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PABALTIEČIŲ JAUNIMO SĄSKRYDIS i—...
1978 metais Amerikos latvių jaunimas sužinojo paštu arba iš 

iniciatyva Pasaulio pabaltiečių lūpų į lūpas. Lietuvių spaudoje 
santalka (Baltic World Con- apie jį nebuvo skelbta. Įdomu ir 
fetence) sušaukė pabaltiečių 
jaunimo sąskrydį — politiško ir 
visuomeniško darbo kursus Rok- 
vilės (Rockville, Md.) miestely
je.’1979 metais latviai norėjo šį 
įvykį, pakartoti, bet nei lietu
viai, nei estai tam .nerodė dide
lio noro. Latviai' 'sąskrydį pa
kartojo, susitarę sū JAV Lietu
vių Bendruomene, tačiau lietu
vių tarpe apie jį nebuvo, daug 
žinių. < ' ' r
j- Šių metų rugpiūčio 18-21 die
nomis Amerikos latvių sąjungą 
(Amerikas latviešu apvieniba, 
400 Hurley Avenue, P: O. Box 
43£, Rockville, MD 20850) šau
kia antrą pabaltiečių jaunimo 
sąskrydį Konkorde, Niuhamp- 
širės valstijos sostinėjė. Latviai 
šį'.sąskrydį ruošia vieni — be 
formalaus xyŠi° su JAV Lietu
vių Bendruomene ar Amerikos 
ėstų sąjunga.

Sąskrydžio programoje yra 
. pramatytos paskaitos ir-pramo- 

goš. Gintė Damušytė iš Niujor- 
' ko kalbės' apleTLietūvdš pogrin
džio spaudą ir rezistentus; Rasa 
Ražgaitienė, taip pat iš Niujor- 
ko>— apie kaltĮnagiųjų už ben- 
dradarbiayifną'.šu naciais perse
kiojimų^; Paulą Dfį)^^ki ;jš 
Vašingtono ;apie>->jĄl^įžsĮe-
nio politiką (jei dalyvaus)^lat-

tai, kad programoje nedalyvau
ja nei Amerikos lietuvių tarybą 
(ji su latviais ir estais išlaiko 
Jungtinį pabaltiečių komitetą 
VašingtoheŲ nei lietuvių politi- : | 
nių grupių atstovai.

Skaitytojams gali būti įdomu, 
kaip šį sąskrydį vertina čia gi
męs lietuviu jaunimas; Kai ku
rie .tikrai domisi visuomeniško 
darbo galimybėmis ir žada da
lyvauti sąskrydyje, ne^' tikisi tuo 
būdu' rasti naujus kelius. Dau- 
gurna, tariau, domisi pramogo
mis ir proga susipąžinti su lat
vių, ir estų jaunimu..Kraštutinė 
pažiūra yra pavaizduota tokio
mis’. vieno jaunuolio pastabo
mis:- ■’ -1' • . į

— Nekreipk dėmesio į rimtą 
programą. Man atrodo, kad jie 
įtraukia, politiškus reikalus tam, 
kad pats įvykis atrodytų svar
bus. Iš tikrųjų, man nup politic 
kos pradeda skaudėti galvą. Bet 
pernai šis sąskrydis; buvo puikus.

zooįbgijosY sodą*. ••kuriariiė visi 
dalyviai buvo sukvaileję. Svar
biausia .yra atsivežti; savo degti
nę- 
Pigį

Ray< apibūdinsyti ršrią nsantui 
Jungtinio pabąltiečių konait 
į Vašingtone) Ų" Bal tų laisvės; Iy£ 
go's (Los Angeles) ir - Pabalti^ 
čįų grupės prie Jungtinių-.Taų-tū 
(Niujorke) atstovai aptars savo 
tikslus ir gvildens pastangų de
rinimo galimybes. Baltieji rū
mai paskolino filmą apie disku
sijas dėl branduolinių ginklų pa
naikinimo ir JAV valdžios pa
stangų siekti taikos stiprinant 
karišką pajėgumą. Kiekvienos 
tautybės atstovai mėgins prista
tyti savo patarimus, kaip jų rei
kalai gali būti geriau iškelti 
Amerikos visuomenėje ir val
džioje. Pramogų dalyje yra estų 
teatro grupės vaidinimas, teat
ralinės repeticijos publikai, me
no paroda, tautinių šokių pamo
kos, grupinės-diskusijos, spor
tas, laužai-ir šoktai. Sąskrydyje 
veiks baras su alum ir vynu.

Tai yra platoka programa ne
pilnų keturių dienų laikotarpiui. 
^Yra nuostabu, kad apie šį įvyki

ug

dins’
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“Sovietų'prekyBoflarčai' naudojasi Panamos Ranald,galėtų maveitL prekės i Nikaraguąi ~ 
priklausantį Korinto uostą. Panamos prezidentas nori, kad prez. Reaganas a šauktų visus 

pradėtus JAV karių manevrus Centro Amerikoje.

KNYGA APIE PABALTIJĮ
Gegužės-birželio mėnesį Ame

rikoje lankėsi dr. Martin van den 
Heuvel, Amsterdamo universite
to Rytų Europos Instituto vy-

k-~ resnysis mokslinis bendradarbis hętpriskp.pobų- .
džiot’sĮ^fy^lžius.;' Aį^ispęendus *■
už pĮabaltlępų-'-bendrus' įvykius,' 
būtĮ; logiška lietuviams / daly
vauti įvykio organizavime.

■ B. Pupalaigis

ir konsultantas Pabaltijo klausi
niais Hagos Tarptautinių santy
kių institute. Jis matėsi su 
VLIKo pirmininku dr. K. Bobe
liu, dr. V. Vardžiu ir kitais lie
tuvių, latvių ir estų veikėjais bei 
intelektualais.

Eltos korespondentui dr. van 
den Heuvel papasakojo apie sa
vo darbus ir planus. Jo viešna
gės Amerikoje pagrindinis tiks
las buvo susipažinti su šaltiniais 
apie Pabaltijį Amerikos biblio
tekose. Čia sukaupta medžiaga, 

klausytų drūzų paleistų trijų kalbėjo jis, padės jam parašyti 
ministerių.- užsimotą knygą olandų kalba

; Libano darbo ministeris 
Adnan 'Mrove manė, kad drūzai 
jį sušaudys, nes visą laiką jį va
dino išdaviku.

— Libano prezidentas sušau
kė ministerių posėdį, kad pasi-

— Penktadienį • aukso uncija 
kainavo $413.

KALENDORĖLIS

AMNESTIJOS ĮSTATYMAS NELIEČIA 
ŠEŠIASDEŠIMT NUTEISTŲJŲ 

PREZ. REAGANAS NEDARYS JOKIŲ NUOLAIDŲ, 
JEI NEAMNESTUOS VISŲ POLITINIŲ KALINIŲ

VARŠUVA, Lenkija. — Dabar
tinė lenkų teisingumo ministeri
ja paskelbė, kad bus paleisti iš 
kalėjimų 467 lenkų Solidarumo 
veikėjai. Ministerijos pareigūnai 
atidžiai peržiūrėjo seimo priim
tą amnestijos įstatymą ir yra 
pasiruošę paleisti tokį Solidaru
mo veikėjų skaičių.

Tačiau ta pati ministerija 
skelbia, kad 60 Solidarumo vei
kėjų turės pasilikti kalėjime, nes 
jiems negalima pritaikyti amnes
tijos įstatymo.

Lenkai labai susirūpinę prez. 
Reagano prižadėtomis ekonomi
nėmis lengvatomis dabartinei 
lenkų valstybei. Prez. Reaganas 
aiškiai pareiškė, kad jis padarys 
kelias ekonomines lengvatas, jei 
lenkų vyriausybė paleis visus 
nuteistuosius, 

i

Prezidentas buvo pasiryžęs ■ 
neimti didesnių muitų už kai 
kurias prekes, o mažinti mokes
nius išvežamoms mašinoms. Ru-

f saŲ ndčėj® gairti tengvgtas 
rikoj perkamoms prekėms, bet 
iki šio-meto jų negavo.

..Generolai nenori paleisti visų | 
^olftlarunio verkėjų, veikusių 
<pįięš dabartinę vyriausybę, be!

60 kalinių.
Šiandien teisingumo ministe- 

rio pavaduotojas Tadeušas Skū
ra paskelbė, kad jau išleisti 781 
kalinys. Jis nurodė krašto gy
ventojams, kad išleista daugiau, 
negu pirmas oficialus praneši
mas sakė. Jis paskelbė, kad am
nestija palies 3,578 asmenis.

Ministerio pavaduotojas Skū
ra tvarko visų amnestijos įsta
tymą, bet oficialiai jis paskelbė 
vienas žinias, o vėliau pranešė 
kitą skaičių — 3,578 amnes
tuotųjų. Jis pareiškė, kad kiek
vieną savaitę iš Lenkijos kalėji
mų išleidžiami kaliniai.

Penktadienį radijo pranešėjai 
paskelbė, kad amnestijos įstaty
mu pasinaudojo 6,000 kalinių. 
Jie tvirtino, kad šias žinias yra 
gavę iš ministerio pavaduotojo 
Skoros. Lenkai nežinojo, kad 
kalėjimuose buvo laikomas toks 
didelis suimtųjų skaičius. Visi 
laukia, kad būtu- paleisti, visi 
suimtieji darbininkai ir parei
gūnai.

Rugpiūčio 13: Ipolitas, Irvė, 
Elvyrė, Asibutas, Drytė, Tau- 
teris. ; ■

Rugpiūčio 14: Euzebijus, PA-, 
jauta, Eimantas, Jaugabėj Skir- 
gailis. •

Rugpiūčio 45: Daaguū ėmi
mas, Marijus, Kęstutis, Maldy- 
tė, Tilvytis, Spera, Dagilis.

f **

Saulė teka 5:56, leidžiasi 7:54.
Oras šiltas^ vėjuotas. . '

Prancūzijos prezidentas siun
čia karius į Čadą, kad pastotų 
kelią Libijos kariams. Pran
cūzai nedavė nepriklausomy
bės čadui, kad taptų komu

nistų kolonija.

užsimotą knygą olandų kalba 
apie Pabaltijį. Ji prasidės su 
tautinio atgimimo laikotarpiu 
(19 šimtmečiu) ir baigsis pabal
tiečių teisių veikėjų areštais šį 
pavasarį.

Kas pažadino van den Hcu vė
lo susidomėjimą Pabaltijo kraš
tais? Kaip Sovietų Sąjungos ty
rinėtojas, jis turėjo susitelkti 
į kurią nors sritį; jam, kaip olan
dui, Pabaltijys pasirodė ypač 
įdomus ir artimas. Su Olandija 
juos sieja istorija, seni prekybi
niai ryšiai. Ir Pabaltijys, ir 
Olandija — maži kraštai, pergy
venę žiaurias svetimas okupaci
jas: jų valstybinė egzistencija 
priklausė ir tebepriklauso nuo 
santykių tarp didžiųjų valstybių, 
nuo politinės pusiausvyros Eu
ropoje. Giliau Pabaltijo proble- 
nias Studijuoti jį paskatino ir 
įsako Kapįano emigracija iš Lie
tuvos į Olandiją. Prieš septyne
rius metus atsirado žmogus, ku
ris galėjo versti dokumentus iš 
lietuvių į olandų kalbą, rašyti 
apie Lietuvą olandų spaudoje, 
padėti Rytų Europos institutui

gilinti Pabaltijo studijas.
Vau den Heuvel pasakojo, 

kad Olandijoje ilgą laiką buvo j 
nedaug kalbama apie Rytų Eu- 
ropą, įskaitant Pabaltijį, 
apstu knygų apie Etiopiją ir An
golą, Kubą bei Vietnamą, bet 
beveik nieko apie Lietuvą, Lai-! 
riją ir Estiją. Daugelis olandų 
intelektualų ir žurnalistų karš
tai rėmė laisvę ir tautų apsi
sprendimą vadinamojo Trečiojo 
pasaulio kraštuose, bet neminėjo 
Rytų Europos. Su tuo Van den 
Heuvel negalėjo sutikti. Anot jo, | 
olandai turėtų suprasti, kad jų i 
pačių laisvė ir nepriklausomybė 
nėra koks istorinis ar geografi
nis dėsnis, bet paprasčiausiai 
laimės dalykas. Ir olandai ga
lėjo ir tebegali atsidurti Pabal
tijo kraštų padėtyje. Pasisaky
dami už laisvą tautinį apsispren
dimą Pabaltijo kraštuose, olan- 
lai sustiprintų ir savo pačių ne
priklausomybę.

