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J. CARTERIS P
< LIBIJA NUTRAUKĖ DIPLOMATINIUS
; SANTYKIUS SU SAUDI ARABIJA

IRANAS ATMETĖ TAIKOS DERYBŲ SIŪLYMUS
5 IR PRADĖJO KONTROFENSYVĄ

Antradienį Saudi Arabija ir 
Libija nutraukė tarpusavio dip
lomatinius' santykius. Libija 
kaltino . Saūdi Arabiją už pri
ėmimą keturių modernių žval
gybos lėktuvų iš JAV, tikslu 
sekti karo veiksmus Persų įlan
kos aplinkoje; .Pakaltinimas yra 
ir religinio pobūdžio. Moammar 
Chadafi primetė .Saudi Arabijos 
valdžiai, kad JAV lėktuvai, val
domi amerikiečių; nusileido’ Me
kos mieste.. Jie sulaužė šventas 
mahdnietonų tradicijas, nes į 
šventąjį Mekos miestą tegali |

DAUG KANDIDATŲ
Į SENATORIAUS VIETĄ

Illįnojuje daugiausia, plačiau
siai žinomi kandidatai j Senatą 
yra Alan Dixon, demokratų 
kandidatas, ir Dave O’Neal — 
respublikonų. Atrodd, kad kova 
dėl tos vietos vyksta tik tarp 
jųdviejų. Faktinai toje kovoje 
dalyvauja septyni " kandidatai. 
Be jau anksčiau minėtų dviejų, 
yra dar penki kiti.

1) Sidney Leus, 68 mėtį, dės- 
įeiti -tik -mahbmetobų maldi-|to Roosevelt universitete. Jis 

yra taip vadinamas piliečių par-

Prezidentas Carteris antradienio naktį (labai gyvai 
dalyvavo debatuose su Ronald Reaganų,-buvusiu 

Kalifornijos valstijos gubernatoriumi.

AUGIAU SĄMOJAUS

ninkai. S-
. Tikrumoje, Libija atvirai .pa- tijoskandidatas.Jųgrupesobal- 

Isikolraną Sare sulfatu. Saudi sis: ‘
Afainja laikėsi neutralumo, tik “Sviestas; ne ginklai”. - 
nori apsaugoti'Persų įlanką naf-Į 2) Michael Soriano, 25 metų, 
tos transportui. Be to, Sovietų j išstojęs iš aukštesniosios mo- 
Sąjunga ir jos satelitai šiaurės / kyklas ir Chicagoje dirbęs įvai- 
Ąfrikoje Pradėjo propagandą■ nūs darbus. Jų grupės šūkis:

’ —Pesėrganiauoti-- politinį- ir į ėko-J 
nominį > Amerikos . gyvenimą 
taip, kad darbininkas turėtų di
desnį svorį valdyme”.

3) Bruce Green, 42 metų lėk
tuvų pilotas, Libertarian grupės 
kandidatas. . Jų obalsis^. “Juo 
mažiau valdžios, tuo gefiaųĮ%

.4) Charles rWflson, 76 hietU'" 
pensininkas, komunistų partijos 
kandidatas.

5) Lee Artz, 32 metų, baigęs 
Michigano universitetą, buvęs 
mokytojas; socialistų darbinin
kų partijos kandidatas. Jis yra 
aktyvus civilinių teisių judėji
me. Jų siekis, kad darbininkai 
valdytų Ameriką.

Nei vienas iš tų penkių nesi
tiki rinkimus laimėti.

“Žmonės, ne pelnas“ ir
------—-------— - ■ —     T—~“t ■ 1 .—

PENKTADIENI ŠACHO SŪNUS 
PASKELBIAMAS VALDOVU

I

TOJdfdinhfrą-Iri
di jos vandenyno ir Persų įlan
kos s srityje? Chadafi pareiškė, 
kad. minimi AWACS lėktuvai, 
atskridę Saudi Arabij'on praeitą 
mėnesį, pideda Irakui kovoti su 
Iranu.. N. ; į. t •

Taip paŲantfadięnį mūĮa Cho- 
meini pareiškė per ^radiją, .kad 
Iranas atmeta bet kokias dery
bas su Iraku dėl įvykdytų nusi
kaltimų. Taip pat paskelbti ko
munikatai, kad Irano kariuome
nė stipriomis * pa j ėgomiy pradėj o 
kontrofensyvą Chuzęstano pro
vincijoje.; Viename mūšyje. žu
vo 330 Irako karių. Smarkios 
kovos vyksta prie tilto, vedan
čio į 'Abadano nuėstą. Ten su
laikyti Irako pėstininkai ir šar
vuočių dainiai. •

DEVYNI, KALTINAMI NAR
KOTIKŲ PARDAVIMU, 
PASISAKĖ NEKALTI

CHICAGO, Ill.—Charles Wil- 
sdn ir astuoni jo bendradarbiai 
apkaltinti vadovavimu narkoti
kų pardavimo organizacijai. Jų 
apyvarta siekė milijoną dolerių 
j metus. Pardavinėtojai polici
jos buvo sekami ketverius metus 
iki surinkta visi daviniai.

Teisme jie pasisakė esą ne
kalti. Vienas narys — Howard 
Love tebėra ■ pasislėpęs.

WEIZMANAS GINASI

Izraelio premjeras Menachem 
Begin kritikavo' buvusį gynybos 
ministerį Ezer Weizmana už ki
šimąsi į Amerikos prezidento 
rinkimus. Weizmanas skrido su 
Carteriu prezidento lėktuvu iš 
Washingtono į Ohio valstiją,'ku
rioje Carteris turėjo debatus su 
Beaganu. Weizmanas yra Izrae
lio parlamento narys. Weizma- 

, nas pareiškė, kad jis tik kartu

IRANO PARLAMENTAS JAU TRIS DIENAS 
152AM^IKIEČIŲ, LgLMĄ

KAIRAS, Egiptas. — šį penk-- 
tadienį šacho Rėza Pahlevi sū
nus Rėza bus paskelbtas Irano 
šachu. Penktadienį jis sulaukia 
20 metų. Tą dieną namiškiai ir 
artimi'ejį-mirusio šacho bendra; 
darbiai susirinks, dalyvaus 20 
metų sukakties šikilmėse, o vė
liau jis oficialiai, bus paskelbtas 
Irano šachu.

Ta pačia proga naujas šachas 
Rėza perskaitys atsišaukimą į 
Irano tauta. Atsišaukime bus 

'paminėta iraniečius ištikusi ne
laimė, mulos Chomeini užtrauk
ti vargai ir labai žiaurus elgesys 
su kitokio ’tikėjimo ’grupėmis. 
Naujas šachas norįs pasakyti 
kalbą krašto gyventojams, bet 
jis neturi priemonių.

Manoma, kad naujo šacho 
paskelbimas gali turėti įtakos 
į šacho Rezos Pahlevi palikimą. 
Advokatai gali reikalauti, kad 
šacho palikimas būtų pavestas 
šacho sūnui — naujam šachui.

CHOMEINI RAGINA 
VYKTI Į FRONTĄ

Mula Chomeini antradienį per 
radiją pasakė labai rimtą kalbą. 
Jis visai.nelietė amerikiečių rei
kalo, bet ragino visus savanoriai 
eiti karo tarnybon . ir kovoti 
prieš irakiečius.

Imamas (vyriausias musul
monų valdytojas) Chomeini įti
kinėjo jaunimą, kad be nafto's 
versmių Iranas neturės pinigo, 
nedaug kasjsy juo norės_sk.ąjty- 
tis. Chomeini' įtikinėjo jaunimą, 
kad yra garbinga mirti giriant 
savo krašto interesus.

Chomeini taip pat nurodė, 
kad naftos versmių netekimas 
sumažins Irano galią Persijos 
įlankoje ir Hormuzo sąsiauryje. 
Dabar Iranas gali kontroliuoti 
visus Persijos įlankdn Įplaukian
čius laivus, bet jei Irakas užim
tų Hormuzo salas, tai Irano ga
lia žymiai sumažėtų.

BLOGAS AMERIKOS 
PREKYBOS BALANSAS

WASHINGTON (AP). — 
Amerikos prekybos balansas ir 
rugsėjo mėnesį buvo blogas, ne
žiūrint, kad sumažėjo naftos 
importas. c

Automobilių ir aukso impor
tas padidėjo, d žemės ūkio pro
duktų ir pramonės gaminių eks
portas sumažėjo.

Eksportas per rugsėjo mėnesį 
sumažėjo 2.1 proc. o importas 
pakilo 0.9 proc. Importuo'ta pre
kių per rugsėjo mėn. už 20.3 bi-^ 
lijono dolerių,-o eksportuotą už 
18.7 bilijono dolerių.. Mėnesinis 
prekybos balansas' davė 1.6. bili
jono dolerių nuostolio.

Ypač pakilų aukso importas. 
Rugpiūčio. mėn. buvo impor
tuota už 161.3 milijono dolerių, 
o rugsėjo'.mėn, importas pasie
kė 540.1 mih'dolerių.

Naftos : importas sumažėjo 
6.9 proc. ir importuota už . 5.75 
bilijono dolerių. ..

Importų’ątų,Vąutomašinų skai
čius pakilo-^ procĮ ir bendra su
ma iš 1.12 ?bil; clblerių per rūg< 
pįūčio mėnesį, pąk.ik) ikf 1.39 bį- 
lijono doĮ^rĮų per rugsėjo mėn-.-

Prekybo,s"',^aiahsas ;su Vakarų 
Europa dūpda' mažą perteklių 
Rugpiūčipliiiėn. perteklius buvo 
1.76 bilijono* dolerių, o per rug
sėjo mėnė^. nukrito, iki 1.13 b'i-.; 
lijG’no ..f- \ ^< 7

Prekybeg'^rį^ąpO ’riija balan
so nuostolis 2Šj-98o mik (doleriu '• V'' Įį -•'' *nustolio p^--;nigį):iūęįo ..nlėri. pa
kilo iki doTerįų per
rugsėjo njenesą.-.

DEBATAI BUVO LABAI TVARKINGI, i
KLAUSYTOJUS PAMOKINANTIEJI ..j

NEBUVO ASMENIŠKŲ ĮŽEIDINĖJIMŲ, ABU 
LAIKĖSI NUSTATYTŲ TAISYKLIŲ

CLEVELAND, Ohio. — Mili
jonai Amerikos gyventojų, pilie
čių ir nepiliečių, labai atidžiai 
klausėsi debatų tarp prezidento 
Carterio ir buv. Kalifornijos gu
bernatoriaus Ronald Reagano. 
Prez. Carteris yra Demokratų1 
partijos kandidatas prazidento 
pareigoms, o Ronald Reaganas 
yra Respublikonų partijos kan
didatas.

Visiems klausytojams buvo 
Įdomu pasiklausyti abiejų par
tijų kandidatų, nes visa eilė 
žmonių iki išol dar nėra nusi
statę, už kurį kandidatą pasisa
kyti rinkimų dieną. Jie buvo 
pasiryžę atidžiai klausytis deba
tų ,o vėliau nutarti, 
didatas geriau tiktų 
pareigoms.

Amerikiečiai žino,
tai tarp John F. Kennedy ir 
Richard M. Nixon dalinai nu-

X

atlaikė,.išgelbėjo 
: Moterį

Amerikos* ląiVyhd- laivas USS 
Canopus • Atlanta vandenyne iš
gelbėjo litoterį.' Dereka Dodson 
ir jos draugas Augūs Primrose 
išplaukė į-ĄtTantą. Audrai kilus, 
jų laivas apvirto ir Primrose 
nuskendo. Moteris išsilaikė ke;

NEŽINOMAS AMERI- i. 
KIEČIŲ LIKIMAS

TEHERANAS, Iranas. — Tre
čiadienį ir vėl susirinko islamiš
kas Irano parlamentas 52 ame
rikiečių likimui aptarti. Jungti
nių Tautų generalinis sekreto
rius Kuri Waldheim pranešė, 
kad JAV atšaldys Irano verty
bes tiktai tuo atveju, jeigu bus 
paleisti visi 52 amerikiečiai. Jei
gu iraniečiai paleis tiktai dalį 
įkaitų, tai prezidentas Carteris 
pinigų neatšaldys.

Buvo kilęs balsas, kad teikia 
Jungtinių Tautų sekretoriaus 
pastaba suerzino kelis parla
mentarus. Leidimą kalinius iš
leisti gali duoti tiktai parlamen
tas. Jis gali ir visai neišleisti 
amerikiečių. Jiems nevalima 
diktuoti^ ką jie ^ūri daryti, to- 

lėmė I960 m. rinkimų pasek
mes; ’ Tada gavosi įspūdis, k ad 
John F. Kennedy buvęs geresnis 
kalbėtojas, mokėjęs geriau iš 
dėstyti savo mintis. Buvo tvirti
nama, kad Nixonas.prieš televi
ziją nemokėjęs tinkamai, pasiro 
dyti," Jis -atrodęs žymiai blogiau, 
negu iš. tikrųjų buvo. Bet tele
vizija-tokį jo vaizdą perdavusi 
viąai Amerikai.

