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SEKRETORIUS HAIG APTARĖ POLITINĘ PADĖTĮ, 
KARO MEDŽIAGOS REIKALUS, DIPLOMATIJĄ

Antradienio vakare sekretorius Haig su savo patarėjais atskrido į Hong Kongą. Hong Konge 
yra daug automobilių, bet didžiausias miesto,, susisiekimas eina dviračiais.
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ŽINIŲ AGENTŪRA PRANEŠA, KAD 
PASAULYJE DIDĖJA TERORAS

čia Sietiniame raporte davė 12 metų statistiką

WASHINGTON, D.C.— Cent
rinė Žvalgybos Agentūra — C1A 
pirmadienį išleidd metinį prane
šimą. Jame rašdma, kad’ pasau
lyje terorizmas žymiai padidėjo, 
o teroristų atakos tapo daug 
žiauresnės, visai nėsiskaitančios 
šit žmonių ‘ gyvybėmis. Dažnais 
atvejais1-gyvybės atėmimas yra 
pagrindinis teroristų ’tikslas. 
Paskutiniu metu teroro statisti
ką padidino' Libijos valdžios 
planuojami ir teroristų vykdomi 
veiksmai prieš neištikimus reži
mui piliečius plačiame pasau
lyje. Lib'ijc’s' teroristų veikia 
reiškiasi ir Vid; Rytuose.

Teroristų veiklą ir kHus tarp
tautinius nusikaltimus ČIA: pra
dėjo sistematizuoti bei užregist
ruoti tik nuo 1968 metais, tuo 
reikalu įsteigiant specialų cent
rą. Jame labai greitai galima 
gauti žinias iš minimo laikotar
pio bei dabartinių įvykių. Visos 
žinios bei įvykių statistika yra 
klasifikuota į skyrius bęiĄĮOsky- 
riusi Yra net grasinimų s&yrįus, 
f Nuo 19t>8 iki praeitų metų pa
baigos buvo^ 6,714 teroristinių 
įvykių bei teroro' veiksmų, kas
met vis didėjant. Į; statistiką 
įeina l,008;gfąširumai,-1^1 kon
spiracijos atvejis GbeiĄkitčįš nau
jausios; tarptautinių nŲsikaliimų 
rūšys, kurios., taip--.paf!>dį4ėja. 
1976 metais buvo 413'; terdrižmo 
įvykių, gi praeitais ..metais jų 
buvo 760. <■’ L c - 1 -

Teroristų mėgiamiausias -taiš 
kinvs. vra Am etikos, biznieriai, 
ypač Vidurio Rytuose ir Pietų 
Amerikoje. Praeitais metais, te
roristai nužudę:, šešis- amerikie
čius Salvadore, " du" Turkijoje.

TRYS BILIJONAI DOLERIŲ 
' • PAKISTANUI

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— JAV vyriausybė sutiko duoti 
Pakistanui tris bilijonus dolerių 
vertės kraštui ginti reikalingų 
ginklų ir ekonominės pagalbos 
šešerių metų laikotarpyje, — 
pareiškė Pakistano užsienio rei
kalų.,ministeris Agha šahi.

Ministeris taip pat pridėjo, 
kad. JAV vyriausybė sutinka 
paskubomis parduoti Pakistanui 
F-16. kovės bombonešius, šių 
bombonešių pardavimas .buvo 
aptartas ir pasirašytas ši savait
gali,' kai Pakistane buvo Valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas 
James L. Buckley.

MITTERRAND GALĖS 
VALDYTI KRAŠTĄ

PARYŽIUS, Prancūzija, — 
Antradienį jau buvo suskaičiuoti 
488 disstriktų balsai. Iš viso yra 
491 dįstriktas. Dabartiniai duo- 
menyšrTodo; kad-"prez. -Mitter
rand "Vadovaujama šdciSHstų de
mokratų partija gavd 56% bal
sų.' Visos kitos partijos gavo 43 
riudš. Vienas procentas 
dar

Niekam : ne- -'(p^laptis, ITtad- 
prez, /Mitierrapcij'^ės- valdyti 
kraštą-, -^^^.rės ‘/į^ankafuą 
balsųjskaFlį® ^ąrlamenĮę,

Užsieajio Spauda, ypač%jnėri- 
kietiška, visą. la’ik&.-' tebekalba, 
kad Mitterrand sudąifjį-s. kabine
tą kar tu su komunistaiĄ bet pre
zidentas tokio, pareiškimo ^nie
kad nepadarėTir^komunistų nesi
rengią7 kviesti į j kabinetą:

V -

PEKINAS, Kirfiją. —t Sekreto
riaus Aleksandro M. Haig vizi
tas Kinijoje buvo"Yahai sėkmin
gas, — laikraštininkams pareiš
kė vicepremjeras Tengas Hsiao-1 
pingas. ’ ' -"T' ’' :

Sekretorius Haig tris dienas . 
tarėsi su dabartiniais Kinijos at
stovais, o antradienį; pasibaigus 

Į oficialiems pasitarimams su už- 
j sienio reikalų miniąterįu. Huang 
į Hua, vicepremjeru B.o Jibo ir 
• krašto apsaugos ministeriu Geng 
: Biao, dar pasitarė, su Tengu į 
! Hsiao-pingu.

riniame Jordano- upės < -kf&rite. 
Teroristų atakose biivo ^Sužeisti 
94 amerikiečiai.,.Pagal- ČIA sta
tistiką, praeitais metais nuo te
roristų rankos žuvo-642 asmenys 
ir 1,078 buvo sužeisti.

PRADĖJO BADO STREIKĄ
BELFASTAS. — Pirmadienį 

Maze kalėjime pradėjo bado' 
streiką šeštas IRA partizanas, 
29 metų Paddy Quinn, nuteistas 
kalėti 14 metų. Jis, kaip ir jo 
pirmtakūnai, reikalauja IRA ka-, 
liniams politinių belaisvių teisių. 
Ta proga M. Corrigan, 1976 me
tais laimėjusi Nobelio Taikos 
premiją, pataria britų valdžiai 
ta» teises dubti. ; -

Tuo reikalu ji su 3 asmenų 
delegacija kreipėsi į šiaurės Ai
rijos sekretorių Humphrey At
kins, kuris kalinius laiko kri
minalistais.

— Britų valdžia** sumažino 
$4.25 už naftos 'statinaitę did- 
menų prekybininkams, kurie 
dabar- mokės $35 už satinaitę. 
Sumažinti įtaigojo OPEC orga
nizacija.

—.Illinois policija rengiasi pa
tikrinti visus leidimus revolve
riams' laikyti.

Mt-saw?

‘ KALENDORfiLIS

Birželio 17: Gandulfas, Adol
fas, žiedė, Nauburė, Daumantas,
Saulenis. •_ ,

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:27.
Oras šiltas; vakare lis. >

Sekretorius Haig, tris die
nas praleidęs Kinijoje, Pe
kine, aptarė daug abi vals
tybes liečiančių svarbių sau
gumo ir taikos problemų.

, BANĮ SADR MULOS CHOMEINIO 
.^NESIRENGIA ATSIPRAŠINĖTI

b^t ŪREZIDENTAS PRIŽADĖJO IŠTIKIMYBĘ MULAI CHO- 
MEINI IR PASIRUOŠĘS KLAUSYTI JO ĮSAKYMŲ

TEHERANAS, kanas. — Pir- ----------—=r-r--------------------- ■ ■ - --■=

madiėnį sostines centre buvo su
šaukta demonstracija preziden
tui sustiprinti, pasisakyti už jo 
vedamą politiką, bet susirinko 
didesnė minia mulu šalininku ir 
išvaikė visus prezidento drau
gus.

Mula Ghomeini pareiškė, kad 
prezidentas Bani Sadr turi jo 
atsiprašyti,- tai tada jis dar galė
tų palikti jį prezidento parei
goms eiti. Prezidentas Bani Sadr 
savo ruožtu atsiliepė, kad jis ne
sirengia vyriausio mulos atsi
prašinėti, nes jis niekur jo ne 
įžeidė. Jis sakė, jog Chomeinį 
jis skaito- vyriausiu Islamo revo
liucijos atstovu ir prižada jo įsa
kymų klausyti. Visi atidžiai se
ka, ką mula Chomeini rengiasi 
daryti su prezidentu. Preziden

• tas neteko savo laikraščio ir ne
teko Irano kariuomenės vadovy
bės. Prezidentas netikėjo, kad 
mula leis fanatikams sustabdyti 
jo leidžiamą laikraštį ir atims 
iš jo kariuomenės vadovybę.

Mula Chomeini, pamatęs de
monstraciją prezidento pozicijai 
palaikyti, tuojau įsakė demonst
racijos organizatoriams ir pa
čiam Bani Sadr ateitį į televizi
jos stotį ir 
m on s t racijos 
lestavo. To 
Sadr. Tada 
fanatikų minia ir visą demonst
raciją išvaikė.

Visa eilė Irano karo vadų pa
tarė nedaryti nieko blogtf pre
zidentui Bani Sadr, n ežiūrint 
ankstesnio mulos Chomeini įspė
jimo kariams, kad jie rūpintųsi 
krašto apsauga ir nesikištų į po- 
Ltinius reikalus. ‘

TRUMPAI iŠ VISUR

—Atstovas Dan Rc’stenkqwski. 
pareiškė per WLS televiziją,; 
kad prezidento’-Reagano 'radmi-;. 
nistracija neskirs sumų išpirkti 
iš skolų RTA. - ■

— Sheet -Metai unijos darbi- 
- Tn-, ninkai, dirbą prie statybos, pra- 

diros Gandhi 39 metų sūnus Ra-* j dėjo- streiką, reikalaudami di- 
živ Gandhi pirmadienį laimėjo _ desnio atlyginimo ir daugiau 
rinkimus Uttar Pradiš provinci- pbn3ij0S - . ..
joje. Raživ yra lakūnas, bet.mo
tina įtikino sūnų, kad stotų į j • 
politikų eiles ir vaidintų žymią . * 
rolę Kongreso partijoje. j

Manoma, kad Raživ užims [ Nufziger pranašauja, kad neto- 
vietą pernai 
Indiros 
būdavo 
tarėjas. 
Gandhi 
sur laimėjo.

INDIROS GANDHI SŪNUS 
LAIMĖJO RINKIMUS

NEW’ DELHI, Indija.

. — Texas valstijoje audros me
tu žuvo 20 žmonių.

— Prez. Reagano patarėjas L.

apgailestauti. De- 
ruošėjai neapgai- 

nepadarė ir Bani 
užpuolė didžiausia

i.Antrądienį aukso uncija 
kainavo $562.’

LEŠEK VALENSA ATVYKS
LIEPOS MĖNESĮ

VARŠUVA, Lenkija. — Jau 
kelis kartus buvo paskelbta, kad

1 Lešek Valensa, Solidarumo uni- 
, jos pirmininkas, pareiškė, kad
■ jis pasitrauksiąs iš unijos pirmi
ninko pareigų, bet aiškėja, kad

■ jis toliau vadovauja unijai ir rū
pinasi Lenkijos likimu.

Dabartiniu metu Lenkijoje 
trūksta maisto, gazolino ir 
ūkyje tvarko's. Atrodo, kad Va- 

• lensa įpareigotas gauti lenkams 
• Sekmadienį jam .užsienio rei- reikalingą maistą Amerikoje, 
kalų ministeris Huąng Hua su- Jis atvyks į Ameriką, apvažiuos 
ruošė priėmimo banketą, kuria- svarbesnius lenkų centrus ir 
me dalyvavo didokas skaičius prašys pinigų maisto siunti- 
atsakingų kiniečių. 'Pirmiausia niams. Lenkijos vyriausybė tiki- 
ėjp pasitarimai su užsienio rei- si, kad Valensa pajėgs įtikinti 
kalų, ministeriu, o .vėliau sekre- lenkus aukoti. Valensa mano 
torius Haig turėjo .progos. pasi- Chicagoje būti liepos 3 dieną.

. kalbėti su visa eile atsakingų-.,.. ---- --------------
valstybės pareigūnų. j f GOLDBLATO KRAUTUVĖS

. KoL sekretorius Haig. tarėsi su' 
pareigšpais- įvairiais .i rrikalais^ 
ponia Haig, kiniečių ir Amerikos ' 
ambasados pareigūnų lyduua, tuvės, tarnavusios čikagiečiams 
apžiūrėjo garsiąją Kinijos s^ną,- €7 pirmadieni paskeikė

■-ėųgičią į.k^lriuš irto'liaujį šiau-: uisme benkrotą. pareiškime 
IW^'P?triCia Haig labai Pa" ietsmui- W išvardinti beveik 
. Lenkimą- Rantytais istoriniai-2,000 kreditorių.' Tarp jų yra 
; vaizduir -žiniomis apie dabar • f hicago Sun.Times su $543/000 

tmį Kinijos, gyvenimą. / . Č Ą-ttž-skelbimus ir Zenith Corp, su
Sekretoriuj. Haig pats-įdomiau- ’ .^,000 už nesumokėtas prekes, 

sias susitikimas buvo su 77 me-. -Da^r krautuvės atdarc-3> 
tų galingiausiu dabartinės Km*, bel įeismas Chi.
jos valdovu, vicepremjero Ten-1 cago> r apyiinkėse-' Goldblatas 
gu Hsiaopingu. Paprastai, valdo- krautuV£s> kurios gkolin.
vai įtakmgesnius svečius Pasi i gos ik-14 miKjony dolerių. 