Olandų istorikas sutiko, kad; 
šiuo metu Europoj, o ypač šiau
rės vakarų kraštuose, gyvėja 
susidomėjimas Pabaltijo kraš
tais. Šalia Olandijos, jis pami
nėjo ir Švedijos pavyzdį. Jo ma
nymu, švedai ilgą laiką nudavė, 
kad Pabaltijo tautos neegzistuo
ja, nes jie manė, kad tokia “už
merktų akių” politika suteiks 
jiems daugiau saugumo. Dabar 
jie pradeda suprasti klydę ir pra
deda daugiau kalbėli apie Pa
baltijį. (Elta)

BUVO PABĖGĘS 
ANDREI BEREžKOV

sekretoriaus sūnus: Išvažiuodarį
mas jis pąliįjb lokį raštelį: ...

“Aš nC^eji^iu Jpišfo'■ JęgąiįtOš jr- ^J^jrtpįįąįįnenorLpra rasti Am ė- 
vcikiančiiį^į^tf^t^yni^n^L *■ —- • -
patinka jftsį*kisįĮtaį/ Arnly B^

\ režkov”.'. r'

'^ezidento siūleap„ mįo- 
įlęrkąnioms • ir pardlioda- 

risbpkt prekėms. . ...
* Ųjinkų, valdžia'pastebėjo, kad 
tę-iyingųmo? ministėrijos praneši 
mas:.l)Tpgėi paveikė krašto gy-i 

■-v^nkrjųs.’.Visį laukia Amerikos 
r paramos, bet jie žino, kad nieke 
nebus, jeigu kalėjime pasiliks

1

Jis i>raųęšėL , pažįstaįpieųKį 
kad važiup^'.į/'New. iYorką,riš' 
kur rengiasi prirgšyti laŲšką^pj^č, 

j zidentui R^ą’gaiiųuŲ^kąd padėtoj 
j j am pasiRktU A&'e’rikoj e. » Laik
raštininkai’ pasiteiravo prezkien- 
to kanceliarijoje.' ,bėt ten jiems 
buvo pranešta, kad negavo jokio 
laiško iš jauno Bėrežkovo.

Paklausta, Sovietų ambasada 
atsakė, kad tai gali būti pigi pro
vokacija, daugiau nieko.

Jaunas Bčbežkovas pė 21 va
landų grįžo namo.

WASHINGTON, DC. — še
šiolikos metų Andrei Bercžkov, 
gyvenantis Washingtono prie
miestyje, praeitą trečiadienį, 
pasiėmęs dėdės automobilį, din-1 
go 24 valandoms iš namų. Jis 
yra Sovietų ambasados pirmojo

BEIRUTAS, Libanas.— Drūzų 
kariuomenės vadovybė, pralai
kiusi suimtus tris Libano minis
terius, juos paleido. Drūzų ka
riuomenės vadovybė apklausinė- vintus ministerius į Beirutą.

jo Libano ministerius apie jų Į 
tikslūs-ir pasiryžimą įžengti j 
drūzų laikomą teritoriją. Visi 
trys ‘atsakė, kad jie norėjo įti
kinti drūzus ir falangistus, kad 
reikia baigti kovas.

Ketvirtadienį drūzai nutarė
paleisti suimtus ministerius. Bet j 
ministerių jie neatidavė libanie
čiams. Jie nuvedė visus tris prie ■ 
žydų fronto ruožo ir atidavė iz- i 
raclitams, kurie nuvežė išlais-

PADEDA NAFTA. SUTEP
TOMS ŽUVĖDROMS

CAPE TOWN, P. Afrika. — 
Pietų Atlanto salų prižiūrėtojai
gavo įsakymą padėti atgaivinti 
nafta susitepusias žuvėdras.

.Jos, pam a ly damos, žuvį van
denyje, iš aukšto nerdavo į van
denyną, ilgu snapu pagriebdavo 
žuvį ir bandydavo pakilti į pa
danges, bet šį kartą joms nepa
vykdavo. Nafta apteptos jųjų 
plunknos neleisdavo joms pa
kilti. Iš viso žuvėdros negalėda
vo valdytis Atlanto bangose. 
Vienos suspėdavo ištrauktą žu
vį praryti, o kitos ją paleisdavo.

Vandenyne esančių salų pri
žiūrėtojai važinėja aplinkui sa
las, ištraukia šlapias žuvėdras iš 
vandens, nuveža jas į salas, nu
šluosto naftą ir paleidžia į užtva
ras, kad jos atsigaivintų. Be 
žmogaus pagalbos, nafta sute
pusios žuvėdros nudvesia vande- 
nvne ar ant kranto.

■ i 
■

Senatorius John Glenn norėtų būti demokratų partijos kandidatu prezidento pa
reigoms. Jis įtikinėja Salem, N.IL, suvažiavusius darbininkų atstovus, kad Flc- . 

ridoj vyksiančioje konferencijoje pasisakytų už jį.

’ri.

-
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Kaunas, žiūrint iš Žaliakalnio.

| Socialinis draudimas ir aprūpinimas
f VI metai

Senatas neleido apkarpyti 
geležinkeliečių pensijų

Washington's. (A. P.). Legis- 
.latorius išgelbėjo apie 1 mili
joną geležinkeliečių pensininkų 
nuo didelių atskaičiavimų iš jų 
mėnesinių čekių. Praeitą antra
dienį Senatas (95-2) nubalsavo ir 
nusiuntė prez. Reaganui projek
tą (bilių) pasirašyti, kad jis 
virstų įstatymu.

Senatas aktyviai veikė, ma
žiau negu vieną dieną, po to, 
kai Atstovų Rūmai patvirtino 
priemones. Sen. Robert Dole 
spaudžiant, kad Senatas patvir
tintų anksčiau priimtą Atstovų
Rūmų bilių apsaugojus netoli] kų. 
negalėjimo mokėti skolų gele
žinkelių pensijų .sistemą.

Atstovų Rūmai nubalsavo i mėn. Įjungė 441,000 buvusių ge- 
)305-5) už garantiją (bailout), ležinkeligčių, kurių vidurkio 
plano praeitą pirmadienį, 
šio, pentsininkamB -grėsė 
benefitų sumažinimas šį m. 
lio mėn. ir 80% — 1984 m. 
lio mėn.

šis bilius padidins darbdavio 
ir darbininko mokesčius į pen
sijų sistemą, sumažinti benęfi- 
tus geležinkeliečiams, kurie iš 
eina poilsin prieš 62 m. amžiaus, 
atideda gyvenimo pabrangimo 
(ciast of living) padidinimą ir 
t. t. Pažymėtina, kad geležinke-. 
lių pensijų sistema atsidūrė bė
doje dėl to, kad esama geležin- 1 
kelių industrijos darbininkų pa-; 
jėgos (work force) — 338,000 iš- į 
laiko vieną milijoną pensinin
kų. Prieš dvejus metus geležin
keliuose dirbo 510,000 darbiniu-

Dabar 
tarnyba

geležinkelių pensijų' 
teigia, kad balandžio

Sabotažas nedarbo įstaigoje

1967 bus reikalinga 36 ketvirčiai
1991 bus reikalinga 40 ketvirčiai

rį graikai naudeje įkaičiui 10,- 
000.

• Dabartinių jnetu Ąmeriko- 
je priskaičiuojama ąpie 473,000 
daktarų. Dentistų 124,000.

• McDonald valgyklos Ameri
koje pasiekė 6000 skaičių.

• Oficialiai motinos dienos 
šventė pradėta švęsti 1914 me
tais.

• Nevada yra viena iš didžiau 
siu aukso gamyboje valstija 
Amerikoje.

Vyrgi apibūdina moters 
ypatybes

Kų J1 9ero ir blogo atlieka
Vienas kreivai nusiteikęs ra

šytojas vaizduoja moterį sekan
čiai:

Išteka už vyro, kai kito nesi
tiki gauti.

Barasi su vyru vidutiniai po 
du kartus į mėnesį.

Indų plovimui praleidžia 3 sa
vo gyvenimo metus. Besikalbė
dama su kaiminkom ir draugėm 
išeikvoja 5 gyvenimo metus.

Praleidžia $1,000 kosmetįš- 
kiems dalykams ir grožio salo
nuose.

Pagrasina vyrui mažiausiai 8 
sykius, jog jį apleis, bet niekad 
savo žodžio neišpildo.

Išeikvoja 4 metus pasikalbė
jimams telefonais.

Pirmuosius seytynius vedybi
nio gyvenimo metus pašvenčia 
pakeitimui vyro ypatybių, bet 
tame nieko neatsiekia.

Jei važinėja automobiliu, tai 
mažiausiai tris kartus sudaužo 
mašiną ir išlaužia garažo duris.

Laiks nuo laiko apgailstauja, 
kad neištekėjo už kito.

Gyvena 5 metais ilgiau už sa
vo vyrą.

Sutaisė apie 4,827 porų koji
nių.

Bet nepaisant į tai, vyrai joms 
pataikauja ir didžiumoje atsi
tikimų kląuso kaip savo tėvo. 
Tai kas gi iuomet yra keistesni:

j vyrai ar moterys?
Atsakyti i tai dabar turėtų mo- 

rs. Patrimpas

nimą ir mielai išklauso, ką kiti 
turi pasakoti.

— Laiką telefono ragelį pri
spaudęs pečiu, yra gabūs ir su
geba tuo pat metu galvoti apie 
daugelį dalykų. Jie yrą prak
tiški ir gyvenime daug ko atsie- ] 
kia. Į

— Visuomet linksmai kalbą 
telefonu turi gerą savybę neiš
duoti turimo svarbaus darbo ir Į 
jo nė kiek nepamiršti. Jie turi 
gerą atminti ir greitą orientaci
ją-

— Yrą individų, ignoruojan
čių laike kruopštaus darbo atsa
kyti telefoną. Jie save stipriai I tery 
kontroliuoja ir kreipia dėmesį į| 
dalykų pirmumo eilę. Jie rnėgs-į 
ta atlikti darbą savo pačio me-; 
todu. .Atvirkščiai, kurie skuba] 
prie telefono, tie noriai pasida. 
liną mintimis, kaip darbas turi 
būti atliktas.

— Kuris, kalbėdamas telefo-j 
nu, paišo ar rašinėja įvairius 
niekus, yra aukštos inteligenci- nis jau sveria 3,000 svarų, 
jos ir kūrybinga asmenybė. Ypa_, 
tingai tas pasireiškia, jei pašau- 
kėjas yra žemesnio intelekto.

įsakė ateiti kitą dieną 8 vai. 
Truputi pavėlavęs užsiregistra
vau ir laukia'1 iki 2 vai. p. p. 
Tarnautojas iššaukęs mano NR. 
91, mane pasiuntė neva pas 
“wencelerį” i antrą eilę, kur 
prasėdėjau vėl dvi valandas.

Jonas Jonaitis 
(Bus daugiau)

Seniau anglų spaudoje keletą 
kartų skaūfau, kad Čikagos 
“Unemployment offise” vyksta 
sabotažo veiksmai. Kadangi tas 
mane asmeniškai nepalietė, tai 
aš dėlto nesijaudinu. Bet kai 
mane palietė, tai aš noriu tuos 
sabotaže veiksmus iškelti spau
doje. %

Nuo š. m. vasario mėnesio ta
pau bedarbiu. Pirmiausia apsi
lankiau “Unemployment įstai
gon” 6200 S. Damen: str. Chi- 
pagoje- Turėdamas teisę gauti 
bedarbio kompensaciją, toj įstai
goj U ghtrąyau. Tąrnautoįa 
gąffekėnUd po'3-4 javaičių gau

bsiu kompensacijos čekius perio
diškai kas savaitę. Ir tikrai, po 

I misįatyto dąiko paštu keletą 
--- ~~ j kartų gavau nedarbo pašaipos 

— Apie 30 asmenų organizaęi- ^įqo per savaitę. Žinoma, ąš kas 
jos grupė iš Washingtono, D. C-,: §ayąitę turėjau užpihiyti ųusta- 
vad. Community for Greative tylą formą, kur aš ieškojau pa- 
N,on —. Violence, neseniai sė-! gaĮ savo specialybę darbo ir jo 

negavau. Po poros mėnesių ma
ne pasiuntė į Chicagos miesto 
ccentrą, kur svarstė mane, kaip 
bedarbio reikalą. Ten nusive- 
džiau gerą vertėją, kuris davė 
mano paaiškinimus. Įstaigos ad
vokatas patarė man ieškoti dar
bo ne vien tik pagal mane spe
cialybę, bet ir bet kokio darbo, 
o savo apeliaciją atsiimti. To 
nepadarius, mano bylą persiu
sią į Washingtoną, D. C.

