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t LENKIJOS VALDŽIA PRIPAŽINO
' NEPRIKLAUSOMU UNIJŲ TEISES

PREMJERAS IR KOMPARTIJOS SEKRETORIUS 
BUVO MASKVOJE, KALBĖJO SU BREŽNEVU

VARŠUVA (UPI) — United-------
Press International pranešimu.

. Lenkijos valdžia penktadienį KIMINĘ PROPAGANDĄ
KANDIDATAI TĘSIA RIN-

sutiko pakeisti . kontroversinį WASHINGTON, D.C.— Pre-teismo nusistatymą ir pripažinti planaV(_s
teises, iškovotas laike vasaros Į 
streiko. Šia proga tenka pajau
nėti šiuos faktus, sudariusius 
pergalę.

Spalio 24 d. Varšuvos teismas, 
išduodamas unijų federacijai, ži
nomai Solidarity vardu, čarte- - 
rį, į jį įrašė paragrafą, kad Len
kijos komunistų partija turi bal
są unijos reikaluose, ypač Spren

pirmadienį daugiau rinkiminių 
kalbų nesakyti, bet žinia iš Ira
no privertė prezidentą nutrauk
ti kalbas Chicagoje ir kitose vie
tose. Jis pats išskrido į Wash- 
ingtoną, susipažint? su Irano par- 

’ lamento nutarimu, sukvietė 
saugumo tarybą, aptarė reikalą 
ir padiktavo raštą tolimes- 

. niems paaiškinimams. Jis tuo-n v • f » -y -i y • 1 • 1 1 L>CLCXXO*>-XXXXXXX<4rlll o 1O VILUdziant streiku klausima. Solida- . Tr.. . . . ; jau sukvietė itakingesmus Kon-Yitvr rivrm b-oe 1 ac?Kolr Voloca *rity pirmininkas Lasbek Valesa 
su teismo sprendimu nesutiko. 
Jis sušaukė unijos vadų konfe
renciją, kuri nutarė lapkričio 
12 d. vėl ruošti generalinį strei- , . v ,, ... , . 7 , .tpadare, pranešima visam kras-ką, jei vyriausybe paneigs beil; . sr.t. .» .V1 . , , ., , J J . , , tui. Vėliau išaiškino, kad pirma-nevykdys vasaros streiko metu1 ,. . „ , , . ...... .x x • v L i diern jis dar turi skristi i tris ..iškovotas^ teises ‘.nepriklauso-J 4 5;į . . . . - x...- . vietas rKlkilnimii.kalbu sakyti-, r,-.- moms unijoms. . -- -■ " v ' r -

Praeitą penktadienį Lenkijos 
premjeras Josef Pinkowski pa
žadėjo susitikti su unijų vadais. 
Vis didėjant „įtampai, premjeras 
ir kompartijos sekretorius Sta
nislaw Kania= spalio. 30 d. buvo 
iškviesti į Maskvą, ’ Aerodrome 
juos pasitiko Sov;. Sąjungos pre
zidentas Leonidas Brežnevas, ku
rio nurodymus juodu vėliau iš
klausė Kremliuje. Diplomatinių 
sluoksnių žiniomis jiems buvo 
pasakyta sutvarkyti unijų rei
kalus išvengiant streiko.

LapkriČįo 31 d. 11 vai. ryto 
premjeras Pinkowski susitiko su 
Solidarity vadais ministerijoje. 
Posėdžiai .tęsėsi iki 11 vai.- va
karo ir buvo sekmingesni, -negu 
Numatyta, padarant vienai ir. ki 
tai pusei neesmines nuolaidas. 
Unijų vadai pripažinot komunis
tų pąrijos įtaką,;bet tai nebus 
įrašoma į čarterį.'Unijų vadams Į

greso narius, išaiškino susida
riusią padėtį ir norėjo patirti jų 
nuomonę. Tiktai baigęs pasita
rimus, prezidentas per radiją

Prezidentas turi pasakyti kal
bas Pensilvanijoje, New Yorke 
ir Illinois valstijose. Jis negali 
prarasti šių trijų valstijų elek- 
torių.

bei nariams palikta streiko tei
sė. Svarbiu dalyku reikia laiky
ti nutarimą, leidžiantį Solidari
ty vadams kreiptis į tautą per 
televiziją. Pranešimas nebus 
cenzūruojamas. Valdžia leido 
unijai turėti savo savaitinį ofi
ciozą, spausdinti brošiūras bei 
knygas unijos reikalais. >

Unijos teisinis patarėjas Wla- 
dislaw Sila-Nowicki gyrė kon
ferencijos gerą atmosferą, ypač 
sprendžiant sunkiausią proble
mą — teismo sprendimus del 
čarterio.

— Teisingumo departmentas 
pagal 20,632 nuteistųjų bylas nūs 
tatė, kad asmenys, naudoją nar
kotikus, dažniau nusikalsta, ne
pildydami užstato įstatymus. Ti
piškas narkotikų vartotojas yra 
21-30 metų amžiaus.

KALEN DORELIS
Lapkričio 4: Modesta, Karolis, 

Vaida, Kiaunė, Manvydas.
Saulė teka 6:26, leidžiasi 4:42.
Oras saulėtas, vakare Iii.

Richard M Daley kandidatuoja Ccc'k apskrities prokuroro pareigoms. Jį remia visa 
Demokratų partija ir politiką suprantantieji lietuviai. Paveiksle matome Richard M. 
Daley (vidurj), kairėje stovi Aleksandra^ Kumskis, o dešinėje — Naujienų redakto- 

' ■ - M-^Gudelis.- Nuotrauką^arė-Al- Vaitis Naujienų bankete. •

— jj’ĄV: Buhalteriu Sąjunga 
paskelbė, kad Amerikoje • nedatr 
bas bei recesija tęsis iki sekan
čių metų antrojo ketvirčio. Są
junga remiasisi 543 korporacijų 
apklausinėjimo duomenimis. Per 
tą laiką infliacija pakils 10-11%. bandė išmušti irakiečius iš už- j virš šimto iraniečių, pasiryžusių 
. ——- ■ ■ ■■ .■ — ---- --- ' priešintis Irako tankams ir arti-

* lerijai, bet jiems nepavyko.
ffiSjjiSSM Kovų metu penktadieni ir šeš 

gĮEBSrf LaĮtadienj žuvo virš šimto iraniečių

Nelaisvėn pateko jaunimas. 
Buvo surašyti belaisvių vardai 
ir po to jie nuvežti užfrontėn. 
Suimtieji būtų buvę vedami to- 
Uvn- Jei vienas irakietis būtų ne- 
pataręs geriau pakamantinėti I 

W ^BnHB v̂iena 30 metu amžiaus vvra. 
$ BB? N. . " b . "-j ■ Tardymas parodė, kad nelais-

M F včn patekusių tarpe buvo’ir Ira-
b. > Ano naftos ministeris.

H '• 77 MINISTERI TUOJAU
f7' ■ F IŠVEŽĖ Į BAGDADĄ

** '* . Karinė vadovybė paimtą
laisvėn ministerį tuojau įsodino 

Ęg ' 7 * i lėktuvą ir nuskraidino į bag-
gBB ;%.ĮĮjfel i dad?. Vyriausybei rūpėjo gali-
BBfe ygjBSB8aMiH^^» -7 ’mai geriau ištardvti nelaisvėn

patekusią stambesnę žuvį.
Pasirodo, kad mula Chomeini 

S varo visus sveikus ir jaunus vy-
' ■ V Mggį J rus ginti naftos versmių. Cho- 

JL4 meini aiškiai pasakė kad be-naf-
y j tos nėra Irano gerbūvio. Jis mi-

F nisteriui aiškiai pasakė, kad mi- 
nisteris nebus ministeris, jeigu 

• į L.-- . ■ ■■ Iranas praras Abadano versmių
: šaltinius ir naftos valyklas. Ira-

R. X’ nas nenor* kalbėti ir klausyti
apie taiką> ko1 nebus išlaisvinta 
visa Abadano sritis ir uostas 
Netekus Abadano, į irakiečių 
rankas pateks ir kitos sritys.

Pasirodo, kad Iranas jau ne
turi lėktuvams būtinai reikalin
gų dalių. Iranui trūksta ir šo-

ne

ABADANE IRAKIEČIAI SUČIUPO 
IRANO NAFTOS MINISTERI V

. PERSIJOS ĮLANKOS VANDENYSE EINA KRUVINOS
; - ‘'N KOVOS, ŽUVO 75 IRANIEČIAI

BAGDADAS, Irakas. — Pra- imtų uosto sričių. Irakiečiai
eitą šeštadienį Abadano prie-, lik atmušė puolimus, bet užėmė- 
miesčiuose ėjo kruvinos kovos.1 du naujus Abadano kvartalus. 
Naujai atvykę fanatikų daliniai i Irakiečiai nelaisvėn paėmė w 'I • • V V • • Y • v • V • • v V • 1 • • V • • w •

FRANK D. SAVICKAS
kandidatuoja į Illinois Senatą. Pa (ariame visiems lietu
viams antradienį savo balsą atiduoti senatoriui Frank D.
Savickui, kuris visą laiką gynė ir tebegina viso Mar
quette Parko reikalus. Venas kreivas advokatas prieš 
sen. Savicką paleido melagingų gandų, liet tai lietuvius 
turi dar glaudžiau sujungti, kad neliktų nė vieno lietuvio, 

kuris neduotų savo balso sen. Savickui.

ne-

vinių, kuriuos anksčiau gauda
vo iš amerikiečių. Irano pirkliai 
teiravosi Amerikoje gamintų šo
vinių Izraelyje. Pasirodo, kad 
Izraelis taip pat gamina Ameri-

kos ginklams reikalingus šovi
nius. Izraelis sutiktų parduoti 
šovinius, jei Iranas parduotų 
Izraeliui būtinai reikalingą naf
tą. Visa nelaimė, kad dabar Ira
nas negali naftos parduoti, nes. 
svarbiausios valyklos ir versmės 
yra Choramšaro ir Abadano 
sritvse. .

SEKR. MUSKIE GERAI 
PAŽĮSTA IRANIEČIUS

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Edmund Muskie geriau
siai pažįsta naujus Irano politi
kus. Nespėjo jis patirti žinią 
apie galimą iraniečių nutarimą 
paleisti nelaisvėj laikomus ame
rikiečius, jis tuojau patarė ne
turėti vilties matyti amerikie
čius balsavimo dieną. Jis nu
jautė, kad iraniečiai padės to
kias sąlygas, kurių prezidentas 
Carteris negalės priimti.

Gandus, kad Iranui būtinai 
reikia Šovinių ir mašinų dalių, 
paleido patys iraniečiai. Tai bu
vo mulos Chomeini agentų skel
biama propaganda, kad ameri
kiečiai patikėtų, o vėliau sutik
tu, kad kanas nemo’kėtų jokių 
skolų.

Prezidentas Carteris išsikvie
tė į Baltuosius Rūmus finansų 
sekretorių ir padėjėjus, kad ga
lėtų visus informuoti apie Irano 
skolas Amerikai. Kai Chomeipi 
gavo tikslų pranešimą apie Ira
no skolas Amerikai, tai jis nie
kad neparodė noro tas skolas 
mokėti. Kada prezidentas Car
teris įšaldė visas Irano vertybes, 
tai Chomeini prezidentą pavadi
no vagimi, pagrobusiu visą Ira
no? auksą. Tuo tarpu dabar, kai 
prezidentas prižadėjo grąžinti 
visus įšaldytus pinigus, tai Cho
meini nenori mokėti šacho pa
darytų skolų už ginklus.

NORI ŠACHO PINIGU, BET NENORI 
MOKĖTI ŠACHO PADARYTU SKOLŲ

PREZIDENTAS SUKVIETĖ SAUGUMO TARYBĄ, 
INFORMAVO R. REAGANĄ, J. ANDERSONĄ

WASHINGTON, D.C. — Prezidentas Carteris, nesileisdamas 
į smulkmenas, pareiškė, kad jis turi vilties išgelbėti 52 ameri
kiečius, pralaikytus ištisus metus uždarytus.

Jau ketvirta diena pasitarimai eina per Alžyrą. Irano vyriau
sybė, norėdama pranešti apie nutarimus, pranešimus skelbia per 
Alžyro ambasadą Teherane.

Prezidentas nemano, kad suimtieji bus paleisti šiomis die
nomis arba šią savaitę. Gali užtrukti ilgesnį laiką, kol klausimai 
bus galutinai išaiškinti.

Ronald Reaganas pareiškė, kad 52 suimtųjų reikalu jis ne
darysiąs jokio pareiškimo.

į TEHERANAS, kanas. — Ira
no parlamentas, susirinkęs sek
madienio rytą, svarstė suimtų 
amerikiečių likimą ir nutarė pa
leisti visus sulaikytus 52 ameri
kiečius, jeigu JAV vyriausybė 
patenkins visus mulos Chomei
ni reikalavimus amerikiečiams 
paleisti.

