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JAV REIKALAUJA PALEISTI VISUS ĮKAITUS
JAV REORGANIZUOTOS LIET. BENDRUO

MENĖS PAREIŠKIMAS VISUOMENEI
Kai prieš penketą metų JAV Lietuvių Bendruomenė pradėjo 

skilti, kai jos įstatai buvo viešai paneigiami ir narių teisės lau
žomos, kai didelės narių dalies nuomonė' buvo slopinama, gyve
nimas išnešė į. lietuviškų organizacijų tarpą naują akcijos bangą, 
kuri — mėgindama atkurti tvarką ir teisėtumą Lietuvių Bendruo
menėje — tapo žinoma kaip LIETUVIŲ REORGANIZACINĖ 
BENDRUOMENĖ,

Mes kūrėmės ne kitų tikslų 
siekdami, bet tvirtai nusistatę 
išvesti JAV LB veiklą iš klyst
kelių, o ypač — sustabdyti jau 
tada mūsų pastebėtus klastin
gus mėginimus .niekinti darnią 
ALTos ir VLIKo akciją, pakirsti 
tų organizacijų finansavimą, o 
su laiku perimti visą politinę 
veiklą į JAV LB vadukų rankas. 
Veiksnių pasiskirstymas .darbo 
barais buvo užmirštas. Niekšin-. 
gaiš būdais viena politinė gru
pelė bandė pasižaboti JAV Lie
tuvių Bendruomenę, o per ją 
diktuoti visam lietuvių politi-; 
niam gyvenimui, nepaisant ko
kios žalos tas atneštų Lietuvos 
laisvės atgavimo veiklai' ir. kiek 
tas silpnintų lietuviškų veiksnių 
koalicijos jėgą Aniėrikoję ar 
tarptautinėje plotmėje!

Mes tada drįsome pasiprie
šinti tiems trumparegiams veik
los ir damos ardytojams, ban
dydami jų skaldančią akciją at
remti., .-vieni j an čia reorganizaci
ne mintimi. '-<• ’

šiąįšmetais ALTos veiklą ir 
senąją veiksnių struktūrą užgy- 
rė ir užtvirtino Cleveland© Lie
tuviu Suvažiavimas. Tas šuva- - -. -A’. -
žiavimas atstovavo ne “8400 bal- 
suotojų”, bet šimtus tūkstančių 
patriotiškai nusiteikusių lietu
vių išeivijoje! Mes to. Suvažia
vimo ..nuotaikas. ir ALTos veiklą 
irgi užginame!

Tačiau mes rimtai smerkiame 
JAV LB ir PLB dabartinės va
dovybės viešą kovą prieš ALTą 
ir VLIKą! Mes smerkiame juos 
už aiškų bandymą sugriauti da
bartinę politinės kovos už Lie-

Ką, bet ir prieš visą patriotinę 
lietuvių daugumą išeivijoje! Pa
smerkdami tas bendrąsias ne
geroves, mes prašome atkreipti 
dėmesį į klastingai neteisingą 
Pasaulio Lietuviu Bendruome
nės pareiškimą (žiūr. Draugas, 
1979 m. lapkr. 10 d.) ir į įžūlų, 
nemandagų ir netaktišką PLB 
atstoyo-svečio VLIKe, Algiman
to Gurecko pareiškimą (žiūr. tą 
patį Draugo num.). Mes ypatin-1 
gai protestuojame prieš įžei
džiančią to pareiškimo pristaty
mo formą VLIKo Tarybos posė
dyje. kur PLB “ryšininkas” drį
so kištis į VLIKo vidaus reika
lus, mėgindamas suniekinti 
VLIKo pirmininką ir sukurstyti 
vidaus, nesantaiką. VLIKo val
dyboje ir taryboje! " .

Tegul pagaliau visuomenė 
įžiūri, kur yra tikrieji skaldy
tojai ir darnios veiksnių veiklos 
griovėjai! Raginame visus lie
tuvius protestuoti prieš tokią 
išsigimėlišką akciją!

Taip pat mes pareiškiame pil
ną pasitikėjimą ponui VLIKo 
valdybos pirmininkui d-rui K. 
Bobeliui, ir visai VLIKo dabar
tinei struktūrai ir veiklai! Mes 
irgi remiame ir užginame 
ALTos veiklą ir struktūrą! 
Dirbkite, kaip DIRBĘ, IR NE
PAISYKITE griovikų ir skaldy
tojų akcijos!

Lietuvių visuomenės atbudęs 
budrumas ir patriotizmas su 
laiku, kaip potvynio banga, už
lies JAV LB ir PLB vadovybių 
skaldomą akciją! Būkime tik 
vieningi, pasmerkdami tokią jų 
žalingą veiklą!

>

PADĖKOS DIENOS
DŽIAUGSMAS

TURKIJOS PREM.J. DEMIREL TVIRTINA,;
KAD SANTYKIAI SUAMERIKAPAGERĖS

PREMJERAS ANKSČIAU BENDRADARBIAVO SU JAV, 
JIS SIEKS TOKIO DARNUMO IR ŠIANDIEN

ANKARA, Turkija. — Prem- tuose vykusias muštynes ir žmo- 
jeras Suleiman Demirel visą! nių žudynes. Senų mulų drau- 
laiką buvo šalininkas gerų san-, gai norėjo grąžinti įstatymus, 
tykių su Amerika. Prieš savaitę kuriuos turkai jau prieš 60 me-

PATARIA CH0ME1NIUI NEPRASIDĖTI
SU ŠNIPINĖJIMO TEISMAIS

TEISĖJAI NUSIKALS VEIKIANTIEMS ĮSTATYMAMS 
IR SUSITARIMAMS SU JAV

Naujas pirmininkas 
bus griežtas

V aSHII^GTON, D.C'. — Ilga
metis AFL-CIO darbininkų uni-

WASHINGTON, D.C. — Pre- , 
zidentas Carteris apsidžiaugė. į 
kad Irano mula Chomeini jau i 
išleido trylika Amerikos pilie- . 
čių. Trys išleisti praeitą pirma- j 
dieni, o antradienį išleista dar . 
dešimt. Carteris pareiškė viltį, Į 
kad netrukus bus paleis'.i ir Ii- Į 
kusieji amerikiečiai.

Carteris patarė Chomeiniui ■ 
į neprasidėti su vadinamais “isla-!
■ miškais teismais”, nes amerikie-Į 
į čiai neturėjo progos nusikalsti:
■ neseniai paskelbtiems įstaty- i

mams. Amerikiečius teisiantieji‘ 
iraniečiai padarytų kelis nusi- Į 
kaitimus, už kuriuos jie turės' 
nešti atsakomybę. Amerikiečius į 
apsaugo pasirašytos sutartys su 
Iranu. Visi Amerikos piliečiai! 
yra apsaugoti Irane. Jiems pri-.
valo būti duodamos pagrindinės! profesorius, kėlė toki klausimą: 
žmogaus teisės.

Jeigu Irano valdžia, laužyda- Kuveitas, Saudi Arabija ir 
ma pasirašytą susitarimą su .i visos Gulf srities valstybės su

JAV santykiai su Iranu 
kelia abejonių arabams
CHICAGO. Ill. — Vidurio 

Amerikos ir Arabų Prekybos 
Rūmų susirinkime kilo abejonės 
dėl JAV prekybos su arabų 
kraštais. Pagrindą kalboms bei 
abejonėms davė nutraukimas iš 
Irano naftos importo ir pinigų 
Įšaldymas. Prieita išvados, kad 
mula Chomeini neatstovauja 
mahometonų tikybos ir jo rasis
tinis nusistatymas nėra charak
teringas mahometonams. Prez. 
Carteris, darydamas nuospren
džius. turėjo mažai pasirinkimo.

Kilo nepastovumo klausimas. 
Rūmų pirmininkas M. Cherif 
Bassiouni, DePaul universiteto

“Vieną dieną JAV atsibus ir ras,

tuvos laisvę sistemą! Mes smer
kiame bandymą tą sistemą pa
keisti naujomis institucijomis, 
kaip tai PLB Visuomeninės 
Veiklos Komisija, kuri žengia 
į gyvenimą be pasirengimo, be. 
apsigalvojimo griaudama VLI-/ 
Ko seniai visų lietuvių užgirtą 
tarptautinę politinę veiklą!

Mes tikime, kad dabar jau vi
sa lietuvių visuomenė turi pa
kankamai duomenų pamatyti, 
ko siekia JAV LB ir PLB da
bartinė vadovybė. Tad mes ra
giname visuomenę atmesti jų 
skaldymo, kiršinimo ir neapy
kantos akciją, kuri yra nukreip
ta ne vien prieš ALTą ir VLI-

KALENDORRLIS

Lapkričio 21: Amelberga, Ru- 
fas, Eibare, Ryma, Vaišnoris.

Lapkričio 22: Padėkos Diena, 
Cecilija, Filemonas, Dainė, Za-
va, Svilkenis.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:47.
Orhš vėsūs, lis. ’ a «.» ...

REORG. LIET. BENDRUO
MENĖS VALDYBA 
IR TARYBA

Dr. Vytautas P. Dargis 
Andrius Juškevičius 
Kan. V. Zakarauskas 
Antanina Repšienė 
Ignas Serapinas 
S. Pranckevičienė 
Aldona Kačinskienė 
A. Gabalienė 
K. Čiurinskas 
V. Pocius 
Z. Juškevičienė

Merė Jane Byrne labai 
susirūpinusi

CHICAGO, Ill. — Paskutinė
mis dienomis merė Jane Byme 
atrodo susirūpinusi demokratų 
partijos reikalais.

Garsų balsą prieš ją pakėlė 
gabus politikas Hynes. Jis orga
nizuoja demokratus už Carterį. 
Tuo pačiu keliu pasiryžo eiti ir 
buvęs gubernatoriaus padėjėjas 
Hartigan. Richard M. Daley na
tarė kandidatuoti valstijos pro
kuroro pareigoms, kada ji pla
navo tam postui turėti. savo- pa
skirtą kandidatą, - - , „ !

jis sudarė naują Turkijos kabi
netą, bet j’s pats jau turėjo du 
pasikalbėjimus su atsakingais 
JAV pareigūnais.

Premjeras Demirel visą laiką 
vadovavo Teisėtumo sąjūdžiui' 
Turkijoje, o paskutiniu dešimt
mečiu jis tapo turkų respubli
konų grupės vadas. Jis visą lai
ką buvo išrenkamas į parlamen
tą, kuriame jis stengėsi ginti 
pagrindinius demokratijos dės
nius ir pagrindines žmogaus 
teises. Jis yra pasiryžęs ir šian
dien ginti pagrindines žmogaus 
teises ir pasirašytas tarptautines 
sutartis. Demirel yra įsitikinęs, 
kad Amerikai Turkija yra rei
kalinga, bet Turkijai Amerika 
dar labiau reikalinga, negu bet 
kuri kita užsienio valstybė.

IŠDĖSTĖ UŽSIENIO POLI
TIKOS PLANUS )

Premjeras Demirel pirmadie
nį išdėstė turkų parlamentui 
naujai sudarytos užsienio poli
tikos planus. Užsienio poltikoje 
turi būti laikomasi pagrindinių 
tarptautinių susitarimų, priva
lome turėti abipusę pagarbą ir 
abiejų pusių interesų bendrumą, 
tada galėsime visi kartu ir glau
džiai bendradarbiauti.

Premjeras Demirel aiškiai pa
sakė, kad Turkija ir toliau pa
siliks Vakarų pasaulio sąjun
goje.

Savo laiku buvo kilusi min
tis traukti Turkiją Į Rytus, 
grįžti prie Islamo, kaip tai buvo 
tryliktame šimtmetyje, bet inte
ligentija ir krašto gyventojų 
dauguma traukia Į Vakarus. Iš 
Vakaru ateina gerbūvis ir tai
ka, o iš Rytų nešama neapykan
ta ir kruvini susirėmimai.

Demirel smerkė praeitą rude
nį ir pavasarį didesniuose mies

tų nustūmė praeitin. Turkiją 
valdo įstatymai, parlamentas, 
teismai, bet ne mulos. Turkija 
jau seniai atsisakė tos nelem
tos praeities.