Grižai! i sena 6200 S. Damen 
“Unemployment” įstaigą ir vėl 
pradėjau pildyti tokias pačias 
klausimų-atsakymų formas, kur 
pažymėjau, kad gaunu mažus 
Soc. See. benefifus. ši įstaiga 
nustatė, kad mano nedarbo pa
šalpa bus sumažinta per pusę. 
Tačiau po keturių mėnesių, pil
dant tokias formas, pašalpos ne
gavau. Mat, aš užpildžiau for- 

■ mas. kad ieškau dalinį darbą 
(part time). Rugpiūčio 2 d. nu
statytu laiku atvykau į tą pa
čią “Unemployment” įstaigą 

Registratorė atspausdino “ser
vice holding” atvykimo datą ir

BeĮ čekis $637 per mėn., žmonos če
kio vidurkis $370. žmonų vi
so buvo 169,000, palikuonių bu
vo 321,000, kurių vidurkio čekis 
$426 per mėn. Pr. Petitas

spa..
spa-

pirkėjų, vienas ką nors vis pa- 
j vagia. Bet tokių vagišių tik vie- 
1 nas iš 35 sugaunamas. Krautų-1 

žino vės dėl to kasmet turi iki 140 mi- 
Prie'l tijonų dol. nuostolio. Tuos nuo--

Dar kartą primintina apie 
ligonines

Amerikos ligoninės yra 
mos savo gera medicinos 
žiūra ir kitais patarnavimais 365 Į stolius sudaro: 28% įsilaužyrnų, 
dienas metuose. Jos stengiasi'20% vandalizmo, 13% blogų 
turėti geriausius medicinos spe- o.{aTnautpjų.s<^ąž^an^'- 

. .. . ’ rbo tik 3%; " -A;./~ cialistus ir kitus aukštų kvalifi- 
“ kacijų tarnautojus. Kylant kai

noms bei veikiant į visą ekono- ■ 
“• mini gyvenimą infliacijai, iški-
- lo kainos ir ligoninėse. Šv. Kry- 

žiajis ligoninės vedėja sės. M..
Z Dorotea davė šiuos patarimus 
7 norintiems mažinti ligoninių iš- 
” laidas.

— Stenids nesinaudoti grei
tosios pagalbos (Emergency 
room) patarnavimais. Ten dir
ba aukštų kvalifikacijų asmenys 
ir naudoja moderniausias prie
mones. Visa tai yra brangu.

— Prašykite, kad kurie tyri
mai būtu atlikti prieš einant į į

' ligoninę. Preadmission testing/ 
7 programos — sumažina 2-3 die

nomis ligoninėje buvimo laiką.
— Kur tik galima vietoj ligo

ninės naudotina slaugymo namų
- priežiūra, kuri yra daug piges

nė.
— Nėra tokio dalyko, kaip 

veltui gydymas: kas'nors už jį 
turi apmokėti, todėl gydymo iš
laidas reikia visiems stengtis ma
žinti.

Kas kelia kainas?

dėjo ant laiptų*prie JAV Agri
kultūros rūmų. Jie reikalavo 
didesnio kiekio iš -valdžios per
tekliaus sandėlių sviesto, sūrio 
ir pieno paskirstymo bendruo
menės.

— 38 milijonų dolerių vertės 
hydroelektrinė įmonė bus pra-' 
dėta statyti š. m. spalio mėn. j 

i ant Merimac upės kranto. Pa
gal 99-nių metų nuomos sutar
ti, vietinė Boots Mills firma 

Latveli universitetui davė du 
akrus žemės hydroeiektrinei įmo 
nei pastatyti.

— Aukščiausias teismas prin- l 
cipiniai išaiškino Boston, Craf- ‘ 
ton mokyklos 3 mokytojų bylą, i 
Tos mokyklos direktorius ke- 

> tūrių mėnesiu laikotarpyje bu- 
1 vo pasamdęs tuos 3-ris moky- 
| tojus nuolatiniais dėstytojais, j 
I Bet sutartam laikui dar nepa- 

Prekės labai pabrangina krau- j sibaigus. jie buvo iš darbo at- 
■' Tie trys mokytojai turi

Komercijos departa- teisę (pasilikti mokytojauti —
tuvių vagys ir nesąžiningi tar
nautojai.
mentas nustatė, kad iš 12-kcs pasakė Aukščiausias teismas.

Stebint telefonu kalban
čiuosius, štai ką apie jus 

galima pasakyti:

Dr. Harold Woth, Menningen 
Fondo vyr. psichiatras ir psicho
logas, tyrinėjo įvairius asmenis, 
kalbančius telefonu ir iš jų pa
sikalbėjimų būdų nustatė jų as
menybės brupžus:

— Jei asmuo neatsako tuojau 
telefono, bet leidžia jam skam
bėti 2-3 kartus, tai jis yra ku
klus, ramus ir ^ruputį savyje už
sidaręs. Tokie kreipia daug dė
mesio, ką kiti apie juos galvo
ja. Jie nuolat galvoja, kas daro
si jų aplinkoje.

— Paimą ragelį iš pirmo pa- 
skambinimo yra greitos orien
tacijos. galvojimo ir greitai pa
darą sprendimus, mėgsta būti 
aktyvūs ir mėgsta vadovauti.

— Kurie ilgai telefonu kalba, 
tie yra draugiški, meilūs ir ma
lonūs individai. Jie yra ne tik 
socialūs, bet ir mėgsta humorą 
bei sąmojų.

— Trumpai telefonu kalbą yra 
geros orientacijos ir galvojimo, 
gali pasakyti sudėtingą dalyką, 
naudodami maža# žodžių. Jie 
mėgsta tikslumą ir nesiduoda 
nukreipiami nuo pasikalbėjimo 
tikslo.

— Asmenys, kurtėms sunku 
nutraukti pasikalbėjimą ir saky
ti “sudiev

k

• Pilkasis banginis gali iššok
ti iš vandens 30 pėdų aukščio. 
Tai yra aukščiau, kaip 3 aukštų 
namas.

8 Vos gimęs pilkasis bangi-

• Kai kurie dvasinio turinio 
spausdiniai pradėjo aiškinti iš 
kur atsirado velnias. Vienas to
kių autoritetų tikrina, jog vel
nią sutvėręs patsai Dievas, kitas 
sako, jog velnias atsiradęs iš blo
gų žmonių.

Mano, paprastai galvai atrodo, 
jog pirmiausia reiktų surasti ko- 

kipšuką, o tik tada7 spėlioti 
kur jis yra kilęs.

f * * ».
TIK SUŽIEDUOTINĖ

—..Kovė! hepasvejkinai p-lės 
-Pumpuriūtės? ų

— Kad ją. mažai įžįstu.
— Bet juk buvai su ją-susižie

davęs. ’ • . 7, j
— Tai ir viskas. t

kį
is

• Bičių avilio šeimą sudaro 
90,000 bičių.

o Pirmasis Amerikoje “park-
— Daugelis amerikiečių fir- ing meter” buvo įrengtas Okla- 

miį, jatsakant telefoną, pasako ^omoj 1935 m. liepos 16 d. Par- 
fii mos pavadinimą, ir, jei kalba > kinimo mokestis buvo penki 
atsakomingas asmuo, pridedal cerrtai.
avo pavardę. Tik telefonistams! 3 Pasaulyje priskaitoma maž- 

nėra reikalo pasakyti savo pa-i dau5 apie 150,000 gėlių rūšių.
vardžių. Amerikietis neklausia j 9 Amerikiečio vidutinis ūgis 
kas kalba, bet pasisako savo pa-;
vardę ir pareiškia su kuo jis no- 
. i kalbėti. Jie pradeda nuo pri- 
ristatymo ir pasako, ką jie par
duoda, kokį reikalą turi ir su 
Kokiu oareigūnu nori kalbėti.

mokestis buvo penki

i

• Šie skaičiai rodo maksimu
mą ketvirčiu, kuriuos turi turėti 
darbininkas, jei jis pasiekęs 62 m. 
amžiaus pasidaro nedarbingas.
1983 m. i
1984 bus reikalinga 33 ketvirčiai

yra 5 pėdos, aštuoni inčai. Vidu
tinis moters ūgis — 5 pėdos ir 
keturi inčai.

• Amerikoje vidutinė pietų 
pertrauka yra 20 minučių.

• JAV pri skaitoma 200,000 
milijonierių.

• Graikijos tautinis himnas 
yra ilgiausias pasaulyje.

• Keturios valstybės turi dar 
tebeveikiančius ugnikalnius:

mėgsta ramų gyve- 1985 bus reikalinga 34 ketvirčiai

reikalinga 32 ketvirčiai, Washington, Califomija, Alaska 
ir Hawaii.

♦ Žodis “milijonas” atsirado 
1300 metais. Iki to laiko didžiau
sias numeris buvo “myriad”, ku.

NEGALĖJO IŠPILDYTI

— Sakiau tau, kad laikytum 
liežuvį už dantų, o tu ėmei ir 
išsiplepėjai...

— Matai, prąeitoj savaitėje 
buvau ištraukęs tris dantis, tai 
atsirado tuštuma.

* * * .
• Užbaigęs atlikti savo išpa

žintį teisėjui, kišenių kraustyto. 
jas sako:

--  O dabar, jūsų malonybė, 
aš noriu paprašyti divorso nuo 
savo žmonos.

— Kuom pasiremdamas to 
reikalauji?

— Jūsų malonybė! Kai aš iš
traukiau to vyriškio piniginę, 
tai joje radau savo žmonos fo
tografiją ir telefono numerį.

* * *
SĄŽINĖ

Motina: — Tavo sąžinė visad 
atsilieps, jeigu padarysi ką blo
go-

Sūnelis: — O kam ji pasakys?
Motina: — Tau pačiam.
Sūnelis: — Ačiū Dievui! Ma

niau kad tau.

AR MOKI AUSTI?
BIRŽIEČIU DAINA

Pauytėla mano, 
Jaunuolėla mano.
Aš norėčiau pasiklausti
Ar tu moki austi?

Bernužėlis mano,
Jaunuolėlis mano.
Kas išmokys mane jauną
Kad1 nėra močiutės?

Panytėla mano, 
Jaunuolėla mano.

Kas išmokė gegutėlę 
Girelėj kukuoti?

Bernužėlis mano.
Jauųuojėlis mano.
Išsimokė gegutėla
Nuo kitų gegužių.
Panytėla mano.
JaupųpĮėĮa nąaųo.
Ir tau reikia išsimokyt 
Nuo kitų sesučių. 2 Naujienos. Chicago, Ui. — Sat.-Monday. August 13 15, 1983



JUOZAS ŽEMAITIS

Nesiorientavimas, politinis bukumas
KLAUSIAU, BET NEKALBĖJAU

ar tyčios darbas
Į I ’ ‘ (Tęsinys) 

t . r . ,.Jei rimčiau pradėsime ieško
ti tikrųjų priežasčių, kedėl šian
dien Afrikoje (išskiriant Izrae
lio ir Libano įtarpusaves žudy
nes) ir Vidurio Amerikoj vyks
ta masinės skerdynės, ir kieno 
ginklais bei kokių pakraipų 
žmonių visa tai daroma, Lai tik
rai paaiškės, kad to viskp .di
rigentai yra Komunistų partijos 
agentai, kurie instrukcijas gau
ną vien tik iš Maskvos; Šian
dien Maskva deda visas pasin
gas kaip galima plačiau išblaš
kyti po visą pasaulį Amerikos 
miiitrinęs jėgas, kad tuo būdu 
būtų sutrukdyta Vakarų Euro
poj amerikietiškų'raketų išdės, 
tymas. Tas viskas rusams labai 
gerai sekasi, nes V. Europoje 
prieš tokių amerikietiškų rake
tų išdėstymą jau sukeltas minių 
pasipriešinimas ir didžiulės de
monstracijos. Tą visą darbą, 
tiek ten, tiek ir čia Amerikoj, 
ątlieką specialūs komunistų par
tijų ■ paruošti agentai.

Ręikia Įik stebėtis, kad Ame
riką, YikšliaUį sakant — tik - jos 
prezidentas Reaganas besisteng
damas sunaikinti pavojingus ko
munistinio; medžio lapus, to me
džio :šaknų .visai, neliečia. Netik 
Amęrįka, bęt ir kitos' demokra- 
tinės Ivalsfybės vis - nepajėgia, 
suprasti tikrąją pasaulio ■ bėdos 
priežastį ar visai besiorientuo
ja. O gal’tyčia taip elgiasi??'

% Kai žaizdą vis negyja, tai joks,
dažpas jos perrįšinėjimas nieko įžiūrint kurioje valstybėje dai 
nepadės, jei’nebus kreipiama dė-, jų esama, turėtų tuoj pat pra
mosiu i ,jos5 negijimo.- priežastį.
— žaizdos gilumą.

: Korft.u’nistinės Markso1 -.idėjos- 
sugriovė kolonijalįnes imperijas, 
bet ant jų griuvėsių sukūrė žiaū_ 
rias 'ir chuliganiškas diktatūras. 
Eiliniai ir/paprasti žmonės čia 
nieko nelaimėjo, o į paviršių iš
kilo šlamštas. -. ; ■:

Grįžkime truputi į netolimą 
praeitį-^ -Šį kartą vėl prisiminki
me: Kubą ir aną laiką, kai Cas
tro,. buvo • įsodintas . į Havanos

čias Vidurio Amerikoje žudy
nes? Jei Amerika nebūtų tole
ravus kažkokio nežinomo Ku
bos avantiūristo, tai šiandien 
nebūtų reikėję ir jai pačiai da
lyvauti to maksvinio gizelio su
keltose Vidurio Amerikoje žmo
nių skerdynėse. Nors amerikie
čiai ten nieko patys nežudo, o 
eina tik komunistų ir nekomu- 
nistų kovose arbitro pareigas, 
yisdėlto ir Amerikai krinta at
sakomybė.

