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SEKRETORIUS G. SHULTZ TARIASI 
SU SIRIJOS PREZIDENTU ASADU
BANDO ĮTIKINTI SIRIJĄ ATŠAUKTI SAVO KARIUS 

IŠ VISOS LIBANO TERITORIJOS

'DAMASKAS, Sirija. — Vals- susitarimą, 
lybės sekretorius George Shultz, 
kelių patarėjų lydimas, antra
dienį atskrido į Damaską, kad 
galėtų įtikinti Sirijos vyriausy
bę atšaukti savo karius iš visos 
Libano teritorijos.
/. Sekr. Shultz aerodrome pasi
tiko Sirijos užsienio reikalų mi- 
nisteris. Porą valandų jiedu ap
tarė labiausiai rūpimus dalykus.
Ministeris aiškino' sekretoriui; 
Shultz apie Sirijos nusistatymą 
neatšaukti savo karių iš Libano, 
Bet nuodugniau tuo klausimu 
sekretorius trečiadienį kalbėjosi 
šu Sirijos <■ prezidentu Hafez 
Asad. į ‘ ■1

■ Sekretorius ■ Shultz praleido 
antradienio rytą Saudi Arabijo
je, prieš išskrendant į Libaną, 
kur pasimatė su prezidentu A. 
Gemajeliu. Saudi Arabijoje sek
retorius pastebėjo, kad karalius 
Fahd tikrai nori taikos Arti-, 
muose Rytuose. Jis pasižadėjo

Sirijos kariūs iš Libano,' 
nors visiems jau aišku, kad Si-

AJAKUČIO MIESTE NUŠOVĖ 
KOMUNISTUS

AJAKUČIO, Peru Respublika.
— Pirmadienio naktį Ajakučio
miešto policija nušovė šešis va
dinamus žvilgančio tako komu
nistus, atskilusius nuo buvusios 
Mao Cetungo komunistinės gru
pes! \ į <
- Pirmadienio vakare Mao Ce
tungo grupės likučiai padėjo 25. 
galingas bombas, kurios sprogo, 
beveik vienu metu. Mieste kilo 
didžiausia panika, nes bombos 
padarė daug žalus namams, val
džios įstaigoms ir žmonėms.

Bevelk tuo pačiu metu maois- 
tai puolė už miesto esantį civi
linės gvardijos centrą. Įvyko 
smarkus susišaudymas. Maois- 
tai du kartus puolė policijos 
centrą, bet nepajėgė įsilaužti į 

)u atskrido du ma-- 
pradėjo skip-

AFGANISTANIEČIAI APŠAU- j 
DĖ KABULO AERODROMĄ j

I
NEW DELHI, Indija. — At

vykusieji diplomatai tvirtina, 
kad afganistaniečiai praeitą 
penktadienį vykusiai apšaudė 
Kabulo aerodromą, kuriame So
vietų aviaciją pradėjo įsiverži
mą. Afganistaniečiai priartėjo 
prie stovinčių Sovietų lėktuvų 
ir juos vykusiai apšaudė. Rusų 
kariuomenės vadovybė turėjo 
didelį javų aruodą šalia aero
dromo. A f gani s t ani eči a ms pavy
ko pataikyti į aukštą javų aruo
dą ir pramušti sienoje didelę 
skylę. Didoka dalis javų išbyrė
jo ir užsidegė.

TiksTaiš šūviais afganistaniė- 
čiams pavyko sugadinti kelis di
delius keleivinius lėktuvus.
• Dipldmatai stebisi, kad rusų 
lakūnai- neišėjo iš kareivinių. 
Tame aerodrome rusai- laikoj 
ir sprausminius lėktuvus bei 
apie 13,500 karių, bet jie neišėjo į 
gaudyti užpuolikų.

IZRAELITA1 RUOŠIASI
*'■ PADĖTI SIRIJAI

ti puolikus* šeši buvo -nušauti 
o kiti, sužeisti Jie paliko kru'vi-

rijos prezidentas labai nepaten-i ną, taką,
kintas rizraekof/ų- Libano susita
rimu dėl/Įtarių atšaųkįinę.

Antradienį, kaip minėjom, Gi 
Shult^ buvo atskridęs į Beirutą, 
kur tarėsi’sii Libirio -vyriausy
bės atstovais apie svetimų kairių 
atšaukimą.: Amerikos kariai įįą- 
ruošė Libano " karius naudoti 
tankus. Manoma, kad libaniečiai 
pajėgs užimti, ir laikyti tas Ųi-. 
bano sritis, iš kurių Izraelio ka
riai’ Tengiasi pasitraukti.

Beiruto* aerodromap atskridu- 
sį sekretorių pasitiko didokas 
marinų dalinys.

Libanas bijo Sirijos 
okupacijos

Sekretorius turėjo progos iš
sikalbėti su prez. Gemajeliu dėl 
pasirašyto susitarimo užsienio 
kariams atšaukti. Libanas da
bar bijo, kad kraštas nebūtų pa
dalytas į dvi dalis.

Izraelis sutinka atšaukti savo 
karius iš Bekos srities. Libanas 
yra įsitikinęs, kad visą Bekos 
sritį,užims Sirijos kariai. Ten 
buvo palestiniečių, bet Sirijos 
kariai juos nuginklavo, kad jie 
negalėtų pakenkti Sirijos gink
luotoms pajėgoms.

Pietinę Libano dalį valdys iz
raelitai, o šiaurinę — Sirijos ka
riai, kurie nesirengia trauktis 
iš Libano. Prezidentas prašė 
sekretorių Shultz persvarstyti 
prieš du mėnesiu pasirašytą

pažiŽtaruižasnįSiysi pagrobė peri-. 
Ws£ya^Ti^j^3fcįžparejkal avb 
sjijnoketi ^89^^.grynais pini- 
gąi^'įąr loĮdįąi'ėšuinai. pristaĮytr 
drabužių, apavo- fr maisto. Jė|gir 
iki šios: savaitės Vidurio nebus 
įteikti-pinigai, tai grobikai Yra 
pasiryžę nužudyti visus pagrob-' 
tus penkis asmenis.
, Sudano ambasadorius vedė 
pasitarimus su grobikų . atsto- 
vais. Ambasadorius I. Ayub pa
reiškė įsitikinįmą, kad suimtie
ji bus paleisti, nes dalis reika
laujamos sumos jau buvo įmo
kėta. Pagrobtieji buvo laikomi 
pastogėje, o 15 grobikų juos 
saugojo.

— Kabule Sovietų kariams už
drausta išeiti j gatves. Juos puo
la vietiniai jaunuoliai.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $412.

džim seka, ką Sirijos vyriausy
bė rėngiastdaryti Libane. Izrae- 
litai pasiryžę laukti, kol 

jėgos apsigalvos <r 
bįa<^^Įš^kfeiųstyti iš: Libano.

Jeigu/prezidentas Hafez Ašad 
-mano' laukti, - kol gaus Libano 
vyriausybes įsakymą keltis įš 
Libano^ t ai š; ri j iečiai labai klys
ta, pareiškė užsienio reikalų mii- 
nisteris I,. .šamir. Izraelio kariai 
ruošiasi .-“padėti” sirijiečiams 
kraustytis;..

Sirijos , karia i ‘mano, kad da
bar į kai jie gavo kelis Sovietų 
tankus, galės pagrobti Libano 
teritoriją. Izraelitai norėtų tai
kos, bet jeigu sirijiečiai reika
laus Libano dalies, tai Izraelis 
imsis griežtesnių priemonių įti
kinti sirijiečius, kad jau laikas 
pasitraukti iš Libano.

—Sekretorius Shultz nėra pa- 
s’ryžęs labai brangiai mokėti 
Sirijos prezidentui už karių at
šaukimą iš Libano.

— Kancleris, Kohl tvirtina, I 
kad Andropovas labai gerai 
orientuojasi tarptautinėje poli- 1 
tikoje ir gyvai dalyvavo disku
sijose. •

KALENDORĖLIS

Hsiaopingas yra pasiruošęs suvaldyti į Kambo- 
diją įsiveržusius komunistus.

Liepos 7: Kirilas ir Metodie- 
jus, Orė, Geremundas, Kuode, 
Surmantas.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:27.

Oras vėjuotas, šiltas,
i I . f i .

Andropovas gąsdino kanclerį Kohl Sovietų divizijomis, ; 
bet kancleris priminė, kad toms divizijoms Afganistane j 

taip lengvai jau nesiseka. ,

KREMLIUS GEN. JARUZELSKIUI 
PRIKABINO LENINO MEDALĮ

x PAGYRĖ UŽ POPIEŽIAUS POLITIKĄ 
IR PASVEIKINO 60 METŲ PROGA

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos vyriausybė, komunistų 
partija ir aukščiausioji taryba 
pasveikino generolą V. Jaru- 
zelskį už pravestą popiežiaus Jo
no Pauliaus II v:zitą, ir už jo 
darbą Lenkijos komunistų par
tijai. Jaruzelskis negalėjo su

j valdyti Valensos, l>et popiežius j 
* įsakė jam nesikišti į visuomeni-

’ nį gyvenimą.
Valensa, negalėdamas pakęsti 

įžeidimo, metė darbą ir išvažia
vo atostogų. Už tai jis atleistas 
iš darbo, nes išvažiavo be dirb
tuvės vadovybės leidimo.

PALESTINIEČIAI 
LABAI SUSISKALDĘ

BEIRUTAS, Libanas.— dia
led Fahum. Tautinės palestinie
čių draugijos atstovas, kreipėsi 

. į Arafato šalininkus, liet nieko 
! iš jų nesulaukė.

Fahum ir kiti du tautiniai pa
lestiniečiai Damaske du karius 
buvo susirinkę su Arafato šali
ninkais, bet nieko neišsiaiškino 
ir nieko nesusitarė.

KANCLERIO ATSAKYMĄ 
KREMLIUS BIJOJO PASKEL

KAI KANCLERIS UŽSIMINĖ AFGANISTANĄ, TAI 
RADIJAS IŠBRAUKĖ VISUS ARGUMENTUS

MASKVA, Rusija. — Jurijus
• Andropovas, Sovietų Sąjungos 
aukščiausios tarybos pirminin
kas, antradienį du kartu priėmė 
Vakarų Vokietijos kanclerį Hel-

; mut Kohl. Pirmą kartą Jurijus 
j Andropovas asmeniškai kalbėjo- 
bsi su V. Vokietijos kancleriu 
j 90 minučių, o antrą kartą jiedu 
į susitiko ne vieni. Andropovą 
i pasitarimams lydėjo užsieno rei-
• kalų ministras Andrei Gromyka, 
; o kanclerį į pasitarimą atlydėjo 
Į V. Vokietijos užsienio reikalų 
J ministeris H. Dietrich Genscher.

Andropovas savo įspėjimą ati- 
; džiai perskaitė kancleriui Kohl. 
Jis lietė pavojų, kurį sudaro 
Vokietijai dabartinės vyriausy
bės nutarimas leisti Amerikai 
dar šiais metais įrengti Vakarų 
Vokietijoj kelias vidutinio dy
džio atomines raketas.

Leidimas įrengti vidutinio dy
džio atomines raketas Vokieti

Jurijus Andropovas

vybė nebūtų įsiveržusi-į Afga
nistaną, tai visi reikalai būtų ki
taip pakrypę.

Sovietų agentūra “Tass” įdė
jo visus Andropovo grasinimus, 
bet, kai kancleris užsiminė apie 
Afganistaną, tai ‘Tass” viską 
išbraukė. Tai parodo, kad Sovie
tų Sąjunga nenori, kad Rusijos 
gyventojai, o gal ir valdžios 
žmonės, ką nors žinotų apie Af-

savo ąpsaugos, toliau 
bet mes

karo pavojus ii 
abiejų* valstybių.

vakare “Tass”
Andropovo per-

SEKR. GEORGE SHULTZ t
DOVANŲ NEDALINA į

DAMASKAS, Sirija. — Sek
retorius George Shultz, pralei
dęs porą valandų su prez. Hafez 
Asadu, atrodė pusėtinai išvar
gęs. Jam teko labai įtemptai 
klausyti Saudi Arabijos diplo
matų pranešimų, jį išvarvino 
Beiruto valdžios žmonės, kurie 
reikalavo pakeitimų Izraelio ir 
Libano susitarime, kad Izraelio 
kariai greičiau pasitrauktų.

— Jokios kraitelės neturiu ir J 
nesirengiu sutiktųjų dovanomis, 
apdalyti, — vakar pareiškė sek
retorius George Shultz.

