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’ KRIAUČELIŪNAS PRANEŠĖ APIE 
PRIĖMIMĄ BALTUOSE RŪMUOSE

‘ Savo būstinėje Chicago j Ame
rikos Lietuvių Tarybos valdyba 
liepos 29 d. posėdžiavo, aptar
dama dabarties darbus ir artė
jantį metinį suvažiavimą. Posė
dį pravedė pirm. di> K.~ Šidlaus
kas. Dr. Kriaučeliūnas painfor- 
mavo apie priėmimą preziden
tūroje Pavergtų Tautų savaitės 
proga-. Prezidento Reagano kal
ba, pabrėžiant, kad daugiau pa
vergtų tautu nebus, buvo giliai, 
įspūdinga.

Kongreso komitetas Ad Hoc 
pabaltiečių reikalams, drauge šu 
Jungtiniu Pabaltiečių komitetu 
liepos 20 d._= turėjo priėmimą, 
kuriame dalyvavo per 200 žmo
nių^ dalyvaujant Kongreso, Vals
tybės departamento a tštovams.

Kongresmanas Don... Rittęr 
(ręsp., Pa.) skatino .perduoti sA- 
vo patyrimus vaikams ir vaikai
čiams, kad’ jie tęstų ;kovą iki 
Lietuva,. Latvija ir Estija bus 
laisvos. -Kongresmanas BĄ Gil
man (resp., NY) skatino infor-

_ muoti apie Sovietų Sąjungos da- 
“ ’rornūs triaMyftros-pašto'susil<!ė-

PAKVIETĖ SEKR. SHULTZĄ 
PASIKLAUSYTI STONE

WASHINGTON, D.C. — Tre
čiadienį grįžo iš Centro Ameri-j 
kos specialus JAV ambasado
rius Richard Stone.

Ambasadorius iš aerodromo 
nuskubėjo į Baltuosius Rūmus,- 
kad galėtų informuoti .preziden
tą apie pokalbį su Zamora. Pre
zidentas Reaganas, nenorėdamas 
bereikalingai gaišinti laiko, į 
Baltuosius Rūmus pakvietė sek
retorių George Shultz, kad jis 
galėtų pasiklausyti ambasado
riaus Stone pranėšrmo. Sekreto
rius Shultz, žinodamas ’ Salvado
ro vyriausybės nuotaikas, nema-’ 
nė, kad iš tų pokalbių kas nau
dingo gali išeiti.

Atrodo, kad dalis maištininku 
yra linkusi baigti kovas ir pra
dėti pasitarimus ■ demokrati- 
niems rinkimams. Pasi rodo, kad 
Zamora pasiūlė ambasadoriui 
Stone vykti į Nikaraguą ir susi
tikti' su daŠartmui’ ū^errijr reK - 
kalų' mimsteriu.' Aiškiai - mafyu,

-kad sandinistarinori taikos.T. BĮinstrubas. papasakojo, 
kadjALTui aįtšt^v^vo Lietuvių 
respublikonui'Jyiįna^i^s, Mažo
sios Lį.^yos' rezis^^i|įM po- 
sėdžiųųse, pas.veikindamaĄi^Iaiy- 
yjūs. .Taipgi .dalyvavo Pavėtjgtų 
tautų Memphštrąėijoje bei *^- 
riaųs-Gįreno mrnėjimę?^?. ~ 
p. Kun; .Į-.Ptuiiskis pĮainfdrmaį0 
apię ■sėiriningus .tautinių grdįįį^ drįsĄplagkt^į Si(^^-jląWką; - 
pasitarimus'Wa^iiiigtone^sw^'' ’ ., f 
rant .planus, kaip, ginti, beteisį Jos valdytoją^ Chaįdąft.Ų'. :
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NH0WERK’

Je

.įvykiu, 
nhowerį 

ir vištis kurie

vakar pareiškė čiarat^yk^Mbi--

ri 
g B ■

tadienis, Friday, August 5, 1983

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The I hhuanian Ncwi Publishing Co^ lac.

1739 So. Halsted Street, Chicago, IIL 60608 
HAymarkct 1-6100 

•••♦••••••••••••••e 
Over One Million Lithuanian 

In The United States

sk

ii Ar Of

Amerikos lėktuvnešis, septynių naikintuvų lydimas, dalyvavo 
manevruose, vykusiuos- Pacifiko vandenyse, prie Nikaraguos.

B ETHNO CRAXI SUDARĖ ITALIJOS 
KOALICINĘ VYRIAUSYBĘ 

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJA VALDYS 
PENKIOLIKA ITALIJOS^MINISTERIJŲ

partijos, pirmininkas Bettino 
Craxi sudarė naują Italijos vy
riausybę. Jis jau tarėsi su pre- 
zide .įSąųdro Perlini, kuris, 

\mą krašto gyveų£

litai .-Specialij/ ihvėštigacijų įsfap 
gos- užsipuolamus piliečius . dėl ■** - --f *
nącįi^ v vykdyto persekiojimo. 
Taipgi papasakojo apie tiro rei
kalu turėtus pasitarimus su 
Kirkland & Ellis teisių firmos 
atstovais.

Inž. Gr. Lazauskas painfor
mavo, jog daromi žygiai dėl Ho
locaust muziejaus, kad ten būtų 
eksponatų ne vien vienos tau
tos, bet ir kitų nukentėjusių. 
Mažosios Lietuvos Rezistencijos 
konferencijoje jis pasveikino 
ALTo vardu ir atsisveikino lai
dotuvėse J. Grišmanauską, bu
vusį ALTo narį. Atsisveikinimą 
su velioniu pravedė Cicero ALTo 
pirm. dr. Br. Motušienė. ALTo 
skyriams išsiuntinėtos anketos, 
prašant informacijų apie atve
jus, kada Sovietų Sąjunga ne
praleidžia laiškų ar siuntinių.

.4 : . ALTo? informacija

Chadafi jVirtina, -kąd- Čade 
eina pįiiet^is<kąrą;s. "Buvęs pre- 
zidentąs-' Gųkumi veda kovą 
prieš prez. Havre, todėl Libija 
turi tokią pačią ,teisę įsikišti, 
kaip .turi Amerika. Chadafi 
taip pat nurodė, kad*?į Egiptą 
atvyko du Amerikos lėktuvai -, 
stebėtojai, kad žinotų, kada pa
kyla bent vienas Libijos lėktu
vas. Amerika neturi teisės imtis 
tokių priemonių ir siųsti į Egip
tą radarinius lėktuvus pasienių 
sargus.

Prezidentas Havre pareiškė, 
kad Libijos lėktuvai ir vėl puolė 
Faya-I^argeau ir j 
lios Libijos bombos palietė 
Ndžamenos katedrą, padarė ne
mažai nuostolių.

Iki šio meto Italijos krikščio
nių demokratų partija yra pati 

.galingiausia, bet ji neturi pa
kankamai balsų parlamente 
kraštui valdyti. Antroje vietoje 
stovi komunistų partija, bet ir 
ji nepajėgia sudaryti koalicinės 
vyriausybės.

Craxi vadovaujama partija 
turi 73 atstovus 630 vietų par
lamente, ji viena negali sudary
ti vyriausybės, bet ji gali išar
dyti bet kurią vyriausybę. Craxi, 
išėjęs iš krikščionių demokratų 
sudarytos koalicinės vyriausy
bės, iššaukė dabartinę ' krizę. 
Jam teko ilgai derėtis su krikš
čionimis demokratais, kad susi
tartų ne tik dėl kabineto narių 

' skaičiaus, bet ir dėl vyriausybės 
politikos. Jis turėjo prižadėti 
krikščionims demokratams net

Ndžamen, Ke-!’5 ministe,''iu:. * P**: 
i r i.-'dins ministerijų skaičių, tai

— Indianoj moteris pagimdė 
penketukus, bet tvirtinama, •kad' 
visi labai'silpni.

krikščionys demokratai gaus nei 
16 ministerijų.

Italijos komunistai keliais at
vejais kreipėsi į Craxi, kad jis 
paimlų juos j vyriausybę, bet 
Craxi nesutiko. Komunistai nori 
vidaus, gynybos arba užsienio 
reikalų ministerijas, bet šių mi
nisterijų Craxi nesutiko jiems 
duoti.

VRDOLYAKAS KALTINA 
MERĄ WASHINGTON^

CHICAGO, Ill. — Miesto tarv- 
bos pirmininkas Edward Vrdo- 
lyak tvirtina, kad dabartinis 
meras-Harold Washington ne
moka tvarkyti didelio miesto 
reikalų. Jis neturto jokio plano 
ir jo nesilaiko. -

* F f'-,-. ’ *

Vrdolyakas nurodė, kad da-į 
barlinis meras jau 16 kartų keitė į 
savo poziciją apie Chicagos j 
šventę. Anksčiau meras kriti
kavo kaip buvusi Chicagos ma
jore Jane Byme ruošė Chicagos 
paežerio šventę, bet dabar atro
do, kad jis, pavydo spaudžia
mas, nori panaikinti tą šventę, 
keliais metais ruoštą Navy Pier 
srityje. Aiškus daiktas, kad pri-' 
valo būti policija tvarkai palai-1 
kyti. Be tvarkos jokia šventė ne
galima. Dabar meras nori, kad 
Parkų distriktas mokėtų už po
licijos patarnavimus. Kaip jis 
nepajėgia sutvarkyti savo asme
niškų sąskaitų, taip jis dabar 
nemoka susikalbėti su žmonė
mis, kad miesto šventė būtų 
sėkmingai pravesta, — pareiškė 
Vrdolvakas.

PAREIKALAVO PASAKYTI, KA IR 
KUR SOVIETŲ LAIVAS VEŽA

KAPITONAS ATSAKĖ, KAD PLAUKIA Į KORINTO 
UOSTĄ. VEŽA SUNKVEŽIMIUS IR SMULKMENAS

WASHINGTON, D.C.— Kraš- tą savaitę atvyko į minėtus vąn- 
to apsaugos departamentas tre
čiadienį paskelbei, kad Ameri
kos naikintuvas Lynde McCor
mick antradienį sustabdė Sovie
tų transporto laivą 50 mylių at- 
stumoje nuo Nikaraguos krantų.

Amerikos laivo kapitonas pa
reikalavo. kad Sovietų transpor
to laivo Aleksander Uljanov ka
pitonas atsakyti į JAV naikin
tuvo kapitono klausimus. Sovie
tų transporto laivas sustojo, o 
JAV naikintuvas priplaukė apie 
% mylios prie A. Uljanovo. Nai- 

; kintuvo kapitonas paklausė, kur
Sovietų transporto laivas plau
kia.

Sovietų kapitonas tuojau at
sakė, kad jis plaukia į Nikara
guą, Korinto uostą, esantį apie 
90 mylių atstumoj nuo Mana- 
guos. Naikintuvo kapitonas pa
klausė, ką jis veža. Rusas jam 
atšakė, kadjis veža į Nikaraguą 
daųgumojė smikve/.imius jr vi
są eilę smulkesnių prekių.

Naikintuvo kapitonas leido ru
sų transporto laivui toliau 
plaukti, o pats sekė iš tolo. Ka- ■■ • L- !

Sovietų laivas pasukų į Ko- 
^intp ųostą^, Amerikos karo lai- 
vasA.sifetbjd 12 mylių atstumoje 

.nuoįį Nikaraguos pakraščių ir 
pranešėzsavo vadovybei apie pa- 
klaiisirną, ką rusai veža ir kur 

' plaukia;; ' : ■
Naikintuvo kapitonas neturėjo 

jokipi/iŠąkymo šauti į Sovietų 
■■ trar^pprto laivą arba jį sustab- 
<lytįj Jain buyo įsakyta apklau- 

h sinėji §0vietų laivo kapitoną, ir 
jis ta- padarė. ,

SENATORIUS KENNEDY 
KELIA TRIUKŠMĄ

Senatorius Edward Kennedy 
iki šio melo mažai tesikišdavo 
į Centro Amerikos reikalus, ta
čiau trečiadienį labai ašįriai 
ErTfrlravo ^prezidentą dvi to; kad 
jis atsisakė susitikti su Kubos 
diktatorium Castro. Jeigu -Rich
ard Stone buvo pasiųstas į Ko
lumbiją susitikti su Zamora, tai-: 
kodėl prezidentas Reaganas. ne-- 
nori susitikti-su Castro? į

Senatorius Kennedy yra, įsiįi-. 
k’nęs,. kad pasikalbėjimo su F. 
Castro metu būtų galima išaiš
kinti visą eilę reikalų ir didoką 
dalį jų išspręsti. Castro- sukau-’ 
ja, bet jeigu jis sutiko, atšaukti 
patarėjus iš Nikaraguos, verta, 
su juo susitikti ir pasitarti. Į

Wasihingtone diplomatai vis-; 
vien nepasitiki Castro. Amerikos- 
karo laivai Paeifike ir kareivių| N^fctuvas nuplaukė prie lėk-

denis ir dalyvavo manevruose:
Ih'eziderrtas Reaganas, praeitą 

savaitę kalbėdamas su žurnalis
tais, pasakė, kad į Centro Ame
riką plaukia Sovietų transporto 
laivas, vežantis į Nikaraguą 
ginklus. Yra pagrindo manyti, 
kad prezidentas kalbėjo apie tą 
patį laivą, kuris antradienį Ame
rikos naikintuvo buvo sulai
kytas.