[sodina deširiėje, bet vicepremje:į Bankroto teismo 11-asis sky- 
ras Tengas sekretorių Haig pasi-. dus ga]. kist. Goldblatui ope. 
sodino kairėje. Jis čia pat paais-. ruoti krautuve3> jei keturių mė. 
kino, kad jo dešinioji ausis J3U'negiy periode pristatys patikima 
neveikia taip, kaip ji turėtų ■ kybos plana ir kreditoriai ji 
veikti, bet kairiąja ausim! j’«. patvirtins 
viską girdi. į

I
Pats Tengas pranešė sekreto-.' 

riui, kad jis girdėjęs apie jo ves-; 
tus pasitarimus su atsakingais;

limoje ateityje didelė dalis Tek
sas ir kitų valstijų demokratų 
konservatorių pereis į respubli
konu eiles. Ateinančiu rinkimui " " ‘ imetu demokratų partija bus 
mažesnė, o respubliketnų parti-1 atstovais ir labai patenkintas jo ’

Į kelione į Kiniją ir vestais pasi-.
■ tarimais. Tengas apgailestavo,' 

UPI agentūros žiniomis, ben- ' kelti 10 c. mokestį už važiavi-; kad netur6J?s Pr°g°s sus,_ > 
žino didmenų prekybos kainos 
gegužės mėnesį sumažėjo 1.8% . 
Praeitą savaitę -šeši didmenų 
prekybininkai sumažino benzi
no- kainas 3.2 cento už galoną. 
Tai pajus vairuotojai prie ben
zino 
met 
mas

mirusio vyresnio 
sūnaus, kuris motinai 
geriausias politinis pa- 
Vykusiuose rinkimuose 
parinkti kandidatai vi-

GERA ŽINIA VAIRUOTOJAMS
ja padidės.

— Chicagoje CTA rengiasi pa-

pompų. Numatoma, kad šį- 
vasarą įjėnzino sUvartoji- 
žymiai padidės.

AGNEW ATSIPRAŠĖ

BALTIMORE (UPI).— Buvęs 
viceprezidentas Spiro A. Agnew 
parašė knygą “Go Quietly, Or 
Else”. Joje neteisingai aprašė 
savo advokatą George W. White 
Jr., kuris iškėlė teisme bylą, rei
kalaudamas 17 milijonų dolerių. 
S. T. Agnew atsiprašė advokatą 

susitarė atsilyginti be teismo.ir

GOLDBLATO KRAUTUVĖS
■ PASKELBĖ BANKROTĄ
• CHICAGO, lit— Chicagos lie-

Buvo paskildę gandai, kad pa
tys sunkiausi pasitarimai turėjo 
būti dėl Taivano, bet visi tvir
tino, kad šiuo atžvilgiu jokių 
nesusipratimų su Kinijos valdžia 
nebuvo. Abi valstybės vienodai 
vertina Sovietų karo jėgų eks- 

tarti su sekretoriumi, kai jiš bu-' pansiją ir bandymą primesti sa
vęs Washingtone ir su kitais 

pareigūnais. Tuo 
Haig buvo Europoje,

mą autobusais.

— New Yorke surinktos sta-1 atsakingais 
tistinės žinios sako, jog kiekvie- metu gen 
nais metais Amerikos mokyklose ; nes buvo Šiaurės Atlanto S-go’s 
apie vienas milijonas mergaičių ‘ karo jėgų viršininkas.

vo valią kitiems.
Sekretorius pareiškė, kad pa

sitarimai su Kinijos atstovais 
ėjo daug sklandžiau, negu jis 
tikėjosi.

tampa nėščiomis.

| abiejų valstybių gerus santy
kius. Beginąs, paskelbdamas 
1980 metais padarytus apskai
čiavimus atomo- bombai paruoš
ti, dar labiau pakenkė tiems 
santykiams. JAV ekspertai, da
rydami apskaičiavimus, visai 
nemanė, kad Beginąs naudos tą 
našta 
apie 
kada 
JAV
naujų lėktuvų, bet-šis .tvirtini
mas, kad JAV žinojo, dar labiau 
įtęmi>ė nuotaikai z ,f

Beginąs kreipia daugiau dė- 
nąesio į .savo rinkiminę kampa
niją, negu į Izraelio, apsaugos 
reikalus. » • . **. •- •

jrodyti, kad JAV žinojo 
Izraelio bombardavimą, 

JAV iš tikrųjų nežinojo, 
neišleido Izraelin keturių

BEGINĄS PAGADINO < 
SANTYKIUS SU JAV r.

J ERUZ AĖE/— Izraelio prem
jeras, > pasiųsdamas . nudažytus 
jXViStfuvu’ pagadino Amtnkds vėliavos savaitė



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERLMAVIČIUS

Devintinių papročiai
kus ir gindami namo papuošia 
karves (kabina ant ragų), šei
mininkė nuo kiekvienos papuoš
tos karvės turi duoti po sūrį ar 
kiek pinigais. Dievakūnių išva
karėse visus trobos, svirno duris 
ir net tapvarėius išpuošia jau
nais berželiais, prikaltus išlaiko 
iki kito kelvitadienio (visą ok
tavą) ir paskum laiko kaip vais
tus: vieni jų lapus nusmauko, iš
verda arbatą nuo išgąsčio; kiti 
iškaišioja po Visų trobesių pa
stoges — perkūnija, sako, ne
trenkia; dar kiti įsmaigsto dar
žuose — sako, kurmiai žemės 
nerausi a. (Tryškiai)

o Piemenys karves vainikuo
davo ant Devintinių. Tą vakarą 
vadindavo "vainikai”. Už bulių 
turi gaspadorius piemenis apdo
vanoti, o už karves* gaspadinė 
duoda sūrį. Verda kleckus; šeš
tinėse po 6, Sekminėse — 7, De
vintinėse 9. Aūt Devintinių 

’ mišparų būgnus mušdavo, kad 
net žemė dreba. Pap. J. Andru- 
lienė iš Užvenčio, Čikagoje.

g Vainikuojant karves (per 
Dievo kūną) reik apvainikuoti 
visas ligi vienos, nes neapvaiiii- 
kuotoji pasiliks tąmet neapsivai
sinus. (šačiai, Telšių aps.)

g Ant Devintinių gaspadinė 
šeimynai turi duoti po' devynis 
Larkainius varškėtus pyragiu- 
kus. (Viduklė)

g Jei per Devintines’kokįdar- 
bą pradedi, gerai seksis (Za
pyškis)

® Jei Devintinių dieną paga- 
da, tie metai bus ant visų javų 
vaisingi. (Biržai)

(Iš dr. J. Balio “Lietuvių 
Kalendorinės šventės”, 
160 psl., kaina -$6)

• Ant Devintinių trobas ir 
bažnyčias rėdo beržiukais. Tų 
beržiukų nevalia atimti be pas
kutinės Devintinių dienos. Pas
kui anus nevalia išmesti, ale rei
kia tuojau sudeginti, bo gali būti 
girioms ncscėstis. (Viduklė)

• Gaidėje per Dievo kūnų iš
taisė bažnyčią ir per visą oktavą 
jų neliečia, tik per paskutinį 
mišparų pašventinus žoles žmo
nės stengiasi nusilaužti beržo 
rykštelę. Su ta rykštele muša 
vaikus, kad geri būtų, taip pat 
(tas rykšteles) kiša į palėpes, 
kad griaustinis į trobas netrenk
tų. (Gaidė)

Š Dievo kūno oktavoje žmo
nės namuose kamšo lazdyno ša
keles padangtėj ir palubiais, 
kad Perkūnas namų netrenktų. 
(Užpaliai)

S Devinta diena po Sekminių 
yra Devintinės — užumeldimai 
dėkai nelaimingos perkūnijos. * 
(Paskalviai)

t Tą dieną (Devintinėse) 
moterys neša švęsti žolynus ir 
kąi numiršta, juos deda paduš- 
kaitėn, ar kada kas sopa, tai ge
ria tų žolynų arbatą. Visi žoly
nai šventi, tik plaskažolė nešven
ta, tai jos ir neneša. Seniau kož- 
na viena iš žolynų nusipindavo 
po 9 vainikaičius, juos sudėdavo 
bažnyčioj ir parsinešdavo tik po 
9 mišparų per paskutinį. Da
bar tai jokių vainikų nepina, o 
tik bukietan suriša ir jas atsi
neša švęst per paskutinį mišpa- 
rą, tą pat dieną ir parsineša. 
(Liškiava)

1 De vintinio paskutinėje die
noje laužo iš bažnyčios beržiu
kus ir neša namo. Parsinešę 
smaigo kopūstų tarpežiuose, kad 
kirminai nekirstų kopūstų. (Ši
luva)

g Deivakūnių vakare pieme
nys pina iš beržų šakelių vaini-

AUKŠTŲ POLĖKIŲ MEILĖ

— Kiti vyrai savo žmonas 
padanges iškelia, tik tu vienas'

Į

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

PAVASARIO BURTAS
Įpylė į žiedus saldžiuosius lašus 
Pavasario burtas gražus, — 
Ir amžiną pasaką seka slaptai 
Kaip krištolas skaidrūs žiedai.

Išeik, mergužėle, j lanką anksti. 
Kai teka saulutė skaisti,
Ir žiedą, kurs tau vainiką išties, 
Nuskink ir prisek prie širdies.

lik tekanti ryto saulutė meili
Ir tu jį bučiuoti gali.
Ir tau ryto saulė šiltais spinduliais 
Bučiuodama širdį praskleis.

Prabils tau krūtinėje tylūs aidai, 
Ką kalba rasoti žiedai.
Įvarvins i širdį saldžiausius lašus 
Pavasario burtas gražus.

PRALENKĖ

Aš turiu šuniuką, o tu ne*

Magaryčios

tok5 storžievis ir nejautrus.
— Mielai iškeičia u, jeigu bū

čiau tikras, kad tu ttn ii- pasi
liksi.

o tavo dar gyva.

— Sveikuti!, Malki. Aš turiu

i

VIEN'AS ŽYMIAUSIŲ

Laikraštininkas, interviu me
tu, paklausė tūlą aktorių:

— Ką tamsta skaitai žymiau
siu aktorium?

— 0 mūsų yra keletą, — at
siliepė paklaustasis.

turi.
— O aš turiu dviratuką, tu 

ne.
— Niekis, mano tėvelis turi 

automobilį, o tavo neturi.
— Niekai, mano bobulė mirė,;

į klausimą ir tn man išaiškink.
« Jeigu jūs manote, kad mė-1 Gerai, tėte. Kokį klau- 

džiotojai ir meškeriotojai yra di-1 siihą? į <
džiausi melegiai, tai tik paklau
sykit, kaip bėgikas sportuoja, rikiėciai dviprasmiškai kalba? 
nubėgdamas po mylią kievieną nueinu pas Andriejų, tudj ir

Irytą.

g Jei jūsų vyras valgo pus
ryčius restorane, tai jis turi tei
sę pavėluoti pietums.

q Tėvams yra didžiausias 
džiaugsmas, kai jų vaikai pasie
kia tokio amžiai! s, kad nieko ne* 
klausia.

į s Dievas sutvėrė riešutą, bet 
jūs jį turite perkąsti (Vokiečių 
priežodis).

prie r----- ------ — ■ 1g Tarptautinė krizė yra kaip Briinswick Plazos pastatė artis-' Bet neSailU to daryti. Į
seksas: kai apie ją kalbi, tai niė- ^jįro baidyklę? Tai nei šis, 
ko neatsitinka (Henry Kissin-j nej tas, nė boba, nė angelas, dar 
ger).

3 Kadaise Izraelio atstovas miestas turi bėdos su tuo bal- 
New Yorke pareiškė, kai jis nori vonu. Chuliganai turi pramogą 
ginklų tik . gynybai. Sekančią j— degutu, dažais ištepa, priter- 
dieną Izraelio kariai buvo Egip’ 
to žemėje.

t Užbaigai duodu M- Čapkaus 
ko eilėraštį apie modernias pirš
lybas:

— Kiek uždirbi overtaimo?
Turi naują karą?
Ar pirkai jau farmą kaime.
Ar taboka dera?

Kiek į valandą tu gauni r
Kiek turi sutaupęs?
Man nesvarbu ar tu jaunas,
Ar tu žilaplaukis.

Man nesvarbu tavo storis,
Ar neplaukos ausys.
Jeigu vesti klausiu!
Atsakyk ką klausiu!

Atsakyk viską man.
Paskubėk sonovagan!

Okey. Dolerių tu turi, —
Už tavęs tekėsiu.
Svetimų vaikučių būrį.
Aš tau priperėsiu.

Siga Pašilytė

— Pasakyk man, kodėl ame-

klausia:
iii i -

— Scotch on Rocks?
— Aš sakaii: Scotch, tik be

akmenų. Paprašai Ginger Ale, Į jėgomis ginsimės. Ir tie padės, 
kurie pabėgo iš “rojaus”. Ką pa
darysi, vieni kovoja už tiesą ir 
teisybę, o kiti — prieš. Taip bu-

tai klausia:
‘ — Dry ar paprastos?

— Tu, tėve, nesupranti 
rikohiško žargono. “Dry** 
kia ‘be cukraus, o “Ročks” 
kia su ledais.

