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GEN. PINOCHET TĘSIA ŽU
DYNES

SANTIAGO, Čilė. — Praeitą 
antradienį, kada gen. Augustas 
Pinochet rengėsi iškilmingai pa
minėti valdžios pagrobimo 13 me 
tų sukaktį ir pasakyti kalbas Či
lės gyventojams, jis pasirišęs ran 
ką stovėjo prie penkių karstų, 
kurie buvo atvežti į sostinę, kad 
palaidotų karių kapinėse.

Geriausia būtų padaręs, jeigu 
būtų pasitraukęs iš prezidentū
ros ir išėjęs atsargom Bet jis per 
13 metų valdė kraštą ir prie de
mokratinės tvarkos nesirengė ei
ti. Jis įsivaizdavo, kad didelė gy
ventojų dauguma klysta.

Krašto jaunimas patyręs, kad 
Pinochet nesirengia trauktis iš 
prezidentūros, suruošė užpuoli
mą ant Pinochet automobilių ei
lės, lipančias į Andų kalnus. Jau
nuoliai įsitaisė pašlaitėje, o kai 
diktatorius automobilis priartėjo 
parinktą rietą, tai paleido ugnį.

Jaunuoliai, nepratę vartoti mo
dernių ginklų, pavėlavo paspaus
ti mygtuką pusę sekundės. Pats 
diktatorius pravažiavo, o kulkos 
pataikė jį lydė j tįsiems sargams. 
Ugnis buvo tokia stipri, kad vie
toje žuvo risi penki artimiausie
ji sargai, sekusieji Pinochet ma
šiną.

Automobilių eilė sustojo, ke
leiviai išlipo ir išsiskirstė, o pats 
diktatorius, nervuctas ir nusi
gandęs, iškėlė kairiąją ranką ir 
sutriuškino kelis kairės rankos 
kaulus. Generolas pametė savo 
auksotą kepurę. Grižęs Į Santia
go, tuojau nuskubėjo i televizi
jos stotį ir pasakė generolišką 
kalbą. Vyriausybė norėjo taikos 
ir ramybės, tarė žmonėms, — bet 
užpuolikai parodė, kad jie nori 
kovos. Gerai, kovosime, — tarė 
ir iškėlė apraišiotą kairiąją ran
ką.

Jis nekalbėjo, bet rėkė. Užpuo 
Urnas jį smarkiai paveikė. “Nori
te karo, tai mes skelbiame Jums 
karą!” — Kam jį paskelbė Di
delei Čilės gyventojų daugumai.

Brazilijos prezidentas Sar
nie atskrido i Washinrtona kad

Prez- Reaganas mano, kad geriausia išvaryti iš 
Amerikos visus Sovietų Sąjungos ar rusų pavergtų ša
lių atsiųstus diplomatus. Jie šnipinėja sovietų valdžiai. 
Juos reikia išvaryti namo..

IZRAELIS ŽADA KERŠYTI Už 21 NUŽUDYMĄ 
TURKŲ SINAGOGOJE

Ariel Šaron viešai atsiprašė Simon Peres ir visą 
koalicinę vyriausybę

JERUZALĖ, Izraelis. — Sek
madienio vakare darbo ir preky
bos ministeris gen. Ariel šaronas, 
viešai atsiprašė Izraelio premje
rą S. Peres ir visą koalicinę vy
riausybę, už viešai paskelbtą 
Įžeidimą.

Sekmadienio rytą Simon Pe
res sukvietė oficialus ir pranešė, 
kad praeitą šeštadienį Turkijoj, 
Istambule, grupė jaunų vyrų įsi
veržė į Istambulo centre esančią 
žydų seną sinagogą ir paleido re
volverių šurius į besimeldžian
čius senus žydus. Po šūvių jie 
apipylė nužudytuosius žibalu ir 
padegė. ,

Gen. Ariel Saron pakėlė ranką 
r pareiškė:

— Dabartinė Izraelio vyriau- 
—bė netiesioginiai kalta dėl šių 
ž. dynių, nes ji padarė dideles 
nuolaidas Jordanijos karaliui Hu- 
'ėjinui. o vėliau Maroko karaliui 
’’ssanui.

Susirinkusieji ministerial pakė
lė balsą prieš tokį pareiškimą. 
Tam priminė, kad jis pats pri

Ti' r.epariuntė žmonių pasikėsin
tojo ieškoti. Jis pasiuntė suimti 

m'ai miegojusius Santiago gy- 
”.'r'ojus. Pirmiausia suėmė opo-

i jos savaitraščio redaktorių. Jį 
’ "dė š namų, o paryčiui nušo

vė i- gatvėje paliko. Jis net ne- 
nriripažinc. kai jį suėmė ir kas 
ji nušovė. Tai buvo civiliai persi 
'•engę kare policijos kariai. Jie 
suėmė žmogų ir sušaudė.

Kelios dešimtys žmonių buvo 
nužudvti ’r nalikti het žirma.

klauso šiai vyriausybei.
Ministeris Šaronas atsikėlė ir 

išėjo iš posėdžio kambario
— Šios vyriausybės nariai ir 

kiekvienas ranką pakelti pajėgiąs 
žydas keršys turkų sinagogoj nu
žudytus besimeldžiančius žydus, 
prašau visus atsistoti ir tylos mi
nute pagerbti visus nužudytuo
sius.

- Tuo, gerbiamieji šis posė
dis baigiamas. — tarė Peres. — 
Mes daugiau jokio klausimo ne
svarstysime, kol ministeris šaro
nas padaryto įžeidimo dabartinei 
vyriausybei neatšauks.

Premjeras stuktelėjo plaktuku 
ir baigė posėdį Ministerial nus
tato tokia dalykų eiga. Jiems at
rodo, kad reikėjo imtis priemo
nių prieš teroristus, kraštas lau- 

1 kfa vyriausybės žodžio-
Tuo tarpu gen. Šaronas savo 

mintis pareiškė prie posėdžiu du
jų laukusiems žurnalistams, ku
rie telefonu pranešė veikiančiom 
radijo ir televizijos stotims. Vi
sos žinios ir muzika buvo per
traukta ir paskelbtas gen. šaro- 
no pareiškimas. Iš salės išėjusieji 
keli ministerial apkaltino Šaro- 
ną už tekį karštakošiškumą. Jis 
pa s priklauso vyriausybei ir pats 
ą vyriausybę kaltino.

Šaronas apsigalvojo, įžengė į 
’ abi” e*o salę ir pareiškė:

— Aš atsiprašau ministerius už 
.•nt greitųjų padarytą pareiški
mą. Šios vyriausybės nuolaidų 
politika kalta, o ne visa vyriausy-

— Savo atsiprašymą parašyk 
raštu, apgalvok ką rašysi ir iteik

— Bernardinas nori, kad ne 
kunigai, bet tikintieji nutartų, 
kada bažnyčią uždaryti.

Šaronas nieko nesakė, bet ir 
vėl išėjo iš salės. Matyt kad jis 
apsigalvojo ir išėjo pareiškimo 
paruošti

Tuo tarpu šarono draugai pa
tarė ministeriui nenutraukti po- 
sėdžio, o svarstyti svarbius izra- 
eli u klausimus.

— Kai koalicinės valdžios va
das padarė šiokį pareiškimą, tai 

1 valdžios nėra. - tarė Peres. - Kal
ta ne vyriausybė, bet Likti do par 
tija. kai šitaip reikalus tvarko.

Sekmadienio vakare gen. ša
ronas atvežė gerai apgalvotą at
siprašymą, kuris buvo perskai
tytas Izraelio televizijoje.

Turkijos premjeras paskelbė, 
kad užpuolimą besimeldžiančius

REAGANAS PASIRYŽĘS NELEISTI GORBAČIO
VUI APGAUDINĖTI

Sovietų valdžia pasiryžusi išlaisvinti gen. Zacharovą, 
šmeižia Danilovą

Gorbačiovo susitikimo metu, ku
riame turės dalyvauti sekr. Shu
ltz ir ševerdnadšė. Ten pirmuo
ju klausimu turėtų būti pastaty
tas Danilovo klausimai Pastaty- 
• as ir išspręstas.

Annas pasiūlymas yra išvaryti 
iš JAV visus sovietų diplomatus, 
nes kiekvienas jų yra įpareigotas 
šnipinėti. Pabėgę diplomatai aiš
kiai papasakojo, kaip veikia kiek 
vienas sovietų diplomatas.

Sovietų šnipus turėjo išvyti 
visa eilė valstybių Atėjo eilė ir 
amerikiečiams juos išvyti.

PARYŽIUJE SPROGINĖJO 
BOMBOS

PARYŽIUS, Pr. — Dvi maiš
tininkų grupės antradienį paskel 
bė, kad jos pirmadienį padėjo 
bombą pirmame savivaldybės na
mo aukšte, kuri užmušė vieną 
pašto tarnautoją ir sužeidė 18 
žmonių.

Apie vidurdienį iš žinių agen
tūros į pašto dėžutę buvo Įmes- 
tas arabiškai rašytas laiškas, ku
ris tvirtino, bombą padėjo Teisė
tumo ir Laisvės šalininkai, vei
kusieji Beirute.

Mažai tereikėjo, kad sprogu- 
s’oji bomba būtų pasiekusi prem
jerą Jacquer Chiršako įstaigą. 
Jis kaip žinome eina mero ir 
tremjero pareigas.

Kas buvo paskelbta, ši arabiš
kai parašyta žinia, Solidarumo su 
arabais ir Artimųjų Rvtų belan- 
sinis komitetas padėjo bimbą 
miesto savivaldybėje. Anksčiau 
ši grupė reikalavo paleisti iš pran 
cūzų kalėjimo 3 arabus. Jų tar- 
;e buvo Ničės šalininkai.

— Senatoriai, daugiausia de
mokratai pasiskaitę teisėjo Wil
liam Rehnquist pareiškimus nori 
ii dar kartr apklausinėti. Jis pa- 
sisakė prieš konstitucijos pakai
tas.

WASHINGTON, D. C. — Prez. 
Reaganas ir atsakingi vyriausy
bės pareigūnai svarsto klausimą 
kokių priemonių reikės imtis 
prieš melagingus ir apgaulingus 
kaltinimus žurnalistui Nicolas S. 
Danilovui, US. News and World 
Report” reporteriui Maskvoje.

Rugpjūčio 20 dieną Brooklyne 
vienas studentas įteikė Genadi
jui S. Zacharovui dirbančiam 
Jungtinėse Tautose, voką su pla
nais, liečiančiais Amerikos avia
cijos motorus.