Pn'aęitą antradienį Clevelande 
ėję.ir visam kraštui transliuo 
jami debatai daug kuo skyrės 
nuo anksčiau buvusių kandida 
tų prezidento pareigoms debatų 
Visai nebuvo liečiami asmeniški 
reikalai. Nei vienu sakiniu, ne: 
viena užuomina ' nebuvo pami
nėti šeimos ar pašaliniai daly- 

.kai. Debatai pradėti pasisveiki 
ainiu, 'o kai laikas pasibaigė ii 

Ąbil-kshdidatai tarė paskutinius

kuris kan- 
pre/idento

kad deba-

dėl iraniečiams nepatinka reika- 
lavimasTkada ir taip parlamen
tas turi/ įkaitus (išleisti, pažy
mėjo vienas atstovas.

— Kalifornijoje, Yerba Linda 
apylinkėje, 30 mylių į pietry
čius nuo Les Angeles, išdegė 

! virš 8,000 akrų miško bei krū
mų. Gesinimo darbus trukdė 
smarkus vėjas, kuris kartais 
siekė iki 60 mylių per .valandą.

lias dienas .plaukiodama gelbė- j trijų minučių žodžius, preziden- 
jimosi rate. Dabar jos sveikata tinįai kandidatai vėl abu past 
gerame stovyje. sveiikno .

SIENŲ SUVARŽYMAI TARP 
R. VOKIETIJOS IR LENKIJOS

Rytų Vokietijos žinių agentū
ra ADN praneša, kad suvaržo
mas laisvas sienos perėjimas iš

su Carteriu važiavo, bet rinki-jbytų Vokietijos į Lenkiją, ir at- 
mų kampanijoje nedalyvavo.

— Trys buvę Teisingumo sek
retoriai ,
Richard D. Kleindiėhst ir Dam- 
sey Clark teisme liudijo, kad jie 
nedavė leidimo FBI valdinin
kams slaptai įsiveržti į gyvena
mus butus tikslu rasti norimas 
žinias.

- John N. Mitchell,

G. FORDAS PATARIA 
NEPADĖTI IRANUI

SAN FRANCISCO, Calif. — 
Buvęs prezidentas Gerald Ford 
pataria JAV nepadėti. Iranui 
vesti karė prieš Daką. Jeigu 
JAV - duotų Amerikos .ginklus 
Iranui,- tai galėtų įtraukti JAV 
į tokį karą, kuris būtų daug blo
gesnis, negu kad buvo Vietna
mo karas. Jeigu JAV duotų 
ginklus Iranui, tai Amerika at- Į 
sidurtų Libijos, Sirijos ir šiau
rės Korėjos eilėse, — tarė bu
vęs prezidentas.

virkščiai.
Keliautojai turi turėti iškvie

timo pažymėjimą ir tas pažy
mėjimas turi būti vietos admi
nistracijos patvirtintas. Šis su
varžymas, sakoma, yra “laiki
nas”. Kodėl toks suvaržymas 
įvestas, nepasakyta.

Vakariečiai mano, kad dėl 
baimės, kad laisvės judėjimas 
Lenkijoje nepersimestų į Rytų 
Vokietijos fabrikus.

AREŠTAVO 21 GANGES NARĮ

Pietų Chicagos rajone, 100-tos 
gatvės ir Yates Ave., veikė gau
ja, pasivadinusi Black Gangster 
Disciples. Is vaikų atimdavo jų 
turimus pinigus, o iš krautuvi
ninkų reikalaudavo išpirkimo 
mokesčių. Ant namų sienų išda
žydavo gangės vardą ir savo 
ženklą, žvaigždę su šešiais spin
duliais. Policijai pavyko apsupti 
didelį jų būrį ir 21 narį areš
tavo. Trys vyresnieji palikti ka
lėjime, o 14-16 metų vaikėzai 
atiduoti jaunuolių priežiūros 
įstaigoms.

Apylinkės gyventojai dėkojo 
policijai už atliktą darbą.

KALEN DORELIS

Spalio 30: Zenobija, Alfonsas, 
Valdė, Minvaikas;

Saulė teka 6:20, leidžiasi 4:48.
Oras gražus, vėsus.

— Chicagos burmistrė Jane 
Byrne kaltinama politiniu nelo
jalumu. Ji palaiko respublikono 
B. Carey kandidatūrą valstybės 
gynėjo pareigoms, o ne demo
kratą Richard M. Daley.

PLIENO PARDAVIMAS 
SUMAŽĖJO 13 PROC.

PITTSBURGH (AP). — U.S. 
Steel korporacija, didžiausia 
plieno liejykla, pranešė, kad 
plieno produkcija per tretįjį šių 
metų ketvirtį sumažėjo 13 pro
centų, palyginus su tuo pačiu 
1979 metų laikotarpiu.

1979 metais per trečią ketvir
tį liejykla pardavė plieno už

— Dolerio vertė Europoj šiek 
tiek pakilo, kai aukso kaina 
krinta tiek Londono, tiek Švei
carijos biržose. Aukso .uncija 
antradienį Londone kainavo
631.50 dol., d Šveicarijoje —
632.50 dol.

3.2 bilijono dolerių, o šįmet — 
tik už 2.8 biL dolerių.

Ronald Reagan, buvęs Kalifdmijos gubernato
rius, antradienį pusantros valandos aiškinosi 

su prez. Carteriu įvairiais Amerikos visuomeni
nio gyvenimo ir kitais klausimais.

Visi girdėjome, kad debatų 
metu abu kandidatai vienas'ki- 
tą gerokai p^Į>ešiojo, bet nebuvo 
Įžeidinėjimų, nebuvo pajuokos, 
ir klausimai bei atsakymai bu
vo labai taktiški, tarytum deba
tus vestų ne skirtingų partijų 
kandidatai prezidento parei
goms. Reikia taip pat pripažin
ti, kad buvo tinkamoj aukštu
moj. Kiekvienas klausytojas tu
rėjo progos patirti kiekvieno 
kandidato pažiūras visais svar
besniais visuomeninio gyvenimo 
klausimais. Tenka stebėtis, kad 
abiejų pažiūros mažai kuo ski
riasi keliais svarbiais klausi
mais.

Reikia pripažinti, kad šių de
batų metu prez. Carteris paroda 
daugiau sąmojaus, negu jo opo
nentas. Reaganas visai be rei
kalo prisipaiino, kad jis yra bu
vęs demokratas. Jis perėjęs Į 
respublikonų eiles, kai įsitiki
nęs, kad demokratų politikai 
ne visuomet laikosi savo pažadų. 
Jeigu jie būtų laikęsi pažadų, tai 
jis nebūtų perėjęs Į respubliko
nų eiles, šiuo mementu prezi
dentas Carteris labai nustebo, 
lis ne karta debatų m tu kalbė
jęs apie demokratų ir respubli
konų pozicijas socialinės ap- 
draudos ir kitais klausimais, o 
dabar respublikonų kandidatu 
yra demokratas. Susidarė įspū
dis, kad debatai turėję visai ki
tokį aspektą. Kiekvienam kilo 
klausimas, kodėl respublikonai 
pasirinko buvusį demokratą 
kandidatuoti respublikonų są
rašu ?

Carteriui labai patikusi deba
tų eiga. Jis turi faktus ir moka 
juos tudjau pritaikyti.
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Apie gudrų odininką (garborių)

užėjo į galiūną ir vąijunosi, kol 
vittąs nugriuvo. ’ *

(“VieAa jo būdo savybę man 
nepatinka”; atsiliėpė antrasis 
apie savd bičiulį, “yra ta; kad 
jis visada žino kada sustoti.

« * *

LENKIŠKAS ANEKDOTAS

Į Dabartinės Lenkijos užisenio 
reikalų mmistbris žvejodamas

tas išsiaiškina, nuvažiavo toliau, pagavo atfltsfftę žuvelę’, kuri kaip 
Ant galo, parvažiavo namo,-o pasakoje, prabilo į jj žindgaus 
vis tebegalvoja, niekaip negal, balsu maldaudama, kad ją pa- 
jiš išgalvoti. Paskui mato, kad leistų gyvą, o jafri už tai išpildys 
nieko nepadarysiąs, liepė pava- ’ bet kokius jo tris pageidavihius. 
diriti Uodininką pas sdvė’. Tdš Miništėris su šia pasiūla suk
atėjo. ‘‘Pasakyk, uodininke”, ta- ko ir pradėjo dėstyti savo pa-

Vieną sykį važiuoja karalius 
ir main, kad uoilininkas plauna 
savo tam tikrai padirbtame prū
dely j skaras. Buvo stipriai šalta, 
karalius, matydamas, kad tas 
žinJguš taip kaiščiai tokiafno 
šaltame vandenyj darbuojas, 
jam net širdis šiurpuliais einą, | rė karalius, “kaip tas išsiaiški- geidavimus:
ka,p tas nenušąla rankų. Apsi-įna: 10 dirba, o ką uždirba, 32 
stojo ir pasiuntė savo vežėją suvalgo ” ‘Tas taip išsiaiškina, 
paklahšti, dėlko tas žmogelis Į šviesiausias karaliau,'— aš tu- 
darbūojas tokiame šaltyj ir ar 
nenušiila ranku. (..odininkas 
liepė pasakyt karaliui: “Aš tu
riu darbuotis, nes dešimts dkba 
ir ką uždirba ta dešimtis; tris
dešimts du suvalgo”.

Vėžėjaš atėjo ir pasakė.
Karalius, mąstydamas, kaip

riu 10 pirštų ir 32 dantis; ką tie' 
10 piršta uždirba, 32 dantys su
valgo*’.

Tad karalius suprato, ir už 
tokį jo gudrufnd lirivė uddinin- 
kui daugybę raudonųjų.

(Iš 1&15 mėtų leidinio 
Mįslių Pasakos)

— Pirmas, — tarė ininisteris, 
— norėčiau,- kad Varšuvą už
imtų kiniečiai, bet tik vienai va
landai. Antra, vėl norėčiau, kad 
Varšuvą užimtų kiniečiai, bet tik 
vienai valandai, ir trečia, taip 
pat norėčiau, kad jie užimtų 
Varšuvą trečią -kartą, bet tik 
vienai valandai.

Jo pageidavimu nustebinta žu
vytė paprašė, kad jis paaiškintų 
tuos keistus pageidavimus.

— Matai, — aiškino ministe- 
ris, — kiniečiai Varšuvoje bus 
tik tris valandas, bet pėr So- 
f ietiį Sąjungą pražygiuds šešis 

I kal tus.
1 *

A3, mano brolužiai, tuščiomis nesiginčysiu, kas tdatre 
Svarbesnis — aktorius, režisorius, ar, gali būti, teatro 
dailidė. Faktai įrodys. Faktai visuomet pays už sarę kalba.

Įvykis nutiko Saratove, ar Šimbirske, vienu žodžiu 
kažkur netoli Tiirkėstano. Miesto teatre. Šitam teatre 
statė operą. Be vaidyboje pasižymėjusių artistų šiame te
atre buvo, tarp kitko, monteris — Ivanas Kūzmičius Mia- 
kiševas. Bendroje fotonuotraukoje, kai dvidešimt trečiais 
metais visą teatrą fotografavo, šį monterį nustūmė kaž
kur į kraštą — vadinasi, technikinis personalas. O centre, 
į kėdę su atlošu, pasodino tenorą.

Monteris Ivanas Kuzmičius Miakiševas dėl to nie
ko nepasakė, bet sieloje paslėpė kurią nekurią atšiatirybę. 
Juo labiau, kad fotonuotraukoje jo atvaizdas buvo be to 
drumstas, ne židiny. O čia taip susiklostė. Šiandie, pavyz
džiui, vaidina “Ruslaną ir Liudmilą”. Muzika Glinkos, 
Dirigentas — maestro Kacmanas. 0 aštuntą be ketvirčio 
valandą kreipiasi į šitą monterį dvi jo pažįstamos panelės. 
Ar jis jas anksčiau buvo pakvietęs, ar jos pačios atėjo — 
nėžiiiiS. Taigi,- šioš dvi pažįstamos panelės pasirodo, pa
šėlusiai flirtuoja ir aplamai prašosi pasodinamos bend
roje salėje' — spektaklio pasižiūrėti.

Monteris sako:
Na dėl Dievo, mėdam. Tuojau aš jums porą biletų pa

rūpinsiu. Pasėdėkite čia, prie būdelės.
0 patsai, žinoma, pas valdytoją.
Valdytojas sako:

TINKAMA DOVANA POETUI kalbėjosi apie rašoiiią teatrinį 
veikaląDopniniy prekių ^nh.oluvė-1 _ ^ fai iswrJj lic.

je tūlas klientas teiraujas, pa- j .ianfe v.ikalas, _ t01raaja5i
bičiulis.

vaną savo geram“ draugui. De- , ~ nepaprastai
ja, neapsisprėridžiu kas jam ge-1 tačiau didelę kliūtį sū
riausiai, tiktu. Gal galėtumei ką ; ^aro socialinės problemos. 
pasiūlyti?
< - Mielai. O koks jūsų efraū- 
go užsiėmimas? — teiraujasi 
pardavėjas.

Jis yra žiiioma^-rašytojas
X poetas, i .
7^-r— 6, tai Įgeriausiai. paimkite.
šį puikų popieriams liesti krep
šį, — nedvejodamas patarė par
davėjas.

tarinio:
— Norėčiau nupirkti kokią do

LICDNAS FINALAS

- Bernard Shaw su bičiuliais

— liet viskas baigiSsT'gėrai?
— teiraujasi kitas.

— Ne. Epilogas gana liūdnas,
— atsako Shaw.

