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IRAKAS NOR
šeštadūnis-pirmadienis — Saturday-Monday, Sept. 27-29, 1980

SVOS PREKYBOS
AMERIKIEČIAI BE PANIKOS BĖGA 

IŠ KARIAUJANČIO IRAKO
rx ' PIRMASIS- PABĖGĖLIŲ BALSAS - 

v- - PASIEKĖ OLANDIJĄ . - - -
AMSTERDAMAS, Olandija 

-(UPI); — Ketvirtadienį 241. ame 
rskietis, pabėgęs nuo"karo veiks
mų Irake, pasiekė Amsterdamo 
aerodromą Olandijoje. Jie pasa
kojo korespondentams, kad tūks
tančiai amerikiečių ir užsienie
čių skubotai,-bet- bė panikos, iš
vyksta-iš-Irako, ši grupė ir dau
gelis kitų pasiekė Kuwait res
publiką 40 mylių smėlėtais ke
liais.' ’Amerikiečių grupė išvyko 
antradienį. Dauguma važiavo 
sunkvežimiais, džypais ir leng
vomis mašinomis. Betgi buvo 
ir nelaimingų, kuriėlhetūrėjo jo 
"kių pnėmbriių: jie'ėjo“pėsti smė 
lėtais-kėliais link'Kuwai to. Dy
kumos kelias yra apie 20 mylių 
ir- tęsiasi iki Ira^o pasienio, f ;

- - Šios- grupės 140 . amerikiečių 
buvo iš-Irako uosto -Basra. Pri
klausė Lummus statybos bend
rovei, statančiai modernų rafi- 

. nerijos-daei^petrochemijos kom_ 
“ r. jpleksą. Antradiėnp'Įrano ’ avia-' 

*č?ja,13ombardavo šį kompleksą 
ir Basra uostą. Laike bombar
davimo žuvo vienas amerikietis. 
Dalis, buvo lengviau ar sunkiau 
sužeistų, visi išvargę nuo ilgos 
kelionės. . J./

‘ x ; r .y „.V ; -

. ‘ ; _KorenspOndęntųa. surinktomis 
ž’niomis 3 ąmerikięčįąvbųyu už- 
inušti, 3 dingę be žinios .iri 10 
sunkiai sužpisti. Jie patalpinti 
BaSra ligoninėn. Kai kuriems už- 
Šičniečiams Irako valdžia patarė 
ieškoti prieglaudos nuo karo 
veiksmų Jordano valstybėje;
'Ruth Kay iš Port Elgin, Ont., 

apie Bombardavimą taip pa
reiškę; “Ąs visai nęgirčfėjau lėk
tuvų ūžesio. Jie skrido.netikėti
nai tyliai. Bet kai.-, išgirdau pir
mąją bombą,: aš įstūfeiąu duk
terį į sandėliuką if'pati ten bu
vau, kol atbėgo i mano vyras”.

PREZIDENTAS ŠAUKIA PASITARIMĄ
IRAKO-IRANO KOVOMS BAIGTI '

IRANIEČIAI ŠIJITAI PASKUBOMIS BĖGA 
Iš CHORAMŠARO UOSTO SRITIES

— Japonų meteorologijos agen
tūra praneša, kad ketvirtadienį 
šešis kartus drebėjo žemė Toki
jo mieste ir jo apylinkėse. Du 
drebėjimai rodė 6.4 Richterio 
skalėje, kiti buvo silpsnesni. Du 
asmenys mirė širdies smūgiu, 
73 buvo sužeisti.

■’ — Du rytų Vokietijos piliečiai 
ketvirtadienį ilgomis kopėčio
mis'’perlipo Berlyno sieną ir lai 
mingai pabėgo į vakarų Berly- 
ną, ’nors rytų Vokietijos pasie
nio sargybiniai juos apšaudė.

— Irano prezidentas bijo, 
kad prieš jo valdžią nesuki!/ į 
kurdai.

KALENDORELIS

Rugsėjo 27: Hiltruda, Vin
centas, Žilvytė, Tautrimas.

Rugsėjo 28: Lijoba, Vaclovas, 
' Vytė, Lygaina, Butvilis.

< > . i *■
* fTi - ,Rugsėjo 29: Mykolas Ark.,

1 Vėsula, Jogintas.
•V, . - ■» i

. ..Saulė teka 6:43Jeidžiasi 6:40;
• Oras vėsus, vakare Saitas, i :

ADVOKATAI NORI DAU-
• GIAU PINIGŲ

CHICAGO, m. — 1969 metų Į 
gruodžio 4 dieną policija nušo
vė du Chicagos Juodųjų Pante
rų partijos narius — Fred Ham
ilton ir Mark Clark. Jiedu buvo 
apsigyvenę 2337 W. Mo'nroe St. 
Policija, aiškinosi,.kad juos nu
šovė, kai jie apsipriešino.

Praėjus kuriam laikui, susi- I 
darė, grupė, advokatų, kurie ry
žosi patraukti teisman prokuro
ro policijos ir FBI agentus, da
lyvavusius . krato j e. Jie tvirtino, 
kad. prokuroras neturėjęs leisti 
policijai nušauti tuos du Pante
rų partijos narius. Byla tęsėsi 
pusantrų metų, bet advokatai 
pralaimėjo,- nes nušautieji ne
turėjo teisės-savo namuose su į 
daryti ginklų-sandėlį.- . .

Po to "prasidėjo' nesutarimai

Prezidentas Carteris šaukia Persijos Įlankos valstybių pasitarimą Irano- 
. Irako karui baigti. Amdrika imsis žygių, jeigu kitos valstybės prisidės.

SAUDI ARABIJA SIUNČIA SAVO

IRANO VALDŽIA, APGINKLAVUSI KARIUS 
TEHERANE, IŠLYDĖJO JUOS Į PASIENĮ

atlyginimo nušautųjų giminėms. 
Advokatai tam reikalavo 47 rni- 
lijonų dolerių. Teisėjas Sam i e. 
bylą uždarė 1977 metais ir ištai- _______ 1 ____ _____
sino visus kaltinamus prokuroro Saudi, Arabijos vyriausybė, tu- 
uolici^s-įri agentus,:^. ęėjųšjv -didbįcą įskaičių priesiėk^-

Apėįfapimšy 'Ueianas i— ——
metų ialahdžio: menesį vėl" praį 
dėjo-svarstyti bylą'ir JAV-Aukš: 
čiausiasi> teismas sutikę su jo

bylą uždarė 1977 metais ir ištai 

sprendimu-šių niętų -birželio Arabija nenori, kad priešo lėk-

C-

mėnesį.- - Paskirtas mauj as teis’ė- 
jas — Milton I.-Slfedur; Nušau-' 
tųjų -šeimų- advokatai- tuojau 
reikalavo,- kad atlyginimas būtų 
pakeltas- iki- $71.7 mil. Teisėja.-; 
AL Shądur savo nuosprendį pa
žadėjo .paskelbti spalio 15 1.

.. -į—-—-—----
—' Šiaurės Korėja nutraukė 

susijungimo derybas su Pietų 
Korėja; protestuodama prieĄnau 
ją P. Korėjos konstituciją, su
teikiančią prezidentui Chum 
Doo' Hwan daugiau teisių bei 
galios.

—' Irakas ir Iranas paskel
bė, kad nepardavinės naftos už
sieniečiams.

’ ’Tūkstančio svarų ruonis atsistoję? nnt Northwestern 
^ ‘Pacific geležinkelio l>ėgių ir sustabdė traukinių ju- 

dėjimą. Pasižiūrėjęs J traukinio tarnautojas, pasi-
' “ - traukė-į šalį ir nėrė į Pacifiką.: 7

RIJADAS, Saudi Arabiją. —

puvinių patrankų sandėliuose, 
ketvirtadieni atidavė aprnoky- 
tiems/kariams ir išvežė juos į 
Persijos įlankos pakraštį. Saudi 

tu vai įsiveržtų į Saudi Arabijos 
teritoriją ir pakenktų naftos va
lymui fr transportui.

.Saudi Arabijos gyventojai yra 
geriau išlavinti, negu kitų kraš
tų jaunimas. Saudi Arabijoje 
yra didokas skaičius apmokytų 
jaunuolių, kurie gali tiksliai nu
statyti priešlėktuvines patran
kas. Reikia tikėtis, kad jie pa-'! 
jėgs apginti kraštą' nuo priešo dtfvyliė žino, kad Irano kariuo- 
lėktuvų. Saudi Arabija bijo, kad,menė neturi amunicijos. Fron- 
kitų valstybių karo jėgos neįsi- tan nusiųstas kareivis be šovi- 
veržtų į Persijos įlankoje esą- nių .stebuklų negali padaryti, 
mus emiratus, o vėliau nesi- Kaip Abadane, taip ir Choram- 
veržtų į Saudi Arabijos žemes sarę Irano kariai persirengia ci- 
ir naftos versmes. Saudi'Arabi- viliniais 
jos vyriausybė nemanė, kad

karo

žinios

Irakas būtų pasiruoš ęs 
veiksmams.

IRAKAS NEBIJO 
IRANO KARIŲ

Iš Irano ateinančios 
tvirtina, kad Irano kariuomenė 
nėra tinkamai paruošta kovoms. 
Ketvirtadieni iš Teherano išėjo 
kovai paruoštas batalionas. Ira
no valdžia apginklavo batalio
ną, kuris per miestą nužingsnia
vo Į miesto centro maldyklą. 
Prezidentui rūpėjo parodyti gy
ventojams, kad Irano kareiviai 
yra apginkluoti ir pasiruošę 
kovai.

Tuo tarpu Saudi Arabijos va- 

drabužiais ir bando 
slapstytis, kad nebūtų paimti 
nelaisvėn.

Irako vyriausybė, praeitų me
tų pabaigoje pagavusi kelis 
Chomeini agentus ir nustačiusi 
jų instrukcijas, pradėjo gaudy
ti, teisti ir šaudyti visus įsiver
žusius agentus. Tuo tarpu savo 
karius pradėjo ruošti karui. 
Irako štabas nutarė atsiimti tą 
60 mylių jūros pakraštį ir Cho- 
ramšaro uostą, kuris reikalin- J 
gas naftai išvežti ir užsienio 
prekėms įvežti.

KURDAI IR ARABAI NE
DRAUGINGI CHOMEINIUI
Iš Teherano ateinančios žinios 

sako, kad kurdai ir Abadano 
Srityje gyvenantieji arabai labai 
nedraugingi mulai Chomeini ir 
jo vedamai politikai. Pats Cho- 
meini nutraukė šacho R. Pah- 
levi susitarimą su kurdais, o da
bar kurdai nenori su juo tar; j įtraukti į šijitų tinklą, bet jam 
tis. Jeigu Irako kurdai palaikys ■ nepavyko. Arabai nenori keisti
gerus santykius su Irano kur
dais, tai Teheranas gali netekti 
didelių žemės plotų. Irakas pla
nuoja duoti Kurdistanui auto-

BASROS NAFTOS TANKAI 
LIEPSNOJA

JBĄSĘA, Irakas. — Basra bu
vo vienintelis Irako" uostas, iš 
kurio irakiečiai- galėjo naftą 
siųsti į užsienį laivais. Savo lai
ku Irakas valdė Choramšarą, 
Abadaną ir kitas sritis. Bet su
stiprėjęs Irano šachas ten įsiga
lėjo, žadėjo vėliau su irakie
čiais tuo' reikalu . tartis, bet tas 
derybas ' visą laiką atidedinėjo.

Šachui išvažiavus, o Irano 
valdovui Chomeini nutarus kelti 
maištą pačiame Irake, krašto 
valdovai nutarė patys • užimti 
Choramšarą ir Abadaną su vers
mėmis ir naftos, tankais.

Irano lakūnai dabar kiekvie
ną vakarą apšaudo Basra. Chi- 
cagos Tribune korespondentas 
J. Bunder tvirtina, kad jau vi
sos trys naktys Basra liepsnoja.

RAKETOS SPROGIMAS 
DAUGELĮ APSARGDINO

GUY, Ark. — Praeitą savai
tę Damascus pašlaitėję sprogo' 
Titan II raketos degalai ir nu
nešė atomo šovinį apie 30 my
lių. Pakeliuje sprogo antra ra
ketos dalis ir baltomis dulkėmis 
apklojo visą Guy kaimelį. Pra
džioje gyventojai į tas dulkes 
nekreipė dėmesio. Vieni jas nu
šluostė, kitur vėjas išnešiojo. 
Bet sekančią dieną daug kas 
pradėjo sirguliuoti. Vieniems 
degė nosys ir lūpc's, kiti kosėjo, 
tretieji jautė svaigulį, nors nė 
vienam nereikėjo eiti į ligoninę. 
Po sprogimo/ kaimelį perėjo ir 
dūmų banga, palietusi plau
čius.

— Teigiama, kad Sovietų ka
ro laivas sukinėjasi Persijos 
įlankos vandenyse.

nomiją, kad tiktai galėtų at
plėšti Kurdistaną "nuo Teherano.

Abadano, Basros ir Choram- 
šaro srityje gyvena Irano ara 
bai. Jie dirba prie naftos vers
mių. Chomeini bandė arabus 

savo tikėjimo.-Arabams geriau 
patinka Irakas, kurio valdovai 
nesikiša į savo krašto gyvento
jų tikybines sektas.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris šaukia Persi
jos įlankos valstybių pasitarimą 
Irano ir Irako kovoms baigti.

Prezidentui Carteriui buvo 
pasiūlyta pasiųsti didesnes karo 
jėgas į Persijos įlanką ir baigti 
šiuo metu ten vykstančias ko
vas, bet prezidentas atsisakė 
kištis į Irano bei Irako kovas ir 
nutarė sušaukti Persijos įlan
kos valstybių pasitarimą ko
voms baigti. Prezidentas kvies 
ir tas valstybes, kurios nesinau
doja Persijos įlankos degalais. 
Tas pasitarimas turės įvykti pa
skubomis, šiomis dienomis. Pre
zidentas imasi iniciatyvos tam 
pasitarimui sušaukti.

