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KARTERIS PRAŠO

Pietų metu popiežius klausi-

uncija

KALENDORĖLIS

CARTERIS PRAŠO PREMJERĄ RAJAI 
PAAIŠKINTI NEAIŠKIUS REIKALAVIMUS

WASHINGTON, DiC. — Al
fred Kahn, preziednto Carterio 
įtakingiausias patarėjas kovai su 
infliacija, antradienį gavo iš pre
zidento žodį, kad jis gali eiti ir 
nebegrįžti. Paskutinėmis dieno
mis prezidentas Carteris buvo 
taip aštriai' kritikuojamas už 
kovos su infliacija nesėkmę, kad 
jis nutarė visiems laikams pa
šalinti Kahna.

RYTAS BUVO TINGUS. DAUGELIS KRAŠTO 
• --Gyventoju neskubėjo^ balsuotu -•

— Vytautas Šliūpas, jauniau
sias dr. Aldonos Šliūpaitės bro 
lis, iš Afrikos atskrenda į Chica- 
gą, dalyvauti laidotuvėse.

valandą 
skaičius

SENATORIUS PERCY NEMANO, KAD PARLAMENTAS 
IŠ VISO PALEIS SUIMTUS 52 AMERIKIEČIUS

ILGAI LAIKĖ PATARĖJĄ 
ALFRED KAHN

Buvęs Kalifornijos gubernatorius Ronald Reagan 
buvo tikras, kad jam pavyks laimėti šiuos rinki
mus. Jis visą laiką kaltino prezidentą Carterį dėl 

sunkios ekonominės padėties.

— Antradienį aukso' 
kainavo S626.

Prezidentas* Carteris rinkimų kampaniją baigė pirma
dienio vakarą ir nuskrido į Plains’, Ga. Antradienio rytą 
jis balsavo savo miestelyje, o po to išskrido į Washing- 

tchą sekti rinkimų eigos.

likimo.
pataria
vėliau

— Irano ministerial priėjo įsi
tikinimo, kad JAV be atskaito
mybės neatiduos Iranui šacho 
turtų ir anksčiau užsakytos ka
ro medžiagos.

PADIDINO GYNYBOS 
BIUDŽETUS

— George Bush buvo įtakin
giausias Ronald Reagano prezi
dentinės propagandos organiza 
torius. Jis organizavo praneši
mus apie Reagano' laimėjimus.

- JAV ir NATO sąjungininkai, 
akivaizdoje Afganistano okupa
cijos, padidino gynybc's biudže
tus. JAV, Anglija ir Vokietija 
pakėlė gynybos išlaidas 3 nuoš. 
Manoma, kad "tiek pit pakels 
Norvegija, Danija ir Italija 
Laukia biudžeto pakėlimo Tur
kijos ir Portugalijos kariškiai. 
Tik Belgija yra numačiusi ap
karpyti, gynybos biudžetą.

da sutiktus žmones ir aplanky
tas vietoves. Jis buvo pakviestas 
vėl atvykti Kanadon, poilsio me
tu pameškerioti, paslidinėti Al
bertos kalnuose. Sakoma, kad 
popiežius kvietimą priėmė. Ne
nustatyta liko tik data — 1981 
ar 11182 metais^ Jeigu ši-viešna- 
gė įvyktų, tai būtų pirmas popie
žiaus apsilankymas Kanadoje.

AMERIKOS RINKIMAI
EINA LĖTAI

Vokiečių teismai*, išteisino 
du karininkus, tarnavusius 
Auschwitzo stovykloje ir kalti
namus 21 žydo nužudymu. Byla 
tęsėsi 3 metus, joje liudijo 150 
liudininkų.

— Grupė žydų aktyvistų įtei
kė raštą Sovietų Sąjungos pre
zidentui Leonidui Brežnevui, 
atkreipdama jo dėmesį, kad ne
silaikoma Helsinkio nuostatų ir 
nuo Afganistano okupacijos vi
sai sulaikyta emigracija. Vien 
300 maskviškių žydų pasirašė 
rastą ir pradėjo bado streiką.

RINKIMINĖ KAMPANIJA 
BUVO GYVA

Jeigu prezidentas anksčiau jį 
būtų atleidęs, tai gal jam nebū
tų tekę ; kentėti tokios aštrios 
kritikos. Prez. Carteris jau 
anksčiau norėjo atleisti Kahną, 
bet jis vis išgalvodavo kitokius 
patarimus, kurie nevisuomet ti
ko, nesiderino- ir ūkio reikalų 
netaisė, paskutinės dvi savaitės 
prezidentui tiek įgrisusios, kad 
jis nutarė yi^iems laikams atsi
kratyki Kąhiio ir jo patarimų.

Jeigu prezidentas būtų turė
jęs tinkamesnį patarėją kovai su 
infliacija,- taf visi reikalai galėjo 
nueiti kitais keliais.

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, November 5, 1980

IRAKAS NEPALEIS IRANO 
MINTSTERIO

Andersono šalininkus. Jis sakė, 
kad taikos išlaikymo ir kitais 
klausimais, Demokratų partijos 
ir nepriklausomo kandidato 
nuomonės nedaug skiriasi, todėl 
prašė juos balsuoti už demokra
tus, nes kitaip tuo galės'pasi- 
naudoti respublikonai, kurių 
politinei platformai nepritaria 
nei demokratai, nei Andersopd 
šalininkai.

mėtai, kai Teherane buvę užim
ta JAV ambasada ir įkaitais 
laikdmi 52: amerikiečiai diplo
matai bei. ambasados personalas. 
Vėliausiomis žiniomis, užėmusi 
ambasadą-grupė ^perdavė patal
pas .ir įkaltus .valdžiai,: d patys 
išvyko į frontą kariauti prieš 
Iraki}. ■ Y

Teherano revoliucinė valdžia 
pakartotinai atmetė Jungtinių 
Tautų pasiūlymą baigti karo 
veiksmus su Iraku ir sėsti prie 
derybų stalo. Abiejų kariaujan
čių šalių komunikatai pranešė, 
kad Abadarie ir’ jo' apylinkėse 
pirmadienį ė buvo smarkios ko
vos/ Pro Abadano uo'stą Iranas 
išveždavo virš 60% eksportuo
jamos naftos bei jos produktų.

Jugoslavijoje laukia šešių as
menų iš neutralių kraštų komi
tetas, pasiryžęs tarpininkauti 
taikos deryboms. Komiteto na
riai jau lankėsi Teherane ir 
Bagdade.

mesti čikagiškius mitingus ir 
paskubomis važiuoti į Washing- 
toną. Demokratams Chicaga 
yra labai svarbi, todėl, vietoj 
prezidento, čia atvyko viceprezi
dentas Walter Mondale, kuris 
taip pat yra geras kalbėtojas. 
Grupė susirūpinusių respubliko
nų taip pat ragino balsuoti už 
prez. Carterį.

— Illinois valstijoje yra 
6,230,332 registruoti balsuoto
jai’. Vien Cook apskrityje jų yra 
2,736,642. Toje apskrityje yra 
5,520 precinktų — balsavimo 
vietų, iš kuriu 3,083 vra Čika
goje.

Visi pripažįstą; kad .rinkiminė 
prezidehto- '■ ir kitų pareigūnų 
kampanija buvo labai gyva. 
Ypač viskas labai gyvai ėjo Chi- 
cagoje. Čia net du kartus buvo 
atskridęs pats prezidentas Car
teris, Walter Mondale, Ronald 
Reaganas. Buvo čia ir George 
Bush, bet jis daugiau važinėjo 
po pietines valstijas ir ten ragi
no žmones balsuoti už respubli
konus.

Prezidentas Carteris turėjo 
pasakyti tris kalbas Chicagoje 
sekmadienį, bet Irano parlamen- j 
td nutarimas paleisti suimtus i 
amerikiečius privertė Carterį ^ran0 parlamento reikalavimus 

bet jis be Kongreso nutarime 
negali daryti to, ko Irano mula 
reikalauja ir parlamentas pa
tvirtino, Prezidentas daugeliu 
atvejų turės atsiklausti teismo 
o teismo sprendimas preziden 
tui yra privalomas. Senatorius 
Percy pareiškė, kad amerikiečių 
paleidimas privalo būti padary 

j tas be jokių sąlygų. Visi Ame 
, rikos diplomatai, ambasados 
Į tarnautojai ir ambasadą saugu- 
i šieji marinai privalo būti pa
leisti be jokių sąlygų. Tekia bu 
vo pasirašyta sutartis su Irane 
valdžia; tos sutarties privalo lai 
kytis ir dabartinė Irano valdžia. 
Jeigu mula Chomeini nori pasi
pinigauti, tai labai blogai. Iš 
Amerikos jie neturėtų gauti jo
kių koncesijų.

Senatorius Percy nurodė, kad 
Irano pinigų ir Amerikoje įšal
dytos karo medžiagos a įšaldy
mas privalo būti gerai apsvars
tytas. Irano šachas uūaki <i-

— Alena Devenienė tvarko vi
sus velionės dr. Aldo’nos šliūpai
tės palikimo reikalus. Visą ver
tingą turtą ii paliko lituanistiką 
Amerikoj studijuojantiems stu
dentams.

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Keturi galingi Sovietų karo lai
vai, vadovaujami malūnsparnių 
nešėjo “Minsk”, atplaukė į Tai
lando vandenis. Sovietų karo' 
laivai antradienio rytą apsisto
jo 50 mylių atstumo'je nuo Tai
lando pakraščių.

Tailando vyriausybė kreipėsi 
Į Sovietų ambasadą, kad jai pa
aiškintų Sovietų karo laivų tiks
lus. Tailando vyriausybė nori 
žinoti, ar Sovietų karo laivai 
planuoja įsiveržti į, Tailando 
vandenis. Tailandas yra didele 
rakštimi apylinkės komunis
tams, kurie negali įsistiprintū’

Tailandas, atsiklausdamas So
vietų ambasadą, informavo JAV 
vyriausybę apie galingą Sovie
tų karo laivų eskadrą Tailando 
vandenyse.