Miršta?
r— Ne. atsakė Shaw, — su

situokia. i

TARYBINIS ANEKDOTAS

Žvėrių ir paukščių sandraugos! 
komitete buvo svarstomas agre 
sijOs klausimas.

Kaltinamąją kalbą pasakė Vil
kas:

— Didžiausias agresorius, ma 
no nuomone, yra Avinas- Vos* 
tik užeinu į avidę, jis tuojau ra-. 
ęus atkiša. Dėl tokio Avino ei- j 
gesio paskui ir įvyksta kraujo 
pralie: imas...

Vilkui’ buvo prisegtas 
nas. Avinas suvalgytas.

£ * *
■ ŽINO SAIKĄ

Du seniai besimalę bič uitai

* *
APMOKAMA PROFESIJA

Policijos nuovaderje kortų bū
rėja duoda pranešimą apie savo 
dingusį vyrą.

— Bet tamsta sugebi viską 
pati išskaityti iš kortų ,tad 
lėtum išdėstyti ir sau kur 
bar randasi tamstos vyras.

— Gerai. Sumokėkit 100 
lerių, tai išbursiu.

įt 4:

Nebereikalingas daiktas

Į ginklų krautuvu Chičagoje 
Įeina poniutė ir kreipiasi j par
davėją:

— Ar galėtumėte priimti at
gal revolverį, kurį .šįryt 'pirkau ?

— Dėl ko atgal? Ar nevėikė?

{u—.To tai aš nežinau. Man ką 
tik telefonavo, kad mano vyras 

i pateko po autobusu...

ordi-. Magaryčios

SODYBINĖS DŪMOS

Ak, sodyba, tu gražiausia. 
Tu niieljausia* širdužėle! . . ► 
Kas pamato lai vis klausia. 
Kaip čia viskas taip sužėlė? . . .

O sakyti, nifcs nesakom, 
Kiek čia darbo kas padėjo, 
Kol apžėlė šonai tako. 
Kas čia laistė, kas ravėjo ...

Ir, svarbiausia, kas penėjo. 
Tuos, kur dirbo įr sodino, 
Sodd tięšdaini stenėjo, 
Kas kleckus visiems gamino? w , 

0 tie kleckai — gaspadinių 
Niiopelnas visų didžiausias! 
.Juk be klerkų ir batvinių 
Būtų badas kuo skaudžiausiai

Sbdielė

gą- 
da-

do-

< Jauna motitia pareiškė, kad 
. jos šcnslė, kovodama nž abortų 

legalizavimą, kišasi ne i savo 
- reikalus.

• Nuomonių tyrinėtojas klau
sinėjo apie dabartine politiką 
viėną asmenį ir j airi sakė: “Ar 
jūs galite pasakyti* nors vieną 
sakinį, kurį būtų galinta a [spaus
dint i?”. ,.

*

• Vieftas Spokane miesto 
Verslininkas uždirbo daug pini
gu. Jis užsakė SpbHinius marš- 
kiftiuš su oficialiu Saldžios tai
kiniu ir juOs takiamuodamas 
teigė; kad jie yta garantuotai 
saugus,- nfes Valdžia; nors ir tai
led. liet ftijtdtaikrt. Nelaimės at- 
Vėjii žad^jd grąžinti pinigus.

• atitiko pakeisti 
vatfhl, tlnkatiią Sičius laikams: 
ŠVifctfiiid depaftdirtenlui leista 
vadintis btparlrtifefll of Public 
kdučaiibn BOĖk. jį pana- 
štiš Etictgijc'š tfeįriif tam. nto pa- 
dnHrirš: ficjfctrIftiė’flt of Perpe 
tttal feft&įįy C-flšfc DOPEC;

• Rihijbš įibličlji susekė, kad 
■ bėgliai H žėrtiVrio į Hong Kongą 
Į ViilžduOja varitlefls športo mėgė
jus it paMgiHitii ftaudoja savo 
gatftVbds fitš fitffilens čiuožti 
fiaSliflždš.

f tfertibii 'tWilship. Midi., 
88 liietų prėšliiiėriohų pastorius 
Kcv. \V. E. Ellis lazda paJvėn- 

. lifto’’ <iil bftolitlitUS, kai jie jpfra- 
kaittioilaitii rfteldėsi liepos 1 d. i 
iškilmingose pamaldose. Jis tif-J 
rėš atsakyti prieš svietiškąjį

S. Pašilytč

-— Maiki, sakyk ar turunini 
į valdžią?

— Ne, Tėve, neruninu. Kodėl 
tu tokio dalyko klausi?

— Todėl, Maiki, kad aš ma
čiau tave besižmonėjant su pa- 
latišinais. Mačiau, kad didokas 
būrys palatišiirų tave apstoję, o 
tū kažką aiškinai, lyg būtum 
kampeininuos. “Hs!” — pagal
vojau, Maikis runija!

— Klaidinga:! galvojai, Tėve: 
aš nėruhiju, bet kampeininu su 
tais, kurie fuhija- Dabar kam- 
peiiiės laikas: vieni kampeinina 
už save, kiti ūž kitūs.

— Alė didiki,- girdžiu,- kad ir 
tu gražiai sūarfiėrikbnėjai. Juk 
kampein tai amerikoniškas žo-‘ 
dis.

— Taip, Tėiįp, amerikoniškas, 
bet ir politika amerikoniškas dėi 
ktas. Kitų šalių politika nė iš 
tolo negali lygintis prie ameri
koniškos. nes čionai yra laisv’ė 
ir demokratija, o kitur Įsaky
mas iš valdžios, ar bala žino iš- 
kur.

—Žinau, Maiki, nors aš netoks 
smart, kaip tu. bet politikoje 
susimanau. Taigi, kėnipeinin- 
kinr, kaip išmanom. Bet žodis 
kampain rošomas su raidele ‘‘g’’, 
būtent campaign, panašiai, kaip 
champaign. Reiškia, kad abejo
se žodžiuose slepiasi “pain” — 
koks tai skausmelis; Jei išgersi 
perdaug šampano; suskaudės 
galva ar pilvelis; jei perdaug kam 
paninsi — atsilieps blogai į svęi 
katą. Reiškia: su šampanu ir 
kampaine, reikia laikytis vidu
rio.

Kitaip vertus, Maiki. man ro
dos, kad kalbų tobiflintojai ty
čia apsunkina rašančius: kodėl 
kampain rašyti kampaign? Ly
giai taip, kaip prie gerų grybų 
pridėtum kempinę!

— E. Maiki. kalbos tobulinto- 
jų ar gadintojų nesuprasi; riet 
ir rašantieji mėgstą keistus iš 
sireiškimus. Tūlas apžvalginih- 
kas rašydavo: “spaudoje pasiž
valgius”. Dabar kitas rašo: 
“Spaudos Pabirbs.’’ Tie abu dp- 
žalgininkai nukreipia skaitytojo 
dėmesį į pastalĮ; kilt stovi rin-

kėjas ir deda raidutes—į geldų-' ................... .
tę; Kartais raidutė nukrinta, o! . — Šiandie išeigine diena. Žmonių galybe. Kiekviena 
kartais visas rinkinys pabyra-1 kėdė įskaityta. Negaliu. ;
Dabar imk ir aprašyk tos nelai-Į Monteris sako:
mės momentą!? Bet yra ir kito-į _ Ak, šitaip, sako. Na, tai aš atsisakau vaidinti, 
kių pabirų. Kartais visa forma yįenu žodžiu, atsisakau apšviesti jūsų veiksmus. Vaidin- 

: kite be manęs. Tuomet pažiūrėsim, kuri krašte fotogra- 
; fuoti, o kurį centre sodinti.
j Ir patsai atgal į būdelę. Išjungė visame teatre švie- 
1 są, visais raktais užrakino būdelę ir sėdi — su niėrgi- 

pabiros teikia įspiraciją. Jis daž-jT1®1^ flirtuoja.
Čia, žinoma, įvyko tikras nėsusigaudymas^Valdyto- 

. jas bėgioja. Publika šaukią. Kasininkas un^^, baimi
nasi, kad tamsy iš jo pinigų nepagrobtų. Q valkata, pir
masis operos tenoras, įpratęs visuomet centre fotogra
fuotis, prisistato į direkciją ir savo tenoru sako:

— Aš tamsy tenoru dainuoti atsisakau? Jei, sako, 
tamsu — aš išeinu. Man, sako, pačiam sau balsas branį 
gesnis. Te jūsų monteris dainuoja: / i . >

Monteris sako: •
— Tegu nedainuoja. Nusispjaut į jį. Jei jis centre 

fotografuojasi, tai tegu viena ranka dainuoja, o antrąją 
šviesą įžiebia. Įsivaizduoja — tenoras, tai jam visą laiką 
ii' šviesk.- Tenorų dabartės nėra 1

Čia, žinoma, monteris susikirto su tenoru.
Staiga pasirodo valdytojas, sako f ■ 1 :
— Kur tosios dvi velnio merginos? Per jas pastebima

— visas puslapis pabyra. Tūo 
metu šalinkis nuo spausdintojo,' 
o kad ne, nueisi kruvina nori 
šim...

Bet apžvalgininkui spaudos

niausią mato ko nėra — ko rie-Į 
buvo ir galvoje, kad čia kas nors 
pabiro! į

■ ’' . į

-—-Taip, Tėve apžvalgininkai; 
kaip ir Spaudos tobulintojai. 
turi savo kabliukus. Jie, it iries 
kėriotojai žilvis, gaudo žodžius 
ir pagavę žiūri, kuriai rašybos 
daliai žodis priklauso. Rašantie 
ji turi teisę rašyti apie visokius 
daiktus, kad ir apie spaudos pa
biras ir nuotrupas, by tik prisi
taiko logikos ir teisybės. Kiti 
mėgsta žvalgytis spaudos lapub 
se ar nepastebės nevietoje tekš
telėtą nosinę, kabelį ar bet ku
rią spaudos mandrybę. Taip yra ! 
su mūsa j a kalba; amerikonai f 
spaudos iobuHntojai dar įky-1 
resni: ihrough, glow, gnow ir visiška pražūtis. Tuojau aš jas kur nors pasodinsiu, šė-

raide g. Taigi, Tėve, imk ir su-(. 
šiorentuok amerikoniškos kai-’ 
bos dalykuose. |

— Gerai, Maiki, tavo teisybė. 
Sakyk ar tau niekuomet neuž
eina noras sūainerikonėti? . Į

— Užeina, Tėve, dažnai užei
na, bet pagalvojęs stumiu tą 
mintį į pašalį, nes žinau, kad ma
no galvelei amerikonizmas neį
manomas. O būtų gerai suame- 
rikonėti... Būtų gerai rašyti 
amerikonų žurnalams ir dėti sau 
į kišenę šimtines,- už kelių va
landų darbo. Dabar net seilės 
varva tokį gėrį prisiminus.

— Gaila man tavės, Maiki!
Praleidai jaunystę besistengda- . __ . , -----------
mas būti smart, besistengdamas *ingų santykių vengti. Ir fotografuoti rūkuose, ne židiriy4 
„ai laika, o sau n.eko nepelnei.' (M. Zoscenko, Satyrines Noveles, 200 pusi.,

, ' kaina $2, gauhanios Naujienose j
— Kaip tai nepelniau!? Juk '

visi lietuviai žino, kad aš smart, 
o tu stupid. Jei ne aš ir ne vyčiai, 
tu būtum niekam nežinomas.

campaign^ rdšoju nereikalinga tonai jas tesubado!
Monteris sako:
— Štai jos, merginos! Tiktai ne dėl jų pražūtis; o 

pražūtis per mane. Tuojau, sako, aš įjungsiu šviesą. Man 
iš principo energijos negaila.

Jisai šią minutę įjungė šviesą.
— Pradėkit, sako. ” T
Tuomet jojo merginas sodina į iškilmingas; vietas ir 

pradeda spektaklį.

Dabar patys susigaudykit,- kas šiame sudėtingame 
teatro mechanizme svarbiau.

žinoma, jeigu be įkarščio svarstyti, tai tenoras taip 
pat teatrui — žinoma vertybė. Kita opera be jo net negali 
veikti. Bet ir be monterio teatro pakilumose nėra gyveni
mo. Taip kad jie abudu sudaro vienodai stambu vertybę, 
ir nėfa čia ko pūstis, vadinasi, aš — tenoras. Nėra ko drdu-

AUKSINIAI KIAUŠINIAI

Senio pasakoj girdėjau, 
Kad vištelė kiaušinius 
Vis kasdieną žtnogfti dėjd 
Tikro auk 6, attkšinihs . . .

