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BEGINĄS PRAŠĖ ATIDĖTI JO
\ 1 -

IZRAELIO PREMJERAS PLANUOJA ATVYKTI 
j: • > ILGESNIAM LAIKUI VĖLYVĄ RUDENĮ

•;TEL AVIVAS.. — Izraelio 
premjeras ateinančią savaitę tu
rėjo atskristi į Washingtona ir 
aptarti sii prezidentu Reaganu 
dabartinę padėtį Libane. Izrae
lio premjeras nori, kad susitiki
mas šu prėzidėntū Rėagariū bū
tų atidėtas bent savaitei. Tuo 
tarpu šių metų rudenį Begina? 
planuoja atskristi ilgesniam lai
kui, kad: galėtų išsiaiškinti kitus 
dalykus.

Izraelio kariuomenės vadovy
bė siunčia Izraelio karius j stra
tegines Libano pozicijas. Begi
nąs nori asmeniškai prižiūrėti 
karių išsiuntimą.

Kėlia premjero Begi n o 
sveikatos klausimą

Beginąs patyrė, kad darbie- 
čiai ir vėl rengiasi kelti Begino 
sveikatos klausimą. Jeigu Izrae
lio vyriausybė nutarė sustiprin
ti strategines. Izraelio..pozicijas 
Libane, tai Begino: sveikatos 
klausimas yra labai svarbus? 
i Izraelio kariai gali būti Įvelti 

į.lemiamą kovą su Siijos kariais 
ir likusiais palestiniečiais. Begi
no sveikata gąMtfiSH i,varbi ko- 
yų metų</Bėg$nas .^ėp^į, kad. 
darbieęfąi jį pašalintų fš'^Tiau- 
sypėsyfvądoyybėš; ? kada j'l^ąrjai
• ii-. . A ' C " JA,.--'

REIKIA $30 MILIJONŲ 
LAISVĖS STOVYLAI

NEW YORK, N.Y. — Specia
listai apskaičiavo, kad New Yor- j 
ko uoste stovinčiai Laisvės sto-j 
vytai būtinai reikia 30 milijonų 
dolerių, kad stovyla visai nepra
dėtų pleišėti ir byrėti.

Prancūzų ir Amerikos inžinie-! 
riai prieš 97 metus pastatė šią 
stovylą. Ji prastovėjo beveik 100 
metų, bet josios dešinioji ran-; 
ka jau pradėjo pleišėti.

Dabar yra stipresnių, leng-1 
vesnių ir mažiau- rūdijančių me- i 
džiagų. Specialistai nori jas var-; 
toti, kad pataisyta galėtų ilgiau 
stovėti.

ŽEMĖJ GYVENO ŽIAURUS 
DINOSAURAS

LONDONAS, Anglija. — Lon
dono kontraktorius, bekasda- 
mas vietą stipriems namų pa- 
mtams, radoprieš.,125 milijonus 
metų Londono srityse -gyvenu
sio labai žiauraus dinosauro 
griaučius.

ar,

muš- 'Bėginąs-.Tįori-; yadovą^ti 
viirfąušybei, kąįį.bųs.išprėhclzįtk- 
maš iSŠ-ijps karių ,-LiĖane' liižl 
ritės.-.y Išvaras Sirijos karius*- į§ 
Libano, Ąrtnnuosė Rytuose bus 
galima pradėti rimtai kalbėti 
abfe taiką. , ' '

< • • • » 1 ’ - 4 * *

Taip pat nu£tąftjtą< kad jis-buvo 
.mėsaėdis,-, JįfeVdrąskydayo -’Vek- 
vieną, sučiuptą žvėrį - ir .sudoro
davo. Kiti dihosaurai buvo žol
ėdžiai. .

■PINOCHET PALEIDO 
UNUŲ.VADĄ

SANTIAGO. — Čilės prezi
dentas gen. Augusto Pinochet 
antradienį ir vėl paleido Rodol
fo Seguel, Čilės darbininkų uni
jų pirmininką.

Seguel buvo suimtas už di
delę demonstraciją Čilės sosti
nėje. • Prezidentas Pinochet bu
vo uždraudęs visas demonstra
cijas, bet Seguel suruošė pačią 
didžiausią. / ... ...... i .

Seguel buvo suimtas, ištardy
tas, suruošta byla ir paleistas 
užstatu iki teismo. Darbininkai 
sukėlė reikalingą užstatą ir R. 
Seguel buvo paleistas.

— Aš ir ateityje organizuo
siu protesto demonstracijas, kol 
bus panaikinta kariškoji, vyriau
sybę. Ją turi sudaryti civiliai.

— 97 metų Peg Dunne, 'prieš 
82 metus atvažiavusi iš Airijos 
ir 71 metus išgyvenusi ištekė
jusi; praeitą šeštadienį mirė 
Evanston ligoninėje. ’

— .Nikaraguos vyriausybė su
tinką atšaukti savo karius iš 
Salvadoro, kad tiktai JAV nesi
imtų karinių priemonių prieš 
Nikaraguą. «

■ W —

— Dr. Sally Ride savo meda
lį atidavė Squtlisonian institu
tui, o SmithsoifanTlistituto di
rektoriui dovanojo savo astro
nautės drabužius, kuriuose pra
leido šešias dienas.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $421. I <

KALENDORĖLIS

Liepos 21: Prakseda, Rimvy
das, Gėlė, Layalis, Brizė, Ski- 
ragis.

Saulė teka 5:34, leidžiasi 8:19.
Oras šiltas, tvankus, Iii.

HAMILTON JORDAK 
M tbt Prerijai

Hamilton Jordan vadovavo 
Jimmy Carterio rinkiminei 
propagandai. Iš jo rankų iš
smuko visa eilė svarbių do
kumentų. Jis nežino, ka;p 

tai galėjo atsitikti.

r^^^jgęs, miesto tarnautojas Joe Kulys, aldermąnas A. 
Čikagos policš Andrius Markulis ir Jonas 
Astrauskas, Brighton Parke.

PERU RESPUBLIKOJE 
NUŽUDĖ 80 KAIMIEČIŲ

AJAKUČIO, Peru. — “Žvil- 
ganč'o tako” Mao Cetūngo šali
ninkai antradienį įsiveržė į Uču- 
rakay kaimelį, suvedė visus kai
miečius ir . išžudė. Pirmon eilėn 
išžudė suaugusius kaimelio vy
rus ir jaunuol’us, o vėliau pra
dėjo žudyti ir mažamečius ber
niukus. Jie buvo įsitikinę, kad 
kaimiečiai, nemokėdami skaity
ti bei rašyti, negali būti nau-, 
dingi Mao Cetungo šalininkams, 
ir negali padėti Peru gyvento
jams.

Peru vyriausybė atsiuntė pa
galbininkų vietos policijai, bet 
teroristai jau buvo išžudę kai
melio gyventojus ir prasišalinę.

Sudarė abiejų partijų dvylikos 
žmonių komisiją Centro Amerikai

PREZ. REAGANAS YRA ĮSITIKINĘS, KAD BUS 
LENGVIAU SPRĘSTI ARTĖJANTĮ PAVOJŲ

radienio vakare generolo Vaitie
kaus Jaruzelskio vyriausybė 
įteikė parlamentui amnestijos 
įstatymo projektą, kuris amnes
tuos visus kalėjime laikomus 
Solidarumo unijos veikėjus.

Be to, siūlo amnestuoti ir 
tuos, kurie įsivėlė į slapią Soli- 
darumo judėjimą visame krašte 

J ir kurstė gyventojus prieš da
bartinę Lenkijos vyriausybę, už
draudusią bet kokią Solidarumo 
veiklos forma. 

C

Kiekvienas Solidarumo vei
kėjas, dabartinės vyriausybės 
persekiojamas ir ieškomas, turi 

’ pasisakyti, kur dabartiniu metu 
ALEXANDRIA, Va. — Vakar jis gyvena ir aprašyti kiekvieną 

mirė mokslininkas Homer New- nusikaltimą, kurį jis padarė 
ėll,’ ilgus metus dirbęs Erdvės prieš dabartinę vyriausybę. Be 
įstaigoje. Mirė sulaukęs (»8 m. to, jis turi pasižadėti daugiau 

Įsteigus Erdvei tyrinėti įstai- nesiimti jokių priemonių Soli 
. gą, Newell buvo vienas šios darumo judėjimui stiprinti. 
į»ta;gos ofganižatorius. Moksli- į Vyriausybės paieškomi asme- 

^lĄnkąs karius nys pŲ^ido prisistatyti vyriąu-
akių - sybėl -iki-šių tnetm.-spalio '1 d‘;e 

naujoms idėjoms, jų nepatikti-, nos. Atvykdami į prokuratūrą, 
nūs ir neištyrus. ’jie turi atsinešti pasižadėjimą.

Ištisą dešimtmetį jis dėstė kad jie; neveiks prieš dabartinę 
erdvės tyrinėtojams naujausiasf^ryriausybę. Jie turės prišipažin- 
žin'as ir galimas teorijas. Nėrą?įti>-kadai iiviur jie. padarė nusi 
nė vieno astronauto, kuris ne- kaitimų^.’ ' 
būtų pasinaudojęs Homer New
ell žiniomis.

MIRĖ MOKSLININKAS 
HOMĘR NEWELL

PALEIS IŠ KALĖJIMU VISUS
SOLIDARUMO UNIJŲ VEIKĖJUS

KIEKVIENAS TURĖS PASIŽADĖTI NEDIRBTI NELEGA
LAUS SOLIDARUMO JUDĖJIMO DARBO

VARŠUVA, Lenkija. — Ant-1 matys priimto amnestijos įsta- 
/L i i 1 \ \ ' c , I 1 n f / Atymo.

ŠOVIETŲ ŽVEJAI 
GAUDO BANGINIUS

NOME, Aliaska. — Amerikos 
vandenis “Greenpeace” laivas 
pajėgė pabėgti nuo Sovietų pa
kraščių sargų ir banginių žvejų.

Amerikiečiai susuko filmus, 
:š kurių matyti Sovietų žvejai, 
gaudantieji Beringo jūros van
denyse esančius banginius. Pa
gal tarptautinį susitarimą už
drausta juos gaudyti, Sovietų 
valdžia tą sutartį .yra pasirašiu
si, bet Sovietų žvejai visvien 
banginius gaudo.

Rusai suėmė šešis amerikie
čius ir viena kanadieti Lorino 
miestelyje. Visi jie turi duome
nų apie Sovietų žvejų banginių 
žvejojimą.

CARTERIS NETEKO SVAR-

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas, užimtas įvai
riais kitais valstybės reikalais, 
antradienį sudarė 12-kos žmo
nių abiejų partijų kamisiją 
Centro ir Pietų Amerikos reika
lams tvarkyti.

Prezidentas pirmiausia paskel
bė. kad jis skiria buvusį valsty
bės sekretorių tai komisijai va
dovauti. Pradžioje H. Kisingeris 
atsisakinėjo, bet dabar labai pa
tenkintas, kad gavo tokį atsa
kingą ir sudėtingą darbą. Jis pil
niausiai pritaria prez. Reagano 
planui suruošti laivyno, aviaci
jos ir pėstininkų manevrus.