BAGDADAS, Irakas. — Irako 
vyriausybė paskelbė, kad Cho- 
ramšaro uostas ketvirtadienio 
vakare jau buvo Irako karių 
kontrolėje. Irakui reikalingas 
laisvas uostas į jūrą. Irako Ha
liniai apsupo Choramšaro uostą- 
ketvirtadienio rytą, o vakare 
Irako karinė vadovybė jau kon
troliavo visa uosta ir miestą. 
Mieste buvę Irano kariai buvę 
nųginkluc’ti, miesto užkampiai 
valomi. Aįjądanas apsuptas nuc 
antradiriro'.Ąrako kariai kontro 
liuoja visą. Abadano sritį. Irake 
vyriausybė praneša, kad ji su
tinka tartis Persijos įlankos rei 
kalais, bet ji stato tam tikrae 
sąlygas: Irakui būtinai reikalin 
gas laisvas uostas į Persijo- 
įlanką. Ji turi Choramšaro uos 
tą ir nesirengia niekam jo per 
leisti. Irakas tuo reikalu ved . 
derybas su Irano- šachu, bet ji. 
ilgus metus tuos pasitarimus 
atidedinėjo, o vėliau visai tartis 
nenorėjo. Dėl uosto ir visos 61 
mylių pakraščio srities jis nesi 
rengia su nieku tartis.

Irakui taip pat reikalingas 
laisvas laivų judėjimas Hormu- 
zo vandenimis. Irakas nori, ka<’ 
Irako laivai ir kitų valstybių 
prekybos laivai laisvai perplauk 
tų Hormuzo vandenis, kad nie
kas jų nesustabdytų, nekrėstų 
r netrukdytų laisvai uosto van 

denimis plaukioti. Hormuzo są 
siauris privalo būti laisvas vi 
siems Irako laivams.

KAIRAS, Egiptas. — Tehera 
no radijas paneigė Irako pa 
skelbtas žinias apie Choramša
ro uosto ir srities likimą. Radi
jas tvirtina, kad Irano kariuo
menės daliniai dar tebėra Cho 
ramšare.

Egipte girdėti pranešimai sa
ko, jog irakiečiams ketvirtadie 
nį pavyko numušti 26 lėktuvus, 
bandžiusius padėti Abadano ir 
Choramšaro srityse pasiliku
sioms iraniečiams. Dalis suža
lotų Irano lėktuvų įkrito j jūrą.

Egipto prezidentas Sadatas, 
vakare per radiją informuoda
mas krašto gyventojus apie įvy
kius Artimuose Rytuose, patarė 
Irane gyventojams sukilti prieš 
dabartinę Chomeinio santvarką, 
siekti taikos, atstatytLsugriau-
tą valstybę, kariuomenę ir vals
tybės administraciją. Jis džiau
giasi, kad Turkija ir Irakas lai
ku sustabdė mulos Chomeini

SADATAS RAGINA IRANIE
ČIUS NUVERSTI CHOMEINI

LONDONAS (AP) — Hears- 
to spaudos korespondentas John- 
Wallach trečiadienį kalbėjo su 
Egipto prezidentu Anwar Sada- 
tu. Jis pareiškė, kad vykstant 
karui tarp Irano ir Irako, yra 
gera proga nuversti mulos Ru- 
hollah Cjomeini valdžią. Jo nu
vertimas sumažintų revoliucines 
nuotaikas visose mohametoniš- 
kose valtybėse. Bet kuris ira
nietis būtų geresnis valdovas už 
Chomeinį. Irano armija turėtų 
imtis iniciatyvos, bet Amerika 
turėtų padėti.

Nuvertus šaha Rėzą Pahlevi, 
mirusį liepos mėnesį Egipte, vi
sos arabų valstybės Persų įlan
kos rajone dreba dėl savo egzis
tencijos. Irano revoliucija ir ka- 

| ras tarp Irako ir Irano niekam 
naudos neatneša, tik Sovietų 
Sąjungai. Perversmas Irane 
sustabdytų jos ekspaniją link 
Persijos įlankos.

John Wallach apie savo pa
sikalbėjimą su prez. Sadatu pa
sakojo britų ABC-TV klausyto
jams. Jis klausė, ką Egiptas šiue 
reikalu daro? Sadatas atsakė, 
viskas yra planavinio stadijoje.

PUERTO RICO NENORI - 
KUBIEČIŲ ,

SAN JUAN, Puerto Rico. ■— 
Salos gubernato'rius Carlos Ro
mero Barcelo rengiasi traukti 
teisman federalinę vyriausybę, 
:eigu prezidentas Carteris iš 
tikrųjų ims siųsti Kubos trem
tinius į Allen kareivines.

Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
prezidentas imsis tokio žings
nio, nes Puerto Riko saloje žie
mą šilčiau, tremtiniams ten bus 
lengviau žiemą praleisti. Vals
tybės išlaidos tada nebūtų tc> 
kios didelės, nes nereikėtų rū
pintis perdirbti kitas kareivines 
ir žiemos metu šildyti. ."3

Salos gyventojai ėjo į mitin
gus ir protestavo prieš prezi
dento Carterio pareiškimą.

— Vaistų ir Maisto adminis
tracija pakartotinai įspėja mo
teris nenaudoti Rely tamponų, 
kuriuos gamina Procter & Gam
ble bendrovė. Jie yra pavojungi 
įaudoti. i 

siųstus agentus j Iraką, raginu
sius vietos musulmonus nužu
dyti dabartinius P/ako valdovus 
ir pagrobti krašte vyriausybe. 
Sadatas pareiškė, kad Chomei- 
nio agentai, dirbdami kartu su 
komunistais, planavo kelti maiš
tą ir Egipte, bet egitpiečiai juos 
suvaldė. Jie planavo įsiveržti iš 
Libijos, bet nieko tos pastangos 
nedavė.

Iranas labai pasipitkinęs Sa- 
dato patarimu, bet jie dar la
biau pasipiktinę irakiečiais, ku
rie laiku sugaudė visus iš Irano 
atvykusius fanatikus tikybinin- 
kus, raginusius nuversti dabar
tinę Irako valdžią ir sekti Cho- 
meinio agentų pradėtą revo
liuciją.
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MOKESTIS Už GAUNAMUS NUOŠIMČIUS

‘žuvų natiurmortas” (tapyba)EdoUard Manet
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aujienos, Chicago, III., Sa(ųrday-Monday, Sept 27-29įl^B0
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NAUJA TVARKA ILLINOIS UNIYRESITETO 
Ligoninės Ateinantiems pacieitams

Milwaukee., 
to AfoįbiJ C*>ri

ješkota Vlenžis ligotais
R'djo, k’A'A jis taYfeshi raistata'ėjfe

Ita yAfcfo tom, Hb-

GUBEftNATORlUS PAŠIĖĄlž 6Ū SVAMBIUS 
NEDA&fetlI SUMAŽINTI ĮSTATYMUS

Praeitą savaitę Illinois gubernatorius Thompsonas

Jauna kad prie ligoninės line, bet tai už vaistus turi nebent jie turėtu “ tele7’ (green card), kai kuriuos vaistus W ei i a re d ep artame n t a moka.

• Jauną zūbai, seną rūbai 
dabina.

registratorė pasakė, Illinois L ni versi te to veikia didelė vais- atemantieji pacien- sumokėti, žalią kor_ už kurią Chicagos

Sehoras /. G* teigia, -kad pa- _ -v j gyvenęs porą įlietų Marque ne ranto apyimKe.] įsitikinu, jo'g musų tautiečiai auocio įsulue- snio cnaraaKterio, negu kt. apy rimčių, jeigu tektų palyginu; marqueiteparkieciils su gyvenančiais Ėrigion Karkė ttauuė-^ eitais, pastarieji yra meilesni,- nuosiraesni Ir atviresni.

Visa tai tiitaint omenyje ir atsižvelgiant į senyvo am
žiaus nedirbančius, Illinojauš Atstovų Rūtaiuošfe tad ir 
buvo primta rezoliucija HB Š73, kurią pasiūlė atstovas 
R. O. Pechbūš ii’ kurioje pasmerkiama prez. Carterio 
siūlomas 15federalinis mokestis už banke esančių pi
nigų (asmeninių) gaunamus nuošimčius. V. Pr.

■*»-**■ f

P. S. Mums atrodo, kad šio krašto pensininkų orga- 
nizatai^os — draugijos, klubai ir kt. sambūriai turėtų per 
savo Valstijų senatorius bei atstovus rašyti protestus, 
prieš prez. Carterio pasiąlytą įstatymo projektą, padi
dinti federalini mokestį iki 15 proc. už nu’ošimčiuš, kurie 
gaunami nuo taupomose bendrovėse bei bankuose ešan 
čių santaupų. Reikia prašyti, kad Kongreso atstovai to
kį projektą atriieštų ir visai jo nesvarstytų, nes jis smar
kiai paliestų šio krašto Vyresnio amžiaus taupytojus.....

Skyriaus red. kom. nariai

Praeitų Uečiadieiįį netikė
tai sustreikavo “New York Ti
mes’ išvežaotdj'tai Mantatane. 
Jie buvo u,epatenkinti,kad nuo 
fa t ptagėšdaVo 'SiiTOMfatinio pa- 
kroviitab liiecfianlžiiiaš spau
stuvėje ir, jie atsisakė tano ran
komis įiakfbviind.

Kitas senjoras K. T. papasakojo oeveiK nepiKeuną istoriją. Kneš keletą savaičių, ankstyvą popietį jis su aviraciū iš namų, esančių pietvakaririėje Marquette Parko dalyje, p'ta-

UNIJOS ATSTOVAS PATE
KO I KOMPANIJOS 

vAtbįįį t)

Amcrikan Au“ 
'A.Tfc’TuI’Jlflit- 

ed 'Auto Workers, darbi niūkų 
unijta sOsftSVi^ą: Pa

gal tą unlįį ^teįo-
vas gauna pozicim kompani
jas valdyboje.

KrirtiairiU ^^šiu atsi-
tAririų fr 'daugiau.

lodiĄ setai 6r1il iitsargris,
ėmkAlfe, Atad į šiitus MeĮ- 
^vd&is “taV^riaVta ir
irisų rietasvogtaj * t . i 

kufttavtae M. 5.

Senatorius Nelsonas, 'Am. 
Kenšiiiinkų sąjungos Tr kitų or 
ganizačijų jialaikoin'aSį įaiai- 
ka'ilt vyresnio aiiiziiils kmo- 
nes„ sukrinkvb ^uksClū'u 'Almė
tos tarybos rekomendaciją, pa- 
reiksuam'aš,ka<i tai nepagerins 
5oc. See. įmausimo statumo.

.įrr.ųįtabiUi

mail has been so rapid fliat 
experts estimate by 1935 
as much as oqe-third of tradi
tional business mail could 
be eliminate^ and replaced 
with .fax messages tor other 
systems flashijrfe messages oh 
screens.

However, the average 
American family receives only 
about six pieces of first class 
mail a week, sp itX unlikely 
home use o^ electronic sys
tems will become ’popular 
until other services “ news
papers. yiddb shopfcinc, etc. 
can be implemented.

But, If electronic mail for 
the home soi^pdsM farfetched, 
would you believe a man on 
the moon?

kestj kuris svyruoja nuo $7 iki $27. Mok. dydis priklauso nuo paciento tui to išteklių.Tą pačią dieną pacientas \Ta gyuytujo apžiūrimas, nustatoma jo diagnozė ir, jei rei kia, gydytojas išrašo jam receptą. Pacientų patarnavimas esą pagrįstas veikiančiu principu: first come, first service (kas pirmas ateina, pirmiau apžiūrimas).

Iš lauko ir vidaus Illinois Univeriteto ligoninė klinikos gražiai atbodo, o iš vidau- pasižymi švara jr tvarka. Žemesnis ir pageltomis medicinos personalas sudarytas is juoduKų bei ispanų tautybių asmenų, kurie pasižymi man dagiu patarnavimu, ko atrodo trūksta greta esanšioje savi- v ai dy b ės 1 i go nin ė j e.
Magd. Sulaitienė

Socialinė darbuotoja M. T. 
pasakoja: ;— šiandieną aš v^žlūofu į vyresnio amžiaus zittonj^ trą. As tanre’ centre būnu tris Kartus per savaitę. Aš dalyvavau toKių centrų organizavime ir viename centre jau ’^r- on penken metai.Aew lorko valstijoje iš viso yra apie tris šimtai tokių senjorams centrų, lie cėnriai veikia penkias menas per savaitę. įsii ašyti į tokius cenlrūs gali kiekvienas asmuo, suraukęs 5ū metų amžiaus.JAV-se 19/b nU priimtas įstatymas vyresnio amžiaus asmenims bedoje pageioeu. Kiek vienas žmogus, vyresnis negu 60 iii. ūniziaus, tūri teisę.gauti nemokamai pietus.New Yorko imfešte jai nuo senu laiku veikė klubai-cent- rai vyresn. amžiaus žmonėms, net lesų jiems visada trukdavo, kad visus neturėlius sušelptų, jų reikalais pasirūpiii-

nūkręipė į registracijos skyrių. įia sužinojau šias įdomias smulkmenas, kurias patiekiu šio skyriaus skaityto- j ams:Susirgęs senioras turi atsinešti vadinama Medicare kortelę ir nuo 7:30 v. ryto užsiregistruoti, nurodyti į kokią kliniką nori patekti, kad gydytojas apžiūrėtų.Su gautu registracijos lapeliu vėliau ligonis turi nueiti pas kasininką, kuriam reikia sumokėti už vizitą mo-

į ur. J. Adomavičiaus paskaitos t paklausyti imamuose pasilikusi žmonele, Įsigilino į įietuviš- 4Žą spaudą, ji išgirdo, kad kaž | kas krapštosi is lauko pū^es t pne omo sandėliuko lango. . žinodama, kad vyras yra išvy- j kęs, ji atsargiai ir vidaus aū-• dariusi sandėliuko auns, p‘a- } mace du vyrukus, kurie iš ; lauko pusės bandė sandeliu- j ko langeli išimu. Ji tuojau paskampina i sodybą, kaa vyras SKuoiai grįzco namo, nes Kažkokį vaginai verziasibufan.Tačiau, koi vyras dviračiu parvyko į namus ,vagiliai su masina pabėgti...• Trečias senioras V. C ko jo, kad prieš trejetą ėiiį, jš ryto išleidęs žmonelę daibovieten duonelės uždirbu, Hs tų ryta gerai nesijautęs, atsigulė am sofkos pasilsetuKiek pguicjęs, uzsnuuo. Pro mie- ous, girdėjęs telefono skam- ouų, net sunku Ouvo pabusti iš• snaudulio. Visdeito netrūkūs ‘ pabudęs, pasiekė telefoną, oe^lkai pakėlęs rageli, išgirdo bal- 
į'4 Vietas ta^abmias.

i&Jii šetal’riras v^l ftViVjęs prta 
^taita. Po ĮiėlVditkos itataiucių jis 
‘isgirifęs, Viki La&ris tarie tauto 
tatata'nriių aurų kV^ta)si, l)an 
Ūnt taritri raktais j^Vitaikyti.

