištrupėjusias cementines grindis* iš
ėjo. Tik prie durų sustoja ir atsisukęs labai reikš
mingai įspėja dar Lašinską:

— Ap-s>-gal-vok, Lašinskai!0— Aš netrukus 
grįšiu...

Smogikui išėjus* geroką valandėlę kameroje 
niekas nepasikeičia: niekas n© tik neprataria nė 
žodžio* bet niekas nepajuda nė iš savo vietos — 
visi lygiai buvo šio staigaus įvykio pritrenktu Kas 
dėsis toliau, niekas nedrįso nė spėlioti. Viena tik 
tebuvo visiems aišku* kad dabar atėjo sunkiausias 
momentas* momentas* kuris reto žmogaus gyve
nime tepasitaiko.

— Tū kalinys ar tarnautojas? — pirmas per
traukia sunkią tylą Ringaudas, kreipdamasis 
į Joną •* f

Jęnas tyli; toks tiesus ir status klausimas 
jam visai atėmė žadą; dar labiau jį erzina Rin
gaudo paprastas* net nuoširdus tonas. Jis laukė 
priekaištų, puolimo ir buvo pasiruošęs gintis, no
rėjo iškelti jam padarytą skriaudą ir tuo patei

sinti savo elgesį. Bet jis niekuomet nesitikėjo rasti 
drauge tiek lietuvių ir dar Taurų girios partiza
nų, tarp kurių buvo net jo draugas Ąžuolas. To
dėl dabar, pamatęs čia visą būrį žmonių* kuriuos 
jis ne tik gerai pažino, bet žinojo, kad visi .jie 
kovojo gindami savo tautos laisvę, visai pamirš
dami save, pradėti skųstis savo likimu ir savo ne
laime jis neišdrįso. Taip pat kaip, įėjęs Į šią ka
merą ir pamatęs taip neapkenčiamą, jo laimę pa
grobusį, Ringaudą, jis neišdrįso, kaip tas Judas, 
ištarti išdavikiškų žodžių: “štai tas, kurio tu, 
smogike, taip uoliai jieškai”...

Jono toks tylėjimas dar labiau visus prislėgė; 
visi suprato, kad smogikas atsivedė jį čia kaip tą 
dresiruotą šunį, kuris rafinuotos savo uoslės pa
galba turi surasti Ringaudą. Tik buvo neaišku, 
kodėl jis, užtikęs tikruosius pėdsakus ir atsekęs 
jais iki pačios aukos, staiga sustojo.

— Dabar tai tikrai mūsų kalbų klausysis kur 
nors, slaptai šnipai, — pastebi Niaura.

— Kam jiems tokios ceremonijos! Greičiau 
pradės jie mus ant baslių maustyti, — atsiliepia 
Perkūnas.

Guoba nueina prie durų ir ima atsargiai 
da?7tfe* U* v I

i — Būk ramus, ta^,įan; 
nors,, kad paskiau didesnį hialohumą jaWų mus 
bekankindamas, — dar pridėjo Perkūnas.

, (Bus daugiau)
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JĖZUS PASAUŪK) išganytojas

17. Pritinka manyti, kad toks gabus Teisėjas darys teisybę 
žmonėms, ir mes galime būti tikri, kad jam tarpininkaujant visi, 
kurie norės sugrįžti pas Dievą ir gauti amžinojo gyveninio palai
minimų ir gyventi tobuloje žemėje, gaus visokių progų tai daryti.

Verta pastebėti, kad jis neteis kaip akys mato, arba kaip 
ausys girdi. Gabiausieji teisėjai pasauly darė nutarimus sulig tuo, 
ką jie galėjo matyti arba girdėti, dėl to, kad negalėjo įsižiūrėti 
į žmonių širdis ir tikrai sužinoti, kodėl taip sakė arba taip darė. 
Bet Jėzus nebus paduotas tokiam aprubsžiavimui; nes turėdamas 
dieviškos sprendimo jėgos, jis žinos kur tiesa, nežiūrint į tai, 
kas bus sakoma. Todėl nestebėtina, kad Povilas pasakė, kad pa
saulis bus teisiamas teisingai per aną Vyrą, kurį Dievas paskyrė.
— Ap. Darbai 17:31.

Žvejv uosta?