Iš Damasko sekretorius vyks 
į Izraelį ir tą patį vakarą 
susitiks su Izraelio įtakingos-į 
niais vadais.

joje labai smarkiai pakenks-Vu- ganistano reikalus. 
.-. karų Vokietijai,- pareiškė AnSĖl;

■ j ropotfėsjA pablbgfns santvicius 
; tarp V. < Vokieti jos ir Sovietų 
į Sąjungos, pakenks abiejų Vo 
pvkietijų santykiams. j

. Soviet^ Sąjunga neatsisakys 1 
. d'abartiniųssavo pozicijų ir nesu 
mažins
skaitė Andropovas
tuojau inisimės. priemoirų ap
saugoti savo ir savo sąjunginių 
kų sauguijią. Jeigu bus įrengtos

- atominės raketos Vakarų Vokie
tijoje, tai .Vakarų Vokietijai su
sidarys didelis 
santykiai tarp 
pablogės”.

Antradienio 
pranešė visą

I skaitytą paręiškimą V. Vokieti-. 
n ; jos kancleriui. Pastarasis pri- 
. • minė, kad tuo tarpu atominės 

raketos dar neįrengtos Vokieti
joj ir grasinimams neturėtų 
būti vietos. Yra visa eilė valsty- i 
bių kurios nepritaria tokiai So I 
vietų Sąjungos politikai. Kancle-1 
ris priminė Andropovui, kad So- i 
vietų Sąjunga sulaužė susitari-; 
mą, pas.rašytą Helsinkyje. Jei
gu Sov’elų kariuomenės vado-1

irt. BEGINĄS SUDARĖ 
NAUJĄ KABINETĄ

TEL AVIVAS, Izraelis. — 
Premjeras Menachem Beginąs 
antradienį sudarė naują kabine
tą, į kurį Įeina viena moter's. 
Beginąs pirm’ninkavo visai ei
lei kabinetų, bet tie kabinetai 
visada buvo sudaryti vien iš 
vyrų.

Į kabinetą įėjo Liberalų par
tijos atstovė ponia Doron. Ji 
neturi portfelio ir nevaldo jo
kios ministerijos. Bet ji yra ge
ra kalbėtoja ir, kaip tokia, Be
ginu! gali būti labai reikalinga.

Izraelio ortodoksai priešinosi 
josios paskyrimui, nes rabinai 
sako, kad moterys neprivalėtų 
valdyti krašto, nes jos esą skir
tos vaikams auginti. Ortodoksai 
savo laiku priešinosi ir Goldai 
Meir.

— Praeitą p’rmadieni akme
nys inkstuose smarkiai kankino 
Andropovą, todėl jis negalėjo 
susitikti su Vakarų Vokietijos 
kancleriu Helmut Kohl.

— Izraelio kariuomenės va
dai moko jaunimą, kaip naudoti 
modernius tankus ir įsiveržti 
į priešo pozicijas.

— Jordanijos karalius yra 
pasiruošęs daryti nuolaidas Iz-‘ 

Patys palestiniečiai yra liek j raeliui, bet jis nenori nieko ben- 
i' dro turėti su Arafatu.susiskaldę, kad dabartiniu metu 

apie susitarimą negali būti jo
kios kalbos. Chaled Fahum pa
reiškė, kad jis tokiomis sulygo- vybė yra pasiryžusi išvaryti pa-Į 
mis nesieks jokio sutaikymo ir lestiniečius ir Sirijos karius iš 
nebandys susitarti, | visų Libano užkampių.

— Izraelio kariuomenės vado- — Georjt Shnltx į

Sekretorius Shultz Damaske prezidentui Hafez Asad 
pasakė, kad dovanų dalinti negali, nes jų neatsivežė.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

AR’.JAS VITKAUSKAS

HAVAJŲ MERGELE
Po cirko programos negali ra

miai išeiti, nepamatęs šoninių 
matymų, kurie dideliais nušvies
tais plakatais rėkia iš tolo. “Sto
riausia moteris pasaulyje”, “lau. 
kVnės nykštukų tautos karaliu-s 
kas’, “Siamo dvyniai”, ir daug 
kitokių patraukiančių smalsią 
aki regyklų žada jie. Žmonės 
veržiasi taip, kad sunku prisi
grūsti prie įėjimo.

Po kelių numerių žiūri Sta- 
gąš, .kai šoka Havajų mergelė; 
šitas nurųeris jam patraukia- 
miausias. Havajų šokiai, su drož 
lių pavidalo šlamančiomis juos
tomis ir laukiniais issikraipy- 
mais, negali nevilioti pamatyti 
žmogų, kuris^tokį špkį tėra ma- 
tęs tik kinėnįatografe, ’paveiks-j 
luątarhe žurnale, ar Jęą), sapne.;

Tucra Hayaių mergelė!'Juk ir 
Jur^imni Va’lstyĮ-nų preziden-. 
tiii jos šoko savo tautišką špkį.; 
ir fas pavenisTas Aipėjo ’pasaulio 
ląikrasciūs! Tai kur jau čia ne 
norėsi ‘pamatyti tą gyvą Hava- 
jų,kamputį už'dolerio ketvirtį!

Tamsus _ . vyrai, hąva j iečiai, 
skambina 'liūdnai saldžias gita
ras, neišjaustos jaunystės sva
jonės išeina išorėn, kažin kas 
dvelkia ore iš sapnų šalies, ii 
akys, kaip nesavos, seka merge
lės ekz,otišką šokį. Šokėja tai su
neria rankas virš galvos, tai -- 
vienu akimirksniu — judina vėl 
jomis kažin kur apie kelius, tai 
gyvatėmis laido į šonus... O gi
taros ne tai rauda, ne tai suokia, 
me,tai tyliai juokiasi... Ach, tie 
-paslaptingieji Havajai! Neveltui 
-apie jų gitaras tiek daug poezi
jos sukulta, tiek jautrios prozos 
parašyta, tiek filmų išsukta!.... 

; Stago akys mato nebe šį pa-“ 
.šaulį. Jis visas pasinėręs į Ha
vajų poeziją... Drožlinitę-pav?- 
dalo juosta-sijonėlis jo ausyse 
šlama kaip, tur būt, Havajuo
se šlama nendrynai prie vande
nų kranto, kur mėlynas vanduo 
visus traukia maudytis, nardyti.' 
kaip sakalams danguje, kaip sva
jonėms jaunystėje... Niaurokos 
išvaizdos tamsoki vviai atrodo1- 
kaip ir tie paslaptingieji Hava
jų kalnai, kurie kyla į šviesias' 
padanges gražiose žurnalų nuo
traukose...

Stagas nuplauktų ten pats, 
per Ramųjį vandenyną, jeigu jį 
pakviestų pati grakšti havajietė; 
su šypsena iš tamsių lūpų ir bal
tų dantų, su plaukais, kaip nak-' 
tis, ir judesiais, kaip gyvatės...' 
Jis įeitų su ja . nendrinę palapi
ne. atsisėstų ant žolinio čiužinio 
• ” C 11 tir skambėtų per naktį Havajų 
gitarą, o ji šoktų ir raitytųsi, kad 
iki jis prisisotinu ėkzotišku Ha
vajų dienų slinkimu, jų dangaus 
šypsena ir vandenų glamonėji
mu... Jiedu pasiimtų mažą, pir
mapradišką valtelę ir išplauktų 
į palmuotą įlanką, kur paimu
ratas žiūrisi i vandenį, kuriame netvarkinguosius 
maudosi mėnulis su žvaigždė

nęjz Vertą ir ne vieno 'doleiiūL.
Sėdintieji uKuirokos išvaizdos 

tamsūs ./vyrai pagaliau ‘nūtraūk’e 
gitarų tysfantį skausmą *ir pa-; 

Jengva pasikėlė "ir nuėjo už už
dangalo. Havajų męrgelė dingo 
taip pat ten. Dar vlandėlę sto-ji 
vej‘o Stagas sužavėtas, negalėda
mas atsipeikėti lyg tikėjosi, kad, 
štai, išeis havajietė pas jį, pri-. 
eis prie estrados krašto ir tars:^

— Imk mane į glėbį ir nešk 
mane pas save! Aš — tavo!...

Taip nebuvo noro skirtis su- 
sujaudinta vaizduote, kuri tega
lėjo būti sotinama čia pat, vie
toje! Kai visi nuėjo nuo estra
dos ieškoti kitų įvairybių, Sta- 
ga^, pasilikęs vienas, be aiškios 
"minties nuėjo už estrados. Gal

( /kartais dar sudūluos havajietės 
'* veidas, ‘pečių kraščiukas...

mis... O gal tai ne žvaigždės j 
ten maudosi, o žiba iš vandeny-’- 
no pakraščio brangiausieji per
lai, perlai, kurių dar nesužve- 
jojo joks labiausiai prityręs ha
ns, perlų žvejotojas... .. r 
. Staiga užmirštų kasdieninį 
darbą, miesto dulkes, vienodas 
poilsio valandas. Pasinertų į šir
dies gyvenimą, kurio neturėjo... 
''tereikėtų keltią ir kku^eėti.r 
"ais, šokiai jr gitarų’kalt&tj^ęūtų 
dienų slinkimu, o eiklūs vaisiai 
būtų jo poilsio duokle... 0 tu, 
Havajų mergele, sukėlusi Kokis. 
k:o ateiviu: /tiek svajonių, dąvu- 
sj’pirriią.kaHą'pajiusti, sapnų jau
nystę!... Ir viskas tas tik už do
lerio ketvirtį ir taip*greitai! Taip 

' greitai sužavėjo lietuvišką šir
dį ir prikėlė visus atsiminimus, 
ką tik kuomet nors panašaus yra , 
matęs kur nors knygose, filmo-., 
se, žurnaluose... Gerai jai, Ha
vajų mergele! Ji pavažįnės su 
cirku kiek laiko, užsidirbs dar; 
pinigų ir vėl .‘paskui grįš "į Ha
vajus, kur įlankų sidabre mau
dosi mėnulis ir žvaigždes, kur 
palmės šnara žmonių laimę, to
kią laimę, kokios kitur niekur 
nėra!...

Kiekvienas ha’vajietės pasisu
kimas žadino Stago koki nors 
ąkzotišką atsiminimą. Jam mai- 
sėsi kiniečių trobesiai, su j vir
šų lenktais stogais, su nendrinė., 
mis palapinėmis, gitaros su, is-' 
paniškais išsiuvinėtais, toreadftj 
rų švarkučiais... Vandenyno 
kranto smėlis, kuriame šoka bū
rys havajiečių mergelių, suelek? 
ros prižerta sale, kurioje mirga 
aprėdalu spinduliuojantieji su
lenkimai ir skamba gerai išauk-" 
lėtų panelių balsai... Laukinis 
šokis ir elegantiškiausi elgesiai* 
didelėse šokių salėse maišosi “iš 
vien Stago galvoje, atgaivina jo- 

iįgesių sap
nus... Negaila dolerio ketvirties.

Pasikalbėjimas 
Maikio taj 
su Tėvu

TIKROJI IŠVAIZDA

'JI NĖRA KALTA
— Klausyk, Antanai, rytoj 

sueis 20 mėtų nuo mūsų apsi-į 
vedimo. Ar nereiktų paplauti 
vištą?.

A . — Gerai,- brangioji, bet argi 
višta yra ‘kalta \iž tai?

♦ ♦ ♦

- atsiekė Tikslo
— Vienas sumanus biznierius^

•t - —-

drabužių valymui ir ten sudėjo
visą savo furtą. j pasitikusią popiežių Joną Pau-

—-Įr kaį) jam sekėsi? TT ™-Ur—

apvalė!

l

I

— Vienas sumanus biznierius^. Popiežiaus vizitas į Lenkiją, mo prie Rockwell gatvės kampo 
.norėjo pagaminti naujų įrankių parodė kaip menkas geh. Jeru- nusipirkau ponų Šlekių kepamų j " * *■ , 9 .“ m - A ■** a • / - - « • < ' « • ’• • ± • f • • ’ F • •- ’ t J,-želskis prieš milijoninę minią, lietuviškų idonacų. M

" . — Tai lik sveikas, Maiki. Va- J
| lių II ir kėluisiajfim ovacijas, kar per naktį perkūnas trankėsi, •

y Po trijų mėnesių pats save j Maskvai buvo nemalonu matyti tai negalėjau išsimiegoti. Tu
•I tikinčiųjų lenkų nuotaikas pasi- eik sau, o aš namo.