Per ištisus posėdžius Kongre
se svarstoma ir svarstoma ar rei
kia gelbėti Vidurio Amerikos 
kontinentą nuo komunistinės 
neribotos diktatūros, ar viską 
palikti Dievo valiai. Matyt, kad 
gana dideliai kongresmanų da-Į 
liai dar vis atrodo, kad komunis- j 
tai yra demokratai, ir kad jų 
valstybėse esanti pilna žmogaus 
teisių ir įsitikinimų laisvė. Kadi 
nemažai Amerikos inteligentų 
taip dar galvoja, tai ir man te
ko kelis kartus įsitikinti, kai su 
tokiais ponais bekalbant apie 
Pabaltijo valstybių okupaciją, 
niekaip negalėjau jų įtikinti, 
kad tos valstybės ne savo laisvu 
noru Įsijungė' į tą, anot jų, rojiš
ką valstybę, o tiesiog buvo oku
puotos. Manau, kad visame lais- 

. varne (ne komunistiniame) pa
sauly, yrą labai daug tokių “ka
lakutų”, kurie net persipenėję 
sukta =ir visut 1007tu. nuošimčių 
melaginga komunistine propa
ganda. •

Sveikai galvOjantieji politikai.

oi

Jonas Jokubonis

Gžmiau aš Kubiliuose, netoli 
Papilio, bet augau Rygoje. Ne 
pačioje Rygoje, bet Eanovoje, 
Rygos priėmįestyje, esančiame 
kairėje upės pusėje. Pati Ryga, 
didmieslis, bažnyčios, didžiosios 
krautuvės buvo dešinėje upės 
pusėje, o mes buvome apsigyve
nę kairėjie.

■. Kiek atsimenu, tai vaikui 
daug kalbėti nereikėjo. Jeigu ko 
norėjai,Tai ranką ištiesei, ir už

ses pasižiūrėti, ir nieko neat
sitikdavo. Aš .“nujodavau” į Se
nąją lietuvių bažnyčią įr “par
jodavau”. Man labiausiai rūpė
davo ne bažnyčia, bet Raganos 
statula. Tėvas, įžengęs į švento- 
rię pro užpakalinius vartus, 
.-cartji eidavo į bažnyčią, o aš nu- 
aėgdavaų prie švedų karalienės, 
.lukreipdsiosi akis į šiaurės ry
tus, į Švediją.

Banovoje namie visi kalbėda
vo lietuviškai. Aš dar nekalbė
jau, bet lietuviškai viską supra
tau. Rygoje buvo kitaipi Ten pa
lys lietuviai mieste kalbėdavo 
ialviškari arlia vokiškai. O dar-♦ * J 
bininkai, kai grįždavo iš darbo 
ir pavakarieniaudavo, tai išeida
vo į kiemą, susėsdavo į vežimus 
ir.’.dainuodavo rusiškai. Mano 
motina skaitė lietuviškai ir vo
kiškai, o kalbėdavo dar latvil-, 
kai ir rusiškai.. Aš supratau tas 
visas kalbas ir'dainas, bet ne
drįsdavau kalbėti. Svarbiausia, 
bijojau, kad blogai neištarčiau. 
Motina manė, kad aš būsiu kur
čias ir nebylys. Ji manė, kad aš 
negirdžiu-ir. kalbėti negaliu. Bet 
tėvas taipjaęmanė.

dėti griežtą kovą, kad Komunis
tų partija ir bet kokia komunis
tinė veikla būtų'iš gyvenimo iš
šluota, kaip teroristinė organi
zacija, kuri Įvėlė visą pasauli į 
brolis prieš broli žudynes.

Visiškai'nėra ^Įprantama, ko
dėl ekonomiškai ir politiškai su- 

; bankrutavusias komunistines 
valstybes griebiasi vis gelbėti 
taip vadinamas kapitalistinis pa
saulis. Savaime peršasi mintis, 
kad1 tai daroma ne žmoniškumo

šbsfą. Nesinori tikėti, ’kad tuoj vardu, o grynai tik kažkokiu 
laikų. Amerikos saugumas ne-- biznišku išskaičiavimu. Gi pe- 
būtų žinojęs kas per tipas tas nė j imas, amerikietiškais grūdais 
Cąsfip buvo.’ -O jai', tas šaųgumps subankrutavusios Kremliaus 
kiek nors.nųupdėJ_’feti=l2S/‘ldi-. .imperijos, “liaudį”, ką gi pas 
dysiš,karžygį”S.^Mėsfcvos ko? Atvirai kalbant,, tenka tik 
agentas,’, iri saVaiiAė-.a^skii, kad. tiek prųnipti, -kad tais fgrSdais 
jis .Kubą padarys^ „Kremliaustame “rojuje” nepenima badau- 
{rankiū, tai. kodėl buvo jam su*| jahti liaudis, o jie eina tik gry- 
darytos tokios sąlygos, kurių dė-; nai militariniams reikalams. Jie 
ką šiandien turime nesibąigian- kraunami į sandėlius šalimai

o

įruoštų aplink didesnius mies
tus antiatominių raketų, slėptu- 

j vių. Tą, manau, žino ne tik Va
karų Europos spauda, bet ir ne
komunistiniai politikai.

Šiandien jau pilnas pasaulis 
komunistinių šašų, ir jie nema
žėja, bet didėja. Dėl viso to kal
tos demokratinės valstybės, nes' 
jų vadovai, besivaduodami lais
vės ir lygybės principais, leidžia 
Ir tokioms organizacijoms veikti, 
kurios teroru ir grasinimais ki
taip galvojančius paverčia jų 
vergais.
į Tokiems visiems politikams, 
kurie toleruoja komunistus ir 
jų partiją, būtų labai pravartu, 
kad jiems patiems tektų pergy- 
<_yenti komunistišką košmarą. Vi
są tai pergyvenę, jie pasidarytų 
Jtiaug realesni., Tada, tikrai jie 
Suprastų, kad teroristinė Komu
nistų partija, kaip ir kitos bet 
kokios teroristinės organizaci
jos, demokratiniame pasaulyje 
turi būti už Įstatymo rjbų. .

tenka. Dažniausiai pasodindavo 
mane šalia' motinos. Jeigu norė
davau, ką motina valgydavo, tai 
atkišdavau rąnką ir prašydavau. 
Jeigu motina neatkrėip'davo dė
mesio į mano prašymą, tai pir
ma paliesdavau ją, pabesdavau 
jos ranką ir ištiesdavau delną. 
Ji žinojo, ko aš norėjau.

Jeigu, man duodavo, ko aš ne
norėdavau, tai ranka duoną ar-ę 
ba bulvę nustumdavąu. O jeigu 
nepaklausydavo, tai abiem ran.; 
kom nūs turn davau. O jeigu no-' 
rėdavo man į burną įdėti, ko aš 
neprašiau ir nenorėjau, tai dan
tis taip sukąsdavau, kad man jų 
nepražiodindavo.

Tėvas mažais vaikais nesirū
pindavo, nekreipdavo į juos dė
mesio.1 Bet kai paūgėjau, tai jis 
mane paimdavo pasivaikščioti. 
Įsikibdavau į jo ranką, arba: 
abiem rankom pagriebdavau jo- 
pirštą ir eidavom. Jis lėtai žings4, 
niuodavo, bet" man reikėdavo 
bėgti. Man patikdavo bėgti. Pa4 
bėgėjęs gerai jausdavausi. Atsi
kvėpęs, ir vėl norėjau bėgti, 

i 4 t > 4 - *

Jeigu eidavo toliau, tai “joda
vau”. Jis manę, būdavo, pasiso-? 
dina sau ant nugaros ir “jojam”, j 
Pasigriebdavau už jo plaukų inl’ 
važnyčiodavau. O jeigu būdavo* zikėlius skaičiuoti, Prądžioj ty-- 
pavojus pereiti gatvę,-tai jis pri^i lomis, o kai girdėjau, kad jie vi-. 

siglausdavau prie-jo gaivūs, “jo-

l

Vieną kartą pas. mus atėjo l 
Ona Tunosaitė, mano motinos 
sesuo. Ji buvo ištekėjusi ųž Šle
kio, batsiuvio. Oną motina va
dindavo Ona, bet kiti'šeimos na
riai Onele, o jdažnai ją pava
dindavo Anele, Aniele.

Ji ateidavo visuomet gražiai 
pasipuošusi. Josios rankovės, at- ’ 
simenu, būdavo labai išsipūtu
sios per pečius. Kartais tas išsi-j 
pūtimas būdavo toks aukštas, 
kad jis būdavo beveik lygus su 
josios galva. Kai/užeidavo pas 
mus ir atsisėsdavo, tai. vis tuos 
rankovių pečius patraukdavo, 
kad jie būtų statūs.

Pasitaisius ir bliuskelėspečius 
išpūtus, ji, atsimenu, mahe pa
siimdavo ant keliiį. Mane kalbin
davo, man pasakojo visokius, 
komplimentus, bet aš nieko ne
atsakydavau. i t

Bliuskos pečiai-buvo.išsipūtę, 
bet kaklas būdavo.susegtas-labai 
tankiai susiū tais guzikėliąis.. Kol 
man kalbindavo, tai ir aš klau
sydavau, ką ji sako, bet kai įsi
leisdavo į kalbas su kitais, tai aš 
pradėdavau skaičiuoti jos blius- 
kelės guzikėlius. Jiems tarp sa
vęs besikalbant, -aš pradėjau gįi-

mano ranką ištraukė ir pasakė, no, kad aš nesu nebylys. Įsitiki- 
kad negalima. nūs, kati kalbėsiu, pravirko'

Tėvas klausė Anielės pasako- <tžiaugsmo ašaromis. Įžengus į 
jinio, liet j U ..kita ausimi klau
sė, ką aš skaičiavau. Kai baigėsi 
pasakojimas, tai tėvas nusijuo
kė, o vėliau motinai tarė: J

— Jonas kalbės, tiktai jis mai
šo kalbas...

Tėvas girdėjo mane skaičiuo
jant. Jis matė ir Anielės apiba- 
rimą. Aš nežinau, kodėl jis nu
sijuokė, bet man buvo tokia gė
da, kad nulipau-nuo Anielės ke
lių, nubėgau į kitą kambarį ir 
pasislėpiau. Man buvo gėda, kad 
tėvas pasijuokė iš tųanęs. Man 
bįivo tokia gė<la, kati aš pakišau 
galvą po pagalve ir “pasislė
piau”.

Metų pabaigoje, tai galėjo 
būti 1898 m., nutarė važiuoti na- t ’** ’ 't

nio. Tėvas dar pasiliko Banovoj, 
o motina susisodino vaikus į ūki
ninko vežimą, atvežusio linus į 
Rygą, ir išvažiavo. Jis buvo iš 
kaimo, esančio į pietus nuo Pa
pilio.

. Važiavome dvi dienas. Motina 
vaikus prižiūrėjo, o šiaip kalbė- 
fo su tuo ūkininku įvairiais, to 
meto reikalais;

Kada įvažiavome į Kubilius ir 
artėjome prie mūsų namo, aš 
sušukau: • ■ • ' . t

— Langas išmuštas!
. Iš tęlo pastebėjau, karį namo 
viduryje, gohkinių durų vienas 
stiklas buvo išmuštas. Motina 
mane apkabino ir pravirko. j

Mes manėm, kad ji pravirko i
dėl išmušto namo lango, bet vė-. 
liau paaiškėjo, kad jį verkė iš 
.džiaugsmo. Ji visu.s penkerius 
metus manė, kad aš Tinsiu ne-' 
bylys, o dabar pati išgirdo, Į 
aš gražiai ir aiškiai pd^^^Į^ < 
ką mačiau. Tie žodžiai ją.ątflcP l

■■

laikydavo mano kojas, o aš pri-’ SI" buvo įsitraukę. į gartiaš kairi 
bas, tai aš pradėjau garsiai 

darau”, tarytum prilipęs bū- skaičiuoti.
— Vienas, du, čy, etery, piat/čiau. Kai aš įdėdavau kojas -ų 

“pentinus” — įkišdavau po pa/ sėst, seven, vosim..^. 
žastimis, tai galėdavau į abi pji^

namų, patikrino kas ką išnešė, 
bet mane apkabino ir džiaugsmo 
ašaras šluostėsi.

Jonas Jokubonis

• Vienas mano pažjstamasį; 
bridgeportietis aną dieną pareis.' 