Matyt, kad Zacharovas ėjo la
bai atsakingas pareigas, jeigu 
pradžioje jis buvo tituluojamas 
generolu, bet antradienį federa- 

liniame teisme, jis vadinamą^ 
Genadiejum Zacharovu, be jokių 
titulų. Kada Amerikos FBI agen
tai jį sučiupo, jis gynėsi ir bandė 
išsisukti, bet nepajėgė.

Praeitą antradienį Genadiejus 
buvo kviestas į Federalinį teis
mą. kuriame jis apkaltintas šni- 
pinnėjimu sovietų valdžiai, Suim 
tas ne jis vienas, bet ir studen
tas, dirbęs karo lėktuvų motorų 
dirbtuvėje. Brooklyne studentas 
įteikė Zacharovui voką su moto
ro planais, o Zacharovas įteikė 
studentui $1,000 dolerių.

Matyt, kad Zacharovas buvo so
vietų šnipų viršininkas, bet so
vietu valdžia padarė klaidą, pa
skirdami jį prie Jungtinių Tau
tų. Ten jam lengviau sukinėtis 
ir susitikti su žmonėmis, bet jis 
neturi nelėčiamybės. kurias turi 
sovietu diplomatai. Prez. Reaga
nas pranešė sovietų valdžiai (kar 
tais jis pavadina Daniloff) nėra 
joks šnipas, bet sovietų valdžia 
nekreipia dėmesio į prezidento 
žodį. Palicija parvežė jį į Lefor
tovo kalėjimą, kuriame yra vi
sas KGB (krašto saugumo komi
sija) ir jam pranešta, kad bus 
teisiamas už šnipinėjimą. Jis ne
turi teisės gauti advokatą.

Kaip prezidentas, taip ir vy
riausybės nariai labai pasipiktinę 
šitokiu sovietų valdžios elgesiu. 
Prezidentas yra pasiryžęs neleis
ti Garbačiovui apgaudinėti ame
rikiečių. Trečiadienį posėdžiaus 
trys JAV ir Sovietų komisijos. 
Vieni siūlo, kad pirmuoju klau
simu svarstyti Danilovo klausimą 
ir reikalauti, kad jis būtų paleis
tas. Kiti siūlo prez. Reagano ir

KALENDORIUS
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Rugsėjo 13 dn. Eugenija, Gi- 
rutė.

Saulė teka — 6:28, leidžiasi — 
n



Siiį vasarą mano sūnus RicLar- 
das, artimesnių vadinamas Ric, 
praleido tris atostogų savaites 
Vakari} Europoje. Jis pabuvo po
rą dienų Olandijoje (Amsterda
me). Prancūzijoje (Paryžiuje), 
ir Ispanijoje (Katalūnijoje. Bar- 
celonoje).

Atostogų metu buvo susitikęs 
>u pora mano pažįstamų, ir kurių 
girdėjo, kad šį rudenį Alžerijoj 
renkasi paminėti Alberto Camus 
kažkokią sukaktį. Prie tos sukak
ties planuoja prisidėti atsikvėpę 
ispanai, prancūzai, ir gal net ita
lai.

Camus buvo alžirietis, bet sa
ve skaitė prancūzu ir pavardę 
rašydavo Camus, bet Europoje 
dauguma ištardavo Kamiu, Al
ber Kamiu. Mes tai pat rašysime 
Camus, nes jeigu parašysime pa
gal lietuvišką ištarimą -- Ka
miu. tai lietuviai neras jokioje 
enciklopedijoje ir nepatirs, koks 
i is buvo žmogus. Mano sūnus, 
gerais lapsniais baigęs Chisagos 
universitetą, neprisimena, kad 
apie Camus būtų ką nors girdė
jęs, bet iš ispanų patyrė, kad jis 
buvęs nepaprastai gyvas žurna-i 
listas, Nobelio premiją laimėjęs, 
geras kalbėojas, įdomus žmogus 
ir gyvas visuomenininkas Jeigu 
ne Camus, tai mano sūnus, ko 
gero, būtu ir negimęs, jeigu ir 
nebūtų gimęs, tai būtų turėjęs 
kitą tėvą.

Teko susitikti su Camus ir no
rėčiau papasakoti tą aplinką, ku
rioje teko su gabiu žurnalistu ir 
to susitikimo paliktą įspūdį.

Camus gimė 1913 metais nedi
deliame Alžirijos miestelyje. Jo
jo tėvas buvo Alžirijoje gyvenęs 
prancūzas, o motina buvo ispanė 
katalūnietė. Jojo tėvas Pirmojo 
karo pradžioje buvo mobilizuotas, 
išsiųstas Į vokiečių frontą ir ten 
tuojau žuvo. Žurnalistas Camus 
savo tėvo neprisimena, nes jis 
buvo kūdikis, kai tėvas buvo mo
bilizuotas ir išvežtas. Jį užaugi
no motina ir pramokė kalbėti 
ispaniškai bei katalūniškai, o 
miestelyje pramoko kalbėti ara
biškai ir prancūziškai.

Gimtinėj jis turėjo nepapras
tai gerą mokytoją arabą, kuris 
išbraukęs kelias žiaurias Korano 
vietas, patarė prisilaikyti protiš
kų Korano patarimų, lengvai pri
taikomų pokariniame gyvenime.

Camv.s motina, žuvusio kario 
našlė, gaudama iš prancūzų ne
didelę paramą, leido vaiką j mo
kyklą. Camus Alžerijoj baigė au
kštąjį mokslą Palma de Malicrka 
buvo vienintelė užsienio sala, ku 
rion jis buvo išvykęs.

Tcje saloje jis susipažino su 
salos gyventojais ir gerokai pa
sikniso pirmoje Europos Naviga
cijos akademijoj, kuriai vadova
vo žydai ir arabai. Žydai vadava- 

vo įstagos administracijai, p ara
bai dėstė matematiką Kristofo
ras Kolumbas buvo baigęs akade
miją. Camus keliais atvejais žmo 
nai pasakojo apie Paima de Ma- 
liorca uoste stovinti seną pasta
tą, sumūrytą didelėmis deginto
mis plytomis Palmos navigacijos 
'kc.demijai.

Man teko susitikti su Camus 
pas Ferdinandą Fortin pastogė
je. Tai buvo Paryžiaus priemies
čio ketvirto mūrinio namo pas
togėje įrengtas apšildomas bute
lis. Visos sienos buvo apkabinė
tos knygomis, žurnalais ir laikraš 
čiais. Jis sakydavo, kad pasieny
je sukrautas knygos šilumą pri- 

5 laiko. Prie stalo buvo viena kė
dė Ten jis rašydavo, skaitydavo 
ir pasišildytą sriubą srėbdavo- 
Viršun teko lipti siaurais laip
teliai-.

Kartu su Ferdinandu Fortinu 
teko dirbti vienoje įstaigoje. Be 
to. gyvenome vienas netoli kito. 
' karo pabaigą Barcelonoje atsi
rado ir Susana A. Weil. Ji buvo 
apsistojusi pas Fortiną. Jis anks
čiau išvažiavo iš Barcelonos ir 
žymiai anksįįą^pasiekė Pary
žių. Patekęs prancūzų sostinėn, 
pirmiausia nutariau užsukti pas 
ii. Man rūpėjo apsitvarkyti savo 
asmeninius reikalus, o Fortinui 
rūpėjo Barcelonoj palikti jo po
pieriai. Iš Barcelonos jį išvežė 
asmeniški jo draugai, o įstaigą 
paliko ispanams išvežti.

Besikalbant apie karo pralai
mėjimą nuotaikingą kelionę per 
sieną per Pirinėjus, kalbos apie 
kitus žmones, jų likimą, apie di
delę Viduržemių jūros koncent
racijos stovyklą. Viduržemių jū
ros pakraštyje, apie apsuptus 
maištininkus ir kt., kai vienas 
Fortino draugas pabarškino į pas 
togės duris, Fortinas duris atida
rė, paprašė i vidų, ir supažindi
no

Tai buvo mano dydžio jaunas 
vyras, porą dienų nesiskutęs. Dė
vėjo regcnmanteli ir tuo metu 
madoje plačiais bryliais skrybė
lę. Nespėjo baigti vienos cigare
tės, tuoj užsidegė kitą. Pasirodo, 
kad jis atėjo pas Fortoną strips- 
nio apie Ispaniją. Naujai atėjęs 
vyras buvo nedidelio savaitinu- 
ko redaktorius. Jis atėjo iš Forti- 
r.o paimti užsakyto straipsnio.

Paaiškėjo, jog tai būta alžirie- 
čio Alert Camus. Jis laisvai kal
bėjo prancūziškai, o kai patyrė, 
kad tik atsiradau iš Ispanijos, tai 
taip lengvai jis manęs nepaleido. 
Jam rūpėjo patirti, ką aš ten da
riau. kuo buvau, kaip ėjo pasku
tinės kovos Barcelonoj, kodėl ir 
kaip pralaimėjo, kas toliau bus, 
kur eisiu, ką darysiu ir kt

O kai pajuto, kad jau liežuvis 
pavargo bepasakojant, ir kad rei
kės leisti atsikvėpti, tai paklau-

Architekto Gaudi prieš 80 metų pradėta ir nebaigta 
statyti Barcelonos katedra.

sė:
— Gerai, praleidai Ispanijoj 

penkis metus, pramokai ispaniš
kai. susiradai draugų, matei ir 
šilto ii- šalto, tas įvykis tave gi
liausiai paveikė?’ — paklausė 
Camus.

— Visas gyvenimas buvo nuo- A-
lykingas, nežinau, kas Jums la- 
l i ausiai rūpėtų?

— Visko neišpasakosi, bet kas 
Jūs sukrėtė Ispanijoje? — pa
klausė Camus.

— Mane sukrėtė paskutinės 2 
dienos. Sukrėtė ne dvi dienos, 
bei paskutinėm 2 dienom kelios 
sekundės — pagalvojęs jam. pa
sakiau.

— Žingsniavau kartu su ispa
nais iš Barcelonos Į Port - Bon- 
Buvau jau susigyvenęs su minti
mi, kad kovo- pralaimėtos ir ten
ka keliauti - nežinion.

Plentas ėjo pajūriu, o Riek 
ankščiau ėjo elektrikinis trauki
nys tarp Port Bon ir Barcelonos. 
Plentu važiavo sunkvežimiai, au
tomobiliai, vyrai stūmė tačkas 
Vieni buvo vaikus, ligotus susiso 
dinę. o kiti vežė valizas ir ver
tingesnius daiktus, šalia vežimų 
ėjo vyrai, moterys, vaikai, slan
kiojo šunys. Ėjome grupėmis, 
bet pasimotėm. Plentu judėjo di

džiausias karavanas žmonių. Vi
si traukė į Rytus. Tikėjosi pa
siekti Prancūziją, kad tiktai ne
patektų į falangistu rankas. Pa
veja bėgantį tuoj pat ir šaudo.

