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I VESTI KOVAS
SALVADORO KAIRIEJI PARTIZANAI 
/ PALEIDO DEŠIMT ĮKAITŲ t

VYRIAUSYBĖ NEIŠPILDĖ PARTIZANŲ REIKALAVIMO | 

SAN SALVADORAS. — Rug-:
. gėjo 17 d_. ginkluoti Demokratų 

revoliucionierių fronto teroris.
• taty užėmė Amerikos Valstybių 

Organizacijos būstinę San Sal
vadoro mieste. Jie paėmė įkai
tais 10^ tos organizacijos narių 
bei tarnautojų ir grasino juos 
susaudyti, jei Salvadoro vyriau
sybė neišleis iš kalėjimų 200 po
litinių kalinių ; ir nebaigs perse- 
k;oti opozicines grupes bei ne
panaikins karo stovio padėties. 
T .nike . susišaudymo u ž i mant 
pastatą buvo sužeisti 5 asme
nys.

Nors Salvadoro vaidžia-šių ir 
kitų reikalavimų neišpildė, ta
čiau antradienio naktį prie pas
tato privažiavo du autobusai, į 
kuriuos susodinti 10 Įkaitų ir 
18 partizanų. Jie nuvažiavo į 
Salvadoro Romos katalikų ar- 
chidioceziją. Ten partizanai iš-

4

PREZ. CARTERIS ĮSAKĖ JORDANIJAI 
NENAUDOTI AMERIKOS GINKLŲ i

BREŽNEVAS ASMENIŠKAI NUVYKO Į AERODROMĄ - 
SUTIKTI ATSKRIDUSI SIRIJOS PREZIDENTĄ

ei jos atstovas Washingtone pa
reiškė, kad Salvadoro valdžia, 
taip pat partizanų ir organiza
cijos atstovas pasirašė dokumen
tą, jog gruodžio mėnesį bus su
daryta komisija 'ištirti nusižen
gimus. prieš ' žmogaus teisės: 
Prieš kurį laika San Salvadoro 
priemiestyje buvo nušauta .Sal
vadoro žmogaus Teisiu ’Komisi
jos. kalbėtoja Maria- Magdelena 

'Henriques. . . .
.Yra nustatyta, kad.svarbiąū- 

» šią rolę teroristų bei ginkluotų 
partizanų grupėse vaidiną Sal
vadoro. komunistų ' partija' per 
Suvienytu r revoliucinį' direkto- 
riatą. Juos remia Sovietų Są
junga per .Kubos Fidelį Caštro. 
• L . ' d-.-! i.-.i •

PIRMA PATIKRINK, 
PASKUI KALTINK!

CHICAGO, Ill.— Valstijos
natorius Richard M. Daley, kan
didatuojantis į apskrities pro
kuroro vietą, norėdamas įrodyti, 
kad prokuroras B. Carey nerū

pestingas, laike spaudos konfe
rencijos pristatė jauną moterį 
Gietchen Saries, kurios piniginę 
užpuolikas atėmė. Ji pareiškė, 
kad buvo tris kartus pašaukta į 
teismą. Vėliau iš apskrities pro- 

■ kutoro raštinės sužinojusi, kad 
byla nutraukta.

- -Prokuroras B. Carey pareiškė, 
kad byla atiduota į-grand jury, 
kad trys įtartini asmenys apkal
tinti ir kad teismas bus lapkri
čio 6 dieną. Kandidatas R. Da
ley padarė liapsusą. '

se-

— Dalai Lamą iš New Delhi 
išskrido į,Romą, kur pasimatys 
su popiežiumi Jonu Pauliumi II.

KALENDORELIS
t Spalio 9: Publija, Branguolė, 

Atganė, Ijalius.
- ysėute tėkA 6:56, leidžiasi 6:20.

‘ Ofag -greitis; rudeninis, ■

DISKUSIJOS?TARP KANDI
DATŲ Į SENATORIAUS 

VIETĄ
BELLEVILLE, Ill.— Čia įvy

ko trečios diskusijos tarp vals
tijos sekretoriaus Alan Dixon ir 
vicegubernatoriaus Dave O’
Neal. Diskusijos praėjo draugiš
koje nuotaikoje; Abu kandida
tai čia baigė aukštesniąją mo
kyklą.

Abu pasisakė, kad valstybės 
biudžetas . būtų subalansuotas, 
kad daugiau būtų naudojama 
Illinois valstijoje iškasamų ang
lių, kad būtų sustiprintas sau
gumas naudojant atominę ener
giją ir už sustiprintą krašto gy
nybą. Skirtingos nuomonės bu
vo dėl SALT II sutarties. Dixon 
“už”, o O’Neal “prieš”.

O’Neal padarė Vieną prie- 
kaištą‘Dixenui^ kad jo.sprendi-.

lintinės mašinos”. Pavyzdžiui? 
1970 metais 'jis pareiškė, kad 
kandidatuos į senatoriaus vietą, 
bet “mašinai” nesutikus, jis sa
vi kandidatūrą atšaukęs. Pana
šiai b^oiK 1972 ir 1976jjaaetais, 
jis norėjo ' kandidatuoti į guber
natorius, bet abu. kartu “maši
na” pasakė “Ne” ir^is atšaukė 
savo kandidatūra.

GALI PRADĖTI GAISRĄ
ETack & Decker Ine. praneša, 

kadinpie 18,000 baterijomis-va- 
roįrių pievai- piauti mašinų gali 
sukelti gaisrą.: Jos yra baltai ir 
oranžiniai dažytos, modelis 8055 
ir turi užrašą: “19. colių Cord
less Twin Mower’LJu baterijos 
gali pačios užsidegti.

PStariama prieš padedant žie-. 
may išimti fuses iš baterijos. 
Smalkesnes informacijas gausi
te nemokamai paskambinę tele
fonu 800-638-3830.

— Allen Lūdėn, žinomą tele
vizijos aktorių ir “Password” bei 
“College Bowl” programų vedė
ją, ištiko paralyžius. Jis gydo
mas ligoninėje.

Leonidas Brežnevas nuvyko 
į aerodromą pasitikti Siri
jos prezidento, kad nerei

kėtų sirijiečiams duoti 
’- •rusišku ginklų.

KANIA IŠVALĖ LENKIJOS KOMUNISTU
PARTIJOS CENTRO KOMITETĄ

JIS VIEŠAI Tl^AlTĖJO PILDYTI STREIKO 
^PABAlOTE'nrotUS*pazaWsi- * '

' VARŠUVA, Lenkija. — Sta- bininkų sąskaita. Jeigu krašto 
nislaw Kania, naujai pertvar- dauguma neturi pakankamai 
kyto komunistų partijos centro | mėsos, tai ir komunistai gali 
komiteto sekretorius, per Var- apsieiti be jos. 
šuvos*radiją visai Lenkijai pa- 
sakė svarbią kalbą. Jis džiau
gėsi, kad jam pavyko pašalinti 
iš centro komiteto visus tuos 
atsaktogus žmones, kurie pri-! rekas nebegrįs į vadovybe. Kai, Donald Gavoni buvo apdovanoti 
vedė prie streiko,' tiek brangiai jis sustiprės, tai turės aiškintis aukščiausiais
kainavusio visam krašto ūkiui. 
Jis pareiškė įsitikinimą, kad 
streiko labai lengvai būtų gali
ma išvengti.

Jis nesigailėjo ir buvusio' sek
retoriaus Edv. Giereko. Giere- 
kas turėjęs ieškoti priemonių 
mėsos subsidijoms, nes jos kiek
vienais metais didėjo. Lenkai 
pardavinėjo geriausią mėsą, bet 
jos pagaminimas buvo branges
nis,-negu tos pačios mėsos kaina 
buvo užsienyje* Visi tai žinojo, 
bet proceso nesustabdė. Jis tvir
tino, kad seni propagandos ir in
formacijos centro komiteto na
riai buvo didžiausi Lenkijos 
darbininkų ir viso krašto prie
šai, nes nesiėmė priemonių su
stabdyti matomą netikusį kelią.

Kania pripažino, kad dabar 
Lenkija yra vienintelė valstybė 
visame Sovietų Sąjungos bloke, 
kuri turės laisvas darbininkų 
unijas.

Jis pats yra pasiryžęs bendra
darbiauti su naujai steigiamo
mis darbininkų unijomis, nes 
jų pagalba tikimasi dalinai 
statyti lenkų ūkį ir sudaryti 
resnes gyvenimo sąlygas.

SEKR. KANIA DIRBS
• SU STREIKAVUSIAIS

Sekretorius Kania pareiškė, 
kad jis yra pasiryžęs bendra
darbiauti su visais darbininkais. 
Kania išmetė iš centro komiteto 
visus tuos narius, kurie buvo 
griežtos politikos su streikuo
jančiais darbininkais šalininkai. 
Centro komitetas dabar papil
dytas žmonėmis, kurie sutinka 
bendradarbiauti ir su nepriklau
somų unijų darbininkais.

Kania taip pat pasmerkė tuos 
komunistus, fkurie'- dnbartinėje- 
Lenkijojs. gyveno liuksuse, dar-

at- 
ge-

Šiaurės Michigano valstijoje- šiomis dienomis jau iškrito sniego.- .

TRUMPAI IŠ VISUR

Kalbant apie Giereką, pripa
žino, kad jis nebuvęs “kombina
torius”, nors mėgdavęs su ki
tais vakarą gerai praleisti. Gie- 

partijos centro ko’mitetui apie 
streiko atneštus nuostolius.

didelį žmonių pasipikti- 
Daugiau 200,000 žmonių, 
kilometrų ilgio demonst- 
banga ėjo Paryžiaus gat- 
Minioje buvo plakatai,

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 
ANTISEMITIZMĄ

PARIS. — Susprdgdinimas si
nagogos, kur buvo keturi žmo
nės užmušti ir daug sužeista, iš
šaukė 
nimą. 
kelių 
rantų 
vėse.
smerkia fašizmą ir rasizmą.

Žydai kaltina Prancūzijos vy
riausybę, kad ji palaiko arabus 
ir PLO ginčuose su Izraeliu. Ko
munistų partijos nariai nešė 
plakatus, reikalaujančius, kad 
atsistatydintų prezidentas Vale
ry Giscard d’Estaing ir vidaus 
reikalų ministeris Christian 
Bonnet, nes policijos departa
mente yra daug neonacių.

Tuo tarpu antisemitizmas ple
čiasi Prancūzijoje. Grenoblyje 
buvo įmesta bomba į žydo krau
tuvę. Kita bomba buvo atrasta 
prie žydo tavernos Marseillyje. 
Keletas namų ir krautuvių buvo 
išsprogdinta Montpellierio mies-; ir Los Angeles mieste bei ąpy- 
te ir kitose mažesnėse vietovėse; linkėse. »
pietų Prancūzijoje.- t _ - , -— Geroves departamentas iš

leido studiją, kurioje tvirtinama, 
kad du trečdaliai psichiatrų dir
bančių Pensilvanijos 18 nervų 
ligoninių, patys turi sunkių pro
tinių problemų. ’J

—Širdies ligos tebėra didžjau- 
sia mirtingumo priežastis. 1978 
metais širdies ligomis jnirč 
729,510 arba 37.8 proc. visų mi
rusių JAV žmonių. Vėžys užima 
antrą vietą su 396,692 mirtimis 
arba 20 proc. Savižudybių buvo' 
27,294 arba 1.4 proc.

— Cornelius Wabeke, degan
čio laivo kapitonas, antradienį 
grįžo į Princendam laivą ir ban 
do jį išgelbėti. Su juo grįžo vyr. 
inžinierius ir 4 Pakrančių sar
gybos gaisrininkai.

— Nežiūrint, kad Sovietų Są
junga laiko Afganistano sostinė
je 20,000 kariuomenės, Kabulo 

-priemiesčiuose veikia partizanai. 
Jie turi gerą žvalgybą ir žino, 
kas kolaboruoja su okupantais-

— U.S. senatorius Richard 
Stone (dem.) pralaimėjo pir- 
mimuš rinkimus'TTdridSJe'Bill 
Gunteriui. B. Gunte.r lapkričio 
mėnesį rungsis su respublikonų 
kandidate Paula Hawkins, kuri 
yra energinga, naujai kylanti 
politikoje moteris.

— Čikagos policijos seržantas 
George Coleman ir gaisrininkas

miesto ordinais 
už drąsą ir didvyriškumą einant 
tarnybos pareigas.

— JAV kongrese atstovas 
John W. Jenrette,' demokratas 
iš South Carolina, jury teismo 
nuteistas už kyšininkavimą. U'. 
S. Distrikto teisėjas paskirs jam 
bausmę vėVau. FBI pravestoje 
Abscam investigacijoje, jis pa
ėmė kyšį, iš agento, vaizduojan
čio turtingą arabą ir?.prašančio 
imigracijos lengvatų.
—Filmų leidėjas Robert Evans 

nuteistas sąlyginai vienų metų 
kelėjimu už kokaino laikymą. 
Kartu nuteistas jo brolis Char
les, žinomas kontraktorius ir jo 
partineris Michael Shure.

— Amerikos sveikatos statis
tikos biuras praneša, kad 1978 
metais gimusių žmonių am
žiaus vidurkis buvo 73.3 metų. 
Prieš 10 metų žmonių amžaius 
vidurkis buvo 70.2 m.

