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■ Persekiojamas buvęs Lietuvos Helsin
■ kio grupes narys Finkelšteinas

Clubs suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo- virš 1,500 delegačių.

•* Buvęs Lietuvos Helsinkio gru
pės. nary? Eitanas Finkelšteinas 
su šeima jau devynerius metus Lietuvių Moterų Klubų Federa-

cijo's pirmininkė Marga.rita Sa- 
matienė, atstovavusi lietuves 
moteris, pasiūlė, kad suvažiavi
mas paremtų JAV Kongreso 
“Commission onSecurity and 
Cooperation” nominavimą Grio
vei. ščeranskio, Rudenkos ir Pet
kaus Nobelio Taikos premijai. 

. M. Samatienės pasiūlymas bū
doma net gauti fizinio darbo.] vo suvažiavimo delegačių vien-

Vilniuje laukia leidimo emig
ruoti į Izraelį. Apie jo' sunkią; 
padėtį gegužės 28 d. JAV-ių 
Atstovų Rūmuose pranešė kori- 
gresmanas Phillip Burton (Cal.).

Finkelšteinas yra fizikas, o jo 
žmona Aleksandra —-. biologė - 
okėanografė. Jam draudžiama 
dirbti savd profesijoje ir kliu-

Finkeįštėinų šeima gyvena be
veik visiškoje izoliacijoje — 
juos nuolat seka, klausosi jų pa
sikalbėjimų telefonu,- nepristato 
laiškų.

Kongr. Burto'n ragina geros 
vaboš žmones -visame pasaulyje 
atkreipti dėmesį į šį “grubų žmo
gaus teisių pažeidinėjimu”; •

’ .' j * *.* ■. * . .

i V. PETKUS PASIŪLYTAS 
NOBELIO TAIKOS PRE

; MIJAĮ GAUTI

• , JAV Kongreso sudarytą “ĮCom- 
iriiSsiofa 4>n Security7, and-Coope
ration in Eurdpe”, sausio 30 d. 
pasiuntė Nobelio Institutui Oslo 
mieste, Norvegijoje, raštą, ku
riame siūlo Nobelio taikos, pre
miją paskirti keturiems Sovietų 
kalėjimuose- .esantiems -. Jkc/voto- 
jamš d£T "žmogaus, ^teisiu, bū-- 

, tent: įtūri’ Oribv,'“ Anatolii ščs . * - j- ■
ransky.'Mykolą Rudenką. ir yik- 
toruį Pelkūi.' •" .; " "7 ■r f |

Rąšte7 išdėstyti ;ių riuopelnąi; 
ypač pabrėžiant"jų pastangas; 
kad Sovietų Šąjūhga vykdytų 
Helsinkio .akte išdėstytus įsipa
reigojimus ir -paminėtos ’jiems 
uždėtos didelės bausmės už Ja- 
riamūš. prasižengimus, kurie Va
karuose nebūtų' laikomi •• nusikal
timais. Raštą pasirašė jpėnki 
JAV senatoriai ir peųJįUkon- 
gresman.’K. - - . . ...u A

VLIKo valdybą balandžio 27 d 
pasiuntė tos komisijos pirmi
ninko Dante B. Fascell laišką, 
dėkodama už kilnias pastangas 
pagerbti 'tuos kovotojus ir 
jiems pa'dėti, atkreipiant kultu 
ringo" pasaulio dėmesį į jų per
sekiojimą. Taip pat buvo paste
bėta, kad V. Petkus negali būti 
laikomas Sovietų Sąjungos pilie
čiu, nes jis yra lietuvis ir Lietu
va yra neteisėtai Sovietų oku
puota. Gautame atsakyme paža
dėta ateityje tokios klaidos 
vengti.

balsiai priimtas. y (Elta)

INDIJOJ NUŠOVĖ DEVYNIS 
POLICININKUS

NEW DELHI. — Indijos gy
ventojų, dauguma yra labai ra
mi, bet Indijoje yra. nedidelė 

. dakeltų grupė, kuri labai žiauri, 
jokių taisyklių nesilaiko, vagia, 
žmonės žudo ir plėšia maistą.

Gerai ginkluota dakeltų grupė 
įsiveržė į Uter Pradės provinci
jos- šiaurę ir ten šeimininkavo. 
Ahmetabado -kaimelyje dakeltų

padėjo' vietos gyventojai, nes 
jiems įgriso dakeltų sauvaliiavi 
mas. Dakelfąi buvo apsupti ir 
pareikalauti pasiduoti. Jie prie
šinosi .jąoįicįjai. Kovos metu bu
vo ųaattbiMtijohcihin^^ina-:

mięčiiį ir. keturi (t&ritųl grūp^ 
nariai. . ir“*

- CrCERO^IOKYkLOS/pRi-
■■ •< IMS .*NįgĄ^VIKŲS ; ■ 

~ .Cicero inąkyklų įstrik to . pa- 
-rei'gūnai sutiko priimti- į--savo 
mokyklas .vaikus iš negrų šeimų, 
gyvenančių Spoilsmans ir Hauw 
thorrfe hipcdŲoinų-apli rrko j .Tuo 
baigiama..į<ova tarpt federalinės 
valdžios, ir segregacijos bei7 civi
linių teisių organizacijų.. ;

LD 
<0

Iš Alytaus ir Šiaulių Sovietų valdžia pasiuntė savo kareivius į Lenkijos 
pasienį, nurodytą brūkšniais,lietuviai neperžengtų lenkų sienos.

/Stačiūnai

PALANGA

KLAIPEDA

TILŽE

ŠIAUDAI Nodaukiai

' RADVIUŠK1S

PUMPEMAl

PANEVĖŽYS

UKMERGE

IftSTOH

SOCIALINĖ APDRAUDA BUS AUKŠ- 
TOJE -PIRMUMO GRADACIJOJE . ž

SUDAROMI.PLANAI, KURIUOS TURĖTŲ 
REMTU ABI PARTIJOS

KRAŠTE SKELBIA PAVOJAUS STOVĮ. 
PLANUOJA ARDYTI SOLIDARUMĄ

ĮSPĖJO KRAŠTĄ APIE MAISTO STOKĄ, 
PASKELBĖ 15 MINUČIŲ PERTRAUKĄ

VARŠUVA, Lenkiją. - Lietu- —  
voje esančios Sovietų karo-jėgos NEUTRONO GINKLŲ TRANS- 

i traukiamos prie Lenkijos pasie
nio, sako iš rytinių pakraščių 
ateinančias žinios. Anksčiau su
sisiekimas su Lenkiją nebuvo 
toks sunkus, lietuviai galėdavo 
pereiti sieną ir aplankyti lenkų 
teritorijoje esančius giminaičius 
bei pažįstamus. Lenkų pusėje 
gyvenantieji lietuviai gaudavo 
leidimus iš Lenkijos pereiti sie
ną ir aplankyti okupuotoje Lie- 

įtuvoje gyvenančius savo gimi- 
į naičius. . .

Siena tarp Lenkijo's ir Lietu- 
į vos buvo uždaryta, kai praeitais 
metais sustreikavo Lenkijos dar
bininkai. Rusai nenorėjo, kad 
lietuviai komunistai sužinotų 
apie Lenkijos komunistų laimė
jimus. Lenkijos komunistai įve
dė laisvus ir demo'kratinius rin
kimus paskutiniame komparti- 
jos.suvažiavime. Iki šio mėlo ru
sai. paskubdavo partijos vadovy- tokių gaubicų amerikiečių bate- 
bės. parinktus kandidatus.’ Lęn- ‘rijos. Sekr. Weinberger paraiš
kai .panaikino visas koĮriunistų i kė. kad Amerika, pradėdama 

neutrono-sviedinių gamybą, ne
padidina atominio karo gali
mybių. į. ■

PORTACIJA EUROPON

WASHINGTON, D.C.— Prezi
dento Reagano įsakymu pradėta 
gaminti neutro'no sviedinius. 
Dėl'jų gamybos Sovietų Sąjun
ga sukėlė protestų bangą. Sovie
tų spauda tvirtina, kad Vakarų 
Europa taps sviedinių arsenalu. 
Gynybos departamento sekreto^ 
rius Caspar W. Weinberger pa
reiškė, kad neutrono sviediniai 
bus sandėliuojami Amerikoje, 
o' reikalui esant, laike keleto va
landų, būtų perkeliami Europon.

•Neutrono sviediniai yra specia
liai sukonstruoti prieš Vakarų 
Europą puolančius Sovietų šar
vuočius. Jie sunaikina gyvybę, 
bet nesugriauna namų ir nepa
daro žalos aplinkai. Dalis tų svie
dinių yra tinkami paleisti iŠ 8 co
lių gaubįcų^Europoje yra šešios

kai .panaikino visas kopūunistų 
partijos nariams duodamas pri
vilegijas; Lietuvoje -komunistai 
Jtąs privilegijas tebeturi. •• Rusai 

-’nfeporit.kąd.tos privilegijos būtų 
• par^ki^'osi; (Lietuviai atidžiai 
„sėka/^ykius Lenkijoje, ir yra 
ganą-tiksliai informuotižapie len
kų koųi įkirstų leimėjį-mti^-J’ ■

NARAI ĮŽENGĖ 
’ Į “ANDREA DORIA”

'BOSTON/Mass-Modernio
mis priemonėmis apsišarvavę 
narai pirmadienį jau įžengė į

, . ., , nuskendusį keleivinį italų laivą
SANTABARBAR.yCal.(UPl). suinteresuott asmenys bei reika-j^^ Dtfria„ Sjs keleivinis 

10 senat“; j laivas, kaip žinome, nuskenda-
nūs-Char es H,_ Percy praveda 43
Šiuo reikalu vies, apklausmeji-, nu<) Nautuchet paklgšįiu.h 
maEvanstone. ...» Įtaivas iš Italiįoįl jtaukė ji B -

Lioną, jis vežė, didokų" būrį kėlei- 
į vių ir dar daugiau aukso. Anie- 
i rikiečiai seniai bandė nustatyti 

— “Andrea ’ Do'ria” nuskendimo

— BaĮlųjų.Rūmų pareigūnai pir- 
njųdtfęi^.p^ęiškė, kad po vasa£ 
^s'ąfdstdgų^rez. Reaganas pląs 
nuo  ja pirmoje eilėje išspręsti 
SociąĮįuės apdraudos finansines 
problemas. Tai yra labai jautri 
problema, norint išsaugoti siste
mą nekeliant mokesčių ir nesi- 
skolinant iš bendrų pajamų. 
Prezidentas planuoja išdirbti sis
temą, kurią remtų abiejų parti
jų Kongreso nariai.

Nuo pirmadienio prez. Rėsga- 
nas pradėjo vieno mėnesio vasa
ras atostogas savo 68 akrų Ran
cho del Cielo ūkyje, Santa Bar
bara miesto apylinkėje. Antra
dienį jis - praleido jodinėdamas 
ir kapodamas medžius bei mal
kas. Diena buvo ideali: giedras 
dangus ir apie 70 laipsnių tem
peratūra. Tačiau ir atostogau
damas prez. Reaganas nepamirš
ta valstybės reikalų. Baltieji 
Rūmai kas valandą informuoja 
vasaros rezidenciją apie aktua
liausius reikalus bei įvykius, o 
vėliau gauna nurodymus.

Baltųjų Rūmų Spaudos sekre
toriaus pavaduotojas L. Speakesl 
pareiškė korespondentams, kad 
prez. Reaganas ketvirtadienį pa
sirašys biudžeto ir mokesčių 
įstatymus.’Po1 vasaros atostogų 
pirmiausia imsis tvarkyti So
cialinės apdraudos finansinius 
reikalus. Tai bus aukščiausia 
pirmumo gradacija. Ligšiolinės 
užuominos vis sukeldavo nepa
sitenkinimo kalbas, net protes
tus žmc'nėse ir Kongrese, tačiau 
klausimą reikia išspręsti, norint 
išsaugoti Socialinės apdraudos 
veiklą. Taip pat ateina'eilė ki
toms jautrioms problemoms: 
abortams, maldoms mokyklose, 
vežiojimo mokinių autobusais 
tikslu atsiekti rasinį balansą mo
kyklose ir kitoms.

Tikrumoje Socialinės apdrau
dos planus ruošia Socialinių rei
kalų sekretorius R. Schweiker 
bei jo štabas. Apklausinėjami

—- Portugalijos premjeras7 
Erancisco Balsemad atsistatydi
no iš pareigų dėl nesutarimo jo 
.socialdemokratų, partijoje.

. — Dega Kalifornijos, Oregono, 
Nevados ir Idaho.valstijų miškai.

Sen a torius Charles Percy nori 
nustatyti, kaip imitacijos pa
reigūnai elgiasi su užsieniečiais.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS 
PARĖMĖ M. SAMATIENĖS 

. PASIŪLYMĄ

Birželio. 8-11 dienomis Cedar 
Rapids, Iowa, vyko tarptautinis 
General Federation of Women’s

X

KALENDŲ RĖLIS

Rugpiūčio 12: Zuzana, Mau- 
dytė, Ritė, Daubaras.

Saulė teka 555, leidžiasi 8:02. 
' Oras Šiltas, debesuota?.

AUDRA SUTRUKDĖ 
LAIVYNO MANEVRUS

1 MIAMI. Fla. — Audra Dennis.
IJ^iięige buvo susirinkęs fSdli- kilusi Atlanto .vandenyne, pirma- 

' darūpįo.unijos Centro komitetas [ dįenį, artėdama prie Barbados 
salos, tapo uraganu, išvystančiu 
vėjus iki 73 mylių per valandą. 
Antradienio' rytą ji pasiekė ry- 
.tines salos pakrantes, r : . . .

