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IRANE UlBlEMS RUOŠIA VYKTI NAMO
BREŽNEVAS PRIPAŽINO EKONOMINIUS 

TRŪKUMUS SOVIETU SĄJUNGOJE 
VISA SOVIETŲ EKONOMIJA NEIŠPILDĖ 

NUMATYTŲ PRODUKCIJOS NORMŲ--

GANDAI APIE NUTARIMĄ PALEISTI 
SUIMTUS AMERIKIEČIUS

RAJAI INFORMAVO CHOMEINI IR PAREIŠKĖ, 
KAD JIS NEDARYS NUOLAIDŲ DĖL ŠOVINIŲ

' MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos prezidentas Leonidas I. Brež 
nevas antradienį kalbėjo. Ko
munistų partijos centro komi
teto nariams, informuodamas 
juos ekotnominiais klausimais. 
Pirmą kartą Sovietų -Sąjungos 
istorijoj ji buvo pavaizduota 
tragišku realumu. Gal tik Le
ninas kadaise atyirai pripažino 
bolševikinio ūkininkavimo ne
pasisekimus, įvesdamas naują
sias ekonomines programas bei 
penkmečių planus.

Brežnevas atvirai prisipažino, 
kad maisto produkcija yra ne
pakankama, grūdų pjūtis neatne 
šė numatytų rezultatų, fabrikai 
ir jų darbininkai neišpildė nu
matytų gamybos normų. Jau
čiamas ir benzino bei degalų 
tri'ikmnag- Miestų gyventojai ne 
gauna pakankamai mėsos ir pie 
no. .Jis taip pat pareiškė, kad 
yra pastebėti trūkumai adini- 
nistracijoj ir planavime, daug 
kur stokojama darbo drausmės.

.Ypatingos problemos yra ag- 
Hlrūltūroj. Laike pastarojo penk 
mečio tik 1976 ir 1978 m. buvo 
palyginamai...geri,gi kiti buvo 
blogi ir nėafnešėy'ntinratytų re
zultatų. ’ Šiais metais buvo, nu-1 
matyta prikulti '190 milijonų to
rių javų, bet prikulta 45 bilijo
nais tonų mažiau.:

Kompartijos centro komite
tas tuoj pat reagavo į Brežnevo 
kalbą paskirdamas 49 metų ag
rikultūros specialistą Michail 
Garbachov Žemės ūkio ministe- 
riu ir deleguodamas , jį į Politbiu

■■ ■ X . : '

ČIA apskaičiavimu Spvietų 
ekonomiją pablogės^ 1980 metais 
dėl javų^importo' sustabdymo iš 
Amerikos. Tas-tfūkumas jau da
bar pasireiškia. . ' ..

CARTERIS IR REAGANAS ’ 
DEBATUOS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris ir Ronald Rea
gan sutiko ateinantį antradienį 
Clevelande pravesti debatus 
įvairiais Amerikos gyvenimo 
visuomeniniais reikalais.

Pradžioje Ronald Reagan no
rėjo vesti debatus su prez. Car- 
teriu ir su John Andersonu, bet 
Carteris nesutiko. Jis sutiko tar
tis titkai su vienu iš dviejų, bet 
nenorėja būti vienas prieš du 
respublikonus, nors Andersonas 
pasiskelbęs nepriklausomu.

—Commonwealth Edison kom
panija nubausta $40,000 pinigi
ne bausme už nepakankamą 
saugumą atominėse jėgainėse.

KALENDORĖLIS
Spalio 23 v Jonas, Kordulė,

Ramutis, Jautrytė.
Saulė teka 7:11, leidžiasi 5:58.
Vakare lis. •

KINIJA UŽSAKĖ 
DAUG JAVŲ

WASHINGTON,. D.C. — Ki
nijos ir JAV prekybos departa
mento atstovai pasirašė sutartį, 
pagal kurią Kinija užsakė nepa
prastai didelius javų kiekius. 
Kinijai labiausiai reikalingi yra 
ryžiai.

Atsakingi prekybos pareigū
nai patenkinti pasirašyta sutar
timi su Kinija. Pasirašyta sutar
tis leidžia amerikiečiams par
duoti ir rusams javus, bet pre
zidentas Carteris kitaip viską 
aiškina.

Amerikos žemės, ūkio patarė
jai patarė Sovietų valdžiai su
mažinti divizijų skaičių ir dalį 
jaunimo siųsti prie-vasaros dar
bų.’ Jaunimas gali padėti dirbti, 
bet kariai, manevruodami miš- 
kuose ^ryaukų^ey nieko nau- 
dingo nepagamfrra. - . . .

Kinija nupirktus javus priža
da , pati-: parsivežti iš vakarinių 
Amerikos uostų. Šiais metais
Australijoje buvo silpnas, .der
lius, todėl Kinija ir užsakė tiek 
daug javų Ariperikoje. ..x.:..

• " ' ’* ■ * ’ ? ■- \ *■ - •

RIBOJAMA LENKIJOS NEPRI
KLAUSOMŲ UNIJŲ VEIKLA
‘VARŠUVA. — Antradienį Len 
kijos valdžia oficialiai pripažino 
nepriklausomais darbininkų uni
jas. Tačiau unijų vadams buvo 
pareikšta, kad kompartija ir to
liau vadovaus lenkų tautai. 
Taip pat jiems buvo pasakyta, 
kad neruoštų naujų streikų, kol 
krašto ekonomija neatsigaus ir 
bus atlikti visi teisiniai formalu
mai.

Iki šiol iš 49 unijos centrų, 
žinomų Solidarity vardu, teis
muose užsiregistravo tik 25, 
Kilo nesusipratimai dėl naujo 
paragrafo įvedimo, kad vadovau 
jamą vietą turi komunistų parti
ja. Unijų vadai sutinka tokį pa
ragrafą prijungti prie čarterio, 
neįrašant jo į čarterį.

— Irako karininkai labai 
drausmingi ir geri kariuomenės 
organizatoriai.

Tengas Hsiaopingas, praeitais metais pamatęs dide
les Amerikos Javų atsargas, įtikino kiniečius 

: jfirkti javus Amerikoje.

1956 metų spalio 23 dieną Sovietų tankai įsiveržė į Budapeštą, nuvertė 
vietinę komunistų valdžią ir sušaudė visą -kariuomenės štabą.
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ČIA AGENTAS PRIŽADĖ> DUOTI ,
RUSAMS SVARBIUS DOKIMENTUS ? BEIRUTAS, Libanas. — Iš

• Irano grįžusieji ir Abadano bei
PRISIEKUSIŲJŲ TEISMAS ŠIĄ SAVAITĘ PASKELBS ;
,^SPRENDIMĄ APIE DAVID BARNETT PLANUS

V .WASHINGTON, D.C. — Pri- Buvusiam ČIA agentui gresia 
siekusiųjų teismas šios savaitės kalėjimas.
pabaigoje paskelbs buvusio ČIA 
agento David Barnett bylos 
sprendimą.. Paaiškėjo, kad bu
vęs agentas D. Barnett, gerai 
susipažinęs su ČIA archyvais, 
prižadėj o parūpinti komunisti
nių valstybių saugumo agen
tams žinių apie rusams dirbu
sius agentus.

David Barnett buvo CIA agen
tas ir žinojd, kur ir kaip tvar
komi dokumentai apie rusams 
dirbusius agentus. Jis, matyt, 
prie tų dokumentų priėjo, bet 
buvo sulaikytas ir pateko į po
licijos nagus. Aišku, jis turėjo 
papasakoti, kokiems sumeti
mams tie agentai buvo reikalin
gi rusams. Pakliuvęs į policijos 
nagus, jis prisipažino prie vals
tybinės paslapties išdavimo ir 
pateko Į prisiekusiųjų teisiną. 
Byla pradėta nagrinėti prieš ke
lias dienas, o šios savaitės pa
baigoje laukiamas -sprendimas.

PADEDA MAITINTI MILIJO
NĄ AFGANISTANIEČIŲ

ISLAMABADAS, Pakistanas.
— Dabartiniu metu Pakistane 
yra visas milijonas afganista
niečių, sugebėjusių pabėgti iš 
Afganistano. Diktatorius. Zią pa
sienin atsiuntė porą divizijų sa
vo karių,, bet ne kovai prieš ru
sus, o atvykstantiems afganis- 
taniečiams sustabdyti. Pakista
no kariai neleido tremtiniams 
toliau nuo pasienio važiuoti. 
Jiems įrengė palapines, ambu- 
lancijas pirmai pagalbai ir pa
statė pastogę nuo sniego ir lie
taus ginti.

Visas pasaulis organizavo pa
galbą afganistaniečiam s. Siuntė 
ryžius, kenuotą žuvį su pomido
rų sunka, džiovintą pieną ir įvai
rius pieno dirbinius. Afganista
niečiai prie to maisto visą gyve
nimą buvo pripratę ir sveikai 
jaučiasi.

Vyrų dauguma grįžo į Afga
nistaną. Vyresnieji prižiūri tvar
kos. Nustatytas laikas poilsiui, 
naktimis prižiūrimos apylinkės. 
Jaunimas mokomas savo kraštą 
ginti. Kada 14-mečiai paauga ir 
pramoksta vartoti modernius 
ginklus bei peilius, tai ir jie 
grįžta į Afganistaną. Vaikai, pa
buvę kalnuose kelis mėnesius, 
tampa vyrais.

— Valstybės departamentas 
pranešė, kad Kubos valdžia šio
mis dienomis paleidžia iš kalėji
mų 33 amerikiečius. Jie galės 
grįžti Amerikon.

— Somalijo prezidentas Mo
hammed Siau Barre pranešė, 
kad Etiopijos daliniai įsiveržė į 
Somalia teritoriją, bet buvo at
mušti. .Etiopija šią žinią panei-

Choramšaro kovas stebėjusieji 
Libano kariai priėjo išvadą,; 
kad dabartiniame Irano ir Irako, 
kovos .lauke lengvas tankas yra, 
pats geriausias-jjgįnklas. Irakas 
turį gerai o'rganizųotą kariuo
menę', kuri pagrindan padėjo 
lengvą tanką ir . prie, tanko ge
rai išlavintą nedidelį būrį ne- 
bailių karių.l - •' Ą į’

Iraniečiai tanko nesustabdo. 
Pradžioje jis paleidžia kelis ar
tilerijos šūvius, išvarto barika
das. Vėliau- tankas priartėja 
prie namų, kulkosvaidžiais pra
muša skyles, o vėliau tankas vi
są namą verčia.

Pačiame Teherane partizanai 
nebijojo eiti mirtin, tuo tarpu 
Choramšare ir Abadane to ne
daro. Jie laikosi savo pozicijose, 
kol tankai nepuola, bet kai Ira
ko’ karinė vadovybė įsako užim
ti kelis blokus, tai partizanai 
bėga kitur. Irako tankas yra pa
vojingiausias ginklas iraniečiui.

IZRAELIS PALIKTAS 
BE GAZOLINO

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio vyriausybė taip nusigyve
no su savo kaimynais, kad liko 
visai be gazolino. Ji gali gauti 
tam tikrą kiekį naftos statinėlių 
iš egiptiečių, kurie sutiko leisti 
Izraeliui naudoti kelias naftos 
versmes. Izraelis daugiausia ga
zolino gaudavo iš Irano šacho ir 
kurį laiką, šachui išvykus į už
sienį, bet kai „Irane įsistiprino 
Chomeini, neteko ir gazolino.

Dabar Izraelis deda visas vil
tis į JAV. Jis neklausia, kokio
mis priemonėmis amerikiečiai 
gauna gazoliną, kiek jie moka 
ir kiek jiems pervežimas kainuo
ja, bet Izraelis reikąlauja, kad 
JAV jį aprūpintų gazolinu, Iz
raelis sutiktų vežti naftą ir iš 
Aliaskos* jei tiktai amerikiečiai 
japi leistų. Pačįamė Izraelyje 
dabar gazolino vartojimas labai 
suvaržytai. Atsargos palieka
mos karo reikalams.

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no premjeras Mo'hammed Ali 
Rajai trečaidienio rytą parskri
do į Teheraną ir tuojau buvo 
nuvežtas pas Chomeinį papasa-< 
koti apie savo intervenciją 
Jungtinėse Tautose.

Jis pirmiausia informavo Ira
no valdytoją apie premjero kal
bą Jungtinėms Tautoms. Antra
dienio rytą jis informavo Jung
tinių Tautų Saugumo tarybą 
apie Irano skundą prieš Irako' 
įsiveržimą į Iraną ir kitus New 
Yorke vestus pasikalbėjimus su 
užsienio diplomatais.