Alinas vei tatiskiAfejo p 
tartėstakinių dtaių. Vri-ta-ję^ V 

te ~ paitt ta-.s vp_ 
krii. ban'AriWciris rak

Wf, is relatively new, 
have been sent by. electricity 
ever since th® telegraph was 
invented.

* Today, facsimile - or 
*fax” — machines are used 
io transmit electronic mail 
across continents as easily as 
across cities and even relay 
messages ^ via satellite,. The 
/ax system is widely used in 
business because it speeds the

T^-^W‘Uon HM* 
material i* sent and received 
*aį -42’ without the need 
ior fetypinv. Machines prp- 
duee exact dėfkiled copies of 
originals.

Illinois Atstcvų Rūmų atstovo R. C; Pechous biule
tenyje “Ccnstit-ent Comment” pranešama, kad prez. 
'Cartėriš yra pasiūlęs įstatymo kėliu padidinti federali- 
nį mokestį iki 15'i už nuošimčius, kurie gaunami nuo 
tau^om'rijėtaie arfea kitam'e kokiame baiikb esančių san- 
triupų. Kitaip sakaiit, ašmeninė banke esanti pinigų su
ma Suh] apsuiikinta fėderaliniais mokesčiais iki 15'<, 
žfnatat, kad už tą štamą bankas tesumoka į metus vos 
5,5 proc.

’ . ” * -s * I ‘ T

Jei toks prez. Carterio pasiūlytas mkestis JA Val
stybių Kongrese butų priimtas, paskelbiant tuo reikalu 
reikiaYną įstatymą, tuomet riiokeščio naštą labai paju
stų senyvo amžiaus į. poilsį išėję darbininkai ir visi pa
liegėliai. Tuomet tikriausiai p'ratuštėtų taukomųjų ban
kų kasos, bet už tad “padidėtų” kiekvieno senelio “pan- 
Čiakinė kasa”.

dapgiau laįš- į Chicagoj centrą — rajoną, čia ligoninės, bū- Cook apsicri- r Illinois Uni- ateinanlfems pa- ivairios klinikos. Už- kvrių, pa tvarka, palėkti

as negaliu ei 
šokti. Aš tavi

su padori

Tu rėdė m ė vp laiko, nuvykau žinomą Medicinos Pulk ir Wood St. veikia kelios tent, St. Luk< lies, Veteranu vers ii e to cientains ėjau į inforniacijo siteiravau, kokia yra 1 usirguiTam senjorui į bet kurią kliniką;Graži informatorė ^bendrais žodžiais apibūdino tvarką ir

jų Savičių raikutrii’pyj'č,' atsi
sako nuo iinki-as<So isV^ioji- 
mo. ■

.Laikraščio ačliiihiislrącija 
Vr'ripc^ ą fotofljįį leĮsėją, 
Icri'd bn^Jos VadovxLc imtųsi 
skubių prienlotaVų fiVvi duoti 

ir imtųsi 'prienionią. 
k’ą'd darbo sttsUtyjfyffifas nepa
sikartotų.
, Teisėju .(adata kusiftai^ė už 
dėti unijai baudą ir nuo ' kitų 

į baudžiamųjų pncinonių iki ii. 
»W®?S-Vs ahKS* paaiški- 
taM- .. .4

Keletą kartų aš buvau tūs Klinikoje, esančioje cester ir lĄfclen gatvių pe. As pasieūcjau, kad kiil'is luėdic. personalas, įskaitant nurses, kurios skiriasi nuo mūsų odos spalva, kaž kodėl ignoruoja Kaukaziškos kilmes ateinančius pacientus. Tuo pačiu mecu, atrodo, piii’j pinos sesutes, o ypač gydyto-' jos, parodo tiek aaug užuojautos pacientams, ypač jei ligonis nepakankamai kaibė Angliškai, tai tų ligonių palydai net ir iš knos patalpos ke-į dę atneša ir su šypsena pa- tarnauja, ramina, jei ligone. >ku,naz.iasi dįiaenaas skaūs-I mals, nei ir raminančių vaistų patiekia.As pastebėjau, kad pastaruoju i'eiku rantus klinikos ya/stines fannacistai labai dažnai ptasako, kad neturį gy lytojo prirašytų vaistų; jie pa j cientus su vaistų pavadinimo Į spausoiūiais iaptiiaig siunčia j i greta esančią Cook apskrities didžiulę vaistinę, kuri be- yeiK visada visus ligonius aprūpina vaistais. Iš šių faktų matyti, kad šios savivaldybi- nes vaistinės glaudžiai tarpusavyje kooperuoja minėtais atvejais, tačiau nežinia kodėl riė^ikeSa yaVstai ^teM’itajs.
Tėkb girdėti, kad būna at- 

l»ejlu, jtag abi y^fstah'ėš gVdV-. 
tojta prirrisytta ligotaibi v'aism 

taferaYeJta) taktais alfeVAantateitašj taacienVaitas \eko biti Į C^lTca-: 
gos itajfesfo ta^Yėfčriis vaistaT-

Drawing portrays a panorama of people and events that 
have played a key role in the history of mail service in America 
and the technology which is helping shape its future. Clockwise 
from lower right: (1) a Pony Express rider speeds mail enroute 
from St. Joseph, Mo., Io Sacramento, Ca.; (21 an early mail 
train; (3) an overland stagecoach carries mail; (4) the familiar 
mailman makes his robnds; (5) the airplane brings “Air Mail”; 
(6)/‘electronic miil” becomes a reality as facsimile machines 
send ęcact copies of messages and documents over ordinary 
tetephojfe tines anė via satellite. Experts indicate large quantities 
of ^formation may be 4nt this way by 1985. %_ r

Most fax machines need 
four or.six minutes to send 
a typewritten page. However, 
a new high-Ą>eed fax trans
ceiver,developed by 3M re
searchers in St. Paul can 
transmit the same ’pafce in 20 
seconds. The system — the 

9600 — uses a micro
computer that compresses 
visual images into electrical 
signals, five times faster than 

.ordinary facsimile equipment, 
and transmits them over tele
phone lines.

PDie equipment can. trans
nut an incredible 9,600 ’ bits" 
per second and is designed to 

PJpposędl standards for 
Tuwpean transceivers.

The growth of electronic

’) Tas darbininkas, kuris pats pasitraukia is darbo 
be įimto pagrincm (angį, witnaut good cause) ne
turi teises į nedarbo kompensaciją per dvylika sa
vaičių laikotarpį;

*) padidinama nunimalinė savaitinė nedarbo kom
pensacija iki į>4U (iki šiol buvo $15);

padidinama darpininKui leidžiama uždirbti -pi
nigine suma, be sumažinimo, j'o gaunamos kompen
sacijos, is 7 dolerių iki 50% jo savitinės iš

mokos. pr. petitas

Jauni šoka — žemė dre- seni šoka — dantvs kfe

FANlUS KLINIKĄ AP LANKIUS

Šiuo metu piniginius fonuos pagal reitialą papildo fede- čaline valdžia is vv asningtono. New Yorkas, kaip ir kiti kraš- vO miestai, galina kreditus iš federalinio iždo, gi miestai iš save pusės subsiduoja vyresnio amžiaus centrus, tuo pačiu metu prižiūri,, kad jie pildytų veikiančias taisykles. šiuos centrus tvarko visuomeninės organizacijos (ne .valstybines), o miesto valdininkai žiūri,kad socialiniai centrai stovėtų rei-; kiūitaoj'e aukštumoje ir aprūpintų pagalbos reikalingiems vyresnio amžiaus žmonėms. ISąryšyje su tuo, kad New foiKo mieste gyventojų skaičius padidėjo, tuo pačiu padidėjo vyresnio amžiaus žmonių «r dėl infliacijos padidėjimu, piniginių tondų nepakanka, Kad pilnumoje tie centrai įvyk dytų turimas programas. Todėl tie centrai ieško nemokamų savanorių iš pensininkų tarpo. t .
Socialinė darbuotoj a M. T. 

šėko, kad ją džiugina žinios, 
gaunamos is tokių centrų, jog 
iš pensininkų tarpo atsiranda 

’gana ’daug neftiokanių savano
rių, kūne padeda feebtraitaš vyk- 
drii piliinmbjb e'sairias prog
ramas, suteikiėht neikiamą 
paramą ir pagalbą bėdon pa- 
U'ktaSTenis s'eTHtataanU. Apmo
kamų tarnautojų tokiuose ‘cen 
friS&fe jra lafci taiažai. (Skai- 
čtaftajania, kad visainė Vrbstc 
nJcibntaės pagalbos įstaigose ir 
SvfeikMos apSaujos centruose 
viena trečdalis darbų savano- 
ri’b uenVokaniai atliekama.
. Ragai statistinius duomenis, 

dktfer iš šio krašto penkių gy
ventojau, vieiias asmuo yra *pcn 
sininkas. Iš jų JUl procentų dai 
yra jiAjeįrus ir sveiki, ir nenori 
eiti į poilsio namus. Jiems pa- 

į kanka pcnjįįos ir santaupų, 
Į kad žmoniškai pragj ventų ir

tagotaijg šetajoitta Vi vril 
sfitaii) tai Veste ėiĮfahkė ir gydy- 

i’riūf&Vta) tfepaio tačga<-o^ 
Iridi teko Ibiddntaj tų vaišMi 
A\Wu.

Aieitatanta ligonė TerdBr

— Dabar 
ti su tavim 
supažindinsiu 
mergina.

— Aš nenoriu su padoria 
Noriu su tavim.

Socialinis draudimasir; aprūpinimas 
kedaguoja PRANAS SULAS
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kvNGKEŠAS NEAPMOKES-
1 £> O OU U1AUAAU fjiiax JJi- 

inO isSiUKV

\Vašhingfofr, 1). C. — Sena
tas pn'ciiie rezouuciją UZIlKII' 
iiaiivią, Lact pensininkai nem- 
rOS lu’ukėa mOKeš'Cių uz net 
kiūrą porciją' gaimataią Soc. 
bcc. išmokų, . ;

Sen. uaylord Nelspn (L), iš 
Vv’/s.j piešė rezoiių.cij^ą,'pi'teši- 
ūauoą piles ivet ixUip anibkes- 
autiiiiį soc/Lec. neiieiitų. -

.x is toy tį '"n unitai
tzosiučiją pnerne sick. Ueą.-anK." 
sciau.
' ruzymėtina, kad pi\ melų 

gruuuz.io men. aocitai Secuity 
jxuvLbTy larynĮa savo ■l'aporie 
prez. Lal ierml ir n.oūgrtžifi re 
n.uilieuu.avo, KJaa pušta ooc. 
oec. isiuOKU mitų šuojėisllį le- 
ueiaiiūiaiš mukesciciis ap 
uia.

Vyresnio amžiaus žmonių
X centruose pabuvojusjie ptageidauja išnaudoti savo iižitaes ir dvasines jėgas ir pa- iiių: Uzsieiirnnas ir aargi aau- gtiyje 'taivejų kmyninis darbas jiems J’ra reikanngas, — jie dori jtatašūS, pilnaverčiais in naudmgtaiš visuomenes nariais. kad prieš laiką nepta; vargtų ir nepamestų gyvent- irio prūsinės, is šio pilno reser- vuaro toniškų resursų išeina savanoriai, kūne atneša tiek daug vištaoniehei naudos, sako suEaiiūe 'aarouotoja M. T.Azagd. Sulaitiene

uos išlaidas ir kaštus. ......
Gubernatorius Thompsonas pasirašymo ceremonijų 

metu pasakė svarbią kalbą, pažymėdamas, kad “legisla- 
tūra, verslininkai ir unijų vadovai kurdami kobperavi- 

1 mo erą dvejose svarbiausiose srityse, darbininkų kom- 
Ipensacijų ir nedarbo apdraudoje, kuri teigiamai pasi
reikštų Illinois valstijos ekonominiam gerbūviui”.

lianos Atstovų kūmų atstovas tKaddeush Led^ws- 
ki (D. iš Chicžigos; ta pačia proga savo kalboje pabrėžė, 
Kaa neaaroo aparauūos įstatymo pakeitimas, kurį jis pa; 
siūlė legisiatūrai, ’’sutaupysiąs Illinois darbdaviams pir- 
malsĖaU metais t>0,dw,vw dolerių.”