Minimu laiku' JAV laivynas 
Barbados : vandenyse buvo nu
matęs pakrančių užėmimo ma- 
nevęųgį-įNi^naiyta, kad manev
ruose dalyvaus 4,000 kareivių, 
22 laivai bei greitlaiviai, be to, 
tam tikras kiekis lėktuvų ir ma
lūnsparnių. Manevrai atšaukti. 
Laivai pasitraukė į nepavojin
gus vandenis.

ir-svarstė Lenkijos padėlį....Soli 
darumo unijos Centro komitete 
nariąj yra įstikinę, kadvyriau- 
sybėl-nerčikėjo' vienam mėnesiui 
mažinti maisto davinius visiems 
krašto gyventojams. Centro ko
mitetas žino, kad yra sudarytos 
didelės maisto atsargos. Jeigu 
atsargų nebūtų daroma, tai rug- 
piūčig j mėnesį nebūtų reikėję

“COLUMBIA” PAKILS 
RUGSĖJO PABAIGOJ

CAPE CANAVERAL, Fla.
Pirmadienį erdvėlaivis “Colum- vietą, o kai ji buvo nustatyta,
bia” buvo pataisytas ir perkeltas ; tai nuleido narus-į laivo vidų/ 
į didelę daržinę, kur prie jo' busi kad patikrintų ar laive dar tebe- 
prijungti pagalbiniai iškėlimo į • guli vežtos brangenybės. f ' - 
Orbitą'prietaisai.1 ' i-i ■ j Tikimasi neužilgo gauti Bos- 

Tada liks pats sunkiausias dar
bas — pastatyti 150 pėdų aukš
čio erdvėlaivį stačią, nors ne vi
sai stačią. Jis turės būti truputį 
pakrypęs, kad iškilęs reikalin- 
gon aukštumon, truputį pa
kryptų.

Sakoma, kad rusus stebina, Bani Sadr, jeigu jis gailėsis už priėjo įsitikinimo, kad vyrisu- 
kaip “Columbia” taip lengvai nusikaltimus ir grįš į Iraną; bet sybė panoro sukoinpromituo- 
pervežama į kitą vietą. Jie dar į Bani Sadr nesijaučia nusikaltęs ti Solidarumo vadovybę, prade 

Colum-'ir nesirengia grįžti, kol nebus jusią kovą už geresnes gyvenime 
nuversta dabartinė teokratų pri- sąlygas. Pradėjo streiką dė 
mesta vyriausybė. Į aukštesnių kainų, jį laimėjo, c

. .... , , t, .dabar vyriausybė trigubai pa-Mula Chomemi žino, kad bani . ... . . .. . ,, . , , kėlė kainas, sumažino maiste
f ita'a uvo gana i ® ra'. davinius ir nori priversti Solida-

NEW ORLEANS (U PI). ne. šamo smo8* ai J° ies i rūmo unijos vadus su tomis pa
Advokatų Sąjungos metinėje j visame krašte, bet jis pajėgė (
konvencijoje kalbėjo generalinis i pasislėpti nuo jų. Po kurio laiko 
prokuroras William F. Smith, j Irane atsirado pulkininkas, ku

ris Irano7 karišku lėktuvu sutiko 
jį pervežti į Prancūziją, kur Ba
ni Sadr gavo tremtinio teises.

labiausiai stebėsis, kai 
bia” pakils ir nusileis.

BUS GRIEŽČIAU KOVOJAMA 
PRIEŠ NUSIKALTIMUS

Jis pareiškė, "kad bus pagrfež- 
tinta kova prieš kriminalinius 
nusikaltėlius ir narkotikų platin
tojus. Tuo tikslu įsteigta speciali 
policija, kuriai vadovauja buvęs 
gen. prokuroras Griffin B. Bell 
ir Illinois gubernatorius James 
Thompson. Jie duos keletą reko
mendacijų, kurios bus įgyven
dintos.

Jau dabar nusistatyta daugelį 
nusikaltėlių nepaleisti iš kalėji
mų iki teismo. "Paleidimo įstaty
mai bus reformuojami. Be to, 
bus peržiūrėtas suėmimo legalu
mo įstatymas, kuriuo pasinau
dodavo daugelis kriminalinių 
nusikaltėlių.

Konvencijoje dalyvauja 1,400

tono o’iiso pranešimą.

BANDO SUSIGRĄŽINTI 
BANĮ SADR

I **' ■
PARYŽIUS, Prancūzija.— Ira- kelti maisto kainų ir mažinti me

no vyriausybė nutarė duoti am- sos, riebalų ir kitų produktų, 
nestiją buvusiam prezidentui! Solidarumo unijos komitetas

NEGRAI NEBOIKOTUOS 
COCA COLA GĖRIMŲ

Atlantos mieste pasirašytas 
susitarimas tarp Coca-Cola bend
rovės pirmininko Ddnald R. 
Keough ir operacijos PUSH pir
mininko Rev. Jesse L. Jackson. • 
Susitarime rašoma, kad PUSH 
baigia Coca-Colos gėralų boikd-I 
tą, o bendrovė sumoka 34 mili
jonus dolerių negrų biznio ir 
apylinkių organizacijoms. Be td, j 
susitarime aptariami ir kiti rei
kalai: tarnautojų samdymo, gar-’

advokatų. Ji tęsis visą savaitę. , sinimų, inkų ir kitu

: griffin BELL
< Attorney General J

Prez. Ronald Reagan vėl pa
kvietė Griffin Bell padėti 
▼esti kovą prieš nusikalti
mus. Prie prez. Carterio ke
lis metus jis buvo vyriau- 
. -ę sias prekurorąą.

— Bitter Government Associa
tion pranešė, kad Pentagonas 
yra sudaręs nepakankamai mais
to atsargų didesniam konfliktui 
įvykus.

— Nuo rugpiūčio 25 d. už va
žiavimą Chicago Skyway greit
keliu kainuos dolerį, vietoj 90 
cantų.

kaitomis sutikti. Kuriam galui 
reikėjo kelti streiką, kad vėliau 
sutiktų leisti kelti kainas? — 
klausia žmonės ir centro' komite
to nariai. Jie priėjo išvados, kad 
komunistų partijos vadovybė, 
norėdama sukompromituoti So
lidarumo uniją, ėmėsi tekio 
žingsnio.

Lenkai nemano, kad rusų ka
riuomenė iš pavergtos Lietuvos 
veržtųsi į Lenkiją. Galimas daik
tas, kad rusai nori apsaugoti lie
tuvius nuo demokratėjančių idė
jų, jau pasireiškusių Lenkijoje. 
Pranešama, kad rusai ir Čeko
slovakijoje traukia karo jėgas 
prie Lenkijos pasienio.



mėje paskendintas visas soviet! 
n is kraštas.

• Laikas naikina grožį.

• Siekiant laimės reikia lipti 
aukštyn.

e Be saulės nėra šešėlio...
Don Pilotas

• Rusijos revoliucija parei
kalavo 66 milijonų gyvybių. Ki
nijos raudonoji revoliucija — 
60 milijonų. Kambodijos revo
liucija — 2 milijonus gyvybių. 
Revoliucijos atnešė skurdą ir 
mirtį. Irano revoliucija kraštui 
atnešė nesugrąžinamus nuosto
lius gyvybėmis ir turtu.

ežichmanas, nacis, masinis žy 
dų žudikas, prieš pakorimą pa
sakė:

— Aš einu į kapus laimingas, 
žinodamas, kad 6 milijonai žydų 
mane ten pasitiks, o pragare ras 
Hitlerį!...

i
• Solženicynas Gulage, kon-. 

centracijos stovykloje, kasdamas 
smėlį karštoje saulėje, sustojo 
dirbęs, žinodamas, kad sargai jį 
muš iki mirties. Jis negalėjo pa
kelti nuovargio ir bado, dirbda
mas Į2 valandų per dieną. Val
gyti duodavo tik esenciją to, ko 
reikėjo sunkų darbą dirbančiam 
žmogui. Tai pavyzdys, kai ko
munizmas pavergia žmones.

• Lietuvoje kun. Leonas Ša- Į 
pokas buvo penkias valandas 
kankinamas, kol numirė. Kun. 
Bitvinskas taip pat buvo kanki
namas. o kiek kitu nekaltai buvo

7 ±

kankinta ir ištremta net iki gy
vos galvos į Azijos tundras- So
vietai daro tą patį, ką darydavo 
Rusijos carai, tik daug žiauriau.

• Šiais metais žmonės is už
sienio vengia važiuoti į Sovietų 
Sąjungos pavergtuosius kraštus. 
Grįžusieji turistai skundžiasi, 
kad pareigūnai žiauriai elgiasi 
su užsieniečiais. Vienas kitas nu
siskundžia . kad jų bagažai din
gsta. kitiems kai ką atima, mo
terims nuo kokio nuima kokį 
nors papuošalą ir t. t. Vienas Ang 
las laikraštyje aprašo savo var
gus bei nesėkmes, kai be jokio 
nusikaltimo prisikabina, sulaiko 
ir kvočia: ko čia važinėją, ką 
nori matyti ir žinoti?.. Jam at
rodo, kad visi rusai ir nerusai 
gyvena baimė jo ir beviltyje. Tas 
anglas sako, kad žmogui, gyve
nančiam laisvajame pasaulyje.

VIENUR ŽYLA-KITUR BYRA

— Mūs’ seklyčią
Iš netyčių
Dažnai pašukuoja,
Bet mūs4 sesės,
Ilkakasės
Dėl to nedejuoja.

— Kiša koją
Ir vis loja,
Kol liežuvis klaba;
Ir šatenių
Ir pelenių
Apžiūri zalabą.

Vienur žyla.
Kitur byra.
Žirniai vakarykščiai.
Nors akutės
Kaip laputės
Vis dar šypsos ryškiai.

"Chapstick” tepė —
Neužtepė,
Raukšlės pasiliko.
Buke kišo —
Neužkišo,
Praierškėlis liko.

— Mūs upeliai
Ir miškeliai
Su parko grožybe.
Tik ilsėtis
Ir žavėtis ...
Bei džiaugtis dorybe..'.

Mrs. šatenė
Nuo karštųjų versmių

PATARIMAS

Mielas brob, jeigu gyvenime 
nori susilaiAti sėkmės, nenu
krypstamai laikykis šių taisyk- 
lių:

Turėk tvirtą savo nuomonę, 
kad reikšminga tik viršininko 
nuomonė.

Diskusijų metu reikšmingai 
tylėk, nors būtum ir bukas, —- 
atrokyk, kad esi išminčius.

Pakiš kitam koją, kad pats 
iškoptum.

£
NEBĖKIME PAVYDŪS

— Pavydas — tai šėtono iš- 
mislas. Niekas, niekur ir nieka
dos su juo nepapuošė savo švar 
ko atlapo, nepagražino palangė
je augančio darželio, nenurami
no troškulio, ir nieko nepasiekė.

Laisvą apsisprendimą turin
čiam žmogui jis yra niekas kitas, 
kaip tik klasiškas šėtono gundy
mas.

A. Lukošius, NL 32 nr. 
♦ * *

MINTYS APIE GYVENIMĄ

—Gyvenimas, kurs tik-ką pra-' 
sidėjo, — sakė vienas, — yra lyg | 
koks žaislas. — i

— Gyvenimas, — sakė pesi
mistas, — yra žiaurūs juokai, jis 
duoda mums tai; ko mes nepa
žįstame. —

— Gyvenimas, — : 
kis, — tai puiki žaismė. [

— Gyvenimas, — sako teolo
gas, — tai ašarų pakalnė .

— Gyvenimas, — sako moks- > 
lininkas, — yra apribota įvairių j 
besikeitimų kombinacija, sutin- Į 
kami su išlaukiniu gyvenimu... i

t

MOTERIS

— Kodėl Dievas sutvėrė mo
terį tokią gražią, kartu ir kvai
lą, — sako Jurgis savo žmonai.

— Jis padarė mus gražias, kad 
jūs, vyrai, mus mylėtumėt, ir 
kvailas, kad jus — vyrus mylė
tume, — atsakė žmona.

# &
JEI KALBĖTŲ ĄŽUOLAS

Porelė stabtelėjo prie išsike
rojusio medžio.

— Jei šis ąžuolas prabiltų, 
daug, oi daug ką jis pasakytų.

— sako vaikinas.
— Visų pirma jis pasakytų, 

kad jis ne ąžuolas, o uosis.* * *
ABU TOKIE.

— Kodėl jūs ant piršto užsiri- 
šote juostelę?

Žmona man ją užrišo, kad 
aš nepamirščiau išsiųsti laiško

— Ir jūs jį išsiuntėte?
— Ne. Žmona pamiršo man jį 

įduoti.

sunku suprasti, kodėl tokioje bai 1

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

Buvau bepasukąs iŠ Laistyto Aliejaus gatvės, kai 
užpakaly išgirdau: Mojen err Juzep! Atsisuku, kas čia 
dar... Nagi mane besivejąs ponas šmalclekeris, mergele 
vedinas. Kad jis vokietis, suk jį budelis! Aš nesu jau toks 
fanatikas: būk tu sau vokietis, bet aš dėl jo turėjau dar 
nuo seno širdį... Mat, visa ko teko okupacijos metais, 
kada mūsų, vyrukų, pasakyčiau, maža bebuvo likę, o mo
terys ir mergelės tebebuvo visos, jei taip sakyt, ir tų 
vokiečių, tokių sveikų, nutukusių, priviso pačios eibės!

Būdavo, iš po nosies atmuša tau mergelę ir tiek! 
O juk nepasibarsi: pas juos pukštalėtai, peiliai ir amuni- 

• ei jos macės kiek! Sumurmėjai kiek vyriškai, žiūrėk ir 
begabena tave surišę prie cvangsarbeitų.