— Pietinėje Kalifornijoje yra 
didelė oro tarša — smogas, ku
ris kenkia ne tik kvėpavimo or
ganams. bet ir matomumui. Tar 
ša jau dešimta diena pasireiškia

AMANAS, Jordanija. — Jor
danijos karalius Husein, savai
tės pradžioje praleidęs visą die
ną Irake, plačiai išsikalbėjo su 
Iraku prezidentu Sadam Husein 
ir kitais Irako pareigūnais. Ka
ralius Huseinas nieko nepasa
kojo apie pokalbius su Irako va
dovybe, bet jis prasitarė, kad 
arabai turi imtis priemonių 
prieš Irano mules fanatizmą, 
plintantį įvairiose arabų vals
tybėse.

Jordanijc's karalius atsisakė 
daryti platesnius pareiškimus, 
bet manoma, kad jis rengiasi 
padėti 13 milijonų Irakui, pasi
ryžusiam pasipriešinti 35 mili
jonams iraniečių. Irano apimty
je yra 8 milijonai kurdų ir trys 
milijonai arabų, gyvenančių tur
tingame naftos versmių rajone. 
Pora milijonų iraniečių priklau
so musulmonų sunni grupei, 
kuri nėrą tokia fanątįka, kokia 

"yra Šijitų sekfa.~'Waeftais" me
tais Irano šijitai buvo užpuolę 
Jordanijc’s tikinčiuosius, grįž 
tančius iš Mekos.

Jordanijos karalius mažai te 
pasakoja apie pokalbius Damas
ke, bet :jisį padarė du dalyku- 
jis pradėjo koncentruoti Jorda 
nijos kariuomenės dalinius Ira 
ko pasienin. Jordanijoje paleis 
ta žinia, kad karalius Huseiną', 
leido Irakui naudotis Akabos 
uostu, esančiu Akabos įlankoje 
Dabartiniu metu Irako' laivams 
pavojinga plaukti Persijos įlan
kos vandenimis, nes iraniečia' 
gali Irako prekybos laivus nu 
skandinti; leidimas Irakui nau 
dotis Akabos uostu yra didelė 
parama.

Tvirtinama, kad Jordanijos 
karalius, prieš išskrisdamas į 
Bagd^clą, atsiklausė Saudi Ara 
bijos dėl šios kelionės. Tvirtina
ma, kad Saudi Arabijos karalius 
patarė Jordanijos karaliui skris 
ti į Bagdadą ir padėti Irako vy 
riausybei. Irakas būtų norėjęs, 
kad Saudi Arabija būtų sutikusi 

. teikti pagalbą Irakui, bet Saudi 
' Arabijos karalius apie jokią pa
galbą neprasitarė. Saudi Arabi
ja džiaugiasi, kad gavo iš Ame

Jordanijos karalius Hussein 
buvo nuskridęs į Iraką ir 
prižadėjo padėti sustabdyti 
Irano fanatikų prasmukimą 

į arabų valstybei.

rikoj keturis galingus lėktuvus, 
turinčius labai plačiai siekiančią 
radaro sistemą.

MASKVA, Rusija. — Leoni
das Brežnevas, Sovietų Sąjungos 
aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas, pats asmeniškai atvyko 
į šeremetjevo aerodromą pasi
tikti Sirijos prezidentą, trečia
dienio rytą atskridus} iš Damas-, 
ko. Niekam ne paslaptis, kad 
Sirijos prezidentas, neseniai pa* 
sirašęs sutartį su Libijos dikta
torium Chadafi, prašys Sovietų 
Sąjungą duoti modernių ginklų 
Sirijai ir Libijai, šios dvi vals
tybės sutiktų mokėti. Sirijos 
prezidentas buvo Maskvoje prieš 
porą metų, bet tada jis nieko 
negavo. Ar Sovietų valdžia da
bar pakeis savo nuomonę, tuo 
tarpu nežinia. Užsienio diplo
matai spėlioja, kad šį kartą Si- 

1 rijos prezidentas sovietinių 
I ginklų negaus. Rusai davė 
j daug ginklų Egiptui, bet tie 
ginklai nepadėjo.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris antradienį 
įspėjo Jordanijos karalių nesi
kišti į Irako ir Irano konfliktą. 
Prezidentas griežčiausiai uždrau
dė Jordanijos karaliui naudoti 

. Irano-Irako konflikte iš Ameri
kos gautus ginklus. Jordaniją 
turi Amerikos lėktuvus ir dido- 

v . V į 

ką kiekį atsarginių dalių. Ję'r- 
danija gavo ginklus saugumo 
sumetimais. Jordanija gali nau
doti Amerikos ginklus tiktai 
Jordanijai ginti, bet ji jokiu 
būdu negali Amerikos ginklų 
kitoms valstybėms duoti. Jor
danija neturi teisės duoti Irakui 
Amerikos ginklų. Ji negali per
leisti Irakui atsarginių Ameri
kos lėktuvų dalių. Ji privalo da
boti, kad Irakas nepagrobtų at
sarginių Amerikos lėktuvų dalitr.

Prezidentas Carteris pakarto
tinai pranešė Brežnevui, kad 
JAV stengiasi viską daryti, kad 
šis ko'nfliktas nesiplėstų. Vals
tybės departamentas pranešė, 
jog iš Amerikos gauti ginklai 
arba jų dalys neprivalo b.ūti 
naudojami prieš Iraną.

Žinia apie Jordanijos vizitą į 
Iraką ir pareiškimas, kad Irano 
fanatizmui neprivalo būti vietos 
arabų tarpe labai paveikė mulą 
Chomeini. Ne tik turkai, bet ir 
Trakas bei Egiptas, o dabar ir 
Jordanija nori pastoti kelią ko
vingai Irano tikybinei sektai. 
Blogiausia, kad Iranas neturi 
šovinių turimiems geriems 
ginklams.

Pranešimai iš Teherano sako, 
jog visi suimti amerikiečiai 
sveiki ir ramūs. Dalis jų pra
dėjo' arabų istorijos studijas ir 
stengiasi pažinti dominuojan
čių šijitų tikėjimo svarbesnius 
dėsnius.

— Cook apygardos teisėjas 
nusprendė, kad New-Trier mies
to mokytojų streikas nelegalus 
ir įsakė mokytojams grįžti į 
mokyklas. Mokytojai vakar nu
balsavo neklausyti teisėjo nuo
sprendžio ir į darbą negrįš.
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•RAITELIAIJ. PAUKŠTIENĖ

nštafojaš: ir kito- 
bei -įmonės; 

Inea joje pinigai “jaučiasi” sau- 
’ gūs ir iš j t *5 gali iškeliauti kada 
j tik kur jie yra reikalingi. Lai
kas arba te-minas jų nesaisto.

2. Regular Certificate 
Accounts

Pokalbiai Los Angeles Dailiųjų menų klube
** ** . ■ - * 2 -Į Dailiųjų menų klubą pakviestas įstdti asmuo privalo parašyti savo meninį požiūrį creda. čia skelbiame į neseniai įstojusios dail. Ilonos Brazdžionienės pasisakymą..Jai atsakyti DMK pirmininkas pakvietė dail. Praną Gn-p. ronį. kurio raštas taip pat skelbiamas.■ų is'.djsnčlųjų raštai ir jiems atsakymai saugomi ij menų klubo metraštyje.

Dailininkės Ilonos Brazdžionienės raštas įstojant 
/ j Dailiųjų menų klubą

(Tęsinys)- - iCbagall o biblijinę aplinka klausdamas su savo triptiku: Į augant senoje Rusijoje, sudarė “Iš kur einam? Kas esam? Ko-' jausmų atmosferą, nuo kurios kia linkme keliaujam?” jis niekad ir nepabėgo, bet net įvedė ją į savo taip žydišką sap-' ilų pasaulį. Tas primena man I riiano pačios pasakų pasaulį, ku- Į riame gyvenau augdama viena j tarp suaugusiųjų. Dažnas vieni- j šo vaiko valandas praleisdavau tiiri kaip*su Dainavos Šalies padavimo I i:j-herojum, eidavau šu Brisium iki jo paskutinio atsikvėpimo arba sapnuodavau kartu su Juozapota. Tūs mano pasaulis visada buvo apsuptas tamsių, pilnų paslapčių, spalvų, ir tylių šnabždesių. Pasaulis, kiltį išlaikiau savo širdyje ir kuris taip mSii mielas, savas ir lietuviškas!Mėgstu ir Gauginą, gal dėl jo spalvų, o gal dar ir dėl jo pri- mityviškuiHo. Jis paliko triukšmingą Paryžiaus gyveninių ir , n KUSI mėgstami ntiKeiiauu j roi-daūgiausia išgarsėjo sū savo la- j “Visus savo buvusius ir būsimus iak’o, ffothko, Kline pasaulius, bai etniniais Tahiti kūriniais, darbus skirti Lietuvai... , Paslebėjau, kad žiūrovai greit
Skubrius Pranas Gasporonis taip pasisakė dėl dail* ■ riiškds Hbtiiko Vieiids špaHroš. i, o ’Aldona ! stačiakampis dar milžiiiišltiiusė i — kastuvų ir grėbliu žemelėje.'rėmtiose. ar visai bė jų. Jaii į Ilonos menas išliks gyvas, jeigu daug įdomiau pasidairyti j viso- lebtiklingas^ įi vartos geros rūšies dažus, o kiomis spalvomis aptaškytą Pol- ! Aldonos menas jau dabar yragyvas . juda, kruta^ žaliuoja nepradės gaminti taškymo dar- ir dainuoja. Ji kuria gyvąją bų kaip Pollack*©, seno tinko lo- Lietuvą, kurią gali pajusti tik

Noriu parafrazuoti Gauguin’o. tema: Iš kur einam? — iš Lie-:I tuvos, su taip garbinga istorija,: ; gražiausia gamta, žymiais žmo- l.a I nėmis. Kas esam? — kur nebū-'j sint esam lietuviai, tad ir niūsų; nors apie tai į' kalbėti. Kokia linkmė keliaujame? — Linkmė kaipo' kūrėjo ar; menininko turėtų bent kaip; . ___nors susieta sū lietuvybe! Sunku YP^biigdi mūsų laikąsi ii ma- užbrėžti liniją kūrėjui, ką jistūrėtų jausli. Bet man atrodo,' datos, epochos, vieta,kad kiekvieno lietuvio gyvenime 30<:,ūimes, turėtų egzistuoti lyg ir :______tėvynei jausmas! Kad visad primintų mūsų paskirtį šiame pa-
religinės, ekonohli- V14A1AAV .skolos bt^KttS sąlygos, yra būtinos ŽlHoti siekiant Hieną giliai! dažiriti ir Kertinei. It kai tiška šaulyje neleisti niekam nuslO-.iffli ir P^Yti, iiieiro kupinti Lietuvos kultūros ir meno! rin?s (,arcsi Suprantamesnis, ter . tingesnis ir jdOffiėšiiiš. llbna sale Čiurlionio žodžiais baigsiu: kosį inggstah'ti nūkelidūti į Pol-

Ilonos Brazdžionienės įstojamojo rašto
DAIL. I. BRAZDŽIONIENĖS ria teptuku drobėje

“CREDO” REZONANSAS
Menas bučiuoja, menas trjvoja
Menas galingas, ir si
Menas sulipdo ir griauna šeimas.
Jei kas kūrėjui neglosto širdies.Tuo noriu pailiustruoti Ilonos tvirtinimą, jog kiekvienas žmogus turi savyje menifiinką - kū-, rėją. Juk ir šeima prasideda menu — “Susižavėjimu grožiu, kai dažnokai pasipainiojus “gražesniam menui” ji vėliau subyra. Jei menininkui kas nors maloniai pakutena širdį, tą jis• išaukština savo kūrinyje, gi jei jo' širdį kas padrasko, tą jis su- ■ įoj^ niekina, kaip kad darė Goya ar.Honore Daumier savo karikatūromis.Kad meno gyslelę nešiojasi kiekvienas iš mūsų, imkime pavyzdžiu mūsų pačių šeimą. Turime dvi Brazdžionienės, kurių net vardai meniškai derinasi: i ieškoti naujų kelių, naujų iš- Aldona ir Ilona. Ilona meną kū- raiškos formų, naujų stilių, ką

tarpusavio’ ryšys — kontaktas tarp menininko ir žiūrovo, .ko reikia reikalauti iš meno kūrinio. Aršil Gorkio darbuose jau iriatosi formų žaidimas, ir čia galime pakeliauti akimis it mintimis.Ir Poliakas, ir Rothko, ir kiiiie, visi jie yra laikomi: garsiais tapytojais. įJaleiškifne, jiė pradeda savo karjerą sti paskti- tiniais savo kūriniais, fcšū tikras, jog jiė būtų užmiršti kaip daUgėlis paiiašių. Jie pradėjo kafjėrą iš kito galo, kaip kad hothko — vaiždubjaniiidju. stiliumi, išgarsino savo vardus, o Vėliai! aptingo ir praliejo tyčiotis iš žiūrovo: še jums kleksas, gi žinodami mano garsų vardą, šį “šedevrą” iiiisite garbinti atsiklaupę, sukursite apie jį visokius mitus. JuiPs pasirodys, jog tai toli; tbli niikeliavęs tremtinys, nebegrįžtamai tolinasi nūd save tėvynės; ir panašius romanus sukursite apie tą kleksa.'į ' Tai toikos inintys kyla pasi-. žvalgius po parodas to veiksminio (action painting), ar vadinamo minimalaus stiliaus. Gal aš perdėjau, prieštaraudamas mūsų Ilonai, negavęs tos pačios i inspiracijos, nekalbant apie ! tuos, kurie klūpo prieš tokius išdykusiu vrikėzu išdaigos, no- į Kadangi menas yraras’pasirody ti didėliais ar nesu- TT Jausift« Kr4iška’ gebant, ar nenorint padirbėti. ’ darbai jau įrašyti į epoch°s is‘ Beformis chaosas negalima lai- ‘tOrij0s ?aptIS’ Ar iUOS taip vei” kvti menu. Turi būti įdomus ab-!tm* vėhaU ~ abejo^’ straktiniu formų ir spalvų žai-1 • re,sih«ai Iloiia Pasiima pri- dimas, if tik tada bus sudarytas niltyviznią kaipo savo stiliaus