Pentagonas paaiškino, kad 
karo laivų kapitonas turi aiškias 
instrukcijas, ką jie turi daryti, 
norėdami žinoti apie artėjančių 
laivų priklausomybę. Tos inst
rukcijos gal:oja visiems karo 
laivams Pacifiko, Atlanto ar In
dijos vandenynuose. Karo laivai 
negauna atskirų įsakymų, bet 
privalo pranešti tiesionginiams 
savo viršininkams apie savo 
veiklą.

Sovietų laivas pasiekė Korin
to, uostą, ....

Teisės reikalus žinantieji žmo
nės tvirtina, kad karo laivai turi 
teisę paklausti jūroje sutiktų 
laivų priklausomybę, bet la'vai, 
jeigu nenori, tai gali neatsakyti. 
Sovietų laivas Uljanov dvi die
nas praleido Panamoj.

— Dennis, Mass., krautuvės 
savininkas įsakė visoms tarnau
jančioms moterims nešioti trum
pus sijonus, o jis lazda juos dar 
pakeldavo. Trečiadieni teisėjas 
jam uždėjo $18,000 baudą už 
tokį paprotį.

KALENDORĖLIS

Rugpjūčio 5:, šv. P. Marija, 
Gintė, Gatvinis, Namgina, Mest- 
vinas, Vidigaila. ~

Saulė teka 5:48, leidžiasi 8:04. 
į Oras drėgnas, gali lyti

Kongreso atstovas Joseph 
Calif ano reikalauja įstaty
mų homoseksualistams su
valdyti. Jis jau- pasiuntė 
Kongresui $335,538 sąskai
ta už vedamus tyrinėjimus.

Craxi visą laiką reikalavo, 
kad krikščionys demokratai 
pravestų žemės reformą Italijoj, 
l>et krikščionių demokratų aukš
čiausioji vadovybė tuo tarpu ne
nori pravesti žemės reformos 
Italijoje. Jiems atrodo, kad lai
kas dar nepribrendęsį

Craxi pajėgė įtraukti į koali
cinę Italijos vyriausybę social
demokratus, liberalus ir respub
likonus. Pridėjus socialistus ir 
krikščionis demokratus, tai pati 
galingiausioji koalicinė vyriau
sybė.

MAIŠTININKAI VĖL 
GRIŽO Į SALVADORĄ

SAN VICENTE, Salvador. — 
Kol Zamora buvo išvykęs į Pa
namą, o iš len nuskridęs į Ko
lumbiją, veik visame Salvadore 
buvo ramu. Įsibrovėliai ncužpul- 
dinėjo ūkininkų, žmonės kalbė
jo, kad dauguma įsibrovėlių bu
vo per kalnus iškeliavę į Nika
raguą.

San Vicente provincijoj buvo 
didokas įsibrovėlių dalinys. Jie 
labai atkakliai kovėsi su Salva
doro kareiviais, pasiryžusiais ap
valyti provincijos sostinės sritį. 
Jie labai atsargiai kovėsi birže
lio viduryje. Vėliau vakare jie 
paliko visą frontą ir dingo. Ka
reiviai niekur jų negalėjo už
tikti. San Vicente sostinės sri- 
tuyje jie paliko šešis lavonus.

Vakar jie ir vėl atsirado San 
Vicente sostinės srityje. Jie už-

iškėlimas Hondūro valstybėje 
sniark’au paverks diktatorių, 
negu bet kokios kalbos su Ame
rikos prezidentu. Kubos gyven
tojai nepatenkinti, nes Kuboje 
dar tebetrūksta visos eilės svar
bių dalykų. Kubiečiai negali jų 
įsigyti.

— Planuojama uždrausti siųs
ti bet kokias karių grupes j

RUOŠIA BOIKOTĄ 
TRANSPORTO SISTEMAI
VARŠUVA, Lenkija. — Soli

darumo unijų veikėjai, išleisti 
iš Lenkijos kalėjimų, vėl rodo 
veiklos žymių. Šio mėnesio j 
31 dieną bus lygiai trys metai, ’ 

' kai pradėjo veikti Solidarumo j 
unijos. Trečiadienį įvairiose 
Lenkijos vietose pasirodė Soli
darumo atsišaukimai.

Atsišaukimas nurodo, kaip 
blogai tvarkomas visas Lenkijos 
viešas susisick’mas. Jie nurodo, 
kad netvarka ir nesugebėjimas 
ūkiškai tvarkyti susisiekimo 
priemonių, geležinkelių, autobu
sų ir tramvajų, neša valstybei ir 
visiems lenkams didelius nuos
tolius.

Atsišaukimas kviečia visus 
lenkus boikotuoti visas viešo su
sisiekimo priemones. Solidaru
mo vadai pataria daboti, kad vi
sos paskolos būtų tvarkingai su
vartotos, kad generolai nepra
turtėtų.

tuvąešio “Ranger”, kuris praei- Centro Amerikos valstybes.

v?X<5-*v

Senatorius Allen Dixon siūlo įstatymo projektą, kuris 
leistų smulkiems biznieriams gauti lengvesnes pasko

las. Dabartinės paskolos varo juos iš biznio, turi 
uždaryti krautuves ir dirbtuves.;

&
9

ėmė tuos pačius kalnus, kuriais 
prieš du mėnesiu buvo užėmę.
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LIETUVIŠKOS VEIKLOS ĮKARŠTYJE
Pas-I»aigu', Lietų įų Ęril šcio- balsų prieš mėginimą vienai or-

nių Demokratų Sąjungos-^uva- 
žiavirtiui,. prasidėjo intensyvūs 
pasiriigimai Lietuvių Diertomš* 
ČįkagojfĮ sportininkai ruošėsi 
olimpiadai, Čikagos Lietuvių 
Opera — pakartojimui “I Lilua- 
n?’ operai?chofai ruošėsi dainų 
šventei, jaunimas — savo suva
žiavimui, PLR'-r- penkmetiniui 
seimui. Kitos orgapizaęijos, kaip 
Lietuvių Krik^rionių Demokra
tų Sąjunga, Lietjuv jų Tiltinis 
Sąjūdis, Lietuvos. Valstiečių 
Liąudininkų Sąjunga,-Ąteitrtr>‘ 
kų Federacija ir eilė kitų lietu
viškas mozaikos sųsigrupavinių* 
turėjo, savo susitikimus, pasisve
čiavimus. Nespaudė ir nerami 
Čikagos .“vasara. Oras pasitaikė 
reto blogumo: rekoėdiniai lietūs 
ir karščiau. Nežiūrint to, svečiai 
ir cikagiecFai nenustojo geros 
nuotaikos, tik teko išlieti .daug 
prakaito. f i -

■ Pavyko dainų šventė, graviai 
pasirodė lietuvių opera, pasise
kė sportininkams ir jaunimui 
pademonstruoti savo gabumus ir 
entuziazmą. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovai išsirin
ko naują valdybą. Kilo balsų dėl 
buyųsįogį PLB valdybos perdide- 
liojvėržimosi į politiką kultūri
nių'darbų sąskaiton. To pasėko
je, net buvusios valdybos pirmi
ninkas kalbėjo mažiau karingai; 
Vietoj to, žadėjo bendradarbia
vimą su Vyriausiuoju Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu ir siekti 
visų -lietuvių konsolidacijas; Bu
vo taip, pat balsų, neskoningai 
užgauriačių. VLIKą ir tuos, ku
rie šu didėliu atsidėjimu darbuo
jasi Lietuvos laisvinimo baruose.

Į naująją PLB valdybą įėjo 
buvusios* PLB valdybos pirmi
ninkas, (kiti nekandidatavo) ir 
kiti valdybos nariai iš Clevelan
der; Čikagos, Filadelfijos, Grand 
Rapids. Tai nebus lengva posė
džiautų Posėdžių. , sukvietimas 
bus sunkus ir brangus. Valdyboj 
nėra nė vieno dr. Bobelio ar J. 
Giedraičio/ kurie 'kelionės išlai
das apsimoka patys. Valdyboj 
yra bent pora asmenų, kurių di
džiausia- ambicija yra dirbti po
litinį darbą. Mūsų nuomone, tie, 
kurie nori dirbti- politinį darbą, 
turėtų pasirinkti politines orga
nizacijas.. (šios rūšies ^netikslų* 
mai neretai iškreipia organiza
cijų paskirtį bei tikslus įr kjelia- 
nesusipratimus Įietųviškpj įšei; 
vijoj. Tie, kurie nepajėgia dirbti 
šu kitais, visai neturėtų veržtis 
į visuomteninį darbą.

PLB suvažiavimo metu kilo

ganizac;jai užgožtį visas sritis. 
Nė viena organizacija neturi 
tiek jėgų ir išteklių, kad'.galėtų 
aprėbti Lietuvos laisvinimo, lie
tuvybės išlaikymo, savišalpos, 
relig'nes ir auklėjimo sritis. Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, kaip pavergtos lietu
vių tautos politinė atstovybė, 
įkūrė Lietuvių Beųdruomenę, 
kad ši rūpintųsi lietuvybės išlai
kymu ir talkininkautų VLIKui, 
ALTai ir kitoms politinėms or
ganizacijoms. Tiktai toks darbo, 
supratimas ? yra racionalus, na
šus ir visiems priimtinas.

Atskirų Kraštų Lietuvių Bend
ruomenės turi skirtingas proble
mas. Argentinos LB kovoja su 
Argentinos Lietuvių Organizaci
jų taryba ir tai vien'dėl tor kad 
nesupranta savo paskirties. Ta Į 
pati padėtis buvo Didžiojoj Bri- j 
tanijoj, kur vietinė LB, ne.žiū-

i rint pačioj pradžioj didelių PLB 
valdybos pastangų, turėjo supa- Į 
suoti ir užleisti vietą Anglijos 
Lietuvių Sąjungai.