Aš perdaug ir nesikoliodavau. Būdavo kad ir paver- 
žia, o vis man likdavo. Mat, jau lyg nujausdamas, dar iš 

lanksto pasirūpindavau.- Bet nieko netrukus pasijutau, 
kaip visas man išgaudė. Na, tariau, aš dėl savo geros šir
dies paliksiu bevėpsąs ir nutariau pasirinkti dar neišau- 

! gusią ir išsiauginti būsimą žmoną. Sakau, dabar, kol tie 
I akiplėšos čia, ji dar nieko neišmano, o ten man betapno- 
jant paaugs ir nei iš šio, nei iš to turėsiu kuo puikiausią 
pačią. Pasirinkau, radau ir, niekam nei ačiū, ižsiznočijau, 
kad ta bus mano.

Bet reikėjo ir čia prisiplakti tam raguotam velniui.. . 
Į Įbrazdėjo kartą tas pats Šmalclekeris, dabar visų mėsi
ninkų ponas, ir sako man tokia vypsančia burna, kaip ir 
šiandien: —Pavesk man savo mergelę. Aš, kaip šefas, 
vis tik pajėgsiu geriau ją laikyt, kaip Tamsta.

Po okupacijos žadėjo man grąžinti jau paaugusią 
i puikią žmoną. Reiškia, Į ganyklą prašo. Pamaniau ir' 
atminiau, kad iš tikrųjų su tom brotkąrtėm nė kiek te- 
nupenėsiu. Ir, durnas, paabejojęs paabejojęs tariau ‘‘ab- 
gemakt” ir paspaudžiau jo 3 riebius.pirštus.-Mano augin
tinė patenkinta pakibo man ant kaklo, pamylavo pamy
lavo ir išėjo su ponu šefu į ganyklą.

Slinko okupacija po okupacijos. 
_____________ ,__ Nebesulaukdami galo ėmėm vėzdais juos raginti kraus- 
Andriejus vis dar nenuskriau-! tytis. Ateiviai paskubom likvidavo rdihapus, varėsi ir ve- 
džia pensininkų savo užeigoje, j fėsi mūsų krašto gėrybes, gyvulius, baldus, žmonas ir

į Aš savo gyvenime jau arti tuzino nemalonumų pa
tyręs, buvau pastanavijęs šiaip jau Dievo garbei pašvęsti 
savo vargingo gyvenimo dienogaliiis.

Tik reikė dar tam belzebubui apsireikšti.
— Va, — sako, — žiūrėk ar neišpildžiau žodžio?
— Kokio žodžio? — klausiu nustebęs ir kažkas mane 

žnybtelėjo: lyg per sapną atsiminiau kitados padarytą 
sutartį... čia man aiškiai stojosi akyse visos tos vidur- 

s amžių pasakos, kur velnias, ištikimas žodžiui, dar po ilgų 
metų ateidavo atsiimt savo fantą ir Įrodymams atsineš
davo padarytus sutarties aktus, pasirašytus mažojo pirš
telio krauju. Kaip aš dabar gailėjau, kad iš manęs ne 
atsiimti atėjo, o man pačiam atvedė. Čia jis nutraukė 
mano fantazijas, sakydamas:

— Nagi tamstai atvedžiau gatavą žmoną!
Aš pažiūrėjau ir mane kaip šaltu vandeniu perpylė.
— Tai ko gi pats nevedei? — paklausiau ir čia mane 

nušvietė genijaus mintis — jau 3 metai buvo toli užpa
kaly palikę, kas moterybėj vadinas davnastė.

Išgelbėtas-rikte surikau. Tai jau sutartis neteisėta!
— Kad ponas šmalclekeris pasirodo beturįs savo 

žmoną. .. — nuraipusį vokietį pavadavo manoji ir pa
mėgino dar savo akių pajėgos.

Apsikepurėkit, manau sau, dabar aš tavęs nebebijau.

_ Maki, man atrodo, kad mū- tai Bostono davatkos ateidavo 
pasiklausyti, dar ir paplodavo.

. — Tu ir pats žinai, kad taip 
buvo. Viena panelė taip įsimy- į 
lėųo Bagočių, kad bandė nusižu
dyti.

— Seniau buvo geriau. O da
bar dolerio negali pavyti, bėga 
kaip pasiutęs. Darbininkai veja
si bėgantį dolerį, streikuoja ir 
galo nėra. Dar ir ant snapso pa
kėlė kainas. Laimė, kad gerasis

sų tautinis gyvenimas miršta ba
sakė Kūdi-j du- xr , __ ...

1 — Na, ka tu čia kalbi? Kodėl 
! miršta?
! — Aš tau įrodysiu, Maiki. Jau 
1 yra aišku, kodėl neturime tokių 

iU I gegužinių, kokias rengdavo se- 
nau. Atsimenu, kai “Naujienos” 
rengdavo piknikus. Į Černiaus
ko piknikų sodą (dabar toje vie-

— Gyvenimas, — sako filolo- toje yra kažkoks vienuolynas), 
gas, — yra problemų problema, nuvažiuodavo tūkstančiai žmo-

— Gyvenimas, — sako poetas, nįų_ Arba, pav., kai “Naujienos”
— tai saldi svajonė. • i organizavo Felikso

—Gyvenimas,—sakė Šv. Jonas, i skridimą į Lietuvą Oaks parke,
— yra meilė. i suvažiavo 15,000 žmonių žygį.pa-

£ # j remti. Kas norėjo, tai lakūnas
SKOTIŠKUMAS IŠGELBĖJO lėktuvu paskraidė po apylinkes.

Žmonės, suprasdami Dariaus ir 
Girėno nelaimingą kelionės pa- 

i baigą, dosniai aukojo antrajam 
žygiui į 'LietuVą.’7 Tai buvo bent 
piknikas, tokio kol gyvas būsiu 
neužmiršiu. Aš net iš Bostono 
buvau atvykęs ir pats ten daly
vavau, norėdamas paremti Vait
kaus skridimą.- Darius ir Girė
nas persrkido Atlantą, bet Sol- 

| dine buvo pašautas jų lėktuvas, 
j Jų takais pasiryžo kitas lakūnas 
j pasiekti Lietuvą.

5 — Tiesą sakai, tėve. Lietuvą

Vaitkaus - Tai iki pasimatymo, tėve. ) dar mergeles.
— Sudiev, Maiki. Karšta, ei- J . „ ‘

nu

Vienas skotas pirklys pavar
go, nusigyveno. Jis nutarė nu- 
sižudyti. Užėjo į vaistinę:

— Gal galėčiau už vieną pen
ny gauti vitriolio?

— Mažiausias kiekis pas mus • 
parduodamas tik už šilingą, — 
atsakė vaistininkas.

— Už šilingą? Tai geriau gy
venti, negu šilingą sumokėti, — 
skotas grįžo gyvenimam

& &
POKALBIS SU ŽMONA

, v - -4. at 1 i — nesą saxai, Leve, ijietuva— Žmonele, as mirštu. Mano , , 4 . ’ .
, , . i u. u. o-l pasiekti su vienmotoriu lėktuvuvalandos jau suskaitytos. Brisi-; r 

pažink atvirai, ar tu buvai man Į 
ištikima!

— Būtinai nori žinoti?
Būtinai.
O jeigu tu nenumirsi? 

* * *
Už VISAS YPATINGESNĖ

Jonas: — Žinai, Petrai, aš vis

apie 7,000 mylių, reikia nepa 
i prastos drąsos ir didelio pasiau- 
| kojimo. Lindberghas nuskrido į 

Paryžių, bet tai daug trumpes 
nis kelias, negu į Lietuvą.

— Man darosi liūdna, kad da
bar viskas apmirė, nežiūrint to, 
kad turime nedurnų žmonių, tik 
bėda yra ta, kad jie labai mėgs-

dei to vedžiau Oną, ji ypatinges- ta diktuoti, mokyti, o pagaliau
nė už visas kitas.

Petras: — Sveikinu, sveikinu, 
bet sakyk, kuo ji už kitas ypa
tingesnė?

Jonas: — Ji vienintelė, kuri 
sutiko už manęs tekėti.

iš viso to išeina pišsš.
— Taip, tėve. Buvo didvyrių 

laikai, kad ir be “Dr”, titulo. Ko
kia mizerija užgožė mūsų tautos 
nelaimėje. Naujieji ateiviai pa
pildė amžinybėn išėjusius se-
nuosius veikėjus.

• Gaila žento, gaila ir varškės.

IT’S AMAZING!

ko nors šalto išsigerti.

APIE GYDYTOJUS

— Gerbiamas daktare, mano 
vyras miegodamas nuolat kal
ba. Ką man daryti!

— Miela ponia, leiskite jam 
dienos metu nors kiek pakalbėti, j

Restorano kelneris guli ant 
operacinio stalo.* Pro šalį praei
na chirurgas, kurį jis dažnai ap
tarnaudavo. Kelneris maldauja:

— Daktare, padėkite man!
— Palaukite, tai ne mano sta

tas! Tuo ateis mano kolega.

Ažiūrėjęs pacientę, gydytojas 
sako:

— Malonioji ponia, jūs man la-

bet ir nesam kitam:

bai nepatinkate...
Pacientė įsižeidusi:
— Tamsta -taip pat ne pats gra 

žiausias!
&

Vienas gydytojas guodžiasi

Atimt pajėgei, bet atgal įsiulyt vargu. — ir pasileidau
švitint išilgai Laistyto Aliejaus.

Grįžęs vakare sutemus klausiu savo šeimininkės, ar 
nebuvo užėję.

— Buvo, sako, susirašė adresą ir žadėjo dar ateiti.
Kur dabar dėtis?!.. . Tą pačią dieną išsikrausčiau

iš miesto. Aklasmatė
taiką užveisė.

— Gerai sakai, kad nė vieno 
gero pikniko negali suruošti. 
Pasitenkina vienuolynais ir Vy
čių saliūke. Ot tau, Jurgi, ir de- 
vintynės!

— Kai tu, tėve, senas ameriko
nas, kokia pažanga padaryta, pa
lyginus senuosius amerikonus 
ir dabartinius?

— Sakyčiau, kad jokios pažan
gos. išskyrus rietenas už pirme
nybę vadovauti, o vadizmas ve
da prie nesantaikos.

— Bet visada taip buvo, kaip 
Krilovo pasakėčioje: Gulbė trau 
kai j viršų, o lydeka—į dugną...

— Maiki, paaiškink man, ko
dėl frontininkai taip nekenčia 
“Naujienų”? į .

— Todėl, kad jų vadai save 
davatkoms užduoda geroką do- 
žę “nestezijos". Kai žmogus ap-1 

. marimtas politlhe ar tikybine 
į anesūdjv tddą tegali - Žalvęiti 

Kftais Žo&HaiS.' jfc pririštas, turi 
tik klausiti ką sako, tarytum 
užhipnotizuotas.

— Gal būt tavo tiesa, Maiki. 
Kari a. a. ■>uk«abumfs Sdv. F 
Bagocius sakydavo prakalbas.

— Mes, gydytojai, šiame pa' 
šaulyje turime labai daug prie
šų!

— Taip, bet aname pasaulyje 
žymiai daugiau.* * *

Apylinkės gydytojas atvažia
vo į ūkį pas besirengiančią gim 
dyti vienuoliktą vaiką ūkininko 
žmoną. Po gimdymo gydytojas 
sakė ūkininkui:

— Atvažiuodamas aš suvaži
nėjau jūsų kieme antį.

— Gerai padarei, daktarė. 
Ten nebuvo antis, bet pavargęs 
nuo darbo gandras, — atsakė 
juokaudamas ūkininkas.

ne s? k
Gydytojas — Tamstos žmona, 

tur būti, paklausė mano patari
mo.

Pacientas — Taip ji prieš už
migdama SūskaičiavO iki 20 444...

Gydytojas pertraukdamas ..- 
fr gardžiai ti&migo?

Pacientas — Ne, nebebuvo 
kada: reikėjo keltis...

Jeigu neaišku, kas kaltas, 
plūsk pirmą pasitaikiusį, kitaip 
pats liksi kaltas.

(Iš Magaryčių)

Aš karvytei žalio šieno, 
Man karvytė balto pieno...

KURI VALSTYBE 
TURTINGIAUSIA?

Du tarybiniai žmonės kalbasi:
— Kaip manai, ktrri pasaulio 

valstvbė turtfngiausta?
— Tarybų Syjtmga.
— IŠ k© tn sprendi *
— Pats žinai — visi vagia, ir 

vis dar lieka.

KO LIŪTAS BIJOSI..

—• Pasakykite Yuan tokį gyvą 
sutvėrimą, kurio ir liūtas bijosi, 
— klausia mokytojas mokinių.

— Liūtienė!—pašokęs iš mo
ld atsakė vienas mokinys

• Rankiosi iŠniCntį — paruo
ši lengvesnį keHr tvei.

2 — Naujieeds, Chicaco. 8, 1’1. Wednesday, August 12, 1981
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VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

PASIŽYMĖJĘ LIETUVIAI

Šoferis aiškina pravažiuojan
čias vietas ir parodo didelį viež- 
butį. vaidu “Maskva”, pajuokia
mai pridedėmas kad tautų drau
gystei atžymėti duotas toks. pa
vadinimas. Aš kreipiu dėmesį į 
vitrinas, kur veik kiekvienoje 
išstatytas Tito didelis portretas. 
Taip, kaip kadaise Stalino arba 
Hitlerio. Keistai atrodo, gal ir 
nelabai pagarbiai, kai tarpe li
kerio bonkų arba sunkelių ir 
apatinių rūbų matai tautos va
do portretą. Čia gi net ir val
gyklose, tarpe bulkučių, jis iš
statytos . Vadinasi, Tito jie my
lėjo, kaip ir dabar jie daro kiek
viename pokalbyje tai pareišk- 
dami.