Išėjęs iš mulos Chomeini dva
ro, premjeras Rajai paneigė 
gandus apie susitarimą išleisti 
52 amerikiečius už Irano kari
nei vadovybei reikalingas nau
jas mašinų dalis ir karo me
džiagas. Reikalą esą pagreitinęs 
prez. Čarterio pareiškimas, kad 
jis-tuojau nuinįsiąs Iranui būti- 
tiriai reikalingos karo medžiagos 
įšaldymus. Prez. Čarterio tele
vizijoj padarytas pareiškimas 
tuojau buvo išverstas ir per
siųstas į Teheraną.
^EW YORK, N.Y. -- Irano 
premjeras Rajai pareiškė, kad 
jis nieko su Amerikos pareigū
nais nekalbėsiąs suimtų 52 ame
rikiečių likimo reikalais. Jis pa
kartojęs, kad suimtų amerikie
čių klausimą spręsiąs Irano par
lamentas. Su amerikiečiais Ra
jai nekalbėjęs, bet jis gana ilgai 
kalbėjęsis su Jungtinių Tautų 
atsakingais pareigūnais. Jis ma
tėsi su generaliniu ekretoriumi 
Kurt Waldheim ir su keliais 
arabų valstybių ambasadoriais.

Premjeras Rajai susitikęs su 
arabų ^valstybių atstovais, norin- 
čiST§''Ffaną ir Iraką įtikinti nu
traukti karo veiksmus ir pradėti 
pasitarimus dėl užimtų sričių 
Choramšare ir Abadane. Ketu
rios aravbų valstybės yra pasi
ruošusios siųsti atstovus i Tehe
raną bei Bagdadą tartis pirma 
paliaubų, o vėliau ir taikos klau- 

, siniais. Arabai yra įsitikinę, 
kad šių dviejų Eufrato uostų ir 
naftos versmių sričių problemos 
gali būti teigiamai išspręstos.

Manoma, kad premjeras Ra
jai nieko prieš neturėtų, jei pa
vyktų pasiekti paliaubų, o vė
liau ir taikos. Bet Rajai pabrė
žė, kad irakiečiai privalo išeiti 
iš Irano teritorijos.

Truputį kitaip stovi suimtų 
amerikiečių klausimas. Niekam 
ne paslaptis, kad Iranui būtinai 
reikalinga Amerikos mašinų da
lys ir šoviniai. Iraniečiai turi ge
rus JAV ginklus, jie turėjo di
deles karo medžiagos atsargas, 
bet visi žino, kad šoviniai karo 
eigoje greitai baigiasi. Irano 
diplomatai neslepia, kad jiems 
reikalingos mašinų dalys. Prezi
dento Čarterio pareiškimas, kad 
jis tuojau atšaldytų Irano sumas 
Amerikos bankuose ir panaikin
tų uždraudimus karo medžiagai 
siųsti, dar labiau sustiprina 
gandus.

Jungtinėse Tautos^ pradėjo 
sklisti gandas, kad pr$ž. Carte- 

r

LENKIJA MASKVAI 
SUKĖLĖ RŪPESČIŲ

BONA, Vokietija. — Iš Mask
vos ateinančios žinios sako, kad 
Sovietų valdžia labai susirūpi
nusi Lenkijos įvykiais. Visi at
sakingi Sovietų valdžios atstd-' 
vai, patyrę apie Lenkijos komu
nistų partijos užimtas politines 
pozicijas, labai susirūpino atei
timi.

Sovietu valdžia labiausiai bi
jo Rytų Vokietijos. Pradžioje 
rusai planavo pasiųsti Sovietų 
karo jėgas i Rytų Vokietiją, bet 
patys Sovietų maršalai patarė 
to nedaryti, nes jie nebuvo tikri, 
ar rusų kariai norės žygiuoti 
per Lenkiją ir veržtis į Rytų Vo-' 
kietiją. Sovietų maršalai patarė 
komunistinei Rytų Vokietijos 
valdžiai daryti tokias pačias 
nuolaidas, kokias padarė Len
kijoje.

Pradžioje L. Brežnevas buvo 
linkęs siųsti Sovietų karius į 
Lenkiją, bet vėliau jis paklausė 
pačių lenkų ir sutiko leisti Ka- 
niai žengti kelis žingsnius atgal 
ir duoti daugiau laisvės darbi
ninkams. Brežnevas buvo" tik
ras, kad Lech Walesa neruoš 
sukilimo prieš Sovietų valdžią. 
Komunistų vadai visą laiką bi
jojo, kad lenkų darbininkų nuo
taikos neįsistiprintų rusų darbi
ninkų tarpe. . _

SPROGIMAS CHEMIKALŲ 
DIRBTUVĖJE

NEW CASTLE, Del.' (AP)— 
Antradienį dėl nežinomų prie
žasčių sprogo Amoco chemikalų 
dirbtuvė- Žuvo 5 darbininkai, 
10 dingo be žinios ir 30 sužeis* 

I tų. Apie 1,000 vietos gyventojų 
buvo evakuota, nes bijoma spro 
girnų 6 polypropylene tankų, iš 
kurių kiltų nuodingi dūmai. Vi
durnaktį buvo gaisras jau su
kontroliuotas, bet gyventojai 
dar neatšaukti.

Amoco bendrovė yra Stan
dard Oil padalinys.

—Japonai važinėja traukiniai, 
einančiais 125 mylias p/val. Jų 
inžinieriai suprojektavo magne
tinį traukinį, kurio teoretinis 
greitis bus dvigubai didesnis 
ir darvs labai mažadriukšmą. Jie 
bus paleisti apyvarton tik 1990 
metais.

ris sutinka tuojau pradėti keisti 
politiką Dano klausiniu. Pir
miausia jis pasiųs penkis trans
porto lėktuvus į Teherano aero
dromą su Irano prieš trejems 
metus užsakytomis lėktuvų da
limis ir iškraus Teherane, o tuo 
pačiu metu į Teherano aerodro
mą bus atvežti amerikiečiai, 
kurie bus įsodinti į lėktuvus ir 
išvežti. ’

Premjeras Rajai nenori pri
tarti tokioms pakaitoms. Jis ži
no, kad šiandien susirenka Ira
no parlamentas, jam aiškus 
mašinų dalių reikalas, bet jis 
nenori paleisti amerikiečių už 
mašinų dalis.
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Pas psichiatrą

Mandagumas
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GŲ IŽEIDE
MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

Dwto RIMAS KERIMaVIčIUS

vienas Žrftogus gali pridaryti 
tiek klaidų?

— Aš ne vienas ir dirbau, — 
teisinasi mokinya — Man ir tė- į 
vas padėjo.

« *

• Californijos vyr. teismas 
priteisė mokėti gydytojui ir ad
vokatui 18,000 dolerių, kad res
torano savininkas neleido jiems 
įeiti be kaklaraiščio. Jie teisme 
aiškino, kad kaklaraištį nešioja, i
tik vyrai, todėl prieš juos buvo! 
panaudota lyties diskriminacija, j

• Įstatymų rinkiniuose bei ; 
statutuose tebėra ir tokie daly- Į

Viską vėjai .išnešiojo, 
Juodą tuštumą parodė. 
Vien tik lazdą man palikę 
Ir" širdy menkutį žodį.

Iš dausu Praamžius leido
Tau tada pasiekti žemę, 
Kur nuo rūko miestai dieną 
Esti visiškai aptemę.

Tu atsinešei jaunystę
Ir dainų dainuotų aidą. 
Viską pakartos likimas, 
Net ne vieną savo klaidą.-.

Tik viena dar laimė liko, 
Kai lankai tu mūsų šalį, 
Kad menkutis mano žodis 
Čia tave sutikti gali.

Menkas žodis, užsilikęs, 
Gal parodys ten už lango, 
Kur į praeitį kelelis 
Tarp kalnelių nusirango

Ir sujungia vakar dieną 
Ir rytojaus valandėlę 
Į tikriausj vaizdą vieną, 
Į be galo pasakėlę...

S. Pašilytė

Komunistų išradimai

Naujausi komunistų išradi-
— Portland, Oregon, draudžia j mįj. .

ma su čiuožinėjimo ratukais va-j 
žinėti viešose prausyklose.

— Pine Island, Minn., vyrai 
baudžiami areštu, f 
karvę, nepakelia jai savo kepu- į 
rėš ar skrybėlės.

—Kalifornijos viešbučių kam- j 
bariuose draudžiama nusilupti Į 
apelsino žievę.

— Michigan valstijoje uždraus 
ta pririšti krokodilus prie van 
dens hidranto.

— Detroito nrerto potvarkiai 
grasina bausme už miegojimą 
vonioje.

— Vaterville. Maine, uždraus j motina, tikra, kad Staselė.
ta garsiai nusišnypšti. | -A-Tai liko neišspręsta. Visos

— Natchez, Miss., miesto ta j gavome lygų balsų skaičių! 
ryba uždraudė drambliams ger-i 
ti alų

— Saulei nusileidus, Alaba- 
mos mieste krautuvėms uždraus | 
ta pardavinėti žemės riešutus.

— M nnesota valst’joj griež-1 
tai draudžiama džiovinti vyriš
kus ir moteriškus apatinius bal
tinius. pakabintus ant tos pat

-virvės.
• Amerikos žmoniškumo drav 

gija apdovanojo premija Mr. Ro 
bert Mangram, prigėrusį gelbs
tint skęstanti vilkinį šuni. Ro
moje įvyko priešinas dalykas: 
ten sulaikytas neofašistas. pri
pylęs rūgšties į paukščių ggryk- 
las. Rūkštis sugrauždavo pauk-' 
čių snapus.

• Užbaigiame šias magary
čias p. Tolimo eTuctais žodžiais 
Birutei iš Europos:

Su pavasariais jaunystė

Nušuoliavo, nužvangėjo...
Buvo vasaros ir žiemos.
Vėjai veidą suakėjo.
Buvo viltys ir svajonės
Ir sapnai labai laimingi.

: L’ko tik ledan įšalę 
' Ašarų lašai sustingę.

Valgomi televizorių ekranai. 
Vinvs makaronuose.
Ašarinės dujos kaip maistas

;ei jie, sutikę į jasninko dienomis. 
t onvA * vT -jT *’ i > i • iKalėdų eglutės dovanoms, gu- 

Į minės lazdelės vietoje bombikių.
* * ❖

BALSAVIMAS

Staselė parbėgo iš mokyklos 
paraudusiais veideliai^ ir susi
jaudinusi pasakoja mamai:

— Įsivaizduok, mam, mes 
šiandien nubalsavome, kuri mū
sų klasėje yra gražiausia!
~ Nagi, kuri? — susidomėjo

— Kaip gi taip?
— Dėl to, kad kiekviena mer

gaitė turėjome tik po vieną 
balsą.

❖

i Kada sumažės prieauglis

Karolis Darvinas, “Didžiojo 
Darvino” vaikaitis, paskaitos 
netu pareiškė: “Po tūkstančio 
metų, kaip dabar kad žmonių 
prieauglis didėja, mūsų žemėje 
bebus vietos žmonėms vienas 
prie kito stovėti”.

Kalifornijos technologijos ins
tituto prezidentas dr. Lee Duls- 
bridge į tai atsiliepė:

“Jei tikrai tiek beliks vietos, 
gali būti, kad tuomet gimimų 
skaičius sumažės”.

BIJO GRAŽIOS DIENOS

— Tėte, ar šiandien bus gra
ži d.ena?

— Nežinau. Atrodo, lis...
— Tai" labai gerai, nes moky

tojas sakė, kad vieną gražią die 
ną mane nubaus.

PUSĖ KALTĖS
Mokytojas supykęs bara mo

kinį :
— Tavo šitas namų darbas yra

Nejaus arka naujaisiais laikais.

r
7*

žmogus atėjo pas psichiatrą. 
Skundžiasi: “Daktare, gelbėkite 
mane. Aš nieko nebegaliu at
minti, kas tada atsitiko, ar prieš 
metus laiko ar vakar. Bijau, kad 
einu iš proto”.

Daktaras: — O kaip seniai 
tamsta turi tą problemą?

Pokalbis prie Mgonio

— Jonuk, matai, kad tavo se
nelis labai sėrga. Kad jis ne
girdėtų, aš tave tykiai prašau, 
kad tu pasakytum jam ką nors 
linksni#.

— Seneli, ar tu norėtum, kad 
per tavo laidotuves grotų kari
nis orkestras?

— Atsiprašau, ar aš jums nu
myniau koją, išeidamas iš salės 
parūkyti?

— Taip. Bet nesijaudinkite.
— Aš tik norėjau pasitikrinti., 

ar į savo eilę pataikiau sugrįžti.
♦

GIRTO SAVIJAUTA

— Jonai, įdomu, kokia savi
jauta, kai esi labai girtas?

— Kaip čia tau paaiškinti? 
štai prieš mus eina dvi moterys. 
Jeigu būtume labai girti, tai at 
rodytų, jog ten eina keturios.

— Bet juk prieš mus eina Vie
na moteris!-

- >. ♦ ♦ • 
POEZIJOS LIGA

■ ' i ' -. - ■

J

Mokytoja viėną dieną aiški
na savo klasei apie poetą Milto
na,. kurs buvo aklas. Sekančią 
dieną ji klasės paklausė, kas pa
mena vakarykščią pamoką apie-j 
Miltoną. Kokią ligą jis turėjo?

“Žinau”, ’ šokosi vienas, “jis 
buvo poetas”. .