Jungtinių Amerikos Vaisty-i

Banionis gos uostas 0

.. td Lw matu 1 Mas Paulius II Lenkijoje, Kro- biu LB per dešimt metų vedej . , ,, . , , ,
intensyvią kovą, norėdama su- 
likviduoti Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Naujos valdybos pirmi
ninkas dr. A. Butkus, atrodo, 
mato šios kovos žalą ir kalba ki- 

■tu tonu.- Jis susiduria su pasi
priešinimų iš kitų .savo paties 
sudarytos valdybos narių ir, 

■ kaip pats sako, “LB tradicijų”.
Argi iš tikrųjų ta’-kova ir nesu
tarimai jau virtę “tradicija”? 
Antra JAV LB problema — LB 
suskilimas ir atsiradimas Reor-

Sunkus moters gyvenimas 
rašytojos Žemaitės “Marčioje”

Rašytoja Žemaitė gerai pa 
žinojo Žemaitijos kaimo gyve
nimą, todėl savo raštuose iškė
lė kaimo žmonių problemas, vi
sokias negeroves. Daug proble
mų tame kaime iškyla, nes šei
mos dažniausiai sukuriamos ne 
iš meilės, bet dėl pinigų, geros 
žemės gabalo ir t. t. “Marti” yra 
realistinis ir pats geriausias Že
maitės kūrinys. Jame pasakoja
ma, kaip Vingių sūnus Jonukas 
buve priverstas vesti Driežų 
Katrę, o Katrė taip pat buvo tė
vo verčiama tekėti už Jonuko. 
Katrė buvo darbšti ir tvarkinga, 
nors negraži mergina. Visi Vin
giai —tėvas, motina ir Jonukas 
— labai apsileidę, tinginiai, ne
švarūs 
Katrei
darbšti, buvo labai sunku Vin
gių ūkyje. Atrodo, kad ji ten 
pateko visai iš kito pasaulio į 
šiurkščią Vingių aplinką. Ji gal
vojo, kad, nors ir per prievartą

labai tamsūs žmones, 
kuri buvo švelni, gera,

ištekėjusi už Jono, bandys su4 
kurti daug geresni gyvenimą. Ji 
labai kenčia nuo Vingių ir rea
guoja ašaromis. Tačiau Vingių 
netvarkingumas, nėšvara, apsių 
leidimas ir šiurkštumas jai pa-* 
sidaro nepakeliamas. Ji viena, 
niekaip nepajėgia viską sutvar-j 
kyri Vingienė dėl marčios šva-i 
ros ir tvarkingumo dar labiau, 
jos neapkenčia. Katrei labat 
skaudu klausytis anytos aštrių 
žodžių, girto Vingio vapalioji-:' 
mų. Pats nežmoniškiausias pa4 
sielgimas su Katre buvo, kai jž 
audroje nukrito nuo šieno veJ 
žimo, buve visai bejėgė. Ji šau-( 
kė ir kovojo su mirtimi, bet n i e-- 
kas neatėjo pagelbėti. Vingiai 
gėrė degtinę ir linksminosi, ir' 
nekreipė dėmesio į ’ Katrę. Ji 
mirė,palikusi tiems beširdžiam*, 
savo turtą. Tai nežmoniškai sunt 
kus, nepakeliamas moters gyve
nimas dvidešimto amžiaus pra-i 
džioje. ,,

sniu. Tiesė Odesos—Kursko 
geležinkelį. Dirbo rusų gene
raliniame štabe.

Prasidėjus 1863 metų sukili
mui prieš rusus, inžinierius ka
pitonas- R. Kalinauskas, neno
rėdamas kovoti prieš-savo tau
tiečius, iš kariuomenės pasitrau
kė ir netrukus pats prisidėjo 
prie sukilėlių. Vyriausioji su
kilimo vadovybė paskyrė jį su
kilimo vadu Lietuvoje, su būsti
ne Vilniuje. Šias pareigas Kali- į 
nauskas sutiko priimti su sąlyga, 
kad nereikėtų daryti; ’ mirties 
sprendimų. Po dešimties mėne
sių Muravjovo koriko Įsakymu 
Kalinauskas buvo suimtas ir nu
teistas pakarti, bet liko -gyvas,

Asta Kizytė, VII klj 
Iš “Aušros Spindulėlių’’,:NAUJI PALAIMINTIEJI

Lankydamasis popiežius Jo- vus Lietuvą 1940-44 metais, kiek 
ten narsių patriotų kankinių 
.Proveniškėse,. Rainiuose, Červe
nėje nužudyta. Net žiauriausiais 

■ būdais nukankintųjų nuotrauko 
mis buvo surengtos parodos. 
Tad ar dar. nepakankami įrody
mai okup. Lietuvos kankinių?

. O kiek prekiniuese vagonuo-. 
se buvo vežama į Sibirą be mais
to,. vandens ir .oro? Kiek iškali** 
kintų kankinių pakelėje mirė? 
O kurie dar ir liko gyvi, tai- 
Sibiro lageriuose sunkiuose dari 
buose, be tinkamo maisto buvo 
gyvi sudžiovinti ir nukankinti. 
Taip jų buvo nemažai ir kuni-

kuvoje, paskelbė du lenkus pa
laimintaisiais.

Dviejų milijonų miniai popie
žius aukojo šv. Mišias ir paskel
bė du naujus palaimintuosius: 
kun. Rafaelį Kalinauską ir vie
nuolį Albertą Chmielovskį. Abu 
nauji palaimintieji yra buvę 
1863 m. sukilimo dalyviai. Jie 
abu. ypač kun : Rafaelis Kali
nauskas, yra artimi Lietuvai.
Į Jie abu yra lietuviai, bet len
kui popiežiui lengviau juos pri-

.gaiilzuotOs Li^uvių Bendruo- j skirti prie lenkų ir skelbti palai- 
menės. Pirmininkas tiki, kad .mintaisiais kaip lenkus.
Amerikos teismai meišspres šios Nors Lietuva žmonių skaičiu- 
problemos, nežiūrint to.‘ koks mi ir teritorija yra Žymiai ma- 
Tjūtū teismo sprendimas. Deja, j‘
iki šiol dar nebuvo nė vieno for-] vįs*da kovos; Net

Nors Lietuva žmonių skaičių-

žesrnė už Lenkija, bet dėl laisvės

Į už tėvynės laisvę. Jei mes patys 
nekovosime 'ir tereikalausime, 
tai, kaip matėme, kiti mūsų iš
augintus vaisius nuskina,

O gal ir šią veiklą reikėtų pa
vesti Hannaford kompanijai, ka.d 
ji mums atidarytų duris į Vati
kaną, kaip ji “atidarė” duris 
frontininkams į Washingtona.

— Lešek Valensa pareiškė* 
-kad- Solidarumo unijos bus at

gaivintos ir veiks. , «

— JAV. nutarė- duoti. Čaduį
< , .r* _

priešlėktuvinių, patrankų, kad 
,/galėtų apginti susisiekimą nuo

Nors faktinai ALTas į Washing-f LibiJ^ lėktuvų.
toną duris atidarė jau prieš 40 
metų ir mus atvežė Į Ameriką. 
Jei ne,.tai Linas. Kojelis būtų 
gimęs Sibire, o ne Amerikoje* 
Bet jis apie, tai nekalba .ir. AL.. 
Tui garbės nenori pripažinti.

Antanas Marma

a Mūsų žemė sukdamosi ap
link saulę kasdien padaro 1,601,- 
604 mylias. *.

•: malaus pasitarimo tarp šių dvie
jų bendruomenių. Tam, be abe
jo , daug trukdo JAV- -LB .Tary- ■ 
bos pirm. dr. K. Ambrazaitis, 
kuris • įsitikinęs, kad Amerikos 
teismas atims. R. L-nei teise va
dintis Lietuvių Bendruomene, ir 
viskas bus užbaigta. Tai, žino
ma, tipiška frontininkų galvose
na. Kaip buvusi kovos organiza- i 
cija, 
būdu: priešas yra priešu kol jis 
gyvas. Pasitarimai yra silpnu
mo žymė, nebent jie patarnauja 
užmigdinimur naivių. Tikslas 
pateisina priemones. Dėl to fron
tininkai taip dažnai vartoja’ fra
zes — mirtis, botagas, senatvė, 
galas ir 1.1. Ar nebūtų geriau,

piežiųs ląįmių.0 ,kryžiuočius ir 
pagind.-'mūšti - pagonis lietuvius,- 
kad įvedus katalikybę,-Lietuvo
je. Tad iš visti ; pusių apsupta 
priešų turėjo susmukti, bet vis. 
yien ji dar paliko gyva. ;
į- Kiek 1863 metų sukilime bu- 
,vo kankinių? Ar lenkai gali pri
lygti kankiniais lietuviams? Bet 
jis išdrįso nors: porą pasisavin-

. u j . r 1 ji. O dabar, rusams vėl okupa- ji tebekovoja revoliucijos]*1 . \ ' .
• v * ■v ■» ir . • C ' 1. r  ■ 

ijei p. Ambrazaitis ir jo bičiuliai 
Nustotų šaudę į savuosius ir visą 
artileriją ijųkreiptų į -pavergtos 
Lietuvos ir- visos krikščioniško
sios civilizacijos priešą — rusiš
kąjį komunizmą?

■į (LKDS biuletenis) .

gu. Net du vyskupai, Rainys ir J .
i užtarus buvusiems jo draugam Ramanauskas. * °rusam.

Bet iš tų tūkstančių kankinių t, Kaip matosi iš jo biografijos, 
mes neturime nė vieno tinkamo, jis buvo tikras lietuvis ir Sibire 

.kuris būtų.paskelbtas, palaimiu- išgyveno 10 metų, bet; miręs 
tuoju. Dabar yra įsikibta tik į Lenkijoje, 
vieną arkivyskupą Jurgį Matu-j .metais. 7
laitį, bet ir to lenkai nepralei-. Rafael į Kalinauske ^sĮsavino 
džia. i

X z

O sau, tai dabar' lenkai nepra
leidžia progos, kadangi yra lenkiį 
kilmės popiežius, tai prieš 5 me-; 
tus paskelbė MaXunilian Kolbe; 
d šį metą Krokuvoje paskelbė 
dar,, du palaimintaisiais: 4

;• Kun. ĮĮąfaelis Kalinauskas bu
vo gimęs Lietuvos sostinėje ViL 
niųje. 1835 metais mokėsi Vil- 

' niaus bajorų 'institute. Veljau 
'baigė inžinerijos akademiją Pė;. 
trapilyje ir kurį laiką ten prpfe-- 
soriavo. Buvo paskirtas kariuos 

. menės inžinierium kapitono ląip

• Žmogus, kuris nemato gero 
kituose, yra pats nedoras.

NEBRANGIOS, BEI VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir moksli 

IM4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nėsemrtą, Vlne» 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus,: taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
Meilaus straipsniai , bei, studijos, iliustruotos nuotraukomli b 
M. K. Čiurlionio. M. tSeikio, V. Kašubo*, A. RŪkžtelės Ir A. Vam*

Vadoyičiuosej. 1907 
Bet dabar lenkai; kun.

k

panašiai kaip ir Adomą Micke* 
‘ vičių, Kosciušką ari- Pulaskį. ' 

1863 m. sukilimo vadų tarpe 
buvo ir kun. A. Mackevičius, 
bet kuomet rusam pavyko jį su
čiupti, tai jis buvo pakartas Kau- 
-ne per Kalėdas.

. Atrodo, kad tremtyje turime 
kunigų vienybę, keletą vysku
pų ir šiaip su aukštu išsilavini
mu katalikų rašto žinovų, bei 
istirikų. Bet kažkaip visi šalti 
ir abejingi, niekas neužsimena 
ir nesudaro jokių komitetų ko- 

' voti už tuos kankinius, kad iš 
jų nors keli būtų paskelbti pa
lai mintaįsiaiis, bent tokie, ku
rie buvo geri katalikai ir kovojo įk

SUSIVIENIJIMASLIĘTUVIŲ AMERIKOJE 
yra. seniausia, didžiausia ir -turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija,-.lietuviams ištikimai tarnaujanti jau vper 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti lr kitiems, kurie tuos
> . . ? darbus dirba; \

SLAišmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MJLIJbNUS doleriu 
. - apdraudų savo nariamš.t į

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. i 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

m ‘ t ‘ Sūsivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda- — Endowment 

Insurance, kuri ypač • naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

’ •* - ’ -? . T z ■ *" ' ’ * t

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudar už __ ; 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 jnėtąms.

L- kuopu yra visose lįetuvių kolonijose.-v -v-...
: Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, - 

jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti. ! '
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
. -L.:

307 W. 30th St, New York,, N.Y. 10001
Tel. (212) 563-2210 '

SLA

- * ,’ \
> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojoi ir tn 

tinlij Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
Iventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimh 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJy 
tai luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauro 
gyvenimo bruožų įpraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių Įmygi 
varduodama tik už •< • >•

ptomlal pAraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis PakahiK i 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienas 
lietuviui Leidinys Iliustruotu nuotraukomla, pabaigoje duodami 
vitovardfių pavadfnlma'«<r Jų vertiniai J vokiečių kalbą. E&be 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių tamėkpls. Kaina V

> K$ LAUMJS LIMJ, raiytojoc Petronėlės Orintaltėf ata 
mtn&nal ir mintys apie asmenis Ir vietas nepilt Lietuvoje ir pb 
maistais bolševikų okupacijos'metais. Knyga turi 234 pualapiua 
bet kainuoja tik _ 1 •

•> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, pesupm 
lai Ir Haidrngai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje^ tik. 
Furglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų fa* pos 
idją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teis* 
Knyga y**a <fiddk> formato, 265 puslapių, kainuoja fū.