Antradienį Amerikoje ėjo pre
zidento rinkimai. Visas kraštas 
buvo susidomėjęs, rinkimų duo
menimis, o Sovietų karo jėgos 
norėjo įsiveržti į Tailando van
denis. Sovietų karo laivai gali 
padaryti didelių nuostolių Tai
lando uostams.

— Afganistaniečiai iš Mask
vos praneša, kad jų prezidentas 
Babrak Karmai yra gydomas 
nuo bendro nusilpimo vienoje 
Maskvos klinikoje, į kurią patal
pintas spalio 25 dieną. Jo svei
kata dabar yra gera ir po kė- 
!eto dienų jis laukiamas Kabule.

BAGDADAS, Irakas. — Tehe
rano vyriausybė pareikalavo 
Iraką atiduoti Iranui Abadane 
pamtą nelaisvėn Irano naftos 
minister}. Irano vyriausybė aiš
kina, kad Irano, ministeris buvo 
nuvykęs į Abadano taikos su
metimais.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris pirmadienį 
per Šveicarijos ambasadą pa
siuntė Irano premjerui Moham
med Ali Rajai laišką, kuriame 
prašo paaiškinti kelis Irano par
lamento reikalavimus suimtiems 
52 amerikiečiams paleisti.

Premjeras Rajai pranešė, kad 
Šveicarijos ambasada jam įtei
kė prezidento Carterio laišką, 
liečiantį islamiško parlamento 
nutarimą paleisti ištisus metus 
laikomus amerikiečius. Prem-

Irako vyriausybė atsisakė 
duoti naftos minister}. Ji 
įsitikinusi, kad ministeris atvy
kęs į Abadaną karo sumetimais. 
Pasirodo, kad jis ten buvo kar
tu su kitais iraniečiais, pasiry
žusiais organizuoti pasipriešin- 
mą Irako' karo jėgoms.

Atrodo, kad ministeris yra la
bai šnekus žmogus. Jis kvietrs 
jaunus karius mestis kovon ir 
atgauti Iranui Abadano sritį.

WASHINGTON, D.C. — Ant 
radienio rytą, lygiai šeštą valan
dą, visoje rytinėje Amerikoje 
prasidėjo prezidento ir kitų pa
reigūnų rinkimai. Diena pasi
taikė graži, šilta, bet ūkanota 

Balsavimas buvo lėtas, tingus 
labai mažai žmonių ėjo balsuo
ti. Apie vienuoliktą 
Cricagoje balsuotųjų 
gerokai pagyvėjo.

Pažymėta, kad šių 
metu balsavimo reikalus tvarkė 
žymiai jaunesni žmonės. Prie 
sąrašų buvo didokas skaičius 
21 metų amžiaus vyrų ir mote
rų; jie būva labai gerai supa
žindintas su bąlsavimo eiga, 
žmonių registracija ir davė tin
kamus nurodymus, jei kas nors 
prašė aiškinti kaip naudoti bal
savimo mašinas.

Pręizdėntas Carteris pirma
dieniu ' vakaru kreipėsi į John

Lapkričio 5: Bertilė, Lėtas, 
judrė, Auktumfis.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 4:41
Oras rudeninis, debesuotas.

/ BAGDADAS. — Penktadienį 
Irako kariuomenės patrulis ap
suptame Abadano mieste sulai
kė Irano naftos minister} Mo
hammed Jawad Baquir Tungu- 
yan ir sų juo kariu buvusius še
šis pareigūnus. Jie buvo nuvežti 
į-Irako sostinę ir parodyti per 
tę,lėviziją. į ;

Irano premjeras Mohammed 
Ali Rajai dėl jų paleidimo krei
pusi į tarptautinį' Raudonąjį 
Kryžių ir kitas organizacijas, 
prašydamas paveikti Iraką, su
laužiusį tarptautines teises pa
grobiant minister} Tunguyan ir 
neteisėtai laikant internuotą 
Bagdade. Irako vyriausybė at
sakė, kad ministeris- ir šeši jo 
palydovai buvo sulaikyki karo 
zonoje, todėl laikomi belaisvių 
teisėmis, neprieštaraujant jo
kiems >, tarpatutįniams , nuosta- 
tams/v j . w '

POPIEŽIUS J. PAULIUS II 
APLANKYS KANADĄ

Kanados vyskupų konferenci
jos pirmininkas J. MacNeil, Ed- 
montono arkivyskupas, pranešė 
kad popiežius Jonas Paulius II 
žada apsilankyti Kanadoje. Pa
žadą jis padarė pietaudamas su 
keturiais kanadiečiais, dalyvau
jančiais vyskupų sinode. Tarp 
jų buvo ir Toronto kardinolas 
G. E. Carteris. Prieš išrinkimą 

Į dabartinis popiežius Kanadoje 
jeras Rajai atsisakė daryti be* lankėsi 1969 ir 1976 metais.
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kokius paaiškinimus. Jis tikta 
pastebėjo, kad toks prezidento nėjo Kanados vyskupus apie ta 
laiškas gautas.

Prezidentas Carteris, metęs 
rinkiminę kampaniją ir nutrau
kęs prižadėtas kalbas Chicagos 
pietinėje dalyje, tarėsi su sau
gumo tarybos nariais, o vėliau 
sukvietė abiejų partijų įtakin- 
gesnius 'vfeikėjhš' Hausimųr -ap
tirti. Jis išdėstė Irano" paria- 
mento reikalavimus ir norėjo 
sužinoti jų nuomonę šiuo klau
simu. Prezidentui Carteriui aiš 
ku, kad be Kongreso sutikimo 
■jis negali atiduoti Irano valdžiai 
:šaęhui ar-,jo šeimos nariams 
priklausančių turtų. Tokius 
klausimus pirma privalo spręst; 
teismas, bet turės savo žodį tarti 
ir JAV Kongresas. Prezidentas 
nieko negali prižadėti be Kon
greso sutikimo.

Prezidentas gali atšaldyti Ira 
no piliečių ir Irano organizacijt 
Amerikos bankuose įšaldytus pi 
ni^ųs, bet jis negali .ątįduati 
Irano vyriausybei Irano šachu: 
arba jo šeimos nariams priklau
siusias dideles sumas. Kalba ga 
lėtų eiti apie šacho išvežtas 
valstybines sumas, bet jis negal. 
atiduoti šecho asmeniškas su
mas be teismo' ir Kongreso nu
tarimo.

Baltųjų Rūmų pasitarime da
lyvavęs Illinois senatorius Ch. 
Percy pareiškė, kad prezidentas 
Carteris negali patenkinti Irane 
parlamento reikalavimų. Prezi-

SALVADORE VĖL PRA
SIDĖJO NERAMUMAI

SAN SALVADORAS (UPI). 
— Pirmadienį Salvadoro tero
ristai vėl suaktyvino savo veik
lą. 24 valandų laikotarpyje nu
šauti 53 asmenys. 21 kairysis 
teroristas buvo kariuomenės su
šaudytas.

San Salvądp're, dienos metu, 
nežinomas teroristas paleido du 
bazuko šūvius į pik. Adolfo A. 
Majano ir jo palydovų motor- 
kadą. Sužeista apie 20 asmenų, 
bet chuntos narys pik/Majano 
buvo nepaliestas. Kitame inci
dente žuvo pulkininkas Manuel 
Rodriguez.

* The TifJ and Greats \
Lithuanian Daily m America

MUtA-CHOMEINI C 
’ TKISI LAIMĖTI

BEIRUTAS, Libanas. — Mula 
Chomeini, palaikęs 52 Amerikos 
piliečius Ištisus metus, dabar 
tikisi iš amerikiečių labai daug 
laimėti. Jis mano, kad ameri
kiečiai, norėdami išlaisvinti su
imtuosius;-sutars su bet kurio- 
riomis sąlygomis.

delius kiekius Amerikos masinu 
dalių. Pasakojama, kad už tas 
užsakytas dalis Irano šachas 
sumokėjo sutartas stirnas. Irano 
valdžia dabar nori gauti tas pa
pildomas dalis. Bet dabartiniu 
metu eina karas tarp Irano" ir 
Irako. Irako valdžia nori atsiim
ti šacho Reza Pahlavi užimtas 
Shaat-al Arab sritis, šiandien 

dentas gali prižadėti patenkinti' Irakas minėtas sritis atsiėmė iš 
Irano. Klausimą tarp abiejų ko
vojančių valstybių turės spręsti 
tarptautinė komisija, jei Iranas 
su Iraku nesusitars.

JAV siunčia savo pranešimus 
Irano premjerui per Šveicarijos 
ambasadą,' nes Šveicarijos val
džia gina JAV teises ir ekono
minius interesus Irane. Tuo tar
pu Irano valdžia siunčia savo 
pranešimus per Alžyrą. Alžyro 
ambasadorius perdavė JAV Ira
no parlamento nutarimą. Ant
radienį jis dar negavo atsakymo 
iš Washingtono, tc'dėl jis pradė
ta nerimauti. Jis nori, kad JAV 
priimtų pasiūlymą ir tuojau 
pradėtų pasitarimus suimtie
siems paleisti.

Antradienį Irano vyriausybė 
oficialiai paskelbė, kad visi su
imtieji bus perimti jos globon. 
Studentų grupė negalės ateityja 
tvarkyli 52 amerikiečių 
Prezidentas Carteris 
paleisti suimtuosius, o 
tartis dėl Šacho turtų.

IRAKO KARIAI ABADANE SULAIKĖ 
IRANO DEGALU MINISTER!