Dar buvo rugpjūčio pabaiga. 
Dienos ir naktys šiltos. Negalė
čiau pasakyti, kurioje vietoje bu
vome, nes nežinojau, kuri stotelė 
buvo anksčiau.

Karavanas pradžioje užgirdo, 
o netrukus pamatė iš Vakarų at- 
> kreikiančius '3 lėktuvus. Lėk
tuvai leidosi tiesiai į mus, žmo
nes. Vienas lėktuvas truputį at
siskyrė. o kiti dar išsirikiavo vie
nas paskui kitą. Visa laiką jie 
leidosi žemyn.

Kada nusileido visai žemai ir 
lėktuvo ūžesys neparastai sun
kiai ūžė ir karavaną sustabdė, 
pradėjo tratėti kulkosvaidžiai.

Kulkos pradėjo kapoti plentą, 
žmones ir šunis Prasidėjo stau
gimas, skausmu šauksmas ir kul
kosvaidžio tratėjimas. Sukniubau 
ant žemės, susisukau į kamuolį ir 
glaudžiausi prie plente. Viena 
kulka prakirto plentą ties alkū
ne antroji prakirto ties delnu, c 
kitas kapojo plentą kaip vande
nin paleistas plokščias akmuo.

Visam išprakaitavau. Lėktuvai 
.kiek pakilo apsisuko ir vėl pra- 

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RITKŠOS

619 puslapiu, kietu viršeliu kny^a

tiesiai ant žmonių. Instiktyviai 
pasisukau nuo kelio ir pradėjau 
ristis žemyn, į jūros pakraštį. 
Pradėjo byrėti šveicariško šoko
lado plytelės... Ritausi per ap
džiūvusią žolę, akmenis ir žvyrą, 
kad tik būčiau toliau nuo plento.

Lėktuvai pakilo ir nustojo tra
tėti, bet aš nejudėjau iš vietos. 
Nuo plento į visas puses ėjo pa
galbos šauksmai. Nejudėjau, nes 
atrodė, kad būčiau pažiūrėjęs 
mirčiai į akis....

Ne vieną kartą galvojau, aš 
žvilgterėjau mirčiai į akis, ar, 
kaip Camus sakė, mirtis man 
žvilgterėjo į akis.

M- Gudelis

NERANDU LAIMĖS

Mirė vasara šilkinė,
Mirė daug žiedų,
Gelsviems lapams susipynus, 
Laimės nerandu.

Aukso lapais šnera klevas 
Tėviškės laukuos, 
Pavogė ruduo man laimę, 
Nepavyti jos...
Nors širdy melsvom žibuoklėm
Vasara žydės,
Kas pradingusiąją laimę
Man grąžint galės?

Balti paukučiai skris į tolį
Juostom mėlynom, 

Nepapuošiu aš tos laimės
Rudenio spalvom...

Vienišas palinkęs klevas
Bers rudens rasas,
Bet tavęs, mergužė, laimės 
širdis nesuras...

Abraomas Goldbergas gimė 
neturiingiausiame Rytų Londo
no rajone, vedė merginą, sun
kiai dirbdamas daug metų vargo, 
kol pagaliau tapo milijonierium. 
Tada nusipirko gražiausią namą 
Vakani Londone, puikią vila. 
Prancūzijoje ii' liuksusinį butą 
Floridoje.

Ir matot, kad tas pasisekimas 
išpaikino Abraomą?

O, ne- Jis vis tiek kartą me
tuose nuvažiuoja i tą seną Rytų 
Londone vietą, aplanko ten savo 
žmoną ir vaikus...,

— Amerikos transporto lėktu
vas pasiekė Kamerūno sostinę su 
pagalba nukentėjusiems.

Nuo 1914 metu

2&57 W. 49th STREET 
ChkAffe, IL 40429 

T*L 925-7409

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridęerir*, IL 40455 

TH. 599-9400

Saukaiapdrauetoc 
Mcl $100,000.

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

SAVINGS
AMD LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, IL 40S32 
PHONE 254-4470

MIDLANDFEDERAL

<OVOS DĖL LIETUVOS 
NE P R I K LA tSOMYBĖS

Lieiuvuj-lenku santykiai ii kovu praūžiu 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

CAINA - $17 (PersfuntiiTTl pridėti SI 
ShjEtf čeki*.

Naujienos. 1739 S Halsted St 
Chicago, n. 60608
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KARACHI, Pakistanas. — Ke
turi teroristai, apsirengę mels
vais policijos drabužiais, Įvažiavo 

; į Karachi aerodromą, įsiveržė į 
vidų ir pareikalavo, kad lėktu
vas nuvežtų juos į Kipro salą.

Keturi arabiškai kalbantieji te
roristai atpažino vieną indą iš 
Bombėjaus skrendantį į New 
Y orką ir vežantį ten savo žmonos 
giminaičius, kad galėtų laisvai gy 
venti Amerikoje. Praeitą mėne
sį 20 metų Raješ Kuman, baigęs 
kolegiją, gavo Amerikos piliety
bę ir tikėjosi ramiai gyventi Ka
lifornijoje su savo žmona ir jo
sios giminaičiais, išskrido į Bom- I dėjo vesti pasitarimus su Kara-

chi meru, tvirtindami, kad jie nie 
kam nedarys, visus paleis, jeigu 
juos nuveš į Kipro salą. Bet 

Pakistano smogikai apsupo Pan American lėktuvą ir ! Kipro salos vadovybė pranešė, 
nušovė du teroristui i kad jie šio lėktuvo su teroristais

.! neįsileis.
bėjų paėmė savuosius ir skrido į qtuo Pakistano kariai 

smogikai apsupo lėktuvą ir užge
sino lėktuvo šviesas. Teroristai 

arabams, <Uprato, kad jiems bus karšta, 
tame pačiame lėktuve jį nušovė jie padėjo šaudyti į keleivius, 
ir pro duris išmetė ant aerodro- > o smogikai įsakė keleiviams eiti 
mo grindinio. Į; lėktuvo centrą ir sukristi ant

Kol teroristai klausinėjo jauną žemės .
Kamar, lėktuvo kapitonas, lakū
nai ir patarnautojai užsirakino j 
kabiną, prasidarė grindyse dure-1 
les ir visi nusileido iš lėktuvo. J 

Teroristai pareikalavo, kad la
kūnai nuvežtų juos į Kipro salą, 
bet kai Įsitikino, kad kapitonas 
ir kiti du lakūnai pabėgo, jie pra-

PAKISTANE TERORISTAI NUŠOVĖ 19 ŽMONIŲ 
SUŽEIDĖ 100 KELEIVIŲ

New Yorką. Kai teroristai pama
lė Kuman elgesį, paskaitė jį di
džiausiu nusikaltėliu

Lėktuvo šviesoms užgesus, į vi 
dų įsiveržė keli smogikai ir nu
šovė du teroristus, o kiti kelei
viai išlakstė. Sužeista apie šim
tas žmonių, kurie išvežti į ligoni
nes.

Prezidentas Reaganas ir Vals
tybės dapartamento pareigūnai 
patenkinti smogikams, neleidu- 
siems teroristams išvažiuoti. Jei-

lietuvių tautą. Jeigu Jogaila būtų norėjęs apkrikštyti S manoma, kad pizide^tClS- 

hetuvių tautą,.tam, jis turėjo daug laiko tai padaryti, kytu griauti Libijos valdžios 
būdamas Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Bet tai jam centrus. ,
tada neatėjo į galvą. Tik norėdamas būti Lenkijos ka- Į Valstybes departamentas sako, 
raliumi ir vykdydamas Kriavos akto pažadus, atvyko' kad nėra jokių duomenų, trirti- 
į Vilnių krikštyti lietuviu tauta, lydimas lenkų kunigų-1 na”clll’ kad buvo Llblk* te- 
- - *" roristai. Suimtasis tardož^s.C-e- 

nuo

visa-

Jogaila pasirašydamas Kriavos aktą, pažadėjo ne tik 
apkrikštyti lietuvių tautą, bet savo turimas žemes 
Lietuvoje ir Rusijoje amžinai prišlieti (aplicare) Len
kijos karalystei”!!!

Toliaus prelatas rašo: “--Nesuprantu,, kodėl mes 
neturėtume didžiuotis Jogaila ir jo dinastija Juk Jo
gaila buvo lietuvis ir davė centrinei Europai lietuviš
kos kilmės garbingą valdovų dinastiją....” Čia vėl yla 
išlenda iš maišo. Prelatas, kartu su lenkais džiaugiasi, 
kad Jogaila apkrikštydamas Lietuvą ir prijungdamar 
ją prie Lenkijos padarė Lenkiją pakankamai didelę 
valstybę. O lietuviai, nemanau, kad turėtų tuo di
džiuotis. Atrodo, kad tas lenkų džiaugsmas, kad per Jo- i pasodinti ir išauginti pačiL*grZ

Chicaga buvo paskirstyta į de
šimt apylinkių, kad surast ge
riausi daržininkai, kurie apva- 

Prelatui nepatinka, kad pasauliečiai katalikai ke* ž,’avo apylinkių parinktus gėlių 
lia klaurimą Vilniaus vyskupijos prijungimo prie Lie- Apžiūrėjo ne vien pa-

MICHALINA. LAZAUSKAS 
GERIAUSIOJI GfilJŲ AUGIN

TOJA
Michalina Lakauskas, gyvenau 

ti 5715 S. Neva Avenue, įnėro 
Harold Washington paskirtos ko
misijos pripažinta geriausia visos 
Chicagos gėlių augintoja ir apy
linkių puošėja.

Josios kaimynai Lakauskienę 
vadindavo Gėlių Karaliene, nes 
ji vienintelė mokėdavo parinkti,

į gailą ir jo įpėdinius, Lietuvoje įsigalėjo lenkų įtaka, I žiaurias gėles.

Š. m. rugpjūčio 12 dieną, prelatas L. Tulaba, Drau
ge, davė ilgą straipsnį, pasisakydamas dėl Lietuvos i 
krikšto sukakties minėjimo, dėl lietuvių — lenkų san- 
tykių ir dėl pasauliečių katalikų kišimosi į bažnyčios | 
administracijos reikalus.

Niekuomet nedrįsčiau pasakyti, kad prel- Tulaba 
yra ne patriotas. Bet jis yra kunigas ir priklauso nuo 
savo vyreniųjų, o bažnytinėje hierarchijoje yra labai 
griežta drausmė. Todėl jis, skelbdamas savo mintis, 
visada turi kritiškai jas persvarstyti, kad neprasilenk
tų nuo nustatytos linijos ir neįžeistų viršininkų- 
riau prasilenkti šiek tiek su tiesa, negu nukrypti 
nustatytos linijos.

