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Chicago, Ill. — Penktadienis, priday, July 24, 1981

ta

Studentai PabaltiečiiĮ komitete Washing- 
L tone traukiasi į darbą

Studentai Sven Paul, Vita Te- 
rauds ir Gailė Tamošiūnaitė, 
dirbantieji Pabaltiečių komitete 
Washingtone, jau turėjo progos 
pasikalbėti su ko'ngresmanų asis
tentais Pabaltijo tautų reikalais, 
r Studentai kiekviename susi
rinkime išreiškė savo rūpestį 
žmonių teisėmis. Aptarti dviejų 
pątriotų — latvio Jurio Bumeis- 
ters ir Vytauto Skuodžio reika
lai. Juris Bumeislers yra nuteis
tas penkiolika metų už ryšius 
su organizacijomis išeivijoj. Ma
noma, kad jis nuteistas ypatin
gai ilgiems metams už veiklą 
slaptoj Latvių Socialistų Demo
kratų partijoj. Neseniai Kongre
so atstovas Bonkėr paskaitė ži
nias apie Jurį Bumeistęrs Kon
greso rekorduose.

Studentai turi daugiau vilties,’ 
kad valdžia galės kaip nors pa
dėti Vytautui Skuodžiui, nes jis 
gimęs Amerikoje. Studentai ra
gina kongresmanus kuo greičiau 
susisiekti su Ko'ngreso atstove 
Collins, kurŲdjrba -jo naudai. Ji I rikos gyvenimo.

• 3 au ’ parasėr laisfaį* JŠr^įcvui. JūngL Patelt

Pabaltiečių komitetas, tikisi, kad 
šios pastangos, kartu su Valsty
bės departamento pagalba, galės 
išlaisvinti badaujantį Vytautą 
Skuodį.

Jungtinis Pabaltiečių komite
tas susirūpinęs Radio Free Eu
rope'— Radio Liberty ateitimi. 
Senate buvo pasiūlytas Pell 
Amendment. Ši pataisa sujung
tų privačią RFE/RL tarybą su 
federaline Board of Interna
tional Broadcasting. Studentai 
stengiasi įrodyti kongresma- 

■ naras prieš rudens posėdžius, 
kad šis sujungimas paveiktų 
RFE/RL programų objektyvu
mą. RFE/RL perduoda Pabalti
jo tautoms jų vietines žinias, dėl 
to Sovietai febai trukdo RFE/RL 
bangas. Jei RFE/RL pasidarytų 
dalis valdžioš, jų programos bū
tų federalinės, arba — Sovietų 
akyse — Amerikos, propaganda. 
Jau yra Voice of America, kuris, 
labai naudingas įiio, kad per

duoda Amerikos žalias iš -Ame-

Venecueloj, Karakas mieste,' Don Boseb šventovėje pabaltiečiai, vėliavomis nešini, mi
nėjo Baisiojo’ Birželio įvykius š. m. birželio 21 dieną.

PRANCŪZU PREZIDENTAS AIŠKIAI
PASISAKĖ PRIEŠ RUSŲjPRIEVARTA

— ATRODĖ TARYTUM Aš BŪČIA^RALBĖJĘS/ —
LAK-RAŠTININKAMS- PAREIŠKĖ PREZIDENTAS

WASHJNCTON, D.Č. — Kar -Bidzioji Amerikos spauda ir 
nadoje vykusioje vyriausybių radijo stotys, patyrusios apie Fr.

KRUVINI MŪŠIAI 
NETOLI KABULO.

NEW DELHI, Indija.— Iš Af
ganistano atvykę diplomatai 
tvirtina, kad šią savaitę tris die
nas ėjo kruvini mūšiai 12 my
lių atstumoje nuo Kabulo; Pir
madienį, antradienį ir trečiadie
nį Sovietų kariai vedė mūšius su 

j afganistaniečiais Paghmano sri- 
i tyje, visai netoli nuo senos vals- 
Į lybės sostinės.
i • •’ >

Kovas su partizanais pradėjo 
Sovietų kariuomenės dalinys, 

! nepajėgęs išmušti kovojančių 
Į afganistaniečių iš laikomų pozi
cijų. Tada Sovietų karo vadovy
bė pasiuntė į Paghmano sritį 
Kabule buvusią Sovietų karo 
mokyklą. Rusams buvo gėda, 
kad beveik pačioje Afganistano’ 
sostinės panosėje. įsirengė parti
zanai ir Sovietų kariai, varteda- 

’ mi pačias naujausias priemones, 
' iš 

mušti.

ALTO BIULETENIS ANGLŲ KALBA
■ Amerikos Lietuvių Tą’ryba, ša
lia lietuviškojo biufetenip, pra
dėjo leisti irbiuletenį anglų kal
ba. Jis siunčiamas lietuvių- radi
jo valandėlėms ir laflcr^sčįams, 
turintiems ahglišką -skyrių.
' Jeigu kam daugiau bū$ų rei
kalingas., tčks ’ALTb* biulęteniš 
anglų kalba/ -, prašąme; atsiųsti 
adresą, kreipiantis į, Amerikos 
Lietuvį^ Tarybą,. 2606 W. 63rd 
Street, Chicago^ IL'60629. '

TarybOs; akcij Lietuvo^reika - 
luose^N

ę. ’ ♦ V- . ” • V* *’ >■nuoširdžiai vertiftą Amerikbš

vos Ųai^fjūlmĄ'fig&alud^e irfpa- 
skleįdžla'A^T^-jhJormąči j asJ-bei 
paskaitose pąrfeū^,r^LTo darbą.

• - < (ĄLTo Informaciją)

: NUTEISTAS POPIEŽIAUS
, UŽPUOLIKAS

ROMA. — Turkų teroristas
Mehmet Ali Agca už sužeidimą 
popiežiaus' Jobo Pauliaus H Švį
Petro aikštėje gegužės 13 dieną

• gavo kalėjimo bausmę iki gyvos
• galvos. Jį teisė jury teismas iš

l vyrų ir 2 moterų, vyr, teisėjas i
Severino Santiapichi paskelbė! Sovietų karo mokyklos kadetų 
sprendimą trečiadienį. Jame sa-jir apsupo visą sritį. Partizanai

galvų ekonominėje konferenci- Mitterrando laimėtus rinkimus, 
joje prezidentą Reaganą šilčiau-’ labai suabejojo prancūzų rinki- 
siai nuteikė naujas išrinktas išmintimi.! Dar blogesni pra- 
Prančūzi’iės:-prezidentas Frau- nešimai pasirodė, kai prez. Mit-:. , . . , .i jx. > •an , , . , . .. , x . 1 koma, kad pirmuosius metus .Ag-. JJUple kądetus krvzmme ugnį;• FnAr»Įi8id ‘ i terrand nutarė pakviesti keturis} , . , . . ... T-į? t -i -cyvs .uiiieixaii j. .. i t' i ca tures praieisti vienutėje;-,^Be imi.^OOįpaėme nelaisvėn, 30 uz-r

:o, jis gavo 10 metų už dviejų ynušė*/^; sužeistuosius leido ru 
Amerikos turisčių sužeidimą ir sarus susirinkti ir išsivežti.

....... ... r * už nelegalu ginklu laikymą. Jissmerke Sovietu invazija i Afga-1 . x .. . . . ,, , ,. . į turės sumokėti teismo išlaidas,mstaną ir reikalavo atšaukti ka-: 
ro jėgas iš minėtos valstybės.!

j terrand nutarė pakviesti keturis} 
! komunistus nesvarbioms minis- Į 

Kada jis konferencijoje iš- Merijoms valdyti. Ęrąncūzijo’s 
.dėstė-savo pažiūras apie Sovietų komunistų centro komitetas pa- 
Sąjungos vedamą politiką ir 
apie.Prancūzijos pasiryžimą vyk
dyti šiaurės Atlanto’ Sąjungos 
nutarimus, tai atrodė tarytum aš Nepadėjo ir pranešimas, kad 
būčiau kalbėjęs, - feikraštinin- į Įje keturi ministerial nevaldys 
kam pareiškė prezidentas Mit- jokios svarbesnės ministerijos, 
terrand.’

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $41 (L

KALENDORĖLIS

Liepos 24: Kristina, Balanda, 
Živilė, Seigis, Vaižebutas.

Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:17.
—Oras debesuotas, liš.

PAVERGTŲ TAUTŲ MINĖ
JIMAS KONGRESE ’ £

Vadovaujant k d n grbšmanui 
Edv. Dervvinski buvo įspūdingai 
paminėta ‘ Pavergtų Tautų Sa
vaitė JAV Kongrese; Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
dr. K. Šidlauskas kongresmąnui 
Edv. Dersvinskįui pasiuntė pa
dėkos laišką už vadovavimą mi
nėjimui ir už jo paties pasaky

mus įspūdingus žodžius.
* * ♦

KONGRESMANAS VANDER 
JAGT GINS LIETUVOS 

REIKALUS

Leonas Venckus, gyvenantis 
Fennville, Mich., kreipėsi į savo 
valstijos kongresmaną Guy Van
der Jagt, kad jis panaudotų pro
gas ginti Lietuvos laisvės rei
kalus.

Kongresmanas Vander Jagt 
atsiuntė atsakymą, užtikrinda
mas, kad jis panaudos visas pa
stangas paveikti JAV Kongresą, 
kad paremtų Amerikos Lietuvių

Pirmadienį, liepos 20 d., Condesa del Mar rūmuose buvo 
pagerbtas senatorius Frank Savickas; Susirinko apie 3JKK) 
Savicko bendradarbių, pasiklausė kalbų, užkando sotaus 
maisto, nuramino’ troškulį ir pasižadėjo vieningai- dirbti 

Ulinois valstijos ir Chicagos miesto gerovei.-

Paghmano sritin atvyko . 300

Pagal 1929 m. Laterano sutar
tį, už nusikaltimus Vatikane 
teismai gali būti Italijoj e. Vati
kano pareigūnai nuo teismo 
sėdžių, ątleidžiami.

po-

JAV PRIEŠTARAUJA IZRAELIO 
PUOLIMAMS LIBANE

VISUOTINIS NUSISTATYMAS PRIEŠ IZRAELIO 
POLITIKĄ JAUDINA AMERIKOS ŽYDUS

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos aukšti pareigūnai išreiškė 
administracijos nepasitenkinimą 
nuolatiniais Libano puldinėji
mais. Valstybes sekretoriaus pa
dėjėjas William P. Clark pa
reiškė, kad Izraelio premjeras 
Menachem Beginąs savo kariš
kais veiksmais’vis labiau apsun
kina Amerikai padėti Izraeliui. 
Dėl atakų lėktuvais, sulaikytas 
dešimties F-16 išsiuntimas. Gy^- 
nybos sekretorius Caspar Wein
berger pareiškė, kad dabartinės. 
Izraelio politikos negalima lai
kyti taikia. Keršto ar agresijos 
veiksmai gali tapti dar žiaures
niais. Jie apsunkina JAV specia
laus atstovo Philip C. Habib tai
kos pastangas Viduriniuose Ry
tuose. Jo diplomatija rado pri
tarimo Saudi Arabijoje ir kituo
se arabų kraštuose, tačiau pa- . 
kartotinas Beiruto bombardavi
mas pakenkė taikos pastangoms. 
Baltųjų Rūmų spaudos sekreto
riaus pavaduotbjaš L. Speakes 
pareiškė, kad Gynybos šefas 
\Veinbergeris išreiškė administ
racijos’ nuc’monę.

Prez.. Ronald Reaganas krei
pėsi į visas suinteresuotas bei 
pąliestaą šalis, prašydamas nu
raukti ginkluotus veiksmus ir 

pradėti taikingas derybas. Gi 
W. P. Clark pareiškė, kad nežiū
rint istoriniai gerų JAV ir Iz
raelio santykių, yra galimybė, 
jog visi ginklai bus uždrausti 
bristatyli, jei nebus panaikintos 
oro atakos. Ginklų pristatymas

i nesikiš į krašto apsaugos bei už- 
: slėnio politiką ir kad Prancūzija
pilniausiai pritaria ginti Vakarų HABIBAŠ NEPAJĖGIA 
Europą nuo galimos Sovietų in- r 
vazijos. Tačiau, kada Mitterran 1 
das išdėstė demokratinius sočia- į

■ liktų principus ir jo nusistaty- 
i mą prieš maskvinius komunis- 

'[ tus, tai visai kitaip į Prancūzi- 
' jos prezidentą pažiūrėjo ne tik 
Į prezidentas Reaganas, bet ir kiti 
konferencijos dalyviai.