IŠSIBLAŠKYMAS

— Rytoj ateikite pas mus pie
tų. Bus ir profesorius Šmitas, 
— sako mokslininkas Einšteinas 
sutiktam draugui. j

'— Bet juk tai aš — Šmitas-.. :
— Tai nieko. Vistiek ateikit.

v *

■ SUMANUS ELGETA

— Geroji ponia, duokite man 
senus batus.

Bet juk tavo batai visiškai 
nauji.

— Dėl to ir prašau senų, nes 
šie man visą bizni gadina, nie
kas nieko neduoda.

* * sjt

PASKATAS

— Tavo 17 metų amžiaus sū- 
nūs toks tinginys, o dabar jis 
pjauna žolę aplink visą namą. 
Kaip tau pavyko jį priverst 
dirbti?

— Pasakiau /am. kad 
čiau automobilio raktą.

pame-

aš

SAVA ŽMONA

— Žinau, tu nogėtum, kad 
būčiau kito vyro žmona.

— Ne, nes tok’ų priešų dar 
neturiu.

h%»v»

Maiki, ką tu žinai apiė Bažylių 
— tai yra apie šventą Bazylių?
'— Mažai, Tėve. Esu girdėjęs, 

kad jis buvęs apšepęs, nešva
rus, visas apžėlęs plaukgauriais 
ir gauruotumu nepanašus į žmo 
gų, ar tai yra tik truputį pana
šus. Dar dabai, tebėra posakis: 
“Bazyliaus patalas”. Kieno lo
va netaisyta, suvelta ir nešvari, 
žemaičiai sakydavo — “Kaip 
Bazyliaus patalas”. Kai jis ras
davo rėplinėjančią blakę, jis pa
garbiai paimdavo ją, pabučiuo
davo ir dėdavo sau į antį. Matyt 
seni žemaičiai gerai pažinojo 
Bazylių.

— Tikrai taip, Maiki — toks 
apsileidėlis gyveno žemaičių miš 
ke.

Tai buvo Seni žemaičiai pa
sakoja, kad Razmuso miške ku
ris buvo tarp Telšių ir Lieplau
kės, buvo atsiradęs svetimšalis 
pustelninkas. Jis buvęs panašus 
į perbadėjusi ubagą. Niekas ne
žinojo kas jis ir iškur?, Jis šne
kėjęs nesuprantama kalba ir 
rodęs į pietus. Pagaliau vienas 
žemaitis, mokantis lotynų kai- 
bą.susišnekėjo, jog tai esąs Ba- 
zylius iš Kapadonijos. Jis čion 
atėjęs atgailauti už savo tautie
čių griekus, ir užsitikrinti sau 
vietelę danguje netoli Viešpa
ties sosto. Jis esąs Įšventintas j 
kunigus, bet, kadangi Kapado- 
nijoje kunigų esą daug — net jo 
tėvas — kunigas, jo mama — 
kunige, jo broliai kunigai tai 
taip jis nusprendęs būt pustel- 
ninku. Kapadonijoj pustelnin- 
kams neesą sąlygų, tai eidamas 
per vokiečių ir prūsų žemes, čia 
radęs gražius miškus ir nuspren 
dęs čia pustelninkauti.

Bet žemaičiai perdaug geri: 
jie daboja, kad ‘is nebūtų alka
nas. kad nesušaltų, kad turėtų 
bet kok’ą gūžtą pasislėpti ■ nuo 
audrų ir saugią nakvynę. Čia jis 
pasijuto geriau, negu savo tėvy. 
nėja. Po trijų metų neva pus- 
telninkiško gyvenimo įsitikino, 
kad jis tik apgaudinėja Viešpatį 
Dievą.

Vieną gražią rudens dieną, jo 
lankytojai rado tuščią jo gūžtą 
ir skarmalus. Bazylius pabėgo!

— O gal vilkai jį suėdė, Tėve?
— Ne. Maiki, vilkai jo nemė

go. Ne kartą žemaičiai regėjo 
alkanus vilkus — jie pauostė 
Bazylių ir vaipydamieši bėgo ša- 
lyn, tartum kas nosį būt užgavęs 
Vilkams jis perdaug šventas it 
nešvarus.

Tą pat žiemą Egipte atsirado 
naujas pustelninkas, kuris savo 
ašaromis vilgė duonos džiuvė 
sius it verkdamas valgė. Verkė 
net norėjo ašaromis išverkti nuo 
dėmes, ats’neštas fš Žemaitijos. 
Egipte jis veikiai padarė stebuk
lą — išvarė velnius iš apsėsto 
žmogaus. Egipte pustelninkavi- 
mui sąlygų nerado, nuėjo į Si
rija. bet ir ši šalis pustehrinkir 
oet’ko. Atvertęs į katal’kybę 
keletą arabų, grįžo tėvynėn ir 
mirė ant rankų sesers Makari 
nos-

Palikim mirusį Bazylių ir 
grįžkim į Žemaitiją.

Palangos priemiestyje merge- 

Šventėms aš papratęs į Lūgą važinėti Ten, sako, oras 
puikus — pušinis ir eglinis. Prieš bronchitą gerai padeda. 
Gydytojai taip sako. Aš nežinau. Nemanau.

Svarbiausia, kad į Lūgą važinėti — tikroji bausmė. 
Žmonių skausmingai daug. Baksnojasi. Ant kelių be lei
dimo sėdasi. Kapšiukus ir ryšuliukus^ ant galvų deda. Ne 
tiktai bronchitą — psichinę ligą galima įsigyti.

Aną kartą, važiuojant į Lūgą, tiesiog formalinio pri- 
sigrūdimo nepaisydamas, į vagoną dar įeina kažkuris ti
pas. Nesenas. Su ūsiukais. Pusėtinai frantiŠkai apsivilkęs. 
Rusiškuose batuose. Ir su juo — senė. Tokia įprastinė senė 
su dviem ryšuliais ir kapšiu.

Iš tiesų, ši senė pirmoji su savo bagažu į vagoną įlipo. 
O už jos šitas tipas su savo ūsiukais.

Senė, taigi, priešaky eina — pro publiką braunasi, 
o jis nepaisoma eisena už jos. Ir vis jai komanduoja:

— Nešk, rėkia, lygiau, tatai kapšį. Produktus isber- 
si... Dėk dabartės jį po suolu! Įsprausdink, aš sakau, jį 
pasuolėn. Ach, velnio galva 1 Ryšulį tatai nedėk piliečiams 
ant kelių. Dėk laikinai ant galvų... Palūkėk, aš tuojau jį 
užkelsiu ant viršutinės lentynos. Fu-tu, aš sakau, kuri 
devynių galų paikšė!

Tiktai keleiviai mato — piliečio veiksmai ne tikrie
ji — darbo kodekso pažeidimas, žodžiu, keleiviai mato, 
kad šitas tipas su ūsiukais užsimiršo; grubiai rėkia ant 
savo namų darbininkės ir verčia ją atlikinėti nenugali
mus reikalavimus.

Kai kurie pradėjo garsiai reikšti savo nepasitenki
nimą, vadinasi, ar ne laikas jį griebti, jei jis įtūžo ir ko

lė vardu Birutė, kūreno dievams i nianduoja vienai senei tokius ryšulius kilnoti? Šitai gi 
šventąją ugnį ir netikėtai ap-j formalinis niekinimas, ir, netgi daugiau — dirbančiųjų 
glėbta kunigaiščio Kęstučio tu- eksploatacija 1 Neleistina taip rėkti ir komanduoti publi-
rė'o atsisakyti nekaltybės ir šven 
tosios ugnies. Ji pagimdė sūnų: 
Vytautą, Jogailos pusbrolį. Jo
gaila tapo tėvu Lenkijos kara
liaus Kazimiėro trečiojo, kuris 
iš Dievo valios tapo šv. Kazi
mieru. Šventojo motina Elzbie
ta buvo duktė Vengrijos kara
liaus.

Jaunas karaliukas, kaip ir jo 
tėvukas Jogaila, karališko gyve
nimo nemėgo. Karalius Jogaila 
sakydavo, kad karalystės reika
lai net barzdos nusiskusti neduo 
da! Karaliukas Kazimieras igno
ravo visą karališką būtį. Lenkų 

kos akyse, šitai mažina josios senatvės vertybę.
Staiga vienas keleivis, kuris visų labiausiai karščia

vosi, prieina prie šito, kuris su ūsiukais, ir ima jį. tiesiog 
už alkūnėlių. A f

— Šitai, sako, negalima tokius veiksimus prileisti. Šitai 
pasityčiojimas iš laisvos asmenybės.'ygitai formalinė nepo 
grimasa. Yra tatai, kai šitą naują keleivį paėmM^ ąlkū- 
nėlių, jisai nublanko ir atlyžo,. Ir tiktai^veliau'pradėjo 
prieštarauti.- . , . -D, .

— Leiskite, sako, gal būt, nei kokios grimasos nėra? 
Gal būti, šitai aš su savo mamute į miestą Leningradą 
važiuoju? Pakankamai, sako, įžeidžiama klausyti pana
šių kodekso pažeidimo žolžių. čia publikoje įvyko kuris
nekuris s™išimas- Nekuris konfūzas: vadinasi, jsiterpėt 

jam gražius karališkus rūbus, | ne į savo šeimyninius reikalus. Tiesiog nepatogu. Aiškėja,
jis tuos rūbus mesdavo po suo
lu, pats vilkėdavo žemaitiška mi 
line; valsybė įtaisė gražiausią 
lovą, jis į tą lovą guldydava ba
tus, pats guldavo šalia lovos. Tą 
jis darydavo ne dėl išdykimo, 
bet norėdamas pagerbti Viešpa
ti, nes ir danguje lovos nepriim 
tinos.

— Tėve, ar tikrai, kad šv. Ka
zimieras buvo toks keistuolis?

— Prisiekti negaliu, Maiki: tą, 
ką pasakiau, girdėjau nuo že
maičiu ir lenku. C

KAM REIKALINGAS TĖVAS?

Keturių metų Tonis yra gu
vus vaikas ir daug nori žinoti.- 
štai jo vienas dialogas su moti
na: “Ar tiesa, mam, kad Dievai 
n<us aprūpina?

— Tiesa, sūneli.
— Ar tiesa, kad Kalėdų Se

nelis atneša dovanas ir žaislus?
— Tiesa, vaikeli.
— Ir ar tikrai tiesa, main, 

kad gandras atneša vaikus?
— Tikrai tiesa, sūneli, — pa

tvirtina motina.
— Well, — garsiai susimąsto 

Tonis, — gal mam pasaky 
kieins tuomet galams tas 
čia reikalingas?

♦ » #

Dingo buketas

— Kas atsitiko su mūsų pri
madona šį vakarą?

' — Nugi kas?
— Ji turėjo tik devynis gėlių 

buketus!
— Ar pnblūdai, argi dar ne

gana?
— Ne, ji šiam vakarui pir

kosi dešimtį!
♦ * •

si, ko- 
tėvas

TYLI ŽMONA

kad šitai iš visų viso motinėlė, o ne namdarbinihkė.
Visų karščiausias žmogus, žinoma, ne iš karto pa

sidavė.
— O šunys, sako, ją atpažins! Ant josios nėra už- 

lipytos afišos — mamulė arba tėtulis^ Tuomet reikia 
skelbti prie įėjimo.

Bet paskui sėdosi prie savo lango ir sako:
— Vis dėlto atsiprašau. Mes nežinojom, kad čia jūsų 

tikroji mamulė. Mes pamanėme iš karto, žinote, ką kita. 
Taigi, pagalvojome, kad šitai namų patarnautoja. Tuo
met atsiprašome. •

Bet čia antras keleivis, prancūzišką bulką valgyda
mas, tam, kurio mamulė ir ūsiukai, pasakė:

— Mamulę, sako, reikia dar labiau liepsningai gerbt, 
negu namdarbininkę. Neleistina ją apkrovinėti ryšuliais 
ir kapšiais. Ir be to grubiai ant jos rėkti.

Tasai, kurio ūseliai, sako: . ..
Aš turiu daktaro pažymėjimą, kad aš nervingas. 

Prašysiu nenurodinėti — ant ko man rėkti ir ant ko 
ryšulius krauti!

Iki pat Leningrado, tasai, kuris su ūsiukais, praei
ties sąskaita įsižeidinėjo dėl jo patirtų užgauliojimų.

— Šltei, sako, pasivažinėti neleidžia — iŠ karto ima 
uz alkūnėlių. Užkabinėja tuos, kurie, gal būti, bilietus 
turi... Uždėkite, mamule, ant ryšulio koja — nunešti 
gali... Kažkurie tokie ypatingieji atsirado... 0, gal būti 
as patsai jau nuo septynioliktųjų metų Leningrade gy
venu. Ir niekam neleisiu manęs užgaulioti dėl kodekso 
pažeidimo.

Kiti keleiviai sėdėjo tylėdami ir vengė šito užgau
lingo žmogaus žvilgsnio.

(M. Zošcenko, Satyrinės Novelės, 200 pusk, 
kaina $2, gaunamos Naujienose.)

— Kai aš išgeriu, mano žmo
na dvi dienas su manim nešikai 
ba.