Urtibfematorius Tnompsonas pažymėjo, kad įstatyme 
yra šie svarbus pakeitimai,, kunuoš Visi turi įšideftiėti, 
būtent; . -

Wail Service
Where It’s Bėeri--Where It’s Going
When the famed Pony 

Xxpress went into service 
back.. in 1860, it took ten 
days for a letter to travel the 
1,966 miles from St. Joseph, 
Missouri, to Sacramento., 
California. Today, a one-page 
letter can span the entire 
continent in 20 seconds. 
t One of the common early 
routes for sending mail from 
the East to the West Coast 
was by steamship via Panama. 
A letter took from three to 
four weeks to reach its desti
nation.
. The Pony Express was 
privately owned and operated 
only 16 months before the 
completion of the transcon
tinental^ telegraph made the 
service obsolete. The colorful 
horse and rider mail system 
comprised .190 stations, 420 
horses, 400 station men and 
80 riders. _ e 
4 The postage rate (or Pony 
.Express service was one dollar 
for each , half-ounce letter, 
and riders carried approxi
mately 75 pieces’of .mail on 
^ach trip. (Not unlike _Qthęr 
segmentsa of postal service, 
before and after, the Pony 
Express lost money —more

EH £FT>Įyį



JOĮiĄS GIRDŽICNAŠ ' r

-NEDALIOS NUOTRUPOS
‘ (Tęsinys)Išlipau ant denio. Buvęs ramus vandenynas dabar šėlo, dū- 

kp, šiaušėsi ir draskėsi. Dūdelės ūžiančios bangos šiaušėsi, putojusi, ritosi vieną per kitą, šniokš tę, stojo daužė laivo šonus ir lyg fontanas purškė ant laivo denio. U Vandenyną ir praeivius negailėjau žiūrėti, nes galva suko
si ir darėsi bloga. Oras buvo apniūkęs, ir lynojo. Ieškojau ramesnės vietos, maniau, .blogumas, praeis, bet niekur jos nera-

rodė kelių šimtų metrų aukščio, pusiau apvali, lyg laumės juos-
SUĖMIMAI IR KRATOS

■■l ginio’ turinio knygos, visos ūžta-j ^'\estas„ Pokalbiui Algis Pa- 

šų knygutės, kai kurios fotogra-

4 Kitą dieną ieškodamas tykios y’ietoš išlipau ant denio. Galva dar labiau sukosi ir svaigo. Iš paskos laivo ir jo šonuose sekė ir laivą lydėjo didžiausias būrys delfinų. Jie buvo gražiai nusipenėję, apvalūs ir mitrūs, o man priminė bekonus, tik delfinai buvo daug ilgesni ir tamsios odos. Jų -buvo tiršta lyg varlių. Delfinai plaukė prie, pat laivo; jie; šokinėjo vienas per kitą, stum dėsi, grmndėsi, maišėsi, stengė- si 'aukščiau iššokti. į vandenį ir vėl kilo į viršų; lyg kokį šokį šokdami ir tarytum norėjo į laivą- patekti, ar savo išdaigas parodytų ką jie moka.- * f 4 * ? ' * 1 -Audrą nenurimo, bet dar labiau įsismagino. Laivas lakstė aukštyn ir žemyn, stojo piestu ir vėl smigo į bangų daubą, o bangos jį nešiojo lyg skiedrą ar šapą ir atrodė, kad tuoj paskandins. Jau.’kelintą dieną nieko ne~

ta, tik nespalvuota, vandens čiurkšlė. Čiurkšlė darė labai didelį pusrutulio lanką, o po to iš vandens išnyro, išsivertė ir iškilo didelė vandens pabaisa. Pa-, sirodo, kad tas išdaigas darė ir! mus pirmą sykį per vandenyną plaukiančius gąsdino didelis kaip namas banginis.Mano ligą palengvino vienas pažįstamas. Jis dirbo laivo virtuvė;. Pamatęs mane vos gy vą, iš virtuvės atnešė acto, kažkokio padažo, rūgščių kopūstų ir porą gabaliukų silkės. Suvalgius, man pasidarė geriau ir lengviau. Iki Amerikos kranto, tik kelios dienos beliko, o mano savijauta pradėjo gerėti-IŠVYDAU AMERIKOS KRANTĄGalvos nebeskaudėjo, bet ligar dar nebuvo praėjusi. Iš gegužės i 29 į 30-tą, tą naktį mažai miego-1 jau, nes slėgė rūpesčiai ir neži-j nia. Anksti atsikėlęs ir apsitvarkęs išėjau ant denio. Ankstyvo pavasario rytas buvo šaltas, vėjuotas ir drėgnas. Daug žmonių triūsė ant denio. Vieni apsisukę antklodėmis, įsisukę į skaras ar šiltais drabužiais apsivilkę sėdėjo. Kiti susimąsto, nekalbūs, bastėsi laivo pakraščiuose ir žvilgčiojo į apšviestą miestą.Laivas vos judėjo. New YorkoĮį didelę salę, kurioje sėdėjo vie- iniestas ir Laisvės Statula, pro ■kurią čia pat praplaukėme, Būgaliu valgyti. Praustis ir skus- vq apšviesti taip,

4. Cooper Skupasgotą veidą nuriedėjusi ašara šlakstė šaltą grindinį.Per garsiakalbį pranešė visiems pas’ruošti pas daktarą. ‘ Pasiruošę laukėme veik valan- . dą, o daktaras tik dokumentų kampą iškirpo. Ėjau toliau. Įėjaunas, matyt, svarbus Ameiikos pareigūnas. Priėjęs pasveikinau kaip dieną, i jį- Jis paprašė sėstis. Aš atsisė-tis begalėjau,;tik drėgnu ranks- Keleivių-nuotaika buvo prislėg-Į dau prieš jį. Tas pareigūnasta; jie buvo nusiminę, nekalbūs.i prieš save turėjo storą, didelio nerangūs ir lyg pasimetę Visi] formato, susegtų ar susiūtų la- įbedę akis žiūrėjo į apšviestą | pu pavardžių knygą. Jis manęs miestą ir Laisvės Statulos aukš-i paklausė pavardės ir vardo, o tai, virš galvos, iškeltą laisvės J gavęs atsakymą ėmė versti kny- žiburį. Niekas nežinojo ką tas miestas ir kraštas lems. Visu keleivių baimingos ir neviltingos mintis gaubė veidus; niekas nežinojo kam nusišypsos laimė, o kam teks sunki gyvenimo da- pertraukos, toj pat vietoj, pasi-Jia. Ne vienam per rūpesčių išva-

. luosčiu apsišluostydavau. Ieškojau ramesnės vietos, bet jos niekur neradau. Didelis noras buvo atsistoti ant žemės nors ■siena koja taip, kaip stovi gand- . jį^irSitrodė; tuojau.pasveikčiau. J. ^Laivb.kairiajame šone, .. toli ^• vandenyne, tarp didelių bangų, iškilo’ tamsus ilgas ir storas lyg lestas, įf Vėl nugrimzdo į vandenį. ^lęs. sužiurome. Po trumpos
* z * < _

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
- CIAMOS TREČDALI METŲ!

UJ’: Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Nau jienas 
savo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SŪ DIENRAŠČIU.
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.
•“ Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

r , Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim? skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

CHICAGO, IL 60608 ,

(Tęsinys)

19S0- m. vasario 18 d. Prienų .... , . .milicijos vyr. Hm La- ( kuW«;- I auklėtinių), atvirukai su sveiPinskas padarė kratą Antano Lodos garaže, kuriuj naudojosi kun. Antanas Gražulis. Kratos metu paimtos-šešies balto metalo plokštelės (dydis 41 ū pini x 2Cm:n x 2 mm). Krata 'pra-! dėta 15 v. ir baigta 15 v. 30 min. Kviestiniais kratoje dalyvavo — Petras Zvcjauskas ir Ona Vilkienė.1980 m. vasario 18.d. Alytaus mieste ni'liciįos kanitonss Baranauskas padarė kratą pas kun. Antanojlražulio tėvus, gyvenančius Miroslavo parapijoje, barį,—susiradęs raktą, įsiveržt Mankūnų kaime. Kratoje .daly-' ' vavo milicijos kapitonas Ples- kus ir kviestiniai—Marė Brind- zienė ir Algimantas Grigonis. Kratos tikslas — paimti “nusikaltimų būdu įgytas transporto .priemonių atsargines dalis arba įkitus nusikalstamu būdu įgytus j daiktus”. Krata pradėta 11 vai.i35 min. ir baigta 13 vai.f Kratos metu paimta: religinė _____________________________________ I knyga “Dieviškojo Išganytojo Čikagos miesto vaizdas kančios sargyboje 1, 2 ir 3 d. j (knyga versta iš anglų kalbos, pasitaikė simpatiškas seniukas- 1914 m. leidinys),. įvairaus for- Jis paviršiuj pažiūrėjo, pavartė Į mato balto popieriaus 380 kilo- ir liepė uždaryti.__________________ } gramų, religinė knygelė “Mū-Iš muitinės į. New Yorko ge-i sų bočių takais” (memuarai :iš . v . ■» w v • X 1— • J • \

kinimais, kunjgų primicijų pa veiksliukai, k^i kurie laiškai Gyd. Sereikaitė apkaltinta kai;Į “juodosios inahfijos” gydytoja Į (atseit, kunigų gydy(oja), o jos butas — Eucharisįijos bičiulių centras (k'ųrię* jų manymu, savo rankose turi visą religine veiklą Lietuvpje)', kaltino ją esant, vienuole, o.,taip paj dėl kryžiaus nešimo' į Kryžių kalnąTardy to j as \ Jucys nepasitenkino iškrėtęs Sereikaitės kam

; Gardino).1980.11.12 buvo iškrėstas .’Kauno resp. klinikinės ligoninės gyd. — oftalmologės Onos Sereikaitės butas Kaune (16-tos divizijos g. nr. 56a-39).Gyd. Sereikaitę milicijos pa-

ležinkelio stotį nuvežė autobusu. Geležinkelio stotis buvo didelė ir graži, ji buvo keturiasdešimt antroje gatvėje. Važiuojant per miestą, gatvės atrodė siauros, lengvų mašinų ir autobusų užkimštos, namai aukšti, o pėsčių veik nesimato. Iš autobuso reigūnas paėmė- darbo metu ?— namų stogų negalėjau matyti, komandiruotėje Jurbarke ir įso- namai sukimšti ir tamsūs. Gat-Idinęs į saugumo mašiną atvežė vės nešvarios. Vėjas popierius iri į Kauną. Butą Krėtė Vilniaus laikraščius siautojo, blaškė, su-! tardytojas (kriminaliniams rei-

į Jadvygos Širdelytės kambar’ (jos tuo metu nebuvo namuose) ir smulkiai jį iškrėtė, pasiimda mas jos darbo knygutę, diplo mą, nemaža religinių knygų, užrašų knygutę suj adresais, fotografijas ir foįonęgatyvuS; Taip pat pasisavino fįr bedievių išniekinto kryžiaus;' liekanas, kurias J. Stanelytė buvo įsidėjusi į celofaninį maišelį ir užrašiusi kryžiaus išniekinimo datų.Kratos metu pareigūnai? išlaužė gyd. Sereikaitės sandėlių duris ir čia padarė kratą. Iš sandėlio paėmė keletą daiktų, kurių tarpe buvo senas radijo imtuvas. Pareigūnai greit sufanta- zavo, kad čia atsait yra radijo siųstuvas ir juo perduodamos žinios į Romą. į1980 m. sausio 4 d. į Vilniaus saugumą tardymui buvo iškviesta Vitalija Žvikaitė. Tardė vyr. tardytojas Pilelis ir Rukšėnas. Buvo klausinė j ama, ar turi ryšį su kauniečiais — ButkeviČiu-nų Andriukaičiu, vilniečiais — Pa-' tacku, Matuliu ir kt. Saugumiečiai teiravosi, kaip į “Aušrą”kė ir nešiojo, o jų stori gumulai kalams); Jučys su trimis saugu- pateko straipsnis, kurio rank- šliaužė šaligatviu ir per asfaltą; miečiais ir vienar moterimi. Kra- rastis buvo iš jos paimtas krą- šlauždąmi šnąrėj.0, čežėjo,, mai-{ta atlikta be kviestinių ir be j tos metu. Tardytojas Rukšėnas gėsi, vėlėsi trp mšinų ir pynėsi J kratos orderio. Ji truko 7 va- apgailestavo; kad tardymas Į landas. Po kratos jokio proto- piešta ne prieš 30 metų, nes ta- į kolo dublikato apie' paimtus ■ da niekas “nesiterliotų” : ; daiktus kratos metu saugumie- ’ reikėtų rankioti įrodymų, čiai nepaliko.Kratos metu paimtos 2 reli- mams bus kviečiama ir ateityje
trp preivių kojų,Tą patį vakarą iš New Yorko išvykau Į Chicagą: Išaušus žvelgiau į Amerikos' ūkius. Pradžioje maniau, kad važiuoju per labai neturtingą ir skurdu Amerikos plotą. Trobesiai atrodė menki, skurdūs, didele- žole apžėlę, krūmais apaugę ir vos matosi. Trobesiai kažkokios medžiagos, o stogai lyg popieriniai. Prie tų menkų namų ir sodybo- . se, matėsi lengvų mašinų, sunkvežimiukas, o kai kur ir lėktuvas. Što aš niekaip negalėjau su-

ir ne- _• žvikaitei buvo pažadėta, kad tardy-

Rukšėnas, kurie5 šį kartą vaidino taikaus ^‘tėvelio” rolę, rei- calavo raštiškai pasižadėti ne- •risidėti prie pogrindžio spau- los, nekritiftuoti valdžios, būti ojaliu. Patackas tc'kio pasižadėjimo neparašė. *Rugsėjo ihėn. Saugume buvo tardomas vilnietis Juozas Prapiestis.Danutė Keršiūtė po 1979 m.: apkričio 24 d. kratos, kurios netu buvo rasta daug pogrin- Ižio leidinių, gruodžio 29 d. “už amoralų elgesį“ buvo atleista iš larbo (dirbo kultūros ministe-- 'ijo'je)į Saugumiečiai Danutę .Ceršiūtę ir toliau terorizuoja.1980 m. pradžiogj-e šauliuose buvo tardomi žmonės, dalyvavę; maldingoje kelionėje į Šiluvą.: Pavyzdžiui, pas Bronių Krume- į prisistatė saugumietis ir ka-? mantinėje jo sūnų, kodėl jis važinėjęs į Šiluvą, ką savo mašinoje vežė, kas maldingą ke- ionę organizavęs ir kt.1979 m. lapkričio 24 d. apie 13 v. -KGB pareigūnai atvažiavo, į žemės Ūkio’Akademiją Kaune, jieškodami dėstytojo Aleksandro Žarskaus, gyvenančio Tabariškėse. Neradę dėstytojo akademijoje, saugūmiečiai nuvyko į jo namus ir iš .ten nusivežė į Kauną. Tardymas truko iki 18 v. Po to atvežė vėl į namus ir apie. 19 v. pradėjo kratą, už-: sitęsusią iki 22 v. Kratą prave-: dė saugumietis Gavėnas mjr; Markevičiaus pavedimu. Kviestiniais dalyvavo Žemės Ūkio Akademijos dėstytojai — Vytas Damulevičius ir Algirdas Raila,1 kurie padėjo daryti kratą ir budėjo, kad žarskai tarpusavyje nesikalbėtų. Nors kratos orderis buvo išrašytas tik Aleksandro r Žarskaus vardu, tačiau pas senuosius žarskus dar kruopščiau buvo viskas verčiama 'aukštyn kojomis. Saugumiečiai kažkc ieškojo šiauduose, miltuose? kiaulių loviuose, šaldytuve ir net... šuns būdoje. Kruopščios - (Nukelta į penktą puslapį)

gos lapus ieškodamas mano pavardės. Jąm .vartąpt knygos lapus, pastebėjau, kad prie kai kurių pavardžių yra pastatyti raudoni, prie kitų geltoni, o prie trečių žali ženklai. Prie vienų pavardžių po vieną ženklą, oJ prie kitų po du ir net po tris | ženklus. Ką tie ženklai reiškė-■ rxTT i tfbtt y yn t i '■ nežinau. As stebėjau koks ženk- MS SKAITYTOJAMS i Ias bus pastatytas prie mano pa-1 vardės. Tas valdininkas sura- | dęs mano pavardę darė kažko-1 kius Įrašus, aš pastebėjau, kad prie mano pavardės padėtas žalias ženklas. Jis manęs paklausė keletą klausimų ir jau visa procedūra buvo baigta.Išaušus laivas sustojo prie kranto, o laivo tarnautojai nutiesė tiltelį ir pradėjo iš laivo leisti j Amerikos žemę. Aš ėjau veik paskutinis. Einant per tiltelį pro tuos valdininkus, kurie tikrino paskutinį sykį asmens dokumentus, vienas iš jų manęs paklausė ar nereikia išnešti. Aš atsakiau, kad išeisiu.Reikėjo pereiti muitinę. Muitinė buvo suskirstyta pagal pavardžių alfabeto raides. Aš atsistojau prie raidės “G” ir laukiau. Iš laivo darbininkai atve- • Lengvus pučia, sunkius bezė mano paketus. Muitininkas ria? (Vėtyklė)■’ll”

• 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 skaitytoja*. 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 ______________ Z-------------------------------------
Adresas - ------ —----- ------------------------------— —----------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa- 
' yaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavarde ir vardas ------ i------------------ ------- ----------------------------

' Adresas ------------------ ------------------------- --------------------------------

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ
prastųkad prie tokių vargingų? namų tiek daug mašinų. Tik vė-į liau paaiškėjo, kad Amerikos ir. Europos ūkiai skirtingi. Toks mano pirmas Įspūdis buvo Amerikoj. (Pabaiga)Kai stoviu — ilgai pasto- kai bėgu — gerai priedu,viu,o nuo galvos plaukus raunuos? (Ratelis)

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

Tel. 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galim* gauti knygų nukops

Dr, Kario Šidlausko knyga apfe Amerikos lietuvių padan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina <1.56. 