Net jr asilas toks buvęs,
I tą vištį paftašus.
Kalbd kitus tėl liežuvis
Kad csds it toks žmogų

Sako. Jis čia pat gyteria.
Skelbdaitfaš sfi tfto sefiTb;
Kad, 1<ft i kalbd ar tik stėna 
Garsas virsta auksirtiu • . •

18. VI. gO
jf. Pulti*

2 — Naujienos, Chicago 8, ill., Thursday, October 30, 1980
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JIMAS VISATOJE
(Tęsinys)

Numačius, kuri žvaigždė gali 
turėti planetą, kyla klausimas, 
kaip susekti pastarąją. Yra tik 
vienas praktiškas būdas — tai 
sekti iš jos radijo signalus,-pri- 
leidž.ant, kad _:os civilizacija ne 
mažiau pažengusi už mūsų ir 
sugeba tuos signalus siųsti. Tie 
radijo signalai, kuriuos mes ga
lime susekti iš kitos civilizaci
jos, gali būti trijų rūšių:

L Radijo ir., televizijos stočių 
vietinių programų signalai.
; ’Ž. Sųsisfekiir.o. signalai tarp 

dviejų cjyiljzaęijų. ,
’3- Signalai specialiai pasiųsti 

tikslų atkreipti dėmesį nežino 
mos civilizacijos. -

Gaunami signalai turi būti iš
skirti iš mūsų žemės signalų ir 
erdvės singalų, turint galvoje, 
kad visa erdvės medžiaga (mo
lekulės ir atomai skleidžia įvai
raus, dažnurno radijo bangas, o 
žvaigždės skleidžia'šviesos ban 
gas. Be to, reikia atspėti, kokį 
bangų dažnumą reikia sektą.

Jau! daugelį metų astronomai 
seka radijo bangas, sklindan- v ? L J • - . Ą. » * .• 't. ’ V* ♦etas is įvainų ^artimesnių žvai
gždžių tikslų .susijaukti kbntak- 
to iš iki tos civilizacijos. Pavyz
džiui dr., Drake-iš Valstybinės 
Radio Astronomijos Observatori 
joM Green Bąnk’e 1960 m. sekė 
signalus iš Epsilon Eridani ir 
Tau Ceti žvaigždžių 1 420 me
gahercų dažnumo. 1972 m. as
tronomas Versbuur ten pat se
kė tuo pačiu dažnumu signalus' 
iš 10 artimų žvaigždžių. Zucker
man ir Palmer ten pat 1972 m. 
sekė tuo pačiu dažnumu signa
lus iš 600 artimų saulės dydžio 
žvaigždžių. Bridle ir Feldman iš 
Algonquin Rądio Observatorijos 
Kanadoje nuo 1974 m. iki 1977 
m. sekė 22,2 gigahercų dažnu
mo signalus jš kelių artimų žvai 
gzdžių. Drake ir Sagan 1975 m. 
sekė iš Arecibo Observatorijos 
1 420, 1 653, ir 2 380 megahercų

dažnumo signalus iš ktlių arti- 
..I mų galaktikų. Dixon iš Ohio

Valstybinio universiteto sekė 
nuo 1973 m. iki 1977 m. 1 420 me
gahercų dažnumo signalus iš

_ kelių žvaigždžių-
Be to, ir Sovietų Sąjunga pri

sidėjo. Troitsky 1968 m. Goiky 
observatorijoje sekė signalus 21 
ir 30 mem bangų ilgio signalus 
iš 12 artimų saulės dydžio žvaigž 
džių. Ten pat j.’s sekė 1972 m. 
16, 30 ir 50 cm bangų ilgio pul
suojančius signalus iš viso dan
gaus. Kardašev nuo 1972 m. iki 
1977 m. sekė 
pulsuojančius 
dangaus.

Deja, visos 
davė iki šiol teigiamų išdavų — 
niekam nepasisekė sulaukti jo
kio dirbtino signalo iš kitos civili 
zaciios. Vienok tas neatbaidė . ..... ientuziastu tęsti ir toliau tyrinę-, 
jimus toje srityje.

Turint galvoje, kad 
signalus sunku susekti dėl jų 
sipnumo, NASA su Stanford 
universitetu 1971 m. studijavoi 
jautresnės sistemos projektą. Bu* 
vo nutarta panaudoti ne vieną < 
priimamąją anteną, bet jų dide
lį skaičių. Tokia antenų sistema, Į 
pavadinta Cyclops, būtu sudari bus Paeinama naudojimui erd- 
rvta iš 1 500 antenų, kiekviena! šaudyklės,sistema ir dar ne- 
po* 100 metrų skersmens. Ji kai-i 
nuotų apie 20 bilijonų dol. ir: 
užimtų 56 kv. kilometrų plotą! 
Kiekviena antena būtų sujung-J 
ta su kitom ir su centriniu kom
piuteriu, kuris asimiliuotų indi
vidualius signalus į vieną signa-, 
lą. Pav. 1 parodyta artisto atvaiz, 
duota tokia sistema. {

Dėl didelės kainos būtų gali-*; 
ma _ 
ninui, įrengiant pradžioje tik 50 
antenų, kuriomis jau būtų ga-

įvairių dažnumų 
signalus iš viso

tos pastangos ne

. Mikas Šileikis
ti----------------------
I .

erdvės
kitiems radijo astronomijos ste
bėjimams.

Problemos, kurias sudaro ra
dijo -dažnumo trukdymas ant že 
mės, gali priversti mokslininkus 
įrengti antenų sistemą erdvėje 
ar ant mėnulio. Vienok, kol ne

įgytas prityrimas konstrukcijos 
erdvėje, negalima numatyti išlai 
dų apimties.

Įdomu pastebėti, kad žymus

V. KAROSAS

JOKŪBO KREGŽDĖS KNYGA 
“REFORMACIJA LIETUVOJE”

’ j (KOMENTARAI)

Redos, taip neseniai stovėjau 
prie atviro Jokūbo Kregždės 
karste, taręs paskutinį'atsisvei
kinimo žodį. Tuomi n'eūžsibaigė 
mano įsipareigojimas savo-arii- 
mam draugai,, su kuriuo, ri^o 
minčių bendrumas ir bendrojo 
darbo našta. * + -

Rašant šiuos žodžius, prieš 
mane mintyse iškyla ■ gyvas .Jo- 
kūbaš,ikurio vėids žaidžia leng
va šypsena, tariant š’ugs Įžo
džius: “Įteikiu tau paskutinį sa
vo darbą, kurį turėsi pristatyti 
lietuvių visuomenei’1/

Tai nėra lengvas uulaviriys. 
Būtų nesunku atpasakoti knygo’s, 
turinį, iškelti ryškesnius — 
mentus, atkreipti dėmesį į ne-: 
tikslumus ar pakritikuoti auto- 

Vienuolis” riaus išvadas. Ljai įprastinis re-’
- ------  cenzsnto ar' kritiko .darbas.:

pirma primityvi gyvybė. Jei tą 
skaičių priimti už vidutinę biolo 
ginės evoliucijos vertę, tai jau
nų žvaigždžių tipo F, A, B ir O, 
kurių masė nuo 1 172 ir daug 
daugiau kartų didesnė už mūsų 
saulės, kurių paviršiaus tempe
ratūra aukštesnė už saulės (7000 
C baltos spalvos tipo F, 11 0003 
C melsvos spalvos tipo B ir 50000 
C ryškiai mėlynos spalvos mil
žino tipo O) ir kurių amžius 
trumpesnis už mūsų saulės (mil

mo-!

maeijos praeitimi & Netgi 
vių protestantų intelektualai ne
paliko tuo klausimu rim|ų įvei- 
kąlų, pasitenkindami vien trum
pomis apžvalgomis ar grynai re
liginio turinio knygomis.

. ;ĮĮ šiuos klausimus atsako kny
gos autorius. Su jėzuitų atvyki
mu Vilniun prasidėjo’ moralinis 
ir fizinis teroras; nukreiptas ypa
čiai prieš reformatus, kuris pa
siekė savo viršūnę, pasirašius 
kung. Jonušui Radvilai t.v. Kė
dainių sutartį, kuria buvo nu
traukiama unija ąu Lenkija. 
Dar švedų karams besitęsiant, 
1658 m. Varšuvos seimo nutari- 

1 mu ari jonai buvo išvyti iš kraš
to, o reformatams atimta teisė 
būti išrinktiems į seimą ar se
natą.

Dar • žiauriau reformatų (ir

lietu-

, ! Šioje knygoje iškelti faktai bendrai visų protestantų) padė-

rusu mokslininkas prof. Šklovs- Į žino O amžius pavyzdžiui siekia 
kij, parašęs, kaip minėta, 1966 
m. su dr. Saganu veiklą “Inteli
gentiškas gyvenimas visatoje”, 
pakeitė savo nuomonę dėl tokio 
gyvenimo egzistavimo. 1976 m.

4renį7'ta’s7stemą”pLripsli žurnal* “Voprosy Filoso-

tik kelis milijosus metų, kai 
žvaigždžių tipo G, kuriam pri
klauso ir mūsų saulė, jis siekia 
10-15 bilijonų metų), tai ta biolo

sugriauna mūsų istorikų, moks
lininkų ir net literatų vaizduo-

tis pablogėjo po šiaurės .karų, 
kuo’met seimo nutarimu visi- ■ . *• ■ į Kuomet .derino nuianniu visi

jainą Lietuvos praeitį, kurioje,-• evangelikai buvo apšaukti kra§.
to išdavikais be teisės 'užimti 
bet kuriuos urėdus, atimta teisė 
spausdinti savo knygas, atsta
tyti sugriautas bažnyčias ir pa
tys protestantų dvasiškiai pa
vesti katalikų kunigų priežiūrai.

Maždaug tuo pačiu laiku iš-' 
vijoje, yra visai nepriimtinas j mįr^ Biržų-Dubingių. kung. Rad- 
samprotis, kad DLK vykusį at-j vily giminė, kurie vadovavo Iję* 
kakli kova tarp kontrreformaci-. | ' >!•»•!
jos ir reforihacijos stovyklų i 
reiškė' kovą tarp atgyvenusių 
viduramžių ir naujai gimstan
čios Naujųjų - amžių epochos 
šios istorinės tiesos nesuprati

kaip ir visose kitose tautose,, 
be kietų kovų su išoriais prie
šais, vyko atkakli vidujinė ko
va tarp konservatyvių ir pažan
gos jėgų.- .. ‘ '

Lietuvos istorikams, bent iš, 
nepriklausomybės meto ir išei-

fii” (Filosofijos klausimai) No.
9 tilpo jo straipsnis “O Vozmož 

lima' "sekti 'dangų,T vėliau, ]ei{ Unikalnosti Razumnoj Žizni
sekimas neduotų vaisių, praplės - yoVselennoj ,(Apie galimą uni- 
ti tą sistemą, pridedant sekan-i 
čias 50 antenų ir t.’t. Tokia sis-i 
tema būtų naudinga ne vien sig T 
nalų sekimui, bet tarnautų ir

ginė evoliucija ant'jų planetų mas yra toiygus laiku Ko- 
vi a4-i i *v\ Irn lyr/> v-vs • e e

perniko. mokslo atmetimui, be
kurio neįmanoma suprasti vy-

tuvos reformacijai ir globojo vi
sus Rzeczpospolitos disidentus. 
Jų valdąs perėmė katalikiškoji. 
Nesvyžiaus Radvilų giminė, pa
sižymėjusi fanatizmu ir siekusi 
galutinai sunaikinti reformatus 
Lietuvoje. .;

Vykstant sistematingam tero
rui, reformatų parapijos nyko 
viena po kitos, kol atėjęs Rzecz-’ 
pospclitos padalinimas išgelbėjo- 
likusią Lietuvos reformacijos: 
dalį nuo galutino sunaikinimo,*’ 
atsidūrus R. Katalikų Bažnyčiai; 
persekiojamos religijos padė-

Ncfrs atėjęs Apšvietos amžius’, 
gerokai praskaidrino fanatizmu, 
apgaubtą Lietuvos dangų, bet! 
jėzuitų įskiepyta neapykanta re-' 
formacijai ir bendrai visoms 
nekatalikiškoms religijoms ju< 
losi per visą Nepriklausomybės 
laikotarpį ir, nežiūrint visų už
griuvusių nelaimių, drauge su 
pabėgėlių banga atkeliavo į 
tremtį ir išeiviją.

Dai būnant tremtyje, per vi
sas stovyklas nuaidėjo mestas; 
obalsis: kas nekalalikas, tas nė- 
lietuvis! Atvykus Amerikon,.ka
talikiškoje spaudoje reformacija 
buvo vaizduojama kaip užplūdęs 
Lietuvą ’maras ar tvanas, anot 
vieno vyskupo autoritetingo pa
sakymo — atnešusi fiziologinį 
ir dvasinį. išsigimimą..

(Bus daugiau) .

• Tik Anglijoje yra1 galima 
per vieną dieną turėti visų mė
tų klimatą. (Claude Debussy)

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

įh ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
R Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS | 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* 
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, Bei galimą įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S.HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

; kalumą racionalaus gyvenimo 
visatoje), kuriame jis tarp kitko

; rašo: “Mums atrodo, kad išva
da, mes esame vieninteliai, 
jei ne visoj visatoje, tai bent! 

.mūsų galaktikoje ar artimose 
galaktikose yra ne mažiau re
miama ir daug daugiau negu ap
gyventų pasaulių gausumo prie
laida’’. Nors šis tvirtinimas ne-, 
atmeta kategoriškai kitos civili
zacijos buvimo galimybės, bet 
jis gali atsiliepti nepalankiai į 
rusų vykdomą CETI programą.

Spėliojant, kad kita civilizaci
ja gali egzistuoti, iškyla klausi-

1 mas, kur jos ieškoti. Su-Chu- 
Huang, dabartinis Northwestern 
universiteto astrofizikas, buvo 
pradininkas, pataręs, kur ieško
ti apgyventų planetų. Jo pirmas 
rūpestis buvo nustatyti amžių 
ir dydį žvaigždės, kurios plane- 
toje susidarytų gyvybės išvys
tymui palankios sąlygos.