PASKUTINIS VINCO KRĖVES KŪRINYS

vąriagus: “Kr«Žtas. mūsų dide
li; ir turtingas, bet tvarkos jame 
nėr*. Ate kite valdyti mus ir 
viešpatauti mums”, — atminti
nai pacitavo iš senovės metraš
čio Lemain.

— Vo-vo, visai teisingai, nusi
juokė Žadanovskis- — O dar 
kalba, kad istorijos įvykiai ne
sikartoja.

— Tai ką, turėsite plaukti per 
marias, kaip Riurikas su savo 
variagais, — dar pajuokavo Le
main.

— O ne! Ten, vietoje, surasim 
pakankamai variagų, kurie at
liks mūsų darbą... — linksmai 
nusišypsojo. — Plaukti per jū
ras “su visa savo ištikima dru- 
žina” naujajam Riurikui neteks.

naTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA laidotuvių koplyčia

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

DR. PAUL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Wtatohactor Community khnlkoc 
V Madidnoa direktorių*

„KAZĮ BRAZDZIONYTi

VALANDOS: 3—8 darbo dienomia ir
Program*,

Bl MM3

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL YB* AKIŲ LIGOS

DR. FRANK PLECKAS
; OPTOM1TRISTAS

/ KALBA LIETUVIŠKAI
,241* W. 11 St. TeL 737-514$

Tikrina aku. Pritaiko akiniu

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

Viaot laidos iš W0PA stotim, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. pp. 
iš WT1S stoues 1110—AM barnu-

2646 W. 71«t Street 
Chicago, Illinois 60623 

Telef. 778-5374

ir
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vtew program** Ii

Dr. LEONAS SEIBUTIS
A INKSTŲ, pūslės ir

• PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST <S3rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,
- ketvirtai 5—1 vaL vak.
- Ofiso telefonas: 776-2880,
Rezidencijos tolei.: 448-5545

Lietuviu kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4.UC 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
/ai. ryto. •

Vedėja Aldona Daukus

Ttla*.: Mfmtock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO, ILL. 60629

simai, socialinė lygybė, sociali
nis teisingumas jų nedomina. 
Darbininkijos tarpe, pasakysiu 
tamstai atvirai, nerandame tin
kamos dirvos — jie, darbinin
kai, perdaug tamsūs ir sotūs... 
Tiesa, mūsų idėjoms palankūs, 
ir net labai palankūs, vidutiniai 
inteligentiški sluoksniai, nes tie 
sluoksniai jaučiasi materialiai 
ir moraliai nuskriausti. Jų pa
dėtis nuolat sunkėja, nes jų dar
bas žymiai mažiau atlyginamas, 
negu paprasto darbininko; jų 
išsilavinimas, .inteligencija ne
vertinami, jie- patys negerbia
mi, nes ten gerbiamas tik pini
gas ir tasai, kuris jo turi. Jiems 
gi, šių sluoksnių žmonėms, su
sikrauti to pinigo nėra galimy
bės. Žinai draugas, kaip ten žmo 
gus apibūdinamas? Paprastai 
sakoma: jis - vertas tūkstančio 
dolerių, o kitas — dešimties tū
kstančių, trečias — šimto tūks
tančių. Vienu žodžiu, žmogaus 
vertė pareina ,ne nuo jo gabu
mų, proto, išsilavinimo, bet nuo 
to, kiek jis- turi sutaupęs dole
rių- ■ • . <:

— Girdėjau apie tai, — linkte.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, apt*. MOTERŲ Ilsės.
Ofiaaa 245? WBST »to STRMT

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

OUSO VALu pint- cntniL, ttačlad.

oiziz 3-4 nd. popiet tr kita laixv

OBTHOPH)A».PBOTEZISTAS 
wgk . Aparatai - Protezai. Med. ban- 
ę® dažai. Spodell pe#aiba kOjeuMcj 

(Arch Sutverta) ir t I X 
. a_ a <. a_ a *- y. --m.-- ,,«. a_ 11

Našlių, našliukiy ir pavieniu as- 
į menu klubas spalio mėn. 10 d. 6 vai. 
>vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47tr St., 
j šankia narius į susirinkimą aptari

mui svarbių klubo reikalų. Visi na
riai ir prijaučiantieji kviečiami gau
siai dalyvauti. Po susirinkimo — vai
šėms. Nariams dalyvavimas būtinas.