— Iki pasimatymo.
Don Pilotas-

Sialdu ir miela murrffi/prftiniiiit^ 
Kad mes gyvenam 1h.isvėš aklyje. 
Galim išreikšti kiekvierią mint j, 
KolĄ ifk Jaučiam savo širdyje.

Čia visos tautos titfi lygybę, 
Gali kalbėti, kas kaip tik moka, 
Ir palaikyti savo tautybę, 
Dievo bažnyčiai vietos ne stoka.

Niekas čion palangėm nešnipinėja, 
Kalboje žodžių niekas negaudo. 
Tikybos tavo netyrinėja, 
Enkavedistai tavęs nešaudo.

Bet ^l^tiiMkim įtiies ’į ’fęyj^ię, 
JCokią^ ji, laisvę šiandieną ^avb, 
Xtioinet kacapų ta škarmafynė 
Purvinais batais ten sumaršavb.

Bumas užspaudė griežta cenzūra, 
Nevalia 'sk^lltis, Jiei ^pddejiioti.
Ltiįį. ĮiiJo Wiib deVinfą
Kankina, bado velniai raguoti.

□Šoksią’rfa'iidiia, tikybą rauna, 
.Vienuolius smaugia, dvasiškius žudo, 
Mokyklas aido, bažnyčias griauna, 
Šviesesnius žmones Sibire pūdo.

’Šeimas Išdraskė, visl^Jum^ne, 
šnipai kacapį/kiėKvieną ’seka.
Viefiks kalėjimaš '■—visa tėvynė, 
Asarbs, ‘kraujas vagomis teka.

j x 1. Ą j . r; - ‘ ą ; i

Duonos 'neturi, drabužių stoka, . 
Kolchozus steigia tėvynėj mūsų,
Dirbti• įsako, !niėks neužmoka, 
Durtuvais valdo ’būriai rūsį.

0 Dieve, 'gelbėk, lai baigias _maras, 
Tegūl pašauliš ramybę randa, 
Su ja lai dingsta raudonas pefas^.^
Tas bolševizmas veikiai sušl

Nes bolševizmas žmonijos priešas, 
Niekam pasauly nėra naudingas. 
Biktadai^bių škieidejas viešas’ 
Kūnui ir sielai didžiai zafihgas.

Perkūnas

C tikinčiųjų lenkų nuotaikas pasi- 
; tinkant savo tautietį popiežių. 

Solidarumo vaidas Lech Walen- 
/ sa buvo nėprileidžiamas pasima

tyti su popiežium, tiktai vėliau 
leido atvažiuoti į Warsuvą.

d — Mačiau ir aš, Tėve, kai po- mano! MaJ ... . e* ų ...
aWr'kvf‘ii PieziUS lr Je’ruzel?kls Pu' 
1 V 8 1 blikoję pasirodė. Ką juodu kaJ-;

bėjo, -— niekas nežino. Bet ■ocių name£v:tta’ if&y 4* į, v t--N’4 vieną yra ąiąkų, kad Lenkijos 
i žmonės nenori /komunistinės 
i santvarkos, kad ateizmas toli 
1 gražu, neįgyvendinamas. Lenki- 

K .i;, 'tį pobas Rytojau?!S ašKrį tos troksta !a'sves ’r ne' 

1* laisvos ir nepriklausomos. Po
piežiaus vizitas tik sustiprino 

j ryžtą kovoje prieš svetimą jun- 
' ryžtą. Ligi šiol sovietinė santvar

ka Lenkiją visiškai subankrota- 
vo, ir į skolas įvarė.

— Lentkijos triumfas? Maiki, 
atsiliepė ir Amerikoje. Net JAV 

. prezidentas Reaganas atvyko į 
mano"paskutihis 'patarimas: bū- .Chicągą ir pasveikino lenkus, 
kite visada padorūs, ypatingai’ Net lenkų bajorų skrybėlę buvo 
/?jz.nyje’ n^s tik teisingi frnan- užsidėjęs ant galvos.
sininkai įgyja įtakos, turto iri 
pąstoviimo...

Vytėšnysis^ sūnus 'norėjo ką 
tai pasakyti, bet jaunesntysis jį 
sulaikė, šnabždėdamas:

— Palik jį ramybėje! Ar he- j 
matai, kad tėvas jau visiškai ne
teko nuovokos?

*. * * *

:• Kalinių globojime draugijos, 
.pirmininkas klausia vieno kali- 
nio: •

— :Už ką gi čia fave padėjo,

z . . .- * * *

/.• SUSIRŪPINO
Tamsta p rikį ijavai perdaug; 

pašto žęriklų. Tokiam atstumui;

į* Šiuntinvš nueis
3|-ta W&. ..

G^ytdjas.
kreipiasi' j išleidziš 
s — Taigi, mielas 
esi laisvi. Galėsi grįžt: 
prie savo žmonelės.

J

namo

, vis esii beprotis?
* * *

IŠTIKRC. BLOGAS ORAS

- Vienas amerikietis turtuolis 
sukrovęs milioną miško pramo
nėj, "jau buvo .arti mirties. Jis i’-ri*..'-* -gfrSL -'J ■ \ -•pasaukė.savo abu sunu ir taip i, 

•.•juos/prabilo;.
• — Klausykite, bernoiukai! Tai

ne-
t priklausomybės. Jos ir buvo

1

.'. — Visai už menkniekį; pasL 
Vėlinau į traukinį. .

— Nuostabu... "Mūsų įstatymai 
nenumato ūž tai jokios bausmės.

— Taigi, taigi 'ponas pirminin
kę. F^asivėiinau’pasprukti ir ma-c 
ft e pačiupo. f

Šių dienų Nojaus a ka

Taip tai taip, bet kraštą 
valdo ne minios, bet labai mažas, 

ą skaičius valdytojų. O valdytojai 
valdo ginklus.; Be ginklų, be 
šnipų, jie būtų nulis, Tėve. Ar 
tu manai, kad Rusijos žmonės, 
net patys rusai; nori tokio ko
munizmo, “koks cfabar yra? Ne!. 
Popiežiaus vizitas Lenkijoje bu
vo reikšmingas ne tik religiniu 
atveju, bet dar daugiau politi
niu. Maskva nedrįso “kištis j 
lenku tikvbinius dalvkūs. lenku v w */ 4
kariuomenei nereikėjo kautis su 
minia.

— Bet, Maiki, lenkti šovinis
tai turėtų atsiminti, kad kai že- 
ligowskis užgrobė Vilnių, Lie-1 
tuvai. buvo padaryta skriauda!

— Bet Vilnius vėl grįžo Lie
tuvai. Hitleris su Stalinu jai' 
nebesidalins svetimomis žemė 
nim. Nesidaliris ir dabartiniai 
tironai... t

— Ar tu žinai, Maiki. kad bir-t 
želio 25 d. Marquette Parko Li
thuania Plazoje “buvo lietuvis* 
Kas bazaras, mtigė ir vaišinimosį 
rautas. Kai saulė 93 larpsniti 
"karščio kepino, tai visas bazara.4 
pavirto vatšihimosi ir gaivini| 
mosi dėmesio centre. Šis (jati 
antrasis) festivalis buvo skait-l tf - V”-.-T V : 1 » a » I

,4'“8^s.n!ji P‘W*^Jk gal „t sve-j 
iciJ4 prisidėjo iš Pasaulio lietuviif 
kdri^psp? . 4 y

— Buvąu ir aš ten nuvykęsl 
Po atidarymo ir sveikinimų, ėjai \ 
iki Western ght’vės. apžiūrėjai 
mas kas ką turi.. Ti*k porą ki* ! 
kėbij ?h’pa vei kH 
darbių išstatyta, o šiaip, jei ne t 
sltaityti muzikos ir šoklų, ta 
kultūrinių dalj^kb Vaip ir'nebu 
vo. Kodėl mū<ąj dailininkai ne 
išstatė savo darbų, o juk jie tu-

Mūsų žemė sveria šimtą bi- ■ 
ijonų tonų. Jeigu jūs man iie—“ 
tikite, tai galite uždėti ant svar-' 
styklių ir pasverti. !.

• Vienas ūkininkas pasiskun
dė kitam, kad jo gaidys rytme
tyje užgieda suvėluotai.

— Jeigu taip, tai pastatyk prie, 
gaidžio žadintuvą, — pareiškė 
mtrasis.

• Moteriškė sumanė pasiųsti į
ok. Lietuvą senos mados, koja 
minamą , siuvamąją mašiną. Nud
ėjusi į siuntimų biurą Chicagoje; 
ji pradėjo teirautis kiek tas ga
lėtų kainuoti. I

—šimtas dolerių už muitą ir 
šimtas dolerių už pasiuntimą — 
paaiškino jai biuro vedėjas.

Moterėlė visgi nusprendė at
siklausti saviškių ok. Lietuvoje. 
Iš ten gavo atsakymą, kad tokios’ 
mašinos nesiustu.

“Mes galime tik iš skarmalų 
ką nors pasiūti, o kitiems siūti 
mums uždrausta. Kas turi savo 
medžiagą, tai nuneš į valstybi
nę siuvyklą ir už vyriškos eilu
tės pasiuvimą paima 30 rublių.
— skambėjo paaiškinimas iš ok. 
Lietuvos.

Taigi, jei ir turį medžiagos 
tai kur gauti tuos 30 rublių?

• Vienas žmogžudys buvo nu_ 
teistas 30 metų kalėjimo. įstu
ms kalėjime 7 metus jis tarrfp-i 
paliūosuotas. nes p^gal oficia^ 
aską rekomendaciją, jis tdpo jje., 
ras žmogus, nes “per tą laiką ne< 
nužudė nei vieno asmens.

• Vyras ir žmopa neprivalu 
tykiu atostogauti, bet atskiraij' 
tuomet vyras turės trejopą šrna_’
- -» <
vienas; atprąs nuo barnių ir praJ 
moks būti savystovus.

• Darbo departamentas wa-f 
>hingtone praneša, jog šiuo mei
lų įvairiose industrijos šakose

ura. lik pora kiąs: \ JktfSiš. Keleli UlUW1 wri ..w.
- ■ ► > ! .Hafiqc • ommc miA RomTS

sudaro 28 nūbš. darbininkų Jųnrg. ’giausiai durnavoja. 
tihėse Valstijose. Tš to'galima 
spręsti, jog tiek pat vyrų dirba..į 
virtuvėje,-žmonų vietoj. . '■

".L V i. c .p-.’.. • t- .• ;Varna,pasfębėjo, kad karve
liai .^erai 'lesinami, husibaltino 
ir nulėkė į karvelių gurbą. Kar-J 
vėliai Iš pradžios manė, jog ji 
yra karvelis,ir;įšileido., Bet var
na užsįmiršo. ir sukarkė saįčo 
balsu. Tada .ją ‘karveliai pradė-į 
jo kapoti ir išvijo. Mūsiškiai kd_' 
munistai irgi buvo prlsimetę de
mokratais, bėt..Amerikos v£suo-‘ 
meųė jaų pradedą juos pažinti iš. 
maskoliško karkimo. ’

• .Viename moterų žurnale 
teko pastebėti keistą išvedžioji
mą. Girdi,, tos moterys, kurios 
buvo vedusios du ar.tris sykius 
greičiau susiranda sekantį vyrų; 
negu 20 metų mergaitės. Tur 
būt čia kaip ir kituose atvejuo
se viską nulemia patyrimas. •

• Moterys, yra'kūrikas geres
nes propogandist^, už. vyrus. 
Pasinaudojant ‘'Motinų Dienos” 
švente jos taip aukštai įskėlė 
save, kad vyrai ‘nebegalėjo pa
siekti jų ir kopėčiomis.

• Kaikurie ekspertai tikrina, 
jog žuvis tai geriausias maištas 
smegenims. Aš abejoju, žmo- 
.nes penktadienį valgo žuvį, o 
šeštadienį ir sekmadieni dau-

KO JAM RŪPINTIS

Vienas turtisgas pramoninin
kas sunkiai susirgo. Greitomis 
iš. kito^ miesto pašauktas specia
listas, kuris apžiūrėjo ligonį ir 
sako:

■— Reikia padaryti operaciją... 
Bet iš anksto įspėju, jog opera
cija kainuos nemažai pinigo. Čia 
jos nęatliksiu; reikia važiuoti į 
Chica'gą.

— Bet kiek gi bus išviso iš
laidu?.

— Išviso trejetas tūkstančių, 
o gal ir 'daugiau.