IRANAS KREIPIASI Į TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS, 
į BET AMERIKOS ĮKAITŲ NEPALEIDŽIA



ČIURLIONIO ANSAMBLIO ŠVENTĖ 
DETROITEČiurlionio Lietuvių Tautinid Meno Ansamblio, vadovaujamo Alfonso Mikulskio, koncertai spalio 25 dieną Detroito Mercy Cohere Auditorijoje ir spalio u.e.4 ’SV. Antino bažnyčioje buvo d.deli įvykiai ne vien tik šiame muzikiniame sezone Detroite ar kitur, bet per visus muzikinius sezotius ir bet kurio- je vietovėje. Čiurlionio Ansamb- l.s, šiais melais švenčiąs savo 40 metų jubiliejų savo kūrėjo Abonso Mikulskio vadovybėje, \kart parodė (r) evoliucinius rezultatus. Instrumentinė muzika stipriai praplėsta ir dailiai įjungtas Lazdyno tautinių šokių vienetas iš Rochester, N.Y., ku- i-iam vadovauja Jadvyga Regi- hienė. Tai yra nelyg nauji dalykai šiam ansambliui. Tačiau ansamblio ankstyvesnis balsų pajėgumas išsilaikė tame pačiame aukštame lygyje. O tautinių rūbų grožis ir margumas buvo gyvas paveikslas.Visas koncertas, lyg tai vienas muzikinis kūrinys, darniai sumanytas ir raiškiai atliktas. Pradedant džiaugsminga daina Giedu giesmelę, tęsiant per komplikuotą Piemenaitės raliavimą (labai malonus buvo Irenos Grigąliūnaitės solo), per sudėtingas sutartines, kanklių solo, duetą ii- rapsodiją visam orkestrui (Rita Kazlauskaitė, Mirga Bankaitvtė ir Elena Muliolv- lė — pirmoji atliko kanklių solo, antrosios — duetą; Ona Mi-' kulskienė yra faktiška orkestro vadovė). per energingus ir spalvingus tautinius šekius su choro ir orkestro palyda, per mišraus choro balades (solistai Irena Grigaliūnaitė, Vladas Plečkaitis, Algis Gilys ir sekminių ragelio instrumentalistas Jonas Mulio- lis), koncertas baigiamas7 ilgesingu ir viltingu Namo, Solistai puikiai susiderina su choru,«o orkestro skaidri muzika sukuria šventadieniška nuotaika. *

Nenuostabu, jog Ansamblis pasivadino Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardu, kadangi šis genialus menininkas jungė garsą ir vaizdą, o visa tai sėmė iš Lietuvos folkloro. Čiurlionis buvo vienas iš pirmųjų mužikų, kuris suprato ir įsijautė į lietuvių liaudies, muziką, sukomponuodamas savo liaudies dainas. Tuo keliu ėjo ne vien tik Čiurlionis. Daug kas mano, jog moderni muzika prasidėjo šiame šimtmetyje Paryžiuje, kai buvo išpildytas Igor Stravinsky bale tas Pavasario Apeigos (1913 m. gegužės mėn.), kuris prasideda lietuviška liaudies melodija pučiamuose instrumentuose. Stravinsky tą melodiją nurašė iš Anton Juszkievvįcz Litauische Volks-Weisen knygos, išleistos Krokuvoje 1900 metais.O mūsų Alfonsas Mikulskis savo kūryba ir giliu pažinimu išlaiko ir pristato tą nuostabų lobį, nežinomų kūrėjų sukurtą per šimtmečius ar net tūkstantmečius. Alfonsas Mikulskis ir Čiurlionio Ansamblis yra neabejotinai pats svarbiausias lietuviškas meno vienetas, praturli-

Čiurlionio ansamblis

Trečioji Juozo Kapačinsko knyga(Tęsinys)Vietiniams amerikiečių laikraščiams, kurie aptarnauja tik savo apylinkę, pirmoje eilėje svarbu tai, kas vyksta toje vietovėje. Joje paprastai nėra didelių garsenybių, plačiai žinchnęs visą muzikinį pasaulį. Alei-! mU asmenybių aprašymų, žmo- kompozitorius 1 nėms įdomu, kas vyksta jų ben- z’velgs į Mikulskio užrašytą liau-1 druomenėj, parapijoj, organiza-tyje ne vienasdies muziką ir supratimui, ir įkvėpimui.'Koncertus surengė Stasio Butkaus saulių kuopa, vadovaujama Vinco Tamošiūno, ir šv. Antano parapija, kurios klebonas Alfonsas Babonas apmokėjo ciur- lionieeiu nakvvnes. Detroito muzikos mecenatai —Petronių šeima— daug prisidėjo prie išlaidi! padengimo. Tebuvo vienas šešėlis —- kitos mišrios parapijos pseudoVeikėjai boikotavo Koncertą dėl to, kad jis nebuvo rengiamas anoje parapijoje. Sakoma:- “Leisk kvailiams kalbėliu nes* tuomet žmonės juos atpažins”. Matomai, žmonės tai ir padarė, pripildydami abi sales

cijoje bei jų sueigose. Skaitytojus domina ir visi vietiniai įvykiai: mirtys, gimimai, vedybos, net ir mokslo metų užbaigimas, kieno sūnus kokią mokyklą baigė, kur sieks aukštesniu moks- lų, kieno duktė ištekėjo, ar kas gavo paaukštinimą tarnyboje ir taip toliau.Didieji dienraščiai domisi platesniais gyvenimo įvykiais: di- del’s dėmesys čia skiriamas gar senybėms ar svarbias vietas už- imantiėms politikams, prekybos bei pramoginių menų pasaulio įžymybėms. Kasdieniniai įvy-
savo gausiu atsilankymu.

Saulius šimoliūnasGreat American Dream Machine.
-ux>*ru-a i* u-* ptac* chat 1 ■ rood* 
vrt et dream*. And, ILS. Saving* 
dond* hay* been helping to make 
'Upęy dreama oome true for yeera

Near, Bend* matūra in les* than 
•tx year*. That mean* your dreama 
ah come true faster than *v*r before.

can buy •hare* ip your parti- 
<*al*r dream by joining th* Payroll 
Senna* Plan where you uwk. or the 

plan Wh*tyyw bank.
Before rou anew luynur 

’ ’!■ - nd pa i reality.

Take stock in America.
ff ruAfure m Ujlu iii
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ap di-kiai, jeigu dar "bus santūriai rašomi, mažai ką tedomina,' dėsnio dėmesio nesulaukia. Kas kita jei skaitytojoje akį pagau-.J na intriguojantis įvykių triukšmas ar konfliktas. Net ir tautinio ar tarptautinio masto įvykiai, jeigu juose nėra dramos, staigmenos, intrigos, daugeliui atrodo mažai verti didesnio, dėmesio.Taigi Amerikos spauda turi sa vo geras ir blogas ypatybes. Geroji ypatybė — greita plati informacija. Visi skaitytojai laikraštyje randž straipsnių apie vis ką ir iš visur. . Šios žinios ar straipsniai gana išsamūs: su paaiškinimais, iliustracijomis, žemėlapiais, kad iš kiekvieno aprašymo skaitytojas galėtų susidaryti aiškų vaizdą kas kur vyks ta- Blogoji — pataikavimas masių skoniui, perdėti įvykiai, kurie daro žalą viduje — nesudaro nei sensacijos, nei Įdomumo visuomenei, — tik įdomumą tam, kam-tas “įdbriftimas” neturėtų būti skirtas. • . ■Lietuviai — lietuviškoji, spauda, išeivijos laikraščiai, lyginant juos su amerikiečiais, retai te- bando ko nors naujo patraukles nio paieškoti; išskyrus retus atvejus, kai kada nors papiktinama kokiu aštresniu pasisakymu. Mūsų visuomenei maloniau skai tyti gražiai aprašytą veiksnių veiklą. Tikrosios padėties aprašymas nepageidautinas, kuri ne- visūomet yra maloni, nors prašyte prašosi pažvelgti tikroviškomis akimis.Pažymėtina, kad Amerikos laikraščiai turi konkuruoti su televizija. Gal todėl kai kurie didieji dienraščiai yra susijungę i didelius spaudos koncernus dėl finansinės priklausomybės.PASKUTINĖS VALANDOS SU MIKU VAIDYLA197f> metų birželio 25-tą dieną. kaip ir kitomis dienomis, dar iki dvyliktos valandos dirbome

ir tarėmės apie “Sandaros” laikraščio leidimo reikalus. Po to, kaip paprastai, tuo laiku atnešiau pietus iš lietuviškos valgyklos “Heatthy Food Restaurant’. Pralinksmėjęs redaktorius ėmėsi valgyti. Valgė jis gardžiuodamasis, su apetitu, kaip žmogus, dar vaikystėje supratęs maisto skonį ir tai vertinęs visą gyvenimą. Baigęs valgyti, buvo patenkintas ir gerai jautėsi. Po to pagelbėjau atsikelti jam nuo stalo, pasodinau į fotelį, kuriame jis dažnai mėgdavo pasėdėti ir išėjau kitų reikalų tvarkyti, visai nepagalvodamas, jog tai bus paskutinis mano patama vimas jam.Vėliau telefonu pranešė man administratorė Edita Rimkuvienė nerimastingą žinią, jog M. Vaidyla staigiai sukritęs. Į Mer cy ligoninę buvo nuvežtas be sąmonės.Sekančią dieną su E. Rimkuviene aplankėm ligoninėje esantį M. Vaidyla. Ligonis nieko su mumis nepajėgė kalbėti, o jo gyvybė buvo .palaikoma tik medicinos dėka. Gydytojai pasakė,: jog jo sveikatos būklė esanti I kritiška. Vėliau dar lankėme ke- = lėtą kartų, bet redaktoriaus svei kata negerėjo. Jo pavargęs organizmas ilgokai grūmėsi su ty kojančia mirtimi. Praėjus šešiolikai dienų, mirė 1976 metų liepos dvyliktą dieną, antrą vai.

