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PUERTORIKIECIŲ TERORISTAI PLA
NAVO PAGROBTI PREZIDENTO SŪNŲ

NUTEISTAS PUERTORIKIETIS NUTARĖ KOOPE
RUOTI SU VALDŽIA

: CHICAGO, Ill.— Alfredo Men
dez, nuteistas 75 metams kalėji
mo su kitais 10 FALN narių 
Evantone, nutarė kdoperuoti su 
valdžios pareigūnais, aiškinan
čiais. nusikaltimus, ir su teis
mais. Visi vienuolika save laikė 
belaisviais ir/nesiteikė net iš
klausyti teismo sprendimo. Al
fredo M.endez padavė pareiški
mą fčderailiniam distrikto teis
mui, prašydamas persvarstyti jo 
bylą. Teisme jis pasakojo; apie 
gyvenimą pogrindyje, bombų 
dirbtuves, ginklams duslintuvų 
gamyba, ginklų įisigijimo būdus, 
slaptus susirinkimus paslaptin
guose namuose ir požeminių trau
kinių stotyse bei dar daugelį da
lykų. Ketvirtadienį jis pareiškė 
jury teismui, kad puertorikiečių 
nacionalistų' FALN grupė pla
navo pagrobti prezidento Ronald 
Reagano jauniausią sūnų Ronald 

. P. Reaganą, esantį su New‘ Yor- 
ko-įaleto'grupe? ' •

j Prieš Alfredo.Męndez stojo liu
dyti Oscąr Lopęz Rivera. Jis pa
kartotinai Mendezą pavadino 
melagiu ir įteikė teisėjui laišką, 
rašytą birželio -5/d, ,advokatų 
Jenner ir- Block įstaigai:.. Jame 
rašomą,' -kad? Ponitiąd/ kūlėjime

IR SU TEISMAIS

ŠALTIS PAKENKĖ BRA
ZILIJOS KAVAI

RIO DE JANEIRO, Brazilija. 
— Pirmomis šios žiemos savai
tėmis šiame Brazilijos rajone 
atsiritusi labai šalto o'ro banga 
sunaikino visą ateinančių metų 
derlią. Brazilijos Kavai auginti 
instituto specialistai išvyko į ka- j 
vos plantacijas nustatyti, kokio i 
dydžio tie nuostoliai galės būti.! 
Specialistai tvirtina, kad jau se- ’ 
niai čia nebuvo tokio' stipraus į 
šalčio. Paprastai kavos auginto- į 
jai bando šalčių metu pašildyti i 
orą ir apsaugoti krūmus, bet ši; 
kartą nepajėgė to padaryti.-

Brazilijoj dar bus kavos. Bra
zilija yra pati didžiausia kavos 
augintoja pasaulyje. Sunaikinus 
vieno' slėnio kavą, ji bus ati
džiau prižiūrima kitose .vietose. 
Brazilijoje Kavos institutas re
guliuoja kavos .. eksportą/;. kad 
daugiau-uždi^tų., / ...
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Šiandien Chicagos padangėmis skraidys patys naujausieji Amerikos 
. . - • lėktuvai—-Mėlynieji angelai.

HABIBAS PAJĖGĖ ĮTIKINTI ABI 
PUSES SUSTABDYTI ŽUDYNES
PALESTINIEČIAI NUŠOVĖ 18, SUŽEIDĖ APIE 200, 

O IZRAELIO AVIACIJA NUŽUDĖ 500 ARABŲ

v • ...v -,^ų.
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>sžsš:

deząl ?J is polįci j ai paŠS k(5 j d apie 
vizituojančius jį tĄĄŽN -organi
zacijos inatiųs irsplaną pagrobti 
jauniausią..prezidentb sūnų, o už 
jo paleidimą reikalauti išleisti-iš 
Pontiac kalėjimo' Evanstoho vie- 
nųbliką-'FALN narių. Ąu ' ‘

J28 metų Alfredo Meiidęz įsto
jo į FALN-organizaciją 1979-un. 
dėl paslaptingų dvasinių riucdai- 
kų,. tačiauTtuoj pat: nepavykusi 
misija — padėti bombasMDemo- 
kratų būstinėje .Bįsmarck vieš
butyje — atvėrė' akis.

Mendez laikdmas svarbiu liu
dininku. Teisme jį saugo penki 
federaliniai maršalai.

ŽADA SUMOKĖTI SKOLAS

Goldblatts krautuvių, paskel
busių bankrotą, advokatas Nor
man Nachman pareiškė kredito
riams, kad skolos visiems bus 
sumokėtos visu šimtu nuošim
čių. Jo motyvai yra šie:

PREZIDENTAS NEVAŽIUOS
Į PRINCO VESTUVES

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas labai būtų no
rėjęs važiuoti į Anglijos karalai
čio' Charles vestuves, bet valsty
bės reikalai ir sveikata neleidžia 
jam išvažiuoti.

Ponia Nancy, prezidento žmo
na, ketvirtadienį išskrido į Lon
doną. Vestuvėse ji 
prezidentą ir nuveš 
džiams dovaną.

Ponia prezidentienė
dvi puikias sukneles, kad vestu
vių puotoje galėtų pasirodyti.

JERUZALĖ, Izraelis. — Ame
rikos diplomatas Philip Habib 
penktadienį sukvietė laikrašti
ninkus ir jiems pranešė, kad 
nuo penktadienio vakaro—7 vai. 
abi pusės sutiko baigti karo 
veiksmus, praneša radijas.

Habibas buvo sustojęs Damas
ke ir tarėsi su Sirijos prezidentu 
Hasanu, siekusiu sustabdyti ka
ro veiksmus Libane. Sirija tei
kia ginklus palestiniečiams: Pre
zidentas prižadėjo sustabdyti 
ginklų tiekimą palestiniečiams, 
kad ir jie būtų priversti sustab
dyti karo- veiksmus.' •

Habibas kelis kartus tarėsi su 
Beginu, bet penktadieni pats 
Beginąs sutiko baigti kovas ir 
sustabdyti visus karo veiksmus 
Libane. JBeginas vargu, bū tų su-' 
stabdęs,' jeigu ministerių kabi
neto nariai' nebūtų jo sudraųdę. 
Kabinetas reikalauja, kad vyk- 
dytų sųsitaržrhuš;. su JAV. Jeigu 
jis laužy^'šušitarimuš, tai JAV7" 
neteiks užsakytų ginklų. Tvirii 
narna, kad Beginąs norėjo bdig-' 
ti Beiruto sritvjė veštas' karo

. y; • r A '

operacijas,'.. I , .4 ■
Izraelio karo .vadovybę/iškėlė 

'šmipgiki^aąlinĮ 12-kos mylių at 
štūnĮojėjiuo Beiruto. Vlatyt, kad 
Izraelis'i>atyrė tikslių žinių-api: 
Jasir.) Arafato, į palestiniečių va
do, stąpstymosi vietą. Jii pra- 
leisjęĮayp' >Haug' laiko daugi^aukš 
"čiamė pĮijestiniečių ' centre Bei 
rutė, beKb'ombardayimo metu j u I 
tame naičie nebuvo. Jis prieš ke- j 
liaK-ąninų-tęs- buvo išvažiavęs į 
priemieštį 'ir išsigelbėjo. Izrae
litai įsiveržė į priemiesti. Pales 
tinįečių pranešimas sako, kad 
minėtame priemiestyje buvo 
nušautas tik vienas žmogus, bet 
daugiau'nieko nerasta.

atsto’vaus 
jaunavė-

pasirinko

— Lenkijoj duonos kepalėlis 
kainuoja 21 centą, o nuo rug
piūčio 1 d. kainuos 63 centus.

— -Numatoma, kad kiekvieną 
Šių metų savaitę bus . $185,000 
gryno pelnė;

NUŠOVĖ DAR VIENĄ KANDIDATĄ 
IRANO PREZIDENTO PAREIGOMS

TEHERANO PAŠTININKAS ATNEŠĖ PARLAMENTO NARIUI
MIRTINAS KULKAS

priklausė Muchadinų Chalkai. i vjrų parduota automobiliiij luž 
Pagal Chomeinio įsakymą Isla- j $1į 3- bilijono ir...gauta. $^Vmi-. 
mo smogikai sušaudė kelis šios . įijonu gryn0 p^-pri^ ^ėtus 
grupės narius, kai vienas; Chal-į tao pat laiku tuį^a-
kai grupei priklausantis studen-; joįjai nuostolio. Tada buvo par-, 
tas padėjo dvi bombas Islamo ( duota už $9.3 bil. Pelnas atsira-. 
partijos centre. Paštininko ne-, dp ne tik-dėl parduotu automo- 
sugavo,.bet kaltina visą politinę;^ skaiįiauS) tėt7r dėl taupu- 
islamiečių grupę. • k : mo bei išlaidų sumažinimo.

; American Motors .korporacija
I paskelbė, kad per- ^pirmąjį šių

FORDO BENDROVĖ PELNĖ 
$60 MILIJONŲ ' ?

DETROITAS (AP). — Fordo 
mašinų gamybos bendrovės pir- 

j mininkas Philip Caldwell prane- 
į šė, kad per antrąjį šių metų kek" 
1 virtį parduota automobi4į^j?jąž

dėsnį dalinį-Damouro srityje ir 
.paėmė savo'žinion visus svarbes
nius kelius. Manoma, kad jie 
ruošiasi padėti saugiai pasi
traukti prie Beiruto išlipusiems 
smogikams. '■ .

■ Palestiniečių artilerija,. palei
dusi i Izraelio sritį 160 artileri
jos šovinių,'užmušė 18 izraelitų. 
Penktadienį ji užmušus! dar vie
ną, bet tuo’pačiu.metu izraelitai

I nužudė 500 palestiniečių ir Li- 
j hano civilių. Daugiau negu 300 
I palestiniečių žuvo Beiruto cent
ro sugriovimu. Kiek palestinie-

I čių žuvo penktadienio operacijo- 
) se, tuo tarpu dar nesuskaičiuota. 
Izraelis tuojau vėl pradės pales
tiniečių centro bombardavimą, 
jeigu - palestinieičai vėl užpultų

LENKAI PROTESTUOJA 
A PRIEŠ MAISTO 

BRANGUMĄ

' VARŠUVĄ,.— Nauja Lenkijos 
vyriaųsybė’.prąnešė visas^^^į 
tūi, l^d prLvdM;^abran'gte<vį§; 
maisto.^p^duk'taT.'yVyriausybė-ųį) prezidento rinkimus, unifor- 
norėįo'^j^iy^'kėftV^-ih^to ' mu^Tas sostinės , paštininkas ąt- 
prodtrktų-'l^^ą^^ėf -pavyko įisa neše trečiam kandidatui prezi- 
reikalą; atfd^^^jriėĮų f£ig7 denio pareigoms laišką, o kai 
piūčio 1 dienos.’ j'“''
' Lėmėjos J darbinį/, labai Hasah BnHešU atėjo laiško pasi- 

s'markiai zuxza, nes-jieins. nep'a- ta* laiškanešys paleido ke- 
tihką.pranęšinjas,- kad nebus pa- šūvius, ir vietoje nušovė. Mula 
kėltOs'-'cilgos, bėt-bus pabrangin- krito vietoje, o paštininkas išėjo 
tas-vfeas -maistas. Kraštui gresia _ V nuvažiavo.
ekonominė suirutė, -was-Gierekas' Mula S. Behešti buvo trečias 
privedė kraštą ■ prie bankroto, kandidatas prezidento parei- 
Planuojama Giereką traukti goms, bet dabar liko tiktai du — 
teisman už krašto iždo ištušti- buvęs Islamo parlamento pirmi- 
nimą-. J ninkas M. Ali Rajai ir dar vie-

• . , - --------------------- ■ Į nas kandidatas.-Vienas kandida-
— Krautuvės turi apie. 2,000 tas prezidento pareigoms buvo 

kreditorių, kuriems skolingos sunkiai sužeistas Teherano gat- 
$52.5 mil., gi numatoma pelny-> vėje, o antras dabar' nušautas 

. ’ savo namuose. .

" Penktadienį renkamas Irano 
' prezidentas. Pranešimas sako, 
kad yra du kandidatai. Buvę ke
turi kandidatai, bet savaitės bė
gyje du kandidatai eliminuoti.

Nušautas S. Behešti yra buvu
sio' aukščiausio Irano teismo 
pirmininko A. Behešti brolio vai
kas. Teismo pirmininkas buvo 
stipriausias Isląmo įjar.tijos kan
didatas prezidento •. pareigoms, 
bet jis žuvo, kai buvo išsprog
dintas Islamo.respublikonų par
tijos centras.

Amerikiečių kulkos, 
iraniečiu rankos 

A-

Irano didžioji radijo stotis 
spauda rašo, kad parlamento 
narys S. Behešti buvo nužudy
tas amerikiečių kulkomis. Visa 
spauda laikraščių pirmuose pus-: 
lapiuose rašo, kad parlamento 
narį nužudė amerikiečių kulkdsi 
Skelbia, kad policija ištyrė nu
šautąjį, išėmė kulkas ir nustatė, 
jog tai yra amerikiečių gamybos. 