V. Cinką

2*50 West Mrd BŪ Cbkap*. UL 4G4»
Talaf.: PKnpkI t-50**

■ T' 5, " ~

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move mote 
freely in minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Laidiniai — Pilna apdrožto

ŽEMA KAINA

T»L WA 3-Ma* ‘ I .__

MOVING

ANTANAS VILIMAI 
; Tdl. *4*

CETREUEF 
FROM CONSTIPATION 

WITHOUT 
SPASMS OR CRAMPS

flėgutoL
5TOOL 8OFTEWER'

lA** '*** **’ 
- ■„ i'N<

(Tęsinys)
Gal ir nevertėtų griežtai at

mesti žadanovskio pasiūlymų, 
nors atsargumo dėlei.

— Ar draugas savo iniciaty
va siūlai man padėti jums kur
ti naują pasaulį? — pabrėžda
mas paskutiniuosius žodžius, 
ironiškai nusišpsojo Lemain.

Patiekęs šį klausimą, pajuto 
nemalonų jo prieskonį- Nejau
ku, jei Žadanovyskis išaiškins 
sau jį, kaip sutikimą.

— Ir savo, ir ne savo, turiu 
prisipažinti, — ramiai aiškina 
jam šeimininkas. — Būtute 
mums labai naudingas, kaip kiek 
viena palanko mums inteligen- 
tinė jėga. Apskritai, inteligen
tiją, ypač savąją, labai vertina
me, jei tik ji mums nesipriešina 
ir sąžiningai atlieka pavedamą 
jai darbą. Vėl gi kito išėjimo 
mūsų inteligentoją neturi, kaip 
neturėjo caro laikais. Juk ji, 
mūsų akyse, tokis pat proleta
riatas, kaip ir darbininkai!.. Na, 
o jeigu kurie mėgintų priešintis 
Ir/trukdyti mums’.. Tokiais at
vejais esame be pasigailėjimo.,
Mūcu sprendimai skubūs bet ne Ii galvą Lemain. 
ua'lestingi. Visas inteligentinis- 
eHas arba turi mums tarnauti, 
arM jis xisai nereikalingas, ir 
todėl neturi teisės egzistuoti...

— Draugas, mane taip nugąs
dinai jog man lieka tik kuo sku 
b; ?uriai bėgti, kelnes pasiraito
jus -- ir iš čia, iš Prancūzijos, 
— nusišypsojo, lyg juokauda
mas.

— Kur tamsta, draugas Le
mam. bėgsi? — juokauja ir Ža
danovskis. — Europoje surasi
me visur ir galim nebūti tokie 
palankūs, kaip dabar.. .

— Ne taip dar baisu, pasaulis 
platus, — juokauja su linksma 
šypsena ir Lemain. — Palieka 
dar Amerika, Jungtinės šiaurės 
Amerikos Valstybės; Manau, 
ten manęs tamstos nepasiektu- 
te.

— Bet ką ten tamsta, vargšas 
Į pabėgėlis, ve’ktumei. Juk ten 
jus, prancūzus, la’ko antraeiliais 

' žmonėmis. Pirmojo Pasaulinio 
karo metu amerikiečiai labai nu
sipenėjo ir pasipūtė, kaip krau
jo prisič.ulpusios erkės — tiek 
pramoninninkai, tiek ir darbi
ninkai. Pramonininkus — imk 
uos velniai! Bet kad visi dar- 

b ninkai ten baisiai demoraliza
vosi. Jie per gerai jaučiasi, kad 
pageidautų permainų! Jie gyve
na tik pilvu, ir socialiniai klau-

— Visa mūsųcbėda, kad inte- 
ligentinių slucfenįiį žmonės min 
kštakos'ai. Jiejtfnka tik ramiai 
agitacijai, ir tai*tik pakuždomis, 
bet ne aktyviems . veiksmams...

— Vadinasi, todėl esate nusi
teikę palikti Naująjį Pasaulį ra
mybėje, su sena * kapitalistine 
santvarka... — įterpė žodį Le
main. - . . :įu:

— Na? ne! —.neigiamai pa
kraipė . galvą : Žadanovskis. — 
Jei ir-pasiliks tėti -kapitalistinė 
santvarką, tai. tj^nerlgam. Kai 
mes išstums i me amerikiečius iš 
Senojo Pasaulio n ines tai pada
rysime), atimsiihe iš jų rinkas 
Europoje ir Azijoje, ten kils to
kia suirutė, jog "patys atsikvies 
mus santvarkai atkurti...