: kė: “Visi galvoja apie refonna-, 
vimą kitų, bet niekas negalvoja 
apie reformavimą savęs”.

j

—J. Andriaus sudarytą Lietu-: 
*os žemėlapį ir išleistą Deveniųį 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti- 
siunčiant užsakymus šiuo adre-^ 
«u: Devenių Kultūrinis Fondas/ 
P.O. Beri 10782, St. Petersburg,^ 
FL 33733. Kaina $6 4- 65c per- 
■jiuntimo išlaidoms padengti.

ENERGY
WISE 3s

Cbanę® oil md 
f Iters every 3,000 te 
6,000 miles to avoid 
wasting gasollrx.
Sorrt be a Bom Lot«rt

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 

IMI m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vin* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1 
Meilau* straipsniai bei, studijas, Iliustruotos nuotraukom!* t 
M-K. duriionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. RCkitelė* Ir X. Varu* 
kūrybos poveikalais. 365 pu*L knyga kainuoja tik

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir ta 
ftniu lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datm 
iveutes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja W.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GY V ENEMAS, Antano Rūke apralj 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne taus* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht* 
ratftrinė studija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapių ičnyfJ

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

Prie devinto -gųzikėlio nega
lėjau prieiti. Sijono diržas kliu
dė. Aš pakišau ranką po diriu 
ir bandžiau eiti tolyn, bet teta

I SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ" AMERIKOJE 
lt., yra - seniausia,' didžiausia ir -turtingiausia lietuviu fraternalinė g organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
I SLA — atlieka kultūrinius darbus, geĮbsti ir kitiems, kurie tuos 

ri/darbus dirba. i * ? . <
SLA išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

į apdraudų savą nariams. į- *’ 7 y
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. • ‘
kiekvienas .lietuyis ir lietuvių draugas gali 

] Susi vieni j ijne apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypačj^naudinga jaunimui, .siekiančiam
• \ aukštojo mokslo ir gyvenimo^ pradžiai. •

SLA — vaikus apdraudžia i>igia terminuota apdrauda: už 
. $1,000 apdraudas sumą temoką tik $3.00 metams.

SLA —kuopų yra visoje ifetiivitj kolonijose. . , 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus,

/ ‘ jie Jums mielai pagelbės i SA įsirašyti. ’ u
’. ? j ■- • Galite kreiptis h tiesiai į SLA Centrą:

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

.' ’ - Tel. (212) 563-2210 ' ’<

C t *

f > LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmaltisif* 
IšomlAl paraiyt* ttudija apie Rytprūriu*, remiantis Pakalnė* B 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai )domū* kiekvienan 
Betuvlul Leidinys ttiurtructa* nuotraukomis, pabaigoj® duodami 
vftovardžlų pavsdlnima^’r jų vertiniai | vokiečių kalbą. Laba 
Baudlngojc 535 pust knygoje yra Rytprtafų Umėlapla. Kaina F

< KJ EAUM1S LIMA, raiytojo* Petronėlė* Orintaltė* ats 
nstnftnal Ir mintys apie aameni* Ir vieta* neprft Lietuvoje tr pb 
maišiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik P. '. « 1*4|«milaaijjlt’

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierių*, nestipru 
H* tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik B 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą ir po* 
llją. Dabar būtų jj gaifan* pavadinti kovotoju už žmogau* teisei 
Knyga didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |fl.

JOJ®

I

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th. St., Chicago, I1L 60629 * Tel 925-2737

Atdara šiokiadieniais nuo

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

TeL 476-2206

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ

parašė 700 puslapių knygų, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
Bet kurf bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hetuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kum Jaunium ir prol. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti

3 — Naujienos, Chicago, EL — Sat-Mcnday, August 15-15, 1913



SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday > 

by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.
173$ So. Halted Strtėt, Chicago, IL 60601 Telephone 421-6100

As of January 1, l$8O 
Subscription Rates;

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months, $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

metams . . ■ $40.00
pusei metų__ ____________  $22.00
trims mėnesiam^ _________ $12.00
vienam mėnesiui_________   $4.00

Kanadoje:
metama_____________ - - - $45.00

l pusei metų  ___________ $24.00
vienam mėnesiui__________$5.00

25 cents per copy Užsieniuose:
metams __ _ _____________$48 00
pusei metų  ______________ $26.00Nuo sausio pirmos dienos 

Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams__________________ $45.00
pusei metų------------------------$24.00
trims mėnesiams _________ $15.00
vienam mėnesiui__________  $5.00

Kitose JAV vietose:

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Apie teisingą taiką ir žmonijos laimę
Pavergtiesiems ir laisviesiems lietuviams gerai žino

mas pavergtosios Lietuvos dvasiškis prėl. Česlovas Kri
vaitis parašė atvirą laišką, kurio lietuviškas, o dabar 
ir angliškas tekstas buvo paskelbtas “Gimtajame Krašte” 
1983 m. liepos 28 d. Nr. 30.

Galbūt, nereikėtų mums gaišinti laiko, atkreipiant 
dėmesj i šio prelato laišką, kai mes skaitome “Gimtajame 
Krašte”, kad jis yra pavergtosios Lietuvos “Taikos ko- 
initėto” ir '“Tėviškės” draugijos,' kulfūrįniams ryšiarris 
su užsienio lietuviais;,.narys. • ■ ■ . • .‘^'V M

Mums tik užkliuvo’jo tvirtinimas, kad jis siekiąs tei
singos taikos ir visos žmonijos laimės.

Apie teisingą taiką laisvieji lietuviai kalba jau be
veik 40 metų, kai Raudonoji armija iš naujo užėmė Lie
tuvą ir primetė jai rusišką bolševikinį jungą.

Nieko kritiško begalima pasakyti dėl prel. krivaičio 
laiško įvadinių pastabų, kad “nuoširdus žmogus gali būti 
tik taikos rėmėjas”. Jei žmonės būtų teisingi, tai jie vi
suomet būtų nusistatę už taiką. ToliaU prel. Krivaitis 
pasmerkia neteisingus kartis, kurie visūornet yra buvę 
žmonijos nelaimė.

Kuomet šitokios pastabos yra rašomos, kai jau ke
letą metų vyksta AfgatiistariO tautos žudymas Sovietų 
Sąjungos ginklų pajėgomis, ar prelatas Krivaitis mahd, 
kad ir šis karas yra tėišihgaš?

Jis rašo, kad per visą Vokietijos nacių okupacijos 
laiką, jų okupuotų teritorijų gyventojai patyrė žiaurų 
elgesį, nesiskaitant su tarptautine teise ir žmoniško el
gesio normomis.

O kaip įvyko Pabaltijo valstybėse, kuomet jas 1940 m. 
birželio mėn. užėmė Sovietų Sąjungos karinės pajėgbs. 
Jis gali, žinoma, aiškinti, kad Sovietų Sąjunga norėjo 
jas apsaugoti nuo jo paminėto nacių žiauraus elgesio su 
Pabaltijo valstybių gyventojais ir todėl prireikė dešim
timis tūkstančių tų tariamų arba galimų nacių kolabo- 

fantų isvėžti į Sibiro vergų stovyklas.
Nežiūrint to, 1944 m. Rusijos karinės pajėgos 

užėmė Pabaltijo valstybes, o už pusmečio II Pašaulifiiš 
karas buvo baigtas ir Vokietijos nacių hegetfionija btivo 
nušluota nuo žemės paviršiaus. Kokią teisę turi Sovietų 
Sąjunga pasilikti tose Pabaltijo valstybėse ir primesti 
joms, vietoj nacistinės, savo rusišką bolševikinę hege
moniją?

Prel. Krivaitis rašo, pasiremdamas popiežiaus Jo
no XXIII pasisakymais, kad atominiame afnžinjė kafžis 
yra absoliučiai netinkama priemonė paneigtdffis teisėtos 
atstatyti, ir kad Šiais laikais bažnyčia (rašhifift ftiažųja 
raide, bet reikia suprasti, kad prelatas tūri galvoje Kata
likų Bažnyčią) yra atsakinga už tautų taikingą sugyve
nimą. ’’Kitais žodžiais tariant, rašo pfėlatas Krivaitis, 
kiekvienas krikščionis yra ne tik įpareigotas pasfriėrkti 
karą, bet ir dalyvauti, siekiant taikos ir tėisihgufno”.

Toliau, prėl. Krivaitis labai tiksliai nusakė Vieną iš 
karų priežasčių. Jis rašo, kad “viena iš karų priežasčių 
esąs imperializmas ir kolonialinė politika”. Todėl; “fho- 
dernus krikščionis turi kovoti lygiai už taiką it socialinį 
teisingumą tarp visų pasaulio tautų”.

Atrodo, kad politinėje praktikoje prel. Krivaitis iltt- 
rašo į nuostolius anksčiau jo paskelbtą tezę apie impe
rializmą ir kolonialinę politiką. Juk Pabaltijo valstybių 
dabartinė padėtis yra pats ryškiausias Sovietų Sąjungos 
imperializmo ir kolonialinės politikos pavyzdys.

Pabaltijo valstybės, pagal tą Sovietų Sąjungos im
perializmo ir kolonializmo politiką, yra tieisog įjungtos 
į Sovietų Sąjungos imperijos teritoriją, ir jų šitoks sta
tutas yra labai palankus vykdyti didžiarusiaifts savo ko
lonialinę politiką, įvėžant didžiarusių arba kokius nors 
kalmukus pastoviais gyventojais į Lietuvą ir kitas pa
vergtas Pabaltijo valstybes, o tų kraštų jaunimą ver
čiant vykti į Sovietų Sąjungos ir Sibiro platybes.

Reikia pastebėti, kad. prel. Krivaitis kalba ne apie 
tautoms teikiamą teisingą taiką, o tik apie “socialinį tęi-. 
sihgtnną'”, o tokį tėišhrgu'mą, reikia manyti, visoms pą- 
šaūlio tatitomš’^Ij’ duoti tik Sovietų Sąjungos vad. dšd- 
ęialisfinė šisiėnią’^ kurios Vakarų Europos socialistai, 
įskaitant ir Lietuvos socialdemokratus, nepripažįsta jo
kia demokratinė sistema, kuri siektų pasauly teisingos 
taikos, o tik visą pasaulį pavergti komunizmo dofnifia- 
eijai.

Prel. Krivaitis mini, kad Pirmasis Pasaulio Taikos 
Kongresas buvęs sušauktas tuo pačiu metu Pragoję ir 
Paryžiuje, ir kad jame dalyvavo Nobelio^taikos premijos 
laimėtojas Frederic Juliot-Curie ir apie du tūkstančiai 
delegatų iš 72 valstybių, kurie pasisakė prieš naujo ka
ro pavojų.

Labai gaila, kad prel. Krivaitis jokiu žodžiu nepri
simena Helsihkio 1975 m. Baigiamojo Akto, kiirį pasi
rašė visos Europos valstybės (išskyrus tik Albhhiją ir 
Pabaltijo valstybes) kartu su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis ir Kanada.

Jokios Taikos kongresų deklaracijos negali pašalinti 
karo pavojaus, jei mes turime tokią rusų ir kitų paverg
tų tautų imperiją Sovietų Sąjungą, beveik aklinai už
darytą nuo laisvojo Vakarų pasaulio,- kurio valstybės 
mažai ką žino, kas ten vyksta ir kas planuojama už tės 
prieš keturiasdešimt metų liūleištoš Gėlėžitieš Uždangos.

Helsinkio Aktas turėjo tikslą panaikinti tą Geležinę 
uždangą, pasižadant Sovietų Sąjungos lyderiams gerbti 
savo uždaros imperijos piliečių teises ir pfSflėti hdrffla- 
lius ryšius su laisvojo pasaulio piliečiasi bei su jų žurna-' 
listais arba bent leisti išskirtų šeimų susijungimą po eilės

Restauruoti Perkūno nafhai katine dabar

A. PLESKYS

Politinių hetiksltiftių patiksliiiimaš
A. Gečio pasisakymuose

(Tęsinys)

W. Z. “Nebūtų teisinga 40-čiai 
metų . dabartinei: ir. principinė! 
Amerikos politikai, jei aš nė- 

. paminėčiau vienos iškilios situa
cijos: JAV nepripažįsta nelega
lios inkbrpdrąčijos ginklų jėga 
LtėtuVoš, Latvijos įr Estijos, kū- 
riė įvykdė Šūvietų S-ga. Sfe 
veiksnias yra aiškiai nėšiderinąs 
su 8-ūoju principu. Aš taip pat 
norėčiau priminti 4-to principo 
žodžius, kad jokia okupaccija ar 
teritorijos gavimas, laužant 
tarptautinę teisę, nebus pripa
žintas legaliu... Mes žinorrie, 
kad maža’i ką galime padaryti 
pataisant skriaudą, padarytą

prieš 40 metų, bet nepamirški
me, kad laiko tėkmė nepadarys 
šios skriaudos teisybe”. t. > *.