Su Prancūzijos

SUTAIKYTI

JERUZALĖ, Izraelis. — Dip-, i 
lomatas Philip Habib prašė, iz-| j 
raelitus ir palestiniečius baigti 

.kruvinus susirėmimus.
Prezidentas Reaganas prašė Iz

raelio premjerą Beginą 48 va- 
! landų laikotarpyje sustabdyti 

visus palestiniečių puolimus ir 
prezidentu imtis priemonių mūšiams

i daugiausia išsikalbėjo Vokietijos stabdyti, 
j kancleris Helmut Schmidt. Jis

INLAND STEEL UŽDAftYS 
DIRBTUVĘ MELROSE PARKF

Inland Steel Co. trečiadienį 
paskelbė, kad gruodžio mėnesį 
užd^ys/Inrico struktūros dirb- prilygtų benzino pylimui į ugnį, 
tuvę, ’ nes dabar neįmanoma 1 
gauti pelno. Sprendimas pada
rytas; unijai pareikalavus pakel
ti dolerį už valandą dirbantie-

’ sįems.j

-j&utradienį popiežius Jonas 
Paulius' II pasirodė televizijos 
ekranuose. Jis kalbėjo Eucharis
tinio kongreso Lourdes daly
viams.^, Sergantiems ir invali

• dams pareiškė, kad šiuo metu jis 
' pats pergyvena kūno silpnam: 
i ir jaučiasi esąs arčiau visų ken
1 čiančių^* sergančių ir sužeistų.

Antradienį Beginąs sušaukė
ministefius aptarti prez. Reaga-•yra įsitilnnęs, kad Mitterrando į

Į valdoma Prancūzija bėndradar iI,. i. i x o • s-io reikalavimus, bet jspejo, kad
• rili A llnnt/x ■ *• K: biaus su šiaurės Atlanto Sąjun- 
’ gą ir vieningai-gins Europą nuc 
Į galimos Sovietų Sąjungos inva- 
Į zijos: Labiausiai apsidižaugė 
I prezidentas Reaganas, kai jis 
' savo ausimis išgirdo Mitterrando 
1 pareiškimą.
į Washington Post korespon
dentas L. Carmon turėjo progos 
išsikalbėti su prezidentu Reaga- 
nu apie Kanados konferenciją ir 

; plačiai aprašė prezidento nuo
monę apie Mitterrando sudarytą
teigiamą įspūdį. Susitikimas su j konferencija buvusi visiems la- 
Mitterrandu išblaškė prezidento i bai naudinga, nes visi turėjo pro- 
abejonėk apie bendradarbiavimą 
su dabartine Prancūzija.

Mitterrandas prieš išskrisda- 
{ mas iš Kanados,: pareiškė, kad 
i su prezidentu Reaganu jam bu-1 
Į vo malonu bendradarbiauti. Su 
(juo lengva susikalbėti, jis grei- 
I tai sustgaudo-.sudėįingose prob- 
jlenrose-ir moka savo nuomonę 
'aiškiai išdėštyti. Mitterrand yra

Izraelis netoleruos naujų pales
tiniečių provokacijų.
. Antradienį Izraelis atmetė JAV j 
reikalavimą skelbti karo paliau-Į 
bas. Pareiškime sakoma, kad su 
palestiniečiais Izraelis nesiderės. 
Premjeras Beginąs sutiko, kad 
specialus JAV pasiuntinys Habib 
bandytų susitarti su Libano val
džia dėl paliaubų.

įsitikinęs, kad Kanadoje vykusi

gos išdėstyti savo mintis.

Italiją Kanados konferencijoje' 
atstovavo respublikonas Giovan
ni Spadolini. Jis taip.pat buvo 
susižavėjęs prez. Ręaganu, kuris 
sudėtingas problemas sprendžia j 
ūkininkiškai. Britų premjerė M. 
Thatcher patenkintas prez. Rea- 
ganu, nes jis dtlyvavd visuose 
sprėndimuoše. , |

| r'**

Prez. R. Reaganas vadovavo 
Kanadoje vykusioje pramo
nės valstybių konferencijo
je, kurioje buvo trumpai pa
liesti, ir kiti klausimai. Pre-.
zidentas atidžiai sekė visą 

konferencijos

Prieš Izraelį nukreiptos nuo
taikos pasireiškė ir Jungtinėse 
Tautose. Jų kalbėtojas Samir 
Sanbar pareiškė, kad trečiadienį 
Izraelio .artilerija pąleido 596 
sviedinius į Libano teritoriją, gi 
palestiniečių partizanai pasiunta 
i Izraelio šiaurėje esančius mies
telius tik 164 artilerijos ir 57 
sovietiškų katiušų sviedinius. 
Libano valdžios žiniomis, nuo 
liepos 10 d. 432 libanieičai žuvd 
ir virš 1,500 buvo sužeisti Izrae
lio bombardavimuose. Vien Bei
rute žuvo 351 asmuo. Palėstinie- 
čių partizanų vadas Yasir Ara
fat pareiškė, kad PLO organiza
cija sustabdytų pažeidimus Li- 
bano-Izraelio sienos, jei Izraelis 
sustabdytų bombardavimus. Ta
čiau premjeras Beginąs atako
mis nori tai atsiekti. Jungtinių 
Tautų gen. sekr. Kurt Wald
heim trečiadienį kalbėjo 20 mi
nučių su Izraelio ambasadoriu
mi Yehuda Z. Blum, bet susita
rimo del paliaubų nepasiekta. 
JT koordinavimo komitetas krei- 

ipčsi į Saugumo tarybą, prašy
damas pritaikyti ekonomines 
sankcijas Izraeliui.

Amerikos žydai sako, kad 
premjeras Beginąs, laimėjęs ne
seniai rinkimus, turi daugumos 
pritarimą, tačiau tas pritarimas 
kasdien mažėja.

— Lenkijos vicepremjeras Ra- 
kowski pareiškė, kad lėktuvę 
bendro'vei LOT turi vadovauti 

s valdžios paskirtas generolas, nes 
ji yra svarbi institucija Varša- 

'jį. vos pakto gynybos sistemoje.
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MOKSLININKŲ ATSAKOMYBE
(fcį savo rašinį Andrėj us Sacharovas atsiuntė Tarptautinei 
mokslininkų konferencijai, kuri jd garbei būvu sukviesta 

gegužės 1-2 dienomis New Yorke)

i

TORNADO

(Tęsinys)Nuteistųjų už reilgiją minėtini i slavas Gąk-lskis, vysk. Ni':?.!cjt!s Goretpjns, Aleksandras Ogorodnikovas. Borisas Perčatkinas. Buvo nuteisti darbininkai Jurijus Grinimas ir Michailas Kukcb^ka. Aleksiejus Murženka ir Jurijus Fedorovas dar vis kalėjime.Paminėsiu tik kelis mokslininkus, kuriems atimta laisvė, o būtų galima daug kitų pridėti prie to sąrašo: Anatolijus Ša ranskis, jaunas kompiuterių mokslininkas, matematikai Tat- ! jana Velikanova, Aleksandras i Lavulas, Aleksandras Bolonki-■ nas ir Vazifas Meilanovas, kom-1 piuterių mokslininkas Viktoras , Brailovskis, ekonomistė Ida Nu- del, inžinieriai Rešatas Džemile- vas ir Antanas Terleckas, fizikai Rolanas Kadijevas, Josifas Zisels ir-Josifas Diadkinas, chemikai Valerijus Abramkinas ir Jurijus Kukkas, filologai Igoris Ogurtsovas ir- Mustafa Džemile- vas ir Vladimiras Balakhonovas.Draudimas išemigruoti yra įprastas žmogaus teisių pažeidimas, ypač veikiantis mokslininkus. Daugelio' “refiuznikų” vardai Vakaruose yra žinomi.Jau daugiau kaip metai aš buvau be teismo ištremtas į Gorki, ir esu beveik visiškai izoliuotas. Neseniai KGB išvogė mano rankraščius ir užrašus. Tai naujas pasikėsinimas atimti man intelektualios veiklos galimybes, net ii- vienatvėj išplėsti atmintį. Daugiau 3 metų Elizaveta! Alek- siejevai, mano sūnaus sužadėtinei, neleidžia išvykti iš Sov. Sąjungos. Tas šantažas yra tiesiogiai prieš mane. Ji yra valstybės įkaitas.
Kovokite prieš represijąAš kreipiuosi i mokslininkus

rV»

kolegų gynime, o taip pat reika-. lauti teisingo įstatymų vykdymo ‘ viduje ir atlikimo tarptautinių ' įsipareigojimų? Kiekvienas tik-į ras mokslininkas neabejotinai. Septinta knyga Lituania kny- turėlų turėti tiek drąsos ir doru- gų serijoje italų kalba prelatas mo’nepasiduoti prisitaikymo pa-i Vincas Mincevičius išleido mi- gundai. Gaila, mes žinome daug’nėtą knygą; Tai 233 puslapių priešingų pavyzdžių Sov. Sąjun-j kišeninio formato leidinys su goj, kai guodžiasi pasiaiškini- j 500 antisovietinių humoristikos mais išsaugoti laboratorijas ir .• gabalėlių (anekdotų), atkeliavu- institutus, karjeras, o kartais j šių iš pavergtos Lietuvos. Kny- vien dėl kelionių galimybių už-jga suskirstyta į šešis skyrius: sienin (didžiausia pagunda mū-1 ]) politikos, 2) religijos-ateiz- sų uždaroj šaly). Ar ne gėda Į mo, 3) ekonomijos - progreso, Orlovo kolegoms, kurie slaptai j 4) kultūros-mokslo, 5) teisingu-

ginti visų persekiojamųjų. Aš tikiu, kad. ginant nekaltus asmenis, galima, o daugeliu atvejų ir būtina, imtis ypatingų priemonių, kaip mokslinių kontaktų nutraukimo ir kitokių rūšių boikotų. Aš skatinu naudoti visas viešąsias ir diplomatines galimybes. Kreipiantis į Sovietų lyderius, reikia imti dėmesin, kad j.e kartais nežino' ir, galbūt, nenori žinoti apie jiems siunčia mus laiškus ir prašymus. Todėl į asmeniški Vakarų oficialių atstovų kontaktai su atitmkainais ! Sovietų valdžios žmonėmis turi didelės reikšmės. Vakarų mokslininkai savo įtaka turėtų skatinti tokius kontaktus.Aš tikiu, kad kruopščiai apgalvota ir organizuota represijos aukų gynimo veikla suteiks tarptautinei mokslininkų visumai daugiau jėgos,, autoriteto ir energijos.šį laišką užvardinau “Mokslininkų ai.sakomybė”. Tatjana Velikanova, Jurijus Orlovas, Sergėjus Kovalevas ir daugelis kitų patys nutarė šį klausimą spręsti, pasiaukodami kovai už žmogaus teises ir laisve visuomenei. Ta milžiniška auka nebus veltui.; šitie individai kelia viso pasaulio j etikos sąvoką.Daugelis jų kolegų, kurie gyvena totalitariniuose kraštuose, neturi savyje jėgos tokiai kovai, tačiau bando' sąžiningai atlikti savo profesinę pareigą. Iš tikrųjų yra būtinai gerai dirbti pasirinkto j profesijoj. Tačiau ar neatėjo laikas tiems mokslininkams, kurie privačiai- patikimų draugų tarpe dažnai pareiškia savo supratimą ir nepritarimą, viešai išreikšti savo atsakomybės jausmą tokiu būdu, kuris'turėtų daugiau socialinės reikšmės, atvirai protestuoti bent tokiuose dalykuose, kaip savo nuteistųjų išmetė jį iš Armėnijo's Mokslų j mo ir 6) įvairių. Tokį veikalą būtų labai reikalinga išleisti ir originalia, lietuvių kalba, nes humoristika yra daug pasakanti teisybės ir tai 'pasakanti labai aiškiai su juoku ir ašaromis, ir nesugriaunamais argumentais. Labai vertiname prelato Mincevičiaus pasišventimą, pastangas ir idėta darba, skelbiant nuola- tos lietuvių tautos kovą su pavergėju italų tautai. Susipažinimui ( patiekiame 7 vertimus — humoristikos gabalus.Laisvė ir Atsargumas Lietuvis konfidencialiai užklausia žydelį:

Umorismo Antisovietico in Lituania — Vincas Mincevičius

Autobusas Tik Ponams

Susirinkę į 22-ąjį komunistų Į partijos suvažiavimą įvairių komunistinių kraštų delegatai i : svarsto ką daryti su Stalino j kūnu-.

prancūzų atstovas. — Mes jį pa
laidosime prie Invalidų kapų. *

— Niet, niet; tokia garbė pri
klauso tik karžygiams.