— Tai bus perdaug skaudu 
mano kišenini...

— Jūs galvojate neišmintin
gai... Tokios operacijos retai nu
siseka... Dėlko tamsta taip rū
pinies^ apie pinigus, kurie vis- 
vien teks kitiems?

ri kuo psirodyti? Grįždamas na- dar dirba 16 mil. motery, kas 2 — Naujienos,-CHea?o. 8. JJL

Geriausia proga apsisaugoti nuo žuvautom

1



RUSŲ - BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMAS 
SUVIEKO DVARO APYLINKĖJE

(Atsiminimų pluoštelis iš Nepriklausomybės kovų laikotarpio)
(Tęsinys) _

i Netekome uocm,
9 V* w

Nors tai nereikšmingas įvykis, 
bet jis pal&o mano atmintyje 
ligi šių <įienų,e .Eidavome uogau. 
ti į šilelio mišką, esantį netoli

linį karą jis priklausė Suvieko 
dvarui, o nepriklausomybės me
tais valdžiai. Jame vyravo la
puočiai medžiai, ypatingai ber
žai, tarp kurių aukdave įvairių 
rūšių grybai ir uogos; žemuo
gės ir avietės. Nors tuo mėtų 
buvo pavojinga, bet mes vai
kai, nekreipdami dėmesio, eida
vome uogauti, šilelio miške mes 
dažnai sutikdavome bolševikų 
karių. Jie vaikščiodavo daugiau, 
šia dviese, o kartais ir tryse. Ma
tyti, ieškodavo miške /pasislėpu
sių vyrų, kuriuos jie norėjo pa
imti į’ kariuomenę. Nors • mes 
prie jų buvome pripratę, bet 
miške, jų sutikti nenorėjom?. 
Vieną kartą beuogaudami suti
kome idu bolševikų karius. Vie
nas įš jų priėjo prie mūsų ir nu
siėmęs nuo galvos savo kepurę, 
liepė visas” uogas supilti į ją. 
Uogų turėjome surinkę nedaug, 
bet it jų buvo gaila atiduoti. 
Kai uogas supylėme jam į ke
purę, visų mūsų akyse pasirodė 
ašaros. Kareivis nusišpsojęs nu
ėjo, io mes apsigrįžę pasileidome 
bėgti namų link.

... ‘'iuvautojas’t
Viši vyrai, kuriuos galėjo pa- 

jmti; bolševikai į kariuomenę, 
slapstėsi pelkėse. Jie slapstyda- 
vosi po kelis vyrus. Pelkėse pra
leisdavo visą -dieną. Į namus 
sugrždavo tik vakarais, saulei 
nusileidus, nes nakties metu bol
ševikų kareiviai neateidavo. 
Maistą dienos metu jiems nu
nešdavo dažniausiai vaikai. Te
ko kelis; kartus ir .• man nešti. 
Kad bolševikų kariai mane, jei 
sutikčiau, neįtartų," nešdavau su 
savimi , ir meškerę, neva eida
vau žuvauti. Žuvų, žinoma, kai 
grįždavau į namus neatnešdavau, 
o. tik. tuščią puodynėlę, kurioje 
nunešdavau jiems sriubos, šalta- 
barščįų, rūgštaus pieno ar kito 
kokio' viralo.

i ą - į' ’.-į ’’ •
. “Lietuviai ’ kariai t "

; ■; L . ? ri - L
Viertą naktį;keli bolševikai ka

riai, apsirengę lietuvių karių 
uniformomis, atėjo į Mėiriškių 
kaimą. Visi jau miegojo. Jie pa

sibeldė pas vieną ūkininką j du
ris. Ūkininkas, kai paklausė kas 
jie tokie, tai jie pasisakė, kad 
esą lietuvių kariai, ūkininkas į 
patikėjo ir juos Įsileido. Du iš, 
jų gerai kalbėjo lietuviškai, oi 
visi kiti tylėjo. Jie teiravosi kur 
yra bolševikų bazės, kiek jų yra. 
kaip jie apginkluoti ir t. t. Ūki
ninkas jiems, ką žinojo, pasakė 
ir, kaip svečius, gerai pavaiši
no. Ūkininkui tuo metu, kai pas 
jį buvo, nieko nedarė ir padė
koję už7 suteiktas žinias 
ir vaisęs,’:fšėjo. Sekančią dieną 
jie atėjo į kaimą ir pradėjo šei
mininkauti. Ne tik apiplėšė 
kaimą, bet dar primušė kelis 
vyrus šautuvu buožėmis. Ta’pĮ. 
pat norėjo sušaudyti ūkininką,!
_ ___ __ ‘ ’ »et

jo "nesurado, nes jis dar suspėjo aprašiau, jau yra praeityje. O 
pasislėpti. Apie tą įvykį girdė- tokių įvykių, kaip Cibulinės ar 
jau iš apylinkės gyventojų ir į 
pats mačiau vieną sumuštą vy-{ 
ra, kai su motina, tuojau po to {Gudelių 
įvvkio, buvau nuėjęs į Meirįš-j Je- (Tei 
kės. Mat, motina pas vieną ūki-! b kaimo gyventojai).

pas kur j buvo nakties metu, bet

Čikagos AkvariumasMikas

ir-Mciriškių kaime, buvo šimtai ar 
Į net dar žiauresnių, kaip pvz., 

i kaime, Degučių valsčiu- 
(Ten buvo užmušti net ke

ninką turėjo reikalų (turėjo iš 
jo paėmusi laikinai laikyti kar-

io d 6-os
io minė

kas, Alvydas Vasaitis, Aloyzas 
Baronas, Vitalis Žukauskai, ne
kalbant jau apie gausų būrį vie
tinių rašytojų, poetų, aktorių, 
solistų, muzikų, kompozitorių, 
dailininkų.

Nebuvo apleistas ir dailės me
nas, nes čia per tą eilę metų pa
rapijos lietuvių dienose dalyva
vo daug dailininkų iš arti ir toli: • 
Juozas Bagdonas, Ilona Leškie 
nė, Irena Petraitienė, Petras Lu
kas, Jurgis Šapkus, Adomas Gal- 
likas, Kęstas Mikėnas, Ilona 
Pėterienė, Elena Kepalaitė, Ona 
Šablauskienė, Antanas Petriko- 
nis, Hranas Gasparonis, Vytau
tas Kasiulis, Vytautas Sakalaus
kas, R. Baltuonis, Rasa Arbaitė, 
Vladas žilius; Aldona’ Variako-' 
jienė, Jurgis Rarkus, Ilona Braz
džionienė, Nijolė Kentienė, Jo
nas Andrašūnas, Julija šlapely’- 
ė, Pranas Kvedaras, N. Linger-;’ 
laitis (gintaro ir. sidabro dar-: 
bai), V. Aleksandrūnas (foto
grafija), ir kt. (Teatleis man 
leidinio “Trisdešimt Metų” re-, 
daktorė R. K. Vidžiūnienė, kad; 
išvardinant tokį didelį skaičių 
menininkų, pasinaudojau jos re
daguotu leidiniu). Jokia kita 
organizacija mūsų mažoje kolo-: 
nijoje nebūtų pajėgusi sukviesti; 
kad ir per trisdešimt metų, to-: 
kią armiją menininkų (kai ku
riuos pakartotinai) ne. tik iš 
Amerikos lietuviškų centrų,’ b^t 
ir Kanados, net Europos. Pa
rapija padarė. ,

(Bus daugiau)

Nuo pat pirmosios Lietuvių 
Dienos (1954 m.), jos programa 
pasižymėjo lietuviško Uteno 
(dainos, žodžio, dailės) svaru
mu, nors pradžioje buvo ir po
litinio prado, kai būdavo pa
kviesti vietos žymesni amerikie- 
•iai politikieriai, kurie pakalbė
davo ne tik savo partijos, o taip 
pat' Amerikos politiniais reika
lais, bet užtardavo ir Lietuvos 
laisvinimo pastangas. Ir tai bu
vo geroji pusė, kad amerikiečiai 
dalyvavo lietuviškose dienose 
Suaktyvėjus lietuvių politine 
veikiai, amerikiečiai buvę dau
giau nuvilioti j kitus lietuviškus 
renginius, ^pač.'sųi Vb; 
ir kitus pelitinio pobū
jimus. Taip ilgainiui, parapijos 
Lietuv'ų Dieflos pasidarė išim- 
.inai lietuviškai kultūrinėmis 
šventėmis, kuriose tebeatsilanko 
(kai kada) ir vienas ar kitas 
kviestųjų amerikiečių.

Ir taip šiose dienose, lietuviš
koji Los Angeles ir apylinkių 
publika, ilgoje 30-ties metų ei- i 
goję, turėjo progos išgirsti ir 
pamatyti pačius geriausius solis
tus (dainos), žodžio ir dailės 
meno atstovus, prel. J. Kučingio 
apdairumo ir gero nusimanymo 
toje srityje dėka.

Čia buvo (kai kas net pakar- 
j tolinai): Florence Korsak (los- 
angelietė), Algirdas Brazis, Gi
na Čapkauskienė, Dana Stankai- 
tytė, Stasys Baras, Aldona 
Stempužienė, Daiva Mongirdai- 
tė, Arnoldas Voketaitis, Jonas 
Vaznelis, o 1966 m. jiet Lilija 

. š.ukyti\ Kazys Jakutis, Algis 
Grigas, Rimas Strimaitis,, Genė 
Ugianškienė, Anita Pakalnišky
tė, Nerija Linkevičiūtė, Bernar
das Prapuolenis, Darius Lafpinš->-

LX'U

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS LIETUVIŲ 
DIENOMS JAU 30 METŲ

Visi gyventojai ne tik Suvie
ko dvaro apylinkėse, bet ir ki- 

!, išvijus 
bolševikus iš Lietuvos ribų, at
kuto, pagyvėjo, nes jautėsi lais
vi žmonės. Nors pirmieji nepri
klausomybės metai ūkininkams 
buvo sunkūs, nes trūko sėklų, 
grūdų, gyvulių, trąšų bei ūkio 
įrankių, bet metai po metų eko
nominė jų padėtis pagerėjo, kai
mai, jų tarpe ir Cibulinės kai
mas, kuriame teko iš Rusijos su-

ve, nes, jei ūkininkas turėdavo tose Lietuvos vietose,
dvj ar daugiau karvių, tai bol- 

.ševikai jam palikdavo tik vieną 
'karvę, o kitas paimdavo). Visa 

apylinkė, kai sužinojo apie šį 
įvykį, pasidarė atsargesnė, nes 
bijojo. susilaukti tokio likimo, 
kaip meiriškiečiai.

Revoliucinio komiteto 'būstinė
Nors revoliucinis komitetas

Suvieko apylinkėje teveikė apie j grižus praleisti vokiečių ir ju-
sų bolševikų okupacijas, išsi
skirstė į vienkiemius, pasistatė 
gražias sodybas, prenumeravo ir 
skaitė Įvairią spaudą, aktyviai

.devynius mėnesius, vietos gy-1 
vehotjams padarė daug skriau
dos ir žalos. _ Kai komiteto na
riai išbėgiojo, antra, kartą lie-j 
tuviams užėmus Suvieką, paskli. j dalyvavo visuomeniniame lietu-
do po apylinkę gandai, kad jie 
paliko, daug turtų. Apylinkės 
gyventojai juos esą išnešioję, 
ypatingai suviekiškiai. Ar^ to 
turto paliko ar ne, bet mes vai
kai irgi to turto norėjome įsi
gyti. Vieną dieną, nieko nesa
kę tėvams, nukeliavome į Su
vieką. Įėjome į tą pastatą, ku
riame veikė revoiucinis komite
tas. Buvome labai nustebint ii. 
kai įėjome į vidų ir nieko ne

buvo

vių gyvenime, siekė mokslų, kė
lė ūkio našumą ir skatino verž
tis Į prekybą, kuri buvo pirmam 
pepriklausomybės dešimtmety
je žydų rankose. Taip pat daug 
iš jų, kaip partizanai, žuvo ne
lygioje kovoje dėl Lietuvos lais
vės per dabartinę sovietų oku- 
pacij Petras Sėlis

(Iš Kario)
Petras Sėlis

radome. Visi kambariai 
tušti ir ant grindų gulėjo daug 
suplėšytų popierio gabalų. Į na
mus, neradę turto, kurio tikė
jomės įsigyti, grįžome be nuo- 
tikos.

Tie visi įvykiai, kuriuos čia

■ 1982 — JAV dantistas Barney 
Clark gauna dirbtinę plastiki
nę širdį.