Į Bet sekariičame sakinyje ta 
pati spauda rašo, kad kandidato 
prezidento. pareigoms * žudikai

/LAIŠKĄ IR PALEIDO 

/JJ^HERAnAS, Iranas. — Ket
virtadienį, vieną dieną prieš Ira-

Į parlamento narys mula Sejed 
ko pasi

imti, tai laiškanešys paleido ke- 
lis šūvius, ir vietoje nušovė. Mula

PLANUOJAMA GRAŽI CHI- 
CAGOS MIESTO ATEITIS’

Ketvirtadienį miesto burmist
re Jane Byrne pristatė piliečių 
komitetui Miesto planų komite
to pirmininką Miles Berger ir į 
Planavimo komisionierių Martin Į 
R. Murphy. Jie paskelbė miesto'

metų pusmetį ■ turėta ■ $19.9 
lijono nuostolio.

mi-

Izraelio karo laivai iškėlė di- Iziaelio teritoriją.

ti 53.3 mil. dolerių.

— Senato žinių agentūrų prie
žiūros komiteto pirmininkas B. 
Goldwater pareiškė, kad ČIA di
rektorius AVflliam Casey turėtų 
atsistatydinti.

ir

KALENDORELIS

Liepos 25: Jokūbas, Aušra, 
Mantigirdas, Mangirdas.

Liepds 26: Ona, Joakimas, Mei
lė, Greitutė, Gluosnis.

Liepos 27: Pantaleonas, Ger- 
žada, Dargis, Žintautas.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 8:16.
Oras šiltai, vikare Iii,

Anglijon Jau pradėjo plaukti 
į princo Charles vestu v s 

pakviestieji svečiai.

BAIGIA DIENAS 
WASHINGTON STAR

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos sostinė turi du dienraščius

planus iki šio šimtmečio pabai-1 — Washington Post ir Washing- 
gos. 40 puslapių dokumente, I |On $Įar Pastarasis išeidavo va- 
tarp kitų dalykų, yra numatyti ^are 
V • į

s,e: Į Washington Star pradėtas
leisti prieš 129 metus. Šis laik-

; raštis turėjo gerų ko'responden- 
> tų ir spausdino įdomių straips- 
j nių, bet jis pradėjo silpnėti dėl 

garsinimų stokos. Washington 
Post, kaip rytinis laikraštis, gau
na daugiau garsinimų, kurie at
neša daugiau pinigų.

Washington Star leidžia Time, 
Ine., bendrovė. Jos ' vadovybė

• Sudaryti stiprias apylinkes 
su jų ypatybėmis;

• Sukurti patrauklesnę ir tin-'
kamesnę, /taupyti energijai ap-! 
tinką; ' .'

• Geri butai visiems gyvento-1
jam; A- -

" » • * *

. • Efektyvi asmens ir turto ap-1 
sauga; .- i - ? > |

'■* Stipri ekonomija;
• Darbo galimybės visiems as-. ketvjrtadienį pranešė, kad rng-

memms. I piūčio 7 dieną išeis paskutinis
Plane numatoma pagyvinti \yashington Star numeris, nes 

prekybos centrus bei apylinkių j(j išleidimas pasidarė perdaug 
prekiavimo vietas, naujų par- nuostolingas bendrovė nepa- 
kų steigimą ir ežero pakraščių 
išnaudojimą.

. jėgia toliau jo išlaikyti.

— Izraelio premjeras Befinas 
J aštriai kritikavo prez. Reaganą 

Komercijos departamento duo- už atsisakymą’parduoti moder- 
menimis, Amerikos produkcija,1 nius lėktuvus. .?•.
didėjusi ištisus 3 mėnesius, bir- j ------------- —------
želio mėnesį sumažėjo 1.9 nuoš. I' — 24 krautuvėse per savaitę 
Tačiau infliacija sumažėjo iš 9.8 ( dabar parduoda^už $1.5 milijo- 
metinib nuošimčkf iki 6 nuošim- no, 50jnUošimčių. daugiau kaip 
čių. Komercijos sekretorius'Mal ’ praeitais mėliais tuo pat laiku; 
colm Balbridge - pareiškė, kad 
bus išvengta.recesijos, o ekono-
minĮs^augimas pasireikš metų1 joj kainavo 75 centus, o nuo rug- 

I piūčio 1 d. turės mokėti $2.40.

SUMAŽĖJO PRODUKCIJA

pabūfgoje.

— Pusė svaro, sviesto Lenki-
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Penktadienį pasihaikė karo veiksmai visame Li
bane. .Palestiniečiai prižadėjo nesiveržti j Izraelį 

ir neapšaudyti laukuose dirbančių žmonių.



ZIGMAS I. GURA

SOCIAL SECURITY
Prezidentas Franklinas Dū

lant Rooseveltas, kuris įsteigė 
Social Security, ir Aukščiau
siojo teisino Jeisėjas profeso- 
rius Douglas ir tuo metu dau
gelis žmonių likėjo, kad Jung
tinių Amerikos Valstybių Rons 
tiiucija turi nešti žmonėms ge- 
r vę, šalinti badą ir vargą, nes 
krašte yra didelė turtų daugy
bė, esą^ ji, ta Konstitucija, toj 
dvasioj ir yra nurašyta,

Rooseveltas irgi buvo šalinin
kas kainų ir aūyginimų kontro
lės, be to, praktikavo viešuosius 
darbus ir tokiu būdu greit išgel
bėjo JAV iš panašios kaip dabar 
infliacijos ir nedarbo. Rdosevel
tas todėl ir didele balsų daugu
ma kaip niekas kitas net ketu
ris kartus 16 metų buvo išren
kamas prezidentu. Rooseveltas 
tikėjo, kad Amerikos valstybė 
priklauso visai tautai ir yra visų 
žmonių nuosavybė. Turčiai tiek 
nekentė Roose velto, kad jį va
dindavo Baltųjų Rūmų bepročiu.

Ir dabartinei krizei - inflia
cijai ir nedarbui — pašalinti dau
gelis siūlė tas pačias Roose vėl to 
išbandytas priemones — pavyz
džiui, ekonomijos profesorius 
Galbright, buvęs JAV ambasa
dorius Indijoj, ir dabartinis JAV 
ambasadorius Japonijoj, būvės 
senatorius ir Demokratų parti
jos Senate vadovas Mansfield, 
bet turčių norai gavo viršų.

Deja, dabar pučia kitokie vė
jai ir vykdomas klaidingas įsi
vaizdavimas, kad valstybė tai 
turčių nuosavybė ir todėl pana
šios nuomonės yra biznieriai, 
būtent, kad kas naudinga jų
bizniui — tai turi būti laikoma į 12 bilijonų dolerių.

5) Nustatyta, kad Social Secu
rity per metus išmoka apie 17 
bilijonų dolerių luošiesiems. Bet 
administracija ištyrė, kad 19.3% 
gauna čekius visai be reikalo.

6) Sveikatos, švietimo ir Lab
dares departamente 1977 metais 
į sukčių kišenes supylė net iki 
$7.4 bilijono.

7) New Y’orke per du metus 
Medicaid lėšų išeikvojo ki-

Preizdentas Reaganas išrink
tas tik 28% visų turinčių teisę 
balsuoti, buvęs prezidentas (kar
teris irgi buvo gavęs labai daug 
arti tiek, o arti pusė turinčių tei
sę balsuoti nebalsavo', nes jiems 
gal nepatiko kandidatai arba 
daugelis žmonių ir apsileidę, li
ne vertina savo garbingos ir svar
bios teisės balsuoti. Todėl dabar 
žmonės ir gąsdinami — tai duos 
pensiją, tai neduos, ir kiek ir 
kaip ją mažins.

Kas gi jie, ne galingieji, ir ko 
jie patys verti, kaip jie tvarkosi, 
tai sužinom iš jų pačių, kai jie, 
norėdami būti žmonių išrinkti, 
per laikraščius išsipasakoja juo
dydami vieni kitus.

1) 11 Pasaulinio karo metu jau 
turėta tiek daug Social Security 
lėšų, kad investuota į valstybės 
paskolos lakštus ir panaudota 
^.vairiems kiliems reikalams. Da
bar iždas turėtų jas grąžinti.

2) Amerikoje priskaitoma 25 
inil. “biednųjų’’. 1976 metais jų 
globai įvairios įstaigos išleido 
153 bilijonus dolerių. Padalinus 
tą sumą tarp tų vargšų, išeina, 
jog kiekvienam turėtų atitekti 
po 20,000 dolerių. Deja, iš šios 
milžiniškos sumos šelpiamiems 
atitenka tik trupiniai. Dideles 
sumas suėda biurokratinis apa
ratas.

3) Generalinio Valstybės gy
nėjo pavaduotojas teigia, kad 
l’ederalinių pinigų išeikvejama 
arba pavagiava nuo 1 iki 10%.

4) žinovai tvirtina, jog iš fe
deralinės valdžios įvairiems rei
kalams skirtų lėšų į sukčių kiše
nes kasmet nugyra daugiau kaip

legaliai gavo 5150,682 ir maisto 
kortelių už 549,858.

9) Miami, Floridoj, Sonia Pa- 
jol, 35 metų, gaudama algos 
$175 savaitei, pasisavino 221,000 
dolerių. Ji nuolat keisdavo pa 
vardes. Jos advokatas pareiškė: 
‘*Tai nedidelis čia reikalas, kiek
vienas panašiai bizniauja”.

10) Moterų žudikas Berkovi- 
čius **Son of Sam”, sėdėdamas 
kalėjime gaudavo irgi Social Se
curity čekius po $300 mėnesiui 
kaip pripažintas bepročiu, nega
linčiu dirbti. Tokių kriminalistų 
apie 30,000 iš viso gaudavo per 
metus $60 mil.

11) Barbara Williams, 32 m., 
nuo 1971 m. iš Los Angeles savi
valdybės sugebėjo išgauti net ‘ 
290,000 dolerių pašalpos savo 30 
neturimų vaikų išlaikymui.

12) Ekonomistė Silvia Porter 
skelbia, kad kiekvienais metais 
iš piliečių pavagiama iki $40 bi
lijonų naudojant kompiuterius.

13) Senatorius Birch Bayh 
numato, kad Social Security 
sukčiavimai siekia $1 bilijoną.

1 1) Senatorius Proxmire pa
reiškė, kad, esą, jam yra ^žino
ma, jog 20 atvejų Pentagonas 
už ginklus ir elektrinį įrengimą 
sumokėjo penkis kart daugiau 
negu galima atskirai pirkti.

15) Kariuomenės įstaigos, kai- ‘
tindamos savo buhalteriją, kons-Į Magdalena B. Stankūnienė 
tatavo, jog išvogta net $150 mi- j
Ii jonų be jokių leidimų. j 20) Exxon Corp, teisme pa- moka, naudodamosi įvairiomis

16) Kariuomenės pareigūnai! tvirtino, kad yra išmokėjusi įstatymais numatytomis lengva- 
susitaria su mėsą parduodančio- $56.5 mil. kyšių.

21) General Services administ-

ž

valdybos. Derbio atstovas V. Ju- 
nokas kalbėjo apie princo čar- 

. lio susitikimą su lietuviais ir apie 
Į jo sužadėtinę Dieną, kuriai, jei 

bus galima, būtų gera padova
noti lietuviškus tautinius rūbus, 
kuriuos galės išausti ir pasiūti A 
Tamošaitienė- Jei reikalas bū
tų, tai jis prašysiąs visų lietuvių 
pagalbos. Be to, prisiminė, kad 
Centro valdyba buvo prašyta 
talkininkauti ruošiant lietuvių 
parodą Derbyje, bet beveik nie
ko negauta paramos ir nesusi- 

• laukta pagalbos, net ekskursija 
iš Londono nebuvo suorganizuo
ta. Nottingham© atstovas K. Bi- 
vainis iškėlė įdomią mintį, kad 
ten, kur yra klubai, DBLS sky
riai maži būna. Nottinghame, sa
ko, mes turėjome daug įvairių

! politinių partijų, bet jos išny
ko, užtat turime didesnį skyrių.

i Inžinierių ir architektų sky- 
j riaus vardu kalbėjo DBLS cent- 

(O iš tikro, rodos, pirmą kar- t ro valdybos narys ir centrinio 
tą per 33 metus ir tebuvo šuva- j skyriaus atstovas K. Tamošiū- 
žiavimui pateikta tokia rezoliu-' nas. Jo kalba buvo politinė. Nors 
cija su narių reikalavimais). į prezidiumo pirm. R. Šovos ir 

Politinės veiklos pranešime Z. i buvo perspėtas baigti, bet jis ne- 
Juras prisiminė ir Vidurio Euro- j paisė ir kalbos nenutraukė. O 
pos federalistus, kuriuose cent-1 sakė, kad nesvarbu, kokiai poli- 
ro valdybos nariai dalyvauja j tinei partijai priklausai. Sakė, 

i daugiau kaip 30 metų, atstovau- į kad buvo keletas kontraversinių 
| darni DBLS. 1980 m. balandžio Į straipsnių. Praeityje buvo atsto

vaujama ideologinei artimai par
tijai ar toms, kurios turėjo-ben
drus tikslus. Ir tie žmonės pasi
traukė. (Kokie žmonės pasitrau
kė, jis nepasakė.) Toliau jis sa-

PRANEŠIMAI

DBLS pirm. Z. Juro praneši
mas buvo iš anksto atspausdin- i 
tas “Europ. Lietuvyje”. Suva
žiavime jis dar priminė, kad a. 
a. V. Zdanavičiaus biblioteka 
palikta Lietuvių Namams. Ka
dangi prieš suvažiavimą buvo 
taip pat laikraštyje išspausdin
ta didesnė Stoke-on-Trento re
zoliucija su keliais reikalavi
mais, tai pirmininkas prabėgo
mis sustojo ties ja, tvirtindamas, 
kad esą tokių profesionalų, ku
rie sujunda ir pradeda rašyti 
rezoliucijas. Tokį priekaištą pa
daręs, jis sustoto ties vienu tos 
rezoliucijos punktu: ties reika
lavimu, kad DBLS ir Lietuvių 
Namų Bendrovė, kurios dabar 
turi bendrą valdybą, būtų ats
kirtos ir rinktųsi atskiras valdy
bas. Z. Juras pasakė, kad jos ne- į 
gali būti atskirtos.