Komisiją sudaro patyrę 
advokatai

TRANKĖSI PERKŪNIJA, 
PYLĖ LIETUS

CHICAGO, Ill. — Antradienio 
vakarą pradėjo pūsti smarkus 
vėjas, aplaužė medžių šakas, 
nudraskė stogus ir išvertė daug 
elektros šliupų, numetė akumu- 

. liatorius.
Chieagos apylinkėse labiau 

nukentėjo Des Plaines, Road 
Lake. Hoffman Estates, Bur
lington, Mount Prospect ir kitos 
vietovės. Nukentėjo ir North 
Ave. Ixii Narragansett apylin
kės. Daugelis namų liko be švie
sos, šaldytuvai l>e elektros.

CHICAGOJE SUŽEIDĖ 
PINIGŲ RINKĖJĄ

CHICAGO, HL—'Rogers Park 
traukinėlio stotelėje vienas ke
leivis ryte paleido kelis šūvius 
į 29 metų amžiaus K. Gachai, j 
kai šis' atsisakė nepažįstamam 
atiduoti stotelėje surinktus pi
nigus.

Nepažįstamas paleido į jauną 
Gachai šūvį į galvą, į krūtinę ir 
į vidurius, bet po šių šūvių su
byrėjo visas jo pistoletas. Buvo 
senas.

Abiejų partijų sudarytą ko
misiją Centro Amerikos reika
lams spręsti sudaro patyrę ad
vokatai, savo laiku dirbę Centro 
ir Pietų Amerikos reikaluose.

Keturių Amerikos valstybių, 
prezidentai norėjo prez. Reaga
ną suvesti su diktatorium ('.as
tro, bet prezidentas nerado rei
kalo bereikalingai laiko leisti. 
Prezidentas trijų savaičių laiko
tarpyje nufarė suruošti galingus 
manevrus Karibų vandenyse. Jis 
rengiasi iškelti diviziją JAV ka
rių Honduras respublikoje.

Komisijai, be Kisingcrio, pri- nę. Po operacijos Gachai atsi
klauso Roliert S. Strauss, Ni
cholas F. Brady, dr. William B. 
Walsh, Henry G. Cisneros, Wil
liam P. CJemeps, dr. Carlos 
Diaz Alejandro, Wilson John
son, Joseph L. Kirkland, Porter 
Stewart ir kiti.

Sužeistasis buvo paskubomis 
nugabentas j artimiausią ligoni-

gavo ir pasakė policijai apie už
puoliką. ,

— Antradienį prez. Reaganas 
Baltuose Rūmuose priėmė šei
chą Isa Bin Sulman Chalifa, 
Bahreino emyrą.

Vyria^isybė < y ra ,.įsitikinusi, 
kad amnestijos įstatymas bus 
priimta^ ir politinių kalinių 
bus paleisti iš kalėjimų. Vyriau- 
tsybė neturi nuovokos,' koks, 
skaičius^.prisipažins prie pada
rytų nusikaltimų ir prižadės 

gonne laboratorijos, kuriose penusikalsti.
JAV mokslininkai skaldo ato-1 PenkljdĮmį yynausyte rengia 
mą, bandydami nustatyti visas 
atomo dalelytes. Iki šio meto 
amerikiečiai daugiausia žinių 
patyrė apie sudėtingas atomo 
dalis.

Dabar nutarta 
milijonų dolerių 
atomo dalių 
Mokslininkai yra

IEŠKO NAUJOS VIETOS 
ATOMUI SKALDYTI

ARGONNE, Ill. — 25 mylių 
alstumoje nuo Chieagos yra Ar- 
------ laboratorijos, kuriose

si paskelbti, kad panaikinami 
visi kari) , stovio įstatymai ir 
įvairiausi suvaržymai. Bet vy
riausybe taip pat nori, kac 
penktadienį būtų paskelbtas ir 

paskirti 100 ainnesliiOs įstatymus, atlcidžiąs 
, ,. . visus nuo padarvtu nusikaltimųtolimesniems ,T , ...... i Valensa atsisakė daryli be tyrinėjimams. ... ~. v kokius pareiškimus, kol jie ne- pasiryzę nu- ______ ‘_________ _____

stalyti pačią svarbiausią atomo 
dalelytę, kuri sujungia visas da
lelytes į vieną nepaprastai ga-. 
lingą atomą. Tokiam tyrinėji
mui dabar Argonne laboratori- j 
jose jau nėra vietos. Specialis
tai todėl pasiryžę ieškoti nau
jos vielos atomui skaldyti.

— Antradienį buvo pagerbti 
penki astronautai, šešias dienas ■ 
praleidę erdvėje. Kiekvienam 
buvo duotas aukso medalis.

— Praeitą pirmadienį turkų 
atstovas Dursan Askoy verkė 
dėl savo brolio mirties, o ketvir
tadienį armėnai jį nušovė.

—Karikatūristas George Lich- 
ly mirė, sulaukęs 78 metų am
žiaus. Prezidentas Trumanas la
bai mėgo jo kūrinius.

— Žurnalistas ir televizijos 
komentatorius Frank Reynolds; 
mirė nuo širdies priepuolio, su
laukęs 59 metų. ,

— Buvęs vokiečių gestapo vir
šininkas Klaus Barbie, atvežtas 
į Lyons, turi nemalonumų.

TOKIJO. Japonija. — Prezi
dentas Carter's, atsakinėdamas 
į japonų žurnalistų klausimus, 
paaiškino, kad jam buvo pavog
ta visa eilė dokumentų paskuti
nėmis prezidentavimo savaitė
mis.

Jis pats neturėjo progos susi
pažinti su debatus liečiančiais 
dokumentais, bet jie pateko į 
kandidato Reagano rankas. Bu
vęs prez. Carteris mano, kad 
prez. Reaganas gerai padarė, 
įpareigodamas Kongreso komi
tetą ištirti, kaip tie dokumentai 
pateko į Reagano rinkiminės 
kampanijos popierius. Pas jį pa
teko ne tiktai debatus liečian- 
tieji, bet ir visa eilė kitų svarbių 
dokumentų.

— Dr. Lynn Gray, vadovavęs 
Vėžio institutui, sulaukęs 55 me
tu. mirė nuo vėžio.

X Bobert Strauss |

Buvęs demokratų partijos pirmininkas, paskirtas 
Centro Amerikos komisijos nariu.



Kai priy^rgsti, tai reikia pailsėti t
tRašo Vladas Rasčiouskas

kaip nori, skubiai ir lėta L Kai
rėje kelio pusėje didžiausia ly
guma, iki vandens. Dešinėje — 
palmės, krūmai, vaismedžiai.

Pavažiuojam kokias 30 my
lių. Stankus pasuka iš kelio. 
Pirmiausia pereinam kairėn ke
lio pusėn, smėlis kietas kaip ce
mentas. Grįžtam prie mašinos1,.

— O kas čia? — paklausiam.
— Čia kalniukas, bet gražiau

sia vieta namui pastatyti, — jis 
man atsako.

— Tai kas čia gražaus?
1 — čia gali pastatyti puikų na
mą, o iš lango matysi vandeny
ną. Kai patvinsta vanduo, tai 
bangos pasiekia kelią, o kai at
slūgsta, tai gali žiūrėti kaip da
bar — pusę mylios, mylią, dvi | 
i.. ir vanduo.

. . ‘V’lądas Rąsčiauskas
I -

■ Kąį vięnas-važiuoju ‘aplink pa
saulį, tai nep^Vąrgątu, bet kai 
reikia ‘važiuoti7 kur nors su gru
pe, tai mane- žmonės išvargina 
daugiau ,negu tolima' kelionė.

Važiuojant vienam, lėktuvas 
pakyla į padangės ir nieko ne
matai. Viršuje dangaus mėlynė 
p apačioj;— balti debesys. Ret 
karčiais pamatai apačioj mėly
nus vandenis, bet ir vėl debesys 
pastoja; kelią ,ir nieko nematai.

Kai nieko nematai, tai užmer
ki akis ir klausai lėtos, malo
nios rųuzikos. O ta muzika ne - .*■ - - ■ ■ . • . -J
tik ..akis užmerkia, bet ir min- 
tims-vartus užkelia. Tada ska
niai pasnaudi ir-atgyji. Lėktuvui 
nusileidus, eini iš vienos vietos 
į kitą, kad tik daugiau pama- 
tytūm.1- - <■ .*
fšEgipfė ąipžiūrinėji piramides, 

Špmoj — katakombas j. Karta- 
genoj — šebiausius paminklus, 
o Taragonoj, — 2000 metų ka
reivines. ’ Emi, eini,' ir nepri- 
vargsti. -.. > . .
j Bet kai. parvažiuoju iš Vil
niaus Ir paleidžiu paskutinį ke- 
Imvį, tai iš? New Yoiko traukiu 
pą į Chieagą, bet tiėsiai į Mia
mi, kur turiu progos.išsitiesti ir 
išsimiegoti-; Rūpesčiai’:apię kiek
vieną keleivį tiek -mane išvargi
na, kad -noriu1 išsitiesti. Kas daž- 
njau .-vąžiuoja, tai sų tais bėdos 
mažiau, bęt. klausimams galo 
nėra tiems, kurie pirmą kartą 
,vąžiįiojž. Jam jpakakei kartą, o 
užYkięk laiko ir vėl pakartok. 

“ y. praleidęs porą ;’dienų, valgykr 
loję, susitikau Joną Startkų. 'Jis 
taip, pat atvažiavę į Floridą pa- 
ilsėtį!l -ir biznio įfėikąj^ ąpžių- 
rėtĮ;-, Pąkiūlėj sėstį-lf -piasną .ir 
pasižiūrėti, kaip apylinkės atro
dei *Tąi buvo; geras’ pasiūlymas.
• Kėlias . geras, gali važiuoti yra tikras dalykas. Kai Floridon

1900 sq. rt.1/z baths

WALTER RASK
Developer

3764 S. Atlantic Avenue 
Daytcna Beach Shores 

761-5678

“ATLANTIC’
VILLAS”

A 2’? Minute 
Walk to Ocean

LOOK FOR THE BJEST!
LUXURY OCEANSIDE TOWNHOUSES. 2 Bedrooms
Big living and dining rooms. 2 car garage, four big balconies overlooking ocear and 
river, the<popane windows, open stairs with skylight.

A Limited Time Only — 
577,000. L

ti '. varne krašte, tai jis galėda- atgal i tėvų žemę. Namie nie.

Užlipam ant kalvos, prie dvie-{ 
jų didelių palmių. Iš aukščiau, 
dar gražiau. Krūmuose paukš
čiai čirškia. .

— Visos tos žemės savininkas j 
ją parduoda.

— Ką jis parduoda?
l — Parduoda visą šią kalvą, j

— Kiek jis nori
,— Žinai, jis norės daug, 

galima derėtis.
— O kur jis yra?
— Aš žinau. Aš pas jį 

buvęs.
— Na, tai važiuojam-
Man patiko -kalnelis, apaugęs 

medžiais ir krūmais.
Nuvažiuojam į Daytona Beach. 

-Užeinam. Jau pavakarys. Pasi- 
jsveikinam, žodis po žodžio susi
tariam dėl kainos. Aš sėdu prįe 
stalo, išsitraukiu čekių knygutėj

bet

esu

įr išrašiau $10,000 čekį.
— Žemė1 tavo, sako buvęs7 u

savininkas.
.— Kai. paruoši popierius, gau

si likusią dalį, — pasakau.
— Gerai. Užtruks kokias tris 

savaites. >
Išvažiavęs pasivažinėti, tapau 

žemės savininku ir pradėjau 
naują amatą.

Jeigu poilsiui reikia Floridon 
važiuoti, tai Floridoj reikia tu
rėti savo, namelį. Savame name 
gėriau pasilsi, negu viešbutyje.