0 pasauliečiai katalikai, tos baimės neturi ir 
da gali kelti ir manau, kad turi kelti, įvairius bažnyčios 
administracijos neteisingus, lietuvius skriaudžiančius 
sprendimus. Ir daug kartų, tik dėka pasauliečų reika
lavimų lietuviams padarytos skriaudos buvo atitaisy
tos. Pvz-, Kurtuvėnų parapijos (netoli Šiaulių), bebeik 
iki pat Vytauto Didžiojo metų, klebonas bažnyčioje 
evangeliją skaitė lenkų kalba, nors ten tik viena grafo 
šeimą mokėjo lenkiškai. Tik parap- delegacijai nuvykus 
į Kauną, pas vyskupą, tas evangelijos skaitymas lenkų 
kalba buvo sustabdytas-

0 kas išgelbėjo lietuvių Šv. Kazimiero kapines Chi- paveikė ir prelatą, gyvenantį Vatikane, lenkų dvasiš- 
cagoje? Tik dėka pasauliečių, Algio Regio ir Giedrai- kių įtakoje.
tienės energingų žygių ir demonstracijų pas kardinolą, '■ 
lietuvių kapinės nebuvo atiduotos airiams ir juodu
kams- Lietuviškųjų parapijų lietuviai kunigai tylėjo, 
nes negalėjo kelti balso pries savo virši
ninką.

Panaši padėtis yra ir lietuvių kunigų, esančių Va
tikane. Ten lenkų dvasiškiai turi lemiamą balsą, spren
džiant lietuvių — lenkų klausimą.

Net Washingtone, toli nuo Vatikano, manau, kad 
lenkų žodis buvo lemiamas. Įrengiant lietuvių koplyčią 
katedros požemiuose, buvo manyta didįjį altorių pa
puošti Aušros Marijos paveikslu. Bet, dėl mums pa
sauliečiams “nežinomų” priežasčių, altorius buvo 
papuoštas kitu Marijos paveikslu.

K Manyčau, kad be reikalo prelatas svadosi žodžiais 
/melas”. Dėl krikščionybės minėjimo Kaune ar Vil
niuje, yra dar daug neatsakytų klausimų.

Ir patsai prelatas ne visada tiesą rašo- -®et 
ne lenkai, lietuvis Jogaila su Vytautu ėmėsi ini
ciatyvos (mano pabraukta.^ L P.) palenkti lietu
viu tauta priimti krikščionybę- ”

tuvos bažnytinės provincijos.. Išeitų., kad prelatui ne 
labai svarbu, kokiai bažnytinei provincijai Vilniaus vy
skupija priklauso. Svarbu, kad Vilniaus kraštas yra 
katalikiškas- Jis rašo: ’’....Nėra išmintinga reikalauti 
to„ ką praktiškai jau turime--”. Ką mes praktiškai tu
rime? Praktiškai turime Vilniaus kraštą, kuris yra ka
talikai ir gerbiamam prelatui nieko daugiau nebe
riekia. 0 kad Vilniaus vyskupija vis dar priklauso 
Lenkijos provincijai, tai prelatui nesvarbu- Kad Vil
niaus vyskupijos vyskupu lenkai vis skiria lenką, ku
ris sėdi Lietuvos pašonėje,, Balstogėje ir laukia progos, 
kada vėl galės uži^Tk sostą, kuris pagal bažnytinę ju
risdikciją, teisėtai jaftr- priklauso. Reikalui esant, 
jis gali pasikviesti į talką ir lenkų legijonus.

Prelatas mėgsta kitus vadinti melagiais, o pats 
mulkina Draugo skaitytojus, kad mes viską jau turime 
ir daugiau nieko nebereikalaukim. O lietuvai, kurie ke
lia Vilniaus vyskupijos klausimą, yra “šovinistai” ir tik 
erzina lenkus.

vienių asmenų, bet ir klubų au
ginamus gėlynus.

Chicaga jau dešimt metų, kai 
šrenka pečius geriausius ir ga

biausius gėlių augintojus.
Rudenį buvo pagerbti visi Chi

cagos gėlių augintojai. Kiekvie
nam geriausias gėles išauginu
siam vyrui ar moteriškei buvo 
Įteikta lentelė su vardu, pavarde 
ir adresu, kur buvo išaugintos 
gėlės. Tos lentelės bus pakabin
tos matomoj vietoj.

Lietuviai patenkinti, kad buvo 
Michalcna Lakauskienė pripa
žinta geriausia darželių prižiūrė
toja. Esame tikri, kad Chicagoje 
yra ir daugiau lietuvaičių, kurios 
augina gėles ir prižiūri darže
lius.

— Beirute musulmonai pagro- k T’l— — • —
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DAR APIE MEDICARE APDAUDOS 

PAPILDYMUS

(Tęsinys)
ĮSTOJIMO Į MEDICARES APDRAUDĄ TVARKA

Vyresnio amžiaus asmuo, norintis gauti Medicares 
apdraudę, turi apsilankyti j apylinkės Socialinio Drau
dimo įstaigą, mažiauia tris mėnesius prieš savo 65-tą 
gimtadienį ir atsinešti savo gimimo metrikus ar kokį 
kitą amžiaus įrodymo dokumentą. Jeigu negalite nu
vykti asmeniškai, paskambinkite tai įstaigai, prašant in
formacijų, kaip paduoti prašymą, siunčiant paštu. Jei
gu jūsų provincijos apylinkėje nebūtų Soc. See. įstaigos, 
tai leidžiama skambinti Soc. See- įstsigai telefonu jos 
sąskaitom

Tie asmenys, sulaukę 65 metų amžaus, kurie dėl ko
kios nors priežasties pavėlavę (daugiau ar mažiau lai
ko) užsirašyti į Medicares apdraudą, žinoma, teisės jon 
įstoti nepraranda. Tačiau praleisto laiko pilnutinai jie 
atgauti negali. Leidžiama tiktai atkelti atgal dvyliką 
mėnesių pirmosios rūšies, ligoninės apdraudą (hospital 
care), o antrosios rūšies (bendro gydymo) apdraudos 
nė kiek negalima atkelti atgal.

KIEK MEDICARE APDRAUDA APMOKA
ligonines išlaidų, kiek neapmoka

Pirmoji rūšis (ligoninės apdrada) paremta aiškiai nu
statytais laikotarpiais. Pirmiausia apmokama už 90 
dienų gydymą ligoninėje sąskaita. Po to lieka 60 dienų 
ligoninėje gydymo sąskaitos privilegija, kurią galima 
panaudoti paciento nuožiūra, visas 60 dienų iš karto ar
ba padalinus tas 60 dienų atskrai. Tiktai sunaudojus 
tas 60 dienas, daugiau priedo minėtam pacientui nebe
bus. Tačiau teisė praleisti ligoninėje 90 dieną pasilieka 
ir nėra apribojimo kiek kartų pacientas atsiguls iki 
90 dienų ligoninėn.

Išbuvus ligoninėje tris dienas, kuomet pacientas 
pripažintas reikalingas tolimesnio slaugymo (jeigu ate
stacija priimtina pagal Medicare apdraudos nuostatus, 
galima dar pasinaudoti 100 dienų polisiu pripažintoje 
slaugimo įstaigoje, nežūrint, kad jau išgulėta 90 dienų 
ligoninėje.

Po šitos procedūros, šis ypatingas “laikotarpįs”, 
yra skaitomas baigtu.

Kad .užvedus naują ligonnės “laikotarpį”, reikia 
pratęsti 60 dienu namuose, negulint pacientui ligoninėj. 
Tada viskas prasideda iš naujo ir tai skaitoma nauju 
“laikotarpiu”.

Pagal pirmos rūšies ligoninės apdraudą yra dar su
teikiama teisė gauti iki 190 dienų būti psichiatrinėj ligoni
nėje, bet kartą per visą to paties paciento amžių. Toks 
psichiatrinis gydymas turi būti atliekamas pripažintoj ir 
pilnai įrengoje psichiatrinėje ligoninėje, turinčioje tam 
reikalui skyrių. Ig. J-nas ir Pr. š-las

PASSBOOK 
SAVINGS...

IT OUS LOW UTB

KM

(Tęsmys)
Tad kodėl mūsų deklaracijos 

projekte tik porą kartų manda
giai paminėta Afganistano byla- 
Tas mažas neutralus kraštas, de
ja, turėjo bendrą sieną su Sov. 
Sąjunga. Todėl jis buvo užpultas 
galingo krašto karinėmis pajėgo
mis ir okupuotas. Vienas milijo
nas nekaltų žmonių žuvo, keturi 
milijonai tapo benamiais pabėgė
liais.

Ar esame nuoseklūs savo prin
cipuose, jeigu Pietų Afrikos at
veju mes siūlome kietas ekono
mines sankcijas, o Afganistano 
okupanto atžvilgiu siūlome taiką 
ir detentę? Juk taip darydami, 
mes padedame engėjui ir kenkia
me engiamam. Mes užmiršome 
kokie rezultatai buvo iš prieška
rinių nuolaidų politikos, kada Va 
karų demokratijos neišdrįso pa
sipriešinti Vokietijos fašizmo 
grėsmei.

Dabar pažvelkime kieno pusė
je me« esame dabar? Paimkime 
pavyzdį iš Europos rajono. Jeigu 
čia per pastaruosius 40 metų bu
vo išlaikyta taiką, tai to buvo pa
tiekta dėka politinio ryžto ginti 
demokratinę santvarką. Buvo su
kurta saugumo sistema, kuri va
dinasi NATO. ,
Ar socialdemokratai remia ją? 

Jeigu taip, tai kodėl to aiškiai ne 
pasakome’ — Čia Islandijos soc. 
dem. partijos pirmininkas pak
lausė draugų Vokietijos, Brita
nijos ir Prancūzijos partijose: ko 
kios bus pasekmės, kai jūs paga
liau laimėsite valdžios vairą savo 
kraštuose? Ar jūs vienašališkai 
atsisakysite branduolinių ginklų 
ir tuo laiku vienašališkai suma
žinsite savo konvencines karines 
pajėgas?

Būkime realistai Juk tuo atve
ju Europos likusioji dalis papras
čiausiai susilauks tokio pat liki
mo, koks teko mūsų broliams, 150 
milijonų žmonių Vidurinėje ir 
Rytų Furoooje. “Pax Soviet!ca” 
taikos sąlygos yra žinomos. Apie 
tai mums pasako Talino, Rygos, 
Vilniaus, Varšuvos, Bukarešto ir 
Prahos pavyzdžiai. Ar tai yra 
tas. ko mes siekiame? Ar tai bū- 
ių šio didžioja sąjūdžio vertin
giausias įnašas mūsų bendram šie 
kimui, kad šioje planetoje demo
kratinė santvarka būtų saugi’

Paminėjęs tokias žinomas tie
ms, kaip kad “ne ginklai žudo 
žmones. Žmonės žudo žmones”. 
Ir “negalima elimimioti nusikal
timų, panaikinus policiją”. —Is
landijos atstovas pabaigai primi
nė kongresui ko turėtu siekti In- 
ternacionaluj priklausančios par
tijos, kas yra mūsų draugai ir kas 
priešai.