1938 fn. kovo 3 d.'Madrido kori 
fėfenėijbjė, JAV . delėgacijOš 
pirm. Max Kampelman apiė^Pa-r- 
baitijb valstybe^' -taip jKžU8ėjo_: ■;

“1940-ais metais, tėmiabtls Md 
Totdv6-Ribbe‘ntrdpb paktū, SO=- 
vietų Šąjįiriga taš tatltas prievar
ta aneksavo. JAV-ėš tą anek
siją pasmerkė tada, ir mes pd: 
tviftitiatnė mūsų opoziciją jai 
dabai-. Mes nepripažįstame prie
vartinio Pabaltijo valstybių įjūri 
gimo į Sovietų Šąjūnįą...”

“SoViėtų atstdvžts Ujicevas sa
vo atšakyAie pareiškė, jog Kam- 
—...-r-—----- 4--

pelminas, matyt, pamiršo tą Hel 
sitikid susitarimo ridlį, kurioje 
saifOtrra, kad pasirašiusieji pri- 
pažfsta po Antro Pasaulinio karo 
nubrėžtas Sienas. Kampelma- 
nas atsakė, jog jis nieke nepa
miršo: kai (prezidentas Fordas 
pasirašė Helsinkio susitarimą, jis 
specialiai pabrėžė, kad JAV-ės 
niekada nepripažino Pabaltijo 
valstybių įjungimo $ Sovietų 
Sąjungą. Todėl, tvirtino Kam- 
pelmanas, bet kokie susitarimai 
apie Sovietų sienas neliečia Pa
baltijo valstybių”. (Eltos Infor
macija 1982 m. Nr. 4/1185).

“Amerikos ambasadorė Jung
tinėms Tautoms Jean j. Kirkpa
trick JT generaliniam sekreto
riui Mr. Javier Perez de Cuellar 
įteikė tekstą, pasirašytą prezi
dento Reagario, ryšium su su
kaktimi, kad Amerika pripažino 
nepriklausomybę trijų Pabalti
jo respublikų — Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos. Ji paprašė, kad 
tas dokumentas būtų oficialus ir 
paskleistas Jungtinių Tautų ge
neralinėj asamblėjoj. 38 ašarfib- 
lėja tūrėtų susidomėti nedelsiant 
tautų apsisprendimo teise ir su
grąžinti nepriklausoinybę.
Pateikiamas prezidento Reagano 

tėksiaš:”

“1938 liepos 26 d. ihinirha 61 
iriėtų sūkaktis, kai Amerika de 
jure pfipažlliė tris Pabžlfijd res. 
publikas — Lidtirvg,- Latviją ir

'‘Visos tŪs valstybės buvo 
Tatttų Sąjungas narės, pasira
šė nepuolimo sutartis šu Sovie-

dešimtmečių.
Visiems žinoma,- kiek tuos Helsinkio Akto principus 

vykdo Sovietų Sąjunga sū jos satelitais. Bet apie tai pa
vergtosios Lieteuvds aukštas katalikų hierarchijos dva
siškis prėl. Česlovas Krivaitis visai neranda . Veikalo 
Užsiminti.

ffdpčLa&tū. juris padalino Rytų 
Europą į tiScliĮ d!r sovietų zo- 
ifeš”;.? “Mes fiėgžNnie tylėti; 
ffiės pfifafiartiė jų feikždavirbui 
apsispręsti ūž nėpliklaūšornybę, 
prifnindami Helsinkio akte pa- 
sifėšytai dėklafScijdi, kilti už- 
tifcrina kiėkviėfiai faūtai teisę į- 
pilną laisvę kadd tik jos nori be 
jokią svefiffiUjU kišiffidšL i)ėl to 
Jtffigfiiiėš Vdl§tiJ&s niėliad ne- 
pripdžibo jė^a ĮvykdVt6s inkor- 
pofacijos j Sovietų sąjungą, to 
nėpadatys ir afėity...” {“Dfau- 
gaš” 8:6, 1983, Nr. 153,- štf. ‘!Atne_ 
rikė už Pabaltijo tiepTiklausomy. 
Be*’). (Būū dšttiiau)

Šio aukštojo pavergtosios Lietuvos dvasiškio pareiš
kimas mums gali duoti tik vieną pamoką, kaip mes tu
rime būti atsargūs su tuo vad. bendradarbiavimu šu 
tSūta”. Ligšiol mes sakėme, kad mums iiedera turėti jo*- 
kių ryšių su pavergtosios. Lietuvos valdžias, rusiškais 
statytiniais, kurie sako, kad neva jie valdą- Lietuvą, be 
jokio Maskvos įsikišimo, o dabar mes jau turime progą 
patirti, kad į šią lietuvių tautai pragaištingą akciją pa
vyko įjungti ir vieną aukštą pavergtosios Lietuvos Kata
likų Bažnyčios dvasiškį.

Dr. Kazys Šidlauskas

j&RĖKTŪROŠ ’ PATAISYMAS
Šio ffiėff. 12 '(flėiios Naujieno

se, špaūsdifiįūf A., ^lėskio “Po- 
litiiitiį. hčtiteštttfriiį pdfikštini- 
itias” štafipšriib tęstilį §16 strąip- 
šfiid trečioje slčiltyjė' po 18-fos JŠ 
viršaus eilutės pabaigos — im- 
kiet mane ir skaitykiek išleista 
to sakinio dalies pabaiga — 
tatai skaitidami permanikiet.

Straipsnio autorių atsiprašom.
Korektorius

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęeiriy§j

Jie yra įsitikinę, kad tikffišis httsikftltėlis te
trukus bus suimtas. Tas frUsikaltėlis tūfįš būti 
farmerio gerai pažįstamas, ties jis žimtjo, kad 
automobilis nėra užrakintas ir khr rasti raktus. 
Policija ieško jo draugo, kuris karti! šu farmeriu 
šiandien atvažiavo į miestą, bet kuris nepasirodė 
sutartu laiku prie farmerio automobilio. Peršau
tasis Surgaila guli miesto ligoninėje. Jo gyvybei 
dar tebegresia pavojus, bet gydytojai turi daug 
vilties jo gyvybę išgelbėti.

— štai kodėl policija martgs ieškojo. Gal jau 
surado, kur aš buvau, ką veikiai!. Jai biis kas nth's 
pasakę, kad restorane buvau, kad drauge su Sur
gaila išėjau, kad dėl kažin ko girfčijomės ir kt. 
Jie būtinai marle paims. Suras dar, kad buvau 
saliūne, kad išėjau drauge su Srtiithu, kas hors 
gal mane ir pažino, buvo ten gan tamsu, Visų ne
galėjau matyti. Baigtas man gyvenimas. Kiekvie
nu momentu gali atvykti policija, ttloftiet bus jau 
pervėlu. Kaip aš galėsiu viską sumeluoti? Kas 
nors bus pamatęs, kad supermarkete btlvau, An
goms juk mane iš ten parvežė. Kitaip nebegalima, 
•oikia tuojau bėgti, bėgti ir pasislėpti. Bėt kūr? 
Mano pabėgimas bus lygu prisipažinimui. 
Dabar jau i.< tas laikas, kaip prieš dvidešimt 
metų, kai apiplė. ^s banką ir nušovęs ten žmogų, 
visam šiam laikui iingaTi. Juk aš tūriu šeimą. Juk 

niekuomet nebegalėsiu sugrįžti, net pamatyti sa
vo žmonos, vaikų. Ką mano šeima apie mane gal
vos? Aš, jiį tėvas, jos vyras — niekšas, žudikafe, 
banko plėšikas. Kokia gėda bus visai šeimai! Tė
vas — žudikas, vedamas į mirties bausmės vietą. 
Nė, ne, aš niekuomet nepasiduosiu, tai perdaug 
baišū. Sus daug geriau, jei paleisiu šūvį į savo 
galvą. Šiuo atveju bent šeimą nuo baisios nelai
mės apsaugosiu, jų garbės nesuteršiu. Man vis- 
tiek bus mirtis. Ar geriau bus mirti tuomet, kai 
jie mane į elektros kėdę temps? O prieš tai dar 
kiek teks kentėti tardymu, teismu ir hafiiėk'a 
priėš žmones. Daug geriau bus pabaigti viską šį 
vakarą.

Jis nusprendžia pasiimti revolverį, kurį ne
seniai dar paslėpė krūmuose. Nuskuba į tą vietą 

I ir ieško reikiamo krūmo. Saulė jau senokai nūši- 
leidusi, ir krūmai slepiasi tamsoje, čia taip tyko, 
tik šakelės traško pO kojomis. Štai čia ir krūmas. 
Rodosi tas pats, skarotas, tankūs lapai iki pkt 
žemės. Jis prisilenkia prie pat krūmo ir siekia 
po šaknimis, kur minkštoje žemėje turėtų būti 
paslėptas revolveris. Tamsoje gniaužo drėgną že
mę, lenda giliau po lapais, bet revolverio neuž
čiuopia. Pamano, ne čia būsiąs paslėpęs. Nueina 
prie kito krūmo. Tamsu, negalima atpažinti, Bet 
jis tankus, daug lapų. Čia turi būti jo slėpinys, 

J čia jis jį pakišo po šaknimis. Ir šakos tokios pat, 
ir krūmo dydis. Lenda po šakomis, bet jos ginasi, 
braižo veidą, už akių griebia. Jo fankos rausiasi 
purioje žemėje ir toliau, ir arčiau, bet revolve

rio nėra.
— Nejaugi matė kas slepiant ir pasiėmė. Ne

gali būti. Aš nesurandu tos vietos, kur paslė- 
pahr. — mąsto, lįsdamas iš krūmo ir girdi kažką 
šlamant krūmuose vis arčiau ir arčiau. Jis riori 
lįst igiliau į krūmus ir slėptis, bėt prieina jo pa
ties šuo ir gerinasi.

— Šdliri, riėšikabinėjęs, tu mane išgąsdinai. 
Ką gi tu čia turi įsikandęs? Duok mati. Revol
veris! Tai tu jį iš krūmo paėmei. Kvailiau tu! 
Kafn kiši savo nosį, kūr tau nereikia?

Prie riaftip kiėmė šHėČia elektros lempa ir 
matosi policijos automobilis. Du policininkai iš
eina iš namų ir eina kluono link. ŠūO pastato 
ausis ir mėgina urgsti. Smartis pagriebia šunį ūž 
kaklaraiščio ir neleidžia jam loti. Jis dar netoli 
hito krūfflų it lengvai galėtų Slėptis, jei policija 
pafičTrė^ jo ieSkdti. Bet jiė daug neieško. Matosi, 
Kad jiėdu išeina iš kluono, sulipa į automobilį it 
fttfVažiiioja.

—• Policija vėl tavęs ieškojo, — nilogąstingu 
balsu sako žmona^ kai Bmartis įėjo į vidų.

— Kad jie ir pataiko, kai manęs nėra. Buvau 
hūvykęs gyvulių pažiūrėti.

— Šobaldžio žitioha vėl skambino. Sakė, kad 
jos tyrą buvo stllaikliisi policija, jis netrukus par- 
važTtlojąk PbliČijh jžlrti 3akiūsų kad jau viskas 
paaiškėję. Tas sužeistas žmogus ligoninėje atsi
gavęs ir pasakęs, kas jį peršovė. Nežinia, ko jie 
iš tavęs nori.

Smarčio veidas smarkiai išbalo, lyg popie

rius, jo rankos virpa, bet jis stengiasi neišsiduoti.
— Supaisysi policijos — jie savo šešėlį gaudo. 

Sobaldis buvo pakliuvęs, o aš su juo drauge va
žiavau, tai ir manęs ieško.

Norėdamas geriau riūsirartiinti, jis išėjo į ki
tą kambarį. Atsisėda į kėdę ir mėgina apsvars
tyti padėtį ir rasti sprendimą. Atsimena, kad vai
kų niekur nesimato. Vėl išeina į virtuvę pas 
žmoną.

— Kur vaikai? Aš jų dar nemačiau.
— Linda išvažiavo su Juozu. Šiurli ir Fran

cis ruošia pamokas viršuje.
— Gerai, — pasakė jis, ir vėl užsidarė kam

bary. Jam Virpa širdis ir veidai tai dega, tai 
blykšta. Užsigesina lempą it vaikšto po kambarį, 
nuolat žvilgčiodamas į langą, o kišenėje liečia 
šaltą tėvolveriO geležį. Pačios šuhkiattsids min
tys užgula jo galvą. Dabar jau paskutinė jo gy
vėjimo valanda. Jis nepasiduos policijai. Tai bubi 
šeimos pražudymas. Daug gėriau oašifrattkti pa
čiam iš gyvenimo, negu būti tampomam po teis
mus ir sodinamam į elektros kėdę. Pagyvenau, ir 
užteks. Policija tučtuojau vėl atvažiuos. Kai tik 
pamatysiu, tuojau bus šūvis, bet ir to šūvio aš 
jau nebegirdėsiu. Kulipka pervers mano smege
nis ir aš krisiu pirmiau, negu šūvio balsas pa
sieks mano ausis. Juk visa tai taip gretai, be jo
kio skausmo

(Bus daugiau)
----------------- • ------------------- ■ •
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VAKARŲ VĖJAI

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

tokia adresui
Naujienos, 173$ S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorių*
lt JA S. Mtnheim RcL, Westchester, Ilk 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis 
ir k&i antrą iestadianį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-272§

TiU 2334553 
Urvlce 355-4506, Pate 06053 

DR. A B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

WKCIALYBt: AKIŲ LIGOS 

9907 WMt 103ml Strwt 

Valandoc p&g&l fuaitarimą.