— Kaip jūsų tauta senovėje

— Bet ar tie variagai pasiliks 
jums ištikimi ir netaps dezerty
rais, kaip jūsų senoji gvardija, 
— pastebėjo Lemain. — Netu- 
rėtute užmiršti, kad ten žmo
nės, net variagai, yra išaugę ki
tose, negu jūsų tautiečiai, sąly
gose — kitoje santvarkoje... 
Nauja santvarka, pagal jūsų dės 
nius, gali nepatikti...

— Mes kiekvienam jų štate 
paimsime iš kalėjimų pačius pik 
čiausius nusikaltėlius, pastatysi 
me juos priešakyje vyriausy
bių, ir jie bus ištikimi mums, 
kaip šunys, — pareiškė Žada- I 
novskis. — Jie mokės viską 
ten sutvarkyti geriau, negu mes 
patys galėtume tai padaryti! Lai 
duoju tamstai. Į

— Netenka abejoti, kad taip 
pasielgtų, jei tik jiems pasisek
tų ten koją įkelti, — pagalvojo t 
Lemain. — Įdomu, ar tik nepa- Į 
siūlys ir man tapti jų variagu , 
Prancūzijoje?-. Išsiplūsiu, kaip 
reikia. ..

Į kambarį įėjo Natalija Vladi
mirovna ir pakvietė juos į val
gomąjį vakarieniauti...

6
Lemain išėjo, nesužinojęs, 

apie Juokios rūšies patarnavimą 
kalbėjo Žadanovskis. Apskritai, 
nesuprato, ko tasai norėjo.

— Jei būtų pasiūlęs man, pa
sakysim, šnipinėti, kaip būčiau 
turėjęs pasielgti tokiu atveju? 
Spiauti į veidą ir išeiti!... — 
galvoja pakeliui į viešbutį. — 
Ne, ne! Taip pasielgti negalė
čiau — juk esu prancūzas... 
Būčiau mandagiai, bet griežtai 
panašų pasiūlymą atmetęs, dar 
gi davęs suprasti, kad esu skau
džiai užgautas...

(Bus daugiau)

Daktarą bėdos
— Aš ir vėl netekau ketu

rių pacientų.
— Ar jie numirė?
— Nenumirė, bet pasveiko!

Ham Yam Salad Solves 
he 'Cookin s-For-Two Dilemma

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-860001
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
: , •< ' TeL 527-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicagoa

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

A

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LJTLAMCA AVĖ. TeL: lArd. 7-3401

No. 79
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h ■ . Įį&įį! BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5Uth Ave^ Cicero, IH. TeL: OLympic 2-1003

Cooking for one or two? Bet you look hard for budget-wise 
and appetizing main dishes that come in small quantities — and 
require a minimum of fuss.

Hearty Ham Yam Salad is a delicious solution. It's easy to 
prepare and economical, too. And there's no waste involved 
since ii abrves only a pair. Make this tangy creation ahead of 
fime Hi a handy Tupperware Seal-N-Serve ® . Serve the salad m 
the sajfae Convenient and colorful container for an attractive 

’ ’ presentation. And, if you're dining alone, the salad can be 
strrred iu the same bowl in the refrigerator until its next menu 
appcaranoB within a few days.

Ham Yam Salad
1/3

2
1 1/2

’ -•
' 2 medium-size yams or 

' . cweet potato**
1/2 pcrtnwi-cooked barn, 

est into 1/2-inch 
cnbė*

3/4 copdiagonally sliced
1/4

cup sour croaffl 
table* poo ru milk 
teaspoons Dijon ♦tyU 

mustard 
teaspoon salt 
Pinch pepper 
Lettuce leaves

In A ihedium saucepan, cook yams In boiling salted water to 
cover for 20 mimites or until tender. Cool. Peįį yams, cut into I 
1/2 moh cubes. In a medium bowl, combine yams, ham and{ 

•celery. Refrigerate until well chilled. Combine sour cream,, 
milk, mustard, salt and pepper. Stir until well blended. Pour, 
oyer ham mixture, toss lightly. Serve over lettuce leaves. 
Yield: 2 tervings , . — :

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

''' ‘ I -n/ M ■ • -- N . , !