Biologinė evoliucija yra išda
va mutacijos, pripuolamo, atsitik 
tino proceso, kuris įvyksta labai 
lėtai. Mūsų žemėje jo skalė ie- 
kia apie vieną bilijoną metų. 
Per tiek laiko žemėje išsivystė

neturės pakankamo laiko išsi-Į 
vystyti-

Iš kitos pusės žvaigždės tipoikusU išorinių‘procesų,’ kurie 
K ir M, kurios žymiai mažesnes ’ nuTėmė Didžiosios' Lietuvos Kū- 
(tipo K, turintLO. 8 ir tipo M;nigaikštijos žlugimą ir bendrai 
0. 3 saulės masės) fr šaltesnės už, neįmanoma pilnumoje dabarty- 
saulę, bus per šaltos. Tokiu bū-j je pagautj vvkstančiu revoliuci- 
du pagal Huangą gyvybė gali iš-! nių kitimy, lemiančių lietuvių 
sivystyti tik planetose tipo G įaUĮOS dabartį ir jos ateitį.

■ žvaigždžių, turinčių tik nuo 0.8: p0 —0 įva<Įįnį0 žodžio tenka 
iki 1.2 saulės masės. , pastatyti klausimą: Kodėl lietu-

. Sekantis samprotavimas, J ku yjų tautoje< neminint okupuotos 
rį pagal Huangą reikia atsižvelg LięįUV0S Jaikdtarpio, net libera- 
ti, tai planetų masė. JĮ turi bū- ar SQCįalistų sluoksniuose vi- 
ti pakankamai didelė, idant pri-.gaį nesidomėta - Lietuvos refor- 
laikytų jos atmosferą nuo žvai-j ______
gždės traukos, tačiau pakanka- 
mai maža, kad leistų vandeni- žvaigždės turi, planetas, 
lio daliai ištrūkti iš planetos klausimas, kaip- pastarųjų buvi- 
traukos dalis pilnai neišsieikvo-. mu galima susekti. Dėl milžiniš- 
ti, kad likusi vandenilio dalis ga-1 “ ’ ” ~
lėtų susijungti su deguoniu, pa-j 
gaminant vandenį, kuris vaidi-^ 
na biologinėje evoliuejoje pa
grindinį vaidmenį.

Pagal Huango skaičiavimą tin 
karnos toms sąlygoms planetos! 
apskritimo spindulys turėtų bū, 

t ti tarp 1 000 ir 20 000 kilometrų.
Tam dydžiui atitinka rnūsų žemė

kyla

Į kų atstumų jų tiesioginiai maty 
ti neįmanoma net per didžiau
sius teleskopus. Vietoję to da
bar vartojamas taip vėdinamas 
astrometrijos metodas (astromet 
ry). Jei žvaigždė’'turi-žymesnės 
masės'planetą, tai žvaigždės nor 
mali orbita apie galaktikos cen
trą, paveikta pilnėtos tratikos, 
truputį iškrypsta; kaip pavyz- 

su 6 350 km spinduliu, Merku- džiūt mūsų saulės orbita išryps- 
ris 2 400 km, Venera su 6 150 km ta paveikiama Jupiterio trau- 
ir Marsas su 3 375 km, Jupiteris kos ir mažesniu mastu.Saturno, 
su 69 500 km yra per didelis ir: Neptūfio ir Urano traukos. To 
netinka tai kategorijai. Į nežymaus žvaigždės orbitos iš-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
/ r . f » \ , -f, , ; ? ’ P ; 3 , ; >

yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu ftaternalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai-tarnaujanti jau per 92 metus. i

SLA — atlieka: kultūrinius; darbus, gelbsti tr, kitiems,, kurie tuos 
darbus dirba. ’’ . ‘

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu : 
apdraudų :savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali , 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. 1

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

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

SLA —kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti* f* -

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W* 30th M 
Tel. (Hl) 563-2113

? ■ • • • : - J. J

• 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 naujis skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas______________________
Adresas -----------------------------------------------

kuris

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

• BŪPESTTNGAI IŠPILDAMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS X

Atdara Šiokiadieniais nno

Sponaoriaua pavardė, vardas Ir vietovė

D. KUHLMAN, B.S., Reglrtruota» vaistitainkM

Tel. 476-2206

___ - | nežymaus žvaigždės orbitos iš- 
Prileidžiant, kad kai kurios! krypimo susekimas, liudija, kad 
___________________ _ žvaigždė turi planetą.

Dar vartojamas užtemino me- 
<' todas. Kai planeta, besisukdama 

apie žvaigždę, atsiduria prieš 
žvaigždę, žiūrint iš žemės, žvai
gždė kiek aptemsta. Tačiau tas 
metodas tinka tik kai žemė ran
dasi arti planetos judesio plokš 
tumos. Yra ir daugiau metodų, 
tačiau jie visi yra mažai patiki
mi dėlei milžinišku atstumu ir 
sunkiai pastebimų aukščiau mi
nėtų reiškinių.

V. Petraitis 
(Iš Technikos Žodis)

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas -------------------------------------------------------------,
Adresas .............— , , ■ ■ .... ■■ ■—... ...................

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites auripažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai _____ ________ _________________________ ________
Adraaaa ----------- ------------- ——_ _____________________ _

Išėjusi Ii spaudo* ir galinta gauti knygų rinkoj

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario šidlsunko knyga apfe Ameriko* lietuvių pertau- 
gas daryti (tako« J kraito politiką. 102 p*l. Kaina 11-56.

Knygot boa Išsiųsto*, Jei flJ50 čeki* arba Money Orderi* 
bu* pflslųsbu tokiu adrean:

NAUJIENOS,
1731 S*. H*l*te4 St, Chicac«, DL IMtf
..r""muiui—■,lniiįWii.ii..m1ii .ik..

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them, 
the chance... use

A Sergeants
pt* cm

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
® ’ LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems,’ gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVTšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba; J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo maldomą
SJ .1.EJL1 J.  1 I... l-llf1 ! . A W ............... ■Į1-.:’*-

3 — Naujiena*, Chicago, », DL Thursday, October 30, 1080
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Kan. V. Zakarauskas
Šį vakarą mes čia susirinkom šiam iškilmingam 

Naujienų gimtadieniui paminėti, šioje iškilmingoje sa
lėje, kuri skęsta šviesos jūroje.

Valandėlei susikaupkime ir mintimis sugrįškime j 
pavergtą Lietuvą, paskendusią vergijos tamsoje . . . 
Prisiminkime mūsų brolius, sugrūstus į tamsias kalėji
mų .kameras. Išgirskime jų raudas . . .

Išsakykime Viešpačiui mūsų brolių ir sesių skun
dus, skriaudas ir jų kančias.

IN VOKACIJA

Pažadink, Viešpatie, mus visus, kad suprastume 
pavergtos tautos vergiją. Saugok,, kad mes išeivijoje 
nėpaskęštume: medžiaginėje gerovėje ir kad mūsų au
sys neapkurstų ša&ksmui mūsų pavergtų brolių. Mes 
žinome, pavergta jai tautai negrįš laisvės rytas, jei mū
sų lūpos bus nebylios ir nekartos maldos žodžių: “Vieš
patie, pasigailėk .pavergtos tautos, mes meldžiame Ta
ve!” Dieve< grąžink prašome mūsų Tėvynei laisvės die
nas. Padaryk, kad visi mes liktume ištikimi'savo 
tėvynei!”'

Mes žinome, Viešpatie, kad Tu neapleisi smilgos 
palaužtos. Ir benamio paukščo ištikto audros. Ne
apleisk ir mūsų tėviškės mielos. Išgirsk meldimą, plau
kiantį iš sutrintų širdžių. Išgirsk, mes šaukiam iš visų 
kraštų, kartu su tais, kurie palikę namuose maldauti 
nesiliauja. Padėk savo tėviška meile ir globa pasiliku- 

• siems Tėvynėje mūsų broliams ir sesėms. Stiprink Ta
vo Vardui ir Tautos laisvei kenčiančius.

Išgirsk, Viešpatie, ir mūsų visų ilgesio maldas ir 
sujunk vienybėn mus visus. Sutelk mus, Viešpatie, bū
rin, padangėj savo atviroj, ramybėj ir tyloj maldauti 
Tave. Valyki mūs širdžių rūdis šitoj dalioj! Sutvirtink 
mūs eiles bendroj kovoj už savo žemę. Sužadink mūsų 
rkūtinėj milžinų galią, išlaikyk skaiščią Tautos dvasią, 
kurią mūsų bočiai per amžius ugdė. Leisk prisikelti 
mūsų šventai Lietuvai, kad kitų tautų tarpe šviestų, 
spindėtų ,kaip šviesi žvaigždė ...

Mes žinome, kodėl mums nuo veido nenudžiūvo aša
ros, nes mūsų broliai ir sesės dejuoji. Jų akys ašaromis 
patvinusios. Mes žinome, ką reiškia skausmas širdyje, 
kai mūsų žemė liepsnoja įtūžusio likimo.

Atėjo tauta iš Rytų, kaip baisi audra, ir mūsų so
dybas pavergė, mūsų bažnyčias uždarė, altorius išgrio
vė. Viešpatie, kas gi galėjo pasipriešinti šiai baisiai ne- 
teisybei, kylančiai ligi paties Tavo dangaus.

Mūsų broliai išėjo ginti šventas Tavo teises, ginti 
Tavo teisybę ir laisvę, kurią buvai mums davęs. Jie 
šiandien budi, kaip Tavo žvaigždės mūsų Tėvynės pa
dangėje ... Tu vienas, Viešpatie, žinai, kiek daug mu
sų brolių ir sesių mirė dėl Tavo Vardo ir Tautos 
laisvės . . .

Laimink tuos, kurie deda pastangas veikiau priar
tinti laisvę pavergtai 'Lietuvai. Stiprink dvasią tų, ku
rie atskleidžia pavergtos Tautos kančias. Duok jiems 
kantrybės ištverti, kai jie puolami ir niekinami tų, ku
rie neapkenčia tiesos, kai jie klauso begalės mokytojų, 
kurie juos nugręžia nuo tiesos. Duok, Viešpatie, jiems 
kantrybės pakelti rūpesčių ir vargų sunkią naštą, vyk
dyti tiesos skleidimo darbą, atlikti savo tarnybą. Duok 
jims šviesos ir išminties, malonės ir didžios meilės, kad 
ryškiau spindėtų Tiesa . . .

Palaimink .mus, Viešpatie, visus čia susirinkusius! 
Palaimink ir tas dovanas, kurias valgysime iš Tavo ma
lonės. Per Kristų mūsų Viešpatį.

Pulkininko Dariaus V. Bakūno straipsnis 
Įrašytas Į Congressional Record

š. m. balandžio mėn. laikraš
tyje “Command Post” tilpo ka
ro aviacijos (ŪSAI7) pulkininko 
Itn. Dariaus V. Bakūno straips
nis, pavadintas “Tliere Is No 
Other Place” — Kitos vie.tos 
nėra, kuriame autorius vaiz
džiai’apibūdino B'akūnų šeimos 
bėgimą iš Lietuvos nuo rusų. 
Tą straipsnį vėliau perėmė net 
Associated Press ir dar vėliau 
tas straipsnis pasirodė kituose 
laikraščiuose ir žunaluose. Vie
nas tokiu žunalu “The. Officer” 
pateko senatoriui Strom Thur
mond (R., S. C.), kuris tuo 
straipsniu taip susidomėjo, kad 
Senate pasiūlė tą straipsnį išti
sai įrašyti į Congressional Rec
ord. Prieš pristatydamas straips
nį, senatorius Strom Thurmond 
pasakė puikią kalbą, kurioje 
ypačiai pabrėžė paskutinį pulki
ninko D. V. Bakūno straipsnio' 
sakinį, kuris yra toks:

“Kai mes plaukėme į atvirų 
jūrą, aš paklausiau mano tėvą: 
kur mes bėgsinie, jei Sovietai 
ateis Amerikon? Tėvo atsaky
mas buvo tvirtas: kitos vietos 
nėra”. (Sakinys paimtas iš 
įspūdžių laive, apleidžiant Eu
ropą 1919 m. pakeliui 
rikoh.)
Neatsiradus nei vieno 

prieš, senatoriaus Strom 
mond siūlymas priimtas

Ame-

balso
Thur- 
visuo-

serve Officers Associations of 
the United States. Colonel Ba
kunas provides an extremely 
poignant account of his family’s 
escape in the 1940’s from com
munism in Europe to freedom 
in the United States.

His is a moving story, Mr.f RECORD. 
President, and one which I be
lieve everyone in this body will 
desire to read. Colonel Bakunas 
concludes his statement by de
scribing that very special occa
sion when his family was just 
beginning its jorney to the Unit
ed States, in December 1949:

As we headed out to the open 
sea, I asked my father, “Where

will we go If Ihe Soviets como munism. But then, that was 
to America?” His answer was 
firm: “There is no other place.”
Mr. President, in order to 

share tliis excellent article with 
my colleagues, I ask unanimous 
consent that it be printed in the

There being no objection, the 
article was ordered to be print
ed in the RECORD as follows.: 
(Seka ištisas pulk. Itn. Dariaus 
Bakūno straipsnis — be jokių 
iškarpų ar pataisymų, tilpęs 
'‘Command Post”, iš kurio per
sispausdinę' “The Officer”, pa
tekęs senatoriaus Strom Thur
mond dėmesiui.)