Irano valdytojas Chomeini 
reikalauja keturių pagrindinių 
dalykų, būtentt-l) JAV turi at 

-Šaldyti visus1--Irano piliečių- ir 
bendrovių kapitalus, įšaldytu: 
Amerikos bankuose; 2) JAV tu
ri tuojau atiduoti Irano vyriau
sybei visus Irano šacho Rėza 
Pahlevi Amerikos bankuose'ai 
bendrovėse laikytus kapitalus; 
3) JAV turi atsisakyti nuo visų 
Irano skolų, padarytų šacho lai 
kais, ar padarytų pastaraisiai 
metais, kai Iraną valdo’ islamiš 
ka vyriausybė; 4) JAV turi pa 
žadėti nesikišti į Irano vidaus 
reikalus.
. Irano parlamentaSj pridėjo 
kad Amerikos piliečiai, metir 
praleidę iraniečių arešte, bus iš 
leidžiami iš Irano dalimis, atsi 
žvelgiant į tai, kaip amerikiečiai 
vykdys Irano parlamento nusta 
tytas sąlygas. JAV vyriausybė 
pranešė, kad nori.atgauti visus 
suimtuosius vienu metu, o ne

'dalimis. Irano parlamento pir 
mininkas pranešė, kad Iranas 
paleis visus ameriikečius, jeigu 
amerikiečiai patenkins iš karti 
visas mulos Chomeini nustaty
tas sąlygas.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris buvo Chicago 
įe. kai Baltuosius Rūmus pasie
kė žinia apie Irano parlamento 
nutarimą paleisti visus ameri 
kiečius. Prezidentas Carteris 
sekmadienį turėjo pasakyti kai 
bą pietų Chicagos didėlėje mal
dykloje, bet pranešė susirinki
mo rengėjams, kad nekalbėsiąs 
nes privaląs paskubomis skristi 
į Wasringtona ir sukviesti įta- 
kingesnius asmenis pasitarti 
apie patį naujausią pasiūlymą. 
Tuo tarpu prezidentas Carteris 
pasiuntė viceprezidentą Walter 
Mondale skristi į Chicagą ir pie
tinėje Chicagos dalyje pasakyti 
kalbą, vietoj paties prezidento. 
Mondale atvyko laiku ir pasakė 
įspūdingą kalbą.

Tuo tarpu prezidentas su
kvietė visą saugumo tarybą 
naujoms sąlygoms apsvarstyti. 
Praeitą pentkadienj ir šeštadienį 
Teherane buvo sakomos kalbos

i

— Australijos premjeras Mal
colm Fraser, neseniai laimėjęs
rinkimus, atleido penkis minis- 
terius, priklaususius liberalinėms 
partijoms. 41 metų Užsienio rei
kalų ministeris Andrew Peacock 
paskirtas Pramonės ministeriu.

apie amerikiečių paleidimą. Kal
bėtojai tvirtino, kad amerikie
čiai, praleidę metus kalėjime, 
jau gali grįžti namo, nes jau yra 
atlikę bausmę. Du žurnalistai

APGYVENDINO NAUJAS 
KOLONIJAS

JERUZALĖ. — Sekmadienį r 
Vered Jericho ir Chomesh nau
jąsias kolonijas atvyko gyventi 
keletas izraelitų šeimų. Koloni
jos buvo pastatytos okupuotoje 
Jordano teritorijoje pagal pa
saulinės sionistų organizacijos 
planus apsupti arabų apgyven
tų^ Nąblus ir Jericho miestus. 
Iš viso jose apsigyvens 30 šeimų.

Premjero Menachem Begino 
pareiškimu dar 10 tokių koloni
jų bus įsteigta vakariniame Jor 
dano upės krante. Izraelio ka
riuomenei baigus okupaciją, ko- 
Jonijos taps Izraelio pusiau kari
niais vienetais.

tvirtino, kad jau prieš dvi sa
vaites buvo aptarta ir nutarta 
paleisti amerikiečius. Ameri
kiečiai būsią paleisti ką tik prieš 
balsavimo dieną ir jie antradie
nį galėsią dalyvauti prezidento 
rinkimuose.

Sekretorius Muskie sekmadie
nio rytą pareiškė, kad Valstybės 
departamentas nieko nežino 
apie atsakingų pareigūnų susi
tarimą Šveicarijoje apie ameri
kiečių paleidimą, nes oficialiai 
niekas tokio susitarimo nepadarė 
r niekas apie jį nežino.

Saugumo tarybos nariai ir 
kiti prezidento sukviesti parei
gūnai pareikalavo kelių paaiš
kinimų dėl Chomeinio formu
luotų reikalavimų. Prez. Carte
ris, susirinkusiems pritariant, 
Inos pažadą nesikišti j Irano vi
daus reikalus. Tai yra pats leng
viausias Irano reikalavimas. 
Prezidentas pareiškė, kad jis 
Hšsldys visas Irano vertybes, 
iki išo meto laikytas Amerikos 
bankuose ir bendrovėse. JAV 
prižadėjo atiduoti buvusio Irano 
šacho vertybes, bet čia gali atsi
rasti sunkumų, nes Irancr šachas, 
kvykdamas iš Amerikos, didelę 
savo turtų dalį išsivežė. Pats 
sunkiausias reikalavimas yra 
tretysis. Prezidentas m turi tei
sės nurašyti valstybės skolų, 
šitas klausimas privalo būti iš
tirtas ir tiksliai aptartas.

Prezidentas nemano, kad šio
mis dienomis amerikiečiai bus 
išleisti. Klausimas gali užsitęsti 
kelias savaites. Preziedntas įsa
kė tuojau informuoti Ronald 
Reaganą ir John Andersoną apie 
Irano reikalavimus ir naujai 
pastatytas sąlygas. Prezidentas 
nenori, kad .72 amerikiečių liki
mas būtų įveltas į rinkiminę 
kampaniją.
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kaimynas privalo paspausti JOHN PAUKŠČIO paskutinį myp 
antro,

kraujuje, o nusėdęs ant vidinių atsiduri

— Jaunas Irano šachas1 Rėza 
Shah II yra baigęs JAV karo 
aviacijos, mokyklą ir laisvai Įkal
ba, angliškai.

Vitaminas C ne tik atstato 
rūkorių kraujuje sunaikintą vi
taminą C, bet ir panaikina kai 
kurias nuodingas' medžiagas rū
kymo dėka kraujuje atsiradu
sias. Nustatyta Pensilvanijoje, 
Veteranų ligoninėje dirbančio 
gydytojo Herbert Sprince, kad 
vitaminas C apsaugo žmogų nuo 
alkoholikų ir stiprių rūkorių 
kraujuje susirinkusio nuodo 
ACETALDEHYDO. Vitaminas 
C kartų su sieros turinčia ami
no rūgštimi apsaugojo žiurkes 
nuo joms mirtiiTos dozės acetal- 
dehydo.

Yia gydytojų, kurie dideles 
vitamino C dozes vartoja panai
kinimui daugelio nuodų, Įskai
tant ir gyvatės nuodus.

Vita minas C šalina chides- 
terolj nuo vidinių arterijos 

sienelių

Teisėjas IRVING R. NORMAN
Cook apskrities teisėjas, kilęs iš Lietuvos ir advokato Milton 
Blumenthalio geras pažįstamas, teisėjų sąraše yra 19-tas. 
Būtų gerai, kad lietuviai, balsuodami už geriausius kandi
datus antradienio rinkimuose, teisėjų sąraše ^19 paspaustų 
pirmą mygtuką (Yes). Teisėjas Norman 25 metus advoka
tavo, o dabar teisininkų tarpe labai tvarkingai vadovauja 
prisiekusiųjų teisėjų bylų eigai. Prašome teisėjų sąraše #19 

paspausti pirmą mygtuką.

Sklerozė yra vidinėse arterijų 
sienelėse prisirinkįmas choleste
rolio gumulų. Dalinai reguliuoja 
kraujuje cirkuliuojantį choles
terolio kiekį vitaminas C. Kai 
kraujuje esti sumažintas vita
mino’C kiekis, tuo pat silpsta jo 
jėga sumažinti kraujuje choles
terolio kiekį. Mat, vitaminas C 
padeda cholesteroliui virsti į 
tulžies rūgštis. Tada cholestero
lis, vietoje naudingai virtęs tul
žies rūgštimi, ima cirkuliuoti

Lapkričio 8 d. 8 vai. vak. Ame 
rikos karo veteranų — VFW 
salėje,, J434 So. 49 Ct., įvykį Ci
cero medžiotojų ir žvejų klubo 
“Ešerys” mėtinis balius. Įėjimo 
auka — 10 dol. Pakvietimai pas 
valdybos narius Juškauską, Kiz 
laiti ir kitus. Viši kviečiami ir 
laukiami.

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Gruodžio 3 d. 6 vai. vak., kuo
pos valdybos vicepirm. Onutės 
Vyšniauskienės name. 1404 So. 
49 Court, įėjimas iš kiemo, apa
tiniame aukšte, įvyks visuotinis 
metinis SLA narių susirinkimas. 
Po susirinkimo kavutė.'

S. Paulauskas

Klausimas: Gerb. Daktare 
paaiškinkite, kas nutiko man: 
aš gavau nuolat užkimštas šner
ves po to, 
lašus nuo slogos 
tos nosies. Girdėjau, kad ir keli 
mano pažįstami susilaukė tokio 
stovio po vartojimo nosį atida
rančius vaistus. Visi būsime 
dėkingi.

Atsakymas: Nosis užsikemša 
sloguojant. Žmonės perkasi no
sies kraujagysles sutraukian
čius vaistus. Tada jų šnervės

. Los Angeles miestas pagal 
1980 metų gyventojų surašymo 
davinius yra,antras didžiausias 
miestas JAV-se. Surašymo me
tu rasta ten 2.950,000 gyventojų. 
Nuo paskutfnicf surašymo gy
ventojų1 padidėjo 138,000'. Iki 
šiol, po New Yorlio, Chicąga 
buvo antroje vietoje. Dabar Čhi- 
caga atsirado trečioje vičtojė.

savais nusiteikimais 
vis

ir tokie bei 
veidmainiai - pagreitin- 
iš mūsų tarpo.

Netrūksta veidmahių ir medi
cinos srityje. Visi nori būti svei
ki, bet tik nedaugelis išrinktųjų 
pakankamai jausmais subręsta, 
asmenybėmis sužmoniškėja ir 
atsakančiai apsišviečia, idant 
pajėgtų sveikai gyventi, nor
maliai maitintis ir tabaku bei 
svaigalais savo širdies uesirg- 
dinti.

Nesiginčykime, ar rūkymas 
mkelia širdies ligą, ar tik tal
kina kitiems tokios negerovės 
širdžiai sukėlėjams. Rūkyti visi 
neveidmainiai šiandien liauki
mės, nes tabakas kenkia žmogui 
keleriopai: 1) Rūkymas seneli-

Vieni gydytojai gydo susirgusuosius; 
khi, dar geresni gydytojai, saugo žmo
nes nuo susirgimo.

(Medictniška tiesa)
arteriosklerozės i š s i vystymo. 
Prieš dešimt metų Pensilvanijos' 
universitete dirbąs gydytojas 
Ralph Mumma susekė, kad vita
minas C išplauna cholesteroli- 
nius priskrefjurus nuo arterijų 
vidinių sienelių. Tokie tyrimai 
buvo atlikti su žiurkėmis. Kiti 
tyrinėtojai patvirtino minėta 
vitamino C veikla. Sklerozės pa
gerėjimas buvo nuo vidutinio 
iki pažymėtino stiprumo, imant 
per parą vitamino C po' vieną iki 
trijų gramų.

Rūkoriai žudo širdį sau
gantį vitaminą C

Nesiginčykime kiek angelų 
Ii nutūpti ant adatos galo, 
ikiamo darbo nesigriebiantie- 

ji viduramžio dvasiškiai pana
šiais niekais užsiimdavo. Net ti
kėti sunku, kad tokių keistuolių 
galėjo rastis ant šios žemės. De
ja, netrūksta jų dar ir šiais lai
kais: tik pažiūrėkit, kaip jie 
niekais leidžia laika ir kilus 
(daugiausia lengvatikius) gaiši
na: visokius jubiliejus rengia, o 
aplink save pagalbos reikalin
giems nė mielą žodį, nė rami
nantį žvilgsni nesuteikia, jau ne
kalbant apie pagelbstinčios ran
kos ištiesimą. Tai veidmainių — 
tiktų tartiufų: gyvenimas. Su

na žmogų: 2) asksti suraukšli- 
na žmogaus odą; 3) sunaudoja 
bei sunaikina vitaminus, įskai
tant ir vitaminą C; 1) smalkė
mis apnuodija kraują (carbon 
monoxide poisoning); 5) susiau
rina arterijas ir tuomi sumaži
na kraujo pritekėjimą į visas 
kūno dalis, įskaitant ir širdį; 
6) susilpnina : kūno atsparumą 
ligoms; 7) sukelia vėžį plau
čiuose, šlapimo pūslėje ir bur
noje, o taip pat ir kitas plaučių 
ligas, kaip jti išsiplėtimą (em
physema), chronišką kosulį -- 

rėkime savais:- nusiteikimais bronclūtą: 8) tuština kišenę, 
greičiau, tik švieskiniės višapu-] Kiekvienu atveju rūkymas 
siškai sparčiau — ir tokie bei yra kenksmingas žmogui dau- 
pimašūs veidmainiais pagreitin- ’ geriopai. Kiekvienas surūkytas 
lai nyks iš mūsų lamo. į cigarečių pakelis sunaikina kū

ne esamo vitamino C pusę gra
mo (500 mg) .