lack’o drobę. Manome, jog Ilona
pų kaip Rothko., ar vaikėzų iš- sienos■ tas, kuris joje gyveno. Jos bur- terliotos naujo namo tus piliai pajunti bevaikščioda- kaip Kline.nias po bitelėmis dūzgiančius. Absti'aklūsj jtnenas egzistuoja sodus, o ypatingai auštant ratili meno atsiradimo dienų, beklausydamas gaidžių giedoji- Yra jo puikių šedevrų, kur dai- nio, žąsų gagenimo, ančių rypa- liniukas kontroliuoja jo formas. Vimo, jautelių murojimo bei ož- kuo daugiau’ energijos ir darbo kyčių mekenimo Aldonos Vis- įdėta į tų formų apipavidalini-ma, tuo to kūrinio vertė gaunasi.Menas turi būti daugeriopas, aukštesnė. Nekontroliuotas da- ir tada yra daug įdomiau klai- ’ žų terliojiinas, tai aptingusių ar dzioti po jo labirintus. Jei mena įrėminsi kaip kad komunistai nori ir daro, jis taps nuobodus, monotoniškas ir net įkyrus. Žmogaus prigimtis yra linkusi ieškoti ■ naujų kelių,

varijantą. Daug šių laikų menininkų juo pasekė šiame meno ieškojimų amžiuje. Ilonos stilius gana artimas šagalio stiliui bei koloritui.Lietuvio nifenininko kelias privalo būti etninis; tai yra lietuviškas, O išplaukimui į tarptau- , Hilitis vandėiiis niekad tas nepakenks, jei būsi giiii^s geiiijumi. VisUOrrtėt atraši savo tautoje tai, kas užkerėtų pasaulį.llbna lietuvišku keliu eina, ir žada toliau eiti, nes supranta, jaučia ir didžiuojasi kuo ji yra. Jets pačiuptą Gogeno klatišimų triptiku: Kas ešamė; iš kiir einame, ir kokiu lihkiiie eiūame, mes turime prisijungti prie kasdieninės mūsų maldos. Tą kasdien kartodami, visas savo ir savo šeimų jėgas bei resursus lengviau pakreiptume į tą kelig, kuris mūins likimo buvo skirtas. Tas kelias veda prie tautos kamieno Tėvynėje, kuri maldauja, kad'mes savo skolų neužmirštume. 'Kada aš vos tik planuoju savo pačius credo užrašyti (ant bronzinės ; tokio kapitalo dalį, arba, kad ir 28’’x20” lentelės):
PRAŠIAU LR AKMENĮ, 

IR BRONZA KAIMYNE, 
AMŽIAIS KALBĖTI 

APIE MŪS TĖVYNĘ,Ilona į savo credo jau įrašė:
PRAŠAU TEPTUKĄ, 

IR DROBE LININE, 
AMŽIAIS MINĖTI 

LdJsUVĄ TĖVYNĘ.Su linkėjiniais — Valio, valio', j Valio, kūrybingų mėtų Uoliai, J valio! Pranas Gasparcnis
Mail Service J
Where It’s Been—Where It's Going
When the famed Pony 

Express 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.

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 
SO riders.

The postage rate for Pony 
Express service was one dollar 
for each half-ounce letter, 
and riders carried approxi- 
jn alely 75 pieces of mail on 
each trip. (Not unlike other 
segments of postal service, 
before and after, the Pony 
Express lost money — tn ore 
than $200,000 to 16 months.) 

While electronic niail, it
self, is relatively new, messages 
have been sent by electricity 
ever since the telegraph was 
invented.

Today, facsimile — or 
*fax” — machines are used 
£o transmit electronic mail 
across confidents ax -easily as 
across cities and even relay 
messages via satellite. The 
fax system k widely used id 
business because it speeds the 
flow of vital information and 

• moteriai W seat and received 
U,” wfthctot the need 

4or Retyping. Machines pro
duce exact detailed copies of 
originals.

Drawing portrays a panorama of people afid 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 rldet speėds mail eri route 
from St. Joseph, Mo., to Sacramento, Ca.; (2) ah early rtiiil 
tram; (3) an overland stagecoach carries mail; (4) the familiar 
mailman makes his rounds; (5) the airplane brings ‘"Air Mail”; 
(6) “electronic mail” becomes a reality as facsimile machines 
send exact copies of messages and dočutfiėhts dtėf ofdttfafy 
telephone linesand via satellite. Experts indicate large quantities 
of information may be sent this way by 1985. . _.

Most fax Machines need 
four or six minutės td send 
i typewritten page. However, 
a hew high-speed fax trans
ceiver developed by 3M re
searchers to St. Pau! can 
transmit the stihrfe page to 20 
seconds. The system — the 
Express 9600 — to#es a micro
computer thdt Compresses 
visual images Mto electrical 
signals five times faster than 
ordinary facsimile equipment, 
and transmits them over tele
pH onė lihes.

The equipment can trans
mit ah incredible 9,600 “bits'* 
per second and is designed to 
meet proposed standards for 
Evropėah transceivers. •

The growth of electronic

mail has bėfcn so rapid fhat 
experts estimate by 1985 
as much as one-third of tradi
tional business rtiail could 
be eliminated and replaced 
With fax toemgH br other 
systenfs flashing messages on 
screens.

However, the average 
America^ family receive* tfnfy 
about six pieces df first class 
mail a week, so it’s unlikely 
home use of electronic Sys
tems will become popu 1st 
until other vertices — news
papers, video shopping, etc. — 
can be idrpknMrted. * J f J If* 

Hut, tf efedtrorhe Mail for 
the home sounds farfetched< . 
would you believl a man oa .. 
the moon?

Si sąskaita, ners ir vadinama reguliari, bet ji daug kuo' skiriasi nuo pirmosiom. Ją atidarant, reikia įnešti .1*. mažiau kaip 500 dolerių, ir ji yra laiku apibrėžta. Laikas ir m/išimtis taip atrodo:1 metui — o įneštoji suma, priskaitant % kasdien, per metus duos 6.81%,4 metams — 7^ %, o per metus siisidarys 7.90%,6 metą'ms — 7% %, o per me-8 metams — 8%, o per metus — 8.45%.Kaip iiiatoriie; kiekviena Šio taupymo sąskaita turi dviejų dydžių nuošimčius. Tie nuošimčiai metų pabaigoje padidėja todėl, nes kasdien priskaitomi duos. duoda jau vėl nuošimtį, ir metų pabaigoje tas nuošimtis jau atrodo šiek tiek didesnis.Į šios rūšies terminuotas sąskaitas, norint jas metų^bėgyje papildyti, reikia įnešti nemažiau 500 dolerių. Tai padarius, pasikeičia ir sąskaitos terminas; jis pradedamas vėl nuo tos dienos, Kada padarytas papildymas, t.y. vėl 1, 4, 6 ar 8 metams. Susirinkę šiose taupymo sąskaitose nuošimčiai išmokami kas metų Ketvirtį, arba įrašoma į sąskaidą. šiuos nuošimčius taupytojas gali gauti tiesiai čekiais, tik, žinoma, su taupymo bendrove susitarus. lokiais čekiais nuoš. gauti yra* dvi sąlygos: metų ketvirčiui reikia sąskaitoje turėti nemažiau 1,000 doL, o mėnesiniais čekiais gauti jau reikia net 5,000 dolerių. Tuos nuošimčius galima palikti ir pačioje taupymo sąskaitoje. Tuo atveju jie priskaitomi prie sąskaitoje esamo kapitalo ir neša tuos nuošimčius. A tsiimant

JUOZAS ŽEMAITIS
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

IR TAUPYTOJAIKas per institucijos yra tos Savings & Loan Association, aš čia nesiimsiu aiškinti, nes manau, kad jų paskirtį visi žino. Deja, jų esamą gana didelių, į kurios atrodo kaip nemažos ap- 1 imties bankai, kai kurios vidu- ! tinės, o yra ir mažesniųjų; Jos visos atlieka bankines operacijas: prisirenka iš žmonių; arba š smulkesniųjų prekybininkų bei gamybinių įmonių pinigų, aiškiau tariant — prisiskolina;•j mokėdamos tam tikrą paskolos j kainą,- o paskui pinigus vėl iš- • skolina, gaudami už juos jau žy- Imiai daugiau, kaip kad už juos mokėjo; šitokios rūšies išmokos ir pajartiDs vadinama nuošimčiais — procentais — interest.Visos šios rūšies Mštiltfeijos yta rtgulitttjjaiftos liek faidtiją, Į tiek ir federalinės t aidžios ta iri j tikrais nuostatais. Tie nuosta- J tli, kurie galioje' ligi metų į birželio Inėrtcsio t dienia, da- f Itar ytd kiek pakeisti. I^rftreip?, J bevėfk Viskas liko taš įtat. Kcrkiė I tie pakeititttai buvo padaryti, aš [nemanau čia aiškinti; tadpyto- ' jui svarbu (ik kaip dabar laupy- i įfiO Sitityjč Viskas žrfrotto.
t Fr^š kiltį laiką spaudoje bu- 
|k<| pasiritę ttUfttpoS žihdtės,

i

1

! visus toje sąskaitoje laikytus pinigus, terminui nesuėjus, taupytojas jokių nuošimčių negau- į na, ir gali būti piniginiai nubaustas.

Susidarius to- padėciaij liek ir pačių lietu- inslitucijų pa

paaiškinimų paveikti, ne vienas iš lietuvių taupytojų pasimetė ir pradėjo taupymo institucijas “bombarduoti ’. kiai nemaloniai taupytojų, tiek viškų taupymoprašytas, pamėginsiu visa reikalu kiek plačiau paaiškinti. Paliesiu tik pirmąją Savings & Loan Association dalį — tik tau
pymą.Kiekviena Savings & Loan • Association taupymo srityjej operuoja keturiomis taupyme) sąskstitattiis (žccotiiit). Visose keturiose taupymo sąskaitose stid&ti taupytoji pinigai tra federalinės vyriausybės gatantuo- ti ligi ifKMMX) doleriu. Visos tos taupymo sąskaitos viena nuo kites skiriasi laiku ir nuošimčių didumu. [i

1. Regdhir Savings AtcourtU 

'taupymas, dedant pinigus j 
Mą sąskaitą, yta ptefs lanltečian- 

dėk jų kiek tik tttri attie- 
k*niU, ir atsiimk kada tik nori.

šios rūšies indėlius mokama 
tik ^y/Ą. Xdešimčiai yta a|>- 
skak hidjatrti kitkviėtrą dieną, o 
ftttfg į ^auptrrto knygelę frašuma 
kas nrlll keitirij. Šia taūptftič

šiai sąskaitai atidaryti taip 
pat reikia nemažiau 500 dole
rių. Už jdje laikomus pinigus 
mokami nuošimčiai kas antras 
ketvirtadienis keičiasi} jie gali 
didėti, arba mažėti. Bėt jei skis 
rūšies taupymo sąskaita yra ati
daryta, tai nuošimčių pakitimas 
jos nei kiek nepaveikia; nuo-< 
šimtis lieka toks pats visus 30. 
mėnesių (2į^ metų), koks jis 
buto sąskaitą atidafaflt, arba, 
terminui praėjus, ją pratęsiant.Niiošimčitį priskaitybiai ir jų išmokėjimai daromi ta pačia procedūra, kaip if Regular Cer
tificate Accounts^

Truputj apie pabaudątielc iš sąskaitos Nr. 2; tiek ir iš Jft. 3, jei pinigai iš jų bus išimami, terminui pilnai . nesii- ėjus, taupymo inštftticijbs turi teisę tampytoją nubausti šešių mėnesių nuošimčių bauda, išskiriant tik 1 metų termininę sąskaitą, kur baudžiama tik trijų mėnesių nuošimčių bauda.Tikslesniam šios baudos paaiškinimui; parūkime kad ir tokį pavyzdį:Sakysime, $I;000-čiu atidaroma 2į4 metams iš 12% taupymo sąskaita. Metinis nūošinitis sudarys $120, o mėnesinis iitio- šiintis bus maždaug $10. Jei iš los $1,000 sąskaitos, vos tik mėnesiui besibaigiant,- bus noriiiia paimti $500; tai taupytojas jau bus nubaustas šešių niėn. iiuoš. bauda ir už juos negaūd nė tik nuošimčių, bet iš jų bus atskaityta $30 ^Į'OOo inetihiš itiibš. duoda -$120, o $500 — $6(įztad 
1/2 metų — $30) .^U||tujos $500 Dus atiduota tik*$470L' Jeigu taupytojas tuos $500 atsiims puį3 mėnesių, d nuoš.- už juos jau būtų atsiėmęs ($5x3=$i5); tai nuo $a00 bus atskaitomi Ue tik tie išmokėti nuoš.,- bet ir dar už 3 mėnesius mokėtini nuoš. —- dar $15; Šiuo atsitikimus padėti $500 nukentės jau tik $15. Sukakus 6 mėnesiams, it nuošimčius Už juos pasiėmus, pats kapitalas nenukentės, bet jis. riebus davęs jokių nuošimčių, < (Bus daugiau)
PIkKITE JAV TAUPYMO BONUS

LOKYS PAŠ BITES
Kadaise vasarą susirinkime visų žvėriti 
Lokys buvo išrinktas valdytoju avilių, 
Nors buvo galima išrinkti kitą, daug; geresnį, 
Nes lokys mėgsta kąsnį kuo saldesnį. 
Bet, matyti, žvėrims teko apsigauti. 
(Negalim iš žvėrių protingumo reikalauti). 
Kas tik nesisiūlė dirbt prie avilių, 
Kiekvienas gavo per mažai balsų

' Ir visiems atsakė. Kaip ant juokų, 
Už lokį tą visi balsavo 
Ir jis tarnybą gavo.
Lokys, nuvogdamas žieiriai peno, 
Visą medų Į savo urvą nugabeno, 
žvėrys sužinojo, vagystę tą ištyrė, 
Ir teismą jam paskyrė.
JĮ visi draugai apleido 
Ir iš tarnybos tuoj atleido. 
Teismas priteisė visą žiemą jam ufve gulėti 
Ir su žvėrimis nedrįst kalbėti.
Nutarimą patvirtino ir vagį stipažirio, / 
Bet, deja, medaus jie nėsugrąžihor t f 
0 lokys nutarimo to nepaisė. #
Jis, urve įsitaisęs, 
Medų sau ragauja, 
Semdamas jį pilna sauja.