Mes esame politiniai laisvės ko 
votojai — engiamųjų sąjunginin
kai, engėjų — priešai. Mes esa
me demokrtinės santvarkos gy
nėjai, nesvyruojantieji fašizmo 
priešai. Esame pasaulio demokra- 
tmiai socialistai. Susirinkę Limo
je, Peru respublikoje, pareiškia
me savo ištikimybę mūsų princi
pams ir mūsų lojalumą tam di
džiajam humanizmui, kuris mus 
visus jungia.

J. V.
E. L

1 Mutual Federal 
vinqs and Loankr

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, HJL 
Kazariauoka*. Prx. Til.:
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Vertė Vytautas Kaunockas

ANTROJI DALIS 
LIESASIS VILKAS 

(1885 — 1891)

LAIVA S....V AIDUOKLIS

(Tęsinys)
Vienas Šufenekerio bičiulis, kadaise drauge su juo 

lankęs Kolarosio atelje, žoržas Danielis Montfreidas, 
susitikęs Gogeną Bularo gatvėje, ir tas palikęs jam ne
smagų įspūdį.

‘Jo išdidi mina, — rašė jis vėliau, — su nepasitikė
jimu, mįslingai ir klausiamai įsmeigtos į tave akys, pa
slaptingas, nebylumas, sučiauptos lūpos nepatraukia. 
Be to, lakoniška forma pareikštos idėjos apie dailę man 
atrodė paradoksalios— O apie kūrinius ,kuriuos pa
mačiau, nežinojau nė ką galvoti....”

1887 metai politiniu atžvilgiu labai neramūs. 
Prancūzijoje bruzda “generolo Revanšo” — Bulanže— 
šalininkai, o Vokietijoje ima grūmoti kancleris Bis
markas,

Paryžiuj rekalai vis blogesni,—rašo Gogenas Metai. 
— Visi laiko karą vienintele išeitimi iš padėties. Kurią 
dieną jis vis tiek turės prasidėti; tada atsiras daug tuš
tumų,, ir tokiems, kaip mes, bus galima patogiau susi
tvarkyti.”

Gal ne toks jau ir ciniškas tasai prislėgto žmo
gaus noras.

Jis priėmė Mėtos pasiaiškinimą, kadėl ji jam nera
šė; girdi, nežinojusi jo adreso Sen-Piere; nors tą adre- 
sąj jis nurodydavo beveik kiekviename laiške.

“Nenustok ryžto, — rašo jis jai. — Jo reikia mum 
abiem-” Sykį popiet, vaikštinėdamas po Šufo darželį,, 
jis randa ant žemės skardos gabalą ir peiliu išspiausto 
žmonai pasipuošti kuloną.

Gruodžio pradžioje, pardavęs vieną savo vazą už 
150 frankų, jis nusiunčia jai šimtinę. Gogenas pamato 
lyg ir prošvaistę. Jam gyvenant Martinikoje, Van Go
gas aptarinėja su savo broliu Teo galimumus padėti 
kovojantiems meninkams... Nors politiniai įvykiai nė' 
ra palankūs prekybai dailės kūriniais. Teo ėmė su
pirkti vieną kitą drobę iš Vincento draugų.

’’Pamažėle jis privers savo klientus mus nuryti.... 
— sako Gogenas. — Nors tai atrodo ir sunku, gal būt, 
kada nors aš užimsiu man prideramą vietą-”

Jo drobė iš Martiniko labai krito į akį Van Gogui, 
kuriam jos, kaip ir visa, ką jo bičiulis pagamina, at
rodo “švelnios, liūdnokos, nuostabios”.

’’Tos negrės” — didi poezija”, — tvirtina jis. Ne
trukus ir Teo susižavi tais kūriniais- i

Kartą sekmadienį, atėjęs į Bularo gatvę, jis per
žiūri Gogeno drobes ir išsirenka vieną, paskui antrą, 
trečią. Atskaito dailininkui 900 frankų. Gogenas 
nušvinta.

“Prašau tave, — rašo jis Metai,— nemesk koto pas
kui kirvį ir stenkis kaip galėdama palaukti dar metus... 
Aš žinau, kaip jūs manimi įtikėsite tik tada, kai imsiu 
nuolat parduoti.... Žinau, kad ta prakeiktoji tapyba 
tau kančia, bet, kadangi blogis jau įvyko, reikia su juo 
susitaikyti ir stengtis išspausti iš jo, ką naudingo 
ateičiai.” ■ ' I1 ■

Jis iš savo pusės ‘dės didžiausias pastangas”; atsi- 
teisęs neatidėliotinas skolas, su likusiais keliais šim
tais frankų važiuosiąs vėl į Pont-Aveną ir atkakliai 
dirbsiąs 7—8 mėnesius.

(Bus daugiau)
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Gerbia Stalino paršus
Lietuvoje dar prieš rusiškų raz 

baininkų įsiveržimo laikus, pas 
ūkininką atvažiavo kunigas kalė
doti. Po visų šventų ceremonijų 
kunigas klausia ūkininką:

— Kaip didelė tavo šeima?
—Menkutė, kunigėli, menku

tė. Du. meitėliai, šeši paršai, ke
turios karvė, septynios avys, vie
nuolika vištų, kumelė, eržilas, pa 
t- ir dvejetas vaikų.

Dabar Lietuvoje jau kitas vaiz
das. Viename kolūkyje žmogelis 
vartosi tris nusususius paršus ir 
rankoje nešasi kepurę. Kito ko
lūkio žmogus, susitikęs ūkinin
ką ir matydamas, kad jis ranko
je nešasi kepurę, klausia:

— Kodėl tu, kiaules varyda-

mas, kepurę rankoje neši? Juk 
tu lyg kvailas atrodai.

— Tai todėl, kad varau visa 
svieto mokytojo šviesiausio Stali
no, mūsų didžiojo kolūkio steigė
jo malone išaugintus tris paršus. 1 
Kai komisaras pamato su kepure 
kiaules ganant, tai sako, kad aš t 
negerbiu Stalino kiaulių. Tada į 
jis man kepurę numuša.... I

— Šitaip! Ar daug gi karvučių ' 
turite7 — klausia ūkininkas.
— Pradžioje turėjome daugiau,, 

o dabar tris ir vieną seną kumelę. < 
Bet turime traktorių, tiktai re- ’ 
monto fabrikas neprisiruošia jo 1 
pataisyti. Jau kelintas mėnuo rū- Į 
dija lauke.

TIK IŠ DIDELIO
NUSIMINIMO

Jonas skolingas Petrui nemen
kai pinigu. Kiek Petras nepriroe 
na, kiek neprašo, Jonas skolos 
vistik negrąžina. Kantrybės ne
tekęs, Petras nusprendžia asme- 
nškai apsilankyti pas Joną ir Įsi
tikinti, ar ištiktųjų pastarasis, 
kaip sakasi, yra jau toks netur
tingas.

Petras užeina kaip tik tuo me
tu. kai Jonas valgo pietus. Ant 
stalo stovi geros degtinės bute
lis, šalia — didelė, kepta žąsis.

— Klausyk, surinka pasipikti
nęs Petras, juk tai yra tikras pa
sityčiojimas! Sakaisi, jog esi vi
siškai neturtingas, o valgai žą
sis?!...

— Tai tik iš vargo, mano mie
las. Turėjau pjauti tą žąsį, nes 
neturėjau kuo ją maitinti — ra
miai atsako Jonas

— Bet šis brangios degtinės bu 
telis?!...

— Man, žinai, skaudu buvo 
tą žąsį valgyti, tai jau degtinę 
turėjau pirkti savo skausmui nu
raminti.

Policijos Stotyje

— Pamečiau du degtinės 
telius. Gal juos kas surado?

— Butelių neturime — atsako ■ 
policininkas — bet štai ten kam
pe miega tas, kuris tuos butelius 
buvo suradęs. Jis dar nėra išsi 
pagiriojęs.

bu-
j — Sakyk man, Tėve, kaip žmo 
' nės taip greitai sužinojo, kati 
Pampu Dama nieko kito nedaro, 
bet pinigus kaulioja, — Maikis 
paklausė Tėvo.

— Ko jau čia stebėtis? — atsa
kė Tėvas. Juk lietuviai ne seniai

1 besmegeniai. Kada per Margučio 
su-| radiją nuolat kartoja, pampų Da- 

prask, kad melas yra labai bjau- mos vadovaujamai organizacijai 
rus dalykas. {labai reikia pinigų, o kai prie jos

_ Į prisidėjo ir dar nuolatinis pinigų 
Aš suprantu. Bet ką gi aš tai visi žino. Pasikiau-

darysiu, kad iki šiol niekas ne-. ?es MargučiO) pasiiina paišelį ir 
surado geresnį būdą teisybei 
nuslėpti.

tojas. Kur yra pinigu, ten prisip
laka ir kaulija.

— Aš negalvojau, kad būtu ką 
apsalęs ir pinigus nusinešęs, — 
■-tebisi Maikis.

Nėra Būdo Paslėpti

— Brangiausioji mano,

didžiausio kaulytojo, nustebo, kai 
pasakė, kad reikalingas milijonas 
dolerių, ar kartais jis nepadaręs 
klaidos, o tai vėliau klausytojai 
ji vargins.

— Taip, prasitariau, — atsa
kė Didysis Kaulytojas, — Dėkui, 
kad pataisei. Mums labai reikia 
$100.000 jeigu norite, kad galė
tume tęsti dabartinį darbą. Jis 
pasakė, kad jo įstaiga į metus 
aptarnauja 3.000 lietuvių vyrų ir 
moterų. Jiems reikia įvairios pa
galbos. Vienam parašo laiškutį 
vaikams, kitam šiltus pietus at
neša, trečią aplanko senelių prie
glaudoje, o ketvirtam daktaras 
patikrina ausį ir viską iškrapšto, 
įstaigoje dirba dešimt žmonių. 
Jeigu per metus aptarnauja 3.000 
tai per pusę metų 1.500, per mė- 

: nesi 250. Mėnuo turi 25 darbo die 
■ nas. tai kiekvienam žmogui ten
ka aptarnauti vieną žmogų į die
ną. Tai ne toks didelis sunkus 
darbas. Nesunku apskaičiuoti, 
kiek kiekvienas žmogus gauna 
už patarnavimus, jeigu reikia 
$100.000. Ne visi vienodai gauna. 
Pampų Dama gaudavo didžiau
sią atlyginimą, bet dabar daugiau 
už ją gauna Radijo pranešėjas, 
nes jis daugiau pinigų iškaulija, 
negu Pampų Dama pinigų gau
na, Kaip gavo iš Rapšių, o kau
lytojas gauna pinigus per radiją.