— Tadą atidudkite jį mums,

*

SHtfar in water Pour Wo 
ptashc ice-cube ar 

eapet cups
untN aWost firm. Insert 
wooden stick areooėa into 
eech/FreezB erti form.
Makes about >0.

>■
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Akademijos, kai kiti Sov. Sąjun-• gos Akademijos nariai tam pa- Į šalinimui užmerkė akis, nekreip-į darni dėmesio net į jo sveikatos I• stovį. (Jis yra netoli mirties.)Už viešus pasisakymus Vakaru mokslininkams negresia ka- i *■ i Įėjimai ar darbo stovyklos, jie •negali būti papirkti kelionių j užsienį siūlymais.Tačiau tai ne- : mažina jų atsakdmybės. Kai ku-' Į rie Vakarų mokslininkai smerkia socialinį veikimą kaip politinę formą. Bet aš nekalbu apie valdžios kovą — čia ne politika. Tai kova išlaikyti taiką ir tas etines vertybes, kurios išbujojo ! mūsų civilizacijoj. Savo pavyz- i džiu ir likimu, sąžinės kaliniai patvirtina, kad tiesos gynimas, tarptautinis pavienių aukų ir visos žmonijo interesų gynimas 
yra kiekvieno uiokslininko atsakomybė.

Gonty, l‘JXl <p. kovo 24 d.

Kool-Aid...On A Stiek 
&WOSOFT MIX

Frozen Suckers>

1 cHwUp. tWKK-MO'’ 
Unsweetened Soft Prink Mil, 
any flavor

2/3oupKucpr
1 ouaft water

įsiterpia Izraelio delegacijos 
paryš. * Mes jį padėsime į rūsį 
uoloje.

— Dėl Dievo meilės, to tai 
niekada. Jūs jau vieną taip bu
vote palaidoję... ir jis prisikėlė.

* 5K

Gomulka ir DarbininkasGomulka, rytą išėjęs pasivaikščioti, sutinka gatvėje apiplyšusį darbininką, beskubantį į darbą. Norėdamas sužinoti kaip galvoja ’‘proletaras”, jis užklausia žmogelio: ,— Drauge, pasakyk, jei turėtumei dirbti kapitalistams, kiek valandų į dieną norėtumei dirb-
' • .JBA i— Gal kokias keturias...
! — O jei turėtumei visą gyve- 
’• nimą dirbti mūsų didžiajam 

Chruščiovui?— O, dėl jo dirbčiau visas 24 valandas iš 24. Dirbčiau dieną ! ir naktį, nesustodamas nei mi- i nutei...t '•. * rGomulka, visas be galo paten- Lkintas:— Uravo! Aš kaip tik tokio ! atsakymo ir laukiau iš liaudies tikro sūnaus. Tokių darbininkų yra reikalinga šiandieninė Lenkija. Na, bet pasakyk, koks tavo- užsiėmimas?— Mano užsiėmimas? Aš1 duobkasys.

— Kunigo tereikia, — ramia? 
atsakd viena senutė. — las šuo 
buvo komunistas.

Dievo Nebuvimas

Viename Lietuvos kolchoze 
komunistų agitatorius laikė anti
religinę paskaitų.

—r Gal kas turi kokių nors klausimų?Pakėlė ninkas:
— Aš, 

norėčiau
žolę? ___— O, koks čia klausimas!— O avys, argi ėda žolę?— Suprantama, tikriausiai.— 0 ir arklys, ar irgi ėda

ranką vienas kolchozi-drauge paskaitininke, žinoti, ar karvės ėda

— Nu, kaipgi? Ir jis taip pat.
—r Tad, pagaliau, man paa š- kink: jei visi trys gyvuliai ėda tą pačią žolę, kodėl jų išmatas yra skirtingos?Paskaitininkas nuraudo ir sisakė klausimą atsakyti, kolchozininkai nenusileido reikalavo atsakyti...Galiausiai, paskaiūninKas sas susimaišęs, prisipažino:- Ką gj, draugai, nežinau...— Tai, jei nežinai taip paprasto dalyko’, tai kaip gali žinoti, kad nėra Dievo, — atkirto uždavęs klausimą kolchozininkas.

at- bil ir

yraesu
Šuo KomunistasVienoje gatvėje sunkvežimis suvažinėjo valkatą šunį. Greitai susirenka grupelė žmonių, kurie nori pagelbėti nelaimingam gyvulėliui. Pasitaikė, kad ten pri-^ary^UIlieL staiga }jUV0 jr vietos policijos viršinin-» kas. Norėdamas pajuokti kuni-Į j gus, jis sušunka:] — Skubėkit pašaukti kunigą.

— Willi Brandt, būdamas Maskvoje, pasiūlė Brežnevui leisti Vokietijai tarpininkauti tarp Sov. Sąjungos ir Amerikos. Jis nori,- kad rusai atsiimtų 20 atominių raketų. Kancleris Schmidt nepritaria B'randto pasiūlymui.rusai atidarytų mūsų sienas?— Lipčiau į medį.— Į medį? Kodėl?— Kad manęs nesumindžiotų, j nematote, kad jau miršta?
TK T

Užklausimas Vardo

— Chicagoje mirė ponia Carol1 Fox, ’ ilgus metus vadovavusi Chicagos Lyrin^jop^ros tvarkymui.•J - . ■LIETUVOS MIŠKASLietuvos komunistų partijos sekretorius A. Sniečkus, lanky- į damasis fabrike, užklausia vieną j darbininką, kuo jis vardu.— Kvailys! — atsako' darbininkas.— Kaip tai? — sušunka paraudonuodamas Sniečkus, netikėdamas savo ausimis.— Taip: Kvailys. Buvau pakrikštytas “Jonas”. Kai atėjo rusai, pradėjo mane vadinti ‘Ivan’.' Išvažiavus į Ameriką, mane te- į nai vadino “John”, o dabar, kai! sumaniau sugrįžti į Lietuvą, visi j mane vadina “Kvailys”.
— Ponai, prašau eiti į priekį, — paragina šoferis keleivius autobuse Vilniuje.— Tarybų Lietuvoje ponų nėra, — pastebi vienas keleivių.— O autobusuose nėra draugų, — atkerta šoferis, — nes I ; draugai... visi važinėja automobiliais.

Nustalinimo Problemos

-— nuokite jį mums, — sako i 
kinietis. — Mes savo mirusius 
jkeliame į bokštus. Taip Stalino ' 
kūnas bus tinkamai padėtas.

— Niet, niet! — perkreipta1 
burna sušunka Chruščiovos. — 
Taųj negalima, nes tokia garbė 
priklauso tik protėviams.

— Duokite jį mums, — sako

E kvėpimas, jau ką gi! Čia sakais pušelių, 
čia vėjelis dvelktelia su kvapu žiedelių: 
Jauti pievos dobilą baltą ir raudoną, 
Jauti ramunes, čėbrus — žoleles dirvonų; 
Jauti iš juodo kapčiaus skruzdėlyno kvapą, 
Ir iš medžių, iš skujų, iš šiškū,iš lapų 
Vis kitokį kvepalai: kai vėjelis dvelksi, 
Kožną kartą kitokiu kvapu užsivelgsi. 
Čia samanos su bruknėms šileliu užpluko; 
Čia medžio žiedų kvapas — lyg sodas pratrūko. 
Tartum miškas kvėpuoja nelyginant žvėris: Z
Savo kvapus po laukus kaip berte pabėręs, < 
Laukais, pievoms atgauna. — Viduj pušynėlių I 
Jauti sau gražiai kvapą dirvų ir pievelių. J 
Ir taip visa sumyšta, vėjeliu praskysta, 
Kad nė nosis šių kvapų visų nepažįsta;
Tik tartum giria, pieva ir laukas sustarę, 
Iš brangiausių kvepalų miškinį padarę, /
Dievui ant garbės rūko taip ramiai, taip meiliai, 
Lyg kad skripkuoja, juokias, gieda, verkia gailiai, 
E tie balsai visokį taip krūvon susiaudžia, I
Kad jų skyrium nežymu, e tik širdį griaudžia, 
Kad jų skyrium nežymu, e tik širdį griaudžia.

Ai siaudžia gražiai miškas, ne tik kvepia gardžiai, 
Siaudžia, ūžia ir skamba linksmai, dailiai, skardžiai. 
Vidunaktį taip tyku, kad girdi, kaip jaunas 
Lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas.
Girdi, kaip šakoms šnibžda medžių kalba šventa, 
Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta.

(Iš A. Baranausko “Anykščių šilelio”)

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

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

Dr. A. J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________________

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTCRA — ŽIALRCS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

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

dedant fl persiuntimo išlaidoms.

$8.00

54.00
$3.00

$2.00

17» So. HALSTED SIU CHICAGO. IL
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AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS
CENTRO KOMITETAS i

3719 W. 68 Pl., Chicago, 1IL 60629 1981.VH.21. !

Ponui “NAUJIENŲ” REDAKTORIUI !
Maloniai prašome atspausdinti artimiausiame “Naujienų” 

numeryje ALSS Centro Komiteto pareiškimą, kurį siunčiame 
drauge su šiuo raštu.

Reiškiama pagarbą, 
M. Pranevičius

J. Bigelis Pirmininkas
Sekretorius ♦ * *Gerbiamam “Naujienų” Redaktoriui!Maloniai prašome išspausdinti artimiausiame “Naujienų” numeryje šj mūsų pareiškimą.“Naujienų” 1981 m. liepos mėn. 16 d. vedamajame yra paliesti Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos leisto savaitraščio “Keleivio” santykiai su buvusiu to laikraščio technikiniu redaktorium p. M. Drunga.Tams straipsnyje metami p. M. Drungai priekaištai — kaltinimai yra nepagristi.P. M. Drunga dirbo “Keleivyje” pagal “Keleivio” patikėtinių susitarimą su juo ir buvo jam mokamas sutartas atlyginimas. To susitarimo abi šalys laikėsi.Dėl “Keleivio” leidimo sustabdymo’ p. M. Drunga yra niekuo dėtas. “Keleivio” leidimas buvo sustabdytas Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos Centro Komiteto nutarimu, kai jo leidimas pasidarė nuostolingas.

Aplamai, buvę santykiai tarp ( p. M. Drungos, “Keleivio” pati- ’ I ketinių bei Amerikos Lietuvių , Socialdemokratų Sąjungos nieko kito neliečia kaip tik šias šalis.
Amerikos Lietuvių Social- ’ 

demokratų Sąjungos 
Centro Komitetas1981.VII.21.
* * *

Naujienų pastabaKad M. Drunga buvo tiktai. techninis Keleivio redaktorius, patyrėme tiktai gavę šį pareiškimą. Didžiosios Keleivio nelai- ■■ z 1 mės kaltininku buvo kiti iki šio j meto* dar nenustatyti.Jeiim Naujienas tokia nelaimė i i užgriūtų, tai, aišku, būtų kaltas j M. Gudelis.Apie M. Drunga mums buvo duotos netikslios žinios. Dėl aštrių žodžių Keleivio reikalu M. Drungą atsiprašome.
M. Gudelis,Naujienų redaktorius!

