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Hong Kongas yra Saigono šiaurėje, prie J lainan salos, netoli Vietnamo šiaurės.
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HONG KONGAS SUSI- 
RŪPINĘS ATEITIMI

HONG KONGAS, Britų kolo
nija. — 1997 metais britų susi
tarimas su Kinija pasibaigs. Iki 
susitarimo pabaigos dar yrą 15 
metų, bet Hong Kongo gyven
tojai jau šiandien yra susirūpi
nę savo likimu.

Visi žino, kad britai nustos ’ 
savo teises tiktai į naujai įgytas 
Hong Kongo teritorijas, bet ne 
į visą Hong Kongo uostą. Dabar 
didelė kiniečių dauguma gyve
na ne sename uoste, bet nau
jai įgytose teritorijose, tai visi 
jau iš anksto yra susirūpinę.

Kinijos vyriausybė didelių 
pakaitų nenori daryti Ji pri
tars Hong Kongo administrato
riui, kuris 1997 metais bus iš
rinktas. Visi žino, kad Hong 
Kongo ir naujų teritorijų kinie
čiai išrinks tokį administratorių,-

Dr. Kazys Bobelis :t
V ^Pranešimas, Lietuvių Bend- 
Xuomenej. Arti 200 lietuvių at
silankę pasiklausyti dr. K. Bcve- 
lio Lietuvių klube birželio 24 d. 
Po pranešimo buvo keletas klau
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LENKAI PRAŠĖ LAISVĖS, NEPRI
KLAUSOMYBĖS IR TAIKOS
SOLIDARUMAS VEIKĖ, VEIKIA IR VEIKS 

VISOJE LENKĘ TAUTOJE
lengvatą. Rugpiūčio 2X d. Lešek 
Valensa padiktavo vicepremje
rui darbininkų unijų sąlygas. 
Viena iš jo buvo panaikimt 
krašte visas privilegijas komu
nistams ir neleisti jiems užimti 
bet kokias pareigas darbininkų 
unijose. Vėliau dirbančius ko
munistus priėmė į Solidarumo 
unijas, tapti nariais, bet 
buvo uždrausta užimti 
unijos vadovybėje.

Praeitų metų gruodžio
kariai paskelbė karo stovį ir 
suvaržė Solidarumo unijos vei
kimą. Jaruzelskis suėmė virš 
2,400 unijos veikėjų, bet didele 
daugumą jau paleido iš kalėji
mų. Varšuvos demonstracija už 
valandos išsiskirstė ir nusinešė 
savo vėliavą. Tuo tarpu gen. Ja
ruzelskis Kryme vis dar tariasi 
su

Kinijos vyriausybė iki to me
togah dar pakęj^^šayp nuomo;, 

..... . .. . ..... .^nęr-TSt; sTe arimmlstratoriaus
yo'pagerbtas ir apdovanotas lie-1 rinkimai 1997 metais jau nu- 
tuviams daug .nusipelnęs lenką [ mušė visas vertybes Hong Kcn- 
Jaikraščio redaktorius Jan Du-1 g0 biržoje. Doleris tuojau nu- 
nin-Karwicki, MBE, JP, ir jo«kri to. Jis J pašoko iki $357 už 
draugas Jokūbąuskis, kuris kai- j aukscį^nej}ą;v-į; • - a 
ba lietuviškai ir siunčia žinias} .c .
apįez ^Lietuvą į lenkui žurnalą 
tKultura’ Paryžiuje.

5<Periktadiėnį svečius aplankė

KABULE AFGANISTANO KOVOTOJAI
PUOLĖ SOVIETŲ AMBASADĄ

NUŠOVĖ DU SOVIETŲ KARIUS, O KITUS DU 
PAĖMĖ NELAISVĖN

VARŠUVA, Lenkija. — Ant
radienį Varšuvos centre, pačio
je didžiausioje Pergalės aikštė
je, tūkstančiai lenkų iškėlė 20 
pėdų ilgio lenkų baltą ir raudo
ną vėliavą, padėjo gėlių kryžių, 
suklaupė ir meldėsi. Pradžioje 
jie kreipėsi j Aukščiausiąjį, o 
vėliau organizuotai vienu balsu 
reikalavo laisvės, nepriklauso
mybės ir taikos.

Pirmadienio naktį Varšuvos 
policija, naudodama ugniagesių 
vandens švirkšlius, ne lik sušla
pino visus toje pačioje aikštėje 
susirinkusius lenkus, bet galin
ga vandens srove juos stūmė iš 
aikštės, 
spyrėsi, 
pradėjo 
moteris 
kentėtų 
srovės.

j Lenkų vyriausybė manė, kad 
šaltas vanduo apramins miesto 
gyveutoįus ic slaugiau.-tokią dę^ 
inonsli’aciją nėruoš. Bet poSKjc 
ir lenkiu vyriausybė apsiriko. 
Antradienį į aikštę susirinko 
dar didesnis skaičius vyrų, mo 

j terų, jaunimo ir pasiruošė pasi-
l vandens švirkštimui.

Pradžioje susirinkusieji 
priešinosi, bet vėliau 
trauktis. Vyrai gynė 

ir senius, kad jie nenu- 
nuo smarkios vandens

jiems
vietas

ia d.

Leonidu Brežnevu.

—v Prarięsimąį iš Nairobi sa
ko, jog Seišelės . saloje maišti- 
ninkai kariai, pagrobė nedidele 

siusią: iš įDS ži- 
pbnderrtas . Gerry' Smith. Lydi- nias. Stotis^ra šalia kareivinių, 
mas prąl. P; Butkaus, dr. K. Bo
belis; taipgi, aplankė T Sydnėjaūs 
kardinolą Sir* James Freeman.
.X “Penktadienį, vakare, palydė

— Kiti- Seišelės kariuomenės 
daliniai yra priešingi maištinin- 
kams. Vyriausybė, policija ir 

^uguma. neprL 
Bobelis su žmona išskrido prie 
savo darbų į Ameriką.

“Laimingos kelionės ir Aukš
čiausiojo palaimos mūsų mielam 
ir brangiam svečiui.”

Australijos, didžiausias kata
liku savaitraštis “The Catholic 
Weekly” liepos 11 d. pirmame 
puslapyje plačiai aprašė to laik
raščio korespondento Garry 
Smith pasikalbėjimą su dr. K. 
Bobeliu.

Ryšium su birželio trėmimų 
, minėjimais, “The Catholic 

Weekly” tilpo Australijos lietu
vių bendruomenės atsišaukimas 
prašant paremti Sovietų perse
kiojimo aukas ir ypač kalinį 
Antaną Terlecką.

Be to,, tame laikraštyje at
spausdintas pranešimas, kad 
renkami parašai peticijai Aust
ralijos Senatui, prašant Austra
lijos vyriausybę padėti lietu
viams atgauti katalikų bažnyčią 
Klaipėdoje.

taria radijo stoties pagrobimui.

—,. Hong Kongo gyventojai 
norėtų, kad britai.ir kilos vals
tybės iš anksto pradėtų pasita
rimus su Pekinu dabartinei su
tarčiai pratęsti.

— Ambasadorius P. Habibas 
baigia pasitarimus su palesti
niečiais dėl išplaukimo iš Bei
ruto. V

— Hong Kongo biržos kriti- 
Įmas atsiliepė į visą Aziją. Jis 
i palietė ir Pekiną.

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Antradienį iš Afganistano 
sostinės atvykusieji diplomatai 
tvirtina, kad praeito trečiadie
nio naktį Afganistano kovotojai 
puolė Kabule esančią Sovietų 
ambasadą.

Afganistaniečiams kovotojams 
pavyko nušauti du Sovietu ka
reivius, o kitus du nuginklavo 
ir išsivedė į nelaisvę. Sovietų 
kariuomenės vadai nelaisvėn 
paimtus alganistaniečius kovo
tojus dažniausiai sušaudo vie
toje. Kartais paimtus nelaisvėn 
rusai tardo ir kankina. Afganis
taniečiai paimtiems rusams pri
minė, kad rusai su afganistanie
čiais belaisviais būtų atsargesni, 
nes ir jie gali pavartoti tas pa
čias priemones. Be nelaisvėn 
paimtų, buvo dar ambasadą sau
gojusieji kariai sužeistu

(Elta)

■ f KALENDORĖLIS 
į f • « <

i^Rugpiūčio 19: Liudvikas, švie
suolė, -Daugvilis, Vilija. Milei-
kaJ.Gintūė. •.j'įiĮšį
j,* ■ i 's-
( Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:45.

Oras saulėtai, tiltas.

Jordanijos karalius Huseji- 
nas sutiko |s i leisti virš tflks- 
tančfo palėStinieČnj, bet da
bar abejoja, ar nutarimas 
nesukels naujų rūpesčių.

SOCIALISTAI SUSITARĖ 
SU SPADOLINI

ROMA. — Italijos socialistų 
partijos pirmininkas Bettino 
Craxi antradienį pareiškė, kad 
socialistų partijos vadovybė su
sitarė su krikščionių demokratų 
nartijos vadovybe dėl parlamen
to darbų programos.

Socialistai neįeis į naują Spa- 
dolini kabinetą, bet pritars jo 
vadovaujamai vyriausybei, kol 
ii laikysis aptartos abiejų parti
jų programos. Socialistai norė
tų, kad Spadolini imtųsi žemės 
reformos Italijoj. Socialistai yra 
įsitikinę, kad Italijoje žemės irę* 
forma būtinai reikalinga, rbet 
krikščionys demokratai dąr ne
siryžta jos pravesti. Atrodo, kad 
įtakos į šio klausimo sprendimą 
turi Sicilijos ir Neapolio žemės 
savininkai.

KINIEČIAI STUDIJUOJA 
NAUJĄ SUTARTI

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybė, pirmadienį-gavusi iš Ame
rikos naujai paruoštą susitari
mą tarp Kinijos ir JAV vyriau
sybių Taivano reikalu, vis dar 
tebestudijuoja sutarties tekstą. 
Kinijos atstovai dalyvavo pasi
tarimuose ir sutiko su sutarties 
tekstu, bet dabar reikia smulk
meniškai išaiškinti, kad ir kiti 
vyriausybės nariai sutartį pil
nai suprastų.

Paskutinis paragrafas įparei
goja abi valstybes siekti pasau
lyje taikos. Abi valstybės palai
kys tarpusavius santykius ir 
stengsis taikos prien.onėmis iš
spręsti tarpvalstybi bus nesusi
pratimus.

Naujai pasirašyta sutarus su
sideda tiktai iš devynių para
grafų. Kiniečiai juos kiekvieną 
atskirai studijuoja, kad ateityje 
nekiltų nesusipratimų. Pekinas 
pripažįsta pagrindinius princi
pus.

TAIVANO VYRIAUSYBE NE
PATENKINTA SUTARTIMI

£>;— Jasir Arafatas plauks j Tu- 
nisiją. 1 i

TAIPEI. — Taivano vyriau
sybė, gavusi naujo susitarimo 
tekstą iš prezidento Rcagano, 
pareiškė savo nepasitnenkinimą.

Taivano vyriausybė nepaten 
kinta prez ' Reagano paruoštu 
paragrafu, skelbiančiu, kad lai
kui /bėgant JAV vyriausybė su
mažins ginklų pardavimą. Tas 
mažinimas eis lėtai, bet propor 
cingai.

Taivano vyriausybė nurodo, 
kad naujai pasirašytas susitari
mas su Pekinu yra priešingas 
iki šio meto vykusiam JAV ir 
Taivano susitarimui. JAV pasi
žadėjo duoti pakankamai gink 
lų Taivano vyriausybei, kai bus

RUSAI NEPAJĖGS PAGA
MINTI VAMZDŽIU

MASKVA, Rusija. — Vaka
rykštis komunistų partijos or
ganas pastebėjo, kad Sovietų priešinti 
Sąjungos pramonė jokiu būdu! Bet šį kartą valdžia nesiėmė jo- 
nepajėgs pagaminti vamzdžių, kių priemonių prieš <lemonst- 
reikalingų naujai statomam t rantus.' .
dujotiekiui iš Sibiro į 
Europą.

Vakaru Policija apie aikšlę ir greti
mose gatvėse vaikščiojo didęlė-

Iki šio meto Sovietų valdžia j grupėmis, bet besimeldžian 
nebuvo tikra, ar tuos vamz- į 
džuis reikės gaminti, ar juos, 
bus galima įsigyti užsienyje. Da
bar, kai šis klausimas jau aiš-

1 čių nelietė ir vandens purkšti 
’į aikštę nesirengė. Policininką1 
vaikščiojo 6 žmonių grupėmis, 
bet prie iškeltos lenkų vėliavos

kesnis ir reikia užsakymą kon-, žemės sudarytų gėlių kry- 
kretizuoti, tai atsiliepė visa eilė neartojo.
ištaigų. Pirmiausia pasisakė Tn° farpur kol susirinkusieji 
Naftos ir dujų vamzdžių garny-1 . _
bos ministerija, šiai ministerijai nedideli spausdinti lapeliai, 
reikėtų visu 100% padidinti ga- Palar,anHeji lenkams pasiruoši. 
mybą, gal dar net iki 150%, kad 
galėtų pagaminti tokį didelį 
plieno vamzdžių kiekį. Bet tai 
dar ne viskas, nes taip pat rei
kia pagaminti ir kameras du
joms sutelkti, o vėliau ir visus 
įrengimus dujoms išstumti. Mi
nisterija pažymi, kad dabartinė- Komunistai pasakydavo, ką 
mis sąlygomis rusai nepajėgs ...... ..
pagaminti reikalingo vamzdžių 
kiekio dujoms tiekti.