— Na, gerai, kad tu atsakei Į1 
tnano klausimą. Dabar pasakyk 
inan, kokiems galams

ame- 
iėifr- 
reiš-

ir su ratu ant galvos! Chicagos 

lioja visokių blevyzgų... Vieną 
diena mačiau, kai miesto svari
nimo vežimas atvažiavo su garo 
mašina, trys darbininkai garu 
šutino priterliotą “gražuolę”. 
Chicagos miestas jau ir taip 
eina prie bankroto, o čia pasi
statė pusės milijono dolerių kai
navusią baidyklę. Jau nebesu
prantu, kam to reikia?

— Turi pagrinde/ taip galvo
damas, tėve. Bet žinok, kad mes 
pergyvename dvasinio nuosmu
kio amžių. Technika triumfuo-
ja, o žmonijos civilizacija, hu-j5^^
manizmas. moralė menkėja. 
Technika turi ir blogų užmojų, 
ruošia dirvą žmogaus sunaikini
mui. Pasaulis žino Sovietų už
mojus, užmiršk Dievą, mylėk 
komunizmą... Nemylėsi ne- 
žmo'niškų gyvenimo sąlygų, at
sidursi koncentracijos stavyklo- 
je arba psichiatrinėje ligoninė
je. Būtinai turi dirbti, kad pra
gyventum. Ką duoda toks gyve
nimas?

— Dabar aš netikiu pasako
mis apie pragarą, kai matau ko
kias baisias kančias kenčia žmo
nės okupanto naguose. Matau, 
kad teroro epidemija paskleista 
po visą pasaulį. Tikras pamiši
mas. Kodėl? Pasikėsino nužudy
ti JAV prezidentą Reaganą, su
žeidė daug kitų -nekaltų žmonių. 
Kiek vėliau bandė nužudyti šv. 
tėvą Joną Paulių IL taip pat su
žeidė dvi mo’ieris. Tai tik pa
mišėliai arl>e kažkokie fanatikai 
gali taip daryti.

— Ne pamišėlių darbas, bet 
organizuotų IcrtJtistų. Tas tur
kas, kuris šovė | popitiių^ kalė
jime kelis kartūs sėdėjo, o iš
trūkęs plačiai trankėsi su pa
dirbtais dokumentais.

— Pasakyk, Malki, kmfėl to
kių dalykų neatsitinka Sovietų

. Hąjltngnjė? *
*- Todėl, kad kiekvieną žmo» 

gų seka - saugumiečiai. Jie net 
“žino“, ką žmogus galvoja, ką 
dirba, net patys lietuviai parsi- 
daVtliki tą sėkimo darbą atlieka.

— Mes laimingi, kad gyvena
me laisvame krašte, Malki.

— Ir Amerikoje, kaip ir .kitur 
pasaulyje, vist turi dirbti. Dar
bas yra gyvenimo pagrindas, bet 
ne vergija.

— Aš- perdaug galvos nesuku, 
kas kur darosi, man ir čia gerai.

— Taip, tėve. Jeigu kas ban
dytų pulti

Tie, ar tos, kurie nesugeba 
plunksnos naudoti, naudoja lie
žuvį. Jis yra irgi gana aštrus ir 
skaudžiai duria. Ši Yla yra nau
dojama ir pensininkų klubuose. 

Yra žmonių turinčių Ylos pa
vardę. Taip vienas Yla buvo vo- 

’ kiečių okupacijos metais su die
vais miške, bet jis vokiečių ne
badė, tik vokiečiai jį badė.

} Taigi ylų yra visokių. Gal būt 
-t - r- 1 yra ir auksiniu, nes sakoma:— Gal eisime pameškerioti, į 

Malki?

— Norėčiau gamtoje pagyven
tu pastovyklauti, tyru, oru pa

i

enką, tai visomis

Manęs egzaminai laukia. Matai, i 
jau birželio mėnuo. Visos mo-į 
kyklos užsidarys. Tu, tėve, eik 
į Marquette Parką prie ančių 
salelės, antinis -duonos pamėtyk, 
tai gerą darbą atliksi.

Iki pasimatymo, vaike.
— Lik sveikas.

DRAUGIŠKUMO BANKETE

Po Chruščiovo lankymosi j 
Amerikoje, Wachingtono mies-s 
te kursavo toks anekdotas:! 
Prez. Eisenhoweris suruošė 
Chruščiovo garbei iškilmingus 
pietus. Chruščiovas pagal seną 
rusų paprotį tepė sviestą ant 
duonos ne su peiliu, bet su ša
kute. Jo žmona Nina kumšte
lėjo jam į pašonę ir tyliai pa

s— Nikita, su peiliu...
Chruščiovas paėmė peilį, 

Įtartinai į visus pažvelgė ii' pa
klausė:

— Kuriam?,.,
* * *

NEBUVO TOKIU GIMĘS

Albertas Einšteinas buvo lai
komas geriausiu matematiku vi
same pasaulyje. Jis sukūrė re
liatyvumo teoriją ir dalyvavo 
atomo sūskaldyme. Būdamas 16 
melų amžiaus, jis laikė įstoja
muosius egzaminus, į Federal inę 
politechnikos kolegiją Ciuricho 
mieste, gavo pataisą iš matema
tikos ir tik antruoju kartu iš
laikė. Ta kolegija ir dabar di
džiuojasi mokslo 
siuoju absolventu 
teinu.

lygiu ir gar- 
Albertu Einš- !

Yla yra įrankis, kuris suside
da viename gale iš medinio ko
to, o kitame iš nuaštrinto ge
ležgalio. Seniau ylą siaučia! 
naudojo batams siūti. Mano tė
velis ylos pagalba pritvirtinda
vo klumpių odą prie medinės 
klumpių Įdalįes. šiandien mo
derniaisiais laikais, nereikia nei 
tų šiaučių, nei jų ylų - batus 
siuva kompiuteriais.

Tačiau nors ir nereikia ba
tams siūti ylų, jos vis dar ne
nustoja reikšmės. Taip, pavyz
džiui, pensininkams, ypač pen
sininkėms, pravartu nešiotis 
ylą apsigynimui nuo chuliganų, 
kurie kėsinasi į moterų ranki
nukus, o neretai ir į “nekalty
bę”. Tik jei jau prisieina durti, 
tai durkite į minkštą vietą, nes 
atsirėmus į kaulą, gali nulūžti 
yla. Turėsite nuostolio jūs, o ir 
daktaras vargo, kol išims nulū
žusią ylą.

Ylų yra ir kitokių. Taip po
pieriaus peckeliai vietoj ylos 
naudoja plunksną, (ji yra už
tenkamai aštri). Taip jie bado 
savo asmeninius ar politinius 
priešus. Neretai “Naujienos” su 
“Draugu” susibado, nors nuo 
to neatsilieka ir kai kurie kiti 
laikraščiai.

Baltraus švarkas

Baltraus švarko alkūnės plyšo, 
Ir marškiniai iš jų jau kyšo.
Jis griebės adatos, nors siūt ir ne mėgėjas.
Kad pataisyt tą žalą, 
Nupiovė rankovių galą 
Ir alkūnes jis užlopė kaip siuvėjas. 
Dabar jau pataisytas švarkas,
Tik rankovės trumpos mažai pridengia rankas. 
Nors pajuokos visų pradėjo ji lydėti, 
Baltrus sako: “Ar yra čia ko liūdėti?
Aš esu kantrus;
Matysit, kad tos bėdos jau greit nebus: 
Pailginsiu rankoves ir švarkas bus gražus”. 
0, nėra kalbos, Baltrus yra šaunus.
Švarko skvernus jisai nupiovė 
Ir pailgino rankoves iki riešo. 
Nors liemenė iš po švarko kyšo, 
Jis manė, kad gražiai jame atrodė. 

* * * i 
Gudruolius stebėjau aš kadaise, 
Kai blogus reikalus taisyti jie not ė j o, 
0 rezultate tik Baltraus švarką užsidėjo, 
Nors visomis išgalėmis jie juos ir taisė.

(V. Petraitis* Pasakėčios, 217 psL, kaina S3.) 
gaunamės Naujienose

“Aukso yla praduria ir velnio 
maišą”. Tačiau, nežiūrint kokia 
yla bebūtų, ji turi tą pačią sa
vybę — ji skaudžiai duria.
Pentis

(Sietynas)

Mark Twain buvo užklaustas 
koks yra skirtumas tarp klai
dos ir neapsižiūrėjimo. Rašyto
jas truputį pagalvojęs atsakė:

—- Matot, jei vietoj savo pa
prasto lietsargio paimsi svetimą 
puikų lietsargį, tai bus papras
čiausia klaida, bet jei vietoj sa
vo gero lietsargio paimsi sveti
mą menkavertį, tai bus neapsi
žiūrėjimas.

VYRŲ PAMIRŠTAMA DATA
Tula moteris siekdama teis

me skyrybų, aiškina teisėjui:
— “Mano vyras visai manim 

nesidomi, jis pedantiškai žino 
futbolo 
nežino 
Čia ją 

visas datas įvykusių 
rungtynių, bet,deja, jis 
mūsų vedybų datos. — 
pertraukia vyras:

— Susituokėm vieną dieną 
anksčiau, kai žaibo komanda 
skandalingai pralaimėjo rung
tynes.

Teisėjas nutraukė tolimesnį 
apklausinėjimą ir juodu išskyrė. 

* * *
• Šeima nuotaikingai pietau

ja. Staiga mažasis Petriukas 
pertraukia tylą:

— Tėte, kodėl tu apsivedei 
mamą?

Tėvas susimąsto, padeda ša
kutę ir kurį laiką žiūrėjęs į 
žmoną sako: ,

'— Matai, net vaikąs negali to 
suprasti. ■. . V rs

* *

į ?

VARGŠAI ARABAI

Po aštresnio šeimyninio klvir- 
čd vyras atsisėdo prie lango ir 
susimąstęs sėdėjo. Po ilgesnės 
tylos, žmona, lyg norėdama su- 
honnlioli santykius užklausė:

— Ką galvoji?
— Nieko ypatingo, — ramiai 

atsakė vyras. — Galvriju apie 
tuos a tabu šeichus ar sultonus,
kurie tūri po įO-BO žmonų. Koks 
gi' ją, pagaliai, gyvenimas. !

t w <
• Kiekvienas luti IHs jau

nystes; kūno, širdies ir ptoto.
I>eja, los jfluflyfctėS niekad ne- —
pasitaiko’ kartu. 2 — Naujienos, Chicago 8, Ill., Wednesday, June 1/, 13JXI ~



A. A. PETRĄ P. POCIŲ PRISIMENANT

Petras Pocius 1

Jau praėjo keturi mėnesiai, 
kai St. Petersburgo ir apylin
kės gyventojai pasigedo gerai 
žinomo ir visų pažįstamo 
P. Pociaus.

Čia noriu duoti, keletą žinu
čių apie jo gyvenimą.

Petras-Povilas Pocius giniesi 
1915 m. Alsėdžių vals. Telšių į 
apskr., pasiturinčio ūkininko 
šeimoje.

Dirbdamas pas tėvus ūkyje 
pradėjo domėtis staliaus ama 
tu. 1937-38 m. atlikęs karinę, 
prievolę, apsigyveno Telšiuo
se ir vertėsi staliaus amatu. 
Begyvendamas Lietuvoje buvo 
įsijungęs į Šaulių Sąjungą. 
1941 m. vokiečiams išvijus 
bolševikus iš Lietuvos, jis tar
navo Lietuvos policijoje Alsė
džiuose, vachmistru.

1944 m. su kitais lietuviais 
ątšidūrė Vokietijoje, o 1948 m. 
ątvy’ko į Čikagą, kur dirbo 
kaip statybininkas, čia jis ve
dė našle Zabukienę, su kuria 
1957 m. atvyko į Tainpa, Fla, 
ir apsigyveno “Lietuvių ’Kai
melyje”. Čia irgi vertėsi namų 
Statyba. Tuo metu Tampoje bu
vo Lietuvių klubas turėdamas 
apie 300 narių, į kurį ir P. Po
cius įsijungė ir aktyviai daly
vavo. Begyvendamas Tampo- 
jef pradėjo leisti mėnesinį lai
kraštuką ■ “Floridos --LifeliiViu.

; kurį pradžioje rėdą- 
savo Albinas Karnius.
4 1962 m. persikelia gyventi i 
pt. Petersburgą. Čia pastato 6 
jjunitų apartamentą, kuri pa
gadina “Nyda”. Begyvenda
mas St. Pete, su vietiniais lie
tuviais suorganizuoja Lietuvių 
įdubą, kuris sparčiai pradeda 
augti ir po trumpo laiko nu
perka sklypą ir pradeda klu
bo. salės statybą.

Praėjus keletai metų, Zabu- 
kienė miršta. Pocius parduoda 
savo “Nydą”, persikelia gyven
ti į Miami, bet po poros metų 
grįžta į St. Petersburgą, nusi
perka kepyklą ir pradeda kep
ti. ruginę duoną, čia atgaivina 
ir laikraštuko “Floridos Lietu
vių Žinios’’ leidimą, kuri buvo

nutraukęs Miami. Susiradęs 
vienminčiu, suorganizuoja Žū
va u tojų — Medžiotojų klubų ir 
eina pirmininko pareigas. I

1977 m, įstoja į “Palangą” 
Jūn s šaulių kuopą. 1978-79 m. 
eina kuopos iždininko parei
gas. Nuo 1980 m. iki mirties
— kuopos parengimų vadovo
pareigas. 1980 m., Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimo1 
proga, už nuopelnus Lietuvai, 
ir L.Š.S.T, buvo apdovanotas 
šauliu žvaigždės Ordino me- 
daliu. ~ Į

St. Petersburgo Lietuvių Klu-Į 
bo valdyba, nubaudė P. Pocių 
papeikimu, kad jis atsisakė 
virti pietus (kiniuos buvo ap_’ 
siėmęs) birželio išvestųjų mi-; 
nėjime, nes klubo pirmininkas: 
griežtai užprotestavo 
šaulių 
Valdybos nutarimas buvo iška-j 
bintas Klubo salėje^ skelbimui 
eitoje. i
Ttais pačiais metai lapkričio 

mėn. pasiūlius p. Brazdžio- 
niams financinę pagalbą, su
organizuoja St. Petersburge 
lietuvių radijo pusvalandį. Per
davęs radijo transliacijos dar_! 
bą į stiprias ir rimtas rankas,! 
pasiima lengvesnį darbą, neuž-I 
miršdaiiias ir šioje srityje 
dirbti.