Nors buvo įkirus lietus, bet 
Belgradas labai patiko. Saky
čiau, antras Paryžius. Gražiai 
teisiklingai išplanuotas miestas. 
Visur lauko kavinės. Žinoma, 
jos dabar tuščios, stovi tik ap
lyti lietsargiai ir gražūs staliu
kai bei kėdės. Miestas turtingas 
gražiai tvarkomais parkais. Kur 
tik bepasisukai, visur privačios 
kavinės, “kafeterijos” visai pa
gal amerikietišką stilių. Žinoma, 
valgių nėra tiek daug, bet pasi
rinkimas gana didelis. Imk pa
dėklą ir dėkis kas patinka. Kai
nos valgiui taip pat žemesnės 
iaip kad Atėnuose arba ir Caire. 
rs kurių čia tik atvykau- Nei mais 
jž>, nei drabužių, kurių kainos 
^rangios, nestokoja. • Prekyba 
grivati, tai ir mažos krautuvė
ms, kurių čia labai daug, daro 
gerą “biznį”.
S Hotel Balkan iš vidutiniųjų: c
Kaina aukštoka. Žinoma, tik tu
ristams. Kai iš viešbučio iškišu 
galvą ir laukiu, lietaus pertrau- 
Įcos, ten mane užkalbina (angliš- 
KaiJ^Įyg’Įg.-elė^ąritį^ąį įapsi- 
rengęs- žmdgos. Jo maloni“ šyp- 
seną- ir. Ypiškiamo^mĮųtyš. man 
labai patiko. Iš jo pasakojimų 
Susidariau nuomonę, kad nors 
Įr komunizmu gyventojai nėra 
patenkinti, bet laimingi - bent 
tiek, kad, palyginus iu kitais sa
telitais, jie yra- patys laimingiau-:

' yra jiems pasakyta. Žmonės ap
sirengę gana gerai. Kaimiečiai 
labai dar primityvūs. Teko ma
tyti aerodrome, kaip jie iš laga
minų pasidarė stalą, vištieną 
rankomis draskė ir ją kimšo į 
bumas. Iš viso, bevažinėjant su
sidarė įspūdis, kad dar čia dau- 
gevaikės šeimos madoje- Na ir 
vaikų jie vežasi, nešasi dešimti
mis. -

Atrą dieną veik su mažomis 
pertraukomis lyja, pila. Be to, 
šalta. Nei palto nei megstuko.

i Į Vėsų ir vėjas su lietum- Nors ir 
mieste, bet labai nemalonu. Tad 

| orą dėjau rūpintis rezervacija į 
1 Dubrovnik išvykti. Ten, kaip 
kurortinė vieta tikrina, šaltoka 
ir lietaus tikrai nebebus.

Į DUBROVNIK

Aerodromas pianas keleivių. 
Daugumoje vietiniai. Visi labai > 
tamsiai apsirengę, tai lyg juod- Į 
vamių pulkai. Kur pažvelgsi.! 
visur diddelės šeimos. Prava-j 
žiuoja ir grupės turistų, bet dau-;

ši. Tito jiems iškovojo neva ne- 
priklausomonuo Maskvos gy
venimo standartą ir įvedė visai 
kitas reformas. Amerikos šalpa 
jiems irgi daug pagelbėjo, už tai 
bent iki šįoįiai .jie iš visų, taip 
vadinamų, komunistinių kraštų 
geriausiai 'gyveno, ir dar pridū
rė, kad bent iki dabar. Kaip bus 
po Tito, sunku pasakyti.
>.Reikia pastebėti, kad čia vie
tiniai žminės su turistais kontak
tų privengia. Viena, kad mažai 
kąs moka angliškai, o antra, taip

• tl 
= €

VLIKO ŽINGSNIAI VYTAUTO 
SKUODŽIO

VLIKui ir kitiems lietuviš-

šias teises tebėra mūsų pagrin- j mer dažu tobulinime. 
____ 1^-4- c i __ n _

CHEMIKAS K. SEKMAKAS

Kazys Sekmakas dirba Walter 
Payton chemijos laboratorijoje 
De Soto, Ine. Dės Playnės, III. 
Neseniai užpatentavo jau 100-jį 
naują polymer išradimą, kurie 
padeda sujungti alyvą su van 
deniu gaminant dažus.

Crain‘s Chicago Business lai
kraštis plačiai rašo apie Sekma- 
ko išradimus chemijos srityje. 
Sako: “Ponas Sekmakas yra ge
riausias mokslininkas polymer 
chemijos srityje. Polymer yra 
“klijai”, kurie palaiko spalvų 
dalelytes kartu.

šito pasisekimo tikroji reikš
mė yra ta, kad jo (Sekmako) 
darbas davė daugiau, negu 200 ] namus, kurių pamatams buvo 
polymer De Soto, Inc. bendrovei1 panaudota pilies plytos ir akme- 
ir pačiai komercijai naudos.

Kone 25 metų sąvartoje pono 
Sekmako patentai 101 ir 104 su
daro daugelio metų patyrimas 
chemijos srityje. Jis štabe tar
nauja kaip mokslininkas poly-

pianinui subalansuoti. Viso 12 
įrankių, kurie yra nurodyti kar
tu su braižiniais ir f ų kainomis.

Schap išdidžiai paskelbė du 
naujus Antano Jaro pianino re
guliavimo metodus bei įrankius, 
kaip aukšto technikinio išradimo 
atsiekimas. M. Šileikis

KAI KAS IŠ PRAEITIES

g 1410 m. galutinai kryžuo- 
Čių ordino galybę ties Žalgiriu 
sunaikinus, baigėsi ir Kauno pi
lies kovų istorija. 1655 m. įsi
veržusi rusų kariuomenė panau
dojo pilies plytas duonos kepyk
loms statyti. 1847 m. Muravjo-- 
vas leido pilies rajone statyti

gumoje iš komunistinių kraštų. ^:ems veiksniams pradėjus sku- 
Iš Ukrainos, iš Armėnijos ir net veiklą gelbėti Amerikoje gi- 
iš Vilniaus, berods, net viena mus- Lietuvos Helsinkio Grupės

bią veiklą gelbėti Amerikoje gi-

grupė buvo.
Kai po valandos skridomo nu

sileidome Dubrovnike, atrodė, 
kaip pas kitą Dievą. Saulė, šilta, 
gražu. Palmės sveikina iškėsu- 
sibs galvas, iš šiltų kraštų augme.

•• AT J. *1 •. - - J yd''w’JJ<Z /’

nijos. Nuotaika pasitaisė-
Biznio reikalais vykstąs ang-

narį Vytautą Skuodį, kuris sa
kėsi birželio 15 dieną pradėsiąs 
bado streiką (anot rusų disiden- 

’jtų pranešimo, “protestuodamas 
prieš besitęsiančią Lietuves oku- 

, toji byla susilaukė 
JAV vyriausybės dėmesio. Sena 
toriai Percy, Dixonr-Do_iįd..ir.į^-

nys. Pagaliau pilies akmenimis 
net buvo grindžiamos miesto 
gatvės.

Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė Kauno pilies rajoną 
pradėjo tvarkyti 1930 m. Tais 
metais buvo minima Vytauto 
Didžiojo .500 metų mirties su
kaktis, tai ir dalis iškilmių vy
ko Kauno pilyje.

dinis nusistatymas. Deja, Sovie
tai ir toliau savo elgesį su asme
nimis, kaip p. Skodžiaus atvejis, 
laiko' savo vidaus reikalu.

Nors mūsų pajėgumas paveik
ti Sovietus p. Skodžiaus atveju 
yra ribotas, mes esame giliai su- 1955 metų jis yra De Soto ben- 

... . _ e, . . . sirūpinę jo gerove ir dėsime vi-|drovės tarnyboje ir užima aukš-'
lamų pareigūną. Skodzms isigi- mums imanomas pastarigas 
jo JAV pilietybę, kaip . gimęs ] fam padėtiV „ ' :
Chičagcre -1929 m. Po to jo tė
vai sugrįžo Lietuvon. Kadangi 
Valstybės Departamentas netu- Washingtone, speciali komisija, 
ri. pakankamos informacijos, kų- Commission < 

.^rpdjj^kad jįs^neteko JAV ^.'Cooperation in Europe, pirminin 
ląjįj r' TT'"“

esant jĄV\pilįėČiū,' turinį 
^.užsienyje naudotis mūsiįijM*

REIKALU
bet mes negalime tos žinios pat
virtinti.

Mums didelio susirūpinimo ke
lia Sovietų atsisakymas prie p. 
Skodžiaus prileisti JAV konsu-

ri. pakankamos informacijos, kų

las ir australietis, kurie palaikė yaįa-wa liepos 30 d. jiasi&lė JAV- 
i ^-1 Senate Skuodžio’^®g^

- - j liuciją Nr. 198, o
kutiniame autobuso sustojime nar-u jau 
prieš pat gražų viežbuti vardu siūlė tokią. pat 
Gari Hotel Petka, jame ir apsis- . 2qq Atstovų 
toju. Kaip kurorte, 2b dol. pa- * J
rai nebrangu. Viežbutis naujas,i . Į vieną iš daugelio d&j-K. Bo- 
gražus, viduje švara pavyzdin-?j belio siųstų telegramų, Wt^itfi 

Floridos kongres^nanui tįįjBiu; 
Young, buvo gadtas ? Valstybės^

malonią draugystę, nuvyko į se-j 
namiestį apsistoti. Aš, gi, pas-,

prieš pat gražų vi ežbutį vardu

gražus, viduje švara pavyzdin-?, 
ga, kambarys erdvus su porą 
lovų^ ■ ■ : 7 .. .;

. žinoma, apie- Dubrov/nik bū
tų' galima labai daug prirašyti. 
Nepaprastai gražios vietos, turi 
savo istoriją ir didelę praeitį, bet 
mano laiške tai nėra įmanoma. 
Jis ir.taip bus per ilgas.

• Senamiestis. Siauros gatvelės: 
su. aukšta mūro siena, kurioje 
maži langiukai byloja laikus, kai' 
patrankos į tuos Langiukus bu
vo instatytos nuo nelauktų prie
šų apsigynimui. Pakeliamas til
telis veda į tą “paslaptingą” 
miestą, kuris, saugųja . praeities 
šimtmečių istoriją. Dabar jame 
nauji žmonės, nauji rūpesčiai. 
Pati centrinė gatvelė kiek pla
tesnė, bet šalutinės kurios vedą 
i kalnus, vos dviem žmonėms 
prasilenkti.

(Bus daugiau)

Kazys Sekmakas gimė Lietu
voje, Kaune. Gavo organinės 
chemijos magistro ir Chemjjos- 
inžinierijos laipsnius. Kauno oni . 
'■ersilete 1944 ni. 1949 m. atvy-' ° 81aipfew
kęs | JAV, gavo pilietybę. Nuo

vyno eskadra. Jai, įplaukiant į 
, uostą, 2 art. pulko 4 baterija 
‘ svečius pasitiko pabūklų saliu

tu. Tarnybai - skubiai veikiant, 
įvyko nelaimė. Sprogęs sviedi
nys mirtinai sužeidė tos bateri
jos vyr. Itn. Nikodemą Jakučiū- 
ną, virš. Juozą. Lingį ir eiį. An
taną Šimkų. Jie palaidoti Klai
pėdos kapinėse. Vėliau ant jų 
bendro kapo kariuomenės ir vi- 

< suomenės aukomis buvo pasta
tytas būdingas paminklas.-Pro
jektą paruošė ir statybos dar
bus vedė architektas"O. E. Ka
ralius. Paminklo pašventinimas 
įvyko 1931 m. vąsario~i6^d.

tą vietą chemijos technikoje. !
Tenka pažymėti, kad Kazys 

Sekmakas Vokietijoje dirbo che
mijos srityje iki 1949 m. Giminės 
atsikvėtė jį į Chicągą.

INŽ. ANTANAS JARAS a
Antanas Jaras, po. trjų metu 

nfmą dėl V. Skuodžio ir kitų- studiJu- ir dauSell° Prototipų pa- 
; A jCa-. vii nči T m V CrC-nVov z-3 A cd

1

Rugp. 5 d. Atstovų Rūmuose,

Commission on Security and

liaujant Kongreso narei M. Fen-

iįtų asmenų. Asme- 
5riV. Šakalys, ir pa-

Š&natyti, j_Į0^Ž;-^6viėtai*?.!r'^$ais-
A^eja^^esųtikb-";v j

Sovietų Sąjunga laikojp^ Sko- 
■d^^SoyfeturPiheeiu* Ju^valdžiu

;41 Sb-

ruošimo, pagaliau išsprendė se
nas problemas, kaip nustatyti 
pianino baltuosius ir juoduosius 
raktus. Tai nelengva užduotis, 
kurią Jaras išsprendė. Jaro mul
tifunctional būdas atlieka visas 
reguliavimo funkcijas tuo pa
čiu laiku, r - . - > ' - - * <

Antano Jaro visi išradimai ir

.^eyičiS ir.ŠFfeesonis- To komų
•:tėto -paruoštuose ir dalyvavu-

išdalintuose informacijų
lapuose buvo panaudota ir ELTA 
surii|ktt>'duomenys. j

•PaskhdŲ^žraiai apie Skuodžio j
’r v,s^ems lietu? įrankiai labai aukštos precizijos, 

viams del to labai susirūpinus, pagaminti iš patvarios medžią- 
TTT OK J _ ___ ' i.- 1- • 1 _

..... -n,. . -’vietų- Anterpretavimąj, -kaip ir 
bet kuris kitas Sovietų pilietis. 
Sęyiėtų nusistatymas! yra, kad 
jų 'pretenzija į.- JAV pilietybę ne
reikšminga, nes Sovietai nepri
pažįsta dvigubos pilietybės.