1905 — Albert Einstein, Vo
kietijos žydas, pateikia “Reliaty
vumo teoriją”.

LOS ANGELES, Calif. — šių « 
metų birželio mėn. 19 <1. gėri*- ; 
jomės čia lietuviškosios šv. Ka
zimiero parapijos surengta Lie
tuvių Diena, jau 30-ąja iš eilės, 
taigi lygi ir sukaktuvine 30 me
tų. Ta proga, tų lietuviškų dienų 
rengėjas . parapijos klebonas 
kun. prel. J. Kučingis (žumalis- 
tės-rašytojos R. K. Vidžiūnienės 
paruoštame) specialiame leidi
nyje “Trisdešimt Dienų”, įvadi-j 
niame žodyje, tarpe kita ko taip! 
sako: . besikuriant parapijai,
kūrėsi ir naujos organizacijos, 
taip pat čia veikė ir iš seniau 
čia įsikūrusios. Jos darydavo ( 
savo piknikus, išvykas ir 1.1., o 
tačiau trūko kažko bendro, kur 
visi galėtų sutilpti ir pabendrau
ti. Tam geriausiai galėtų patar-' 
nauti parapija,-:'nes jos tikslas> 
yra ne tik tarnauti religinei srk 
čiai, bet lygiagrečiai jai turi rū
pėti ir tautiniai bei kultūriniai 
lietuviu reikalai. Mat, lietuvišku 
parapijų tikslas yra tarnauti ri- 
sam pilnam žmogui. Kas mano 
galvoje kūrėsi tais 1954 metais 
(pirmoji jo surengta Lietuvių 
Diena. — V. B.), tai Amerikos 
Katalikų Vyskupų Tarybos ko
mitetų socialinei gerovei ir pa
saulio taikai dokumente vadina
masis kultūrinis pluralizmas 
Jungtinėse Valstybėse. Ten bu
vo pareikšta: Parapijos nehirr 
baimintis tapti kultūrinio ir dvą-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir motai 

IBM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaemtą, Via* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankol 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir T 
Meilaus straipsniai bei studijas, Iliustruotos nuotrankoTni* t 
M. K. Čiurlionio. M. ŠUeikio, V. Kašuboi, A. Rakštelės Ir A. VatB' 
kūrybo* joveikalai*. 365 pu*L knyga kainuoja tik 83.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir to 
tinlij šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės Atsiminimai apie d*Im 
Ivente* bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktai* duramen Imi 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoj* 42.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saws*1 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių tnygr
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

įdomiai paraiyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
HetuvfuL Leidinys iliustruot** nuotraukomis, pabaigoje duodama

naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių Lemėlapl*. KaLom M,

> K4 LAUKIS L1MI, raitytojo* Petronėlė* OrinUftė* tW
mintai ai ir mlntyi «pie asmenis Ir vietas neprflt Lietuvoje ir pir 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik 13. . iįhi

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupr** 
lai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik >. 
Jurgio Jalinsko knygoje <pfe Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
siją. Dabar būtų jį galim* pavadinti kovotoju ui žmogaus teis** 
Knyga y"? didelio formato, 265 puslapiu, kainuoji fd.
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2^01 W. 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
/

2759 W. 71st St, Chicago, HI.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
’ * f, ' .

Atdara šiokiadieniais nuo ?

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

sinio gyvastingumo centrais, sie
jant žmonių papročius ir tradi
cijas su tų laikų Evangelijos 
mokymu. Minėtas dokumentas 
pagyrė tautinių parapijų vaid
menį, jų įnašą į viso krašto ir 
Bažnyčios lobyną” (visa citata | 
paimta iš jubiliejinio leidinio 
“Trisdešimt Dienų” — V.B.).

Tai labai taiklus laikui ir:ap
linkybėms prel. J. Kučingio-gal
vojimas, nes, jeigu tįg^pį^^žiai 
buvo vedamoji mintis’' jąj'dar
buose ir tiksluose/tai, kąip 'Įiėt 
tuvis, matęs parapijos darbūs ir tfSjT 
dalyvavęs turbūt daugumoje iki • 
šiol parapijos ruoštų Lietuvių 
Dienų, galiu, pagal savo išmo
nę, pasakyti, kad ta mintimi 
vadovaujantis pręl. J. Kučmgfe.. 
neapvylė ne tik Bažnyčios ’■ 
imu čia būti kokiu nprs/',‘tęisč-;. 
ju”. — V.B.), bet ir'7air fTk*ai; 
užsitarnavo didelių lietuviškai 
tautinių - patriotinių nuopelnų, 
nesibaiminęs šv. Kazimiero pa
rapiją paversti lietuvių kultūri
nio ir dvasinio gyvastingumo 
centru... Štai ir kodėl, parapi
jos rengiamos Lietuvių Dienos 
ilgainiui (30-ties metų bėgyje) 
pasidarė lietuviškai kultūrinė-, 
mis dienomis — šventėmis, ku
rių, ačiū Dievui ir prelatui J. 
Kučingiui, dabar jau esame su- Į 
laukę net trisdešimtosios, kurią, 
kaip pradžioje, minėjau, atšven
tėme š.m. birželio 19 d. Apie ją 
noriu čia kiek daugiau painfor
muoti “Naujienų” skaitytojus. Į S)' 

—- į

— Amerikiečių dalinių vadas 
Pietų Korėjoj gen. R. Senne- 

'\yald pareiškę, kad bus imtasi 
greitos karinės iniciatyvos, jeigu 
Šiaurės Korėja vėl bandytų 
pulti pietiečius.

i — Endowment 
Insurance, kuri ypač; naudinga jaunimui, siekiančiam

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AM ERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
s darbus dirba. >. x-i. r*.’ '*

į kaip. AŠTUONIS W4JONUS dolerių
i ? K Fap&raudų saVa nariams. \

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

į ' i - Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
1 }: Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda
LLUJILL OUW-, Zk.LU.1 JpOA-: liauuzilįa JUU1AA1UU1, ŪULO4 

aukštojo mokslo ir jų g^Fvenimo. pradžiai. ’4 • '
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 mętams.
SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose. . l 7. 

Kreipėtės į savo/apylinkės kuopų veikėjus, L. 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

z LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001

Tel. (212) 563-2210
-,,i ' ■ ■

* —* > J. ■ K *

I onv?r y.

50 mėty studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT ŪKANŲ
4

paraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską> kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hetuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kuru Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti

E N
t
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Europą tolstą nuo Amerikos
Kad Europos politiką tolėją nup,,Amerikos, tai visi 

žinome. Kas dešimtmetis atsiranda įtakingesnis euro
pietis, kuris ryžtasi atsikratyti Amerikos ir pasukti 
savu keliu. Savo laiku šį klausimą iškėlė gen. Charles dę 
Gaulle. Jam atrodė, kad jis padidins Prancūziją, jei ame-

kuris galėtų nustatyti matavimo pradžią J
Astrofizikas Iryin T. Shapiro pasiėmė tašką, esantį 

22,000,000,000 šviesos metų atstumoje. Iš to taško ėjo į 
visas puses kuaserio spinduliai. Jis nepaprastai šviesus. 
Jis siunčia radijo bangas, kurios pasiekia Žemę ir kitas 
planetas. Dešimtasis Pionierius, prieš 11 metų pakilęs 
į erdvę, atsipalaidavo nuo Saulės traukos, peržengė yisas 
Saulės žinomų planetų orbitas ir pasileido į artimiausią 
elektroninę žvaigždę, labai aiškiai šviečiančią ir siunčian
čią kuaserio spindulius Žemėn. Šie spinduliai padėjo nu
statyti Dešimtojo Pionieriaus kryptį ne tiesiai į švię- 
siąusią žvaigždę, bet šalia jos.

Astrofizikas Shapiro dėstė daktaręi Sally D. Ride, 
kąip orientuotis erdvėje, kaip užkabinti paleistą satelitą 
ir vėl jį įsitraukti į 17,000 mylių gręitumų skriejantį 
erdvėlaivį.

Erdvėje yrą kelios tąip spindinčios žvaigždės. Tokias 
žvaigždes vadina kuaseriais. Erdvėje yra rąudonų kua- 
serių ir labai aiškiai spindinčių kuasęrių. 1920 metais 
astrofizikai nustatė, kad tas radijo spindulius siunčian
čios žvaigždės nebuvo Saulės galaktikoj. 1970 metais kiti 
astrofizikai nustatė tikslius šių kuasęrių siunčiamus 
spindulius.

Nuo 1920 metų visa eilė mokslininkų nustatė, kad 
kuaserio radijo banga, 21 centimetro pločio, kasdien siun
čia tas pačias radijo bangas. Jie nustatė kada kuaserio 
banga paliečia Westforde esančią nejudomą Žemės tašką. 
Jie taip pat žino, kada ta banga paliečia Onsaloj esantį 
nejudomą tašką. Prof. Shapiro nustatė, kad per vienus 
metus šie du Žemės taškai nutolsta vienas nuo kito be
veik vieną colį. Nei Westford, nei Onsala nejuda. Visa 
gamta aplinkui šiuos du taškus taip pat nejuda. Vienas 
taškas yra Massachusetts valstijoj, o antras taškas yra 
Švedijoje. Profesorius Shapiro prieina išvados, kad Eu
ropa kasmet tolėją nuo Amerikos beveik vieną colį.

V. ŠVABIENĖ

Ląįsvinimo klausimais (5)

JŪRATĖ IR KASTYTIS

rikiečiams lieps išvažiuoti iš Europos, ypač iš Prancū
zijos. Vietoj dolerių, Chąrlęs de Gaulle pareikalavo aųksor 
Jam, davė auksą, bet šiandien jis nęįųęi nei1 aukso, nei 
dolerių. ( \ ; > ;

..į K < - : !. . -’U

Bet ne apie Europos politiką šiandien norime kalbėti. 
Politika yra toks nepastovūs dalykas, kad kiekvieną die
ną ji keičiasi. Norime kalbėti apie pastovesnį dalybą, 
apie, Amerikos, ir Europos žemę. Tvirtinama, kad Europa 
tolėją nuo. Apięrikos. Mokslininkai pastatė vieną nejudo- 
mą Žemės tašką Massachusetts valstijoj, Westford mies
telyje. Jis pastatytas ant kieto žemės pagrindo.

Kitą tokį nejudomą tašką pastatė Švedijoje, Onsaįlą 
iškyšulyje. Pagrindas OnsąĮps miestelyje bejuda, galima 
iš tolo jį įžiūrėti. ĄsUo^iąįįąi nustatę, kad Westford 
miestelyje nųstątytąs. ųęjųdomąs taškąs, tplėja nuo Šve
dijoj esančio Onsalos punkto.

Amerikos mokslininkas Iryin T. Shapiro, Harvard 
universiteto astrofizikas, tvirtina, kad jis, vartodamas 
pačius naujausius metodus Europos judėjimui matuoti, 
pastebėjo tą tolimą, jau graikų poetai kalbėjo, kad Eu
ropa tolėją nuo, Ąn^įp^, ųęą prieš tris tūkstančius 
metų žmonės kalbėjo, kad kitoje Gibraltaro pusėje bu
vusi dideli Atlanto sala, kurioje gyveno laimingi žmonės. 
Jie gyveno didelėje Atląntft ^aįoje, Bet tą sąla nuskendo, 
ir visi joje gyvenusieji žmpnęs vąp^enyje žuvo.

Mokslininkai įvairiais būdais bandė nustatyti, ar Eu
ropa tolėją nuo Amerikos, bet iki šio meto tikslaus at
stumo negalėjo nustatyti. Nei Saulės spinduliai, nei 
trianguliavimai matuotojams nepadėjo. Tiksliai nustatyti 
nepajėgė. Matuotojai nepajėgė rasti nejudamo taško,

Šiuos savo apskaiičavimus jis pradėjo vesti prieš ket
verius metus..Jam reikia nustatyti dar kelis dalykus: 
Ar Europa tolėja’ nuo Amerikoj ąupĮą^, ar ji tdęją tik- 

' tai tam., tikrais, jppriodais. Turint gaivoje, kad’ 
nuo Amerikos yra 4,500 mylių atstumoj, o colis, yrą . tik
tai maža mylios dalelytė, apskaičiavimas būtų tikslus, 
jeigu tąs tojėjimąs būtų nuolatinis. Skaitmenys pasikei
čia, jeigu tolėjimns yra tik atsitiktinąs, jeigu tąm tikrą 
laikotarpį tolėją, o vėliau ir vėl pradeda stovėti vietoje, 
tai tikslaus apskaičiavimo nebus.