GEORGE F. RUDMINAS
3310 So. UTUANICĄ AVE. TeL: YArde 7-1 >SS . 1130 ■

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) į

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-12U !
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671 i
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 874-44H <

P. J. RIDIKAS
S3S4 So. HALSTED STREET TeL YArd. 7-1911
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JUODAODŽIAI LIETUVIAI

eikėjų paruošė paty- Prašome kreiptis pas kuopų fiį

K. Petrokaitis

MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905

5 doleriai.

ŽIAURUS

KAIP SUDAROM! TESTAMENTAIDR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

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

$4.00
$3.00

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Nijolė Grybauskaitė
5200 Central
St. Petersburg, FU 33707 
Tel. (813) 323-0444 " '

A. T V E R A S

Laikrodžiai Ir brangenybė* 
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69+h Street 
Tel. REoubiic 7-1941

— Paryžiaus žydai nutarė im
tis priemonių prieš organizuotus 
sinagogų sprogdintojus.

— Irano lakūnai bandė griau
ti Bagdado dirbtuves, bet jiems 
nepavyko, nepataikė.

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

— Rašytojo Juozo Kralikaus- 
ko pagerbimas įvyks lapkričio 
9 d. Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje. Apie laureato kū
rybą kalbės rašytojas Jurgis 
Jankus.

ir garbingą istoriją Susivieniji
mas buvo - toji vistiomeiiiriių ir 
kultūrinių reikalų mokykla, kuri 
iš jaunų v< 
rusins visuomenininkus. ;

Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, October 8, 1980

— Edv. Gierekas bijo, kad 
jam nebūtų suruoštas teismas už 
Lenkijos pasiskolinimą.

Pietų Amerikos kraštuose, ku 
riuose lytiniai santykiai yra" 
daug laisvesni, yra atsiradę daž-1

DĖMESIO! Perkant nuo

• 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.

j Susivienijimas visuomet ėjo iš 
vieno su kitomis jaunimo prga- 
nizacijo'mis, joms suteikdamas 
finansinę bei kitokią paramą.

Dtoellr paslrlnklmaa gero* rūile* įvairių pr«Mg> 

MAISTAS II EUROPOS SANDtLIŲ

dėmesį Naujienomis bei jų plati
nimo vajui, o lietuyiškos spau
dos bičiuliams I. ir J. Valaus- 
kams už .pastangas ir už auką, 
atsiųstą kartu su laimėjimų šak
nelėmis.

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šešta
dienį, spalio' 11 d., Chicago Sav
ings bendroyės patalpose, 6201 
S. Western Ave., 12 vai. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti, nes 
bus loterijos laimėjimai. Po su
sirinkimo bus vaišės. Valdyba

— Jonas Mikdlavičius iš Det
roito, atsilygindamas už laimėji
mo lapelius, dvigubai padidino 
paramą Naujienoms, atsiųsda
mas $10 auką. Dėkui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas viene- 
riems metams, bet pavardės 
prašiusiam neskelbti.

— Aldona ir Antanas Laurins-

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

Suskaitė prašymus
— Kiek kartų aš prašiau, kad 

netriukšmautum ?
— Septynis kartus, mamyte.

Laurinavičiui, Lemont, Ill., bu
vę sėkmingi biznieriai Brighton 
Parko apylinkėje, yra dosnūs 
lietuviškos spaudos ir bendrųjų 
darbų rėmėjai. Dėkui jiems už 
ankstyvą prenumeratos pratęsi
mą ir už $10 auką.

— Dėkui Pijui Vaičaičiui, Lar
go, Fla-, už. nuolatinę paramą. 
Dėkui už ankstyvą, nelaukiant 
raginimo, prenumeratos pratęsi
mą ir už $10 auką. Tą proga jis 
taip rašo: “Malonu turėti savo 
namuose Naujienas. Jose yra 
teisingos žinios be propagandos, 
kas dedasi lietuviškame gyveni
me ir plačiame pasaulyje, kas 
yra tie slapukai, kurie kitus 
puola, kad paslėpti savo melus. 
Didž’ausias nesusipratimų šalti
nis yra vienašališka spauda.”