• S.• j.& - -• :\ : >(Teofilid Petraičio piešinys)Klaipėdos uostas 1931 metais
į '^ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖj RŪBAS PUOŠNUS, BET DARBASS ■ SUNKUS; Imigravus į Pietų Amerikosžemyną, Venezueloje pirmiausia patekome į pereinamąją stovyklą. Ten pagyvenome tol, kol mus visus paskiepijo nuo įvairių tropikįnių. ligų, sutvarkė dokumentus, išdavė pasą, išmokėjo po 10 dolerių asmeniui ir paleido į fąisvę;f; :•/ - * < ’
Į Ateities gyvenimas sukėlė rūpesčių: neturėjimas išteklių pragyvenimui įr nemokėjimas ispanų kalbos. Atvykę į Caracą, apsigyvenome pigiame imigrantų vieštutyje.Sekančios dienos rytą išėjau ieškoti sveikatos Ministerijos. Su prancūzų kalbos pagalba, kuri turi panašumo į ispanų kai bą, -šiaip taip išsiaiškinau,, kad noriu dirbti gailestingas sesers darbą Ministerijoje man pasakė, kad čia pas juos yra tokia tvarka, jei užsienietė nori dirbti sesers darbą kokioje nors privatinėje ar valstybinėje ligoninėje, turi atlikti džiovininkų sanatorijoje pusės metų praktikos dar

bą. Išdavė raštą, sanatorijos ad- j resą ir liepė sekančios dienos ry į tą prisistatyti sanatorijos direk-] torei.Džiovininkų sanatorija stovi i už Caraco miesto priemiestyje. Išlipus iš autobuso,' tenka dar gerą kelio galą, virš kilometro, eiti pėsčia. Prisistačius direktorei, paaiškino, kad darbas prasideda 7 vai. ryte, atlyginimas 50 dolerių mėnesiui ir nemokamas ; tris kart į dieną maistas.Grįžus į namus, pasiruošiau! sekančios dienos darbui. Keltis; turėjau 5 vai. ryto. kad laiku j nuėjus į darbą. Sanatorijos direktorė paskyrė mane į H. 3 vyrų palatą, kurioje gulėjo 25-26 ligoniai. Parodė seserų poilsio kambarį ir nuvedė į atskirą pas- ‘tatą kieme. Ten buvo daktarų ir seserų valgykla.Mano darbas buvo: lovų per-, klojimas, ligonių apiplovimas, įteikimas vaistų, švirkštų šulei- dimas pagal ‘ gydytojų nurodymus, matavimas temperatūros, pulso, kvėpavimo, kraujo spau-
SIUNTINIAI Į LIETUVA f

MARIJA NOREIKIENŽ > $

į
2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 Tel. 925-2787 g

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ Ž

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 925-2737

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

« IŪTESTINGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL
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D, &.UHLMAN, B.S., Regirtruobu viistlninkxaTeL 476-2206

;e, naujai įrengtoje mcberniško- į jo privatų medicinos institutą, je. daugiaaukštėje, privatinėje i kuriame dirbo apie 27 gydytojai.
Pas ūlymą priėmiau. Ten mano 
laibas jau buvo daug įvairesnis. 
Diibau sesers ir klinikos admi nistratorės darbą. Pirmoji atei
davau į darbą ir paskutinioji iš
eidavau. Dirbdavau kasdieną 
tpie 10 valandų, veik be susto- imo.Mano šefas buvo sugyvenamo būdo, dešimties medicinos ir kitų knygų autorius, plačiai žinomas visuose ispanų kalba kalbančiuose kraštuose. Dažnai ligoniams patekus į Ispaniją, ten :ų gydytojai atsakydavo:— Ko jūs čia atvažiuojate gydytis, jei pas save turite tokį puikų medicinos srities specia listą?Jo gimtame mieste įsteigtas universitetas pavadintas jo vardu.Paprastai dirbdavau dienos metu, bet ekonominiu sunkumu verčiama, dėl menko atlyginimo, eidavau po dienos darbo slaugyti ligonius dar nakties metu. Daž nai miegodavau tik po dvi valandas į parą.Vieną kartą teko slaugyti įdomų ligonį. Mano šefas vieną dieną nusiuntė mane nakties dar--

daugiaaukštėje, privatinėje j ntio Mcd’oo’' ligoninėj?. Jo ' je darbo tą’y cs buvo ž zmiai ceresi ė ir a lyginimas didesnis. K ekvieaai sese-iai buvo paskiria aptarnauti 5-6 kambariai, bęt ; kar?ang; iicuni^ė brangi ir prigulėjo daugiau, kaip p? vieną* ligonį.šioje orine’e ca:b;:s su pora ligonių man pasili! o ;.tmin-• tyje. nes skyrėsi ruo kitų nor-j risk’s turėjo pilną kūną di- I dž’uHu h iždų, ‘au net ifpuvu- s u HTių ducb:u galvoje i'* kito- ’ se kūno dalyse, k malonu kvapą.j fcoks Įspūdis, kad aptarnaujan.. personalas bijojo įeiti i jo kam-
ru ^cs kele ne-Man susidarė tisbarį ir laukė tik tos dienos, kada jis mirs. Tuo metu aš dar nebuvau tvirta ispanų kalboje, betsupratau se’e’ų p"k;-11 i. kad jis sirgo lepros lira. Skambutis ilga laika skambėdavo, tačiau nie- kas nenorėdavo įeiti į jo kam-Man teko nemažai dirbti su iuo. Labiausiai kliudė tai, kad Įėjus į jo kambarį tuojau turėjai keisti rūbą ir išeinant vėl už-

[ lą Latvijoje ir vėliau, atvykusi į Lietuvą, ištekėjo už notaro Švabinsko.Džiovininkų sanatorijoje darbas labai nemalonus. Nors ir plauni rankas ir keiti rūbus, tačiau vis atrodo, kad vaikštai ir

dimo ir žaizdų perrišimas. Daugumas turėjo negyjančias žaizdas, duobėtas, pūliuojančias- Po pietų ligonių priežiūra, jei kas iššaukia skambučiu ir tos dienos ligų eigos įrašymas į kiekviena ligonio istorija.Sanatorijoje susipažinau su mū- nešioji masę mikrobų su savimi. Gal būt, jau šiandieną džiovininkų išgijimo sąlygos yra pasikeitusios į gerąją pusę, tačiau anais laikais, kai aš dirbau, vi-, si žinojome, kad didžioji dalis . šių ligonių yra pasmerkti mirčiai- Palengvindavo tik naujai atsiradęs, streptpmicinaš.* Atlikus -praktikos skirtą laiką, ligonmes direktorės buvau prašoma tęsti darbą toliau, bet jau su dvigubu atlyginimu ir apmokamu transportu ten ir atgal. Pasiūlymą priėmiau, kadangi man darbas jau buvo pažįstamas. Visus sanatorijos tarnautojus kas kelis mėnesius skiepydavo nuo džiovos ligos. Paskutinį kartą paskiepijus, man jau skiepai neprisiėmė. Direktorė apgailestaudama man pranešė, kad pa gal jų darbo potvarkį aš jau nebegalėsiu dirbti jų ligoninėje, nes man gresia-didelis pavojus

su tautiečiu Vytautu Švabinsku, kuris darydavo f džiovininkams radiografijas. Jo ’ darbas buvo ypatingai pavojingas, -nes teko . dirbti tamsiame,-be langų, blogai ventiliuojamame kambaryje, kur praleisdavo didžiąją dienos dalį su džiovininkais. Daug, kartų pagalvojau, ak^tik:<Vyt^s iie-< užsikrės džiova. Vytas buvo jaunas vyras, gabus, gerai atrodąs, su geru išsilavinimu. Praėjus keletai metų taip ir buvo. Vytas apsikrėtė džiova. Vieną kartą nuvažiavo atostogų į Perlų salą į Margaritą. Grįždamas namo sunegalavo. Pakeliui turėjo atsigulti mažo miestelio ligoninėje. Pradėjo kraujuoti ir po poros dienų mirė.Vyto nepaprastai ’visi gailėjo- mė, nes tai buvo jauno, gabaus vyro, sunkaus darbo pirmoji auka. Pažinojau gerai, jo motiną,su kuria vėliau net susidraugavome, nes ji taip pat' buvo gailestingoji sesuo, baigusi mokyk- užsikrėsti džiova. Sanatoriją turėjau palikti.Sekantis darbas buvo didelė-

v Isidėti savo senąją uniformą. Jam j bui pas vieną milijonierių. Tur- mirus, jo kambarį dezinfekavo-1 tingame miesto rajone suradau Iš to ’ sprendžiau, T užkrečiama liga.Kitas ligonis buvo kinietis. Sirgo vidurių.vėžio liga.’Opera-' . cijos piūvis negijo, žaizda išsi-’ plėtusi, atvira, iš kurios ėjo nemalonus puvėsių kvapas, viduriai išsipūtę, pridengdavome tik merle ir vatos-.ghbalais. Jo drau- j gai kiniečiai- žilojo, kad jis ne- pasveiks, tod^į atnešdavo jam nusiraminimui:.^narkotikų, kuriuos aš po-jo,pagalve ar spintelėje surasdavau. Man prisiartinus, dėkingumo ženklan, mano ranką suspausdavo, šis jo padėkos išreiškimas : mane labai sujaudindavo, nes jame įžiūrėjau nelaimingą, sergantį gyvą žmo-

kad jis sirgo j jo puošnią, vilą, apaugusią gir- j Bandomis, lyg nutysusiais apy- ‘1 niais. Paskambinus skambutį duris atidarė baltomis pirštinėmis apsimovęs juodosios rasės tarnas. Prisistačiau kas esu ir ko atėjau. Paprašė įeiti ir atsisėsti. Po keletos minučių matau prieš mane ateinantį apsirengusį šilkiniu pusšvarkiu, kokį tai poną. • Pasikalbėjus su juo paprašiau, kad jis mane nuvestų prie ligonio. Mano nustebimui jis man sako:.------- Aš pats esu ligonis.Maloniai buvau nustebinta- matydama vaikščiojantį ligonį. Pagalvojau,.gal šiandien turėsiu . s laimės, nes ligonis neatrodė, kad gų. Jį sĮaū^ąd iki paskutinių jo! būtų sunkus. Toliau jis man sa- gyvenitao Valandų. ko:Darbe tekdavo dažnai apsirikti. Nemokėjimas kalbos, labai trukdė, nes turėjau viską atspėti. Jei gydytojas prašo nuvežti ligonį į apačią, nesupratus gerai — vežu į viršų, ar atvirkščiai. Tas pats būdavo ir ligonio kambaryje, jei sergantis prašo kokio nors man nesuprantamo patarnavimo, keliu jį iš lovos ir vedu į vonios kambarį. Tačiau kas dien darbas ėjo lengvyn.Toje pačioje ligoninėje teko susipažinti su vienu iš pačių gar

—Tamstai nieko nereikės man - daryti, tik retkarčiais .pamatuo- i ti kraujo spaudimą.Pakvietė vakarienei. Tarnas patarnavo, kaip iškiliai viešniai. Po to savininkas aprodė keliolikos kambariu vila ir nusivedė į specialiai jo namuose įrengtą trisdešimt vietų kino sale. Toliau sako:— Dabar žiūrėsime filmą, šian dien atsiuntė naujus, nematytus filmus.Kraujo spaudimą teko pama-

tuoti per tą iąiką tik vieną kartą. Pabaigus žiūrėti vierrą poros valandų filmą, pradėjo įrodyti mtra. Mane jau buvo pradėjęs imti miegas ir nuobodulys. Retkarčiais pastebėjau, kad mano ligonis vis ko tai po baro stalu pasilenkęs ieško. Po kiek laiko pastebėjau, kad jo balsas keičiasi. Pasirodo, jo būta alkoholiko. Staiga jis man dingo. Suieškojau ir pakėliau šoferį. Abu pradėjome po visą namą ieškoti, net peržiūrėjome ir palovius, tačiau niekur jo nesuradome. Staiga man šoferis sako:— Nueisime, ponia, į garažą, jis dažnai mėgsta ten pasislėpti ir atsigulti niekeno netrukdomas. Taip ir buvo. Nuėjau į garažą, matau mano ligonį miegant apsikabinus automobilio padangą. Prikelti jau nebeapsimokėjo, nes aušo rytas. Saulės pakilimą j;s sulaukė garaže. Iš viso pas jį dirbau tik vieną savaitę.Dirbant dvidešimt du metus medicinos srityje, cheminių vaisių gydymu labai nusivyliau, nes tie vaistai ligonių nepagydydavo. Tie patys ligoniai pas mus gydėsi keliodiką metų ir taip vie nas po kito neišgiję mirdavo. Tą patį patyriau ir pati ant savęs. Nuo sunkaus darbo pradėjau stipriui pegalsuoti. Vaistai ir gydymas man nekainavo, tačiau vis ėjo blogyn ir brbgyn, kol priėjau visai iki. kritiškos padėties* Svėriau tik 46 kg. ir ligų turėjau apie 10.Nusivylusi pradėjau studijuoti ir įdomautis natūralios -mitybos gydymu. Supratau, kad susergame tik nuo netinkamo mais to . naudojimo. Pirkau daugelio kraštų įvairiomis kalbomis įžymių. gydytojų natūristų, vegetarų knygas. Susabdžiau visiškai vaistų naudojimą. Atsidaviau vien tik vegetėrariškau mitybai ir,, žinovų išstudijuotų, gyduolėmis, vaistažolėmis. Tik po keletos ; metų pradėjau u atsigauti ir sustiprėti. Šios mitybos dėka, dar ir šiandien esu gyva ir gy^ venū. Priėjau išvados ir galiu visiems patarti, jei norime, išsilaikyti sveiki, turime atsisakyti “lavoninio” maisto ir maitintis vegetariškai, o proteinų papildymui, vartoti augalinį migdolų bei riešutų pieną, kuris at- toja mėsą, nes turi natūralų "augalinį riebalą.Per dvidešimt dvejus darbo metus mačiau tik ašaras, skausmus, ligas"ir mirtį: išvargusi ir
(Nukelta į 5 psl.)siųjų ano meto universiteto profesoriumi, medicinos srities įžymybe. Jis pakvietė mane dirbti
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Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaipIŠ PRAEITIES ŪKANŲ . ATEINA LIETUA'A,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
e LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankos,

*1 L Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ šV ENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
§į tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

j šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
I 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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertimai J vokiečių kalb^. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina W.