▼ SATTXIN®5 NOVELL. M. I^enko kfcyba, J. Vaisia.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
, , j < i i MARIJA NOREIKIENĖ

>IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEilllllllll IIIIIIIIIJIIII milini

X SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

i ' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2-01 Chicago, HL 60629 *;TeL 925-2737

, n’ JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

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

į J* , f *^ *e. > •

"pm Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki -10 vaL vakaro.

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

TeL 476-2206
- * \

lOTĮBHlia-m 1.1 ii rt i o i v

50 metų studijavęs, kaip

bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium Ir prof. EL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

, tr patarė mums toliau studijuoti.

UlM FB. Kieti vlrieHaL,

3 — Naujienos, Chicago, 8, UI Friday, August 5, 1983
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Dėsto šio skyriaus redaktoriai

VEDYBOS ŠIANDIEN IR SENIAU

o
Praeito šeštadienio vakare te

ko būti kaimynų vestuvėse. Po 
bažnytinių palaiminimų susirin
kome į svetainę pabaliavoti. Ka
dangi jaunojo tėvas yra pasitu
rintis biznierius, tai svečiams nię 
ko pesigailėta.

Pastatė tris bačkas alaus, ke- 
lioliką kvortų degtinės, na ir 
prisigėrėm tiek, kad per barzdą 
yąrvėjo. Vaikėzai ėmė stumdy
tis. Pagaliau susimušė, apsidras
kė veidus ir drabužius.

Senesniuosius, kurie nebega
lėjo ištiesti kojų, nunešė ir įme
tė į automobilius.

Sekančią dieną atbėgo pas 
mane jaunosios tėvas ir klausia 
ąr nemačiau jo žento. Kur tu 
jį matysi, nes aš pats vos, vos 
namus suradau.

Jaunavedė parvažiavusi be 
'vyro. Koks susirūpinimas >r pik
tumas, jūs negalit įsivaizduoti, 
Leidomės ieškoti laidoko žento. 
Atsiklausę vieno, kito, pagaliau 
užtikom jį pas Juozą Titnagą. 
Mat,- per klaidą jis pasigriebė 
savo pamergę — Titnago dukte
rį ir išdūmė. Tai tau ir pirmoji 
naktis.

Išbarėm, iškoliojcm, o jis ic- 
. filis, tik nusišypsojo: “Koks skir
tumas", sako jis, “Elizabeth pa
žinau tris metus prieš vestuves”.

Mano laikais tokiu atsitikimu L

RAMINANTI ŽIDŽIAI

. Makowker labai sunkiai ser
ga. Jis pasišaukė žmona Rebeką 
ir sako:

— Aš jaučiu, jog ateina galas. 
Tau paliksiu krautuvę, kurią ge
rai prižiūrėk. Esi dar jauna ir 
susiradusi pirmutinį vyrą ište
kėk už jo. Jei tą prižadi, tai aš 
galėsiu ramiai mirti...

— Taip, taip, gali mirti. Aš jau 
esu su vienu kaip ir susižieda 
vusi.

* * »
SALIAMONO TEISMAS

Dvi moterėlės ateina pas vir
šaitį, nešdamos žąsį. KieKviena 
ukrina, jog žąsis priklauso jai.

— Barbora, ar žąsis priklauso 
Agnieškai?

— Agnieška, ar žąsis yra Bar
boros?

r-

Aubųnobilio ratas subliūško ir sukėlė rūpesįjų vąirjicl'Vui, 
bet tai jo nesulaikys nuo atostogų Pacifiko salose.

J?.rf-

0*i

nebūdavo. Kąd’a aš pamylėjau 
savo pirmąją žmoną, nedrįsda
vau prie jos prieiti, q tuopa la
biau palytėti. Tarpininkaujant 
vyresniesiems, pagalįąų suta
rėm duoti užsakus.

Bet vieną vakarą mapę pa
griebė kokia tąi pagųiuja ir aš 
nubėgęs pas savo mųnyįėtinės 
motiną sakau:

— Prieš apsivedimą norėčiau 
pamatyti kaip atrodo Viktutė be 
drabužių.

Motina biskį nusteoo, pasijuo
kė ir po valapdėlęs prabilo:

— Jūs esat gana keistas, bet ką 
padarysi — raupystė - kvailystė. 
Jūsų žingeidumą aš patepkįnsiu.

Savo pažadą ji tikrai išpildė. 
Kada Viktutė nuėjo į vonią mau-

I

dytis, man buvo leistą pažiūrai teškins šaukė oi, oi, oi, 
ti per rakto skylutę. p H

Pastovėjęs dešimtį minučių 
aš grįžau atgal ir sutinku ne
kantraujančią motiną/

— Nu, ką, ar patinka mano 
duktė? —- paklausė ji.

-r- Labai įp labai! — Ji turi 
gražiausią nosį ir akutes..., at
sakiau aš. Ir tai buvo gryna tei
sybė. .

Taip mes žiūrėjom į moterį 
keturiasdešimt įmetu atgal! Q 
dabar, Dzięve, mano Dzieve, tik- 
kras perversmas!

Jūsų Pantaplis

— Ne.
— Tokiam atvejyje žąsį pa

siimsiu aš, nes sakote, kad ji nei 
vienai, nei antrai nepriklauso.

* ♦ f

PASIKALBĖJIMAS PRIE 
EŽERO

Vvrai besėdant i laiveli žmo- V ' * c
na įspėja:

— Brangusis, būk atsargus, 
kad neprigertum.

— Nesibijok, aš moku gerai 
rkluot- ir pats plaukti.

— Bet dėl visko palik pas ma- 
le laikrodėli ir piniginę.

♦ ♦ »
GERAS PATARIMAS

— Ponas daktare, ką turiu da- 
yti? Lipdama į viršų-aš vos vos 
>aliu sugauti kvapą.

— Jeigu taip, tad eik laiptais 
tik į apačią.

DU DIKTATORĮĄl
Pvifjtį draugu susiti^įilĮCs

Meškius šjiąužia iš Njaskyos 
Ręr Klaipėdą Lietuvos.
| Berlyną čią, čia, čia 
Ątįdūmė ji$ nakčįa.
Jį sutiko perlyne, 
Rūksta dūmai kamine, 
Verda košę pikš, pikš, pikš, 
Du dratigučiai susitiks.
Zdrastuvui, arai, aš jau čia, 
Mes kalbėsim paslapčia.
Tas pat rūpi mums abiems, 
Kad pasaulis tekt tik dviems, 
Spaudžią rankas draugingai 
Jr bučiuojąs mejlmgai.
yienpn lovpn. drimba du, 
jįr sapnuoja jie abu.
Vienas siekia Lenkijos, 
Antras nori Lietuvos.
Užteks, broli, man ir tau, 
Persiplėšįm jas pusiau.
Persapnuota jau naktie, 
Sumezgiota sutartis, 
Pasirašė brikš, brikš, brikš, 
Draugiškumas neįštįkš.
Džiaugės meškins širdyje, 
Jau perplėšta Lenkiją. 
Sukasnojo am, am, apa, 
Kąsnis geras kUūva jam.
Aras tarė: gana tau, 
Pasilieku kitus sau.
Tūpkis, broli, už tvoros, 
Aš gi sieksiu Lietuvos.

Nagai riesti abiejų, 
Susikibo ųž plaukų, 
Rovės, plėšės lig mirties, 
Nesiląfkė sutarties.
Aras kirto šen ir tęp, 
Meškius grjmzdp prapųltįn. 
Aras n^u$, lizdą sukt’,

Mano kelnės nusmuks tuoj. 
Dėdė Šamai, ar matai, 
Man prisieina jau riestai.

Dėdė Samas su liūtu, 
Bėgo ginti tu-tu-tu. 
Aro plunksnos kaip matai, 
Nudulkėjo skarmalai.
Kad meška tik nepadvėst”. 
Kumpius, sviestą ėmė vežt’, 
Rugių, miltų, avižų, 
Gįųklų, plieno, geležų.
Nenumatė to pirmiau, 
Angis antyj rangos jau. 
Galvą kiša iš anties, 
Taiko Eįėdai už gerklės. 
Perkūnas

MAUDYNĖSE

Policininkas, priėjęs prie jau-- 
nos jųęrginps, klausia:

'— Ką "pasakytų tau motina, 
pųmapiųsi kaip mažai esi apsirė
džiusi?

— O, aš žįnau, kad ji užpyk
tų, nes be leidimo pasiskolinau 
įqs “bapjįng sųi|”...

• Tūlas dievobaimingas žmo
gelis norėjo man įrodyti, jog 
laisvamaniai suėda visą męsą. 
Girdi, jei čia būtų tiek pasnin
kų, kiek anais laikais Lietuvoje, 
tai pl^os ųętut'ėiumę kur dėti. 
Aš jau bąĮidžiau paaiškinti, jog 
Indijos žmonės mėsos kaip ir ne
valgo ištįsus metus, bet "pork- 
čiąpo” ten sunkų ra^ti į r su ži
buriu.

I

J

1

— Sveikas gyvas, tėve!
— Karšta, bet aš dar laikausi.
— Tų laikykis, nes tai leng

viausias dalykas. Tu žinai, kad 
dabar gydytojai liepia visiems 
vyresnio amžiaus žmonėms 
karštomis dienomis niekur neiti 
ir nieko nedirbti.

— Aš tą girdėjau, bet tai ne 
toks lengvas dalykas.

— Dirbti tai gali būti sunkus 
dalykas, bet nedirbti neturėtų 
būti jokio sunkumo.

Nesakau,, kad sunku, bet 
žmogus, visą gyvenimą ką nors 
daręs, negali būti be darbo. Da
rosi peramu, kai nedirbi.

— Neramumas ateis ir pra- 
į eis, bet nereikia sunkiai dirbti, 
j nes dirbant širdis priverstą pai

niau ir sunkiau plakti. Kada 
normaliai plaka, tai gali savo 
pareigas atlikti' be jokio pavo
jaus. Širdis taip sudaryta, kad ji 
gali plakti ir plakti. Kol ji nor-

j ipaliąį plaka, tai širdies prie- 
Į puolio neturėsi. Kada sunkiau 
• dirbi, tai verti ją smarkiau plak

ti iy susidaro pavojus, bet nedir
bant gali rainiai didžiausius 

i karščius praleist}. ,

— Man atrodo, kad Jakaičio 
širdis turėjo labai smarkiai
plakti. Jis praeitą pirmadienį: karščių nebus, teismo išsisukti 
turėjo būti teismo, pasakyti tei-

• Tinginystę fai kiekvieno 
sveiko žmogaus kapas.

visus greit apib<^ja.

Yra žmonių, kurie nueiki 
skundžiasi gyveiįimo kartumais, 
vien dėl to anksčiau jie yra rą- 
gavę perdaug saltįumypų.

♦ Žmogus, kuris atidėlioja ir 
atidėlioja pagelbėjimą kitiems 
yra papąšus tam ūkjninkuį, ku
ris stovėdamas prįę upės krapįų 
laukia kol visas vanduo nutekės 
Bet upė, kaip bėgo, taip ir bėgti.

f pirmas telęgrafąs Lietuvo
je būyo įvestas 1865 metais.

* gas viską pasako bf liežiu- 
vio? — Knygos."

f beieškok kvailių su žiburiu, 
rasi ip patamsy.

• Kojos paslydimas gali būti 1 
atitaisomas. liežuvio niekados. 

sėjui už ką jis skundė Reorgani
zuotą Bendruomenę, o kai nau
jas advokatas jam pranešė, kad 
visi trys po apskųstieji mirė, tai 
jį apėmė nerimas.

— 0 kodėl jį turi apimti ne
rimas?

— Todėl, kad su mirtimi rei
kalas nepasibaigia. Jeigu vieni 
apskųstieji mirė, tai jis turį 
duoti teisman kitus, gyvus. Juk 
žinai, kad teisme buvo šeši reor- 
gai. Jie buvo pasiruošę stoti vie
toj mirusiųjų. , _

— Tryrs jau mirė, o jeigu mirsi 
ir visi šeši? Tai kas tada?

1
— Būtų geriau Jakaičiui, ^ei

gų visi reorgai išmirtų. Nesvar
bu, kaip jie mirtų. Nuo karščio, 
ar nuo širdies priepuolio.