Atlikti moksliški tyrimai da
bar visame pasaulyje žinomoje 
šio krašto vietovėje (Framing
ham) parodo. k’.ul pusamžio su
laukęs vyras, rūkydamas dau
giau negu vieną pakelį cigare
čių per dieną turi galimybės su
silaukti paralyžiaus nuo dviejų 
iki šešių kartų daugiau, palygi
nus su tokio pa! amžiaifs nerū
kančiuoju1. širdies glltirė labiau
siai kerfa rūkanč uosius nuo 15 
iki 51 melu amžiaus vyrus.

Vitaminas C naikina nuo
dingas medžiagas kūne

Vitaminas C, geras kareivis 
širdies apsaugoje

’fyrinėtojų susekta, kad vita
mino C santykis su širdies ne
gerove yra aiškus. Vitaminas C 
yra trečios eilės kareivis, stovįs 
širdies apsaugoje. Vitaminas E 
yra pirmos svarbos, Selenium 
yra antros, širdies atakai liiiku- 
šiaji savo kraujuje turi, lahai. 
mažai vitamino C. Už- ketviJcTc? 
bei pusės dienos po širdies ata
kos kraujuje vitamino C lieka 
labai mažai — skorbutą suke
liąs vitamino C kiekis. Mat, vi
taminas C esti sunaudojamas 
širdies raumens atstatymui.

Tabako rūkytojai turi mažes
nį vitamino (1 kiekį savo krau
juje, palyginus su nerūkančiai
siais. Pensininkai savo maiste 
turi mažesnį vitamino (i kiekį, 
palyginus su jaunesniaisiais. 
Vienodą maišia valgydami vy
rai su moterimis turi mažiau 
vitamino (1 savo krujuje. Ner- 
vuotieji, didelę įtampą turintie
ji, dėl menkniekio nerimstan- 
tieji turi mažiau vitamino (i 
kraujuje, palyginus su ramiais, 
nesiucrvuojanciais asmenimis. 
Jau seniai tyrinėtojų susektas 
rvšys vitamino' C trūkumo iv

Antradicnj, lapkričio 4 d., kiekvienas lietuvis ir jo prikalbinta
tuką. jei norite, kad Paukštis laimėtų. Nespauskite pirmo ar antro, bet paspauskite paskutipj. Jo paskutinis mygtukas stovi 
toje j ač’ojc vietoje, kaip matote šioj lentelėj, atskirtoje nuo kitų. Paukščiui buš naudingas tik paskutinio mygtuko paspaudimas. 
I imliausia paspauskite paskutinį PAUKŠČIO mygtuką, o vėliau galėsite gausti kitus, kurie Jums geriausiai patinka.

John Paukščiui Padėti Komitetas

o antra — dėl pasižadėto daly
vavimo Los Angelės Lietuvių 
Dienos koncerte)- negalėjo pasi- 
naudoti.

Sėkmės solistei Anitai Pakal
niškytei jos pamiltamė mene!

J.- šarapnickas

yra naudinga žomgui, reikia dar gai veikti 
ir pajėgiam būti žinojimu pasi- Į 
naudoti savo sveikatos gerini
mui. Užbėgsime ligai — sklero
zei už akių, kai vitamino C pa
kankamai naudosime sveikai be
simaitindami. Gamtoj daug kur 
yra vitamino C; mat, jis žmo
gui labai reikalingas.

Kiti gyviai gali pasigaminti 
savo kūne vitaminą C, žmogus 
negali. Todėl jis turi kiekvieną 
dieną priiminėti vitaminą C 
vaisių-daržovių pavidale. Y’pač 
citrininiai vaisiai ir jų sunkos 
yra gausios vitaminu C. Mūsų 
visų lietuvių pamėgti kopūstai 
irgi yra gausūs vitaminu C. 
Rauginti kopūstai išlaikė svei
kus lietuvius per žiemą, kada 
kitų vitamino" C šaltinių tuo lai
ku Lietuvoje labai sumažėdavo.

Dabar du kartus gavęs Nobe
lio premiją chemikas Linus 
Pauling ragina vartoti vitami
ną C tabletėmis. Mes gerai elg
simės jei kuo gausiausiai nau
dosime įvairiausių vaisių ir dar
žovių. šalia tokios elgsenos, sau
godamiesi nuo sklerozės varto
kime mažiausiai nuo vieno iki 
keturių gramų vietamino C per 
parą.

Dabar rudens laikas. Pasiskie- 
pinkime kiekvienas nuo slogos 
(Flu). Tuomi padidinsime savą 
atsparumą ligoms. Ne tada lai
kas rūpintis, kai liga apsėda. Ją 
reikia ginti iš savo kiemo, dar 
mūsų duris jai nepravėrus. 
Daug priemonių yra naudojamų 
saugantis ligų; dvi čia minėtos: 
vitaminas C ir skiepai nuo slo
gos yra’ dvi tokios priemonės. 
Nebūkime tokiais apsileidėliais, 
kaip dagar yra apsileidę tėvai, 
nevedantieji savo mokyklinio 
amžiaus vaikus skiepytis nuo 
reikalaujamų ligų. Daugiau apie 
taj — kitą kartę.

Pasiskaityti: P. A. Kurup: 
Atherosclerosis, 1974.

do sklerozę, traukė kraujagysles — susiau

arterijos sienelių, greitina skle- per nosį alsuoti. Tik čia gali nuo gumbuotos 
rožę-užakimą tų gyslų: Tokiu įvykti priešingas veikimas to 
būdu vitaminas C valo choles- kių nosies gleivines sutraukiau 
terolį iš arterijų ir šalina pri- čių vaistų: vaistai, kurie su 
skrebinus jose

toks stovis gali būti pas pacien
tą, kuris ateina skųsdamasis 
užkimšta nosimi.

. Mat, nosies užsikimšimą ša
linantieji vaistai (sympathomi- 
metiniai aminai) sutraukia 
kraujagysles nosies gleivinėje ir 
tada gleivinė susitraukia ir žmo
gus gali geriau alsuoti. Bet, jei 
tokie vaistai ilgiau esti vartoja
mi, jie pradeda priešingai veik
ti: vietoje stfsttraukus1, išsiplečia 
nosies gleivinėje esančios arte
rijos. Gleivinė pabūrksta ir da
rosi labai jautri tolimesniam 
tokių vaistų veikimui. Ilgainiui 
gali gautis suplonėjimas nosies 
gleivinės — tai labai nemaloni 
komplikaciją, sukelta minėtų 
gleivinę sutraukiančių vaistų.

Nuo minėtų vaistų užkimštos

(pabalusios) iki paburkusios, 
tarsi guminės ir patinusios. -

Nuo tokio stovio reiki# dvejo
pai gydytis. 1) Nustoti vartojus 
nosį atidarančius vaistus. Tada 
ima susitvarkyti nosies gleivinė;

■ ‘Tas mane nesikreipk su klau
simais širdies apsaugos reikalu: 
aš neturiu tokiam reikalui lai
ko tik kai gausi širdies ataką, 
ateik pas mane: aš lave operuo
siu naują, nepriskrelnšią 
gyslą Įdėsiu”, — pataria vienos 
rūšies gydytojas. Kitas gydyto
jas pataria žmogui išvengti šir- 
ries ligos normaliu gyvenimu: 
neapsunkinant širdies rūkymu, 
riebalais ir neveiklumu bei be 
tikro pagrindo nervinimusi. Da-, 
bar tu. žmogau, pasirink vieną 
iš jų-

Jiedu rbu žmogui reikalingi: 
pirmasis mėgins padėti širdžiai 
apsileidėlio, savo širdies nesau-. <y 
gojusio lietuvio. Antrasis yra 
naudingas visiems savas širdi: 
saugoti pasiryžusiems mūšis 
kiams. Su vienu kitu širdies ap 
saugos būdu čia ir susipažin
sime.
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Kylanti meno žvaigždė Kanadoj
E Sekant Hamiltono (Ont.) mies
to kultūrinį gyvenimą, Hąmil- 
Jono miesto dienraščio “The 
Spectator” skiltyse vis dažniau1 
tenka matyti lietuvaitės Anitoš 
Pakalniškytės pavardę. O š. m. 

■liepos mėn. 4 d. “The Specta
tor” dienraštis pirmame pusla
pyje Įdėjo beveik pųsėš.-lapb ilr- 
durno spalvotą: solistės Anitoš 
Pakalniškytės nuo trauką.

. Nuotrauka Įdėta įvykusio Ham- 
jltono ‘Dundurn Castle’ koncer
to —operų ištraukų— proga, su 
originaliais operų rūbais.

Šioje, virš 100 metų senumo^, 
pilyje įvyksta neeiliniai koncer
tai, ypatingų asmenų priėmimai 

j bei iškilmingų asmenų pagerbi- 
i mai ir įvairios iškilmingos

KAI VAISTAI SUKELIA į puotos.
NUOLATINĘ SLOGĄ Į Tojj nuotrauka taip pat buvo 

panaudota kaip reklama vėliau 
^pastatytai Mahawk College ojie- 
;rai “Don Giovanni”, kurioje pa

kai vartojau nosies j-grindinę Donna Elvira rolę 
nuo užkimš- Kšpildė solistė Anita Pakalniš- 

‘ kytė.
■ Be to, solistė Anita Pakalniš
kytė 1981 metų pavasarį daly
vaus įvykstančiose Ontario pro
vincijoje dainavimo varžybose.

šią teisę, kartu su stipendija 
muzikai studijuoti, jinai iškovo
jo per Kanados tautinę parodą 
1980 m. rugpjūčio mėn. Toron
te įvykusiame dainavimo festi
valyje.

šia teise (Provincial Repre
sentative) solistė Anita Pakal
niškytė išsikovojo jau treti iš 
eilės metai, bet pirmus du kar
tus dėl susidėjusių nepalankių 
aplinkybių (viena — dėl ligos,

“ i: išplėsti kraujagys-
I les. Tada vėl užsikemša šnervės.
I »
Medicinai žinomas toks negeru
mas ir vadinasi vaistų sukeltas 
nosies uždegimas (rinitas — 
rhinitis medicamentosa). Visi 
gydytojai, turi atsiminti, kad

vertusią vartoti nosį atidaran
čius vaistus (nosies lašus ir 
purškiamus į nosį vaistus).

Kadangi iš karto nustojus to
kius vaistus vartoti, dėl atbuli
nio veikimo nemaloniai užsi
kemša nosis, reikia tik vienon 
šnervėn liautis tų vaistų lašus 
lašinti. Tik praėjus vienos šner
vės užsikimšimui, antroį šner
vėn nustoti lašinus.

Jei norime iš karto' mesti į 
abi nšerves lašus lašinti, ar 
purkšti, gali padėti laikinai var
tojant į nosį INTRANASAL 
DENAMKl'HANOSE Vaistą.

■ Nfekaš nė vienais lietuvis ne
vartokime be gydytojo žinios 

■visokius be recepto gaunamus 
nosies užsikimšimą neva tvar
kančius vaistus. Ypač tokių 
vaistų nevartokime ilgesnį laiką. 
Tada neturėsime nuoūtinio no
sies užsikimšimo. O turėdami 
'kokią negalę — tVarkykrinėš ją 
pas gydytoją.

2 — Naujienos, Chicago 8. RI, Tuesday, November 4, 1980



LOS ANGELES, CALIFORNIA
L.A. Times apie Pabaltijo valstybes 

Madrido konferencijai artėjant
Spalio 27 d. Los Angeles Ti

mes išspausdino ilgą straipsnį 
apie Pabaltijo valstybes ir viltis 
Madrido konferencijoje. Rašo Er
nest Conine vienas iš to dienraš 
čio vedamųjų straipsnių arba 
ęditorialų rašytojų. “Chafing 
Under the Soviet Paw — Bal
tic Peoples Hope to Focus At
tention on Rights Violations”, 
tai-' tokiomis dviem antraštėm 
payadintas straipsnis.

‘Labai objektyviai peržvelgia
ma Pabaltijo valstybių istorija 
nuo senų laikų iki pokarinės so
vietinės okupacijos ir dabartinė 
Pabaltijo' gyventojų bei išeivių 
kova šu okupantu.

Esama galvojimų, jog Pabal
tijo valstybės liks ilgam laikui 
Sovietų Sąjungos, okupuotos ir 
aišku, jog Madride, kai bus po
sėdžiaujama Europos saugume 
konferencijoje, nebus paskelb

tas kryžiaus karas Latviją, Es
tiją lir Lietuvą iš okupacijos iš
laisvinti. Tačiau yra ruoša ir 
yra vilties, jog Amerikos dele
gaciją/ toje konferencijoje pa
kels halsą prieš tų pavergtų Pa
baltijo .gyventojų žmogaus tei
sių pažeidimą.