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

• JULIUS JANONIS, pdetas ir revoliucionierius, nesupras
tas jr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko 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 kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
| IE 80608. Užsakant F»šftL pridėti 3oier| Hhidoma.
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Skelbia pasauliui lietuviams 
primestą vergiją

Užvakar minėjome Frank Annunzio pasakytą kalbą 
ir JAV Atstovų Rūmų priimtą vienbalsę rezoliuciją apie 
Sovietų karo jėgų ir policijos įsiveržimą į Lietuvą ir ki
tas dvi Pabaltijo valstybes. Taip pat priminėm, kaip 
Kongreso atstovas kaito saulėje ir laukė savo eilės kal
bai pasakyti Chicagos Daley aikštėje, kur buvo susirinkę 
lietuviai ir kitų pavergtų tautų žmonės.

šiandien norime priminti Kongreso atstovo Edwardo 
Dcrwinskio liepos 15 dieną Kongrese pasakytą kalbą. Be 
kitų dalykų, Atstovų Rūmuose jis tarė:

— Pabaltiečių ir kitos pavergtos tautos trokšta 
nepriklausomybės. Jos yra geriausios Amerikos są
jungininkės kovoje prieš Kremlių. Istorija mums 
rodo, kad galingiausios imperijos subyra po nakties. 
Sovietų imperijos Sienose jau matosi plyšiai..
Visi žinome, kad pati didžiausią plyšį praskėlė lankai. 

Jie pradėjo skelti sieną Dancige, didžiausiose laivų sta
tybos Lenino vardu dirbtuvėse. Iki šio meto nestreikavo 
nė viena Lenino vardo dirbtuvė visoje Sovietų Sąjungoje. 
Buvo streikų Prancūzijoje, Anglijoje, Amerikoje, bet 
niekas negirdėjo, kad streiką paskelbtų Sovietų Rusijoje 
ar rusų okupuotame krašte esanti dirbtuvė. Rusai bando 
organizuoti streikus užsienio valstybėse, bet jie neleidžia 
darbininkams streikuoti Rusijos imperijoje.

Leninas, Trockis, Zinovjevas išvežė šimtus darbinin
kų į šiaurę, kai Kronštadte jūreiviai pareikalavo teisių 
darbininkams. Sukilusių jūreivių daugumą Trockis ir 
Tuchačevskis sušaudė, o kitus išvarė Sibiran sunkiųjų 
darbų dirbti.

Pirmais perversmo metais Rusijoje ėjo kalba apie 
proletariato diktatūrą. Sovietų valdžios priešakyje jokių 
proletarų nebuvo. Buvo Lenino vadovaujama bolševikų 
grupė, sudaryta iš caro laikais mokslus baigusių inteli
gentų. Jie vadovavo perversmui prieš demokratinę Ke
renskio vyriausybę, jie baigė bet kokias demokratines 
mintis rusų darbininkų profesinėse sąjungose ir visuo
meniniame gyvenime. Jie uždraudė spaudą, sušaudė poli
tinių organizacijų vadus ir Įvedė didžiausią kontrolę ne

tik policijoje, bet ir kariuomenėje. Stalinas pradėjo šau
dyti tuos komunistus, kurie nepritarė valdžią pagrobu
siai bolševikinei grupei. Ta pati grupė, panaikinusi de
mokratiją, dabar tebevaldo Sovietų Sąjungą. Nei Rusijos, 
nei rusų pavergtų tautų valdymo formoje nėra jokių de
mokratijos žymių. Apie pagrindines žmogaus teises ru
sai visai nebekalba.

Brežnevas paskelbė Helsinkio aktus, kuriuose pami
nėtos pagrindinės žmonių ir tautų teisės, bet šiandien 
Andropovas kiša į kalėjimą kiekvieną, kuris drįsta užre
gistruoti nusižengimus prieš pačios Sovietų valdžios pasi
rašytus ir viename Pravdos numeryje paskelbtus Helsin
kio aktus.

Kada Brežnevo paskirtas Stanislovas Kania, išsiaiš
kinęs Lenkijos karių nuotaikas ir gyventojų pasiryžimą, 
pranešė atvykusiam Suslovui, kad jis vykdys Dancige 
streikavusių darbininkų reikalavimus, tai Suslovas, ne
norėjęs ginčytis su komunistų partijos sekretoriumi, sėdo 
į lėktuvą ir išskrido iš Varšuvos. Jis pasielgė kaip mar
šalas Rokosovskis, kuriam Chruščiovas įsakė išvaikyti 
lenkų kariuomenės vadus ir grąžinti sovietinę tvarką. 
Maršalas Rokosovskis jokių mūšių prieš Gomulką nepra
dėjo, bet išvažiavo į Maskvą ir Lenkijoje daugiau nepasi
rodė. Kania ryžosi pravesti demokratinius rinkimus Len 
kijos komunistų partijoje, kaip Dancigo darbininkai rei 
kalavo. Varšuvon atskridusiam Gromykai, liepusiam už
miršti apie demokratinius rinkimus, Kania atsakė, kad 
bus sušauktas nepaprastas partijos suvažiavimas ir de
mokratiniu būdu, slaptu balsavimu bus išrinktas komu
nistų partijos centro komitetas ir politinis biuras.

Leninas bijojo demoratinių rkinkimų Rusijoje, o Gro- 
myka bijojo demokratinių rinkimų lenkų komunistų par
tijos suvažiavime. Gromyka parvežė liūdnas žinias iš 
Varšuvos. Jis žinojo, kad demokratiniai rinkimai išstums 
visus Maskvos paskirtus komunistus Lenkijai valdyti. 
Žinojo ir Brežnevas, kad rusų įtaka Lenkijoje pasibaigė. 
Brežnevas pasiuntė kelias divizijas manevruoti Lenki
joj, bet jis nedrįso jų siųsti giliau į kraštą, nes žinojo, 
kad gen. Jarųzelskio vadovaujami kariai ir Valensos 
vadovaujami darbininkai priešinsis Sovietų invazijai.

Kongreso atstovas Derwinskis, atidžiai sekąs Lenki
jos gyvenimo įvykius iš tolo pamatė Sovietų imperijos 
sienoje didoką plyšį. Jis žinojo, kad rusai to plyšio ne- 
užlipdys. Jie gali vežti geriausią cementą, bet lenkai ko
munistai ir nekomunistai tą plyšį dar smarkiau praplėtė. 
Maskvai labai nesmagu, kad jį praplėtė paties Brežneve 
parinktas lenkas St. Kania. Brežnevo pirmas įsakymas 
Kaniai buvo laikytis Dancigo nutarimų. Tai pagrindas 
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos konfrontacijai. Brežnevas 
nebijojo lenkų bajorų ir lenkiškų ponų, bet jis pabūgo 
Lenkijos darbininkų. Jis pabūgo Lešeko Valensos, kuris 
pats prasipažinęs daug apie politiką nenusimanąs, vis 
vien gerai pažino komunistų terminologiją ir todėl efek
tyviai skelbė komunistų jau virš 60 metų kartotą, bet 
niekad nevykdytą dėsnį, būtent: kad komunistinė siste
ma nori padėti išnaudojamiems darbininkams. Lenkijos 
uostų darbininkai buvo skriaudžiami, atėjo laikas jiems 
padėti.

Kania kartojo tuos pačius argumentus ne tik Sus
lovui, bet ir Gromykai. Kania nuginklavo pačius žiau
riausius Sovietų Sąjungos diplomatus. Jis turėjo drąsos 
pasakyti — ne! Tas jo atsakymas labai numušė Krem
liaus vadų nuotaikas. Jiems buvo išmuštas pagrindinis 
argumentas. Maskvos pareigūnai neturėjo argumentų 
lenkų pozicijai sugriauti. Maskva nieko negalėjo pada-

Naujienų skaitytojams K. Bal- kad: isterijos priepuolyje patarė- 
A. Svilioniui atsilankyti pas psi- 
shiatrą ir paprašyti jo pagalbos 
nervams nuraminti: Ir tai rašo 
žmogus, besistengiąs’ pagerbti 
Dievą be algos” (Vienybė, 1981 
birželio 20 d.).

trukonis pąsėjo: . •
— Sėklų' fcriu ir . retkarčiais 

pasėjų. (Vienybė, 1981 birželio 
20 d.)

Kalba eina apie .jo teigimą, 
kad kunigų gobšumas nuvarė 
Salomėją pas . komunistus. A. 
Svilionis šiuo faktų suabejojo ir 
Naujienose .1980 metų gruodžio 
31 d. parašė, kaip jis apie tai gal
voja.

K. Baltrukonis tais išvedžioji-
mais pasijautė .taip užgautas, į laikraščius?

Lietuvos ūkininkas, norėda
mas turėti gerą derlių, išnioko
davo sėklas, tik pačias brandžią- 
sias sėdavo žemėn. Ar neturė
tume mes iš to Lietuvos pagim
do pasimokyti ir nesėti šiukšlių

ryti, kaiLešek Valensa laisvesniais laikotarpiais ateidavo 
pasižiūrėti kaip buvo statomas paminklas Gomulkos nu
žudytiems darbininkams Dancige.

— Paminklas taip pastatytas, kad jo pamatų niekas 
neišgriaus, — pareiškė Valensa. — Jeigu galingiausios 
bombos paminklą nuverstų, tai jo pamatų akmenys vėl 
išaugs. ..

Tai nepagrįstas tvirtinimas, bet Lenkijoj jis prigijo, 
kaip prigijo laisvi ir slapti balsavimai lenkų komunistų 
partijos suvažiavime. Maskva žino, kad šis. žingsnis su
daro didžiausią pavojų tai klikai rusų ir ukrainietiškij 
komunistų, kurie jau ištisas pusmetis be jokios kontro
lės valdo visą Sovietų Sąjungą. Anot Derwinskio, atsi
rado plyšys, kurio Brežnevas jau neūžlipdys.

Mesti kaltinimus kunigijai, kad 
ta S. N. išdavė Lietuvos laisvės 
idealą rusiškiems žmogžudžiams 
irk dėl kunigų gobstumo, yra 
daugiau kaip suirusių nervų pa
darinys. Ir tas, kuris šitaip kar
toja, vertas tik šiurpaus pasigai
lėjimo, nes nei vieno kunigo 
batas jos rusų atstovybėn nenu
nešė. Jos gobstumas ją ten nu
vijo. Jos gobšumas kaviarui, vod 
kai ir garbei. Ne kunigai ją 
kvietė rusų atstovybėn. Ne mal
dai kalbėti. Tie, kurie ją kvietė, 
apskaičiavo, kad ji, atsilankiusi 
atstovybėje, už pakvietimą ap
simokės šimteriopai. Ir tai ji pa
darė. Smerkti kunigus už tai yra 
nesąmonių darbas. Teisinti tuos, 
kurie garbino Lietuvos laisvės 
žudikus, reikia tikrai būti mo
lio motie:um.

Kada smerkiama visuomenės 
dalis pateisinant pavienį asme
nį, neužtenka pasakyti:

— Man tai sakė (“man tai sa
kė” čia dar nieko nereiškia) Lie
tuvos kariuomenės savanoris kū
rėjas, išbuvęs Sibire 16 metų.

— Ar nesudreba tamstos są
žinė prieš tą faktą? (Klausia K. 
Baltrukonis A. Svilonį).

Užtikrinu tamstą, kad dėl to 
ne tik sąžinė, bet ir gyvaplaukis 
nesudrebės. Gali tamsta ištrauk
ti sakytojo pavardę viešumon, o 
kaip gi jis įrodys, kad tamstos 
garbinama Salomėja tai jam sa
kė?

Žiunalistikoje pasitaiko ku
riozų, kai.p vieno amerikiečio 
žurnalisto pasikalbėjimas su 
Lenkijos Valensa ir nakvynė 
pas^į kai tuo tarpu tuo laiku 
Valensa .buvęs už kelių šimtų 
kilometru nuo savo namu.

Tamsta paskelbę! f akta", kad y •. ? '.v i- y '

kunigų gobšumas nuvarė Salė- 
mėją pas komunistus ir tai pada-- 
rei be autoriaus žinios ir leidi
mo:

—Laiško gi autorių skelbti be 
jo sutikimo būtų nusikaltimas 
(Vienybė, 1981 metų birželio 20 
dieną.) '

Tad būk mlonus, atsiprašyk 
visus skaitytojus už suvedžioji
mą. Kitaip, broleli, iš to dumblo 
neišbrisi. Nekaltink kitų.