— Bet visi neišmirs. Reorgų 
yra daugiau, negu Jakaitis ma
no. Mirusieji į teismą negali ąt- 
eiti, bet ir pats Jakaitis jąų ne
atėjo. Jis karščio nebijo, bet jis 
bijo teisėjo. Jis nežipojq, ką tei
sėjui pasakyti, todėl ir neatėjo. 
Jeigu būtų žinojęs, ką pasakyti, 
ta i būtų atvykęs paskirtą dieną.

• — Teisėjas jam davė 30 dienų 
pagalvoti, ką jis gali pasakyt]. 
Ką jis norėjo sakyti, dabar jau 
nebetiks. .. Ir už mėnesio jau I

negalės.
i

• Daugel krito nuo ašmenų 
kardo, bet daug daugiau kritp 
;iuo liežuvio.

* Dagys ir erškėtis duria skau 
džiau.

» Daugiau gailėjosi kalbos, 
negu tylėjimo.

? Tylėjimas yra geriausias at- 
-akymas neišmanėliui.

Pasakojimas apie rusu 
kolchozininka ir komisaru

Vienas rusų “mužikas” nuėjo 
pas komisarą ir skundžiasi, karį 
jo troboje sienos yra prakiurę, 
langai skudurais užkaišioti. Iš
klausęs skundų, komisaras pa
tarė paimtį i tą trobą kiąulę ir 
viskas bus gerai.

Ųž savaitės ateina tas kolcho- 
zipinkas ir vėl skundžiasi, jog 
priėmus į namus kiaulę, padė
tis dar labiau pablogėjo.

— Jeigu taip, tai pasįiipk i 
pirkę dar ožką — ragina komi
saras.

Praėjus kelioms dienoms — 
“mužįikas” vėl atbėga ir šau
ki.?, jog gyvenimas jau pasidarė 
nepakenčiamas.

— Dabar išvaryk iš savo pir
kios kiaulę ir ožką ir tuomet vėl 
ateik pas mane.

Kolshozpinkas grįžta ųą ke
liolikos dienų ir ątvįrąį pasisa
ko- jog dalįar jią jau yra užga
nėdintas ir padėkojo komisarui 
už gudrų patarimą

♦ Amerikos Raudonasis Kry
žius buvo įsteigtas 1881 metais 2

Svęikas, dangoraiži! Tiek,,juk, girdėjęs 
Apie tayp aš esu! y
Tavo šešėlyje, štai aš einu, _
Bet nepažiūriu net atsidėjęs...

Perplaukus platybes gilaus okeano, 
Amerikos sūkurys čiupo mane — 
Nepadarė jis įspūdžio — ne, 
Tiek, kiek kiti apie tai, gal, pamano...

Laisvės Alėja Kaune pasiliko
Su vienu kitu nemažu namuku:
Aš po dangoraižiais žingsniu savu 
Vaikščioju... Nieko neatsitiko.

Rodos, tas pa£s Kaimas, f odps...
Nuo amžių esu, rodos, čia...
Tik mintys pačiam jau lyg bėga risčia 
Ir tempą paskubina godos...

Sveikas, dangoraiži! Galvą iškėlęs
Ir aš išėjau pamatyti tave — 
Manęs tu labai nenustebinai, ne! 
Lyg Šančių matyčiau asai bakūžėles.

Mister dangoraiži I Ąš, mat, didesnis!... 
Tu nesujaudinai — vaikštau ramus.
Tau tik už ūgį “kreditas” bus —
Ąš, gi, gal būsiu kur kas amžinesnis!...

Arėjas Vitkauskas

NE TAIP GREITAI r* ,

Viepus pamokslininkas karš
tai kalbėjo apie sielos išganymą 
ir laimingą pomirtinį gyvenimą. 
Pagaliau, jis paprašė atsistoti vi
sų tų, kurie trokštų patekti į 
rojų. Vjsi atsistojo, išskyrus vie 
ną moterėlę, kurį sėdėjo. Dva
siškis paklausia jos:

— O tu ar nenori eiti į dan-
Į gu?

— Norėti noriu, bet tik ne 
tuoj aus....

« ■* *

NETIKĖLIS

Dėdė mokina mažą Kaziuką 
aritmetikos:

— y ienoj e kįšęnėje aš turiu 
penkįųs dolerius, kjtoję tris. 
Kiek išyįsp ąš turiu dolerių?

— Pirma parodyk tuomet aš 
pasakysiu.

* * *

GYDYTOJO PATARIMAS

Daktaras pasakoja ofiso vedė- 
iuR

— Tamstai reikalitnga dau
giau ramumo. Būtų gerai, kad 
pąsilįktųmet porą valandų ilgiau 
ofice, vietoj, kad eiti namo.

APSUKRUS AGENTAS
Kalendorių pardavėjas pasa

koja vienai poniutei:
— Pasirinkite vieną iš dviejų;:

štai šiame yra daugau švenčių, 
aname geresnis oras. "

* * * ]
JOS NEGALI ATSPĖTI 1

— Tai greičiausiai esama ber-
Profesorius apsistojo vasarna- niuko, o ne mergaitės...

o

Naujienos, Chicago, 8. !U. Friday, /ugust 5, 195*

SauJė tiek rūkas nedali pr _ v<
akių. Jam būtinai reikalinga pirštų p? ,alba

cnyje. šeimininkė, norėdama 
jam įtikti, klausia savo tarnai
tės:

--- Maryte, pasakyk, ar jau 
profesorius valgė pietus?:

— Nežinau.
— Tai nubėk ir paklausk jo...
— Ąš jq kįaųsįšu,^bęt ’ir jis 

nežino;. ,. i

.-..<NETUIįĖS NĄUgOą
— Girdėjau, kąęh idm pakėlė 

užmokestį.-? ’̂’’ į”
— Taip* bet tuomį *$isai ne

sidžiaugiu. . y '
-----  Dėl ko?»

— Per klaidą prasitariau apie 
tai savo žmonai.

* * *

TEISMEj ’ ’ - . • ■ > 4 j • r .- x _

Ar apkaltinrasai buvo pirmiau 
baustas?JT „

— Taip, pone teisėjau, du me
tai atgal už maudymąsi uždraus
toj vietoj....

— O nuo tp laiko?
— Niekad nesu maudęsis.

♦ » ¥

PASIGAILĖJO
'f — -.-rr

— O ką dabar veikia tamstos 
sūnus?

— Jis užbaigė kolegiją ir ima 
mediciną.

— Tikrai gaila, kad taip 
jaunas, o jau turi gydytis-.

* * *

— Anų kaimynų kūdikis jau 
šešių metų, bet vis dar nęljal-
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A. Bimbos palaikus išveže į Rokiškį
Vakar Čikagą pasiekęs Gimtasis Kraštas aprašo, 

kaip Ilzė Bimbienė iš New Yorko atvežė į Rokiškį praei
tais metais Amerikoje mirusio Antano Bimbos palaikus.

Antanas Bimba, kaip rašo Bimbos gyvenimą gerai 
pažinęs Leonardas Aleksejūnas, Amerikon atvažiavo “lai
mės ieškoti”, nes gyvenimas tuomet rusų pavergtoje Lie
tuvoje buvo gana sunkus. Jis neužsimena, kad Bimba 
būtų vedęs kovą prieš, rusų priblėstą 'valdžią lietuviams, 
tik sako, 'jog gyvenimas ten buvo- “gaiia; sunkus”. ->

Ką Bimba Amerikoje darė ir ko jis vengė daryti, 
sakyti ir rašyti, Amerikos lietuviai gana gerai žino. Bet 
jie nežino, kaip pavergtoje Lietuvoje Bimba buvo sutik
tas, pagerbtas ir palaidotas. Bimbos šalininkų Amerikoje 
beveik nebeliko, o ilgus metus jo redaguota laisvė liko 
ne tik be skaitytojų, bet ir be rašytojų. Svarbiausieji 
Laisvės bendradarbiai yra Ieva Mizarienė, kurį laiką 
gyvenusi su Bimba, bet jo buvo paprašyta išsikraustyti 
iš jo buto ir daugiau ten kojos neįžengti, ir Rudolfas Ba- 
ranikas, 1938 metų rudenį atsiradęs Amerikoje ir visą 
laiką trynęsis tarp Vilnies, Laisvės ir Įvairių buvusių 
komunistinių organizacijų. Mizarienė ir Baranikas pa
rašo Laisvės vedamuosius ne nuo Bimbos mirties, bet 
nuo Bimbos susitrenkimo, kai jis savo automobiliu, va
žiuodamas namo, trenkė į šviesos stulpą, sudaužė savo 
mašiną ir pats liko be sąmonės. Policija iškvietė greito
sios pagalbos mašiną ir išvežė Bimbą į ligoninę. Porą 
metų prieš mirtį Bimba jau nieko nerašė. Išvytoji Miza
rienė perėmė Laisvės redakciją, o vėliau ji įtraukė ir Ba- 
ranika, bemokslio Leono Joniko lietuviu kalbos bei mark- 
sizmo-leninizom doktrinos dėstytoją.

Antanas Bimba gimė 1894 metais rusų caro paverg
toje Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Valeikiškių kaime. 
Amerikon jis atvyko 1913 metų rudenį. Jis nebuvo baigęs 
jokios mokyklos, bet buvo pramokęs skaityti ir rašyti. Jis 
mokėsi iš gyvenimo. Namie buvo pramokęs dailidės dar
bą. Mokėjo lentas piauti ir lentynas daryti, o kai atvyko

Į Boston^, tai pradėjo dirbti pas dailidės.
Bostone jis įstojo į Lietuvių Socialistų Sąjungą, bet 

greitai persimetė į kairųjį socialistų sparną. 1919 metais 
jis jau stojo net į Amerikos komunistų partiją. Jis, ne
turėdamas jokio įgaliojimo, atstovavo lietuvius darbinin
kus Amerikos komunistų partijos pasitarimuose.

Bimba, dailidės darbu susitaupęs pinigų, įstojo į Val
paraiso universiteto laisvų klausytojų kursus. Pramokęs 
anglų kalbos, jis pradėjo skelbti komunistines idėjas. 
Daugiausia jas skelbė Valparaiso lietuvių studentų tarpe. 
Angliškai dar nemokėjo, bet bandė ir amerikiečiams aiš
kinti Rusijoj padarytą “revoliuciją” ir dideles visuome
ninio gyvenimo pakaitas.

Valparaiso universiteto vadovybė pasikvietė Bimbą 
pas universiteto administratorių, kuris Bimbai priminė 
apie socialistų žudynes pačioje Rusijoje. Bet Bimba savo 
tąsė. Jis sakė, kad visoje Rusijoje turi persitvarkyti 
visas gyvenimas. Kas kliudo naujai santvarkai, tas turi 
būti pašalintas. Tokį “revoliucionierių” Valparaiso uni
versitetas pavarė. Bimba nebaigė jokio kurso ir negavo 
jokio laipsnio. Bet kai Bimba nuvyko į rusų pavergtą 
Lietuvą, tai Kapsuko universitetas Vilniuje jam davė 
“istorijos daktaro” laipsnį. Bimba, neišėjęs net gimnazi
jos kurso, Vilniuje buvo pripažintas istoriku “už parašy
tus veikalus”. Amerikoje visą reikalą Bimbai sugadino 
Amerikos komunistų partijos sekretorius B. Gitlow, pa
buvęs šešis mėnesius Rusijoj ir priėjęs išvados, kad Rusi
joj jokios komunistinės sistemos nėra ir būti negali. Tarp 
užsieniečių, dirbančių rusiškai komunistinei sistemai, 
Gitlow paminėjo ir Antaną Bimbą, atstovaujantį Ame
rikon atvažiavusių lietuvių grupelę.

Komunistų partijos Centro komiteto sekretoriaus 
knygai pasirodžius, federalinis teismas pradėjo klausi
nėti Antaną Bimbą. Jis visą laiką gyveno Amerikoje, 
dirbo maskvinio komunizmo spaudoje, bet išsijuosęs gy
nėsi komunistu nesąs. Jis vadinosi “pažangiu veikėju”, 
bet kratydavosi komunizmo. Jeigu kas Bimbą pavadin
davo komunistu, tąū Bimba visomis keturiomis gindavosi,

Tuo tafpu šiandien, Bimbai mirus, pavergtoje Lie
tuvoje. okupanto leidžiama lietuviškoji spauda aiškiai 
prašneko, kad Antanas Bimba nuo 1919 metų buvo ko
munistų partijos narys ir su sovietiniais komunistais 
glaudžiai bendradarbiavo. .