THEBE IS NO OTHER PLACE

Lt. Col. Darius V. Bakunas

By Lt. Col. Darius V. Bakunas 
Chief, E valuation/Automation Branch' 

DCS/Operations 
Headquarters, Military Airlift 

Command

It was a balmy day in 1944. 
My mother and I boarded a Ger
man freighter which was to

pęrience under German occupa
tion. Only days before our de
parture, my father was forcibly- 
inducted into a “slave labor” 
auxiliary which freed the Ger
man military from? such tasks 

trenches and other 
related manual la-

as digging 
nc’ncombat

Armed troops at mass
Only days l>efore we attended 

a Catholic mass where armed 
German soldiers stood guard in 
tlie aisles throughout the ser
vices (performed in German).

Only days before I was in the 
first grade where, at the begin
ning of every day, we stood with 
our right hand raised in the.cus
tomary Nazi salute. We were 
pledging allegiance not to a

tinu Senato pritarimu ir tas pul
kininke! Dariaus V. Bakūno pui
kus straipsnis jau atspausdintas i 
Congressional Record (š.m. rug
pjūčio mėn. 22 d. data).

čia pat dedame senatoriaus 
Strom Trurmond kalbą ištisai 
— angliškame tekste.

* * ♦
SENATORIAUS S. THUR
MOND (R., S.C.) KALBA 

SENATE .

pristatant aviacijos pulkininko 
Dariaus V. Bakūno straipsnį. 
(Paimta iš Congress. Record) 
Mr. Thurmond: “Mr. Presi

dent,- in these latter days of 
August, when our national lead
ership moves with continuing 
uncertainty from problem to 
problem — whether the prob
lem is economic, political, so-, 
cial, or international — I feel, 
it is important for this delibera
tive Body to remind itself once 
again that -all these problems 
pale into insignificance if we 
fail to maintain the fullest mean
ing and effect of freedom foT all 
Americans.

Mr. President, tliis reminder 
is “brought home” in a highly 
effective statement “Tliere Is 
No Other Place” by Lt. Col. Da
rius V. Bakunas, USAF, in the 
August H)80 issue The Officer, • 
a monthly publication by Re- despite our harsh five-year ex- Lithuania and embraced Com-

man freighter which was to man — Adolpli Hitler. . 
take us away from German-oc-1 If occupation under the Ger^ 
cupied Lithuania into Germany mans was intolerable, occupa- 
itself.

The Eastern Front began to 
collapse, bringing the Soviets 
to the outskirts, of the city we 
were about to leave. Sounds of 
artillery fire which, the day be
fore, seemed distant now ap
peared to grow louder and 
closer.

The stream of newly created 
refugees boarding the ship ap
peared endless. We settled near 
the railing for an unobstructed 
view of Klaipeda, the city of my

aever an alternative.
In May 1945, the war had on

ly days remaining. My father 
had for the past four months 
had for the past few mouths, 
remained secluded in the attic 
of our apartment building.

Manpower shortages forced 
tlie Third Reich to induct any
one who was physically capable 
of carrying a rifle, regardless of 
age. It was not endugh. Ger
many surrendered May 7, 1945.

Cold war made freedom 
uncertain

We settled in West Germany 
with our-goal of evading Com
munism temporarily achieved. 
But the political climate in post
war Europe changed, and the 
cold war made freedom from 
Soviet occupation less certain.

My father began to explore 
ways off leaving Europe. South 
America was open to displaced 
persons because of badly need- 

|ed technical and professional 
skiHs.

Our fortunes, however, im
proved dramatically when we 
relocated an aunt and uncle 
with whom we had lost contact 
during the war. They arranged 
for our emigration to the Unit
ed States.

We were full of anticipation 
as we boarded a Wo'rld War II 
troop 'ship, in December 1949, 
for the Atlantic crossing. A to
tally new language and culture 
awaited us. But somehow it 
seemed like the start of another 
odyssey similar to the one we 
began in 1944.

As we headed out to the open 
sea, I asked my father, “Where 
will,we.go if the Soviets come 
to Ąmerica?” His answer was 
firm: “There is' nę' other place.”

tion under the Soviets was un
thinkable. Deportations to Sibe
ria, total abolishment of person
al freedoms, and tlie substitu- 
fion of Communist philosophy 
for religious freedom were but 
a few practices which Lithua
nians became familiar with dur; 
ing previous Soviet occupations. Į 
So, we fled.

Our journey stopped briefly j kalėjime paskelbė, bado streiką, 
on a farm in East- Germany, reikalaudami, kad jiems būtų 
1 wo montlis lather my father prįpaižntos politinių kalinių

NENUSILEIS TERORISTAMS

LONDONAS.— Septyni' airių 
* partizanai šiaurės Airijos*Maze

escaped and joined my mother
birth. My mother gazed into the!an<I ine- Byt the Soviets were

! advancing into East Germany, 
and it was time to flee again, i

Bombing raids routine
Thus began a voyage, of al

most a year, through a Germany 
which was feeling the wrath of 
the Allies. Daily (and nightly) 
bombing raids became routine. 
Life hung in balance every time 
a bomb exploded in close prox
imity to our shelter.

We could have avoided all 
escape Soviet occupation. This 1 this if only we had remained in

distance. “Look — and remem
ber that skyline,” she said. “You 
will never see it again.”

Even though I was only 
7-years old, the finality in her 
voice had a profound impact on 
me. That same sense of fore
boding was also evident on the 
hundreds of tear-streaked faces 
as we pulled away from the 
dock and headed out across the 
Baltic Sea.

Our immediate goal was to

teisės.
“Nebus jokių nuolaidų”,' — 

pareiškė premjerė Margaret 
Thatcher parlamente. Bijomasi, 
kad Airijos laisvės judėjimo ar
mija per Kalėdų šventes Londo
ne ir kituose miestuose pradės 
dėti sprogstamąsias bombas.

— Roland Priebi, Čikagos 
universiteto Circle Campus stu
dentas, gyv. 3226 S. Princeton 
Ave., buvo areštuotas ir apkal
tintas turėjęs narkotikų už 25 
tūkst .dolerių vertės.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Aš vis dar negaliu patikėti, gal Rūta su
galvojo mus tik paerzinti. ..

— Tu lauk čia, o aš einu pas ją ir sužinosiu 
viską. '

— Eik, Radasta, nes taip laukti be galo sunku.
Bet nesuspėjus Radastai dar išeiti, kažkas 

pasibeldžia į duris. Abi mergaitės net kvapą 
sulaiko.

•— Prašom! rikteli abi kartu. •
Pro duris įeina labai suvargęs, išblyškęs ir 

apskuręs kažkoks vyriškis. Jis sustoja prie durų 
ir ima nedrąsiai dairytis.

— Ko tamsta nori? — nerimasčio apimta, 
paklausia jį Irena.

— Irena! Tu net nebepažįsti manęs? — kur
čiu balsu atsiliepia atvykėlis.

— Jonas!... Vargšas Jonas, kaip tu suvar
gęs !... Iš kur tu dabar atvyksti? — nekantrauja 
Irena.

— Aš jieškau tavęs... Ar tu dar neužmiršai 
rrinęs. Irena?

— /Jne ma, neužmiršau, — gyvai atsako ši, — 
papasakok, ka!p tu gyveni, kur iki šiol buvai, 
kodėl toks išvargus? Gal žinai, kur yra daugiau 
mūsų pažįstamų?

O manęs tu visai nelaukei? - -
— Kas per klausimas, aš labai džiaugiuos 

tavęs sulaukusi, juk tiek laiko mes nesimatėm, 
ar buvai ką nors sutikęs iš bendrų pažį
stamų ?

— Žinau, tu lauki Ringaudo...—labai prislėg
tu balsu atsako Jonas.

Radasta, nenorėdama trukdyti jų pasikal
bėjimo, išeina į kitą kambarį.

— Bandžiau tave užmigti, stengiaus net ne
apkęsti... nieko nepadeda — amžinai regiu tave 
prieš savo akis... — virpančiu balsu pradeda jis, 
sėsdamasis greta Irenos ant sofos. — Atsimeni, 
Irena, kaip mes čiuoždavome su rogutėmis nuo 
kaino —tu prisiglausdavai prie monęs, palaidais 
plaukais, lyg skrendantis angelas, o aš taip 
spausdavau tave prie savo krūtinės, jog tu net 
alsuoti sustodavai ... — valandėlę patyli, pas
kiau klausia ją:

— Pasakyk, Irena, argi tu ir tada nemylėjai 
manęs? . . .

— Juk mes tada tebuvome vaikai, kas yra 
meilė, mes ir patys nežinojome dąr. Bet kam tas 
viskas dabar beprisiminti. Būkime geriau gerais 
draugais.

Jonas į tai nieko jai nebeatsako. Jo akys 
staiga pasidaro klaikios, išblyškę skruostai ima 
rausti, o pravertos lūpos rodė, kad jis kažką gi
liai ir sunkiai galvoja, visai nebesusivokdamas 
net, kur jis yra. Pamažu jis atsistoja

Irenai darosi labai neramu. Kur yra Ringau

das, nieko ji nesužinojo iš jo, nors galima buvo 
spėti, kad jis tebėra gyvas. “Dabar jis keršys 
jam”, pagalvoja ji ir dar labiau nusimena.

— Tu žinai, Jonai, kur yra dabar Ringau
das? — staiga paklausia atsistodama ji.

Irena apsiriko: toks status ir atviras jos pa
klausimas Joną dar labiau suerzina. Išgirdęs iš 
jos lūpų jo taip neapkenčiamą vardą, jis vos ne
pamišo ; jo šnervės pradėjo tankiai kilnotis, o pri
kąstos lūpos pradėjo drebėti. '

— Tu niekuomet jo daugiau nebematysi. . . 
— sumurma jis, visai nepakeldamas akių.

Dabar jis beturėjo vieną - vienintelį troški
mą: jis norėjo taip sužeisti jos širdį, kad ji pa
justų tokį pat skausmą, kokį jautė tuo mo
mentu jis.

Jis pažvelgia pagaliau į ją ir pamato, kad ji 
staiga taip išblyško, jog atrodė visai kaip numi
rusi — akys ir tos pamažu užsimerkė. Jeigu jis 
nors kiek būtų dar palaukęs, Irena tuojau būtų 
išgriuvusi. Bet jis staiga kaip pamišęs, sugrie
bia ją į glėbį ir, spausdamas prie savo šėlstan
čios krūtinės, ima godžiai bučiuoti jos lūpas . . . 
Paskiau gana grubiai atstumia ją nuo savęs ir 
bėgčia pasileidžia pro duris ...

— Jis žus — reikia jį gelbėti... .—rikteli Ra
dasta, išeidama iš šoninio kambario ir išbėga pa
skui Joną.

* * *

Kai pasibeldžia į duris, Irena išsigąsta. Kiek 
laiko ji išsėdėjo susirangiusi sofos kampe ir pa

sirėmusi rankomis, nežinojo ir ji pati. Ji tik 
prisimena, kaip staiga suskaudo jai širdį, kai 
Jonas pasakė, kad ji Ringaudo daugiau nebemą- 
tysianti. Kas vyko toliau, jai jau buvo vistiek. 
Ji tik stebėjosi, kad dabar jai niekas nebeskauda 
ir nieko daugiau ji nebejaučia, tarytum kas jai 
tą taip neramią širdį, kuri kankina ją jau išti
sus metus, būtų staiga išplėšęs.

— Sveika, Irena, tu visai viena namie? —iš 
tolo kreipiasi į ją įėjusi Ramunė.

— Ir tu pas mus atvykai? . .» — nustemba 
Irena.

—Viena? — nakantravo Irena.
— Nežinau kaip čia tau pasakyti, ar Jonas 

tau nieko nesakė?
— Nieko.
— Aš atėjau pasikalbėti su tavimi, Irena, —- 

nelabai maloniu balsu pradėjo Ramunė.
— Nusivilk paltą, nusiimk krybėlę, — nuo

širdžiai kvietė ją pralinksmėjusi Irena.
Bet nuo Ramunės dvelkė kažkokiu šalčiu, 

ir ji pati jautėsi suvaržyta, buvo nerami, nors ir 
stengėsi maloniai šypsotis.

— Tu, tur būt, jau žinai? Ringaudas nori 
matyti tave, — be jokios įžangos, kažkaip ne
sklandžiai prabilo ji, sėsdamos ant pirmos pakliu- 
vusios kėdės.

— Ringaudas?... jis tebėra gyvas? ... —nu
džiugusi ir namežiau nustebusi rikteli Irena.

(Bus daugiau)

4—Naujienos. Chicago. 111.. TlHirs<lay, Ocfolx r 30, 1980
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Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

— Chomeinio pasakyta Kalba 
paveikė iraniečius, kurie pradėjo 
puolimus dviejose Arabistanb 
provincijos vietose; puola ira
kiečius ir arabiškai kalbančius.

tyni nuošimčiai iš šimto 
bučkius apsikrėtė slogomis.

149* kiL A M
Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:0C 
4:30' vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Dauku*

Tol**: Hlmloek 4-TAti

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

vadinamų Home

— Arabistane, vienoje fronto 
vietoje, iraniečiams pavyko pa
sistumti pirmyn vienuolika my
lių. Kelias ėjo kalnų pašlaitė
mis, tai jiems pavyko užimti

anksčiau irakiečių lai
kytas.