Premjeras Demirel pareiškė, 
kad jo vyriausybė imsis labai 
griežtų priemonių, jeigu gaujos 
drąsių vyrų bandys ardyti tvar
ką didesniuose ar mažesniuose 
miestuose. Dabar parlamente 
eis debatai dėl Suleiman Demi
rel deklaracijų.

Kyla abejonių dėl rusu 
naftos atsargu

OSLO. Norvegija. — Prieš 
20 metų Sovietų propagandos 
agentūros skelbė, kad Sovietų 
Sąjunga turi pačias didžiausias 
naftos ir degalų atsargas visa
me pasaulyje, bet dabar aiškėja, 
kad tos atsargos nėra tokios di
delės. Malmo mieste, Švedijoje, 
vyko naftos pramonės atstovų 
pasitarimas, kuriame paaiškėjo, 
kad Sovietų pramonė netrukus 
gali pasilikti be naftos. Sovietų 
kariuomenės vadovybė stengia
si gauti reikalingą naftą ir ga
zoliną. Rusai turi naftos vers
mes šiaurės Irane. Nors jos ru
sams ir nepriklauso, bet jie turi 
vilties iš ten gauti daug naftos. 
Jie galėtų gauti naftos ir Per
sijos Įlankoje, bet nenori ara
bams mokėti dolerių.

Nors gaunamos prieštaraujan
čios žinios apie Sovietų Sąjun
gos naftos atsargas, bet apskai
čiavimai rodo, kad netrukus 
pas juos gali pasireikšti naftos 
pristatymo krizė.

— Nežiūrint blogų santykių 
su Iranu, Teksas valstijoje yra 
treniruojami 273 Irano karo 
aviacijos lakūnai.

jų pirmininką' rge Meany 
atsistaiydm j jo pareigoms 
jau pr’r'.Kdintas Lane T'.rk- 
land, ilgametis tos sąjun
gos iždininkas. r ėdžioje buvo 
manyta, kad naujas prezidentas 
Kirkland nebus pakankamai 
.oriežtas, bet dabar aiškėja, kad 
Kirkland yra labai kietas žmo
gus. George Meany pasirinko jį 
federacijos iždininku, nes žino
jo. kad juo galima pasitikėti. 
Bereikalingai pinigų jis niekad 
nemetė. Išmokėdavo tiktai vi
sai valdybai padarius griežtą 
nutarimą.

George Meany tuojau sukel
davo triukšmą, jeigu darbininkų 
federacijos vadovybėje pasiro
dydavo netvarkos žymės, tuo 
tarpu Lane Kirkland triukšmo 
nemėgsta, bet netvarkai paša
linti jis žino priemones. Tvirti
nama, kad Kirkland bus daug 
griežtesnis, negu buvo pats G. 
Meany.

Susipratę darbimnkai turi pa
tys būti tvarkingi, jeigu jie nori 
pagerinti e'a ~a tvarką. Mec.ny 
pasiimk'' Kirki"ą iždininko 
pa-eiroms, o dabar ji pasiūlė 
AFL-CIO pirmimnko pareigoms.

Infliacija didesnė 
už pajamų padidėjimą
WASHINGTON (AP).— Ko

mercijos departamentas išleido 
raportą, kad spalio mėnesį as
meninės pajamos pakilo šešio
mis dešimtosiomis nuošimčio, o 
mėnesinė infliacija per mėnesį 
padidėja virš 1%. Pajamų vi
durkis buvo $7,495 asmeniui, gi 
rugsėjo mėn. buvo $7,453.

— Nežiūrint, kad prez. Car
teris rinkiminėse kalbose paža
dėjo sumažinti federalinių tar
nautojų skaičių, dabar jų sosti
nėje yra 365,000, gi jam per
imant administraciją buvo 352 
tūkst. Antrojo Pasaulinio karo 
metu Washingtone dirbo virš 
295.000 tarnautojų. '. .

JAV vyriausybe, ir atiduotų 
amerikiečius islamo teismams,

visa sūvo prekyba ir investavi
mais bus dingusios ir mes klau-

kaip dabar skelbiama, tai ira
niečiai nusikalstų sutarčių lau
žymu ir būtų atsakingi.

Iranas ir Amerika yra pasira-t 
šę pagrindines žmogaus teises, 
kurios garantuoja pačias pa-’ 
grindines žmogaus teises, jo re
liginius principus ir tarptautines 
teises bei teisių praktišką pri- Į 
taikymą, v v

Prezidentas nurodė, kad Ira
no valdžia neturi jokios teisės 
bausti amerikiečius vien dėl to. 
kad Amerikos vyriausybė įleido 
Irano šachą pasigydyti. Šachas 
buvo operuotas, gydosi ligoni
nėje. o kai sustenės, tai išva-Į 
žiuos ten. kur jis norės, ar gaus 
leidimą gyventi. Irane esantieji 
Amerikos piliečiai negali būti 
atsakingi už Amerikos valdž’os 
nutarimą leisti šachui pasigy
dyti nuo pavojingos ligos Ame-j 
rikoje.

Irano valdžia yra atsakinga 
už Amerikos piliečius, dabarti
niu metu esančius Irane. Ame
rikos valdžia pareikalaus atsa-: 
komybės už kiekvieną nusikal-j 
timą prieš pagrindines ameri-l 
kiečiu teises.

sime — kas atsitiko?”
1979 metais arabų kraštai im

portavo iš JAV už 9.5 bilijono 
dolerių. Iš Anglijos ir Prancū
zijos importavo už SI 1.5 bili
jono.

Miestas 3% pakėlė mo*- 
kesčius duju kompanijafc
CHICAGO, Ill. — Miesto me

rė J. Bvme. balansuodama re- . i
kordinį 1.4 bilijono dolerių biu
džetą. apdėjo 3'1 naujais mo
kesčiais Peoples Gas Co. Ji aiš
kina. kad tie mokesčiai nepalies 
vartotojus ir numatomi 35 mi
lijonai doleriu pajamų bus iš 
pačios bendrovės.

Tačiau bendrovės kalbėtojas 
pareiškė, kad mokesčiai, kai pilt 
k’tos išlaidos, ieina i sąskaitas 
kostiumeriams. Vartotojams 
mokesčių pakėlimas kainuotų 
apie $19 per metus. .

Amerikiečiai išskrido 
Į Vokietiją

TEHERANAS. Iranas. — Stu
mtai išleido iš JAV ambasa- 
is šešis juodukus ir keturias

— Irano vyriausybė yra atsa
kinga už sulaikvtus Amerikos 
piliečius, ji privalo saugiai juos 
išleisti iš Irano, o JAV vyriau
sybė laukia, kad ji taip pasielgs. 
— sako Baltųjų Rūmų prane
šimas. Dabartiniu metu prezi 
dentas yra David stovykloje, 
bet jis visą laiką seka Irano 
įvykius.

Prezidentas seka Irano įvy
kius nuo šių metų lapkričio 
4 dienos, kai i Amerikos amba
sadą įsiveržė ginkluotas studen
tų ir partizanų būrys, suėmė 
visus tarnautojus ir ambasadoje 
rastus žmones, nuvedė juos i rū-
sį ir laiko iki šios dienos.

Du marinai, kurie buvo suim
ti lapkričio 4 dieną ir buvo pa
leisti pirmadienį, pareiškė savo 
įsitikinimą, kad suimti ameri
kiečiai bus paleisti. Jie nemano, 
kad studentai ar kariai bAndys

moteris. Pradžioje buvo many
ta. kad juos išveš i Italiją, bet 
vėliau pakeitė nuomonę. Iš Te
herano uo xvežė Į Vokietiją, 
kad ' " o ligonmmo amerikiečiai 
r (tikrinti jų sveikatą ir 

. pklausinėti, o vėliau jie 
išskris i Ameriką.

— JAV Laivų krovikų unijos 
darbininkai atsisakė pakrauti 
kviečius bei grūdus i laivus, 
plaukiančius Iranan.

daryti žalos amerikiečiams, bet 
pataria būti kantriems ir laukti, 
kol bus išleisti visi. Paleisti ma-
rinai neprašė jokių lengvatų ar 
privilegijų ir buvo išleisti.

Iš Irano ateinančios žinios 
sako, kad Chomeini planuoja 
sudaryti naują vyriausybę, bet 
visa tai gali užtrukti mažiausia 
du mėnesius.



MAGARYČIOS

Slegiančios mintys prieš “Kalakutinių” dieną.

Dramblys ir stirna

teronų, Žydų, kitokių Jehvės 
garbintojų ir bedievių, Juk tuos 
nekatalikus negalim prievartau-

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERLMAVIOIUS

• Sakyk kvailiui ka nors pro
tingo, o jis jus pavadins kvailiu 

I (Euripidas). Nenaudokite naujų 
.ašarų senam liūdesiui (Euripi
das). Laikas atranda tiesą
(Seneka). Aš nežinau kito būdo
spręsti apie ateiti- kaip tik iš 
praeities (Patrick Henry). Atei
tis atkeliauja kaip nelaukiamas 
svečias (Edmund ' Gosse).

• Finansininko patarimas: 
jei tau reikia skolintis pinigų, 
tai skolinkis iš pesimisto, nes jis 
jau skolindamas galvoja, kad 
neatiduosi.

• JAV Iždo departmentas pa
galiau nustatė, kas yra mokes
čiai? Pagal tą aptarimą “mokes
čiai yra priverstini mokėjimai, 
už kuriuose negaunama specifi
niu priedų’’.

Keisti, visai nesuprantami jo 
bendrakeleivio veiksmai

(Skirsnelis iš Juozo švaisto knygos PETRAS 
ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)

(Tęsinys)
KEISTOJI GRAŽUOLĖ

Prie vieno žalio, 
gausingo stalo 

dramblys ir stirna kažinkaip drauge sustojo. 
Ir tas dramblys, ar patogumo sau.jieškojo, 

ar kaip kitaip ten buvo 
užmynė jai ant kojos.

“Paleiskit!” suriko vargšė' suvaitojus: 
’’Širdis iš skausmo man krauju pasruvo!” 

Dramblys nustebo: ‘‘Na?
</

Ar tu ka nors tokia mažytė supranti 
ir skausmą dar junti?”

— “Deja”, atsakė stirną, apmaudo pilna: 
“ir šitoks mažas padarėlis turi jausmą 

ir kenčia skausmą.
Paleisk!” — “Bet tu žinok; mažyte”, tarė jis, 

pakrutinęs ausis:
“kai man jau kur patinka atsistoti, 

aš nemanau besikilnoti.”
Ir liko jis,

. kol jam patiks, 
ramiai stovėti, 

o ji — po drambio letena kentėti.

Iš mūsų juk taip pat kuris kaimynas
bus iš tokių, 

kad į tave nė nepakels akių, 
nors ant pačios širdies užmynęs . • .

A- Giedrius

• (Pereinant į antrąjį horizc'n- 
i !ą, patogu susipažinti su eilėraš- 

?? | čių apie komunistinę liaudį. Ei- 
llėiaštis buvo atspausdintas Dir- 
{vos L1 nr. “Promėlynus akinius”

Esu sulysusi, kuprota, 
Burna — be priekinių dantų. 
Kvailiai užrėkia mano protą, 
O dar teisybę suprantu.

X £

Visi man rodo laimėn taką,
Įgieda angelo sparnus,
O vėl už liaudį liaudį plaka, 

I Ponauja ponai už ponus.

pragaran.
Siga Pašilytė

Velku diktato-riuo ir sargus 
Šlovėm lyg rojuri aidaran, 
Kol kojom kelyje pavargus, 
Visus nupurtau

Valdžia kaip kalinę daboja. 
Vadai dabar ir praeity 

•Vergų virve pasižaboję 
Ant mano nugaros raiti.

/s

Tokia maža širdies paguoda, 
net ir sakyti taip kuklu: 
eini per šviesų laimės sodą, 
o la;mė po stiklu

su orchidėjom ir su mėtom
— kas grožį žodžiais išsakys? — 
kad tujrn praeitį minėtum 
kaip angelo akis . . .