------------ o------------ - - ------------------E?------------- ----- -------------.

j darni DBLS. 1980 m. balandžio 1 
j mėn. K. Barėnas “Europos Lie- 

(š gėlių ciklo — aliejus 1974 į tuvype” supažindino skaityto- 
--- —---------------  i jus su tu federalistu nrolenkiška

naudinga ir Amerikai. Jų nuo
mone, pasenę žmonės lai kaž
kokia nereikalinga našta valsty
bei ir reikia greičiau nuo jų nu
sikratyti. Panašiai kaip pasitai
ko. kai blogi vaikai savo tėvus 
kad nuo jų atsikratyti atiduoda 
į beprotnamį. Tiesa, ir senius 
prisimena tik kai rinkimai. Tuo
met prižada pensijų nemažinti 
ir priedui dar ir kitokių visokių is
gerovių prižada. Deja, šie politi- tiems reikalams $lį4 milijono. • 
kai mano, kad per rinkimus ga- 8) Čikagoj Hope Beaty, var- 
lima ir meluoti. todama 8 netikras pavardes, ne

mis firmomis priimti prastesnį 
pro’duktą už pirmąją rūšį. Pelną j 
dalinasi firma ir pareigūnai. J teismo atsakomybėn už gautus 
Sakoma, kad tik dviejų Massa- kyšius per 2 metus $250,000. 
chusetts mėsos firmų suktybė 
siekia apie 10 milijonų dolerių, zidentas gavo per metus algos

17) David Greig Simmons grj-j $1.7 milijono.
žo iš Vietnamo su $3 mil. Ten! General Lhnamo pirmininkas 
būdamas gazolino agentu, pada- j R- prezidentas gavo $1.3 milijo- 
rydavo įvairias suktybes. Penta-1 no algos per metus.
gonas jau suskaiičavo panašių 
suktybių vien su gazolinu $21 
milijono nuostolių sumai. •

18) JAV mokėjo algas 100,000 Į
Kambodijos karių, kurie tebuvo ! aukšti pareigūnai gauna algas 
tik sąrašuose, o jų gyvų nebuvo. J panašiai. O jų daugelis įmonių ir 
Taip išvogė $300 milijonų. mokesčių nemoka, aroa mažai

19) Kiek daug brangiai kaina
vusių dujų suversta į okeaną ir 
kiek pasenusių ginklų išimta iš 
apyvartos, dar neapskaičiuola 
galutinai.

tomis.
23) Michigan© universitetas iš

jus su tų federalistu prolenkiška 
ideologija, dėl to Z. Juras vi
sos Sąjungos vardu “Akiračiuo
se” išspausdintame pareiškime kė: prisidėkime prie vienybės, 
išvadino jį šmeižiku, vienybės tik šiuo keliu eidami laimėsime, 
ardytoju ir maždaug Maskvos Taip pat pranešė, kad “dar ke- .a Į racijos 50 tarnautojų patraukti I federalinės valdžios gavo 342,000

1.I teismo už erantns dol. studentams apklausinėti ka- lamu. Barėnas dėl neužpelnyto $ Uos valstybės prisidėjo ?prie fe
me, kada ir su kuo jie turėjo ly- užsipuolimo pasitraukė is t4Euro-j deralistų, o mes pasitraukdami 
tiniųs santykius prieš susituo- P°s Lietuvio redaktoriaus pa- paliko^ejj^idMa dėmę . 

reigu ir atsisakė kitų ligi šiol
i DBLS-LNB rėmuose vykdytų jis Lietuvio Centro pirkimo kb 

darbų (vadovavo Nidos Knygų misijos pranešimą, E. šova' są- 
Klubui, ruošdavo 23 metus šie- kė, kad dirbta daug, bet Cent-

22) United Technologies pre-
tiką.

lai tik maža dalis čia mano 
užrašų, o gyvenime dar yra, aiš- ( 
ku, žymiai daugiau panašių nei-

Darydamas Vidurinės Angli-

American Broadcasting bend
rovės prezidentas gavo $1.2 mi- 

į lijono algos per metus.
Ir kitų visų žymių įmonių 

aukšti pareigūnai
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Because if you’re in charge d 
the family budget, you're 
sinking decisions about th® 
future, too. •

And that’s where Ų.S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
si gn up for the Payroll Sav- ' 
ings Plan where he works.

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

U.S. Savings Bonds. For 
the woman wno really knows 
a good bargain.

rratuncy of 5 v*?r» (4X% th* Entywri. ■
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giamų faktų ir jie rodo, kad vai- ninius kalendorius su pasiskaity- ras nenupirktas. S. Kuzminskas 
džiai jie mažiau kelia susirūpi- išeivijos rašytojų “Pradai- po to pranešimo pareiškė, kad 

i gių almanachus ir kitokius dar- komisija, galima sakyti, neatli- 
, . - ■Jko savo darbo, todėl dabar ne-

_______ _  j federalistus, Z. Juras pasakė, įgali pateikti jokių duomenų. La
ši jų JAV gali subankrutuoti, federalistai nenorį pūsti, ir bai apgailėtina.
vienok dėl šitokių faktų nebijo- j’s ^egHlįs iškelti. Be to, jis pa-
ma, kad JAV gali subankrutuoti. kad turim arsiminti, kas Centro valdybos nariai ir komi- 

n i' . „ „ „ 1 _ *1 •• T* 1 a* • •

rūmo negu Social Security. į - - - ------------- —
Vis gąsdinama, kad dėl Social i bus). Dabar kalbėdamas apie 

Security seniams išmokamų pen- j

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
1981 m. visuotinis suvažiavimas

1981 m. balandžio 4-5 d. d. ras teigė, kad suvažiavimas bus 
Londone vykusį D. Britanijos j 
Lietuvių Sąjungos metinį 33-čią 
jį suvažiavimą turėtume jau pa
miršti. Tačiau lietuviai, kurie 
dalyvavo jame, taip preit jo ne
pamirš, įspūdžiai dar ilgai išsi
laikys, laiko vėjas jo pelenų ne
pajėgs išnešioti į nežinią. Atro- j 
do, kad jis bus ilgai prisimena
mas ir komentuojamas.

Pirmoji suvažiavimo diena t 
prasidėjo įtemptai- Galima bu
vo jausti, kad kažkas bus. O ne
ramus DBLS pirmininkas Z. Ju-

ko savo darbo, todėl dabar ne-

Pranešimus darė ir kiti DBLS

entuziastiškas! Kandidatai į pre- j 
zidiumą taip pat sunkiai buvo 
surasti. Kai atsisakė M. Bajori-

nusprendžia, su kuo palaikyti 
. ryšius ar santykius. Viskas ge

rai, kol neužkliūna žodis lenkai. 
Lenkai yra naudingi. Popiežius 
pasveikina lietuviškai. O lenkas, 
lietuviams yra lyg koks keiks- 

i mažodis, tuoj jis lenkų simpati- 
1 kas, parsidavėlis. Jam taL esą 
į nesuprantama.

DBLS Tarybos pirm. E. šova 
iškėlė labai rimtą klausimą. Jis

sijos. Jie buvo ištęsti ir vien ru
tinos dalykas. Daug kartų buvo 
prašyta tuos pranešimus spaus
dinti laikraštyje. Deja, taip ne
buvo padaryta. * /.

(Bus daugiau) r

nas ir kiti, išrinktas buvo DBLS kalbėj° aPie suvaržytą Tarybos 
centro valdybos narys ir Lietu- vaidmenį. Taryba, sake jis, me-

ko negalinti padaryti, kai DBLS 
centro valdyba prasilenkia su 
įstatais. Pavyzdžiui, nuverčia 
“Europos Lietuvio’’ redaktorių, 

di Lietuvos Atstovas V. Balic- į liečia, ką nori (dabar “Buro
kas, kuris kiekviename su važia- j P°s Lietuvį redaguoja J. Vil- 
vime pasako sveikinamąja kai- • činskas> padedamas M. Bajorino 
ba. Susigriebęs R- šova atsipra-1 lr V- Keri°)> ke’čia “Europos 
šė, ir Atstovas pasakė mums jaut Lietu™. antraŠtj'. yaryb* praŠ0 
rią kalbą.

viu Namu direktorius Rimantas 
Šova. Matyt, ir suvažiavimo pir
mininkas jaudinosi, nes užmiršo, 
kad via pat priešakinėje eilėje sė

DRAMBLYS
Kadaise malonę liūto dramblys laimėjo.
Greit miške gandai jau ėjo
Ir, kaip būna, visi spėliot pradėjo 
Kuo Įtikti liūtui dramblys mokėjo.

— “Nei jis gražus, nei jis vikrus, 
Kas per judesiai, koks nepatrauklus!” 
Žvėrys tarp savęs dramblį kritikavo.

— “Jeigu”, sakė lapė, kai ji uodegą šukavo, 
“Jis tokią pūkuotą uodegą turėtų
Kaip mano, nieks nesistebėtų”.

— “Arba”, lokys .pridėjo,
“Jei dėl savo aštrių nagų jis padėtį laimėtų, 
Tai būt teisingai ir nieks jam nepavydėtų; 
0 pas jį, kaip žinoma, visai nagų neliko”.

— “0 gal jis savo iltimis patiko?”
Jautis į jų kalbą įsimaišė,
“Tik liūtas gal jas su ragais sumaišė”.

— “Ar žinot”, kraipydamas ausis asilas išbliovė, 
“Man protinga mintis į galvą šovė: 
Nepaisant kokius privalumus jis būt turėjęs, 
Be ilgų ausų jis būtų nieko nelaimėjus”. '

Dažnai mes patys, nors to nematom, 
Save kituose per aukštai išstatom.

(V. Petraitis, PHakeėios, 217 psl., kaina $3.
gaunamos Naujienose.

• SILPNA PREKYBA
— Ar tiesa, kad jums preky

ba nelabai sekasi?
— Deja, jei protarpiais neuž

eitų anststolis, kartais per visą 
dieną nesulaukčiau žmogaus.

I suvažiavimą įgalinti ją teisėtai 
ir efektingai reaguoti į tokius da
lykus. O prireikus Tarybai turi 
būti leista šaukti posėdžius su- 
Centro valdyba ir net suvažia
vimus.

Savo pranešime Birminghano 
atstovas Bukauskas klausė Cent
ro valdybą, kad gal ji esanti pa
vargusi ir nori poilsio. Mes. sa
kė atstovas, norime pakeisti val
dybą, nes ji neširūpina skyriais, 
neatsako į jų laiškus, nėra jo

kio ryšio tarp skyrių ir Centro

J
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Organize car pool* tą 
tave g aso liną.
Doni be a Bom Loaarf

For constipation 
you’ll call it 

“The Overnight Wonder”
Ever fed uncomfortable with your laxative? 

Then ft's time you tried the gentle medfcine they 
call “The Overnight Wonder.“

It's today's Ex -Lax’ 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 pilk. Ex-Lax is “The Overnight 
Wonder“
Take only as directed
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VAIDILOS AINIO TEISINĖ 
PADĖTIS IR VAIDMUO

Jupiteri, tu pyksti?
Reiškia — tu neteisus

Pirmiausia sveikinu narsų vy
rą Jurgį Jašinską-tikrą sporto 
pedagogą, išdrįsusį pakelti plun
ksną net prieš dipl. dvasininką, 
palaidojusį tragiškai žuvusią 
Liet. Žurnalistų S-gą, ir dėkoju 
jam už man suteiktus, kad ir ne 
užtarnautus, šiais barakudų lai
kais garbingus titulus: plėšikas, 
vagišius, kvailys ir žoplys, ku
rie dabar nmodernių valstybių 
įstatymą's išskirtinai globojami, 
o popiežiaus ir prezidento žudi- 
kai-dar geriau už juos pačius sau 
gojami. Taigi, pagaliau ir man 
suteikta panaši garbė, visiškai 
atitinkanti laiko dvasią; o eigų 
dar būtų išduota mano pavardė, 
tai ta mano garbė šioje lietuviš
kų pagerbimų gadynėje dar aukš 
čiau pakiltų, ko ir. pats Jurgis 
Jašinskas man pavydėtų. O da
bar — prie reikalo/

Šiame visuotinio sukvailėiimo 
amžiuje man labai nemalonu ra
šyti apie vis dažniau mūsų perio
diką temdinančius psichopati- 
nius reiškinius, bet kai toksai 
Jurgis Jašinskas prikibo prie ma
no rašinio uodegos — slapyvar
džio, tai esu priverstas to priki- 
bėlio atsikratyti ir apie tai pain
formuoti Naujienų skaitytojus. 
Tai įvyko 1981. VI. 23 Naujienų 
122 nr. 4 psl., kur minėtas as- 
rpuomane' apšaukė vagišiumi, 
pavilgusiu 1917 mt. tragiškai žu
vusio proletarų poeto Juliaus 
Janonio slapyvardį-Vaidilos Ai
nis, kad už tai aš privaląs atsi
prašyti Naujienų redakcijos, skai 
lytoj ų,- atšaukti pasirašymą mi- 
riėtu slapyvardžiu ir t, t. Prie
šingu atveju . jisai paskelbsiąs 
jau jo susektą mano pavardę 
(ir net adresą!) kitame kuriame 
liet, laikraštyje.