Tai buvo šių metų pavasari. 
Dabar jau mano žemėj pastaty
tas naujas 5 butų namas. Man 

'užtenka vieno buto, 2 miegami, 
virtuvė, 2 automobilių garažas 
ir naujas ąinatas, o viršuj stovi 
anUkalvos'hanjas namas, langus 
atsukęs į Atlantą. Tai naujas 
mano gj’venimo pokštas. Bet tai

> LTTERATCRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir moksli 
H54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vina* 
Krėvės, - Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
T. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. MafuseviČiaui ir T 
Meilaus streipeniai bei studijas, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkfetdės ir A. Vara/ 
kūrybos poveikalais. 365 pusL knyga kainuoja tik ?3.

> DAINŲ 8VENT8S LAUKUOSE, poetės, ralytojot Ir Ui 
tinl-ą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimb 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja ML

♦ VleNISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsi) 
tas Tuoao Adomaičiaj— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa! 
gyvenimo bruožų a^rslymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė stadija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr 
parduodama tik už UI • - » , -

V LLf I'll VISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalstHkt 
JAomial paražyti studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fe 
Labguvos spskričhj duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
HetnviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžiij pavadinimai^ Jtj vertiniai | vokiečiu kalbą, Labs 
aaadlnfoje 535 pusi, knygoje yra Rytprūsių temėiapia. Kaina S*

' > K? CAUMJS ŪMI, raiytojo* Petronėlės Orintaftės str 
mfninal Ir mintys apie asmenis ir vietas ueprik. Lietuvoje ir pb 
maišiais bollevikq okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapim 
bet kainuoja tik |X ’ _ ■ »

< JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupta* 
Ui ir klaidngal interpretuojamas gyvenime Ir politikoje? tik B< 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pas 
siją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teitai 
Knyga y~a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6,

ųf KAT I itlN^S t*OV KTJK3, M. Zoečenko kūryba, J. ValaičI 
y i Km— fe09 fd. knygoje yra 10 sąmojingu Dovalfrj. Kaina |5

Kayfes Nattf!ITJf Se. St*
pIbxlraiti ^.į^. WaMuMU

Šių metų pavasarį Vladas RasČiauskas nupirko žemės sklypą Daytona 
Beach, jūros pakraštyje, pasistatė namus, o di.bar j?.u pardavė tris butus.

E. T.
(Tęsinys)

ka> jo nepasitiko. Jo namai bu
vo aplūžę pasenę. Nakvoja jis 
sename name ir pradeda galvoj 
ti. kaip galėjo tiek metų praleis
ti, nieko gero nepadaręs kitam, 
savo tautai, savo artimui. Jisr 
tik maloniai lęido laiką,.apie, 
nieką negalvodamas, pasirinkęs 
lengviausią kelią. Ant sienos' 
Janulis pamatė likusį Kristaus} 
paveikslą ir pradėjo melstis,; 
kad Dievas jam atleistų. Tą nak-į 
tį Janulis numirė. Kaimynai jį. 
atrado negyvą. Jie palaidojo jį j 
ir net daug žmonių atsilankė į’ 
laidotuves, nes jiems buvo gai-1 
la vienišo žmogaus.

Perskaičius šią apysaką, pa-* 
sidaro gaila Janulio. Jis buvo 
nenaudingas kitiems, o tik ieš-> 
kojo sau naudos. Jis buvo ne- 
patenkintas savimi, kadangi žmo
gus nėra ant žemės tik būti pa- 
razitas, o turi ką nors iš savęs 
palikti ateinančioms kartoms.

Edvardas Kirvaitis, VII kl?
Iš “Aušros Spindulęlių”:

• Proga yra visa ko meistras.;

vo tapti kunigu arba daktaru. 
Jeigu ji' pasirinkdavo kitą pro
fesiją, tai. b-igęs mokslus, buvo 
išsiunčiamas Į Rusiją dirbti 
Daug jaunų vyrų pasirinkdavo 
kunigystę, kad galėtų pasilikti 
.-.avo tėvynėje ir dirbti Lietuvos 
naudai.

Tie, kurie gyveno Rusijoje, 
sukūlė šeimas su nelietuvaitė- 
mis. Kai Lietuva atgavo nepri- 
klaU'omybę, jie sugrįžo, bet daž
nai buvo nutautę, o jų žmonos 
rusė’. Jie negalėjo atarbuotis 
Lietuvai, nes neįstengė pritapti. 
Tais laikais lietuviai rašytojai, 
kaip pvz., Lazdynu Pelėda, An
tanas Vienuolis ir kiti, rašyda. 
vo apie žmones, kurie gyveno 
kaime, taip pat apie tuos, kurie 
buvo išvykę į Rusiją ir paskui 
grižo i Lietuvą. Tais laikais bu
vo labai reikalingi išsilavinę 
žmonės. Inteligentai, kurie pa
dėjo Lietuvai atsikelti, buvo la
bai gerbiami, o tie, kurie žiūrė
jo tik savo naudos — smerkiami.

Antanas Vienuolis-Žukauskas 
gimė 1882 m. Jo profesija buvo 
— vaistininkas. Jis mokėsi Ru
sijoje. Kai Lietuva atgavo ne
priklausomybę, jis grįžo atgal į 
tėvynę. Rašyti Vienuolis pra
dėjo 1905 m. ' : '

Apysakoje “Grįžę” Vienuolis 
aprašo vargšą žmogų, Janulį; Jis 
paliko savo tėviškę prieš 30 mė
tų. Tuomet jis buvo jaunas,,pil
nas energijos ir planų. Po kiek 
laiko Janulis pamatė, kad me
tai greitai praėjo, jis praleido 
visus pinigus, važinėdamas ir 
puotaudamas. Tada jis turėjo., 
daug draugų. Kai susirgo ir net 
galėjo dirbti, draugai jį. paliko, 
nes nebebuvo sveikatos an? pi
nigų. Vienas ir ligotas ji&^rįžta

baro gėlėmis,' jų vamzdininkų 
meladijomis ir barbarui savo 
širdies kilnumo gėlių neklokite, 
nes barbaro širdis yra labai klas
tinga ir kaip akmuo kieta. Bar
barą gali paveikti tik kietas žo
dis, kietas kumštis ir aštrus, 
aštrus ginklas.

Tai tiek idėl liepos 22-os pro
testo demonstracijos.

Tiesa. Pasisakysiu, kad 1980 
metais vienas čekoslovakas ma
nęs užklausė (atredo, kobros 
vamzdininkas). ar aš buvęs Pa
vergtų Tautų Demonstracijoje. 
Atsakiau taip. Jis labai nusiste
bėjo, kad aš toks atsilikęs nuo 
“kultūros”, nes, sako, matai, kad 
ten joks “kultūringas” žmogus 

Į nebeina. Atseit, iš kur tu, kad 
likai

ti, per kuolą ant galvos ir visas . 
, . . , , ugnines spygliuotas vielas, patys ikaip inda> cobrasnip- & 1A i. - , . . x j patriotai, ju dukros ir žmonos le-,(ar cobros įuos), tad. f. x e .A z ke ten ir ant pavergto savo gi

minės lavono šventė ten 40 me
tų sukakties “Laisvės Dieną”... 

Gerai įsidėmėkite, kad ir aš . v . Įbenamis. Jau virs keturi 
šimtai metų bastausi po jūsų 
planetą, o ir mano širdies bate
rija už poros šimtų metų pasi
baigs. Vįsaip savo tėvui signa
lizuoju, bet jis vis neatvyksta ir . 
neatvyksta manę' pasiimti. Sun i 
ku, labai sunku man maskuotis, 
nes, jei mane atpažintumėte, 
tai į mokslo muziejų už stiklo, 
patupdytumėte.

Išsiilgau savo planetos, tėvų, dar likai neužhtipnotizuotas. 
artimųjų1 Man pasidarė labai nejaukiai 

skaudu ir griaudu, nes, jis sa-

Mačiau 
notizuoja 
vakare kai atsigulu, taip ir ma-j 
tau tokią milžinišką kobrą ant j 
visos jūsų žemės ir šalia jos sė
dintį barbarą, kuris visokiai:-, 
vambzdelžais lilūliuoja jus. Dau 
gybė iš jūsų pamiršę visą ar-! 
sargumą puolate žiūrėti visos 
šios “dramos” ir nebejuntare 
kaip hipnotizuojančios eebros 
akys migdo jus pavojingiausiu 
letargu.

Į Ar beprisimenate (aš taip),
1980-jų metų Pavergtųjų Tautų 
demonstraciją, metus ar savaitę, 
kur buvo patys didžiausieji be

brolių ir visų savo 
jaunystės draugų. Kaip ir jums 
svetimose žemėse, taip ir man kė teisybę, 
šioje planetoje viskas svetima 
ir skaudus iIgesgs.^apima .mano 
elektroninę širdį. Jūsų giminei ( 
yra daug daugiau galimybių grįž
ti į jūsų giminės paliktąją žemę.

Tikrai tikiu, kad barbariškie
ji žmogėdros bei tautų žodiško
ji dvasia ilgai neišsilaikys nes, 
girdėjau jus sakant, kad, gali ap
gauti visus trumpam, vieną vi
są laiką, bet ne visus ir visą 
laiką. Plienine valios ir susi
klausymo grandine veržkitės Į 
tankias gretas. Ir jauni, ir seni 
nepasiduokite raudonosios kob
ros vamzdininkų hipnozei, nei 

vasarvietę. Trys butai jau par- 1 sekundei nepraraskite pasitikėji- 
duoti. ’ mo. Patys nesigriaudenkite bar- į

! tuvių patriotiniai rėksniai? Kur 
i buvo jaunimo organizacijos, kur 

buvo didžiausiųjų patriotų or
ganizacija — šauliai?

Tąid' ir sakykite man ar ne 
kobros akys ir jos vamzdininkai 
jus jau užhipnotizavo. Jei ne
kėlios šlubos senutės, tai ir Lie
tuvos vėliavos nebebūtų kam į 
estradą pristatyti. Nepaisant, kad 
ir pats Amerikos prezidentas, 
jūsų diplomatinė tarnyba, Ame
rikos Lietuvių Taryba ir Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
visą jūsų giminę įspėjo tais me
tais pavergtos Lietuvos nelanky
ti. O, kas darėsi... Užhipnotizuo.

Oi, kaip džiaučiausi, kad šiais 
. metais pamatyčiau jūsų gretas 

padaugintas ir sutankintas.
Prisiminkite kokios minios 

lenkų sutiko popiežių ir dar 
įžvalgiau įsižiūrėkite į Afganis
tano kovotojus. Jiems nei karš
tis, nei šaltis, nei alkis, nei nuo
vargis, nei pati mirtis nesustab
do jų kovingumo su jų, taip pat 
ir jūsų priešu — raudonųjų bar
barų ordomis.