Knygos bu* Išsiųsto*, jei 11.50 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųsta* tokiu adresu:

17St S«. Hslsted SL, Chieara, IR.
■I

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTISekmadieni, š. m. spalio 26 diena
BEVERLY COUNTRY CLUB

87th St. ir S. Western Ave. Chicago, Illinois

• DAINOS
• • SVEIKINIMAI

• VAKARIENE
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas S20.

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
v ♦ \ s ’ *«_ f s ‘ O •

arba telefonu 421-6100
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Tleeiamybe yra apsaugota
šios teisės pažeidimą gali reikšti protestą ne tik nuken-
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Šiandien kai kurių lietuvių tarpe iškilo rūpestis, su
keltas lietuviško jaunimo demonstracija Washingtone, 
kai demonstrantai grandinėmis prisirakino prie Maskvos 
atstovybės tvoros, šiam žygiui, atrodo, vadovavo kun. 
Pugevičius. Mat, norėta tokia neeiline demonstracija 
atkreipti Amerikos valdžios dėmesį, kad ji nepamirštų, 
jog Maskva yra pavergusi Lietuvą. Tikrai, tikslas yra 
girtinas ir remtinas. Tik gaila, kad ši .demonstracija ne
atkreipė vyriausybės dėmesio, o tik policijos ir Ameri
kos teismo. Ir kodėl?

Pirmiausia, šios demonstracijos organizatoriai pa
darė klaidą. Jie galvojo: jei Amerikos vyriausybė ira
niečių, dėmonstrayusių prie Baltųjų .Rūmų, kurie de
monstracijos metuJ elgėsi labai skandalingai, už tai ne
nubaudė, tai tuo labiau vyriausybė bus gailestinga lietu
viškam jaunimui už prisirakinimą prie atstovybės tvoros. 
Gaila, jog organizatoriai nepagalvjo, kad iraniečiai yra 
užsieniečiai ir jie demonstravo prie Baltųjų Rūmų ir, 
nors netvarkingai, biauriai elgėsi, bet jie nusikalto , tik 
prieš Amerikos įstatymus; kurie saugo šio krašto tvarką. 
Tuo tarpu kun. Pugevičiaus vadvaujama demonstracija 
pažeidė tarptautinę teisę, kuri saugo esamų valstybėje 
svetimų valstybių atstovybių neliečiamybę.

Už nusikaltimus prieš krašto įstatymus, tai to krašto 
vyriausybė gali nusikalusiems kelti bylą, bet gali jos 
ir nekelti, turėdama prieš akis kokius nors svarbius tam 
motyvus. Šiuo atveju reikia manyti, kad Amerikos vy
riausybė atkreipė dėmesį ir į tai, kad Irane yra pagrobti 
Amerikos diplomatai, kurių likimas gali būti labai liūd
nas, ir kad nenorint erzinti Irano tironų, kurie sutrypė 
tarptautinę teisę, nekėlė bylos šiems triukšmavusiems 
demonstrantams. Tai greičiausiai buvo diplomatinis mo
tyvas, kad neapsunkintų tų nelaimingųjų įkaitų būklės 
Irane. Bet tarptautinės teisės laužymas jau yra visai 
kas kita. Mes čia nekalbame apie Maskvos atstovybę. 
Mes, lietuviai, žinome, kad tai yra atstovybė tos valsty
bės, kuri pagrobė mūsų tautą ir sunaikino mūsų valsty
bės nepriklausomybę, išžudė tūkstančius lietuvių. Bet 
Amerikai ji yra atstovybė, kaip ir visos kitos. Ir jos ne-

Man rodos, kad vesti aukų rinkimą šiai bylai yra rei
kalinga, nes teismas gali demonstrantus nubausti, jei ne 
kalėjimu, tai piniginėmis baudomis. Reikia juos paremti, 
bet negalima laikyti didvyriais tokios demonstracijos or

tautinės teisės pažeidimą. Juk buvo galima demonstruoti 
ir prieš Maskvos atstovybę, tik reikėjo laikytis tų nuo
statų, kurie yra numatyti šio krašto įstatymuose ir kurie 
draudžia pažeisti atstovybių neliečiamybę.

Tokia demonstracija nepasitarnavo okupuotos Lietu-! 
vos reikalui. Tai bloga reklama, nes kažin ar kas galėtų! 
tam pritarti, kad tarptautinės teisės laužymą galima pa
teisinti. O, be to, atsirado ir didelės piniginės išlaidos, 
kurias kitu atveju buvo galima panaudoti okupuotos Lie-i 
tuvos vardui ir jos okupacijai iškelti ir kitomis-prie
monėmis.

Bet reikia labai nustebti ir labai apgailestauti dėl 
“Drauge” atspausdinto tokio vedamojo (žiūr, rugsėjo 
mėn. 16 dienos laidoje), pavadinto “Pareigos ir laisvės 
sankirtis”, po kurio pasirašė P. S., Draugo. redaktorius

Skaitant jį, tiesiog šiaušiasi galvos plaukai, pagal
vojus, kaip toks vedamasis galėjo būti atspausdintas. 
Juk jame biauriausiai yra iškoneveikti Amerikos teismai. 
Štai viena kita to minėto vedamojo citata: “Ne vienu at-. 
veju esame prisiminę teismų tamsumą ir korupciją. At
vejis su lietuviais demonstrantais tik dar kartą ryškiau 
tai parodė”. Ar šiam redaktoriaus pareiškimui reiktų dar 
kokių nors komentarų? Tai žiaurus ir užgaulus Ameri- 
ks teismų įžeidimas.

Toliau: “Demokratija leidžia laisvai pareikšti savo 
nuomonę ar protestuoti prieš agresorių.”. Teisingai, kad 
demokratija tai leidžia, bet ji taip pat Jabai respektuoja 
ir tarptautinę teisę. Ji neleidžia užkabinti svetimų vals
tybių atstovybių. .

Arba toksjo pareiškimas: “Amerikoje leidžiama pro
testuoti, ir prieš*, begėdišką nusigyvenimą, leidžiant So
vietams būti s privilegijuotiems šiame krašte”. Toks re
daktoriaus pareiškimas lyg reikalautų keršto: už blogį 
atkeršyti blogiu, už nekultūringą elgesįoiekultūringai at
silyginti. Nejaugi Amerikos teismas turėtų užmerkti akis 
ir tylėti, kai krašte yra pažeidžiama tarptautinė teisė, 
kai tuo yra pažeidžiamas ir valstybės prestižas tarptau
tinėje arenoje? Atseit, kad ji nereaguotų, kai jos piliečiai 
paliečia svetimų valstybių atstovybių neliečiamybę.

Arba ir vėl: “Teismai žino taikydami įstatymus ir 
niekindami tokius, kurių nebijo. Jie turi būti teisingumo 
atstovai ne tik šiuo atveju, bet turi ginti pavergtųjų rei
kalavimus. .. Kitu atveju patys amerikiečiai laikys juos 
agentais, netiesiogiai ginančiais komunistų interesus...”

Toks šio rašėjo pareiškimas yra biauri provokacija, 
kuri mums lietuviams gali būti labai nenaudinga. Ne
žinau, ar šio vedamojo rašėjas bent kiek turi galvoje 
supratimo, kad taip dergti Amerikos teismų negalima. 
Mano nuomone, rašant tokius pareiškimus apie teismus, 
rašėjui būtų labai išmintinga, prieš juos atspausdinant, 
pasitarti su kuriuo nors teisininku, ar dera taip atsiliepti 
apie Amerikos teismus. Nežinau, ar galėtų atsirasti bent 
vienas toks teisininkas, kuris būtų aprobavęs šiuos jo pa
reiškimus. . — . . : i

Ar gi nekeista, kad vedamojo raštjas pripažįsta tų 
demonstrantų nusikaltimą, bet jis tik mano, kad nelabieji 
Amerikos teismai turėtų jų neteisti. Jis nepeikia demonst
racijos vadovų, kad jie jaunimą įpainiojo į nusikaltimą,

Keramika

Skaityto]© balsas

TALKININKAVIMAS LENKAMS
Lenkai nepaprastai daug ža- lenkų kunigai visų savo lenkiš- 

los padarė lietuviams. Jie ne tik ku uolumu ėmėsi lietuvius len- 
užgrobė daug lietuviškų kilčių kinti ir griauti visa, kas lietuviš- 
žemių, bet pasiryžę pačią lietu- ka.
vių tautą likviduoti bei suien- Kaip lenkų kunigai savo sui 
kinti. Jie tai vykdo nuosekliai, generis heretišku apaštalavimu 
rafinuotai ir vylingai, išnaudo- lenkino lietuvius argumentuotai 
darni įvairias galimybes. Šiam aiškino: kan. K. Prapuolenis, 
tikslui atsiekti jie surado talki-* italų istorikas dr. A. Palmieri, 
ninku vokiečių,. rusų, gudų ir j prof. M. Biržiška, kun,. prof. dr. 
net pačių lietuvių tarpe.. j K Gečys, dr. Š. Rosenbaum,

Codex dipl. Prussiae (VI, 120) 
nurodė, jog Lietuvos valdovas 
Jogaila buvo lenkų, suviliotas 
per gražią moterį Jadvygą. Tat,, 
anot lenkų istoriko" A. Lewicki, 
jis net susitarė su lenkais asimi
liuoti lietuvius bei juos padary
ti lenkais. Jis net Lietuvos reli
ginius reikalus pavedė tvarkyti.j vių tarpo atsiranda tokių,, kurie 
Lenkijos vyskupatui, o Lietuvosi i stengiasi pateisinti šiuos lenkų 
švietimą — Krokuvos universi-] apaštalų nusikaltimus, padary-
tetui.

Kaip žinoma, lenkų kunigai 
jau nuo seno pasižymėjo kraštu
tiniu lenkišku šovinizmu. Tat 
Įie net patį katalikų tikėjimą 
padarė lenkišku tikėjimu: kat'o- 
licka wiara-polska wiara. Todėl

kuriais nustatomas lietuvių jau* 
rūmo tautinis auklėjimas, nuo 
kurio priklauso mūsų tautos li
kimas bei išlikimas, o kai kur 
oras lenkiama net su tiesa.

Čia St. Yla tvirtina: “Basana
vičius buvo patriotas liberalas, 
•Odelis lenkų priešas dėl to ru
sų laikraštyj “Novo'e Vremia” 
per 2 numerius rašė (1883) prieš 
krikščionybę Lietuvoj, kuri “at
nešta iš lenku”, sunaikinusi 
aukštą pagon’škaią Lietuvos kul 
turą, o kunigai lenkinę Lietu
va. .. “Aušra” dėl šliupo kaltės 
užgeso 1886 m.” (172 p ), su kuo 
negalima sut'kti.

Dr. J. BasanavičTis nebuvo 
o-'+rioias liberalas, bet patriotas 
tautininkas, lietuv škos ideolo
gijos fo’-muotojas, tautiškos de- 
TokT-at-škos partijos steigėjas, 
bend’-ai. Fem vis kilniausia pras
me. \rsą savo amžių skyręs lie
tuvių tautos gerovei.

Bet *š kitos pusės, jis nebuvo 
tautininkas šovinistas, kad skelb 
tu kitoms tautoms neapykantą. 
Tuo pačiu jis nebuvo pačios len
kų tautos priešas, bet tik kovo
jo su ekstremistais lenkais, kurie 
visomis priemonėmis • stengėsi 
lietuvius sulenkinti, pačią lietu
vių tautą suniekinti ir t. t

Taip pat dr. J. Basanavičius 
nebuvo nusistatęs prieš pačią 
krikščionybę, bet tik prieš nesą
žiningus • krikščionių kunigus, 
kurie, laužydami Dievo įsaky
mus, Kristaus mokslo dogmas, 
nutautino lietuvius ir naikino 
lietuvių kultūrą, žodžiu, sten
gėsi lietuvius padaryti lenkais, 
vokiečiais ar rusais, kas yra 
priešinga ir natūralinei teisei, 
kurios autorius yra pats Vieš
pats Dievas. Apie tai byloja pats 
dr. J. Basanavičius (Rinktiniai 
raštai, 1970 m., 156 p.) : “Iškel
damas aikštėn kelis žemiau pa
duotus, iš istorijos nepašalina
mus faktus iš krikščionijos kovų 
su senovės lietuvių tikyba ir ant

, aš 
{ panaiptol neturėjau omenyj dis
kredituoti pačios šių dienų krikš 
čionystės, kurios esmi ne men
kesnis už kitus gerbėjas.”