gėrovei. Tokioje plotmėje tenka 
pavargti visuomenės bei kitų 
vertinnti ir M. Vaidylos paliki
mą.Pažvelgę į jo biografiją bei nuveiktus darbus, rasime nemaža įvykių, datų, susijusių su jo gyvenimu ir nuveiktais darbais. Iš to matome, kad velionis turėjo nepaprastai daug fizinės ir dvasinės energijos, buvo aktyvus lietuvybės bei tautinės vienybės stiprintojas. Mirdamas jis paliko nemažą indėlį tautos laisvės veikloje.M. Vaidylos mirtis liūdesiu nuaidėjo ne tik jo bendradarbių, bet ir tų skaitytojų širdyse, kuriuos jungė “Sandaros” laikraštis ir palietė įvairias organizacijas, kurioms jis priklausė. Jis buvo plačiai žinomas ne tik kaip redaktorius, bet įtakinga savo veikla reiškėsi lietuvių kultūriniame, visuomeniniame bei po- litmiame gyvenime.Jis jpriklausė Tėvynės Mylėtojų Draugijai, Susivienijimui' Lietuvių Amerikoje. Amerikos Lietuvių Tarybai ir daugeliui ki tų. Todėl ir jo laidotuvės buvo suruoštos su visomis iškilmėmis, kaip dera nusipelniusiam žmd- gui. Laidojimo koplyčioje dauge lio organizacijų atstovų buvo pasakytos jautrios atsisveikinimo kalbos liepos 16-tą dieną. Ilga vilkstinė automobilių palydėjo velionį į amžiną ramybės, vieš patiją — Lietuvių Tautines ka- kines Chicagoj.Žymaus senosios kartos visuo menininko palaikus priglaudė šios kapinės, kur yra jau radę amžino poilsio vietą daugelis mūsų iškilių tautiečių. Lietuvių, išeivija neteko pareigingo, darbštaus, pasišventusio lietuviškam darbui žmogaus, „veikėjo;* o • jo profesijos artimieji — gero bičiulio. Jis išsiskyrė iš mūsų tarpo išvaręs gilią ir neužriamą vagą spaudos dirvonuose. Tai liudija jo darbai ir ilgamečiai ‘Sandaros’' laikraščio puslapiai,- kur labai savotiška -straipsnių gausybė beveik per penkis de šimtmečius sudaro gražų žurna

listinį palikimą. M. Vaidyla pa
rodė kilnų pavyzdi kitiems sa
vo ilgalaike tvirta ižtikimyke pa
sirinktam laikraštininko darbui. 
Jis atsistojo yreta ryškiųjų mū
sų spaudos veteranų. Per ištisus 
keturiasdešimt septynerius me
tus žadino žmonių širdyse švie
sesnės ateities viltis lietuvybei 
Amerikoje išlaikyti, ' stiprinti 
tautiečių patriotinius jausmus, 
jungti juos bendram reikalui. 
Retas kuris asmuo yra atidavęs 
tiek metų lietuviškai spaudai.

(Bus daugiau) *
TAIKLUS ATSAKYMAS

Napoleonas nepaprastai ken
tėjo nuo reumatizmo skausmų ir 
visi tuometiniai garsūs gydyto
jai niekuo negalėjo jam padėti. 
Kartą maršalas Ney papasakojo 
Napoleonui, kad viename mies
telyje yra gydytojas, kuris daro 
stebuklus gydydamas savo pa
cientus nuo reumatizmo. Napo
leonas liepė jį pakviesti. Kai gy
dytojas atvyko, tai Napoleonas 
jį pasitiko ciniškai klausdamas:

—Tai tamsta darai stebuklus ? 
Įdomu, kiek žmonių tamsta pa
siuntei į aną pasaulį?

— Mažiau nei tamsta, ir tai 
be tamstos garbės, — atsakė 
gydytojas.

KOKS IŠ PONO KOMUNISTAS
Kunigas vaikščioja kalėdo

damas. Pabeldžia Kovalskiui 
į duris.

— Žinote'ką, kunige, man 
neparanku tamstą priimti...

— Komunistas?
— Aha, komunistas. '
— Automobilį turi?
—Neturiu.
— Privačią vilą^ turtai
— Ne, neturiu’. 7
— Banke depozitą turi?.- .
— Ne, -nėturiuD-.T-.- } ? " ’
— Tai koks Iš tavęs komunis

tas ? Esi. paprastas bedievis!

• “Jaunavedžiai, aplankykite 
Arktiką! Ten naktis trunka Į8Q 
parų”, skelbia vienas amerikie
čių lėktuvų bendrovės reklami
nis plakatas.

Kai žmogus išsiskiria iš mūsų tarpo, iškeliauja amžinybėn, pasilikusieji žvelgia į jo palikimą. Vieni gyvena tik sau, ir. jų darbai, nors ir labai reikšmingi, bet vertinami tik jo amžininku, o jiems mirus, jų darbai nugula po laiko klodais ir teiškyla paviršium tik atsitiktinai.Kitų žmonių palikimas yra la bai reikšmingas- Jie savo žmogiška asmenybe, gražiais darbais, tauraus charakterio bruožais bei ištverme^ turtino, gražino kitų žmonių gyvenimą. Tai . tam tikras akstinas, kuris rodo, j kaip reikia gyventi, dirbti ir ne-
Liūtas ir Pantera

Kadaise tarp liūto ir panteros karas ėjo 
Už slėnius, už miškus ir už laukus. 
Teisme išspręsti gihčų juodu nenrėjo;
Pas juos sprendimą diktuodavo stiprus: 
Kas nugali, tas skaitėsi teisus.
Bet ar galima kovoti amžinai,
Kad nagai nudilę liktų ir kraujuoti?

x Jie nutarė galų gale sprendimui teismo pasiduoti 
Ir karu veiksmus nutraukt galutinai, 
Visus ginčus išspręsti <
Ir taikingą gyvenimą pastoviai tęsti.
— “Sekretorius nuo savęs paskirkim”,
Siūlo panted, “ir ką tik jie nutars, sutikim. 
Aš, pavyzdžiui, katiną tom pareigom skinti; 
Nors žvėriukas mažas, bet juo pasitikėt gAliū. 
0 tū asilą paskirk; jis gyvulys protingas 
Ir, reik dar pridėti, sąžiningas;
Už paskyrimą bus jis tau labai dėkingas”. 
Panteros siūlymą liūtas tuoj užgyrė, 
Tik vietoj asilo lapė jis paskyrė Į 
Ir pranuirmėjo (nūo gyvenimo jis nebuvo 

atsilikęs):
—“Ką priešas giria, tas be abejo yra netikęs”.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 317 psl., kaina $3, 
gaunamos Naujienose.)

They call it
The Overnight Wonder” 

for constipation.
au fAre you uncomfortable with your laxative9 Then meet 
the htfle white pill they call “The-Overni^Wond^’ J^t 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system's 
b^kon /h ^Jt’nLOvWt S° in the "orningTS

■: •

°.™ surely stimulates

back on the bright side. Comfortablu! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 4 
Ex-Lax* Pills. That's right-pi/fc from 
tx-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

Ham Yam Salad Solves i 
The Cooking-For-Two Dilemma?

Cooking for one or two? Bet you look hard for budgef-wIpi 
Ind appetizing main dishes that come in small quantities — and 
require a minimum of fuss. .

Hearty Hara Yam Salad is a delicious solution. It\ easy to 1 
prepare and economical, too. And there’s no waste involved, 
wince it serves only a pair. Make this tancy creation ahead of 
>ime ki a handy Tupperw are Seal-N-Serve ® . Serve the salad ia 

. the same convenient and colorful container for an attractive 
presentation. And, if you’re dining alone, the salad can be 
stored in the Mme bowl in the refrigerator until its next mean 
appearance within a few days.

Ham Yam Salad :
i medium-size yams or

sweet potatoes
1/Ž pound cooked hamt

cut into 1/2-inch 
cubes

1/1 cup diagonally sliced

1/3

1 i/i 
u

evp sour *
tablespoons milk 
Uaspobni Duon-atyti 

mustard Į
teaspoon salt 
Pinch pepper 
Lettuce leave*

Ib a medmm sauęepan, eook yams tn boiling salted water to t
•over for 20 minutes or until tender. Cool. Peel yams, art inta i '•
1/2-Inch cubes. In a need ism bowl, combine yams ham and 
celery. Refrigerate until well chided. Combine lour cwrnv' 
jnrtk, mustard, salt and pdppcr. Stir until well blended. !"^'’ 
,oy«r ham mixture, toss lightly. Serve over lettuce leave? ' '
Yitid: 2 serving - ' .. t <

2 — Naujienos, Chicago 8. III., Wednesday November o, 1980



Atsakymas Girdžiūnui
(Tęsinys)Gi^džiųnas antrą kartą pakartojo; “Gailą, kad V. Valįnevir įūs nematė ropliais išdekoruoto fasado, o vis tik jie buvo. Atrodo* kad. mes kalbame ne apie taš vietoves ir kelius, o gal taip kaip toje Krflovo pasakėčioje, jįš .viską’matė, net ploniausius sparnelius, bet dramblio' nepastebėjo”.Aš negaliu matyti ko nėra, kaip kad Girdžiūnas mato. Jeigu pilies sienoje‘būtų įrengtas fontanas, tai sienos, langai ir durys būtų apliejamos vande- nįtiį -pro:, langus iš vidaus nieko nebūtų galima matyti, niekas negalėtų’arčiau prie pilies prieiti, nes būtų sulytas. O kaip į pilį’ ne^ųslapusžam įeiti,’ ar išeiti ? ’ . ,. Turiu tos pilies nuotraukas. Pasiūliau Girdžiūnui pamatyti. Girdžiūnas pasigyrė: turįs visokių nuotraukų ir kad jam jokių nuotraukų nereikia. Bet galiu pasakyti, kad tos pilięs nuotraukų neturi, jei nesąmones rašo.Būtų gerai putliam Girdžiūnui tas nudtraukas pamatyti, nes ’ tos nuotraukos parodytų jam. tikrenybę ir jo išmislus, ir toliau' su manim nebėšiginčytų.Tpliąu Gįrdžiūnas parašė: “Kaip ten bebūtų, jis matė daug kambarių; • kuriuos aš minėjau, bet juose buvusių brangenybių apibūdinti nepajėgė”.Keista. Girdžiūnas tą pilį esąs lankęs tikslu aprašyti kas joje yra, o teaprašė tik karaliaus miegamą kambarį, kokios brangenybės ten buvo nieko neparašė. Jis tematė tik ant plauko kabantį kardą. Pats nieko neparašęs, kokie ten kambariai ir kas juose yra, tyčiojasi iš manęs, kad aš nepajėgiau apibūdinti tuose kambariuose esančių brangenybių.Stebėtina, kad Girdžiūnas nesugeba atskirti aprašymų nuo kritikos. Girdžiūno buvo aprašymai kur jis esąs buvęs, tai jis turėjo ką matęs aprašyti, o