Gal jisJr geras seklys, bet bio
gas’ pedagogas laikraštinei kal
bai, o-dar blogesnis a- a. Juliaus 
Janonio: riėužsakytas gynėjas: 
rašo apie Janonio likusių gimi
nių keltiną apiplėšimo bylą, o 
Aežino, kad tokia “byla” nėra 
teisminė, t. y. neturi jurisdikci- 
riės galios.
į Pagal senovės Romos privati
nę teisę (ius privatum), miru
sio autoiriaUs slapyvardis yra 
net legaliai paveldimas primus 
inter (pirmasis tar p lygiųjų) 
principu, o kai dalykas virsta 
post factum (t.- y. kas nors, pra
deda naudoti mirusio slapyvar
dį), tai tas pirmasis ;eo ipso jau 
tampa primus omnium (pirma
sis iš’visų ir kol jis gyvas, kitas 
ašmuo pasinaudoti jo slapyvar
džiu negali, nes toksai dvilypu
mas jau būtų nelegalus.
-tTaip ir šiuo atveju: mirė Ja-

nonis — mirė jo slapyvardis, 
dabar legalioj antis liktai bu v. 
savininko gyventos epochos is
torijai. Tokiu būdu aš tą jo sla
pyvardį būčiau visai teisėtai pa
veldėjęs, bet jis man (kaip “ant
rai pavardei”) nereikalmgas: pa- ! 
vartojau jį tik atsitiktinai — sa
vo neeilinio rašinio įspūdžiui 
sustiprinti; aiškiau išsireiškiant- 
pasiskolinau, o reikalui praėjus 
grąžinu Jurgiui Jašinskui — te
gu jis ir toliau tą savo įsivaiz
duotąjį Tabu “munijų teisėmis” 
saugo ir gina. Taigi Jurgis Ja
šinskas privalėtų re vien manęs 
atsiprašyti už tokiu grubiu to
nu apvogdinimą, bet ir a. a. Ju- 
k’aus Janonio — už “meškos pa
tarnavimą”, t. y- bandymą pa-Į 
kenkti jo kilnios prasmės slapy- j 
vardžio tęstinumui. j

Kultūringos tautos aukštos 
idėjinės kvalifikacijos slapyvar
džiui neleidžia numirti kartu su 
jo savininku, bet legalizuoja są J 
lygas, kad jo simbolinė reikšmei 
spindėtu karty kartoms, kaip! < 
šiuo atveju Vaidilos Ainis, srm-i 
bolizuojąs mūšy prabočių eti- 1 
kos bei moralės kulto tęstinumą.

Nuo 3uuaus Janonio mirties 
jau praėjo 64 metai, o vist ik 
per tą laiką neatsirado tokio ge-1

ARSES'

ši! Čikagos Akvariumas (akvarelė)

(Beveik feljetonas)

Prieš 70 metų tarnavau 
aiP j Švarco krautuvėje,, kaip 

davėjas. Savininkas Švarcas tu
rėjo keturias krautuves kituose 
Pennsylvanijos miestuose, c aš 
tarnavau netoli Pittsburgho. Jis 
man buvo -geras, kaio tėvas, aš 
’am patikau. Jis manim pilnai 

nijaus, kuris būtų drįsęs pavel- I pasitikėjo ir vieną krautuvę pa- 
i-i- x_i* i—-i  i- ! liL-n ve^ti hiyni. Bisznis bu-

nė nuodėme, bet kartais reikia. 
Kitaip galėčiau šių dviejų paukš-

žydo
par-

takų gyvenimą suardyti. Vaikų į sunkus ir

manęs, stumteli prie maišo, pri
siglaudžia. Aš pajutau nuo jos 
s eros ir česnako kvapą, o karš
ta. kaip žarija. Tuo tarpu išgir
dau durų skambutį. Palikęs ją, 
nubėgau apačion. Radau atėju
sią vengrę, mūsų senąją klien
tę. Nulipo ir paliktoji vengre, 
luodvi susikimba bartis ir karš
čiuotis. Mematant viena ir ant
roji pakelia avo suknias, atsa- 
tato užpakalius, dar ir su delnu 
paploja. .. Visai netikėtai įnei- 
na ir mario bosas p. Švarcas. Pa
matęs komedijas, griebia nuo 
kaladės saują Šaltų kepenų ir 
meta tai, kuri mane už nosies 
vedžiojo, tiesiai į nuogąją... Ji 
tuo’ išbėga laukan.

Biznis didėjo. Reikėjo samdy
ti buhalterį Van Gizeną. Reikėjo 
dar daugiau darbininkų. Laimė, 
kad tais laikais Pennsylvanijoje 
sekmadienį nebuvo galima da
ryti birznio, nes veikė “Mėlyno- 
sis sekmadienio’ įstatymas. Tik
tai mūsų tautietis Pelenius sa
vo smuklėje slaptai girdydavo 
lietuvius. Pagaliau man atsibodo 

atsakingas darbas
krautuvės bosu būti. Mane trau
kė kitoks gyvenimas, spauda, 
visuomeninė veikla. Sekmadie
niais skaitydavau užsiprenume- 

laikraščius: “Keleivį”.

jie neturėjo.
Į krautuvę ateidavo vengrės

dėti jo tokį idėjiškai kilnų sla-l 
pyvardį — Vaidilos Ainis, var-‘ 
totiną tiktai labai ,aukšto stiliaus 
skaitiniams, ką ir pats mirusiųjų 
gynėjas Jurgis Jašinskas mano 
rašiniui pripažįsta, o po to — 
tą išaukštintąjį sudaugiskaitina :

liko man vesti biznį. Bisznis bu
vo geras ir daug emigran u kli
entų. Savininkas retai atvažiuo
davo į mano vedamą krautuvę. 
Krautuvė tais laikais buvo tris
kart didesnė negu "mūsiškė Pa
rama. Jis atvykdavo- kai kada

vat, Miklosz? (Kaip sekasi, Mai-
ki?). Jos nemokėjo anglų kai-! ruotus
bos, o aš tik iš prievartos pramo-1 ‘‘Lietuvą vėliau “Darbininką ’ 
kau vengrų kalbos. Jos turėda- ■ir kitus- Viskas buvo pigu. Ge- 
vo po 20, 30 “burdingierių” j ra knyga kainavo ne daugiau, 

Švarcas, ' (įnamių), tai daugiausia “uszą”} vienas doleris. O pragyve- 
(mėsos) ir duonos (kenior) pir
kdavo. Kai kada net visą avį, pu
sę veršio arba visą kiaulę. Vir
davo kieme pataisytoje pastogė- 

įkysiu.; je, ant eilėmis- sųsttat y tų plytų.

Inimas: geriausios jautienos sva-
• ras nuo 7c. iki 15c. Pittsburge 
leidžiamas sekmadieninis laikraš 
tis centai buvo. Gerą medinį 
namą galima buvo nusipirkti už -

su dabartinės mūsų spaudos “ra- i kartą per savaitę, kaTtass kas 
šeivų beverčiais rezgalais”, pa- Į antrą. fe.
versdamas juos net Į krimina- Į Vieną naktį vipayagiš. Fosas 
lūs! Gražesnio kontrasto ir ne-į pro langą įlindo Į vidų ir. šaldy- 
bereikia; t. p.
kas pripažįsta redakcijoms teisę i iki viršaus, smulkių sidabrinių 
neišduoti slapyvardininkų pa-} 
vardžių, o pat= čia pat pasiverj 
tęs sekliu išaiškina mano pa
vardę ir dar grasina ją viešai 
paskelbti spaudoje (redakcijoms 
pavojingas bendradarbis!), ki
taip sakant-pats daro kriminalą 
prieš senai nusistovėjusią spau
dos etiką; o kad miškininkas 
nukirto Liet. Žurnalistų Sąjun
ga, tai ši I-mo lainsnio krimina- * 
lą Jurgis Jašinskas savo tylėji-Į 
mu toleruoja.

Ne veltui didysis kinų išmin
čius Lin-Yutangas pasakė: “Di
džiai pasigailėtinas tas kraštas, 
kuriame žinojimas be supratimo, 

^grožis be meilės ir teisingumas 
be pasigailėjimo.”

Patarčiau stengtis rašyti taip, 
kad vėliau nereikėtų prieš ką 
nors atsiprašinėti, nes atsiprašy- 
mas-savęs apkaltinimas; o kad 
jo vadinamieji “ateities ištori- 

' kai” — jeigu po Atominio Karo

MARIJA NOREIKIENĖ

Be to, reikėdavo dažnai užsaky- j $500. Plieno kepykloje darbinin-
■ lekvaro”. I gaudavo 11c. per valandą...

Jurgis Jašins- j tuve radęs didelę Matinę, pilną 

| ir centų, prisisėmęs kišenes išsi- 
j nešė. Bosui aš priminiau, kad 

tuos pinigus į banką nuneštų. 
: Jis bandė pajudinti statinaitę, 

bet nė iš vietos. sto
vi čia. tau bus grąžai reikalingi, 
ir paliko.

Kalėdų proga bosas man dova
nai sklypą nupirko kalno papė
dėje skersai upelio, netoli krau

tuvės. Pasikalbėjęs su turtingu 
I drabužių krautuvės savininku 

■ Morisu, paskelbė mane krautu
vės atsakingu manadžerium. - 
Paaukštinimas man patiko, bet 
ilgos valandos: nuo 6-tos ryto

dar tokių išliktų — laiko sąvar
tose nepasiklystų ir manęs su 
Janonių nesumaišytų, tai ši kar
tą pasirašau.

Vaidilos Ainis II

i T5 2608 West 69th St., Chicago, EL 60629 Tel. 925-2787
S • rDidelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
t ' a MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
I MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
J 2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 * Tel 925-2737
J V. VALANTINAS
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iki 11 v. v. mano energiją pra
dėjo išsemti. Reikėjo priimti at
vežamas prekes, sąskaitas su
mokėti ir taip be galo, malonu- t
mas nekoks. Blogiausia, kad tu- apsipirkti ar paklausdavo: “Od 
rėjome beveik pagrindinį biznį, 
mėsos skyrių. Kai kada ateida
vo rabinas jautuką papiauti dėl 
košernos mėsos.. Man nelabai 
patiko, bet reikėjo toleruoti. Bet 
kai atvykdavo ponas
tai prašydavo karbonado iškep
ti. Jis mėgo kiaulieną, tik pra
šydavo nepasakyti jo žmonai, 
kad jis “nekašernas”. Gerai, sa
kau, niekuomet..
Gale krautuvės turėjome virtu
vę, kur, kartą labai užimtas ti vengrų mėgiamo 
(ant greitųjų) pastačiau ant Tai prezervuota^juoda, kaip de- 
krosnelės neatidarytą pupelių: gulas kažkokia^ tešlainė. Nors 
skardinę. Tik išgirdau sprogi-! besąs man leidoį valgyti, kas tik 
mą, visa virtuve buvo aptaškyta krautuvėje yma^bet užėjo noras 
pupelių tešla, net lubos.

Po kiaulienos pietų, mano bo
sas užsirūkydavo didelę pypkę, 
ir jis pats buvo didelis, — 6 pė
dų vyras. Vieną savaitgalį mano 
boso artimi draugai Morisai, kar
tu su Švarcu pasikvietė ir mane 
pietums. Mano bosas Švarcas 
paprašė mane, kad sumalčiau ge
riausio sterko ir pridėčiau trupu
ti kiaulienos, kad kotletai būtu 
skanesni. Nunešė tą sumaltą mė-

> paragauti to vengrų mėgiamo 
lekvaro. A t i dariau skardinę, 

’ šaukštu pakabinęs makt į bur
ną. Oi, burna užsidegė, o ausyse 1 
varpai pradėjo skambinti... Ta-! 
da man prisiminė i 
atsitikimas. Mačiau, kai vienas; 
vengras iš pypkės iškrapštęs ni-1 
ketiną, pirštu dėjo į burną. .. Sa Į 
kau, ir velnias vengro negalės 
paimti... Mečiau tą skardinę su 

I lekvaru į atmatų dėžę.
są ponams Morisams. Pietų me- i Kartą į krautuvę atėjo jau ma
tu pas Morisus viskas klojosi pyla apyjaunė vengrė kažko 
gerai, mane gyrė, kad aš esąs į pirkti, ko anksčiau nepirkdavo, 
geras mėsininkas. Tačiau ponia I bet nežinojau, ko ji nori. Ji man 
Švarcienė dairosi į mane įtarti- j pirštu rodo į antrą krautuvės 
nai- Ponas Švarcas man mirkčio-! aukštą, kur buvo sukrautos di- 
ja, o aš suprantu, ką visa tai reiš i džiosies prekės: arkliams avižų 
kia. Ima juokas, bet liežuvįį lai-j maišai, miltai, virvės, gyvuliam 
kau už dantų, negaliu savo drau-! ėdalas ir t. t. Ji pirštu rodo, 
go išduoti. Kartą ji užėjusi į < vaikšto aplink maišus, o aš seku 
krautuvę, mane paklausė: “Ar ’ paskui, galvodamas ko jai pri
mano vyras nevalgo kiaulienos?” reikia čia ieškoti? Prieina prie

Lietuvių Leechburgo mieste
lyje buvo nemažai. Mudu su p. 
Latoža suorganizavome Lietu
vos sūnų ir dikterų draugiją. 
Kai ką rašinėjau “Keleiviui” ir 
apie minėtąją draugiją. “Kelei
vis” mane pakviečia atvažiuoti, 
duosiąs darbo spaustuvėje. Man 
to ir tereikėjo. Pasakiau p.. Švar- 

neitikėtinas • CUL kad mane kviečia laikraštis 
* Bostone. Noriu ten važiuoti. Jis i
| tokia staigmena buvo abstulbin- 
| tas. Jis pasakė: “Būk čia, klien- 
; tai tavęs pasiges. Tave visi my
li, o aš tave labiau myliu. Tu 
man kaip sūnus. Aš planuoju 
sukurti krautuvių korporaciją. 
Tu būsi dalininkas, su Laiku tap-' 
si milijonierium. Aš suprantu, 
kad tu nori eiti į universitetą, 
apie tai jau man anksčiau minė
jai. Buvai mūsų šeimos narys. 
Mano žmona tave labai gerbia”. 