Iki pasimatymo!
Jūsų E. T.

ininiminiiniiiimiiniiinniitiiniiiniininiiniiiiHiminninniiiniiiiiiiiniiiiiniii Į

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ |
Cosmos Parcels Express Corp. |

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE C

2b01 W. 69th St., Chisago, HL 60629 * Tel. 925-2737 
r ' ■ . , ■ £

> ■ L' W. YALA N TINAS < . R

JAY DRUGS VAISTINĖ |
2759 W. 71st St., Chicago, III. j

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- | 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS |

7'5’?V' Atdara šiokiadieniais nuo |
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. |

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

IV . O Tel. 476-2206 ■

JAUNYSTĖS SVAJONĖS 
NEIŠSIPILDO '

Dvidešimto amžiaus pradžioje 
Lietuvą valdė rusai. Jeigu lie
tuvis inteligentas norėjo pasilik-

THE NATIONAL GUARD 
j 1 ■— 7
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| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
1 yra seniausia, didzfausia ir- tui^nįįausia lietuvių fraternal in ė 

organizacija, lietuviams ištikimai' tarnaujanti jau per 97 metus.
į SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsjti ir kitiems, kurie tuos 
į darbus dirba. “V

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams*; >

’ SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač- naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir Jų gyvenimo pradžiai. •

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sum^ temoka tik-$3.00 metams. t

SLA — kuopų yra visose .lietuvių kolonijose..
Kreipkitės i savo-apylinkės kuopų veikėjus, , 
jie Jums mielai pagetbeš į SLA įsirašyti. f;

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: 1 ' ;

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

Tel. (212) 563-2210 •
* ■* a * * • 4 *

imli

Inž. LIŪDAS 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 Uetuvią kalbą. <Es mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. E< 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Xxin* |25. Kieti vlridi*L Piltu «X

naujienos
1739 S. HalsteS St, Chicago, IE 00008

3 — Naujienos, Chicago, 8, DI Thursday, July 21, 1983



Kai visa Lietuva pasitikti susirinko
DARIAUS IR GIRĖNO DIDVYRIŠKO ŽYGIO IR JŲ TRA

GIŠKOS MIRTIES 50 METŲ SUKAKTIES PROGA

Pakilkim padangėn, galingi asai, dinta Dariaus kaimu, I-ji eska- 
Pažadinkim miegančią šalį. 
Ne žodžiais, svajonėm, bet 

[didžiais darbais —
Jaunystė mūs viską juk gali.

19?3 m. liepos 17 d., pusė pir
mos iš lyto, Darius ir Girėnas 
perskridę Atlanto vandenyną 
žuvo Vokietijoje, ntioli Soldi
no miestelio. Tos dienos “Lie- 
iuvos Aidos” rašė: “Jie žuvo 
tuomeč kai nuo Lietuvos juodu 
teskyrė tik 652 kilometrai, kai 
Kauno aerodrome jų laukė su
sirinkę tūkstančiai žmonių ir vi
sa Lietuva, galima sakyti, ne- 
fhiegojo prie radijo laukė ži
nių apie narsiuosius lakūnus. 
Pirmieji šio tragiško įvykio liu
dininkai buvo vokiečiai, vietos 
gyventojai. Jie ankstoi rytą miš
ke rado sudužusį lėktuvą, Da
riaus ir Girėno lavonus, kiek to- 
gio vagonėli, dienyną su užra- 
tį Dariaus laikrodėlį, tebešvie- 
čiančius lakūnų švyturėlius, vai 
gio vagonėlę, dienyną su užra
šais, ir kitus daiktus.

Iš Vokietijos Lietuvos lėktu
vais lakūnų kūnai buvo parvež
ti . Kauną ir čia palaidoti. 1936 
n£ į Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejų buvo pervežta parodai su
dužusi Dariaus ir Girėne Litu- 
ųika ir rastieji jų daiktai.

Dariaus ir Girėno laidotuve? 
ir vėlesnius įvykius “Lietuvių 
Enciklopedija” (IV t.) apraše 
sekančiai: “Bazilikoje pamaldas 
laikė arkivyskupas Skvireckas. 
Laidojimo iškilmėse dalyvavo 
tyriai |ybė, Ikariuomenės dali
niai, apie 80 organizacijų u 
60,000 žmonių. Darius ir Girė
nas (po mirties) apdovanoti Vy- 

ačio Kryžiaus Ordinu. Šaulių 
žvaigžde ir Lietuvos Skautų Pa- tų liepos šiltą naktį, kada tūks 
dėkos Ordinu. Lietuvai užuo
jautą pareiškė ištisa eilė vals
tybių.. Lietuvos paštas išleido 
Dariaus ir Girėno ženklų seriją. 
Dariaus gimtinė Rūkiškė pava-

drilė Dariaus eskadrile. Iš- 
isa eilė lietuviškų visuomeninių 

ir sporto organizacijų Lietuvoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir kituose kraštuose pasivadino 
lakūnų vardu. Poetai lakūnus 
apdainavo, o muzikai sukūrė 
jiems muzikinių kūrinių. Skulp
toriai ir dailininkai pagaminę 
lakūnų paminklų projektus, bius 
tus. borljefus, medalius ir pa
veikslus. 1934 m. Lietuvoje bu
vo apie 300 Dariaus ir Girėno 
gatvių (beveik kiekviename 
miestelyje ir mieste), 24 aikš 
tės, 18 tiltų ir 8 mokyklos.

Liepos 17-toji diena tapo Da 
riaus ir Girėno Diena.

Mano paties, pradžios mokyk
los mokinio, atsiminimai yra 
daugiau jausminiai ir sunkiai 
žodžiais apibūdina. Pamenu, 
Gusarų pulke, Dariaus ir Girė
no laidotuvėms pinamus ąžuolų 
Lapų vainikus; su skyriaus drau
gais dalyvavimą laidotuvių ei
senoje, o po to, jau pamokų me
tu, mokyklos vedėją, su ašaro
mis akyse, skaitantį Dariaus ir 
Girėno Testamentą: “Tegu Li
tuanikos pasisekimas sustiprina 
jaunu Lietuvos sūnų dvasią ir 
paskatina juos naujiems žy
giams...” Nesupratau tiksliai kas 
atsitiko ir kodėl, bet širdyje 
jaučiau didžiulį skausmą, lyg 
mylimus brolius būčiau praradęs 
Net šiandien, po 50 metų nuo 
šio tragiško .įvykio,, nesijaučiu 
laisvas, nes kai šiuos žodžius Ta
šau. tas pats jaunystės dienų 
skausmas man raižo krūtinę. Ti- 
, . . k /t 
viai okupuotoje Liėtųybje 5r'ar 
tremtyje gerai prisimena tų me

tančiai tautiečių su žibintais 
rinkosi Kauno aerodrome apy
linkėse pasitikti lietuvių didvy
rių. Atlanto nugalėtojų, Dariaus 
ir Girėno.

Cold war
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Darius ir Girėnas 1933 m. tra
giško įvykio metu buvo jauni 
vyrai, Steponas Darius 37 m. am
žiaus, aukšto ūgio draugiškos 
dispozicijos, pilnas asmeniško 
magnetizmo ir energijos. Stasys 
Girėnas 40 m. amžiaus, vidutinio 
ūgio, dailiai suaugęs, sistema. 
tingas, nepažįstąs baimės, bet 
malonus ir ramaus būdo.

.Stęp^ą^s- Darius gimė Lietu- 
^jė^;Didžioj ° Karo metu tar
navo Amerikos kariuomenėje ir 
apdovanotas už drąsą. 1920 m. 

i su būriu .Amerikos lietuvių sa
vanorių atvyko i Kauną ir .Įsto
jo į Lietuvos kariuomenę. -1927 
m. grįžo į Ameriką, o 1928 m., 
jo paties prašymu, kapitono 
laipsniu paleistas į atsargą. Bū
damas Lietuvoje Steponas Da
rius lankė Karo Mokyklą, avia-

cijos kurusus, Kauno universi-, 
tetą. Be karinės tarnybos uoliai 
bendradarbiavo Lietuvos spor
tiniame gyvenime. 1923 isava- 
noriu dalyvavo Klaipėdos Kraš
to išlaisvinime III-čios sukilėlių 
grupės vado padėjėju; Steponas 
Darius Amerikoje buvo žino
mas, kaip lietuvis kapitonas — 

į lietuvis ; sportininkas. Dirbo ci
vilinėje; aviacijoje ir įsteigė ir 
vadovavo Amerikos lietuviu ae- 
roklubui Vytis. Čia jis susipaži
no ir susidraugavo su Stasiu Gi
rėnu 1'

Stasys Girėnas buvo jauniau
sias iš šešiolikos vaikų lietuvio 
ūkininko šeimoje. Būdamas 17 
m. amžiaus emigravo į Ameri
ką ir Čikagoje išmoko mechani
ko amatą. Po karo tarnybos, iš
mokęs skraidyti, sū draugu nu- 

! sipirko trivietį lėktuvą. Kuri 
j laiką buvo skraidymo instrukto- 
; i ium, o nusipirkęs didesnį lėk-
• tuvą — skraidė keleivius. 1931 
j m. laimėjo skraidymo varžybas 
i iš 1000 pėdų aukščio, be motoro, 
j jis nusileido pažymėton vieton.

Iš New Yorko be sustojimo Į 
i Kauną skristi jie nutarė 1932 m. 
! Savais pinigais, už 3,200 dolerių, 
j jie nusipirko šešių vietų Bellan- 
i ea tipo lėktuvą, kurį jie pava- 
I dino Lituanika. Amerikos lietu

viai šiam reikalui suaukojo 8,456 
dolerius, kuriuos Darius ir Gi
rėnas panaudojo naujam moto- 

i rui ir Lituanikos pertvarkymui, 
: kad galėtų pasiimti daugiau
• lėktuvinio kuro. Naujai pertvar- 
. kyta ir pilnai pakrauta Lituani

ka svėrė 3,668 kilogramus. 500
: kilogramų daugiau, negu saugos 
į rekomenduojamas svoris.

1933 m. gegužės 7 d. Darius 
ir Girėnas Įteikė prašymą šios 
kelionės leidimui. Tokio leidi
mo Amerikos Komercinis De 
partamentas Dariui ir Girėnui 
nedavė sakydami, jog audrin
gam orui siautėjant virš Atlan
to, būtų su perkrauta Lituanika 
pavojinga skristi. Darius ii Gi
rėnas leidimo laukė du mėnesius. 
To negavę, liepos 15 d. 24 minu
tės po šešių iš ryto, sakydami. 

. kad nori išbandyti pilnai pakrau 
I tą Lituaniką ore. pakilo iš New 
! Yorko ir pasuko Kauno link. 

Tuo metu aerodrome buvęs Reu. 
. terio korespondentas, atspėjęs

Dariaus ir Girėno ryžtą, per Reu 
terio žinių agentūrą pranešė pa
sauliui. kad lietuviai lakūnai 

i be sustojimo iš New Yorko skren 
: da j Kauną”. «

Evening Sentinel, 1933 m. lie-Į 
pos 15 d., šeštadienio laidoje, ra-

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

1 Ex-Lax helps restore your system^ own natural 
rhythffi otfcfnijjht. Gently Dependably. Try it tonight. 
YotTHlike the relief in the morning. 
Chocolated or pilk, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

ReAd UM and fdHow 
directions.
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šo: “šiandien iš ryto lietuvių 
lėktuvas Lituanika pakilo iš 
New Yorko be sustojimo kelio
nei į Lietuvą. Lėktuvu skrenda 
kapitonas Steponas Darius ir 
jo bendrakeleivis Girėnas — abu 
lietuviai. Šiai kelionei pinigus 
suaukojo Amerikoje gyvenan
tieji lietuviai. Lėktuvas yra vie- 
nasparnis ir turi, 800 arklio jėgų 
motorą (faktinai: 365 arklio jė
gų Wright tipo motorą). Kapito
nas Darius yra gerai žinomas lie
tuvis sportininkas ir prityręs la
kūnas. Jie yra pasiryžę pasiekti 
Kauną be sustojimo”...