— Kiniečiai norėjo, kad ame 
rikiečiai, prieš parduodami gin- j 
klus Taivanui, pasitartų su Pe
kinu, bet prezidentas Reaganas 
atsisakė.

— Prez. Reaganas nepaten- ( 
kintas, kad Taivano vyriausybės 
atstovai kritikavę naujai pąsirą- 
šylą susitarimą dėl Taivano. )

Tuo tarpu, kol susirinkusieji 
gausiai meldėsi, aikštėje pasi-

nigpiu&o 31 dienos demonstra
cijai. Rugpjūčio 31 dieną sue s 
lygiai du melai, kai Lenkijos vy
riausybė leido Solidarumo uni
jai veikli visame krašte. Iki to 
meto lenką darbininkų unijas 
tvarkė Lenkijos komunistų par

NAUJAS MAIŠTAS
5 SEIšELĖS SALOSE -

VIKTORIJA. — Seišelės salų 
kariuomenės vadovybė užėmė 
radijo stotį ir reikalavo, kad bū
tų paleisti visi kariai, laikomi 
Seišelės kalėjimuose. Sukilusie
ji kariai reikalavo, kad iš ka
riuomenės būtų pašalinti keli 
aukštesni karininkai. Be to, 
maištininkai tvirtino, kad jie 
turi savo žinioje 239 įkaitus.

Jeigu prezidentas F. A. Rene 
nesutiktų tartis su kariais, už
ėmusiais radijo stotį, tai jie pra
dėtų žudyti įkaitus. Iš viso Sei
šelės salose yra G6 tūkst. gy
ventojų.

1977 metais buvo suruoštas 
perversmas, bet sąmokslininkai 
pralaimėjo, vyriausybės nepa
ėmė. Jiems pavyko pabėgti, bet 
jie buvo suimti, grąžinti ir tei
siami. Dabar jie per radiją pa
siskundė, kad kalėjime buvo 
labai žiauriai laikomi, su jais 
elgėsi aršiau negu su kiaulėmis. 
Prezidentas neskuba tartis -su 
maištininkais.

unijos turi daryli, o vel’au žiū
rėjo, kad jų paskirti pareigūnai 
rinklų iš darbininkų unijų mo
kesčius. Lenkijoj trūko maisto, 
ypač mėsos. Unijų vadai turėjo 
gerą atlyginimą, gaudavo mais 
lo privilegijai ir visa eilę kitų

Izraelio kariai suliko leisti 
Amerikos, prancūzų ir italų 
marinams išlydėti palestinie
čius.

— Trečiadienį apskaičiuota, 
kad iš Beiruto išvažiuos 9,000 
palestiniečių.

pripažinta dabartinė, Kinijos vy
riausybė ir bus atšaukti oficia
lūs pripažinimai Taivanui.

Taivano vyriaifsybė tvirtina,! 
kad didžiausioji Amerikos kląi { 
da yra prielaida .kad dabartinė i 
Kinijos vyriausybė vartos tai- 
kos priemones k o n fliktams į 
spręsti. Tokio dalyko nėra. Pe
kino vyriausybė jokių taikos 
priemonių nepripažino ir nepri
pažįsta.

■<

Statomi greitieji traukiniai keleiviams ir prekėms 
skubiau pervežti. r .
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

KAS JJ ĄTVEDfc Į KALE-

— Kas tąvę atvedė į kalėjimą, 
vargše žmogelį? — klausu po- 
nia.

— Konkurencija, gerbiamoji 
poniute.

—Ach, aš maniau, jog tai biz
nis, ar monopolis?

Kidmys: — Taipl Ir dar koks 
monopolis! Valdžia gamina to
kius pat pinigus, kaip, ir aš, kad 
pądirbinėjų, ir to visko auka ta
pau aš. * * *

IR TEN IR TEN

KUR PASUKSIM
Prisiminimui senesnių laikų, čia patieksime 

čia dainą:
sekan.-

Į įstaigą ateina pavėdavęs tar
nautojas... Viršininkas jam sa
ko:

— Bet šiandien jūs labai pa
vėlavote.

— Labai atsiprašau, pramigau, 
—atsiprašo tarnautojas.

— Tai tamsta ir namie mie
gate?

Prunkščia sartis, vė-ją lenkia, 
Dūzga laukus avižų — 
Linkima lėkti lygų kelią 
Tarp baltuojančių beržų!
Skrieja sodžiai, girios, pievos 
Mirga kilimu žaliu — - 
Rūtų dvelkiantys darželiai 
Prižarstyti spinduliui
Pilkos lūšnos, kvapūs dūmai: 
Pasigėrei — apsvaigai — 
Linkčioja, ristais žirgeliais 
Samanotieji stogai.
O-po tuo stogu samanų o tu, 
Po artojo rudine — 
Vargo grūdintos krūtinės 
Liejas meilė ir dainą, y '
— Prašom, prašom! Būkit svečias 
Kviečia vartai atkelti.
— Ar Į kiemą sųksim, sarti, .
Ąr .šuoliuosime
Staklės. Drobės. Laukia sesė. ,• 
Rausta skruostai Ū obuoliai.
— Man, žirgeli, gelsvos kasos, 
Tau — baltieji dobilai.

X * *
RADO VIETĄ

' Stoka vietų, kur pastatyt, au- 
toraobilį pasidarė tikra bėda. 
Anądien žiūriu, žmogus latake 

, begulįs. “Kasyra, sergi?”
klausiau pasigailėjęs.. “Gal ga- 
lįu kuo, pagelbėti?” ■

ne”, linksmai atsakė gu- 
\ HnUs latake. Mat, atradau vie- 
- tą automobiliui pastatyti, 
žmona nubėgo atvažiuoti į 
vietą, o aš šią vietą gulėdamas 
saugau!”

POKALBIS PRIE LIGONIO

pa-

tai 
šią

ĮRODYMAŠ ŽMONAI

- Kino teatrą uždarant, prie k 
sos prieina v yri skis .ir prašo bi
lieto. Kasininkė jąm 'paaiškina, 
kad jau vėlu. ,t, ;

kią. brangią vietą?
. — Ne, aš turiu mano tėvelio 
kortelę? ,

—. Aha’ Ir kur yra tavo tėve-

—- Jonuk, matai, kad tavo se
nelis labai serga. Kad jis negir
dėtų, aš tave tyliai, prašau, jog 
tu pasakytum jam ką nors links- 

• mo.
— Seneli, ar tu'norėtum, kad 

per tavo laidotuves grotų 
nis orgestras?

X * Ą
GERAS VAISTAS

Vieną kartą nuvažiavau
daktarą ir pasisakiau, kad skau
da koją.

“Nesirūpink”, nuramino dak
taras. “Padarysiu, kad netru- 

: kus vaikščiosi!’’
Kaip sakė, iąip padarė. Dak

tarui honorarą apmokėti 
jau parduoti automobilį.

kari-

pas

— Aš žinau, — 'Sako jis, ~ 
Mąn, bilietas reikalingas tik 
kaip įrodymas.:. Jęi žmona paT 
klaus: “Kur buvai?” 
parodysiu 'bilietą/

— Namie, jis dabar ieško kor
telės.

jai ir

SURADO PROGA

• BERNIUKO PRAŠYMAS
— Dėde, pavėžinkite mane sa

vo mašina ligi mokyklos!
— Aš važiuoju į priešingą pu-

ma-" Prie futbolą rungtynių 
žas Jonukas sėdi vienoje- iš 
riaušių vietų, kaip žiūrovas ir 

'seka smalsiai žaidimą.
- Vienas žiūrovas prie jo sėdin
tis. nepasitikėdamas, jo paklau
sia:

— Tuo geriau!
* * $

NETURĖJO PROGOS

turė-

VIENUOLIS I® ASILAS BENDRAS RECEPTAS

— Sergantis seniors? kartu su
į lis keliu sunkiai savo gė- bičiuliu nuėjo pas gydytoją.
j rybįų našta apkrautą asilėlį. K31 jiedu išėjo, bičiulis nekan- 

Payąrgęs asilėlis sustojo ir, ne- ■ triai 
paisydamas makUvimų ir prie- k ’ 
vartos raginimų — nei iš vietos, ir p

\ Vienuolio laimei užvažiavo ve- skauda
Į terinoruis kuris vienuolio su- j — Kvailys Pilvą skauda ma- 
Į ląjkytas ir paprašytas patari- no dukrai, o širdį — žmonai- 

mo, išsiėmė iš savo - kelionės ’1
krepšio kokį tai popierėlį ir jo 
turinį (miltelius), sugirdė asilė
nui. Asilėlis šokte pašoko iš 
vietos ir pasileido taip greitai 
bėgti, kad “tėvelis” tai matyda
mas, net savo akim netikėjo. 
Pagaliau tarė:

— Kiek tie jūsų prakeikti 
milteliai kainuoja, daktarę?

— Dvidešimt centų.
— Prašau duoti man jų už 

50 centų.
; — Ką tamsta su jais darysi?— 1 
į nustebęs klausia daktaras.

— Išgersiu juos, su vandeniu. 
Dabar juk turėsiu pasivyti tą 
nelemtąjį asilą...

i paklausė:
— Kodėl tu skundeis! širdimi

■ nilvo skausmais? Juk tau

— Na ir kas?
— Aš ne toks paikas, kad mo

kėčiau pinigus už žmonos ir 
dukros apžiūrėjimą.

NEMOKAMAI

— Aš visada svajojau pabu
voti tolimose šalyse. Įdomu, 
kiek kainuotų kelionė po Euro
pą?

— Nė cento.
— Kaip, ne cento?
— Svajoti galima -nemoka-

; Adomas buvo vienintelis žmą-; 
gus, kuris negalėjo pasakyti:

— Atsiprašau poniute, ar aš
* kur nors anksčiau nebuvau jūsų

— Ar tu jau galėjai pirkti to- matęs?

ABU LABU TOKIU
Pamatęs savo pacientą, dakta

ras pradeda bartis:
— Tamsta* tasai čekis, kurį 

man davei, buvo nepadengtas ir 
grįžo!

— Gali būti. Bet mano liga 
taip pat grįžo.

— Pagarba, Maiki:
— Už ką man pagarba?
—Tu geras vaikas, tai ir ger

biu. Tu nerūkai, negeri.
- — Reikia dirbti tautos labui. 
Matai, kaip mūsų vienybė nyk
sta.

— 0 Kaip praleidai savait-

IT’S AMAZING I

į/j

i 
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moroccos 
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■they xKwoys

— Labai puikiai. Su ekskursi
ją autobusu nuvažiavau į šv.Jo
no &>dyb% toli toli Indianoj .Tik 
man pasitaikė sėdėti viri auto
buso rato, tai kratė, kad net ma
no kardas ipokštyję braškėjo... 
iš Cįcęros atvyko kitas autobu
sas piknikąutojų, tai susitiko su 
Marquette Parko atvykusiais vi
suomenės veikėjais. Pietūs jau 

‘ buvo išvirti, bariukas ten pat.
— O ką tu, Tėve, ten veikei?

- — Žinai, šeimininkų sodas, 
pievelė tarp eglių, visur prikri
tę obuolių ant žemės, net akys 
mirga. Ant stalų, saulės atodkai 
toje, buteliai stipriosios įkaitę 

: galėjo sprogti. Po obelimis pik- 
nikautojai slėpėsi nuo karštos? 
saulės, gėrė gaivinantį balzamą, j 
linksminosi ir šnekėjo, kiti net] 
dainuoti pradėjo. Salėje šoko! 
kas norėjo, armonikai pritariant, Į 
kažkokia mašina bliovė ne savo į 
gerkle. Man atsitiko nelaimė, į 
Maki.

— Gal pinigus pametei?
— Ne pinigus, pirštą sulau

žė . . .
— Tai kur pakišai, kad sulau

žė?
-- Nagi ėjau, pro šokančiuo-į 

sius, kai viena stora ponia tren
kė savo užpakaliu į šoną, tai 
griūdamas į sieną, atsitrenkiau, 
tai mano pirštas net sutino...

— Gerai, kad pirštas, bet ne 
galva. Minioje reikia saugotis, 
Tėve.

— O tu manai, kad piršto ne
skauda?

— Ar buvo kokia programė
lė?