K. Bagdonas

— Pašto įstaigos viršininkas 
William F. Bolger pareiškė, kad 
antradienio naktį jam pavyko 
susitarti su paštininkų unijomis 
dėl naujos darbo sutarties.

— Bolivijos valdžia pareika
lavo grąžinti į Boliviją buvusį 
konsulą Hamburge Juan Emilio 
Sanchez. Jis kalbėjęs prieš da
bartinę Bolivijos vyriausybę.

— Anglijos karalaitis Charles 
savo sužadėtinei Diana Sjienccr 
nupirko $55,000 diamanto žiedą.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsinys)

Teko iš karto pyktis
Kaip atrodė “lietuviškosios socialdemokrati

jos” ir PPS santykiai pačioje tų organizacijų 
veiklos pradžioje?

Alfonsas Moravskis, rašęs apie juos “Kultū
ros” žurnale 1931 metais, 4-7 numeriuose ir per 
40 metų spėjęs “ataušti”, PPS apibūdino labai 
piktai.

“PPS rūpėjo, jis sako, pirmoj eilėj atgauti Len
kijos nepriklausomybę, išsilaisvinti iš carų Rusi
jos. Dėl to politinių partijos siekimų propagan
dai savoje spaudoje ir darbininkų organizacijose 
bei inteligentijoje visuomet buvo skiriama pir
moji vieta. Antron vieton buvo statomi kovos už
daviniai už darbininkų ekonominius reikalus bei 
darbo sąlygų pagerinimą iš viso ir socializmo 
propagandą. Tuometinė PPS buvo per excellen
ce revoliucinė partija ir jau tuo skyrėsi nuo eles- 
diečių.

F’"sdiečiai, kurdami Lietuvoj masinį darbi
ninkų sąjū< ’ ir pradėję dirbti tarp mažai susi
pratusių ’’iini. v.s amatininkų bei darbninkų, 
laikė reikalinga pradėti kovą už ekonominius 
darbininkų intererus. Tik taip veikiant, buvo ga

lima kovon įtraukti masinį darbininką. Ir jau ko
vai vykstant, darėsi neišvengiamas susidūrimas 
su policija ir žandarais — su politiniu carinės 
Rusijos režimu”.

Iš čia buvo pelitinės kovos reikalingumas jau 
suprantamais dirbantiesiems motyvais. Elesdie- 
čiai ir skyrėsi nuo PPS, kad jie pradėjo organi
zuoti ekonominę darbininkų kovą ir, tik jai įpu
sėjus, ekonominę propagandą sujungė su politi
ne, — už Lietuvos išsilaisvinimą. Tuo būdu iš da
lies elesdiečiai laimėjo ir Vilniaus darbininkus: 
PPS platinamoj literatūroj vyravo politinė pro
paganda, darbininkui tolima, mažiau įdomi ir 
kartu labiau pavojinga, kai tuo tarpu elesdiečlų 
dažnai leidžiami atsišaukimai lietė dienos skau
džiausius ir savus reikalus.. .

“Tuometinis PPS traktavimas darbininkų 
klasės, — rašo toliau Moravskis, — ypač jiems 
svetimoje Lietuvoje, buvo toks, kad nebuvo jau
čiama tikro atsidavimo, tikro susidomėjimo vie
tos darbininkų interesais”. Ir PPS literatūra, ir 
jos veikėjų santykiavimas su Vilniaus darbinin
kais pastariesiems buvo bent kiek poniški.

Susipažinus su PPS vadais, — rašo toliau A. 
Moravskis, — įsiskaičius į jų nelegalius raštus, 
aiškiai buvo jaučiama, kad revoliucinė politika 
buvo jiems pati sali tikslas, o jų socializmas, krei
pimasis į darbininkų klasę tebuvo priemonė nu
versti nekenčiamą rusų tironiją ir atstatyti ne
priklausomą Lenkiją”.

“Apskritai lietuvių ir jų politinių siekimų 

atžvilgiu — rašo Moravskis — PPS laikėsi ma- 
chializmo: jie bnvo visai veidmainingi. Išoriniai 
PPS tartum pripažino lietuviams revoliucinie- 
riams teisę siekti federacijos, autonomijos. Bet 
tai nebuvo ne toks paviršutiniškas, formališkas 
nuolaidumas, kurį savo laiku per 63 metų sukili
mą rodydavo lietuvių atveju lenkų Centrinis 
Tautos Komitetas.. . Apskritai, PPS nuo pat sa
vo atsiradimo pradžios stengėsi paveržti visą 
Lietuvos teritoriją savo partiniam darbui”.

Galvoju, kad A. Moravskis nedaug ką yra 
perdėjęs.

Reikia pasakyti, kad PPS iš karto buvo pa
sinešusi padėti darbe net “lietuviškiems social
demokratams”, gausiai jiems tiekdama savos li
teratūros lenkų kalba. Bet tas palankumas grei
tai virto šaltu nepasitikėjimu, kaip tik paaiškė
jo, kad elesdiečiai veda savąją liniją, politiškai 
nuo PPS separuodamiesi. Dėl .to separatizmo kai- 
kas ėjo tiek toli, kad elesdiečiai rado galima PPS 
priminti, jog jai nederėtų savo veiklos plėsti už 
“kongresovkos” ribų. Anksčiau minėtoji brošiū
ra laikė reikalinga šitaip elesdiečiais nusiskųsti:

“Sąlygos, kuriomis darėme mūsų veiklos Lie
tuvoj pirmuosius žingsnius, buvo labai nepalan
kios. Neaiškus lietuvių-liaudininkų (varpininkų) 
klasinis nusistatymas^neleido bent pradžioj tikė
tis iš jų bendradarbiavimo, vedant socialistinę 
propagandą. Patys buvome perkrauti darbu 
“kongresovkoj” ir neteko galvoti apie agitatorių 
dalies permetimą Lietuvon. Mūsų tuometinė veik

la tebuvo partijos leidinių gabenimas. Kai Vilniu
je atsirado kuopelė žmonių, nuoširdžiai pasine
šusių agituoti tarp darbininkų, matėme reikalo 
juos paremti, kad ir nevienodai buvome su jais 
nusistatę kaikųriais veiklos klausimais. Manė
me, kad toji grupė ateity dirbs su mumis ranka 
rankon. Nemokamai teikėme jiems agitacinės li
teratūros. Nusivylėme. Juo ta grupė darėsi stip
resnė, juo labiau darėsi mums priešinga. Keli 
tūkstančiai mūsų patiektų agitacinių raštų, ku
rie tikrumoje buvo pirmosios darbininkų sąjū
džio Lietuvoj žiežirbos, neapsaugojo mūsų nuo 
šmeižimo prieš darbimnkas, kad PPS nieko jiems 
neduodanti. Pareikalauta iš mūsų, kad su mūsų 
darbu nesirodytume už “kongresovkos” sienų. .. 
Viso to pasėkoj išsirito iš kevalo nuostabios rū
šies “iietūviškoji socialdemokratija”, kuri, nežiū
rint savo “lietuviškumo”, beveik išimtinai varto
ja lenkų kalbą ir kurioj buriasi žmonės, daugu
moj nemoką lietuviškai. Aiškiai priešingas mums 
tos grupės nusistatymas privertė mus vengti ar
timesnių su tąja grupe santykių, tepatiekiant jai 
už pinigus keletą egzempliorių “Robotniko”, 
“Przedswito” ir brošiūrų.”

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI '"NAUJIENOS0
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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

ne tik patriotinėse organizacijo
se, bet ir spaudoje. M. Gudelis

P\FTT V DARGIS 
QVDYTOJAS IB CHIRURGAS 

C***mwiHv kltoikw 
Medicine* rflr.k+oHu,

RŪBAS PUOŠNUS, BET 
DARBAS SUNKUS

Atkelta iš 3 psi

gerokai pašlijusia sveikata iš
V AJANDOS: 3—9 darbo dienomis 

kas antra Šeštadieni 8—3 vU 
Tsl.i 562-2727 arba 562-272*

ir
su
ligoninės darbo pasitraukiau.

Patekus į normalų išorinį gy
venimą, pirmoje eilėje panorau j n:enė, jos

1729 South Halsted Street, Chicago

— GORDON FUNERAL HOME —

Tel 226-1344

Prisimenu, mirė Vienoje miš J 
j kininkys ės mokslus baigęs p. j 
į Augus lai lis, jo brolis inžinierius 
[jonas, poetė, rašytoja J. Vaičiū- 

sesulė B. Natkevi-
užmiršti “Baltuosius rūmus” bei • cienė, J. Jasaitis ir J. Vaičiūnas! 
balto aprėdalo gyvenimą. Nebe- Į anuciu netikėtai mirė, 
matyti kasdien kenčiančiųjų -
veidų, nebegirdėti artimųjų ver
ksmo ir amžinybėn išeinančių m.rė 
pažįstamų. Sesers darbas labai, sulaukęs W metų amžiaus. Ame- j rys 1 
sunkus, surištas su didele atsa-! rikoj išgyveno 32 metus, 
komybe, gailesčiu ir humanišku
mu, nes yra reikalaujama padėti 
artimui jo sunkiausioje 

mo valandoje.

i Ligoninės' personalo 
mas yra atskirtas nuo 
gyvenimo. Durys dieną ir naktį 
atsiveria <r užsiveria. Vieniems 

- įėjus, atnešama nauja gyvybė 
I ir jų tėvams džiaugsmas, kitus, 
1 išeinančius į amžinybe, palydi- 

Dr. LEONAS SEIBUTIS ma su užuojauta.

TEL. 233-5893

DR. A. B, GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pa-gal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRiSTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir Mcontact lenses”.

gyveni-

gyveni- 
išorinio

J. Vaičiūnas pc- širdies atakos 
‘.rė liepos 17 d., 3 vaL popiet, ;

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGE A 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos 448-5545

Po tiek metų darbo, pagaliau 
pirmąsias Kūčias ir šventes ga
lėjau ramiai atšvęsti namuose, 
be vaistų kvapo, baltų rūbų, bei 
dejuojančių garsų. Taip man ir 
vėl prašvito laisvos dienos ryt
metis, atnešdamas džiaugsmą ir 
viltį ateitis gyvenimui.

(Iš Mūsų Sparnų)

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

CHRYSLER KORPORACIJA 
PRANEŠĖ PELNĄ

WASHINGTON (AP).—Chry
sler korporacija, vis turėjusi 

5 nuostolio nuo 1978 m., turėjo 12 
; mil. dolerių pelno pastarajame 

metų ketvirtyje. Saugoj ant kor
poraciją nuo bankroto, buvo 
gauta $1.2 bilijono paskola iš fe
deralinės valdžios. Per paskuti
nius tris mėnesius Chrysler kor
poracija pardavė automobilių už 

1 11.6 bil. dolerių.

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio 
ipsii., Mažučių kaime. Buvo 
s ambus, kultūrinis ūkis. . „

Pasiliko liūdesy žmona Laima 
Zygaitė. pusseserė St. Medelie
nė, A. Kizlenė, G. Kk<bv, A. Au- 
gtistailis, jti šeimos ir kiti gimi
nės — B. Jasaitienė, EI. Jasai
tienė, V. Žigas, G. Sakaviėienė, 
D. Baltutienė, jų šeimos ir kiti 
giminės Lietuvoje^ Vokietijoj e ir 
Amerikoje.

J. Vaičiūnas priklausė R. Liet. 
B. nęi, Romuvos korporacijai, 
Šaulių S-gai, BALFui.

Kūnas buvo pašarvotas D. Pet-’ 
kaus koplyčioje Marquette Par- 
Ke. Liepos 19 d. vakare maldas 
sukalbėjo kan. V. Zakarauskas 
ir sugiedojom “Marija, Marija”.

Atsisveikinimas įvyko liepos 
20 d. 7 vaL vak.

Vytauto Didžiojo Šaulių S-ga 
prie karsto išstatė valstybinę ir' 
saulių s-gos vėliavas. Karstas 
papuoštas tautine vėliava, o ant 
karšio uždėta Romuvos ko’rpo-; 
racijos kepuraitė. (Būdamas Lie
tuvos universitete, priklausė 
Romuvos korporacijai.) 

jį:
Prasidėjo atsisveikinimas 

velioniu. Vadovavo Vytauto
džiojo šaulių S-gos vicepirm. ir 
valdybos sskretorius J. Macko
nis. Pirmasis atsisveikino Ro
muvos korpc’-acijos vardu St.-, 
Vanagūnas. 1 rie karsto buvo 
korporacijos vėliava su dviejų

SU

Di

Augustaičių palikuonys retėja
mo vėliava nunešta.