— Bet tai išeina, kad visa 
Pampų Damos veikia yra pinigų 
kaulijimas. I

— Ne vien Pampų Damos ir

Jie Yra Nekvaili

- Atrodo, kad protingieji vy- ,u kalbi? _-įsiterpė M'aikis.

— Tu neprisimeni, nes dar esi 
jaunas. Dar pradžios mokykloje 
buvai, kai jis nunešė Vliko 
$4.000.

—. Kaip jis galėjo Vliką ap- Didžiausiojo kaulytojo darbas yra 
gauti? > lietuvių kišenių tuštinimas. šį

— Paties Vliko jis neapgavo,1 darbą globoja keli lietuviški dak- 
bet tuo metu Vlikas turėjo kvai-

, .v. . , j t, ta 1a iždininką, kuris samdė žmo-i apskaičiuoja, kad Pampu Dama; * . - .. . „ ,. _. ,
•' , . r t. ' -• . • , . i nes Vliko istorijai rašyti. Jis pats'ir buteliukų nešiotojas nuolat; „ a. , .. , .- . . * rasvti nemokėjo, tai pasamdė ra-nraso pinigu. . ; • , x. J * o -i_—! | syti megstantĮ žmogų. Sukišo

j Apie kokį Buteliukų nešiotoją jam $4-000, ir nieko nepaklausęs

viskiai būna savo žmonoms blo-

tarai, kurie '.veltui” teikia sene
liams patarnavimus, jeigu sene
lis ar senelė neturi, bet jeigu tu
ri. tai nuo jo penkinę be pasigai
lėjimo nulups.

— Iš manęs neiups, — pastebė-
1 Kai Vlikas patyrė, kad sukišo io Maikis.

— Tu, matyt, į konferencijas ! tiek pinigų, o tais laikais doleris ; — Mažai reikėjo, kad ir tu bū-
gi vyrai. . . .. • neini. Jeigu eitum, tai pamaty- I buvo kitas, daug svaresnis, tai turn davęs, — pridėjo Tėvas

Nieko, panašaus. rotmgieji lum, ^ad jjs atėjęS į konferenci- j vbą reikalą sustabdė. Tas pats
vyriškiai visai nev a. i ją tuojau iš kairės švarko kiše- Buteliukų nešiotojas buvo įkėlęs

į nė< išsiima buteliuką, atkemša, j koją į marijonu centrą. Jam bu-
APSUKRI . pauosto ir ant stalo pastato. Pra

viena apsukri, jauna moterė- i eina kelios minutės, iš kairės ki
lę buvo patraukta teisman už senės išima kitą buteliuką, atsu- 
apsivedimą trijų kareivių Tei- ka kamštį pauosto ir tą pastato, 

į >ėjui ji aiškinosi tokiu būdu: Kiti korespondentai iš kišenės iš- 
, ,‘*Aš netikiu į divarsus. Kai pri- traukia paišelį, pavedžioja ir pa

is Į masai vyras man nepatiko, aš pa' deda ant stalo, bet šitas ištraukia 
sirinkau antrą. O kai tas pasi-! ne plunksną, o buteliuką.

— Jeigu bonką ištrauktų, 
nieko negalėtum sakyti, bet

O blogumas štai kame: karo' išsitraukia porą buteliukų, 
j metu visko trūksta, todėl negali- *enka stebėtis.

— Nėra ko stebėtis. Jis smar
kus žurnalistas ir neblogas kalbė-

Didelis Skirtumas
— Labai atsiprašau, ar kartais ! 

neatsisėdai tamsta ant mano skry
rodė netikęs, tai ješkojau trečio.

— O kaip atrodo tamstos skry- į •^as tame 
bele?

— Rudos spalvos, minkšta.
—O, ne, aš sėdžiu ant juodos - ma turėti daugiau kaip vieną vy- 

ir kietos. rą.

tai 
kai 
tai

ITS AMAZING!
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vo atidarytos visos durys ir pats 
knn. Garšva pasakė, kad jo ra
šinių joks korektorius neliestu, 
bet kai atspausdinus jo įžangi
nius pradėjo reikalauti pinigu, - 
tai iš marijonų centro jį perkė
lė į “aukštesnę” vietą. Ji perkė
lė pas Pampų Damą. Ten jam 
daugiau mokėjo, bet ten jis turė
jo pinigus iš žmonių iškaulyti. 
Per Margutį jis pasigyrė, kokia 
didelė yra Pampų Damos įstaiga, 
kiek ji žmonių aptarnauja ir kiek

Nieko Ypatingo

- Girdėjau, jog tavo uošvie
nė sunkiai serga ir yra pavojin
gam stovyje.

— Nieko, ji būna pavojinga 
v’k tuomet, kai esti sveika.

Tarpe Vaiku

Onytė savo broliukui: —Kas 
aniolam danguje siuva tokias pui 
kias sukneles?

Broliukas: — Jejgtr~srri^aide- 
vėtų sukneleylaijie būtų anio- 
lais! J

Pampų donna turi ponną 
Su dviem n-n vidury.
Bet pridėjus dar madoną, 
Tų n-n bus keturi . . .

Kaip jūs matot, čia ne juokas — 
Aukštas mokslas jo galvoj.
Tai magistras, ne apuokas, 
Ar pelėda Lietuvoj.

Moka imti
Iš senelių
Moka viską parašyti 
Laikraštėly kunigu.

pinigų.

Tik nedrįsta pakartoti, 
Ką kalbėjęs kur slaptai. 
Sako: “Negaliu vartoti 
Tų žodelių aš viešai” . . .

Dr- S. Tupidytis
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LIETUVOS VYRIAUSYVĖ PAKVIETĖ SAVICKŲ Būdinga, kad tai įvyko netrukus 
MOKYTI PLAUKTI

Per pastangas ir gabumus Di
rektoriaus V. Augustausko ir 
adv. K. Savicko laisvoji Lietu
va laimėjo Krepšinio Meistrio 
Vardą Europoj ir naujus rekor
dus plaukime. Abu taigi svars- Ryti plaukimo 1938 m. 
tė kaip pradėti godo sportą Prieš du metu jis nuvyko į

po amerikiečių rašytojų apsilan
kymo Vilniuje praėjusių metų

Kaune.

VYT. AUGUSTAUSKAS

1935 — Krepšinis, — Plaukimas. la*pkri£io mėnesį. Vytautą Skuo- 
Konstantinas Savickus, Vyties “priglaudę” norvegių o Vikto- 

redaktorius ir spaustuvės drrek^į rą _ škotų PEN centras, 
torius išvyko į Lietuvą — 1935 j Antanas Terleckas yra jau tri
ni. Lietuvos valdžia kvietė jį mo-1 _ Amerikos, Kanados ir išei

vių rašytojų centrų garbės narys. 
Psichiatrinėje ligoninėje kalina 
mą Algirdą Statkevičių priėmė 
filipiniečių ir norvegų centrai. 
Kalinamų rašytojų komiteto pra
nešime randame ir latvių Gunaro 
Freimanio bei Žanio Šudros ir 
esto Marto Niklaus pavardes.

(ELTA)

GAIDAS - DAIMID

ir taip atsižymėjo krepšio svai- 
dystėj, kad Lietvos vyriausybė 
pakvietė jį pasilikti ir mokyti tą 
sporto šaką — 1935 m.

Čikagoje daug kredito užsitar
navo jis savo gabumu lošdamas 
Lietuvių Vyčių Čikagos Apskri
čio krepšiasvaidės lygoje.

Vyčių organizacija ir lietuvių 
Į dauguma jam linkėjo. Advoka
tui Savickui geriausio pasiseki-

S^TAUSLA IR DOMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

M0DERNHK08 AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
------------------ ■ ■ ~~ ------------------------------------------------------------------------------

35 metu kilęs Šiaulių apskrity
je, Lygumų miestelyje.

Aukštesniosios mokyklos mo
kytoju buvo 10 metų. Nuo 1934 
metų buvo Kūno Kultūros Rū
mų ir Aukštosios Kūno Kultū
ros mokyklos direktorius Lietu
voje jam, kaip Kūno Kultūros 
E ūmu direktoriui teko vadovau
ti visam sporto gyvenimui: spor
to organizacijoms, tvarkyti viso
se pradžios, vidurinėse ir aukš
tosiose mokyklose studentu spor
tą bei fizišką auklėjimą.

Be sporto organizacijų, dar da
lyvavo daugelyje kultūros ir vi- 
$ romėnės draugijų.

Buvo sporto žurnalo “Fiziškas 
Auklėjimas” redaktorius ir daug 
rašė kultūros klausimais įvairic- 
•’? spaudoje.

KONST ANTI. J. SAVICKUS

LIETUVOS TEMA PEN KLU
BO SUVAŽIAVIME

Birželio 22-26 dienomis Ham
burgas buvo pasaulio rašytojų 
sostinė. Ten įvykusiame 49-taja- 
me tarptautinio PEN Klubo su
važiavime dalyvavo ir būrelis pa- 
baltiečių: latvių bei estų PEN 
Centrų delegatai ir JAV-bėse vei
kiantį egzilių rašytojų centrą ats
tovavęs Algirdas Landsbergis. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos var
dai dažnai skambėjo pasėdžių sa
lėse ir privačių pokalbių metu. 
Svečių — stebėtojų iš Sovietų 
Sąjungos ši syki nesusilaukta.

Suvažiavimo metu buvo pa
skelbtas naujas kalinamų rašyto
jų komiteto pranešimas, kuria
me išvardinti 349 pagrobti, įka
linti, namų arešte laikomi-, ar 
teismo laukiantys rašytojai, žur
nalistai ir savilaidos darbuotojai. 
Tarp jų yra ir šie lietuviai: Liu
das Dambrauskas, Gintautas Ieš
mantas. Vladas Lapienis, Vikto
ras Petkus, Vytautas Skuodis, 
Antanas Terleckas, Povilas Peče
liūnas ir Algirdas Statkevičius. 
Minimas ir Balys Gajauskas, ku
rio byla šiuo metu tiria PEN 
Klubas.

RŪTA SENOVĖS LIETUVIŲ ■ 
TARPE DAUG KĄ VAIZDAVO

Rūta lietuvių tarpe buvo lai
koma ypatingoj pagarboj nuo se
niausių laikų. Kai kaip toji gėlė 
ar augaliukas virto meilės simbo
liu. “Ne rūta vainiką tau duosiu, 
brangusis, — tiktai gintarėlių 
šniūrelį...” nedrąsiai taria mer
gaitė savo numylėtajam.