Sraipsnis -baigiamas Pietų Ka- 
liffomijos latvių sąjungos vie
no? veikėjo ‘ žodžiais,' kuriais reiš 
kiama nuomonė, jog bloga-eko
nominė Sovietų S-gos padėtis 
spaudžįa; link. pasikeitimų. Gal 
kada Pabaltijo ' gyventojai su
lauks nors -tiek laisvės, , kiek "tu
ri lenkai? Kas žino, kaip bus, 

bus

turimoms čekių sąskaitoms. Esąs 
reikalingas tam tikras narių skai 
čius, kurie sutiktų šiuo patar
navimu naudotis ir tik tada gali
ma būsią čekių praktiką pradė
ti.

Kai sąskaitoje būsią nemažiau 
300 dolerių, už čekius mokesčių 
nebūsią, o priešingu atveju če
kio išrasytojas turėsiąs mokėti 
8 centus už čekį. Be to Securi
ty Pacific banke bus atidarytos 
kredito kooperatyvo nariams ,de 
pozito sąskaitos ir kiekvienas 
narys galėsiąs per tą banką ko
operatyvui indėlius įmokėti. Už
kiekvieną įmokėjimą bankas im- * 
siąs 10 c. patarnavimo mokes
čio, o tai mažesnė išlaidą, negut 
paštu siunčiant indėlius į ko
operatyvą.
- Be abejo, kai kuriems nariams ’ 
tie kooperatyvo nauji patamaJ 
vimai bus parankūs, bet nevi-; 
siems. Čia pat Los Angeles mles 
te veikia bankų, kurie iŠ vyrės-j 
nio amžiaus žmonių už čekių j 
apyvartą neinma jokio mokės-1 
čio, nežiūrint, kad sąskaita bū-1

Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

Atsakymas Girdžiūnui

1S-;

gal kada .tos valstybės vėl 
nepriklausomos ?

-7 Kredito kooperatyvas 
plečia veiklą

Lithuanian Credit-Union
siuntinėjo nariams pranešimą, 
jog didiną biznio operacijas, na
riai galėsią kooperatyvo patar
navimu išrašinėti iš savo sąskai
tų čekius, o tai prilygs bankuose

tų ištuštinta iki minimumo-vie-1 Magdalena B. Stankūnienė 
no dolerio- Ne tik kad neima j 
mokesčio už išrašytą čeki, bet f

: ir < 
dina ir veltui adresatui atsiun-s

' čia.
Pvz., Crocker National Bank, 

jei asmuo yra persiritęs per 60 
metų, čekius ir čekių sąskaitą 
gauna veltui. Tad kooperatyvo 
informacija nariams, teigiant, 
jog bankai už kiekvieną čeki ima 
12 centų ar daugiau, yra netiks- { 
Ii, vyresnio amžiaus lietuvius: 
klaidinanti.

Šaudo ir valgo varnas

kinys į kulną kopė pūkšnodamas 
palengva, darydamas vingius 
aplink stačius kriaušius”.

Į kalno viršūnę kursuoja be 
jokio pukšnojimo elektrinis' 
traukinys tuneliu, o ne aplink 
kalno kriaušius. Taip pat nei 
motoro ratai, nei bėgiai nėra 
krumpliuoti. Tarp bėgių yra me
talinis krumpliuotas patiesalas,, 
o apačioje, motoro yra kruniplia-i 
ratis. Tuo patiesalu kruniplia-; 
ratis rieda aukštyn ,arba žemyn.

Jeigu Girdžiūnas būtų važia
vęs j kalno viršūnę, tai būtų va
žiavęs tuneliu. Būtų sužinojęs, 
kad pravedant tunelį darbai už
truko šešerius metus, kurie bu
vo pradėti 1926 m. baigti 1932 
metais. Taip pat būtų sužinojęs, 
kiek darbininkų bekasant tunelį 
žuvo ir kiek buvo sužeistų ir kt.

Girdžiūnas tunelio nematė ir 
juo į kalną nevažiavo, o kito ke
lio į kalno- viršūnę nebuvo ir 
nėra.

Įdomu, kokiu būdu Girdžiū-j 
nas buvo pasiekęs kalno vir-» 
šūnę? •

Touau Girdžiūnas rašė buvęs- 
Chieinsee .Herren Insel esančioje* 
pilyje. Parašyta: “Pilies fasadas 
išdekoruotas varlių, driežų ir ki-‘ 
tokių roplių figūromis, o tos fi-; 
gūros purškė ir taškė vandeni 
aukštyn ir į šonus”. ’

Savo kritikoje parašiau, kad 
pilies fasadas nėra tokiomis fi-- 
gūrcfmis išdekoruotas ir kad iŠ 
tokių figūrų yra padarytas fon* 
tanas. į

V. Valinevičius <
♦

(Bus daugiau) :;
•ė

š.m. ‘’Naujienų” 187 Nr. Gir- tęs mano kritikoje pastabas dėl 
jo neteisingo aprašymo į akme
nį panašaus pastato, kuriame 
buvo karaliaus koncertinė salė 
paaiškina: “Dėl kėdžių galiu pa
sakyti tik tiek, kad valdovu ne
siruošiau būti, neišsirinkau sau 
ir būsimiems tarnams1 kėdžių, 
dėl kurių sielojasi Vladas Vali
nevičius, o į stogus nekreipiau 
dėmesio, nes nesiruošiau jais 
laipioti”. 7

Taip Girdžiūnas pasiaiškina 
apie jam rodytą tą pastatą, kaip 
jis atrodo iš lauko pusės ir kas 
yra viduje.

Tai jis pats pasisakd, kad to 
pastato nematė, apie kurį buvo 
savo straipsnyje gražiai apra
šęs, nors ir klaidingai.

Tolimesnė Girdžiūno kelionė 
buvo į Zugspitz kalno viršūnę. 
Apie tą kalną Girdžiūnas aiški
no: “Aukščiausias kalnas neva
dinamas Zugspitz, kaip Valine
vičius tvirtina. Tokiu vardu iš 
viso Vokietijoje kalno nėra, į 
kurį buvo įvažiavęs Valinevi
čius. Mes buvome įvažiavę į Al
pių kalnų tąsą, esančią Garmis- 
cho apylinkėje. Tuo vardu ir kal
nas vadinamas, o tik aukščiau
sia viršūnė Zugspitz vadinama”.

Tai nauja negirdėta Girdžiūno 
teorija, kad kalnas turėtų vie; 
nokį, o viršūnė kitokį pavadini
mą. Nėra ko su tokiu mokslin
čių ginčytis’.

Dabar apie jo kelonę į kalno 
viršūnę: “Garvežio ir vagonų ra
tai buvo nelygūs, bet krump
liuoti; tokie pat ir bėgiai. Trai>

džiūnas, pasiskaitęs mano kriti
ką, kurioje nurodžiau man ži
nomų vietų jo neteisingus apra
šymus, labai susijaudino ir ėmė 
avaistylis pasiiyčicjangiaįs, be
prasmiškais, neturinčiais jokios 
vartės ką nors įrodinėjant, išsi
reiškimais.

Pavyzdžiui: “Patosinio straips
nio antraštė parašyta; didžiau
siomis, kokiomis tik buvo gali
ma raidėmis, bet, deja, ji nieko 
bendro neturi su straipsnio tu
riniu, ji lyg priklijuota”. '

4 Rašiau, kad nuo kalno nusi
leidome tos pačois dienas pava
kary, o iš - V. Valinevičiaus 
straipsnio nesimato, ar jis jau 
nuvažiavo nuo kalno, ar dar ne”.

“Jis rašo, kad negali rašyti, 
ko nematei. Noriu žinoti, kas 
suteikė Vladui Vrlineyičiui to
kią galią, kurios neturi ir Ame- 

•. rikos prezidentas —- uždrausti 
man rašyti”.

Tokiais ir kitokiais tuščiažo
džiavimais Girdžiūnas' tikėjosi, 
mane suniekinęs, sugriauti ma
no teisingą kritiką.

Pradėsiu apie jo keliones. Pir
moji Girdžiūno kelionė buvo į 
Fusseno apylinkėje, esančią ka
raliaus pilį. Jeigu važiavo, tai va
žiavo fa pilį apžiūrėti ir apra-

, . . . , y • . .v < dyti nebuvo galima. Klubas is su imitacijos muzikos aparatu- syti. Tai kodėl jis neparase kaipčekiu knygutes veltui isspaus J . , ,£.. . - J . v .t . , ... f . .*. , , . . . * valstybes žvejojimo ir p-arrcm ra vestis, iškamšoms isstatyti ta pilis atrodo is lauko puses irvr vro tilt odrocotll t OTCnTin- ! -7 k.> *. v z

ištaigos (California Fich and 
Game Commission) išgavo leidi
mą varnoms šaudyti ir dabar 
rugsėjo 27 d. iki sausio 28 die
nos yra oficialus varnų šaudy
mo liaikotarpis. P r i Vaciuose 
ūkiuose galima šaudyti bet ka
da.

stulpus ir kt.
Nauja advokatų įstaiga 
San Francisco mieste

Varnų esą pardaug prisiperė- 
| jusiu. Nulesa 'javus, naikina ma- 

žus pauksciukus> išvagia is kitų 
paukščių lizdų , kiaušinius ir ki- 

Netoli Los‘Angeles' Compton tokios-žalos-varnos darančios.
mieste veikia amerikiečių me-| L. A. Times aprašo, kaip var- 
džiotojų ir meškeriotojų klubas; nų medžioklė vykdoma, šaudy- 
kurio nariai mėgsta varnas^ Iki Į tojai pasislėpę laukia varnų. Jie 
pernai valdžios ar visuomenės* 
parkuose ar miškuose varnų sau

esą išstatę pelėdų iškamšas ant 
tvoros, varnoms patraukti. Pe
lėdos naktimis puolančios var
nas. o varnos dieną puolą palė- 
das. Be to šaudytojai per gar-GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS siakalbius leidžia varnos balsų
garsus — ar tai mirštanti varna

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- kvarkia, ar šiaip kitas šaukia. 
M CIAMOS TREČDALI METŲ! Rengiamos ir lenktynės — kat

ras daugiau varnų per nustatytą 
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas; laiką nušaus-

Laikraštyje paskelbti ir ne- 
ccptai. kaip paruošti valgiui .var 

f nieną. Nevisi klubo nariai tokiu 
skanėstu vaišinasi. Tie, kurie 
varnienos nevalgo, pargabena 
nušautas varnas į klubą ir ati
duoda kitiems. Reporterio pa
klaustas vienas šaulys sakęs, 
jog žemės ūkyje nušautą varną 
gal ir valgytų, bet tų, kuriosnu- 
šautos netoli sodybų, kurios ir 
padvėsusia kate ‘pasimaitina, ne
valgytų.

Varnų šaudymas esąs gan iš
laidi pramoga. Reikia» turėti 
sunkvežimuką sukrauti pelėdų 
iškąmšomas kitokioms viliojimo 
priemonėms. Reikia varnų gar-

savo asmenišką demesį, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus J plati
nimo vajaus talką!

- k . - ' - -

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST< 3 
CHICAGO, IL 60608 ,

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir vardas __ _____________________________________
Adresas ______________________ — _________________  ,

> Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_ kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardas_____________________________________ __
Adresas_________________________________________________

SponjoriaiM pavardė, vardas Ir vietovė 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudu it 
Naujieną pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas________________________________________
Adresas---------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites rusipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimą.
Pavardė ir vardas _ _____________________ ___ __ ____________
AdrMas - - ________

Trys teisininkai, 'vienas iš 
lietuvis, San Francisco mieste 
atidarė advokatūros įstaigą: 
Boyd, Januta and Karp, 182 
2 nd St. Suite 210.

Donatas Januta teisės mokslą 
ėjo Berkeley mieste Kaliforni
jos universitete. Nuo 1968 metų 
San Francisco mieste dirba tei
sės srityje- Bu'ėb advokatu vie
noje privačioje teisės firmoje, 
bet ilgesnį laiko dirbo Kalifor
nijos valstybės prokuratūroje 
San Francisco mieste (Deputy 
Attorney General).

Kiti du naujos įstaigos part
neriai yra ne lietuviai, bet su ne
maža teisės praktika.

kas viduje yra. Tud nutylėjimu 
parodo, kad ten nebuvo.

Į Antroji jo kelionė buvo į Lin- 
derhof pilį. Girdžiūnas, pasiskai-

ŽMONA IR AUTOMOBILIS

— Ką tau pasakytų žmona, 
jei pirktum automobilį?

— Žiūrėk į šviesoforą, žioply- 
Greičiau! Lėčiau! Neįvažiuok į 
traktorių! Suk čia. Ne, ten suk. 
Dieve mano, kada tu išmoksi vai 
ruoti?...

PERDAUG VALGO
— Ledys ir džentelmenai! — 

šaukia gatvės artistas. — Tuoj 
pamatysite, kaip aš valgau ak
menis, vinis ir anglį. Todėl nepa 
gailėkite kelių_ penų duonos 
kąsneliui.

— Ką, tu šitiek suvalgysi ir 
dabar būsi alkanas! — sušuko 
kažkas iš minioš.