Laisvės Alėja Kaune

Meta rinkon bilijonus, kad 
doleris nebrangių

Estė Ilzė Bimbienė Bimbos palaikus nuvežė rusų pa-1 
vergton Lietuvon. Ji nuvažiavo tiesiai Į Rokiškį. Bimbos 
gyvenimas mažai kuo surištas su Lietuva ir dar mažiau 
su Rokiškiu, bet okupantas turėjo Rokiškyje įrengtą salę, 
kurioje galėjo prisiminti Bimbos darbą sovietiniam im
perializmui.

Rokiškyje pagrindinę kalbą apie A. Bimbą pasakė 
Pranas Petronis. Bimbos jis nepažino, su Bimba jokių 
reikalų neturėjo, todėl jis oficialiai perskaitė komunistų 
partijos jam pakištą parašytą kalbą. Petronis buvo Lie
tuvos kariuomenės karininkas, o kai užėjo raudonoji 
armija, tai jis, užmiršęs priesaiką, perėjo rusų karių tar
nybon ir tapo Sovietų žvalgybos viršininku. Per Petronio 
rankas perėjo kiekvienas lietuvis, paimtas Sovietų ka
riuomenėn, bet Bimba į tą skaičių neįėjo. Petronis, kaip 
“Tėviškės” draugijos pirmininkas, apmokėjo Bimbienės 
ir dabartinio josios palydovo Baraniko kelionę į rusų pa
vergtą Lietuvą.

Antruoju kalbėtoju buvo A. Laurinčiukas, amerikie
čiams pažįstamas, dabartinis Tiesos redaktorius.

Trumpai pakalbėjo žurnalizmo katedros docentas • 
Bronius Raguotis ir Ilzė Bimbienė. Raguotis kalbą skai-' 
tė, o Bimbienė kalbėjo lietuviškai. Ji, gyvendama su Bim

Iš New Yorko, Ciuricho. Tokijo ir Bonos ateinančios žinios sako, kad amerikiečiai šiomis dienomis metė rinkon bilijonus dolerių, kad dolerio vertė nebrangių.Atrodo, kad amerikiečiai turėtų . džiaugtis brangstančiu doleriu, tuo tarpti finansinius Amerikos reikalus tvarkantieji atsakingi -amerikiečiai praeitą savaitgalį ir šios savaitės pradžioje mėtė biržon šimtus milijonų dolerių, kad Tas doleris visai neišmuštų iš dabartinės ekonominės lygsvaros visą laisvojo pasaulio finansinį gyvenimą.Gen. Charles de Gaulle buvo Įsitikinęs, kad frankas dominuos ekonominę rinką, kai ištrauks iš Amerikos dolerį rėmusias aukso atsargas, bet jo apskaičiavimai nebuvo tikslūs. Dabartinė prancūzų vyriausybė visai kitaip galvoja. Kada Amerikos finansų administracija praeitą savaitę pranešė Prancūzijos prezidentui, kad nori sustabdyti dolerio vertės kilimą, tai prancūzai mielu noru prisidėjo. Praeitąpenktadienį jie turėjo mažas atšaukti iš Nikaraguos visus Ku-

bos patarėjus.Dolerio vertė lyginama su auksu. Prieš dvi savaites aukso uncija kainavo $450. Amerikos karo laivams atplaukus prie Ni- karaguos vandeniu ir prezidentui atsisakius kalbėti su Castro, aukso vertė nukrito iki $425.
dolerio atsargas, bet sutiko jas mesti rinkon. Prezidentas supranta, kad ekonominė lygsvara šiandien yra svarbiau negu franko ar dolerio pabrangimas.Prezidento Reagano nutari- ^Praeitą savaitę beveik klekinąs pradėti Amerikos karo jėgų, vieną dieną aukso vertė krito, manevrus beveik visu mėnesiu anksčiau negu pirma buvo paskelbta, pajudino dolerį. Kaj Amerikos lėktuvnešis, septynių- karo laivų lydimas,'- priartėjo prie Nikaraguos vandenų iš Pa-, eifiko, dolerio vertė dan labiau pakilo. Keturių Amerikos valstybių prezidentai kvietė prezidentą Reagana į Cancun salą susitikti su diktatoriumi Castro, bet prez. Reaganas nerado reikalo su juo tartis, o įsakė Hondūro valstybėje iškelti 4,000 Amerikos kareivių, tai dolerio vertė dar daugiau pakilo.Kubos diktatorius pasipiktino šiuo prezidento elgesiu. Sustabdymas laivų, plaukiančių į Nika- raguą ar iš Nikaraguos, bus skaitomas karo veiksmu, sakė diktatorius, bet antroje kalbos pusėje jis jau pareiškė, kad gali

ba, pramoko lietuviškai, nes pats Bimba jokios kitos kal
bos savo gyvenime gerai nepramoko.

Paskutinį žodį tarė Rokiškio rajono komunistų par
tijos sekretorius Vitalijus Asačiovas. Jis aiškiai pasakė, 
kad Bimba dirbo Sovietų Sąjungos komunistų partijai, 
niekad nenukrypo nuo partinės linijos.

Baigus AsaČiovui atsisveikinimą, Bimbos palaikai 
buvo nešami Rokiškio gatvėmis, o vėliau nuvežti į Pane
munėlio kapines, kur padėta Bimbds urna, o prie kapo 
padėtas akmuo su iškaltu mirusio veido reljefu.

Kai aukso vertė krinta, tai dolerio vertė kyla. Aukso ;ųnciją be- -vęik’ kasdien^ btivč> galima nupirkti už-mažesnę dolerių sumą. <Prąeitą ketvirtadienį ^ąųkso unciją gąlėjąi už tiktai$413.^0. PenkfeĮdi^ ta pati uncija kainavo jau $412.40.Amerikos finansinė vadovybė penktadienį metė rinkon vieną bilijoną dolerių, kad biržos biznieriai galėtų Įsigyti tiek dolerių, kiek jie nori. Tuo pačiu metu Šveicarijos, Vokietijos, Japonijos, Prancūzijos ir Anglijosbankai metė rinkon šimtus m ii i- jonų dolerių, kaxi užsienio biržų savininkai galėtų įsigyti tiek dolerių, kiek tiktai nori.Atrodo, kad šios savaitės pradžioje dolerio kilimas sustojo. Dabar aukso unciją galima gauti už $413. ,Doleris jau seniau kilo, bet ; daugelis to nejuto; Federalinio Rezervų Banko pirmininkas pakėlė mokestį už dolerio paskolas, kad žmonės mažiau skolintų dolerių.Dolerių neskolino, nenorėjo vž paskolą šimčių, Šančiais bankai.perkėlė į Amerikos bankus, kad ! (Nukelta į Sestą puslapi)
mokėti didesnių nuo- bet tais pakeltais nuo- pasinaudojo užsienioJie milijonus dolerių

J. PUšĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— O kokią teisę tu turėjai plėšti pinigus iš 
banko? Ar tu esi teisingas? Kokio teisingumo tu 
iš manęs nori? Nelauk, kad plėšikas būtų tei
singas.

Jiedu baigia valgyti pietus, ištuština dar po 
vieną stiklą ir abu tyli, tik jų mintys veikia ir 
akyse sužiba nepasitikėjimas. Smartis atsikelia. |

— Nagi, ką darysi, jei tokie dalykai. Einame 
j banką ir atsiskaitysime. Bet kokią garantiją aš 
galiu turėti, kad tu vėl iš manęs nepareikalausi ? 
Tu gali prašvilpti šiuos pinigus, paskui ateisi ir 
vėl tau duok.

— O kokios tu norėtumei garantijos? Rašto 
iš manęs tu nepriimsi, nes tas bus tau pavojinga. 
Tau turi užtekti mano žodžio.

— Ai* gali būti tavo žodis ko nors vertas, juk 
tu pats pasakei, kad plėšiku negalima pasitikėti.

— Nu, tai kaip sau nori, Smarti, nori tikėk, 
nori netikėk, aš tau sakau, kad daugiau iš tavęs 
nepareikalausiu. Kai mes pasidalinome grobį, aš 
to tau tuomet nepasakiau, ir todėl šis mano pa- 
->'ikalavimas nėra .mano žodžio sulaužymas.

apsimoka ui pietus ir jiedu išeina
i gatvę. Jis a simer-t, kad Sobaldis savo automo
bilio neužrakino o gal ir raktus paliko. Bus gera 
proga Smarėiui savo planą vykdyti. Ką nors su

planuoti jis tikrai sugeba. Argi jis neras išeities 
ir dabar? Keletą žodžių sumesdami, jie prisiar
tina prie Sobaldžio automobilio. Jis tikrai neuž
rakintas. Jiedu susėda. Smartis pasiieško po 
kišenes.

— Nejaugi būsiu raktus pametęs? O gal įdė
jau čia? — jis atidaro spintelę ir randa raktus. 
Sobaldis turi paprotį laikyti atsarginį raktą auto
mobily. — štai čia ir palikęs, gerai, kad nepa- 
mečiau. Kažin ar man vairuoti, gal truputį per
daug nugėriau. Gal nieko.

Jis užveda motorą. Staiga jis atsisuka.
— Surgaila, tu esi plėšikas!
— Toks pat, kaip ir tu. Tu dar ir žmogžudys.
— Kam taip skaudžiai, aš save ir tave gin

damas jį nušoviau.
Jis vėl išjungia motorą, išima raktelį ir de

dasi į kišenę, ilgai laiko ranką kišenėje ir galvoja, 
šis parkinimo kiemas priklauso supermarketui ir 
šiuo dienos laiku yra gan tuščias, tik kelios ma
šinos. Niekas nematė jų ateinant. Jei jis jį čia 
nušaus, niekas nė balso negirdės. Be to, niekas 
negalės jo įtarti šovus žmogų, kažkokį nepažįs
tamą, ir dar gi automobily, su kuriuo jis pats 
atvažiavp. .

— Aš manau, truputį palaukime, kol man ap- 
j svaigimas praeis, ir tuomet važiuosime į banką.

Surgaila kažką nujaučia. Jis norėtų tuojau 
vykti.

— Aš daug laiko neturiu, man dar šiandien

reikia išvažiuoti, o rytoj turiu pasirodyti poli
cijai.

— Paspėsi, dar bus daug laiko. Gavęs pini
gus, galėsi lėktuvu skristi, jei norėsi. — Jis at
sargiai ištraukia revolverį ir kelia jį aukštyn, pa
mažu taikydamas Į Surgailos galvą. Surgaila 
staigiu judesiu trenkia Smarčiui į ranką, revol
veris nukrinta. Tuo pat momentu jis atidaro auto
mobilio duris ir šoka lauk.

Būtinai dabar Smartis turi jį pagauti ir baig
ti su juo. Jei Surgaila pabėgs, tai tikrai dabar jį 
išduos. Smartis nebegalvoja, kad gali kas pama
tyti, vienintelis noras nušauti Surgailą užvaldo 
jį. Jis čiumpa revolverį ir šoka vytis. Jis dar ne
toli. Truputį pataikęs paleidžia šūvį, ir dar vierją. 
Surgaila susvirduliuoja ir krinta. Atsiranda žmo
nių aikštėje, vieni išeina iš krautuvės, kiti išlipa 
iš automobilio. Smartis nekreipia dėmesio, pri
bėga prie gulinčio Surgailos ir dar paleidžia šūvį, 
grindinys apie gulintį Surgailą raudonai dažosi. 
Moterys suklykia ir žmonės iš aikštės dingsta. 
Aikštėje nieko nesimato. Jis dar pajudina Sur
gailą, bet šis jokių gyvybės ženklų neberodo. Tuo 
pat momentu jis pastebi Į kokį pavojų jis pateko. 
Čia buvo keletas^monių ir visi jį gerai matė. Kas 
nors pašaukė policiją* >K$ipt jis pasiaiškins ? Sa- 
kys, kad jis buvo bandita&ir užpuolė aikštėje at
imti iš jo pinigus. Bet jis buvo neginkluotas ir 
jis nušovė iš užpakalio, jį vydamas, dar šovė į 
gulintį. Jie suims jį, išaiškins visą jo praeitį. Vie-

nintelis išsigelbėjimas išnykti iš čia, tučtuojau, 
gal niekas jo nepažino.