'Tas pats astrofizikas Shapiro tvirtina, kad Japoniją 
artėja prie JAV. Amerika yra pats, stipriausias Žemės 
plotas, kuris visai nejuda. Prie Amerikos Pącifike esan
tieji žemynai artėja, o Europa tolėją. Mes galime būti 
ramūs, kad esame pastovioje Žemės paviršiaus vietoje. 
Mes galime ginčytis, vieni su kįtąis tąrtis, kartais susi
tarti, o kartais vieni kitus apgauti, bet Žemė. po. kojomis 
nejuda. Naujienos stovi ant stiprių principų ir bereika
lingai nesiblaško iš vieno krašto į kitą.

Kodėl Japoniją artėja prie. Amerikos, o. Europa to
lėją? Tai klausimas, kurio net ir astrofizikai dar neiš
aiškino. Jie yra įsitikinę, kad visa tai daro nuolat prasi- 

. veržiantieji ugnikalniai.
Kada iš Žemės gilumos lava veržiasi į viršų, tai 

' viduryje lieka tuščia vieta. Įstatymas sako, kad tuščia 
vieta ilgai nębūna. Ji tuojau kuo nors prisipildo.

Kąmčatkoje yra ugnikalnis, kuris tūkstančius metų 
nejudėjo. Marmurinė jo lava saulės ir lįetąus buvo, su
trupinta. Medžiai dar nebeaugo ant jo, bet marmuras 
jau buvo paverstas Į žvyrių. Šis ugnikalnis ir vardo ne-

PETRAS STRAVINSKAS
Lietuvos laisvinimo klausimai, politines; nori dominuoti lais- 

ypač VLIKą liečiantieji, daž. vinimo darbe; siekė išryškinti 
njąusiai yra teisiniai ir po- savo vardą, būdamos VLIKe; 

. litiniai. kai VLIKas su tuo nesutiko, tai
. Todėl, spręsdami juos, turi- jų spaudoje pasirodė kaltinimų, 

, m.e vadovautis teisinė logika ir kad VLIKas netekęs rezistėnci- 
; pelitinę išmintimi.-Kas teisiškai nio charakterio, ir jis “nusivli- 
nĮsgąRma, to jr hesirmkima; kas įkings” ir pan. - : f;. 4^

■ politikai netikslinga, neišmin- G kaip elgėsi netgi tos pačios 
; tinga, to. įr nępradękime. Visur rezistencinės organizacijos, būd 
vadovaukimės’.lįe savp užgaido- damos okupanto pogrindy, pvz., 
mis, ne asmeninėmis ar . parti- VLIKą steigiant arba skeL 
nėnjiįs■ambicijomis, o tautos in- bijant jo 1944. II. 16 d. dęklar. 
tęr.esu, yi^įja gerove — salus raciją? 
publicą.

O to mes dažnai nebojame. 
Būdami okupanto pogrindy, el
gėmės kitaip.

Tremtyje kąikurips mūsų re
zistencinės organizacijos (pvz. 
LFB) vis dedasi pranašesnės už vykdytojos”.

Jų žodžiai ir darbai tada buv? 
tikrai be priekaištų; suderina
mi su teise ir tautos interesit,

Štai vienas ryškus pavyzr 
dys:- \

VLlKo steigėjai, kaip žino_ 
Apie rezistėncij-

turėjo. Jis vadinosi Bevardis. Bet praeigą pavasarį jis 
sprogo. Spaudimas buvo toks stiprus, kad iškėlė visą, jo 
šoną. Iš to šono pradėjo veržtis toks didelis lavos, pelenų 
ir įvairių chemikalų kiekis, kad jis apkloję ir užtvindė 
visus šonus. .

Mokslininkai nustatė, kad šv. Elenos ugnikalnis,

mintą nė ri®PU žodžiu (VLIKo 
deklaraciją žiūr. Liet. Encik. I 
L, 378 pus.).

Kyla klausimai: 1) kodėl taip 
padaryta? ir 2) kodėl rezistenci
nės organizacijos nereikalavo 
pažymėti VLIKo deklaracijoje 
jų VLIKo steigėjais?

1) Kodėl rezistencinės organi- 
• zacijos,dalyvavusios VLIKo stei 
i gimė, nebuvo nurodytos VLI- 
i Ko steigėjais po 1944.11.16 d. de- 
j kiaracijoje?

a) Kad VLIKas buvo steigia
mas kaip tautos atstovybė. O to
kia tautos atstovybė pagal tei
sę (demokratinėje valst. sant
varkoje) gali būti įsteigta tiktai 
politinių grupių bendru valios 
pareiškimu. Politinės grupės, 
kaip tautos politinės minties rei- 
škėjos ir vykdytojos, sudeda 
VLIKe savo įgaliojimus, ir tuo 
būdu padaro VLIKą politiniu 
organu, kompetentingu reikšti 
ir vykdyti, tautoj politinę mintį 
(teisiškai, tautą atstovauti).

bl Rezistencinės organizaci- 
jos, kad ir kaip gerbiamos ir 
tautai nusipelniusios, visdėlto, 
^ąlbant strictp jure (griežtai tei
sinę prasme), nęrą tautos poli
tinės minties reiškėjos ir vyk
dytojos. Todėl jos 'ir negali da
lyvauti (autos teisinės atstovy
bėj suformavime.

2) Kodėl rezistencinės orga
nizacijos nereikalavo pažymėti 
jĮų VLIKo' IM4: II. 16 d. dek- 

kąip VLIKo steigė
jų, - - - . . ”

a) Kad jos nesj^ę1 pigios rėk- 
KmjDs,us4v§s>?4pa^ghrsinimo, sa- 
vo aišhičijų- patenkinimo; jos 
£1'ekė tik vięho. idęjriio tikslo— 
tai- atbūti tąųiąj ;l^iy^.,ij^atsta- 
tytį Lietuvoj valstybės tvarką 
tei^ pagrindais.

b) Jos žinojo, kad, pažymėjus 
jų vardą, šalia politinių grupių, 
VLIKo teisiniai pagrindai ( kar-

; tų gi ię jo teisęs, ginimas, kuriuo
■ Šuntdcs kovoti dėl Lietuvos 
laisvės) ąusUpnės.

■ Tod^l tos grupęs dįrbo VLIKe 
- soįitįariąi su poli^nemis grupė, 
i mis, nęstatydamps. reikalavimų
išryškinti jų vardą VLIKo rek-

, lĄrąęijpįę, vadinąs, pądąryti tai, 
kas būtų teisiškai nepateisi
nanti ir, bę to, politi^ąi. ne.

. tikslinga.
Tad ir šiandien tųęėtųrne visi 

mokytis iš tos, tiesa, dar netoli
mos mūsų praeities.Būkime ide.

Havajų ugnikalniai ir įvairus prasiveržimai Kąmčatkoje . alistąi,. kartu gi ir tikri vafety-
stumia Japoniją artyn prie Amerikos. Kuaserio radijo 
bangos, siejančios Japoniją, Ameriką ir Europą, yra 
pastoviausias gamtos dalykas, kurios padeda mokslinin
kams nustatyti, kiek Europa tolėją nuo Amerikos ir kiek 
Japonija artėja. Mes žinome, kad žemė juda, Saulė juda 
ir Kųąseris ten nestovės amžinai, bet kol mes būsime gyvi 
ir kol mūsų vaikai užaugs ir pražils, tai kuaserio bangos 
yra pastoviausias dalykas.

hu^nkai.
Nedarykime nieko kas nesi

derina su teisine logika ir poli
tine išmintimi.

Dar daugiau:
1) Supraskime VLIKo teisi

nę priginti ir teisinę logiką, 
kuria VLIKas, mūsų tautos tei-

(Nukeltą į 5 psl.)

V. P. ULUNTAITIS

ILGAMETĖS LIETUVIU 
NEGEROVĖS

(Tešws)

Tiesa, gali būtį, kad kita^ufis Icchokas 
Meras, anksti netekęs tėvų, ąugęs ir ręokslus 
ėjęs komunistų ateistinėse mokyklose anapus 
geležinės uždangos, nepripažįsta Dievo esimo 
ir juo labiau, jam esant Abraomą tautos ainiu, 
nepažįsta Išganytojo Evangelijos; bęt tai dar 
nepateisina šalkauskininkus premijuoti, spaus
dinti ir platinti nors ir simbolinę prasme tirš- 
tckai pornografija praskiestą Meru romaną. 
Juo labiau nedera teisinti nepateisinamą (Rom. 
1:32), kaip kad daro ilgiausiame straipsnyje 
‘‘Įvadas į premijuotu knygą”, atspaustame 
Draugo kultūriniame priėdę (1977.II.1), 1951-5.9, 
metais buvęs Draugo moderatoriumi, marijoną 
teologas kun. dr. Vytautas, Bagdanavięius, pri
sidengdamas mistikos gelmėmis, simbolizmu, 
prielaidomis, vokiečių filosofo G. W. G. Hegel’io 
šešėliu ir net į pagalbą pasišaukęs XIII-me 
šimtmetyje gyvenusį šv. Tomą Akvinietį, 1567 
metais Bažnyčios paskelbtą Doctor Ęclesiąe, — 
tą tviič ^usią Kristaus Evangelijos, katalikų 
Bažnyčios dogmų >r žmonijos moralės gynėją. 
Tik jau reikia būti hipokritiškai nusiteikusiam 
ieškant pornografijai ramsčio moralės gynėjo 

asmenyje, koks buvo šv. Tomas Akvinietis. To
kiu atvejų geriau jau remtis prancūzų kilmės 
dtųniųinkonu Lacardaire (1802-1861), kuris 
bęitr libęrąllnes idėjas skelbė, arba kad ir her- 
mesianizmo kūrėju teologu G. Hermes (1775- 
1831), ar net ir mūsų lyriniu dainiumi kun. An
tanu Strazdeliu (1769-1833), kuriuos visus Baž
nyčia yra ątstumusi. Bet tikriausiai, teologas 
Bagdanavičius tik jau gerai žino, kad jie ir kiti 
jiems panašūs pornografijos gynėjais tik jau 
nebuvo. Juos Bažnyčia atstūmė dėl kitų prie
žasčių. Ir vis dėlto, visaip besidangstant, tecn 
Jogas Bagdanavičius negali nuneigti nepripažL 
nęs, kad Mero romane “Sauja skatikų” yra por
nografijos ir prokomunistinio vulgarumo:

“Erotinis Mero vaizdavimas, be abejo, 
mūsų visuomenei atrodys perdaug natūralis
tinis. Vienas kitas vaizdų atrodys bereikalių- 
g'ai. Tačiau iš to nereikia daryti išvados, kad 
meras pervertina lytinio santykiavimo reikš
mę žmogaus gyvenime...”

Ir toliau kun. Bagdanavičius piešia. ka$ 
Mero žmogus yra vienišas atsiskyrėlis, bet ne
ieškantis prasmės lytiniame išsilyginime.

Taip, tenka sutikti, kad Merąs neperverti
na lytinio santykiavimo bei lytinio išsilyginime^ 
bet ir teoL Bagdanavičius nenuneigia, kąd jią 
tai nupiešia žiauriai šlykščiais vaizdais ir kad 
tą visą nepateisina, bet pasmerkia Biblija — 
Išganytojo Evangelija. Teologas Bagdanavičius 
net pornografijos primaišytoje maldoje į Mariją

neįžiūri nusikalstamo nųodriningumo:
“Ir malda Marija galėtų būti priimtina 

Marijos garbintojui, išskyrus vieną, perdaug 
mums neįprastą, natūralistinį meilės apibū
dinimą. . .”

O tas natūralistinis meilės apibūdinimas 
yra štai koks:

‘‘Maria, avė, avė... kartoju... ir delnais 
tavo skaisčias šlaunis glamonėju ir pilvą ta
vo skaistų be nuodėmės iš šventosios dvasios 
pradėjusį... (“Striptizas”-, 58-59 psl.).
Bet tąi dąr nepaskutinis žodis: 1982 m. “Atei

ties” šeštame nuipery^e atspausdinta “Jonės 
Evangelija”, dėl kurios Tomas Tauragis štai kąip 
p.ąsisąko: (Ginta Remęikytė, “Pasiklausykite 
Evangelijos pagal Jonę”, — “Ateitis”. 1982 m. 
6, nr., 206 psk; Tomas Tauragis, “Ateities” pikt
žodžiavimai”, — Naujienos^ 1982 m. rugpjūčio 
mėn. 26 d.; žr.: Rev. Alexander Hislop, “The Two 
Ęąbylpns or the PapaĮ Worship”, — atspausdino: 
Loįzęaipc Brothers, Ęible. Truth Depęt, 1238 Cor- 
lies Ave-, Neptune, New Jersey).