Po kurio laiko susirišęs su! 
kunigu Zakarausku, o vėliau į
— su dr. Dargiu ir p. Serapinu,!
spalio 4d. suorganizuoja SI. j
Petersburg Fla. (R) Lietuvių*
i~> i *-.!** * i donis, A.usrosBendruomenes skvriu ir eina. ’j 
pirmininko pžareigas.

įsileisti
vėliavas į minėjusią.!

M. ŠILEIKIS LAIVELIAI

Kazimiero Misijos klebonas Kęs
tutis Butkus; pamokslą pasakė 

j P. J. š. kuopos kapalionas kun. 
f Jonas Gasiūnas. P. J. š. kuopos 
i pirm., g.š. J. Kalpokas, perskai- 
į tė trumpa velionies bic^rsfiia 
i ir išreiškė kuopos vardu g lią 
j užuojautą jo žmonai, dukrai Li
pai ir jos vyrui.
I Paskutini atsisveikinimo žo •! 
įtarė: St. Petersburgo radijo va- 
| landėlės įgaliotinis Antanas 

’ j Grabauskas, Romo Kalantos 
šaulių kuopos pirm. Antanas Gu- 

š. kuc'pos pirm. 
St. Petersburgo ALTo 

įSkyr. pirm. Antanas Rakštelė, 
1981 m. vasario mėn. Gd. nu. j St. Petersburgo Lietuvių /klubo 

nuvyksta j Tampos radijo stotį i pirm. Albinas Karnius ir St. Pe- 
įfeikti 15 min. juostelę, įkalbėj tersburgo B'alfo skyr. pir. Jonas 
tą dr. Dargio, kurioje prašomi I Valauskas.
visi lietuviai \asario 16 d, į Po to visi šauliai susirinkę prie 
minėjimo proga aukoti ALTuijkarsto atidavė, paskutinę šauliš- 
ir \LIKui. Grįžęs į namus irįka pagarbą br. š. P. Pociui, 
nieko nesakęs žmonai, išvažia-! p j § kuopos pirm. Pociaus 

l-r- -»-v l*r 1 - ly'»* 9^ w 1 —
į kepurę ir medalį perdavė žmo- 

’ nai Frencis, kuri viską perdavė 
jo dukrai Linai, šioji iš savo pu
sės perdavė jo anūkams — se
neliui prisiminti.

Kuopos pirm, padėkojo kuni- 
gams, organizacijų pirminin- 

'• kams ir visiems atsilankiusiems,

JUOZA.S ŽEMAITIS

PASAULINIS TERORIZMAS PRA
DEDA ĮSIPILIETINTl

JO SPONSERIS — £OV. SĄJUNGA IR JOS GIZELIAI

(Tęsinys) •

Marksistinės teroristų organi
zacijos labai stipriai pasireiškia 
Vakarų Vokietijoje. Pati žy
miausia čia buvo BaaHer-—Mein 
hoff gengė. Jos padalinys, kuris 
veikė Vakarų Berlyne, palaikė 
glaudžius ryšius su palestiniečių 
Habash organizacija. Daugumą 
jų sukišus į kalėjimus, ir žuvus

Airijos Ręspublikęs Aronija i Jau ęl^ugaų kaip 15 mętų Ku- 
(IRA)- šios armijos nariai 4979 1 1 ».-
metais išprogdino Anglijos par- 

, lamente bombą, kur žuvo kon
servatyvus politikaą Airey Nea- 
ve. Ta bomba, manoma, buvus 
palestiniečių gamybos.

Yra davinių, kad taip vadina-
>. mas Provincional Wing 

padalinys gauna ginklus tiesiai 
iš rytų Europos komuhistinių 
valstybių. NATO valstybių žval
gyba yra patikimai nustačiusi, 
kad 44 IRA terorisrai yra baigę 
Lebanon© teroristinių mokyklų 
pilną apmokymą. Beveik yra 
aišku, kad 1979 metais, nužu
dant Anglijos karališkos giminės 
lordą Montbatten, jo liuksusinio 
laivo išsprogdinime dalyvavo 
keletas iš tos 44-rių grupės mo
kinių.

Ispanijos baskų teroristai — 
ETA daugumoj yra- apmokyti 
terorizmo veiksmų net Alžyro 
ir Argentinos teroristinėse mo- ° Į
kyklose. Jie ir dabar palaiko 
glaudžius ryšius su panašių vei
ksmų broliais —' IRA, PLO 
Italijos Raudonąja Brigada.

TERORIZMAS JUODOJE 
AFRIKOJE

Jau kuris laikas pietų t Afriko
je veikia keliolika juodaodžių 
teroristinių organizacijų, kurių 
tarpe žymiausios yrą.dvi: SWĄ. 
PO ■

IRA

ir

patiems aršiesiems, jų veikimas 
visai išbluko. Tada atsirado vėl
nauja teroristų grupė, pasivadi-! Qrganizacija, iš Namibios, 
nusi Raudonosios Armijos pada- ^NC —. Pietų Afrikos Nacio

nalini Congresas, iš pačios Af
rikos. Šios abidvi teroristinės 
gengės yra tikri Rusijos ir rjrtų 

t Europos komunistinių valsty- 
gada vis dar tebežudo tiek šy-j^jų favoritai, nes jos iš, ten gau-

liniu, kuris dar veikia ir šian
dien. • ' / .•

Italijoje jau daugiau kaip 10 
metų teroristinė Raudonoji Bri-

vo į savo kepyklą; kūtė gavo 
galvos smegenyse kraujo užsi
kimšimą ir tik kitos dienos 
te be sąmonės, rado gulintį 

o vasario mėn. 11 
vai. vak. neatgavęs 
atsiskvrė su šiuo

grindų, 
apie 11 
mončs, 
šauliu.

•Vasario mėn. 13 d. 5 v

ant 
d.,

I 11 V1O1VJ11O U. LOUailIYl VII 1O,

a'- ! kuriu prisirinko tiek daug, kad 
popiet Baird J. Douglas lai-’netiIp0 salėje, 
dotuvių namuose, “Palangos” j 
Jūros Šaulių kuopos pirminiu-Į 
kas g.s. Jonas Kalpokas suor-Į 
ganizavo P. Pociui šermenis.

Palangos J. Š. kuopos ir Ro
mo Kalantos š. kuopos šauliai, 
vadovaujant P. J. š. kuopos 
pirm., įnešė P. J. Š. kuopos vė
liavą, karstą apdengė Lietuvos 
vėliava, ant karsto’ uždėjo siau
bo kepure ir jo gautą medalį.

Šv. Rąžančių atkalbėjo šv.

Velionio kūnas be ceremonijų dėlę 
buvo nuvežtas sudeginimui ir jo' 
pelenai išbarstyti Gulf of Mexico.

Turiu pridurti, kad velionis

buvo tikro žemaitiško kraujo 
Jis savo tėvynę mylėjo daugiau 
negi', pats save; dėl jos dirbo 
iki' paskutinės minutės, neatsi
žvelgdamas į sveikatos stovį. Jis- 
nepavydėjo kitam, nepyko ant 
draugo ar priešo. Jei su kuo su- 
sipykdavd, tai po kelių valandų 
ieškodavo būdų susitaikiniti.

Įpatingą savybę turėjo, tai 
kurti ir organizuoti. Jis neturė- 
jo jokių kliūčių prieiti prie bent 
kokio valstybinio pareigūno, jei 
tai buvo organizacinis reikalas. 
Petro Pociaus netekus, pcters- 
burgiečiai jaučia spragą.

A. a. Petrui Pociui reiškiu 
pagarbą. č

Jonas Kalpokas 
Palangos Jūros šaulių 
kuopos pirmininkas.

di-

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIEXS

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 -* Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th SL, Chicago, I1L 60629 * Tel. 925-2737
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, BL

<* KDTESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, BA, RegUtruotw vafatininkM

TeL 476-2206

404 puslapių. Kaina $8.

mius politikus, tiek ir turtinges
niuosius asmenis, kurie turi svar 
besnes pareigas bet kurioje kraš 
to valdymo įstaigoje.

bos komunistinis diktatorius Fi
del Cąstro išsijuosęs dirba vi
durio (tarp šiaurės ir pietų) 
Amerikos sukomunistinimui. Su 
betkokiomis išlaidomis jam ne* 
tenka skaitytis, nes jas visas 
padengia Kremlius. Daugiau 
kaip 5,000 teroristų yra 'pilnai 
tam darbui ištreniruoti Kubos 
vidų'e, o trenerių pareigas dau
gumoje eina maskviniaj rusai. 
Kaip ir kur jie privalo pradėti 
žudymus ar sprogdinimus, įsa
kymus gauna tik iš Maskvos per 
Havana. Tų teroristų šiandien 
ten priskaitoma net 40 grupių, 
kurių kiekviena paskirai turi 
net specialius tikslus.

Po 1979 metų marksistinių 
Sandinistų laimėjimo Nicara- 
guoj, kur tas laimėjimas įvyko 
tik Kubos dėka, šiandien Fidel 
Castro visas savo kovos vilyčias 
nukreipė į EI Salvadorą, Gua
temala ir Colombią.

(Bus daugiau)

MATISSE DARBO KAINA

Tūlas milijonierius kartą pa
sikvietė garsųjį prancūzų daili
ninką Henri Matisse, prašyda
mas jį išdekoruoti lubas. . Kai 
darbas buvo užbaigtas vienaipo- 
niutė, apžiūrinėdama lubų deko
ravimą, kreipėsi į dailininką:>e žymiausios yrą.avi: ovva- ,

— Pietvakarių Afrikos Liau j — Ar galėčiau sužinoti kk tai

na. netik visokių ginklų, bet ir 
pakankamai pinigų.

ANC centras reziduoja Zam-
nu-1978 metais šios Brigados žmonijoje, šios gengės tikslas — 

gžudžiai pagrobė. Italijos vyriau- versti Pietų Afrikos vyriausybę 
sybės minister!, pirmininką Aldo: *r valdymą perduoti juodiesiems
Moro ir, neišpildžius per nusta
tytą laiką jų reikalavimų. Moro 
buvo nužudytas. Italijos valsty
binė žvalgyba nustatė, kad ši 
teroristinė grupė ginklus gauna 
iš palestiniečių PLO.

komunistams. SWAPO centras 
randasi Angoloje; tikslai-tie pa
tys. Šios dvi gengės ginklus ir vi 
są paramą gauna tiesiai iš Mas
kvos per Kubos menadžerius.

Yra Afrikoje ir prieš marksis-
Areštavus Raudonosios Brigą-} tinius režimus-teroristinių orga- 

dos vadą (tik spėjama) Mario nizacijų. Iš jų pačios žinomiau- 
Moretti, ir iš vieno tos Brigados - s^os yra dvi: UNITA — Nacio- 
teroristo išgavus labai plačią | nalinė Unija, kurios tikslas nu- 
“išpažintį”, jos tolimesni veiki-! versti Angolos komunistinę vy- 
mai buvo apstabdyti, bet galuti
nai dar neišnyko-ligi/šiandien.

Iš Vidurio Rytų' ir iš Rusijos 
ginklai plaukia net į Airiją. Ten 
yra pagarsėjusi visokių rūšių te
roro veiksamais taip vadinama

riausybę (Kubos pastatytą) ir 
atkurti laisvą Angolą, ir RMR 
— Mazambijos Pasipriešinimo 
Judėjimas, kurio tikslai tie pa
tys kaip ir Unitą.

VIDURIO IR PIETŲ 
AMERIKOS PADANGĖ

VH
INAVICIUS

•• • - ■**»

Persiuntimas $1.

1739 S. HalsteS St, Chicago, IL 60608

reiškia ?: •.. ■. . ‘f ,
— Penkis -šimtus;-tūkstančių 

frankų, gerbiamoji ponia, — at
sakė Matisse. - ” ‘ \

DVIGUBA BAUSMĖ.
. Sykį kancleris Konradas Ade- 

je. kur buvo diskutuojamos tai- 
ęj, kur buvo diskutuojamos tai
komos bausmės už įvairius įsta
tymams nusikaltimus. '■

■“Kokia bausmė turėtų būti 
skiriama bigamjstui, pone kanc
leri?” paklausė vienas svečias.

Adenaueris nusišypsojęs atsa
kė: “Dvi uošvės”.