Tekinas jis nubėgo prie automobilio, bet gir
di, kaip policijos automobilio sirena artėja. Užsi
veda automobilį ir visa jėga spaudžia į gatvę, 
į priešingą artėjančios policijos sirenos pusę.

Smartis miestą gerai pažįsta, pasuka į gre
timą gatvę, paskui dar į kitą. Sirenų staugimo 
jau nebesigirdi. Policija jo pėdas pametė, bet ar 
ilgai? Jis lekia dideliu greičiu, visokį atsargumą 
pamiršęs ir žiūri, ar neatsiveja. Bet kur jis nu
važiuos? Jis turi pasiekti namus, bet kaip? Iš 
tolo jis pastebi mažutį lauko kelią pakalnėje, pasi
suka juomi iš vieškelio, pavažiuoja vieną kitą 
mylią, o už kalvos pamato mažus krūmus slėny. 
Įvažiuoja į juos, pasislepia ir nutaria čia laukti 
nakties.

Nedideli krūmai, bet gana tankiai sužėlę, ge
rai slepia automobilį ne tik iš šonų, bet ir iš vir
šaus, jei kas stebėtų nuo kalvos arba iš oro. Ir 
automobilio spalva žalia. Sudžiūvusioje žvyro že
mėje automobilis ne vėžių nepaliko

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR K’TUS PARAGINK į ( 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJitNOS" .7*

4 — Naujienos, Chicago, III. Friday, August 5, 1983



f

TeL: 562-2727 arba 562-2728

JŪRATĖ IR KASTYTISV. šVABIENĖ

v

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

IP EC LALY BĖ: AKIŲ LIGOS 

8907 West 103rd Strwt 

V»1 andos pagal ausitariniį.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchaster Community Idiniko* 
Medicinos direktorius 

1933 S. Manheim RcL, Westchostor, 11L 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

TEL. 233-3553 
Service 355-4504, Page 04053

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkžti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

~ ~ ~1 *• ......... . '■ 111i

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2413 W. 71«t St TeL 737-5149 

Tikrins akig. Pritaiko gkini-ng 

ir "contact leraei”,

Dr. LEONAS SEIBUJIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST S3rd STREET

Vasaros prieblandy turtaiKuomet juoda naktis Ima skėsti sparnus, Tuomet ilsis mintis, — Vakars toks įstabus...Tuomet skęsta jausmai Į mėlynę dangaus, Ir išbunda geismai Iš ramumo skaistaus.Ir užmiršti žaizdas Padarytas širdy, Lieka miela viskas — Visas jausmo ugny...Galva kaista jauna Nuo minčių įvairių, O naktelė šilta Ją pripildo vaizdų.Lankų veidas platus Apsikloja rūkais, Noris gult į žiedus Ir grožėtis sapnais.Štai jau limpa akis, Oi, miegoti saldu, — Ir motutė — naktis Tave dengia sapnu...
Arėjas Vitkauskas

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Iii M f 1U1

OUIIII**
Ik V . lUIHiiiui: II
*•«.*■*. iiiiiiiiiiin <<n;ti imiir ■mi*

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykaiba 35 dolerius. Tikrųjų Ome.

J

teletowc: 774-28M, 
tMktoMiiM tolti.: 443-5544

FLORIDA 1

Prostatos, inkstų ir žla-pgTno

a Pirmiau laimingu žmogum skaitėsi tas, kuris laimėdavo ant arkliukų. Šiandien gi laimingu yra tas, kuris gali praleisti atostogas kur nors prie ežero arba gražaus miškelio.® Du dalykai sunku įgyti, bet lengva išleisti — centas ir sveikata.• žodžių gausybė nėra ženklas išminties. .
iKNOW YOUR HEART

St Petersburg, Fla. 3371j 
Tel. (8132 221-420f

Leidimai — Pilni ap4revris 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chart* 
ir VISA kortele*.

L Šerėnas. t*l 925-mm

PERKRAUSTYMAI

Apdraustai parkriutiymae 
ii įvairly atotuaey, 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-13*3 irW 37M994

XAPIJO 1E1MOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmaltoniaif

Stotie. WOPA - 1499 AM 
fa-aasliuojsmoa Ii mūšy studija 

Marquetto Parke,

Y®^l< — Aldam D«vkw 
T«Wu 771-1543

7159 So. MAPLEWOOD AYL 
CHICAGO, IL 60C29

ft “Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTt 

Program**

Kodiezi nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 rah vakaro- 

V1xm Laidos ii WCEV stotina.

St Petersburg, Fla_ 12:30 vai. p.p 
iš WTTS stoties. 1110 AM barsa.

2646 W. 71«t Street

Ckicaga, niiiiocs 606*8
TtteL 776-1374

induose nelaikyti pieno. Likęs lėkštėse maisto kvapas panaikinamas drugno vandens ir sodos mišiniu. Jei indai praranda blizgesį, reikia jų paviršių patrinti švelniu stiklo popierium ir suvilgyti sėmeniniu aliejum. Jei indas yra naujas ir niekuo nedažytas, reikia jį pakartotinai iš|?pti mineraline alyva, kad jis blizgėtų.• Siūlau išsikepti slyvų vy- niotinį. Reikia: 300 g. miltų, 25 g. mielių, 50 g. cukraus 1 kiaušinis, 50 g. margarino, druskos, pieno. 1 kg. slyvų, maltų džiuvėsėlių.Į Mielės ištrinamos su cukrumi, supilamos į pieną, įrnušamas kiaušinis įberiama druskos, išmaišoma ir, supylus miltus, su- minkoma tešla. Baigiant minkyti, supilamas ištirpintas margarinas. Ant servetėlės (tešla iškočiojamą piršto storumo lakštu, apibarstoma džiuvėsėliais, apdedama slyvų puselėmis, už- barstoma cukrumi ir cinamonų ir servetėlės pagalba suvyniojamą. Vyniotinis padedamas į skardą, aptepamas suplaktu kiau šiniu ir kepamas 45 minutes.
Magdalena šulaitienė į

s Vištiena būna skanesnė ir gražiau atrodo, jei prieš kepant pavoliojama ne miltuose arba duonos trupiniuose, bet pieno milteliuose.s Užuot konservavus kai kuriuos vaisius ar daržoves, patartina užšaldyti jų sultis. Pami- dorų sultys išlaiko geresnį skonį negu konservuoti pamiidorai. Reikia nuplauti reikiamą kiekį pamidorų supiaustyti juos. į dalis, užpilti reikiamai vandeniu ir užvirus, virinti ant mažos ; ugnies 10 minučių. Po to iškošti per sietelį, šaukštu sutrinti pamidorus ir įdėti po pusę vai- ‘ gomo šaukšto druskos kiekvie- nam 8 oz. kiekiui, supilstyti į indus ir, atšaldžius, laikyti vė-; šioje vietoje. ie Moterims yra svarbu žinoti. Į kad gatvėse arba turguose par-. davinėjami cheminiai perfiumai, j savo pavadinimu ir bonkelių iš-j vaizda labai artimi žinomiausių j gamyklų perfiumams (vienas tokių yra garsiai reklamuojamas ’’Essence of Chanl Nr. 5. pardavinėjamas po 3 ar 5 dolerius), išgaravus iš jų chemikalams, lieka tik vanduo. Taip pat pardavinėjama ir visokie blizgantieji į laikrodžiai, sudėti į pliušines dė- ! kytu šaltame vandenyje. Jei rei- J žutes. Už panašius į gerai žinomus Omega arba Hamilton laikrodžius jie prašo tik 25 ar-

fflFYWM

Šventosios upes ypatybės
iĮ šiaurę nuo Palangos Balti-’ jos jūron įplaukia Šventoji upė. Prie pat jūros ji yra nepaprastai gili ir dėl to jau Vytauto \ laikais čia buvo įtaisytas uos- ■Į tas, kurį vėliau švedai išgriovė :
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.

Chicago, IL 60608
24 Hour Service
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I 
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EUDEIK
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

.s Į tas. kurį vėliau švedai išgriovė: ir Hamilton lalkrodž.u I ir užvertė akmenimis, krautuvėse siekta iki_ 200 dole-r SavQ var(Ją toj. gavQ Mo rių. Bet gerai | įžiūrėjus Sa-^ šventyklos, kuri stovėjo prie pat į Įima pastebėti, tokios uzrasus;,' -0-u Šventoji upė yra 25T i Omiga (ne Omega) ir Hameton kilometru ilgio erbėga r ke_ i (ne Hamilton). Jie rinkoje kai.. I Jos *0 I TĖVAS IR SŪNUS i

inuoja nuo 7 iki 10 dolerių. ‘ medžiais ir vietomis labai grą-3 Piaustyti švieži obuoliai,! žūs.naudojami apkepimams ir salo-Į Prješ dabartinį karą buvo ban toms, greitai pajuoduoja. Norint į doma atgaivinti šventosios uos_! to išvengti, reikia juos pavilgy-j tą? bet tas darbas buvQ staigiar ti citrinos bei apelsinų sunka. į pertrąuktąs. Naujo uosto įren-• Valgomasis daržovių bei sė-1 gimui nemažai buvo sudėta ka-• menų aliejus yra 100% riebumo.! pitalo.. Tuo tarpu sviestas yra tik 82% Į ---------------------riebumo. Arbatinis šaukštelis Į aliejaus turi 40 kalorijų, o tiek!pat sviestas — tik 34 kalorijas.!
i• Daugelis klaidingai galvoja,' kariškių vadovybę.kad šviežios dešros fermentuo-j’ | jasi ir jas laiko ilgiau šaldytu-]. j vuose. Deja, jos gali būti šal-J dytuve tik tiek laiko, kiek jame! būna šviežia kiaudiena. Ilgiau pabuvusios dešros įgauna gaižų skoni. <• Mediniai šaukštai, lėkštės ir | daržovių dubenėliai reikalauja^ specialios priežiūros. Daugeliu Į atvejų pakanka juos nuvalyti i popieriniu rankšluosčiu, pamir-i

/ MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

I
S

1 , TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*

t
■

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

f

VANCE FUNERAL HOME

kalinga, tai plauti tik drungname vandenyje. Visais atvejais medinius indus reikia rūpestingai nusausinti ir duoti jiems išdžiūti. Niekuomet mediniuose

2657 W. 69th STREET 
Chicago. 1L 60629 

Tel. 925-7400

MIDLAND FEDERAL SAV- 
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū- 
i Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

— Lenkų valdžia baigia leisti į . iš kalėjimo suimtuosius, kurie j, pasižadėjo nevesti kovos prieš J

HELP SOUR HEART FUND

HELP YQUR HEART CB

VASAITIS-BUTKUSi S

fLAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
4

K

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

5 — Naujienos, Chicago, 8, DL Friday, August 5, 1983
Read label and follow 
directions.
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MEET THE CHALLENGE!..

SERVE WITH PRIDE IN THE NATIONAL GUARD
Nuo 1914 metų

MIDLAND
FEDEPvAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

For constipation relief tomorrow 
reach for EX*LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lfcx is 
“The Overnight Wonder!

JUOZUI STRUNGIUI mirus,nuoširdžią užuojautą reiškiu jo žmonai Marijai, dukrai Mildai, broliui Alfonsui, giminėms ir artimiems, ir kartu liūdžiu.
STASYS ABRAMAVIČIL’S

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 
Tel: 652-5245TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINŽ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

Laidotuyiil Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois \ . 

Telefonas — 652-1003
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NAUJA DR. ERETO KNYGELE
Šveicarijoje gyvenantis dr. 

Juozas Eretas laiks nuo laiko pa
ruošia lietuviams naudingas pa
skaitas ir brošiūras. Paskutinis 
jo darbas pasirodė Bazelyje vo
kiečių kalboje. Tai yra trumpa ; 
(31 psl.) brošiūra, kurios ant
raštė “Apie rusų imperializmą Į 
ir mesijanizmą” pilnai apibūdi
na turinį.