(Iliustracija)

nieko neparašė. Stoka logikosMano gi straipsnis nėra kokių nors vietų aprašymas, o yra tik patikslinimas Girdžiūno iškrai- py»>u. ,.Bet nenorėdama^ būti Girdžiūno apjuoktu, parašysiu kas toje pilyje yra.Daugumoje toje pilyje mano matytų kambarių sienų ir lubų bareljefai žiba auksu. Jie yra paauksinti, arba smulkesni net iš gryno aukso.Tokie kambariai vra: karaliaus miegamasis, karalienės miegamasis, valgomasis, konferencijų salė, karaliaus darbo kambarys; auksinių brangenybių kabinetas, veidrodžių galerija, meno galerija, skulptūrinių povų grupės patalpa, maudymosi kambarj's. Tai vonia, kurioje galima paplaukioti.Antrame aukšte paprastesnės patalpos. Ten kambariai skirti aptarnaujančiam personalui.Trečias aukštas visai neįreng- { tas. Mat, tas pilių mėgėjas ka- j ralius pilims statyti reikalingas1 buvo daug pinigų. Tai jis Bavarijos gyventojus buvo apdėjęs nepakeliamais mokesčiais. Visi gyventojai buvo nusmugdyti I prie bankroto. Vyriausybės pa- nes reigūnai, negalėdami jo nuo sosto pašalinti, sutarė karalių pri- j kambarys dėl Mr. Dargis — iirdyli. Jam panorus ežere pa- j ^a^P> bet jo dar nėra. Antrą kartą pasiteiravus — P. Dargis buvo jau savo kambary. Paskum-S plaukioti, iš laivo buvo išstumtas į vapdenį ir prigirdytas. Mirties pranešime buvo paskelbtas melagingas įvykis. .

VL. BAKCNAS

Geros nuotaikos ALTos suvažiavime(Tęsinys)buvo labai gera užuomina, kai pr e registracijos stalopasiteiravau ar yra rezervuotas

tunelio yra rūbinė. Ekskursinin-Toliau Girdžiūnas rašė apie kai turi apsirengti specialia uni- Berchtesgadeno druskos kasyk- forma Ekskursininkams vežioti Čia paminėsiu kaip atrodė yra specialus traukinėlis. Antlas: “< druskos kasykla. Mus susėdus dviejų ašių aukščiau pakeltaį apleistus, surūdijusius ir girgž-Į lentos piatumo sėdynė. Ant tos dančius druską vežiojamus va- Į sėdynės žmonės atsi'sėda skersai, gonėlius, nuvežė į požemį. Jau]^emjau abieju pusiu vra ko- nebenaudojamoj kasykloj radau* joms atsiremti pakopos.'klanus vandens, o nuo kasyklos lubų varvėjo rudi vandens lašai.. Visi kasyklos skyriai yra stipriomis -šviesomis apšviesti; Yra

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

v i e š rvovi 1 no Cl Į. J O V 11. 11dPrie palydovų mažų švieselių ir pasportuotj įrenginys. IŠ aukš- daugiau nieko nematėme. Pa- tumos. kaip nuo keturių aukštu buvę , keletą minučių grįžome namo stogo ni)leista nušlifuota _ su atbrailomis lenta, kurios nuo-1 įkrovė yra tokia. Prie pat žulnumas sudaro su statmeniu apie 20 laipsnių kampą, žmogus čiudždamas tąja lenta žemyn, išvysto greitį netoli krentančio į akmens greičio. Kad žmogus ne- j užsimuštų, toji lenta arti prie žemės yra palenkta. Kas nebijo, lipa laiptais aukštyn ir vėl leidžiasi tąja- lenta žemyn. Ir gali
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas kartoti kelis kartus. 

Bavo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati' 
irimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymu bei galimi įkaitytoji? 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Antra įdomi vieta yra druskos išdirbinių muziejus. Ten 5-rą iš j druskos, kaip ir iš stiklo, įvairiausių visokių spalvų ir pavidalų išdirbinių: sietynų, indų ir šiaip visokių figūrų - papuošalams.Yra mažas ežerėlis. Galima valtele ir pairkluoti.Iškasama druska yra su žemių priemaišomis. Ją ištirpdo ir prisotintą druska vandenį vamzdžiais nutekina į džiovyklą, kur nugaravus vandeniui draska paruošiama vartojimui.Tai tiek apie Girdžiūno “rašinius”. Vlad. Valinevičius
• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikę ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede__ ~ dol.
Pavardė ir vardai ________________________________ _
Adresas ___________________________________ __ ______ .

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas _____________________
Adresai - ---------------------------------------------

, kuris

Sponaoriaua pavardė, vardas ir vietove

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką gpaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------ -

• Adresas _-------- ———---------------------------------------- ---------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas - -----------------------------------------------------------
Adresas .----------------------- •------------------------------------------------ -

laušką, kuris davė gėro's infor-lkda suvažiayimo pusė. ’ ’ macijcs apie ALTc-Bendruome- nės pąs.taiymus darbo sųbend- rinimo reikalu. Paskui sekė I »VLIKo pirmininkas dr. K. Bo- belis, kurį prašiau ' papasakoti apie jo kelionę Europoje, ryšium su artėjančia • Madrido konferencija.Paskui užregistravau pokalbį su VI. Šąkal’u, kur s jau yra buvęs ir Los Angeles ir dėl to šis pokalbis buvo skirtas daugiau Los Angeles lietuviams, negu bendrai išeivijai. Tokia, daug sakanti, tapte su šakaliu pokalbyje, smulkmena: paklausiau jį kaip jauč as’ čia. laibajame pasaulyje, kurį mes kartais ir paneigiame, atsiliepdami apie jį (laisvąjį pasaulį)’net neigiamai' VI. šakalvs i mano klausimą-atsakė. kad kiek Jis kol kas patyrė, ta

publikos gerokai sumažėjo, pagalvojau, kad gal ir man la.kas užkąsti. Bet kai atėjau prie stalo, tai nebuvo likę netik ko valgyti, bet ir lėkščių. Viena mo-
Šis ALTo suvažiavimas Čikagoje (nekalbu čia apie kitus ir įkitur) prasidėjo beveik “nelie. i tuviškai” — punktualiai, taip, kaip buvo skelbta. Tai labai re- teriškė, sugraibsčiusi mažą (kartas ivykis lietuviškuose rengi- vos puoduko) lėkštelę, sugram- rniuose, ypačiai tokios didelės dė porą kąsnių vištienos, bet- ma Įapimties kokios, buvo..šis gerai tydama, kad tai joks valgis, ■ organizuotas ir pravestas 40-ta- pasisiūlė; eiti į virtuvę pažiūrėti Įsis; suvažiavimas. Suvažiavimo ar kasi liko geresnio. Sudrau- Įpradžioje turėjau malonios pro- Adžiau ją;‘kad nesu čia atvykęs i gos susipažinti su Lietuvos Ge- valgyti ir pirmai progai pasitai- neraline Konsule ponia J. Daužr klus, dar tebesitęsiant pietų vardiene, kuri, kaip pąskui jos į pertraukai, nuvažiavau į “Tul- sveikinimo kalboje pastebėjau, i pės” valgyklą, kur sukirtau: ge- Tyra puiki prakalbininkė, netik j rus lietuviškus pietus: sriuba taisyklingos kalbos^ ir turinio, ’ (barščiai) ; su bulvėmis, kaldū- bet taip pat, ir tarsenos atžvil- nai. netik su spirgučiais bet dar i g’”u.: Žinoma,kaip ' pradžia, taip ir'•pabaiga, pagal dienotvarkę vy- jko sklandžiai, su mažomis “ki-tik gero, o mūsų neigia- j, . . .4.,. . „ , . . , ..x , . ■ 5 birkstelemis tai vienu, tai kitumus atsiliepimus palygino ape- L, ?... _. . % i Kinus

YXV'^ KA A V"*/“** ▼ I Ttito praradimui nuo persivalgymo. Turiu pastebėti, kad-Vl. Šakalys yra labai aukšto intelekto, labai apdaifus, santūrus ir puikus kalbėtojas. ‘ .r ■ ; Su kunigu A. Stašiu pokalbis sukosi apie jo ilgą, viso gyvenimo visuomeninę veiklą ir kaip dabar jaučiasi, kai pasitraukus poilsin (kažkur skaičiau,' kad Floridoje lietuviai nesivadinaj pensininkais, o tik “poilsiauto- j su vienu ir antru. Ta proga kiek 1^$ • • *) ^as judrus kun. A. Sta- Į prasiplėtė, nes juodu nuvežti į ALTos būstinę buvo pasižadėjusi ponia Austin, “Naujienų” administratorė, kuri užtrukusi kitais reikalais, į viešbutį atvažiavo kiek pavėlavusi. Paėmė ir mane, o svarbiausiai VI. šakalį, kuris buvo apsistojęs taip pat tame viešbutyje. Taigi — labai patogiai visi atsidūrėme susipažinimo pobūvyje ALTos būs-

binu P. Dargiui — sako užeik. Randu ten atvažiavusį “Naujienų” redaktorių M. Gudelį, susidarė gera proga pasikalbėti ir šio gyvenimas sustojo iš karto vienoje vietoje. Pašnekovas atsakė, kad bemano ir ten pasitraukti nuo lietuviškos visuomenės ir jos lietuviško, gyvenimo — dirbsiąs kiek galėsiąs, kur rei kės ir kiek sąlygos leis. Galiausiai, ten pat pobūvyje, dar prie savo “rekorderio” “] visada gero tono ir turinio pokalbininką, mano viešnagių me- . tu Čikagoje veveik kiekvieną Čia jau. buvo gana daug susi*- kartą sutinkamą, labai toleran- rinkusių atstovų iš įvairių.mies- mano ■ partinį oponentą tų, taip pat svečių — tolimų ir vietinių čikagiečių. Buvo paruoš- m^u visada buvo malonu pasi- tas labai skoningas “hors d’oeu- vre”, kokteiliai, taip, kad jau anksčiau atvykę turėjo progos susipažinti su nepažįstamais ir užmegzti bendrus pokalbius. Radau čia daug pažįstamų iš senesnių ir netaip jau senų (Cle- velando suvažiavimo ir kongreso) laikų, be to, žinoma, susimezgė ir naujų pažinčių su atstovais ir svečiais, kurių nepažinojau.