— Buvo, kaip nebus. Buvo vie 
nas populiarus precedentas prie 
ciceriečių stalo,kurio viena stale _ 
koja buvo įkiirrą>usi į minkštą! 
žemę. Viena moterėlė pasakojo Į 
kad pusės galioną džindžerėlėc 
buteiis nuo pasvirusio stalo nu
riedėjęs, pokštelėjo vienam žmc 
geliui su kinetiškais ūsais pei 
galvą, tas ir nuvirtę* po obeli
mi... Visi šoko gelbėti, pašaukė 
daktarą, bet uaktaras ne ką ga
lėjo padėti tokioje spūstyje. Ęe 
siveiž autieji ■ pagalbąmet kun 
štiš davė vieni kitiems pauosty
ti... Pagaliau vierfa grakšti po$ia 
palindo po obeliai šakomis, pa-

!W
qf J.oųi$X .
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LENKIŠKI PRAJOVAI

Partijos delegatas kaimo gy
ventojų susirinkime.

— Ateis diena, kada kiekvięr 
j nas galės nusipirkti nuosavą hę- 
I likopterį! į
Į Balsas iš salės: — O kuriem 

iris! |
Delegatas: — Koks kvailas 

klausimas! O, pavyzdžiui, suži
note, kad miestelyje parduoda- 

! mi degtukai. Reikia skubėti ne? 
t degtukų ne visuomet gali. būti.

Taigi! Sėdate į helikopterį ir . 
esate miestelyje pirmas stoti ei- 

' lėn degtukams gauti. Aišlpi?

siu
-Namo grįždami, jau nakties me

tu dainavom pet ausys plyšo. Viej oaisas _
na graži ponią, kai užtraukė ope-. galams tas hehkoęte. 
ros ariją,nęt ant širdies geriau pa Į - 
sidarė.

— Gerai, Tėve, kad dalyvauji 
kultūrinėje veikloje.

— Ir dar kaip!
— Tai iki pasimatymo kitą

sveikas, Malti.Lik

toli kažkokio balzamo ir cięe- 
r ietis atmerkė vieną akį. ir ki
tą, pradėjo šypsotis, net jo ilg 
ūsai pakilo aukščiau. Gal ir le
dai už marškinių truputį padė
jo.

Kai mūsų grupės vadas, didė 
hs, kaip gen. Nagevičius įsm^ii-

—Matai, Tėvę. moteris geriau 
moka vyrą prikelti iš “numiču- 

i

l

NEPASITIKĖJIMAS 
. ’-"t

— Taip, gydytoįas.rnan, pata
rė išvykti į^šiltesnį ir sausesnį 
klimatą, pvž.',; Arizoną, j ;.'5 '

— Ar važiuosite, poniutė?
— Vargiai. Aš nepasitikiu tuo 

gydytoju.
— O kodėl?
— Jis yra mano žentas.

* * »
MEILĖS PRISIPAŽINIMAS
— Brangioji, man taip sunku 

j ti batus, paskiau rašė, kad per-i rasŪ reikiamų, žodžių...
įkeltas į raitelius ir jam reikaJ -Nieko, brangusis. Svarbiau- 

lingas arklys. Prieš keletą die-, rei1^

SENIAU IR DABAR

— Koks skritumas tarp seno
sios ir jaunosios kartos? — Jo
nas klausia Anuprą.

r- Toks, bičiuli. Kai mes bu
vome jauni, tai savo mylimai 
mergaitei gėlių puokštę nuneš- 
davoųie. Dabar su gėlėm mer
ginai neįtiksi. Reikia stipres
nių kvepalų... Supranti ? — at
sako Anupras.

SUNKIAIS LAIKAIS -.
— Neturį .. supratirpo, pone 

Margi, kiek man kainuoja kariš- 
i ką tarnyba! '■ •. |
! — Kokiu būdu tas galėjo at- ‘ 
sitikti, kada savanoriams moka
ma didelė alga?

į — Mano sūnų Baltrų paėmė į 
į kariuomenę. Pradžioje buvo pė- 
Į seniukuose ir parašė laišką.kad 
į prisiųsčiau jam pinigų nusipirk-' 
• 4-' ______ 1 ’ * • 1 t

nu gavau žinią, jog jis .pereis 
į laivyną ir turės pirkti lai
vą...

ti
mas, sporto žaidynėse, ypač fut- 

į bolo grumtynėse.

3 Neda valgymas numariną 
: paug vaikų (kasmet 75r000 Af
rikos Nigerijoje, Pietų Azijoje 
ir Indijoje. Dėl pusbadžio gyve-

8 Sun Myung Moon (šviečian- 
saulė ii' mėnulis), korėjietis, 

tikybų vieny to j as, savo pamoks
lais teigė, kad reikia visas ti
kybas suvienyti Dievo Karaly
stėje. Savo knygoje jis sako: — 
Aš asmeniškai susitikau su Jė-
2um. Krikščionybė krizėje ir aš ; nhmc> žmonės miršta nesulaukę 
atsiverčiau, supratęs Dievo ga-į metų amžiaus.
lybę. — Kaip tik man prisiminė • Kalifornija garsi ne vien ak- 
ekonominės krizės metais kitas toriais, bet ir “dangaus pasiun-

------- . Dangaus unija garan
tuojanti žinias iš dangaus iki 50 
žodžių draugams ir giminėms, 
tik reik;a už tai sumokėtį...

Don Pilotas

panašus epizodas Madison gat- tiniais” 
vėje vienas pamokslininkas šūk-1 
.etėjo: Aš neturėjau darbo iri 
niekur jo negavau, taip, kaip ir 
jūs mano draugai. Vieną dytą 
atė;o Jėzus, davė man k voter i

< (25 c.) ir pasakė: , Eik ten, rasi 
darbo.

• Vienas ambasadorius Jung
tinėse Tautose pasakė, kad po 
ii pas. karo ligi šiol, pasaulyje !

[ ouvo 130 lokalinių karų. Dabar • 
[ vyksta trys dideli karai: Izrae-- 

do su palestiniečiais, Irano su 
traku. Be to, siautėja didelės te
roristų gaujos visame pašau- 

į <yje.

• Kiniečiai tiki, kad česnakas 
ip&iugo nuo vidurių vėžio, tuos, • 
kurie jį valgo. Tyrimai parodė 
gerus rezultatus tarp tų kurie 
/algė česnaką, — neturėjo vė-

ižįo.

likų bažnyčiose prie altoriaus 
patarnauja mergaitės. JAV kai t 
kuriose bažnyčiose vienuolės da
lija komuniją. Ausčiau to nebu
vo. Ateityje moterys gal ir mi
siąs atnašaus., išpažinties klau
ps... Moterys turi lygias teįses 

'su vyrais. / t

• Amerikoje kasdien susi žei
džia 199,000 žmonių įvairiose ne 
aiznėse. ypač darbe, kelionėge, 

namuose. 1982 m. padaugėjo ju- 
sižeidimų nuo laiptų nukriti- 3

— Mūsų inžinierius / greitai 
premiją gaus.

— O iš kur tu žinai ?-
— Jo ceche vienas darbinin

kas išradimą padarė.

• Kaip stovi, taip brangus.

Carnegie nustatytos taisykles rodo, kad sviedinio 
gaudytojas pegali pąjudįti iš nustatytos yyjps

— Naujienos, Chicago, 8f ML Thursday, August Ui, 1982



J. KLAJŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
(Tęsinys).

. Labai didelė materialinė 
moralinė panune, tai 
Guntin u *š ’s'enio.
Lietuvą vadina mažąja 
nes atvažiavusieji iš
publikų reikalingų daiktų, 
noma, juodojoj rinkoj, kuri net 
turguje randa vietas ir milicija 
tokių prekiautojų “nemato”, nes 
visi daugiau ar mažiau iš to tu
ri apčiuopiamos naudos? Tai iš
dava skurdaus gyvenmo.

Kainos brangios: džinsai 200 
rublių, kava 10 ęz. 3G rub: ste
reo plokštelė 100 — 150 rub. ir 
visi niekniekiai brangūs. Kas 
guli pirkti, kai kolchozininkas, 
darbininkas ir net gydytojas, 
gaudami kapeikas

Perka šių dienų patricijai — 
komunistai, kurie tuęi pinigų 
daugiau nei reikiai '

. Daug kas mano, kad tik ’viena 
išeitis yra ūkiniam gerbūviui pa 
kelti, tai kolchozininkams duoti 
nuosavybėn nemažiau 10 ha. že
mės, kaip Lenkijoje ir kitur Ži
noma, taip padarius būtų prisi
dėta prie komunizmo ’panaiki
nimo, todėl ir laikosi ' visomis 
priemonėmis, kad nenukrypti į 
šalį nuo pražūtingos utopinės 
klaidos, kuri, tik ji^ms vieniems 
riaudinga.Gi tam išlaikyti vien 
Vilniuje kas ketvirtas žmogus 
y^ą saugumietis, neskaitant 
draugovininkų ir kitokių pa- 
gelbininkųi Turint tiek tranų, 
mažai telieka medaus. Tas da
linai ir prisideda prie, visų sun
kumų ir negalavimų.

\ VILNIAUS GYVENIMO 
; ? RAIDA

Vilnius kalbos atžvilgiu da-

gaviriss
\c veltui
Amerika.1
kitų res-j
ii->

bartinlu metu yra tikras kong
lomeratas — lietuvių, lenkų, ru
sų, gudų ir kitokių gali išgirsti. 
Reikia manyti, kad toks kalbos 
mišinys girdimas, 
vietinių gyventojų, papildant iš 
kitų respublikų atvažiavusių de 
monstratyviniu savos kalbos var 
tojimu, pasinaudojant esama ly 
gybe ir teise.

Jie atvažiuoja ką nors geres
nio nusipirkti, nes jų teigimu, 
Lietuva esanti antroji Amerika., 
Kiek tokie antplūdžiai naudingi 
— sunku pasakyti, bet šiandien 
yra tokia tikrovė.

Bažnyčiose, kiek dar liko ne
sunaikinta, atrodo, dominuoja 
lenkai. Jie yra visais ’atžvilgiais, j 
žinoma, tam tikrais sumetimais,' 
proteguojami okupjauto. To pa
sėkoje turi didelę kultūrinę au
tonomiją, kai lietuviai Lenki jo-j 
je toli gražu to neturi. Lietuvių ■ 
yra mėgiama Aušros Vartų kop-j 
lyčia, kurioje labai gražiai at
liekamos pamaldos, į jas įjun
giant ir tautinį pradą. Čia ir el
getų, prašančių išmaldų, yra 
daugiau nei kitur prie bažny
čių. Matomai lietuviai sekdami 
tėvų ir portėyių gerus darbus, j 
yra daug dosnesni. j

Žiūrint iš šalies, susidaro pa
sigailėjimo vertas vaizdas ir sun 
kiai suprantama, kad taip vadi
nama, darbininkų — proletarų 
valdžia, visai nesirūpina varg-

neskaitant

it i*

SIUVĖJASM. ŠILEIKIS

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Rapolo Skipičio misiją ir jos 
rezultatus — “Laikinojo Parti
zanų štabo'šiauliuose įsteigimą ir

šals, kai kapitalistiname krašte,] to atliktąjį didelj darta

bendradt rbiais buvo: Augustau vo tuojau nuginkluoti visus ber 
montininkus ir visus ginklus ati 
duoti Lietuvos kariuomenei. 
Šiuos ir įvairius kitus savo, Vla
do Pūtvio ir Šaulių, S-gos paves
tąją misiją prieš bermontinin
kus liečiančius dalykus R. Ski- 

Į pitis vaizdžiai aprašė jau trem- 
urėjo tyje 1961-maisiais metais. (Žr.

Rapolas Skipitis, j 

mą Lietuvą statant, p. p. 120 
— 149).

Žiūrėdamas į Saulių Sąjungos 
įnašą bermontininkų fronte, Ra

’•NEVARTOS JĖGOS 
TAIVANUI PAVERGTI

WASHINGTON, DC — Vu!>- 
tybės departamentas susitarė su, 
Kinija dėl Taivano ginklų ir 
ateities.

Pasitarimai tarp Valstybės de
partamento ir Pekino vyriausy-

Avižonis, Mtciunas-B. Bie
linis, Dundulis ir Janusaitis. Pa? 
gal centro Valdybos nu.odymą, 
'aitus eu štabii turėjo palaikyti 
kar. Šklėiis..? (J.Matusas, Nnu- 
liu Sąjungos istorija, p. p. 26 
-27).

Vladas Požėla tikrai
\'.ulių Sąjungos įgaliojimus ir 
labai daug nusipelnė šaulių-par- 
tizanų organizavime prieš ber
montininkus bei Laikine jo Par- 
Lizanų Štabo sudarymą. Labai 
^raž'ai talkininkavo štabui ir 
Tulė Lukauskaitė. Eet viso šio 
darbo pagrindinis, vaidmuo ir 
vyriausia atsakomybė buvo Ra- 
palo Skip čio, ir jc štabe niekas 
nepakeitė.