Encyclopedia Lituanica (Ti
me t.) apie Dariaus ir Girėno 
žygį aprašo sekančiai: “Darius ir 
Girėnas pasiryžo lėktuvu atlikti 
drąsią ir pavojingą kelionę. Nu
tarė pasiekti Kauną be sustoji
mo, jie pakilo iš New Yorko su 
perkrautu lėktuvu, neturinčiu 
kontroliuojamo propelerio, be 
modernių navigacijos instrumen 
tų, be radijo aparato, be parašiu-} 
lų ir vient kompasu tiksliai lai- i 
kėši pasirinktu skridimo keliu”.

Palyginus su Linberghu, kuris 
pirmasis nugalėjo Atlantą, Da
rius ir Girėnas nuskrido 640 ki
lometrų toliau, o Atlantą per
skrido 1 vai. 20 minučių grei
čiau.

1933 m. vasario 16 d. Lietuva 
šventė 15-kos metų Nepriklau- 
mo gyvenimo sukaktį. Lietuvių 
tauta vieninga kovose dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės ir su
vereninės valstybės atstatymo, 
metų bėgyje, kai nuo tų kovų ir 
mnkaus darbo sustojo atsikvėp
ei, tautinėje vienybėje pasirodė 
spragos. 1925 m. Šventojo Sosto* 
konkordatas, kuriuo Vilniaus 
rkivyskupija inkorporuota į lan 

kų bažnyčios provinciją, susilp
nino krikščioniškąsias partijas 
Lietuvoje ir paruošė dirvą 1926 
m. perversmui. Žemės reformos, j 
prasidėjusios Steigiamojo Sei
mo metu, užsitęsė ir kėlė pasi- 
piknimą buvusių dvarininkų tar 
pe, kurių žemės buvo dalinamos. 
Užsienio paskolų ir investicijų 
trūkumas lėtino pažadėtą pra
monės augimą, o neišspręstas 
Vilniaus klausimas ir Volde
maro įvykiai — ryškino vyriau
sybės ir politinių partijų bai
mę. jog klaidžiojama nepatii- 
ties gatvėje, kurios gale yra ne
aiški tautinė ir valstybinė atei
tis.

Todėl, manau, Dariaus ir Girė- 
no žygio tikslas buvo ne vien 
tiktai atlikti pavojingą kelionę 
per Atlantą, bet taip pat pri

minti lietuvių tautai jos paskir
tį didvyriškų ir laisvų valsty-
bių tarpe. Savo testamente jie į Žinom vargus mes tremtinių, 
rašo: “Jaunoji Lietuva, Tavo Šclpkim juos iš paskutinių, 
dvasios pilni mes bandome išpil- pTuos' varguolius inūsų tautos, 
dyti pasirinktą žygį. Jeigu .T ' L* -' Perkū/iasdyii pasirinktą žygį.
mums pasiseks, tegul tas pasi
sekimas pakelia jūsų dvasią m 
pasitikėjimą savomis jėgomis ir 
sugebėjimais... ŠĮžėgį mes au-

— Vakar peržiūrėjau savo at
skaitų knygą ir susigriebiau už 

.. plaukų; pągją|iės,r kad automobi- 
kojame ir skiriame Tau, Jaunoji j Ko jįšlaik^hias ’ į metus kainavo 
Lietuva”. | $500- " ,

Danus ir Girėnas mirė-už _ Ar aš taųn^^jkad ne- 
Laisvos Lietuvos idėją. Jie yta kaišiotum.;t^ies į kiivgas. 
valstybinio susiprarimo, tauti-į " ' .

— Kaip tamsta galėjai išdrįs
ti kirsti pagalia vagiui. į galvą, 
kai tas įlindo į jūsų butą?

— Tai nebuvo sunku. Buvo 
tamsu ir aš maniau, jog mano 
vyras grįžta.

kad ne-

ni© vieningumo, lietuviško pasi- i 
ryšimo, drąsos ir pasiaukojimo 
pavyzdys, kuris sektinas ir šian
dien. L

Iš, okupuotos Lietuvos atke-į 
1 iavusios žinios apie Laisves Ko_ j 

voftoųs, individūalų 'pasiprieši
nimą okupantui; Romo Kalantos • 
tragediją, “Kronikų” leidimą, liu Į 
dija, jog Dariaus ir Girėno did-j 
vyriško žygio pavyzdys yra gy-j 
vas kiekvieno lietuvio širdyje. 
Be Dariaus ir Girėno, kaip ir ki
tų didvyrių, pasiaukojimo iri 
krašte ir išeivijoje būtume žy- į 
miai vargingesnį. Tautiniai did-r 
vyriai yra tautinės kultūros da
lis perduodama iš vienos kartos 
i kitą. Tos tautos, kurios tu
rėjo didvyrių praeityje — tu-, 
rėš jų ir ateityje.
Darias ir Girėnas pavojingu 

žygiu per Atlantą iškėlė Nepri
klausoma Lietuva iš beveidžiu 
‘buferinių” valstybių eilės ir 
griežtai atskyrė ją nuo slavu 
kilmės tautų. Po Dariaus ir Gi
rėno žygio — Lietuvos ir lietu
vių vardas ilgai skambėjo pasau
linėje spaudoje. O juos pasitikti, 
mirusius, rinkosi visa lietuvių

CAT CHAT

■»B«ouc*ai 
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to lietuviai, suvalkiečiai, aukš
taičiai, žemaičiai, mažumų at- 

‘ stovai, visų religinių ir politinių 
pažiūrų veikėjai, nežiūrint am
žiaus ar luomo.

! Mes išeivijoje, minėdami Da- 
' riaus ir Girėno epochinę kelio

nę, turime suprasti, jog mūsų 
gyvenimas tai pasiruošimas ke
lionei. Nes laisva Lietuva nėra 
iliuzija ,bet tos kelionės tikslas.

Didvyriais niekas negimsta. 
Darius ir Girėnas tapo tautos 
didvyriais. VI. Dar gis

PASKUBĖK1M

Skubėkim gelbėti Lietuvą

Tėvynainiai paskubėkim, 
Kiek kas galim prisidėkim 
Laukia mūsų Lietuva. 
Rankas tiesia ir maldauja, 
Vargsta skudsta ir badauja, 
Šaltį kenčia alkana.
Jei jos balso negirdėsim, 
Ją variuoti neskubėsi m, 
Išnykimas ją sutiks.
Juk tironai ten nemiega, 
Ją naikina visa jėga, 
Kad ir ženklo jos neliks.
Taigi, broliai, mes skubėkim 
Ir sargyboje, stovėkim, 
Jauskim kančias Lietuvos.
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Tarsis lygiateisiškumo dvasioje
Pasaulio Lietuvių Dainų Šventė pasibaigė šių metų 

liepos 3 dieną. Į Dainų šventę suėjo apie 12,000 žmonių 
— lietuvių ir nelietuvių. Lietuviai suėjo pasiklausyti savo 
dainų, o nelietuviai — pasiklausyti, ką lietuviai įneša 
į Amerikos gyvenimo kasdienybę.

Nelietuviai lietuviškų dainų nesuprato, bet toks di
delis Amerikos, Kanados ir kitų kraštų chorų suplauki- 
mas amerikiečiams ir kitiems nėliėtuviams ’paliko labai 
gefą įspūdį. Chicagoje lenkų, vokiečių, ukrainiečių yra 
daugiau negu lietuvių^ /beti Jie * nepajėgia'-tokios dainų 
šventės suruošti, kuri'pasibaigtų gyvais lietuviškais tau
tiniais šokiais. Nebuvo nė vieno lietuvio, kuris Dainų 
šventei būtų nepritaręs, bet ne visi lietuviai pritarė vie
nos grupės šventės administracijos uzurpacijai.

Pasaulio Lietuvių Dainų šventės proga, Chicagoje 
vyko PLB seimas ir atsakingų PLB pareigūnų pasitari
mas su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninku, ir Chicagoje buvusių VLIKo valdybos narių pasi
tarimas.

Mums atrodo, kad PLB seimo ir VLIKo atstovų pa
sitarimai turėjo būti svarbesni, negu dainos ir šokiai, 
bet iki šio meto neturime nė vieno pranešimo apie šių 
dviejų organizacijų vadovybių pasitarimus ir nutarimus.

PLB turi užgožusi Amerikos lietuvių katalikų spau
dą, bet iki šio meto katalikiškoji spauda labai mažai ką 
tepranešė, o Amerikos lietuvių laisvoji spauda iki šio 
meto negavo priimtų rezoliucijų ir sutartų pareiškimų. 
PLB turi savo žurnalą, kuriame skelbia svarbesnius nu
tarimus, o VLIKas turi visą eilę biuletenių, kuriais in
formuoja apie svarbesnius nutarimus, bet iki šio meto 
nei PLB, nei Elta nepranešė nieko apie PL seimo nu
tarimus. Per 20 dienų, rodos, galėjo paruošti sutartus 
dalykus, bet to nepadarė.

Negavę oficialaus pranešimo, esame priversti nau
doti Dirvoje pasirodžiusius pareiškimus. Galima* daik
tas, kad pasirodęs abiejų organizacijų pareiškimas nėra

tikslui, gal nutarimai yra kiek kitokie, bet mėš juoš pa
tikrinę ir gavę užtikrinimą, kad jie gana tikslūs, juos 
spausdiname. Lietuviai nori žinoti, ką atsakingi parei
gūnai per kelias posėdžių dienas yra padarę.

Reikalas eina apie PLB ir VLIKą. Šios dvi organi
zacijos ištisą dešimtmetį tarp savęs nekalbėjo. Jos turėjo 
paskyrusios ryšininkus, bet tie ryšininkai pradėjo įsaki
nėti, ką VLIKas turi daryti ir ko nedaryti.

Kol nebuvo jokio pareiškimo, iš lūpų į lūpas ėjo tik
tai šnekos. Kaip kas įsivaizdavo, taip ir aiškino. Buvo 
tvirtinama, kad pareiškimą pasirašė dr. Kazys Bobelis 
ir PLB Centro valdybos pirmininkas V. Kamantas.

Kamantas buvo skaitomas didžiausiu laimėtoju, nes 
jis išsiderėjęs iš dr. Bobelio tokias teises, kokias turi 
VLIKas. Pasklidus tokiam gandui, dešimtys žmonių 
kreipėsi į Naujienas, prašydami pasakyti, koks gi tame 
PL seime susitarimas įvyko, kokios teisės pripažintos 
PLB-nei, kurių ji anksčiau nebeturėjo. Kamantas esą 
todėl ir ranką ištiesęs išvargintam dr. Bobeliui, kad PLB 
gavusi lygias teises su VLIKo teisėmis. Dr. Bobelio pa
gauti negalėjome, nes jis, gal ir išvargintas, dažninusia 
buvo kelionėje. Namų telefonas neveikė, nes dar nebuvo 
parvažiavęs, o įstaigos tuo tarpu negalėjo nieko pasa
kyti. Pralaukę tris savaites ir negavę jokio oficialaus 
pranešimo apie susitarimą, spausdiname praeitos savai
tės Dirvoje spausdintąjį. Mums tvirtino, kad jis neiš
kraipytas. Kai gausime oficialųjį, tai tada galėsime pa
lyginti. Štai paskelbtasis bendras pareiškimas, kuris ši
taip atrodo: 
“VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMI
TETO IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PAREIŠKIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Vyriausiojo Lie

tuvos Išlaisvinimo Komiteto atstovai, susirinkę VI Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Seimo proga, sutarė 
bendro respekto, lygiateisiškumo, ir kooperacijos dvasioje 
tartis dėl Lietuvos išlaisvinimo veiklos! i I ,

Numatyta, kad artimoje ateityje abiejų -institcuijų 
•valdybos paskirs po tris asmenis tokio.pasitarimo deta
lizuotam ^paruošimui. ' ■ ‘ .