— Kazimieras ir Vladas Skrip 
kus, Lockport, Ill., gražios sody
bos savininkai, atsiskaitydami už 
laimėjimų lapelius, atsiuntė $5 
auka. Dėkui.

M. ŠIMKUS/
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai <r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

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

mento laiptai porčiai. stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505 &

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, 1L 60629

Knygos kaina

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

— Frank Butvinas iš Bridge
port© apylinkės, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas-savanoris, at
rašė tokį laišką: “Esu ligonis ir 
neturtingas. Gyvenu Chicagos 
miesto ligonių senelių name. Ta
čiau prisiunčiū Jums laimėjimų 
bilietukus ir $15, kad tik Nau
jienos gyvuotų. Jos turi gyvuoti 
ir mudu to linkime — Rose ir 
Frank Butvinai”.

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

j . Ypatingas Jaunimo vajus 7 
i Didžiausia ir seniausia jauni- 
j mo organizacija yra Susiyieni- 
• jimas Lietuvių Amerikoje.' Juk 
j ketvirtadalis narių yra jauno- 
šios kartos! Taip pat reikia atsi-

> minti, kad Susivienijimą sukūrė

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
7. IMh St, Chicago, BL <0K21. — Tel WA 1-2737 

V. VALANT INA 8

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

Kreiptis: -■
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI. 7 
523-8775

NAŠLIUKE, medicinos darbuo
toja, nori susirašinėti su vyriš
kiu, nejaunesniu negu 55 metų. 
Rašyti: Naujienos, Box 245, 

1739 S. Halsted 
Chicago, IL 60608

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

Tol 776-5162 arba 776-5163 
2649 We»t 63rd Street 

Chicago, BĮ. 60629

P. Čikagos Bridgeporte yra ant 
ros kartos lietuvio Gapšio Pro
gress Printing įmonė. Savinin
kas bei tarnautojai išmokė lietu
viškai ten dirbantį juodį, kuris, 
radęs progą, noriai kalbasi su 
lietuviais lietuviškai. Visi, kas 
t’k jį sutiko, yra labai paten
kinti ir laiko jam tikru fenome? 
nu.

II. Prieš karą Pietų Amerikon 
atvažiavo du Lietuvos delega

tai. Jiems vykstant traukiniu, 
ju skyriun įlipo negras. Vienas 
iš delegatų, gal būt iš arti ne
matęs negro, pasakė

— Vaje, kokios to negro dide- baltoje, pusiau juodoje šeimoje 
lės lūpos: kaip arklio... Į (tėvų prakeiktoje), beveik viens

— Kad aš tau duosiu į snu- po kito, gimė du berniukai. Odos 
kį, tai tavo pasidarys dar didės-, spalvos prasmė ir veido bruožų, 
nės: kaip karvės, — pasakė aiš- net ir neįžvelgsi baltosios rasės 
kiai lietuviškai jam negras. j įtakos. Visų pasmerktoji jau-

Abu delegatai jį atsiprašė ir 
tolimesnis pasikalbėjimas buvo 
drau^škas. Negras j’ms pasako
jo, kaip jis išmoko lietuviškai.

III. Okupuotos Lietuvos lie
tuvaitė, norėdama patekti į 
laisvės kraštą, nuvažiavo Mask- 

f 

. von, ten susipažino su vienos 
.valstybės Afrikoje juodu diplo
matu ir už jo ištekėjo- Dabar ji 
yra viename tos valstybes mies
telyje, kurio gatvėse dėl skurdo 
Jakšto visiškai nuogi vaikai.

IV. Prieš keletą metų viena
me Čikagos restorane teko ste
bėti vienos lietuvaitės ir juodu
ko vestuvių puotą. Nei svodbo- 
je, nei tarp svečių nebuvo nė 
vieno lietuvio ar baltaodžio. Tos 
vestuvės buvo panašios į paka
synas.