Iš rūtų nupintas vainikėlis > 
vaizdavo mergelės kilnumą, ne- i 
kaltybę. Besiruošiant būti nuota- ■ 
ka, ji sėjo rūteles, su jomis nuo- ■ 
lat kalbasi ir tariasi, savo sielvar- : 
tais ir džiaugsmais dalinasi. Pa- j 
augo mergelė, užaugo rūtelės — : 
nusipynė iš jų vainikėlį, užsidėjo : I 
ant galvelės — jau pasirengusi. 
nuotaka, laukianti bernelio — 
jaunikio laukianti piršlių.

Kol vainikas ant galvelės, mer j 
gėlė spindėdavo skaistybe. Ište
kant vainikėlis per vestuves nu
imamas nuo galvelės, — merge
lė, graudžiai verkdama, su juo ' 
atsisveikina, šventoj ugnelėj su
kūrena.

Senovės lietuviai daug ką iš- ' 
reikšdavo simboliškai, prilygini
mais. Rodos paprastus gyvenimo 
reiškinius jie apipindavo poezi
ja, gražia vaizduote, dainomis. ' 
Tas viskas parodo mūsų protėvių * 
kilnumą, prisirišimą prie aplinki 
nės gamtos ir kūrybinę sielą. įl

PAKLAUSĘS PATARIMO 

Kas yra, vadinamas, viengun- '
Kai kuriuos šių rašytojų savo 

garbės nariais yra priėmę įvai
rių tautų PEN skjmiai. Taip Gin- gis Dažniausia, tai yra žmogus, 
tautą Iešmantą neseniai “įsisuni- paklausęs savo vedusių bičiulių 
jo” amerikiečių PEN centras, patarimo: neveski!

v ASAITIS-BUTKUS

TUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue

Cicero, Illinois

Telefonas — 652 - 1003

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Bh f 1410 So 50th Ave., Cicezo

▼ Telef. 476-2845

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBMAMS PASTATYT!

—

Cicero fll. 60650 

TeL- 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

STEPONAS (. LACK ir SŪNŪS |
LACKAWECZ |

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI I

2424 W«t 69th Street — TeL RE 7-1218 I

11028 Southwest Hwy., Paloc HIUs, HHnois

TeL 9744410

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
r A DQTM ir TT Q "NT A ITITUMACI?



MadidiiM dlraktarits

'*3t K, Manheim Rd. Waatcheater. Ill 
VALANDOS: 3—0 darbo dienocd* 

tr kas antra ieftkdtecd 8 3 aal 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

TIL. 233-M53

Service 461- yrrL Pase 06068
DR. A. B. GLE VECKAS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
tPKIALYBt: AKIŲ LIGO* 
3921 Wmt 163rd Street 
Valaados pasai tndtrrto'j

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur 
ginis venų išsiplėtimo hemo 
roidų gydyme*.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago. HL 60629
TeL: 585-2802

UR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAJ

SALSA LSrU'ViSAJ
2618 W. 7Ut St TeL 737-5142

Tihrixi jįį*. Pritaiko
ir Xxrriyi Iczsx”.

M. ŠIT .RIKIS SIUVĖJAS

Or. LEONAS Si BUTTS
INKSTŲ, POSUS II

PROSTATOS CHIRURGU#
2656 West 63rd Stress 

Vslsados: antrad. 1—4 
’aetvirtad. 5—7 t?L

OF.O: tolefonM! /7>2XC. 
a^^dlcc totof.t 44&£54?

Florida

DR, C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 821-4206

MOVING

ii Įnirty atstomy.
ANTANAS VILIMAS 

Tei 376-1882 ar 376-5296

PERKRAUSTYMAI

MOVING
L^Įdfeial — Pilna 

tlMA KAINA
Master Chartr

ir VISA korteles.
R. ŽER1NAS. Tai. R5-80M

- - ==-------------------------------- ■’

<———------------------------------------------

SOPHIE BARČUS
RADUO illMOS VALANDOS

Sežtadienlals ir atimadieciaia 
nuo 830 iki 930 nl ryto.
Stoties W0PA - 1490 AM

tran*Hvo|>"«« 8 m0*V '**
MarRiMte Path*.

Ved4|a — AMana Dscfcus

7159 Sa Mapiewood Ave.
Chicago, IL 6009 

Tekt 778-1545

PAKISTANAS TEIS SUIMTUOSIUS PAN AMERI
CAN LĖKTUVO GROBIKUS

Diktatorius tvirtina, kad Pakistanas pritaria palesti
niečiams, siekiantiems nepriklausomybės

KARACHI, Pakistanas. — Pre 
zidentas Zia Julchak pranešė lai
kraštininkams, kad visi suimti te
roristai bus teisiami pagal vei
kiančius Pakistano įstatymus.

Du suimti palestiniečiai jau 
atiduoti teismui. Teisėjai gali ne
žinoti ar užmiršti, bet jis pats 
prijaučia, kad už šitokį užpuoli
mą Pakistano įstatymai baudžia 
nusikaltėlių pakorimu. Tardyto
jai apžiūrėjo suimtuosius teroris 
tus ir išaiškino, kad lėktuvo už
puolikai nepriklauso jokioms 
valstybės organizuojamiems te
roristams. Jie buvo paprasti jau
nuoliai palestiniečiai, kurie sva
joja apie palestiniečių valdomą 
kraštą.

Be to, pats diktatorius Zia Ha- 
rane kalbėjosi su Libijos valdovu 
Machmetu Chadafi, kuris daly

vavo Afrikos valstybių suorgoni- 
zuotame suvažiavime. Chadafi 

į lam tvirtinęs, kad Libija nieko 
: bendro neturi su teroristais.

Teroristai padarė klaidą, pa
reiškė Chadafi, kad jie pasirin- 

1 ko Pakistaną užpuolimui suruoš- 
: ti. Jeigu jie būtų užpuolę lėktu- 
1 vą kitoje valstybėje tai įstaty- 
| mai nebūtų jų baudę. Prokura
tūra juos apklausinėj o ir perda- 

! v ė teismui. I
1 Du buvo nušauti o du metė sa- 
' vo ginklus ir bandė kartu su ke
leiviais pasprukti, bet arti buvu- 

; šieji keleiviai juos atpažino, nu- 
■ rodė policijai, kurie abu suėmė 
i ir pradėjo tardyti.

Amerikiečiai pranešė Pakista- 
: nui, kad neišleistų ir nepaleistų 
suimtųjų, nes JAV nori apklau
sinėti suimtus teroristus.

RAGANŲ KALNAS IR JO VARDO ATSIRADIMAS

(Rokiškio apskričio salų apylinkės padavimai)
Salų dvaro laukuose, kurie nais, beržynėliais ir pievomis ap- 

randasi tarp upės šetekšnos ir | suptas, už dviejų kilometrų nuo 
Salų ežere, drebulėmis, alksny- buvusio dvaro, yra nelabai au- 

----- — ----- - kštas apvalus, iš išvaizdos visai

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DA2YTOJ v

Dažo mmus iš lauko

Darbas garantuoju

4612 S. Paulina St 
(Tevn *f Laka) 
ir ii vidaus.

Skambinti Y A 7-9107

‘^Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDŽIONYTR

Kasdien nuo pirmadienin iki penk
tadienio 8:30 vai vakaro.

Vim laidos ii WCEV įtoties, 
bangi 1400 AM

6065 So. Campbell,

Chicago, HUnok 60629

liai, toliau, it besikuriantis įmes
tas, su įvairiais trobesiais — Gu- 
Mūnų kaimo viensėdijos. O čio 

•’tai į rytus, žemiau, neligint stik 
■ inis langas, spindi Salų ežeras, 
’š po juodalksnių už ežero maty
ti didelė sala, su baltais ir gelto
nais mūrais, su raudonu bažny
čios bokštu bekyšančių iš aukš
tu medžių, tai Salų dvaras apsup
tas iš visų pusių ežerų. Vakaruo
se vėl akis vilioja puikus regi
nys. puiki, it žaltys, per lygias 
pievas besirenganti upė šetekš- 
na.

O kiek čia ančių, žąsų, gulbių, 
garnių, narų ūkų, pempių, — tik 
klega, tik girdi sveikinant: “gy
vi, gyvi’”.

prastas, bet garsus visoje apylin
kėje savo padavimais “Raganų 

, Kalnas”.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruosta ir teigėjo Alphcns* 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos’ 
Išleista knyga su legalilkomv 
formomis.

Knyga su formomis gaun* 
ma Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
Miko štleikio apsakymų knyg* 

*TJud)aw jau atapauMiinta 
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
oradžios iki II Pasaulinio kare
2 ilgesni ir trumpesni apsa- 

'rvmai, 184 psl Kaina
Gaunama “Nauiienose” ir nai

vardėmis žinomų žuvusių žmo
nių. Tai dvi sesutės Mulviuoitės 
ir jų tėvas Mulvinas iš Taraldžių 
kaimo. Juos visus sudeginę ant 
laužo Kai sudeginę — ant jų ką- 
po rožės pražydę. Ir nuo to lai- 
ki tą kalnelį vadina “Raganų Kal
nu”. Senesnieji apylinkės žmo
nės tankiai apgailestauja žuvu
siuosius, pasakoja buk Joninių 
nakty ant ‘ Raganų Kalno” gė
lės žydinčios. Kelios dešimtys 
metų atgal apylinkės jaunimas 
per Jonines žuvusių paminėji
mui rinkdavosi ant ‘ Raganų Kal
no”, dainuodavo įvairias senovi
nes dainas.

Kitoje pusėje upės nuolaidūs 
kalneliai tūno apaugę berželiais 
ir juodalksniais. Seniau toje vi
joje apylinkėje snaudę tamsūs 
miškai, o juose slėpęsi daugybė 
Įvairių žvėrių. Apylinkės gyven
tojams patogiausias susisiekimo 
kelias būdavęs upe šetekšna, ku
ri senovėje buvusi daug plates
nė net vieno kilometro pločio.

Apie šį “Raganų Kalną” šioje 
apylinkėje eina visokių padavi
mų. Sako jog labai seniai, dar 
septynioliktame šimtmetyje po
piežius Grigorius XV įsakęs Lie
tuvos kunigams išnaikinti, išžu
dyti visus burtininkus, — raga
nas. kurie turi santykių su vel
niais.

Tada, Salų apylinkėj buvusi 
įsteigta vieta deginimui prasikal- 
t ilsiųjų — vadinamųjų raganų- 
Sako buk užtekdavę pranešti dva 
siškijai jog tas ar kitas raganius, 
■r tą nukankindavę.