Adomas I*. .lasas

PELYTĖSGUDRIOS
LIVERMORE, Cal. (UPI). —

Livermore laboratorijos inžinie
riai sugalvojo geresnius pelių 
spąstus, bet gamta jas apdova
nojo geresniu protu. Tais spąs
tais susidomėjo JAV Energijos 
departamento mokslininkai, ku
rių turimus spąstus lauko pelės 
sugadina, toliau naikindamos 
pasėlius. Tų spąstų plankele 
pelytė ateina prie masalo ir yra 
įmetama i vandeni. <• . *■ *

Susirinkus mokslininkams, in
žinieriams ir žurnalistams iš-j 
bandyti spąstus, prie jų pr.bėgc 
dvi pelytės: viena atsitūpė ant 
plankelės galo ir savo svoriu 
laikė planke'ę, o antroji pribėgo

— Maiki, štai trumpa senste
lėjusi naujiena. Ja mum prisi
untė mūsų gerbėjas Žemaitis iš 
Brighton Parko. Jis sako, kad 
tūla poniutė atidavė popiežiui 
Jonui Pauliui II Lietuvą ir visus 
lietuvius! Taip buvę parašyta 
“Drauge’’ šių metų spalio mėn. 
penkioliktą dieną.

— Tai nesąmonėlė, Tėve. Pi
gu atiduoti daiktą, kurio netu
ri ... Juk toji poniutė nėra Lie
tuvos ar lietuvių savininkė. Var
gu. ji ten turi bent sklypą že
mės. Kaip ji drįso tokios nesą
monės griebtis?

— Gan paprastai, Maiki. Jį 
prisiartino Prie popiežiaus, pas
paudė jo- ranką, pabučiavo jo 
žiedą ir pasakė: “Jūsų šventi- 
nybe, Lietuva ir visi lietuviai 
yra Jūsų rankose.”

— O Tėve. Tokį pasakymą 
galima ir kitaip suprasti. Jos 
pasakytas žodis ‘Vvra” nereiškia 
duodu. Veikiausia ji norėjo pa
demonstruoti, kad Lietuva yra 
katalikiška šalis, todėl guli jo- 
rankose. Juk popiežius — Kris
taus įpėdinis, o Kristus— Dievo 
sūnus. Pagal šventą Raštą Die
vas yra karalius dangaus ir že- 

i mes. Suprantama, mes mirtin- 
| gieji, nenorim Dievo galios siau- 
irinti. Tiesa, niekus neparašyta, 
kad Lietuva priklauso Dangaus 
Karaliui, bet, pakol Jis nereika
lauja mokesčių, prįpažinkim Jo 
teisę prie Lietuvos.

— Tu, Maiki, sakai tiesą, Su 
Dievu nei popiežium neverta 
provotis. Pipiežiuą yra šventas, 
o ne politiškas ir ne tikras visų 
katalikų tėvas ir, kaipo toks — 
savųjų avelių neskriaus. Tegul 
jis simboliškai ar chnboliškai 
turi savo rankose Lietuvą: tau, 
Maiki, ir man blogiau nebus.

— Ale Tėve! čia ne mudviejų 
asmeniškas reikalas, Juk ir Lie
tuva ne visa katalikiška, Ten 
yra Praamžiaus išpažintojų, Liu-

— Nieko nuostabaus! Aš rin
kau pinigus!

REIKŠMINGAS PAKEITIMAS

Mažos lėktuvų bendrovės pi
lotas, patikrinęs lėktuvą rado, 
kad vienas lėktuvo motoras blo
gai veikia. Jis pasakė keleiviams 
eiti Į restoraną ir ten laukti, kol 
bus pakeistas tas motoras. Po 
valandos lėktuvo patarnautoja 
sušaukė keleivius ir jau rengė
si skristi.

, X Į - ,r' .1* *

— Ar taip greitai pakeitė tą 
motorą? — teiravosi vienas ke-

prie masalo, jį suėdė ir abi pa-1 leivis. Patarnautoja jam atsakė: 
sitraukė iš spąstų, parodydamos.
kad jos supranta inžinierių ap
gaulingas gudrybes.

ŠKOTIŠKA PASAKAITĖ

Du škotai sus’t nka gatvėj.
— Kodėl nebuvai sekmadienį 

bažnyčioje?
— Betgi aš buvau! — užtikri

na paklaustas.
— Kaip tai atsitiko, kad tavęs 

nemačiau?

— Motoro mes nekeitėme, bet 
pakeitėme lakūną.

MEDICINIŠKAS DIALOGAS
Dipukas gydytojas iš Ameri

kos, svečiuodamasis- okupuotoje 
Lietuvoje, apžiūrinėjo akių kli
niką Kaune. Prisistatęs pareigū
nas, vietinis gydytojas, aiškino:

— Pas mus visiškai aklam 
įstatomos stiklinės akys ir pa 
cicntas puikiausiai mate. Tai

Pastovesnės, nesibaigiančios kalbos plito apie kei
stąją. gražuolę. Apie ją plačiai ir daugelis kalbėjo- Pa
sakojo, kad tai esanti viena iš gražiausių kunigaikšty- 
čių,bet taip pat stipri ir smarki. Nieko neprisileidžianti 
ir niekas neprieinąs prie jos. Aplinkui dvarą aukšti mū
rai ir stipriausia sargyba visur. Naktį plėšrieji liūtai 
paleidžiami. Daug turtingų puikių jaunikaičių piršęsi 
jai, bet nieko nelaimėję. Vieni ten pat žuvę» kiti išjoję 
ir be žinios dingę, ©.tretieji labai nusiminę pargrįžę. 
Pasakojo, kad ji ieškanti ir laukianti savo žiedo. Kuris 
tą žiedą parneštas, tas ir jos ranką gausiąs- O žiedas 
esąs nepaprastas, gal vienintelis toks visame pa
saulyje- ' u r .

Šitos kalbos labiausiai rūpėjo Petrui. Dėl jų ilgė
liau ir mieste užtruko- Jis ne tik klausėsi, bet ieškojo 
progų paklausinėti. Labai svarbu buvo jam sužinoti, 
kur toji kunigaikštytė gyvena, kuriais keliais pas aną 
nujoti. Galų gale, besiklausant ir besiklausinėjant, jam 
visai paaiškėjo ,kad čia kalbama apie tą Pačią, kurios 
žiedą tebesaugojo jis ant savo rankos.

Kai viskas paaiškėjo, išsiėmė jis švilpuką, triskart;   ---------j-, -——- ~
ti taip yra prievartos būdu ati-j sušvilpė ir minties staigumu atsirado^ žirgas, pareng- 
duoti popiežiui.

— Bet čia nėra atidavimas,
Maiki, čia veikiausiai yra pra- .
šymas, kad jis visus Lietuvius PauksciUS.
gyventojus žegnotų ir laimintų:

— Kažin, Tėve? . . . Kažin ar 
bedieviai nori būt žegnojami?...

— Ė! Maiki. Bedievių nesigai
lėk! Kur bedieviai valdo, ten j žolynai lenktyniavo spalvomis, kvapų įvairumu- Petras 
tikintiesiems nėra laisvės. Ge-Įr2-1- - -1- 11 1 ’ ■ • • " - •
riau, 
tija yra sudurtin.. ______ . _
siems gerai.

— Tėve, sakyk j ką panaši su
durtinė demokratija?

tas joti. Kai užsėdo, tiek ir tematė žemę. Žirgas pakilo 
padebesiais ir lėkė pralenkdamas vėją ir visokius

Nusileido stačiai į gražiausius, keistosios kunigaik
štystės sodus. Ramus šiltas rytas rengėsi pasitikti die
ną. Giesmininkai paukščiai derino savo stygas, o gėlės,

7 _ 
,—,— ---- .—.— — | nieko nelaukdamas, įšoko pro langą ir pataikė tiesiog į
kad pazvalga ir demokra-]j0S miegamąjį kambarį- Maloniausias rytmečio įmygis 

tebeglamoneję. ^ Pertas sustojo m grožėjosi- Jam-at
rodė, kad nemiega ji, o tik saldžiai-svajoją, suvėi’usi tan 
kias ilgas blakstienas. Lengvai vienodai kilnojosi uždan- 

— Į lietuvaičių marškinius, galas ant jos krūtinės. Skaistaus rausvumo veide nekąl- 
Maiki: stuomenys plonos hno|to žaismo šypsena spindėjo. Tokia žavi, tokia neapsa- 
čio. Bet Maiki, popiežiaus įvį_ komai graži pasirodė, kad jis nebeatsispyre pangudai 
limas j lietuvišką politiką kiekj- pi'iėio ir karštai pabučiavo.
sudėtingesnis, negu lietuvaičių,’ Ji stai^ pa*šbkč,'aųrįkXii&^fi^ė^'^vffJSiT3ą^JairiŠ 
marškiniai. Matyt popiežius Lie-Į čia pat parankiai buvo laikomas. Bematant atsiveri šo- 
tuvą tikrai myli. Jis yra pasa-Įmnės durys- Subėgo keturios ginkluotos merginos—-ar- 
Lpc k'Qrl mi co cirdioc oil- ... ” ' okęs, kad pusę savo širdies au
koja Lietuvai.

— Už tokią meilę padėkokim. 
bet nepriimkim, Tėve. Jei jis tą 
širdies gabalą užsigeis palaido
ti Vilniuje, kažin ar bus gerai? 
Ten jau palaidota <Pilsudskio šir
dis; dabar savo širdį siūlo pan 
Jalbzikowskis ir pan Rogowskis, 
o vėliau prie jų prisidėjo dar du 
lenku, būtent; Zavadkowskis ir 
pan Niemieckowskis, tai jau 
perdaug lenkiškų širdžių . . . 
Prisibijau, kad lenkiškos širdys 
nustebs Gedimino liekanas,

— Gal tayo baimė pagrįsta, 
Maiki, bet aš nebijau —kol že
maičiai savo rankose laikys Lie
tuvos dytą, Lietuvą vėl prisi
kels. Priėmimas ne savo tautos 
šįrlžių, Lietuvai nepakenks.

— Tegul tavo žodžiuose bus 
tiesa, Maiki, tegul lenkai auko^ 
jasi Lietuvai

mūsų laimėjimai medicinoje!
Dipukas, kiek pagalvojęs, irgi 

pasigyrė:
— Pas mus Amerikoje skai

tosi visiškai paprasta operacija, 
jei darbininkui fabrike mašina 
nutraukia keturis rankos pirš
tus. Mes prioperuojame karvės 
tešmens spenius ir darbininkas 
gali ne tik su tais “pirštais’ 
dirbti, bet dargi primelžia kvor
tą pieno savo “lančui”.

— Kas tai matė? Kas gali pa
liudyti? — teiravosi susidomė
jęs ligoninės pareigūnas.

— Matė ir gali paliudyti jūsų 
pacientas su stikrinėmis akimis.

MĖSYTĖ IR KONSERVAI

Du vyresnio amžiaus svečiai 
sėdėjo prie gėrimais apkrauto 
stalo ir žvalgėsi į baliaus da
lyvius.

— Kiek čia blondinių ir bru
nečių, kiek čia mėsytės, — gė
rėjosi vienas. Antrasis atsakė:

— Gerai sakai, bet su manim 
atėjo mano konservai...

ūmiausioji jos sargyba.
— Kas tu toks esi? Kaip drįsai paliesti mane!?
Petras stovėjo atokiau. Jis pasitraukė ne todėl, kad 

būtų pabūgęs, kad iš toliau dar kartą pasidžiaugtų- jos 
rūstumu- Jis tik grožėjosi ir visai nepaisė jos žodžių- 
ar smarkiau pakartojo ji: - . 'I ■

— Kas tu esi ir kaip patekai čionai? į
Petras tyliai, be žodžių padąvė žiedą- Kunigaikšty

tės rūstumas staiga pavirto nesuvaldomu džiaugsmų. 
Dabar jį pati prišoko ir karštai pabučavo Petrą.

— Mano žiedas! Mano laimė!.. . .
Po valandėlės, lyg atsipeikėjusi vėl paklausė:

(Bus daugiau)
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4 > Miami, floridą
F loridos gyventojų prieauglis davo vietos gausūs atostogauto-1

yra vienas iš didžiausių. Tik sa
votiškai būdingas — daugėja- 
ina ne gimstančiais, o sentan- 
čiais. Tas ir nestebėtina, kad 
čia daugiau pavargstančių ar 
negrįžtamai iškęliaujančių. Ne
būtų taip graudu, jei tik vien 
susenėjįmu los žemiškos kelio
nės tesibaiglu. Tačiau iš jau ke
turių šiais metais 
trys buvo dėl, 
mos.