Jungtinės Valstybės užėmė 
tvirtą^nusistątymą dėl pagrindi
nių žmogaus tėisjų gerbimo svar 
bos visose šalyšė, jų tarpe ir So
vietų Sąjungoje. ;Mes' nuosek
liai pabrėžiame Amerikos įsipa- 
reigčrimą laisvei, ragindami vi
sas šalis gerbti asmens teisę į 
saugumą, pagrindinių žmogaus, 
poreikių tenkinimą, ir į pagrin
dines pilietines bei politines tei-

“Jau kurį laiką žinome-’^apie' 
p. Skodžiaus padėtį ir akyliai 
sekame įvykius ryšium su jo su
ėmimu- Prieš jo suėmimą 1980 
m. sausio 9 di, p. Skodžius re
gimai dalyvavo disidentų sąjū
dyje Lietuvoje kaipo katalikas ir 
kaip lietuvių teisių aktyvistas, 
1980 m. gruodžio 2 d. jis buvo 
teisiamas ir nuteistas septyne- 
fiems metams kalėti ir penkiems 
metams vidaus tremtyje už anti- 
sovietinę veiklą.

Atkreipėme dėmesį į Jūsų su
sirūpinimą p. Skodžiaus sveika
ta. Nors mėginome patikslinti 
Jūsų pranešimą, kad birželio
mėn. jis pradėjo bado streiką, sės. Skatinimas visas šalis gerbti

VLIKas birželio 25 d. painfor
mavo apie tai Fascellio Commi
ssion on Security and Coopera? 

, tion in Europe. Buvo mums toš 
komisijos Washingtone praneš-, 
ta, kad birželio 30 d. apie Skuo
džio padėtį buvo painformuotą 
JAV delegacira Madrido konfe
rencijoje. ELTA

© Kaip rašė “Pienp ir gyvu
lių ūkis” (1937 m., Nr. 5),' Žarė
nų — Latvelių dvare (Šiaulių 
apsk.), kad galvijams neaugtų 
ragai, buvo daromi bandymai.gos. 'Kiekviena reguliavimo de

talė apgalvota ir apskaičiuota. ■’ 3-5 dienų amžiaus veršelio gal- 
Naujieji įrankiai slankioja ant vq;e surandamos busimųjų ra- 
52 alumininių bėgių per visus pi a ' gų vietos ir trumpai nukerpa
nčio raktus, tuo pačiu kartu nūs- j'rni plaukai. Nukirptos vietos pa- 
tato.raktus iki aukščiausio tobu- šlapinamos ir į.trinamos .kalio 
lumo- į šarmu (Kalium causticum). Tri-

Antanas Jaras pagamino aūkš narna,’ kol oda gerai parau- 

nurodančius preciziškais braiži- sėlis daugiau ar mažiau suser- 
niais: Multi-functional Key Le- ga. Bet nei buliukui, nei karvy- 
veling ir daug kitų priemonių tei po to ragai nebeišauga.. ?

?, tos technikos precizijos įrankius, ’ donuoja.Po tokio masažo; ver

— Sovietų karo' laivas išvijo 
iš Beringo jūros vandenų 28 ruo
nių draugus, neleidžiančius 
sams banginių gaudyti.

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

a lepBSriNGAI ATPILDOMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA N O REINIENE

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

BeXmadlenials nuo 9 vai ryto iki 8:30 vii ti

D» KTJHLMAN, B.3., RegLrtraotM vaistininką*

Inž. LICDAS MIKŠYS
50 metų studijavęs, kaip

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.

Kaina $25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
<

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, 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 S3.

• 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 ?2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 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

• LIET UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardfių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik |3.

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

'• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 psL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina f2.

Knygo* gaunamo* Naujienose, 1735 So. Halsted St., Chicago, 
IE BO6O8. Užsakant paiftL pridėti 3oler| yenfniūmo UlaJdoma,
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. kas terorizavo Lietuvių Bendruomenę kaip tokią, kada 
ir kas terorizavo katalikiškos spaudos darbuotojus, kada 
ir kas terorizavo net iškiliuosius vienuolijų narius... 
Na, visa litanija klausimų, į kuriuos Mykolas Drunga, 
jei jis nori būti objektyviu žurnalistu, turėtų artimiau
siu laiku savo tvirtinimus paremti faktais. Kitaip jis ke
lia mūsų visuomenėje aliarmą ir žemipa lietuvišką išei
vijos spaudą, kuri, būk, yra įsisavinusi girto vežiko stilių 
Tai grubus lietuviškos spaudos paniekinimas.

Kyla klausimas: Ko šis Draugo redaktorius siekia? 
Juk tokie iš pirito išlaužti “faktai” apie savųjų terori
zavimą yra gryna netiesa. O, be to, šio jo vedamojo min
tys labai panašios į vieno “Gimtojo Krašto” rašeivos 
kaltinimus tųjų, kurie įspėjo bendradarbiautojus dėl nuo
laidu okupantui (?iūr. “GK” 1981 m. liepos mėn. 9d.). 
Juk niekad neteko skaityti mūsų spaudoje puolimų prieš 
LKB Kronikų leidėjus, nei “Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania” veikėjus, nei LB-nės, nei.

I inteligentijos.

TOMAS TAURAGIS

AR DAR ILGAI FRONTININKU PAR
TIJA APGAUDINĖS IŠEIVIJA?

ninkai atsidūrė okupanto fronto 
pusėj e ir tapo svarbiais jo tal
kininkais.

Okupanto pastangas sugriauti 
VLIKą matėme tuojau po II-ojo 
Pasaulinio karo, kai buvo ban
dyta įsteigti VLIKą su “kovo
jančios Lietuvos įgaliojimais”. 
Ačiū Dievui, pavojus laiku bu
vo suprastas- ir “kovojančios 
Lietuvos pasiuntinys”, tuščiomis 
sugrįžęs į Vilnių ir dabar ten 
laisvas tebevaikščioja. Fronti
ninkų užvaldytoji ir jų diriguo
jama L. B. laisvės kovų išdavi
mą vykdo atsargiau, bet pagrin- 
diniau. Pirmiausia į jaunimo lū
pas buvo įdėti šūkiai, nukreiti j 
tuos, kurie priešinasi frontininkų 
politikai: “mirštančios organiza
cijos”, “partį-ų likučiai”, “seniai 
su sustojusiais laikodžiais” ir

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nrio 9 vai ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

Reiktų paklausti Mykolą Drungą, kas teroriząvo 
tuos, kurie šaukė gelbėti Vytautą Skuodį, ar Nijolę Sa- 
dūnaitę ar tuos, kurie rengia okupuotosios Lietuvos spau
dos parodą? Kas ir kuri spauda juos už tai puolė? O gal 
Mykolas Drunga “kaikuriąja” spauda vadina lietuvių

Lietuvių išeivija turbūt nie
kuomet s§vo tąrpe negirdėjo 
tiek dviveidiškų kalbų ir nema
tė tokių dviveidišku — tartiufiš
ku veiksmų ka'p dabar. Apie šią 
'šeivijos nelaimę ,’au anksčiau

Keletas pastabų del girto vežiko stiliaus
Lėkšti tie Draugo vedamieji, pilnutėliai užuofninų 

bei bendrybių. Tokius rašinėja dabartiniai naujai pa
samdyti redaktoriai. Juos paskaičius, o ypač J. Šoliūno, 
širdyje darosi koktu. Juo seka ir Mykolas Drunga, antai, 
rugpjūčio mėn. 3 dienos Draugo laidoje jis atspausdino 
vedamąjį, kuris kelia tiesiog pasibaisėjimą. Jau pats šio 
vedamojo pavadinimas šiurpu nusmelkia dvasios gelmes: 
“Kam tarnauja teroras prieš savuosius?” Todėl negalima 
pro jį tylomis praeiti, nes jame rašoma apie terorą prieš 
savuosius. Todėl nebus pro šalį dėl šio jo vedamojo iš es
mės pasisakyti. Mykolas Drunga puola lietuvių išeivių 
spaudą, kuri, anot jo, kelianti prieš savuosius terorą. 
Jis ją vadina “mūsų kaikurįoji spauda”. Bet kas ta “kąi- 
kurioji” spauda, jos vardo nepasako. Tai palieka Drauge 
skaitytojams spėlioti bei įtarinėti. Žinoma, Mykolas 
Drunga tuo parodo, kad jis neturi drąsos jos vardą iš
viešinti. Matyt, jis žino, kad tokie. bendriniai minėtai 
spaudai priekaištai yra. tik iš piršto išlaužti “faktai”, 
kurie jokio teroro prieš savuosius nekelia.

Pagal jo išmanymą, tą “kaikuriąją” spaudą, kur: 
terorizuoja savuosius, reiktų pasmerkti, kadangi joje 
rašomi kaltinimai talktininkavimu, tarnavimu, bernavi- 
mu Lietuves okupantui. Jo manymu, tai teroras prieš 

■ savuosius. Man rodos, jog niekas negalėtų paneigti, kad 
tokių talkininkų okupantas neturėtų, ir kodėl mūsų spau
da jų negalėtų skelbti?

Mykolas Drunga rašo netiesą, kad spauda terorizuo
ja mūsų išeivijos inteligentus, aktyvųjį jaunimą, fronti
ninkus, Lietuvių Bendruomenę, katalikų spaudos darbuo
tojus ir net iškiliausius mūsų vienuolijų narius, kurie be 
perstojo pravaržiuojami net girto vežimo stiliumi. Šios 
jo paskelbtos teroro bendrybės, be jokių konkrečių faktų, 
yra ne kas kita, kaip plika demagogija. Jis, matyt, nepa
galvojo, kad Draugo skaitytojų tarpe yra sąmoningų 
žmonių, kurie tokias bendrybes pavadins tik plepalais, 
svaičiojimais ar net pamazgų pilstymu. Juk kiekvienam 
sąmoningam skaitytojui rūpės žinoti, kada ir kas girto 
vežiko stiliumi terorizavo mūsų inteligentiją, kada ir kur 
buvo terorizuojamas mūsų aktyvusis jaunimas, kada ir

komunistų spaudą, kaip antai Vilnį, Laisvę ar net Gim
tąjį Kraštą? Kas gali jį žinoti?

Mūsų išeivija laukia, kad Mykolas Drunga rašytų 
tiesą, o ne plepalus, ir kad. jais nesusintų dienraščio. 
Tokie jo rašiniai nepakelia dienraščio orumo ir nedaro 
jam garbės.

Tiesa, reikia pasakyti, kartais mūsų spaudoje būna 
pasisakymų, kurie būna gana kritiški, ypač prieš tuos,

esu užsiminęs. Pagrindinis tos 
nelaimės aktorius yra Lietuvos 
okupacijos pradžioje gimusi po
litinė partija, žinoma frontinin
kų vardu.

Pradžioje frontininkai bendra 
darbiavo su kitomis srovėmis, 
tačiau, jau 1941 m- tautos spon
tanišką sukilimą prieš rusus jie 
panūdo įrašyti vien į savo par-

kurie pasitarnauja okupantui, bet tie pasisakymai buna tįos nuopelnus. Vokiečių oku-
paremti realiais faktais. Sakysim, kad ir dėl Maskvos 
atsiųstų solistų Jaunimo Centre suruošti koncertus ar 
dėl sutikimo jame rodyti bolševikinius filmus. Griež
tai yra pasisakomą prieš kapsukinius kursus Vilniuje, 
prieš vaikų vežimą į pionierių stovyklas, prieš’propa
ganda atmieštus lituanistinėms "mokykloms vadovėlius, 
prieš ten nuvykusius'turistus ir pagarbinimus komunis
tų partijos, prieš tuos dvasininkus, kurie pornografinį 
romaną pristatė kaip maldaknygę, prieš tuos, kurie savo 
poezijos knygą pasiuntė su dedikacija ir linkėjimais 
“Gimtojo Krašto” redaktoriams, prieš patį Mykolą 
Drunga, kuris spaudoje siūlė Operos vadovybei pasi
kviesti solistus iš okupuotos Lietuvos. Arba prieš pa
skelbtą netiesą dėl kunigo užpuolimo prie altoriaus, ar 
prieš jaunimo nevėžlybas išdaigas Jaunimo kongreso me-
tu viešbučiuose. Bet tai faktai, dėl kurių kiekvienas pat-
rietas lietuvis turi pakelti balsą. Bet, matyt, Mykolas 
Drunga tai laiko terorizavimu ir dar ne bet kokiu sti
liumi, o girto vežiko. Jei taip, tai tenka jo paklausti: 
Quo vadis, Mykolai?

Mykolas Drunga negali paneigti fakto, kad okupan
tas nesuranda sau pagelbininkų, gal jų ne tiek sąmo-
ningų, kiek nesąmoningų. Man rodos, tai toks jo neigi
mas yra per drąsus, kad ant Kremliaus meškerės nėra 
užkibusių mūsų tautiečių.

Bet tikrai piktas Mykolo Drangos cinizmas, kai jis 
tvirtina, kad mūsų veiksniai, jų viršūnės tokiam jo iš
sakytam terorui pritaria, kartais, kaip jis rašo, tyliu 
pritarimu ar net paskatinimu. Šio tvirtinimo jis jokiais 
daviniais neparemia. Bet tai kaip tik parodo, ko verti 
tokie Draugo spausdinami vedamieji. Kodėl Mykolas 
Drunga nutyli tokius faktus, kad šiandien LB-nė yra

laisvinimo Komitetą, frontinin
kai į ji įstojo kaip ir kitos par- 
tiįos. Su keliu metu pertrauka 
jie pasiliko VLIKe iki šių die- 

i nų ir formaliai tebesirūpina Lie
tuvos išlaisvmimu iš rusų oku
pacijos. Tačiau, tuo pačiu me
tu. tie patys frontininkai, balsa
vimo suktybėmis užvaldę VLI- 
Ko įkurtąją Liet. B-nę, per tą 

j organizaciją įvairiausiais būdais 
griauna pati VLIKą. Jie priėjo 
net prie VLIKo pakaitalo — Vi
suomeninių. Reikalų Tarybos įs
teigimo, kuri šaulpa politines 
konferencijas, siunčia savo “am 
basadorius” į ^valdžios įstaigas

oacifos metu Lietuvoje veiku- lietuvius atstovauti, grobia tau- 
sioms partijoms — srovėms po- tos išlaisvinimui aukas ir kt. Ne- 
^rindyje sudarius tautos atsto- reikia didelės išminties suprasti, 
vybę — Vyriausią Lietuvos Iš kad šiais savo užmojais fronti-

ųžgožtą vienos grupės rimonių? Be to, spauda iš piršto 
neišlaužė, kad LB-nės vadų vaikai svečiuojasi ten “Tėviš
kės” draugijos globojami ir ten “Gimtajame Krašte” daro 
pokalbius. Kas niekina ir juodina mūsų veiksnių veikė
jus? Tik pasklaidykime kad ir LB-nės oficiozą “Pasaulio 
Lietuvį”, arba kad ir šiame Mykolo Drungo rašinyje ra
sime, kad mūsų veiksnių veikėjai šmeižiami, būk jie pri
taria savųjų terorizavimui, net girto vežiko stiliumi, bet 
dar daugiau jie ir kursto.