— Kiekvienas turi savo ilgesį.
Hauptmano “Audėjai”

JA Y DRUGS VAISTINĖ
' 2759 W. 71st St, Chicago, HL :

• UOPEOTNGAI IfiPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

j. Atdara šiokiadieniais nno
’ • vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

i TeL 176-2206

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų nnkoją

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu paetan- 
gas daryti Įtakos | krašto politiką. 102 psl. Kaina flJA

Knygos bus įšalus tos, jei I1J5A čeki* arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

Kongreso distrikte, lapkričio 4 dieną balsuoti už 

Prašome visus lietuvius, gyvenančius 4-ajame 

mūsų geriausią draugą ir pagalbininką Lietuvos 

laisvės byloje, Kongreso atstovą

EDWARDA J. DERWINSKI.

”« X Dr. KAZYS BOBELIS,

X VLIKo pirmininkas,

ALTo garbės pirmininkas

3 —• Naujieną Chicago, 2% JU, Tuesday, November 4, 198Q



Jjl^ajew®S .ta iŠ viešojo visuomeninio gyvenimo. Šitokiu būdu kyši
ninkus išmetam ir turime pačius geriausius ir teisin-
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giausius žmones.
Amerikiečiai žino, kad sukčiauti rinkimų metu ne

galima. Amerikiečiai paruošė tokias rinkimų taisykles, 
kad niekas negalėtų klastoti rinkimus, kad niekas nega
lėtų neteisingai skaičiuoti. Jie yra parinkę’įvairių par
tinių grupių teisingus žmones, kurie balsus skaičiuoja ir 
savo davinius skelbia, kad kiekvienas balsuotojas galėtų 
patikrinti. Amerikiečiai yra nustatę tokias balsavimu 
taisykles, kad niekas negalėtų apgaudinėti. Jie daboja, 
kad nebūtų apgaulės. Jeigu atsiranda klastotojų, tai jie 
tuojau keliami viešumon, pasmerkiami ir uždraudžiama 
jiems toliau klastotu Užtat amerikiečiai, kai išrenkama 
patys geriausi, tai juos pripažįsta, gerbia ir klauso.

Tam tikra dalis mūsų tautiečių, neturėdami pilno 
supratimo apie laisvus rinkimus, panoro Amerikoje 
įsteigti lietuvišką “valstybę”. Amerikoje jie veda “rin
kimus” be reikalingų rinkiminių garantijų. Jie nesudaro 
rinkiminių sąrašų, juos daro rinkimų dienomis. Jie bal
suoja “paštu”, įmesdami klastotus balsavimo lapelius. Jie 
atsisako tokius klastotojus viešumon iškelti ir iš -renka
mųjų išbraukti, bet visą klastą pripažįsta ir šitokia klas
ta pagrobia krašto valdybą ir šitokiu būdu valdo. Tokia 
klasta lietuvius suskaldo, vieni kitų negerbia. Jeigu kas 
tą klastą iškelia viešumon, tai tokį šmeižia.

Bet dabar tie lietuviai turės imtis priemonių klastai 
naikinti. Jeigu nesiryš klastos nevartoti, tai lietuvių į 
savo Bendruomenę neįtrauks. Blogai elgdamiesi jie su
skaldė Bendruomenę ir jos nesuvienys kreivomis priemo
nėmis. Leiskime lietuviams iš amerikiečių mokytis, o pa
tys dabar dabokime, kad pasinaudotume tomis didelėmis 
privilegijomis, dalyvaukime rinkimuose ir stenkimės pa
dėti patiems geriausioms. Esame lietuviai, tai turime pa
dėti ir tiems, kurie gali padėti rusų pavergtai visai lie
tuvių tautai.

Balsuokime už demokratą Jimmy Carterį preziden
to pareigoms ir ųž Walter, Mondale — viceprezidento pa
reigoms. Jiedu yra dideli tolerantai, pakenčia kitaip gal
vojančius žmones ir pajėgia atskirti pagrindinius daly
kus nuo antraeilių. Jiems abiem yra gerai pažįstami 
valstybiniai rekalai. Nemanome, kad didelių tarptauti
nių Įvykių eigoje vadovybės keitimas galėtų padėti- Pa
tirtis turi didelės svarbos. Tikslios informacijos yra dar 
svarbesnės. Patys prisipažįsta, kad gali suklysti, bet turi 
drąsos prie klaidos prisipažinti ir tuojau; ją atitaisyti. 
Neturime kreipti dėmesio į rinkiminės kampanijos aist
ras, bet kreipti dėmesį į faktus.

Lietuviai, pergyvenę ilgus autoritarinius režimus, dau- ’ 
gumoje yra demokratai. Iš demokratinės Amerikos daugį- 
pramokom ir pasinaudojom. Prisilaikykime ir šiandien 
demokratinės santvarkos. Balsuokime už pažįstamus ir 
žinomus demokratus, bet jei pasitaiko Lietuvos laisvės 
reikalus gerai pažįstąs respublikonas, kaip, pavyzdžiui, 
Atstovų Rūmų narys Edward Derwinski, tai ųž jį ati
duokime savo balsą. Jis visą laiką daboja Lietuvos rėika- 
us ir turi reikalingos energijos savo nuomonę pareikšti.

Be senatoriaus Frank D. Savicko ir John Paukščio, 
privalome visame krašte savo balsus atiduoti už kandi
datuojančius lietuvius. Juo didesnis lietuvių skaičius 
praeis į valstijų seimus, teismus ir vietos savivaldybes,

Rinkime pačius geriausius
Šiandien, antradieni, lapkričio 4 d., nuo šeštos valan

dos ryto iki šeštos valandos vakaro, eikime į balsavimo 
vietas ir rinkime pačius geriausius kandidatus. Savo 
balsus atiduokime už tuos, kurie yra teisingiausi, ko- 
vingiausi ir veikliausi.

Galime kartais suklysti, galime savo balsą atiduoti 
ne už patį teisingiausią ir geriausią, bet rinkime tokį, 
kuris mums atrodo pats geriausias. Atsiras ir tokių, ku
rie mūsų pasirinktąjį vadina melagiu, sukčium politiku, 
bet atsiminkime, kad niekas neturi teisės primesti mums 
savo valios. Niekas negali mums pasakyti, kuris yra ge
riausias. Apie gerąjį sprenclžiam mes, nes jis! Renkame 
tokh-jpįris mums atrodo geriausias, o ne tokį, kuris ki
tiems atrodo geriausiu. " f'', ‘ '

Teišė pasirinkti patį geriausiąjį yra didelis turtas 
ir didelė privilegija.' Amerikos piliečiai tą teisę išsiko
vojo prieš 200 metų. Kiekvienais metais jie tą teisę tobu
lina ir tikslina. Jie daboja, kad ta teise pasinaudotų 
kiekvienas krašto pilietis.-Jie-yra įvedę..pirminus rinki
mus, kurių metu galima išvėtyti pastatytus kandidatus, 
šimtai kandidatų prisistato, balsuodami pasirenkame 
pačius geriausius. Pasilieka tie, kurie gauna daugiausia 
balsų, o vėliau balsuojame už tuos, kurie atrodo geriausi.

Renkame pačius geriausius. Mūsų kaimynai daro tą 
patį. Jiems gerais gali atrodyti kiti. Jie turi teisę rinkti 
tokius, kurie jiems atrodo geriausi, o mes renkame to
kius, kurie mums atrodo geriausi. Šitokiu būdu išren- 
kame tuos, kurie daugiausia balsų gauna. Gal ne visi 
mūsų pageidaujami išrenkami, bet mes galime didžiuo
tis, kad mes pasisakėme už tuos, kurie, mūsų nuomone, 
buvo patys geriausi.

Mes norėtum išrinkti ne tik geriausius, bet ir teisin
giausius, bet žinome, kad prasmunka keli ne tokie geri. 
Nemanome, kad būna išrinkti sukti, kreivi ir melagiai, 
bet žinome, kad pralenda keli kyšininkai. Žinome, kad 
kyšius mėgsta ir tie, kurie žada kyšių neimti. Bet mums Į tuo bus geriau ne tik lietuviams, bet ir visai Amerikai, 
taip pat žinoma, kad Amerikoje yra teismai kyšininkams nes lietuviai yra pareigingi, supranta demokratinį galin- 
kelti viešumon ir teisti. Mes žinome, kad teisingumo or- gos šios .valstybės gyvenimą, 
ganai kyšininkus išaiškina, iškelia viešumon ir paskelbia.
Vieni jų nueina į kalėjimą už kyšininkavimą, o kiti dings- ruojamu miestu, visiems turėtų būti aišku, kad Cook ap-

Kad Chicaga išliktų dideliu ir tvarkingai administ-

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS(Tęsinys)

— Ko dar iš manęs nori? — nuostabiai ramiai 
paklausia Irena............. ....

— Jis turi pats įsitikinti, kad tu jo nebe-

— Perdaug iš manęs reikalauji — aš galiu 
nesusitikti su juo, galiu išvažiuoti iš čia, išnyk
ti. . . bet meluoti.. . sužeisti jo sielą...

Tas nieko nepadės — jis jieškos tavęs po 
visą Europą, nežiūrės hė jam gresiančio pavojaus. 
Juk Ringaudas tebejiešikomas...

— Ir tu, visa tai žinodamas, vis dėlto nori 
mus perskirti? ...

— Taip, Irena, tada tu vistiek liksi viena, nes 
jį rytoj suims pirmas žandaras...

- Tu pasiryžusi net pati jį išduoti ? ... — ne
galėdama patikėti Ramunės grūmojimais, paklau
sia išsigandusi Irena.

— Ne. išduoti man nereikės — štai popieriaus 
gabalėlis, aš tik suplėšysiu jį, if jis rytoj žus... — 
saitai pareiškė Ramunė, vartydama tarp pirštų 
kažin koki dokumentą.

— Beširde. . . ir tu dar drįsti tvirtinti, kad jį 
myli... — labai pasipiktina Irena tokiu Ramunės 
grūmojimu.

. <■f

n

Kazys Oksas su savo žmona Joana dalyvavo Naujieną 66 metu sukaktuviniame bankete, kur surado daug senu draugų.- (Fote Al Valtis)

Nežinau kokiais sumetimais AL
Tos atstovams ir svečiams bu
vo parinktas tas viešbutis priemiestyje, nes iš aerodromo, (O’ Hare) Čikagoje, į tą viešbutį nuvykti užėmė beveik tiek laiko, kiek truko lėktuvu atvykti iš Los Angeles į Čikagą... Čikaga, mat, vis Čikaga... Autobuso važmai: 14-dol. už du.Kai atvykome į viešbutį — pasijutome lyg ir labai vieniši, nes kai paklausiau prie registracijos stalo ar kas nors yra užsiregistravęs “American Lithuanian Council” ar kokios 

f “Lithuanian Group” vardu — gavau atsakyma: “NO”. Kai su- • si kraustėme į kambarį, nuotaika pasidarė ne kokia: už 46 dolerius gavome kambarį labai nekokį, kokio nesu turėjęs Ame ; rikos viešbučiuose už daug pigesnę kainą. Na, ką gi padarysi — keleivis turi skaitytis su visokiomis galimybėmis. Gerai kad prie registracijos stalo sutiko, kad, galbūt, aš tą viešbutį aplei- : siu jau rytoj —- vietoj užsakytų trijų dienų, nes pakeliui mačiau visą eilę gerai atrodančių mote- nagę Čikagoje spalių 17-20 d. čius, kapitonas vėl prabilo (per įlių, kuriuose ir kambariai ir kainos (taip spėjau) bus geresnės. Taigi — vėl “šis tas” naujos vieš
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BAKCNAS
Pastabos iš tolo

Geros nuotaikos ALTos suvažiavime.. . , puikus oras rudeninėje— ir| Čikagoje. Taip, labai trumpai, Po poros galėčiau apiūdinti mano vieš- gant puikiai paruoštus priešpie-kiek gąsdinančius pranešimus, aperityvų”, beval-
proga. Iš mano įspūdžių šalčio f garsiakalbį iš vairinės — “eock- " ' pit’% kad kylame į .‘49,000 pėdąaukštį (iš normalaus 35.000 pė- į nagės Čikagoje proga... du aukščiu) dėt to, kad nereikė-1 tų skristi apie ‘hurricane’ aplink, perskrendamė per ją — palikdami apačioje. Tuo manevru mūsų lėktuvas “pametė” 15 minučių, nuo numatyto sutaupyti net 33 minučių laiko, jei nebūtą reikėję vengti “hurricane”.' Taigi. Čikagoje atsidūrėme vidudienį; be jokių nuotykių kelionėje, pataikėme į puiku rudens orą Čikagoje (daug vėses-

metu (sausio 20 d.) ir paskui karščių dienomis (Tautinių Šokių šventės proga, liepos 5-6 d- d.) viešint Čikagoje, skaitytojas galėjo susidaryti įspūdį, kad labai neigiamai atsiliepiu apie Čikagą. Net vienas primetė: “Žiūrėk, Tave daugiau į Čikagą neįsileis”; nežinau kodėl neturėtų “įsileisti”, jei dėstau savo įspūdžius apie tai, ką mačiau, ką girdėjau, ką jaučiau. Gal įritąs tą patį mato ir jaučia kitaip — jo reikalas. Taigi.Šį kartą net ir pati kelionė nį negu tos dienos rytą paiiko- lėktuvu buvo nepaprastai gera, ta prasme, kad kapitonas jau: pat pradžioje pranešė, kad kažkur pakeliui (Čikagon) siaučia i nesitikėjome: kai iš lėktuvo pe- biauri audra (hurricane), bęt[ rėjome į laukiamąjį. . mūsų jis (kapitonas) esąs nuolatinia- laukė mano priėtėlius jūrų ka- 1716 ryšyje su oro pranešimų (Iėq pitonas Bf. Krištopaitis, nežiū- ktuvams) stotimis ir kai priartė _ rint, kad nebuvau sakęs, kad sime iki pavojingų vėjų srities• ją aplenksime, žinoma, tai labai raminančiai veikia (toks pranešimas) keleivius, ypačiai■ “naujokus”, bet man, išralžiu- siam Amerikos padangę skersai ir išilgai, visokiais metų laikais ir orais — toks pranešimas “nei šilta, nei šalta”, žiūriu į šalia sėdinčią žmoną, kuri irgi ramiausiai varto madų žurnalą ir nekreipia dėmesio Į kapitono