— Keturių valstybių preziden
tai norėjo, kad prez. Reaganas 
jų akivaizdoje tartųsi su Castro, 
bet prezidentas paskelbė manev
rus ir baigė šnekas su Castro.

— Peru Respublikos preziden
tas Belaunde Terry pataria 
Amazonės miškų gyventojams 
keltis į kalnus ir įsikurti sauges- 
nėj vietoj, nes Amazonė tuo tar
pu yra pavojinga.

— Kisingeris tuojau sušaukė 
prisaikdintos komisijos posėdį 
Centrinės Amerikos reikalams 
svarstyti.

pirkite jav taupymo bonus.

Buckingham© f on fenas Chicagoje

iSE®ž

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

A. TAMULYNAS

Paprastieji ir meniškieji judesiai, 
ir jų reikšmė žmogui

(Tęsinys) Eina kaip vėjo pučiamas 
malūnas

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 W. 71rt St T»L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu 
ir “contact leaiei”,

information,
M Lmcfa AUpd Schoen

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREIT

OfiM teMMM; 776-2M0,

i

\ FLQEIDA

£ Prostatos, inkstų ir šlapumo 
Ukg chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 337Ii 

Ted. (8132 ?21-420f

l
k

PERKRAUSTYMAI

RADIJO ŠEIMOJ VALANDOS

ItALt BRAZDtlONYTt 
Proęrim** yxM|»

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

Apdraustas parkraustymaa 
Ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TaL 376-1332 arba 3764996

Vedaja — Aldona Daufcw 

Talat4 773-1543

Leidimai — Pilna apdrav^ 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERS NAS. TaL 925-806?

Seatadieniaia tr aekmalieniala 
nuo 8 JO iki 9 JO t*L ryto. 
Sfotioa WOPA - 1496 AM 

tranai i uo[amea H My atvdijM 
Marquotta Parke,

r

i

Kodien nuo pirmadienio Du penk 
tadiemo 8:30 taL vikaro.

YUo* Uidof ii WCKV 
bangi 1430 AM.

St Peteraburt. Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS įtobea 1110 AM banga.

2666 W. 7Ut Street

Can you have noticeably 
soft skin, even in summer? 
Yes!

Summer sun and summer 
activities can play havoc on 
your skin, and could make an 
otherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncomfortable.

Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin to ( 
flake, peel and feel rough.

i AH those fun, leisure acii» 
vities (bicycling, tennis, swim* 
mmg) leave little time for 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset -• 
your skin — the tender, loving 
care it needs.

— avoid bathing in hot 
water. Lukewarm water is . 
freshing and not as drying. į

— moisturize your skx3;
•ęvhen it feels dry* Į

— rinse off after swimming .
to remove chlorine a salt 
TOter. |

— shower with a gentle j 
cleanser. A good one is 4 
Neutrogena Rainbath Shower į 
GeL Rainbath is one of those 
marvelous dual-use products 
that softens as it deans

i It is an amber gel that 
Works like soap but wiH ’ 
also make your skin notice
ably soft. It is available is 
three sizes, including a handy 
4-ounce tube that you can. 
tarry anywhere.

I Try these suggesUon^ tod

Nuo galvos kiaušinis nenukristų

Prie šios eisenos viršinė kūno 
dalis beveik nejuda, (jokių že- 
myn-aukštyn, ar į šonus kūno 
svyravimų nėra), o tik kojos ju
da mažais žinęgnįais ir labai su
mažinti rankų judesiai.

Kojų pėdos per toli nuo 
viena kitos

Kada kojų pėdos vaikščiojant 
laikomos per toli nuo viena ki
tos, kaip sako — vaikščioja iš
sižergęs, tokią eisena, (ėjimo bū
dą) kaimo žmonės kartais nusa
ko šiuo posakiu: ’‘Vaikščioja 
kaip' nemelžtas ožys”. Žinoma, 
ožio nieks nemelžia. turėtų bū
ti: “vaikščioja kaip nemelžta ož
ka.” Tokia eisena charakteringa 
žingsnio trumpumu ir neestetiš-

Senesnieji žmonės gerai pri
simena, kaip sukasi vėjo malū
nas: braška, poška rodos viskas 
suluš. Bet ką gi bendro turi žmo 
gaus eisena su vėjinio malūno 
veiksmu. Vis tik kaimo žmo
gus randa tarp jų panašumo; 
žmogus eina kaip pučiamas vėjo 
malūnas: kojas, rankas ir visą 
kūną negailestingai mėto į ša
lis. Atrodo, kad viską, kas tik 
paklius jo kelyje, nugriaus, ap

Chicago, nUnots 60629 
T«W. 778-1374

Klubu kraipymas i šalis
Šios moterų eisenos ypatybės: 

trumpas žingsnis ir užpakalio 
kraipymas (per klubus). Kada 
kūno svoris perkeliams nuo vie
nos kojos ant kitos ir kūnas pe
reina statmenai su žeme, užpa-

lais pirštų, užbaigdama perkel
ti kūno svorį ant priekyje esan
čios kojos, tuomet ir klubas kar
tu su sėdyne nukrypsta į tą ko
jos pusę ant kurios yra kūno 
svoris. Einant kūnas per klubą 
įlinksta į šoną — kartojasi tai 
dešinėn, tai kairėn. Laike iš
linkimo j šoną, kūno ilgis suma
žėja apie 2 cm. Kūnas, prieš iš- 
li ūkdamas į priešingą šoną, vėlJV *^**43* - ---------------------------- --- J ,¥ V,*

vers ir pats parvirs. Tai gremėz-Į grįžta į normalų aukštį ir, per- 
diška eisena. Šio ėjimo būdo ėjęs statmenai su žeme, vėl lei- 
atstovai dažniausiai esti aukšto džiasi žemyn, 
ūgio, sunkaus 'svorio, kiek pa
dribę, minkštakūniai, nekontra-j kulnimis batus, dar yra šiek 
liuobantys savo judesių vyrai. Į tiek lengvesnis, bet sunkiai įma.

I Moterų eisena — ėjimo būdas 
| Moterų eisenos judesiai yra 

ka ir be to, viršinė kūno dalis 1 švelnesni, lygesni, lengvesni ne-| 
Tas gu vyrų. Bet ir jų eisenoje, kaip j 

svyravimas padeda pakelti koją ir vyrų, yra tų pačių neigiamy- 
nuo žemės: Kūno svyravimas de- 5ių. Ypač nepakankamas kojų 
šinėn padeda pakelti kairę ko-| ištiesipiąs per kelius vaikš-

Šis ėjimo būdas, dėvint žemais

svyruoj a kairėn - dešinėn.

-ją nuo žemės ir priešingai.
Nei ėjimas nei bėgimas

Eina žemo ūgio, lengvo svo
rio, labai trumpais ir greitais 
žingsneliais žmogus. Rankų ju
desiai labai greiti ir lengvi. Sun 
ku pasakyti: ar jis eina, ar jis 
bėga? Žinoma, tarp žmogaus 
ėjimo ir jo bėgimo yra skirtu
mas. kada žmogus eina, visa lai
ką kūno svoris perkeliamas nuę 

1 vienos kojos ant kitos, o kada 
bėga yra trumpa akimirka, ka
da mūsų kūnas lekia ore iki ko
ja paliečia žemę.

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-Lax is 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax, Inc.. 1982

EUDEIKIS

aomas (dėvint aukštais- kulni
mis batus) einant ant galų pirš
tų, ar ilgais žingsniais — kūno 
svoris labai vargina kojų pirš
tus.

Bendrojo ėjimo būdo, kuris 
tiktų visiems, nėra ir negali bū
ti. Kaip skirtingi žmonės savo iš
ore, psichika, taip ir jų eisena 

v ? l skirtinga. Bet yra visa eilė nei-
dos: (įėviųt .aukštomis kulnėmis gjanių ypatybių, kui’ios mūsų 
bątųs — kūųo ęvęrįs per daug ej<jeną žaloja. Visokį sulinki- 

; - i mai, kelių atkišįmas pirmyn,
išlaikymui j įojų pėdų išsukimai ir kiti mū- 

kojo.s per kelius kiek sulenkia- sų eisenoj neturi rasti vietos, 
mos.

GAIDAS“ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

} čioją kelius--per daug pirmyn 
atkišę. Bet tai turi įtakos ma-I

virsta ant gulu pirštų ir lengves
niam pusiausvyros

Taip pat moterų, eisenoje ne
retas svečias — krypavimas į ša
lis. Pasitaiko ir moterų žings
niuojančiu ilgais žingsniais. Bet 
daugelis jų, ypač jaunesnės, žen
gia trumpais, tankiais žingsniais. 
Moterų eisena, nors ir ne visų, 
pasižymi judesių lengvumu. Jos 
daugiau mėgsta save judesius 
kontroliuoti, daugiau praleidžia 
laiko prieš veidrodi — daugiau, 
rūpinasi savo išore, bet jų eise-J 
noje jaugiau ir dirbtinumo.Vie- J 
nas iš tokių:

I

Ženk žingsnį platų — 
mažiau nuplėši batų

Taip moko mus patarlė. Bet 
žingsnio ilgis turi būti propor
cingas kojų ilgiui. Juk trumpa- 
kojis negali žingsniuoti ilgakoje 
žingsniais ir priešingai. Geriau
siai yra kada pagal Jurgį ir ke
purė — pagal vyrą ir žingsnio 
ilgumas.

Taisyklinga kūno laikysena , 
einant

, VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

* v

KNOW YOUR HEART

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti
Krūtinė kiek pakelta aukštyn 

ir truputį pirmyn, tik, žinoma,. A 
neatkišta per daug pirmyn. Pil-. 
vas neturi prasikišti pro krūtinę 
pirmyn. Bet su pilvu nepasi- ' 
ginčysi -----daugelio pilvas per, j
daug pasidavęs pirmyn. Pilvo i 
danga — raumenys nėra tiek ■ 
stiprūs ir pradeda pilvas dribti j 
pirmyn — žemyn. Į«

Pečių laikysena — abu petys;5 
turi būti vienodame aukštyje ir ; 
lygiai paduoti pirmyn. Galva 
tiesiai. Smakras kiek pakeltas 
pirmyn, aukštyn. Akys — tie
siai prieš save.

Per juosmenį ir klubus netu- I 
ri būti sulinkę. Kūnas visu sa- jį 
vo ilgumu maždaug turi 
statmenai su žeme.

(Bus daugiau)

EXPRESSWAY DWW6 1

i

^4būti,

— Pranešama, kad Sovietų 
narlaivis nuskendo šiaurės Pa- 
cifike.

2424 West 69th Street

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

MElF HOUR HEART FUND

MtlP YdUR HEART flh*

t ,-^lŽs

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai \

Tel. RE 7-1213

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

j VASAITIS-BUTKUS j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue | 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

-- ---------- - I l;,

i

r

i
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VL. BAKUNASPASTABOS IŠ TOLO
įdomus leuKu valdžius 

i,Sondf'rbeįehl” iš 1945 m.

Neskaitau lenkų spaudos, 
nęs nemoku lenkų kalbos. Bet 
vokiečių spaudą kartais perver- 
čiu, vieną kitą laikraštį, žur
nalą, nes vokiečių kalbą, gyven
damas Klaipėdoje ir paskui Vo
kietijoje, ąinojau beveik kaip 
ir savąją — gimtąją lietuvių 
kalbą. Bet dabar kai jau virš 30 
metų vokiečių kalbą išgirsti tik 
kur nors svetur — jau gana sun
ku vokiškai susikalbėti, bet 
laikrašti paskaityti dar vistiek 
lengva. Randi kartais Įdomių 
rašinių. Štai, kažkuriame vokie
čių laikraštyje, rodos sename 
Kalifornijos vokiečių laikrašty
je “Staats-Zeitung”, įdėtas do
kumentas, rodąs kaip, sakyčiau 
žiauriai, lenkai iškraustė šimt
mečiais ten gyvenusią vokiečių 
giminę iš vokiškų sričių po to, 
kai 1945 m. upė Neisse buvo pri
pažinta naująja valstybine sie
na tarp 
Štai to 
tekstas: 
deutsche
Stadt Bad Salzgrunn, einschlies. 
sįĮich Ortsteil Sandberg”. (Ypa
tingas įsakymas miesto Bad Salz- 
brunn vokiečių gyventojams, 
įįmant Sanbergo vietovę”). To
liau tekstas: Pagal lenkų vy
riausybės parėdymą — įsako
ma:

i 1. Liepos mėn. 14 d. 1945 me
tu, nuo 6 iki 9 vai. įvyks vokie
čių tautybės gyventojų perkė
limas (umsiedlung),
p 2. Vokiečių tautybės gyvento-

Vokietijos ir Lenkijos, 
“istorinio” dokumento 
‘‘Soderbefehl fuer die

> Bevoelkerung der

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti —kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-1787 ’ '
» Kemokams patmuTimas užsakent lėktuvų, traukinių, laivų kelio. 