1
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J. Zuris. Toliau , tas pats J. K.c irakiečių pozicijas; Jokių dides- 
r—~ 1 j ■ “nių susirėmimų nebuvo, bet ira-
kia”, prašydamas prisiųsti stu- niečiai užėmė kalno kelio pozi- 
dentei “istoriją''Sandaros adre cijas, anksčiau irakiečių lai- 
su” irgi niekeno neįgaliotas.

8858 WmI Mrd Chicagę. UL 4M&9 iki pusantros minutės. Tik sep- 
perTMW.: PRMpMt f-ŠBM

FLORIDA

JfiZUŠ PASAULIO IŠGANYTOJAS

33» pwodyta, kad suderinimas su Dievu, kurį atliks “Avi
nėlis, kuris buvo užmuštas”, bus taip pilnas ir taip toli siekiąs, 
kad “visi sutvėrimai” giedos gyriaus giesmę Dievui ir Avinėliui. 
Tis nereiškia visuotinį išganymą, neatsižvelgiant į žmogaus tikė- 
Jimą arba netikėjimą; nes kitoje pranašystėje parašyta, kad tie, 
kurie neklausys, bus “sunaikinti iš žmonių tarpo” (Ap. Darb. 
3:19-23). Bet tie žodžiai reiškia, kad tie, kurie pasinaudos amži
numu gyvenimu, kuris bus teikiamas jiems tikėjimu į Dievo Avi
nėlio auką, bus sugrąžinti į vienybę su Tėvu ir garbins jį ir jo 
mylimiausią Sūnų, kuris buvo -Dievo siųstas būti žmonių 
Išgelbėtoju.
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Aparatai - Protezai. Bed. ban-

PERKRAUSTYMAJ

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽBMA KAINA

ToL WA 5-800

B įvairiu aMum*. 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 374-18*2 376-5996

WSWMfc-

Kauno Įgulos bažnyčia

BUČIUOTIS NEPAVOJINGA

Priešingai kai kurių medikų 
gąsdinimams, kad pasibučiavi
mai yra apkrečiamųjų ligų pla
tinimas, Wisconsino universite
to profesorius dr. J. A. Peterson 

j nustatė, kad baimė, jog pasibu
čiavimai platina slogas (šaltį), 
nėra pagrįsta. Profesorius darė 

i eksperimentus su poromis, ku
rių viena pusė turėjo slogas, ta- 

> čiau neapkrėtė antros pusės,

(Tęsinys)
Verta pažymėti, jog, Sovie

tams užgrobus Lietuvą, tas pats 
Viktoras Šoliš išrūpino Ameri
kos lietuvių delegacijai audien
ciją pas prezidentą Rooseveltą- 
Delegacijos sudarymą Viktoras 
Šolis pavedė “Sandaros” reak
toriui M. Vaidylai. Mūsų dele
gacijai prez. Roosevėltaš pasa
kė, kad tokio brutališko Lietu
vos valstybės užgrobimo niekad 
nepripažins. Tokio nusistatymo 
mūsų vyriausybė laikosi ir da
bar.

Straipsnis pateikiamas visas. 
(Žiūr. “Sarida”, Nf. 3, 1975 iri. 
1,24 d.)

Pateiktos čia žinutės iš išei
vių lietuvių gyvenimo bei orga
nizacijų veiklos buvo tik infor
macinio pobūdžio, kurios liečia 
bendrus lietuvių tautinius rei
kalus ir, rodos,, niekam negalė
tu stoti skersai kelio. O vis dėl
to ir tokios žinutės kai kam už
kliūdavo. .. Tiksliau pasakius, 
mano atsiradimas “Sandaros” 
redakcijoje ir man pavedamų 
redaktoriaus užduočių atlikimas, 
viešiau pasirodant kaip Sanda
ros atstovui, pasidarė nepagei
daudamas, kam nors nedavė ra
mybės. . -

1975 m. vasario 7 d. “Vieny
bėje” pasirodė straipsnis, antraš
te “Trojos arklys” Sandaroj. 
Jame buvo rašoma ir rhinirria 
keletas asmenų pavardžių, tame 
tarpe ir mano. Būk tai esą aš į 
“Sandarą” atėjęs dirbti kaip par
tinis liaudininkas, niekeno ne
įgaliotas, kišuose ne į savo rei
kalus, ir kita. Pasirašo Frank 
Stepan.

Vienybė. Nr. 3, 1975 m. 
vasario 7 d.

j grupės žinutę, kurioje jie reika
lauja, kad “Sandara” būtu pa
vesta jiems leisti ir redaguoti. 
M. Vaidyla, jo teigimu, pasakė, 
kad daugiau jiems patalpų ne
užleis posėdžiams ir kad jie išsi
kraustytų.

Vėliau liaudininkų grupės su 
L. Šmulkščiu perėmė iš gabaus 
žurnalisto Gliaudos redaguoti 
Teisininką, kurį teišgalėjo leisti 
trumpą laiką, nes susipyko su 
kai kuriais teisininkais, nespaus
dindamas jų korespondencijų.

Kai prieš 5 metus redaktorius 
Vaidyla susirgo, L. Šmulkštys 
su savo raštais bandė įsipiršti 
Sandarai, bet jo raštai buvo de
dami labai trumpai.

Po ilgesnės pertraukos, San
daroje pasirodė liaudininkas J. 
Kapačinskas su savo gana pane- 
giriškomis korespondencijomis, 
pvz., 1975 m. Sandaros nr. 2 ži
nutė iš Rockford, Ill., kurioje jis 
aplankė Tėv.- Mylėtojų d-jos 
veikėją Kasparaitį, ir esą “abu
du nutarėm, kad reikia T.M.D. 
šeimą šaukti’^ fiė į savo kompe
tenciją lįsdamas (paprastai Sei
mus šaukia valdyba).

Paskaitykite Sandaros nr. 31 
pusi. “Bruožų” aprašymą, kad 
pas prez. Rooseveltą delegaciją 
esą sudarė Vaidyla, o visi žino
me, kad ją sudarė dr. P. Gri
gaitis ir L. šimutis bei teisėjas

K tų fžktų mžtyfi, Kad ližūdi- : 
ninku grupė J. Kapačinsko as* 
rhėnyje, į Sandarą bando įvesti 
‘Trojaus arklį”. Taigi, kas ga
lėtų dabar paneigti, kad liaudi
ninkų grupė Amerikoje nėra ak
tyvi? Frank Stepan

Perskaitęs ‘Vienybėje’’ straips
nį, patikrinau savo darbų eigą, 
parodžiau redaktoriui M. Vai- 
dylai, kuris tik nusišypsojo, nu
mojo ranka, patarė nekreipti 
dėmesio ir praleisti tylomis. 
Mudtdeih atrodė —- būtų perdi- 
dėlė garbė tam F. Stepan, kad 
į tokius fantazijos sukurtus ra
šinius atsilieptum.

Jei viešai spaudoje nebūčiau 
buvęs paliestas anksčiau minėto 
“gnybio”, gal būčiau ir dabar 
neminėjęs. Paminėjau šį dalyką 
dėl bendro vaizdo, kaip kariais 
atsitinka, net ir neturint blogų 
intencijų — norint vien tik pa
dėti, kad ta garbinga, idealisti
nė sena Organizacija suaktyvin
tų veiklą, kad egzistuotų ir liktų 
tokia toliau aktyvi, — o už tai 
sulaukiau nepalanikos reakcijos.

Neneigsiu tų žinučių, kurios 
buvo parašytos “Sandaroje”, 
nes aš tikrai kalbėjausi su Tė*. 
vynės Mylėtojų Draugijos na* 
riais dėl seimo sušaukimo. Ta
čiau kiti jo teigimai neatitinką

Laidotuvių Direktoriai

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

MAŽIAU DAVĖ PASKOLŲ

Amerikos taupymo bendrovės 
per rugsėjo mėnesį išdavė pa
skolų namų pirkimui ir staty
bai (taip
mortgages) už 9.9 bil. dolerių, 
tai yra 8 proc. mažiau, negu per 
rugpjūčio mėnesį.

Priežastis, manoma, yra ta, 
kad pakėlus mokamus procen
tus už “Mcbey-market” santau
pas, žmfenės iš taupymo sąskai
tų pinigus pervedė į kitas są
skaitas, mokančias aukštesnius 
procentus.

Pateikiu tekstą ištisai:
“TROJOS ARKLYS” 

SANDAROJ
Viename lietuvių mėnraštyje, 

pastabų skyriuje, buvo išreikšta 
mintis, kad mūsų liaudininkų or
ganizacija (kiti iš seno vadina 
partija) realiame gyvenime ne
rodo aktyvumo. Aš tam nenoriu 
tikėti. Aš manau, kad liaudinin
kai Amerikoje yra gana akty
vūs. bet jiems nelabai sekasi. 
Kalbėsiu faktais.

Kai DP iš Vokietijos atvyko j 
JAV. tuomet liaudininkų grupė 
sumanė perimti Sandaros savait
raštį. Jie, gavę red. M. Vaidylos 
leidimą, kartą posėdžiavo redak
cijos patalpose. Po posėdžio vie
nas :ų įgaliotinis, Bildtišas, atėjo 
pas M. Vaidylą į “Sandaros” rin- 
kyklą su rezoliucija, reikalau
dami išspausdinti liaudininkų

Pirmiausia straipsnio autorius 
klysta, prisegdamas man parti
nę etiketę ir tvirtindamas, kad 
aš į “Sandaros” redakciją atėjau 
dirbti partijos siunčiamas. Savo 
gyvenime niekur ir niekad ne
buvau partiniu ir į “Sandaros” i 
redakciją niekas manęs nesiun
tė, kaip F. Stepan tvirtina, o nu
ėjau ten dirbti redaktoriaus M. 
Vaidylos kviečiamas.

Dirbdamas “Sandaroj”, redak
toriui pageidaujant, dalyvavau ■ 
kaip laikraščio atstovas, kur bu- j 
vau kviečiamas. Tai liudija ir 
duotieji įgaliojimai. O apie lie-, 
tuvių delegaciją pas JAV prez. 
F. D. Rodseveltą pridėsiu to 
momento nuotrauką, kur labai ' 
iškalbinga savo istorine tiesa.

(Bus daugiau)

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS nt SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

<4 2533 W, 71st Street
M tf 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

S354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Thursday, October 30. 1980

AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE-

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

Gyv. Marquette Parke, Chicago, Illinois

Mirė 1980 m. spalio 28 d., 9:38 vai. ryto, sulaukusi 78 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilkaviškiu apsk., Gižų 
vaisė., Rūdos kaime. Amerikoje išgyveno 31 metus.

Paliko huliūdę: vyras Albinas, sūnus Vyldulas, marti 
Begina, anūRds Vidmantas, sesuo Tebfilė čcpulionienė, jos 
vyras Marcelinas, giminės Danutė Širvaiticnė, Birutė Juo- 
dėnienė ir Ona Jodušienė. Lictuvojė liko sesuo Ona Lako- 
nienė su šeima, brolis Kazimieras su žmona Marija, dvi bro
lienės su šeimomis, du krikšto sūnūs — Algirdas ir Ramutis 
Petrauskai su šeimomis, uošvienė Ieva Mickienė, švogeris 
Vytas Mickus; švogerka Anelė šniaūkštičnė ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė! BALFui ir Aiarquelte Parko Lietuvių- Namų 
Savininkų organizacijai.

Kūnas, ^pašarvotas Petkaus - Marquette koplyčioje, 
2533 .West 71 st Strfeet, Chicago, III.

Penktadienį, spalio 31 <L, 9 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios j šv. M. -Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų'pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Marijus Mickienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūtię lieka:
Vyras, sūnus, marti, anūkas, giminės.

I^aidotrrvtų direktorius Dbriald A. Peikus. Tel. 17G-23L5.

1
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STOOL SOFTENER’

Aikštės automobiliams pastatyti

i 
i
I 
I
5

GETMUEF 
FVOMCONSTIMDON 

WITHOUT 
SPASMS 08 CRAMPS



CICERO

M.
Polikai

Motie-

dr. Dangis, 
Juškevičius,

Reg. Liet. B-nės Cicero apy
linkės metinis rudens balius 
įvyko spalio mėn. 25 dieną. ši 
niininkės — Pranckevičicnė, 
Skopienė, Vyšniauskienė, Lie
pinė ir Novickienė, kitų pade
damos. prigamino tikrai skanių 
cepelinų, dėl to šį balių kai kas 
ir vadina “cepelinų baliumi”, 
nes šiaip viešuose parengimuo
se cepelinų negamina, buvo pri
kepta bulkuėių su mėsa ir viso 

; kių kitų skanumynų, taip, kad 
į visi valgiai buvo nepaprasta: 
; skanūs.

Kun. Rutkauskas sukalbėjo 
. maldą. Programos pranešėja 

buvo Irena Petrauskienė. Daina
vo Motiekaitienės studijos mo
kiniai Dalia ir Arūnas 
čiai, akompanjvo 
kailis.

Baliuje dalyvavo 
pulk. % švedas, kpt.
iš Indianos Čiurinskai su keletu 

i svečių, ponai Kronai, Kačinskai, 
‘ Serapinai; Ta.utkai ir daugelis 
: kitų garbingų svečių.