(V. Petraitis, Pasakėčias, 31? psi., kaina $3, 
gaunamos Naujienose.)

„ > ..i r

~ They/call it 
"The Overflight Wonder* 

for Constipation. *
ik. ££ SL.“flSHt>r,ab‘T. ‘Ji!1 y?vur Then me« 
JX 2JT J mISkhLTV J* OvCTn*9h‘ Wonder? Jod

* ST,ycsyjtem-, 
own rhjWMi. Overnight. So in the morning, you’re 
bacfe oh the bright tMe. Comfortably! It’s . Jt
a good freling. ’ gWUS®!? ,

What is "The Overnight Wonder"?
E«-LtH« PMlt. Thdt’J right-pills from X 
Ex-Las. Look for the white box.

Use Only directed.AR*' <htvo mėginta pmįfėtt timSą-skaitA rtatMbjasi tik tfe, ku- ‘įi4ojtis. kftd iic būtų atMrgūs denis š;ek tiek tų pinigų atlic- d&tami j Sating* fx>an Asso-'ka, ir m žinn kada jų jiems pri- ciatton pinigus. Atrodd, kad tų.reiks. 1 rip pat šia sąskaita 2 — Naujienos, Chicago 8. III., Thursday, (Ictober 9, 1980 ’ . ■' ‘ - - --- f



F"Gudijoje naikinamos lietuviu sėdybos
KORESPONDENTO ĮSPC- 

DŽIAI, ATSPAUSDINTI PO
GRINDŽIO “PASTOGĖS” 2 Nr.Jų vienkiemis — tai aukšti medžiai, ‘ senos obelys, upeliukas,.' prasidedantis ir dingstantis Taukuose, apvalių rąstų trobesiai ir gerumu bei ramybe šviečiantys žmonių veidai. Netoliese pušynas, o iš jo vasarą — uogos, rudenį grybai, žiemą — šiluma. Aplinkui, kur bežvelgsi vien laukai, laukai, o tolumoje, ant horizonto, kylančios-kalvus — Šilėnai, didelis kaimas, kiek dešin’u Pagelundžiai ir Rėvas,'- pagrečiui suaugę, bet beveik pranykstąntys kalvų kalvelių gausybėje. Dabar rugpjūtis, ir. viskas iki horizonto skęsta į liūliuojančiam,- manguojan- čiam-rugių geltonume.Takelis per rugius mus ir at veda į sodybą, kur palangėse jau pradeda -žydėti geltoni jurginai. Jie visų pirma sukelia tolimą prisiminimą iš vaikystės visai; kitame,. Lietuvos krašte- Tai pokario sodybų gėlės. Žmo- nės seniai; dingo Rusijos platybėse',’ sodybos apgriuvo, sunyko, obelys sulaukėjo, darželiai užžėlę. velėna, tik jurginai žydėda vb kasmet, jų krūmai nenyko,] o <augo; vis aukštyn ..beveik iki stogo; savo "skaudžiu, bet atkakliu paprastumu saugodami atminimą it paskutines vienkiemių

ninteliai iš apl’nkinių kaimiečių kalba gražiai ir nesugadinta ry- ‘ tų augštaičių tarme, gyvena tar- j si paskutiniai liudininkai senos, išnykstančios šio krašto kalbos.Takel’u pareina brolis ir vy-!. resnioji sesuo. Jie dirbo jau sa- ’ vo naujoje vietoje, už dešimties kilometrų, prie dulkėto vieške- .lio nupirktam namelyje, kur visi svetimi ir priprast t kriaus:ai negalės, nors žmonėm jie visada gražiai ir žmonės su jais.

ŠVYTURIO BALIUS
Vakaras

Mus pasitinka moterėlė, Ji iš lėto, ateina iš pievos, kur vartė š:eną — šiandien gerai džiovina. Vėjas ir saulė baigia ištaisyti va karykštės liūties padarytą žalą." ;— Labas,.ponai! Ar ne iš Lie- tūvos būsit?,Įr> jos veide pradingsta nerimo šešėlis!Jau; galėjote mūsų čia ir nėfas^il Mus iškelia iš čia... Pa- ĮjĮkšim savo namelius. ... Ir mes .išgirstame, koks liki- mas jaukia paskutinės Birutiš- kęs kaimo sodybos ir jos senųjų gyventojų, kurie beveik vie

gražiai.Taigi, gyveno trejetas — brolis Jonas ir seserys Anelė bei Malvina — nuo kūdikystės tarp šitų laukų ir šitų medžių, nieko geriau nejieškojo ir neįsivaizdavo, kad vieną kartą viskas bus atimta suniokota in neliks nė ■ oėdsako iš viso to, kuo buvo už- • pildyta k;ekviena diena ir va-\ landa, kuo alsavo ir ką mylėjo. Stovi jie gimtosios sodybos aplinkumoje — tokie graudžiai iš- Į kilmingi, lyg mūsų .dėdės ir te- Į tos pageltusiose trisdešimtųjų metų nuotraukose prieš išvykdami į užjūrius. Jie dar čia, bet j akyse jau nerimas ir liūdesys, sumišę su gailesčiu ir prisiminimais.— Mūsų nameliai-.. mūsų i nameliai. •. čia gimė tėvai, gimėme mes. Kiekvienas takas, kiekvienas akmenėlis, kiekvie- j na žolė pažįstama, sava. Mes — Žvirbliai. Aplinkui buvo ir daugiau sodybų — visi Žvirbliai. Su gyvenom gražiai, niekados nesi- barėm. Paskutinis išsikėlė šį pavasari. Dabar ateina, medžius

gramcs atFkimą ir visiems pa linkėjo gražiai praleisti vakarą ir gero apetito.Šalti užkandžiai jau buvo parengti prieš renkantis svečiams Kas buvo alkanas, galėjo šiek tiek užkąsti- Beto, apetitą sužadino veikiantis baras,, kuri stropiai aptarnavo šauliai — K. La- zinka ir Žibutienė. Sesės R. La- tož enės rūpesčiu jau pradėjo į stalus plaukti garuojanti vakarienė. Salė suūžė kalbomis ir įvairių įrankių skarpbėj;mais. Ant "scenos jau tvarkėsi- Evaldo Knoliaus vadovaujamas orkes-

Cice~o ū-u šauliu kuopa Klaipėda ir širis me‘a’s su*engė tradic’nį “Švyturio” balių- įvvko įursėjo mėn. 27 d- Vyt. Didž. šaulių rinktinėssalė'e. :Trumpai prieš ši balių, šaulių ( Latužų bute įvvko kuopom val- : dvbos pas'tarimas šio vakaro ( reikala s, čia buvo aptarta visa tai kas Įieč a vakaro '•er.eimą, pasiskirstyta darbas. Posėdžio j ire‘u buvo suabejota ar turėsime užtenkama1' svečių, rec dar neturėjome davinių apie bil’etų platinimo sėkmę. Bet tas abejones sugriovė atvykusiu’7svečių gausumas. Mes jau ž:nome iš praeitų renginių, kad šaulių po buvius žmonės mielai lanko ir v:sada pasisekimas būrą geras.Todėl ir rugsėjo men. 27 d. ba-) svečias-kalbėtojas Amerikos len- ij..c nesiskyrė nuo rengtųjų pra kų -kongrese. Tai įvyko keletą eityje.

'■ t | < < g f .tras ir tuoj pasklido salėje įvairių šokių meliodijos. Vakaras gavo p iną eigą ir taip tęsėsi iki vėlumos.Ap’e 11 vai. š. S. Bernatavirius pravedė loteriją. Daug laimingųjų išsinešė puikių suaukotų dovanų. Būtinai tenka paminėti ir dabščiuosius mūsų kuopos narius, kurie visada neša tarnybas ir tvarko vakaro eigą. Tarnyboje buvo šie kuopos nariai: J. Mikulis, J. Dekeris, J." Skama, V. Krikščiukas ir B- Bal trūnas.Ačiū visiems už tarnybą.
Ąp. SkopasAdomėnas mokė Chicagos lenkusCHICAGO. — Lietuvis buvo
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Tamošaitis Iliuzija" (Tapyba)

paglosto, pasėdi ant pamatų, pa- j lu_įmajgg verkia ir pasiskundžia — ne-; *linksma ten, krūvoj — visi šuva-1 „ . ’ziavę — ir gudai, ir rusai, visi j svetimi, nepasitiki vieni kitais, pykstasi dėl niekų. Ir geria, ge- į ria... Niekas nrūpi — nei darbas, nei vaikai — tik rublis ir rašalaš; AnksčiaU0‘riorš Dievo bijojo, dabargi nieko ,r sbaisu, nes nieko jau nėra.Taip kalba brolis, jauniausias iš trijų, bet irgi jau seniokas,GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS i
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

TI CIAM0S TREČDALĮ METŲ!
y Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmeniška dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

> 1 -

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, Bei galimą įkaitytoji} 
reikliai* prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

septintą dešimtį bebaigiąs, už gerą būdą “šventu Jonu” vadinamas.— Saugojom kiekvieną žodi, kiekvieną vardą — Lepynė, Griklialaukis, Pas lė, D lgyrė, Papieviai, Užubaliai.. - Kas juos dabar atsimins, kam rūpės... .Ką ten laukai, pievos — žmenių vardus pamiršta, perverčia. Blogis visada lengviau prie žmogaus į prilimpa. Sugudėjo, surusėjo, svietas — dabar ne o Bals, ne Kreivėnas, o . 1 Kryvian. ne Jonas, o Ivan. Ogi-
'1 i Vj visi buvo lietuviais, maži tik lie- ’’ i tuviškai kalbėjo — dabargi be- | lorusais pasuose surašyti, mokyklose mokosi rusiškai, o baž- . pyčioje lenkiškai poteriu^ kalba.Įsiterpia jaunesnioji — Anelė, nepasižyminti iškalbumu, bet yisdėlto dažniau ir drąsiau prabylanti kaip Malvina, pati vyriausioji, su labiausiai paženklintu liūdesiu akyse:— Mes tai meldžiamės lietuviškai. Ir maldaknygės lietuviškos, ir giesmynai — kitaip, nemokam. Taip tėveliai išmokė.Ji sudėjo rankas ant krūtinės, atsistoto prie geltonų jurginų ir nubraukė ašarą, nesigėdydama ir nesislėpdama:— Dieve, Dieve, visus čia pašarvojome, visus čia palaidojome, o mums teks tarp svetimų numirti. ..Neprabyla tiktai Malvina. Sto vi apsirengusi įkapine suknele, kažką lyg sakyti norėtų, bet nedrįsta — šie ponai nepažįstami, kaip čia rodysi jiems ašarų ir dūšią. Bet akyse toks graudumas, kad jo pamiršti nevalia- Taip žiūri moterys, kurios negali kalbėti apie savo liūdesį, nes jei prabiltų — tai tik raudomis.— Mes jau paskutiniai. Nieko nelieka. Išnyko žvirbliai, iš-

nyko Birutiškė, išnyko lietuviai

Anie 8 v. v. - jau pris p’ldžius salei, p-kas. Karolis Milkovaitis atidarė vakarą, pasveikino visus svečius ir pakvietė ponią Ritą Dagienę pravesti vakaro progra mą. Ponia Rita; skambindama gitara, labai gražiai padainavo šias daineles: Ruduo, Anksti ry-- “švento Jono” balsas nuaidė- ^svarcjk antela ir Saulėti 'o beve-k beviltiškai. Bet tik “pnai skambindama pianinu, trumpam. Giedrose jo akyse vėl-i dar P^avo žibuokles ir Jū- blykstelėjo pakili ir džiaugs-j į“, G“1*-minga ugnelė - kažkas labai sa™ kalbomrs trukdė ,rgyvo, bet vaikiškai naivaus:— Bet reikia gyvint, ponai. Gyvas į žemę neįlįsi. Dievui dėkui, kad tokia amželia sulau-
nebuvo galima gerai girdėti dainos žodžių. Poniai Dagienei sesė Latožienė prisegė puikią gėlių puokštę. Po šios trumpos, betkėm. kad didelės bėdas neištiks. Sraži»s- kuopos pir.Dabar, žinoma, sunkiau - svei- ”■*“ P<>™i “ ProDabar, žinoma, sunkiau — svei- katos nėra, a dirbti reikia namuose tvarkytis. Žmogau, ne-j rutiške. Tik šią paskutinę vaša- verk, a taikykįs prie viską. Jei]Tą jis dar turi šitą vardą ir dar priešinsies — tave gyvą suės — j kaimu vadinasi. Bet greitai pėd apkarpys arus, neduos pievos, sakų neliks.— išnyks šie pasku- javų — kaip gyvinsi? Jei verk- tiniaį trobesiai, išnyks ir medžių si — tai tik pačiam blagiau bus guotai, liks laukas, kurį dar il-— kolchozas nepagailės, o nuo : gai vadins Biruciški,- bet praeis ašarų širdžiai irgi nepalengvės. : koks dešimtmetis, gal dar ma- Jeigu nori gyvint, laikykis vis- žiau, ir bus užmirštas, net' šitas. kuo — net su melu. ĮDar pakalba apie kaitrų birže- ■ • lį, apie lietingą. rugpiūtį, apie baigtus ir nebaigtus ūkio dar- ! bus ir visada — tai žodžiais, tai mintimis sugrįžtą prie tos nelaimės, kuri, štai, be. gailesčio sugriauna visa, kas kartomis užgy-} venta, kas brangu ir nepamirštama.— Tai tas pats kaip numirti,— sako Anelė, o Malvina dar labiau nuleidžia akis:— Taip, iš tikrųjų, nepergy- vensim šito...Brolis Jonas tik rankom skėsteli, į žemę žiūri ir galva palinguoja!— Gaila, gaila, ponai, ir apsakyt negali, kaip gaila. Nepamirškite mūsų, atvažiuokite kitąmet į naują vietą, kai jau būsime pripratę- Gal dar gyvensim, tai apie viską pakalbėsim.Atsisveikinom, ’ spaudžiam ran kas, guodžiam, bet suprantam, kad paguosti negalim ir padėti negalim. Einame takeliu per kaimą, kuris dar vadinamas Bi-