įnirčių, net 
dar neapvaldo-

vėžio ligos. Kai vis žmo
gaus gyvenimo laikas pralysta, 
rotis teliktų kuo ilgiau džiaugtis 
savu saulėlydžiu.

Pedagogas Jonas Karpavičius, 
tylus ir mielas miamietis, vos 
šešetą metų čia saulėtumu gė
rėjęsis, mirė 1979 m. sausio 15 
dieną. Jis per paskutinius 15 
mėnesių taip skaudžiai buvo vė
žio' kankinamas, jog net kartą 
prasitarė pavydįs mirštantiems 
nuo širdies smūgių Tikrai yra 
graudu justi tirpstant savo gy
venimo laiką, slegiamam nesi
liaujančių skausmų. Virš šimto 
dalyvių jo laidotuvėse tegalėjo 
tik jo, drauge daug kentėjusiai, 
našlei Lilijai gaguodą teikti. O 
Jonas dar taip norėjo gyventi.

Įkandžhi — vos sekančia die
ną — sausio 16, tokių pat kan
čių iškankinta, mirė Agota Ku- 
raitienė. Didžiadvasė motina, 
su skausminga ir atydžia dukros 
E. Zigmantienės ir artimųjų pa
slauga, virš metų geso’, nors, jos 
gyvenimo žvakė šiaip dar - ilgai 
galėjo žiburiuoti.

1979 m. rugsėjo 14 d. mirė 
75 metus išgyvenęs Juozas Use- 
vičius (Joseph Usewicz). Jo gy
vybė taip pat pakirsta žiaurio
jo vėžio.-

š. M. vidurvasaryje, sulauku
si gilios senatvės, mirė Ona Na
vickienė. Nuo 1957 metų gyve
nusi Miami, nesenai vėl buvo 
sugrįžusi į Chicagą. Miami tu
rėjo didelį namą, kuriame raz- retai iš šiaip senatvės negerovės senai

jai — ypač dąinds mylėtojai, 
nes ji gyveno su dukra sol. Ani
ta Karns' — Navickaite. A.A.' 
Oną kruopščiai |>rĮsidėdavo prie
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gui įsismaginti. Kai pra-,33 rninučų nuslzcndiim užšąlu- 
artėti prie Tasmanijos, tai j šiam prūde).
sustiprėja, nes jis privalo į Visi jie prašoko 1 minučių 
pasidaro tuštuma, tai se deguonio netekimu riba, po ku 
banga dar smarkiau pa 
J išjudina kitas, o jau hcg

Miami visuomeninės veiklos. 
Prieš atvykdama i Ameriką jau 
buvo plačiau apvažinėjusi ir pa
bijojusi anuometinėj Busijoj. 
Taip, kad ir Amerikoj apdairiau 
įsitvirtino. Nenuiautėjo — net 
savo dukrą prieš antrą pasau
linį karą nusivežė į Lietuvą. 
Anita Studijavo dainos mena 
Kauno konservatorijoj pas prof. į 
Karnavičių. Vėliau už jo ir ište
kėjo. P 3 kurio laiko vėl sugrįžo 
į Ameriką. Sustiprėjusi lietuvis-’ 
koj dvasioj, Miami su motina1 
stipriai reiškėsi kultinėj veik-; 
loj.

Vėliausiai į Anapilį iškeliavo 
Anton Kadzel (Antanas Kadze- 
liauskas) Jaunuolis dzūkas, at
vykęs Amerikon, pats nesižino- 
jo prie kurio's tautybės pritap
ti. Bet, nors ir sunkiai versda
masis kivoj už būvį, pradėjo su
prasti, kad plačiosios Alytaus 
apylinkės gyventojai yra lietu-! 
viai. Tat-ir jam negalima ati-Į 
trūkti nuo savųjų. Prieš porą! 
aešimtmečių apsigyvenęs Mia-1 
mi, įsijungė j Miami L. P. Klu-! 
bą. Stipriai prisidėjo prie Al. D. • 
Kaulakio ir kilų veiklos, atsiri-: 
bojant nuo komunistuojančio' 
elemento, pakreipiant klubą re
liginiai tautine linkme. Kad klu-’ 
be nebeįsigalėtų nepabeidauti-į 
ne’s nuotaikos, įstatuose įterpė 
apsisaugojimo nuostatą. Jis, kaip 
daugmetinis klubo pirmininkas 
ir tuos įstatus pasirašė ir val
džios įstaigose užregistravo.' 
Kaip pareigingas Amerikos ve-; 
teranas, visad iškilhiėse draus-’ 
mingai uniform uotas dalyvau
davo. Tat veteranai su pridera-> 
ma pagarba jį ir atsiveikino. į

šalia mirčių, pensininkus ne- nemaloniai paliečia. Tiką, ne- 
klubo nariai Ježerskienė 

j ir Kybartas.pergyveno pavojin- 
Igas akių operacijas. Laimei 
i abiem buvd sėkmingos.

P. šilas.
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Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

APSKRIDOM TRUCHANO 
IŠVAIKŠČIOTAS VIETAS
Lakūnas skrido vakariniu 

Tasmanijos pakraščiu. Jis būtų 
galėjęs, skristi tiesiai į Peder 
ežerą, bet aš norėjau iš viršaus 
pamatyti vakarini pietų Tasma
nijos pakraštį, kurį buvau ap- 

> lankęs prieš tris dienas. Man 
viskas geriau akyse stovi, kai 
aiškiai viską pamatau iš lėk
tuvo.

Lakūnas nuskrido tiesiai į 
Tasmanijos galą, kurio aš auto
mobiliu nebuvau pasiekęs. Ne
radęs tinkamos ir saugios val
ties, pasukau atgal ir išplaukiau

L-

M

rios paprastai įvyksta smegenų 
,—|.-a aisouias sužalojimas ir 
m.riis. Kas .sgelLėja paskendti- 

:Sius šaltam vandenyj, yra atsi
sekė Davv uos ;radun:,s ^“‘“alinio rtagavi- 
u pasuko tiesiai į ni:j- vadinamo žimtucl ų nėrimo 
Hos vidų. Lakūnas ll‘iVKsu’ stirXu ;U vandens šal- 
’ ir upiu slėnius.itd,uu- ,al ,iis PaLs Aleksas, ku- 

dau<?iau ^nlžia jūros ž.nduoliams pa- 
i pasuko adikli po vandeniu iki 30 minu

čių. .Jo pasėkoje deguenio tieki
mas odai, raumenims ir kitiems 
autliniams sumažėja ir rezer- 

į vucjamas deguonio likutis tie- 
j kiamas smegenims, išgelbėda- 
j juoj nuo greito sužalojimo.

3 nr.

isdamas,
ais. vėliai 

kitu upekšniu ir netrukus nusi
leido Peder ežero aerodrome.

— Pečer ežeras buvo Trucha- 
no veikli 
1 mirti iš-

žs centras, iš čia jis ii 
plaukė. — tarė lakūnas 
(Bus daugiau)

GALIMA PASKĘSTI 
IR NENUMIRTI

kurie- paskęsta 
envje. nebūtinai 
i ei jie išbūna po

Technikos Žodis

taryba 
tarnau-

— Chicagos švietimo 
nutarė nemokėti 50.000 
tojams algų, o S41 milijoną pa
naudoti skolų mokėjimui. Ta
čiau gubernatorius Thompson 
davė S37.2 milijono algoms.

— Illinois seimelio senatorius 
Richard M. Daley kandidatuoja 
Cook Apskrities prokuroro pa
reigoms. Pirminiai rinkimai bus 
kovo mėnesi.

šal- 
yra 

van- 
ri 3U minučių, 
j studijoje Mi-

Asmenys jcjpg3no Universiteto nėrinio ine- 
buvo atkisti j vandeni, didinos specialistas dr. Martin
kas būtų bandęs prie pietų Tas-? ytniįroff 
manijos priplaukti, tai kardas 
būtų kirtęs. Lakūnas man pasa
kojo. kad pietinėje Tasmanijoje ■ 
neįmanoma išlipti. Vanduo gi
lus. o kai nori surasti patogią 
vietą kojai iškelti, tai negali jos 

i, nes ten — tik akmuo ir'
Be to. ten nuolat pučia I kilų blogų pasėkų (xienas jų po

Jis pranešė, kad trylikoje at
silikimų, kuriuos galima pris
kaldyti prie paskendimo šaltam 
vandenyj (šaltesniam už 70 F), 
devyni skenduoliai buvo atgai
vinti bo smegenų sužalojimo ar

j į jūra. Pravažiavome tą įlanką, 
Į kurioje Truchanas stebėjo van-; 

denis ir laukė tinkamos šviesos!
. su šešėliais tinkamai nuotrau
kai. Traukiau ir aš. bet nekrei
piau dėmesio į šešėlius ir at-į 
spalvius, o jis, kaip liudininkai' 
pasakojo, valandų valandas pra-! 
laukdavo tinkamam šešėliui su- j 

i laukti. Aš spausdavau mygtuką Į 
praskrisdamas, užtat mano nuo- i 
traukos išeidavo pilkos, didės- Į 

' nio isoūdžio nedarančios. Tuo: 
f

Į tarpu Truchanas labai retai] 
i spausdavo kameros i 

bet pas ji kiekvienas p 
išeidavo meniškas.

Kodėl meniškas? Neklauskite, 
nes man būtu sunku pasakvti, 
bet aš tiktai žinau, kad mano 
akiai patiko ir aš žiūrėdavau ir 
atsižiūrėti negalėdavau. Pa
veikslas pas jį išeidavo gražus. 
Priešakį s išeidavo nepaprastai 
aiškus, su visomis smulkmeno
mis. o toliau jis jau keitė spal
vas, apsitraukdavo rūku, o dar 
toliau jo trauktas kalnas jau 
su debesimis susimaišydavo.

Iš Southporto (tai yra pats 
tolimiausias pietinės Tasmanijos 
uostelis) lėktuvas pasuko į de
šinę ir toliau skrido pakraščiu. 
Priskridę patį tolimiausią Tas
manijos iškyšulį, lėktuvas jau 
pasuko į Rytus. Iškyšulys nedi
delis. tarytum musulmono kar
das. Rankena buvo stora ir stip
ri, o pats kardas vis smailėjo ir

— Pradžioje manyta, kad Ira
no valdžia Amerikoje turi in
vestavusi 5 bilijonus dolerių, 
bet dabar nustatyta, kad turi 
net $8 bilijonus.uola

vėjas ir tarsko vandenį. Jeigu 
kuris bando prisikabinti prie 
uolos, lai krintantis vanduo nu
varo vyrą žemyn, kaip varlę. 
Išsilaikyti negali, nes nėra už j 
ko užsikabinti. Pietų uostas yra j 
gerokoje įlankoje, į kurios galą j 
upė miaukia. O pats uostas yra 
kitoje įlankoje, kuri eina lygia-Į 
greta su pakraščiu. Jeigu pri-j 
stabdvta banga. Įsiveržia i Man- 
ką. tai ji visai sutiška. kai pa
siekia kitą upelį, besiveržianti 
iš šiaurės.

Praskridom Fąlayan upę. su 
dideliu įlankos ežeru ir lakūna.s 
pasuka net iki Preitus pašlai
tės. Toliau skristi nenorėjo, nes 
pūtė smarkus vėjas ir vertė lėk
tuvą linguoti. Apsisuko ties eže- 
rėliu ir vėl išplaukė į pakraštį. 
Kai išplaukėm į Tasmanijos pa
kraštį, tai vėl traukėm i vaka
rus ir šiaurę. Jis man aiškino, 
kodėl Tasmanijoje labai dažnai 
pučia nepaprastai smarkus vė
las. Pacifikas labai didelis. Ten
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Irane mula Chomeini kerštauja
Irano premjeras Medi Bazarganas Tunisijoje išsi

kalbėjęs su Zbignevu Brzezinskiu, jį prašė keisti JAV 
politiką Irano atžvilgiu. Jis prašė turėti galvoje šių die
nų Irano nuotaikas ir nesekti tos politikos, kuri iki šio 
meto amerikiečių buvo takoma Iranui.