Algimantas savo skiltyje. Ne
priklausomos Lietuvos 35 nr. ra
šo apie lietuvybės ;šlaikymą ku
riant lietuviškas šeimas, bet iš 
straipsnio matosi, kad jam ko
jos sulinko prieš segregaciją ir 
pasireiškė baudžiauninko dva
sia. Tame straipsnyje, pavadin
tame “Juodieji lietuviai”, jis 
tarp kita taip rašo:

“Štai, pakankamai veiklioje 
lietuviškoje saloje, gyveno (ir 
tebegyvena) visai rimta, pado
ri ir neabejotinai lietuviškai nu-'

Dr. A. J. Gussen
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permaže. Visus paimu.
Is lauko ir vidaus. ■ 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

NAUJIENOS,
17.19 So. HALTED ST, CHICAGO, n. 60608

•— Dėkui Dr. Juozui Tautvi
lai, Gary, Ind., už nuolatinę pa
ramą raštais ir aukomis. Dėkui 
už dabar atsiųstas laimėjimų 
šakneles ir už $30 auką.

— Teresė Liutkienė iš St. Pe
tersburg Beach, Fla., užsisakė 
Naujienas 4 mėnesiams per 
BALFo veikėjus ir spaudos rė
mėjus Idą iį Joną Valauskus, 
pridėdama $5 auką. Dėkui jai už

Ilgametis? patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiate keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau-Į 
■ 9727 S. Western Ave^ Chicago, DI. 60643 1

Telef. 312 238-3787
• Nemofcunu pttanuvlmM užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kebo- 

nlų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadlas; Parduoda
me kelionių draudimus: Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.-aitus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame inf«- 
nacijas visais kelionių rei>nlals.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoU vietas' 
S anksto — prieš 45 - 60 dienų.

I įtakos. Visų pasmerktoji
• noji motina, “raupsuotoji” dau
geliui mūsiškių, savąjį prieaug
lį išmokė lietuviškai, leido į lie

tuvišką mokyklą, lanko, liet, ka- 
' talikų bažnyčią. Ir, dar daugiau,
abu tamsiaodžiai, garbiniuotais 
juodais plaukais berniukai, pa
tarnauja kunigui prie ąltoriaus 
laikant lietuvių kalba mišias, 
šioje vietoje reikėtų suminėti, 
kad per e.'lę metų, atsileido tos 
lietuvaitės tėvelių širdys, palai-

I ko savo metu nutrauktus santy
kius ir net pavedė vieną butą 
dukros šeimai, viename savo 
apartmentinių namų. Kai ku- 

' rie tos šeimos bičiuliai visai rim_ 
, tai tvirtina, kad sekančioje, Vil
oje taut, šokių šventėje 1984 m. 
Chicagoje, tuos du juoduosius 

j lietuviukus tikrai matysime sa-
• vo gyvenamosios vietovės šokių ' 
! grupės tarpe, šokant mūsų tau- j 
: tinius šokius. Tuo tarpu, moti-i 
1 na su savo tais dviem sūneliais, ■ 
i neretai matoma įvairių lietuviš- '■ 
1 kų renginių salėse, rečiau pasi-
i rodant pačiam tėvui, kuris, at- 
; rodo, nėra priešingas motinos 
' pastangoms auginti ir brandin-' 
i ti sava j i prieauglį sąmoningais
• lietuviais”.

— Montrealio lituanistinėje 
mokykloje yra penk’os grupės 
Pirmą grupę moko J. Adamony- 
tė, antrąją — A. Baršauskienė 
trečiąją — J. Adamonienė, ket
virtąją — S. Ališauskienė, penk
tąją — M. Jonynienė ir A. Knys- 
tautienė. Be to, mokykloje moko 
seselė AL Teresė, Linas Staške
vičius ir kun. J. Aranauskas. 
Prie mokyklos yra lietuviškai 
nemokančiu klasė.

BS^NBGHBORHOOb^MWgr*! realty gtoup
U.S.AL“;

We’ll help you make the right move.

JEi GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

Dr. A. Gussen
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas 
susirūpinimą ...____________________________

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

Minkštais viršeliais, tik__
AUKŠTA KULTŪRA

nansų šekrėtoriųs arba į SLA 
Centrą šiuo adresu:
Lithuanian Alliance of America 

307 West 30th Street 
New York, NY 10001 r 
Telefonas (212) 563-2210

— Fa rda v I mu| 
HEAL ESTATE FOR SALI

DU YPATINGI SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU AMERIKOJE VAJAI

1 Specialus vajus I
SLA narių pageidavimu, Su

sivienijimas Lietuvių Ameriko
je pratęsia dabartinį Specialų 
vajų naujiems nariams įrašyti. 
Vajus tebevykdomas ne tiktai 
naujų narių verbuoti, bet ir su
daryti progą esamiems nariams 
iki 70 metų amžiaus savo ap- 
draudas padidinti. Šio vajaus 
metu įsirašantieji į. reguliarias 
apdraudas (V-l? V-2, V-3 ir 
V-X) gauna net 50% nuolaidą 
nuo pirmų metų metinių mokes
čių. šio vajaus metu nariai ir 
nauji aplikantai gali Susivieni
jime apsidrausti iki $5,000 ne
tikrinę sveikatos, ; t ■ ' .