Atsisveikinome. Jis mane dar 
paklausė: “O ką darysi su tuo

Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Kaina $25. Rieti viršeliai. Paštas $2.

sklypu, kurį tau padovanojau?” 
Aš atsiminiau ir sklypą. Sakau, 
palieku tau. Jis išėmė 100 dole
rių ir padavė man už tą sklypą. 
Atsisveikinome pasibučiuodami 
ir išvažiavau į Bostoną.

“Keleivį” radau sename An
tano Žvingilo name. Rokas Mi- 
zara rūsyje senu presu spausdi
no laikraštį, o Petras šolomskis 
sėdėjo prie linotipo. Pradžio
je man pasiūlė mokėti vieną do
lerį per savaitę, kol mokysiuos 
linotipo darbo. Kai išmokau, vi
są laiką gavau 8 dolerius per sa
vaitę. Tada pagalvojau, kur aš 
atsidūriau? Švarcas man mokė
jo 1C0 dol. per mėnesį su valgiu 
ir butu, o dabar?... Vis tiek sa
vo tikslo siekiau. Vakarais ėjau 
į mokyklą, o vėliau ir dienomis. 
Susigyvenau su didelio miesto 
kultūra, ypač su lietuviais, įsto
jau į chorą.

Netrukus gaunu laišką iš p. 
Švarco. Kviečia grįžti. Girdi, kai 
tu išvykai, mano biznis sumen
kėjo. Buvusios klientės perka 
pas Nepšelį. Grįžk, krautuvė bus 
tavo — sugrįš ir klientai.

Taigi, “milijonus” iškeičiau 
idėją, į skurdą...

Mikas Šileikis
i

TEISINGUMAS

Pulko vadas: — Ar"tu paten
kintas valgiu, mano, sūnau?

Naujokas: —- Klausau, ponas 
vade. ’ ■

• Vadas: — Ar negauna vienas 
didelę, kitas — mažą mėsos por
ciją?

Naujokas: Ne, pone vade, kiek 
vienas gauna lygiai mažą porci
ja.

BIRŽOJE 
L - * . ; • ;

Finansininkas buvo paklaus
tas apie jo sėkmingą operacijų 
paslaptį biržoje su akcijomis.j

— Čia nieko ypatingo. Nėra jo
kio genialumo, tik reikia pirkti 
akcijas iš pesimistų, o jas par
duoti — optimistams.. •

VISOS TOKIOS . : :
P ----------—-!■ ' ’Z“

Skelbimų lentoje kabojo" vie
no Paryžiaus teatro afiša, rek
lamuojanti naują pjesę. “Mano 
žmona — pantera”.

Netrukus toje afišoje ranka 
kažkas įrašė “Mano taip Vpat’k

AFRIKOS SKANĖSTAI
Tanzanijoje statomas fabri

kas, kuris gamins konservus* iš 
dramblių, zebrų ir antilopių mė
sos.

e LITERATŪRA^ lietuvių literatūros, meno - ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. 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. Rukšlelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

♦ DAINŲ šVENTES 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 J2.

S VIENIŠO ŽMOGAUS GYV ENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už S2.

♦ LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai | vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?0.

e KĄ LAUMES LEME, 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.

e JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik nt 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja J6.

♦ SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
i IE 80608. Užsakant ptittU pridėti 3o!erf Išlaidoms.
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Jrderiu kartu fu uxakywa.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, isskyrui sekmadienius, 
jyio 9 vai- ryto iki u vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vai

Įdomiausia, kad šiuo klausimu taip pat kritiškai pasi
sakė frontininkų žurnalas “Į Laisvę”, kuriame svarstant 
Išėjusią dr. Tomo Remeikio knygą, buvo tuo klausimu 
pasisakyta prof. Br. Nemicko ir Vlado šakalio. Profe
sorius Br. Nemickas, kaip tarptautinės teisės žinovai 
nurodė, kad Molotovo-Ribbentropo sutartis nebuvo įre
gistruota Tautų Sąjungoje, tuo pačiu buvo laikoma
niekine.

Nežiūrint šių faktų, Vladas Šakalys, kaip vienas iš 
organizatorių 45 baltiečių pareiškimo Molotovo-Ribbent-

Pavergtu Tautu Savaitės proga lietuviai žygiuoja Chicagos centran, j Daley aikštę, 
kur buvo suruošta demonstracija prieš rusų primestą vergiją. (M. Nagio nuotrauka)

Vieno klausimo sprendimas
Skaitytojai prisimena, kaip šioje vietoje buvo iškelta 

ir aptarta Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos peticija, 
kuria norėta, surinkus lietuvių parašus, išreikalauti iš 
Vakarų Vokietijos vyriausybės Molotovo - Ribbentropo 
pakto “pasmerkimą”.

Nekartosime visų argumentų ir faktų, kuriais re
miantis buvo išaiškinta, kodėl PLJS sumanymas yra poli
tiniu ir diplomatiniu požiūriu nevykusiai sugalvotas ir 
gali pakenkti geriems santykiams tarp Lietuvos ir Vo
kietijos ne tik dabartyje, bet ir ateityje.

Buvo atkreiptas mūsų veiksnių dėmesys i šį opų klau
simą, ypačiai Diplomatinės Tarnybos ir VLIKo, nes šie 
Veiksniai yra tiesiogiai atsakingi už politinių ir diploma
tinių gera santykių išlaikymą su Vakarų-demokratijo
mis, be kurių paramos iŠ viso joks Lietuvos laisvinimo 
darbas būtų neįmanomas.

Mūsų veiksniai tuo klausimu nerado reikalo pasisa
kyti, bet šį iškeltą kausimą ėmė svarstyti lietuviška spau
da. Vytautas Meškauskas, žymus “Dirvos” komentato
rius, pakartotinai kritiškai pasisakė dėl PLJS sumanymo, 
nes reikalaujama atšaukti ne tiek seniai negaliojančios 
Molotovo-Ribbentropo sutarties, kiek jos “pasmerkimo”. 
Toks įžūlus reikalavimas tikrai galėjo iššaukti piktą vo
kiečių vyriausybės reakciją, kas neišeitų į gerą Lietu
vos laisvės kovai.

Kitame savo pasisakyme V. Meškauskas atkreipė dė
mėsi i tai, kad Lietuva antru kartu buvo Sovietų oku- 
puota ne pagal Molotovo-Ribbentropo sutartį, kurią pats 
Hitleris sulaužė pradėjęs karą prieš Sovietų Sąjungą, 
bet pagal Teherano, Jaltos ir Potsdamo susitarimus. Jal
toje Europa buvo padalinta įtakų sferomis, o Potsdame 
buvo perleista Rytų Prūsija tiesioginėn Sovietų valclon, 
nors tikrumoje turėjo būti priskirta prie Lietuvos.

Vytautas Meškauskas nepatarė kelti protesto dėl Te
herano, Jaltos ar Potsdamo sutarčių, reikalaujant jas at
šaukti ar “pasmerkti”, nes tokia akcija nepakeistų padė
ties, bet tik įtemptų santykius tarp mūsų veiksnių ir 
Vakarų demokratinių vyriausybių, kurie ir taip yra labai j 
trapūs. Tokią nuomonę reikia tik paremti.

ropo pakto atšaukimo reikalu, pasisakė prieš prof. Ne
micko išvedžiojimus. Jo nuomone, reikia vadovautis ne 
teoretiniais teisės samprotavimais, bet įvykdytais smur
to aktais, kurie įteisino esamą padėtį. Prieš šią sutartį 
reikėjo kelti protestą Pabaltijy, nes Sovietų organai iki 
šios dienos slepia nuo žmonių šios sutarties pilną tekstą.

Dėl Vlado šakalio pareikštos nuomonės, žurnalo re
dakcija įterpė savo ilgą pastabą, kurioje, tarp kitko buvo 
pasakyta:

“Bet yra nuoseklu laukti, kad pačių baltiečių 
pastangos to pakto panaikinimo reikalu Vokietijos 
bus palaikytos nedraugingu gestu. Čia ir iškylą klau
simas, ar tikslingos tokios baltiečių pastangos, kurių 
rezultatas nebus palankus, o tik suerzins Vokietiją”.

. . . . ■ (“Į Laisvę”, bąl. 1981)
Kaip, matome:’iš spaudos pasisakymų, PLJS nerado 

pritarimo savo -sumanymui, nes ir katalikiškoji spauda, 
pradžioje parėmusi jaunų politikų iniciatyvą, pradėjus 
šį klausimą rimtai svarstyti, susilaikė nuo tolimesnio pro
pagavimo. Prisimename, kad pradžioje buvo sukelta 
triukšmo spaudoje, kai į ALTo surengtą Vasario 16-osios 
minėjimą Chicagoje nebuvo leista dviem studentėm rink
ti parašus.

Po kurio laiko, išdėsčius dalykiškai reikalą “Naujie
nose”, sukeltas triukšmas staigiai aprimo. Nuo to laiko 
praėjo keli mėnesiai, sulaukėme daugelio suvažiavimų, 
parengimų ir net operos pastatymų, kuriuose dalyvavo 
šimtai ir tūkstančiai lietuvių, bet apie parašų rinkimą 
PLJS peticijai paremti nieko nebuvo girdėti. Matomai, 
mūsų jauni politikai nusprendė, kad tikrai buvo užsimota 
neapgalvojus visų galimų pasekmių ir visą reikalą nutarė 
tylomis užmiršti.

Turime pasidžiaugti, kad šiuo metu nebuvo piktų iš
puolių prieš “Naujienas” ir kad bendrai lietuviškoji spau
da visą klausimą svarstė šaltai, dalykiškai ir be bereika
lingos poleminės aistros. Bendrai paėmus, buvo išspręs
tas klausimas kaip lietuviška išeivija turėjo pasielgti 
Molotovo-Ribbentropo pakto “pasmerkimo” atveju, kas 
savo keliu pavadavo mūsų veiksnių neapsisprendimą šiuo 
svarbiu klausimu. Už tai lietuviškai spaudai priklauso 
nemažas nuopelnas. V. K.

A. PLEŠKYS

PAVERGTŲ TAUTŲ DEMONSTRACIJA
Kiekvienais metais JAV pre

zidentas, liepos mėn. skelbia 
vieną savaitę, pavergtų tautų 
naminėjimui ir protesto demos- 
tracijoms prieš pavergėjus.

s. m. liepos 18 d., šeštadienį, 
12 vai., Chicagos miesto centre, 
Richard J. Daley Plaza aikštėje 
įvyko pavergtų tautų paminėji
mo gausi protesto demonstraci
ja. kurią surengė Pavergtų Tau
tų Komitetas Chicagoje. Diena 
pasitaikė graži, neperdaug karš
ia. pusiau debesuota ir protar
piais iš ežero pusės padvelkda
vo gaivinantis vėjelis- Demons

* trantų prisirinko keletas tūkstan 
čių—beveik pilna didžiulė aikš
tė. Plakatų su įvairiais šūkiais 
— užrašais ir pavergtų tautų vė
liavų plevėsavo tikras- miškas.

• Čia paduodu keletą tų plaka
tų uždašų----- šūkių: “Take So
viets to Nuerenberg for genoci
de”, “Silence is crime”, “Russia 
pull out from Baltic states”, 
“Freedom for-Lithuania”. “Bre
zhnev like Hitler executes ex
termination of nations (Soviet 
genocide in Lithuania)”, “De
colonise USSR empire”, “How 
much longer, o Lord? Cry our 
forgoten MIA*s in Southern 
Asia and all captive nations”, 
“Polish Solidarity for your free
dom and ours’, “Free world help 
to free V. Skuodis USSR priso
ner on hunger strike”, “Help 
free B. Gajauskas”. Ir daug.

-daug kitokių šūkių ir užrašų.
Iki atidarant minėjimą — de- 
monstraciją; visą ■ laiką grojo 
Chicago Federation of Musician 
orkestras. Prieš pat atidarymą 
ALTos Tarybos ir Pavergtų Tau 
tų Komiteto narė Euphrozine 
Mikužiūtė, nuo estrados, per gar 
siakalbį kreipėsi į susirinkusius 
demonstrantus prašydama aukų,

demonstracijos rengimo išlai
doms padengti.