Perska’lyla iš Melburno Ro
muvos kcVporacijos atsisveikini
mo telegramą, kurią pasirašė A. 
Milvydas.

J. Mackonis atsisveikino Vy- j 
laulo Didžiojo kp. šaulių S gosi 
vaidu. 1

R. Liet. B-nės Centro valdy
bos vardu atsisv .ik.mo v-bes na

Serapinas. Labai gražiai
ir įtikinančiai pabrėžė J. Vaičiū
no priiKijįjngumą, kūvą už tau
tos idealus, jos kultūrą ir už T.--. 
vynės laisvę, kurios jis taip ii- i 
gėjosi.

Liet. B-nės pasatfliečių vardu 
atsisveikino šv. Kazimiero.drau-j 
gijos pirm. A. Regis; Spaudos 
klubo vardu — A. Pleškys; R. 
Liet. B-nės Marquette Parko 
apyL- v-bos ir narių vardu —• 
pirm. Ig. Petrauskas; BALFo 
5-ojo' skyriaus vardu —- pirm. 
J. Mackevičius. Jis tarė:

“Mielas broli Jonai!
Tu neužbaigęs šios žemės pla

nų, pačiame stiprume iškeliavai 
amžinam poilsiui. Tokia Dievo 
valia. . <

ir tautos idealų gynimą.
Laisvosios Lietuvos vardu at- 

-tsvt'.kmo K. Tautkus.
ŠcHnos vardu, žmonos brolio 

sūnus (ir. Zygas labai gražia ir 
taisyklinga lietuvių kalba pri
minė dėdės (Jono Vaičiūno) pa
stangas įdiegti jaunimui lietu- 

i vių kalbą, jds kultūrą. Esą, mes 
nuoširdžiai dėkingi. Po to dekla
mavo cilėrašų.

I Tuo baigtas atsisveikinimas ir 
: pareikšta šeimos nariams užuo-
j jauta. Kan. V. Zakarauskas su
kalbėjo maldas ir sugiedojome 
“Marija, Marija”.

& 7F I

L'epcs 20 d. koplyčioje mal
das sukalbėjo kan. V. Zakaraus
kas. Po' to ilgiausia virtinė ma
šinų palydėjo į Šv. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią Mar
quette Parke. Gedulingas Mišias 
atnašavo kan. V. Zakarauskas ir 
pasakė gražų pamokslą.

Vargonais grojo muzikas "A. 
Kalvaitis, kanklėmis skambino 
p. Pakštas. Nemažai ėjo prie šv.

Po gedulingų pamaldų paly
dėjome .pšv. Kazimiero kapines. 
Maldas sukalbėjo kan. V. Zaka
rauskas ir sugiedojome “Mari-' 
ja, Marija”.

Žurnalistų S-gos vardu atsi
sveikino Z. Juškevičienė. Sugie-j- 
dojome Tautos himną. L

Vytauto Didžiojo Šaulių rink
tinės vadas VI. Išganaitis nuo 
karsto nuimtą tautinę vėliavą 
perdavė žmonai Laimai.

Šeima, palaikydama tautines 
tradicijas, vaišėms pakvietė į 
Gold Coast restoraną. Vaišių me
tu M. Repšienė kvietė aukoti ir 
įrašyti Joną Vaičiūną į Tautos 
Fondą. Jau turėjo surinkusi per 
200 dolerių.

2 vai., padėkoję, skirstėmės 
į namus.

šauliams vadovavo Vytauto 
Didžiojo rinktinės vadas VI. Iš
ganaitis ir moterų vadovė M. 
Dapkienė. Koplyčioje šauliai ne-l 
šė garbės sargybą pakaitomis.’ 
Buvo išstatytos valstyibinė ir. 
Šaulių S-gos vėliavos. Karstą ne-1 
šė uniformuoti šauliai. Iš viso 
dalyvavo 30 šaulių.

Į amžino poilsio vietą palydė-

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Directorial

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

EUDEIKi:
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA LR DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 127-1741 —1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

Kaip jau girdėjome, vis spė
jai įminti gilius, neišdildomus: 
pėdsakus visuomeniiame ir arti
mo meilės gyvenime.

Tu su savo žmona Laimute 
nepamiišai ir į vargą pateku
sius savo brolius ir sėses, ir per 
eilę metų nesigailėjote jiems 
savo duosnios aukos. Savo duos-, 
nią auką atidavėte su meile ir 
šypsena, ir Tu savo plunksna' 
dar ragindavai lietuvišką visuo
menę prisidėti su auka prie sa
vo brolių ir sesių vargo sumaži
nimo ir palaikymo .jų rezisten
cijos.

Tad^ misiąs broli Jonai, tebū
na šioji svetingoji šalelė lengva 
ir ilsėkis amžinoje ramybėje.

Velionio mylimai
Laimutei, giminėms, draugams' gj-veninią kita linkme. Tebūna j

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0410

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME- . X C A J |

jo' kokios 50 mašinų ir apie 150 • 
asmenų.

Jonai, tu ilgėjaisi Lietuvos 
lygumų, vyturėlio čiurlenimo, 

j lakštingalų suokimo, Tėvynės 
žmonelei į laisvės. Gerasis Dievulis pasuko

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

PATS SKAITYK IR DAR K» 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAATJ “NAUJIENOS”

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

fi. “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TeleL 778-5374

TBUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SEK.MEMNĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 IdL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
FeleL: HEmlock 4-2413

— Lenkijos keleivinės lėktuvų, 
linijos LOT darbuotojai atšaukė 
numatytą penktadieniui streiką, asmenų palyda. Po atsisveikini-

J

$

let Iaj-cLi 7-U11

Nuo
TeL: OLympic 2-1003

1914 metu

r

ir 5

*

TeL: YAria 7-3401

AMSuLAHSO 
PATARNAVIMAS
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TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MUŠTO 

DALYS*.

£ 
i

Š'

cupt coarsely chopped 
peeled applet (about 
2 medium)

cup chopped pecan* 
baked 9-inch graham 

cracker crumb cnut.
.pooled

avines
"VW»

<eruiicatr ' Nauyiends, Chicago, 8, Hl. Friday, July 24, 1981

c

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHUR AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

►HONE 254-4470

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS 
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69tL STREET REpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa ITOh, DL 174*4411

BUTKUS - VASAITIS
144S 50th Ave^ Cicero, UL

packtfe (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons au<ar 
cup boiling water 
teaspoon Cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen 

whipped topping, thawed
Dissolve gelatin and sugar completely In boiling water,

stirring 3 minutes. Add apices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin b thickened, about 2 to 3 minutes. Remora any 
'tonmelted ice. Using wira whip, blend In whipped topping; then 
whip until smooth. Fold In apples and nuU. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

Midland savings ^otar--1 
nauja taupymo u ..amt 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
atetvie.

Sąskaitą apdraustos 
Iki M«,000

2657 W. 69 STREEY 
Chicago IL 6062.

Tt1 925-7400
8929 SO. HARLEM AVd, 

Bridgeview, IL A04V 
Tel. 598-9400

Here'« reaL homemad* »pp1« pi« triad* t new w»y that'i 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hour*. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pi« filling U a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1-1/2

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

Tefef. 476-2345

SOPHIE BARČUS i

Passbook yvinga.

ir pažįstamiems, savo šeimos ir į Tau lengva ši svetinga žemė! 
BALFo 5-ojo’ skyriaus valdybos' K. Paulius
ir darbuotojų vardu reiškiu gi- j--------------------
lią užuojautą.” I — Beginąs pasakė Ilabibui.

Naujienų vardu atsisveikino kad palestiniečiai turėtų visai iš- 
redaktorius M. Gudelis. J- Vai- eiti iš Libano, o jeigu re, lai tu- 
čiūnas, kaip teisininkas, rašyto- retų pasitraukti apie 35 mylias 
jas, žurnalistas, bendradarbiavo nuo Izraelio sienos. Ckk*£Of

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

*354 So. HAJLSTED STREET

t PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetLe 3*3572

GEORGE F. RUDMINAS
S3U So. UTUAN1CA AVE. Tel: YArd« Mt3S - Ul|

PHILLIPS - LABANAUSKAS
MOJ So. IJTUANTCA AVĖ.



PRISIMENA
Mano akimis, Biržai pats gra ; 

ž’ausias Lietuvos kampelis. Tu
ri daug ką. ko kiti L’etuvds ; 
miestai neturi. Imkime ne vien 
tik estetinę miesto pusę, bet taip | 
pat jie palengvina ekonomikai, i 
nes turi Apsčios upe ir Biržų j 
eženj, kur galima vasarą be; ž;o- ■ 
mą žuvauti. As esu pati stovė
jusi ir įbedusi akis į vandenį. Į 
laukdama, ar ant meškerės ne- i 
užsikabins kokia žuvelė.

Vasaros metu tiek dideli, tiek 
ir maži galėjome nuo karščių 
atsigaivinti ežero bangose, pa
plaukioti laiveliu, po išbujojusį 
vandens klijų kilimą grožėtis! 
jų dideliais plokščiais lapais ir ■ 
pražydusiais baltais, dideliais Į 
žiedais. Kartais vanduo būdavo 
toks tyras, kad matėsi plaukio- ! 
jančios žuvytės ir siūbuojančios j 
vandens žolės.

Saulei kylant, reginys sužėrė
davo nesuskaitomomis spalvo- ( 
mis. Ant lapų dar nenudžiūvę 
rasos lašeliai skleidė tyrą aro
matinį kvapą. Tik retkarčiais. 
praskrisdavo čiulbėdamas koks; 
alkanas paukštis ar pats plau 
kiodamas laiveliu irklais talakš.. 
talakš.. . sukeldavai garsą.

Ežero pakrantėje galėjai ma 
tyti moteris skalbiančias bei ve 
lėjančias baltinius, kurios įbri 
dusios iki kelių, pasiraičiusios si

k ui i o negalėj au per ■
Lėk metų užmiršti.

Kiek Biržai davė Lietuvai iš- 
’ i M a merų: Pc^tų, muzikų, 
kompozitorių, skultorių, rašyto | 
iii, mokslininkų, politikų bei |

»ų! Jų visų vardai busi
:toriją, kurie iš- 
į aukštumas ar

Lietuvos

;tU

; i Biržų

• %
'ft

kėlė 
at ne naudą

.1

Pirmieji taip pat 
nesibijo- 
nešė si a

mešiai, 
kurie

šfrėm:mų,
knygr.s per Prūsų sieną,
: mi mū ų laudį ir ragin- 
pnbuiti L miego mūsų tau-

tą.
Po 

didel
antrojo pasaulinio karo,!
dalis biržiečių išsisklaidė ęsmas> k;jbai nebuvo galo. Iki 

po Įvadus pasaulio kraštus. Nuo ’Caraco apie 30 kilometrų kelio, 
ro praėjo jau keliasdešimt metų ‘ 
ir mūsų gnlvos pasipuošė sida
briniais siūlai", o veidą išvagojo 
senatvės požymiai. Mes susitikę 
vienas kito nebeatpažįstame, tik 
išgirdus jų pavardes, prisimena
me kad tok;e buvo, nes jų vaiz
das mumyse pasiliko toks, kokį 
mes jį matėme paskutinį kartą.

Kaip malonu buvo susitikti 
et į klasės draugą, nematy-

Koks neišpasakytas buvo džiau-

Kalbėjomės per visą tą laiką. Su
žinojome, kad nękurie mūsų 
draugai jau yra mirę, kiti dar 
gyvi Sibiro gulaguose, o 
išbarstyti po visą pasaulį, 
vienai, taip kitai pusei šis 
tikimas pasiliks ilgam.

Labai džiaugiuosi, kad
pasisekė susirasti išeinantį bir
žiečių žurnalą “Mūsų Sparnai". 
Laukiu su įdomumu. kiekvieno 

40 mcių, rodos, sutikai! jo numerio. Kiek jame suradau 
Į iš anų laikų malonių aprašymų.

[ mes čia

treti
Kaip 
susi-

man

; bir
? tą 
į lyg savo broli.