Fotografas C. Genutis padarė 
; gražių nuotraukų. Apylinkės 
. pirmininkas Stasys Pranckevi- 
' čiųs su Antanu Zumaru gražiai 
susodino visus svečius.

Bare darbavosi Skopas ir No- 
' viekas. Užgesinus salėje šviesas, 
j dar buvo sueita pas Onutę 
; Antaną Dumčius, kur pora v 
: landų linksmai praleista.
: S. Paulauskas

-S- -n *.•

BUS LYDEKŲ BALIUS
Cicero Lietuvių žvejotoji] ir 

j medžiotojų “Ešerių” klubas šių 
' metų lapkričio mėn. S d. 8 vai. 
. vak. Amerikos karo veteranų 
VFW 9115 posto salėje. 1431 So. 
49th Ct., Ciccroje, rengia metini 
lydekų balių.

šeši vyrai, su Alfonsu Kizlai 
•čiu ir Juozu Juškausku prieš
akyje, buvo penkioms dienoms 
■ išvykę į Wisconsina ,ir parvežė

u 
a-

puikios žuvies, kurias šeiminin
kė tikrai skaniai pagamins. Šo
kiams gros geras orkestras. Pas 
Kizlaitį ir Juškauską l>ci kitus 
klubo valdybos narius galima 
gauti kvietimus.

Visi kviečiami ir laukiami.
S. Paulauskas

—- Lietuvių Mokytojų Sąjun
ga paminės savo mirusius na
rius lapkričio 16 d. pamaldomis 
Jėzuitų koplyčioje. Po jų, minė
jimo akademinė dalis ir kavutė, 
bus Jaunimo centre. Pradžia Į 
12 valanda.

— Ignas Dubauskas, Rio ‘
mieste, Brazilijoje, gyvenantis 1 
kūrėjas-savanoris, rugsėjo 1 d. Į -
atšventė aštuoniasdešimtąjį sa-l
vo gimtadienį. Jis ir jo velionė £um°s vadas Michael J. Madi- 
žmona Adelė savef laiku plačiai £an #-") Pranešė, kad 1982
i’ė-škėsi Rio lietuvių kolonijos“] metais bus pastatyta ir atida-

$6.00. Čekius rašyti POPE LEO 
XIII LITERARY FUND, Inc.

(Pr.)
veikloje, užaugino du sūnus, su
silaukė penkių vaikaičių, kurių 
du gyvena Čikagoje,. tĖy$; — 
Rio mieste.

ryta West Lawn biblioteka. Jų 
numatyta statyti 4016-22 West 

-63rd Street.
— Los Angeles Dramos sam

būris, vadovaujamas Dailios 
Mackialienės, dalyvaus Teatro 
festivalyje Čikagoje 
Dienos savaitgalyj e. 
nariai vaidins Jurgio 
darnią “Čiurlionis”.

— Dr. Jonas Kalnas, hamilto-
niečių G. St. Karalėnų vyresny
sis sūnus, gyvena bei eina atsa-. 
kingas pareigas Kalamazoo 
mieste, JAV-se. Jaunasis dakta
ras cheminę inžineriją baigė 
Hamiltono McMaster universi
tete ir medicinos mokslus — i... .... , ,T . , i lituamstinen mokyklon sjmetLondono Western universitete.}.. . . , , . . .. .. ! užsiregistravo 103 mokiniai, oGia atliko interno staza ir gavo] . , . . .,, , . . % pernai mokėsi 112. Prie mokvk-gvdvlojo praktikos teises. Bet}, ... ,, . tos veikia dvi klases nemokan- jis pasirinko sau mokslini darbai.. ,. , ... . .,.... „T. . , ; tiems lietuviškai: vaikams ir su-larptaulineie Lpiohn bendro- ... . .. jaugusiems,veje, gaminančioje farmacijos] .
ir žemės ūkio cheminius pro-j 
dūktus. Jis tyrinėja darbo ir ap
linkos itaka žmogaus sveikatai.

— Illinois Atstovų rūmų dau-

Padėkos
Sambūrio
Gliaudos

— Los Angeles šv. Kazimiero

DĖMESIO! Į

Reorganizuotos Lietuvių Bend- Į 
ruomenės Marquette Parko Apy- Į 
linkės valdyba lapkriičo 22 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak. lietuvių 
parapijos salėje ruc'šia PRIEŠ- 
ADVENTINĘ VAKARONĘ su 
medicinos paskaita apie širdies į 
atakas. Paskaitą skaitys dr. VA- i 
LENT1NAS PLIOPLYS iš Rock- ’ 
fordo. Po paskaitos — meninė 
dalis ir kavutė

Atskirų pakvietimų nebus. 
Įėjimas — auka. Visi kviečiami 
pabuvoti, pabendrauti su mumis 
priešadventinėje vakaronėje.

(R) LB Marquette Parko 
Apylinkės Valdyba

i

i

Dėmesio, dėmesio, 23-čio distrikto balsuo
tojai, gyvenantieji Brighton Parko, Town 

of Lake ir Bridgeporto kolonijose.
Neužmirškim lapkričio 4 d. 

dalyvauti rinkimuose ir bal
suoti už John Paukštį, kandi
datuojantį į valstijos kongres
ui anus.

John Paukštis yra žinomas 
mūsų lietuvių visuomenėje: 
priklauso Lietuvos Vyčiams, 
Nekalto’ Prasidėjimo parapi
jai, B'alzeko muziejui, Lietu
vių prekybos rūmams, ša’V 
liams, Dariaus ir’Girėno ve
teranų postui ir yra buvęs 
posto komandierius.

Nuvykę balsuoti lapkričio 
4 dieną balsuokime už John 
Paukštį, patraukdami ranke
ną 11-H, kuri randasi apati
nėje eilėje kandidatų sąrašo. 
Balsuokite pirma už jį; po to

galite balsuoti už tuos, kuriuos jūs skaitote tinkamais.
Pats laikas lietuviams turėti Illino'jaus valstijos kon

grese savo atstovą, kuris supranta išeivijos lietuvių rei
kalus ir remia jų veiklą.

John Paukštis

— Kalifornijos Lietuvių Gy
dytojų Sąjįinga ruošia mokyto
jų pagerbimą lapkričio2 2 dieną 
tuoj po pamaldų šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

-Knygą VALSTYBININKAS 
POLITIKOS KELIU galima užsi 
sakyti per TĖVYNĖS SARGO 
ad-ją, 6819 S. Washtenaw Ave., 

• Chicago, IL., 60629. Kurie užsa
kymus ir pinigus prisius iki lap 
kričio 31 d. moka $6-40 už kie
tais viršeliais ir $4.80 už minkš
tais. Vėliau kainuos $8.00 ir

Aleksandro Čapliko 
patarimai

Šių metų rugpiūčio mėn. 25 
d. Sandaros nr. 15 “Bostono Pa
dangėje’’ skyriuje yra atspaus
dintas kvietiminio pobūdžio ra
šinys apie Petro Virščinio veda
mą “Laisvės Varpo” radijo pro
gramų ruošiamą rudenini kon
certą (kuris įvyko š. m. spalio

C MARIJA NOREEKIEN1
I 2603 W«st 6Sth St, Chlcscja, m. 60621 » Tei. WA F-STg? 

DIdellr pa atrinkimu gero* rūšis* įvairių prejdg.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ '

4:^1^

SIUNTINIAI I LIETUVA

Visi 23-čio distrikto balsuotojai palaikykime savo tautietį 
JOHN PAUKŠTĮ! ’

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 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą-------------------------------------------- $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _  $4.00

Minkštais viršeliais, tik____________ $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, n. 60608

s---------------------------------------------------------

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
X591 W. S3U St, Chiexgo, DL 6062*. — Tel WA 5-2737

Lietuviai, Jūsų laukia Daytona 
Beach, Florida!

Riverwood
PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FLA.

. \ Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. 
Visais atžvilgiais ideali vieta lietuviams gyventi.

Iki Atlanto vandenyno tik 5 mylios.
PLANUOJAMAS “LITHUANIAN VILLAGE”.

■ Įvairaus išplanavimo namai.
Aukšta namų kokybė, kainos prieinamos.

Užtikrintas investavimas.
Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, 

aplinkoje. Sprendimą darykite daĘąrl
Informacijas teikia: ADOLFAS ANDRULIS, 

7 Talo Circle, Port Orange, Fla. -32018. 
Telefonas: (904) 761-3625

rr.ėn. 5 d ) ir kviečiama Bosto- ( 
no ir jo apylinkės lietuvius gau- 

atsilankyti ir.
tuo paremti “Laisvės Varpo” ra-, 
di o programų tolimesnį skam-, 
bėjimą. Tą kvietimą paruošė ir 
jį pasirašė bostoniškiams gerai 
pažįstamas poetas, dramaturgas 
ir nepavargstantis kultūrinių 
pares girnų darbuotojas bei vei-' 
kėjas Stasys Santvaras.

Nuoširdž ai jam kvietimui pri 
tardamas, nepajėgiu sutikti su 
gerb. St. Santvaro pasakymu:' 
“Bostone ir jo plačiose apylin-j 
kėse Laisvės Varpas beliko išskir I 
tinė mūsų tarpusavio ryšio prie 
ir.onė.”

Tiesa, jog Bostone ėjusiam 
Keleiviui sustojus savo skaity
tojus lankyti, mes čia nebeturi
me jokio spaudos leidinio, bet 
tuos lietuvių tarpusavio ryšius 
nuolatos palaiko ne vien Lais
vės Varpas, bet ir Stepono bei 
jo žmonelės Velentinos Minkų 
Lietuvių korporacijos prwogra- 
ma rad-’jo bangomis. Tos abi ra
dijo programos Bostono ir jo 
apylinkių lietuviams kiekvieną 
savaitę pateikia ne vien infor
macinio pobūdžio žinių, bet taip 
pat kultūrinių, meninių, lietu
viškomis dainomis paįvairintų 
brangenybių. Už tai ne vien Lais 
vės Varpas išimtinai vertas fi
nansinės paramos, bet ir Minkų 
Lietuvių ■ korparacijos progra- 
gramrs dažniausiai įvairius lie
tuviškus pranešimus ar kultūri
nius bei mūsų tautinių švenčių 
ar minėjimų parengimus rekla
muoja savo asmeniškais ištek-] 
lis.is.

Be to, verta pažymėti, kad 
Minkų radijo programa yra se
niausia ne vien Naujoje Angli
joje, bet, gal būt, visoje Ame-i 
rikoje. Ji savo programą yra 
oro bangomis pertrausliavusi ir 
laisvosios Lietuvos gyventojams.:

Aleksandras Čheplikas]

SVEIKATA Už PINIGUS 
BRANGESNĖ

Hamal, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL!

. Mamai, 2am4 — Pardavlimd 
REAL ESTATE FOR SAL!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
_R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMATS. (

->£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: '*
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

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 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duotu Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 1

Turiu Chicago; miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ' 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS į 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559 '

■J

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

We’ll help you make the right move.

DĖMESIO
52-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenue 

Tel. 776-8505

Į Daktaras per 3 dienas rūpes- 
I tingai išegzaminavo senyvą vy- 
I ra ir trečiąją dieną, tyrimus bai-1 
ges, pasakė: “Mano nursė ap-1 
sirgo slogomis. Sąskaitą tamstai 
išrašysiu aš pats”.

Senis: “Ką, ar pasiutai, dak
tare? Penki šimtai dolerių? Aš 
tokios sumos negaliu mokėti”; 
“Gerai”, nusileido daktaras, 
“mokėk pusę”. Senis: “Pusę? 
Aš nė pusės negaliu mokėti!”

“Na* jau, na jau, kokią tad 
dalį sąskaitos tamsta gali mo-, 
keti?” sudejavo daktaras. 1

“Nei vieno' cento! Aš esu be
turtis žmogus”.

Susivaldydamas daktaras; 
klausia: “Atleiskite, kodėl tokiu 
atveju tamsta atėjai pas mane, 
pripažintą vienu iš didžiausių 
mūsų gadynės specialistų?”

“Todėl, kad ten, kur reikalas; 
liečia mano sveikatą, pinigai 
man nieko nereiškia”, pasigyrė 
pacientas.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet km 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti j 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

DAŽYMAS 1R ■REMODE- . 
,to LIAV1MAS

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

Kainos labai prieinamos. .
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Tel. REpubllc 7-1941

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

Juozo Šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įderini 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daut 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica

MAINTENANCE MAN
Experienced full time machinery 

and buildins maintenance. 
Excellent benefits.

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

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

M. i I M X U 1

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 $. Maplewood. Tel. 254-745$ 
Taip pat daromi vertimai, gimini y 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Call: Mr. GEORGE 
463-8500

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PRIE 73-čIOS IR KEDZIE
antrame aukšte išnuomojamas 
butas suaugusiems, be jokių 

gyvuliukų.
Skambinti 776-4t43

po 6 vai. vakaro.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

DON’T set his 
world on fire

ADVOKATŲ DRAUGIJA

%

Il HOMEOWNERS POLICY I
F. Zaoolis, Agent 
1208'/, W. 95th St 'jgF 
Ev«rg. Park, 111. C® 

60642, - 424-8654
31 State Fatm F«ė arid Casualty Company Į

•

r— \
• 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

I Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai. ryto fld 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, DI. 6062*
-■ ________________________________
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