Paruošus planą abi valdybos susitinka bendros 
veiklos nustatymui.
Vytautas Kamantas, Dr. Kazys Bobelis,
PLB valdybos pirmininkas VLIKo pirmininkas
Čikaga, Illinois, 1983 m. birželio 30 d.”

Atidžiai perskaičius abiejų organizacijų pirmininkų 
pareiškimą, nei dr. Bobelis jame padarė bereikalingas 
nuolaidas, nei Kamantas prieš susitarimą gavo jam ne
priklausomas koncesijas. Turint galvoje,, kad dvi orga
nizacijos per 10 metų nieko nesitarė, tai tenka džiaugtis, 
kad Čikagoje sutarė viena kitą gerbti, bendradarbiauti 
ir tartis lygiateisiškumo dvasioje. Niekas iš anksto jokių 
teisių PLB-nei nepripažino, bet sutarė tartis lygiateisiš
kumo dvasioje. Bus sudaryta bendra komisija, o ji jau 
aptars visas smulkmenas. Pagal tuos sutarimus eis pasi
tarimai. Tuo tarpu dar nieko nėra.

Naujienos, nežinodamos lėto susitarimo, siūlė Ka- 
mantui nutraukti bylą Amerikos teisme. Šis Kamanto 
gestas būtų padėjęs pagerinti nuotaikas, bet dabar ma
tyti, kad byla turės eiti. Josios nutraukimas galės būti 
svarstomas. Pirma turės būti sudaryta bendra abiejų 
pusių komisija ir klausimas visapusiškai aptartas.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSINK IT ES NAUJIENOSE

J. KARIBUTAS

PAŽINTIS SU T0I
(Tęsinys)

Grupinių ekskursijų čia daug. 
Kur bevažiuotumei, visur jų pil
na. Didelė grupė iš Suomijos. 
Jie atvykę čia autobusu. Atgal 
važiuosianti per Rumuniją, Če
koslovakiją, Vengriją ir kitas 
Europos valstybes. Jų daugelis 
kalba angliškai. Mažo krašto 
žmonės niokosi kalbų. Kas kita 
apie turkus — negalima to pa
sakyti. Retas kuris'moka angliš
kai, gal išskyrus , “biznierius” 
arba viešbučio tarnautojus.

Turkija dabar neramus kraš
tas. Ją kamuoja įvairūs teroris
tai. Žinoma, juos atidžiai seka, 
suima, teisia ir net karia arba 
šaudo. Ne kitaip daro ir tie, ku
rie teroristus užtaria. Bet visgi 
užtaria ir turkų vyriausybę 
smerkia. Tad einu gatvėmis ir 
galvoju, kad nežinai kur ir kada 
kokia bomba gali sprogti. Lai
mė — tas niekur neįvyko, todėl 
nekliudė ramiai pasisvečiuoti.

Nuostabiai turtingas Pažaras, 
kūr keletas kvartalų, o po sto
gu krautuvėlės. Retai kurioje 
bus kitokių prekių, išskyrus 
auksą. Stiprių lėmpų švi-esa plie
kia taip, kad riet akys bijo. Vit
rinas taip prikimštos, jog nebe
žinai kur žvelgti. Nuo centrinės 
patalpos eina dar ir skersai ša
lutinės. Tos gatvės jau nršrios 
prekybos. Nenoromis traukau 
pečiais iš nuostabos ir galvoju, 
kad šiaurės kaimynas mielai tą 
jų turtą apžiotų. Jie moka “iš
laisvinti” žmones nuo visokių 
gėrybių ir dar nubausti už jų 
turėjimą. Taigi, Turkija jiems 
būtų riebus kąsnis.

,IMAIS KRAŠTAIS
Einu per kitą rajoną, kur tik 

ka liai ir divonai. Toliau, kiek iš 
tos gatvės pasukus, prasideda 
visokie namų apyvokos dalykai. 
Ištisos gatvės krautuvių, ir dar 
ant šaligatvių: nuo muterkių iki 
automobilių dalių ir kitokių 
technikos reikmenų.

Istambulas labai kalnuotas. 
Reikia stiprių kojų ir geros šif- 
dies, kad atlaikytų pavaikštęs. 
E:nu ir einu. Aplankau uni vet- 
site tą, kur prie jo stovi Bajasrdų 
bokštas. Aplink universitetą gra
žus didelis parkas. Dabar atosto
gos, tad univerkos gyvenimas 
kiek apmiręs.

Už tai turistų labai daug. Ypa
tingai jaunimas būriais slampi
nėja arba, pasidėję kuprines pie
voje, poilsiauja. O tokių keliau
tojų su kuprinėmis — maišais, 
prie kurių pririšti batai, indai 
ir kitokie jų kelionei reikmenys, 
labai daug. Aš į juos žiūriu su 
gailesčiu. Man rodos, kad toks 
keliavimas be vargo nieko dau
giau nežada. Vienur teko matyti 
tokius kuprininkus, kurie dar ir 
vaiką (kokių šešių mėnesių) ne
šasi su savim. Girdžiu, kalba 
angliškai. Reiškia, iš toli tie tu
ristai.

Aplankau kai kurias jau lan
kytas vietas, pasigrožėju Turki- 
jos-Istambulo gražia miesto ar- 
cliitektūra, ypatingai naujais 
gražiais viešbučiais ir bankais, 
kurių čia tiek daug, lyg Lietu
vos miške baravykų. Taip pat 
keitimo įstaigos bankuose. Do
lerius graibstyte graibsto. Pa
imu “turą” miesto apžiūrėjimui 

ir po penketos dienų leidžiuosi

vėl į aerodromą išvykimui į 
Atėnus.

Kelionė į Atėnus

Seniau iš Turkijos į Graikiją 
visi keliai buvo uždaryti. Mat, 
kaimynai buvo labai susipykę 
dėl Kipro salos konflikto. Dabar 
jų pyktis atvėso, nors dar nėra 
labai geros nuotaikos ir šypsnių 
Meni kitiems, nors ir kaimynai, 
nerodo.

Turkijos lėktuvas mane veža 
Į, A tėnus. -Buvęš pasaulio kultū
ros . centrąs, pergyvenęs visokį u 
perveršmų ir valdžių/dabar vėl 
prie bedugnės krašto, kad socia- 
Imna^iiepĄyirstų į komuniz
mą. Pavojus didelis, susižavėju
sių gana daug.

Penktas kartas į Graikiją. 
Niekam nepatarčiau to daryti, 
nes" po antro apsilankymo, bet 
kokiame krašte darosi nebe
įdomu. Bet aš užsuku todėl, kad 
bilieto karna veik ta pati, tai ir 
susigundžiau.

Kai lėktuvas nusileido, visi 
takai ir keleliai žinomi, tarytum 
aš būčiau graikas ir Atėnų gy
ventojas. Žinau kur reikia keisti 

. pinigus, žinau kur iš aerodromo 
imti autobusą į Atėnus, žinau 
į kokį viešbutį važiuoju ir kad 
tikrai ten kambarys man bus. 
Rezervacijos neturiu, bet gar- 

' šioje Omonia aikštėje. .Omcnia 
viešbutis labai talpus, žinau 
kad jis nebrangus, švarūs i. 
mėgstamas grupinių turistų.

(Bus daugiau)

— Japonijos krašto apsaugos 
ministeris kitais metais nori 
gauti 8.9 proc. biudžeto padidi
nsią, bet finansų ministerija 
siūlo tik 3.7 proc.

LEVAS TOLSTOJUS

ŠTAI KUR YRA TIKROJI MEILĖ
(Tęsinys)

Išėjo tada Martynas iš meisterio savaran
kiškai dirbti ir drauge su sūneliu apsigyveno iš
nuomotame rūsyje.

Nebuvo Martynui Avdiejiciui Dievo duotos 
laimės šeimoje. Vos tik sūnelis paūgėjo ir dide
liam tėvo džiaugsmui pradėjo jam talkininkauti, 
parbloškė jį liga ir, savaitę pasikamavęs, varg
šelis Kapitoška mirė.

Palaidojo sūnelį Martynas ir nusiminė. Toks 
didelis buvo Martyno nusiminimas, kad jis daug 
kartų prašė Dievo atsiųsti jam mirtį, ir murmėjo 
prieš Dievą, kad Jis, užuot jam, seniui, ne kartą 
maldavusiam mirties, atsiuntė ją jo mylimam 
vienturčiui sūneliui. Iš sielvarto Martynas net 
cerkvę nustojo lankęs.

Vieną dieną atsitiktinai užėjo pas Martyną 
Avdiejicių jo kilmės krašto žmogus — senas 
Troicko vienuolyno vienuolis piligrimas, aštuonis 
jau metus beeinąs per žmones. Besikalbėdamas su 
juo, Martynas dėstė savąjį skausmą, nusivylimą 
gyvenimu.

— Nebera man daugiau gyvenimo džiaugs
mo, tu. Li. -o žmogau, — guodėsi jis. — Nemielas 
gyvenimas — mirti tenoriu ir tik mirties temal- 
dauju Dievo. Gy venu dabar be jokios vilties.

įsiklausęs seruolis prabilo:

— Negerai kalbi, Martynai. Mes neturime 
teisės kalbėti prieš Dievą. Ne pagal mūsų supra
timą, bet pagal Dievo valią viskas vyksta. Tavo 
sūnui Dievo buvo skirta mirti, o tau gi — gy
venti. Taip ir yra gerai. Ir jei tu taip nusiminęs 
dėl to esi, atrodo, kad tik sau pačiam tenori gy
venti !

— Ė, bet kam gi kitam gyventi? — paklau 
sė Martynas.

— Dievui, Martynai, privalome gyventi. — 
Jis duoda mums gyvybę, Jam ir privalom gyventi. 
Kai tu pradėsi gyventi Jam — nebeturėsi jokių 
rūpesčių, vargų, ir viskas tau geriau seksis.

Patylėjęs valandėlę, Martynas paklausė:
— Kaip tai galima gyventi Dievui?
— Kaip galima gyventi Dievui, tai parodė 

mums Kristus. Ar tu moki skaityti? Nusipirk sau 
evangeliją ir skaityk, tada pamatysi, kaip Dievui 
gyventi galima; tenai viskas nurodyta.

Šie žodžiai giliai įstrigo Martyno širdin. Dat 
tą pačią dieną nuėjęs nuspirko didelėm raidėm 
Naująjį Testamentą ir pradėjo skaityti.

Tiesą sakant, Martynas manė tik šventadie
niais skaitysiąs, bet vos tik pradėjo — pajuto di
delį malonumą' 'širdyje ir sunkiai atitrukdamas 
nuo knygos skaitė kasdien. Kartais taip įSiskšrf- 
tydavo, kad lempelėje žibalas išdegdavo, o jis vis 
dar negalėdavo atitrūkti nuo knygos.

Taip aistringai skaitė Martynas Šventraštį 
kas vakarą. Ir juo toliau skaitė, juo aiškiau su

prato ko Dievas iš jo nori ir kaip reikia gyventi 
Dievui, ir vis lengvėjo jam širdyje. Anksčiau, 
būdavo, atsiguls po dienos darbo ir dūsauja, de
juoja: visada prisimindavo jam Kapitoška. Dabar 
ramindavosi jis: pagarbintas būk, Viešpatie; te
būnie Tavo valia.