Mykolas Drunga norėtų politinių nuomonių įvairu
mo. Aišku, kas gali tam prieštarauti, ypač demokratinėje
sistemoje. Bet toks, nuomonių įvairumas normaliai tegali 
būti laisvame, demokratiniame krašte; ten gali ir poli
tinė strategija įvairuoti. B.et kas liečia Lietuvos laisvi
nimo veiklą, įvairavimo būti negali.. Nežinia kodėl jis 
partijas vadina senomis, ar yra kokios dar naujos, kurių 
mes dar nežinome, nebent frontininkų? Mykolas Drunga
neturėtų- stebėtis, jei tie, kurie bando kolaboruoti su 
pavergėju, visi pamatuotai yra vadinami Maskvos tar
nais. Jie nepasitarnaus ir Lietuvos nepriklausomybei. 
Reikia pasakyti, jog yra tokių mūsų tarpe, kurie mano, 
kad ir “Tėviškės” draugija atlieka lietuvybei pasitarna- 
vimą. Nejaugi ir Mykolas Drunga, būdamas Draugo 
vedamųjų rašėju, tam pritartų ir naudotųsi “Tėviškės” 
draugijos oficiozo mintimis pulti mūsų išeivijos spaudą 
ir niekinti mūsų laisvinimo veiksnių veikėjus?

A. Svilonis

pan. Tai melas ir šmeižtas vi- 
steros. tik ne sau. Frontininkai 
patys būdami partija, kad ir be 
paskelbtos programos, gerai su
pranta, kad partijos — srovės 

i lietuvių išeivijoje buvo, yra ir 
* bus kol išeivija turės sąmonin
gų Fetuvių. Tik politiniai neiš
manėliai ir “geltonsnapiai” ga. 
lėtų tvirtinti kitaip. Bet tas me
las jiems dabar reikalingas iškel
ti į padanges jų partine organi
zacija tapusią L- B-nę. Jie ne
mirkčiodami taip pat gali tvir
tinti, kąd darbo padala išeivijos 
veiklai nereikalinga, kada ne tik 
mpkslas, bet ir gyvenimas kiek
viename žingsnyje rodo priešin
gai.

IŠeivy'a per ilgai nesuprato ar 
nekreipė dėmesio į slaptąsias 
frontininkų užmačias ir leido 

■jiems' įsigalėti. Bendradarbiau. 
darni su okupanto statytiniais jie- 
suskald,ė išeiviją. Niekindami iš
eivi j dsi: sroves ; ’atbaidė dalį
jaunimo nuo natūraliai srovi 
niais pagrindais sudarytų ben-' 
drinių organizacijų, sutartinai 
veikiančių Lietuvos ir išeivijos 
naudai. Savo politine veikla su
kėlė išeivijoje nesibaigiančius 
ginčus, kurie atstūmė ne tik da
lį jaunimo, bet ir nemažai suau
gusiųjų nuo bet kokios lietuviš
kos veiklos. Nesuvaldomas noras
Įsigalėti ir perimti visą išeivvos 
veiklą pastūmėjo frontininkus 
nesiskaityti su priemonėmis. Jie 
ne tik “nukombinavo” L. B-nę 
ir paneigė jos bendrinį charak
terį, bet visur kitur nesidrovėjo 
panaudoti “neįprastas priemo-
nes’’ užvaldyti organizacija, 
spaudą, fondą ir kt. Iš katalikiš- 

. ko “Draugo” padarytas “Lais
vojo pasaulio lietuvių dienraš
tis”. tačiau, jame savo mintis pa
reikšti negali ne t;k laisvas lie
tuvis, "bet ir katalikas, jei jis nė
ra frontininkas ar jiems prita
riantis.

Lietuvių Fondas įsteigtas vi- 
Į siems lietuviams. Jį ant kojų 

(Nukelta į penatą puslapį.

- LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tęsinvsl

Komunistai įsigalėjo visuomenėje, spaudoje, 
valstybės aparate ir monopolizavo visą vidaus są
jūdį, nors nepriklausomos Lietuvos laikais iš viso 
slaptai veikė vos apie 500 komunistų narių, ir tai 
daugiausia ne lietuvių, šis procesas vyko labai 
greitai. Naivūs pereinamojo momento priešaki
niai žmonės greitai atsidūrė tokioje padėtyje, kad 
jie turėjo arba pasiduoti komunistų varoma jai 
srovei ir virsti šios srovės reik.alavimų bei šūkių 
gramafonais, kaip tatai įvyko su J. Paleckiu, arba 
rezignuoti ir pasitraukti iš veikliosios politikos, 
pasitenkinant garbingais titulais ir pereinant į 
grynai kultūrinį darbą, kur jisai dar krašto ir 
tautos srovei buvo galimas, kaip tatai įvyko su 
prof. Vincu Krėve-Mickevičium, rodos — giliai 
nusivylusiu ir tapusiu kritišku evoliucijos stebė
toju ir tam tikrų dar nesugriautų krašto verty
bių užtarytoju ir gelbėtoju. Šiaip ar taip, vairas 
greit iš jų rankų išspruko; iš tikrųjų, jis niekuo
met jų rankose ir nebuvo., o tai, kas jose buvo, tai 
buvo tiktai jų pačių bei kai kurių kitų vęiksnių 
'liuzija. Įvykių eiga smarkiai aplenkė ir likvida
vo šias iliuzij. s.

šiuo atžviig u artimiausias politinis laiko- 
Lietuvoje galima padalinti į dvi dalis:

1. nuo 1940 metų birželio mėn. 14-17 d.d. įvy- 
Ikių iki tų pat metų liepos mėn. dienų, ir

2. nuo 1940 metų liepos mėn. 5 d. iki forma
laus Lietuvos respublikos įjungimo į Sovietų Są
jungą.

J. Paleckis per radiją 1940 m. birželio mėn. 
18 d. pasakytoje deklaratyvinėje kalboje kraštui 
nėra davęs dar jokių nurodymų Į tą vals.tybipį 
Lietuvos likimą, kuris jau buvo Sovietų išspręstas 
ir iš tikrųjų pradėtas vykdyti ir kuris artimiau
siu laiku jau turėjo būti realizuotas. Čia kalbama 

i apie smurtu pagrįstos “diktatūros” Lietuvoje ga
lą, apie naują laisvės ir liaudies gerovės gadynę 
laisvoje Lietuvoje, apie normalinių santykių su 
visomis valstybėmis palaikymą, ypač gi apie nuo- 
širdžius ir draugiškus santykius su Sovietų Są- 

j junga. Vyriausybės politikos principai esą šie: 
apsaugoti Lietuvos liaudies teises, pakelti kultū
rinį lygį ir medžiagnię gerovę. Vyriausybės pro
grama esanti ši: politinis santvarkos pertvarky
mas, paleidus esamąjį Seimą, panaikinus cenzinę 
rinkimų sistemą, grąžinus laisvę politiniams ka
liniams, kovojusiems už liaudies laisvę, uždarius 
privilegijuotas sąjungas bei partijas, pašalinus 
šovinizmą ir įgyvendinus tautybių lygybę; be to, 
pačios reformos, socialinė apsauga, liaudies ma
sių švietimas.

Jau 1940 m. birželio men. 19 d. uždaroma bu
vusi valdančioji Lietuvių Tautininkų Sąjunga ir 
naujo Respublikos prezidento “malonės” aktu 
Kaune paleidžiami pinui politiniai kaliniai, be

veik vieni komunistai. Politinių kalinių paleidi
mas vyksta demonstratyviškai, lydimas atitinka
mų manifestacijų; politiniai kaliniai pagerbiami 
“vyriausybės”, ir visuomenės sudaromas jiems 
globoti komitetas, vyksta eilė mitingų jiems pa
gerbti. Politinių kalinių pagerbimo aktai duoda 
progos ryškiau pasireikšti kaip tik komunisti
niam elementui ir komunistiniams šūkiams, ta
čiau dar saistomiems su Lietuvos laisvės ir pat
riotizmo proklamavimu, nes, esą, kaip tik komu
nistai buvę nuosekliausi Lietuvos nepriklausomy
bės kovotojai.. . Pas “Respublikos prezidentą” J., 
Paleckį vyksta karių ir šaulių audiencija — kal
bos apie tėvynę, apie laisvą tautą, apie nepri
klausomybę, apie pareigą stovėti jos sargyboje. 
“Prezidentas” fotografuojasi su delegacija, nuo
trauka dedama laikraščiuose. 1940 m. birželio 
mėn. 21 d. skelbiamas einančio šaulių sąjungos 
vądo pareigas įsakymas šauliams, kuriame sako
ma, jog “tik da^ar atėjo laikas, kada šaulių dar
bas bus reikšmingas ir svarbus”. Mitinguose, ku
riuose vyrauja, o greitai ir visiškai viešpatauja 
komunistinis momentas, kiek mažiau kalbama 
apie patriotizmą ir valstybinę nepriklausomybę, 
tačiau vis dėlto ir tatai dar pabrėžiama; vis dėlto 
čia daugiau puolama buržuazija, buvusi valdžia, 
reiškiamas entuziastiškas, gėrėjimasis Sovietais, 
keliami socialiniai momentai, “vyriausybė” pra
dedama vadinti “liaudies vyriausybe”. Sąjūdžio 
eigos iniciatyva vis labiau ir aiškiau pereina iš 
“vyriausybės” į komunistų vadovaujamus mitin

gus; pirmieji naujų reikalavimų šūkiai iškeliami 
mitingų bei masinių eisenų plakatuose bei mitin
gų kalbėtojų kalbose; čia reikalaujama Komunis
tų partijos (Kompartijos) legalizavimo, čia So
vietų Sąjunga skelbiama viso pasaulio darbo žmo
nių (tad ir Lietuvos darbo žmonių) tėvyne, čia 
demonstratyviškai nešami ir pagerbiami Sovietų 
vadų, ypač J. V. Stalino, V. Molotovo atvaizdas 
(greta jų šioje sovietinių atvaizdų jūroje kartais 
pasitaiko ir J. Paleckio, atvaizdas), čia, rodos, — 
pirmą kartą minimame mitinge Petro Vileišio 
aikštėje, Kaune — paleidžiamas naujas šūkis: “te
gyvuoja Sovietų sociąlistinė Lietuva”. Greta įsi
vyraujančių komunistų, kitų, kad ir buvusių opo
zicinių, politinių srovių žmonės jau nebesirodo ir 
nedrįsta demonstruoti. Jie yra politiškai atstumti, 
dezorientuojami, įtariami esą “liaudies priešai”’

1940 m. birželio mėn. 25 d. vidaus reikąlų mi- 
nisterio M. Gedvilo įsakymu legalizuojama Lie
tuvos Komunistų partija, ji įrašoma į draugi jų 
registrą. Birželio mėn. 28 d. legalizuojama Lietu
vos Komjaunimo (Komunistinio Jaunimo — 
Komsomol) sąjunga.

I /

(Bus daugiau)
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SVENTO 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 mima”, 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

OR PATTL V. DARGIS 
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS 

Weaftcfaster Community tiiiUket 
Medicine* direktorius 

itX S. Manboim Westcbootor, tL
VALANDOS: X—G darbo dienomis ir

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 10?rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikriną 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: 776-2880, 

Rašdeodlos tetaL: 448-5545FLORIDA
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

. lakų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairią atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 3766996

SOPHIE BARČUS

7159 So. MAPLEWOOD AVE..
CHICAGO, IL 60629

f

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedi)t

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. pp. 
iš WITS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, TlBtims 60629 
Telef. 778-5374

.-L’iWsd

■■

’Margot” (Tapyba)JONAS RIMŠA

ZarasiškiŲ klubo gegužinė įvyks 
rugpjūčio 16 d., sekmadienį, Vyčių 
sa±eje ir sodelyje, 2455 W. 47th St. 
rrauzia 12 vai. Bus gausu fantų lai
mėjimui. Gros muzika šokiams. Šei- 
mminKės paruoš skanių užkandžių, 
bus ir salto gėrimo. Visi kviečiami 
praleisti dieną su zarasiškiais.

Rengėjai

SUSIRINKIMU 
r

AR DAR ILGAI FRONTININKŲ 
PARTIJA APGAUDINĖS

IŠEIVIJĄ?
Atkelta iš 4 psl.

pastatė ir pirmuosius kelis šim
tus tūkstančių surinko tautinės 
srovės Teodoras Blinstrubas su 
kitų srovių žmonėmis. Jie paša
linti net ačiū nesusilaukę. Fon
dui aukos renkamos iš visų lie- 

■ tuvių — gyvų ir mirusiųjų, ta
čiau, aukų pelną paskirstyti ir 
L. Fondą valdyti gali tik fronti
ninkai. Būdinga, kad fondo pi
nigų skirstymas kaskart darosi 
vis slaptesnis. Sibiro tremtinio 
knygai išleisti Fondas nesurado 
nė šimtinės, o VLIKą bei ALTą 
griaunančiai “Politinei LB kon
ferencijai” paskirta net $2000. 