—O kaip dažnai išgeri?
— Kas antrą dieną.

ITALŲ RESTORANE
— Atnešk man porciją Verti- 

celli.
— Atsiprašau, tai ne valgis, 

tai restorano savininkas. 2 — Naujienos, Chicago 8. 111.. Thursday, October 23, 1980
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Solistai
Rimas Strimaitis, Valentinas Liorentas, Vytautas Paulionls, 

Roma Mastieiiė, Margarita Momlcienė, Audronė 

Simonaitytė-Gaižiūrdenė, Julius Savrinas, Vytas Radys, 

Bronius Jančys, Nelia Paulauskaitė, Julita 

šermukšnytė-Burgess.

Libretas — ANATOLIJAUS KAIRIO 
Režisierius — Petras Maželis •

Dailininkas — Jurgis Daugvila
Dirigentas — Aloyzas Jurgutis

Laikas
1980 metais

lapkričio 8 d. 9 vai. vakare
lapkričio 9 d. 3 vai. popiet

MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
6727 South California Avenue.

Bilietai
GIFTS INTERNATIONAL (Vaznelių prekyboje), 2501 West
71st St., Chicago, IL 60629. Tel. 471-1424 (darbo valandomis). 

Tuo pačiu adresu galima bilietus užsisakyti ir paštu.

KAINOS: $15, $13, $12, $9, $6, $5.

PITTSBURGH. PA
’ IŠ Susivienijimo veiklos

Turbūt, nesuklysiu pasakęs, 
jog savo veikla lietuviškame gy
venime Pittsburghe daugiausia 
reiškiasi Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kuopos ir jų nariai.

Susivienijimo nariai dirba ne 
tik savo kuopose, bet jie savo 
veikla plačiai reiškiasi: Lietuvių 
ūkyje — Lithuanian Country 
Club, :Liėtuvių Piliečių organi
zacijoje, p. ypač Lietuvių Kam
bario: komitete' -— Pittsburgho 
universitete. ■ j . u ?

Daugiausia’ savo veikla pasi
rodo SLA 73-oji 'Moterų kuopa, 
kurios pirmininkę yra Juliana 
Ahdriulidmš-Comlev ir finansų 
sekretorė Viola Šinkūnaitė - 
Stany.

Šią vasarą jos surengė puikią 
gegužinę Zelionopol, Pa., kurios 
pelną skyrė delegatų nuvežimui 
į-sekantį SLA seimą, kuris įvyks 
St. Petersburg, Floridoje.

Girdėjom, jog visos mūsų mo
terų kuopos narės ir eilė kitų 
veikėjų yra užkviesti ir daly
vaus’ “Christmas'Party” Gertrū
dos ir Povilo Dargių rezidenci
joje gruodžio 6 dieną.^

Kitą sykį parašysiu daugiau 
iš mūsų veiklos Pittsburgne.

J * * *

Lietuvių radijo programa

Lietuvių Meno Ansamblis Dainava

Per daugelį metų čia Pitts- 
burghe veikia Gertrūdos ir Po
vilo Dargių vedama Lietuvių 
radijo programa, kurią mes gir
dime iš galingos radijo stoties 
WPIT.

Programa būna sekmadieniais 
12:30 vai. popiet, šią programą 
girdi trijų valstijų-žmonės, bū
tent: Pennsylvanijoš, Ohio ir 
West Virginijoj.

Sekmadienį, spalio 12 d., mes 
turėjome didelį malonumą iš
girsti per radiją, jog Pennsylva- 
nijos valstijos seimą — House 
of Representatives savo posė
dyje iškėlė Dargių veiklą-darbą. 
tvarkant ir vedant Lietuvių ra
dijo programą per virš keturias
dešimt metų.

“Citation” Povilui ir Gertrū
dai buvo įteikta laike jų veda
mos programos.

Mes jaučiame, kad tai buvo 
padaryta ne tik Dargių pagerbi
mui, bet tuo’ pačiu buvo pa
gerbti ir visi lietuviai.

Jonas Drąsutis

TURTINGIAUSIA VALSTYBĖ

—- Kuri pasaulio valstybė tur
tingiausia?

— Sovietų Sąjunga.
— Iš ko sprendi?
— Visi vagia ir vis dar lieka.

VILNIUJE LENKAMS GALIMA, 
SEINUOSE LIETUVIAMS - NE

ras*

Vasario 16 d. šv. Kazimiero 
kolegijoj koncelebravau Mišias 
su mons. Audriu Bačkiu. Tad 
ji ir paprašiau šios paslaugos, 
kaip dažnai susitinkančio su po 
piežiumi. Pasižadėjo, bet ir šal 

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i “ai X“;
__ _   ___ ! žius gauna daugybe tokiu laiš- 
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- I ku! ... Betgi pamaniau: “lašas 

k i________ČIAMOS TREČDALĮ METŲ! I p» lašo..
-T. . .v. . - 5 Kovo 5 d. susitikau su tuo pa.

r Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas čiu mons. a. Bačkiu. Jis pats, 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- neklaustas, pranešė: “Popiežius 

laišką gavo ir skaitė su tam tik
ru atsidėjimu!” Man to ir terei
kėjo! Ką daugiau galėjau pada- 
rvt?! i

Laiške buvo: a. išsamus mano 
pranešimas itališkai, b. Seinų 
lietuvių prašymas lenkiškai, c.

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

niųjų gavęs-Lenkijoj mano 
tą itališkai ir seiniečių prašymą 
lenkiškai, balandžio 10 d. man 
rašė: “Gaila, kad turėjot tokių 
nemalonumų S. parapijoj. Gal 
ir bus galima- šiuo atžvilgiu ką 
nors padaryti. Kalbėsiu su mū
sų Primų (t.y. kard. Višinskiu, 
P.G.). Kitame laiške (IV.30) ra
šė: “Birželio 3 d. grįžęs į Romą, 
kalbėsiu su kuo reikia” (manau, 
ir su popiežium, juk tai jis po
piežiui pranešė ■ apie mano ke
lione į Lietuvą,’ kuria “Šv. Tė
vas džiaugėsi”). Tas pats asmuo 
VILU vėl rašė, bet jau iš Ro
mos: “Lenkijos Primui susirgus, 
tuomet negalėjau su jucf tartis 
Seinų reikalu, bet rugpjūčio 5 d. 
grįšiu į Lenkiją ir stengsiuos 
pateikti Primui Tamstos iškel
tą atvejį”.

skriaudžiamų! žinome, kad po
piežius-labai rūpinasi :kit;ų tikė
jimų žmonėmis ir visus malo
niai globoja; bet kodėl lietuviai 
Seinuose taip daugelį metų yra 
skriaudžiami, lyg nebūtų -tikįin- 
tieji. Taigi malonėkit mus už
tarti Apaštališkajam Sostui, nes 
mūsų skriauda yra Jums gerai 
žinoma. Mes visi su viltimi lauk-

sim nuo Jūsų atsakymo. Gal ką 
nors geresnio Jūs mums para
šysi t. .

Kaip netikėtai teko susitikti 
su Šv. Tėvu Brazilijoje ir jam 
parduoti seiniečių laišką, buvo 
parašyta “Tž” 1980.VIII.21. Aš 
iš savo pusės ten tik pridėjau: 
“Šventasis Tėve, viso pasaulio 
lietuviai susirūpinę laukia, kad 
teisingai išsispręstų ši tikrai 
skandalinga padėtis, kuri jau 
perilgai trunka Suvalkų trikam
pyje.”

Šventasis Tėve, t r < . 
. , jaučiu sąžinės pareigą štai ką 
pranešti Jūsų Šventenybei.

.. .Seinuose turėjau labai 
liūdną pergyvenimą. Kaip .tik 
•šiuo tikslu ir: rašau. ' t

, Sausio 27, sekmadienis. Norė
jau laikyti Mišias bazilikoje — 
senojoje Seinų katedroje prie 
lietuvių gerbiamo poeto-vysku- 
po Antano Baranausko kapo.

Incognito dalyvavau 12 valan
dos Mišiose lenkų kalba. Daly
vavimas, pastebėjau, buvo labai 
silpnas: vien tik vargonininkas 
atsakinėjo ir jis vienas giedojo. 
Kaip paskui patyriau, daugumą 
dalyvių sudarė lietuviai

Baigiantis paskutinei giesmei, 
kai jau viena dalis buvo išėjusi 
iš bazilikos, būrys žmonių (gale 
jo būti per šimtą) > susirinko 
šventovės viduryje, pasiruošę 
giedoti. Bet kaip tik tuo metu

pasigirdo per garsiakalbius įre
gistruoti garsai ir šūkavimai- 
spiegimai taip garsiai, kad rei
kėjo užsikimšti ausis. Giedot 
nebuvo įmanoma. Todėl vieni 
ėmė kalbėti Rožinį, kiti skaitė 
maldas iš maldaknygių. O man 
tai tikrai buvo sunku sulaikyti 
pyktį ir neapsakomo žeminimo 
jausmą.

Triukšmingi garsai truko 8-10 
minučių. Sumažėjus triukšmui, 
paprašiau kaimyną, kad mane 
palydėtų zakristijon. Klebono 
jau nebuvo. Nuėjom klebonijom 
Atidarius duris, prisistačiau kle 
bortui, ir pradėjau dėstyti savo 
reikalą.

Klebonas kun. Stanislaw Ra- 
gowski pasišaukė vikarą kun. 
Zenoną Parankiewicz, kalbantį 
lietuviškai, ir įsivedė į raštinę. 
Palydovas manęs nepaliko vieno.

— Esu kunigas selezietis, lie- 
' tuvis, lietuvių >Šv. Kazimiero pa 
rapijos klebonas Sao Paule, 
Bralizijoje. Turėjau laimės po 
41 metų aplankyti Lietuvą. Čia 
pravažiuodamas, norėčiau cele- 
bruotį baziliką] .arba, vyskupo 
Antano Baranausko koplyčioje.

(Bus daugiau)
(Iš “Tėviškės Žiburių”)

Palikimas

Daugelis moterų nelabai pai
so’, jei vyras ją myli ir palieka 
;— jei tik daug palieka.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati-. ir anas mano trumpesnis iaiš- 
nimo vajaus talką! _ ____ _ įįj. j į i, _ i . Į kas-santrauka.

Tam tikras skaičius šios do
kumentacijos kopijų buvo pa
teikta ir kitiems svarbesniems 
asmenims Romoje.

SALEZIEČIŲ CENTRE

Grįžęs iš Lietuvos ir Lenki-

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
ATGARSIAI Iš SEINŲ

r ’ Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

i

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Ii
1 1

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede 
Pavardė ir vardas____________ ____________________
Adresas --------------------------------------------------------------

! Grįžęs iš Lietuvos ir Lenki- 
j jos, aplankiau saleziečių centre 
Į vyr. saleziečių rektorių ir jam 
papasakojau ne tik apie Lietu
vą, bet ir apie Suvalkų trikampį.

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas įkaityto]as. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ---------------------------------
Adresas -----------------------------------------------

— dol. į Jis nelauktai man tarė: “O jei 
______! ta Seinų parapija atitektų sole- 
_____ i ziečiams?”... Prašė tai įteikti 
_____ | raštu ir pažadėjo balandžio pra 

kuri*! džioj, kai lankysis Lenkijoje, tą 
j klausimą ton iškelti. Kas šiuo 
I atžvilgiu padaryta, lig šiol netu- 

_____ Į riu žinių.
-------- Mane į Lenkiją palydėjęs vie-

Iš Seinų tuoj parašė: “Pirma
dienį mūsų Tėvelis (!) mus iš
barė, kam tokį “svečią” jam at- 
vežėm!...” Kitas rašantysis pri
dūrė: “Klebonas grasino, kad 
vyskupas mus nubaus..

Birželio 16 d. vienas rašė: 
“Turėjom žinių, kad pavasarį 
apsilankys Lomžos vyskupas 
Seinuose; tad ruošėmės kreip
tis su prašymu dėl pamaldų 
bazilikoje. Vyskupas atvažiavo; 
mes irgi buvom pas jį nuėję, 
bet jis mums nieko nepažadė
jo. .. Dabar turime žinių, kad 
liepos mėnesį popiežius lankysis j 
Brazilijoje. Mes, visi Seinų lie
tuviai, prašome, gal Jūs galėtu! 
jam išaiškinti mūsų tolesnę pa
dėtį. Nejaugi pačiam šv. Tėvui

Sekmadienį, š. m. spalio 26 diena

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St. ir S. Western Ave. Chicago, Illinois

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet Įėjimas $20.

nas iš saleziečių centro vyrės- nerūpi apie 3.000 katalikų taip
Spomoriaus pavardė, vardas ir vietovė ------------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus___ dol
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
JLdresas _____________________________________—----------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi s» 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas ------------------------------------------------------------ Į
Adrasas --------------------- --- --------------------------------------------------I

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

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

Atdara šiokiadieniais nno
9 vaL ryto iki 10 vai vakaro.