mu. Bet bendrai, tai susidariau įspūdį, kad šis suvažiavimas buvo, sakyčiau,’ “stambes nis”, . įvairesnis,, gausesnis ir ir svarbesnis negu pernai metais įvykęs Glevelande kongreso metu. Ir sveikinimu buvo daugiau ir reikšmingesnių, ir atstovų daugiau, nekalbant jau apie svečius, _• kurių, man ■' atrodo, lyg ir perdaug. Žinoma, reikia turėti galvoje.. Čikagos lietuvių ko- Įloniją, kurioje ' fr pats ALTas ■ i yra susukęs savo lizdą (berods į jau 40 metų) -r Centrą. Sekda-!. Imas atstovų ir svečių sveikini- Imus, kalbas ir veidus, pinigines laukas, pažadus ir linkėjimus susidariau geresnį įspūdį, apie AL- [Tą, negu kad 'pernai Clevelan-' jde, iš kur parvažiavaū netaip :. !jau labai entuziastingas dėl AL-i

; ir su rūgščia grietine,, duonos . i bent dviejų rūšių, apsčiai šalo- i tų, o pabaigai — “pudingo”. Kai na — 3.99 dol.Valgykla labai švari, patarna- į vimas -be priekaišto, o ir patiekalų pasirinkimas geras, nes šalia manęs sėdėjęs amerikietis su geru apetitu valgė “šteiką”, o [ meniu lentoje buvo surašyta dar ir kitų patiekalų. Sakoma, kad tokių lietuviškų valgyklų Čikagoje yra ir daugiau. Pas- 1 tebėjau šią labai “nesuvažiavi- miškų” 'smulkmeną tam, kad parodyti kokių lietuviškų “įmonių”, atrodo gerai be siverčian- čių, Turi Čikagos lietuviai. ,. , (Bus daugiau)
ARCHITEKTO PATARIMAS— Pone architekte, matote, kad aš nepastoviai- -gyvenu, gal patarsite, kaip man gauti.-pigų butą? * '- b— -Padaryk kokią išdaigą ir butas tau visai nieko nekainuos.:— sutvirtėjau savo įsitikinime, j ~ j kad ALTas netik nesirengia niė r' ’ • kam užleisti savo' pozicijų (ne- ■ žiūrint kąi kur provincijoje be- : pradedančių pasirodyti “plynių”), bet dar tas pozicijas sugebėjo gerpkąi netik apginti bet: ir sustiprinti.'Sėkmės ateityj.'Labai. gera buvo įVI. šakalio sveikinamoji kalba, kuri suvažiavime: buvo išklausyta su dideliu ^dėmesiu ir dėkingumu. Kalba truko -vos 10 minučių. Džiaugiuosi tą jo kalbą užre- kordavęs ištisai. . . ,Po maldų, sveikinimų ir prakalbų programai perėjus į beveik automatišką- suvažiavimo ; eigą — išlaukiau iki pietų, nesiskubindamas, kaip’ svečias prie stalo. Pietų pertraukos metu tu-’ rejaų daug su kuo ir daug ką pakalbėtu Kai prie pietų stalo . —l.;    ----------j-

pritraukiau aįejties.: Bet dabar Čikagoje-
■ turinio no- I . . ■ ___ ' • -x.n _ i •—

• kalbėti mūsų lietuviškais bend- i rais reikalais, o šį kartą dingtelėjo man mintis jį įvesti į partinį dialogą, nės žinojau, kad jis, kaip žymus lietuvių visuomenes veikėjas.'yra taip pat ir neeilinis respublikonas. Taigi, ir mudviejų pokalbis, kar ir neredaguotas ir nerežisuotas (tokių pokalbių niekada nemėgau) užsibaigė visišku “akordu”, nes; ir šiame demokrate pokalbyje ■ su respublikonu,” Ą Regis buvo Viso pobūvio_šeimininku, at- visiškai nuosaikus Ir tolerantiškas, padaręs net labai, gerą pastabą demokratams (lietuviams), kad jie permažai reiškiasi (kaip demokratai) netik lietuviškame gyvenime, bet ir Demokratų Partijos veikloje. Ta jo pastaba kaip tik sutinka su-"-mano jau

rodė, buvo iš Floridos atvykęs kunigas A. Stasys, buvęs ALTo generaliniu sekretorium, rodos, net 30 metų, dabar išėjęs pensijon, suėjus 75 metams amžiaus — iš Čikagos persikėlė gyventi Floridon. (Jo garbei po su-' važiavimo Tautiniuose Namuo- nekartą ir “Naujienose”- skelb- se buvo suruoštas . benketas; tomis pažiūromis, kad lietuviai apie tai — vėliau.) . ' demokratai beveik* išviso nMa-Pasisveikinęs ir kiek “apsipra- Jyvauja partijos veikloje, tęs” su pobūvio aplinka, ėmiausi “darbo”, mat, laikraštininkas, užregistruoti kelis pokalbius su čia esančiais žymiausiais lietuviškojo gyvenimo žmonėmis- Pirmiausia “prigriebiau” patį ALTo pirmininką dr. K. Šid-
JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., RegfitruoUi valetlninkAi

TeL 476-2206

Kai baigiau pokalbius — pobūvio dalyviai jau buvo bepradedą skirstytis, nes rytdienos ankstų rytą vėl reikėjo susitikti Tautiniuose Namuose — suvažiavime. Kol atvažiavo, jau vėlų vakarą ponia' Austin mus parvežti atgal į viešbutį — turėjau dar pakankamai laiko netik pasikalbėti su neskubančiais ' namo čikagiečiais — bet ir pasivaišinti- Savo viešbutyje atsidūrėme tikrai labai saugiai ir ir patogiai, nors ir: gana vėlai.Suvažiayimo dieną “transportą,” suorganizavo A. Čaplikas, Į SANDAROS is SLA stambus šulas. Taip, kad P. Dargis, VI. šakalys, A. Čaplikas ir aš suvažiavimo vietoje (Tautiniuose Na muose) atsiradome netik laiku — bet net ir anksti. Nuo čia —
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AJIERIKOS IJETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti pako* | kraito politiku. 102 p<L Kaina 11.56.
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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, 
T. 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 ŠVENTES 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.

• LIETUVIŠKASIS 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 į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių-žemėlapis. Kaina 58.

• KĄ LAUMES LEMS, 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 $3.

• 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.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p«l. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.
! .1---- -----  . ................ ........ ......... ,. į. 1. . " —J1L- _ . JL1M.W
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Rinkimai Amerikoje
Vakarykščiais rinkmais domėjosi ne tik amerikie

čiai, bet ir visas pasaulis. Daug Amerikos piliečių, tu
rėjusių teisę dalyvauti vakarykščiuose rinkimuose, ne
dalyvavo, nes jiems atrodė, kad rinkimai nieko nepakeis. 
Jiems atrodė, kad ne tik prezidento, bet ir Kongreso, sa
vivaldybių ir net teismų organų išrinkimas didelės 
įtakos į visuomeninį gyvenimą neturės. Gyvenimas ei
na nustatytu keliu, nekreipiant dėmesio į.vieno vyro 
ar moters balsą.

Bet buvo ir tokių, kurie ėjo balsuoti pirmomis ryto 
valandomis. Vos buvo atidaryta balsavimo vieta, jau 
pradėjo plaukti toje apylinkėje gyvenusieji šio krašto 
piliečiai; Amerikiečiai žino, kad nebus joks balsavimas, 
jeigu nebus: iš anksto • sudaryti balsuoti turinčių teisę 
sąrašai. Kiekvienas ‘ pilietis, norįs pasinaudoti balsavi
mo teise, privalo iš anksto įsirašyti į balsuotojų sąrašą.) 
Kas nebus įtrauktas į balsuotojų sąrašus, tas negalės 
balsuoti. Sąrašai daromi iš anksto, bet jie privalo būti 
baigti prieš 30 dienų.

Neorganizuotos Bendruomenės vadai taip,pat kak 
ba apie balsutojų sąrašus. Tuos sąrašus jie ruošia išti
są metą, bet tai ne toks lengvas dalykas. Dideliame 
mieste išsiblaškiusius lietuvius ne taip lengva sura
šyti. Dažniausiai didokas lietuvių skaičius įtraukia-1, 
mas į sąrašą tą pačią balsavimo dieną. O kai balsavi
mas pratęsiamas nuo vieno sekmadienio iki kito, tai 
tas surašymas darosi labai skystas. Gali į sąrašą 
įtraukti kiekvieną, kuris nori būti įtrauktas, bet gali 
būti įtrauktas ir antrą kartą atėjęs, o kiti dargi 
iš rinkimų tiktai pasityčioja. .

Amerikiečiai prieš porą šimtą metų žinojo, kad 
rinkminiai sąrašai privalo būti paruošti iš anksto. Rin
kimų metu būta klastos ir apgavystės, todėl ir priimti 
įstatymai, kurie nustato laiką rinkiminiams sąrašams 
sudaryti. Taip pat nustatyta, kad balsuoti gali tiktai J

js nebūtų pripažintas ir “rinkimai” pagal Kutkaus są
rašą būtų beverčiai.