Autorius išryškina mongoliš
kas, bizantiškas ir vokiškas Įta
kas rusų tautai ir įtaigoja, kad 
jų valdovai jau 1524 metais buvo 
vienuolio Filoteo Įtikinti, kad 
Maskvą yrajibĖėęįpįi Roma, ku
rios rg n koše •yt'ff 'žmonijos išga
nymas! Jis apibūdina rusų val
dovų' absoliutizmą trumpai cha
rakterizuodamas pasisavintą va
karų Europos monarchų pažifi-) 
rą (Luiso XIV žodžiai — “valsty
bė, tai esu aš”) ir aptaria carą 
Petrą Pirmąjį (jis sujungė Pro-' tų Sąjungos. Būk tai, Sovietai 
yoslavų bažnyčią su caro asme-' tikėjosi, kad Anglija, pasiuntu- 
niu), Kateriną Antrąją (vokietę 
iš Štetino), nepavykusią “Šven- 
tają sąjungą” (1815 m.), pan- 
šjavizmą (1948 m. Vienoje, 1867 
m. Maskvoje), panrucisizmo pa
vojų ir čekų kurtą neo-slavizmą 
(1907 m.). Paskutinis šios bro
šiūros trečdalis yra paskirtas Le_ 
hino-Stalino ir dabartiniems lai
kams.

Pabaigoj autorius nurodo, kad 
Sovietų Sąjunga seka slaptą pla
ną visos žuy >pos Valstybių pa
jungimui, kuris buvo pradėtas 
1956 metais ir turi baigtis Įvyk
dymu 1995 metais.

Veikaliukas yra taikomas švei
carams ir siekia įrodyti pavyz
džiais, kaip Rusija per šimtme
čiu- -ugebėjo savo valdomus plo 
tus didinti. Autorius nurodo, 
kad rusu akyse nėra neutraliu 
valstybių ir neutralių žmonių. 
Cituodamas -Leniną “pacifistai 
mūsų tarpe yra mūsų priešai, o 
užsieniuose jie yra mūsų sąjun
gininkai”, autorius gerai patai
ko taikos ir nusiginklavimo są
jūdžių vystytojams. Kiek ma
žiau Įtikinantis teigimas yra ta
me. kad Folklandų salų karas 
tarp Argentinos ir Didžiosios Bri 
tani jos buvęs instiguotas Sovie-

daug remiasi mistiškumu irjjrje. 
laidoms, kad įtikintų abejojan
čius.

Joseph Ehre", “Vom Impe
rial išmuš und Messianišmuš der 
Russen” (Gesta Dei per Russos) 
(Quellen, Formen, Auswirkun- 
gen). Basei. Pfingsten 1983. Lei
dėjas ir kaina nėra pažymėti.
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SAVINGS...

Interest Rates 
paid on Savings

Interest Compounded 
Daily and Paid Quarterly

— BALFo apskrities ir skyrių 
metinė gegužinė įvyksta rugpjū
čio mėn. 7 d. (sekmadienį) Jau
nimo Centro patalpose. Pradžia > 
12 vai. dieną.

Gegužinėje veiks virtuvė su I

Namai, fami — PardaHmt < 
KKAL UTATB PO t SALK

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS TT/.IEMS TERMINAMS
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIB.

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS j
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

si savo laivus prie Argentinos, 
apnuogins Europą ir tuo suda
rys sąlygas Sovietams ją užim
ti. Amerikos įsikišimas šį vyks
mą sukliudęs.

Pažįstai(’iam Rusijos ir So
vietų Sąjungos istoriją, ši bro
šiūra naujų davinių nepatiekia. 
Simpatizuojantiems Rusijos ir 
komunistų šūkiams, knygelė per

see us for 
financing. 
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JO FU VQU« INCOM1

Mutual Federal

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608
Pster Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SUSSi Xon.Tua.rxl.X Thur.9-8 Sat. 5-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

Aleksas Ambrose,

kad būtų žinoma k ek užsakyti psichiatrai, kurie pasipriešino to-: 
autobusų. Skambėkite šiems te- kiam politinių kalinių “gydy- 

• lefonams: 434-3713 ir 434-4639. mui”, patys buvo patalpinti ir 
Į Pastaba: čiurinskų rezidencijos gydyti tokiu būdu arba ištrem-. 

ti.
Amnesty International mini 

keletą tokių atvejų. Vienas jų 
yra Algirdas Statkevičius M. D., 
kuris Įkalintas 1980 metais — 
netrukus po to kai jis prisijun
gė prie grupės, kurios tikslas 
buvo tirti žmogaus teisių lau
žymą (pagal Helsinki konferen-1 
ciją). Iš Medicinos!

įvairiais valgiais, baras, bus do-< antrašas: 11233 W. 80th Court 
vanų paskirstymai, muzika, šO-j St. John, Ind.
kiai ir kiti įvairumai.

Jaunimo Centro kavinė bus 
BALFo žinioje ir pradės veikti
10 vai. Įėjimo auka j gegužinę 
.ir kavinę 1 dol. asmeniui.

Visi nuoširdžiai kviečiami kuo 
gausiau atsilankyti į gegužinę ir 
tuo paremti BALFo šalpos
darbą. ; įa D0ierįo pabrangimas laiki-j

Pastaba, karštam orui esant, j naį stabilizuotas. Bet kaip ilgai
patalpos vėsinamos. ubus galima apsaugoti dolerį nuo

— Lietuvių Tauragės klubas Į pabrangimo, tuo tarpu sunku 
kviečia visus atsilankyti į ren- nustatyti. ,
giamą gegužinę, kuri įvyks rug-
piūčio 14 d. 12 vai. popiet Šau-I Kremlius pradės auksu mokėti 
lių salėje. Šokiams gros geras’
E. Knoll orkestras.

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

.♦ NOTARIATAS • V ERTI MA L

.TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

TRADICINĖ GEGUŽINĖ 
GAMTOJE

META RINKON BILIJONUS, 
KAD DOLERIS NEBRANGTŲ

(Atkelta iš 4 psl.)

galėtų gauti didesnius nuošim
čius.

Tarptautinė rinka stabilizuo-

Doleris turės brangti, kai

• Business Week žurnalas ra-.’ 
šo, kad federalinės valdžios tar J 
nautojas, prieš 10 metų gavęs 
35,000 algos per metus, ir išėjęs 
pensijon, dabar gauna apie 25,- 
000 pensijos per metus. ;

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

J.grynais. : 
’ Naudokimės vasaros malonia1 

garnio ir jos ypatingu grožiu.  
■Tad visi, kas tik- gali,--važiuoki-

už užsakytus javus. Reikia ma
inyti, kad prezidentas sutiks par
duoti rusams natūralioms du
joms stumti kompresorius, už 
.kuriuos taip pat turės mokėti

Stebėtojas

me į gegužinę; kuri įvyks š.m.J Psichiatrinis "kalinimas" 
'jugpiūčio niern 14 dieną J. K.jr Sovietu Sąjungoje

Pagal “Amnesty Internatio
nal” nuo 1975 m. Sovietų Sąjun- 

Kas neturi savo susisiekimo gos psichiatrinėse ligoninėse dėl 
priemonių nuvykti į gegužinę, .politinių priežasčių kalinami 193 
tani reikalui yra užsakytas ke- asmenys. Tarp 1969 iki 1975 m. 
leivinis autobusas, kuris sekma-: taip kalinamų asmenų buvo 120. 
dienį, rugpjūčio 14 d., 12 vai. su-1 Viso 313 kalinių per 14 metų, 
stos Marquette Parke prie para
pijos bažnyčios ir paims visus 

.norinčius važiuoti gegužinėm 
Prašoma iš anksto registruotis,

Čiurinskų rezidencijos sodne — 
gražiaritė'-parke. .

Amnesty International pabrė
žia. kad šis skaičius apima tik 

•tiksliai išnagrinėtus atvejus ir 
kad tikrasis neteisėtai psichia

trinėse ligoninėse kalinamų as
menų skaičius yra daug didesnis. 

• Yra. žinių, kad tie gydytojai

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

‘ '' autorius,
IT paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią
l -c-..,-,. Chicagos lietuvių istoriją

(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas. . : p n 

Minkšti viršeliai. Kaina 515.
Persiuntimas — $1. '

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ML. ■ ' r< MM,——rn D ........ . Iimmiuip RRW^I Ti —■—

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS ’.

; 619 puslapių, kietų viršeliu knyga *:

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES
- Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — 517. XPersiuntimui~pridėti $1)’ 

„ Siusti čekį: * •

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

KAIP SUDAROM) 
TESTAMENTAI 1

Tuo reikalu Jum* gali dau 
žadėti teisininko Prano šULr.

i 

•aruošta^ — teisėjo Alphone ■. 
WELLS peržiūrėt? “Sūduvos 
Jleista knyga su legališkoin I 
onnomi*: I
Knyga su formomis gaum 

n* Naujienų administracijoj

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

2 butų medinis -r- 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas įmokė j imas, savininko paskola. J

ŠIMAITIS REALTY

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

INSURANCE —INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

“LIUCIJA
Miko Šileikio apsakymų knyg? ; 

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

PUIKUS MŪRINIS 
“GEORGIAN” NAMAS

6 kambariai 3 mieg., 4vo
nios, įrengtas .rūsys, oro vėsin
tuvas, 2 mašinų garažas. Puikio
je ' Harlem-Foster kaimynystėj e. 
Arti daugelio bažnyčių ir mo
kyklų. Apžiūrėjimas rimtiems 
pirkėjams pagal susitarimą sek-l 

-madienį, rugpjūčio 14 d.
Skambinti angliškai 774-9274

-o-------------------------r— _r_J j
kymai, 184 psl. Kaina $5.

jGaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. EL 60629.

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
" _ -J ... - .

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, viiuom<enės veikėjo ir rašytojo atsiminimui.

A. Gnsaee — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 190t 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* b 
ju*irūpinim*B8.(X

A. J. Gussen — DANTY.S, jų priežiūra, įveikata. Ir 
grožis. : Kietais viršeliais_ _______:----------------

Minkštais viršeliais, tik--------- :----------
A. J. Gussen— AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

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

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant H persiuntimo išlaidom*, i

K5.00

82.08

I*. IAL8TID BT^ CHICAGO, ĮE

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pnsL Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —53, 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

HELP WANTED — MALE-FEMALE ‘ 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

SEWER OF FURS I i 
SOME EXPERIENCE WITH'; 
FURS. MILLING TO LEARN j

* TO SEW. A 
CALL IN ENGLISH 354-0192

MISCELLANEOUS t 
įvairūs dalykai

CROSBY’S BLUEBERRY 
ACRES

U-Pick and Ready Picked Ber
ries. Open 8-6 daily. Located 
H/o mile South of Michigan 
exit 1 (M-239) off 1-94 and 
1 mile West on 1000 N.

Phone (219) 326-8712

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ 
PRAGRĘŽTAS 

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

les. Kalbame lietuviškai. 
757-3790

REPAIRS — IN GENERAL 
ĮvtirOt Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

JOHNGIBArnS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(812) 776-8700

• Amerikos nikelis susideda 
iš 75% vario ir tik 25% nikelio.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, frolt, 

*ar*nhjot*i ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

D t M E S I/O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI;
Tiktai $120 pusmečiui automebllisf
Liability apdraudimas paiiainla* ■ 

karas. Kreiptis:
A. L A U R A 1 T 11 j

4*45 So. ASHLAND AVI. i 
TeL 523-8775 ’S

Dengiame ir taisome visų rūį 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

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

" . * t : ; 2 J
L« t - •. -*t, £ 'L , •*..

LaikrodžUi tr bnagenyM* 
Pudavim** ir TatoynM 
2*4* Wad Sfnd ; 
Tat KEpublIc 7-194] 1*—1

Siuntiniai į Lietuvą . 
ir kitus kraštui

P. NEDAS, 4059 Archer Aveniu, 

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7 5930

Notary Public 
INCOME TAX 5ERV1C1

I 4259 S. Maplewood, TeL 254-7454
I Taip pat daromi vertimai, giminią 
f iškvietimai, pildomi pilietybės pra ■ 

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Goodprice 

F. Zapolis. Agent 
3208y2 w. 95th St *•

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

*666 S. Kadzia Ava.
Chicago, 1H. 60629
TeL: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO dONUS

— Naujienos, Chicago, 8, H Friday, August 5, 1983