žavėdamasis jaunų lietuvių 
! veikla, kuri reiškiasi per tauti
nius šokius, 'dainų šventes, jau
nimo organizacijų sąskrydžius 
ir stovyklas, Susivienijimas rim
tai susirūpino lietuviškam jau
nimui sukurti tvirtą finansinį 
pagrindą, be kurio joks ateities 
veikimas nebus įmanomas.

Vykdant i SLA seimo nutari
mus, ir pasiteiravus pas aktua- 
rus, Susivienijimas skelbia 
JAUNIMO VAJU.

Jaunimo Vajaus šūkis yra C 
“Investuokime penkiolika dole
rių ateičiai, apdrauskime jau
nuolį už $5,000!” Taip* Susivie
nijimas Lietuvių'Amerikoje yra 
pajėgus pasiūlyti lietuviškam j 
jaunimui nuo gimimo klienos, iki j 
25 metų amžiaus $5,000 termi
nuotos apdraudds polisą už tik 
$15. į metusi, Bęv 
lūmų Susivienijimas savo' nari| 
vaikus, vaikaičius bei kitų lietm 
vių kilmės jaunuolius priims | 
narius.su .$5-,(XX) apdraudė.

JAUNIMO VAJUS oficialia^ 
prasidėjo 1980 m. rugsėjo 1 d.

Dėl smulkesnių informacijų

Namai, Žam4 — Pardavlml
REAL ESTATE FOR SALI

F. Zapelis, Agent < 
3208 W. 95th St 
Evarg. Park, III. 
60642, - 424-8654 l

barniai ir k’virčiai nesiliovė, nei' 
vienai pusei nesitraukiant iš sa
vo kietai užimtų ir ginamų po- 

Į zicijų, merginos mamaitė ir tė- 
j tukas‘ nutarė drąstiškam žings- 
; niui: išvaryti netikusią dukrai-, 
, tę iš namų ir tiek. Vadinasi, to- 
I kiu būdu turi būti nuplauta ne
garbė ir nešlovė nuo tradiciniai 
sve kos ir baltos lietuviškosios 
šeimos. (Viešpate, kokia gėda 
prieš lietuvius draugus ir kai
mynus — įtikinėjo save nelai
mingi tėvai.. •)

Laikas nestovėjo vietoje. (Ar 
ne lyriškai skambąs trumpas 

Į sak'nys?). Toje jaunoje, pusiau BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

FLORIDA. REAL ESTATE t
NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE I

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

Prašau kreiptis: £
LIUCIJA VAIČAITIENĖ

Realtor - Associate 'š
RODGERS & CUMMINGS, INC. g

dieną (813) 581-9411; vakare (813) 585-2738

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

tuviškame gyvenime, mokyklo- Į tėvų tautybę bet bendru vardu 
je, tautiniuose šokiuose, lietu-! — mulatais. > . - >
viškoje dainoje. Puikiai kalbėjo 
lietuviškai, vėliau, net ir kitus 
mokė lietuviškoje mokykloje.
Tokiu ar kitokiu būdu (ar tik! savybę Floridoje, diplomuota] 
ne studijų metais?) ji susipa-. teisininkė mielai ir sąžiningoj i 
žino ir pamilo juodosios rasės' sutvarkys jūsų pirkimo bei par-4 
gražu jaunuolį- Nereikia ir aiš-. davimo dokumentus: į.
kinti, kad jos visa šeima, tėvai, 
titejog piestu stojo prieš tokią 
draugystę ir kalbas apie vedy
bas. Gi, kai žodžiai, įtikinėjimai,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ' 
.R 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IKIMOKEJIMAIS. •. ( 

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ' 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel Virginia 7-774*1

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and Casualty Company

narius.su