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

Tel. 476-2206

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
. . Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

W - I"..■■■■"' 1111 —11 ■ J. ■ i ■fi  .
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Veiklus visuomeninio lietuvių 
gyvenimo savaitgalis

Praeitas savaitgalis ir šios savaitės pradžia Chica
goje buvo svarbus Amerikos lietuvių visuomeninio gyve
nimo savaitgalis. Chicagoje posėdžiavo kelių svarbių lie
tuvių organizacijų atstovai ir svarstė ne tik toms pačioms 
organizacijoms, bet ir visiems lietuviams rūpimus klau- 

. simus.
Šiomis dienomis skelbsime visą eilę atsakingų parei- 

c gūnų padarytų svarbių pranešimų suvažiavusiems atsto
vams, bet šiandien norime keliais bruožais paminėti Chi
cagoje svarstytus, aptartus visiems lietuviams rūpimus ]

; klausiaus. ' ‘ •:
* * t * ? * * . į ' ■ I

Trumpais bruožais .užvakar jau minėjome, kad praeitą 
šeštadienį Chicagos Lietuvių Tautiniuose namuose Įvyko 
40-asis Amerikos Lietuvių Tarybos seimas ir skyrių pra
nešimai, kurie visiems lietuviams yra Įdomūs, nes suva
žiavo visos gyvos lietuvių organizacijos ir papasakojo, 
apie vykdomus planus. ALTo seimas parodė suvažiavu
siems ir būsimai valdybai, kas gerai padaryta ir aiškiai 
pasakyta, kuriais keliais nedera keliauti. Amerikos lietu
viai praleido daug laiko Įvairiems klausimams aptarti ir 
šiandien visiems aišku, kad bendras darbas yra galimas 
tiktai tada, kai visi sutaria ir pritaria. Jokia grupelė ne
gali daugumai primesti savo valios net ir tuo atveju, jeigu 
keli trumparegiai Įsivaizduoja, kad jie mato tolimiausius 
žiburius.

Praeitą sekmadienį, pirmadienį ir antradienį Chica
goje posėdžiavo Susivienijmo Lietuvių Amerikoje Pildo
moji taryba. Visi šios didelės ir galingos organizacijos 
nariai priklauso ALTui ir visai eilei kitų draugijų ir 
klubų. Visi Pildomosios tarybos nariai užima atsakingas 
vietas ALTe ir kitose organizacijose. SLA prezidentas, 
viceprezidentas ir iždininkas vaidino svarbų vaidmenį 
ALTo konferencijoje.

Visi šie pareigūnai, aptardami visą eilę svarbių SLA 
reikalų, pasinaudojo proga atvykti Į Chicagą, dalyvauti 
ALTo seime, o vėliau svarstyti ekonominius ir finansi
nius reikalus seniausios Amerikos lietuvių organizacijos 
— SLA. Susirinkusieji posėdžiavo kartu su aktuaru, kad

galėtų išsiaiškinti dabartinį finansinį stovį ir numatyti 
Žingsnių, kuriuos reikės siūlyti visai organizacijai, kad 
galėtų išvengti ekonominių Amerikos gyvenimo sunkumų.

Labai svarbią vietą SLA pasitarimų metu užėmė SLA 
Pildomosios tarybos paskelbtas vajus. Valdyba žino, kad 
dabartiniu metu naujų narių klausimas yra svarbus vi
soms lietuviškoms fraternalėms organizacijoms. SLA fi
nansiniai ir kitais klausimais geriau stovi negu kitos or
ganizacijos, bet aktuaras priminė stipriausiai finansinei 
lietuviškai organizacijai, kad privalo gauti naujų narių. 
Kelių šimtų neužtenka, reikia gauti žymiai daugiau.

Be šių dviejų galingų lietuviškų organizacijų, pa
čioje Amerikoje ir įvairiose valstybėse dar tebeveikia Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Tai pats įta
kingiausias lietuvių organas kovai prieš okupantą. Jis 
pradėjo veikti pavergtoje Lietuvoje, buvo permestas į 
Vokietiją, o dabar posėdžiauja JAV.

Chicagoje posėdžiavo VLIKo taryba. Pirmiausia ji iš
klausė VLIKo pirmininko dr. Kazio Bobelio kelionės po 
Europos valstybes pranešimą. Svarbiausioji jo pranešimo 
dalis buvo paskelbta Naujienose, o sekančus papildymus 
šiomis dienomis paskelbsime.

Posėdyje, nedalyvavome, bet iš privačių žmonių teko 
patirti, kad VLIKo taryba svarstė ne tik paties VLIKo, 
bet ir visus lietuvius liečiantį klausimą, šiais metais va
žinėjo į rusų pavergtą Lietuvą vienos nedidelės lietuvių 
grupelės atstovas, kuriam labai patikusios dabartinėje 
pavergtoje Lietuvoje įvestos kelios naujovės. Minėtas po
litikas nevengė patiems rusams pasakoti, kad dabartiniu 
metu jis bandė Įleisti daugiau privilegijuotų keleivių. Di- 

/delė lietuvių daugumą praeitą vasarą nevažiavo, bet Į 
Vilnių pateko '‘Tėviškės” draugijos reikalus tvarkančio 
Prano Petronio žmonės. Iš jų reikalavo tylos ir pripaži
nimo. Jie vartojo Įvairiausios rūšies šantažą, kad galėtų 
palaužti lietuvių pasipriešinimą. Pavasarį spaudimas bu
vo daromas Į nuvažiavusius turistus, o paskutiniu metu 

Į tas spaudimas jau daromas Į kalifomiečius. Paveikė ir 
vieną VLIKo narį, važinėjusĮ pavergton Lietuvon. Per 
dešimt metų jis Įsitikino, kad dabartinėje Lietuvoje vis 
dėlto padaryta “didelė pažanga”. Greitai paveiktą VLIKo 
narį pačiupo Gimtojo krašto specialistai. Ar jis jiems 
taip pasakojo, kaip tame Petronio savaitraštyje buvo pa
rašyta, tuo tarpu galutinai neišaiškinta. Vilniuje jam 
viskas, buvo aišku, o Amerikoje apie tą aiškumą tas nau
jasis politikas jau nenori kalbėti. Blogiausia, kad jis po
sėdyje visai nepasirodė ir nepasiaiškino. VLIKas nenori 
tikėti Gimtuoju Kraštu, bet jo nariai būtų norėję užgirsti 
jo paties versiją apie tas privilegijuotas keliones Į pa
vergtą Lietuvą. Jam neatvykus, klausimas pakibo ore. 
Praleista gana daug laiko, patampyti nervai, bet klausi
mas atidėtas sekančiam susirinkimui.

Chicagoje tarėsi ir lasininkai. Jie Įsitraukė Į bendrą
sias laisvinimo organizacijas ir nori, kad jų balsas būtų 
svaresnis. Garsiausiai prabilo klevelandiškių grupė. Vie
nas vos neprasitarė, kad jie gali išeiti, jeigu jiems nebus 
duotos pageidaujamos privilegijos. Džiugu, kad savo pasi
tarimuose jie svarstė ne konkrečius žingsnius, bet abs
trakčias problemas.

Praeitą savaitgali, atrodo, Įvyko pasitarimas tarp 
VLIKo ir pačios aukščiausios Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vadovybės. Pradžioje norėta aptarti kelis svar
bius lietuviško gyvenimo klaus'mus, bet nutarta aptarti 
tiktai vieną — pati svarbiausiąjį klausimą. Ties juo ir 
apsistota. Bet šį klausimą galėsime paliesti tiktai šiomis 
dienomis, kai turėsime šiek tiek tikslesnių žinių apie vy-

V*:

TITIANAS, Renesanso tapytojas “FLORA”

J. KLĄUSEIKIS

IR VĖL VAŽIUOJAME Į YLAKIUS

Inc.’}

1976 
foto

Daug kartų Naujienose atsi
minimais po Ylakius važinėta- 
Dabar šion kelionėn paskatino 
nauja knyga, Br. Kviklio su tal
kininkais paruošta: Lietuvos 
Bažnyčios, pirma dalis, Telšių 
vyskupija. įleido Amerikos lie
tuvių bibliotekos leidykla 
huanian Library Press, 
Čikagoje.

Leidykla pradėjo darbą 
m., pasivadinusi Lietuvių
archyvu (Lithuanian Photo Li
brary). Pradininkas buvo jėzui
tas Algimantas Kezys, tad ir nau 
jos įstaigos adresas buvo jėzui
tų sodyba Čikagoje. Išleidusi 
knygas-albumus apie Šv. Kazi
miero kapines ir apie Pensylva- 
nijos lietuvius, leidykla persit
varkė, pakeitė pavadinimą ir ad
resą, iš jėzuitų husikeldino į 
Marquette parką.

Keletą žadėtų išleisti knygų 
iš anksto užsiprenumeravau — 
pasižadėjau pirkti. Užsimoku ir 
už atsiųstas, kurių iš anksto ne
užsisakiau. Rugpjūčio pabaigoje 
gavau pranešimą, jog išspausdin
tas Lietuvos bažnyčių pirmas 
tomas ir jei per 16 dienų neatsi
liepsiu, tai skaitys, jog knygos 
noriu ir atsiųs. Gana ilgokai 
laukiau, net prailgo. Jau tris sek 
madienius mačiau Los Angeles

Šv. Kazimiero parapijos kieme 
knyga pardavinėjama. Net aiš
kinausi- V. Prižgintui, kad iš jo 
tos knygos nepirksiu, nes laukiu 
iš leidyklos atsiunčiant.

Nekantraudamas paėmiau Lie 
tuvos bažnyčių knygą nuo par
davėjo stalo nors pačiupinėti, 
pavartyti- Be abejo, tuoj norė
jau pamatyti, kaip beatrodo 
gimtosios Ylakių parapijos baž
nyčia. O varge! Tokioje puikio
je knygoje negraži klaida. Kny
gos 133 psl. išpausdinta Truiki
nų arba Aleksandrijos bažny
čios- fotografija, bet parašytą 
“Ylakių bažnyčia ir Lietuvos .ne 
priklausomybės paminklas 1933 i 
metais”. Sarmata būtų ylakiš- i 
kiams, -jei jie tik tokią bažnytė- 
1 tebūtų pajėgę pastatyti.

Atsiverčiau knygos 320 psl., 
manydamas, gal redaktoriai fo
tografijas sukeitė, gal truikiniš- 
kiams atidavė ylakiškių bažny
čią? Ne, Truikinai turį savąją 
bažnyčią, kaip turėję, tik foto
grafija mažesnė, negu ylakiš
kiams “dovanotoji”.

YLAKIŲ BAŽNYČIOS 
ALTORIAI

Spalio 16 d. jau knygą gavau 
ir paaiškėjo, kodėl tiek ilgai jos 
reikėjo laukti Įdėtas palaidas

kusius pasitarimus ir apie pati svarbiausią vienbalsi nu
tarimą.

Praeitas savaitgalis buvo labai gyvas ir naudingas.

klatdų taisymo lapas, kuriame 
yra dvibokštės Ylakių bažnyčios 
fotografija, su parašu “Ylakių 
bažnyčia nepriklausomybės me
tais”. Patariama fotografiją iš
kirpti ir įklijuoti 133 psl. virš 
Truikinų bažnyčios, vadinasi, 
tuo klaida atitaisoma, ylakiš
kiams grąžinama jų bažnyčia. 
Bet kiek knygų jau parduota 
be tokio klaidos pataisymo, tik 
pati leidykla tegali ž noti-

Skaitau aprašymą. Yra naujų 
sakinių, bet kai kurie, jei ir ne- 
išsisti, tai dalimis pakartoti iš 
to pat autoriaus Mūsų Lietuvos 
IV tomo. Neišmanau, kodėl is
torinei! knygon abejone persunk 
ta “tiesa” rašoma: “3 ar 4 alto
riai labai gražaus darbo”. O kas 
atsitiko su penktuoju altorium?

Ylakių bažnyčia, 1894 m. pas
tatyta, teturėjo tris altorius, vi
si labai gražaus darbo. Didysis 
— šv. Petro ir Povilo garbei. 
Kairės pusės navoj Šv. Jurgio 
altorius, o kokio vardo altorius 
buvo dešinės arba vyrų - pusės 
navoj — nesiimu tvirtinti, bet 
bene Šventosios Dvasios atsiun
timo paveikslas ten?

Nuo 1919 m. Ylakiuose gana 
ilgokai kunigavo Kuodys Rapo
las, kilęs iš Aukštaitijos, į Yla
kius paskirtas tuoj Žemaičių ku
nigų seminariją Kaune baigęs 
Energingas ir veiklus, vėliau iš
kilo į Telšių vyskupijos kapitu
los prelatus. Veikliam ir kliūda
vo. Kartą vieno laikraščio juokų 
skyriuje skaičiau, jog pasauly
je yra valstybės SSSR, o Yla
kiuose yra žmogus KKKR — 
tai Kunigas Kapelionas Kuodys 
Rapolas.