Tad ir rusų laikraštyj “Novo
je Vremia” 1883 m. dr. J. Basa
navičius rašė neprieš pačią 
krikščionybę, bet prieš -lenkų 
sui generis heretišką apaštalavi
mą Lietuvoj, prieš lenkų kraš- 

■ tutiniai šovinistus kunigus, ku
rie naikino amžių bėgyj sukurtą 
aukštoką lietuvių kultūrą (dr. 
Lissauer, prof. G. Salvatori ir 
kiti), kurie vertė lietuvius prieš 
Dievo valią kalbėti lenkiškai, 
bendrai, prieš lietuvių nutauti
nimą ir jų kultūros suniekinimą.

Senas Ateitininkas 
(Bus daugiau)

prel. prof A. Dambrauskas-Jak
štas, inž. K. Šakenis, kuri. dr.
V. Bartuška ir ištisa eilė kitų, 

'kurių čia neįmanomą išvardyti.;
O Suvalkų trikampio lietuviai
kunigus lenkintojus vadina net
yęlųiais .. . | j jos pasirėmusią kultūra,
Tik gaila, kad iš pačių lietu-1_

tus lietuvių tautai, tuo pačiu pa
tys darydami nuodėmes, nes pri
tarimas blogiui yra viena iš 
nuodėmių.

Konkretizuojant čia tenka pa
liesti kun. St. Ylos “Pažiūrų lū- 
žyj gimsta ateitininkai” (“Atei-

bet jis niekina Amerikos teismus tamsumu ir korupcija. 
Kažin kaip šis Draugo redaktorius pasiteisintų, jei teis
mo institucijos iš jo pareikalautų įrodymų dėl Amerikos 
teismų tamsumo ir korupcijos. Reikia labai abejoti, kad 
toks Draugo vedamasis gali pasitarnauti šiai bylai lai
mėti Mano nuomone, tokį vedamąjį, niekinantį Ameri
kos teismus, galėjo parašyti tik labai aršus Draugo 
priešas...

A. Svilonis PIRKITE ajPYMO ROKUS

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Sužeistos Ramunės kurtus, vos girdimas bal
sas visus rimtai nuteikė; visi jautė šiai narsiai 
mergaitei pagarbą, todėl iš sykio niekas neišdrįso 
paneigti jos pasiūlymo. Bet vėliau kilo vėl gin
čas, nes visai nesuprantama buvo, kaip tą galima 
įvykdyti tokiose sąlygose, kai kiekvieną minutę 
gali tekti jiems patiems bėgti arba kautis.

— 0 kas gali tą padaryti? — paklausia kaž
kas iš minios.

— Paleisti mes jų negalime — jie mus ap
gaus^. . — atsiliepė kitas.----------------- —---------

— Nesileiskime suvedžiojami — mes čia tol 
derėsimės, kol jie, nutaikę momentą, paims ir pa
spruks, — įspėja trečias.

— Nubausti juos suspėsite visuomet, tam už
teks ir vienos akimirkos, bet pagalvokite apie sa
vo draugų likimą. Kas jų laukia, jūs jau žinote... 
Kito būdo jiems išgelbėti nebėra... — toliau įti
kinėja Ramunė.

- Bet kas gali garantuoti, -kad jie juos iš
pirks, jeigu mes jų dabar nenubausime, — gin
čijosi pirmasis.

Aš garan uoju... Vietoje savo tėvo liksiu 
aš... Jeigu jis sa vo žodžio netesės, galėsite nu

žudyti mane... — staiga išėjusi į priešakį drąsiai 
pareiškia Irena.

Toks drąsus ir nelauktas jos pasisiūlymas vi
siems padarė gilų įspūdį, o kai kuriems išspaudė 
net ašaras iš akių. Bet minioje, kuri nuolatos vis 
didėjo atsirado ir tokių, kurie ne tik nepatikėjo 
jos žodžiais, bet ėmė ją užgaulioti ir net grūmoti, 
vadindami ją gudria aferiste.

—Nutilkit! Jūsų toks elgesys nesuderinamas 
su kilniu partizano vardu,—sudraudė juos Niaura.

Abu teisiamieji stovėjo išbalę ir išsigandę, 
tarytum būtų iš karto ištraukti ir priešais mi
nią pastatyti du lavonai; visą laiką jie nepratarė 
nė vieno žodžio.

Niaurai nuraminus smarkesniuosius vyrus, 
Irena prieina prie savo tėvo ir sako drebančiu 
balsu: ___________ _______ _—--- ------

— Atiduok seifo raktus ir prisiek šioje vie
toje, kad visus savo turtus pavedi partizanams, 
© pats keliauk ten, kur niekas tavęs nepažįsta ir 
nežino, kas tu buvai iki šiol. Ten pelnykis sau 
duoną doru darbu, tuo būdu nuvalysi savo sąžinę 
ir nuo manęs nuplausi tą baisią gėdą...

Ji taip buvo susijaudinusi, jog toliau kalbėti 
nebeįstengė, tik pratiesė ranką ir laukė, kol Bič- 
kovas paduos jai raktus.

Sustojus jai kalbėti, visoje stovykloje buvo 
taip tylu, jog galima buvo girdėti, kaip pasipurto 
savo lizde nubudęs iš nakties miego mažas pa\dtš- 
telis arba kaip suplazdena savo sparniukais aukš

tai ore vyturėlis.
Bičkovas tylėdamas išsiima iš savo kišenės 

pundą raktų ir paduoda Irenai. Atiduoda jai savo 
raktus visai neprašomas ir Spekulevičius.

— Nebandykite keršyti — nuo jūsų keršto 
pirmoji žūčiau aš. — įspėja ji dar abu kalinius 
ir atsisuka į minią. — O dabar priimkite mane 
į savo eiles — namo aš nebegrįšiu... aš būsiu 
jums sesuo.. . Netrukus į girią susirinks visa 
Lietuva, nes dabar lietuvis begali būti laisvas tik 
miške...

— Veskite kalinius atgal į rūsį! —^sukoman
davo sargybai Niaura, laikydamas, kad teismas 
jau yra baigtas.

Dabar jau niekas nebeišdrįso prieštarauti. 
Kalinius nuvarė atgal į “kalėjimą”, o vyrai pra
dėjo pamažu skirstytis, tik viena Irena ašaroto
mis akimis ir mirtinai skaudančia širdimi paly
dėjo nuvaromą savo tėvą... Ji nebesitikėjo kada 
nors pamatyti dar jį.

— Visi vyrai į darbą — tuojau keičiame sto
vyklos vietą, — įsako Niaura..

Bet dar nesugriovus nė vienos palapinės, per 
mišką atskuba du kaimiečiai, į

— Gelbėkite! žandarai .padegė visą mųsų kai
mą, o žmones suvarė į vieną daržą ir ruošiasi vi
sus sušaudyti, — vargiai galėdami nuo didelio su
sijaudinimo beištarti žodžius, skubiai pasakojo 
savo nelaimę atvykusieji vyrai.

— Kur? — trumpai paklausia Niaura.
— Čia, tuojau už girios, prie plento, Pagirių 

kaime, — atsako kaimiečiai.
— Ko jie prie jūsų prisikabino, kas ten įvy

ko? — dar paklausia Niaura.
— Prie pat kaimo rastas užmuštas žandaras.
— Penktas ir Šeštas būrys tuojau į žygį raiti, 

aš vykstu su jumis kartu. Antras ir trečias būrys 
liekasi stovyklje. Savo pavaduotoju skiriu antro
jo būrio vadą.

Jis pažvelgia į Ireną ir valandėlę susimąsto- 
paskiau pasišaukia du vyrus ir įsako jiems pa 
lydėti Ireną į miestą.

— Jūs padėsite jai atlikti visa tai, ką ji pasi
žadėjo, — pabaigė Niaura savo įsakymą.

Patekėjusios saulės spinduliai jau pradėjo 
veržtis pro medžių tarpus, ir visas miškas pra
dėjo dienos gyvenimą.

Laimirigi medžiai, pagalvoja lįsdama pro tan
kius krūmus ir saugodamos, kad neperšlaptų nuo 
jų rasotų,lapų, Irena. Jie neturi nei širdies, nei 
jausmų... gera jiems — jie nežino, kas yra 
kančia.

> (Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"
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Dr. LEONAS SEIBUTIS 
Ifii&fv, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, Vedėja Aldona Dauku* 

T«lr*4 HRmiack 4-241J 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 6062$

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

. QPTOM1TRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

26U W. 71 St. TeL 737-5149 
tltfifia aiS. Pritaiko akinius 

“contact lente*’* RADIJO 4K1MO* VALANDOS 

VMee preareme* į»

'kalSe: lasdioi Jfiib pit- 
ma J: emo iki, penktadienio 4:bo 
4:30 vaL vak.. šeštadieniais ri

P ŠILEIKIS, 0. P.

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

" ėiai primygtinai reikalavo, kad 
šeimininkai atiduc'tų neva kaž- 
kur paslėptą popierių.

(Pabaiga)

DR. yYT. TAURAS
Gydytojai ir čMiRiJRGAs

SMdra praktika, ap«k MOT IRŲ !!»«. 
Oflsaa 2653 WMT 5Wa Fl R3RT

OlisO pin- antrad- ttačUd. 
h pasit. 2-4 ir 6-8 VaL rak. kttadlr- 
olaia 3-4 vaL popiet .ir kita IMkp

pagal tarimą t j sivežė. Padarę kratą, saugumie,-

Talman Aye. .Narės jprašoriios atsį zl rt nOvrL-*11 ¥1
r*o susirinkimo bus yaišėš.

E. St r ungyš, rast. ;

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911
JĮ
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GfeORGE F. RUDMLNAŠ
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tel: YArdŠ 7-Ii38 -113^

STEPONAIS„t LACK IR SŪNŪS 
(LACKA WICZ)

2424 fyfcsT 59th ŠTRĖŽT REpublic 7’1213
2314 WEST 23rd PLACE , Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pal<» HiII>, HL 974-441b

PETRAS BIELIŪNAS
4348 ^58. CALIFORNIA AVĖ. TeL: LAfayette 3-3572

BKM

PALAiDOjiaiĖ 
VLADĄ NOVIKA i

Rugsėjo 20 dieną Šv. Krj’žiaųs 
igoninėjė mirė sulaukęs 73 Aię- 
ų 3jn?iaūš Vladas Novikas. 
Amerikeje išgyveno 28 nienlf. 
Jimė Lietuvoje, Seinų apskr., 
Seirijų vaUė., Žaliūkės kaiilip.

Rugsėjo '2Z d. Petkaus koply- 
sąfe ąmžįais buvo šėtonas, velnias. Jis pavergė sau žmonių protas ėioje įvyko atsisveikinimas, šlu- 
šūvedžiodanias ir neleisdamas jiems pažinti ir tarnauti tikrajam iių vardu atsisveikino J. Macko- 
Dievtįi, bes Jo pažinimas ir tarnavimas Jam tinkamu būdu reiš- n s. BALFo vardu — J. Mackę- 
kia amžinąjį gyvenimą. • virius. Vlšdns Norikas dar fui- *

Tradicijos keliu Atėję nesusipratimai apie teismo dieną, pa- ! klausė Susivienijimui.
kenkė daugeliui teisingai įvertinti Jėzų kaip "didį visos žmonijos • ,‘S4 .... j
Teisėją, kuomet reikia laukti teisino dienos kaip palaiminimo ' o J. ėi‘ \ e!>
laiko, žhiohės šiurpulingai mano, kad tai bus laikas pasmerkimo ikun" A. Zakafaulkas ko
kone kiekvieno žmogaus. Tikrybėje tūkstantis metų, kuomet Jė-1 -vč oie sukaffiėio maldas fr 4v 
žus -teis p?SaWi Teisybę tas jaikai, liriio palaiminimai bus (le į.,ėi Mari <• (llral,n0 
siūlomi visiems. — Ap. Darbai 17:31. i ■ • . - .. .. . , * L;- . I oijcs,bažnyčioj e atlaike šv. Mi-

. m.-^. ' .■ . šv> rašt° tyrinėtojai Į šias, lasa'kė gražų pamoksią.
J.^Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 prie karšto pakaitomis Šaufės 

i samiai nėse garbes sargybą, 
i Į šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nes palydėjo ‘per 20 mašinų.. U *v- :Kapinėse inWs 7^^^“ >e,,uv‘“. "?•
. . . ...-r .į.-lemai kviečiame dalyvauti ba-

į sugiedojo Tanios hfnmį ’ Vį-' £“1 smWaI Pra‘e‘T
i tauto Diližiejo šaulį, riikhnės ?'■ - ■ ‘S’“““ l>ro.S>*nĄ- 
i vadės VI. Išganaitis 6Uo karsto 
• nuėmė tautine vėliava ir iteike n - y ‘ a ii. . . . .t- -L,. Imoko orkestr
į žmonai kaip Tėvynės meiles j -* -
i simbolį. Pastatytas labai grąžiSs]^
paminklas. J 5749, Raimondą Pečiulį — 97Ž

JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
- ' ■ * * *

10. , Jėzus Pasaulio Teisėjas
kitas titulas, kurį šventasis Raštas priskaito Jėzui, yra “Tei

sėjas”. Eidamas teisėjo pareigas, Jėzus taip pat bus ir žmogių 
laimintojas. Psalmistas rašė apie Jėzų, sakydamas: “Jis darys 
tautos beturčiams teisybę ir gelbės beturčių vaikus ir sutriuš
kins prispaudėją” (Psa. 72:4). Didysis žmonių prispaudėjas vi-

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

i

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*>*chtet»r Community tfinlko* 
. .MteicinM direktorius

/♦M S, Mantel. R< WmtchMter, IL
VALANDOS; 8—0 darbo dienAmia Ir

nes palydėjo per 20 mašinų..

EAST CHICAGO, IND..
, I

East Chicagos Lietuvių Me- 
dŽiblojų-M;t’škeriolojŲ klubo tra-' 
didins rudens balius įvyks 
1980 iii. spalio rtiėn. ii diehą: 
6:30 vai. vakare Šv. Pranciškatis 
.lietuvių tparapijos sąlėje, 3903 
Fir S't., E. ‘Chicago, Ind.