Koks yra premjero Bazargano likimas — visi gir
dėjome. Jis dėjosi Vakarų ir amerikiečių draugas, jis 
pasiuntė karius saugoti Amerikos ambasadą, bet tai 
buvo tik laikinas dalykas. Bazarganas ne tik atsistaty
dino, kai patyrė, kad mula Chomeini leido studentams 
užimti Amerikos ambasadą Teherane,bet ir leido studen
tams- sauvaliauti.

Kol Bazarganas buvo vyriausybės priešakyje, tai 
jis palaikydavo ryšius su Amerika, saugojo JAV inte
resus ir bandė prisilaikyti susitarimų su JAV Bet tai 
galiojo, kol jis buvo valstybės priešakyje. Pareitą sa
vaitę mula Chomeini paskyrė islamo tarybą kraštui val
dyti, o pats pasiėmė 20 dienų poilsiui. Jis pareiškė, kad 
jam būtinai reikalingas poilsis, bet kaip paprastai, 35 
milijonų valdytojui poilsis taip lengvai neateina. Seno
vėje rusai sakydavo, kad..sunki yra kepurė Monoma- 
cho. Sunki yra biretė mulos Chomeini.

Mula Chomeini yra įsikalęs į galvą, kad šachas yra 
Irano tautos priešas. Dabartinio šacho tėvas buvo Cho- 
meinio tėvo nušautas. Mula Chomeini ir visa jo gimi
nė tebepyksta ant šacho Rėza Pahlevi. šachas nelietė mu
los Chomeini turtų, nekonfiskavo jo dvarų ir nelietė 
bankuose laikomų santaupų. Bet Chomeini dar tebede
ga tuo keršto pykčiu, kuriuo degė šarhų šeimai mulos tė
vas. Jis nori, kad JAV dabar atiduotų iraniečiams ša. 
chą. Jie tikisi šachą tsisti ir nužudyti. Jiems atrodo, 
kad nužudžius šachą, reikalai Irane pagerėtų. Bet prez.!

nius nuostatus diplomatams apsaugoti, leido studen
tams užimti Amerikos ambasadą su tarnautojais Tehera
ne. Praeitą sekmadienį jis pats paskelbė, kad 49 ameri
kiečiais laikomi Amerikos ambasadoje, bus baudžiami 
pagal Islamo įstatymus už šnipinėjimą.

Tuo pačiu metu mula įsakė išleisti 7 moteris ameri
kietes ir 4 juodukus. Amerikos ambasadoje buvo 4 juo
dukai marinai, kurie pirmieji išleisti. Mula mano, kad 
šiuo savo žingsniu jis sukels juodžių neapykantą-prieš 
Amerikos baltuosius. Jo sentimentas juodžiams 
buvo ne politinis, liečiąs Iraną, bet grynai komunisti
nis, kuris visą laiką kėlė Amerikos juodžių neapykantą 
prieš baltuosius. Tai buvo gudrus komunistų patarna
vimas. Juodžiai ne tik paleisti iš ambasados kalėjimo, 
bet jiems duotas argumentas neapykantai kelti prieš 
Amerikos juodžius.

Mula Chomeini kiekvieną progą panaudoja ame- j 
rikiečiame žeminti ir niekinti. Jis bando įtikinti iranie-I 
čius, kad visų krašto nelaimių priežastis glūdi ne atsi
likusiuose muluose,bet analfabetizme. Šachas leido į mok | 
sius 50,000 jaunų vyrų, kad padėtų jam tvarkyti alie
jaus, žibalo ir elektros pramonę. Be šios energijos Ira
nas negali tapti pramonės šalimi. Šachas suprato alie
jaus svarbą. Jis pats praturtėjo, bet jis stengėsi ir Ira
ną pastatyti ant kojų. Tuo tarpu mula Chomeini nenori 
pramoningo Irano. Jis kaltina Ameriką už žibalo ver
smių išnaudojimą. Jeigu žibalas stovėtų Irano versmėse, 
tai Iranui nereikėtų perdaug mokėti už lėktuvus, tan
kus, kulkosvydžius. Mula Chomeini aiškina iranie
čiams, kad kraštui geriau būti atsilikusiu, negu su- 
pramonėti.

Rusams taip.pat geriau matyti Iraną atsilikusi, ne
gu supramonėjusį. Patys rusai stato galingiausius lėk
tuvus, bet jie remia Chomeini, kuris nenori modernios 
pramonės, kuriam reikalinga atsilikusi kariuomenė? 
Šachas buvo sudaręs tokias jėgas, kurios būtų galėju
sios pasipriešinti Sovietų karo jėgoms. Mula išžudė pa
čius geriausius Irano karius, o Irako kariuomenė nepa
jėgia net beginkliams kurdams pasipriešinti. Tarp 
kurdų ir iraniečių buvo ilgų šimtmečių draugystė, mu
la Chomeini juos priešais padarė. Mula iškėlė iš Kurdi
stano draugingai nusiteikusius karius.

Mula Chomeini praleido 15 metų užsienyje. Pir
miausia jis pateko į Kurdistaną. Iš Kurdistano perėjo į 
Iraką. Iš Irako kiekvieną dieną jis sakė kalbas iranie-" 
čiams. Jis kurstė juos sukilti prieš šachą ir jo šeimos 
narius.

Vokiečių psichologai, turinėję mulos Chomeini svei
katą, prieina išvados, kad mula yra nepastovus žmo
gus. Jie tvirtina, kad jis gali vieną dieną įsakyti tikin
tiesiems vienaip, o kitą dieną visai kitaip.

Taip atrodo psichologams. Bet kas muloje įžiūrės 
sovietų agentą, dirbantį pagal sovietų patarėjus, tai pa
matys, kad jis veda sovitinę politiką, nuo pradžios iki 
šios dienos. Per 14 metų rusai - f avorizavo mulos Cho- 
meini propagandą iš Irako. Gyvendamas ištisus metus

M. ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba)

Carteris nėra pasiryžęs šachą suimti ir atiduoti mulai. | Prancūzijoje, jis visą laiką palaikė artimus rysius su 
Šachas atvyko Amerikon pasigydyti. Kai sustiprės, tai Maskvos agentais. Jie padėjo mulai sudaryti partizanų 
išvažiuos ten, kur norės. Jis galės išvykti į Meksiką, branduolį, kuris buvo ištikimas vadui, ir organizavo

A. SV1LONIS

VARDIKLIS, KURIS JUNGIA SKIR
TINGŲ IDEOLOGIJŲ ŽMONES

(Tęsinys)

Stasys Barzdukas skelbia gry- j dvasiniais turtais ir jo galva ne- 
ną netiesą, kad M. Gudelis ko-1 pajėgia šaltai ir blaiviai galvoti. 
Voja prieš LB-nę, kaip tokią. Ne 
tik jis, ne tik prel. J. Balkonas 
ir kiti nekovoja prieš LB-nę 
kaip . tpki% bet jiš ;ir jie pasi
sako prieš jos vadus, jų nukry
pimus nuo jos JAV tikrųjų už
davinių.

Įdomu, kodėl St. Barzdukas 
dega tokia neapykanta šiam 
žmogui? Ar jis mato M. Gudelį: 
tuo medžiu, apkibusiu vaisiais? Į tahku, garbingos ąteitihinkijos 
Todėl ir jis svaido į jį pykčio ir dar frontininkų nariu. Visa 
akmenis... Toks jo kerštas šiam 
žmogui primena mums mulą 
Chomeinį, kas St. Barzdukui, 
kaip katalikui, turėtų būti sve
tima, nes tokia dvasia yra prie
šingybė krikščionybei.

Koks jo įžūlus atsakymas į 
paklausimą dėl to skirtingų pa
žiūrų žmonių jungiančio var
diklio. Jis aiškina, kad tokio lo
ginio vardiklio rasti neįmano
ma. Juos jungia avantiūrine 
manija ir moralinis kitų tero
ras, kad demokratinės LB-nės 
vietoje atsistotų jie patys. Jo 
akyse, jo nukaltu paniekos “re- 
orgų” vardu, jam vaidenasi lyg 
jie būtų kriminalistų gauja, ši
toks jo svaiščiojimas parodo, 
kad jo dvasia jau nėra turtinga

Mums yra baisus Teherano mu
la Ghomeinis, mumyse kelia pa
sibaisėjimą, kai jis reikalauja 
mirties savo tautiečiui šachui, 
jau gulinčiam mirties patale.] 
Atrodo, kad jis tada nusiramin
tų, jei galėtų jį nužudyti ir. jo 
krauju savo keršto troškulį nu
malšinti. Bet gi St. Barzdukas 
save laiko praktikuojančiu ka-

tai liudytų, kad jam tokia ne
apykantos dvasia žmogui turė
tų būti svetima.

St. Barzdukas kalba apie 
faktų reikalingumą ir pabrėžia, 
kad jų kai kuriems žmonėms 
trūksta. Bet galima ' drąsiai pa
tvirtinti, kad tokiu yra ir St. 
Barzdukas. Jo argumentai — 
niekinti, pravardžiuoti “reor- 
gais”, “obstruktoriai's” ir pan,, 
kas ypač turėtų būti svetima, 
Lietuvos mokyklos mokytojui.

Jis puola kiek beįmanydamas 
ir dr. V. Dargi, jį niekina. Ir' 
kuo jis nusikalto, jei jis, sekda
mas St. Barzduko žodynu, pa
reiškė frontininkams tiesos žo
dį? Jis užkabinėja ir kan. Za
karauską, kam jis sukalbėjo

maldą dr. Dargio pagerbimo va
karienėje. Matyt, jis būtų lai
mingas, jei kunigas, vietoj mal
dos, būtų jį išvadinęs iš St. Barz
duko pasisavintais pravardžiavi
mo žodžiais.

Baigiant šį rašinį, reikia gar
siai šaukti: Daugiau mūsų tar
pe žmoniškumo! Lietuvis lietu
viui turėtų būti brolis, o ne bu
delis. Šiandien visą kultūringą 
pasaulį sukėlė mulos Chomeinio 
žiaurumas. Būtų baisu, jei mes 
lietuviai tokią dvasią šio žiau
raus barzdoto mulos įsisavin
tume.' . /

(Pabaiga)

— U.S. Ne^s & World Report 
žiniomis, Baltieji Rūmai''nėra 
patenkinti Centrinės Žinių 
Agentūros — ČIA darbu. Iškilus 
krizei Teherane, buvo prašyta 
suteikti žinių apie Irano revo
liucinę tarybą, bet agentūra tų 
žinių neturėjo. - :

— Aukso uncija Londone kai
nuoja 392 dolerius. i

— Gen. Alexander Haig kan
didatuos į JAV Senatą. .

-------------——
—. Nors šiais laikais atsirado 

įvairiausių “stebuklingų” vais
tų, aspirinas vis daktarų reko
menduojamas ir pacientų be 
priekaištų priimamas.

• Mažosios Azijos 
tauta hititai pirmieji 
vartoti karštą geležį 
lyginimui.

senovės 
pradėjo 
audeklo

Jis nežengia žingsnio nesukeldamas neapykantos prieš 
beginklį amerikietį. Iraną rusai labai lengvai galės pri-

kur pastaruoju metu gyveno. Jis galės išvykti į Egiptą, partizanus ir ištikimus policininkus, kurie galėjo areš
tuoti patyrusius karininkus ir policijos vadus. „ . _

Gražiai su Amerika bendradarbiavusią Irano tau- i jungti prie Sovietų Sąjungos. Ko rusams daugiau
kur prezidentas Sadatas jį kviečia. z

Mula Chomeini, nesilaikydamas sutarčių tarp
Amerikos bei Irono, nekreipdamas dėmesio į tarptauti- tą Chomeini Į metus pavertė didžiausių Irano priešų, trūksta?