Kada tas nelaimingasis gynėsi, 
sakęs nemokąs žavėti, teisėda-
riai surišdavę jam rankas, mes
davo i vandenį ir žiūrėdavę kaip 
•jis plauks: jei greitai skendęs, 
tai ji skaitę už nekaltą. bet jei 
kankinamasis mokėdamas plauk
ti truputėlį plūduriavęs, teisėda- 
riai skaitę jį už kaltą. Jei žmogus 
nebetekęs kantrybės pasisaky-

TRYS METAI
Po trijų metų žvilgsniai susiti
ko,
Liipomis nubėgo blanki šypse
na
h- taip graudu krūtinėje pa
liko...
Ilgesiu bėga, nerimo diena.
Pa trijų metų širdys susitiko. 
Nebylė virto, rodos, siela.

Giliu sapnu, juoda naktis už
migo. —
Svajonė glosto, taip miela, 
miela...
Po trijų metų liūdėsyj klajoju, 
Vėl plaukus glosto jo ranka 
švelni.
Lyg, koks miražas, tave, kad 
viliotų,
Kad tau laimę austų deivė 
prakilni!...

Marija Sims

Taip Buvo Susitarta

— Kai vedžiau savo dabartinę 
žmoną, mes buvome susitarę, kad 
visuose mano svarbiuose dalykuo 
se bus mano viršus, o jinai spręs 
visas smulkmenas.

— Ir jums pavyko tą susitari
mą išlaikyti?.

— Savaime suprantama. Tik 
visa bėda, kad iki šiol mūsų bend 
rome gyvenime neatsirado nei 

svarbaus reikalo, kurį man
tektų spręsti.
vieno

| JAY DRUGS VAISTINI į

2759 W. 71 st., Chicago, Hl.
t Rūpestingai išpildomi receptai. FannieMay sal- | 

dūminai- Kastnetikos reikmenys. |

j Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai- |
J vakaro. |

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vaL vak j 
/ SD. Kuhlman, B. S., registruotas vaistininkas.

J TeL: 476-2206. t
f, s

---- -------------------------------------------------------------

Cheracolir^]
FOR COUGHS
THERE'S NOTHING 
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!

H VILIAU?

VAKARU vejai
Vfodemioe ooerijo* knyga. Kaina i dot Minkyti
Hršeli&i Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

Naujienos. 1789 S. Haleted SL, Chicago, IL 60608



Dr. Jonas Genys, Marylando
Universiteto profesorius ir da
bartinis Jungtinio Amerikos Bal
tu Komiteto pirmininkas bus pa
grindinis kalbėtojas Lietuvių 
Krikščionių Demokratų suvažia- 
vime, kuris įvyks š. m. rugsėjo 
men. 20 ii- 21 dienomis Chicago- 
ir Tautiniuose Namuose.

Lietuviu Krikščionių Demok
ratu suvažiavime dr. Genys kal
bės apie dabartinę Lietuvos va
davimo padėti.

CICERO
IŠ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

RL Bendruomenės Cicero apy
linkės valdybos suruoštas Tautos 
Šventės minėjimas įvyko rugsė
jo mėn. 7 d. šv. Antano parapi
jos salėje. Invokaciją sukalbėjo 
jūrų šaulys kun. B. Rutkauskas.

ALTo pirmininkas kpt. A. Juš
kevičius kalbėjo apie lietuvių 
tautos istorinę raidą, Vytauto D. 
vaidmenį ir mūsų uždavinius lie
tuvių tautos ateičiai.

Solistė Jūratė Tautvilaitė, pri
tardama gitara, padainavo kelias 
•ietuvių liaudies dainų pynes. Su- i 
sudrikusieji, audringais ploji
mais, išprašė ją pakartoti.

Minėjimas buvo baigtas lietu
vių tautos Himnu kuri, Jūratei 
vadovaujant, sugiedojo visi mi
nėjimo dalyviai.

Vaidybos pirmininkas A. Sko- 
pas padėkojo programos atlikė
jams ir visiems minėjimo daly
viams.

kiams gros Gintaro orkestras. 
Pradžia 12 vai.

* S- ~

Spalio 4 d. Šaulių namuose Či
kagoje įvyks metinis Cicero jū
rų šaulių kuopos “Klaipėda” po
būvis. Kuopai pirmininkauja J. 
Mikulis

Lapkričio 8 d. Amerikos karo 
veteranų salėje Ciceroje bus Me
džiotojų ir Meškeriotojų klubo 
‘‘Ešerys” tradicinis lydėkit ba
lius. Ilgametis šio klubo pirmi
ninkas yra Alfonsas Kizlailis.

S. Pav.laus'kas

Po minėjimo prie kavutės ir 
užkandžiu dar buvo ilgai pabend
rauta.

Rugsėjo 28 d. šaulių namuose

Pradžia 1-mą vai. po pietų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. K,

RIAL ESTATE FOR £ALb RIAL KSTAT1 FOR SALI
į Misai, — Psrdavhaei KmmI, į — PartcrtejJ

Į '4SE0LO8 PSSKANT KAMD8, DJJėOšiCE
n gs.JĄTg NUOffwglATO a «- - -r^- rr - ž r

DGL VSŲ IOTOSMA.CUŲ t UHJMĮM į 

'mutual FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KlZANAl^JLS, Frertfenfm

SIS W~ fcmrrtr E. Ttt. §47-774

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 14 d., 
1:00 va! popiet, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 S. Talman Avė.

Nariai kviečiami 
Bus ir vaišės.

Beri. .Jurėnas, Rest.

dalyvauti.

Žemaičių Kultūros Klubo poa- 
tastoginis narių susirinkimas j 
Įvyks trečiadienį rugsėjo 17,1 vL j 
po pietų Anelės Kojak salėje j 
esančioje 4500 So. Talman Avė.

Nariai prašomi atsilankyti. Yra , 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir. 
vaišės. ’

Rožė Didžgalvis, rest.

— Britų princas Charles daly
vavo Hardward universiteto 350 
metų sukaktyje. Jam buvo suteik ' 
■as mokslo daktaro laipsnis.

COMFLTTJUZED

KOMPIUTERIŲ PAGALBA 
______

NAMŲ PIRKIMAS* PARDAVIMAS*VALDYMAS
*_NOTARIATAS * VERTIMAI

VISŲ RUSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
BUTŲ NUOMAVIMAS - INCOME TAX SERVICE

J.BACEVICIUS-BELL REALTY

6529 So.Kedzie Ave’778-2233

o&: A S L 
4651 S. Ash

SLA 134-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
rugsėjo 11 d., 12:00 vai., Great 
American Savings patalpose, 6201 
S. Western Ave., Chicagoje.

Visos narės kviečiamos daly
vauti.

— Sovietų diplomatas Anato
li ji Zaicev atvyko Į Bangkok’s

j n

Vaidyba

Chicagos Lietuviu Našlių Naš- 
liukių ir Pavieniu Draugiško

Čikagoje įvyks RL Bendrnome- j Klubo susirinkimas įvyks oenk- 
nės Cicero apylinkės ruošiamas' tadienį rugsėjo 12 dieną, Anelės 
pobūvis. Bus skanaus maisto, ve- Kojak salėje. 4500 S. Talman 
tingų dalykų laimės šulinys, o šo Avė.

<❖> Xoy-»X <o> •?<

ILGAMETIS PATYRIMAS —SĄŽININGAS DARBAS
Jei ruošiatės keliauti—kreipkitės i Lietuvių Įstaigą: ,

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago. Ill- 60643

Telef. 312 — 238-9787

0 Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, trau
kinių, laivų kelionių (cruises), viešbučių ir automobilių 
nuomavimo rezervacijas; Parduodame kelionių draudi
mus; Organizuojame keliones Į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj 
ir teikiame informacijas visais kelionių reikalais.

— Sveikatos pareigūnai pataria 
nevalgyti iš Prancūzijos atsiųsto 
dėmėto Lamber sūrio.

StKYE WITH PRnX M 
THE NATIONAL SJW®

t. P WANTED — FEMALE
Uarbininkię rslkte

Reikalinga patyrusi siuvėja, 
: galinti dirbti kelias valandas į 

° Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rei- j.eną jei nemokate, išmokysi- 
kia rezervuoti vietas iš anksto — prieš 45—60 dienas- une da-bą. Telefonuokite: Jose- 

. ,, phine — 247- 4434.
■ oš*. V4>V ’'/AM ''Z^V -ZA’V 'ZAV ZAY Z4?.x 1

.K.;

4

SHIPPING, INC-,
744 LriSCt

rk, N J. 0-7102
Em. 1947

MAITENANCE
ENGINEER

Full — Time position for “ail— 
i around” building maitenance and 
repair assignments. Must be kno. ' 
wledgeable in HVAC, plumbing j 
and electrica, painting, etc. as it 
relates to environment

RECEIVING CLERK 
FULL — TIME position.

Call or apply in person:
’ 572-1500

NEIMAN — MARCUS
Oakbrook Center, Oak Brook 

eoe m/f

BUSS, OPP. — IN TOWM
Biwrfc Prtįr —

$1.000 Monthly working at ho
me! Self - addressed, stamped 
envelope: Kelley Company, Dra
wer 389. Clanton, Alabama 35045

SIOO’S Weekly! Guaranteed! 
Mailing our circulars. Rush self 
— addressed, stamped envelope- 
SLH Systems, Drawer 575 - Q 
Thorsby, Alabama 35171 - 0575

HELP WANTED — MAL.B 
Dsrbinlnkv R»lkU

HOUSEKEEPER NEEDED

Honest, Christian, Non Smo
ker, Some English. Live in 5 days 
per week. Social Cecurity, 4 
weeks vacation provided- $135 
week. Call Mrs. Healy 446-0152,

Parį III

GjNYABAS P. ČEPĖNAS
cerio totmtoo; £es5fe~r?.; sre®

9 rū. ryi? fki 3 Tdl, mžr~.
ftor.L: aso 8- rrt. s. iii 12 Tri- G.

fe prm “ritorim?.
Td. 77M162

--04S Wrt ?£rt Stesai
Chkaje, S SO3S

'LDVOBATCT DSAŪGEM
V. BYLAITIS

IR V. BRIZGYS

TOHN GIB AITIS
AūTOkntų įsfafgr

*247 8. Kedzfc Are 
(3120) 776-8700

------------------■ ■ -.—■ ■ —J-

HELP WANTED — MALJS-rEMAkF 
R»Uds Dtrbininkv Ir Darblnlnkly

EUROPEAN ESTHETICIAN

For prestigious skincare salon, 
Must have Illinois license. Will 
consider part time eploymeoi. 
Apply in person at,

GEORGETTE KLINGER 
Water Tower Place

8 — Naujienom, Chicago " TU.— Saturday, September 20, 1986