KAZi BRAZDŽIONYT*

t»C: 342-2727 arte 342-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6PSCIAL.YBR AKIŲ LIGOS 

3W7 Wtet 103rd Street

B - Protezai Med. ban
dažai Speciali pataika ioieate 
(Arch Support!) ir L t

'jau ir 6-8. fettadienuti 6-1
3U0 Wp«t Urd 6tw CHėaa*. WL 46439 

T^ai^PRMIMCt t-5Į*4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatą inkstų & šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVR
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. $13j 3214200

Llldlm*! -- niM apdraėd* 
. žkma Raina

MOVING

U JveĮriu a**ymv.
ANTANAS VILIMAS

TŠI. erte 37U994

ProsrAfnet vwtMjx

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visot laidos ii. W0PA ftotlia. 
banga 1490 aM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai, pp. 
U WT1Š stoties 1110—AM barnu

2646 W. 71«t Street 
Chicago, Ulinoia 60623 

Telef. 778-5374

i liuje, kur smagiai praleisite:

šilta vakarienė ir laimės šuli
nys. Solęams gros Ąžuolo Std- 
------  --------ras. X? ■“

] r Vietas prašom rezervuoti pa|:‘
1 Zigmąi .Stankų telef. (219) 84ą-
— t / V T • ■> w • "■ * v. m*

* A IUAAAAVX1VI<J ---------- if l 2," ‘

Laidotuvėms buvo atvykę kė- i 0T&1 ar pas kitus klubo valdy-
letas Wabash Rail Road konV boš nariūš. Kaina ašhie’niui $12.

Valdyba geležis); panijos bebdradarbių.
j Liūdėti liko žmona Petro-
1 - t - f ' \1' - ’-4 K J a

J'nėiė ir duktė Gerte Sabąliąuš- ‘ 
į kienė su vyru Antanu, anūkėliai ’ 

ir kiti giminės.
Po laidotuvių, dalyviai pa- ' 

Įkviesti pietų į restoraną 110-ojei 
[gatvėje. Padėkoję, apie 1 vai..
■ skirstėmės. K. Paulius

1 ★
I

j Lietuviu Žagarės klubo poatostogĮ- 
! n.s lianų susirinkimas įvyKs, rugsėjo Į 
l '23 d. 1 vai. popiet Anelės salėję, 
J ioJO So. Taiman Avė. Nariai kvie- 
! civili auMianKyci, nes yra svarbių 
j reiKaių aptarti. Bus-jrvvaisėš.^

Rožė Didžgalyis, rast. #

Lieiuvių Šrighton Parko Motery!
SUĖMIMAI IR KRATOS !

Atkelta iŠ 3 psj. į klubo poatostoginis narių., susirinki-
j mas įvyks ketvirtadienį, spalio-.2 d.\ 

pastangos davė maža vaisių — • į, YaL P°Pxet 
saugumiečių dėmesį atkreipė lankyti, nes yra daug svarbiųjreikajų • 
tiktai viena smulkiai sutvarsty- aPta111- 
ta dėžė, kurią išsimatavo ir iš- •

VAIKO SVAJONE

— Pranuk, kuo tu nori ląūti 
užaugęs?

— Santechniku iš namų val
dybos.

• Didumo kaip višta, sunku- — O kodėl? z . į 
nio kaip plunksna? (Balionas) — Mūsų kranų sutaisyčiau.

Aštuonerių metu mirties sukaktis

JOHN ŠEŠTOKAS
Gyttno Wauconda, Illinois

Mirė 1972 melų rugsėjo mėn. 29 d., sulaukęs K5 metų 
AYnžiaus. GiAięs YJet’ūVoje, Panevėžio api, ftiguVcfe Valsč., 
Vadoklių parapijoje, Alančių kaime.

Palaidotas Listuvlų Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: mylinti žmona Barbora, ’gfibusi F*i- 

ciuš, šūr.ilš Aftėrt ir Thc'nias, jo žmona Charlotte, dukt?ė 
Helen Reeves, jos vyras Edivard; anūkai — Howard 
Reeves, jo žmona Mary, gyv. Mississippi; Bonnie Beeves 
Zimmonnan, jos vyras- RaiidV; David šeštokas, Jill Šešto
kas ir Albert šeštokas, kiti giminės, draugai bei pažįstami.

K - 1 . 6 f v
Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet nėužmir- 

5‘ šin^e. Tu pas inkis jau nebesugrįši, bet ahk*&iAū ar 
vėliau p;s Tave nueisime. T e bū nA Thb IctĄjVa Ši žemelė.

Nuliūdę liekš:
Žmona ir vaikai.

— Don Varnas posto Moterų 
vienetas pagerbs buvusias val
dybos ’nares ir na u j ii išrinktą 
valdybą trečiadienį, spalio 1 d., 
6 vai. popiet Martinique resto
rane, 2500 W. Driiry Lane, 
Evergreen Parke, šiam paren
gimui pirmininkauja Ann Shul- 
rtiistras. Ji praneša, kad bus 
trmnjSa ‘programa ir atitinka
mai buš aYžyinėTdš narės, pri- 
k&ušančiošr Šiai organizacijai 
įb Š6, 25, 20, 15, 10 ir 5 metus. 
Po to seks Drury Lane teatre 
didinimas.

G SToYa "Boba verda pietus — 
pučia ugftyje kotlietūs; ‘daY keis
tesnis padėjėjas — daužo ugnį 
pasidėjęs? (Dumtuvės, kalvis,

Dipl. inž. KAZYS KARAZIJA
Gyvbno 2748 Šo. Wood St., Chicago, III.

Mirė 1980 m. rugsėjo ‘25 d., 9:10 vai. ryto, sulaukęs 
75 metu ajnžįaus. Gimęs Lietuvoje, Kupiškio vaisė.

Arpcrikojc išgyveno 31 melus.
Paliko nuliūdę: du pusbroliai Balys ir Jūcfžas Kara

zija, brolienė Ida l>ei kiti giminės, draugai ir pažįšlami.
Priklausė Inžinierių ir ArchiTckTl) SĮjūligai, Varpininku 

Korporacijai, Valstiečių, Liaudininkų S-gai, Lietuvių Pensi
ninkų D-jai, Lichivlū !*rekyboš BūliYa’ms, ALT Sandarai, 
Lietuviu Istoriku D-jai ir Lietuvių Bendruomenei.

* 4 * v
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 5 vai. popiet Petkaus 

Marquette koplyčioje, 2533 \V. 71 st St.
Alsisvdkinihias bns sekmadienį 7 vai. vak.
l’irmadicbf, rugsėjo 2!) d., 9 vai. lĄ'to bus lydimas iš 

koplyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Liet. Tautinėse kapinėje.

Visi a.a. dipt inž. Kazio Karazijos giminės, draugai ir 
pažįstami nifcžirAž^Ai ’1kviečianii dalyvauti laklotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Pusbroliai, brolienė, giminės.

laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tcl. 176-2115.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737^600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

>

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS. IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

•Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago!

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

ambUl'anšo 
PATARNAVIMAS

Tukini 

KOPLYČIAS 
Visose miesto 

DALYSE.

_ PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 fifc. LITUaNTCA XVE. M: 'VArd, 7-Woi ;

. , . . BUTKŪS - VALAITIS
1446 ISo. 50th Avė", Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003
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.7. RATAS . .

SOLBAD HAIL LIGONINĖJE

Ji j>FM AIS NUOŠIMČIAIS 
j£L VISŲ INFO

NmmL — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, joAROMOS ILGIEMS TERMINAMS : 

*R ŽEM MS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIS.
CUŲ KREIPTIS J:

(Iš kelicniy po Tirclj 1945 metais)
(Tęsinys)

O aš nevalgiau. Įvairūs pu
dingai, bulkutės ir želatinos pa-

4 tiekalai pastovėdavo ant stale
lio prie mino Ievos ir grįždavo 
atgal į virtuvę nepaliesti. • Visa 
ką aš galėjau nuryti, buvo skys- 

•čiai: arbata, o lengviausiai — ■ 
tyras vandenėlis slidžiai nubėg 
davo j mano karščio iškamuo 

i’tus vidurius.
r Po to atėjo miegojimef pario 

das. Miegojau dieną ir naktį 
atsibusdamas tik tada, kai se 
ėdė ateidavo matuoti tempera 
turą, ar sanitarė, atnešusi vai 
gyti, mane pažadindavo. Neži 
na u, kiek dienų buvau praleido 

•tokiu būdu bamerdėdanias; ma 
: no kalendorius buvo visiškai su 
maišytas. Bet permaina gerojor 
pusėn buvo įvykusi: vieną ryt

Į pasijutau išsimiegojęs ir galt
- jau truputį valgyti. Tą dier 
■apsilankiusi daktarė pasakė 

■ kad-galiu kiek pasivaikščioti p 
'kambarį; tik pamažu, prisilai 
.kydanias, kad nepargriūėiau.

Tai buvo, pirmas kartas po 1’ 
gos, kada daiktus aplinkui gr 

-dėjau matyti aiškiai. Mačiai 
.kad daktarė buvo jauna, gal ne 
Jaunesnė už mane; ji buvo gra 
;ži ir turėjo lengvą eiseną, bū 
■dingą kalnų merginoms. Išeida 
Į.rria-iš palatos ji švilpiniavo ka? 
-kokį karišką maršą, ir aš stebė 
'jaus, kaip meistriškai ji tą nu 
.merį atliko. Buvau kažkur gir 
dėjęs, kad čia, kalnuose, es; 

-priimta merginoms švilpauti, i 
įjos tą privilegiją plačiai išnau 
.dojančios. > ,
. Jai tiko švilpauti. Ji gyveni 
kalnuose, kur švilpauti būvi 
.priimta. Bet ji buvo viena iš tų 
kuriai viskas tiko; ją galėjai pa 
leisti pajūryje, ant smėlėt' 
kranto, ji būtų ten vaikščiojus 
įr švilpavusi. Jai būtų ir tai tikę 

Tokio turinio mintys ženkli 
ho, kad aš jaučiausi daug svei 
kesnis. Tas naujas atradimai 
mane smagiai nuteikė: aš da? 
norėjau gyventi.

Man besergant, istorikai už 
registravo didžiuosius pasauli 
nius įvykius: mirė prezidentą 
Rooseveltas, nusižudė Hitleri. 
ir baigėsi Antrasis Pasaulini: 
karas Europoje. Tuos įvykiu? 
trumpai man paminėdavo ligo
nius lankanti seselė; o šiaip jai 
buvau labai griežtai izoliuota: 
ne tik nuo pasaulio ir jo įvykių. 

' bet ir nuo kitų tokių pat ligo
nių, kurių gal pora šimtų buve 
išskirstyti per du ligoninės aukš
tus ir patogiai ilsėjosi. Sakau — 
patogiai; nes būti ligoninėje ka
ro metu kai kuriais atžvilgiais 
buvo naudinga. Paprastai ligo
ninių nebuvo priimta bombar
duoti; tai būtų jau labai nepri- 
derantis išsišokimas, stačiai, in
ternacionalinis skandalas. Pasi
taikydavo, žinoma, ir ligoni
nėms nukentėti; jos būdavo nu
šluotos per klaidą. Tik Solbad 
Hali miestas, kaip buvo kalba
ma, iš viso buvo mažai bombar
duojamas; galimybė tokiai klai
dai įvykti buvo kone zero. Ki
tą svarbų patogumą turėjo li
goninės gyventojai maisto pavi
dale; net ir karo metu ligoni
nėms maisto netrūkdavo.
- Vien tik dėl savo ligos pabū- 
ažio buvau izoliuotas nuo kitų 
tokių pat likimo draugų — ligo
nių; sirgau apkrečiama liga. Di
delė palata, kurioje lengvai galė
jo tilpti aštuonios lovos, buvo 
skirta man vienam. Matyt, dau
giau tokios izoliacijos reikalin-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir is vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

gų nebuvo. Mano lova stovėjo 
tolimiausiame nuo durų kampe, 
prie lango. Kai sveikatos stovis 
leido man dairyiis, .pastebėjau, 
jog tas langas nebuvo įprasto 
lango dydžio. Platumo turėjo 
užtektinai, tik buvo žemas, gal 
tik trečdalis normalaus lango. 
Sukaupęs visas savo fizines ir 
protines jėgas, padariau tokią 
išvadą: jie mane buvo patalpinę, dės klubo pirmininkė Irena Yc 
palatoje, kuri buvo ligoninės rū
syje. f j

Tą mano išvadą patvirtino ir 
kiti ne kasdieniški, tik laiks nuo 
laiko pasikartoją, kermošių pri
meną, sujudimai. Kartais aiškių 
aiškiausiai girdėjau, kad už ma
no palatos durų, koridoriuje, su- 

J sirinkdavo žmonės. Tada prasi-

ja Dorothy Eudeikytė — Ja- 
kubs iš Lake Bluff, Ill. Jai pa

naites, asistuojant poniomis: Al 
| donai Daukus, Vilhelminai La 

pas, Bernice Dodge ir Silvija 
Venckus. Renginiu taip pat rū| 
pinasi Lucija E. Satkof, garsini) 
mų direktorė.