.i žodis. -i - ■
! .Kaip ir visur tame tolimame ; ir skaudžiame krašte — nuo Pe- Jesos iki Apso.

dienų prie prezidento Carterio kalbą Čikagos lenkams.Antanas Adomėnas (gilinąs studijas Čikagos universitete) kalbėjo apie reikalą jungtinės akcijos bendrų tikslų įgyvendinimui, tų tikslų, kurie vienodai liečia ir Lietuvą, ir Lenkiją.Amerikos lenkų kongreso viceprezidentas Kazimierz Lukow- ski, Adomėno kalbos metu atsistojo ir skaitlingai auditorijai pareiškė: “Kiekvienas iš mūsų paskirai galime padaryti labai mažai,, bet vieningame, junginyje mūsų jėgos išauga”.
i * ■Adomėnas buvo pakviestas ponios Anna M. Rychlinski, kuri yra čikagds ir Illinois apyg. lenkų pirmininkė, j ■ »Dr, Jan F? Morelewski, savo laiku gyvenęs Vilniaus rajone, sakė: “Senoji karta .vis dar ginčijasi dėl žemių, kurios dabar yrą rusų kontrolėje. Tai yra nereikalingas energijos ir pastangų eikvojimas. Dirbkime visi kartu ię- gerbkime .vienas kitą. Palaidokime praeities klaidas praietyje.”Gerai žinomas Čikagos politikas Roman fPucinski pareiškė: “Pradžiai aš pristatysiu sovietinės propagandos filmą- “Un-

known War” — Nežinomas karas, kuris guli Washington^ archyvuose. Aš parūpinsiu tą filmą, kad Čikagoje esančios etninės grupes galėtų jį pamatyti ir kad galima būtų įnešti patai-1 sas, kurios parodytų visą tiesą- taip netolimos praeities”. ;■Masinė Amerikos lenkų auditorija .sutiko didelėmis ovacijomis Adomėno kalbą, kai jis baigdamas pasakė: “Pagelbėki- te dirbti, kad Lietuva vėl būtų laisva 1”Illinois etniniams reikalams direktorė Mathilda A. Jakubowski pareiškė norą susipažinti su kaip galima daugiau lietuviškų ■organizacijų, nes ligi šiol ji yra susipažinusi tik su lenkiškom is^ Tuo pačiu ji pareiškė norą dirbti, siekiant bendrų tikslų.Amerikos lenkų kongresas yra skaitlingiausia etninė organizacija, kurios narių skaičius vien Čikagoje siekiat 85,000 na? rių, o bendras narių skaičius JAV-se siekia '302,000.Čikagietis :
Tėvas ir sūnus ;.—•Jonuk, tau jau penkeri me- tai, todėl aš pasakysiu, kad jokio Kalėdų Senelio nėra. Tai aš juo buvau.— Tai ir gandras, kuris mane atnešė, irgi tu buvai?KVIEČIAME J NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 66 METU SUKAKČIAI PAMINĖTISekmadienį, š. m. spalio 26 diena
BEVERLY COUNTRY CLUB

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

• 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

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

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

Atdara šiokiadieniais nno

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
' • ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas $20

Sponaoriau* pavardė, vardas Ir vietovė

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

Tel. 476-2206 i BANKETĄ RUOŠIA

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL
Pavardė ir vardas ..... ......... .................................................................
Adresas----------------------- ------------------------------ - ------------------
> i — ----------------- ---------- -------- --

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites turipaHnimui nemokamai be jokių jaipareigojimų.
Pavardė ir vardas ------------------------------------------------------------ -
Adrftsa* —---------------- —--------------------------------------------- -----

liėjusi Ii spaudos ir galima gauti knygą nnkoji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietusią paefan- 
gas daryti {takos į kraito politiką. 102 p*l. Kaina $1.56.

Knygos bu* išsiųsto*, jei 11-50 čeki* arbs Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu adresu:

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

» I. .«■ -------- IB 1.1 JIUJ.. ................. 1 .1. ■ .M.1 111 mg ---- 1.-L---------"_L I . J- Hl ——fy-y
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Laisva spauda problemoms aiškinti, 
bet ne žmonėms šmeižti

Amerika tapo galingiausia valstybe todėl, kad turi 
laisviausią spaudą įvairiausioms problemoms nagrinėti. 
Aemrikos spauda laisvai nagrinėja visas visuomeninio 
gyvenimo problemas, kad kiekvienas galėtų savo nuomo
nę pasakyti rūpimais klausimais. Kiekvienas gali kriti
kuoti geriausią profesorių ir nurodyti jo minties klaidas. 
Kiekvienas gali pasisakyti visuomeninio gyvenimo, teisės, 
literatūros, tikėjimo, meno, sporto ir kitais klausimais. 
Kiekvienos minties patikslinimas ir pagerinimas veda 
prie tikslesnės sąvokos. /L ' ■

Spaudos laisvė-, pa'dąrė, Ariiėriką turtingą ir laisva.' 
Jeigu "galėtų.tai šiandien didelė žmonijos dalis važiuotų 
į Ameriką,, kad galėtų tomis laisvėmis ir gerbūviu pasi
naudoti. b'

Bet Amerikoje yra įstatymai,, kurie neleidžia žmonių,- 
įstaigų ir atsakingų pareigūnų šmeižti. Už šmeižtus Ame
rikos įstatymai baudžia. Laisva spauda yra teisybei 
skelbti, bet ne šmeižtams skleisti. a '

Inž. Gečys, Washingtone vykusiame redaktorių pasi
tarime nebuvęs ir tikslių žinių apie pasitarimą negavęs, 
pasinaudojo netiksliomis žiniomis, tas netikslias žinias ko
mentavo. Bet labiausiai jam rūpėjo apšmeižti Naujienų 
redaktorių, drįsusį pasitarime kelti klausimą,- kuris inž. 
Gečiui nepatikęs. Jam ir į galvą neatėjo mintis, kad tokie 
pasitarimai kartas nuo karto šaukiami nesuprantamiems, 
netikėtai iškilusiems klausimams išaiškinti.

Kaip Madridan besiruošiančios Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo komisijos atstovai, taip ir paskirti jų 
patarėjai ruošiasi Madrido konferencijon. Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo komisijos pirmininkas, Atsto
vų Rūmų narys Dante B. FascelI išleido specialią knygą 
Madridan važiuojantiems delegatams paruošti, kad jie 

'žinotų, kas Helsinkio aktuose surašyta, kas Belgrade ap
tarta ir kas bus svarstoma Madride. Teisininkas Spencer 
Oliver, kitų tarptautinės teisės žinovų padedamas, paruo
šė knygą apie rastus davinius ir rekomendacijas, paste
bėtas penkeriems metams praėjus po Helsinkio aktų pa
sirašymo. Tam darbui ruošėsi ne tik Washingtonas, bet

u* didffausibe lietuviškos organizacijos. Ypatingai 
rūpesčių į artėjančią Madrido konferenciją jdėj© VLTKairf 
ir ALTa.

Amerikos lietuviai klausimą studijarvo, tarėsi so tarjiL 
tautinės teisės specialistais, VLIKas tarėsi sa kitų vafc- 
tybių vyriausybėmis ir ruošėsi būti naudingi Madrido 
konferencijai. Tuo tarpu daugelį nastebrno, kad j Madri
dą buvo parinktas ne klausimą gerai žinantis 
bet apie tarptautinę teisę jokios nuovokos netiiriAtis 
mūsų tautietis.

Washingtonan sukviestų redaktorių pasitarime Nau
jienų redaktorius norėjo išaiškinti, kaip atsitiko, kati lie
tuvių daugumai rūpimu klausimu padaryta tokia klaida.

Inž. Gečys, vietoj klausinėti Washington nebuvusių 
“kitakalbių redaktorių”, būtų galėjęs atsiklausti patj 
Naujienų redaktorių, kuris mielu noru būtų pasakęs^ kaip
šitas lietuviams rūpimas klausimas buvo bandoma išaiš
kinti. Pasitarimų eiga buvo išdėstyta visiems Naujienų 
skaitytojams, būtų ji pranešta ir inž. Gečiui.

Bet naujai įsteigtos Politinės komisijos pirmininkui 
rūpėjo ne klausimą išaiškinti. Jam labiau rūpėjo Nau
jienų redaktorių apšmeižti, paleisti jo adresu visą eilę 
insinuacijų, kad Gudelis ir toliau būtų šmeižiamas, kaip 
jis buvo viešai apšmeižtas prieš ketverius metus.

Be jau vakar paskelbtos inž. Geeio citatos ir kelių 
trumpų komentarų, inž. Gečys paleido tokią ^neižtų se
riją,- kuri nieko bendro neturi su lietuviams šiandien rū
pimu klausimu. Gečys ir šį kartą kalba apie dalykus, kurių 
nematė, nežino ir kurie nieko bendro neturi su ruošiama 
Madrido konferencija.

“Lietuviškoji visuomenė turėtų pasipiktinti ir 
protestuoti dėl minėto M. Gudelio elgesio, o Amerikos 
1. taryba ir Vlikas, dėl kurių atstovų neparinkimo 
į Madridą M. Gudelis jaudinasi, turėtų viešu pareiš
kimu nuo jo šmeižtų akcijos atsiriboti. Kaip iš sveti
mųjų mes galime tikėtis dėmesio’ saviesiems reika- 

. lams, kai vieni kitus viešai niekiname ir skundus į 
.amerikiečių, valdines įstaigas rašome. Liūdniausia, 
(kad niekiname išeivijoje šūbrendu’s'į'sąmoningą lie
tuvį, išėjusį politinių - diplomatinių mokslų studijas^ 
ilgus metus besireiškiantį lietuviškoje veikloje, savas 
pažintis vykusiai panaudojantį lietuvių interesams 
ginti ir jos kančioms iškelti. Atrodo, kad didžiausias 
R. česonio nusikaltimas yra jo aktyvi veikla JAV 
Lietuvių Bendruomenes gretose. Jį . “teisia”’ asmuo, 

į_ pabėgęs nuo nepriklausomos Lietuvos (teismo organų, 
asmuo, ;
atentate prieš nepriklausomos Lietuvos ministerį pir-1 
mininką, asmuo, savo jaunystę atidavęs ugdant ko- r 
munizmą, nuo kurio mūsų tauta šiandien’ kenčia.”

(Draugas, 1980 m. rūgs. 25 d.)‘
Inž. Gečys jau artėja prie 50-ties ir pajėgė išsigar- 

sinti naujų tremtinių Amerikon atneštoje organizacijoje, 
bet jam dar į galvą neatėjo, kad geriausia nekalbėti apie 
įvykius, kurių nežinai. Klausimus reikia pastudijuoti, 
tikslius duomenis surinkti, o tiktai vėliau juos skelbti. 
Jis mano, kad diplomas vienoje mokslo šakoje jam lei
džia kalbėti visomis temomis. Yra genijų, kurie gali tiks-- 
liai įvairiais klausimais pakalbėti, bet inž. Gečys nėra iš 
tokių. Prieš Naujienų redaktorių jis Drauge paskelbė 
visą eilę šmeižtų Šiandien visų jų negalėsime paliesti. 
Bet imsime juos po vieną.,

Jis pataria Amerikos Lietuvių Tarybai ir VLIKui 
viešu pareiškimu atsiriboti nuo- Naujienų > redaktoriaus, 
nuo jo šmeižtų, bet nenurodė nė vieno redaktoriaus pa
skelbto šmeižto. Naujienų skaitytojai skaitė Gudelio pa

Valstybe ieško turtv savininkę
KaDfomijos valstybės kont- 

rofterras kasmet skelbia sąrašą

at k&eS' vertybės) liko

pavadįnimų. Yra dvi lietuviš
kos pavardės.

Bagotaitis Antanas, bylos nr. 
837607, 326 W. 3rd St, Km. 300, 
Los Angeles, Calif.