Rapolas Skipitis iš Kauno į * 
bermontininkų frentą išvko 
1919 m. lapkričio mėn. 2 dieną, 
taigi, dar prieš kar. Vasiliausko

Nepriklauso-' ^si k^has šavaite?’ ko1 iš'. 
’ aiškintos abiejų valstybių pozp 
jcijos ir prijota’bendro .susitari-' 
‘ mo. JAV pasiuntė r susitarimo 
tekstą į Pekiną ir paskelbė, kad

■ NedLaug rasime tokių miestų, 
kaip Lietuvos sostinė Vilnius, 
Mūris daug yra nukentėjęs, bet 
dar ir šiandien yra pakankamai 
gyvastingas. O kas jo^nesisavi
rta — lenkai' gudai ir net rusai 
nesivaržo su savo intrigomisyno- 
rėdami kiečiau uždėti savo meš
kos leteną surusinimui.
i Šiandien tautybių tarpe lietu
vių yra dauguma, net 50%, tai 
džiuginantis reiškinys. Tenka 
džiaugtis, kad, ilgai tūnojusi le- 
targiniu miegu, Gedimino dva
sia atbudo ir stebėtinu veržlu
mu žengia pirmyn. , čia tiktų 
persifrazuoW žemaičių pasaky
mą —- kas bris, kas nebus, bet 
lietuvis nepražus. Taip, jis ne
pražus-tik dėl to, kad kokios gal 
vosenos bei įsitikinimų lietuvis 
bebūtų, jam Vilnius yra viskas 
— alfa ir omega. ;

Amerikoje, neteko tokių vaizdų 
matyti.

Maisto, aludžių. restoranų ir 
kitu mažesniu reikmenų krau
tuvių, kaip ir nėra. Tas viskas 
yra vadinamose didmenų par
duotuvėse, kurios išdėstytos pa
skirtose rajonų vietose. Vieti
niai jas žino gerai, bet atvyku-: 
šiam sunku surasti, .ypatingai 
specifiniam pirkimui-.

Us ne taip seniai statytas ’Erfur- draudžiama įvežti, 
to restoranas, kuris palyginant 
su kitais, gerai maitina, tai skir
tas užsieniečiams ir turintiems 
prvilegijas asmenims. Atveža 
pietums ir vaikus pionierius, 
kurie specialiai ko nors moki-į 
narni. Sako, kad irgi rinktinių, 
žmonių vaikai. Tik tiek, smagu; 
kad visi kalba lietuviškai, 
žino, gal ir bus viena kita 
dingą lietuviška atžala.

Dolerinė krautuvė, tai 
nuota žmonių viešo apiplėšimo 
vieta, parduodanti prekes tik už 
svetimą valiutą. Vargu ar tokia

aprašė J. Matusas, ištisai atspau
sdino laikinojo partizanų štabo 
veną žvalgybinį pranešimą (da
rytą 1919 m. gruodžio mėn-. ^d.) 
ir suminėjo šaulių -f .partižarni 
svarbesniuosius karinius Veiks
mus. Bet J.Matusas, rašant ..šau
lių Sąjungos istoriją, Rapolas 
Skipitis dar nebuvo paskelbęs

Ekskursantams buvo paskir-jj kai sayoji^valiuta iš* užsienio

(Bus daugiau)

saw prisiminimų. Todėl Matuso 
aprašyme įsibrovė įvairių ne
tikslumų. Čia pažymėtinas se
kantis jo tvirtinimas: “Bet di
džiausias R. Skipičio ir Vlado 
Požėlos nuopelnas yra įsteigi

mas Šiauliuose “Laikinojo Par
tizanų Štabo”. Kad jų dviejų su
manymu tai padaryta, negali 
būti dviejų nuomonių. Mat, juo- 

■cLų. buvo siunčiami* Sąjungos 
...»centro ir vežėsi net kasą... “Lai-

Partizanų štabą” sudarė: 
V; Požėla, K. Bielinis ir R. Ski- 
pitis. Pirmininku galėjo būti Po-, 
žėla, kadangi parašų eilėje vi-; 
suomet jis yra pirmas. r Vėliau, 
vietoje Skipičio, ^tėjo Julė Lu- 
iįi^skaitė - Jesaiteinė. / Štabo

polas Skipitis priėjo išvados: ^><1^ apribos- pardavimą 
-Bermontininkai buvo gana Taivanui ^ro-medžiagos ir nu

stipo, gerai ginkluota karinė ma,oma’ kad tas Pardlf
- - I vimas bus visai sulaikytas. Kini'*-

Vihų gy^entojų'įy^kLn^r^- įa° 
čiau civiliniai gyventojai galėjo 
savo kariuomenei padėti, veik-

| darni užnugaryje. Gal nei vie
name Lietuves laisvinimo karę 
civiliniai gyventojai pavieniui

ViOL pi JA«ll. V UMlldUOaO . , .
; . • . 1 ar organizuoti kaip sauliai-mr-

pnck’vnrr' a cmnlill I r r

vadu bei centrinio šauliu štabo I «- < , i
sudarymą.. Jis važiavo prieš tai 
pasitaręs su Vladu Pūtviu, ga-Į 
vęs Pūtvio karštą pritarimą ir j 
įgaliojimus. Teisingumo minis-; 
terio L. Nore:kos leidimą (bei; 
trumpas atostogas) ir paties, 
Lietuvos respublikos preziden
to Antano Smetonos pritarimą. 
Rapolas Skipitis su dviem 
vežėsi šaulių Sąjungos centro 
įgaliojimus organizuoti šaulius 
partizaninei kovai su bermonti
ninkais. Vlado Pūtvio instrukci
jas ir specialų Pūtvio, kaip LŠS 
pirmininko pasirašytą raštą, sa
kantį, jog vyksta talkininkauti 
mūsų kariuomenei. R. Skipitis 
taip pat vežėsi Šaulių Sąjungos

‘Bermontininkai buvo gana Taivanui karo medžiagos ir nu-

jėga ir tik karinės jėgos, o ne ei-1 ;,maS?;\Ii;a;sl’į,kJ,a; Kinix

! • • • , .. <U VltmUlLUUll ACUU idlUltU-Udl"paskvnmą vynausiuoiu saulių i.. ? . . , , v. . . , |, ', . . . . . v. ,' - Į tizanai nėra tiek plačiai ir ak- ,UnAii n.Al nontciM cnnlm ctnhn I ■

nepulti, Jiripažinti jo suvereni
nes teises. JAV-ės pasilieka at
sakomybę ų? Taivano atejtį. KI, 
nija patenkinta susitarimu, ries 
dabar galės pagerinti blogėjan
čius santykius su JAV. -A

tingai pasireiškę, kaip kare prieš — Pagal Rytų-Vakarų slaptą 
bermontininkus... Būdamas ber- susitarimą pasikeisti ..kapiniais, 
montininkų fronte turėjau pro- paskutinis pasikeitimas iįvykd 
gos savo akimis iš arti pamatyti 
du dalykus: • 1) kad ir civiliai 
gyvntojai gali būti reikšmingi 
talkininkai savo .kariuomenei/ ir 
pavojingi priešams, ypač jei tie 
civiliai gerai organiuoti ir 2) kad 
mūsų žmonių solidarumas kovoj

i prieš bermontininkus buvo pa-* 
sigėrėtinasL (Nepr. Lietuvą st 
tant, p.p. 143—144 ir p. 149).

(Bus daugiau)

Vokietijoje. Rytų Vokietijos šni
pas, aukštas karo aviacijos ka
rininkas, prieš du metus suim
tas Prancūzijoje, buvo iškeistas 
už tris Vakarų Vokietijos pilie
čius, kalintus Rytų Vokietijoje.

i 7^- Ęrancūzijos prejnjeras P. 
( MaUroy, paleidęs naują brandūo 
; linį povandėnjnj laivą, pasakė, 
Į kad jis reikaliiigas taikai Sau

goti. Laivas ‘‘Inflexible'’., yra 
šeštas Prancūzijos branduolinis 

' povandeninis laivas. ' '
KLAIDŲ ATITAISYMAS ;

1982. VII. 22 d. straipsny “Tai 
kinikavimas Lietuvos prieš- P ■ ‘ —7-----

blankus — pažymėjimus, hek-Į airis”: į — Meksikos policija suėmė
tografihiu būdu pagamintus šau! 1) straipsnio 8-toje eilutėje:iš; du ■ ispanus, brolius Antonio ir 
lių S-gos centro reikalų vedėjo Į spausdinta autorius K. Slašans/ Jose Tapia,-.ryšiurn su.,valgOmo- 
Balio Kemėšio,-kuriuos davė ko ' o turi būti K. Stalšans, j jo aliejaus i skandalu Ispanijoje, 
votojams, įstojusiems į šaulių-j 2)' III-čias Lietuvos Statutas Ligšiol Ispanijoje miilė; 321 žųjo- 
partizanų eiles. Po mūšio ties( Veikė ligi 1940 metų, o turi būti gus,’, kurie vartojo tą nuodingą 
Radviliškiu, R. Skipitis, su Lie-J veikė, Lietuvoj e ligi,1840 metų,'aliejų.
tuvos. karininkų pritarimu, lan- kada buvo įvesta Rusijos įstaty-Į - -—L_ 
kėši-pas generolo Niesselio va
dovaujamos Santarvininkų Ko- 

.. misijos atstovą, vieną prancūzų
karininką Sadūn,ų 'dvare, ir par
tizanų vardu griežtai pareikala*

nau-

rafi-

° - o
Matomai, prabočių dvasia lie- finansinė transakcija leidžiama 

tuvį sunkiose dienose stiprina, tarptautinėje plotmėje, tai yra 
globoja ir suteikia jėgų kovoje savame, krašte vartoti! svetimą 
uz krašto gerovę ir laisvę. valiutą piktnaudojimo tikslais,
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* l ' . t
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Atdara Šiokiadieniais nuo

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS 

autorius, ■ i ■
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją ;
(1869' — 1959 metai), i

664 psl., vardynas. . 1
Minkšti viršeliai. , Kaina $15. 

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. LIUDAS 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 

(r patarė mums toliau studijuoti.

Krina ?25. Kieti virieliri. Prite S2.

'LttF * 1739 S. Halsfed St, Chicago, IL 50608

mai Lietuvoj. ; r • j.
3) straipsnyje išspausdinta. , . . , . v

“Iš kitas rusu istorikas prot S.! v^° * P' Br*tani^> n^ausB P°' 
Solovjov” “Istorija Russii (1982 ’-metus kalėjimo, Jų lajami- 
m, I t,'69 p,), o turi būti: “Ir nuošė buyo rasti šnipinėjimui 
kitas rusų istorikas.prof. S. So-' rei^alingi prietaisai. ;
lovjev ‘(Istorija Rossii” (1962 J - . ————
m., I t., 69 p.). — Japonų laivų statytojai iš-

, f ’• Aiitands Mama • bandė: koirtpiuteriu jkontjoliuo- 
--------Jįamąs biireš,'/iqjrio^ , n.ędide- 

P A TIKSLINIMAS j licmstanklaiviams sutaupo apie 
į ’- .‘Ą / „C-■Rugpiucio’ 12 d. Naujienose j ■ -■ r ■ - - , ;

Meno Žinių: ėkyri.uj'e, str. Meno , - 11 ■1
vertybių samprata,, 7-je skiltyje, . pjręsibriižūia^. ^TJurėjoįbūii:^' Ro 
nuo viršaus:. išspausšdinta: ’ ’Po’ T8Ž2 irfetui:'. j t "f ' j ’•
1932 metų gimė ■ prancūziį;,' iin-'; L.' ■ 7 ‘ •’i jAfAŠf/ėifeis

-W-MF- T-‘.‘ —" -- “• L—'f į - >:—, ” ' T—. ’ ’—  .r~-—r -7^^,—.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

’ L- -bir Kubos šnipai, kurie at-

— Japonų laivų statytojai iš-

=====

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Madflio, P. JcMfto, V\ Slankai, 
J. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ir n 
Meilaus straipsniai bri studijos, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio, M. SMdo, V. Kašubos, A. Rūkttelės lr JL Varnd 
kūrybos poveikslaia. 365 pust knyga kainuoja tik ‘ f

• DAINŲ SVENTKS LAUKUOSE, poetės, nlytojog tr tok 
tiriu lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai aplą dainų 
Iventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dubenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

e VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
Us Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už F31 |

įdomiai paradyta studija apie Rytprūaiua, remiantis Pakalni fa 
Labguvos apskričių duomenimis. Apr&iyniaJ Jdomflf UekrleaangĮ 
Betuviui. Leidinys fltetniote nuotreukocuk, pabaigoje duodama 
ritovardfiij pavadinimai Ir jų vertiniai J vokfeBų kalbą. Labai 
oancfingoje 535 pu«L knygoje yra ftytprflsių femėhpfa. Kate fC

'♦ KJ EAUM1S E1MJL rafytojog Petronėlės Orintaftte atf* 
minimai Ir mintys apie wnealf Ir vfete neprft Lietuvoje ir plis 
maisfali bollevikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 pualaplua, 
bet kainuoja tik M. ę z Mp4

e JULIUS JANONIS, poete Ir revolludonlerina, nesupras* 
te Ir klaidingai interpretuojamai gyvenime tr politikoje^ tik M 
Jurgio teteko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr poe» 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogau* te&Mk 
Knyga yra didelio formato, 255 puslapių, kainuoja ĮA»

t > «ATTJtTNtS NOVELES, SL Eoačenko kfiryba, L Valri&e 
Vertimas. 100 pC knygoje ym W sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamos NauJIencae, 17W So. Hatewd St, UMcSf%

3 — Ntnjienos, Chicago, 8, TIL Thnrwday. August 19. 1987
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Krėvė-Mickevičius pirmininkavo, bėt jlš aiškiai matė, 
kad Sniečkus, Gedvilą ir Venclova sauvaliavo. Jis matė, 
ką rusai darė su mokytojais, Lietuvos kariais, krašto fi
nansais, bankais, spauda, mokyklomis. Kalbėti šu savi) 
ministeriais jam nebuvo jokios prasmės. Jie nfeklaušė 
premjero, bet atsiųstų partijos agentų Įsakymų. Prem
jeras nutarė nuvykti Į Maskvą, paprašyti pašimatjnho šu 
tuometiniu Sovietų premjeru Molotovu ir iššikilbėti šu 
juo, patirti, ką rusai planuoja daryti šu nepriklausoma 
Lietuva. Jis sutiko būti premjeru, bet jis nesutikti būti 
komunistų pastumdėliu.