ŠKOTAI SAVO TARPE

Saliūne prie stalo sėdi du bi
čiuliai. Po ilgesnės tylos vienas 
prabilo:

“Ar neturi kartais cigaro?” 
Vėl po ilgesnės tylos pirmasis 
klausia:

“Ar kartais neturi cigarą?” 
“Gaila, ne”, atsako antrasis.
Po ilgesnės tylos abudu iš

siima savo cigarinyčias ir dū
saudami sako:

“Abudu turėsiva rūkyti savo 
cigarus”.-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• •' LitekATCRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.

i Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos mi©trankomis Ii 
! M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A; Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik ?3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• LIE1 rUVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 56.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

< JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n< 
Jurgio Jalinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūrybą J- Valaičio 
vertimas. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygom gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
IE B0608. Užsakant pašto, pridėti dolerį peralnnSmo maldoma.
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Beginąs užtraukė bėdos Izraeliui
Praeitą savaitę Izraelio premjeras Menachem Begin 

šaipėsi iš visų užsieniečių, kritikavusių Izraelį dėl Bag
dado priemiesčio bombardavimų. Begino lėktuvai pra
skrido Saudi Arabijos erdve, bet to nepastebėjo geriausi' 
karaliaus radariniai lėktuvai. Girdėjo, bet jų visai ne
matė Jordano priešlėktuviniai radarai. JordanieČiai pa
leido kelis šūvius į praskrendančius Izraelio lėktuvus, bet 
nė viena kulka nepataikė. Izraelio lėktuvai skrido taip 
aukštai, kad nė viena paleista kulka nepasiekė skrendan
čių lėktuvų.

Įskridus lėktuvams Į Saudi Arabijos erdvę, šie nė 
vienos kulkos nepaleido. Saudi Arabijos erdvių sargai 
užkalbino praskrendančių lėktuvų pilotus, bet šie atsakė 
arabiškai. Pasakė, kad tai esą Jordano lėktuvai, jie grei
tai išskris iš Saudi Arabijos erdvės, jeigu Į ją buvo įskri- 
dę. ir atsiprašė. Beginąs juokėsi, apgavęs Saudi Arabiją.

Izraelio lėktuvams Įskridus Į Irako erdvę, jie nutilo. 
Išjungę motorus, jie nuo pačios Saudi Arabijos erdvių 
aukštumos leidosi žemėn patylomis. Pradžioje irakiečiai 
nieko negirdėjo, o kai užgirdo, tai nematė. Vietomis jie 
skrido taip žemai, kad Irako radarai jų negalėjo paste
bėti. Be to, visi Amerikos ir prancūzų žvalgybos lėktuvai 
buvo nudažyti Jordano lėktuvų spalva. Neteko stebėtis, 
kad irakiečiai nesusigaudė ir Bagdadą pasiekusių lėktuvų 
jie nematė.

Dvylikos mylių Į Rytus nuo Bagdado, pačiose Tigro 
upės pakrantėse, nusileido du Izraelio lėktuvai apžiūrėti 
apylinkes, ar kartais jose nebus Įtaisyta priešlėktuvinių 
patrankų. Buvo parinktas sekmadienio pavakarys. Nie
kas Osirako atomo dirbtuvėse nebedirbo, jokių priešlėk
tuvinių patrankų nesimatė.

Nespėjo šie du lėktuvai pakilti, kai nusileido keturi. 
Jie paleido bombas Į pačias pavojingiausias atomo dirb
tuvių rietas. Už poros minučių vėl nusileido tie patys 
lėktuvai, padarė bombarduotų vietų nuotraukas ir nu
skrido atgal. Niekas grįžtančių lėktuvų nematė ir nie
kas apie juos nieko nesakė. Beginąs paskelbė, kad tai buvo j 
Izraelio lėktuvai. Pirmame pranešime izraelitai skelbė, j 
kad Irake buvo 9 Izraelio lėktuvai. Pirmadienį paskelb-1

tame pranešime pasakyta, kad Irake buvo 15 Izraelio lėk
tuvų. Buvo pasakyta, kad tie lėktuvai buvo naujai nu
dažyti ir nežinantieji negalėjo nustatyti iš kur jie yra 
atskridę.

Beginąs šaipėsi ir iš prez. Reagano. Jis įsakė kelis 
JAV-se nupirktus lėktuvus nudažyti prancūzų vartoja
momis spalvomis ir manė, kad amerikiečiai jo paskelb
tomis žiniomis patikės. Jam ir į galvą neatėjo mintis, 
kad amerikiečiai gali turėti tokias tikslias informacijas, 
kokias turėjo jis pats. Lėktuvai buvo dažyti, bet prezi
dentas žinojo, kad JAV gaminti lėktuvai buvo pasiųsti 
į Bagdado priemiestį ir išgriautos Irako atomui skaldyti 
prancūsų įrengtos dirbtuvės.

Beginui buvo daug liūdniau, kai patyrė, kad JAV 
saugumo taryba nutarė nesiųsti į Izraelį keturių pirktų 
lėktuvų, nes Izraelis nesilaiko duoto žodžio. Paimdami į 
savo kontrolę amerikiečių atsiųstus, pačius naujausius 
lėktuvus, galėjo dar kartą pulti Iraką savisaugos sume- 
timais.

Teisiniu atžvilgiu, Irakas didelių pretenzijų į Izraelį 
neturėjo. Irakas yra viena tų valstybių, kurios Izraelio 
nepripažino ir jokių santykių neturėjo. Irakas ir keršyti 
negalėjo. Kaip Irakas galėjo keršyti Izraeliui, jeigu Ira
kas Izraelio nebuvo pripažinęs. Irakas ne vienas. Yra 
kelios kitos valstybės, kurios Izraelio nepripažįsta. Irakas 
prieš tris mėnesius pirmąja atomo bomba prižadėjo Iz
raelį išgriauti, tuo tarpu arabai jį apšvietė.

Irakas apskundė Izraelį Jungtinėms Tautoms. Jis 
reikalauja nubausti Izraelį ir atlyginti už padarytą žalą. 
Ai* Begino pirmas argumentas bus Irako nutarimas ne-' 
pipažinti Izraelio? Jeigu Izraelio nepripažįsta, tai jo ir 
skųsti negali. Nežiūrint tolimesnės bylos eigos, Izraelis 
tikisi gauti Irako pripažinimą, o vėliau Izraelis sutiks tar
tis kitais reikalais.

Bet Beginąs pakeitė savo taktiką Amerikos atžvil
giu. Pradžioje jis šaipėsi apgavęs JAV. Tuo tarpu dabar 
jis bando įklampinti JAV dėl bombardavimo. Jis tvirtina, 
kad JAV žinojusios apie dirbtuvių išgriovimą. Beginąs 
pareiškė, kad Amerikos ČIA agentūra tą žinojusi. Jis 
pareiškė, kad JAV agentai apskaičiavo, kada Irakas gali 
turėti paruoštą atomo bombą. Apskaičiavimai rodė, kad 
bomba bus paruošta liepos mėnesį.

Kada Izraelio agentai tarėsi su ČIA agentais pasku
tini kartą? Į šį klausimą Beginąs atsakė, kad tai būta 
dar praeitais metais, šitas tvirtinimas rodo, kad Beginąs 
vadovavosi prieš pusmetį padarytais pasikalbėjimais. 
Apie Izraelio nutarimą bombarduoti Bgadado priemiestį 
JAV nieko nežinojusios.

Izraeliui labai pakenkė saugumo tarybos nutarimas 
neduoti keturių lėktuvų ir karo medžiagos. Izraelio karo 
vadai nežinojo, kad Beginąs būtų ėmęsis šitokių priemo
nių. Iki šio meto Izraelio karo vadai laikėsi susitarimų 
su JAV. Izraelio lakūnai skirtas pareigas pavyzdingai 
atliko, bet jie Įsitikino, kad Beginu negali pasitikėti. Be
ginąs ryžosi kreiptis Į Amerikos gyventojus, kad jie pri
verstų prezidentą keisti savo nutarimą. Neatrodo, kad 
amerikiečiai, žinodami Begino taktiką ir pareiškimus, 
bandytų daryti spaudimą Į prezidentą.

Iki šiol opozicija tylėjo. Darbiečių pirmininkas Si
mon Peres taip pat pareiškė, kad iki šio meto jis tylėjo. 
Jis premjero nekritikavo, nes buvo įsitikinęs, jog tai buvo 
Izraelio apsaugos dalykas. Dabar aiškėja, kad tai yra 
ne apsaugos, bet priešrinkiminis Begino švaistymasis Iz
raelio karių galia. Beginąs neturėjo teisės laužyti susita
rimų su JAV. Beginąs neturėjo tvirtinti, kad jis suval-

Dail. Dagys Trimičius.

KOMUNIZMAS KRYŽKELĖJE
Kai 1&17 metais Rusijoje vy

ko revoliucija ir Vladimiras Ili- 
chas Leninas slapstėsi nuo prie
šų, tuomet jis savo artimiau
sioms draugams sakė, kad jie 
leišspauslina jo rankraštį, jei jis 
kartais žūtų. Tas rankraštis bu
vo išleistas “Valstybė ir revoliu
cija” vardu. Tame rašte Leninas 
sako, kad revoliucija turi būti 
visuotinė, o valstybe turi valdyti 
vyrai, moterys ir net vaikai vie
šu balsavimu. Buržuazinė vals
tybė turi kristi, d jos vietoje 
stoti 1871 metų Paryžiaus ko
munos tipo valstybė. Tas mintis 
jis sugalvojo 1916 metais, sva
jodamas apie pasaulinę revo
liuciją.

Taigi, Rusijos komunistinės 
revoliucijos tėvui Leninui buvo 
svetima avangardinės partijos 
mintis. Elitas yra buržuazinė są
voka, lygybė turėjo būti komu
nistinis kelias.

Net ir Lenino laikais komu
nistai taip negalvojo kaip Leni
nas. Levas Davidovičius Trotskis
norėjo Įsteigti .romantišką avan
gardinį komunistinį judėjimą. 
Dar ir šiandien jo pasekėjai kal
ba apie pažangiųjų vienetus. 
Stalinas, sunaikinęs Trotski, su-

Eurupoje užsidegė nacionalisti
nis judėjimas, tuomet jis susi
dūrė su komunistine idėja. Mark
sas suprato, kad reikia atsi
žvelgti į nacionalizmą, bet bū
damas žydu nekreipė dėmesio į 
nacionalizmą, kaip svarbią žmo
nijos jėgą. Leninas elgėsi pana
šiai kaip Marksas. Tačiau Stali
nas, Chruščiovas, Brežnevas ne
vien tik nesuprato nacionalizmo 
svarbos, bet tapo nacionalizmo 

i priešais. Iš tikrųjų jie neperga- 
‘ Įėjo nacionalizmo, bet pasidavė 
t -kraštutiniam rusų nacionaliz- 
| mui, kuris dar daugiau pavirto 
j į imperializmą, negu carų lai-
] kais.

Praeitos savaitės rusų polit- 
biuro laiškas lenkų politbiurui 
buvo tušti žc'džiai. Rusai sako,
kad lenkai klaidingai supranta 
komunizmą ir nacionalizmą. Pa
gal rusus, Maskvos politbiuras,
ta neklaidinga mažuma, nustato 
kas yra komunizmas — Lenki
jos komunistų partija teturi

teikė slaptai policijai pilnutinę 
galią ir rusiškas komunizmas iš
virto į mažos grupės diktatūrą. 
Su nežymiomis pataisomis toks 
išsigimęs komunizmas tęsiasi ir 5 
postalinėje Sovietų Sąjungoje, j

Karolis Marksas, kritikuoda- į 
mas Hėgelio idealistine filosofi-i o c

ją, sukūrė savąją, pagristą isto
rinių procesų Įtampa. Jis ieško
ję sintezės tar teorijos ir prak
tikos. Hegeliška valstybės sąvo
ka tarytum išsipildė naujos vo
kiečių imperijos atsiradimu, o 
toje imperijoje vyko stiprūs su
sidūrimai tarp darbininkų ir: 
darbdavių. O Lenkijoj darbinin
kas buvo pavergtas ne vien darb
davio, bet ir okupanto.

Karolis Marksas savo pagrin
diniame veikale Kapitale prana
šavo, kad komunistinė revoliu
cija prasidės Lenkijoje. Praėjus 
šimtui metų, atrodo, jog ši 
Markso pranašystė pildosi.

So’vietijoje yra toks anekdo
tas. Brežnevas rodo savo moti
nai savo vilas ir savo turtus. Jis
giriasi: “Ar ne gerai aš pada
riau?” Motina atsako: “Taip tai 
taip, bet ką tu darysi, jei ateis 
komunistai?”

Kai 19-tame amžiuje Rytinėje

vykdyti Maskvos valią. O nacio
nalizmas reiškia pagarbą Sovie- 
tijai ir pataria pamiršti savo ma
žus lenkiškus nusiteikimus.

Tas rusų politbiuro laiškas pa
rodo Maskvos visišką idėjinį 
bankrotą. Tai joks komunizmas, 
bet pigus savanaudiškas buržua- 
ziškumas. Tokiais raštais Mask
va nepaveiks nei lenkų, nei len
kų komunistų. Vienintelis likęs 
Maskvos kozeris yra karinė jė
ga. Tačiau ta karinė jėga gali 
būti kaip caro, kuri gali .nuvers
ti naujus carus.

Vakarų pasaulyje komunisti
nis užsidegimas ilgainiui buvo 
paverstas į socialistinį judėjimą, 
kuris atnešė gerbūvį ir taiką 
Vakarų Europon. Trečiajame pa
saulyje komunistinis judėjimas 
irgi eina panašia linkme. Lenki
joje klaidingas komunizmas 
bandomas pakeisti atsakingu 
nacionalistiniu darbininkų susi
vienijimu.