“Ateities” piktžodžiavimai
“Visa atnaujinti Kristuje” — yra senokai 

girdimas ateitininkų šūkis. To šūkio priedan
goje dažnas ateitininkas jaučiasi ir nevengia 
parodyt, kad jią- ar jį yęą genesnis, kilnesnis 
kaip visj kiti, ne įsirašę į ateitininkų organiza
ciją. Tai, bene, pagrindinė priežastis tam tikro 
jų fanatizmo, pastebėto dar Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Užuot sekę Kristaus Įsakymą “My

lėk savo artimą, kąip pats save”, ne vienas jų 
tuo “atnaujinimo” šūkiu besidengdami, ne tik 
užmiršta save atnaujinti Kristuje, bet nuklysta 
į savo artimo neapykantą ir jo niekinimą.

Gal ne atsitiktinai mūsų išeivijos gyvenime 
pagrindiniai nesantajkos kėlėjai dabar yra 
frontininkai, kurių eilėse —anot kun. V. Bag- 
danavičiaus— esą apie 907t ateitininkų. Jie 
viską “geriau žino, dąųgiau nuvęįkią” ir yra 
“P.^tepri” vadovauti visai įšęivijąį — jaį pri
mesti sąvo “valdžią” ir siekius. Ben,drąs darbas 
su kitais jiems ne pakeliui, nes ne tąip jie auk
lėti ir ne tam papuošti.

Žmonių išmintis tvirtina, kąd “Ęą Dievas 
nori nubausti — pirmiausia protą atima”. Gru
pinės beprotybės reiškinių išeivijoje jau matė
me pakankamai. Gal skaudžiausias visai mūsų 
tautai yra frontininkų išėjimas griauti VLIKą 
ir ALTą. Kiekviena ne jų vadovaujama orga
nizacija iš anksto yra nusmęrkta kaip negera, 
neveikli ir pan. “Ateities” išlęįstas “Striptizas ’ 
— bolševikinės propagandos ir jaunimo pūdy
mo veikalas — yra taip pat kažkur ‘ atsinau
jinusių” frontininkų nuopelnai

(Bus daugiąu)

PATS SKAITYK IĘ PĄRApINK (

SKAITYTI DIBHfMiSn '
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Vertinkime mūsų politines '

Prostatos, inkstų ir ilapumo

(Atkelta iš 4 psl.) 
atstovybė, buvo sudary-

u025 CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 337 IS 

TeL ( 8132 ?21-420f

vyžiaus Conservatoire des Arts 
muziejuje. (E. L.)

teisėjas n.ubaulė šoferį kalėjimo, 
bausme. Atlikęs bausmę, Cug->

KĄ PASAKĖ ČERNENKA?

Kalbėdamas Sov. komunistų

, PERKRAUSTYMAI

TEISINĖ LOGIKA IR POLI
TINĖ IŠMINTIS

VAKARŲ VĖJAI

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu ;

Jiwyieuos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DABGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikų* 
Medicinos direktoriui

1938 S. Manheim RcL, Westchester, III. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

Teh; 562-2727 arba 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandom pagal ausitaxima.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2E11 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina s Via. Pritaiko akilUUS 

ir “contact leasee”,

INKSTŲ, PŪSLES II 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2S54 WEST ttri STREET

Dfiae telefoną*: 776-2U6,

lOtlli

Laidiniai — Pilna apdravgs 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
v - ir VISA kortele*.
R. ŽERENAS. TaL 925-ME3

NEBEPAŽINSI

Nemunėli, Nemunėli, 
Dainelių išdainuotas, 
Aš pribūsiu su garsais 
Per marias banguotas.

Vakaro prieblandoje 
'Bęnamio dalią išklausysi 
Rytmečio aušroje 
Manęs nebepažinsi.

Aš galvą lenkiu, pečius gaubiu, 
Benamio dalią kantriai nešu. 
Prakaitą numazgoti, 
Tave ieškau — nerandu.

Br. Kuzminskaitė

— Birželio mėn, pabaigoje 
Ženevoje vykusioje Tarptauti
nės Darbo Organizacijos konfe
rencijoje, pasiūlytoji rezoliucija 
pasmerkti Izraelį už “ekspansi
nę politiką, naujų gyvenviečių 
steigimą užimtose arabų žemė
se ir rasizmą”, nebuvo priimta.

1907 — Louis ir Auguste Lu-. 
miere išranda procesą spalvotai 
fotografijai.

KNOW YOUR HEART

HHJ»*OUR HEART. FUND

HELP YOUR HEART
ts

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 HoUr Service

PIRMASIS kUTOMO]
Afykolas Cugnot, prancūzų, 

artilerijos karininkas, buvo pir-1 
masis pasaulio 'automobilistas. 
Vos tik pradėjęs vaižiūo'ti, ’^s/Ju-i 
rėjo pirmąją 'pasaulio aūtonioln- 
lio avariją, o po metų tapo pir
muoju žmogum, nubaigtu IcaTė-i 
jimu už pavojingą važiavimą.

1769 metais Cugnotvsukonsl-t 
ravo 'triratį vežimą. Pirmasis 
ratas, varomas dviejų cilinaėi^ų 
garo motoro, traukė visą konst
rukciją 2 kilometrų greičiu per 
valandą. Galėjo vežti "keturis 
žmones. Pradėjęs pirmąją ke
lionę, Cugnot išvertė akmeninę 
šieną, nes sunkus vario "katilas; 
priekyje kliudė laisvai vairuoti j

Nenusiminęs tuo nepasiseki-Į 
mu, jis praleido kitus metus, ga-. 
mindamas prancūzų , Karo mi-’ 
nisterijai patrankoms vežti mo-’ 
torvežimį. Tų savo mašiną de
monstravo Paryžiaus gatvėje. 
Kariniai stebėtojai. buvo; labai 

T 7 

suinteresuoti, ypač tuo pažadu, 
kad tas vežimas išlaikys net o 
tonų svorį. Tačiau vėl atsitiko
panaši nelaimė: vežimas besi- nacionalizmą”.
sukdamas apsivertė. Karo mi
nisterija prarado susidomėjimą, 
o Cugnot — savo laisvę.

Mašina buvo Jonfįkūola, o] fljos je
“z P^oimg, Slavinu gatvėj bifžeIio u 'Centro komiteto

’DaW) tidl/KKTYVŲ

J. Andrppovas, kaip Sovietų 
Sąjungos Aukščiausiosios tary
bos prezidiumo pirmininkas, bir
želio 17 dieną pasirašė naują 
įstatymą “Dėl darbo kolektyvų 
Įt 'jų vaidmens didinimo val
dant įmones, įstaigas ir organi
zacijas”.

Tas įstatymas yra paskutinis 
J. Andropovo bandymas pa
siekti aukštesnį darbo našumą 

"Šov. įmonės ir žemės
'ūkyje. 'Ą'ištatant įstatymo pro- 
jekf^ Auksė, 'tarybos posėdžiui, 
H. 'Alileyas.^pabrėžė, jog gamy
bini^ , kolektyvų uždavinys — 
panaudoti visas teclmikos gali
mybės : ir darbo organizavimo 
formas darbo našumo didini
mui paspartinti. Be to, valdžia 
sieks per' tuos kolektyvus skie
pyti darbo žmonėms tarybinį 
patriotizmą ir socialistinį inter-

ir, tiesiai pasakysime, ne tokia 
jau maža dalis Daugybė impe
rializmo ideologinių centrų sten
giasi ne tik palaikyti, bet ir 
skleisti religingumą, suteikti 
jam antitarybinę, nacionalistinę 
kryptį. Ypač dedamos viltys į re- J 
Ilginius ekstremistus. Kartu 
skleidžiami prasimanymai apie 
“sąžinės laisvės pažeidimus Ta
rybų Sąjungoje”.

Ką galima apie tai pasakyti? 
Visiems žinoma, kad mūsų _ 
Konstitucija garantuoja sąžinės 
laisvę. Komunistai — nuoseklūs 
ateistai, bet savo pasaulėžiūros 
niekam neprimeta. Mūsų meto
das — švietimas, įtikinėjimas, 
propaganda. O kai mes susidu
riame su socialistinių įstatymų 
pažeidimo faktais, su ardomąja 
politine veikla, tik dangstoma 
religija, tai elgiamės taip, kaip 
reikalauja mūsų Konstitucija”.'

EUDEIK
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

politbiuro narys K. Černenka
, , ■ , x; • - r -.-tarp kitko pasakė, kad Sovietųnot pradėjo galvotr apie to mo-. Mjnis^ t u nese.

debo pagennimą, bet prasideju- l niai priėmė nutarinia ..sudaryli 
si reyol ucija nutraukė jo darb?.3 š?l aSi palengvinančias nacio- 
Jis išvyko į Briuselį, kur ir mirė | 
1804 metais.
V"'’'* Us * 1Vėliau 'tas jo patrankū riib- *1

natinių .respublikų gyventojams 
rusų , kalbos mokymąsi”.

Apie Kovą ,^su tikinčiais *jis
torvežimis buvo atremontuotas, i pasakė:

sinė 
tas.

2)
grupes, iš kurių VLIKas gavo
teisinę galią kalbėti ir veikti 
tautos vardū ir nesiūlykime 
VLIKui skelbtis (garsintis) sa
vo rezistencinėmis grupėmis 
(netgi, jei jos į VLIKą grįžtų), 
nes tuo bildu jis susilpnins savo 
teisinius pagrindus.

3) Gerbkime visas grupes, be
sireiškiančias 
nimo darbe, 
kiu vardu 
dintu.

4) Visos mūsų grupės (politi- ' 
nes ir rezistencinės) tesijungia 
VLIKe ir tedirba tenai lygiomis 
teisėmis ir pareigomis.

2533 W. 71št Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telėf. 476-2345

TRYS MOMRNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAAIS PASTATYTI

Lietuvos laįsvi- 
nežiūrint to, ko

jos save besiva-

/ VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

ir dabar jį galima pamatyti Pa- i

I
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

radijo Teimos valandos

Kxedien nuo pirmadienio Iki peak 
tadienio 8:30 raL vakaro- 

Vlaoa laido* ii WCEV rtoties.

Apdrausta* perkraustytose 
A įvairi# atatumy. 

~ ANTANAS VILIMAS 
Tek 374-1U2 arte 37M99f

St. Petersburg, FU-, 12:30 vai P-P 
ii WTB stoties, U10 AM banga.

ŪŪ W. Tite Street

Chicago, niirute 60621
Tekt 778-W74

nuo 8:30 iki 9M vaL ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 4OS29

Marquette Parke,

Vedija — Aldona Daūkut 
Telefj 778-1543

“Negalimą silpninti darbo ir 
su tokia specifine gyventojų

Aikštes automobiliams pastatyti
K • * r- r» • k <

1 grupe, kaip tikintieji. Religijos 
įtakoje dar tebėra žmonių dalis

M

■ '■

Sylvia K. Loįvt, e member of the National Home Fashions 
league, it Floor Fashion SjntckŪst, GAF Corporation

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors, LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

1 > .

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel RE 7-1213

“Lietuvos Aidai”
* »* A ~ T "T ‘ 
KAZE BRAZDŽIONYTE

WaUf between rooms in 
the home began to |liiappear 
ha the early 1950‘s when the 
eo-called "open floor plan” 
fci interior* enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building wu caused 
by returning veterans of World 
WarIL r

The desire for Something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went oft to 
war turned the new “raijch- 
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

Now as we enter /the 
energy-conscious 1980’s, *the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
**the great room” whicn in- 
forporaUa living, dming and

food preparatio© ictivlflM 
to one huge apaee* - / • ’

The spacious 
shown here feariįref /a • 
tic group of eonternpewy i 
furnishings. The open-plea 
concept if further e^hapoed 
by joining the rltchea dually 
with the liyinc and ^fining 
areas througn the lie if |he 
same elegant fdęk-pattem 
floor covering. It 
handsome sheet vioyj Ją t 
**Newburgh Brick” pattern 
White.