Zarskus, A. P. Dr.f bylos nr. 
832279, 1520 Michigan, Santa 
Monica, California

Koks tų savininkų turtas gali 
sužinoti jie patys, kontrolieriaus 
sąraše paminėti, ar kiekvienas 
kitas, kurs turi rimto pagrindo 
apie tai teirautis. Angliškame 
tekste taip sakoma: ‘'Tnforma- 
tion concerning the amount or 
description of the money or ot
her personal property may be 
obtained by any persons posse- 
sing a valid interest in such

unclaimed property”.
Rašyti reikia: To Kenneth 

Cory) State Controller, Division 
of Unclaimed Property, P. O. 
Box 1019, Sacramento, Califor
nia 95805 arba tel. 91^322^4166'. 
Te’raujantfc reikia duoti tarto 
savininko pavardę'ir vardą, by
los numerį ir adresą, kaip jis pa
ieškojimo skelbime išspausdin
tas.

Apie Antaną Bagotaitj nieka
da anksčiau neteko girdėti., Pa-

kad jis gyveno ar buvo apsišto- 
*ęs miesto centre viešbutyje, nes 
adrese kambario numeris yra 
300.

Zarskus lietuviškai rašėsi

gėlėj ir kituose vandenyno pa
kraščių miestuose, Venice ir 
Santa Monica. Dalyvaudavo lie
tuvių visuomeninėje veikloje. 
Prieš keletą metų susirgęs iš
vyko Vokietijon gydytis' ten ir

reiškimą Valstybės departamento sukviestame pasitari- 
pasmerktas už akių mirti dėl dalyvavimo l“e irten 7^ ižrarėti jokieŠmeižto. J^šmeižto ne- 

™Jbuv0 Ir redaktorę pasitarime jokio šmeižto neskelbs ir 
nepasakoj^.-

Inz. Gečys tvirtina, taip’ pat nenurodydamas jokio 
konkretūūs fakto, kad M. Gudelis rašo skundus “Į ameri
kiečių valdines įstaigas”. Į šį inž. Algimanto Gečio pa
skelbtą melą ir šmeižtą štai ką atsakome :

Leidžiame inž, Algimantui Gečiui kreiptis i bet ku
rią valdinę įstaigą — pradedant pačia aukščiausia ir bai
giant pačia žemiausia, pasižiūrėti visus Martyno Gudelio 
ten pasiųstas laiškus ir viešai paskelbti bent vieną prieš 
Amerikos lietuvius parašytą ir pasiųstą skundą ir jį ne
klastotai viešai paskelbti. Šitas viešas pareiškimas yra 
leidimas inž. G-ečiUi ieškoti Valstybinėse įstaigose skundų 
prieš lietuvius ar lietuvi.

Jeigu jis per' 30 dienų tokio skundo neras (o rasti jis 
negali, nes jokio skundo nerašiau), tai tada skelbsiu inž. 
inž. Algimantą Geeį melagingu šmeižiku ir apie tai pra
nešiu teismui.

Tarsiu žodį ir dėl kitų Algimanto Gečio paskelbtų 
šmeižtų. M. Gudelis

į>. KESIŪNAS

Į TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

’ (Tęsinys)

Jonas nerimsta; jis pereina kelis kartus išil- 
-gai kambarį ir sustoja ties Ringaudu. Visi mato, 
■kad jis nori kažką pasakyti Ringaudui.-

— Aš neišduosiu... Gali būti ramūs... — pus
balsiai pasako jis.

— Tavo dalykas, dafyk, kaip tū nori, — sau
sai atsako Ringaudas.

— Ne, jie gali mane' ir užmušti — aš vistiek 
nepasakysiu nieko.. .

— Bet tu juk esi jiems ką nors pasakęs,- kad- 
jie tave taip spiria, — ramfai paklausta Rin
gaudas.

Jonas vėl tyli; tik jo» lūpos kažkaip keistai 
persikreipia ir ima Virpėti

— Iš kur jie tave dabar atvežė? — Gorėda
mas sumažinti įtempimą, įsiterpia Niaura.

— Aš ir pats nebežinau, prikibo su tuo pačiu 
klausimu ir tampo po visokias duobes, kaip kokį 
* vmH. įgriso jau iki gyvo kauki, ,

Be. kodėl gi jie būtent prie tavęs taip 
kimba? — kamntinėja toliau Niaura, norėdamas 
iškvost1, ką jis y: a jau-pasakęs.

Ar aš žinau.. . — nenoromis sumurma

Jonas.
— Jau net tokių šlykštynių griebiasi! Nori,, 

kad mes patys imtume vienas kitą ėsti.. . — biau- 
įrėjosi Perkūnas.

Šie žodžiai Joną net supurto; jis pradeda jau
dintis, tarytum tik dabai* jis tebūtų supratęs savo 
elgesio baisumą.

Kol būdavo’ vienas ir nematydavo nei savo 
•draugų, nei Ringaudo, jam būdavo vistiek — kar
tą jau įklimpęs, jis brido tuo pačiu keliu toliau, 
ypač kad pasukti atgal, atrodė, nebeįmanoma. 
Sąmoningai jis palaikydavo savo Širdyje keršto 
jausmą, net kartais dirbtinai stiprindamas jį, nors 
gilumoje savo sielos ir jautė, kad jfe keršija žmo
gui, kuris vargu ar yra pakankamai kaltas dėl 
jo nelaimės.

! Baisioji mintis, kad jis taps tikras Judas... 
sulaikė jį nuo išdavimo, kai jis peržengė šios ka
meros slenkstį.. nors, pamatęs Ringaudą, jis 
visas ėmė virpėti... Prisiminė jam paskutinioji 
scena Tawrų girioje, kai jie abu matė Ireną pas- 
kttriiT| sykf, §fe vaizdas persekiojo jį ir dieną, ir 
naktį, o keršto troškimas įspaudė jo kaktoje jau 
išdaviko vardą...

Tikroji kova jo krūtinėje prasidėjo tik dabar; 
daūg lengvesnė ji būtų j^m buvusi, jeigu jis ne
būtų radęs čia Ąžuolo. Juk jie drauge užaugo, 
draroge, maži būdami, žaisdavo; su kokiu malo
numu išsipasakodavo vienas kitam visus savo vai
kiškus jausmus. Vėliau kartu mokykloje, kartu

praleisdavo vasaras benardydami po upelį arba 
skambindami girią savo' klyksmu ir šūkavimais; 
kartu pagaliau pradėjo ir sunkią kovą su savo 
krašto okupantais. Kaip jie džiaugdavos, kai su
žinodavo kokią jų niekšybę ir paskelbdavo po
grindinėje spaudoje... Ir štai dabar.. . Ąžuolui 
į akis jis niekaip nebūtų išdrįsęs pažvelgti,.. nors 
šis kaip tikras draugas su užuojautos pilnomis 

ra'kmiš gaudė jo' žvilgsnį ir' laukė, kada jis prieis 
prie jo ir pradės verkti kaip mažas kūdikis...

— Kodėl jie Ringaudo jieško net čia? Jeigu jis 
Jžrtt sugautas, tai ar ne Vistiek, kur jis yra? — 
klausia Perkūnas Joną.

•— Jie nori vežti jį atgal į Lietuvą — ten pri
verstų davinėti partizanams tokius įsakymus, ko
kius jie nori, — atsako Jonas,

Toliau jau niekas’ jo nebeklausinėja Niau
ros žodžius patvirtino ir Jonas, todėl įtempimas 
kameroje vis didėja. Visų dėmesys sukoncentruo
tas i Joną, nes- kiekvieną minutę gali sugrįžti 
smogikas, tada prasidės jų tragedijos paskutinis 
veiksmas... x

Jono veide nė lašelio kraujo; jis sėdi nejudė
damas, akis įbedęs į kampe suverstą šiukšlių krū
vą, Kiti retkarčiais žvilgteria į duris — jis ne. 
Kameroje ji^ iųek nebemato — prieš jo akis nusi
driekia! vingiuojantis tipelis ir abiejuose jo kran
tuose išsirikiuoja ilgos eilės gluosnių, kurių ka
sos nusvirę iki pat vandens paviršiaus. Vande
nyje atsftnusa besileidžiančios saulės paskutinieji

las. Amerikon atvyko po karo 
nuo bolševikų pabėgęs. ,i

PARENGIMŲ GAUSA

Rudeninė visuomeninė veik-. 
la, besireiškianti baliais, gyva, 
kaip ir kitais praeities metais.

Radijo klubo balius spalio 11 
dL 7:30 v. v, S v. Kazimiero para
pijos salėje. Pelnas radijo pro
gramų išlaikymui.

Št>. Kazimiero parapijos balius 
spalio 18 d. 7:30 v. v. parapijos, 
salėje. Pelnas parapijos sody
bos ir bažnyčios įrengimų page
rinimui.

Dittos laikraščio 65 m. sukak
čiai' paminėti Lifet. Tautinės S- 
gos L. A- skyrius rengia balių 
lapkričio 8 d. Tautiniuose na- 

.mubse. Pradžia 7:30 v. v.
Balfo skyrius šalpos balių ren 

gia lapkričio 8 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Visų tų balių rengėjai skel
bia, jog bus vakarienė, meno 
programa, šokiai ir kitokie pa- 
marginimai. Visi kviečia publi
ką atvykti, linksmintis ir rengė
jų tikslus paremti.
KALBĖS PREL. J. BALKONAS

Tautos Fondo garbės pirmi- 
ftinkas prelatas Jonas Balkonas 
ir Vliko vicepirmininkas Juozas 
Giedraitis atvyks į Los Angeles 
ir lapkričio 9 d. 12:30 v. šv. Ka
zimiero parapijos salėje kalbės 
apie Tautos Fondo ir Vliko rei
kalus.

Visuomenė' kviečiama daly
vauti.

nenaudoti POPIEŽIAUS 
PARTIJOS PROPAGANDAI

WASHINGTON. — Komos 
katalikų grupė prašė prezidentą 
CarterĮ nenaudoti partijos pro
pagandai filmo, kur jfe, prezi
dentas, stovi greta' popiežiaus 
Jono Pauliaus II.

Filmas - darytas kada' prieš 
metus popiežius apsilankė-. Bal- 
tuosė Kūmuose'.

Tėvas BIum pareiškė, kad po
piežius, apsilankydamas Baltuo
se Rūmuose parodė pagarbą 
prezidentūrai ,bel ne prezidento, 
politinei partijai.

ANTRAS KONGRESMANAF 
KALTAS KYŠIŲ ĖMIMU

1 Washington. — Atstevv. 
Buto narys John W. Jenrctte 
(D., S.C.) pripažintas kaltu už 
kyšių ėmimą. Jenrette paėmė 
pinigus iš FBI agento, kuris* 
vaizdavo turtingą arabą it prašė 
imigracijai pagalbos. Bausmė 
jam bus paskelbta vėliau.

Vis tiek kongresmanas nema
no atšaukti savo kandidatūros 
š.m. lapkričio mėn. 4 . dienos 
rinkimuose.

spinduliai. Jis stovi ant aukšto kranto ir žiūri vis 
į miesto pusę; tolumoje, tarp gluosnių, ima kaž
kas boluoti, lyg kokia šmėkla. Savo akis priden
gia jis delnu, kad lengviau būtų įžiūrėti, ir iš 
karklų krūmų pamato jis išplaukiančią mažą gal
vutę, kuri dar iš tolo pradeda maloniai jam šyp
sotis. Jis pasileidžia bėgčia pasitikti jos...

— Tu nepyk, Jonai, aš šiandieną labai pavėla
vau. ..išgirsta jis švelnų jos pasiaiškinimą.

Jonas visai paskęsta prisiminimuose; jis už
merkia savo aks ir stengiasi kuo stipriausiai pa
justi ir išgyventi šią taip malonią viziją. Nors 
vieną dar avlandėlę jis nori užmiršti šią žiaurią 
tikrovę ir, pasinėręs praeities miglose, nors savo 
svajonėse nori dar pajusti laimę.. .

— Tu, Jonai, nesivaržyk, gelbėkis pats; čia 
kiekvienas turi rūpintis pirmoj eilėj savimi, — 
pasigirsta kurtus, bet atviras, be jokios pagiežos, 
Ringaudo balsas.

Jonas suvirpa visas; jis jautėsi, lyg kas bū
tų jį pažadinęs iš saldaus miego, todėl pyko, kam 
sutrukdė tokias svaiginančias jo svajones. Staiga 
jis prisimena, kad ir tada, Taurų girioje, tas pats 
Ringaudas nutraukė jo svajonėftrfe puoselėtą fei- 
mę.. .*Ši iftintis vėl pažadina jo pavydą, ir jį.ąpiĮna 
apmaudas.

(Bus daugiau)
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

X^. Galingasis Dievas
Kitas iš Jėzui duotų titulų yra “Galingasis Uievas” (Iza. 9:6). 

Tai nereiškia, kad Jėzus yra pats “Visagalis Dievas”, bet reikia 
suprasti, kad jis buvo labai Dievo išaukštintas ir kad Sutvertojui 
pątiko praminti jį galingu Dievu ir pagarbinti jį. Skaitydami Jono 
5:22; 23 pieš sužinome, kad Dangiškasis Tėvas yra atidavęs savo 
Sūnui visą teismą ir dėl to nori, kad visi gerbtų Sūnų taip, kaip 
jie gerbia jį.