Rinkimų kambaryje yra states, prie kurio sėdi 
bent šeši asmenys. Dažnai prie stalo sėdi net dvylika.. 
Sėdinteji privalo būti susipažinę šu visa rinkimine ei
ga. Atėjęs balsuotojas, mandagiai pasveikintas, gauna 
kortelę, kurioje privao įrašyti savo vardą ir pavardę, 
adresą ir parodyti asmens liudijimą. Pasirašęs gautą 
kortelę, jis eina prie knygos, kurioje surašyti visi bal
suotojų sąrašą. Jeigu suranda įtrauktą į sąrašą, tai 

| kiti prie stalo sėdintieji pareigūnai duoda balsavimo 
kortelę. Kortelių yra įvairių. Vierios tūri įrašytus ren
kamus pareigūnus. Kitose yra keičiamieji kohstitucjos 
paragrafai. Trečiuose yra teisėju sąrašai. Yra ir kito
kių kortelių.

Korteles gavęs pilietis nuvedamas Į balsavimo ma
šinos kambarį. Ten jis gali pasirinkti balsuoti ūž as
menis, kurie jam patinka. Jeigu jis priklauso būriai' 
nors registruotai partijai, tai gali balšūoti už visus tos 
partijos kandidatus. Bet jis neprivalo balsuoti tiktai ūž 
savo partijos kandidatus. Kai jis nuvedamas į būdelę 
ir užtraukiamas būdelės audinėlis, tai balsuotojas gali 
balsuoti už tą kandidatą, kuris jam labiausiai 
patinka. ‘

Rusijoje ir rusų pavergtuose kraštuose yra tiktai; 
vienas komunistų partijos sąrašas. Jokia kita politinė 

[grupė ar partija neturi teisės statyti savo kandidatų. 
[Ten kandidatuoja tiktai komunistų partijos kandida
tai. Žmonės gali išrinkt tiktai komunistus. Jeigu būtų 
sudarytas bet kuris kitas sąrašas, tai gyventojai iš
rinktų nekomunistus. Neapykanta prieš komunistų 
sukčiavimą tokia didelė,. kad gyventojai panaudotų 
pirmus rinkimus komunistams išmesti iš bet kokių 
renkamų organų. Komunistai tokios nelemtos padėties bi
jo, ir neleidžia jokiai kitai politinei partijai statyti savo 
kandidatų.

Rusijoje kitokių partijų rinkimiuose sąrašuose nė
ra, bet Amerikoje yra ir komunistų partijos kandida
tai. Komunistai turi pastatę savo kandidatą net krašto 
prezidento pareigoms. Komunistai varo didelę propa
gandą balsams gaudyti, bet gyventojai už juos nebal
suoja. Gyventojai žino,-kokią netvarką jie įvedė rusų 
pavergtuose kraštuose, todėl už juos nebalsuoja, bet jie 
toliau kandidatuoja. Jie nori įtikinti žmones, kad jie 
ne toki baisūs ir galima leisti jiems kandidatuoti. Bet 
tai yra apgaulė. Komunistai rinkimų bijo. Jie niekam 
neleidžia laisvų sąrašų ruošti. Kaip tik jie prieina prie I 
valdžios, tai laisvus rinkimus paneigia.

Šiandien Lenkijoj eina kova prieš režimą, kurį Šovie- į
tų karo jėgos ir rusiškoji policija primetė visai Lenki
jai. Lenkai nori būti nepriklausomi, bet

J. Dagys Skulptūra

A. SVILO NTS

KAM VERTAS POKALBIS 
BE OBJEKTYVIOS TIESOS

‘ Tėviškės žiburiai” spalio mė
nesio pradžioje atspailsdino Vy
tauto Kamanto, PLB-nės pirmi
ninko, gan platų pasikalbėjimą 
su K. Baronu. Pirmininkas pasi
pasakojo apie savo kelionę po 
Europą, kur susitiko su veikė
jais ir jiems pažadėjo paramą. 
Beidrai iš Europos jis išvežė la

Kažin ar su tokia jo išvada 
galėtų kas sutikti. Kažin, ar ne 
daugiausia Amerikos lietuviai 
suaukoja pinigų, kuriais ir Vy
tautas Kamąntas pasinaudoja 
važinėti po Europą. Taip pat 
pasigyrė, kad jam ir jo žmonai 
buvo labai įspūdingas momen
tas, kai jiedu asmeniškai susi
tiko su po'piežiumi. šių kelių

bai teigiamą vaizdą. Gal dėl to, ] eilučių užtektą paminėti Vytau- 
kaip jis pareiškė, kad jie arčiau . to Kamanto kelionę po Europą, 
Lietuvos (nerašo okupuotos) gy- jei jis ten važinėdamas nebūtų 
vendami, ją - geriau pažįsta ir savo pokalbyje K. Baronui pri

kalbėjęs nevykusių, klaidinan- 
viau rūpinasi. Išeitų, kad kitų čių lietuvišką visuomenę pareiš-

Lietuvos (nerašo okupuotos) gy-

daugiau myli ir jos reikalais gy-

kraštų lietuviai pavergtą Lietu
vą mažiau pažįsta, mažiau ją 
myli ir mažiau jos reikalais rū
pinasi.-

kūnų. Ypač kas liečia B-nės ir 
VLIKo santykius, j

. II
- Jis savo pokalbyje palietė

Sovietų valdžią labai atidžiai seka Amerikos pre-
jai. Lenkai nori būti nepriklausomi, bet jie privalo zidento ir Kongreso atstovų rinkimus. Vienas sovietų 
pripažinti komunistų primestą taisykles visame Len- reporteris patikėjęs Reagano propagandai, Pravdoje 

kijos gyvenime. Lenkijos teismo pirmininkas Bagia parašė, kad šį kartą laimės respublikonai, bet vėliau 
panoro pamokyti Lenkijos darbininkus. Aukščiausias 
teismas atsisakė registruoti laisvą ir neprikalusomą 
uniją, jeigu streiką laimėjusieji darbininkai nepripa
žins kmunistų pirmenybių unijose. Darbininkai,, paty
rę iškraipytus jų registracijos dokumentus, nutarė sū 
tokiomis pataisomis, nesutikti. Darbininkai streikavo, 

kad gautų unijas be komunistų, o čia teismas iš anksto 
____ _______ r r_______ ______________ o__  ____ primetė komunistų partijos paskirtus ? naujus -unijų 
tas pilietis, kuris yra įtrauktas Į rinkiminį sąrašą, kontrlierius. Darbininkai kontrolierių ir teisėjų pakai- 
Nustatytos taisyklės pasako, kaip tie rinkiminiai sąra- tas atmetė. Komunistų partijos sekretorius Kania net 
šai privalo būti nudaryti, ir pasakyta, ko ir kaip su są- Maskvon tuo reikalu važinėjo, bet Brežnevas patarė" 
rašais negalima daryti. Jeigu Kutkauš Bendruomenės registruoti unijas be komunistų, kad " tiktai nekiltų 
“rinkiminis” sąrašas patektų į Amerikos teismą, tai kitas streikas. , i ■

kad • tiktai nekiltų

pasibaigė visi pranešimai apie amerikiečių prezidento 
rinkimus. Kaip sovietų valdžia nenorėjo, kad lenkai kal
bėtų apie Lenkijos darbininkų naują uniją, taip jiems 
kelia baimę visa Amerikos rinkiminė sistema. Čia 
gali būti tvarkingi pirminiai rinkimai o vėliau 
tvarkingai eina prezidento ir kitų pareigūnų rinkimai. 
Brežnevas nenori ,kad Rusijoje būtų toki rinkimai, 
kur žmonės galėtų geresnius kandidatus pasirinkti.

Lietuviai žino, kad Sovietų Sąjungoje šiuo " metu 
gyventojai nieko negali pasirinkti, tuo tarpu amerkie- 
Čiai apie sovietinę klastą nieko nežino. Brežnevas lais
vų Amerikos rinkmų bijo, bet Amerikoje geriausių po
litikų parinkimas duoda galią šiai didelei valstybei.

VLIKo Ir B-nts vienybės klau
simą. Pareiškė, kad jis pilnai 
sutinkąs su atspausdintu “Tė
viškės žiburiuose” liepos mėn. 
17 dienos vedamuoju “Viršūnė
se neramu”, su jame paskelb
tais pareiškimais. Trumpai kal
bant, šiuo pareiškimu Vytautas 
Kainantas atsistojo šalia J. Gai
los, kuris “Pasaulio Lietuvyje” 
atspausdino įžūlų rašinį, jį pa
vadinęs “šešėliai VLIKe”. Raši
nys draskantis Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą. Jis 
pamazgomis apipylė VLIKą ir 
ALTą bei visus tuos, kuine re
mia šias pavergtos tautos lais
vinimo institucijas. Atrodo, kad 
Vytautas Kainantas savo pareiš
kimu ne tik pritaria J. Gailos 
svaisčiojimams, bet juos ir pa-

j tvirtina. N
Keista, jei Vytautui Kamantui 

rūpėtų suderinta B nės ir VLIKo 
veikla, jų vienybė, tai jis ne tik 
griežčiausiai atsiribotų nuo “Tė
viškės Žiburių” vedamojo, bet 
ir nuo J. Gailos rašinio. Jis pa
skelbtų, kad J. Gaila yra vienas 
tų, kuris suskaldė B-nę. Įdomu, 
kodėl Vytautas Kainantas nuty
lėjo, kas “Tėviškės Žiburių” mi
nėtame vedamajame buvo pa
skelbta. Tada būtų aišku, ko

i' kios vienybės Vytautas Kaman- 
! tas siekia.

m.
Tiesa, jis kalbėjo, kad vie

nybė, būtų įgyvendinta, jei bū
tų suprasta realybė, jei būtų 
tam tikras mandagumas, nuo
širdumas, noras bendrai dirbti 

'lietuvių tautos bei Lietuvos (ne
rašo okupuotos) gerovei. Bet iš 
šio pareiškimo visai neaišku, 
kas nesupranta tos realybės, 
kas nemandagus ir nenuoširdus, 
ir kas nenori dirbti tautos ge
rovei. Tenka tik spėlioti, kad jis 
tas “nedorybes” taiko VLIKui 
ir ALTui.