Molotovas atidėliojo susitikimą šu premjeru Krėvė, 
bet kai pastarasis atvyko Į Maskvą ir reikalavo poros 
valandų laiko Lietuvos reikalams aptarti, tai Molotovas 
jį priėmė ir išdėstė, ko Sovietų vyriausybė laukia iš Liė-; >4^ 00

; ^ož-oo i tuvos vyriausybės.
Vf... 1
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, isakyruš aekiŪKSeais, 
rato 9 vaL ryto' iki 5 vai popiet. Šeštadieniais — iki lz tsL 
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Vinco Kreves-Mickėvičiaus laiškai
Šiais metais pavergtoje Lietuvoje “Vagą” išleido 

480 psl. rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus laiškų. Visų 
Vinco Krėvės raštų okupantas negali išleisti; kaip ne
pajėgia išleisti Vinco Kudirkos raštų, bėt surinko 144 
įvairiems asmenims ir Įstaigoms rašytus laiškus ir 116 
Krėvės-Mickevičiaus rašytų Įvairių laiškų. Prie rašinio 
dar pridėjo kelių asmenų rašytoją liečiančius dalykus.

Okupantas negali nerašyti apie Krėvę-Mickevičių, 
nes dar ir šiandien pavergtoje Lietuvoje rašytojas Vin
cas Krėvė noriai skaitomas. Mikšytė primena, kad Krė
vės “Dainavos šalies padavimai”,. “Šarūnas” ir kiti raši- 
liidi gaūdorūi ir; noriai‘skaitomi:. Ji‘rąšd’: y ■ . .

“Toji archyvinė medžiaga nė vienam pasirodys 
nelaukta, netikėta,;'gal dar prieštaraujanti tam. V. 

- Krėvės vaizdui, koki’ mes susidarėme iš jo kūrybos 
pasaulio. V. Krėvės laiškai neprimena iškalbirigo 
profesoriaus pasakoriaus; Rašytojas nelinkęs kalbėti 
apie save, atsiverti dar labiau — priblokšti prana
šumu. Tai vėliau pastebėjo, ir jo meiliuarištai. V. Krė
vės epistolinis mąstymas lakdh'iškaš, konkretus, liu
dija jo energiją, Įvairiapusiškus interesus^ autokon- 
centraciją”. (N. kraštas, Nr. 2, pšl. 24)

Laiškai Mečiai 1907-19 metų laikotarpi. Tuo metu 
rašytojas mokytojavo Baku gimnazijoje. To meto moki
niai primena buvusi gimnazijos mokytoją, šnekų, Gru
zijos literatūrą pažįstantį.

Kitų laiškų grupė liečia 1920-1941 metų laikotarpi. 
Vincas Krėvė metėsi Į politiką. Buvo veiklūs šaulys, 0 
vėliau tapo draugingų santykių su Sovietų Sąjungos 
draugijos nariu. Kada Justas Paleckis buvo sudaręs vy
riausybę, tai Vincas Krėvė buvo paskirtas užsienio rei
kalų ministeriu. 0 kai ministeris Merkys, tapęs krašto 
prezidentu, išvažiavo Į Rygą, tai premjeras Paleckis tapo 
prezidentu, o Krėvė-Mickevičius tapo Lietuvos respubli
kos ministeriu pirmininku. Krėvė-Mickevičius priėmė 
pagrindinius Sovietų ambasadoriaus Pozdniakovo tvirti
nimus, kad Sovietų Sąjunga nesikiš Į Lietuvos vidaus 
reikalus, jų nelies.

Okupantui tarnaujantieji išleido didoką pluoštą 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus laiškų, bet toli gtaŽtt ne ti
sus. Ne tai, kad didesnis pluoštas laiškų jam būtų hė- 
prieinamas, bet jam buvo nepatogu tuos laiškus pavėrg- 
toje Lietuvoje spausdinti. Kalbėdami apie Krėvėš-Mickė- 
vičiaus būdo bruožus, jie pacitavo tokį rašytojo, laiškų: 

“Jame minima ir V. Krėvės eriiigranto dalia; iš 
cituojamų laiško eilučių matome, kaip skaudžiai ra
šytojas ilgėjosi tėvynės. Pabuvęs keletą mėtų Amė- 
rikojė, jis su širdgėla reziumato: “mano vardas liko 
Lietuvėje, čia atsivežiau tiktai pavardė, kuri jau 
nieko nereiškia”. (. ..) Be veiklos, be ŽiiiOriių, bb 
nuolatinio savo reikalingumo jutimo, negalėdamas
tiesiogiai patirti, kad jiš yra vertinamas ir garbina
mas; Krėvė nejuto dvasinės pilnatvės ir laimės”.

(Ten pat)

Regina Mikšytė pažymi, kad Krėvės-Mickevičiaus 
monografija neparašyta, bet ji pastebi, kad archyvinės 
medžiagos leidinys tai monografijai padėš. Jis padės, bet 
nepilnai. Ka^p tame “archyvinės medžiagos leidinyje” 
nėra daugelio laiškų, taip ta monografija, nors ir būtų, 
leidžidm^, būs^'grynai'so’vietinė.' ; / • •;

Mikšytė/rašinyje “Vinco Krėvės laiškai” nieko’ ne- 
pūsakyta Ipiė Mickevičių. Lietuviai,žino,'kad Krėvė.nuo 
Mickevičiaus buvo neskiriamas. Ji Įsikando Krėvės laiš
ke .padarytą pastabą, bet ji nežino, am negali pasakyti, 
kad Krėvė ir Mickevičius,neatskirtini. Ji nieko neužsi
mena apiė pati svarbiausią dalyką, būtent: Vincas Krė- 
ve-Mickėvičiuš kartais užsukdavo Į Sbvietų ambasadoj 
šdūkiąmaš Šbviėtų Sąjungos dradgų arbatėlės; kad Vin
cas Krėvė buvo rusų okupuotos .LietuVbš pfemjbrlsš, it 
kad jis, pajutęs tos nepriklausomybės teisių trempimą, nu
važiavo Į Maskvą išsiaiškinti okupanto tikslus. Kada jam 
visdš reikalas paaiškėjo, jis nutarė ti-aiiktis. O kai rei
kėjo pasirinkti, tai pasuko Į Vokietiją, Austriją ir Ame
riką, bet ne Į Sovietų Sąjungą.

Gyvenimas tremtyje jam buvo nepaprastai sunkus, 
bet Į rusų pavergtą Lietuvą ar Į bet kurią Sovietų Są
jungos vietą jis nenorėjo grįžti. Negrįžo jis, nenorėjo 
grįžti ir jo žmona.

Vincas Krėvė-Mickevičius gyveno Amerikoje. Liudijo 
Kersteno komitetui. Susirašinėjo su visa eile žmonių. 
Pasikeitė laiškais su dr. Pijum Grigaičiu, o vėliau susi
rašinėjo su Martynu Gudeliu. Svarbiausias klausimas 
buvo — Krėvės pasimatymas ir pasikalbėjimas šu Molo
tovu. Išėjęs iš Molotovo kambario. Krėvė nutarė trauktis 
iš visos tos makalynės, į kurią politikas Mickevičius buvo 
įsivėlęs.' Jis savo nutarimo nekeitė. Naujienos norėjo 
gauti to pasikalbėjimo svarbesnes mintis, jei galima —

judžAŠ PRONSKUŠ
300 Mįįv KRYŽIAUS RAŠO 

PkiĖŠ LIETUVIUS
KODfcL MŪSŲ ŠIANDIEN BELIKO TRts BILIJONAI?

f** «•»

(Tesint)

Juozas Pronckus

visai kitaip dėjosi... yenli, fturioš teisės jife, 
žemaičiai ciai, <

žėriiaf- 
ešą iižsi^eHię, tiek krštijb 

Po šios išgoždami už savo šėiiąją l’Ai^čę. 
ekspedicijos, Žemaičių girių pro- Set kryžiuočių niistfas atsakė: 
tarpiuose riogsojo “rūstūs degė- “Žemaičiai nei už savo laisvę, 
šiai buvusių pilių; kiemų, jiarnų, nei už savo kradją nieko He- 

gauš”. Siuntiniai, šdko DaiiŠSn- 
taš, verkdami išėjo it verkdami 
grįžo. Kryžiuočiai galop, pilis 

.baigę statytis, tuojau ĮveįĮe 
maičių gyventojams baūdžiŽvą 
airba: lažus, ko žemaičiai ilgi to 
nepažinojo, tlabar Įsake iškirsti

me j a,
Palikti be pagalbos, 
buvo urmu žudonii.

tarpiuose riogsojo “rūstūs degė

bei tyrus laukai, kuriuose vien 
vėjai !ŽviIė, plėnis degėsiuose į 
štikift ėdAihĄ' > žmbfiėš * vi eiti iš- 
kifeti; kiti į vergus išvaryti, Įi- 
kųsiėji gitibsė ir. versmėse iŠ- 

• BlbŠkyti .kimdjo, kųHuoš ir, tėti 
Hš&sl giltinė 'tiSikino; ti'. jų nė- 
priėtaTiži paties jų. Žėšelib bau- 
giKtiAmiėŽ štiprinoši ir pilimis 
tvėrėsi”, t.fc^dk. Liet: išt.).

Galop. Matydami; kad j.att ga
lutinai žtivę, likusieji žeiiiaiėiai 
išrinko iš savo tarpo senelius ir 
išsiuntė į save, hatrjųj U valdovu 
sostinę Marierib’urgą;-r kryžiuo
čių mistrą šu prašyffiu, kad jei 
jau žemaičiai nebegali laisvai 
gyventi ir savo , senų dienų įsta
tymus turėti, kad leistų jiėihš 
nors Kulmijos įstatymais gy-

šventuosius lieknus, kūfiūo*se 
žemaičiai. išeidami savo žemes 
ginti, palikdavo savo žmonas šu 
kūdikiais; tuos dmžiais nurarii- 
tiejilsius ąžudliiš, po kurmis jų 
tėėai ir tėvų tėvai.ir jie patys 
meldėsi;, dabar turėjo savo ra
gotinės ir kardus, kuriais tiek 
šimtmečių laisvę gynŽ, perkalti 
Į kašttivds ir kirvius, kuriais 
eidami Ikžą turėjo sa'Vo krauge'- 
riamš kėlius kasti, dvarus ilirbti 
ir tvirtovės taisyti. Taij> laikais

ir žodžius.
Krėvė-Mickevičius Naujienas skaitė. Jis prižadejb 

pasikalbėjimą aprašyti. Jani reikėjo yišk| tikšlrai priši- 
minti. 'Rašė, rašė ir parašė “Pagundą”. <

Jam buvo priminta laišku, kad parašė ne tą, ką buvo 
pažadėjęs. Vincas Krėvė-Mickevičius atsakė,’ kad šitoj 
formoj jis parašė daugiau tenšybėš, negu oficialiame pra
nešime pasakytais žodžiais.

1953 metais Chicagos Lietnvitį Literatūros Draugija 
išleido “Pagundą”. Tai buvo paškiitiniš rašytojo darbas. 
Apie paskutinį Krėvės darbą ir apie rašytojo laiškūs su 
naujieniečiais pavergtoje Lietuvoje išleistame “archyvi
nės medžiagos leidinyje” iiėužsiminta nė vienu žodžiu.