Nuo to laiko įvyko didelis pasikeitimas Mar
tyno gyvenime. Būdavo, šventadieniais nueidavo 
jis svetainėn arbatos išgerti, o ten šnapsiuko 
taipgi nepaniekindavo ir taip gerdavo su kokiu 
savo draugu tol, kol. jei dar ne visai girtas, tai 
jau gerokai įkaitęs išeidavo iš svetainės be ato
dairos įvairias nesąmones kalbėdamas, savo 
bendrininkus apkalbėdamas.

Dabar viskas kitaip virto. Martyno gyveni
mas susitvarkė ir pridarė tvarkingas ir malonus. 
Rytais jis sėdasi prie darbo, o, dienos darbą bai
gęs, nukabina jis iš palubės lemputę, stato ją ant 
stalo, ima nuo lentynos knygą ir vėl skaito.

Ir juo daugiau skaito, juo daugiau supranta. 
Skaitymas grąžino Martynui sielos ramybę ir gy
venimo džlaūgsfną;

Vieną kartą beskaitydamas, Martynas labai 
užtruko. Skaitė jis Šv. Luko evangelijos šeštą 
perskyrimą, kuriame, tarp kitko, pasakyta:

“... Kas tave užgauna per vieną skruostą, 
tam atsuk ir kitą. Kas atima iš tavęs apsiaustą, 
tam negink ir jupos. Duok kiekvienam, kas tave 
prašo, ir nereikalauk atgal iš to, kuris atima kas 
tavo. Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip 

pat ir jūs jiems darykite...”
Toliau jis skaitė skyrelį, kur Viešpaties pa

sakyta: “Kam jūs mane vadinate Viešpatie, Vieš
patie, o nedarote, ką aš sakau?... Kiekvienas, 
kuris pas mane ateina, klauso mano žodžių ir 
juos pildo, Aš jums parodysiu į ką jis panašus. 
Jis panašus į žmogų, kuris pastatė namus gi
liai iškasęs ir padėjęs pamatą ant uolos. Potvy
niui užėjus, srovė užliejo tuos namus, bet nega
lėjo jų pajudinti, nes turėjo pamatus ant uolos. 
0 kas klauso ir nedaro, tas panašus į žmogų, pasi
stačiusi savo namus ant žemės be pamato. Kaip 
tik juos užliejo srovė, jie tuojau sugriuvo, ir tų 
namų griuvimas buvo didelis”.

Paskaičius tuos žodžius, Martynui prašvito 
sieloje. Nusiėmė jis akinius, padėjo juos ant kny
gos, pasirėmė alkūnėmis į stalą ir susimąstė. Pa
gal tų žodžių prasmę, jis lygino savąjį gyvenimą: 
kieta uola ar palaidu smėliu pagrįstas mano gy
venimo namas? Gerai, jei uola pagristas, tai 
lengva ir gera, kad ir vienišam būti. Vitkas da
rytina, kaip Dievui patinka, nes jei tik apsilen
kiama su Dievo valia — vėl grimstama nuodėmėm. 
Norėčiau pasikliauti, kad jau viskas gerai, ir taip 
padėk man, Viešpatie!

(Bus daugiai) '
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkžti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Nam’feuoe, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608 

■jMM

TeL: 562-2727 arba 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

WC7 WMt IGSrd Strwi 

Valandos pagal Ksitarū&ą.

TEL 233-1553 
5*r»ic* 855-4504, P*«* 04058

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

W*stch*cter Community klinika* 
Medicinos direktorių*

UM S. Manheim Rd., Weetchester, 11L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomii

VYNIOTLNIAI SU AVIEČIŲ 
UOGOMIS

Patiekiame išspausdintą p. N. 
Bagdžiūnienės receptą nepri
klausomos Lietuvos šeiminin
kėms skirsnelyje “Saldus-Rūkš- 
tu”. Pagal jį reikia: 8 kiauši
niai, 185 g. cukraus, 150 g. mil. 
tų, 35 g. bulvių krakmolo, šaukš
telis vaniles.

Kiaušinių tryniai labai gerai 
išsukami su cukrumi. Į masę 
sudedami miltai/- krakmolas ir 
vanila. Viskas gerai išmaišo
ma. Po to dalimis dedami ge
rai išplakti kiaušinių baltymai. 
Viskas labai atsargiai sumaišo
ma ir pilama į sviestų išklotą 
skardą ne storesniu kaip 1.5 cm. 
sluoksniu. Kepinys iškepamas, 
bet nesudžiovinamas. Po to ap- 
tepamas aviečių uogiene ir su
vyniojamas į volelį. Vyniotinis 
dar iš viršaus aptepamas avie
čių uogiene ir apibarstomas mil
tiniu cukrumi. Piaustomas į 
1.5 cm. storio pyragančius.* * *

8 Užėjus vasaros karščiams, 
vaišinkime savo šeimą bei sve
čius šalta lemonado arbata. Pa- 
sigaminimo būdas gana lengvas. 
Reik paimt šešis -arbatos maiše
lius, palaikyti 15 minučių vie-

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

OflM UMmu: 776-2SM,

FLQK1DA
t

Prostatos, inkstų ir ilapmns

Miesto berniukas pateko į

PERKRAUSTYMA1

SOPHIE BARČUS

KNOW YOUR HEART

II

• Pirkdami grapefruits, pa
tikrinkite, kad oda nebūtu mink- 
šta, atseit, ji nesiduotų lengvai

INKSTŲ, PŪSLtS IK 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET

• Neapsimoka, pirkti greitai 
išverdančių ryžių, nes jie yri 
dvigubai brangesni už papras
tus.

Kjwdien nuo pirmadieniu Ed ptmk- 
Udienio 8:30 raL vakira 

Vim Uxkw M WCKV rtotLM,

s Kada perkate oro vėsintu
vą, žiūrėkite, kad būtu tokie ^•7 ' Cr

inicialai: E.E.R. Tos raidės reiš-

S' Ne taip lengva eiti ketur- 
pėsčiam. Macaulay

: uinuiuii. mtiiibtaT 
> litui mull !UMl

Leidimai — Pilna apdraedg 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. i ERIKAS. TsL 925-8943

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33/lf

Tei. (8132

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

St Petersburg. FU, 12:30 v*L p.p. 
ii WTIS stotie*. 1110 AM bang*.

«« W. 71*t Stre*1

Ckicaga, Htinots 60629 
T«K 773-Uli

OPTOMETRIST AS

KA1£A LIETUVIŠKAI
241» W. 71 St T»L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lensei”,

tADUO 4EIMQS VALANDOS

Sežtadieniaii ir *eknuli*ni*lf 
nuo 8^0 iki 9 Jfi raL ryto.
Stoti** WOPA - 1499 AM 

te»D*liuojimo» i* mjiay 
M*rqu*tt* Part*.

Ved*|* — Aldona D«vkvt
Tal*fj 778-1543

HELP MOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

Geri dalykai, kurie trumpi, 
dvigubai geresni.

Magdalena šulaitienė

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

■3
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

HELP TO PROTECT YOU ' 
IN AN AUTO ACCIDENTS 

•ACCORDING TO THE
WSTITUTt FOR SAFER 

LIVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BOD'I 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESStN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES

M {vairiu afstvmy.

ANTANAS VILIMAS 
T«L 374-1882 arta 37M9M

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*” £M£PT WHENHC'i 
DRIVING. NEVER.TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. * 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE, 
UNEXPECTED/

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

9CME CHICAGO MOTOR CUT® “HPiS O* 

EXPRESSWAY DH/VING
7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL UX39

Ljetuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDtlONYTt

GET EVEN ON THE

i i

nos kvortos verdančiam puode- • Ypatingai yra vertingi vir
tyje. Vėliau paimti didesnį in- šutiniai salotų lapai. Juose yra 
dą,. į .jį,' supilti 6 uncijų kenutę daugiau kalcijaus, geležies ir 
šaldyto koncėiįtruoto lemonado, vitamino A, negu viduriniuose 
dyi’kvortas^&ho vandens ir ket- galvelės lapuose, nors jie daug 
virtadalį puoduko, cukraus- Lai- patraukliau atrodo ir yra švel_ 
kyti šaldytuve.. Vartoti užpylus - nesni.
ant ledo gabaliukų. Galimą, pa
puošti vyšnia, apelsino arba ci
trinos griežinėliu. 

* * «
® Lietuvoje moterys būdavo 

nepatenkintos, jei pasitaikyda
vo sumušti nepilno riebumo — 
didįjį sviestą, labai skanų val
gyti su duona arba su virtomis pirštais perspaučSiama. 
ar keptomis bulvėmis. Į jį yra} 
panašus whipped sviestas, tačiau 
jis nevartojamas receptuose, 
kuriuose reikalaujama dėti svies 
to.

s Atėjus vasaros sezonui ne-; 
pamirština, kad maisto kalorijos i 
duoda mūsų kūnui energiją, rei-j 
kalingą gyvybei išlaikyti: gal-j 
voti, kvėpuoti, virškinti ir ju-Į 
dėti. Atsimintina, kad per va-{ 
landą vyrai išleidžia . aplinką 
390 Britų šilumos vienetų, o mo
terys — apie 330.

THE ODDS ARE; 
AGAINST THE - 
IRATE' DRIVER > 
WHO WES TO 
HIGHWAY* 

i • Nešančias meduti biteles 
žmonės laiko darbštumo pavyz- 
krus. Sergantiems reumatizmu 
sai be reikalo skraidyti. Nutū
pusios ant dobilo žiedo, jos nek-

I džiu. Tikrumoje jos mėgsta vi- 
I rančių konuso formos dalelių ir 
į skrenda prie kito žiedo.

• U. S. News & World Re
port vasario 11 d. laidoje piane- 

! šė, kad Amerikos ūkiuose dir
ba 3.9 milijonai asmenų. Jie 

j užaugina 295 milijonus tonų ja- 
i vų ir parduoda 22.7 milijonus 
tonu mėsos. Sovietų Sąjungos 

i žemės ūkyje dirba 32.7 milijo- 
I nai asmenų. Jie užaugina 179 

milijonus tonų javų ir pagami
na 15.9 milijonus tonų skerdie
nos.

© Better Homes and Gardens 
1 žurnalas klausinėjo 300 vyrų | 
j apie jų įnašą gaminant maistą, j 
Net 29% visų apklausinėtų vy
rų pareiškė, kad jie yra pilnai j 
atsakonungi už namuose gami- j 
namą maistą, o 45% gamina tik 
dalį maisto.

® Svogūnai ilgiau laikosi 
šviežesni ir apsaugojami nuo su- 
dygimo, jeigu juos atskirai kiek
vieną suvyniosite į alumi j aus 
popierį.

e Višta išperi kiaušinį į 21 
dieną.

® Pirmų trijų mėnesių bė
gyje žąsiukas paauga svoryje 
50 kartų.

8 Pirmutinis baltas žmogus, 
kuris įkėlė koją į Wisconsiną 
buvo Jean Uicolet. Jis atvyko 
prie Fox upės žioties, 1634 m.

® šunys buvo prijaukinti 
prieš 10,000 metų,'kada katė tik 
prieš 5,000, arba vėliau. ■

® Nuodingiausias gyvūnas pa
saulyje, pagal savo dydi, yra 
voras — “spider’", vadinamas 
“juodoji našlė”.

yra

• Amerikiečiai yra vieninte
liai, kurie per metus kiekvienas 
išgeria šaltų gėrimų apie 34.8 
galionus.