Laiko tiksliai nebeatsimenu, 
bet tai buvo prieš 1927nietus, 
kada. tebęsimokiau Ylakių vidų 
rinėje mokykloje, kun. Kuodys 

.pakėlė'balsą, jog tokioje didelė-; 
j e bažnyčioje trijų altorių per- 
maža. Ypač, kai per atlaidus ar 
per rekolekcijas suvažiuoja kai
myninių parapijų kunigai, neuž
tenka asltorių misiom. ^

Nutarta dar 2 altorius padary 
ti. Parapijos giedorius Malakaus 
kas buvo labai nagingas stalius, 
tikras medžio pjaustymo ir dro
žinėjimo dailininkas. Puikius ai 
torius padarė, mažus, bet paka
ko vietos mišiolui ir kielykui- 
Altoriai nedideli, bet ir vieta 
jiems skirta maža: vienam prie 
pilioriaus moterų pusės navą 
nuo didžiosios navos skiriančio, 
o antram — simetriškai prie vy
ru pusės pilioriaus. Vienas skir
tas Šv. Zitos paveikslui, o kitas 
bene Šv. Prancičkui?

Taigi, knygos sudarytojų bei 
redaktorių netikromis žiniomis 
remtasi terašant apie 3 ar 4 al
torius.

(Bus daugiau)

i

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ

aštai ko 
Įbaugina-

būt 
tai

sim-
pa-

afbė-

3-jų dalių ROMANAS
(Tęsinys)

— Jeigu tavo svainis pamišo, 
2 Čia dabar turiu jaudintis, — nesileido 
; mas Bičkovas.
2 — Ir aš ko nepamišau, o tu tur
- tą metų ruošies taip sėdėti — juk 

šaulio galas!
; — Tai kas gi pagaliau atsitiko?

— Vos ištrūko iš pačios giltinės nagų;
go kaip stovi, kepurė ir ta nebe sava.

— Na, o kur gi jo visi turtai paliko? — stai- 
" ga sunerimęs ,paklausia Bičkovas.

— žuvo, viskas žuvo...
— Kaip?!... žuvo? ... viskas?!...
— Švarkas ant jo nugaros ir tas jau sko

lintas. ..
— Kvailys, gailėj pinigų geroms slėptuvėms, i
-- Supleškėjo visos slėptuvės geros ir blogos,' 

visas miestas — vieni griuvėsiai.
- - Tikra velniava! Reikia tuojau pašaukti in- 

žinicri” slėptuvėms apžiūrėti.
Bašinskas ima piktai juoktis.
— Inžinieriai! Technikai! Spiaunu aš į visus 

inžinierius, jeigu jie nesugeba apsaugoti mūsų 
taip sunkiai įsigytą turtą.

Įgriūva į kambarį Spekulevičius ir Krūminis, mieste.
— Ar jau žinote, kad pas mus darosi? — už- 

spiegia visas uždusęs Spekulevičius-.
— Žinome, žinome, todėl ir tariamės-, kas ’ 

daryti, — atsiliepia Bičkovas.
— Nebeverta jaudintis, nieko nebepadės.
— Kvailas galvojimas — sėdėti ir laukti mir

ties, nepajudinus nė vieno piršto pašalinti pavo
jui, — nenusileidžia Spekulevičius.

— Ir aš taip sakau, — įsiterpia ir Bičkovas.
— Pasikalbėkite su mano svainiu, tada isiti- 

kinsite, — su pašaipa atsiliepia Bašinskas.
—Mes turi tuojau juos likviduoti.

— Apie ką tu čia dabar plepi ? — ima pykti 
Bičkovas.

— Apie ką? Nagi apie tuos banditus, lyg 
nežinote, — nervinasi Spekulevičius!

— Apie kokius banditus? Aš kalbu apie sos
tinę, — širdo Bašinskas.

— Jie visai ne sostinėj, o čia pat — mano 
žvalgai nesnaudžia... — didžiavosi Spekulevičius, 
kad jis viską pirmas sužino.

— Ką tu ten vapalioji, tu avigalvi? — nebe
tekęs kantrybės pradeda plūsti jį Bičkovas.

— Palauk, palauk — greit tu pradėsi kalbėti 
kitaip, — kimba Spekulevičius.

— Jeigu tu tikrai ką nors sužinojai, tai sa
kyk greičiau, nes aš netenku jau kantrybės, — 
vis dar smarkavo Bičkovas.

— Tikros žinios — jie slapstosi čia, mūsų

— Vadinasi, tie paukščiukai ištrūko iš nar
velio ir atskrido tiesiai čia, palinksminti mūsų, — 
nelabai patenkinta, kad jis to iki šiol nesužinojo, 
atsiliepia Krūminis.

— Sako, kad ir pats Ringaudas esąs čia, — 
priduria dar Spekulevičius.

— Ringaudas! — sukriokia Bičkovas, — tai 
vis dar iki šiol jo nepakorė? ...

— Tur būt pats velnias nutempia jį nuo kar
tuvių už kojų, — stebisi ir Bašinskas.

— žiūrėkit, jie dar ir čia jus pašokdins! — 
tyčiojasi Krūminis.

— Gerai, dabar tai gerai... jeigu tie banditai 
išdrįsta landyti net čia, tai aš juos pamokysiu. 
Aš ttidjan išVažruoju! Girdite? Išvažiuoju visai 
savaitei į Mnencheną, — kriokė Bičkovas. — Iš
važiuoju !...

Stovyklos viršininkui Ramunė pasiūlo labai vi
liojančią dovaną. “Tokį biznį padaręs, iš karto 
pasidarytum žmogumi”, galvojo jis, žiūrėdamas 
j jos išraudusį nuo didelio susijaudinimo veidą.

Kai ji atvyko, smogikas jau gulėjo be sąmo
nės, nors dar nebuvo miręs. Lagerio gydytjas 
buvo pareiškęs, kad ryto jis nebesulauksiąs, todėl 
viršininkas ėmė tartis su Ramune visai jo nebe
bodamas. Bet dar nepabaigus jiems derybų, stai
ga jis atsigauna ir pradeda kelti triukšmą. Dėl to 
dabar Ramunė su viršininku pasidaro tikri sąjun-

gininkai ir ima tartis bendrai, kaip išvežti iš la
gerio kalinius, kol dar tas smogikas negali atsi
kelti iš lovos. Kad jis nesugalvotų nelaiku pakilti, 
teko pasinaudot gydytojo paslauga: ligonis tu
rėjo išmiegoti be pertraukos ištisas dvi paras. Ūž 
tokį gerą “receptą” ant gydytojo piršto sužvilgo 
žiedas su nemažu briliantu.

Pagaliau su viršininku jau viskas sutarta: 
ateinančią naktį jis “nurašys” juos visus nuo są
skaitos (taip jie sakydavo, kai veždavo naktimis 
kalinius į mišką sušaudyti). Bet Ramunei iškilo 
nauja problema: ji turėjo, paimti juos savo globon 
ir visiškon savo atsakomybėn, nes lagerio virši
ninkas tik savo įstaigoje buvo didelis žmogus, o 
už jos vartų baigėsi ir jo galia. Reikėjo surasti 
jiems saugią vietą, ir kokiu nors būdu nugabenti 
juos ten. Bet ji žinojo, kad nors ir menkiausias 
neatsargumas — ir jie visi, išplėšti iš vilko nagu, 
gali tuojau pakliūti tiesiai lokiui į nasrus...

Pirmučiausia ji turėjo išsirūpinti tokį raštą, 
su kuriuo ji galėtų pravežti juos pro visas sar
gybas; tam reikalingas buvo labai aukšto parei
gūno parašas. Kur tokį dokumentą gauti, ji jau 
žinojo — pries keletą dienų ji jau gavo leidimą 
lankytis koncentracijos stovyklose. Bet ši kelionė 
jai buto pati sunkiausia ir baisiausia iš visų jos 
žygiy-

(Bus daugiau)

I — Naujienos. Chicago, 111.. Thursday. October 23. 1980



JfZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

sako, *28. Sutiktinai su šita prasašyste pranašas Izaijas (53:10) 
kad Jėzus “matys ilgai pasiliekančių ainiją”. Aštuntoje eilutėje! 
pasakyta, kad jis bus “išplėštas iš gyvųjų šalies”, ir kad nebuvo j 
nė vieno, kuris būtų galėjęs apsakyti jo giminę; mat, Jėzus buvo 
nevedęs ir todėl neturėjo' prigimtos aini jos, kuri būtų jo “giminė”, j

Bet vistiek pranašas sako, kad jis “matys savo ainiją”, kitaip! 
sakant, jis turės vaikų ne paprastuoju keliu, bet būdamas pasaulio! 
Atpirkėju, jis turi galios duoti žmonėms gyvenimo ir dėl to jis >

žybas svečių teisėmis yra kvie
čiami ir ukrainiečių, suomių ir 
;al dar kitų tautybių plaukikai.

lietuviai plaukikai kviečiami 
Hsr varžybose kuo gausiau

dalyvauti.
ŠALFASS-gos C. v-ba

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

s

I

I

hus jų gyvybės davėjas arba tėvas. Pranašas rašo, kad dėl to jis i T) A CIZIITIMIQ UINm ITPt’Vt'Q UflRINVQ 
matys savo sielos vargą ir bus pasotintas. — Izaijo 53:11. I i Adlį U llAld V IMU URL V Ld HURlll I dK

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Waat^beafw Community khnikos 
Medicinos direktorius

£ “Lietuvos Aidai’ 
■m —KAZĮ BRAZDilONYTl

VALANDOS: 3—0 darbo dienomia ir

TaLt 562-2727 arte 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

ValAodoa pual gnutriTną

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA UĖTUV2SKA1 
2611 W. 71 SL T«L 737-5149 

Tikrina akli. Pritaiko akiniu* ir 
^contact

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos tolsf.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
•YDYTOJAJ IK tlUKUKSU 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ Ii»es, 
ofisas usi west rrtarr

i

P LILEIKIS, O. Pe
OBTHOPKDAS-PBOTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. ban-

Programai

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

Visos laidos iš vVOPA stoties, 
banga 1490 AM.,

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WT1S stoties 1110—AM ban**.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

RADIJO illMOž VALANDOS

1498 tfL A. M.
Lietuviu kalte: kasdien nuo pirl 

madienio iki penktadienio 4:0C 
4:30 vaL vak. Šeštadieniai? ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
«u. ryto.

Vada|a Aldona Daukus
Tal«*4 NEmieck 4-1413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

SUSIRINKIMŲ

Chicagos Lietuviy Suvalkiečiy drau
gijos narių susirinkimas įvyks penk- 

j tadieni, spalio 24 d., 6 vai. vak., Vy- 
Jčių salėje, 2455 W. 47th St* Nariai 

kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

E. Strungys, rast.

_ - , Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros
fcOjeoaį klubas rengia žaidimų pobūvi (bunco

—-------- - j parįy) sekmadieni, spalio 26 L, 1 vai.
G* j. m m > popiet Dariaus ir Girėno posto sa

lėje, 4416 So. Western Ave. Nariai 
ir svečiai kviečiami atsilankyti. Bus 
gerų dovanų r skanių valgių; kavutė 
po žaidimų.

Kviečia Komisija ir Valdyba

(Arch Support!) ir L t

tt50 Wart 63rd St„ Chicaat. BL 6tei9
Trtef.: PRoapoct C-5SW

FLORIDA 1

i

DR. G K. BOBEUS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33710
Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

,TaL WA 3-8063

Apdrtuctet aarkravafprtaa 
H Ivalriy rtrtumv.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 276-1882 arba 37M9M

• Laidine liežuvius, kad Eu- 
ripidas esąs moterų priešas. Į 
tai Sofoklas:

— Bet tik ne jaunų!

(Tęsinys)

Kai pradėjau kurti, tai buvo 
pirmoji Lietuva, ir aš niekados 
negalvojau, kad aš dirbu dėl 
garbės arba pasižymėti kaip ra
šytojas, nes tuomet ir skaitan
čiosios visuomenės Lietuvoj bu
vo nedaug. Bet man kilo noras 
tada atgaivinti tą senovės Lie
tuvą, o ypač kada man tekda
vo susitikti dar universitete su 
kitų tautų studentais, kurie kal- 

I bėdavo apie savo didingą pra- 
i eitį. Man tada kilo noras paro
dyti, kad mūsų praeitis yra di
dingesnė, negu kitų. Ir tada no
rėjau atkurti tą senąją Lietuvą, 
kuri viena ranka kovojo prieš 
visą Europą, kai šioji kryžiuo
čiams teikė pagalbą. Lietuva ne 
tiktai nesužlugo, nenusileido, o 
sužlugdė tą kryžiuotį, kuriam 
Europa nešė pagalbą. O kita ran 
ka Lietuva užkovojo didesnę 
pusę šios dienos Rusijos. Norė
jau parodyti, kad kovose, mir
tinose ir žūtbūtinėse, ji pasida
rė didžiausia ir galingiausia vals 
tybė, kad ji atrėmė Azijos mi
nias, kurioms atsispirti negalėjo 
v;sa Europa. Aš galvojau, kad 
jeigu tie žmonės galėjo tai pa
daryti, jie turėjo būti milžinai 
siela. Ir aš norėjau atvaizduoti 
Lų milžinų sielą — senovinę Lie
tuvą. Ne tam, kad aš čia pagarsė 
čiau. o tam, kad visi lietuviai, 
ypač jaunimas,, pajustų savigar 
bą: kad mes esame ne menkes
ni, o esame geresni už daug tau 

’tų, kurios šiandien save laiko 
didžiomis. Jei mes nesame didelė 
tauta šiandien, tai todėl, kad 
mes kelis amžius kraujuose pluk 
davome, kad mūsų žiedas, mū
sų jaunimas, mūsų tautos pra
eitis per ištisus du šimtus metų 
guldė savo galvas, ir todėl mes 
tapome maža tauta. Bet esame 
didvyriška tauta ir savo siela 
galingi.