Po jos. mikrofoną perėmė žur
nalistikos studentė p-lė Ramunė 
Tričytė, kuri buvo ir visos pro
gramos moderatorė ----- vedė
ja. Ji į estradą pakvietė su jų 
tautinėmis vėliavomis, šias pa
vergtas tautas — jų atstovus:

1. Lietuvą, 2. Latviją, 3. Es
tiją, 4. Ukrainą, 5. Balt gūdi ją, 
6. Lenkiją, 7. Čechoslovakiją, 8- 
Rytų Vokietiją, 9. Kiniją, 10. 
Vietnamą, 11. Laosą, 12. Kambo- 
dią, 13. Kubą ir 14. Afganistoną 
Prie estrados, sargyboje stovėjo 
Fort Sheridan Armijos unifor
muoti kariai, o prie'estrados,kam 
pu, iš priekio plevėsavo - JAV- 
vėliavos. Demonstraciją atidarė 
Pavergtų Tautų Komiteto Chi
cagoje pirmininkas L Bergma- 
nis, tardamas įvadinį žodį. Bu
vo sugiedotas JAV himnas — 
National Anthem. Invokaciją 

f sukalbėjo kun. J. Savukynas.
Sekantis kalbėjo Amerikos Len
kų Kongreso ir Lenkų Tautinės 
S-gos prezidentas A. Mazewski. 
Po savo kalbos A. Mazewski pri
vačiai apgailestavęs. - kad de
monstracijoje jis per- mažai te
matęs lenkų dalyvių.. Ir ištikrų- 
jų, reikia pripažinti, kad. lenkų 
tautybės demonstrantų nebuvo 
nei kiek daugiau kaip lietuvių, 
nors lenkų Chicagoje gyvene ke
lis ■ kartus -daugiau.

Panelė Ramunė Tričytė, gra
žia ir aiškia anglų kalba pers
kaitė ilgoką JAV prezidento R. 
Reagan pavergtoms tautoms skir 
tą deklaraciją. Taip pat buvo 
perskaityta Illinois Atstovų Rū
mų rezoliucija, Illinois guberna
toriaus deklaracija ir Chicagos 
miesto myorės dekdaracija.

Po to žodį paėmė Pavergtų 
Tautų demonstracijos pagrindi-

uis kalbėtojas, Christian Liberty 
Academy prezidentas, geras kal
bėtojas, kun. Paul D. Lindstrom
ir pasakė ilgą, ungningą, užde
gančią, teisingą, neperdėtą ir fak 
tais paremtą kalbą prieš tautų 
pavergėją Sovietų S-gą.

Toliau kalbėjo šie kviestieji 
garbingieji svečiai:

1) JAV Atstovų Rūmų narys 
Frank Annunzio savo kalboje 
pasakė džiuginančią naujieną, 
kad yra padidintos lėšos išlaiky
mui Voice o’f America (Ameri
kos Balso) ir “Free Europe” bei 
“Radio Liberty” programų Eu
ropoje.

2) JAV Atstovų Rūmų narys 
Henry Hyde, 3) buvo perskai
tytas JAV- Atstovų Rūmtj na
rio Edward J. Derwinski prane
šimas. Jis’ pats nedalyvavo.. 4). 
Kalbėjo Illinois Atstovų Rūmų 
narė Judy Baar-Topinka, 5) 
Lietuvos Generalinė Konsule 
Juzė Daužvardienė, 6) Kinijos 
respublikos, Chicagos koordina
cinės įstaigos Šiaurės Amerikos 
reikalams direktorius Stephen 
S. F. Čhen, 7) P. T. K.- pirm, 
Bergmanis perskaitė JAV Atsto 
vų R;ūmų pirm., deklaraciją ir 8) 
paskutinis iš svečių kalbėjo CIO 
— AFL darbo unijų atstovas 
(pavardės nenugirdau). Jis savo 
kalboije pabrėžė, kad 1980 m. 
tuometinis CIO — AFL prezi
dentas George Meany, griežtai 
oasipriėšinęs dalyvavimui spor
tininkų Maskvos olimpiadoje ir 
lankymosi Sovietų Sąjungoje.

((Bus daugiau)

— Senatorius William Prox 
mire paskyrė “Auksinės blusos” 
olakatą armijai, išleidusiai net 
•$6,000 už 17 puslapių brošiūros 
paruošimą, kaip pirkti Worces
tershire sosa.

— Kanadoje vėl prašalėjo 
paštininkų unijos ir federalinės 
vyriausybės derybos.

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO- SĄJŪDIS
(Tęsinys)

Nedėkingi “litvinai”, kaip žinoma, kitaip 
aiškino nesutarimo su PPS priežastis, ir pirmų
jų bendradarbiavimo su jais metų balansas išėjo 
liūdnas. PPS būdinga, kad ji iš karto bandė mėgs
ti santykius su mūsų varpininkais, tikėdamasi 
iš jų padaryti socialistus, su neslepiamu abuoju
mu nusigręždami nuo “nuostabios rūšies lietuviš
kos socialdemokratijos”. PPS pralaimėjo abiem 
frontais: varpininkai pasiliko varpininkais, ir 
paniekinimas nesulaikė elesdieČių augimo, Vilniu
je ir Lietuvoje.

VERŽLŪS “LITVINAI”
1895 metais elesdieČių darbas Vilniuje tiek jau 

paaugo, kad buvo nusistatyta suorganizuoti Vil
niuje savą slaptą spaustuvę spausdinti atsišau
kimams, gal ir brošiūroms. Dr. A. Domaševičius 
buvo pasiruošęs išmokti raidžių rinkimo ir dirb
ti spaustuvėje. Domaševičius buvo deleguotas už
sienin pirkti spaustuvės ir ta pačia proga “pasi- 
da-ryti po pasaulį”. Buvo reikalo pažinūn sueiti 
su Vaitai u "ialistais, juos painformuoti apie tai 
ka. daroma eles-Mečių Lietuvoj, ir užmegsti san
tykius su socialist nių partijų vadovybėmis. Va- 
ka’-ų Europos įvairiose valstybėse buvo pabiru

sių emigrantų ir iš Lietuvos, ir buvo svarbu megz
ti su jais asmenišką pažintį, painformuoti apie 
socialistinį darbą tėvynėje ir ieškoti elesdiečiams 
šalininkų, kurie galėtų pastoviai jiems Vakaruo
se atstovauti.

Išvykęs užsienin tais pačiais metais svetima 
Šipailos' pavarde, Domaševičius rado Europoje 
blogai paruoštą savo misijai dirvą. A. Domaše- 
vičiuis buvo šaltokai, sutiktas Berlyne vokiečių 
socialdemokratų, kuriems Rožė Luksemburg 
elesdiečius atestavo kaip nacionalistus, siekusius 
atsiskirti nuo Rusijos, ir iš viso nereikalingus, 
nes socialistinį darbą Lietuvoj vedanti jos orga
nizacija — Socjaldemokracja Krolewstwa Pols- 
kiego i Litwy (Lenkijos ir Lietuvos Socialdemo
kratija). Nuvykęs į Londoną, ten susitiko su Juo
zu Pilsudskiu. Domaševičiaus pastangos susitar
ti su PPS, kad jos Londono spaustuvėj būtų 
spausdinami ir elesdieČių raštai, pasibaigė be re
zultatų — nesutiko Juozas Pilsudskis. Atsitikti
nai Domaševičius aptiko PPS spaustuvėj kažkokį 
Pilėną, lietuvį, ir apsidžiaugęs pradėjo jį kalbinti, 
ar jam nepadėtų nupirkti Londone spaustuvės. 
Pilėnas mielai sutiko, paėmė iš Domaševičiaus 
pinigus ir apgavo: nei spaustuves nenupirko, nei 
pinigų negrąžino. Pilėnas, miręs 1956 metais 
Amerikos Jungtinėse Valstybėse, vėliau paaiškėjo 
kaip anglų saugumo “bendradarbis”.

Nieko nelaimėjęs Londor^, A. Domaševičius 
išvyko į Paryžių, ten susipažino su žydais social
demokratais Warsawskiais (pseud. Warski) ir su 

jais sutarė, kad išspausdintų pirmąją elesdieČių 
literatūrą lenkų kalbą: “Robotnik Litewski”, “Ro- 
botnik slosarski w Wilnie”ir LSDP programą. Iš 
savo kelionės po Europą A. Domaševičius laimėjo 
ir dar kai ką. Londone jis susipažino su lietuviais 
emigrantais ir iš jų suorganizavo pirmąją eles
dieČių kuopelę Anglijoje. Suėjo pažintin su Va
karų socialistais ir jiems patiekė žinių apie dar
bininkų sąjūdį Lietuvoje ir apie elesdieČių veik
tas pirmuosius žingsiius.

1896 metais Londone lapkričio mėn. buvo šau
kiamas Socialisto Internacionalo kongresas. 
A. Domaševičius bandė išsiaiškinti, ar galėtų ja
me dalyvauti ir elesdieČių atstovas, o juo. turėjo 
būti dr. J. -Miūpas. Iš tų pastangų nieko neišėjo 
— pasipriešino rusai ir R. Luksemburg grupės 

i atstovai.
Galutiniu savo kelionės balansu po Europą 

A. Domaševičius buvo vis tik patenkintas. Kiek 
galėdamas pagarsino apie “lietuviškųjų socialde
mokratų” veiklą Vakaruose ir paneigė PPS pla
čiai skelbtą tvirtinimą, kad tik ji Lietuvoje vei
kianti. Kai kam iš PPS žmonių, pirmutiniam 
Juozui Pilsudskiui, visa tai sugadino nemaža 
kraujo ir nepagerino santykių namie.-Jų nepage
rino ir 1896 metais įvykęs LSDP formalus susi- 
organizavimas. Dar labiau santykius blogino eles
dieČių sėkmingai vystomas darbas Vilniaus dar- 
-bininkų tarpe ir Lietuvoje.

.JUOZO PILSUDSKIO VAIDMUO

Ketvirtasis PPS suvažiavimas, vykęs Varšu
voje 1897 metais, turėjo vėl paliesti skaudžius 
LSDP ir PPS santykius Lietuvoje. Centro Komi
teto pasiūlytas, jis padarė tokį nutarimą:

“Kadangi Lietuvoj žymi proletariato dalis ne
kalba lietuviškai ir yra surišta su lenkiškuoju 
proletariatu bendra kalba ir bendromis istorinė
mis tradicijomis;

kądangi nei politinės, nei ekonominės sąlygos 
nedaro būtina tam proletariatui kurti atskirą 
politinę organizaciją, kuria nori būti grupė, pasi
vadinusi “Lietuviškoji socialdemokratija”, suva
žiavimas nemato reikalo, kad toji “Lietuviškoji 
socialdemokratija” gyvuotų ir paveda Darbinin
kų Centro Komitetui dėti daugiau kaip iki šiol 
pastangų pagilinti to proletariato politinę sąmo
nę ir apjungti jį PPS organizacijų rėmuose.”

Kartu suvažiavimas laikė reikalinga pabrėžti, 
kad aukščiau priimtoji rezoliucija nekliudo biUi 
gerais sėbrais su tikrąja lietuviškąja arganizacita 
(turima galvoje mūsų varpininkus), ir, turėda
mas galvoje lietuviškųjų liaudininkų atskalą, aiš
kiai linkusią į socializmą, suvažiavimas nutarė:

“Kadnagi ekonominių ir politinių interesų 
bendrumas, darydamas būtina tiek Lietuvai, tiek 
ir Lenkijai išsilaisvinti iš Rusijos viešpatavimo, 
reikalauja bendros lietuvių ir lenkų veiklos.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietaia 
viršeliais įrištų 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

avnvTOJAS IR CHIRURGAS 
Community klinika 

dliwktoriui 
(ttft I_ Manheim R< IL
VALANDOS: 3—3 darbo dienom^ ir 

few antra. L«4t«dieni 8—3 
Tel.: 562-2727 arU 542-272®

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS nasi, Mažojoje Azijoje bites žmo 
nes pradėjo laikyti žymiai anks
čiau, negu Egipte.

Matyt, bitė yra vienas seniau
sių žmogaus prijaukintų ir glo
botų gyvūnų.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71$t St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Razidencijos 443-5545

SOPHIE BARČUS

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
T® L 376-1882 arba 376-5994

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

Visos laidos S WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Ha., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WOPA, 

1490 JciL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daoku* 
Telef.: HEmlodc 4-2413

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

f—-------- -—
PERK KAUSTYMAI

AI 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZOŽIONYTĖ 

Programos vada ja

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

BITININK i STe PRIEs 
9000 METŲ

Ilgą laiką buvo numanoma, 
kad bitininkystė prasidėjo tre
čiame tūkstantmetyje prieš Kr. 
Egipte. Nilo slėnyje iki šiol gy
vena įvairių, rūšių bitės- Yra 
išlikę senovinių bičių piešinių. 
Be kitų vardų, Žemutinio Egip
to faraonai būdavo tituluojami 
“bič’ų viešpačiais”.

Tačiau Čatal Hiujuko šventyk 
loję Pietų Anatolijoje (Turkijo
je) aptikta sieninė tapyba; ku
rioje vaizduojamos bitės ir ko
riai. Tapyba priskiriama 7-jam 
tūkstantmečiui prieš Kr. Vadi-

(M. ir G.)

—Lyn Nofzinger, Baltųjų Rū
mų patarėjas, žada atsistatydin
ti. Jis yra kaltinamas daugelio 
liberalų priėmimu į administra
ciją.