• Apsimoka pirkti didelius 
kiaušinius, nes skaičiuojant pa
gal svorį, jie yra pigesni.

farmą ir jam. davė pajodinėti 
arklį. Po viskam farmeris jo 
klausia:

— Na, kaip patiko jodinėji
mas?

— Aš nesuprantu, — tarė ber
niukas — kaip gyvūnas, ėdan-. 
tis šieną, gali būti taip kietas. .

i?r i I

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

EM

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

s

J

I I
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

I s

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



BALETAS VAIKAMS

KAIP RUOŠIASI DARBUI

pce

teisėjo Alphonse

ŽIAURUS

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

JAU ATSPAUSDINTA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

Marijos 
baigė

Nikolaev ir J. Belov, kurie buvo 
laikomi Sov. Sąjungos psichiat
rinėse ligoninėse ir ten privers
tinai gydomi, tvirtina, jog dau
gumą psichofarmakologijos vais 
tų Sovietai patys negali pasiga
minti ir perkasi juos Vakaruose:

Pardavimas fr Taisymas 
2646 WMt Strwt 
Tai. R E public 7-1941

(auksi- 
ir Goki

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

apibendrintas akademijos jau 
nųjų ateistų vakaronėje”.

Jeigu tokiu būdu ruošiami že 
mės ūkio specialistai, tai ko ste. 
bėtis, kad Sov. Sąjungoje nuo 
lat trūksta maisto produktų.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

JOHN GIBAĮTIS 
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė, 
(312) 776-8700

į;----- Penktadienį Daley aikštėje
Rambyno šokėjai pašoks lietu
viškus tautinius šokius.

■ Angela D. Si niekas 
Aukštesirąją mokyklą 
1972 metais.

Jos motina gyvena 6619 
Richmond Ave., Chicago.

— Dabar jau Vakaruose esan 
tieji du Sovietų disidentai — E

nea& rick Cotta-

Notary Public *
INCOME TAX SERVICE

4259 5. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

Siuntiniai (Lietuvą 
ir lutus kraštus •

PzNEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago; III. 60632. Tek YA 7-5930

liūs
Mot 
niai: 
gausiau 
parade.

Tuo reikalų jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkoinis 
farmomiit'

Knyga su formomis gauna, 
n* Naujienų administracijoje.

ganizacijos, kurios daugiausia 
kelia protestus prieš prez. Pino- 
cheto karinę valdžią. Įsibrovė
liai sulaužė įstaigos baldus ir iš
sinešė įvairius raštinės reikme
nis. Profsąjungos pareigūnas A. 
Valdes patvirtino, kad užpuoli
mą įvykdė saugumo organai.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

MumI. 2mv>4 — F«rd*vlm«H
RIAL ESTATE FOR SALE

POETO K. KUBILINSKO 
SUKAKTIS

18-to j apyl. pagyvenusi moteris, tu
rinti savo butą, priima kitą moterį 
gyventi kartu su ja. .

Skambinti 733-1283

D t M E S I/O 
62-38 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllle 
Liability apdraudimas penslnle- 

kams. Kreiptu: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

— London Daily Telegraph 
pranešė, kad Sovietų teismas 
Vilniuje nuteisė 32 metų am- 

(E. L.) • žiaus E. Abrutienę 4 metams 
griežto režimo darbo stovyklos 
“už antisovietinę agitaciją ir 
propagandą”. Apie tai pasakė 
jos vyras Vitas Abnltis, tik da
bar paleistas iš stovyklos.

— Vengrija paskelbė, kad 
ateityje parlamento ir savival
dybių rinkimuose balsuotojai 
galės iš kelių kandidatų pasi
rinkti norimąjį atstovą, žinoma, 
visi kandidatai turės remti Ko
munistų patijos centrinio komi
teto rinkimų manifesto pro

gramą.

kės nuotykiai”. Muziką 
sukūrė B. Gorbulskis, 
paruošė Z. Dautartas ir 
brauskas.

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto teldbaą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

BUTŲ’NUOMAVIMAS 
K H<MŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS * VALDYMAS 

. NOTARIATAS • VERTIMAL

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

102 pusi. 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:

“LIUCIJA”
Miko Ši] eiki o' 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 85.
Gaunama “Naujienose" ir pai 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St. 

TeL: 436-7878

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
• h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West S3rd Street 

Chicago, DL 60629

Pavergtoj Lietuvoj
VILNIUJE LANKĖSI AUSTRI

JOS AMBASADORIUS
Tiesa pranešė, kad Lietuvoje 

su oficialiu vizitu dvi dienas vie
šėjo Austrijos nepaprastasis ir 
Įgaliotasis ambasadorius Mask
voje H. Lidermanas su žmona. 
JĮ lydėjo Austrijos ambasados 
pirmasis sekretorius M. Saidi-

DANTYS, jų priežiūra, aveikata Ir 
Kietais viršeliais _ ;--------
Minkštais viršeliais, tik —

A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA
BMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri-
** dedant SI peniuntimo išlaidom*. . ;' '

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALT
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įd-smius gydy
tojo, viiuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 
susirūpinimą
A. J. Gussen 
grožis.

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti SI) 
Siusti čekį:

• Punktualumas yra karalių 
mandagumas. Louis XVIII PIRKITE JAV TAUPYMO AONU3

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent 
32081/2 W. 95th SL

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Tara Fln »a4 CMaMPy
Hmm OMem: RbeaMfte*. •m

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

C606 S. KedzU Ava. 
Chicago, UI. 60629
Tel: 778-8000

— Paul ir Julie Saliner - šalti- 
mierai minėjo savo 50 metų ve
dybinę sukaktį š.m. liepos 19 d., 
Scottsdale, Arizona. Jie abu il
gus metus Chicagoje vedė ir re
dagavo lietuvių radijo progra
mą. Paskutiniais metais Povilas 
buvo WGN radijo pranešėjas, 
kol sulaukė 'pensijos ir išvažia
vo su žmona į Arizoną. Linkime bo Genio redakcijoj 
ilgų metų Povilui ir Julijai

K. Kubilinsko kūrybos moty
vais Vilniaus teatras pastatė pir
mą lietuviu baletą vaikams “Mi- 

baletui 
libretą

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI y 
LB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.^ ;;

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: > ’"X'

FEDERAL SAVINGS 1
’ ' ' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

— Buvęs britų angliakasių 
lyderis, lordas Gormley, siūlo 
grįžti prie 3 dienų darbo savai
tės. Esą, 1973-74 metų žiemos 
metu konservatorių įvestosios 
energijos taupymo 3 darbo die
nų savaitės laiku, krašto pro
dukcija buvo pasiekusi aukš
čiausią laipsni. Jis pasakė: “Jei 
mes galime per tris dienas pa
gaminti mums reikalingą pro
duktų kieki, tai kodėl to neda-

Oželis buvo išspausdinta 195! 
m. Po to sekė Raidžių paradas, 
Pauliukas, Pumpurėliai, Mano 
^kaičiai. Jo raštu piimame tome 
‘Mažųjų metai” (1972) buvo 
700 poemų ir poemėlių, pjesių 
ir įvairių eilėraščių.

Poetas mirė 1962 m. kovo 9 
dieną labai neaiškiomis aplinky
bėmis, Malejevkcje, prie Mask, 
vos.

Vilniaus spauda paminėjo poe 
to Kosto Kubilinsko 60 metų gi 
mimo metines. Jis buvo 
mos liet, tarybinės vaikų 
zijos” autorius.

Gimęs 1923 m. birželio 
Rudos-Ši įkalnio km., Gižų valse., 
Vilkaviškio aps., Kostas Kubi
linskas mokėsi Gižuose ir Mari
jampolės mokytojų seminarijo- 
niuje. Tęsė mokslą Vilniaus 
pedagoginiame institiite; Vėliau 
mokytojavo Varėnos rajone, dir.

Angela D. Sinickas

Lietuvaitė Angela I). Sinickas, 
Chicagos Tribune vidaus ryšio 
skyriaus vedėja, San Francisco 
mieste ruoštose komunikacijos 
varžybose, kurias pravedė In
ternational Association of Busi
ness Communicators, laimėjo 
net du atžymėjimus (adresus): 
Prestigious Gold Quill 
hės plunksnos) Award 
Quill Award of Merit.

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). ’ 

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina S15.

Persiuntimas — SI.

— JAV R. Lietuvių Bendruo
menės vadovybė maloniai kvie- 
č.a narius dalyvauti Pavergtu 
Tautų demonstracijose, kurios 
įvyks š.m. liep s 22 d. (penkta
dienį), 2 vai. po pietų, Daley- 
Plaza, Chicagoje. Dalyvaujan 
tieji prašomi pasirūpinti plaka
tais, nešioti lietuviškus ženkle- 

rba tautines vėliavėles, 
s prašomos vilkėti tauti- 
drabužiais. Dalyvaukime 

negu Dariaus-Girėno
Centro valdvba

— Čilėje ginkluoti vyrai už
puolė Tautinės profsąjungos ko
ordinacinės grupės būstinę. Tą 

Pirma jo knygutė vaikams -grupę sudaro penkios darbo or-

V. Uktveris, Lietuvos žemės 
ūkio akademijos komjaunimo ko 
miteto narys, rašo Valstiečių 
Laikraštyje:

“Lietuvos žemės ūkio akade
mijos komjaunimo komiteto 
ateistinio darbo sektorius daug 
dėmesio dėmesio skiria ne tik 
studentų materialistinės pasaulė
žiūros ugdymui, bet ir moko: 
vesti ateistinę propagandą.

Praėjusi rudeni akademijoje, 
prasidėjo konkursinės jaunojo \ 
ateisto savaitės fakultetuose. Šis’ 
konkursas vyko visus mokslo 
metus.

Ateistinis darbas — tai ne 
tik renginiai, bet ir teorinių ži-. 
nių gilinimas seminaruose. Čia, 
labai padėjo akademijos ateisti-j 
nio auklėjimo koordinavimo ta
rybos pirmininkės vyr. dėstyto-.

Ambasadorių priėmė ministrų 
tarybos pirmininkas R. Songai
la ir papasakojo jam apie Lietu
vos “laimėjimus broliškoje ta
rybinių tautų šeimoje”.

Ambasadorius taip pat susiti
kęs su užsieniu reikalu minis
tru V. Zenkevičiumi ir su R. 
Petrausku, kultūrinių ryšių su 
užsieniu d-jos pirminonku.

Svečiai aplankė Vilniaus uni
versitetą ir buvo nuvykę j Kau
ną. Valstybiniame operos ir ba- 

— Kas nori aplankyti Kana-j leto teatre matė operą “Don 
doje vykstančią lietuvių skautų Karlas”.
stovyklą rugpjūčio 5-8 dienomis, 
tąi prašome paskambinti Aldo 
aai — 471-0811. (Pr.)

Bangladešo karinės val
džios galva gen. Ershad paskel- 

jos D. Mikutytės paruošti meto-j planą, kuriuo būs grįžtama į 
diniai nurodymai. Ji konsultuo-’-.civilinę valdžią ir, jeigu nebus 
davo renginių organizatorius,! naujų neramumų, 1985 metais 
nurodydavo literatūrą. ( krašte bus rinkimai. Jau šių tiie-
, Ateistinio sekretoriaus darbas, tų pabaigoje ir kitų pradžioje 

numatomi įvairūs vietiniai ir 
miestų tarybų rinkimai.

FLEAS.TICKS!

Dengiame ir taisome visų ri)^ 
šių stogus. Už darbą garan. 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717