žemaičiuose gįmė mal(Įą Jaido- 
jlM Savo mirusius: “Keliauk, 
vargdieni, Į kitą, laimingesnį pa
saulį, kur ne tu vokiečiams, bet 
;au vokiečiai vergaus”..’.

Kryžiuočiai džiaugdamiesi sa
rti ko per du šlmt-
'nečius siekė, pradėjo statyti 
stipriausią pilį—tvirtovę pačioj 
Nenrtftro įtakoj, kori turėjo am- 
rfiiai apgiiiti jiį i-yšį su Padau- 

kitdinibkaiš. Į tų darbą 
■Hivarč tūkstančius iš viso že
maičių krašto baudžiauninkų, 
Ūtirfč veltui, savo valgiu ir savo 
.nagiaiš thtŽjd tai piliai rąstus 
Ir Skitienis vežti, plytas nešti, ir 
lar iš sąAo ūkių statybų išlai
das kryžiuočiams atlyginti, ir 
lems maištą tiekti.., Kryžiuo

tai -prigubeno žemaičiams pul- 
lUs dvasininkų; vyskupą, pralo- 
ų, kunigų, vienuolių, apie ku- 
•iiitfe Daukantas cituoja kito is- 
ttirikb žodžius: ‘Žemaičiai turėjo 
vieną vyskupų, pralotus ir ktl- 
ligus, kurie vilnas, pieną iš jų 
rinke, jų kraują gėrė ir kūną 
ibti ĮU itątlĄ. grauže, bet tik 
krikščionių tikyba nčširūpino”.

Dabar Įvyko jau nebe laisvų 
žemaičių, bet žemaičių vergų 
s'ukilimas. Baudžiauninkai be-
statydami pilį, netikėtai visi li
gi vieno sukilo; pamatus išgrio
vė, vbkiečiuš vienus išmušė, 
kitus ką pagavę išsivarė ir, že
mę sulyginę, pasitraukė Į girias 
ruoštis galutiniam karui. — Tais 
metais visame Ženiaičių krašte 
siautė baišuš badas: likę gyvi 
žriionėš giriose žievėmis ir inai- 
tomis mito; ir šiandien, Dau- 

'• kantas -sako, .kur giriose, randa- 
a)ė.AiiiS;ų- i?' ežių žymės,'ąkmėiįs 
šuliųių likučių, idegęšių/tai yrą 
vietos, kur. aivtį; įSūsų ^ntėyiai. 
Vytautas išrūpino paSiUsti že- 
maifiitns Į Palangą- nfaisto, kū-; 
rį taČiAtt SU 30 lAiVų kryžiitočiai 
Višibjfe pdgaVo; ir Žemaičių 
pirkhuš užmušė. Vytautas grfėž- 
tai prieikalaS’o kryžiubčių tie-' 
sbS, ir jos iiėgavęš, nutarė, kad 
jkti dtėjb proga galilfiūal šū 
kryžiuočiAis baigti.

Vytautas grėii pašiiintė že- 
iriaičiąihs Į pagalbą Aarsų Lie- 
ttivoš matšėlką Ramtratitį, kti- 
rlb pšdėdahii žemaičiai taip 
s'klibiai ištiaiŠihd vokieėiuš vi-
skirtie krdštė, kūd ParūsnTo kry- 
žldtfciai ftet žinios riešpefo gSu: 
’i: DabKr abi Š91i prAtlčjb iiš visų 
bajėgįį riiostiš galiifiiiiSnm karui. 
AtvitAs kdras birit) paskelbtas. 
Vytaiitaš paviete lėhkt/s ir 
iiriiig; Riyžiiibčiai — vengras; 
čbkūš fr teutonų kunigaikščius. 
1410 m. liepos 15 d. tieš TąŪ- 
rienbergu Susitiko daugiau kaip 
po 100.000 žmonių iš abiejų pil
siu. Kryžiūobių arrniįSš rikiavo 
pats didysis rriišfrAš Jūriittgėh; 
Lietuvos ir talkininkus — pats

{Nukelta į n psf

A. Pleškys

Lietuvos inkorporacija į Sovietų S-gą 
istorijos ir teisės požiūriu

(Prof. dr. Aleksandro Štromo paskaita)
(Tęsinys)

Lietuvos vyriausybė jau žino, kad Vil
nių vistik gaus. Dabar žiūri, kad ten rusai ne
labai patenkinti ir nenori matyti Lietuvos kariuo
menės — nori ten patys įeiti, nes tai buvo jų zo
noje ir Lietuvos vyriausybė pagalvojb: “Na, kam 
mums pykdyti ir kiršinti galingus kaimynus? 
Palauksime, gausime ir taip”. Taip ir pūdibė. 
Aš manau, bent nėra dokumehtų. Aš studijaHu 
gan akylai visus dokumentus ir nemačiau doku- 
mehto. kur būlų pareikštas Vbkibtljbš nėpūšiten- 
kinimas dėl to dalyko ir nematau jokio ryšio Urf) 
Lietuvos nenoro sekti vokiečių patarimais ir to 
rugsėjo 28 d. susitarimo, pagal kuri Lietuva buvo 
atiduota į rusų zoną.

Aš manau, kdd to ryšib Čia nesimato. Manati, 
kad interesas gauti pagrihdinės Lenkijos terito
rijos, vokiečių buvo įvertintas kaip svarbesnis, 
ne^u Lietu .6s teritcrijbs turėjimas. Ir kadangi 
tau buvo, tai jie ir atfdavČ. Manau, kad tnūšų 
va • žc- j ’ vyksmai Čia hidkd nė^'šlėjo pakeisti.

Vicniute’is . ',’.yka>. kurį mes galėtume taip 
s\ rstv.'i. kas gaiz- ’ būti kitaip, tai būtų tik jei 
mū.- j "jTŪinsybė br ų pasipriešinusi 1940 m. bir

želio įvykiams. Šitas klausimas gal galėtų daug 
ką pakeisti, kaip suomiai, matot, vis dėlto iška
ldavo, pasiliko neįjungti į Sovietų Sąjungą. Čia 
negali būti kažkokios vieningos nbš

;kas gali žinoti kas būtų tiirV^.
Būtų galima svarstyti, jeigu būtume 
gal būtume kur kas geresnėje pddltĮljh; rtbgii 
esame.

Mes pasipriešinom per vėlai. Mes pasipriėsi- 
noln jau karo pabaigoj, pef partizaninį karš, t&l 

,būt, tas pasipriešinimas būtų buvęs daug vaisin
gesnis pradžioje. Aš bent linkęs galvoti, kad rei
kėjo priešintis. (Klausytojai už tai Jani Šiitcėie 
btŠrfjžLs. — A. PI.), čia mano nuombflė. bšfthr 
rhėš riši esame labai protingi. Jeigu mes sėdėtume 
Eų ministrų padėtyje ir turėtume ĮlfeF kblihs fš- 
Ižndas naktį svarstyti, kažin ar mes bfthiffiė tb- 
kie išmintingi, kas žino.’ Viltis visada “durnių” 

Įmtitlha ir mes visi “durni”. Vis husilėisim, pada
rysim, gal nieko blogo hebtis ir taip kiekvibhas 
save leidžia užliūliuoti iliuzijomis. Tūi yrš natū
rali žmogaus reakcija, kam aštrinti padėtį. Mes 
silpni, mes mažai ką galim, gšl būt gražiuoju 
ką nors galim pasiekti. Žiūrėk, gal ir praneš piktą 
jėgą pto šalį. Ir tai buvo natūralu. Ir aš suprantu 
tuos žmones. , tl .»•

Aš aukštai įvertinu prezidento Smetonos ga
lutinį aktą, atmetant ultimatumą. Aš laikau, kad 
iŠ visų trijų prezidentų, Smetona pasielgė prin- 

| cipingiausiai. Aš ta prasme esu smetonininkas, 
nors daugelis yra Smetonos priešininkų. Smeto

na, pasitraukdamas iš Lietuvos, nepalaidojo, o iš
gelbėjo Lietuvos valstybingumą.

* T. Blništhibžs klausia:
— Aš ^hbreriaii piįkiūušti jūsų nuomonės dėl 

iitpAiti dtHykb: Libtilriiį visuomenės tam tikra 
ĮfciltS ItStįeSi į vakarų vokiečių vyriausybę arba 
Į jbš atstovus Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
kdd Va- vyriMūšybė (vokiečių) atšauktų Ritibfeh- 
tropo su Mbftjrovtt sildakyta sutartį. Kaip jūs 
imHte Į MkšHą?

Dr. Štromas:
— Aš laikau, kad šitas veiksmas teisiškai 

nėra pagrįstas. Pirmoj eilėj vokiečių vyriausybė 
Keri surišta šituo aktu, kaip ir nei vienti kitu 
nacių vyriausybės aktu. Jinai pripažino Vacių 
V^fldUŠybls Įšipareigojimus ir visas pasbttthbš; 
ždltiš padalytas. Visiškai neįsipareigojo į>UZity- 
viai tęsti tų įsipareigojimų, kurie buvo padalyti, 
arba tą užkariavimą arba kitų sutartimis tautų 
privilegiją. TUMU būdu tbMetių vyriausybė ne
dali atšaukti akto, kuriu ji nepripažįsta.

(Pasibdigė kasetė. Toliau atpasakoju Savais 
žbHžiaiš. — A.Ph).

Vfends iš paskaitos klausytojų (pavardės ne
nugirdau) paklausė, kokia yra prelegento dr. 
Štrbrho nuomonė, kai Lietuvoje ėjo smarkiausios 
partizaninės kovos prieš okupantą ir toins ,ko- 
vohis likviduoti į Lietuvą buvo atsiųstas iš Mask
vos politbiuro naryš Suslovas ir šis pasakas, kad 
Lietuva bus, bet be lietuvių.

Šito Suslovo pasakymo dr. Štromas nei pa

neigė, nei patvirtino. Bet jis (Štromas) aiškiai 
pasakė, kad už partizanų sunaikinimą ir kituš 
pokarinius veiksmus Lietuvoje atsakingas yra nė 
Suslovas, bet Sniečkus. Jis buvęs neatlaidus, kie
tas, įsitikinęs ir prisiekęs komunistas, kuris nei 
savo artimas gimines persekiojęs. Kada Suslovaš 
iš Maskvos atvyko į Vilnių pas Sniečkų Susipa
žinti šu partižanihe .if tUbnieHne patfete Lie
tuvoje, Sniečkus pasakęs Suslovui: “šitą visą par
tizaninį reikalą palikite thdri. Aš turiu kietd 
kumštį, gerai organizuotą it ištikimą komunistų 
partiją, tat partizaninę veiklą ir kitus Lietuvos 
reikalus palikite man ir aš juos sutvarkysiu.”

Suslovas su Sniečkaus pasiūlymu sutikęs ir 
pasilikęs tik kdip Sniečkaus veiksmų stebėtojas. 
Stribų organizavimas ir kiti žiaurūs veiksmai pri- 
kiatrsą Sfiiėčkui. Sd§ma§ beilsi Liėtu^e tebu-

«• dtfūi 1 Šfim&fš it 
Suslovo santykiai visą laiką pasilikę geri. Kadd 
tik Sniečkhš ktikiu reikulb httVykduvęs į Maskvą; 
visada aplankydavęs Sustotą!

Labai būdingas esąs toks Sniečkaus apibūdi
nimas: kada kortltdditą partijas rifšūnėse buv|š 
jaučiamas koks tai niurzgėjimas ir nepasitenkirti- 
mas, ir kai kartą Snifečkus buvo nuvykęs į Maskvą 
ir apsilankęs pas Staliną, tai Stalinas jįam nu*i- 
škundęs jr pasakęs! “Visoje Sovietu Sąjungdfė 
tesą tik tfu tikri ir geri kbrūuhišUi, lai aš ir tti; 
Antanai”. Vėliau Sniečkus persiorientavęs.

(Pabaiga)
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R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
U2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGUS 300 METŲ kryžiaus karo
•YDYTOJAĖ IR CHIRURGAS PRIEŠ GUVIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DDA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T.L 737-5149 

Tikrina akiSL Pritaiko akininq 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SE1BUT1S 
. INKSTŲ, rŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

' Valandom antrad. 1—4 popxeL

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Ofiso telefone 774-2^ 
ŽSELtiOBCiioc reieu; 448-5543

. Prostatos, inkstų ir ilapuma 
, a .takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
( SL Petersburg, Fla. 33718 

Tel. (8132 321-4208

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrandt 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Kortele*.

R, ŠERfcNAS. TaL 925-8041

(Atkelta iŠ 4 psl.) 
didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas, ir po kruviniausios 
pasaulyje skerdynės, kryžiuočių 
teutonų ordinas, arba stipriau
sioji popiežiaus armija pasau
lyje buvo amžinai sulaužyta. 
Kiek kovoje žuvo lietuvių ir že
maičių, kurie norėdami atker
šyti už trijų šimtų metų kruvi
nas skriaudas, stačiai savo krū
tinėmis vertė kryžiais, plienu ir 
variu žvilgančius krikščionių ri
terius, — nėra žinių. Bet vienų 
kryžiuočių kovos lauke paliko 
užmuštų 50.000... Po to žaibo 
greitumu sukilo prūsai, kurie, 
atsiminę senovės laisvę, plėšė 
nuo savęs jiems prievarta už
vilktus rudus vienuolių vergų 
rūbus ir griovė kraugerių pilis.