'me 'Los Angeles),- o aerodrome mus laukė labai malonus siurprizas dėl to, kad. nieku būdu to

tikrai Čikagon atvažiuoju, o be to, buvau jam sakęs,-kad jei atvažiuosiu su žmona, tai būsime užsisakę viešbutį, kad būtų laisviau ir šeimininkams ir svečiams. Taip ir buvo; iš anksto, pagal ALTos rekomendaciją, užsisakiau viešbutyje kambarį ir su Br. Krištopaičiu padarę ki tai ar dar ir kitai dienai “prdgra mą’’ — jo palydėti-autobusu nūs kabėjome mūsų viešbučio link.
skrities prokuroru turėtų būti išrinktas Richard M. Da
ley. Jis augo tarp lietuvių, jų papročius žino ir gyvena 
Bridgėporte, kur dar ir šiandien yra didokas lietuvių 
skaičius.

Balsuokime už tuos kandidatus, kurie mums atrodo 
patys tinkamiausi. Tiktai Amerikoje turime teisę be bai
mės pasirinkti-geriausius žmones kraštui valdyti.

— Pasakyk, kodėl aš turiu ir toliau rūpintis 
tavo mylimuoju — užteks jau man, dabar žino
kis pati... — piktai atkerta Ramunė. — Tu Čia 
sėdi išsipuošusi ir lauki, kad greičiau atėitų tavo 
išsvajotasis, tada pulsi jam ant kaklo ir šnabž
dėsi meilės žodžius. Mane dabar keiki savo šir
dyje, kam trukdau tavąją laimę. Bet žinok, kad tu 
tos laimės niekuomet nebesulauksi — dienai dar 
neišaušus, tavo sąžinę jau slėgs dviejų žmonių 
gyvybės...

— Tu grasini net nužudyti jį? ..’. — sušun
ka apstulbusi Irena.

— Jie jau yra mirę — vakar vakarą lagerio 
viršininkas išbraukė juos iš gyvųjų tarpo...

Irena ima atidžiai įsižiūrėti į Ramunę; ji pra
deda abejoti, ar tik Ramunė nėra pamišusi.

— Nežiūrėk tokiomis baisiomis akimis į mane
— aš dar ne beprotė, — nervingai pastebi Ramu
nė, pamačiusi, kaip pasikeitė Irenos veidas. — Ne 
aš, o jis kalėjmie bebūdamas neteko proto — be 
tavęs jis niekur nevažiuoja, nors tas jam gali kai
nuoti ir gyvybę...

Irena dar labiau nustemba ir nieko nebeat-1 jų pajutęs, tarytum norėdama pasislėpti nuo už
sako.

— Dabar tu jau viską žinai c|aryk kaip nori
— aš iščinu... — su tais žodžiais ji atsistoja ir 
eina prie durų, bet, paėjusi porą žingsnių, sustoja 
ir atsisukusi pasižiūri dar į Ireną.

— Pakviesk jį — aš padarysiu viską taip, 
kaip tu nori, — nepakeldama akių, tyliai pasako

Irena. — Tu tik pasakyk, ką aš turiu daryti.
— Kai jis ateis, tu pasakyk jam, kad išteki 

už kito.
— Nepatikės...
— Toliau aš jau sutvarkysiu viską pati, tu 

tik būk šalta ir išdidi.
Paskiau ji dar sugrįžta prie Irenos, paspau

džia jos ranką ir, norėdama sušvelninti savo el
gesį, pasako:

— .Neliūdėk, tavoji auka nėra didesnė už ma- 
nąją... Netrukus mes būsime čia.

Apsisuka ir greit išeina.
♦ * *

Tiktai dabar, pasilikusi viena, Irena pajunta 
visą savo nelaimės baisumą. Visos jos svajonės, 
visi lūkesčiai ir net toji nuolatinė, tyli, giliai pa
slėpta, kančia dabar turi nutrūkti... Prie savo 
skausmo ji taip buvo pripratusi, jog jai atrodė, 
kad tai yra nebeatskiriama jos sielos dalis.

Ramunės ji dabar neapkentė — perdaug jau 
žiauri ji atrodė jai,, bet ilgiau galvoti apie ją ne
norėjo. Ji susigūžė kaip mažas paukščiukas pavo-

griuvusios ją naujos nelaimės. Ilgai ji taip išsė
dėjo nė nesujudėdama, o ašaros taip ir ritosi vie
na po kitos per įkaitusius jos skruostus.

Bet šiek tiek aprimus pirmajam skausmui, ji 
pradeda pamažu galvoti: “Juk Ramunė taip pat 
myli ji ir nemažiau kenčia dėl to. Be to, ji gi iš 
tkrųjų išvadavo jį... o ką aš esu padariusi?...

r

1 -

1• Susitvarkius^ kambaryje, pirmas rūpestis buvo kaip iš viešbučio pasiekti tą pat vakarą, Taut, namuose ruošiamą atstovų ir svečių susipažinimo pobūvį. Nusileidžiu (liftu) į L (oby) ir teiraujuosi prie registracijos stalo apie autobusą ar taxi susisiekimą su ALTos būstine 63-čioje gatvėje: autobusu . po pusvalandį laukti ant dviejų ' kampų — jei nepataikąį,‘laiku, taxi — apie 10 dolerių į vieną pusę. Vadinasi — žinai, kur (pa gal piniginį kompasą) esi atsi-: dūręs. Bet paskui, vėliau vakare, prisiminiau mano telefoninį pokalbį-.įš Los - Angeles* su ponia Blinstrubienę — ALTos Rei kalų Vedėja, kai teiravausi apie ' susisiekimo galimybes iš to viešbučio Į ALTos. būstinę ir paskui kitą dieną į Tautinius Namus, kur vyks ALTos atstovų suvažiavimas. Pcfnia Blinstrubienė tada paminėjo, kad tame viešbutyje būsią apsistoję SLA prezidentas, Povilas Dąrgis, kitas stambus SLA veikęjas Čaplikas ir, turbūt, daugiau, taip, kad esą atsirasią kas nuveš ir parveš, kad nereikėtų laukti autobuso (taigi — svetimame mieste ir dargi vėlai vakare) ar daryti di deles išlaidas naudojantis taxi.(Bus daugiau)
— Buvęs prezidentas Gerak’ Ford lapkričio mėn. 0 dieną pasakys kalbą Izraelio technologijos instRutui.

Kiek kartų’ buvau nusprendusi pabėgti nuo tėvo 
ir rūpintis tik jo išvadavimu, tiek kartų pritruko 
man drąsos. .. Aš neturiu turtų, bet ji taip pat 
jų neturėjo... Jos priekaištai teisingi — aš nesu 
jo verta..

Pagaliau ji atsistoja, prieina prie spintos ir 
ima kažką jieškoti. Pamažu susiranda giliai pa
slėptą mažą Ringaudo atvaizdą, išbučiuoja ir ilgai 
žiūri į jį. “Ar aš pajėgsiu? ...” sušnabžda ji. “Jis 
gyvens... ir bus nelaimingas... Ak, Vytautai!. 
mylimasis Vytautai... kad aš galėčiau dar tave 
paguosti tavo didžiojoje nelaimėje, kai tu skaitysi 
raudodamas mano paskutinįjį laišką..

Labai iš lėto ji prieina prie lango, pakelia 
tamsią užuolaidą ir įsižiūri į tą pusę, iš kurios 
turi pasirodyti Ramunė su Ringaudu, bet lauke 
taip tylu, taip ramu, niekas nė nesušlama — jo
kios gyvybės. Tokia tyla jai priminė kapfnes... 
Lieplaukio kapines, kur ji prasėdėdavo tylėdama 
ištisas valandas prie motinos kapo... Kur guli 
visa eilė Norvaišų, senų ir jaunų... Kaip no
rėtų atsigulti ir ji ten, šalia jų, bet ne čia, sve
timoj žemėj...

Paskiau sugrįžta prie stalo, padeda Ringaudo 
atvaizdą, pasiima lakštą popieriaus ir pradeda 
kažką rašyti, nuolat pažvelgdama į jo atvaizdą.

(Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS
* ♦

IR PO JO — PASAULINE TAIKA
“Jis surinko juos į vietą, kuri hebraiškai vadinama 

Armagedon”. — Apreiškimo 16:16.
1, Kuomet tarptautinis ideologų karas eina smarkyn ir pasaulio filosofai ieško tinkamų žo'džių apibūdinimui dabarties įvykių, dažnai būna vartojamas žodis “Armagedonas”, nors rėjai kas temėgiha aiškinti ką tas žodis reiškia. Gal taip daroma dėl to, kad rašytojai abelnai nežino ką tai reiškia. Vienok, jie numano, 
kad nurddoma į baisėtinas kautynes, apie kurias jie mažai ką 
težino. Daugelis spėja, kad Armagedonas yra kaip nors sujungtas su didele kova, kurioje kaip nors dalyvaus ir patsai Viešpats.Armagedonas yra Biblijos žodis, randamas paskutinėje Blb- į lijos knyboje, kurioje kalbama apie “kovą didžioje Visagalinčiojo Dievo dienoje” (Apreišk. 16:14). Aprei^dmas yra simbolių knyga, kurioje parašyta apie ilgą kovą tarp fiesds ir klaidos, teisybės ir neteisybės, Kristaus ir Antikristo.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

HUdtelnMarddortw

VALANDOS: S—® darbo dienomia ir

Tolu 542-2727 arte 542-272®

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPBCIAtYM AKIU LIGOS 

3907 Wwt 103rd ftrwl 
VftllDdOf Pml tarimu

OPTOM1TRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

Tikrina aku. pritaiko akinius ir 
“contact ‘ -

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
j ketvirtai 5—7 va£ vak.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Raėdenčiįoi tetai: 448-5545

r

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS {į* CHIRURGAI 

teadra praktika, apac.' MOTIRŲJIgcė.
Ofisas 24» WMT 5Tts ri*aiT

OYISO VAU: crtrt<U trežtaL

P ŠILEIKIS, O. P.
OMHOPEDas-PBOTEZISTaS

t

i

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirm-- 
. dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja* — Aldona* Daūkus 
Telef.: HEmločk 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

7

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

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

- Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš TOS stoties, 1110 AM banga.2646 W< 71st StreetChicago; IlGnois 60629 Telef. 778-5374

‘ NEW YORKO BURTININKAI 
PRANAŠAUJANEW YORK (UPI). — Jei tikėti burtininkų pranašystėmis, lai netolimoje ateityje turės įvykti:! 1)' Prez. Carteris laimės lapkričio 4 d. rinkimus;2) Billy Carter taps Libijos piliečiu;3) Mokslininkams Auckland

t^8**** ur,iversitete ('Naujojoje Zelan- 
f ą leitwHenieii » -į! dijoje) pasiseks . iš jūrų vandens išgauti... auksą. Tada aukso uncijos kaina tebusianti lik penki doleriai;4) Infliacija didės ir 1G31 i metais;5) Valstybės sekretorius Edmund Muskie gruodžio mėnesį■ atsistatydins ir jo vieton bus pakviestas senatorius II. Jack- son, demokratas iš Washington valstijos;6) Jungtinių Tautų centra's iš New York o bus perkeltas Į Casablanca, Maroke.7) Amerikos erdvės' sekimo stotis pagaus pranešimą iš planetos netoli žvaigždės Alpha Centauri. Nesitikima, kad bent kas iš tų pranešimų biis galima tuoj išaiškinti.Pagyvensim — pamatysim.

T»l«f.: t-5M»

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Ra. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrsute

,ŽRMA KAINA

MOVING

/ ANTANAI VILIMAS 
T< arte S7M9N

— Sekmadienio vakare Pekino laėfotlroiifė nūsUbido pirrtiaš Boeing' 747 lėktuvas, " atfdaYiūs nuolatini- susisiekimą tarp JAV ,ir Kinijos.