Taigi, pagrindinė komunistinė 
reforma yra ne tiek reikalinga 
Lenkijoje, nes ten refoTmos jau 
vyksta, bet pačioje Sovietijoje.

Sunku dabar nustatyti, ar Ka
rolis Požėla daugiau tikėjo Le
ninu ar Stalinu. Galų gale, vė
lesnis Leninas taip pa t buvo val
džios oportunistas. Lietuvos ko
munistai Lietuvos nepriklauso
mybės laikais neturėjo nieko 
geriau pasiūlyti Lietuvai negu 
socialistai ar liaudininkai. Tačiau

dysiąs Siriją, kada eina Habibo vedami pasitarimai. Be- j 
ginas neparodė reikalingo takto rinkiminės kampanijos’ 
metu.

Manoma, kad darbiečiai per paskutines dvi savaites 
gali išaiškinti Izraelio gyventojams, kad negalima mai
šyti mažos savo partijos rinkiminės kampanijos interesų 
su Izraelio apsauga. Sutarčių su JAV laužymas gali la
biau pakenkti Izraeliui, negu bombų dirbtuvės išsprog-J 
dinimas.

Karolis Požėla niekuomet ne
buvo toks aklas Maskvos tar
nas kaip duabartiniai Lietuvos 
komunistai.

Vargu ar okupuotoje Lietu
voje atsirastų tokių komunistų, 
kaip Stanislovas Kania, nes ten 
aklas paklusimas Maskvai yra 
bilietas į privilegijas, o kraštą 
valdo slaptoji policija. Vis dėlto 

(Nukelta į šeštą puslapi)

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS v

(Tęsinvs)

“Mums rodos aišku dus, sako autorius, kokį ap
maudą mūsų krasztui daro taip vadinamieji su
lenkėję lietuviai, kuriuos, jei reikėtų vienu vardu 
pavadinti, tai mes anuos pavadintume renega
tais, arba atskalūnais ir tai būtų teisybė.” Su
lenkėjusiais lietuviais laikė ir mūsų bajorus.

Visos “Varpo” pastangos lietuviškam sąjū
džiui bajorus laimėti buvo bergždžios; telaimėjo 
kelis. Reikalui nepadėjo ir “Varpe” prašnekęs 
Žemkalnis straipsniu “Bajoro balsas”, kuriamo 
jis lietuviais laiko visus sulenkėjusius, kad ir iš 
svetur atvykusius, bet tik jų šeimos “per kelias 
kartas čiulbė lietuvių žemės syvus ir įgavo ypaty
bes budo vaikų tos žemės”. Be apeliacijos spręsda
mas mūsų bajorų tautybės klausimą, Žemkalnis 
siūlė du dalyku: būti tolerantiems Lenkijos lenkų 
atveju, netiekiant jiems jokių pirmenybių prieš ki
tas tautas, ir neliesti socialinių bei ekonominių 
klausimų. Su tomis Žemkalnio rekomendacijomis

- p ninkai, atrodo, visai sutiko. 1889 metų “Var
po" n r. 4 i ?cma: “Lenkų ir musų padėjimas Ru
sijoj vienoks. > taip pat ir mūsų norai iszlaikyti 
tautiszką skirt\V-> nung neteisingų Rusų siekimų 
susieina su pat t 'kiais Lenkų norais. Tai jau ir 

randasi pamatas del savitarpinės sutarties”. To 
nusistatymo “Varpas” nekeitė ir tada, kada len
kų spaudoje vis dažniau ėmė pasirodyti lietuvių 
sąjūdžiui nedraugiškų straipsnių, ypač Peter
burge leidžiamame ir Pilco redaguojamame 
“Kraj”. “Varpas” nepraleido neatsakęs ir Į lenkų 
socialistų laikraštyje “Przedswit” tilpusį straips
nį, puolusį dr. J. Šliūpą už lenkų neapykantą ir 
siūliusį atnaujinti lietuvių-lenkų uniją ne su šlėk
tos Lenkija, bet su liaudies Lenkija. “Varpas” pa
sisakė nenorįs unijos ir su liaudies Lenkija. Visais 
kitais atsitikimais “Varpas” yra lenkų atveju ne 
tik korektiškas, bet jiems ir palankus. Per tuos 
visus metus jame tilpo visa eilė vertimų iš lenkų 
grožinės literatūros, daug korespondencijų is 
Varšuvos, neretas pasisakymas apie bendrą poli
tinę padėtį ir bendrus uždavinius, o tai neabejoti* 
nai rodė, kad “Varpo” bendradarbiai ir "redyste” 
jautė tam tikrą su lenkais artumą. Veikė tai, kad 
kaikas varpininkų ėjo austuosius mokslus Var
šuvoj ; dar labiau tai, kad ir namie, ypač Suvalki
joj, kultūrinį visuomenės sluogsnį vis dar atsto
vavo lenkiškas ar sulenkėjęs gaivalas, su kuriuo 
kasdien reikėdavo susidurti ir varpininkams. Tau
tiniai priešingumai dar nebuvo tiek įsiliepsnoję, 
kad dažnais atsitikimais dėl bendrų vietos reika
lų nebūtų buvę galima eiti kartais ir vienu keliu, 
kad ir pasistumdant

Labai lengva pasteuen, kad visos “Varpo* 
simpatijos buvo ūkininkų, tautos “krūmo pusėje. 
Kiek “Varpas” žadindamas “lietuvystę”, liečia ir 

kitus gyvenimo klausimus, tai pirmoj eilėj jam 
rūpi ūkininkų būklė — jų materialinės padėties 
blogėjimas, valdžios draudimas ūkininkams savo 
ekonominėms organizacijoms kurti, priemonės 
gerinti ūkininkų padėčiai, priemonės stabdyti vis 
didėjančiai lietuvių emigracijai iš savojo krašto. 
Buvo natūralu, kad, jau antrais metais “Varpui” 
pasirodžius, ta pati “rėdystė” pradėjo leisti “Ūki
ninką”, kad eitų su patarimais mūsų kaimui, ža
dintų iniciatyvą, ūkininkuose ugdytų pasitikėji
mą savimi ir teisingą susiorientavimą besikei
čiančio gyvenimo sąlygose. Bet, ir pradėję leisti 
"Ūkininką”, varpininkai vis dar rašo pačiame 
"Varpe” straipsnių ūkininkų reikalais, duodami 
jiems programinį pobūdį.

“Varpo” 1891 metų Nr. 3 vedamasis “Dar 
vienas perskyrimas ing programą inteligentų” 
stato inteligentams reikalavimą, kad galvotų apie 
ūkininkų būklės pagerinimą, kaipo naują progra
minį jų uždavinį. Reikia susirūpinti kredito ūki
ninkams organizavimu, nes dabar ūkininkas sko
linasi pas žydą, o tas ima palūkanų iki 60% ir su- 

I vargusį ūkininką pribaigia. Jei kuris ūkininkų 
neišsiverčia, žemę dirbdamas, težiūri amatų ir 
prekybos. Žydas-pirklys, būdamas tarpininkas 
tarp ūkininko ir rinkos, paglemžia ūkininko pa
gamintų vertybių daugumu, pats tik suktus biz
nius sugalvodamas. Kiekviena, lietuvio įsteigta, 
krautuvė vertinama kaipo įvykis Lietuvos visuo
meniniame gyvenime. Svarbiausias dalykas — 
kad ūkininkas nesiduotų atplėšiamas nuo žemės 

ir su tuo beveik siejamas “lietuvystės” likimas.
Ar varpininkai, imdami ypatingon savo glo- 

bon ūkininkus, lygiai rūpinosi visų jų padėtimi, 
pradėjus “šešmargiu” ir baigiant šimtamargiu? 
Laikydamiesi pagrindinio savo nusistatymo visus 
kviesti vienybėn lietuvystės reikalui, jie nebuvo 
linkę skirstyti ir ūkininkų, nors jų padėtis kul
kas nebuvo vienoda.

Skaitydamas “Varpą” iš minėtojo laikotar
pio, negaliu išsivaduoti nuo įspūdžio, kad bent 
daugumas varpininkų žiūrėjo į lietuviškąjį kaimą 
pro savo gimtinės pastogės langą. Kadangi jų 
daugumas buvo stambesniųjų ar vidutinių ūki
ninkų vaikai, šie ūkininkų sluogsniai buvo jiems 
savesni, artimesni ir labiausiai rūpimi; tik kelin
tas varpininkų pasidomėdavo kas dedasi ir maža
žemio lūšnoje, nors jų aplinkui buvo pilna.

Kad lietuvių tautoj būta ir darbininkų, “Var
pui” pakartotinai primindavo ir dr. Šliūpas “Lie
tuviškame Balse”, vėliau “Apšvietoje”. Tuomet, 
būdamas socialistas, dr. Šliūpas darbininkų reika
lus statė kitų priešakyje ir, atrodo, norėjo “Var
pą” palenkti jo norima kryptimi. Turėjo ir vilčių. 
"Varpe” pirmųjų metų tilpo visa eilė socialistinio 
turinio straipsnių. Laikraštį redaguojant dr. S. 
Matulaičiui, pradėta rašyti ir apie darbininkų 
būklę. U

(Bus daugiau)
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Švablenė

HR PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WerMtetftr Ca^munity ktinlkes 
Medicina? dlrektoriui 

ttM V Manheim R<* Westcfeaelor, Ik 
VALANDOS: 3—d darbo dienom?ji u

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.
\

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

' Skaisgirys, solo giedojo Mažei- 
kienė. Nemaža asmenų ėjo prie 
Šv. Komunijos.

; Į kapines palydėjo apie 30 ma
šinų. Kadangi buvo smarkus lie
tui, tai Šv. Kazimiero Liet, ka
pinėse kun. J. Juc’zevičius mal-j 
dus s ukalbėju koplyčioje. Po 
maldų choras sugiedojo “Marija,

t Marija”. Nustebau, kad dalyvau
ja choras. Muzikas A. Linas pa- 
aiškino> kad yra tokia tradicija. 
Mat, duktė Dana gieda chore.

Kiek aprimus lietui, palydėjo
me prie duobės ir po to skirstė- : 
mes į namus. j

Tau, Juozai, tebūna lengva ši 
Į svetinga šalelė!

A

I

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans

*

OPTOMETRiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 st St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

žemaičių Kultūros klubo pusmeti
nis nar.ų susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 17 d., 1 vai. popiet 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. Tai- 
man Avė. Nariai prašomi atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti. Po šio 
susirinkimo klubas turės 2 mėnesių 
atostogas. Reikalui esant, kreipkAes 
Į valdybos narius arba i Rožę Didžgal- 
v.s, tel. 927-8660. Po susirinkimo bus 
vaišės. Rožė Didzgalvis, rast.

mo lietuvių parapija 
paminėjo trėmimus: 

v j

Marquette Parko švč. Merge-
, les Marijos Gimimo lietuvių pa- bilRE JUbZj
rapijos biuletenyje buvo atspaus
dintas šis kvietimas paminėti Juozas Jonikas mirė birželio 
lietuviu trėmimus į Sovietu Sa- 11 diena, sulaukės 86 melu am- 

Dr. LEONAS SEIBUTIS jungos šiaurės prievartos darbų žlaus. Amerikoje išgyveno per 
stovyklas ir kalėjimus:

BAISUSIS BIRŽELIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perk rausly mas 
iš įvairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS '

TeL 376-1882 arba 3763996

f

SOPHIE BARČUS

K. Paulius

Laidotuvių Direktoriai

i

jiems vaduotpinigių.

5

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

BEGINU! REIKALINGA
JAV PARAMA

Chrysler korporacija pra- 
kad per pirmąsias 10 bir- 
mėn. dienų, automobilių

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITY U 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

“Saulės duktė” (grafika)

— Prez. Rcaganas pareiškė, 
kad su teroristais nesitars ir ne
duos

t

Teisininkas LeL lAxoi 7-1911 t

AMSULAN5Q 
PATARNAVIMASChicAgoe

Lietuvių
TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
□ALfSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Direktorių

Asocuudjcn

f. J. RIDIKAS
3364 So. HAUOIKU bliLfciJLT

NELEIDO NAGRINĖTI 
RANI SADR LIKIMO

TEHERANAS, Iranas. — Ira- 
I no parlamentas, 120 balsų 
prieš 10, nutarė nagrinėti prezi- 
dcftto' liani Sadr vedamą politi
ką. Manyta, kad bus sprendžia
mas jo likimas, bet parlamento 
pirmininkas atsisakė tą klausi
ma svarstyti. Jis net neaiškina, 
kodėl jis neleis parlamentui 
svarstyti prezidento likimo.

Tvirtinama, kad pats mula 
Chomeini uždraudė parlamentui 
apie tai pasisakyti. Tuo pat me
tu mula Chomeini išsiuntinėjo 
visiems karo vadams pranešimą, 
raginantį nesikišti į politiką, bet 
atidžiai eiti krašto sargybos pa-! 
reigas.O

Molina švenčiausia. Visi į ją su
žiurom. Juozui, kaip ten šalia 
man buvusiam pasakė, tuo metu 
sužaibavo akyse ii’ iš Lietuvos 
rąžančius su sidabriniu lenciūge 
liu pageltonavo. Tarp Garbė 
būk Dievui Tėvui liko baltas. 
Tiesiog apstulbom visi ir tas rą
žančius ėjo iš rankų į rankas.