Dar po kelių mažesnių susi
rėmimų, Melno's ežero saloj bu
vo padaryta taika, kuria žemai
čiai ligi Nemuno uosto visai nuo 
kryžiuočių atimti, tačiau, prūsai 
vėl pateko savo prispaudėjams 
ir daugiau jų niekas nebeišva- 
davo...

Ne vien popiežiaus aimiją lie
tuviai išnaikino, bet jie taip pat 
prisidėjo vadinamąją šventąją 
Romos imperiją griaunant, kuri 
buvo popiežiaus tiesioginis įran
kis Europos tautoms viduram
žių santvarka tvarkyti. — Kada 
čekai sukilo, sudeginus Konstan
cijoj jy reformatorių Joną Hus- 
są, ir imperatorius Zigmantas 
pradėjo čekus už ereziją visu 
žiaurumu skersti (o erezija 
šventosios Romos imperijos 
įstatymais buvo valstybės išda
vimas. ..), tai Vytautas neofi
cialiai pasiuntė čekams į talką 
narsų savo posūnį Kaributą su 
pulkais rinktinių lietuvių ir že
maičių. Kada imperatorius ir 
popiežius Urbonas V, pajutę Vy
tautą į jų bizni įsikišus, atsiun
tė vyskupą Korvei prašyti, kad 
Vytautas Kaributą atšauktų, 
Vytautas drąsiai pareiškė: “Ma
no įsakymu Kaributas į čekus 
išvyko, kad mano apmaudą nu-, 
giežtų ant ciesoriaus, ir aš duo-

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys)
1910 m.

Chicagos lietuvių delegacija 
J. Eiiįosius, kun. M. Kriaučiū
nas, kun. A. Skrinka ir M. Mel
dams lankėsi Washingtone su 
prašymu, kad 1910 m.Amerikos 
gyventojų surašyme — statisti
koje lietuviai būtų registruoja
mi tik lietuviais, o ne lenkais ar 
rusais.

1911 m.

Amerikoje lankėsi Lietuvių 
Švietimo Draugijos ‘‘Saulėn” de
legacija: kun. K. Olšauskas ir 
kun. J. Tumas - Vaižgantas, bu
vęs “Vilties” redaktorius. Rin
ko aukas Saulės namams Kau
ne. Chicago; e prakalbos buvo 
surengtos visose parapijose. Vi-

EUDEIK1tams.
1914. 12. 6 d. įvyko III-čiasis 

Chicagos Lietuvių Draugijų Są
jungos Seimas. Dalyvavo 107 
atstovai nuo 34 draugijų. Seimą 
atidarė dr. A. Žimontas. Seimo 
pirm, išrinktas A. Petraitis, vi- 
cepirm. dr. A. Žimontas, sekr. 
S. Strazdas ir P. Butkus. Seimas 
įgaliojo M. Jurgelionienę, A. 
Lalj ir P. Kaitį atstovauti Chi
cagos lietuvius įvykstančiame

• Visuotiname Amerikos Lietuvių 
'Seime, New Yorke. Adv. K.

tuvių Draugijų Sąjunga. Pir- Gugis buvo įgaliotas atstovauti 
mąją valdybą sudarė ::pirm. J. Chicagos Lietuvių Draugijų Są- 
Elias, vicepirm. P. Butkus, gen.! ^£4- Nutarta įsigyti savo nuo- J 
sekr. J. J. Hermanąvičius, kny- patalpą ir išleisti S-gos or- 
gius A. Radomskis ir ižd. J. F.; Abu nutarimai buvo įvyk- 
Eudeikis. Direktoriai: A.J. Bei- 1915 m- pasirodė pirmasis 
žinskis, F. P. Bradchulis, M. M.
Juška, dr. A. L. Graičiūnas, J. 
Duoba, A. Gurskis, V. Norbu- į 
tas, A. Žemaitis, M. Dūda ir A.
Tupikaitis.

Šios sąjungos tikslas buvo su
jungti visas lietuvių draugijas 
ir klubus esančius Chicagos1 
mieste ir jos apylinkėse, į vieną* 
organizaciją ir bendrai rūpin-į 
tis visais lietuvių reikalais tau- ’ 
tybės, kultūros, švetimo ir do-: 
ros srityse.

Buvo sudaryti šie nuolatiniai 
komitetai: finansų, emigracijos J 
pilietybės suiįjfino darbo, prie-! 
glaudos namo, teisių, apšvietos, I 
spaudos reikalų; ūkio, propagan-Į 
dos, viešo lietuvių knygyno ir! 
skaityklos, pramonės ir 
bos, korespondencijų ir 
lių reikalų.

Pagrindiniai sąjungos 
čiai buvo: įstojamasis po 5 c. 
nuo kiekvieno įstojusio draugi
jos nario ir vėhau kas mėnuo 
mokama po 1 c. nuo nario.

Metinis visų draugijų ir klu-j 
bų susirinkimas vadinasi seimu. * 
Jis buvo aukščiausioji valdžia, ir* 
jo nutarimai prilygo S-gos įsta-

si Chicagos lietuvių parapijų 
klebonai aukojo po $100. Chica- 
goje surinko $4.103.42. Viso 
Amerikoje surinko $19,000.Kun. 
Petraitis (čikagietis) atidavė 
“Saulei” savo $6,000 vertės tele
skopą.

11. 18 d. įsteigta Chicagos Lie- ,

tiek

du žodį, kad jis tol ten bus, kol 
ciesorius ten išbus (tai yra, kol 
ciesorius čekus puls), ir 
jam žalų pridarys, kiek ligi šiol
lietuviai ir lenkai nuo jo (cie
soriaus) nukentėjo”.

Apie Kaributo žygius rašo’ 
Daukantas (Liet. 1st. 263 pusi.) : 
“Karjebutas tuo tarpu savo nar
sybe ir savo laime buvo visai 
ciesoriaus kariuomenę iš čekų 
išvijęs ir visą valstybę iš vokie
čių vergijos išliuosavęs”. čekai 
norėjo Kaributą savo karalium 
rinkti ,bet Vytautas jį atšaukė. 
Tuo būdu Lietuva sugriovė po
piežių viduramžių galybę ir pa
ruošė dirvą renesansui ir refor
macijai, arba žmonijos išsiva
davimui.

(Pabaiga)

numeris Mūsų Draugijos. >
Naujojon valdybon buvo iš

rinkta: pirm. adv. K. Gugis. ’vi- 
cepirm. A. Vasiliauskas, gen. 
sekr. P. Butkus, ižd. A. Žemai
tis ir fin. sekr. P. J. Puniška.

} 1921 m. Chicagos Lietuvių 
i Draugijų Sąjunga likvidavosi.

Ižde likę pinigai paskirstyti ly
giomis po $45 Lietuvos Universi
tetui ir Lietuvos socialdemok
ratams. Paskutinė S-goš valdy
ba buvo: pirm. P. Galskis, rast. 
A. Ambrozė ir

Trijų tomų
1911. 4 20 d. K.

ižd. K. čepu-

preky-
secia-

mokes-

1
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IGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

1 
h

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

; TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
( AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

enciklopedija. F 
Jurgelionis, su-

’; si taręs su Olševskiu, pradėjo 
į ruošti enciklopediją. Jis plana-*; 
i vo padaryti ją trijų tomų 9x12 
formato po 700 psl. tomą. 700 
pusi, ketino pats prirašyti. Vy
riausias E-jos redaktorius turė-. 
jo būti pats Jurgelionis, ir jis 
buvo numatęs 26 padėjėjus;, 
Lietuvos skyriaus vedėjas dr.

j J. Basanavičius, o kitų skyrių.’ 
tvarkytojai L. Šernas, dr. J.; 
Šliūpas, kun. A. Kaupas, J. Lau-. 
kis ir A. Lalis. Olševskis suti-j 
ko. Jurgelionis dirbo prie En
ciklopedijos 14 mėn., A. Lalis — 
2 mėn., ir per tą visą laiką pa-

1 gal Olševskio pasakojimą, buvo 
parašyta 52,000 žodžių. Skaitant 
po 1 centą už -4 žodžius (tiek vi-

! siems kitiems jos bendradar- 
1 biams buvo nustatyta mokėti) 

už tą darbą išeitų $130, bet 
‘ abiem redaktoriams A. Olševs

kis buvo išmokėjęs $1,370. Kai 
Olševskis redaktoriams prane-' 
šė, mokės tiek, kiek ir kitiems 
moka, tai jie nesutiko, ir Encik
lopedijos darbas buvo nutrauk
tas.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS(Bus daugiau)RADIJO iEIMOS VALANDOS

BUTKUS - VASAITIS
T<: OLj-mpic B-1H1

TeL; LAfąyHU 1-3671

KNOW YOUR HEART

AMRULANSO 
PATARNAVIMAS

Apdraustai perkraustytai* 
ji įvairi V atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
TbL 374-1882 arba 3744994

— Trečiadienį aukso uncija, 
kainavo $357. Dolerio nukriti- j 
mą paveikė Hong Kongo birža. -

Ved.|a — Aldan. D.ulcur 
T*l«#4 778-1543

iaiearo.

Li«tiviu

U24 WEST WLb STREET KEjubbc 7-1211
lieiSi SOUTHWEST HIGHWAY, PsJo. Hilu, HL >74-4411

podding.
ft/VBHEX CHTCK BOASY

Šeštadieniais ir sekmaiieniais 
nuo 8:30 iki 930 vaL ryta. 
Stotie. WOPA - 1490 AM 

tranai HBojamof iš mūsų studijos 
Marqutfta Parke.

TURLMI 

KOPLYČIAI

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

— Naujienos, Chicago, 8, ELL Thursday, August 19, 1982
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pure
1 table^ma
14-pcrand bref chock . x
1 onion, shced
1 pren pcppcą sfirrd
Izx bowl, eomhino flow, 

brown sugar, salt, pepper, and 
dry mustard. Stir in catsup, 
water, Worcestershire, and vta- 
ogar. Flace roast in 13x9x2- 
ineb bakteg dbh. Pour catsup 
mixture over roast. Cook, cov
ered, at mtelnmn for 4S minutes. 
Gt*a disk a half tern, Add 
onten and green pepper. Cook, 
eovamd at medium for 30 to 45 
minutes or tin tender, giving 
dish a half turn once. Skim fat

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje AagUjoje. iš stoties 
WL¥K 1340 AM. veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryta, 
perduodama vėliausiu pasaulinių 
ūmu santrauką Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipto į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanu krautuvę, 502, E.

Patefonas 368-0489. Tęa pat gau 
oamcR “Naujienos”, didelis pasi 
rinkitnaa lietuviškų knygų ir lie 

tuviSku oovamL

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL SOW?

ttsse cool snnnvter salads for 
hearty. hot zneals. Since yoa 
may be just as busy this fall 
K you Tere this suumer, rely 
co your microwave o^en for 
mtritiaus meals that won’t

Isoat, Srcna the Whirlpool nū- 
erodavę ewen cookbook, are

CKFESX HEKT LA AF
1 teasp^

crrsm 3 taMespoosss milk
i ear

1 tabh^poon snipped chives
1 teaf French hrrad

rheese
enp^ (€ shredded
natural chrddar cheese

1% cops (6 ounces) shredded
Monterey Jack cheese

On paper plate, layer beam, between paper toveLn^ Cank ai 
high for 4 minutes. Crumble bacon and set aside.

Unwrap cream cheese and place in small mixer bowl Heat 2 
minutes at low or till softened. Add cheeses and cry mustard. 
Heat milk ki 1-cup glass measure at high for 15 S'conds. Pour 
into cheese mixture. Beat Wi ihgfy. Beat in egg. S’ r in parsley, 
chives, and bacon. Cqt French l^ead in 1-inch $lfces. gutting to 
but not through crcnt. Spread with cheese Tr xtera. Place 
loaf on waxed paper.’ Gook at high for-to 2 minutes or till 
heated through. Servings: 8.

MICRO TIP. A great many recipes start with c^^kHg onions 
or celery in butter till tender. In the microwave oven, it's so easy 
to do. Just combine the chopped vegetables with the unmelfed 
butter in a casserole and cook, uncovered at HIGH for 2 to 2 
minutes. Stir Once about halfway through te coa8 a*^ the 
wgetabkju

PETRAS BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA AVE.