Trečioji Juozo Kapačinsko knyga(Tęsinys) rašymo skaitytojas galėtų susi- daryti aiškų vaizdą, kas kur įvyko.Amerikiečių visuomenės dauguma mėgsta’ skaityti spaudoje apie įvykių patirtį, daugiau žinių apie vadžios' veiksmus, lai- . j - mėjimus ar pralaimėjimus. Pairu daugiau idealistiniu pagnn-į ,. , ......... , ./adu. Į!Kitaip tariant, Amerikos spauĮ dą išlaiko nė valstybė, ne plačioji visuomenė, o pprekybinm- kai bei pramonininkai, kurie i plačiai garsina savo kompanijas, įmones, įstaigas, institucijas, prekes. Daugumas laikraščių turi didelius tiražus- Jie išeina ne šešių ar astuonių pus-i vo naudai. Spaudos žmonių pa- lapių, kaip lietuviškieji, bet apie: reiga tokią paslaptį, iškelti į vi- šimtą ir daugiau. Juose talpina-; suomenės žiniai. Ir tai nebus ma daugybė visokių prekybos ir; apšmeižimas, o tik garbingos žur pramonės skelbimų; už jūos mc nalisto pareigos atlikimas. Ame karnos pajamos užtikrina pas- rikiecių žurnalistų plunksna kar tovius laikraščio finansus. Ne- tais būna labai taikli ir galinga, dideli priemiesčių ar mažesnių j Ji gali draugiškai pagelbėti iš-- ■ ’ vengti klaidų, bet taipgi gali irdaug pakenkti; Jos bijosi net ga lingieji” valdovai. Nuo vienokio ar kitokio pasisaky’nio spaudoje dažnai priklauso net politinių rnėratorių tik todėl, kad turi [įvykių raida, politiko darbų įver nasloviūs skelbimus ir pastovias j tinimas ar vieno kito pareigūno pajamas. Būdami finansiškai pajėgūs, leidėjai mbka didėliūs honorarus korespondentams, ku ric mėdžio’a įvykius ff rašo tai, ko redaktorius pageidauja.Lietuvių laikraščiai išsilaiko daugiausia visuomenės* idealizmo bei materialinės pagalbos dė ka, todėl rėdaktoriūs — leidėjas yra priklausomas daugiau ar mažiau nuo skaitytojų; bendra- - išskyrus retus atvejus, kai kada darbių ir rėmėjų. Jam tenka at- šiėvelgti į pageidavimus tų, kurie užpildo laikraščio puslapius ir tų, kurie dosniai remia, kad galėtų laikraštis egzistuoti.Lietuvišką laikraščių leidėjai negali samdyti prityrusių korespondentų, kurie iš savo straipsnių ir korešpondėncijų galėtų pragyventi. Dažnai jie negauna jokio atlyginimo' arba tik simbolinį; Dažniausiai mūsų korespondentai yra tie, kurie daūgė- bu atvejų savo pragyvenimo šal tinį randa kitoje ta'rnybbjė, niė- kO bėndYo neturinčioje su spauda. Bėt, domėdamiesi lietuviška veikla, jie savo vidinį- pasitenkinimą randa aprašinėdami įvykiu įspūdžius. Kadangi kores- nondentai honoraro negauna, tai jie aprašo tikrą įvykį, nė kaip rėkaktoriūs pageidauja, o' savo m/ožiūra. 1Kokiomis žiniomis laikraščiai domisi? Geroji amerikiečių spa'u dos ypatybė — tai plati skaitytoju informacija. Visi skaitytojui laikraštyje randa straipsnių apie viską ft* iŠ visut. Šios žiruos sff stralpsniM gana išsatnūs-. su pauiškihfmaiiK iliustracijomis, žė mėlapiais; kad rš kiekvieno Up-

LIETUVIŲ IR AMERIKIEČIŲSPAUDOS SKIRTUMAIJei Amerikos spaudą ir laikraščius ’ bendrai apibūdiname kaip komercinio pobūdžio, tai lietuvių laikraščiai yra leidžia-Į tinka' kam, ar nepatinka, spaudos ir žodžio laisve naudodamiesi, žurnalistai spaudoje reiškia savo nuomonę Vienu ar kitu klausimu, iškelia į' viešumą kas slapčia dedasi įvairiuose visuomenės sluoksniuose, svarsto gyvenimo įvykius ir faktus. Politikai kartais nori vieną-kitą dalyką nuslėpti nuo visuomenės ša
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WITHOUT 
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vietovių laikraštukai, kurie tarnauja tik keliolikai tūsktančių skaitytojų, dažnai dalinami gyventojams veltui, nes jie materialiai laikosi gerai ir bė pfenū-
likimas. Spauda stiprina politines karjeras, arba jas griauna iš pamatų., Visa tai yra natūralu laisvoje šalyje', — tai įrodo, kad demokratinėje šalyje spaudos laisvės teisėmis gali naudotis -visi. '■ Lietuvių išeivijos spauda vis ■ dar linkusi laikytis glaudžiai • tarp visuomenės ir jos vadų,

VANCĖ FUNERAL H0MĖ
South 50<h AVėWifč' 

Cicero, ILL. 60650 
Teh : 652-5245

I RIJŲ KOPLYČIŲ LAny).ri^lO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 

./EA'N tA^CĖ rr GEORGE SORINIAikštės automobiliams pastatyti

%

g

ižu pasisakymu laikraščių Įeidė-' jus- Mūsų visuomenei maloniau skaityti gražiai aprašytą veiksi nių veiklą gražiomis spalvomis; apgaubtą pagyrimais ir tuščia- žodž avimu. Tikrosios padėties aprašymas nepageidautinas.., Mūsų visuomenė vis dar linkusi matyti ne tikrovę, kuri nevi- suomet yra maloni, bet dailų aprašymą, kur viskas dėstosi palan kiai. Tačiau negalima užmiršti kasdienybes ir jos nepastebėti. Mes' gyvename rimtais rūpesčiais apgaubtą laikotarpį, kuris prašyte prašosi, kad- išeivijos spauda ir veiksniai tikroviškomis akimis, objektyviai žvelgtų į šių dienų- padėtį ir šalintu pa-i sita'ikahčius nesklandumus.
(Bus daugiau)

RAŠ BUS JAV PREZIDENTU?Šiandien, lapkričio 4 d., Amerikos balsuotojai išrinks prezidentą sekantiems keturiems metams. Rinkimų dieną bus uždaros vertybės popierių biržos, ban kai ir daugelis finansinių institucijų. Vakare per radijo ir TV bus pranešinėjami rinkimų rezultatai. Įdomu bus juos palyginti su visuomenės opinijos vėliausiais duomenimis.Gallup institutas paskelbė pir- I •madienib laikraščių laidose ketvirtadienio ir šeštadienio apklau sinėjimo duomenis. Pagal juos už Reaganą balsuos 46%, už Cartefj 43%, už Andersoną 7%, ! o už kitus kandidatus 1%. Trys balsuotojų procentai ketvirtadienį dar nebuvo apsisprendę, žinių rinkėjų duomenimis jų bal sai pasiskirstys lygiomis tarp pirmųjų trijų kandidatų.Panašius rinkimų rezultatus paskelbė ir kitos agentūros. Tik j Washington Post žinių bei duo- ■ menų rinkėjai paskelbė, kad Car teris gaus 4% balsų daugiau už Reaganą-

a

S3TUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKATTIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01

‘ 9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENŪE
TeL 927-1741 —1742

ŽYMIAI PABRANGO AUTO
MOBILIŲ IŠLAIKYMASDETROITAS (UPI) — Hertz korporacija paskelbė automobilio išlaikymo duomenis, rinktus ištisus metus. Pagal tuos duomenis mažojo kompaktinio automobilio išlaikymo kaina šiemet pakilo 13%, gi išlaidos jais ! nuvažiuoti vieną mylią pakilo 6.4% ir kainuoja 38.1 centus per mylią, 8 centais daugiau, negu 1979 m.

?

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345
nors papiktinama kokiu aštrės-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

r

5354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Tuesday, November 1. 1980*

AMBULAMSO 
PATARNAVIMAS

TUR<ME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

ChlcagOd

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asodacijoa

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4413

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, BL TeL: OLympic 2-lOOd

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So: CALIFORNIA AVĖ. TeL: LAfayętte 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArda 7-1138 -1139 Ž

■ 
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BW

W
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Julija Malakauskienė - 
steponAItieNė-GYV. Mar^uėtfe Parke, Chicago, III.Mirė UKSO m. lapkričio 2 dieną 5:30 vaL ryto, sulaukusi 84 me£ų amžiaus. Gimusi Lietuvoj, Tauragės apsk., Eržvilke.Amerikoje išgyveno 33 metus.Paliko nuliūdę: duktė Alrigelė Katelienė, anūkė Angelė ^ixvfer, proaiiūkas Danius; Sūnūs Zigmas Malakauskas - Mafn, anūke Jamiė-Ann su vyru, proanūkas Mathew, anūkas Adrian su žmona; mirusių seserų dukterys — Petronėlė Mintiutienė (gyV. Lietuvoje), Marija Gaudešiėnė (gyv. Lenkijoj^); Etėna Mikienė ir Afiltftia Čhigicnė (gyv. Kalifor- įjoje); Vlada Zcmliauskicnė (gyb. Floridoje); brolienė Apolonija Striaukienė ir jos du sūnūs (gyv. Lietuvoje) bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.Kūnas pašarvotas Mažeika Evans koplyčioje, 0815 So. Westenj Ave., Chicago.Trečiadienį, lapkričio 5 d., 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus larrlojanla šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.Visi a.a. Julijos Malakauskienės giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskntinį patarnavimą ir atsisveikinimą.Nuliūdę lieka:

Duktė, sūnus, 3 anūkai, 2 proanūkiai ir giminės.laidotuvių direktoriai Jonas G. Evans, .Ir. ii- StasysEvans. Tel. 737-8(100.



VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PRIE 73-ČIOS IR KEDZIE

ŽIAURŪS

Sekmadienį Atlantą upės

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

BRITŲ ARTISTĖ
PRIEŠ IZRAELI

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

—Dėkui naujai skaitytojai Liu
dai Klausai iš Brigton Parko už

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

Laikrodžiai Ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tai. REpublic 7-1941

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

paminėjo savo veik

Notary Public

Insurance, Income Tax

— Juozas V. Austras iš Bos
tono baigė verslo administraciją 
magistro laipsniu Dalias univer
sitete.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sūi 
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetine

• 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 metu. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

• Idėjos, jei didžios, nemirs 
ta kaip žmonės. (Maironis)

— Pašto tarnyba praneša, kad 
jau priimami kalėdiniai siunti
niai į Aleską, Havajus ir į ki
tus tolimus kraštus, 
oro paštu siuntiniai į Europą 
ir Tolimuosius Rytus atiduoda
mi pašto įstaigoms iki gruodžio 
8 dienos.

PRIARTĖJUSI 
KARALYSTĖ

Ar gali žmogus, kol gyvas, 
įeiti į Dangaus Karalystę?

Atsakymą išgirsite Dievo Žo
džio Tiesos įšsėstyme šiandien 
8:45 vai. vakare per “Lietuvos 
Aidus’’ radijo banga 1450 AM.

šį penktadienį per Sopinę Bar
čus radijo programą 4:23 vai. 
po pielu išgirsite “Dievo tikslas 
jums”.

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės: “Kaip atgimti iš nau
jo”. Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries
P. O. Box 321
Oak I>awn, Ill. 60454

antrame aukšte išnuomojamas 
butas suaugusiems, be jokių 

gyvuliukų.
Skambinti 776-4743 

po 6 vai. vakaro.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

— Vincentas Bigelis iš Cicero 
išvyko į Three Oake, Mich. Dė
kui už $5 auką, atsiųstą kei
čiant adresą.

sea css fe? 
finafteing 

AT CUK LOVtf EMS

Namai, Žemi — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

Šimkus), šią naktele per nakte- 
j lę (M. Petrauskas), Der Linden 
l baum (F. Schubert), II ladera- 
Į to spirito (G. Verdi), o publikos 
I prašytas dar pridėjo Rudolfo ari 
į ją iš operos “Sonnambola” (Bei 
Į lini).

Lietuviškas dainas solistas at
liko gražiai, su įsijautimu, bet 
savo bosiško balso pilnumą jis 
ypač išvystė į gan stipru skam
bėjimą operiniuose dalykuose. 
Mūsų solistui puikiai akompa
navo jaunas pianistas Seya Hi- 
rashima, iš Japonijos.

Po publikos karštų plojimų 
menininkams širdingai padėko
jo ir pirmininkas. Meninę pro
gramą jis užbaigė lietuvišku pa 
linkėjimu: “Tegyvuoja Lietu
va!!” Tada jis pakvietė visus iš
bandyti laimę loterijoje ir paju
dėti, šokių muzikai grojant.

(Iš Europos Lietuvio)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-516J 
2649 West 63rd Street 

Chicago, BĮ. 60629

WANTED 
PLAYER PIANO & ROLLS 

532 1220

— Antanas Bitumskis iš North 
Chicago, Ill., prenumeruoja 
Naujienas nuo pat jų pirmojo 
numerio- Dėkui už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
nuoširdžius linkėjimus sukaktu
vinio banketo proga.