Prisimenu prieš kelis metus į Pagailestaujame, kad
’ pra- Venezueloje su vyru esame tik : 

joną, nusišypsodavo kiekvienam s nešta, kad į Venezuela atvažiuo- ^u biržiečiai.
‘ja Pasaulio Lietuvių Bendruo-j ;Viax^1Uj 
j menės švietimo reikalams atsto- j įdomų žurnalą, kurio turinys 
; vas Jonas Kavaliūnas, sustiprin-• 
■ ti lietuvybės ir lituanistiniu mo- i 
; kyklėliu atgaivinimo reikalu.
‘ Mes su vyru buvome paprašyti 
j nuvažiuoti i aerouostą ir sutikti ’ 
| si iškilų svečią, kuris su mano Į

; Venezueloje. mums buvo

— Kun. V. Mikclaitis, šv. Kry
žiaus parapijos klebonas, nuo 
rugpiūčio 1 d. iškeliamas į Mar
quette Parko Lietuvių parapiją 
vikaru. Atsisveikinimas bus šeš
tadienį, liepos 25 d., 6 vaL vak. 
parapijos salėje. Šv. Kryžiaus 
parapiją administruos kun. Jo
seph Plepansky, kartu eidamas 
Marijos Nekaltos širdies parapi
jos klebono pareigas. Jo motina 
yra lietuvė.

džio kdmendantu pakviestas C. f 
Anužis.

— BALFo apskrities ir skyriy 
valdybes rengia gegužinę, kuri 
įvyks šių melų liepos 26 d. (sek-] 
niadknį) 12 vaL, Jaunimo cent- 
ro patalpose ir aikštelėje. Gegu
žinėje bus prityrusių šeiminin- Į 
kių prigaminta skanių valgių, 
baras turės įvairių gėrimų, lai-j 

j mes šulinys su vertingomis do-į 
.vanemis, kavinė ir šokiams gros 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Ge-, 

I gužinė rengiama tam, kad susi-
tiktų draugai, pažįstami, pa- 
bendrautų, pasivaišintų ir links
mai praleistų popietę. Patalpos 
vėsinamos. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX' šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

1

Namai, Žami — Pardavimui 
MAL ESTATE FOR SALS

Kamal, twr.i — Pardavlmart 
REAL ESTATB FOR SAIB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

A

2.>r

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

praeinančiam ar praplaukiau- j ja Pasaulio Lietuvių Bendruo- j 
čiam laiveliu.

Žiemos metas suteikdavo ki
tus malonumus: pasivažinėjimas 
rogutėmis po Biržų ežerą, ar- 
čiuožimas pačiūžomis. Jei ežeras 
užšaldavo be sniego snaigių, 
rėždavai per ežerą su pačiūžo
mis skersai-išilgai, paraudusiais, 
skruostais ir paraudonavusia no
simi. Kartais iš tolo išgirsdavai 
pravažiuojančio ūkininko veži
mo skambalo garsą ir, jei būda
vau pavargęs, pasiprašydavai, 
kad leistų įsikabinti prie užpa
kalinio rogių galo.

Biržiečių taikingumas, nuošir
dumas ir nuolaidumas yra paste
bimi visur, o vaišingumas buvo 
įprastas ir auklėjamas pas vai
kus nuo mažens. Kas nepažįsta 
biržiečių alučio stiprybės, ne; 
vieną nuvėrtusį nuo kojų!

Prisimenu, kaip vieną kartą : 
su drauge nutarėme aplankyti t 
bendraklase, kuri gyveno antro- j 
je ežero pusėje. Jos pavardės 
nebeprisimenu, tik žinau, kad ji 
buvo šluba. Jai gerai išaiškinus 
jos gyvenamąją vietą, trobelę j 
suradome lengvai. Įėjus į vidų I 
pastebėjome dideli kuklumą, tik 
iš lentų sukaltus būtiniausius 
baldus- Bendraklasė augo nepa
siturinčioje darbininko šeimoje, i 
Jos tėvai augino tik paršiuką ir i 
keletą vištų. Gyveno ant mažo 
žemės sklypo. Sutartą dieną jau 
mūsų laukė. Po ilgos kelionės 
mus išalkusias pavaišino silke 
ir raugintu pienu su šiltomis bul 
vėmis. Man atrodė, anuomet, 
kad aš niekuomet nebuvau val
giusi tokio skanaus rauginto pie 
no, silkės ir miltingų bulvių. Ne 
silkė ir raugintas pienas buvo • 
taip svarbu, kaip pagalvoju 
šiandien, bet jos nuoširdus vai-

vyru buvo .vienoje gimnazijos

Malonu, kad biržiečiai užpildo,

liečia mus ir liudija apie mūsų 
tėvų garbingą praeities gyveni
mą. Biržietis veržlus, teisingas 
ir sąžiningas. Jo atvirumas ir 
nuoširdumas niekam 
abejonių.

Labai nusiminėme

nesukelia

sužinoję, 
ąžuolų iš 

į' mūsų tarpo iškrito, “Mūsų Spar-
i klasėje. Atvaž’avę į aerouostą»vienas iš stiprių
laukėme atskrendant lėktuvo ir J - -.............. -
su vyru tarp savęs šnekėjomės:J nai” redaktorius Jokūbas Kr‘egž- 

Kažin, ar jis. mus ir mes jį • jė, bet jo vietą užims kiti ąžuo- 
i atpažinsime po tiek nesimatymo (kurię puoš “Mūsų Sparnų“ 
:met4- ' _ {tęstinumą. Jo sukurtas kūrinys
. Durims prasivėrus, tarp kitų , lankys mus dar ilgokai.
; išeinančių keleivių, pastebėjome! aš myliu biržiečius, myliu ma- 
| išeinantį su lagaminu ir-^ftfe- no miestą Biržus, myliu jo kapi-‘ 
; liu rankose akinuotą, elegąntiš- neS; kur yra paiaidoti mano tė- 
! ką vyrą. Visai nesuabejojome, J vai> myliu Biržų ežerą, pilį,

j?

Vytautas Beleckas, ilgarne-
• tiš biznierius iš Sunny Hills, * 
Fla., atvyko į Santa Monica, ’ 
Cal., aplankyti sunkiai serganti 
tėvą, Sibiro tremtinį, Joną Be- į 
lecka.

— PLJS Ryšių centras, 5620 • 
-So. Claremont Ave., registruoja 
į Lituanistikos seminarą, įvyks
tantį rugpiūčio 9-23 dienomis ' 
Ohio valstijoje.

— Kristina Kampe, Vilija 
Bublytė ir Julija Gelazytė, Cleve- 
lande, Ohio, sėkmingai baigė 1 
Onos Mikulskienės kankliavimo L

AIRS. DELMAR 
PSYCHIC READER & ADVISER 

Advises on all problems — 
love, marriage, business, etc.

3342 So. Halsted
Chicago, Illinois

247-9226
$2.00 SPECIAL 
WITH THIS AD •.

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas. 
$51,500.

62-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš S35,Q00- Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

f

i ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

MISCELLANEOUS
’vairūs Dalytei i

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street 

Tel. 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Art.
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenuo 

- Tel. 776-8505

i

SEWER AND 
PLUMBING 

e
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

Pirkite senoviškai
.Dengiamei ię taisome Wsy rūA 
šių stogus, Ūž darbą?garah- 
tuo jame 4r esame apdraustų

arvydAs kiėLA '
į'. "■* . .A

6557 S^ Talman Avenue
Chicago, IL 60629 .

434-9655ar737-l 71Z
[ T ‘ t •______ ’* - *•______

3 2 butu mūrinis namas, naujas 
stogas ir porcini. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
"uette Parke. Sena kaina $52,000

— ALRK Moterų sąjungos sei
mas įvyks rugpjūčio 6-8 dieno
mis Charterhouse Inn, Euclid, j. 
Ohio. }i

— Valentinos ir Stepono Min
ką radijo programos tradicinis 
piknikas įvyks rugpiūčio 9 dieną 
Romuvos Parke, Brockton,Mass.

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovų sąskrydis įvyks rugsėjo 

r26 ir 27 d. Dainavoje. Sąskry-
>

af CO®

S P Z C IAL
CLEAN CATCH BASINS, 

RŪD SiNK LiNLS C R 
MAIN LINES. $38.50 

Lie. & Bonded;. Sr. Citizen 
discount. 24 hr. Service.
B&J SEWER SERVICE 

599-907S

VIVEROS SERV. CO.
AIR CONDITIONING
& REFRIGERATION

Service All Makes
* Repair • Installation

• Maintenance
10% Discount for Senior Citizens

9021 S. Muskegon 731-7395

STOP. SEWER TROUBLE?
LOW COST SEWER SERVICE 

We’re Your Neighbors 
Belmont & California

24 Hr. Service 
278-9012

A AIways-Ready Sewer Co,

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

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1 ff2

If not open — no charge.
e

CALL 656-8387

liūnas.

Organize csr pools tą . 
cava gasollna.
Don’t ba a Bom Leesrl

see us for 
financins

AT OUR LOW RATES

PASSBOOK 
SAVINGS,., 
the best way to sav ulartyl

y. WlTH REPAVMtlVT ■» 
fO Fir YOUR INČOMC

MHlWCcapxnded
Qu a r t e r l 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

222 WEST CHLMAK ROAD CHICAGO, muNon

BDVRSt Mon.Tua.Fri.9~4 ftur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

— Kambodijos vakarinėse pro
vincijose vyksta smarkios kovos 
tarp vietnamiečių ir buvusio re
žimo partizanų. ,

For constipation 
you’ll call it

The Overnight Wonder”
Ever feel uncomfortable with your laxative?

Then it s time you tried the gentle medicine they 
call ‘The Overnight Wonder."

It’s today's Ex-Lax1* and it relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body’s 
own natural rhythm.Try it tonight. You’ll like the 
way you feel in the morning!

Chocolated or pills, Ex-Lax is "The Overnight 
Wonder."
Take only as directed

SUSIVIENULMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ar- 

Caniiacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jav per metui-

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuot 
darbus dirba. . •

SLA — išmokėic daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 'doleriu 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu-

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugo gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endoinnent 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiaa 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite* 
1 ravo apylinkės SLA kuopų veikėju* jie Juma 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis tr tidal 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. »tk ft.
TH. (Ill) W K1I

t

3 4 butų mūrinis, apie ?9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.

’ Brighton Parke. $57,700.

g Statybai gražus sklypas 
i Marquette Parke.

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St 

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

Prašom palikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto Ribų

BAR, ROOMS, APTS., BOAT 
HOUSE, right on Pistakee Lk. 
82(M).(X)O, best ofr. Must sell. 

Please Call 546-6198 
or 587-7762 eves.

s

Laikrodžiai Ir fertffigenybfa 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 Wsrt $9th StrvH 
Tai. REpcblIe 7-1941

i

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

/

CITY & SUBURBS
EMERGENCY SERVICE 

COMMERCIAL - RESIDENTIAL 
PLUMBING - HEATING

SALES & SERVICE 
ELECTRIC SEWER RODDING

UCENSED & BONDED
L&M PLUMBING & HEATING CO. 

4325 W. Flournoy 722-0466

|

AA Gas Equipment j 
Heating Serv.

Air Conditionnig - Refrigeration - 
Sheet Metal - Boilers Installa

tion and Repairs
24 Hour Emergency Service
Licensed - Bonded - Insured
721-9555 625 E. 103 St

COMPLETE LAWN 
MAINTEN. SERVICE 

NO JOB TOO SMALI 
NOR TOO BIG. 
Call 331-9874 

After 6 — 233-6211

CANADIAN PROPERTIES 
LAKE OF THE WOODS 

SIOUX NARROWS, ONT., CANADA 
GROC. STORE + HOUSE. 5125,000.

A I s °
COMMERCIAL COIN LAU^DROWAT 

inc. 3 Bdrm. Apt. for $175,000.
Terms Negotiable on AUo<£[°parties’ 

Ph. (312) 236-2202
or Call 274-6131 after 6 P.M.

IT'S GOD'S COUNTRY
GREAT FISHING & HUNTING

K 1 I M K U I

Public
INCOME TAX SERVICE

4259 $- Maplewood. Tel. 254-7454 
Teip pet daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, 
ttMft W. 9Slh St 
E vara. Park, III. 
40642, - 424-8654

GAS STATION & GARAGE 
FOR SALE. BURBANK, IL 

25.000 or Best Offer. 
Serious Buyers Only.

Call 424-2290

AMWAY DISTRIBUTOR
Full or Part Time — Couples 
& Individuals — For Business 

of Your Own. .
Local Amway Distributor Trains 

You for Splendid Oppty.
Call 389-9877

advokatų draugija 
V. BYLAITIS iry. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 r>to iki 7 rak 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to# 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

6 — Naujienos, Chicago, 8, III. Friday, July 24, 1981

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Dtrbo valandos: nuo 9 vaL ryt# 
iki 6 vaL vak. šeStadienj nuo 

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

TU. 776-5162 arba 776-5161 
264S West 63rd Street 

Chicago, m. 60629