Aš tik šitai turėjau galvoje, 
kurdams “Dainavos šalies pa- 
davimusū, “Šarūną”, “Skirgai
lą” ir kitus. Man buvo tik ši vie 
■na idėja... Girtis niekuomet ne
mėginau, ir mano žmonės, su ku 
riais aš dirbau, nė nežinojo, kad 
aš anuomet rašiau. Bet mane 
vedė anoji mintis ir dėl jos aš 
dirbau. Ir aš šiandien esu la
bai nusidžiaugęs, kad mane su-

prato taip, kaip aš noriu, kad su 
prastų. Ir man nerūpi nei No
belio premijos, nei kažkokia gar 
bė, nebent mano garbė galėtų iš 
garsinti Lietuvą. Visuomet ma
no tikslas buvo — dirbti Lietu
vai ir dėl Lietuvos.

AŠ pasakysiu, kad darbas čio
nai ir darbas Lietuvoje gimdė 
mano širdyje visai kitus jaus
mus. Aš ten dirbau žymiai sun
kiau, negu čionai, bet tas darbas 
manęs nevargino. Ne todėl, kad 
aš buvau jaunesnis, bet todėl, 
kad aš dirbau dėl lietuvių ir dėl 
Lietuvos.

(Pabaiga)

š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
IR LIETUVIŲ PLAUKYMO 

PIRMENYBĖS

1980 m. šiaurės Amerikos 
Pabaltiečių ir Lietuvių Plauky
mo pirmenybės įvyks gruodžio 
7 d., sekmadienį, Case-Western 
Reserve universiteto baseine, 
Clevelande, Ohio. Varžybas vyk
do LSK Žaibas. Pradžia 9 vai. 
ryto. Registracija nuo 8 vai.

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: vyrų ir mdterų (15 m. 
ir vyresnių), jaunių ir mergai
čių B (13-14 m.), C (11-12 m.) 
ir D (10 m. ir jaunesnių).

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių,, latvių/ ir estų plauki
kams.

Lietuvių pirihenybės bus iš
vestos iš pabąitiečių varžybų.

Dalyvių registracija iki š. m. 
lapkričio 25 d., šiuo adresu:

Algirdas Bielskus, 3000 Had
den Rd., Euclid, OH 44117. 
Telef. (216) 481-7161.
Smulkios informacijos išsiun

tinėtos visiems sporto klubams. 
Pavieniai, klubams nepriklausą 
plaukikai prašomi dėl informa
cijų kreiptis į Ą. Bielskų.

Vasaros pradžioje, Toronte 
įvykusioje Laisvės olimpiadoje, 
plaukymo varžybų nebuvo, to
dėl, šalia pabaltiečių, į šias var-

BALFo 108-ojo sky
riaus aukotojai

$300 — Chicagos Lietuvių Mo 
teru Klubas.

$125 — Lietuvių Tautiniai Na
mai.

$100 — Vytauto Didžiojo Šau
lių Rinktinė.

Po $50 — Chic. Liet. Pens. 
S-ga, Chic. Med. ir Mes. Klb., 
Evans & Sons Funeral Home, 
Liet. Frt. Bic. Chic. Skyrius, 
Lith. Craftsmen Clab., 15-th 
Ward Democ. Orgz.

$30 — Amerikos Lietuvių Dai.1 
lininkų S-ga.

Po $25 — N. S. Burstein Fur 
Salon, Dzūkų D-ja, O. J. Gra- 
dinskai, Lith. Chamber of Com
merce of III., Joniškiečių Lab. ir 
Kit. Klb., Liet. Biržėnų Klb., 
Liet. Br. Park Moterų Klb., Liet, j 
Moterų Fed. Chic. Klb., Liet.! 
Paštininkų S-ga, Marq. Park Ho-. 
me Own. Ass., Naš. ir Naš. ir. 
Pav. Klb., Reg. Liet. Bend. 
Centro V-ba, A. A. Rukuižai, Su
valkiečių D-ja, L. L. Šmulkščiai, 
Šv. Kaz. Liet. Kapų Sklypų 
Sav. D-ja, Tauragės Klb., Venz- 
Liet. D-ja, Zarasiškių Klb.

Po $20 — A. Kruvelienė, Viln. 
Krašto S-gos Chic. Skyrius.

Po $15 — Ver. Krasevski, Upy 
tės D-kas Klb., Žemaičių Kult. 
Klb.

Po $10 — Alvudas, A. Daukus 
šeima, R. Didžgalvienė, Liet. 
Mot. “Apšvieta” Klb-, A. Pet
rauskienė, “Sandara”, V. Šėmas 
ka, R. M. Simokaičiai, E. S. 
Smilgiai, O. Šeltmanienė, J. J. 
Veikučiai, Mr. Mrs. Zavist, Ža
garės Klb.

$8 — Ema Pušneraitienė.
po $6 — Mary Naverauskas, 

O. Švirmickiene.
Po $5 — A. Duoblienė, A. A. 

Eivai, E. Gorenienė, J. E. Jašiū
nai, F. Padžiukas, Mikalina Rud 
min, M. J. Sakalai.

Iš viso surinkta aukų 1,600.00 
dol.

Skyriaus pirmininkė Aldona 
Daukus, iždininkė Regina Si- 
mokaitis. Ačiū.

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344
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Laidotuvių Direktoriai

Mažeika S/Evans

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

* x - -

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

c
(

jo seseriai Stp. ir jos vyrui L. Kerulianis; jo seseriai A. 
ir jos vyrui J. Juškoms; jo broliui St. Abromavičiui ir 
jų visų šeinių nariams reiškiame giliausią užuojautą 
ir kartu liūdime. \

JUOZUI ABRAMAVICIUI 
mirus.

G. ir Pr. MOZCRAIčIAI t

i

i 
o VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Aveniic 
Cicero, ILL. 60650 

Tek: 652-5245
T1UJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

i 
s %
A
BS

a

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

• Apsigyvenau tokiame vieš
butyje. kurio sienos buvo tokios 
plonutės, kad girdėjau kaip už 
sienos mano kaimynas keitė sa
vo įsitikinimus.

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

Telef. 476-2345

Bobby Unser On Racing Safety
(Editor's note. US AC 

champion driver Bobby Unser 
is a two-time winner of the 
Indy and has won the 
renowned Pikes Peak Hill 
Climb 12 times. Unser is a rac
ing consultant for Š-K Tools 
of Dresser Industries. Here 
he discusses safety aspects of 
championship auto racing.)

Q.-How has racing equip
ment changed over the years 
from a safety standpoint?

Umer — "There’s been t 
big improvement in tires, and 
one of the biggest things — as 
far at safety goes — has b~n 
the development of ‘fuel 
In the old 
days fuel 
was contain
ed in • met
al tank on 
the car. To
day the fuel 
is in thick 
fuel cells 
made basi
cally of rub
ber and other components. 
These cells were developed in 
two places — in race cars and 
in the helicopters used in Viet 
Nam.”

Q. Are the fuel cells a 
safety factor in case of fire?

Unser — “Yes! Today, 
<hey’re the biggest safety 
factor we have and the fuel 
cells are »w required on race 
ears of every type,”

Q. What about other 
safety gear?

Unser — “Well, we have 
such things as tKe semi- 
collapsible steering column. 
It’s designed to co’lipsė in an 
accident upon impact with

Bobby Unser

the driver...but only if it hai 
reason to.”

Q. — What about ‘roll 
bars? ” These haven 7 changed.

Unser — “Yes, they have. 
Instead of one roll bar, we 
now have two. There’s the 
one in the back that you see, 
and one above the steering 
wheel that you don’t see.”

Q. — What kind of protec
tive clothing do you wear 
while racing?

Unser — "Our clothing is 
made of a flame retardant 
material. It was used by the 
aerospace people, and is still 
being used by them. The 
material is lightweight and 
comfortable while we drive.”

Q. —And other clothing...?
Unser — "We wear 

underwear that has two layers 
of this flame retardant 
material. The air between the 
layers acts as a heat shield. 
Everything we wear —
including gloves, shoes 
the inner lining of 
helmets — is made of
special material. And, every
thing is custom made.”

Q.— Anything elne on 
safety you can mention?

Unser — "Well, there’s tha 
two-way radiocommunication 
we now have. The people in 
the pits can keep drivers 
advised of safety conditions 
up ahead on the track. For 
example, if there’s a wreck on 
turn one —’ instead of going 
200 miles an hour, it might 
be better to slow to 100 miles 
an hour.”

(Note: Bobby Unser will 
share more racing insights in 
the next column.)

Chicagoa

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAiNICA AVĖ, TeL: Y Arda 7'3401

I

i

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, IH. TeL: OLympic 2-1003

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

S

«

und 
our 
th it

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-113$ v

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa HHls, Hl. 974-4418

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. Y Ar d s 7-1911

f
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Chicagos Lietuvių Pensininkų 
draugijos susirinkimas i

Spalio 11 <1. 11 vai. rinkome i 
į Miesto administracijos naujai 
įrengtas patalpas 6117 So. Ked
zie. Ten bus sukoncentruotos 
įstaigos, kurios rūpinsis senjorų 
ir kitų rikalais. Milžiniškas na
mas, moderniškai įrengtas.

Pirmas įspūdis labai geras: 
patalpos erdvios, puikiai deko
ruotos, stalai ir kėdės naujos.

Susirinkimą pradėjo draugi
jos pirmininkas St. Vanagūnas. 

. Numatytos dienotvarkės neketi
no laikytis, nes kiekvienas pri
statytas administracijos atsto
vas panoro pasveikinti pirmų 
kartą susirinkusiems senjorams. 
Trūko kėdžių. - Nešėm iš kitų 
patalpų, vis vien kai kuriems 
teko stovėti.

čia paminėsiu svečius —- ad
ministracijos atstovus:

• Robert C. Kenedi te, Com
missioner on Aging (Administra
tion on Aging of U.S. Dept, of 
Health and Human Services), 
Washington, D.C.

• Marian Miller, Regional
: Program Director, Administra
tion on Aging (based in Chgo.).

• Idelle Goode, Director, City 
of Chicago, Office for Senior 
Citiezns and Handicapped.

: • Albert Fricano, Deputy 
jDirector, Office for Senior 
•Citiezns and Handicapped.

Pagaliau prasidėjo susirinki- 
imo eiga. Pagerbti mūsų miru- 
.’Sieji: inž. K. Karazija, K. Venc- 
Ikus, V. Sakalienė.

Priimti 31 naujas narys, 
šė juos atsistoti. Plojimu 
^gerbti.

Dr. J. Briedžio paskaita 
dėta kitam susirinkimui.

Dantų gydytoja L. D. Petrei- 
kis skaitė paskaitą apie dantų 
higieną, jų priežiūrą. Po paskai
tos atsakinėjo į paklausimus. 
(Daktarės ofisas: 81 OI So. Rob
erts Rd., Justice, Ill. 60458.) 
Trumpa paskaita, gana įdomi ir 
duoti praktiški patarimai, kaip 
Šveikai palaikyti dantis. Parodė 
piešiniuose dantų valymo tech
niką. Visi plojome, nes be ak
cento kalbėjo lietuviškai.

Po oficialios dalies buvo pa-

Pra- 
pa-

ati-

nistracijai dėl pernelyg aukšto ( 
pakėlimo mokesčių už nuosa- t 
vybes.

• Taipogi pasisakyta prieš di-■ 
dėjančią imigraciją. Mokesčių. 
mokėtojams tenka ta didelė jų I 
užlaikymo, vaikų mokymo išlai- >

REAL ESTATE
$

f
I

O^Km^

klausimų. Kalbėjo agr. Tallat- 
Ke'pša, p. Klemka, inž. Varia- 
kojis ir kili.

Ponas Klemka prašė balsuoti 
■ i Springfkldo seimelį legionie- 
I rių Joniką. Agr. J. Briedis ragi

no lietuvius atlikti savo pilietinę 
pareigą lapkričio mėn. 4 die
ną eiti balsuoti. Taip pat prašy
ta balsuoti už John Paukštį Illi
nois seimelio nario pareigoms.

Pasibaigus kalboms; rikiavo- 
mės į eiles pietų. Pavyzdinga 
tvarka. Maistas geras. Kaina $1. 
Deja, tegalėjo gauti tik 130 as
ui anų. Dalyvių buvo’ per 200. 
Kitiems pietų neteko. Nesitikėjo 
tokio gausaus susirinkimo.