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

1424 South 50th Avenue 
. Cicero, ILL. 60650 

Tel: 652-5245
Frozen Suckers

1 envelope KOOL-AID^ 
Unsweetened Soft Drink 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

TRIJŲ KOPLYČIŲ LARKMIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

HEART AM) HEALTH habits started early in childhood 
can reduce the risk of heart attack in later life, according 
to yonr Heart Association. The Association is conducting

its 1969 Heart Fund Campaign here and in 6500 other 
communities through February. The Heart Fund supports 
research, education and community service programs.

MIRĖ JUOZAS SIŲSIS
Buvo žurnalistas, poetas, vi

suomenės veikėjas, siekė vienin
gos lietuvių kovos rusų paverg
si Lietuvai išlaisvinti. Svečia

vosi JAV se.
J. šiušis, šiaulietis, 78 mirė 11.2. 

81, San Martin mieste. Palaido
ms San Martin kapinėse. Liko 
brona Bronė Lukoševičiūtė, se- 
’uo Sofija, Juozo Valentos naš- 
ė. Velionis reiškėsi visuomenės 
r spaudos srityje. Daug pasidar
bavo Arg. Liet. Senelių Židinio 
organizavime. Tegul jam bus ra
mu isėtis Argentinos žemėje.

MIRUSIEJI LIETUVIAI

f Elena Apolonija čepinskai- 
ė Judgėlienė, po sunkios ir il
gos ligos mirė 3. 3. JAV. vyras 
Kostas Jurgela. duktė Elena ir 
sūnus Algis.

7 Vacys Bušinckas, trakietis 
39 m. mirė 1.12.80 Floridos mies
te. Palaid. Floridos kapinėse. 
Liko žmona Olga Minaitė, Lietu
voje brolis ir kiti artimieji. Il
gametei prenumeratorei, Gigai 
M. Bušinskienei reiškiame gi
lią užuojautą.
| Antanas Ješkevičius, alytiš- 
s. 75 m. po ilgos ligos mirė 31
81. Martineč mieste. Palaido

tas Boulogne kapinėse. Liko žmo 
ia Marta Matulionytė ir daug 
draugų kuriuos turėjo ramaus 
būdo dzūkas- Velionis buvo pa
garsėjęs dailydė, medžio apdir
bimo meistras. Dirbdavo viso
kius meno dalykus iš medžio. 
Lietuvoje tokius vadina skulp
toriai, seniau vadindavo diev- 
dirbiais, Tesul jam bits lengva 
A rentines žeme” ė.
7 Eleonora Čin lyte Kliaugie-: 

nė bi^žietė. 60 m mirė 3. 9. 80. 
Berezategui mic ’te. Palaidota 
Szpeleta kapinėse. Liko 2 duktė-, 
’ys. brolis ir seserys Lietuvoje.

Bronė Degutytė, ukmergiš-
i, 79 m. mirė 18. 2. 81 Brazili- 

cje.
7 Bronė Bitinienė, rokiškietė 

76 m. mirė 3. 3, 81 Brazilijoje 
Liko vyrasAlbmas, duktė Vale
rija. ir sūnus Albertas su šeima.

7 Augustinas Ališauskas, veik
lus Kanados lietuvis mirė 3. 3.

Good Health Habits, Begun Early, Can
Add Years to Lives of Your Children

GEORGE F. RUDMINAS
SUS So. UTUANICA AVĖ. Tel.: YArd, 7-1138 - 1131

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. fflUa, DL >74-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
W07 Sa LJTUANICA AVĖ. Tel: TAjnU 7 3401

. --- --------------- ■

mirė 1. 12. 80' Aus-

62 m. mirė 4. 10. 80. Liko žmo
na Petronėlė ir sūnūs Jonas, 
Vladas, Mikas ir Antanas su Šei
momis.

f Marija Bernotienė, kaunie
tė, 79 m. mirė 25. 8. 80, Austra- 
Hjoje. Liko vaikai: Aldona, Vy
tautas, Eugidijus, Aleksa ir vy
riausia duktė Filomena — Lie
tuvoje.

7 Juozas Valentą, kilimo nuo 
Lazdijų, 75 m.mirė 1. 4. 81, San 
Andres mieste, Argentinoje. Pa
laidotas San Martin kapinėse. 
Liko serganti žmona Sofija Šiū- 
*vtė. ir 2 seserys Lietuvoje, kri
kšto duktė Emilija Zdanevičiūtė 
Banylienė, kurios šeima rūpino
si laidotuvėmis ir globoja sergan 
cą naš^e. Vel’onis buvo sąmo
ningas lietuvis. Dalyvavo su lie
tuviais. skaitė lietuvišką spau
dą. Mūsų laikraščio ilgametei 
skaidyto ni Sofijai, liūdesio va- 
dlandoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą,

f Ona Žitikienė, kėdainiškė, 
68 m, mirė 27. 8. 80, Australijo- 

j le. Liko duktė Stasė Savičiūtė- 
Rossi.

*j* Ona Žibikienė, kėdainiškė, 
68 m. mirė 27. 8. 80, Australijo- 
ie. Liko duktė Stasė Savičiūtė- 
Rossi.

7 Algis Vasaris, mažeikiškis, 
50 m. staiga 
t rafijoj e.
| Bronius 

65 m. mirė 
Velionis buvo išsimokslinęs in- i 
dustrialas. Gyveno vienišas.

' f Jonas Janulaitis, gimęs Ber- 
! žinėje, 74 m. mirė 8. 11. 80 Aus- ■ 

tralijoje. Liko sūnus Viktoras j 
gyv. Anglijoje.

7 Eugenija Grybauskaitė Na- 
gulevičierrė, garliaviškė, 
mirė 10 1. Australijoje.

7 Jadvyga Riliškaitė, 
kė, 78 m. mirė 21. 3. 81, 
Aires mieste. Palaidota 
kapinėse. Liko sesuo Teklė Pet
rauskienė, pussesere Teresė Ve- 
drickienė su šeima ir kiti gimi
nes čia ir Lietuvoje.

7 Juozas Kondrotas, 87 m. mi 
rė Chicagoje. Velionis buvo dr. 
Alfred Stannevičiaus dėdė.

7 Vladė Grušauskaitė, Antano 
Petrausko našlė, alytiškė, 75 m. 
staiga mirė 5. 4. 81. Buenos Ai
res mieste. Palaidota Flores ka
pinėse. Palaidojimų pasirūpino 
Artūro Mičiūdo šeima, kuri po 
ios vyro mirties, globojo nesvei- 
kuojančią našlę. Velionė buvo 
šviesi lietuvė. Visą laiką prenu
meravo A. L. Balsą. Dalyvavo 
A. L. Centro visuomeninėje 
veikloje, dažniau atlikdama to
kias pareigas kurias kiti vengda
vo, netausuodama savo sveika
tos.

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans

* 1
■■

fi

B

31.
f Valentina Rūtelė, 61 m. mi- 

ė Kanadoje. Liko žmona Magdė 
ir sūnūs: Morkus ir Mykolas.

T Jurgis Kučinskas mirė 25. 
2. 81 Urugvajuje.

7 Marija Vaisienė, 82 m. mirė 
Urugvajuje.

f Gladys Drukteinytė Vaitu- 
kevičienė. 44 m. mirė 25. 2. 81 
Urugvajuje.

y Marija Šimanskienė, 81 m. 
mirė Urugvajuje.

y Maria Morkūnaitė Prieto, 
56 m. su vyru grįždami iš Mar 
del Platos, 22. 3. 81 žuvo jų au
tomobiliui susidūrus su autobu
su prie Quilmes. Vyras Julian 
Prieto kuris vairavo automobi
lį, sužeistas lengvai. Liko sūnūs 
Eduardo ir Ričardo su šeimomis, 
broliai Stasys, Alberto ir senuo 
Stasė Vasques su šeima.

y Lidija Dijok;enė Gasiūnie- 
nė. Sydnejaus Moterų D-jos vei 
kėja, mirė 13. 9. 80.

f Antanas Pranaitis mirė Aus- 
traiijo’e.
f Marija Bernotienė mirė Aus

trai w j e.
y Viktoras Laukaitis, Austra

lijos lietuvių visuomenės veikė
jas, 53 m. Ynirė 18. 10. 80. Liko 
žmona ir sūnus.. Mūsų Pastogė- 
je, red. V. Kazdkas parašė pu
sės . pirmo puslapio nekrologą, 
kuris tilpo, su didelė nuotrauka

f Julius Žala mirė Brazilijo- 
e 1981. Liko žmona Ona.
Uršulė Blažytė Skrebutėnienė. 

kupiškietė, 76 metų amžiaus, po 
dgos ligos mirė 9. 12. 80, Buenos 
Aires mieste. Skaitlingo bū
riui draugų palydėta į Chacari- 
fa kapinės- Liko vyras Alber
tas. sūnus prisiekusis buhalte- 
ns Albertas su šeima, sesuo 
Eufemija Mardoshienė^ seserė
nas Miguel su šeima ir Lietuvo
je sesuo. Velionė buvo sąmonin
ga lietuvė, atsidavusi savajai 
reimai. Visą la:ką prenumeravo 
’r rėmė A. L. Balsą. Jos vyrui 
’’r sūnui reiškiame nuoširdžiau
sią užuojautą.

f Aleksandra Barčienė. seiniš
kė. 73 m. mirė 22. 3- 81 Brazili
joje. L^ko sūnus Stasys, dukte
rys: Ona ir Elena-Marija su šei
momis.

t Vladas Medelis, suvalkietis, čiau samdės advokato.

Laidotuvių Direktoriai

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

Vanagas, uteniškis, *
11. 80 Australijoje. f

80 m.

u ten iš- 
Buenos 
Olivos

NEŽINOJO ESĄS NEKALTAS

EUDEIKIS

TĖVAS m SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

me apgynęs savo klijentą dėsto:
Advokatas, sėkmingai teisme 

apgynęs savo klijentą dėsto:
— Na, pone, matai, bylą lai

mėjau.
Klijentas: — Taigi. Jei būčiau 

žinojęs kad esu nekaltas, nebū-

TeL >274741 —1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA £R DIDSIAUS1A LAIDOJIMO ĮSTAIGA

2533 W. lįst Street

Telef. 476-2345

*

l«54 So. HALSTED STREET TeL lArfl* 74111

AM8ULANSC 
PATARNAVIMAS Į i

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

Kool-Aid...On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

Dissolve soft drink mix and 
Mix, sugar in water Pour into 

plastic ice-cube trays or 
sman paper cups Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

s

BUTKUS - VASAITIS 
14<6 bo. 5(jth Ave^ Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA A VE. Tel,: LAfayette 3-3573

II

i

I

PATS SKAITYK IR DAP KL
TUS PARAGINK SKAITYTI i
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b ndra talka suredaguoti, 
kius nuomonės yra kai kurie 

buvę enciklopedijos bendradar- 
, su kuriais tekd tuo reikalu 
<a!bėli. Tebėra dar gyvų ir 
d'ų buvusių bendradarbių, 

u buvo artimai susiję su ne- 
dausomąja Lietuva ir labiau 
gyvenę su lituanistiniais da
lis. IU tems įvairioms sritims 
irt jau išeivijoje išsimoksli

nusių specialistų, spausdinančių 
savo darbus lietuvių ir ameri- 

ų žurnaluose. Papildomąjį 
i galima būtų per kokius 
is parengti, bet ar įstenglu- 

tspausdinti? i
Per pastaruosius metus labai 

pabrango popierius ir spausdmi- 
darbai. Knygos darosi kas

kart brangesnės. Ypač brangiai 
tomas iš tikrųjų reikalingas ir, ' atsieina atspausdinti nedidelį eg- 

; zempliorių skaičių. Leidykla 
negalėtų nė pradėti kviesti re
daktorius ir bendradarbius, ne- 

| turėdama kelių tūkstančių pre- 
. numeratorių. Pirmiausia reikėtų 
sužinoti, koks skaičius turinčių
jų enciklopediją užsisakytų pri-j 
(lėtinį (37-jį) papildymų tomą, j 
Leidykla dar turi pilnų Lietuvių j 
Enciklopedijos ir Encyclopedia; 
Lituanica komplektų: (LE kai
na $366 ir EL kaina $125 — 
persiuntimu) ar atsirastų norin-

Enciklopedijos yra inforinaci- gą 
niai leidiniai, reikalaują perio
dinio atnaujinimo. Tam reikalui 
leidžiami papildomieji tomai ar 
ba vi ai naujos laidos. Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla, užbaig
dama leisti 35-1 is alfabetinius j 
tomus (1?GG), be did sir s p-r 1 
traukos išspausdino ir papildo I 
mąjį tomų (1969). Prenuinera-: 
toriai nekėlė rlė klausimo, ar tu 

‘ į 
papildymu reikia. Atrodė jie 
neapsieinami, esmingai papildę 
alfabetinius tomus.

Praslinkus kuriam laikui,, vis - 
dažniau pasiteiraujama, ar lei-I 
dvkla nesirengianti leisti antro- j 
jo papildymų tomo. Tokį pagei 
davimą išreiškė ir JAV LB Kul
tūros Taryba. Bet čia kyla pora mc 
klausinių: ar antrasis papildymų 

antra, ar galima jį parengti ir 
išleisti infliacijos sąlygomis.