This GAPSTAR Boftrad 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply,tęjtur^d 
pattern has the look ef z 
real bricky ^yetf ;
natural shine with litOe ipaitt» 
tenance. The QiL’ec-Cor foam 
interlayer provide* comfort^ 
warmth and noise reduction. 
Available m 9' and 12'Widths 
at your nearest home improve
ment center or building suppfaf 
daaler. 2

SOME CHICAGO -MOTOR CLUB TV’S OH

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

—.—
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Marquette Parke triumfo dienos
jusioms prizus, įteikiami šam
pano buteliai.

Piknikui vadovavo A. Brazis, I 
Ir. Sankutė ir virtuvėje V. Sa- 
maška. iLre :r kitur talkininka- , , , . . • vo valdybos nariai.

8:30 vai. pasibaigus antrajai 
loterijai, žmonės pradėjo skjrs- 
lytis. Visi šoko ligi vėlumos.

Publika vaišinosi geru nia:s-* 
lu ir aplankė barą. , i 

Orkestrui vadovavo A- Stel
mokas. Protarpiais atrodė, kad 
sekėjams per maža aikštelė. (

Manyčiau, kad piknikas pasi- ir virtuvė, kur prityrusių šeimi- 
<ymėjo žmonių gausumu ir 
šauniomis vaišėmis. Vadovybė 
verta gilios padėkos.

Oras buvo puikus. Fajerver- 
kai bemaž visą naktį tratėjo.

Vadovaujant Liet. Namų Sa- 
vninkų d’augijcs^irm. Z. Mi 
kuziui, iškilmingai atšventėme į 
Lithuanian Plaza Court (1’9 oje 
gatvėje) festivalį.

Liepos I d., Dariaus ir Girėno 
pusto iniciatyva, buvo sureng
tas Dariaus-Girėno 50 m. skry
džio minėjimas.

Sukviesti karo veteranai, du 
jaunuolių orkestrai, choras, mc 
terys ir paneles, pasipuošusies 
tautiniais rūbais, šauliai — uni
formuoti vyrai ir moterys, va 
dovaujami S-gos pirm. K. M 1 
kovaičių ir Vytauto Didž. rink 
tinės pirmininko VI. Išganaičic, 
savanoriai, ramovėnai, skautai 
R. L’et. B-nės skyrius ir dauge
lis1 kitų organizacijų užpildė 
69-ąją gatvę ir žygiavo pamink 
lo link. R. Liet. B-nei vadovavo 
pirm. dr. V. Dargis.

Apie 50 vainikų nešė moterys, 
pasipuošusios tautiniais rūbais. 
Važiavo dekoruotos mašinos, 
pasigėrėtinas vaizdas! A, Brazis 
ir choras sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

Puikiai išpuošta estrada. Joje 
veteranų vadovybė, vysk. V. 
Br:zgys, kleb. A. Zakarauskas 
ir kiti pareigūnai.

Rikiavosi vėliavos, kurių ga
lėjo būti virš 30. Pagal surašą 
ųešaini vainikai prie paminklo. 
Špūlių vainiką nešė pjrn/ VI. Iš- 
įganaitis su viena ponia.

Prasidėjo sveikinimai. Vado
vavo komandierius J. Paukštis. 
Buvo šiek tiek suolu. Publikos 
prisirinko apie 3,000. 
j Tai lietuvių triumfo diena! 
^Puikiai pagerbti tautos herojai 
parius ir Girėnas. Didelė padė
ka Dariaus ir Girėno posto va
dovybei y ir visoms organizaci
joms, kurios puikiai reprezen- 
tąvosi '-prieš amerikiečius. Verti 
didelio, respekto tautiečiai, kurie , 
taip gausiai dalyvavo. :

Trečią valandą išvykau į Vy
čių pikniką. Pilna salė ir sode
lis. Įėjimas tik $1. Puikus mais
tas, nebrangus. Salė puikiai de
koruota, apšviesta. Loterijos 
Vertingi fantai. Leidžiama per 
du kartus.
'. Dviem šokikų poroms, laimė-

A.A. PROF. ADOMO VARNO 
PAMINKLO STATYBOS 

APYSKAITA i
Birželio 17 d. įvyko baigiama

sis Komiteto posėdis, kuriame

Buvusių Lietuvos Policijos 
Tarnautojų Krivūlės klubo val
dyba rengia gegužinę - pikniką 
šaulių salėje, 2117-21 W. 43rd 
Street, 1983 metais liepos mė
nesio 10 dieną. Pradžia 12 vai. 
Visus narius su šeimomis ir pa
žįstamai prašome skaitlingai 
dalyvauti, prie geros muzikes 
pasišokti ir linksmai praleisti 
laiką. Bus loterija, veiks baras

ninkių skaniai pagamintu mais
tu visi galėsite pasivaišinti.

Visus kviečiame !1!
Valdyba

WILLOW SPRINGS, ILL
Vardadienis

Birželio 26 d. Willow Springs, 
III., Vlado Šimaičio gražioje re- i 
zidencijoje, nežiūrint 99 la’ps- 
nių F. karščio, suvažiavo gimi-

buvo patvirtinta iždininko S ta-i n^s *r draugai pasveikinti p. ši- 
sio Vanagyno pateiktoji piniginė ma’ii j°
apyskaita. Pajamų gauta — au
kų ir už leidinį .$(>,614, palūka
nų — 102.2(8. Iš viso—$7,018.28.

> vardadienio proga. 
Svečių tarpe Ituvo kan. V. Zaka- '------------------------

rauskas, Angelė Katelienė, p. veno dail. VI. Vaitiekūnas, da- 
Danilevičienė, dail. Mikas silei-, jjar išsikėlęs į Floridą.

’ | Vienas svečių
maičiai. j _____________

Vladas Simaitis Chicagoj turi: — Izraelis perka naftą ir ga- 
Real Estate biurą, 63-je gatvėje. zoliną iš Irano 
Pildo taksus ir atlieka įvairius j _____________
patarnavimus. Šimaitis yra vi- j 
šuomenč's veikėjas ir lietuviškų 1 Būdamas gynybos minis- 

teriu, Jaruzelskis atsisakė siųs
ti lenkų karius prieš Dancigo 

, ( darbininkus, o, tapęs premjeru,
čio rezidencijoje svečiai, būre-: apmokė militarinę policiją laz- 
liais pasiskirstę, kas verandoje, domis mušti darbininkus. Len
kas salione, praleido šešetą va- kaj įvairiai komentuoja, už ką 
landų. Po skanių pietų, sugie- Kremlius davė Jaruzelskiui Le- 
dotų Ilgiausių, metų Vladui, dar njn0 medalį.

Išlaidų turėta: paminklas — kis, inž. Domas ir Sofija Ado-
$6,100, paminklo leidinys — 
$108 ir visos kitos — $135. Iš
laidų iš viso — $6,643.98. Liku
sius $371.30 nutarta paskirti pa
minklo priežiūrai. Taip pat nu
tarta likusius leidinius platinti 
be atlyginimo. .

Komitetas reiškia širdingą pa
dėką kan. Vaclovui . Zakaraus
kui, pašventinusiam paminklą, 
ir Baliui Pakštui, atlikusiam 
meninę programą. Už šiuos pa
tarnavimus jie atsisakė bet ko
kio atlyginimo.

Komitetas taria širdingą ačiū' orą. Tačiau atėjo laikas važiuoti 
aukų rinkėjams, aukotojams ir 
skulptoriui Ramojui Mozoliaus- 
kui už menišką ir prasmingą 
paminklą a.a. prof. Adomui 
Varnui.

Domas Adomaitis,
Komiteto pirmininkas

reikalų rėmėjas.

Vėsioje ir ištaigingoje šimai-

■j nesinorėjo kišti galvos į karštą i

į dar karštesnę Chicagą. Tik lai
mė, kad ponios Katelienės ma
šina buvo vėsinama.

Willow Springs, galima sa-j 
kyti, išskirtinis miestelis, graži, 
kalnuota apylinkė, namai sken
di ąžuolynuose. Nolton gatvėje 
yra ir daugiau lietuvių namų 

Piano pirmiausiai pradėta Val.^ Šimkaus, Petraičių,Z

gaminti Vokietijoje.

Aleksas Ambrose,

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

RmmL Žmni — Pardevlmwl 
UAL ISTATI FOR SALI

Namai, 2mr4 — Pardedmd J 
RIAL ■ JT ATI FOR SALA

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Z

* MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

.• NOTARIATAS • VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUTMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

'«UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

INCOME TAX SERVICE
E529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

— Jaruzelskis padėjo vainiką 
ant komunisto Gomulkos nužu
dytų darbininkų kapų.

PRAHOS TAIKOS KONGRE
SAS LIKO NENUFILMOTAS

Čekoslovakijos slaptoji poli- 
’ cija, atėmusi iš britų, austrų ir

K* vokiečių televizijos korespon- 
Baltramaičių. Anksčiau čia gy- dentų filmus, kuriuose buvo už-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 - 1959 metai).

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA *— $17. (Persiuntimui pridėti $1)’ 
Siųsti čekį: *• 4

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

fiksuotas britų nusiginklavimo 
šalininkų susitikimas su čekų 

H‘Carterio 77” atstovais, — tai-

kos kongresui pasibaigus, fil
mus grąžino, bet... tuščius.

Policijos pareigūnai aplankė 
Park Hotel viešbutį, kur buvo 
apsistoję užsienio žurnalistai, ir 
įteikė jiems konfiskuotus fil
mus. Iš britų paėmė parašus, 
kuriais buvo patvirtintas filmų 
gavimas. Vėliau patikrinus, pa-i 
sirodė, kad filmai yra tušti, t.y. { 
visos buvusios nuotraukos yra! 
panaikintos.

Čekoslovakijos pareigūnai vė
liau padarė priekaištų užsienio 
korespondentams, kad jie nefil
mavo “taikos kongreso”, į kurį 
buvo atvykę, o buvo užsiėmę, 
pašaliniais darbais. (E. L.)

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

Gražus mūrinis, 5 kamb., 
Rūsys ir aukšta pastogė. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir 
co. Nebrangus.

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų- Brighten Parke. $35,000. Ma
žas Įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto teWbs*, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTll 

4514 S. Talman Avė.
Tai. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

D Ė M E S I/O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobllii
Liability apdraudimas penalala-.

karna. Kreiptis:
A. L A U RAITU i

4A45 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 >

JOHN GIBAITIS -A
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

1981 — Prancūzijos “Trains 
a Grande Vitesse” traukinys su
muša traukinių greičio rekordą
— 380 km. per vai. .......

JAV paleidžia orbitinį lėktuvą TESTAJIENTA1 
“Columbia”.

Rengiame ir taisome visų ri}^ 
šią stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171.

KAIP SUDAROMI

Tuo reikalu jums gali daug
1930 — Vokiečiai išranda P^ėti teisininko Prano šUL(j 

magnetofonui magnetinę plasti- paruoštą, teisėjo Alphonse
kine juostelę.

Britas Frank Whittle užpa- Į keista knyga su legališkomrj
tentuoja reaktyvinį motorą. formomis į

Knyga su formomis gauna 
ms Naujienų administracijoj*;

Laikrodžiai Ir bringenybis 
Pardavimai Ir Taisymas 
2646 West r»th Jtree?

$250 to $500 WEEKLY PAYCHEKS
i (FULLY GUARANTEED)

working part or full time at home.

Weekly paychecks mailed directly to you from 
Home Office every Wednesday. Start immedi
ately. No experience necessary. National Com
pany. Do your work right in the comfort and 

security of your own home.
Details and application mailed. 
Send your name and address to:

AMFICO, Hiring Dept. 77,1040 Lone Star Dr., 
New Braunfels, TX. 78130.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pust Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

“LIUCIJA” i
Miko šileikio apsakymų knygi 

“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. i 
Gaunama• “Naujienose” ir pas;
tuterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.

JI" ■■■ I ■■■

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus :

; P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
į Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Notiry Public
INCOME TAX SERVICI

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

šymai ir kitokie blankai
. mm

1929 — Pirmasis spalvotos te-į 
levizijos perdavimas, tarp Va
šingtono ir New Yorko.

1927 — Charles Lindbergh 
perskrenda Atlantą.

A. Fleming pagamina penici
liną.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent 
320814 W. 95th St

Everg. Park, 111. 
60642 - 424-8654

rare

irML

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

į Sestai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
h pagal susi tarimą

Į TeL 776-5162
1649 West «3rd Street

Chicago, HL 60629

....

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

8606 S. Kedzia Ava. 
Chicago, |]|. 60629

TeL: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO dONUf

— Naujienos, Chicago, 8, RL Thursday, July 7, 19g3