— Antanas Marma, visuome
nės veikėjas iš Brighton Parko, 
banketo proga atsiuntė $10 au
ką. Savo’ laiške jis tarp kita taip 
rašo: “Nemanau, kad sukeltos 
frontininkų ir bendradarbiauto- 
jų audros pakenks Naujienoms. 
Jų propaganda paskutiniu metu 
tapo tiek grubi, kad žmonėse su
kelia priešingas reakcijas. Tie
sos žodis, kad ir pamažu, bet 
eina pirmyn, nes už tiesą dar yra 
kovojančių. Sukaktuvių proga 
linkiu jums viso geriausio”. Dė
kui.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

. DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAV1MAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

DĖMESIO 
42-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis: ■ " A-
A. LAURAITIS ' ’

4645 So. ASHLAND AVI.
523-8775

BEIRUTAS (UPI) — Sekma
dienį buvo išspausdintas pasikal
bėjimas su žinoma britų aktore 
Vanessa Redgrave, žinoma Pa
lestinos Išlaisvinimo Organiza
cijos propaguotoja. Ji pareiškė, 
kad visuomet palaikys PLO, ir 
kad Izraelio valstybei čia nėra 
vietos: ji turi būti panaikinta, 
nes netarnauja nei žydams, nei 
arabams ar palestiniečiams, o 
tik sionistų imperializmui.

Izraelitų elgesį ji palygino su 
nacių fašizmu, norėjusių sunai
kinti žydiją.

51-asis metinis mokinių dainos vakaras įvyks penktadieni, 
lapkričio 7 dieną, 7 vai. vak. Chicagos Konservatorijos Kole

gijoje, Curtiss salėje, esančioje 416 S. Michigan Avenue, 
dešimtame aukšte. Įėjimas veltui.

— Lietuvių Moterų Federaci
jos Bostono klubas ruošia lietu- 
tuviškas kūčias gruodžio 14 d. 
4 vai. popiet Lietuvių draugijos 
salėje.

— Racine Lietuvių - Moterų 
balsų kvartetas — O. Kazimie- 
kaitienė, B. Nekrošienė, J. Pivo
riūnienė ir S. Petrušaitienė, va
dovaujamas muz. J. Grinskio, 
akompanuojant R. Malet, atliks

Ą. Franzkeit savo įdomią kai 
bą! pradėjo klausimu: “Ką jūs 
suprantate, kai 
rojus?” Pradžiai jis paskaitė iš 
knygos “Aus dem Nešt gefal- 
leii” (Amo Sominzki) anie bats- 
siuvį Christąn iš Kališkių, kuris, 
palikęs Kališkius, išvyko į Šven 
tąją Žemę rojaus ieškoti. Paga 
liaii Christąn iš arkangelo suži
nojo, kad jis apleido rojų, nes 
ten draugai, bičiuliai, pienas, 
medus... “Vaikystės rojų mes 
apleidome galutinai”, sakė Fran 
zkęitis, “ir į jį sugrįžti jau ne
galime, nebent prisiminimuose 
po jį pavaikščioti... Todėl susi
rinkome draugėn, kad ienai pa
vaikščiotume- Nes negera vie
nam lenai vaikščioti”. Kadangi 
vaikystės rojus praėjęs, mes pa
sigaminame naujų: pavyzdžiui,

— Ponia Elena Bobelis, West 
Hartford,. Conn., atsiskaitydama 
už laimėjimų lapelius, atsiuntė 
$5 auką. S. V, Ruibis iš Brigh
ton Parko atsiuntė $2. Dėkui.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

pirmosios menes, nuosavo name 
lio rojų... Bet metai bėga, ir 
naujieji rojai praeina nesulai
komai. Tačiau dar yra pastovi 
atrama...

Tokią ątramą randame, skai
tydami metraštį “Der Heimat- 
gruss”. Jame rašoma apie mūsų 
jaunystė rojų. Rašytoja E. Kum 
pfert, prašiusi “Bring mich ins 
ewige Paradies”, nenorėjusi ka

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų 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

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

dėmesį Naujienoms. Penktadie
ni ji jas užsakė telefonu, o šeš
tadienį dienraštis buvo jos paš
to dėžutėje. Visi naujieji skai
tytojai prašomi neatidėlioti sa
vo nusistatymo, o tuoj skambin
ti ar rašyti Naujienų adminis
tracijai.

— Motiejus Tamulėnas, Raci
ne, Wis., mirusio ilgamečio skai 
tytojo ir visuomenės veikėjo 
Motiejaus Tamulėnd sūnėnas, 
parėmė Naujienų leidimą $20 
auka. Dėkui. ,.

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNGS 60609
Prrxs Kawuvsxaj, Praifat Fiona: Virginia 7*774?

BDTOSi Mon.Tua.Fri,9-4 Thur.9-3 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

EUGENIJUS
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra to
kios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tautinių 
šokių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai •re
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vien erių metų bėgyje;

2. Premijai gauti -ašmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organiza
cijos ar paskiri asmenys iki kiek 
vienerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspaudas); , , ,

3. Premijuotino asmens ar jau 
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma Jury komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria-

Bendruome- 
nės jaunimo reikalams vadovas. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo są
jungos valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo sąjunga, o du ats
tovus paskiria Kriaučeliūnų šei
ma;

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsij daugu
ma iki sekančiu metu vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami: EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJOS 
KOMISIJAI 12500 Pawnee Ro
ad, Palos Park, Illinois, 60464.

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 kompiuterį. ■

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Read

Tel. 767-0600

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. I»th st, (Naro, BL 40629. — Tel WA 1*2797
V. VALANTINA3

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ti. Ji norėjo visai kitokio kapo.’..
Kalbėtojas pris’minė, kad dar 

apie 1,4 milijono .vokiškų, tau
tiečių gyvena Sovietijoje^ jų 
nemaža dalis Pabaltijo kraštde- 
se (šiandieniniame sovietu roju
je). Jie norėtų išvykti į V. Vo
kietiją (BRD) į mūsiškį ręjų... 
“Ačiū D-*vui”v sakė- rkįlįėįojas, 
“mes- čia’- dar turime'truputį ro
jaus. Visų _pį^gic^gm^Ąaūqoja- 
mės laisve.’.; ‘ 
taiįhį^dėkipgi
■^a^kaitininKn* tiekbdžrna 
Bliką, k^rgtai^gj 
kas‘T. Špertalis 

t.

'pim įnin- Į 
ė jį, šaky- Į 
i’Srie ;mū-1

■ .-X- »i rsį.. o'ynė^riė Ąi&mfj^^^tijos”... 1 
Mėnlnę'prb'grarridsM^į atliko 

estų ir latvių taut, šokių gfupės 
rr liet, dainininkas R. Dauijoras. 
į Stultgaiti^ė estu tauti-.Bpkių 
įrupė “Kbnglaravas? (4 pUros) 
atliko keturis.dalylrti^, kurtė at- 
rodė nesudėtingi-, bet ’ gan; Įįdo- j 
mūs. Latviškoji grupė if iLud- 
wigsburgo — “Daugava” (4 vy- : 
rai ir 5 merginos) gražiais, kos-1 

ištariate žodį’ trumais ir grakščiais, disciplinuo j 
tais judesiais priminė lietuviš-j 
kus šokėjus. Ji atliko penkis lat-J 
viškus šokius, ir Visiems šo
kiams muzika buvo grojama iš 
juostelės.

Lietuviškos operos dainininkas 
Rič. Daunoras sudarė naujieną. 
Seniau šios draugijos renginiuo-j 
se grynai lietuviškos dalies kaž-| 
kodėl nebūdavo, šiais metais 
liepos 16 d. Stuttgarte gerai už
baigęs operos meno studijas, R. 
Daunoras įspūdingai atliko. de
šimtį muzikinių dalykų: Netu’ 
riu aš namelių, žaliojoj lankeiėj 
(Tallat Kelpša), Ąuki, berželi 
(V, Blusas), Išėjo tėvelis (S. 
Šimkus;, Ėsk, karvute (J. Gruo-« 
dis), Anoj pusėj Dunojėlio (S. j

F. Zapclis, Agenf
W. 95th St 

Ever®. Park, 111. 
60642, - 424-U54 V

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

—Misevičių šeima iš Beaver 
Ranch, Lemont, Ill., atostogau- i 
ja Kanadoje. Jie atsiuntė sveiki- ! 
nimus su įspūdingu Niagara' 
krioklio vaizdu, sveikindami Į 
Naujienas sukaktuvinio banke-! 
to proga.

— Dėkui J. Galiniui iš Lemon- (
to; už ankstybą prenumeratos ( Pasaulio Lietuvių 
pratęsimą ir už. $10 auką. Ši ži 
nutė ypatingai bus maloni NaU' 
jienų rėmėjai poniai Annai Gau.
shas iš Hot Springs, Ark.

giW NEIGHBORHOOD
realty group

I U.S.A.'

We'll help you make the right move,

gijų pąsy.ėikihoi jos jųViįipj-nės 
švėntė^^tfgą ir pakvietė paš
to: iių AL-<FranzkeitĮ Šventinei kai

meninę programą Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos rude
niniame parengime, kuris įvyks 
š.m. lapkričio mėn. 8 d., šešta
dienį, Šaulių namuose.

M. ž I M X U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplowood. Tol. 254-7450 
Taip pat dorom! vertimai, giminlę 
Iškviotimai, pildomi pilietybė* pr«- 

iymai ir kitokį blankai.

i »■ i ■■■ i ———

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

mento laiptai, porčiai, stogai' 
ir visa kita

FETINGiS CONSTRUCTION 
7152 So. K»diie Avenuo 

Tel. 776-8505

Laiškai ir frante, prie Atlania miesto, ras
tas nežinmo negriuko lavonas I 
Tai vienuoliktoji auka piktada-1 
rio, kuris dar nėra išaiškintas. 
Mieste yra dingę be žinios dar 
keturi juodieji berniukai.

Ccspooaded
Quapterl

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

R. LIET. BENDRUOMENE t Namai, Žamo — Pardavimui
rengia simpoziumą aktualiomis REAL ESTATE FOR SALE
šių dienų temomis. Pagrindinės---------------------------- —- -----
Simpoziumo temos: Santykiai su I ■’“■‘OLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
VLIKU ALTA ir L Bendruo ' ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAIS.
mene, antroji tema - Išeivijos 1 INFORMACHV KREIPTIS I:
ryšiai su pavergta Lietuva.

Temas pristatys, jas ryškins 
žinomas kalbėtojas, visuomenės 
veikėjas A. Kasiulaitis, iš Clėve-Į 2212 W. Cermak Road Chicago, IR, TeL Virginia 7*774J 
lando, ir mok- Ignas Serapinas, 
R. L. B-nės generalinis sekreto
rius. Sipoz.'umo moderatorius 
— dr. V. Plioplys. iš Rockfordo. 
Yra skirta laiko ir diskusijoms.

Visi lietuviai, besidomintieji iš
eivijos politiniu, kultūriniu gy
venimu, yra kvieč:ami dalyvau
ti simpoziume, kuris įvyks š. m. 
lapričio mėn. 9 d. 3 v. p. p., Tau
tiniuose namuose, 6422 So Ke- 
dzie Ave., Chicago Ill.

LIETUVOS VOKIEČIŲ DRAUGIJA
Deutsche Landsmannschaft aus 

Litaucn kartu su lietuviais Stutt 
garte liepos 12 d- atšventė savo 
jubiliejų

Stuttgarto apylinkėje 25 me 
tų sukaktį. Draugijos vadovybė 
šitai p-ogai suorganizavo gau
sią kultūrinę programą.

Po draugijos narių metinio 
susirinkimo jos pirmininkas Jo
nas ' Spertalis šventinę progra
mą pradėjo pasakodamas, kada po, kurį reikia prižiūrėtį, tya$y 
'ir kaip ši draugija Stuttgarte 
įsisteigė. Jis pats, prieš 25 metus 
iš ;SqhĮeswig-Hpltseino atvykęs 
’į Stuttgarto kraštą, čia susira- 
'do eilę vienminčių iš Lietuvos 
^r tais pačiais’metais spalio 16 d. 
kaętu su .profesorium Strauch 
įkųrė Lietuvos vokiečių draugi- 
ją.j-Draugija,--prisimindama Lie- 
tuy^.VjgVfikTefij'ixe yį? dar Jei- 

grĄsfif* jt’įęętūris kartus ge"? Trrė- 
tuj Įiš^^i^Bte^ęš^ t‘^e Rau
te’.; DrĮ^igya ^V.rinti
kelis ;

Įlgąlnikis draugijos^ pirminin. 
ka£j Ji&as Spertalis, pradėdamas 
pręgtahią,’''p2Šveikhj(^višg eilę 
svfęių jšį^i ir toRį Ir gausiai 
suĮrrin^įš^^ųt^iką ^kvietė tyi 
los mięuhtLpągerbti-ęĄnashis na-j

>w<l

INSURED

HOMEOWNERS POLICY

Slate farm f«e and Casualty Company

Mutual Federal 
Savings and Loan