į Mirusio dail- P. Puzino paveiks
lams iš New Yorko sandėlio iš
pirkti Fondas nesukrapštė nė 
dolerio, tuo tarpu tūkstantinės 
paskirtos už Kalantos auką nie
kinantį “kūrinį”, už “Smūgių 
Eilę” Vasario šešioliktajai ir iš
eivijos dailininkui, beruošian- 

j čiam savo parodas okupuotoj 
7 Lietuvoje. Prosovietinis mokyk

loms vadovėlis taip pat išleistas 
L. Fondo pinigais. Tokia buvo 
ir tebėra Fondą ir LB-nę valdan
čių frontininkų valia ir politika.

Savo leteną frontininkai uždė
jo net ant tokių bendrų visų 
lietuvių pasireiškimų, kaip Šo
kių ir Dainų Šventės. Išeivija- 
kartą turėtų atsikvošėti ir su
prasti, kad kas pateko frontinin- 

i kų žinion jau yra jų partijos gro
bis ir pirmiausia jiems tarnauja, 
nors pavadinimas kalbėtų apie 
beridriausius visų lietuvių rei
kalus ir jų tenkinimą. Frontinin
kų apgaudinėjimas visų kitų iš
eivijos lietuvių turėtų būti vi
siems žinomas. Jų formulė pa
prasta: perimti bendrines insti
tucijas bei organizacijas, rinkti 
aukas iš visų, bet jas naudoti 
tik pagal frontininkų valią.

jo' žmonai Stasei bei artimiesiems, reiškiame gilią užuo-

jautą ir kartu liūdime

ALGIS ir LYDIJA LIEPINAIČ1AI

— Filipinuose prezidento Fer
dinando Marcos priešai siekia 
sudaryti prieš jį stiprią koali
ciją.

— Howard Hughes palikimo 
byloje teisėjas Pat Gregory per
žiūrėjo net 5,600 gimimo liudi
jimų. H. Hughes mirė 1976 m. 
balandžio mėnesį.

bend-
Lind-

Neno-
miru-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Continental Airlines 
rovės pirmininkas Alvin 
bergh Feldman nusišovė, 
rėjo gyventi be žmonos, 
sios praeitą savaitę.

tW54 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1111

I

1

f

i
i

TeL: Y Ard* 7*3401
<•

Aikštės automobiliams pastatyti

AM6ULAN5O
PATARNAVIMAI

i I

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.
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BUTKUS - VASATHS
TeL: OLympic 2-1001

GEORGE F. RUDJUNAS
5319 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YArdg 7*1138 * 1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ^

2424 WEST 69tb STREET REpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, BL >74-4411

i

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii WOPA, 

’1490 kiL A. M.

Lietuvių 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 
Telef.: HEmlock 4-2413

ANTANUI BARVYDŽIUI

minis,

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

11H.IV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

)EAN VANCE ir GEORGE SORINI

Miškininkas VALTERIS UŽPURVIS, 
buvęs Ąžuolų Būdos (Lietuvoje) girininkas, gimęs 1900 
VII 25 Šilutėje, mirė 1981, VI-10 Floridoje, palaidotas 
VI-13 Palisado kapinėse, Windsor, Conn.

Gilioje liūdesio valandoje jo žmonai, sūnums, dukrai 
reikšdami nuoširdžią užuojautą, kartu liūdi, netekusi 
uolaus savo nario

Lietuvos Miškininką Sąjungos Išeivijoje Valdyba 
ir kolegos, buvę jo bendradarbiai

i

CfflCAGOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI IŠKYLAUJA
Rugpiūčio 9 d. vykome į krikš

čionių demokratų pirmininko 
Vlado Šoliūno rezidenciją Wil
low Springs iškylauti. Neturin
čius mašinų vežė nariai, turintie
ji automobilius.

Nuvykome po 1 valandos. Šei
mininkai maloniai pasitiko sve

ZIGMAS L GURA

ĮVYKIŲ NENUMATYMAS
Kiekvienam žmo'gui savo gy- okupavimo Lenkijos ar grobimo 

venime tenka ne kartą gailėtis kitos kurios tautos, turėsianti 
dėl savo klaidų ir dėl nenunia- labai gerai pagalvoti ne du, ne 
tytų pasekmių. s tris; bet dešimt kartų.

Ypač tai ryšku tautos gyveni-! Vienok Vokietija susirišo su 
me. Rusų carui Nikalojui H įsi- Sovietų Rusija sutartimi ■— pra- 
painiojus su Rasputinu, įvykiai - vesti iš Rusijos vamzdžius skys- 
nudardėjo ne tik jam ir jo visai tam ar dujų kurui gauti iš So- 
šeimai ir jo artimiems nelaimiu- Melų. Šia proga JAV perspėjo: 
gai, bet ir visai rusų tautai. Tuo-, “Neik su velniu obuoliauti”, 
met Lietuva laimėjo, liko vėl • Ateitis parodys ar ir Schmidtas 
nepriklausoma, deja, neilgam. ; neoadarė klaidos.

Ir kitoms tauto'nis, jei prisi-1 Prancfizijos prezidm. |
minsim istoriją, visaip įsy 's a. į įu- į valdžią minisleriais
Ir vis del jvytaų nenuma ymo. . 4 komunis(aj Atei,is

Lenkams, atrodo, tiek daug I . ..... .
įvykių nenumf ytų smūgių ten- į 
ka dažnai peš gyventi, kad jie Į 
patys net nesi, ėdina priežodžiu ; 
tai tvirtindami: “Mądry polak Į 
po szkodzie”, —- taigi, Gudrūs 
lenkai, nelaimeei įvykus.

Štai šiomis dienomis Vakarų 
Vokietijos kancleris Schmidtas 
pareiškė panašiai dėl Sovietu Ru- į ,.. . mo, asmeniškumo ir kita kosijos, kad ji dabar, nors labai ga- Į 
linga, bet po to, ką ji patyrė iš 
pasaulinės reakcijos okupavus 
Afganistaną, esą, jis dėl sekan
čios agresijos, pavyzdžiui, dėl

čius. Puiki rezidencija, trijų 
aukštų, žemutiniame aukšte a la 
baras, puikiai Įrengtas, gražiu 
kilimu išklotos grindys.

Renkamės į pokylio vietą: 
stalai sustatyti medžių paunks
nyje, padengti, kėdės sustatytos. 
Jau radome ciceriškius su mo- 

j įsileista 4 komunistai. Ateitis pa- 
; rodys tokio žygio pasekmes.
• Kokius didelius sunkumus da- 
! bar pergyvena Italija, kai parli- 
; jos ortodoksiškai elgiasi konser- 
Į vatyviai laikantis ir nesusi j un- 

° | giant griežtai pašalinti komunis
tų terorą, — aišku.

Kiek daug ir pas mus šioj 
tremty nereikalingo nesugyveni-

Chieaffoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

visa ko, — irgi aišku.
Taigi ir Valstybės galvai ar ir 

kitokiam vadovui įvertinti, pa
vyzdžiui, rinkimų proga, tai 
svarbiausias kriterijus — suge
bės ar nesugebės užbėgti įvy-

ž-C kiams už akių ir ar laikosi savo 
X; pažadų. Pasiteisinimas ar aiški- 
£ ( nimai jau neįtikina.
įjįj štai kad ir caro Rusija, kuri 
v i kelis šimtmečius valdė ir Lietu- y
|g;vą, o dabar kaip komunistinė 

Rusij'a irgi žiauriai kankina ir 
Įįj persekioja.
*' Tik prisiminkime paskutinį 

laikotarpį, kai ir mes buvo liu- 
dininkai ir visa ko pergyvenome

(Bus daugiau)

JSergeantš
SEtTRVI 

*j Fle<& Tick Collar

■IKILtS;
ftjmicKsi

Į FleM • K* Tck«

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-357J

kytėja DubSūskiėne užėmusiu- 
vienų stalų. Kaip bemantant, visi 
deSimt stalų buvo užimti — iš 
viso per 40 asmenų.

P’rmininkas J. Jokubka visus 
dalyvius sveikino ir lihkėjo ma
loniai žavioje aplinkoje praleisti 
popietę.

Į
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

talkinama p-lės 
kvietė pietų. Ri

&

I

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

r* 
šeimininkė,

E. Vilimaitės, 
kiuojamės į ?ilę ir prisikrovę 
lėkštes dešrelių su kopūstais, 
viščiukų, kumpio' su prieskoniais 
— grybais ir kitais skanėstais — 
grįžtame prie stalų. Suprantama, j 
pasiėmę šio to stipresnio vaiši
nomės ir šnekučiavomės. Vėliau 
ponia šeimininkė atnešė uogų ir 
kitų skanėsių, kavą su skaniais 
įvairių rūšių pyragėliais.

Besi vaišindami nė nepajutomį 
kaip greitai praėjo laikas. Dak-! 
tarė Rugienė ir stud. R. Tričytė 
platino loterijos bilietus. Bo'nką ; 
konjako išlošė ponia Petrauskie-, 
nė ir jos draugė išlošė menišką ■ 
paveikslą.

Vi. šoliūnas pasikvietė ir savo’ 
brolį, dirbantį ‘Drauge”. Su jud 
buvo sūnelis ir dukrelė.

Mano ir kitų svečių džiaugs
mui ir malonumui aplinkui slan
kiojo nemažas būrys laukinių 
ančių netoli mūsų. Mat, gale 
eina upeliūkštis, kuris visuomet 
pilnas tekaničo vandens.

•fc & »
Pasisotinę skaniais pietumis ir 

kitais priedais, 6 vai. vak. padė
kojome vaišingiems šeiminin
kams ir skirstėmės į namus.

Kai tik grįžc'me, prasidėjo 
lietus. K. P.

1

s.
TeL 226-1344

Mažeika E? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

HOWARD HUGHES TURTĄ 
GAUS PUSBROLIAI

SENIAUSIA IR DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL >27-1741 —1742

HOUSTON, Texas. — Teisėjas 
Pat Gregory pirmadienį nutarė, 
kad visas biznieriaus ir lakūno 
Howard Hughes palikimas ati
teks 16 pusbrolių iš molinos 
pusės.

Teismui buvo pristatyta 40 
Hughes testamentų, bet nė vie
nas nebuvo tikras. Jie visi buvo 
atmesti. Nustatyta, kad Hughes 
mirė nepalikęs testamento. Dar 
nesusitarta, koks galėjo būti H. 
Hughes turtas. Apskaičiuojama, 

■ kad jis sieks nuo 180 milijonų 
. dolerių iki dviejų bilijonų.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero 

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
MOT So. UTUANICA AVĖ.

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”



Laiškas Naujienoms

TAUTOS FONDO REIKALU
Tautos Fondo suvažiavime, įvy 

kasiame š. m. gegužės 2 d. Kui
liuos Židinyje, Brooklyne, N. 
Y., T. F. valdybos pirmininkas 
J. Giedrai lis padarė gana išsamų 
pranešimą, kuris vėliau buvo 
multiplikuotas ir išsiuntinėtas 
T. F. nariams — aukotojams. 
Čia noriu pacituoti dvi to prane
šimo ištraukas:

.. .“Pinigus linkti bet kokiam 
tikslui nėra lengvas uždavinys. 
Ypačiai mūsų visuomenėje, kai 
atsiranda žmonių, kurie energi
ją eikvoja visuomenė skaldymui. 
Gaila, kad ir spauda ne visada 
yra obektyvi ar atsakinga žinias ’ 
perduodant visuomenei. (. . .) 
Atsiprašome, kad dėl laiko sto
kos iki šiol nepaskelbėme pilno tų, šių sąrašų iš VLIKo negavo. Į 
aukotoju sąrašo už 1980 metus. 
Tai atliksime gegužės pabaigoje, 
paskelbdami “Darbininke”, “Dir
voj”, “Drauge” (mano pabr. T. 
F. n.) ir dar gal kitur. Dykai nie
kas neskelbia, reikia mokėti už 
skelbimą. .

Gaila, k?.d p. Giedraičio pra
nešime nebuvo išvardinta, kurie 
žmonės ar spauda nėra objekty
vūs žinias perduodant visuame- 
nei, bet iš pranešimo skaitytojas 
galėtų susidaryti labai klaidin
gą išvadą, kad priešiškai VLI
Kui nusiteikę yra visi kiti lietu
viški laikraščiai, išskyrus Darbi
ninką, Draugą ir Dirvą.

Kaip visi, gerai žinome, Tau
tos Fondąs yra VLIKo finansi
nis ramstąs^irį kas ^ukoja T.ųF-. 
aukoja yeUdai remti.

K,iek teko iki šiol spaudoje pas-1 
‘cbėti, tenka su apgailestavimu 
konstatuoti, kad VLIKo atžvil
giu labai neabjektyviais ir šališ
kais rašymais užsiimdavo kaip 
’ik Draugas ir Darbininkas. To
dėl atrodo tiesiog paradoksiška, 
<ad T. F. nusprendė tuos bran- ■ 
giai kainuojančius sąrašus skelb ( 
ti kžip tik VLIKui priešiškai.nu- : 
iiteikusieje spaudoje (išskyrus .
Dirvą, kuri, kaip sakoma, “vis 
dar sėdi ant tvoros”).

Pasiteiravus N. redakcijoje * 
paaiškėjo, kad Naujienos, kurios 
visada pasižymėjo VLIKo gyni- { 
mu ir jo reikalų rėmimu, už tai « 
dažnai surilaukdataos karčios i 
ki' likos bei neužpelnytų priekais •

Tautos Fondas tikslingiau būtų 1 
padaręs, šiuos sąrašus atiduoda-' 
rr.as tiems laikraščiams, kurie I v I
VLIKą remia, o ypač Naujie- , 
noms, kurios šiuo metu yra ga
na sunkioje finansinėje padėty
je.