— Bron'us Mikėnas išr/nktajj 
Amerikos Legiono Don Varna:' 
posto komandierium, William 

lėdavo kalbos, žingsniai ir dar Petrulis ir Antanas Pargauskaj 
kitokie garsai, kuriems apibū- — vicekomandieria;s, Edvardai; 
linti dar jaučiausi per silpnas, j

Kiek vėliau man pasisekė pa-- 
laryti dar vieną įvykių sngreti- 
iimą. Žmonių susirinkimas li
goninės rūsio koridoriuje suta--., , , , , ,
1O su oro pavojaus paskelbimu. lĖ38’ Adomas Anderson, Charle: 
7os tik sustaugdavo sirenos, advoįatas Frank Zoga;
u garsas, nors ir per sumažintą Jonas Simonaitis. Įvesdi

■ įjaas į pareigas įvyks spalio ‘ 
įtrį-8 vai. vak. posto patalpose 

tgoms vadovaus Adomas Ar 
jonas ir Antanas Pargauska:

^£onią Joanne Sobeckis iš

Pocius — adjutantu, Juozas Sta' 
naitis — iždininku, kun. Anta' 
nas Švedas — papelionu. Be tc 
valdybos nariais bei pareigu, 
nais išrinkti: Juozas Ramanaus

<

liks Valerija Stannaitis ir Jea 
-’argauskas. Iškilmės bus spali 
'• d. 8 vai. posto patalpose. Sve 

ai kvieč ami.

ugsėjo 25 d. Pot Of Cold los' 
is laimėjo 255417. Bingo 1c 
ine laimėjo 01, 23, 44, 52 ir 67
— Šakių Apąkr. Klubo rudei? 

alius įvyks šių metų spali 
nėn. 18 d. Lietuvos Vyčių s? 
ije, 2455 W. 47th St., Čhicagc 
'alta ir šilta vakarienė, laimė i 
ulinys. Turtingas baras, še 
dams gros Evaldo Knoll orkes4 
•as. Pradžia 7 vai. vakaro. Įėji 
nas-auka 9 dol. asmeniui. Bi 
tetų galima užsisakyti paskam 
?inus tel. 925-0911 ar 927-6972

i

ūs’o langą, pasiekdavo mano 
usis, koridoriuje prasidėdavo 
:ermošiškas sujudimas ir kak 
x)s. Man buvo aišku, kad niekas 
:itas, tik ligoniai ir juos aptar
naujantis personalas ten susi-
'inkdavo. Dauguma ligonių ga- Moterų vieneto pirmininke, Ma
ėjo patys nulipti laiptais į rūsį; 
iet buvo ir tokių, kuriems rei
kėjo padėti, prilaikyti, ar net su 
vežimėliu atvežti. Sunkiai ser-j Frances Urnezus 
{antieji buvo atvežami su lovo-Į Stella Wabol — religinėms apeį 
nis. Mat, visi ligoniai privalėjo gomS) Anelė Pocius — maršai 
urėti saugiausią vietą oro pavo- Antoinette Barvitz ir Josefi

rija Jungei ir Adelina’ Garb — 
vicepirm., Jean Pargauskaš — 
sekt., Valerija Stanaitis — ižd.

istorike

*

:aus atveju. Štai, kodėl kiekvie na Vasilauskas— vėliavos pare
aą kartą, „ sustaugus sirenoms, gūnėmis. Įvesdinimo apeigas at-
šgirsdavau tą keistą sujudimą’ 
iž savo palatos durų. Dabar man 
lieko keisto nebesivaideno. Net 
:s;vaizdavau, kaip ten viskas 
vyko: ligonių gabenimas laiptais 
'.emyn; kai kurie būdavo atga
benami elevatoriumi; jų sugru- 
oavimas koridoriuje. Paskui jau 
ik liko prižiūrėti, ar kuriam ko 

nereikia, ar kas ko neužsimanys.
(Bus daugiau)

i

Cook County Circuit Court Clerk 
HE RUNS THE COURTS 

LIKE A BUSINESS

Re-elect

Fin

—Šių metų spalio mėn. 12 vai | 
rra šaukiamas Lietuvių Jauni 1 
no Centre, 2345 W. 56th St. Į j 
Chicagoje, JAV ir Kanados VKI 
I-gtfs skyrių atstovų suvažiavi i| 
nas. Suvažiavime bus renkam; i 
tauja Centro Valdyba ir spren Į 
Ižiami kiti reikalai.

5 vai. popiet bus dalyvių va 
karienė, o 7:36 — knygos “Ryti 
Lietuva” pristatymas.

Tuo pat laiku bus atidaryt- 
dr. J. šalnos paroda, kurią ga 
ima bus aplankyti.

Centro Valdvba
I

— SLA 6-osids apskrities me 
line konferencija įvyks š.m. spa 
'io 5 d. 2 vai. popiet Lieiuvii 
Evangelikų Reformatų bažnyčio-1 
patalpose, 5230 S. Artesian Ave. į 
Chicago. Įėjimas iš šono.
(Pr.) Valdyba ’

' — Metinę vakarienę ruošif ; 
RLB Marquette -Parko apylin 
kės valdyba spalio mėn. 4 dienr 
7 vai. vakaro šaulių namuose 
Programą atliks - jauna solistė 
Jūratė Tautvilaite. Karšta vaka- Į

■ kaus orkestras. Auka 10 dol. I

■s 
55

•1

i.1

sirįvairiais* gėrfmais'ir “Šokiams 
-‘P’ttojryetfęjįauą, orkestras. Bis 

jer^is/f aptars turtinga Joterij:.. 
^e'gdžihė prasidės *1 Vai.’p pieĮ 
?a’igos auka 1 dol. Orkestras 
radės groti 4 vai; iki 8 vai. v< - 
aro. Vbrldyfja ir komisija kvit- 
itįivisMgiiparius į| svečiu^,gau
tai atsilgrikyti m/linksyrai pra
usti laįlią našliukų gegužinėje

I®■- tiktas
— (R) LB Brightoii Parko 

pylinkės rudeninė gegužinė — - 
iknikas įvyks rugsėjo 28 d. 
ekmadienį, 12 vai. popiet Vyčii 
odelyje ir salėje, 2455 W. 47tl 
4., Chicago, Ill. Veiks virtuvi 
aras ir daug įvairių laimėjimų 
okiains gros Kosto Venckau 
rkestras. Kviečia Apylinkė

— Chicagos lietuvių visuo 
nenė yra maloniai kviečiama 
lalyvauti susitikime su Vladi 
akaliu š.m. rugsėjo 27 d., šaš 
adienj, 7 vai. vak. Jaunini: 
’.entro mažojoje salėje. V. ša 
alys aktyviai reiškėsi okup 

-sietuvos rezistencinėje veikloje 
.ią vasarą išvykęs iš Lietuvos 
ėkmingai pasiekė vakarus. Su 
įtikimą rengia BALFo Centre 
I aldyba. (Pr.)

• J. Andriaus sudarytą Lietu 
-os žemėlapį ir išleistą Deveni į 
(ultūrinio Fondo, galima įsigyt; 
iunčiant užsakymus šiuo adreį 
u: Devenių Kultūrinis Fondas! 
’.O. Box 10782, St. Petersburg ; 
?L 33733. Kaina $6 -Į- 65c per ■ 
iuntimo išlaidoms padengti.
— Horoscopes or Astrologica : 

tarot Card Readings. Saturday 
1 to 5; no appointment neces I 

-ary. ELINOR JAKŠTO, 17 N’t 
>TATE St.. Rm. 1717. Mes kai! 
tame lietuviškai. 782-3777 o: L 
*25-8392. Professional Membei i j 
American Federation of Astrol-įl 
’g«s. (Pr.) į]

— Dengiame ir taisome visi 5 
ūšių stogus. Už darbą garan j 
uojame ir esame apdrausti 
ARVYDAS SIELA, 434-9655

. (Pr-)
BALF’o Centro Valdyba pra 

;o visus lietuvius, kurie aukoj? 
šalpai savo darbovietėse pei 
Crusade of Mercy, Community 
Chest ar kitaip pavadintus ame 
rikiečiiį- šalpos fondus/ savo au 
kasf paskirti Sėtuvių' 'šalpai, — 
BALF’ui. , - t- ’. J;• £ • <

Aukojant, galima įrašyti BA
L- UNI

I 
j____________________

Namai, tumė — Pardavinwi 
REAL ESTATE FOR SAL* \

MUTUAL FEDĮERAL SAVINGS?
PETRAS KAZANAjUSKAS, Prezidentas !

!212 W. Cermak Road Chi^go, ŪL TeL Virginia 7-7741

gyp“ butų nuomavimas
• NAMŲ PIRKIMAS »į PARDAVIMAS • VALDYMAS 

*337? f , • notariAtas • vertimai. *
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

iff J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. 4 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su ' 
įamu ir Įrengimais Marquette Parko 

j -ajone. Labai geras biznis, lengvos 
□irkime sąlygos.

____  i
» 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ii 
Japlewood- Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
» MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
?arke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568 !

3 neighborhood
KGALTY^.TOUP

rienė, šokiams gros- K. Venc- į LF’O vardą, angliškai
I? TĘD LITHUANIAN JRELIEI 

Studentams ir moksleiviams — Į fiĮTND OF AMERICA, Ine. —
i

ELECTROS ĮRENGIMAI, “ 
PATAISYMAI V.

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
TeL 927-3559

DĖMESIO
>2-80 M.. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. ; ♦ Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NG1S CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenut 
_ Tel. 776-8505

— Kazys Reiįonas, Cincinatti,\ 
Ohio, sąmoningas tautietis, ta
po nuolatiniu Naujienų skaity
toju. Jas jam užsakė trečdaliui 
metų spaudos rėmėjai Maria ir ( 
Liudas Stašaičiai iš Marquette' 
Parko. Sveikindami naują skai
tytoją ir dėkodami užsakyto
jams už tokį dovanos parinki
mą, pranešame, kad vajaus pro-

Democrat ♦ November 4
Paid for \ll (ook (ounh 

( ili/cns ( ommillrv 
for Morgan M. ! inl<\

6 dol. Vietas rezervuoti prašo'- 
me skambinti telef. 925-1089 
arba 737-1286. Kviečiame lietu
vius dalyvauti. Valdyba

— Našliu, našliukiu ir pavie 
niu asmenų klubas š.m. rugsė
jo 27 d., šeštadienį Vyčių salė
je, 2455 W. 47th St., ruošia šau
nią gegužinę. Gegužinės komi
sijas pastangomis bus paruošta 
įvairių skanių valgių, bufetas

ga naujiems skaitytojams
4 mėne-

Willow
Tautinių

jienos yra siunčiamos 
sius už $10.

— S. R. Kasias iš 
Springs, III., Lietuvių
kapinių administratorius, atsiun 
tė šimtą dolerių: $45 prenume
ratai ir $55 Naujienų paramai. 
Dėkui.

S. DAŽYMAS IR REMODE- 4 
1 ' f —i L!AVIMAS '

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus. 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

A----- ----------------------
£ - <:

_______

Wg’H help ycu make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

tuomoti ar apdrausti savo nuo 
avybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambint- 
ii užeiti j mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irs 500-tai namų pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

i Tel. 767-0600
Independently owned and operated

v

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL 'REpublIc 7-1941

J

art darbovietės išduotos korte 
lt s (pledge card), ir tada darbo 
vėtė atskaito pažadėtą aukos 
sumą iš algos. Geriausias būda: 
būtų išrašyti vienkartinį ček- 
LNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUND OF 5 AMERICA 
vardu, kuris skiriamas tiesia' 
I ALF’ui.

BALF’as kaip šalpos ir pelne 
Tesiekianti organizaęija' (chari- 

; ible, not-for-profit organiza- 
; on), yra įrašytas Internal Re- 
enue Service sąrašuose, ir an
os skiriamos BALF’ui yra pil- 
ai nurašomos nuo pajamų mo- 
esčių.
Jei būtų kokių klausimų šiuo 

reikalu, prašome kreiptis į B AL 
r’o Centro įstaigą — 2558 W. 
LITHUANIAN PLAZA COURT 
|69th St), Chicago,. Ill., 
tel. (312) 776-7582.

t 
t

tAVININKAS PARDUODA Marquette 
^arko apylinkėje 2 didelių miega
lių mūro bungalow su valgomuoju, 
nodernia vonia, nauju šildymu ir už- 
laru šildomu porčium. kurį galima 
išnaudoti .trečiuoju miegamu. Dide
lis aptvertas kiemas ir daug priedų. 
Kaina gerokai virš 30 tūkstančių. 
Teirautis angliškai.

Tel. 737-1681

REAL ESTATE — OUT OF.TOWN 
Namai, žemė — Už miesto riby

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, I1L 60631 TeL YĄ 7

M. i ! M K U S
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Teip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 

iymai ir kitoki blanke L
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbai
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

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

! Telef. 312 238-9787
__ t

• Nemokruui pitanuivimag užsakant lėktuvų, traukiniu, IaItų kelio 
alq (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
lie kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus k/aštus. 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teiki ame infer 
nacijrs visais kelionių reikalais.

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuou vieta, 
f anksto — prieš 45-60 dienų.

k

60629
— Alįįonsas Budnikas, Ams

terdam, N. Y., pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė $10 auką. Dė 
kui. Taip pat dėkui New Yorko 
tautiečiui už Naujienų ir jų pla-1 
tinimo vajaus palaikymą. Jis at- į 
siuntė $10, užsisakydamas dien
raštį trečdaliui metų, bet pavar
dės prašė neskelbti.

i — Jonas Atkočaitis iš Detroi-. 
to savo gerus linkėjimus atly-j 
(įlėjo $5 auka kąrtu su metine 
prenumerata. Ponia Marija Mar
kūnas iš Nenburgh Heights, 
bhio, atsiuntė $3. Dėkui

— Chicagos Lietuvių klubo 
larės ir jų svečiai renkasi j ę“ 
priešpiečius trečiadienį, spalio I 
L d., 11:30 vai ryto Eik klube,' JI 
11340 Cicero Avė. Po priešpie- > 
čių bus bunco žaidimai. Tai bus I 
Renginys naujai įsteigto pašai-' I 
^>ų fondo, kuriam pirmininkau-1

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.

MARU A NOR 3I3TS

tt«2» • TeL WA WTB1XWg Wut 69ft St, CWcar*.
Didelis paatrinkimaj

MAISTAS Ii EUROPOS BANDtLIŲ

SIUNTINL4I
Cosmos Parcels

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
4501 W. IHk St, Chkaro, DflL I0629. — TeL WA i-X71T

Express Corp.

w*,.

A Sergeants
e 1979 Mrlter Monon Cotnpany. • o*

A H Rob»n$ Co . R><hrrxXXl. 23230

HELP WANTED — MALI 
Darblnlnkp Reikia

SCREW MACHINE 
SETUP OPERATORS 

BROWN & SHARPE 
)nly experienced need apply. Steady 

job. Good pay and benefits. 
237-0034

ATO STŪGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi anl 
Atlanto krante, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach.

■ Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilhojamo turto 
'nvestacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg' Real Es
tate bendrovę. Jis pasirudsęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai
i SAPPHIRE SEA MOTEL
! Juno Beach, Florida 33408 

Telefonas (305) 626-2444

J

HOMEOWNERS POLICY
F. Ztpolis, Agent 
J2O8*4 W. 95th St 
Evarg. Perk, 111.

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vai. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atoitogv Vieto«I •

DĖMESIO
Keliaujant į Floridą ir netu

rint aiškios apsistojimo vietos, 
prašau kreiptis šiuo adresu: 
Į A. Dovydaiti*

105 -59 Atea K 
St Petersburg Beach/

Florida 33706
Tel. (813) 360-1057

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5163 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI. 60629

Pirkite jav taupymo bonus

jS — Naujienos, Chicago, Hl., Saturday-Monday, Sept. 27-29,1980