Izaijo 53:12 ir vėl parodo mums kaip aukštai Jėzus buvo iš
aukštintas. Šitame skyriuje pranašaujama apie -pasaulio Atpir
kėjo kentėjimus ir mirtį. Dėl jo ištikimumo Sutvertojas duoda 
jam šitokį pažadą: “Jis dalins galingųjų išplėšąs”. — šita Rašto 
dalis išsipildė tada, kai Jėzus buvo prikeltas iš numirusiųjų ir 
išaukštintas Difevo sosto dešinėje. Tuomet jis pasidarė “galinguoju 
Dievu”, į kurį turės šauktis viso pasaulio žmonės; nes per jį, tikrąjį 
Tvėrėjo AtStdvą, ateis išgelbėjimas iš nuodėmės ir mirties ir visi 
žadėtieji palaiminimai

i PASKUTINIS VINCO KRĖVES KŪRINYS
• — 11 - ,fi • ’• . 4.- ■ - - - mari iŠ to?.. Ne, nė, gėriau kai

. Lankyti jas ' ^ito pasikalbėjimo visai ne- 
Šhėmalvha , . litiStl. . . Atsargiimas gėdos hė- 

į į daro...

(Tęsinys) Smuklėse mano kojos nebuvo ir* 
tikiuosi, nebebus... ~
— tai svetimšalių specialybe...
Anksčiau jas lankė rusai pini- j

— Gal ir gerai, kad tokiu bū
du pasibaigė mūsų pasimatymas 
su šiuo velnio vaiku, — galvo
jo, prieidamas viešbutį. — Jo
kiais įsipareigojimais nesusivar
žiau, jokių pažadų nesu davęs... 
Bet kurio’ velnio dėlei ėmiau va
dinti jį draugu? ... Koks jis' timšaliai iš ten semia žinias 
man draugas, arba man komu- apie prancūzų gyvenimą ir pa
liestai — draugai?... Ir kuriam I pročius, apie jų kultūrą ir die

ną. .. — Bet, bet.. — atskrėn-

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Mūžikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

MmUcIimc ^rektorius

VALANDOS: 3—® darbo dienomis ir

TeLi 562-2727 arta 562-2723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPKCIALYM AKIŲ LIGOS

£ “Lietuvos Aidai’
.KAZi BRAZDŽIONYTt

Prosratn**

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

Visoi laidos ii WOPA rtotiM. 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla-, 12:30 vaL p.p. 
ii WT1S sroues 1110—AM banga.

2646 W. 71st Streei 
Chicago^ Illinois 6062S 

TeteL 778-5374

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIAIŠtGkė ėigarėtį, nusirėngė vi- 
sai ir htiėjo gulti Užrašų kny
gelę pakimšo po pagalve-

Užiiiigo greitai, bet miegas bu 
vo Neramus. Sapnuojasi, Kad 
kažkas rausiasi jo pagalvėje, o 
jis lyg sukaustytas, negali paju
dėti. . Stengiasi surikti ir hefs- 

_____ ___ __ i.,„rĮi... ii--. Pagaliau sutiko it — Ati
da jam į galvą kita neirialohi į bū{^- 
itiintisų — pasakysim, einu j 
skersai gatvės, tžudius, ir staigu , 
iš tižkatiipio išneria visu greitu
mu auto, girto vairuojamas, ir > rų gavo leidimą vesti daugiau 
— suvažinėja mane... Supran- nėgū vieną žmoną, bet daugu- 
tdma, lai nelaimingas nuoty- ma šio krašto musulmonų turi 
kis..; Ką gi, vairuotojas buvo tik po vieną žmoną.

guočiai, dabar pasiliko tik dole
rių prisikrovę amerikiečiai... 
Jiems jos tik ir skiriamos, •— 

I net nusikvatojo Lemam, pagal
vojęs, kad panašaus raugo stė-

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344
velniui man prireikė, kas mane 
traukė už liežuvio?... — mur
mėjo nepatenkintas. — Ne, prieš 
šitas velnio išperas, naujųjų lai
kų machiavelius, reikia laikytis 
atsargiai, tolėliau, o taip, ko ge-

į ro, įklimpsi, kad net nežinosi, 
I kaip iš tos klampynės išbristi—

Parėjęs į savo kambarius vieš
butyje, nusirengė ir atsisėdo

Į prie staliuko ir ėmė trumpai, su-
I glaustai žymėtis viso pasikalbė
jimo su žadanovskiu turinį

— Puiki medžiagai — džiau- 
! giasi užrašinėdamas. — Galėsiu 
i parašyti visą eilę įdomiausių 
Į straipsnių...

Įsivaizduodamas, kokį triukš
mą turės sukelti jo straipsniai,- 

Į kaip jam pavydės kiti korespon
dentai, net susijaudino. Atidėjęs 
užrašų knygelę į šalį, užrūkė ci
garetę ir atsikėlęs ėmė žings
niuoti išilgai kambario.

— O gal nepatogu, — topte
lėjo mintis. — Priėmė mane 
kaip svečią, kalbėjosi su manim 
attirai, pasakysiu — net nuo^ 
širdžiai... E, — numojo; — vė^

I liau apie tai pagalvosim, parha^- 
tysim... O dabar reikia baigti; 
kad rieūžrtiitŠčiau ko ntfrs...

Užgesino cigaretės nuorūką,- 
j atsisėdo ir tęsė darbą toliau: 
rašė, braukė it vėl rašė... Dir
bo beveik visą valandą, be per
traukos.

— Baigiau, — pagaliau atsi-’ 
duso ir uždarė užrašų knygelę.. 
—- Turtas čia,- — paplojo’ ją: 
didelis turtas, kurio ne vienas 
man pavydės ..

- čia staiga'-prisiminė, ką žada- 
F hovskis buvo papasakojus apie 

atsitikimus su Raskolnikovu ir 
Atabėkovu, ir net šiurpas jį su
krėtė.

— Maži juokai su šitais išsi-

(bus daugiau)

Mažeikai Evans—200 Malajų musulmonų vy-

Mūsų sąjungos nariui

A. A. KOSTANTINUI VENCKUI mirus,
jo žmonai JULIJAI, dukrai JANINAI kĖBTRlENEt sii 
šeima, pavergtoje Lietuvoje DUKRAI ir SCNtl su šeimo
mis bei kitiems artimiesiems reiškiahiė nuoširdžiu iižud- 
jautą ir kartu liūdime.

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS 
ClilCAGOJE VALDYBA ir NARIAI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKISVtlttodos nttixim*.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SUSIRINKIMŲ

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

RAOMC ŠEIMOS VALANDOS 

Vta, pragraoMK ū WOPa,

5025 CENTRAL AVK
St.- Petersburg. Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

Lietuviu kalttf: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:t£ 
4:30 vai vai. šeštadieniais ri 
sekmadieniais hao 3:30 iki 9:30

: rj laiką visai jų nelankyti.

Vadėfa Aldona Daukus 

fela*4 Hlattock 4-2413 . 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
ČHICAGO^IįU, 60629 .,

OPTOMITR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

261* W. 71 «. TaL 737-5149 
Tihriaa aEa. Pritaiko akiniu* ir 

.. “contact lenaea”

OBTHOPBDA^PBOTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
datek Speciali paaaibe fcofcmu

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Našliu, našliukiy ir pavieniu as
menų klubas spalio mėn. 10 d. 6 vai. 

i vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47tr St., 
j šaukia narius į susirinkimą aptari

mui svarbių klubo reikalų. Visi na
riai ir prijaučiantieji kviečiami gau-
< 
šėms. Nariams dalyvavimas būtinas

V. Cinką

• Tinginys dusyk dirba, syk- draugais kai kada... Galiu ku
štąs dusyk moka.

Į

Motchą kuopai, AnfrcrikO' Legiono

f

3354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, ILL Thursday, October 9. 1W0

Musu tylima motina ir senele 
mirė 1961 m. spalio mėn. 9 dieną.

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskrities, Užvenčio miesto.

Afnerifcojc išgyveno 57 rftčtbs.

Paliko giliai frtrtiMtteiiis luk
teri Aldoną Daukus, anūfcč So
phia, anūkus Terry ir #fcfracl 
bei kitefs gttfflfcš draugus ir 
pažįstamos / tacrikojč it Lietu
voje.

Chicagoc

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. fttrtb Avt# Cicero!, I1L Tėti OLympk 2-1OOJ

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tri.: LAfayeOe 3-3S72

STEPONAS C. LACK IR SUNOS
(tACKAWICZ)

2424 WEST STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-441*

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So; LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-1138 -1139

i

: tNKSTV, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
265Ž WEST 63rd STREET

Valandos: antrsd. 1—4 popiet, 
: ketvirtai. 5—7 vaL vak.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Roxidencijos 448-5545

if •*< -w -~w

DR. VYT. TA UR AS
GYlSYtdJAi IR tStRURfJA*

Stadra praktika, MOTERŲ

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

felėf.: PRataMt t-5»M 

fL0K1DA

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna ap drauda 
ŽEMA KAINA

ANTAtiA* VILIMAS 
fU irta

komunistai nebuvo prikišę savo 
nagų. .': Ir kam jis būtų pasa
kojęs, jei nebūtų norėjęs mane 

mui svarbių klubo reikalų. Viši na-J įspėti?.;. garsiai galvoja, 
1,1™—1 o—■ lyg su savim kalbėdamas. — 

šiai dalyvauti. Po susirinkimo- vai- pasakysiin? pastaraisiais laikais 
aš restoranų beveik visai nelan- 

! kau — laiko neturiu. Tik su

VINCAS MICKEVIČIUS
• tfyv. Marquette Parke,- Cbicagojfe;

Mirė 1980 m. Spalio 7 d., sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio apšk., Tagaunėjė.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko nuliūdę: sesuo Petronėlė Poškienė ir josios vyras 

Antaiiaš, sėsud -Teresė Galinienė, jų šeimos bei kiti giminės, 
Įrangai ir pažįsfahii.

Kūnas pašarvotas Mažėika-Evans koplyčioj, 6845 So. 
Western Avemiė, Chicago,- III.

Ketvirtadienį, spalio 9 d., 9:00 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios į šv. M. Marijos Girhiihp parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų paniatdu bus laidojamas šv. Kažiriiiėro Lie
tuvių kapinėse.

Viši a.a; Viftcb Mickevičiaus giriiinės, draugai ir pažįš- 
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį jiatarnavinią ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Seserys ir giiriniės.
Laidotuvių - direktoriai Jo’nas G. Evans .ir. ir Stasys 
EAahs. Tef. 737-8600.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

19 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

SOPHIE BARČUS
Gimusi Laūrinavičiūtė

Sophie Barčus radijo' šėimds Vėidėja 
feyvėno 7159 SoutH Maplewood Avėrioe

Velionė prė klausė SLA 208-ajai
271-ajam Dariaus ir Girėno posto motertf pagetbifiidm vienetui. Čika
gos Lietuviu Moterų klubui ir BALFui.

Mūsų brangiai rfiotihai ir Senelei pagerbti JiaMien, spalio § <L, 
buvo atnašaujamos šv. frnšičts Tėvu Jėzditu kCJHt^oje.

Mes Tavęs, mūsų Brangioji'niekuomet neužmirsime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau Įtars T#ve m/ėisiftiė. Te
būnie Tau lengva ši šventa žemelė. » r

Dvkt4, inūkai rf kiti gmtiftės,,

AMSULA NSO 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: lArdj 7*3401



’ LIETUVOS DUKTERYS PAMINĖJO 
20 METU SUKAKTĮ

Prieš 20 metų kunigo F. Gu- 
recko iniciatyva įsteigė Lietuvos 
Dukterų Draugija. L. Dukterų 
tikslas padėti vargstantiems lie
tuviams, nežiūrint į jų politinius 
ar religinius įstikinimus. Per 20 
me‘.ų buvo didelis skaičius vargs 
tanč ų lietuvių sušelptas, o ne
turint kam palaidoti, padėdavo 
palaidoti. Šiais metais tokius 
vargšus palaidojo du lietuvius.

Š omis dienomis Town of La
ke buvo rastas vienas lietuvis 

i labai suvargęs, apsileidęs, pur
vais apskretęs. L. Dukterys ap
tvarkė, apvalė ir toliau 

įžiūri.
L. Dukterims tenka 

.daug dirbti: tai vienam 
•nuvežti, kitą gydytojui
ityti, tai vėl į bažnyčią nuvežti. 
iNuoširdžiai visos L. Dukterys

JI Prl

tikrai 
maistą 
prista-

džia padeda ir tokiu būdu atsi
randa ir lėšos.'

Steigiant L. Dukterų draugi
ją, prisirašė vos kelios narės. 
Dabar jau yra 1121 narė, vien 
Chicagoje 700 narės. Septyni 
skyriai ve'kia visoje Amerikoje 
ū yra 40 seniūnijų.

Praeitą šeštadienį turėjo savo 
seimą, kuriame buvo apsvars
tyta L. Dukterų veikla ir nu
veikti darbai. Dalyvavo skyrių 
atstovės ir net iš - Calif omi jos 
atstovė buvo atvykusi. Seime 
Regina Bagdonienė skaitė pas
kaitą.