Tuos sąrašus jau teko matyti j ’ 
atspausdintus Drauge ir Dirvo-į 
je. Peržvelgus aukotojų pavar-| 
dės krenta į akis, kad labai dide- j 
lė dalis stambiųjų aukotojų kaip į 
tik ir yra Naujienų skaitytojai. 
T. F. vadovybė iš to turėtų pa
sidaryti atitinkamas išvadas ir 
šią klaidą ar neapsižiūrėjimą, kol • 
dar nevėlu, atitaisyti, prisiun-J 
čiant sąrašus VLIKo veiklą nuo
širdžiai remiančioms j Naujie
noms. j

T. F. narys— aukotojas j

•■^Wfc>- ... į;:;

IiiwWrirrfa i i

A. ZUJU$
l

Į (Tęsinys)’ ’ .

šitokį sukth--galvojimo būdą 
buvau pandu<lojęš-:aš, kai man 
1936 m., t.y.-prieš 45 (!) metus, 
šį uždavinį buvo davęs Linkuvos 
gimnazijas Lotynų kalbos mo
kytojas Stasys Dumčius, labai 
gabus iš viso ir labai geras mo
kytojas. Jis pats buvo irgi tuo 
pat būdu išsprendęs šį uždavinį.

Šiemet aš radau kiek apibend
rintą šitokį pat uždavinį ir su 
lokiu pat sprendimu, berods. 
1979 m. žurnale “Scientific 
American", tik vietoje kaspinė
lių ten buvo skrybėlės.

Bet aš dar 1936 m. Kalėdų 
alosto'gų metu radau daug pa
prastesnį, o tuo pačiu, daug ge
resnį, sakyčiau, labiau įtikinan
tį, matematinį sprendimą. Pamė
ginkite šitokį sprendimą surasti!

Kartoju: visai aišku, kad A 
negalėjo matyli nei vieno, nei 
dviejų juodų kaspinų!

Šm. rugpjūčio 16 d., sekmadienį, 
12 vai. dienos K. ir J. čiurinskų 

St- John, Indiana,sodyboje, L,..,
11233 W. 80ch Ct. Veiks virtu- j 

, vė, baras ir daug įvairių laimė-' 
jimų. Gros geras orkestras, j 

i Valdyba narius ir prijaučiančius 
i iš apylinkės, ir Chicagos, Mar- j 
quette Parkd, Brighton Parko, j 
Cicero, Melrose Parko ir Rock- 
fordo svečius nuoširdžiai prašom ■ 
gegužinėje gausiai dalyvauti ir : 
linksmai praleisti sekmadienį.

Apylinkės Valdyba

Na»n«l, — P«rd«vlmwt . - torni — P*rd*vliw«J
REAL ESTATE FOR SALI j RAAL ESTATE FOR SALS

— Jonas Dalbokas, Los Ange
les, Cal., lietuviškom veiklos ve 
teranas, liepos mėn. 16 d. atšven
tė 80 m. sukaktį. Ta proga jis 
parėmė Naujienų, leidimą $20 
auka. Sveikindami mielą sukak
tuvininką, ir linkėdami dar daug

< Į 1 -------- ----------- -
čia iš viso .j okio uždavinio nėra!

• Ity., nėr kas spręsti! 0 maždaug
{po 20 (!) metu.tas uždavinys — 

BET NEPASENĘ i tik su šiek tiek, jei neklystu, pa- j
į I keistais skaičiais buvo atspaus- 

Kartoju pačią svarbiausią są-Į din tas... rinktinių uždavinių tar- 
b"?’ kurią taip pat buvo —kiek . pe; rinkimėlį aš turiu, 
švelniau—pabrėžęs ir Scientific; ~ ’
American: visi trvs kandidatai I X 
buvo gudrūs ir išsilavinę!

8) čia suktas, sakyčiau, “ar-Į 
meniškas” šachmatų uždavinys.

Baltieji: Karalius ei, Bokštas . 
gi, pėstininkai c4, d2, d3, d5,

r i tokių sukaktuvių, dėkojame už 
j! atsiųsta auką ir už nuolatinę pa

ramą. .. _ •

— Dėkui skaitytojams, savo 
j aukomis parėmusiems Naujienų 

leidimą. Po $5 atsiuntė: ponia 
Magdalena Baltrimas'iš Marque 
tte Parko, Romanas Drukteinis 
iš Omahos, ponia Charlotte Yu- 
rshis iš Sun City Center, Fla., 
ponia Konstancija Gurskis iš St. 
Petersburg, Fla., ir Joseph Bru
žas iš Hot Springs, Ark. Dėkui 
visiems.

Taigi, kaip kad sako vokie
čiai: “Der, ųVerstand^ kotam t 
nicht vor Jahren!”

Aleksandras Zujus

— Aras Lintakas iš. Marąuętt e 
Parko, Illinois Technologijos 
Instituto studentas, • paskirtas 
vienerius metus studijuoti Liono 
universiteto technikos fakultete 
pagal pasikeitimo programą.

— R. Liet. Bendruomenės East 
Chicago, Indiana, apylinkės ge
gužinė įvyks ir blogam Jrui esant

Juod/ej;: Karalius e5. Rikis 
98, pėstininkai c5, d-1, <16, 
C3, g6.

Matas dviem ėjimais.
:jc

Vienas Vytauto Didžiojo uni
versiteto, Matematikos fakulte
to asistentas uždavinį Nr. 2 iš
sprendė, sudaręs pirmojo laips
nio lygtį su vienu nežinomuoju! 
Sunku patikėti, bet tai faktas!

Uždavinį Nr. 6 aš buvau nu- Jo Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
siuntęs vieno matematinio' ame- -valdomą salą).

f4

Zarasiškių klubo 
gegužinė

Šį sekmadienį, rugpiūčio 16 d., 
zarasiškiai važiuoja prisiminii 
žolynių atlaidų, kaip būdavo da
roma Lietuvoje Zarasų bažny
čioje. Bet čia bus Zarasiškių 
klubo gegužinė Vyčių salėje, 
2455 W. 47-ta gatvė. Kviečiami 
visi lietuviai linksmai praleisti 
sekmadienį su zarasiškiais. šei
mininkės keps karštus spurgus, 
pagal, zarasiškių receptą. Bus 
gausu fantų, šokiams gros šau
nus orkestras. Jeiu būtų lietaus, i 
tai iš sodelio persikeliama į salę. 72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie- 
Pradžia 12 vai. dienos.

Kaip paprastai, gal atvyks ir.
i 62-ros ir. Artesian 4 butų mūrinis.klubo garbės narė Apolonija Ba

rauskienė, kuri pradėjo krauti 
jau antrą šimtą metų amžiaus.

Oi, kaip laikas greitai bėga, 
čionai mums linksmintis, 
O žiūrėk, jau Jurgis miega, 
Dar gi diena, ne naktis...

Klubo kor.
t

Dėl aiškumo

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
DR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

x BUTŲ NUOMAVIMAS
j A MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

•. f TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTE
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

£

: M

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

garai), mūrinis. 2 mašinų garažas.
$51,500.

$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 virs $35,000. Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

ELEKTROS ĮRENGINIAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 $0. ASHLAND AVI, 
TeL 523-8775ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Dengiame fir'taįsome visų ruį ] 
šių stogus? Už darbą garan
tuojame ir ešame! apdrausti..

ARVYDAS KIEEA M
6557 S. Talman. Avenue J į 

Chicago,-. JE. 60629 jį
434-9655 ar .737-1717

Prieš keletą mėnesių Naujie
nose tilpo mano rašinys apie po
nų Andriaus ir Onos Mironų di- j 
dėlę nelaimę automobilių ava-1 
rijoje. |

Su rašytoju A. Mironu, kaip į 
senu pažįstamu,'■ susirašinėjau! 
ir jam išvykus iš Chicagos. Pa
tyręs, kas įvyko, plačiau para
šiau Naujienos. Kai kas pamanė, 
kad pats p. Mironas parašė.

Tik per stebuklą ponai Miro
nai išliko gyvi, tačiau ir dabar 

‘ nešioja žaizdų liekanas ir sun
kius nelaimės įspūdžius.

Mikas Šileikis

Tel. 436-7878

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

SLA ekskursija - kelionė į Karibų Jūrą
Bus progos pailsėti saulėje,; 

užmegzti naujų pažinčių, aplan
kyti dar. nematytas salas, ke
liauti su linksma lietuvių gru
pe. Svarbu, kad neatidėliotu- 
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau 
laive vietas.

Pasinaudokite šia proga įdo
miai ir linksmai praleisti atosto
gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi
nės saulės šiluma.

Dėl informacijos ir registraci
jos prašome kreiptis į: 
kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue 
Chicago, Illinois 60613 
Tel. (312) 238-9787

. SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA sekretorė

■ Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje pirmą kartą organizuoja 
kelionę į KARIBŲ JŪRĄ laivu 
“CARNIVALE”; nuo šių metų 
lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
ištisą savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI, 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes: SAMANĄ (Dominikos 
Respublikoj), SAN J.UAN (Puer-

vikiečių žurnalo redakcijai ir ga
vau atsakymą iš redaktoriaus (po du į kambarį) prasideda
(net ir jo pavardės nepamenu!):

Kooi'AulL.On A Stick
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers
*c envelope IC90L-AIP® 

Urweetened Soft Drink Mix,

2/3 ei’p suosr

Dissoh/e soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small papercups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

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

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

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Gulima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

18.00

$3.00

52.00

173, So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 5060?

Kaina laivu vienam asmeniui

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymu knyga 

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

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

Ave., Chicago, i L 60629.

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

_

3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

i

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.1

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

. Laikrodžiai te brangenybė* 
Pardavimas tr Taisymai t 
2646 West 89th Street 
Tai. REpublk 7-1941

/ L'.'. . ... . “ - • .

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

j P. N EDAS, 4059 Archer Aveno*, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

nuo $800 (aštuOni šimtai dole-, 
rių). Be to, reikia pridėti kainą 
■lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
į Miami, Fla. (Round Trip)

Šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje įskaitoma: 
patogi kabina-kambarys, skanus 
maistas, įvairūs pasilinksmini 
mai laive.

GRIŽO PIRMOJI PRAN
CŪZŲ GEUP2

f
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratern&linė or- 
ganfcacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti tr kitiems, kurie tuof 
\ ‘ darbus dirba.

SLA —išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerit 
apdraudę aavo nariama

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

< Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

^LA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
v $1,000 apdraudoa minią temoka tik $3.00 metama

8LA — kuopę vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite 
1 navo apylinkės SLA kuopu veikėjui Jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

Galite kreipto tr tieriai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Mrw York, N. Y. 1W

M7 W. K.
T< (HD Ml-ttLf

■ ■■ --------- « »■

PARYŽIUS. — Pirmadienį 
Irano keleiviniu lėktuvu Pary
žių pasiekė pirmoji prancūzų 
grupė — 57 žmonės.

Trečiadienį kiti 57 prancūzai 
išskris iš Irano.

Prez. Mitterrand atvyko į Or
ly aerc'dromą pasveikinti pirmą 
grupę atvykusių prancūzų. Jie 
Irane neturėjo pakankamai laiko 
sutvarkyti savo reikalų. Jie pa
siėmė, kas pasitaikė po ranka, 
o visa kita paliko Irane.

• 1939 m. pasikeitė Lietuvos 
Aido redakcija. Pasitraukė vyr. 
redaktorius A. Merkelis, kultū
ros priedo redaktorius ir red. 
sekretorius Faustas Kirša, A. 
Nazabitauskas ir M. Ilgūnas. Jų 
vieton priimti D. Cesevičių- 
(vyr. red.), B. Raila ir A. Les- 
kaitis.

IŠ “ŠLUOTOS” HUMORO

Parduodama karvė su visu ver 
siu-

(Skelbimas ant stulpo)

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKB išnuomojamas 
4 kambarių butas antrame aukšte 
Pageidaujama vyresnio amžiaus pora 
arba vienas moteris.

Tek 528-7367

BRIGHTON PARKAS. PARDUODA 
SAVININKAS. Pigiai parduodamas 
$59,900 namas arba geriausias pasiū
lymas, didelis 6 kambarių, 3 mie- 
gamų j u mūrinis bungalow. Uždari 
dideli porčiai, nauji virtuvės kabine
tai. Naujas pečius, naujas šaldytu
vas, V& vonios, kilimuotas gyvenama
sis ir valgomasis, nuomą nešantis 
rūsys. Vėsintuvai languose. Aliumi
ni j aus ir durys, ir langai. 2 automo
bilių garažas. Namas ant IV2 sklypo. 
Viena blokas nuo CTA.

Motery Public
INCOME TAX SERVIC3 ‘

4259 S. Maplewood. Til. 254-745#
Taip prf daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės prt- J 

iymei Ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

Telefonuokite 655-1313
arba 927-4308

Zapoiis, Agent 
XXftYt W. 95th St 
Evorg. Park, 111. 
40642, - 424-1654

•SĮate Tatfn Company

SAVININKAS PARDUODA 5 kamba
rių mūrini namą ant 1 %, sklypo, nau
jas šildymo pečius, baigtas rūsys, 2 
mašinų garažas. 71 ir Rockwell gatvių 
vietovė. Kaina virš $40,000.
Skambinti 585-2172 ar 925-5519

miscellaneous
{vairūs Dalykai

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — 830.

If not open — no charge.

CALL 656-8387
TJtF SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install * 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms ( 

and basements. '
523-1962

ADVOKATŲ D RAUGU A
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. ■ 
Tdefonuoti 778-8000

Advokatą*
GINTARAS P. ČEPtNAS

Dtrbo vilandoi: nuo 9 vaL ryti 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo

9 vaL ryto iki 12 vai & 
Ir pagal susitarimu.

T<i 77G-5162 arba 776-51 g>
2649 We*t 63rd Street 

Chicacn, U|. 60629 
-

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, August 12, 1981