J. Jonikas priklausė Namų 
Savininkų draugijai. A. Patackas 
atsisveikino draugijos vardu ir 
likusiai šeimai pareiškė užuo
jautą.

J.- Jonikas buvo pašarvotas 
Mažeikos-Evans koplyčioje. Bir
želio 12 d. 8 vai. vakare maldas 
sukalbėjo klebonas A. Zaka
rauskas. Birželio 13 d. koply
čioje maldas sukalbėjo klebo- 

' nas A. Zakarauskas ir vėliau at
laikė Šv. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Marquette 
Parke gedulingas šv. Mišias. Pa
sakė labai gražų pamokslą, pri- 

1 sodindamas per metų metus lan
kiusį bažnyčią ir ėjusį prie Šv. 
Komunijos. Visų kunigų vardu 
atsisveikino likusią šeimą.

Mišių auką nešė anūkėliai — 
Laura ir Henrikas. Taipogi ir 
karsta nešė anūkėliai.

šv. Mišių metu giedojo’ para
pijos choras, vadovaujamas mu
ziku A. Lino. Vargonais grojo A.

GAIDAS - DAIMIDžiaus.
j 31) metų. Kilęs nuo Plungės.

Būdamas jaunuolis, atvyko į
i Ameriką. Prieš Pirmąjį Pasau- 

užmiršti, ’ l‘ni kara grižo į Lietuva. Prasi- , 
. atnešė; dėjo karas. Rusai mobilizavo.]

i Karo' su vokiečiais metu pateko 
Į nelaisvę. Vokietijoje dirbo pas 
ūkininkus.

Išsilaisvinęs sukūrė šeimą. 
Dirbo Tauragės maisto, fabrike

SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGATEL AVIVAS, Izraelis. — Be
ginąs, patyręs apie prez. Reaga
no nutarimą sustabdyti keturių 
karo lėktuvų siuntimą Izraeliui, 
pareiškė, kad Izraeliui būtinai 
reikalingas JAV gyventojų pri- 

. tarimas. Jis nori, kad gyventojai 
darytų spaudimą į prezidentą ir 
prašytų atiduoti Izraeliui tuos 
keturis lėktuvus. Jis aiškina, kad 
išgriovimas atominės jėgainės 
Irake buvo tik apsigynimo tiks
lams ir dėl to Izraelis negali būti 
nubaustas.

Mūsų tauta negali i 
kad Sovietų okupacija 
Lietuvių tautai vergiją, padarė 
nepataitomą žalą- Lietuvių tau
ta niekad neužmirš, kad dešim
tys tūkstančių išvežtųjų, nukan
kinti sovietinėse vergų stovyk
lose. Bet mes šiandien ne dėjo-j kaip gyvulių supirkėjas, žmona 
nėmis, o susikaupimu bažnyčio
se, ne beviltišku blaškymusi, 
o ryžtingu savo tautinės dvasios j Prasidėjus Antrajam Pasauli- 
žadinimu prisimename liūdnuo- Į niam karui, su visais tremtiniais 
sius .birželio įvykius. Jie mus! Lėgo į Vokietiją. Spūsties metu 
turi rikiuoti į naujas gretas ko
vai už tautos laisvę.

Šiandien mums reikia konkre- ką, vežėsi su savimi. Po didelio 
čių darbininkų visose srityse: Sieivarto susijungė krūvoh. 
religinėje," visuomeninėje, kul- i 
tūrinėje ir politinėje, kad kiek- 

i vienas galėtume# pasakyti: Ta
i’dariau. ką galėjau, kiek mano jė

gos leid^ O
Iš Kronikų lapų mes girdime 

pagalbos ir kančios šauksmus, j 
t Tie šauksmai mus verčia giliai 
J susimąstyti, pasvarstyti, kaip 

įprasminti tas mūsų brolių ir se- 
s’ų aukas ir kančias, kad jos su- 
žybėtų ir stiprintų mūsų ryžtą 
nepailstamai kovai dėl brolių 

i laisvės.
Šiendien (Sekmad.) per Su

mos 10:30 vai. Šv. Mišias mel
džiamės už visus gyvus ir mirų- 

į sius Lietuviu Tautos Kankinius
Šiandien (Sekmad.) IT.30 vai.

~vte mūsų s*lė;e įvyks “BAI
SIOJO BIRŽELIO” minėjimas, 
kurį rucšia Čikagos Lietuvių Ta
ryba. Visi kvmčiami dalyvauti!

i

i
1

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 IciL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja —- Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

Stanislova iš profesijos mok? -

piaiiado sūnelį Viktorą. Paga
liau viena šeima, radusi berniu-

l

frontu nu- 
Apie trecią valan- į 
3 šauksmą “J no
ir skubink vykti 

3ima to šaukimo ’ 
ūso. Paėję mišku • 
sutiko amerikietį 

prabilo lietuviškai. • 
Pasiuntė tolyn. Išgyvenę lage- • 
iuosc, sulaukė laimingos die- 
los. Atvyko su šeima: sūnumi 
r dviem dukromis į Chicagą.

Maža šeima, sunkios gyveni
ne sąlygos. Juozas, nepaprasto 
darbštumo žmogus, nepasimetė. ’ 
Įsigijo nuosavybę. Sūnus ir dūk- ; 
os sukūrė šeimas. Pagal gali- 

niybę šeimą išmokslino. Abudu £ 
u žmona ir dvi dukros, maty- g 
lavau, kiikvieną rytą ėjo Mišių H 
melu p’ic šv. Komunijos. §

Vienu metu grupė moterų o*r- | 
*anizavo 
fuozas ir 
iu ,d mi,

i ics ameriRieciu 
klydo į miškų-, 
da rytO isgir^ 
zai, imk šein. 
į Vakarus”. ' 
negirdėjo. Pa 
geroka kilia, 
sargybini. Jis

nešė, 
želio 
pardavimas padidėjo 30 nuošim
čių, gi General Motors — 15.2%. 
Fordo automobilių pardavimas 
sumažėjo 3.2%, lyginant su pra
eitų metų tuo pat laikotarpiu.

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

*330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

a

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

Telef. 476-2345

i I j 
l 

#

I 3

’159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

® “Lietuvos Aidai” 
kAZfe BltAZbžlONYT* 

Programos vedėja

SENTRY 
c & Tick Collar

X • K~< Tcfcs

Kasdien hud pirtnadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

t U 
s

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

pats skaityk m Dar k) 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

ekskursijas į Necidą. 
mane pakalbino. Va- 
meldėmės.
iscons n Delis) pūči

ai os koplytėlės, Motinos švenfe 
statula, aplink gėlynai. Apie 

:-3 0G0 žmonių eina mid 
<oplyIšles prie koplytėlės, kal
ėdami rąžančių. Labsi daug jati- 
mmo. i

1 vai. išeina iš namelio voki!* 
ko. kuriai daug kaitų pasirodė

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktofiai:

J K Abi VANCfc ir GEORGE SORINT

Aikštės automobiliams pwslatyfl

S

j 
j C
i-

-i

Mū'č 1381 m. biržc'io 1 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje,

A<ntrikoje išgyveno 3!
Paliko nuliūdę: žmona Jonė Lapinskaitė, dukiė Gražina® 

su stirna, brolis Vladas, seserys — Miliutė ir Viktorija, švu-S 
gerka Pranė šošes, jos vyras Antanas su šeima, švogeris An-E 
tanas Lapinskas, jo žmona Jostphine ir kiti giminės, draugais 
bei pažįstami. »

Buvęs Margučio žurnalo redaktorius ir Amerikos Lietu-|į 
vių Tautinės Sąjungos vadovybės narys. Priklausė Lietuvių: 
Teisininkų Sąjungai, Lietuvių Karių Ramovėnų Sąjungai iri 
SLA 322 ajai kuopai.

Kūnas pašarvotas talkaus ManjueLe koplyčioje, 27,33 \V. 
71sl St. Lankymo valandos: trečiadienį nuo 5 vai. popiet iki 
10 vai. vak., ir ketvirhtdiehį nuo 3 VaL popiet iki 10 vai. vak.j

Penktadienį, birželio 19 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš] 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

\ is; a.a. Petro Linkaus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jarh 
paskutinį patarnavimą ir atsisvTikinimą.

./ Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, brolis, seserys ir k/ti giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 176-2345.

16 d., 5 vai. ryto, sulaukęs X2 metu 
, kilęs iš Linkuvos, gyv. siaubuose. 
2 metus.

I 
i

4

BUTKUS - VASA1TIS
1446 tx>. autti Aven Cicero, Ui. Tel: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Jei-: YArds 7T138 -1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) '

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HUB, Ilk >74-441?

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LTTUANICA AVĖ. TeL: YArdi 7-3401

5 — Naujienos, Chicago, 8. HL Wednesday, June 17, 1981
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ANDRIUS MIRONAS

R A N K R A š TI S
(Pirmąją Kanados Pensininką klubo pn iniją laimėjęs kūrinys) i

(Tęsinys)

— Pažiūrėsiu ... Jau srniai! 
perskaičiau__ Atveš’u vėliau.

—Duodu valandą laiko. Įsidė
mėk: valandą* laiko.

Trenkė ragelį, net nuskam
bėjo. Syk;u gimė mintis.

—. Priversiu jį! Nė minutei 
dabar neišleisiu iš savo akių.

šią idėją vykdydamas, susi
rado užmirštą pistoletą. Įsileido j 
į kelnių kišenę. Paskui sėdo į j 
neseniai pirktą savo Plymout-j 
hą. Bematant atsiidūrė prie Šio 
v o namų. Spėjo dar Albą ne
suskubus iš namų išeiti. Išjun
gęs automob lio šviesas, stebė
jo namo langus- Tikrai, netru
kus viename lange šviesa užge
so. Po minutės sunki pažįstama 
figūra išslinko pro duris ir per
plaukė per piktžolių klaną į 
gatvę. Alba įsėdo prie namo 
stovinti sena Pontiaka, užiebė 
šviesas. Skubiai nuvažiavo, nie 
kur nesukdamas.

męs, n : n atveš ... Tiesa sakant,1 
kas rūan iš t<3 rankraščio? Juk 
jis dalį medžiagos jau
panaudo o! Gal, tas vįeta$ išnie 
tęs f . dar ką nors sukli-;

bet dabar man ne 
svarbu atsiimti sa

j uoli
tai ii
vo.

Tu< rpu Pontiakas susėtojo, 
tamsiomis dėmėmis rys, 
as namas. Alba išsiritok ėjo 

iš aut^mobTo. Sugirgždėjo ap
lūžę \ į tekai. Platus siluetas j 
ištirpo v* karo juodume.

Tik kiek vėliau užgesintomis 
šviescrriis privažiavęs arčiau, 
Kazy? čaiė stebėti vartelius, ty- 

ir visą tamsoje sken- 
.Imkę. Nors ir tamsu, 
ėjo spręsti šį ^sklypą

esant ka:p ir mieste Albos turi
mojo namo — lygiai toks pat 

Vijokliai dengė lan- 
s, o nepjauta žolė, su
su piktžolėmis, siekė 
Tvorelė aplūžusi, krū-

•ų na] 
dinč’ą 
tačiau

apleista 
gus. du 
sivijusi

u. Vierąitytė, A. Zalatoriūtė E. 
Žygas ir akordeonistas Ąžuolas 
Stelmokas. »

— LB Kultūros taryba, vado- j 
vnujama Ingridos Bublienės, • 

’ L etuvlų Operai jos 25 rių me- j 
; tų gyvavimo sukakčiai paminė-1 
i ti atsiuntė sveikinimą su 250 ] 

dol. paramą operos pastatymo iš 
laidoms padengti.

— Bridgeporto restoranui rei- 
! kalinga virtuvės darbininkė. 
1 Skambinti 326-2761.

— Juozo Kapačinsko a Įsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl.; kaina $7, gaunamas Nau
jienos^. (Pr.)

Kamal, Jam* — PtHavImrt 
REAL ESTAI! FOR SALI

Kamai, Žam4 — 
UAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR žFMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

Po kelių sekundžių K; zys 
įjungė motorą, po to šviesas. Se
kė Albos mašiną iš tolo, labai 
atsargiai. Kartu beveik garsiai 
samprotavo:

— Kur jis važiuoja? Ar mano 
rankraštį kam skolino? Gal da
bar vyksta atsiimti? Bandytų 
jis neatiduoti!...

Čia čiuptelėjo kišenėje pisto 
lėtą, be^ Tuoj lyg sašipmTo. "

— Ne|... Nesu koks
Nėra užj ką Bet 
reikia. ^Tusaūti

lo nenušpusi. Bet
i ,A. A '

džioklė, jne žvejojimas. Tik sa
vo nuosavybės atsiėmimas; yog 
tojo dailįtdjatėrųiiriąs. - Albai- pas 
kelbus spaudoje plagįjatą, nie
kas nė pągUJv6tį?\ negalėjo tai 
esant ne; jo Įdiryba/O įrodymui 
pristačius kopįją, jis atsuks gink 
lą į man et. .paakys mane iš jo 
pavogus! Kam tada žmonės ti
kėtų? į .

— Taip! Tik mudu tą reikalą 
žinome — tik mudu jį turime 
išspręstį. .Kai jis sustos... kur 
bebūtų . . .-atgavęs rankraštį, su 
ginklu rankoje priversiu pasira
šyti prisipažinimą rankraštį pa
vogus. juo nelegaliai pasinaudo
jus. Taip!