Blų (eruisea), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda-, 
se velionių draudimu*; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.'aštus; 
Sudarome ^kvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir telkiame infor-. 
macijaa visais kelionių reikalais.

* Taupykite sloisdami Chartered lėktuvais, tik Leista reaervuott vietas' 
B anksto — prieš 45 - 60 dienų. ■ ’ = *

Aleksas Ambrose,

j CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją _ _____
(1869 — 1959 metai)’. "x

. 664 psl., vardynas. ? •
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

<' 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka 
~ KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti 51)' '

,. • Siųsti čekį:

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

jai bu1' perkelti į sritį vakaruo- Lenkija ir kaip elgėsi su lenkais.
se nuo upės NeLse.

3. Kiekvienam vokiečiui 1 
džiama pasiimti, daugiausia —• 
20 kg. kelionės bagažo.

4. Bet kokios transporto prie- Į 
monės (vežimas, jaučiai, arkliai, 
karvės ir t. t.) nebus leidžiama.!

5. Visas gyvas ir negyvas in-: 
venterius nesugadintame stovy
je —lieka kaip lenkų valdžios 
nuosavybėje.

Į tai iš tokio lenkiško “Sonderbe- 
į fehl” nėra ko stebėtis.

Jauki popietė PaciĮiko krante

Santa Monikos Lietuvių klu
bas liepos 31 d. surengė jaukią 
gegužinę — pikniką ponų Sin
kių rezidencijos sode, kuria pro
ga ten susirinko virš dviejų šim_ 

st tų Santa Monikos — Los Ange-
I les ir apylinkių lietuvių. Esant

6. Paskutinis perkeldinimas šiltai dientai, ponų Sinkių so- 
baigiasi liepos 14 d. 10 vaL

7. šio įsakymo nepildymas, popietę palmių pavėsyje aplink 
bus baudžiamas griežčiausiomis 
bausmėmis. įskaitant ginklo pa
naudojimą.

8. Taip pat ginklo panaudoji
mu bus nekirstas kelias sabota
žui ir plėšikavimui^ {

9. Susirinkimo vieta BhfBadl 
Salzbrunn - Adelsbacher Weg 
gatvėje, žygiavimo kolonoje po 
4 asmenis eilėje. Kolonos prie-1 
kis — 20 metrų prieš Alesbach j 
vietovę.

10. Vokiečiai, kurie turi lei-'

‘‘olimpinio” dydžio plaukiojimo 
baseiną, beųžkandžiaujant -“lie-1 
tuviškais pietumis” ir gurkšno-’ 
jant šaltus ar “karštus” gėrime- • 
liūs (pagal skonį), besišneku
čiuojant su senais ir naujais 
drauga is bei pažįstamais. Paįvai
rinimui — laimės bilietų trauki- J 
mas, kuriame buvo nemažai “pil- ( 
nų” bilietų, laimėtojams daugu
moje davusius po bonką šam
pano, taip pat ir kelis gėlių va
zonus. Gegužinė-piknikas dėka' 

dimą nebūti evakuotais, privalo' ponų J. ir E.-Sinkių paslaugu-* 
su savo artimaisiais savo butus ■ mo lietuviškam reikalui (lei- 
neapleisti nuo 5 iki 15 vai. j džiant pasinaudoti puikiu sodu) 

11. Visi butai mieste privalo j — praėjo su gražiu pasisekimu, 
likti atviri, butų' ir namų rak-j Santa Monikos Lietuvių klubo 
tai turi būti įkišti duryse iš lau-; valdybą sudaro: Alb. Markevi'-' 
ko pusės. I čius — pirmininkas, E. Gedgau-

Bad Salzbrunn, 14 liepos, 1945,' dienė — sekretorė, nariai įvairio- 
Į se pareigose: dr. A. Milaknis, S.

Kvečas, K. Černiauskas, K. Rei- 
vydas, L. Pulkauninkaitė Whee- j

čius — pirmininkas, E. Gedgau-

6
Apylinkės komendantas 

Zinkowski,
pulkininkas Itn. ier, Kandidatė — A. Pakalnis-’«•*

Na, tai tikrai vokiškai precy- 
ziškas Įsakymas, gana žiaurus,! 
senų to krašto gyventojų “išgy

vendinime” proga. Tik ši kar
tą tas įsakymas buvo rašytas ne 
vokiečių — bet jau lenkų. Bet 
žinant ką vokiečiai padarė su

das buvo ideali vieta praleisti

BUTŲ NUOMAVIMAS
. ft NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS t

♦ NOTAR1ATAS ♦ VERTIMAL.. . «• -
.TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA '

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
- - INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

. romskis, už kurio yra ištekėjusi 
pasaulio (turi būti — pasauli
nio) garso dailininko Prano 
Domšaičio našlė”. Paaiškėjo, 
dailininkas Žoromskis gyvena 
Brooklyne, N. Y. — ne Honolulu 
ir šis dailininkas neturi nieko 
bendro su tame sakinyje pami
nėtu atveju. /

kytė. Revizijos kimisija: E. Bal_ 
j ceris, dr.; E. Jarašūnas, A. Mi- 
lienė.

Taisau, klaidas
“Naujienų” Nr» 144, š. m. lie

pos 27 d. laidoje, mano “Pasta
bose iš Tolo” tilpųsi.ame;rašiny- 
je apie įspūdžius iš Hawaju — 
yra patekę pora klaidlį, kurias ,bo iki šio meto. Ji yra veikli SLA 
čia pataisau.. Sakinyje: “...daug .ia4-tos Moterų kuopos narė, 
kartų skambinau telefonu — be . . ■
pasekmių dailininkei Jabeikie-j Charles Bakaveckas, iš Mia-
nei” (taip atspausdinta), gi Fla->. pratęsė prenumeratą
ri būti — JAMEIKIENEI. Ko-.' vįėneriems metams?, ir. pridėjo 
rektūros klaida, ! Naujienų paramai bei $5 už

Kitame sakinyje sakoma, kad: Lkalendorių. širdingai dėkojame 
“...ten gyvena dailininkas Žo- -u^ ir nuolatinę paramą.

j Gavome liūdną žinią, kad il- 
~i’ganietis Naujienų, skaitytojas 

Petras Bliūdžius, gyv. Detroit
, ’Mich., mirė š. m. liepos 27 d.

I

Mary Leppa, gyv. 5659 So. 
Maplewood, Chicagoje, rugpjū
čio 15 d. sulauks 90 metų. Visi, 
kurie ją pažįstame, sveikiname 

,.ir linkime toliau dirbti lietuviš
kose organizacijose, kaip ji dir-

Lietuvos Prekybos R.ūmai, 
i Illinois valstijoje, rengia metinę 

.“Golf Outing” š. m. rugpiūčio 17 
j d., Palos Country Club, Palos 
j .Park. UI. Koniisijos pirm. Ro- 
į bert J. Zapolis, o vice pirmi

ninkai: Bruno Klemka, Vyto 
Shukis, Charles D. Macke, John 
Evans Jr., J. R. Kuzas, Stanley

- Balzekas, Sr., ir Theodara Ku-

STASYS ŠAKINIS
LIETU57IS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake]

Skambinti YA 7-9107 

»SX«&

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — 51.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

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

zas.

Frank J. šeštokas, iš St. Pe
tersburg Beach, Fla., pratęsė pre 
numeratą metams ir pridėjo $60 
Naujienų paramai, širdingai dė
kojame už nuolatinę paramą.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratas metams ir pridėjo 
Naujienų paramai: $15 — J. Ma. 
cijauskas, iš Surrey, B. C.,, po 
$10 — E. A. Cesmes, iš Euclid, 
Ohio, Juozas Daržinikas, iš De
troit, Mich., K. Gurskis, iš St. 
Petersburg, Fla., Grace Mitka, 
iš S. Milwauke, Wis., Benedik
tas Pliuskevičius, iš St. Peters
burg, Fla., Dr. V. P.eklys, iš 
Walnut Creek, Calif., J. Ruokis, 
(iš Lbs Angeles, Calif., Selma 
Schmidtke, iš Crystal Lake, Ill., 
Mikas Šulmistras, iš LaSalle, 
Que., ri Ant. Tamoshunas, iš 
Stafford Springs, Conn.

Širdingai dėkojame visiems.

— Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus atsilankyti į ren
giamą gegužinę, kuri įvyks rug-: 
piūčio 14 d. 12 vai. popiet Šau
lių .salėje^ Šokiams gros geras' 
E Knoll orkestras.

• — Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia pikniką rugpiūčio 
21 d., sekmadieni, šaulių salėje, 
prie 43-čios ir Western. Pradžia, 
12 vai.. Visiems bus lietuviški 
pietūs, veiks laimės šulinys.: 
Gros geras orkestras. Visi lietų-’ 
viai kviečiami dalyvauti. V-ba

APLANKYKIME ROCKFORDĄ

š.m. rugpjūčio 20 dieną Rock- 
fordo organizacijos ruošia lietu
vių klubo parke bendrą gegu
žinę.

R. LB Marquette Parko apy
linkės valdyba šiai kelionei tu
rės autobusą. Išvykstam 10 vai. 
ryto nuo parapijos bažnyčios, 
Washtenaw ir Lithuanian Plaza 
Court (69th St.). Kelionė $6.50 
asmeniui.

Norintieji praleisti dieną gam
toje, prašomi registruotis telef. 
434-3713 arba 925-1089.

Valdyba

MenĮ, žmr4 — Firdevluwi , Hemai, žemi — Farderl—f t 
UAL 1ST ATI FOR SALI I UAL 1STATI FOR SALI j,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* j 
IR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKTJTV/

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: C "N

MUTUAL FEDERAL SAVINGS j 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas,! du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
-■ ■ r 

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St '

TeL: 436-7878

PUIKUS MŪRINIS 
“GEORGIAN” NAMAS

6 kambariai — 3 mieg., iy2 vo
nios, įrengtas rūsys, oro vėsin
tuvas,, 2 mašinų garažas. Puikio
je Harlem-Foster kaimynystėje. 
Arti daugelio bažnyčių if mo
kyklų. Apžiūrėjimas rimtiems 
pirkėjams pagal susitarimą sek
madienį, rugpiūčio 14 d.
Skambinti, angliškai 774-,9274

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia '

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA, VIRĖJA 
Reikalinga pietų Wisconsine_,gydy- 
tojo šeimai. Turi ten gyventu Tuįt’j 
vairuoti mašiną.. Atlyginimą-.sutar- < 
sim. Turės .savo Jjutą. / ’ y
Skambinti anglišką! po 6' vai. vak.

1-608/868-7928 '

■ Nuomos ;
RENTING IN GENERAL

IEŠKAU VYRESNIO AMŽIAUS
MOTERS gyventi mano bute;

Skambinti Victoria Walters
733-1283

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ 
PRAGRĘžIMAS 

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

les. Kalbame lietuviškai. 
757-3790

REPAIRS— IN GENERAL 
įvairi)* Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys

Tel. 585-6624

JOHN GIBĄĮTIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

• 1675 metais graviruotojas
Jean Papillon buvo pirmasis, 
kuris pritaikė sienos popieriui 
įvairius raštus. »ttrm uuPIRKIT! JAV TAUPYMO AONUS

' * V’
"————t

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto ieMa%.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sfžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

4514 S. Talman Avė.
Tol. 927-3559

/-■ ■ i i «
D 8 M E S I/O

62-80 METŲ AM2. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui ■utomobllte 
Liability apdraudimas peniin'ia-

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI*

4645 So. ASHLAND AVI
TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

Laikrodžiai ir braagcnyMa 
PardarijoM ir Tabymaa

2 7; , z> ' -_______ .-'!>■ J. K c;

T*L REpvblIc 7-l»41 į

ir kitus kraštus
P.^NEDAS, 4059vA^cHer Avęhuį 

Chicago; UI. «0632.^T*L YA7-5S0

Notary Public .
INCOME TAX SERVICi

4259 SrMaplowood, TeL 254-74M
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie Mankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price 

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

Everg. Park, III. (*7777 
60642 - 424-8654 a

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL i
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Streat 

Chicago, IH 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

S. Kedzie Ava. 
Chicago, |W. 60629

Tel: 778-8000

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039
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