— Padėkos Dieną, lapkričio 
22 d., Naujienos neišeis ir ofisas 
bus uždarytas.
Administracija

K. Donelaičio mokyklos 
mokinių darbai

KAIP LIETUVIAI SENOVĖJE GYNĖSI 
NUO PRIEŠŲ

(Tąsa)
DULKĖS DONELAITYNE

Šie mokiniai visiems trukdo: mokytojai ir moki
niams, kurie norėtų išmokti. Donelaityno dulkės 
yra šiandiniai lietuviukai, lietuvaitės.. Jie lanko 
lituanistinę mokyklą tik tėvų verčiami. Neturė
dami tikro noro, kiekvieną šeštadienį ieško prie
žasčių, kurios sutrukdytų į mokyklą eiti. Gal 
galvą skauda? Gal nusičiaudėjo kelis kartus? 
Kartais būtinai reikia tenisą lošti . .. Dažnai to
kiems jaunuoliams pavyksta įtikinti tėvus, nes 
didelė dolis mokinių praleidinėja pamokas be 
rimto reikalo.

Yra dulkių ir tarp mokinių, kurie sąžiningai 
lanko lituanistines pamokas. Tokie mokiniai vi
saip trukdo klasės darbą. Jie kalbasi su draugais- 
išdykauja, pamokų metu pasislėpę skaito nerei
kalingas angliškas knygas, arba, parėmę galvą 
rankomis, siaudžia. Jie niekad neparuošia pa
mokų. klasėje nesugeba atsakinėti, rašto dar
bams vartoja “užrašėlius” arba stengiasi nusi
rašyti iš kaimyno .. . Šalia to, jie dar baisiai ne

mandagūs: atsikalbinėja mokytojams. Tie gud
ruoliai mokytojus varo iš kantrybės ir sklaido jų 
susikaupimą pamokos aiškinimui. Tokio tipo mo
kiniai užima vietą klasėje, bet nieko neišmoksta. 
Jie daro daug žalos, nes trukdo mokytojams ir 
mokiniams.

Kartais pritrūksta kantrybės! Norisi visas 
tas ’’dulkes” sukimšti į maišą, užrišti ir išmesti į 
šiukšlių dėžę . .. Tačiau Donelaičio mokyklos mo
kytojai yra labai kantrūs. Nors tos dulkės ir 
trukdo lietuviškojo švietimo darbą, jie kantriai 
laukia, kol tie blogieji mokiniai paaugs, subręs, 
pradės įvertinti, ką mokykla jiems gali duoti.

Kartais tos dulkės užstoja saulę, simbolizuo
jančią mūsų mokslo tikslą — laisvą Lietuvą. 
Žengdami savo vieškeliu, mes Donalaityno dul
kes suminsime, suspausime ir padarysime Kr. 
Donelaičio mokyklą kietesnę, tvirtesnę. Gal ateis 
laikas ir tos mūsų dulkės supras savo neišmin
tingumą.

Darius Polikaitis, VIII kl.
LITERATŪROS VADOVĖLIS

1976 — 1977 m. m. pradžioje K. Donelaičio 
mokyklos apvainikavo stambų ir intensyvų, virš 
dvejus metus trukusį, darbą. Buvo išleista aukš
tesniajai mokyklai “Lietuvių literatūros skaity
mų” ir keturių konspektų leidinys.

Baigiantis literatūros vadovėliams aukštes- 

nijai mokyklai, o švietimo tarybai vis neskubant 
naujus leisti, prasidėjo sunkumai gauti pakanka
mai knygų kai kurių klasių mokiniams literatū
ros kursui mokytis. Kadangi mūsų aukštesniojo
je mokykloje mokėsi daugiau mokinių, negu bet 
kurioje kitoje ir klasės buvo didesnės, vadovėlių 
trūkumą pirmieji pajutome.

Mokyklos vadovybė nebuvo linkusi skųstis 
ir dūsauti, nes praeityje ne kartą buvo imtasi 
konkretaus darbo vienam ar kitam mokslo prie
monių trūkumui pašalinti. Po ilgų svarstymų bu
vo nutarta išsileisti literatūros vadovėlį. Šiam 
darbui pakviesta D. Bindokienė- jau eilę metų 
dėstanti lietuvių literatūrą Kr. Donelaičio aukš
tesniojoje mokykloje. Apsispręsta leisti vadovė
lius kiek kitokius už iki šiol buvusius, būtent: 
vieną stambią knygą, kurioje tilptų visų keturių 
metų gurso skaitymai, o tada kiekvienai klasei 
po atskirą konspektų sąsiuvinį, kuris būtų var
tojamas su skaitinių knyga. Turint visų klasių 
kursui reikiamų rašytojų kūrybą vienoje vietoje 
ii* kiekvienoje klasėje, bus labai lengva grįžti 
prie išeitųjų rašytojų, juos pakartoti, nereikės 
apsiriboti tik sįauru_ vienos klasės literatūros
kursu. : „ .

Vienerius mokslo metus (1975-76) visi skai
tymų tekstai ir nagrinėjimai' buvo, paruošiami 
ant atskirų lapų ir multiplikuojami mokiniams.

Tai buvo didelis, bet labai reikalingas ir naudin
gas darbas, nes tuo būdu visa medžiaga, numato
ma literatūros leidiniui, išmėginta ir pritaikyta 
mokinių pajėgumui, šį multiplikavimo ir paruo
šimo darbą taip Pat atliko D. Bindokienė.

Mokslo metams pasibaigus, medžiaga buvo 
perrūšiuota, pertvarkyta ir išspausdinta. Kny
gą, beveik 600 psl. “Lietuvių literatūros skaity
mus” spausdino M.Morkūno spaustuvėm konspek 
tai buvo paruošiami IBM rašomąja mašinėle ir 
paskui spausdinami fotografavimo būdu.

1976 m. gruodžio 4 d. mokyklos salėje įvyko 
literatūros vadovėlių priimtuvės. Dalyvavo daug 
svečių, tėvų, mokytojų, aukštesniosios mokyklos 
mokiniai ir didelė dalis mecenatų, kurių gausio
mis aukomis šios mokso priemonės buvo išleis
tos. Svečių tarpe taip pat buvo keletas rašytojų, 
kurių kūryba nagrinėjama literatūros vadovėly
je. Į iškilmes atsilankė Švietimo tarybos pirm. 
Bronius Juodelis. Tai pirmas kartas po 1964 — 
1965 m. reformos Kr. Donelaičio pradinėje mo
kykloje, kada Švietimo tarybos pirmininkas ofi
cialiai lankėsi mokyklos iškilmėse. Jis tarė svei
kinimo žodį ir buvo apdovanotas leidiniais.

_ (Bus daugiau)

VWT RT7NTTPPI4I 
GARSINKTTfiS NAUJIENOSE
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
kiekvieną dieną būtini kriksciomiui

KOKIA YRA TAVO RELIGIJA?
Religiniai įvairių bažnyčių lankytojai vadina save Katalikais, 

Liuteronais, Baptistais ir tam panašiai. Bet klausimas: Ar tavo 
religija atskyrė tave nuo šio pasaulio ir pašventino Dievui? Ar ji 
pasiekė tavo širdį ir ar ji valdo visą tavo gyvenimą? Ar ji padarė 
geresnį ir šventesnį tavo pasielgimą? Ar pasirodė tavyje geresni 
darbai, Dievo garbei ir žmogaus naudai? Ap. Jokūbas 1:27 sako, 
kad tikra ir rangiškam Tėvui patinkanti religija yra “šelpti naš
laičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasau
liu . Tikra rebgija reikalauja ne vien eiti į bažnyčią sekmadie
niais, bet kasdien būti Jėzaus Kristaus pasekėju, jo mokytiniu, 
klausančiu ir darančiu ką jis, Didysis Mokytojas, įsako. Jėzus yra 
pasakęs: “Jei jūs mane mylite, laikykite mano įsakymus. Kas 
turi mano įsakymų ir juos laiko (vykdo), tas mane myli. O kas 
mane myli, bus mano Tėvo mylimas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsi
reikšiu”, — Jono 14:15,21.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Murikant, 105 Van Pelt Avenue, Stolen island, N. Y. 10303

Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

DJtC. K G. BALUKAS 
amJSERUA IR MOTERŲ LIGOS 

1 GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitariu^.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DEŠIMT METŲ BE ADELĖS BURBIENĖS Stepono Kairio atsiminimai GAIDAS -DAIMID

DR. PAUL V. DARGIS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wes*<;he$ter Community klinikos 
Medicinos direktorius

193S S» Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai
Tek: 562-2727 arbs 562-2723

TEI___ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W**t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu.

Adelė Burbienė

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1ŠTAŠ'•'

KALBA LIETUVIŠKAI
261S W. 71 St. T«l. 737-514,

Ilk Finą akia. Pritąikft ak ini ng ir
“contact lenses”

Vai. agai - susitarimą. Uždaryto tree.

DiLLKONAS SEIBUTIfe 
. INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA - 
2456 WE§T «?rd STREET

0ft«9 TW'UO 
R«zid«ndiM t»l«f4 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ Ilges 
Ofisas 2451 WIST 59ta CYftSIT 

Tai. PR 8-1223
OFISO V AL.: pina., antrai, trečiao 
ir pąnkt. 2-4 ir 6-8 vai. rak. fcjtodir 
niais 2-4‘ vaL popiet ir kita laiki 

pagal susitarimu.

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

takų chirurgija.
‘ 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Teh (813) 321-4200

T«L WA 5-8063

>.GHX HEAST DIS£A>

Apdr»u«t«» p*rkr»v«tYW«»
U Jvairiv

: ANTANAS VILIMAS
Tel 376-1812 376-5996

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

(Tęsinys)
D. A. Mozerio ir dalyvavo 
Brighton Parko Moterų klubo 
15 narių grupė. Po pamaldų vi-

• sos buvo pakviestos kavutei i 
i valgyklą. Tai padaryta pagal 
valdybos sumanymą. Žinoma, 
galėjo būti ir daugiau narių pa-

1 gerbti buvusią pirmininkę Ade-
■ lę Burbą.

Praslinkus 10 metų, gal klu
bai ją ir pamiršo, bet man liks 
ilga atmintis, nes abi kartu aš
tuonerius metus dirbome Pilie- 
č ų klube, kur ji pirmininkavo. 
Gaila netekus tokios sumanin
gos ir darbščios Adelės Burbie
nės. Lai ilsisi ramybėje šios ša
lies šaltoje žemėje, o mums lie- 

pagerbti jos kilnų atminimą.
Rožė Didžgalvis

PALANGOS 
PROGIMNAZIJA

ka
praslinko 10 metų, 
tarpe nebėra mielos A. 

Burbienės. Ji mirė 1969 m. lap-, 
kričio 23. d., sulaukusi 64 metų. | 
Buvo veikli, gabi, sumani, daug i 
-dirbo klubuose, prieklausė, ro-: 
dos, 17 klubų. Ilgus metus buvo j 
Brighton Park Moterų klubo i 
pirmininkė, anksčiau buvo Pi-1 
liečiu pašalpos klubo ir Suval
kiečių draugijos," ir narė Joniš
kiečių, Eržvilko, Upytės,’ Ute
nos, Lith. National Democratic 
Club, Žemaičių, Žagarės, Ap-, 
švietos, Moterų lygos, Krakiš
kių, Tauragės, šakių, Zarasiš-. 
kių, ir Šv. Kazimiero draugijos 
amžina narė.

Šį mėnesį Brighton Parko

Jau 
mūsų

kai

DENTURE WEARERS
j A major e. 

advancement -

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably. ;up- to^4 days

NKIMŲ

£

Moterų klubas buvo užprašęs
Lietuviu Žagarcs klubo priešmeti- 

nis s is j inkimas įvyks sekmadienį,
čtr mlšiac lainkr 10 d 8’30 vai. lapkričio 25 d.. 1 vai. popiet Aneles sv. misiąs laipKr. tu a. o.ou v<u. Sq Talman Avs Nar.ai

kvie narni atsilarkyti. nes yra svar
bių reikalų ap a"ti ir išrinkti naują 
vaidyba. Bus ir vaišės.

Rcžž DidžgMvienė, rest.