Sekmadienį įvyko banketas- 
Rudens balius, Balių -atidarė p. 
Rumšienė. Toliau kalbėjo drau
gijos pirmininkė M. Kielienė, 
oasidž;augdama, kad prieš 20 
metų pasodintas medelis pražyį-

-fe. j

sukaktUs minėjimas įvyks š.m. 
spaEo 12 d., sekmadienį. Pamal
dos bus laikomos 12 vai. Lietu
vių Reformatų bažnyčioje, 5230 
S. Arlesian Ave., Chicagoje. Mi
nėjimo akademija ir vaišės 
įvyks 3 vai. popiet Lietuvių Tau
tiniuose namuose, 6122 S. Ked
zie Ave. Minėjimo komitetas

Detroito naujienos
BALFO 76 SKYRIAUS VAJUS

Kamai, Žam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namal, tttni —• Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2EM MS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS. 

j£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Balfo 76 sk. Detroite jau pra

dėjo vykdyti spalio mėnesio va
li. Vajui vadovauja Balfo direk 

torius v'suomenininkas Jurgis 
Mikaila ir valdybos nariai: Vla
das Staškus, Antanas Vaitėnas, 

į Cėsys šadeika ir kiti. Aukos 
Ioradedamos priiminėti nuo spa

lio 5 d. iki 12 dienos sekmadie- 
j n’ais prie visų trijų lietuviškų 
Į bažnyčių. Nepaaukavusieji bus 

aplankyti namuose ir prašomi 
Baltui aukos. Mieli broliai ir se
sės lietuviai, nelaukite kad Jus 
atlankytų aukų rinkėjas. Ati
duok savo auką patys, pasiųs
dami čekms UNITED LITHUA
NIAN RELIEF Fondo of AME- 

Į RICA, INC. Vladui Staškui 
į 10037 Hazelton Ave. Detroit, 
j Mich. 48239. Aukos nurašomos;

Komisiją .j nuo pajamų mokesčių

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, m.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

iš Klevelando- už $10 auką, at- 
s'ustą kartu su užpildytais lai
mėjimų lapeliais.

— Dr. K. Pautienis, Pompano 
Beach, Fla., parėmė Naujienų 
leidimą $15: $10 už laimėjimų 
lapelius ir prie jų pridėdamas 
penkinę. Dėkui. Taip pat dėkui 
už vertingus raštus ir už nuola
tinę paramą-

— Dėkui A. Sederavišienei iš 
Oipahos už nuolatinę paramą. 
Dėkui už $5 auką, atsiųstą kar
tu su užpildytomis laimėjimų 
šanknelėmis. Taip pat dėkui Jo
nui Papeliuškai tokiu pat būdu 
atsiuntusiam $2.

— V. Darn.br o, pensininkas iš 
Berwyn, Ill., be raginomo pra
tęsė prenumeratą ir ta proga 
įteikė $5 auką. Dėkui.

*

— Elena Bacevičienė, St. Pe
tersburg Beach, Fla., atsiskai- 
tydama už laimėjimų lapelius'ir 
tuo paremdama Naujienas, pri-’

įdirba, bet socialiniais reikalais do gražiomis rožių gėlėmis. Liet 
’ ‘ . tuvos Dukterų draugija išs'plėį-

I tė po visą Ameriką. L. Dukterys 
atlieka didelį darbą gelbstint į 
vargą patekusius lietuvius; dėr 
kojo vysk- V. Brizgiui, gen. kone- 
šulei J. Daužvardienei ir Balm 
pirmininkei M. Rudienei už da* 

[ lyvavimą seime.. Invokacijį* 
maldą sukalbėjo kun. Juozevil 
čius. Patiekė skanią vakarien^ 
Po vakarienės solistai Vaclovai 
ir Margareta Momkai, akompi| 
nuo j ant Vasaičiui, padainavo 
lo ir duetu kelias lietuviškas daH 
nas ir porą operų ištraukų. Pub?

gausiu delnų pĮcj 
jimu ir “bisu”. Liubomiro Bi? 
chnevičlaus orkestrui grojani- 
prasidėjo šokiai. Didžiausios sėk 
mes L. Dukterims! ; ? j

Stasys Juškėnąs i siuntė $5 auką. Po du dolerius 
--------- / atsiuntė bei įteikė A. Abraitis 

__------------------------------------------ ir Aę< GaškaJš Brighton Parko.
.v ,T XX -n i j - 1 Dėkui,is Marquette Parko yra dosnus
lietuviškos spaudos bičiuliai. Dįė { — St. Petersburgo lituOrnistu 
kui už 15 dolerių auką, atsiųs-' nėję mokykloje darbas, prasidė
tą atsilyginant už laimėjimų la-. jo rugsėjo 6 d. Mokyklos vedė- 
pelius. Į į ja yra Danguolė Gibienė, mo^

x - .v v. . vi kytojos—Rita’Moore, J. Adienė,— Matas Kljkna is siaurės Ci- ... . . . i. T . , . . . . M. Peteraitiene ir Alma Bobe-kagos, Lietuvos kariuomenes ku t .. . . . _ A.. . . . . , lyte. Mokyklą lanko 9 mdkimaLrėjas — savanoris, atsiteisdamas T . . . .v , . ... < t x . • Laukiama, jog mokinių skaičiusuz laimėjimu lapelius, atsiuntė ° ,. . ,
$10 auka. Dėkui I padld,es', nK’ da“

giau lietuvių kilmes vaikų, ku- 
— Dėkui Jonui Krištolaičiui , rie dar mokyklos nelanko, šešta

dieniais Lietuvių klubo patalpo
se pamokos prasideda 9 vai. 30 
min. ir baigiasi, 12 vai. 30 min. 
Visais lituanistinės mokyklos 
reikalais prašoma skambinti mo
kyklos vedėjai Danguolei Cibie- 
nei, tel. 360 — 7160, arba mokytį 
R. Moore, tel. 321-0465. .■ . v

— St. Petersburgo ALTos sky 
riaus valdyba šaukia narių susi
rinkimą spalio 29 d. 3 vai. p. p. 
Lietuvių klubo, salėje. Bus pro
gramėlė, o po susirinkimo — tra- 
dicinė kavutė. Kviečiami atsi
lankyti ir svečiai.

— St. Petersburgo BALFo ru
dens vajaus atidarymas įvyk, 
spalio mėn. 15 d., trečiadienį, 11 
vai. ryto Seminole parko devin-

;daug rūpinasi ponios iviasiliu- 
|n:enė ir Bakait.’enė.
; Sakau, juk Amerikoje gauna 
Įvisi Soc. pensijas arba pašalpas, 

jis kur tų vargšų atsiranda? šios 
‘draugijos pirmininkė M. Kielie- 
-hė, atsakė, kad atsiranda tokių, 
‘kurie visai nėra dirbę, arba labai 
•mažai dirbę ir gauna mažus če- 
Įkius. Be to, yra ir tokių, kurie 
•uždarbio ar pensijos čekį tą pa- 
Įcią dieną praleidžia.
’ Lietuvos Dukterys visai neši
ldomi, kodėl jis neturi lėšų pra
gyvenimui, ar kitoms būtinoms 
išlaidoms apmokėti. Jeigu jis Į iįka atsidėkoj 
^papuolęs į vargą, jos skuba jam 
•■padėti: vieniems vienkartinę 
tpašalpą suteikia, kitus nuolat 
išelpia- Į klausimą, iš kur gauna 
įėsu, sakė daromi parengimai, 
Įprašoma aukų, šiek tiek ir vai-

tajame paviljone. Bus karšti 
pietūs , .turtinga loterija, šokiai 
ir žaidimai. Baltas kviečia visus 
St. Petersburg© lietuvius ir be- 
-isvečiuojančus turistus atsilan 
kyti į pikniką. Aukas rinkti su
tiko: O. Galyydienė, O. Kindu- 
rienė, V. Kriaučiūnas, A. Mi
liauskienė, R/Plepienė, O. Pet- 
rik’enė, J. Valauskas ir S. Vaš-

— Vilius L. Dundzila iš Cla
rendon Hills, Illinois universite 
to Ciccle campus studentas, ga
vo muziko Broniaus Jonušo var
do $1,000 stipendiją.
sudarė Pranas Razminas, Linas 
Rimkus, Romas Sakadolskis. 
Česlovas Grincevičius ir stipen
dijos mecenatė Emilija Jonušie-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
> 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

:' — Jurgis Bajalis iš šiaurinės 
miesto apylinkės lankėsi Nau
jienose. Dėkui už vizitą, anks
tybą prenumeratos pratęsimą ir 
ųž $9 auką. 
}
Į — Maria ir Liudas Stašaičiai

— Antanas Brokevičius iš 
Brighton Parko, daugelio klubų 
veikėjas ir valdybų narys, gy
dosi Loyolos universiteto ligo
ninėje, May wood, Ill., kamb. 
5369, lova 1-mą, tel. 531-4272.

— Kun. Povilo Dilio 50 
kunigystės ir 75 m.'*amžiaūį su
kakties minėjimas prasidės spdr 
Iiosl2 d; vidudienį pamaldomis 
Liet. Ev. Reformatų bažnyčioje 
Akademinė dalis ir vaišės bus 
3 vai. popiet . Lietuvių Tautiniuo
se Namuose. ■' •.

— Dail. Prano Gailiaus iš Pat 
ryžiaus kūriniu paroda įvyks 
spalio 18 ir 19 d. Dievo Motinos 
parapijos ■ salėje, Klevelande/ 
Ruošia akademikai skautai. i

ŠVYTURIO JŪRŲ 
ŠAULIŲ VEIKLA

; Švyturiečių posėdis įvyko 
j spalio 2 d. G. B. Valiukėnų na

muose. Posėdi pradėjo kp. pirm. 
A. Šukys ir perskaitė darbotvar
kę, kuri buvo priimta. Pirmi
ninkas savo pranešime paaiški- 

i no, kad už žuvusius karius ir 
partizanus “Pilėnuose” pamink
las jau eina prie pabaigos. Dar
bus atlieka M. Abasius.

Notary Public 
f

Insurance, Income Tax

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

DĖMESIO ' 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietimų tratemalmė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuof 
darbus dirba,

SLA —išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindų.

Eiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai! 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai,

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

. — š.m. spalio men. 12 dieną 
11.30 vai. (tuojau po sumos) 
Cicero šv. Antano parapijos 
salėje kalbės Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas dr. K. Šid
lauskas apie Madrido oknferen- 
piją. Cicero ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai dalyvauti.

ALTos Cicero skyrius

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šešta
dienį, spalio’ 11 d., Chicago Sav
ings bendrovės patalpose, 6201 
S. Western Ave., 12 vai. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti, nes 
bus loterijos laimėjimai. Po su
sirinkimo bus vaišės. Valdyba

— Kun. Povilo Dilio 50 metų 
kunigavimo' ir 75 metų amžiaus

Praeito posėdžio protokolą 
perskaitė sekret. Antanas Vaitė
nas. Kasos stovio pranešimą pa
darė kasininkas Vincas Rinkevi
čius. Iš rugsėjo 14 d. išvykos pel 
no gauta $401.98. Dabartiniu 
metu kasoje randasi $4.595-90. 
Mirus garbės teismo nariui Ka
ziui Špakauskui, kitą šaulį pa
sirinkti garbės nariu, pavesta 
garbės teismo pirm. Kazimierui 
Daugvydui.

Buvo nutarta prisidėti prie 
Kariuomenės šventės, minėjimo. 
Radijo Klubui švenčiant 35 Me
tų Jubiliejų paskirta 25 dol. au
ka; Baltui 76 sk.. — 10 dol.; 
“Naujienomis”—20 dal.;: “Dirvai 
ir “Draugui” — po 10 dol.; Ąusš- 
ros Lituanistinei mokyklai — 50 
doL Einamuose reikaluose Susi
rūpinta, kad nevisi nariai užsi
moka nario mokestį.

Ant. Sukauskas

realty gpojp
U.S.AT

We’ll help you make the right move.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kxiiie Avenue 

Tel. 776-8505

Galite kr&iptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Naw York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St.
Tai. (til) M3-H1I

Kfc- -

"""

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy 

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

y FLORIDA. REAL ESTATE f
NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE |

3 CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE APY- | 
LINKĖSE (netoli St. Petersburg Piliečių klubo)

Prašau kreiptis: £
0 LIUCIJA VAIČAITIENĖ |

Realtor - Associate t
? RODGERS & CUMMINGS, INC. į
| dieną (813) 581-9411; vakare (813) 585-2738 |

• Devyni kilometrai vora
tinkliu siūlo tesvertų 0.07 gra
mo. Jeigu voratinkliu apjuosta
me visą žemės rutulį, tai 40.000 
kilometrų siūlas svertų tik 3-10 
gramų (nepilnas svaras). Vora
tinkliai yra labai stiprūs. Kai 
kurių vorų tinklas gali išlaikyti 
300 'gramų svorj.

Kova su alkoholiu

— Tamsta būsi nubaustas 
kad pilstei vandenį į konjaką.

— Mielas teisėjau, tokiu bū 
du aš kovoju su alkoholiu...

Dr. A. Gussen
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas 
susirūpinimą

Dr. A. J. Gussen
grožis.

MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905
ENERGY 
WISE '

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
Kietais viršeliais___________________

Minkštais viršeliais, tik_________ _____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti pažtu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$4.00
$3.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
r. IKk St, CMcago, DL W«2f. — Tel WA 1'1717 

V. VALANTINA8

Oroanlze car pools to : 
save gasoline. '
DbrTf be a Bom Losert

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar. bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Męs visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

A. T V E R A S
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6*th Street 
Tel. REpubHc 7-1J41

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai if Atosfogy Vietos

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

Keliaujant į Floridą ir netu
rint aiškios apsistojimo vietos, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 3370(5

Tel. (813) 360-1057

P. NEDAS, 4059- Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U I

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
raus pat daromi vertimai, glminiy 
Iškviatimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

JOHN GIBAITIS

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė. 

(312) 776-8700

HOMEOWNERS POLICY
F. Zepclis, Agent 
nosy, w. 95th st 
Everg. Pirk, lit 
60642, . 424-S654

Stale Farm Fire and Casualty Company

Helps Shrink 
Swelling Of » 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

v ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

• Girždantysis medis ilgiau 
stovi.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandoje nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tol 776-5162 arba 776-516S
2649 West 63rd Street

Chicago, IB- 60629

Naujienos, Chicago, 8, IB. Thursday, October 9, 1980

Darn.br