' Priekyje žibėjo Pontiako rau 
donos šviesos. Štai Alba apleido 
miesto ribas, kyla keliu į kalnus.

— Nejau jis ten, į savo buvu
sį namą kalnuose?.. • Juk sakė
si namą pardavęs kažkokiai mo
teriai. Lietuvė ji ... Girdėjau 
šnekant—ji 
žė,r._.... Gal 
Greičiausia 
rankraštį!

Jau kokas minutes Kazys ne
matė languose šviesos įsižie
biant. Net nejauku pasidarė — 
galvojo Albą pastebėjus sekan
ti paskui automobilį, tai dabar 
jis galėjo stebėti iš tamsaus na
mo. Pontiakas laukė savojo po
no, tarytum jojamas žirgas, o 
tas dingo, it ugny sudegęs.

. . Gausiu aš^.: sayo.^ romaną,
kąį^|iš? pašino avižas .. J Bet juk

^pažadėjo grąžinti! ! Daviau 
jĄn^tM^dą Įąįko/’Dabar jau lai

NUs* priėjo*ly^Taip, pažadėjęs 
ištesėk^ negalėdamas jaežadėk!

‘-Žėf'įaf tik mano taisyklė, o to
kiam pūzrui lengva pasakyti, o 
sunku padaryti./Gal- geria, čia 
atvykęs! o aš iaukįū’khda kuo
lai žaliuos ... y i

Vėl delnas ant.pistolęto.
— Sužaliuos jamf vamzdžio 

kiaurynę pamačiusį. į
Žvilgterėjo į ęąirf^nio laikrori 

džio skaitlines, j
— Jau pusantros valaindos pra 

ėjo. Mažiausia valandąy kaip čia 
laukiu. Šitaip aš laiką gaišinu! 
... Laikas kalnus sugraužia, o, 
jam kas? Jam pažadas ne šven
tas. Žodis — ne darbas, juo so
tus netapsi. Reikia veikti! Turiu 
jį čia surasti-

Kazys rylomis išlipo iš auto
mobilio. Be garso privėrė maši-j jis? 
nos duris. Apsižvalgęs, nužings
niavo prie vartelių, dėl viso pik 
to sugniaužęs pistoleto rankeną. 
Jis dar neužtaisytas. Vėl varte
liai gailiai sucypė.

Pastovėjo pripratimui prie 
tamsos. Paskui pakilo šlaite iš
raustais, kuoleliais bei lentelė-

šalių globė jį krūmų ar medžių 
šakos, šlaunis j ’ 
kštai. Aplink pilka

Kazys suprato šitaip nieko ne- 
surasiąs. Grįžo į savo automo
bilį pasiimti kišeninės lempu
tės. Varteliams sucypus, kilo 
mintis žvilgterėti į paliktą Al
bos automobilį. Pontiako durų 
šviesai užsižiebus, tuoj pamatė 
paliktą motoro raktą. ..

— Vadinasi, jis planavo čia 
labai neilgai • išbūti... Gal dvi, 
tris minutes, ne daugiau. O iš- 
buvo valandą, net ilgiau ... Ar
gi dar tebeieško mano rankraš- 
čio? Ar čia kažkas negerai, o j 
gal jis pastebėjo mane sekant, 
tai tyčia šionai atvedęs, pats iš
bėgo pro užpakalines duris ki
ton gatvėn? Bet koks tikslas?

Elektrine lempute pasišvies
damas, jau lengviau orentavosi. 
Vėl pakilo laipteliais. Teko pa
lenkti galvą, vengiant užkliūti 
už išsikerojusių šakų. Visur taip 
apleista! Tokia netvarka, nesva-' 
ra! Nenoromis atklydo mintis 
namą esant niekeno negyvena
mą. Pabandęs klebenti duris, 
rado jas ne tik užrakintas, .bet 
net lentomis užkaltas.'

—Ko Alba čia atkeliavo? Kur

glostė žolių kuo- | T R U M P A 1 
jilka tamsuma. | ____ _ _  __

Paieškomi VLADAS VENG- 
RYS ir jo Žmona MICHALINA, 
kilę iš Jurbarko, buvo Vokietijoj, 
ir ALBERTO VALUNTOS 
šuo, kilusi iš Biržų apskr.

Rašyti:
E. M.
% Naujienos
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RCŠIV DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
se-

KOMUNIZMAS KRYŽKELĖJE

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRLMS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

(Atkelta iš 4 psl.) ŠIMAITIS REALTY

esanti Albos meilu- 
tai tiesa? Aha! ...
jai jis bus davęs
Dabar, iš jos atsiė- mis paremtais, laiptais. Iš abiejų

1

'nsiipatloiL

Lempelės spindulys šniukštinė 
jo aukšta žole užžėlusiame skly
pe tarytum-jūros ^ŠY^Įurys van
denyno bangose. VjŠš įžiūrėjo 
per žolę besi vingiuojantį takelį-

— Lygiai, kaip žmonės pasa
kojo, toks pats takas jo paties 
kieme.

Nuėjo tuo takeliu. Pačiame 
sklypo gale visai sugriuvusi pa
šiūrė. čia šviesos- spindulys už
kliuvo tamsią masę,, atsišliejusią 
j tamsias; pajuodusias pastatėlio 
sienas. Aiškiki žmogaus siluetas.

— Alba...' J* .
(Bus. daugiau) '

p aitą yo'jr laxauvcf ! i'
?.? v/h? pill th^y call “The Overnight Wcndr 

•?<’ V ^‘dtime safdy. surely stimulates your c» 
j *. ’ rhythm. Overnight. So in the morning, 
?fJ*. cn the bright side. Comfortably! It*s
2^ _kI te*> I in gi. e ,L

A hat is “The Overnight Wonder”? r ^,7'"
'■ I ax* Pills. That’s right— pills from A

’ I ook for the white box. * J
Use only as directed.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____ _____

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

Minkštais viršeliais, tik ______________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

54.00 
$3.00

173, So. HALSTED ST., CHICAGO, n, 60608

— Vincas Samuška, Paverk- j kai šiandien Lenkijoje vyksta 
tų Tautų komiteto vicepirminin- j laisvėjimo’ procesas, mes turime 
kas, praneša, kad minint Paverk J atkreipti dėmesį į Lietuves'ko
tų Tautų Dieną liepos 18 Daley Į niunistų pareiškimus. Reikia pa- 
Plazoje, susidarys apie $2,000. Į rodyti išeiviams ir Lietuvos gy-1 
išlaidų. Organizacijos prašomos Į ventojains, kokios nuobodžios 
paaukoti bent po ŠIO juos įtei- papūgos yra Griškevičius, Son- 
kia?15 Pasi^nČLant LAlt° Cen? §aiIa> Barkauskas ir, kaip Tie-

' soje nurašo Laurinčiukas, kaip 
;___ > apie leninizmą nežino

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVI. 

Tel. 523-8775

e

rą,2606 W. 63 St., Chicago, H soje nurašo Laurinčiukas, kaip 
60629, arba į Pavergtų Tautų niek0 L - ; • • y
komitetą, 4146 po. Elston,, Chica- j komsomolų pirmas sekretorius Į 
go II 60618. Išlaidoms mažinti iš-; B’aifrfinas> Perdaug ■
leistas Pavergtų Tautų ženkle-1 mes kreipiame į Gimtąjį Kraštą, j diatoriai, _ 
lis. Jis gaunamas Alte ir pas Lie Tai tžra tik nesusipratusių išei-1 Euette Parke. Sena kaina $52,000

g 2 butų mūrinis namas, naujas 
dėmesio I stogas ir porčiai. Modernūs ra- 

gazo šildymas. Mar-

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K»dzie Avenue 

Tek 776-8505

tuvos vyčius.

—Bostono lietuviai minės Bai-t
siojo Birželio išvežimus ir išves [prieš tariamus Lietuvos komu- 
tuosius birželio 13 d. 6:30 vai j nistus. Jie turi gintis ir praktiš- 
vak. šv. Petro bažnyčioje buvo} kai, ir teoretiškai. O dar geriau 
pamaldos, o po jų minėjimas. Į _ turi keisti save iš dvasinės , o, . , . v 
Kalbės Sibiro kankinė Elena Ju-Į menkystės bent į Kania tipo ko-I ® ai £r^Us s ' j as 

mumstus. Mes norime tikro 
dialogo su kraštu.

Juozas Nendriūnas

viu reklamos biuletenis.
nebijome idėjinės kovos į s 4 butų mūrinis, apie $9,000 

nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

tno jame jį essiriie -aĮMjrai

ciūtė. Birželio 14 d. vidudienį 
prie miesto valdybos buvo de
monstracijos.

j
—Maironio Parke, Worcester. ! 

Mass., birželio 20 ir - 21 d. įvyks Į 
Atlanto rajono skaučių ir skau
tų sporto šventė. • '

— Rūta Rakštytė- iš Hickory į 
Hills baigė gailestingųjų seserų 
kursus bakalaūrės laipsniu Elm
hurst kolegijoje.
;— Kl^relando lietuviai minėjo 
tragiškus birželio įvykius bir
želio 14 d. 12 vaL. Edge water Par 
ke. Ruošė Alto skyrius, latvių 
sąjunga ir Estų taryba.
—Į Australiją išvyko šie “Gran 

dies’ šokėjai: V. Didžbalytė, V. 
Gudas, - L. Krušaitė.. L.7 Kučas, 
L. Laurušonis, L.- Leseclįas, Ž. 
Lietuvninkaitė, A. Meilus, V. 
Momkutė, R. Plioplytė, A. Poli- 
kaitis, D. Polikąitytė, R. Sinic- 
kas, R. Smilgaitė, G. Sodonis, 
V. Sadauskas, R. Valavičiūtė, L.

Vasiliauskas.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

— Melagingos Regino žinios 
gali labiau pakenkti Izraelio 
aviacijai, negu priešų puolimai. Vasiliauskaitė, E.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seuiausih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

ganir^dja. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūriniu! darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tom 
darbus dirbau

SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali '/
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai* 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pracffiaL

SLA — vaikus 
11,000

SLA *- kuopu 
J 'javo 
mielai

apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėjui jie Jums 
pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreipta ir tiestai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. jetb K.
TH. CUD Ml-ttll

General Electric (GE) bend
rovė paskelbė apie naują elekt
rinį automobilį. Jis dar tebėra 
bandymo būklėje. Jei bandymai 
pavyks, jis pasirodys rinkoje šio 
dešimtmečio viduryje.

Tas automobilis galės nuva- 
žiucfti 200 mylių su vienu ba
terijoj užįc^^igu^pj/įo amžiaus 
paka^!^^?Q§ga^^ Svar- 
biaųsias''^4&iifii$';-bmbžas; yra 
naujos} kdnsti^ikėijėjk -ąkųįnjųlia- 
toriųiib^teiqa. ^skirte < $ pyąlįymui. 
GE naudos.pom
pa, dricuHuojąnčią elektrolitą 
per grafito plokštes. Elęktroli- 
tas sudarytas iš-, vandens, cinko
ir chloro skiedinio.'

Elektrinis automobilis su kon Į 
vencialia žvino rūgšties bateri
ja turi tuos trūkumus: trumpas 
amžius, apribotas važiavimo nuo 
tolis ir galima žala baterijai nuo 
gilaus iškrovimo ar perkrovimo 
Cinko-chloro baterija tų trūku
mų neturi. Ji gali būti pilnai iš
krauta ar perkrauta be žalos, o 
jos amžius prilygsta vidaus de 
gimo varikliui. Kitas jos priva
lumas yra tas, kad ji yra aklina’ 
uždaryta ir nereikalauja priežiū 
ros bei aptarnavimo.

(Iš Tech, žodžio

4’*’ ’ *-eiCOZENE * 
’ -t’cngfh anesthetic «af?lv 

** k all kr*d< ->f problem itching 
>irtgp||y O’* r o n ♦ 3 c t. And 
BiCOZENE’t antibacterial action 
speeds healing of itchy genital or 
anal areas.

Look for BiCOZENE Creme in 
the purple box at your pharmacy. 
Or ask for **By-Co-Zeen’’

Extra strength. Use only as 
directed. BICOZENE

Laikrodžiai tr brsngenyW
Pardavimas ir Taisymu 
2646 Wast 89fh Str&af 
Tel. REoublte 7-1941

MARQUETTE PARKE 
savininkas parduoda 

“BUNGALOW” NAMĄ 
arti mokyklų. 

Galima tuoj užimti. 
Skambinti 778-6960.

Siuntiniai į Lietuvą 
’ ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu*, 

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

]vairūs Dalykai

T X- F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

RENTING IN GENERAL
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 5 kambarių butas.

Skambinti 471-9366

M. ilMIUS
Notary Public

INCOME TAX SERVIC1 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7453 
Tein pet daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės prt- 

’ tymai ir kitokį blankai.

R Ali’ SUDAROM! 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums ga!i daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* Į 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
m a Naujienų administracijoje. 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina 53.00.

• Tie, kurie kartų buvo meilu
žiai, negali būti draugai. Jiems 
belieka būti arba meilužiais, ar
ba priešais. R. Oldingtonas

HOMEOWNERS POLICY
F. JUpoU», Asm! 
yna'/i w. ?5th st 
Evaro. Kark, III. 
40642, - 424-^54

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 1 vsJc 
Sesta dieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatei j
GINTARAS P. ČEPENAS ’

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

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

Tet.'776-5162 arba 776-5161
2649 Wert 63rd Street

Chicago, Hl. 60629
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