Nekalto Prasidėjimo Šv. Merge
lės Marijos bažnyčioje. Mišios 
buvo atnašautos paties klebono

New Home Grooming Film 
For Dog Owners

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
kai ir pedagogo pavystusioje 
sieloje pragysta vyturėlis, mūsų 
mokytojų jaunesnieji darydavo 
dažnas ekskursijas j Prūsus pės
ti. Jų padėtis visuomenėje buvo' 
tiek augšta, kad abudu sienos 
šlagbaumai — rusiškasis ir vo
kiškasis — patys pakildavo prieš 
juos Į orą. Iš dviejų pasienio 
kareiamų vokiečių pusėje liner- 
setus (Immersato) ir Nhnerse- 
tos (Nimmersato) mūsų peda- 

i gogai paprastai pasirinkdavo 
pastarąją, tuo būdu rodydami, f 
kad noras nalaikvti rvši su Va-1 ?

Mūsų pedagogai nerodė 
tingo pasinešimo laimėti mūsų 
sielas rusų ir Rusijos reikalui. 
Per painokas dėstė tik tai, kas 
buvo programoje ir vadovėliuo
se. Retas mokytojų mums pri
mindavo, kad esame ‘žmudia- 
kai’. Man progimnaziją baigiant, 
inspektorių Sierkovą pakeitė 
naujai atsiųstas inspektorius 
Polzinskis, rusiškojo' naciona
lizmo isteriškas gaidys, dėstęs, noras palaikvti n,ši su Va- 
kaip ir jo pirmatakas, geografu,karų kultQra buvQ ir’jiems t 
ją. Mokykloje u; karto papūtė! pasO'tįnanias. Mūsų, mokiniu: 
kitas vėjas. Pats Polzinskis, dės- 1 
tyūamas Rusijos geografiją, ne
praleisdavo progos, nesušukda- 
nias: ‘velikaja, bahataja, neob- 
jatnaja Russija!' (didžioji, tur
tingoji, neaprėpiamoji Rusija). 
Tas naujd inspektoriaus šūkis' 
darė mums tokie įspūdžio, kad- 
mes su įtartinu ' polumu mėg-, 
džiodami didžiojo patrioto bal-. 
są, kartodavome ' 
kiekvieną proga gatvėje, savo 
namie ir net mokyklos išeina
mojoje vietoje, jei tik mūsų ten 

j nešnipinėdavo' mokyklos sarge;
■•ūsas Jegorka.

Kiek atsimeni;, i'olzmskio pa
triotiškas entuziazmas nepavei
kė mūsų pedagogų. Įr mokyklo
je, ir už jos sienų jie pasiliko 
tie patys, gal jau savyje neberas
dami pasiryžimo dideliam žy
giui. Ir juos, turbūt, savotiškai 
veikė ramutės Palangos ramus 
aras. Kuo mūsų -pedagogai mito 
be darbo mokykloje, mums tik 
Š dalies buvo žinoma. Buvo ži

noma, kad kaikurie iš jų gyve
no visai užsidarė ir. težinojo ke
lią iš namų mokyklon ir iš mo
kyklos namo. Jaunesnieji bend-* 
ravo, bet tik savo tarpe. Ais
tringas baronas Korf, augštas 
kaip vėjo malūnas, atkeltas ;P'a- 
ląngcn bene už linksmą gyveni
mą, kad čia at'ėstų, bent kiek 
demoralizavo savo kolekas. Jo 
laikais mūsų pedagogai labiau' 
susidomėjo kortomis. Pavasarį,

ypa-

žiniomis, ekskursantai išgerda- įLKOALU OetllLcll Ud." t .

vo visuomet su saiku ir, vėl į j
grįždami Palangon, nebūdavo b 

i reikalingi eiti gatvės viduriu.1 
Kiek mūsų pedagogai naudojosi 

’ atskiru, tik mokytojams skirtu 
progimnazijos knygynu, mums, 
nebuvo žinomą.

Palangos progimnazija, kaip 
ir kitos rusų mokyklas tuome-j

- Jį taip pat tingje Lietuvoje, buvo mūsų gy-!
venimui svetima, bet būtina! 
įstaiga. Buvo savotiškas tiltas j 

j per Rubikoną, kuri kiekvienas 
“as ■ mūsų, išėjęs iš lietuviškojo kai

me, turėjome pereiti, siekdami. 
kitokių gyveninio sąlygų. Mūsų 
tilte didesniu skvliu tartum ir v . V t
nejutome. Kritiškais mokiniui i 
momentais, kurių retas mūsų 
galėjome išvengti, daugumas 
progimnazijos pedagogų buvo 
pakankamai žmoniški, kad ne
skubėtų nukirpti mūsų likimo 
siūlo. Gal mes buvome vaikiškai 
nedėkingi, bet, kai baigę mokyk
lą, skyrėmės su Palanga, mo
kytojai bendrame jos vaizde ny
ko: jie buvo sau, mes — sau.

(Bus daugiau)

perkraustymai

Mes niekuomet neužmiršime Tavo meilės.

Duktė Josephine ir sūnus Roland

i*au WMt 63rd St, Chic*®*. ML 4042* 
Tab#.; PRMPKt 8-5044

i ORTHOPEDab-PROTEZJSTA;
Aparatoi - Proteiai. Mėa. ban 

‘ dažai. Speciali pafaiba kfJ|«au 
• '.Arch Supports) ir t t

*

z
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Arthritis Sufferers!
Now. Get relief * 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pam 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets Plus two 
an^cids for double stomach protec
tion Try Arthritis Pam Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anae i n.“

I'eiiKių Metų Mirties Sukaktis 
Brangios Mamytės Pauline Stanaitis

Gyveno Clearwater, Florida 
Ankščiau gyveno Ch cago, Illinois.

4fi05-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440 .

.V /

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek; YArds 7’3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-; YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

&
An informative new film entitled “The Well Turned-out 

Dog” is now available for dog owners who would like to master 
the basic techniques of home grooming.

Good grooming, as the film illustrates, contributes in a very 
important way to the family dog’s good health as well as to its 
sense of well being. Regular and careful grooming not only 
reflects the owner's concern fer his pet's appearance, it also is 
a major safeguard against diseases and parasites and most 
certainly enhances any dog’s social acceptability.

The 13l4-minute color film gives graphic instructions on all 
phases of home grooming: the proper tools to have on hand, 
coat care for both long and.shorthaired breeds, techniques for 
the proper care of eyes, ears, teeth and nails and the best 
procedures for baths when they are needed.

“The Well Turned-out Dog” was filmed at Carnation Farm’i 
Friskies Research Kennels under the supervision of Bob Bartos, 
nationally known dog handler and director of the Research 
Kennels.

Carnation is offering the 16-mm sound movie free on loan 
as a public service to animal lovers. To order the film write to 
Public Service Audience Planners, Inc. 6290 Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA. 90028.

Mirė 1971 metų lapkričio mėn. 21 dieną, sulaukusi 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

88

Amerikoje išgyveno 65 metus. Priklausė Lietuviu Ža
garės ir Suvalkiečių klubams.

Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Liūdėti likd: sūnus Roland, duktė .Josephine Dennis bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Brangi Mamyte! Taip liūdna hc Tavęs. Taip šiidį skauda. 
Xiek:;dcs nematysime tokios meilės, kaip Tavo.

RADIJO IIIMOS VALANDOS

VI«m ^ra*ram*a Ii WOPA.

£ “Lietuvos Aidai’ 
SL „KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telefj HBmlack 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

NAUJUMO!, CHICAGO t, ILL. ;

Kasdien nuo pirmadienio Iki 
penktadienio 9 vai vak.

Visos laidos ii WOPA ftottea. 
b«n£a 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374
---------- —t—, , - . ....... ..

Wednesday’ November 21, 1973*



Detroito naujiehdš
Ealfo 76-to skyriaus 3 m. 

veikios minėjimas

Minėjimas Įvyko lapkričio 
įnėn. II d. Prasidėjo šv. Antano 
Parapijos šventovėje su pamal
domis l(t:.‘U) vai. Akademinė da
lis ir vaišės įvyko Lietuvių na
muose. Scenoje įrašas: “Balf’o 
76 Sk. 35 m. Sukaktis“. Minėji
mą pradėjo skyriaus pirm. Ber
nardas Brizgys, sugiedotas Tau
tos Himnas, invokaciję sukalbė
jo šv. Antano parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Babonas, Pa
gerbti skyriaus mirusieji.

Pranešimą padarė iš skyrius 
veikios B. Brizgys. P. Pagrindi
nę kalbą bendrai apie Balfą ir jo 
įsikūrimą pradėjo su įžanga Rū
tos Snapštytės, deklamacija. Vei
klą plačiai apebūdino sk. vice- 
pirm. mokytojas Antanas Vai
tėnas. Ką jis savo kalboje pasa
kė šiame trumpame aprašyme 
neminėsiu. Jo kalbos mintys bus 
atspausdintos atskirai sekančią 
savaitę. Trumpą papildomą žo
dį tarė Balfo direktorė Rožė Ra- 
žauskienė.

Po’ akademinės dalies meninę 
dali atliko: Karolis Ralys eilė
raščiais A. Barono ir Maironio. 
Dainos solo: Danutė Petronienė 
padainavo keturias dainas — 
Aguonėlės, — J. Gorudžio. Lop
šinė ir kur vėjai pučia — St. 
Šimkaus, Našlaitėlė rauda A; 
Mikulskio. Beabejd, kiekvienas 
dainos žodžiais turi savotišką 
grožį. Gal kai kas interpretuoja, 
kad va ta daina jam nepatiko 
ar labai patiko, tai dar nereiš-

tos pratesimą ir už $17 aukų.
Philomena D. Pakel ir Lor

raine Seidel, Chicago Taupymo 
ir Skolinimo E-vės prezidentė 
ir viceprezidentė, dalyvavo Tau
pymo B-vių Moterų Draugijos 
suvažiavime lapkričio 5 ir 6 d. 
Chicagos Drake viešbutyje.

\ — Ignas Medžiukas išrinktas 
4

Žurnalistų Sąjungds Los Ange
les skyriaus pirmininku. Valy- 
Ibon išrinkti — Rūta K. Vidžiū- 
jnienė ir Juozas Kojelis.

— Sol. Laimos Smolęnskaitės- 
Stepaitienės koncertas Įvyks 

. gruodžio 1 d? 8 vai. vak. Los An
geles šv. Kazimiero parap. sa
lėje. Koncertą rucšia birutietės. 
Valdybą sudaro Rūta Šakienė 
(pirm.), Aldona Audronienė, 
Marija Kairienė, Monika Gaspa-

kia, kad solistė ar solistas tą p ’ ■ « * J& L . r
Į dainę gražiau atliko, o kitą ne. * •/' j I®
Kai kurie klausytojai tą pačią '
dainą su malonumu išklauso, o y
kitas nuobodžiauja ir kalbasi su į S i '
šalia sėdinčiu. Dar kiti tą jiačią 1 *
dama klausydami ašara nu- ..AraB
braukia. Man asmeniškai solis-Į ’ t > . t’imMPrr
tės. 1). Petronienei dainos labai'; ‘ 
patinka ir su malcnumu išklau-' • rfKEfir -Str
sau. Visos keturios dainos labai ! 
gražiai nuskambėjo, publikai la- ' 
bai patiko ir labai šiltai paplojo.; I f- »
Po atliktų dainų E. Brizgys tarė JL
padėkos žodį ir buvo įteikta So-j S
listei puošlė raudonų rožių. Se- _ ___
kė vaišės, jų metu sveikinimai., cįonis, Stasys Bartkus. Dovano-Į įvyko St. Paul, s Amerikos Liu- 
Sveikmo Detroito Lietuvių Or-’ln;s parėmė: Vincas Tamošių- teronų bažhyčioje. Palaidota^ p„r7r"F1en" Pažėripnė
gamzacijų Centro atstovas teis. naS) Kazys Sragauskas, An tani- lapkričio 12 d. Grand Lown ka-‘ 
Stasys šimoliūnas, LB ,JAV.|na Jonynienė, Dariaus ir Gire-'pinėse, Detroite. Po laidotuvių 
pirm. Vytautas Kutkus, žemės- no Klubas, L. Mingėlienė ir.Pra-j visi, palydovai buvo' pakviesti 
Ūkio Sk. Valdybds vardu Jurgis nė Balandienė ir kili. Minėjimą pietų. Plačiau apie velionį Pak

reikia skaityti pavykusiu, Ren-įtarą Povilą parašysiu sekančią 
gėjai — Balfo 76 Sk. Valdyba, 'savaitę. —

Su rašytoju V. Alantu 
f vakaronė jau praeityje. 