ĮMiiiiBtiviiiiBitiiiiiiiniiiiimiiir



SODYBA $800,

A. Petrauskaitė Keramika

VYČIAI POSĖDŽIAUJA

JAU ATSPAUSDINTA

IN GENERAL

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

KOVOS DEL LIETUVOS

KAINA

Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, Auguit 19, 1982

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS“ ,

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

A. TVORAS
Laikrodžiai tr brtngenybfa

—. . - - Į ’ . » i-Į*

Pardavimu ir Taisymai -
2H6 Wtaf Street ,
TeĮ REpubllc7-1*41

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus '

P. MEDAS, 4059 Archer , Arm*, 

CMc*je, IIL SOWS. Tel. YA 7-59W

S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gal! dau, 
padėti teisininko Prano ŠUL< 
paruoštą, 
WELLS peržiūrėta, 
išleista knyga su legališkomi 
'ormomii

Knyga su formomis gaunt 
ma Naujienų administracijoj-

MARQUETTE PARKE išnuomojamas
5 Kambariu-butas, 2-.miegami, šiltas 
vanduo ir duoda šilima. Pageidauja 
be vaiku ir be gyvulių. Skambinti po
6 vai. vak. 737-7397. 1

Notary Public t Ą .’•> 
INCOME TAX SERVICE į 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra ■ 

šymai ir kitokie blankai

GAGE PARK APYL. SAVININ
KAS PARDUODA 2 aukštų mū
rini namą. Apšildomas. Pirma- 
m aukšte 3 miegami, 2me aukš-' 
te 2 miegami, ir butas rūsyje. 
64,000. Skambinti 925-7626

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

€606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, Ilk 60629

Tek: 778-8000

F. ZapelU, Agent 
notVi W. fSth U 
ivank F>Hc, nk 
4O64į . 424-U54

REPAIRS
Įvairūs Taisymai

— Izraelis nori, kad palesti 
niečiai atiduotų Izraeliui nelais
vėn-paimtą izraelitą lakūną:

— Sirijos kariai išplauks kar
tu su dešiniojo Jordano upės 
kranto palestiniečiais.

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yn ?enfau5i^T didinusia ir turtingiausia lietuviu tę^emaline or- 

fanixxcix lietuviams ištikLoal taranui auti'jau per 92

SLA ^atliekaū. kultūrinius darbui. gelferti Ir kitŽrra, - krrr> nios

Mamak lėmė'— Perdavimai 
UAL £ ST ATI FOR SAL R

“LIUCIJA”
Miko Žileūdo apsakymų 'knyga 

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

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

Ave.. Chicago, IL 60629.

Nuomos
RENTING IN GENERAL-

— Sardinijos teismas, Italijo
je, nuteisė oro trafiko kontro
lierių Gildo Moro trim metams 
kalėjimo, ryšium su italų kelei
vinio lėktuvo DC-9 katastrofa, 
kurioje žuvo 31 žmogus. Katas
trofa Įvyko 1979. m. Penki kiti 
kaltinamieji buvo išteisinti.

Oi 11 te kreiptu ir tterLst i SLA Centnu

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Mew York, M. Y.

. ?t7 W. U.
TH. till)

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tikti! $120 pusmečiui sutomebllio 

Liability apdraudimas pensinio- 
kams. Kreiptis:,'’

A. LAURAITI! - ■ 
4*45 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street

Chicago, BL 60629

BUTŲ NUOMAVIMAS
_• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip reikia

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidies 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MINĖSIMAIS ISS1MOKEJIMA1S.

DŽL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: >

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Čermak Road Chicago, IIL TeL 847-7747

Amerikos .-.Legiono. Dariaus - 
Girėno posto Nr. 271 50 metų 
sukakties banketas ’įvyks š.m. 
spalio 8 d., penktadienį, May- 
field salėje, 6072 S. Archei 
Avė., Chicagoj. Pradžia 6 vaL 
vak. šio banketo pirmininkas 
yra John Paukštis. Rezervą^ 
cijoms galima jam paskanr-: 
binti tel. 523-0546. Bilietų ga

lima įsigyti ir Naujienose.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
>39,500. Savininkas dueda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

Skambinti teL 436-7878

UNION PIER, MICH.
1 block from Lake Michigan, 

90 min. from Chicago. . 
2-1 bendroom duplex, • 
terms, $35,000 or offer.
LAKESHORE REALTY

Call (616) 469-2524

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ORLAND PARKE, Chicagos 
priemiestyje, reikalinga lietuviš
kai kalbanti moteris vaikų prie
žiūrai. Geras atlyginimas, gali
ma gyventi vietoj. Paskambinus 
349-1911, galima susitarti dėl 
sąlygų.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdėmius gydy- 
"tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimug.

Dr. A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

rusirūpininų ;______________ ■ 18.00
Dr. A. J. Gussea,— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. ■ Kietais viršeliais _!___
Minkštais viršeliais, tik__

Dr. A. J. Go®en — AUKOTA KULTŪRA
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ 82.00
GaHma taip pat užaakyti paštu, atsiuntus čekį <rba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 11 persiuntimo išlaidom*.

teisėjo AJphons
Sūduvos’

ZABUKŲ
t (Tęsinys)

Iš gražiausio SL Petersburgo 
paplūdimio sodybos jiedu pada 
rė ž bančia ir žvilgančią stiklinu
— be dulkės, be lapų, be jokio
Krislelio. • *

Tarp namo ir įlankos palik
tas išilgai visą namą einantis 
darželis. Jis nutiestas, kad bė
gantis, vanduo palaistytų rūtas, 
mėtas, pinavijas ir ryškiausiom 
spalvom žydinčias Floridos gė
les. Darželyje įrengti suolai gė
lėmis pasidžiaugti, gėlių kvapą 
pauostyti.
v Visa kita sodyba apsodinta 
Vaismedžiais. Ten auga apelsi
nai, citrinos, greipfruktai, kriau 
šės, obuoliai, įvairios rūšies sly
vos, kelios citrininių vaisių rū- 
žys ir ten auga vaisių karaliaus
— mango medžiai ir ki urnai.
t Mango yra tropiškus medis ar 
krūmas, šiltoje vietoje jis ža- 
boja ir žydi žiemą ir vasarą, bet 
•jeigu tiktai oras atšąla, tai jis 
pėrsąla, energijos nustoja, lapai 
Susisuka ir medis suglemba. 
Jam reikalinga šiluma ir saulė. 
; Mangas yra pats skaniausias, 
sveikiausias ir sočiausias vai
kius. Jis pasiekė Europą ir Ame 
i’iką iš Indijos. Iš kur mangas 
ątsirado Indijoje, patys Indijos 
gyventojai nežino. Jie mangus 

'gavo iš Indonezijos salų. Pra
džioje Indijos gyventojai juos 
vadino mankais, o vėliau juos 
pradėjo vadinti mangais.
j Mongolų imperatorius Abkar, 

xvaldės Delhi žemes (Tada dar 
bebuvo New Delhi), tiek susiža
vėjo mangais, kad pačioje 17-jo 
šimtmečio pradžioje atgabeno 
į Delhi žemes mangus iš Indo
nezijos ir savo žemėse pasodino 
100 tūkst. mango medžiu. “Man- 
gas skanus ir J maistingas”, pa
reiškė Akbaras ir užveisė man 
.gus visoje Indijoje. Iš Indijos 
mangai praplito Artimuose Ry- 

’those. Amerikon pirmiausia iš 
Indijos juos atvežė portugalai. 
Juos pasodino Brazilijoj. Iš Bra
zilijos jie praplito po visas tro
ckinės Amerikos salas.

Floridon mangus atvežė bri
tai. Anglijoj mangams per šal
ta, bet Floridoj oras jiems tin
ka. Ona prižiūri virtuvę, o Ža
liukas saugo mangų krūmus 
kaip savo akį. Žiemos mėnesiais 
jis daboja, kad mangai neper- 

j šalių, negautų “slogos”.
Vaisiai kabo ant labai plony

čių ir ilgų šakelių. Jos linguoja, 
bet nei ūžta. Zabukų 
sveria po svarą ir daugiau.

Dr. Vytautas P. Dargis, ponia 
Dargienė, Zabukų pažįstama 
Jczefina Kriščiūnienė, Kristina 
Austin, Euphrosine Mikužiūtė. 
Aldona Budrcckiene, jų duktė 
Daina bei abu brniukai, M. Gu 
delis ir visa eilė kitų stebėjosi 
Zabukų sodyba, jos švara, vai
singumu ir šeimininkų vaišin
gumu. Susidaro įspūdis, kad ta 
sodyba lietuvių ir laukė. Laukė 
ne tik Zabukai, bet šokinėjan
čios įlankos žuvys ir į Vakarus 
plaukiąs Mėnulis.

— Kaip Jūs šią sodybą ra
dote? — paklausėme Zabukų.

-— Ne iš laikraščių, ne per ra
diją ir ne iš pažįstamų, — at
sakė Zabukas. — Mudu pir
miausia ieškojome vietos, kuri 
mums patiktų. Floridą mes jau. 
pažinome. Mums buvo žinomas 
Atlanto pakraštys. Norėjome 
rasti saugią vietą prie Meksikos 
įlankos, o kai suradome įlankos 
galą, tai pradėjome dairytis, ar 
kartais kas norės parduoti. Ra
dome “For Sale” lentelę ir pa
prašėme, kad mums parodytų.

O kai viską apžiūrėjome, tai 
mudu su Ona nutarėm pirkti. 
Vieta mums patiko.

— Mes pirksime šią vietą, — 
aš pasakiau.

— Gerai, pirkite, — mums at
sakė senywa moteris. ' ..

— Bet mes norime ir kainą 
žinoti, nes aš turiu tiktai $800, 
— Zabukas atsakė.

— Nedaug, bet rankpinigiams 
užteks.

— Užims kiek laiko, kol pini
gus sukelsiu.

— Nebijokite, palauksiu, —

kelta į Garbės narius ir apdova
nota garbės žvaigžde. Jos garbei 
pakelėm šampano taures ir su
giedojome “Ilgiausių metj”.

Pasivaišinę šampanu, kavute, 
skaniais pyragėliais, 8 vai. va
karo skirstėmės į namus.

K. P.

—____ S4.00
________ 13.00
ŽIAURŪS

— Juslines žirgelis a.a. Onos 
Kožieailės atminimui, vietoj 
gėlių, Naujienų paramai pa
aukojo 20 dolerių.

1982 m. rugpiūčio 16 dieną 
J 6 vai. vakaro Vyčių salėje senjo
rai vyčiai • turėjo susirinkimą. 
Pirm. A. Ųąbalienė pasveikino 

f susirinkusius dalyvius h pradė- 
fjo susirinkimą malda į Šv. Ka- 
• zimiera. Perskaitė dienotvarke. 1 V
Ji buvo priimta.

Rugpiūčio 5-8 dienomis Cle- 
}■ velande įvyko Lietuvos Vyčių 
: metinė konferencija. Senjorai 
pasiuntė tris delegatus. Visi 

■trumpai pasidalino gerai pavy- 
! kusios konferencijos įspūdžiais. 
I Rugsėjo 5 d. 12 vai. Vyčių sa- 
[ įėję rengiamas piknikas. Suda- 
} rytos komisijos, pasiskirstyta 
1 darbais. Susirūpinę parinkti lo
terijai fantų. Kreipiamės į biz
nio ir kitas įmones atsiųsti vie- 

kitą fantą. Būsime dėkingi 
už pikniko parėmimą.

Aptarti ir kili einamieji rei
kalai.

Sukalbėję maldą, rengėmės 
vaišėms.

K. Andriulienė, išdirbusi Vy
čiuose įvairiose atsakingose pa
reigose 50-ml, konferencijoj pa-'

102 pusi. Minkšti viršeliai, r Fotografijos. 
Kairia —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ, IŠLEIDO CfilCĄGOS LIETUVIŲ. 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

8LA —Hmok^įc-diūgiai tarp AffTUONISįjiriiJJONUS doleri*
7 tpdrsudu sava nariam '‘ A

St-A — apdraudžia 'pigiausfom’s fcatnomla pelno, sr-
patarnauja, tik savišalpos-pagrindu - ~

25etilenas lietuvis tr lietuviu drsdę&i ’
Suiivienijime apsidrausti ikix $.10,000. r

— apdraūdžla* ir Tatipomąja abdtauda EhdbVnfelir 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekianti t c-. 
inkštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA —valkus ipdraudžit pigia terminuota ipdnuda; už
’ 11,000 apdnudof turns temoka tik S3.00 metams.

SLA—kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės
1 savo apylinkės ŠIA kuopn veikėju* jie Jumu 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

senė atsakė.
Kai nuklojau an 

tai s?nė tarė:
— Sodyba Jūsų..

Mū-ų? paklausė Ona.
— Taip, Jūsų?
Ji nieko nelaukus, atsidarė 

savo nedidoką rankinuku ir pia- 
dėjo šluostyti dvi dideles stik
lines sienas. Patrynė viepti sku
duru, o vdiau išsitraukė anirąjį 
ir nuš uostė. Nušluostė antrąją 

mangai puse. Stiklo nesimatė.

— Namas jūs^ų, — pakartojo 
senutė, atsisveikindama. Kai sė
dom b į mašiną, ji nukabino 
pardavimo kortelę. \
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Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
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