Pirmuosius papildymus reda- Į 
gavęs dr. Juozas Girnius savo 
žodyje nurodė keleriopų to tomo 

. uždavinį: a tnau j in t i enciklope
diją nauja medžiaga, įvesti nau
jus išeivijoje ir tėvynėje iškilu
sius vardus, papildyti kai ku
riuos vietovių aprašus ir biogra- 
.fijas naujais duomenimis, išly
ginti kitas spragas ir paklaidas. į 
Panaši apimtis turėtų būti 
antrojo papildymų tomo, j 
12-ka metų visuotinė Žinija ir 
lituanistika yra pagausėjusios 
naujais įvykiais, asmenimis ir 
jų darbais. Atitinkamai turėtų 
prasiplėšti ir enciklopedinė in
formacija, papildyta Įvykusių 
atmainų ir naujovių atranka, 
sunaudojant taip pat nekrologi
nes žinias. 1970-1980 metais mi
rė daugiau kaip 600 asmenų, mi
nimų mūsiškėje enciklopedijoje. 
Mirusiųjų biografijos tektų už- 
klęsti paskutiniais jų darbais ir 
mirties datomis. Aplamai papil
domajam tomui medžiagos ne
stigtų, ir jis būtų vertingas tęs
tinis leidinys prie esamų 36-šių 
enciklopedijos tdmų.

Ar galima būtų parengti 37-jį j 
enciklopedijos tomą? Atrodo, 
būtume* pajėgūs sutelkti medžia-

STASYS ŠAKINIS I
LIETUVIS DAŽYTOJA? I

Dažo namus iš lauke 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Laką)

Skambinti YA 7-9107 |
Ii

** ■""“■mi -J.t.".

Juozas Kapočius, 
LE ir EL leidėjas

TREČIOJI RANKA
Marlena Dietrich taip apibu

dina viešbučio porterį:
-— Tai genijus, kuris sugeba 

viena ranka atidaryti automobi- 
1 lid duris, antraja ranka pagelb- 
l sti išlipančiam svečiui ir visa-

$3.00

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

American Travel Service Bureau 
8727 S, Western Ave., Chicago, IU. 60643

Telef. 312 238-^787
* Nemoki jaza patarus r) ir-p s užrakant lėktuvu, traukiniu. lalvŲ kelio 

nlrj (cruises), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo rezerv&ciias; Parduoda
me kelionių draudimus; Orgarizuojarae keliones į Lietuvą ir kitus kaštus; 
Sudarome iškvietimus gimirJu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
macijps visais keuonių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik i«ixa rezervuou rietis 
B inksto — prieš 45-60 dler^.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomins 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 — ALKSTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

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

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

$8.00

1731 So. HALSTED ST., CHICAGO, H. 60608

Galite kreipti* ir tiesti! 1 SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M** York, N. Y. 10001 
M7 w. p.

Tot (lit) M3-Ml t

>S;

su<

tomą 
metu

M®

-

< i
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WIERCHY JAKE’S
RESTAURANT & LOUNGE 

Good Polish & American Food 
Entertainment Sat. & Sun.

Banquet Hall Available
Open 11:30 A M. T.l 2 P.M., 
Sun. Til 3 P M. Closed Mon.

342-2360L - —

Juozas Kapočius

JT Professional Painting 
Quality Work at Reasonable Prices 

Homes, Hospitals, Restaurants, 
Office Buildings.

Look m the Yellow Pages 
588-6266

A. N. L CONCRETE
We Do A!1 Type Concrete Work. 

Patios, Walks, Driveways, 
G ax ages, Steps.

Licensed &, bonded — Reasonable 
p ices — Free estimates. 
286-4934 or 637-7340

dos suranda dar vieną ranką iš
tiesti arbatpinigiams.

— Ponia Patsy Dine, Royalton, 
Ill., tapo Naujienų skaitytoja. 
Jas užsakė savo labai mielai se- 

su nelei vieneriems metams dukrai- 
H tė Brenda A. May iš Auroro’s,

Per f Jas įsigyk f*ei užsisakyti įlinkėdama jai geriausios sveika- 
aiitrąjį papildymų tomą ? .Mažų. įos įr šviesių dienų besiartinan-
mažiausiai reikėtų bent trijų 
tūkstančių prenumeratorių, kad 
papildomojo tomo kaina nepra
šoktų 820-£25. Taigi nuo prenu-j 
nieratorių skaičiaus priklauso, 
ar papildymų antrasis tomas 
leistinas, ar keliama mintis už
mirštama. J

Vienaip ar antraip Si klausi- j atlydėjo J?5 auka. Dėkui, 
mą tegali išspręsti sąlyginiai už-» Dėkui teis. Edvardui Pikeliui 
sakymai. Leidykla galėtų atsi-

didesnis už mūsų Saulės. Šios 
žvaigždės paviršiaus temperatū-; 
ra 18000 %—triskart aukštesnė i 
negu Saulėje. Tačiau, skirtingai į: 
nuo visų karštųjų žvaigždžių, ku ! 
rios sukasi aplink savo ašį ši 
žvaigždė kažkodėl nejuda.

Spektrinė analizė, kurią pada
rė Kalifornijos technologijos ins
tituto astronomai, atskleidė ir 
kitas neįprastas Trečiosios savy
bes. Tai vienintelė žvaigždė, ku- 
rios sudėtyje aptikta helio-3’ 
(retas helio izotopas) ir kripto- 
no — atominio skilimo produkto.

žvaigždės atmosferoje dešimt 
tūkstančių kartų daugiau galio, j 
negu jo paprastai būna žvaigž
dinėje medžiagoje, fosforo šimtą 
kartų daugiau, azoto ir geležies

iš Brighton Parker už ankstyvą 4-5 kartus daugiau. Tačiau de- 
ž į guonies ir helio šioje žvaigždėje 

mažiau, kaip paprastai būna.
Paslaptingoji žvaigždė yra 

dviejų šimtų įprasti- 
[ nių žvaigždžių telkinyje. Ji yra 
maždaug 5600 trilijonų kilomę- 
ru nuo žemės. f
‘ Iki šiol buvo manoma, kad 

žvaigždės telkiniai sudaryti maž
daug iš vienos cheminės sudėr 
ties šviesulių. Neįprastų Trečio
sios savybių mokslininkai kol 

i

čio gimtadienio proga. Dėkojant 
už tokį pavyzdinga dovanos pa
rinkimų, mielai prisidedame prie 
sveikinimų ir gerų linkėjimų.

— Antanas Cukuras iš Mar
quette Parko, pratęsdamas pre
numeratą, savo gerus linkėjimus

klausti buvusių prenumeratorių, P1 cnuineratos piatęsimą ir už 
bet daug kas adresus yra pakei-Į P10»a prisiųstą §5 auką.
tę, kai kurie yra mirę, dalis en- — Ponia Joana Bagdonas iš • v, 
ciklopedijų perėjo į kitas ran- Marquette Parko gavo Arneri-! mazdau§ 
kas. Kas norėtų antrąjį papil- kos pilietybę.
dymų tomą užsisakyti, geriau- 

j šiai būtų pranešti leidyklai savoj 
' vardą, pavardę ir adresą, bet ne
siųsi! pinigų. Tokių sąlyginių 
užsakymų lauktum iki š m. rug
sėjo 1 d. Rašyti adresu: Lithua
nian Encyclopedia Press, P. Q. 
Box 95, So. Boston, Mass., U.S.A. 
02127.

— Illinois universitetas Urba- 
noje paskelbė garbės studentų 
sąrašų. Tarp kitų jame yra šie 
čikagiškiai: Sofija A. Daukus, 
Marija Dimas, Lynn L. Janulis, 
Bita M. Kupci-kevičiųs, Linas M.
paškevičius, Arūnas Rumšą, ša- ’ kas negali išaiškinti, 
runas E. Rumšą. --------------

— Marija Metrikienė serga ir 
guli šv. Kryžiaus ligoninėje, 
430 kambaryje. Neužilgo grįš 
į Town of Lake apylinkėj esan
čią jos krautuvę, kuria dabarti
niu laiku prižiūri josios duktė 
ir žentas.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymxi knyga 

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

kymai, 181 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose’’ ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia; lietuviu tratemalinč or- 

gankacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa 
darbus dirba.

dolerl<

pelno. n*-

SLA —išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MTIJJONUS 
apdraudu savo nariama.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. S1A neieško 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudos rūmą temoka tik $3.00 metama.

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

<TLA — nikus 
$1,000

SLA — kuopu 
i ravo 
mielai

NEPAPRASTA ŽVAIGŽDĖ

Centauro Al. 3-čios žvaigždės

— Šveicari jcfs Raudonojo Kry
žiaus pareigūnai neįtikinėjo ka
lėjime sėdinčių airių, kad nebe- 
badautų.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykcl

SEWER AND
PLUMBING •

ANY RODDING AND
DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

ADDISON CARPETS
* & TILES, INC.

We Do Carpet, Tiles, Linoleum.
Sales, Repairs, Installation 

and Cleaning.
Lowest Price — 2 Rooms 

Cleaned, 3rd FREE!
545-7827 — 733-2906

MTW ROOFING
Low Rates, Free Estimates 

Fully Insured 
Guaranteed Work.

532-2999 -

RANDY, DAVID, GENTRY, 
MARVIN, INC.

We Do Odd Jobs. Inside-Oust’de
Painting. Landscapping, Black Dirt. į I

Reasonable Prices. i I

758-0371

INO*S HAMBURGERS, TACOS 
& BURRiTOS

Hrs. Mon.-Tues.-Wed.-Thurs. &
Sun. — 10 a.m to 2 a.m.

Fri. & Sat. 10 a.m. to 4 a.m.
Tasty Tacos & Burritos. Call ahead 
for carry-outs. Two Locations:

1856 W. 35th St. — 254-9676
3601 W. 26th St. — 542-4080

Athenian Body Shop Inc. | 
WE SPECIALIZE IN AUTOBODY j 
REPAIR & PAINTING. Foreign - S 
Amer. Factory & Color Matching. I 

Towing. Rust Proofing.
728-7860

2206 W. Lawrence, Chicago | 
-■ - 1

NEED HELP?
If you run today, tomorrow will be | 
another day to run. Step running j 
from your problems. Get profes- J 

sional help! f
JAMES PETERSON, CSW, ACSW, | 

Licensed Psychoterapist 
Call 871-2857

CASTAWAY TRAVEL SERVICE | 
Planning a Cruise. Vacation or į 
Business Trip? Ove Call Does All. j

Services Free 
1105 W. 3Vh St.

In the Dis
I

Zonal Bank.

B & W AUTO CENTER j 
Our Auto Doctors are on duty | 
7 Days a Week<8 a.m. to 10 p.m. | 

Specialize in Electric Shortage Re- f 
pairs, Complete Auto Cleaning — I 
Hand Car Wash. Reasonable Prices. >

Ms. Dorothy Corington, Mgr.
5219 W. Lake Street, 921-6285-6286 J

IŠPARDAVIMAS
Tiktai vieną rugpiūcio 2 dieną.

5308 N. Clark -e- tel. 878-8525 : 
¥4 milijono vertės drabužių ir batų * 
visa išeimai, pusė kainos tiktai tą 
dieną. Specialios nuolaidos dide į 

Jiems pirkėjams. • —

ORIENTAL vRUGS
WE PAY TOP PRICE FOR USED 

ORIENTAL RUGS, ANY SIZE 
OR CONDITION.

Call anytime: 262-0797
, ..... .... Mm n ■ . ..  "W

T A F SEWERAGE & PLUMB 
ING. Rod any drain line for $25 
If not open, no charge. We instal’ 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

Kamai, Ž.mi — Pardavimui
KEAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žom4 — P.rdavlm®! 
REAL ESTATS FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas

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

BUTU NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

3TSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie- 
{ garni), 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 butu 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 S35,000. Savininko 

: paskola rimtam pirkėjui.

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tek 436-7878Pirkite senoviškai
3 2 butu mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

S 4 butu mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.

■d Brighton Parke. $57,700.

9 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

NEIGHBORHOOD
U.S.A.'

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI Ak PARDUOTI, 

;-jiomot: ar zTpdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ax užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai narnų pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S.'Pulaski Road 

Tel. 767-0600

Advokatų įsta:
6247 S. Kedzie.

(312) 776-871

Parduodama Naujienų 15 metų 
rinktinė už nedidelį atlyginimų. 

Teirautis po 8 vai. vak.
(312) 778-4275

6 — Naujienos, Chicago, Ill., Saturday-Monday, July 23-27, 1&81

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: 

4645 So. ASHLAND A V S. 
Tel. 523-8775

į GENERž\L REMODELING % 
I* • Alumin, langai, durys, medžio 

apmušimai. * Staliaus darbai, ce
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

Dengiame ; tiiiscmę yisy

UAkVYbA^ klELA U
6557 &'Tdlmį^Av®«W 
J: Chicado. IL 606i29 * ft

Laikrodžiai ir trangenybfe
Pardavimas ir Taisymai 
2646 Wert 69th Strert 
T*l. REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu>, 

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

«3*h

{
M. i I ¥ S U S

Notary Public
INCOME TAX SERV1CI 

4259 S. Msptawcod- Tek 2*4-7453 
$T«ip pit daromi vertimai, giminiu 
5 iškvietimui, pildomi pilietybės pre-

Symai ir kitokį blankti. -ji

homeowners.poucy
K ZJpolii. A(j*r>t 
nosy, w. ?5th st 
Ev.ro. P»rk, III. 
40642. . 424 4654

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toj 

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Dirbo valandos: nuo 9 rak ryu 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

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

TU. 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629