Bevalgant, prie stalo atėjo 
viena ponia iš pareigūnų. Mudu 
su ji. A. P. ją šiek tiek informa
vome, nes ji pirmą kartą susiti
kusi su lietuviais. Jai tarpinin
kaujant gavau c’ficialių asmenų 
sarašą.

Gretimai sėdėjo R. C. Bene
dict, aukštas pareigūnas .iš 
vVashinglono, D.C. Įsidrąsinęs 
nuėjau ir papasakojau, kad spa
lio 10 d. palaidojom vieną ąs-Į 
menį. Jo reikalais man teko rū- j 
pintis. Daktarai atsiuntė vieną 
sąskaitą už $1,290, o kitą už 200 
dolerių. Prašėm užpildyti drau
dimo įstaigų “application”, o 
tuomet mokėsim. Atsisakė: ko] 
nesumokėsim pinigų, nepildys. 
Prisiėjo mokėti. Grįžo pakvita
vimai, bet draudimo blankęs 
grąžintos neužpildytos. Tuomet 
mirusio sesers sūnus (dvi sese
rys su šeimomis gyv. Toronte) 
nuvyko pas advokatą Pošką ir 
prašė išrūpinti draudimą iš Me
dicare ir Blue Cross and Blue 
Shield. Pareigūnas iš Vašingto
no nustebo mano išvardintais 
konkrečiais pavyzdžiais. Pra
šiau administracijos atstovus, į 
šį- reikalą kreipti daugiau dėme
sio, nes tas nerangumas įneša j 
daug netvarkos ir sukelia berei- ponia - Anna Gaushas iš Hot 
kalingo erzelio. Springs, Ark., Juozas Šalkaus-

Valdybos pirmininkas St. Va- kas iš Waukegan, ponia Berta 
nagūnas pranešė valdybos są- Kempia iš Burbank, Stasys Si- 
statą. Organizuojama nauja iš- monaitis iš Cicero,. III., ir My- 
vyka į brolių Skripkų farmą. kolas Trumpickas iš Hamiltono.

Dėkui visiems.
~ — Albinas Repšys, Bellwood,

— III., atsilygindamas už bilietus,
įkartu su gerais linkėjimais, at
siuntė $10 auką. Savo laiške jis 
rašo, kad jei pasitaikytų laimė
ti pinigų, tai juos skiria Naujie
noms. Dėkui. :

Pasigėrėję maloniais svečiais, 
puikiomis patalpomis, skaniais 

| pietumis, 1:30 vai. pradėjome

zu.
vas 
dai

Pasitenkinau trumpu reporta- 
Manau, informacijos vado- 
dr. J. Briedis patieks spau- 
išsamų- reportažą.

K. Paulius

— Valdis Real Estate, 2458 
W. 69 St., skelbimais paremia 
lietuvišką spaudą. Dėkui už $10 
auką, atsiųstą atsiskaitant už 
laimėjimų lapelius. Ta pačia pro 
ga po $5 atsiuntė: V. Žvirblis iš 
Evergreen Parko, ponia Elma 
Schartmer iš Brighton Parko,

Springs, Ark., Juozas Šalkaus-

Pravedė registraciją.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

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

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

kiekvienas lietuvis ii lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiaa 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metam*.

SLA — kuopu vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitėi 
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

$1,000

— Liudas Kriaučiūnas iš Ci
cero Naujienų banketo proga 
atsiuntė $20 auką. Po du dole
rius aukojo: Headlimers iš So. 
Willington, Conn., A. Marchus- 
ka iš Johnson City, NY., K. Ka- 
zemek iš Čikagos, V. Radauskas 
iš Walsingham, Ont., Z. 'Puli-' 
nauskas iš Hamiltono ir A. Pa- 
dolskis iš Paris, Ont. Dėkui vi
siems-

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centrą;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Now York, N. Y. 100C1 

W7 W. JOth SI.
Tot. (JU) 543-1213

— A. Varnelis iš Dowagiac, 
Mich., atsiuntė $20, taip pat sa
vo ir A. Juzelskio bilietų šakne 
les, J. Plaušinaitis atsiuntė $20 
už save ir už B. Draugelį, o iš 
E. Mikužiutės gautas jos ir se
sutės Anastazijos mokestis. Dė
kui.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą___ ___ _______________ ___
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais_______________
Minkštais viršeliais, tik____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

A, XX V * AU Al V U,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

-'A:

— Dėkui Baliui Aniuliui iš 
Marquette Parko už vizitą Nau
jienoms, ankstybą prenumera
tos pratęsimą, gerus linkėjimus 
ir už auką.

dų našta.
Pirm. J. Bacevičius pristatė 

Springfie’do seimelio senatorių 
p. Kucharikį, kuris parūpino 
dviem jaunuoliams stipendijas. į 
Jis — 27-ojo distrikto patikėti- ’ 
nis. Rinkime! (

Visų nustebimui ir džiaugs-1 
j niui pirm. J, Bacevičius prane- 
ė, kad tariamoji bažnyčia prie 
71-mos ir Western gatvių bus 
uždaryta, nes nupirko ant kon
trakto. Bene daugiausia šiame 
reikale padėjo mūsų aldermanas

į Fr. Brady.
J. Skeivys buvo nuvykęs į 

' GI 17 So. Kedzie naujai įsikūru- 
•’ šią miesto įstaigą, kuri rūpinsis 
! sehiorų socialiniais ir kitais rei
kalais. Pasirodo’, kad 5 dienas 
ten seniorai galės gauti pirkti 

- pietus už 75 centus, šeštadienį ir 
sekmadienį norį gauti pietus, 
turės pirmadieniais registruo
tis. Smulkesnių informacijų ga
lima gauti pas valdybos narius..

„ ,. _ ,. . ■■ T- •.........1 Maplewood- Labai tinka giminingomsBalių š.m. spalio men. 2u dieną J susirgęs . p. Kuliešius, kurį ap- • šeimoms.
7 vai. vak. šy. Antano parapijos. lankiusi. Pirmininkas priminė, I e MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
salėje, 1500 So. 49th Ct., Cice-ikad apie ligonius informuotų ’ Parke, 15 metų. Reikia skubiai par

duotu Neaukšta kaina.

— JAV LR (R) Cicero Apy
linkės Valdyba rengia Rudens

ro, HL Bus labai įdomi progra
ma ir skani, vakarienė. Teirau
tis tel. 656-2550. Valdyba

Namai, Žema — Pardavimui 
SEAL ESTATE FOR SALS

Namai, žami — Pardavime)
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČLAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS. j 

_>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

j-, • NOTARIATAS • VERTIMAI.

•“ F VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

1

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 

1 pirkimo sąlygos.
Ona Ankienė pranešė, kad • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir

; valdybą.
St. Patlaba ir kiti valdybos 

nariai ragina pirkti į banketą bi- 
, lietus. Piknikas įvyks parapijos I f • • 1 • rV 1 . •

ŠIMAITIS REALTY

Marquette Parko Lietuviu salėje spalio 25 d- Be l0> nariai
Namy Savininkę Draugi

jos susirinkimas
buvo prašomi atsinešti vertingų | 
fantu.

Prašneko ir J. Janušaitis, kad

Notary Public

Insurance, Income Tax

Spalio 17 d. 7:30 vai. vak. parašęs Draugui straipsnį apie 
draugijos pirmininkas J. Bace
vičius pradėjo susirinkimą svei-

! marketparkiečių neaktyvumą. Iš 
900 narių renkasi šimtinė ar pa- 

kindamas gausiai susirinkusius našiai. Pavyzdžiui, šiandien da
lyvauja 160. Kur biznieriai, dak- 

Pakvietė kleboną A. Zaka-' tarai, inžinieriai, kunigai ir re- j 
zidencijų savininkai? Jis teisus, j 

Sportininkai vyksta į Austrą-j

dalyvius.

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

Well help you make the right move.

NE1GHBORHOOD
KALTVGPOiJP

ELECTRCS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 1

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ■ 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talmen Avė. 
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:

4445 So. ASHLAND AVI 
523-8775

rauską tarti žodį. Klebonas svei
kino dalyvius ir ragind išlaikyti 
nepažeistą šią lietuvybės kplo- liją, prašo paramos. Susirinki-i 
niją per 50 metų. Visi plojome, mas skyrė $100. Jų vardu dėko- 

Įjo J. Janušaitis.
Naujas narys p. Padalino pa

siskundė, kad prie 70-osios gat-1 
vės, tarp Maplewood ir Camp- 

į bell gatvių ligi vėlumos.siautėja 
gauja jaunuolių, kurie ir langus 
apdaužo. Kreipėsi į policiją, pre- 
cinkto kapitoną ir net alderma- 
ną. Niekas jų nesutvarko. Pra
šneko ir'kitas 12 butų savinin
kas, kad juodukas dienos melu 
sunkiai sužalojęs jo dukrą. Ne 
ką pasakė ir Kucharskis. Viena 
apvogta kreipėsi į policiją. Esą 
ne jų rajonas. Buvo ir daugiau_______________ ______ ___ —

’ BRIGHTON PARKE gerą pelną f 
nešantis gerai prižiūrėtas na
mas su tavernos bizniu, užkan
dine nuo 11-tos iki 1-os ir savi
ninkui butu tik už $49,000. Ap
žiūrėti galima su savininku siu 
sitarus telefonu nuo 3 vai. popiet ;

284-5911

už netikėtus linkėjimus.
Vienas iš svečių buvo Illinois 

valstijos, Cook apygardos pro
kuroras Bernard Carey. Pristatė 
ilgametis prokuroro padėjėjas 
adv. C. KąL Sveikindamas susi-1 
inkusius, priminė, kad jis dirba 
tose pareigose nuo 1972 metų. 
Nusakė gan sunkias ir atsakin
gas pareigas kovoje su krimina
lu. Davė reklaminį lapelį. Jame 
nurodoma, kad 1974 m. krimi
nalinių nusikaltimų buvo net 
213,236, gi 1979 m. sumažėjo 
ligi 186.,728. Be to, išvardino ir 
daugiau padarytų reformų. Pra
šė jį perrinkti ^ateinančiai ka
dencijai.

Buvo keletas paklausimų. Vy
kusiai atsakinėjo. Susidarė įspū
dis, kad jis geriau kvalifikuotas 
negu jo konkurentas R. Daley. 
Išeinantį prokurorą Bernard Ca
rey palydėjome katutėmis.

Pirm. J. Bacevičius, išleidęs 
svečius,’.’perskaitė dienotvarkę. 
Priimta be pataisų.

Atsistojimu pagerbti mirusie
ji nariai: St. Pleškaitienė ir Pr. 
Vaičkus. Priimti nauji nariai: 
M. Čepelienė ir agr. J. Kriščiūno 
žentas su žmona A. iiį J. Pada
lino.'Sveikinome naujus narius 
plojimu.

Rugs. 19-d. susirinkimo pro
tokolą perskaitė valdybos sekre
torė Ang. Katilienė. Priimtas be 
pataisų.

Pirm. J. Bacevičius perskaitė 
laišką, kurį įteikė vietos admi-

pasisakymų chuliganų siautėji
mo reikalu. Pirmininkas prašė 
skubiai pranešti valdybai arba 
šaukti telefonu Nr. 911 ir infor
muoti policiją. Tuoj pribus.

• Pabaigai dar kartą valdybos 
nariai prašė padėti išparduoti 
banketo bilietus. Esą dar likę 
apie 100.

Pagaliau susirinkimas baigėsi 
10 vai. vakaro. Pirm. J. Bacevi
čius visus dalyvius pakvietė 
vaišėms. Eilės susirikiavo prie 
vaišių stalo.

O. Ankienė tikrino nemoka
mai kraujo spaudimą. Manau, 
kokia šimtinė pasinaudojo jos 
paslauga.

10:30 vai., pasiklausę kalbų, 
pasivaišinę, skirstėmės į namus.

Pasiųstas prez. Carteriui laiš
kas dėl 18 asmenų Washingtone 
iškeltos bylos. Atsakymo ne
gauta. K. Bankus

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A N0REIKIEN1 >

2W8 59t> 8t, Chicago, ŪL 60621 • Ttl WA S-f7fl7.
Dldellr pirlrinlrtma* geroc rūflea įvairių preHj, i 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1531 W. ftth St, Chkago, DL W«21. — TeL WA I-17F7

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS . 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
i

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE MAN 
Experienced full time machinery 

and building maintenance. 
Excellent benefits. 
Call: Mr. GEORGE 

463-8500

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

GENERAL REMODELING 1 
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. . • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Tai man Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė# 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6*Hh Street 
Tai. REnublie 7-1941

’i

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daui 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
m a Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

i

• Vėlai vakare atguliau į lo
vą, užgesinau šviesą kai staiga 
mano klausa išgirdo gretimame 
kambaryje lengvą šur-šur-šur

Midland Savings Bendrovės 
Marquette Parko skyriui 

reikalinga
TARNAUTOJA — TELLER, 

turinti patyrimą, ar be jo. 
Tel. 925-7400

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

šnarėjimą.
Kas tai po paibeliais? Pasiro

do, mano žmonos senosios suk
nelės beeinančios iš mados.

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, ąiminiv 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.
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