Tos garsios paskaitos laukė-

[me visi. Rašytojas skaitė pas
kaitą apie pagonybės laikus iš 
savo knygos “Šventaragis” ir 
apie žumalizmą. Perėjo į Altos 
ir LB problemas. Popietė labiau
siai patiko ir buvo patenkinti 
bendruomenininkai. Atrodo, ta 
vakaronė tai pradžia erzelio

Sveikino Detroito Lietuviu Or-'
____4.-----------j. •. i ------- • - ~ ----- ---

Stasys šimoliūnas, LB' JAV į

Baublys, Inžinierių Sk. vardu 
Jurgis Mikaila, Radijo Klubo 
rr žurnalistų Skyriaus pirm. 
Stasys Gariiauskas, Lietuvių 
Namų vardu Antanas Norus.

Svečiai, išklausę paskaitą ir 
sveikinimus, pasivaišino, pasi-1 
kalbėjo ir geroje nuotaikoje ruo
šėsi į namus.

Minėjimas pavyko gerai, pu
blikos atsilankė gražus būrys — 
per šimtinę. Galia, kad nevisi 
pasiliko pietauti.

'Po t aižių bandėme savo lai-j prįeš mįims brangią šventę Va-

Ant. Sukauskas.

REAL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žami — Pardavimu!
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

FETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7-7747

me. buvo ir laimingųjų. Ruošiant 
jubiliejų pasidarbavo: Ona ir 
Česys Šadeikai, Vladas Staškus, 
Irena Laurinavičienė, Lidija 
Mingėlienė, Antanas Vaitėnas, 
Bernardas Brizgys, Rūmas Ma-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių įstaigą:~ t—— t jtroit

American Travel Service Bureau | io-si

sario 16-ją. Jau numatyta ir ki
ta politinė vakaronė 1980 m. va
sario 2 d. Reikia manyti, kad 
pastaroji vakaronė bus. panaši 
Į; pereitų metų sukėlusią nema
žą armydelį. Atrodo, kad ir šiais 

.metais niaukiasi padangė.
I Nebėra ki stebėtis: jau yra 
J dvi Vokietijos, dvi Korėjos, De- 
jtroite dvi rinkliavos Vasario 

■sios proga — tai bendruome- 
nininkų sugalvotas ir vydonias 
vienybės griovimas.

Mirė Dr. P. šepetys j

Palyginant neilgai. sirgęs, su
laukęs 62 m. amžiaus, staiga

1 9727 S, Wė#t*ra Chicago, Ill. $0648
* ' 812 2384787

• Nemokamas patatfiavimas užsakant lėktuvą, traųkdida, IMvą kęHa;
olą (cruises), viešbufių ir automobilių nuoniavimo rėiervaėijas; Parduoda-> 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus 
Sudarome iškvietimus giminių^apsUankymui Amerikoje ir taikiame infar- 
macijas visais kelionių reikalai^,r . , ___ CT-

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikta rtiervtwtt vietka’ pasimirė medicinos daktaras Po-
S aztato-pries 45 - 60 die.,. • šepeĮys

buvo visų mylimas ir gerbia- 
inas. Buvo pašarvotas C. Stepo- 
nausko' laidojimo koplyčiije.

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
/ A i. \ ; ^^ugU>,kad;nėbėtįį)o koplyčib-i

Visi lietuviai kviečiami atkreipti4 Naujienas ^’ stavėio: ui.'durų.: Pamaldos 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis šusipą-^ 
zinti ir jas užsisakyti. ’ .
.. Naujiems skaitytojaniš, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaidą^ 
Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS ’ • 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

H anksto — prieš 45 -60 dienu.

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas __________________
Adresas _________________________ ___

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .. 
yra naujas skaitytojas. Priede ______ dol,
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas _____________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas__________________________
Adresas _______ __ _____ _____ —..........-------------------- ------ ---

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas 
Adresas ~

— Vitoldas Paliulis iš Barre, 
Mass., atsiliepė į Naujienų krei-: 
pimąsi, atskiru laišku atsiųsda
mas gerus linkėjiinus ir $12 če
kį. Dėkui. ,

— A. šaiilinskas, persikelda-j 
mas iš St. Helena į Calistoga, 
Cal., ir pakeisdamas adresą, at
siuntė $5 auką. Dėkui, j. Žemai
taitis, vasarą praleidęs savo ū-j 
kyje Paw Paw, Mich., į 
Brighton Parką. Augustas Ga- 
ieckas iš Marquette Parko pa
keitė buto adresą.

— B. Medėlis, Baltimore, MD., 
yra žinomas patriotinės spaudos 
rėmėjas ir bendradarbis, kartu 
su šeima dirbąs jos gerovei ir 
teisingai informacijai. Dėkui už 

l$25 auką, atsiųstą specialiu laiš
ku.

| ZARASIŠKIŲ klubo metinis 
susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
lapkričio 25 d., 2:00 vai. p.p., 
Vvčiu salėj, 2455 W. 47th St. 
Yra daug svarbių reikalų aptar
ti. Prašome narius gausiai da
lyvauti. Bus renkama nauja val
dyba. Po susirinkimo bus vai
šės. Valdyba

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 

ill to 5 no appointment neces.; 
' sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kak 
bame lietuviškai- 782-3777 oi 
925-8392. Professional Membei 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

• SPECIALI 20% NUOLAT 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 

i teželiai, žiedai, gintariniai karo 
J liai, auskarai ir kiti papuošalai' 

g1 1 PERKAME sidabrines ir auksi 
x' nes monetas bei pašto ženklų 
A ‘kolekcijas. Mokame aukšta 

kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Gausus namų pasirinkimą® 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<hh Street 
Tel. Republic 7-1941

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę* Reikia

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, »L 60632. Tel. YA 7-598C

—- F. Modesta - Modestavičie- 
nė iš Marquette. Parko, anksčiau 
gyvenusi Ohio valstijoje, kiek
viena proga paremia Naujienų 
leidimą. Dėkui už $10 auką, at
siųstą specialiu laišku. į

— Jonas Cėsna, Oak Lawn, 
Ill., lankėsi Naujienose. Dėkui' 
už vizitą, ankstybą prenumera-:

Order Fillers — 
Material Handlers

2 Needed for wholesale produce 
firm located on Southwater 

Market. Excellent wages.
Must join Union after 30 days. 

Must speak English.

829-6555

. D.O.T. qualified, with tandem axle tractor for piggy back 
operatioh^PiiSt-up and . deliveiy -within a-400 tiriMe radius.

f .. „ / • - : Chicago-based, excellent pay package.
V ' . ’(312) 226-7828 "

Filina Sadauskaitė-Braunienė 
scenoje vaidybos, n* dainos srity-’ 
je ėmė reikštis dar Marijampo-! 
lės gimnazijoje“' tebebūdama.j 
Įsigijusi gailestingosios sesdįės, 
profesiją ir dirbdama ligoninė-j 
se, kurį laiką nuo savo pamėgto
sios srities turėjo susilaikyti. Iš
tekėjusi už vyro pianisto Vie
nos Konservatorijos prof. Juli
jau v. Braun, gyvendama Lietu
voje, visą laiką buvo muzikų — 
menininkų aplinkoje.

Karo metu atsidūrusi Vaka
rų Vokietijoje, dalyvavo tremti
nių stovyklas lankiusiame dai
nos ir muzikds meniniame vie
nete.

Vyrui mirus gyvendama Či
kagoje, dalyvavo-“Pirmyn” cho
ro, vadovauto muz. K. Stepona
vičiaus, statytose operates e krauta autoriaus troboje.

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
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Mr. Noel
HOMEOWNERS POLICY

ALUMINUM 
APPLICATORS

Gutter Installers, Roofers,, (tile-hot- 
shinglers) Tuckpointers. Western su
burbs. Must speak English. Exp’d.

771-3010

Juozo Šmotelio

ATSJMINLMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su.

F. Zapolis, Agent 
3208/2 W. 95th St 
Everg. Park, III.' 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai -— Durys — Porčiai — C®-, 
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKTENf

2608 Wat 69tb St, Chicago, Ill. 60629 • TeL WA S-T/Si 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDtUŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th ŠL Chicago, 11L 60629. — TeL WA 5-27S7 

V. VALANTINAS

PADĖKOS DIENOS SAVAITGALĮ, lapkričio 25 d., sek
madienį, 3 vai. po pietų, (R) Lietuvių Bendruomenės Mar
quette Parko apylinkė šv. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje (6812 S. Washtenaw Ave.) ruošia Įdomią kultū
rinę popietę.

•Toje pirmą karią Dainininkų Būrelis suvaidins rašytoja 
Petro Vaičiūno veikalo “TUŠČIOS PASTANGOS” ištraukas.- 

Vaidintojus paruošė Teodora Serapinienė.

Po vaidinimo bus Dr. Vytauto Dargio pokalbis aktualiais 
sveikatos klausimais. — Visi kviečiami dalyvauti.

1

(“Kornevilio varpai’’, “čigonų 
baronas”, “Grafas Luksenbur- 
gas”), jose gaudama atlikti ir 
kai kuriuos solo partijos vaid
menis. — Iki šiol tebepriklauso 
vyčių chorui ‘ir Dainininkų Bū
reliui.

F. Braunienė prieš trejus me
tus (R) LB’ atstovų suvažiavime 
pobūvyje, T. Serapinienei paruo
šus, Vinco Krėvės “Žento” iš
traukoje atliko neleimingos nuo-Į 
takos Marytės Mėrūnienės vaid-į 
menį.

Lapkričio 25 d. 3 vai. po pie j 
tų ją vėl matysime Marquette. 
Parko lietuvių parapijos salėje 
Petro Vaičiūno veikalo “TUŠ
ČIOS PASTANGOS” ištraukoje, 
čia ji atliks ūkininkų Daubų 
augintinės Barboros vaidmenį. ]

Ištrauką scenai pritaikė iri 
Dainininkų Būrelio narius pa-i 
ruošė Teodora Serapinienė.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa-

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, Hl- 60629

S Išlaidoms padengti Įėjimo auka 3 doleriai. I

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gaun 
ma Naujienų administracijojt 
1739 South Halsted St., Chic?

I go, ILL. 60G08. Kaina $3.00, 
Kašto išlaidoms pridėti 90c

STORASIS IR LIESASIS
Kartą gatvėje susidūrė du 

žmonės: vienas — storas, kitas 
— plonas.

— Pasižiūrėjus Į tamstą, — 
piktai prabilo storasis, — atro
do, kad pasaulyje siaučia badas!

— O į tamstą žiūrint, — atšo 
vė liesasis, — atrodo, kad tams
ta tą badą ir sukėlei!

Overnight Wonder 
Pill for Constipation

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRiDGEPORTE išnuomojamas suau
gusiems 5 kambarių naujai dekoruo- 
as butas, apšildomas radijatoriais.

MARQUETTE PARKE prie Kedzie 
šnuomojamas 4 kamb. gražus butas, 
ipšildomas radijatoriais, suaugu- 
;iems. Yra garažas.

Tel. 778-4690.

Išnuomojamas 5 kamb. apšildomas 
radiatoriais butas suaugusiems Mar- 
miette Parke prie Kedzie. Teirautis 
po 5 vai. vak. Tel. 737-7397.

• Politinis patarimas: nie
kuomet nesiginčyk sų kvailiu ar 
idiotu, nes paliksi toks pat.

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system s own natural 
rhythm. Gently, comfortably, over
night In the morning, you’re right 
back on schedule Smoothly, com
fortably, every time. That's why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder That’s right Ex-Lax pills’ 
For occasional use 
Take as directed

MARQUETTE PARKO 71-os 
ir Richmond gatvių apylinkėje 
išnuomojami naujai atremon
tuoti du kambariai ofisui arba 
viengungiui.

Skambinti: 925-7612

^KAITYK PATS IR PARAGINĘ
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTI “NAUJIENOS”
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