Man rodos, kad Vytauto Ka- 
nianto suminėtos sąlygos vieny
bei įgyvendinti yra'"ti^'pūtiinas 
į akis miglų tiems laisvama
niams, kuriems sunku Įsigilinti, 
kad šios jo" suminėtos sąlygos 
vienybės nesukurs. Tai tik tuš
čias plepalas. Juk VLIKas nie
kad nėra pareiškęs, kad jis ne
laukia paramos iš LB-nėš. Prie
šingai, jis mielai priims teikia
mą jam paramą vienokiu ar ki
tokiu būdu, ir tai ne tiįį iš 
B-nės, bet ir iš visų lietuviškų 
legalių organizacijų. Juk tiek 
darbo yra įvairiose VLIKo ko
misijose, ar gi negalėtų B-nė 
pasiųsti savo veikėjus ir jose 
pasireikšti savo veikla?

(Bus daugiau)

— Sovietų valdžia prižadėjo 
parduoti naftą Iranui, kol bus 
sutvarkytos jų sugriautos naf
tos versmės.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Iš sykio ji norėjo palikti jam tik trumpą atsi
sveikinimą, bet pradėjus rašyti, atgijo visi prisi-' 
minimai, ir ji nebepajėgė atitraukti plunksnos 
nuo popieriaus.

“Nesmerk manęs, mylimasis, kitaip pasielgti 
nebegalėjau”, pradėjo ji paskutinįjį savo laišką 
jam. “Be tovęs gyventi nebepajėgčiau, o tau gre
sia pavojus. Tikiu, kad mano toks pasielgimas jį 
pašalins. Manęs neliūdėk, tnr būt, taip paženklrii- 
tas buvo mūsų likimas — kitos išeities nebėra...

Kai sužydės alyvos, ateik aplankyti mdno ka
pą. .. aš tavęs lauksiu, nes tikiu, kad meilė ne
pasibaigia su mirtimi — ji amžina...

Labai norėčiau numirti Vilniuje, Neries pa
krantėje, kūr mes praleidome tiek daug gražių va
karų ir tą paskutiniąją dieviškąją n'akt|... ir da
bar prieš mano akis stovi šenas, sukrypęs suole
lis, paskendęs jazmino krūmų žieduose, o šalia 
savęs jaučiu tave, mylimasis... šią prisiminimų 
lydima ir pradedu nežinomąją kelionę...

Likis, mano meile, žinau, kad nemažiau ir tu 
mane myli, žin'ari, kad be manęs nebebūsi lai
mingas, bet likimo nepakeisi... Sudiev! Paskuti

nis iriano atodūsis priklauso tau...
P. S. Iš šio mano laiško suprasi, kodėl aš 

taip keistai elgiaus per paskutinįjį mūšų pasima
tymą. Kai ji skaitysi, mano širdis bus jau nuri
musi, ji bus pabaigusi visas kančias... Sudiev, 
mylimasis, sudiev, bučiuoju tik tavo atvaizdą, kurį 
pasiimu su savimi peržengdama amžinybės slenks
tį. .. Tikiu, kad pasimatysime ten, kur nebėra nei 
klastois, nei pavydo, nei kančių, ir kur niekas nebe
galės ’mūsų perskirti...”

Šį laišką įdėjo į voką, Užlipino ir laukė, kad 
greičiau sugrįžtų Radasta, nes daugiau nieku ne
galėjo pasitikėti.

Netrukus pasibeldžia į duris. Irena pašoksta 
išsigahdUsi ir greit paslepia laišką.

“Dieve, duok man jėgų ištverti...”, šnabžda 
ji maldos žodžius, eidama atidaryti durų.

Bet ji nepaprastai nustebo, kai vietoj lau
kiamo Ringaudo, vargiai pro duris įvirto, uždu
susi ii1 nepaprastai susijaudinusi, storoji Lašins- 
kienė.

Tu viena, Irute? Ar nebuvo čia mano sū
nelis? — vargiai atgaudama kvapą; skubiai klau
sinėja ji Ireną.

-4 Buvo, bet jau išėjo.
Kūr jis nuėjo? Vaikeli, sakyk greičiau!...

— Nežinau kur, ar jis namo negrįžo?
— Anksčiau buvo, bet tėvas... — toliau ne

begali kalbėti, nes paplūsta ašaromis.
— Ką tėvas? — klausia taip pat susirūpinu

si Irena.
— Išvijo, kaip šunelį... Kur jis dabar, varg

šelis, dings? ...
— Išvijo?... Tai skubiai reikia jo jieškoti, 

nes čia buvo labai susijaudinęs — gali su juo ne
laimė įVykti...

— Padėk, Irena, padėk man jį surasti.
— Mielu noru padėčiau, bet negaliu — turiu 

būti namie. Radasta išsivijo paskui jį. Nueik pas 
Rūtą, gal jis ten...

— Bėgu... Dieve mano, Dieve! — sunkiai de
juodama išskuba ji pro duris.

Irena palydi ją iki durų, paskiau susmunka 
ant sofos. Parašiusi laišką, ji jau buvo aprimusi, 
nes viskas buvo aišku. Dabar Lašinskienė primi
nė jai Joną, nelaimingą ir keistą Joną; ji pajunta 
sąžinės graužimą. Valandėlei ji pamiršta net savo 
skausmą. “Vargšas Jonas — jis žus dėl manęs... 
Bet ką aš begaliu padaryti?... Aš priklausau 
tik Vytautui... net mintis apie kitą jau būtų 
nuodėmė./’

♦ ♦ ♦

Kurtus bildesys į duris. Pro jas pirmiau įeina 
Ramunė, o iš paskos Ringaudas. Pamačiusi juos, 
Irena pamažu atsistoja, bet nieko nesako.

— Mes ateiname aplankyti tave, Irena, — pir
moji prabilsta Ramunė.

Ringaudas greitu žingsniu prieina prie Ire
nos ir sušunka ištiesdamas į ją abi rankas:

— Koks aš laimingas, Irena!... Buvau jau

netekęs paskutinės vilties bepamatyti tave. Bet 
padėkok mano adjutantui, tai ji išgelbėjo mane,
— mostelėjęs ranka Į Ramunę, paaiškina Rin
gaudas.

— Mane pamatyti ne taip jau sunku. Sėski
tės, papasakokit, kaip jūs gyvenate — stengdamos 
kiek galima šalčiau kalbėti, atsiliepia Irena.

— Atrodo, kad tu ,Irena, visai nesidžiaugi 
manęs sulaukusi... — labai nustebęs, pradeda 
priekaištauti jai Ringaudas. — Ar taip greit jau 
užmiršai mane? ...

— Neužmiršau, bet laikas daro savo, ypač 
toks, karo laikas...

— Tiesa, tu tur būt, dar nežinai, kad Irfena 
turi jau sužadėtini, — įsiterpia Ramunė.

— Kur nežinosiu, tik gaila, kad jos sužadė
tinis kalėjime iškeitė jungtuvių žiedą į rūkalus,
— priijndamas 'Ramunės pastabą už juoką, at
sako Ringaudas.

— Tavo žiedas nebereikalingas — Irena turi 
jau kitą žiedą, — skubiai paaiškina Ramunė.

— Mano adjutantas mėgsta juokauti, — atsi
liepia nepatenkintas Ringaudas.

— Ramunė nejuokauja; prašau man atleisti
— .aš nebesitikėjau jūsų sulaukti... — nurydama 
besiveržiančias ašaras, patvirtina Ramunės žo
džius Irena.

(Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS
• * »

IR PO JO — PASAULINE TAIKA*

“Jis surinko juos į vietą, kuri hebraiškai vadinama 
Armagedon”. — Apreiškimo 16:16.

2. Rašant apie tuos dalykus, vienoje pusėje statoma tokie sim
boliai kaip “žvėris”, slibinas, netikras pranašas, Babilonas, pa
leistuvė, darkios dvasios, varlės ir t. p.; antroje gi pusėje statoma: 
“Avinėlis”, “sužiedolinė”, šventasis miestas ir panašūs vaizdai. 
Dar kitas Apreiškimo knygoje vartojamas simbolis yra "Arma
gedonas”; juo aprašo'ma didžioji ir paskutinė kova, su kuria da
bartinis amžius arba gadynė pasibaigia; nes jos vieton turi būti 
pastatyta nugalinčioji Kristaus karalystė ir įsteigta visuotinoji 
ir amžinoji taika.

Armagedonas yra hebraiškos kilmės žodis, geografiškai ir 
istoriškai jungiamas su Magedo (arba Magido) kalnu. Magedo 
buvo senovinės šventosios šalies strateginė vieta; buvo' tai kelias, 
kuriuo įeinama į kalnuotąją šalį.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 So. Mozart, Chicago, IL 60G32

M

DR. PAUL V. DARGUS '
GYDYTOJA* IK CH IRU BOAS

Medicina* <■ rektorius

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt Ittrd Street 
Veltndot pagal rnotsrhną

OPTOMITRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

261* W. 71 SL TeL 737-5149
Tikrini akis. Pri taiko a kiniui Jj

* contact laoaei**

Dr. LEONAS SEIBUTIS
__ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”

i

Aldona šliūpaitė stovi tarp dr. Jono Šliūpo ir jos moti
nos. Aldona vėliau tapo daktare. Ji mirė spalio 28 dieną, 
sulaukusi 94 metų amžiaus. Bus laidojama Lietuvių Tau
tinėse kapinėse, šalia sesers stovi Hypatija Yčienė žiū- 
rienė, dabar einanti 88 metus ir nepajėgianti atvažiuoti 
j Chicagą sesers laidotuvėms. Alena Devenienė tvarko 

velionės laidotuves.

Mirė dr. Aldona Šliūpaitė

diclnos fakultetui Santa Mo
nikos Lietuvių Klubo vardu at 
sisveikno jo buv. pirmininkas 
A. Markevičius. Teis. Hierm. 
Tumas pažymėjo velionės gy
vą rūpestį Maž. Lietuvos rei
kalais.

Artimiausia velionei būvo 
dr. M. ir A. Devenių šeima. A. 
Devenienė plačiau apibūdino 
dr. A. Šliūpaitės gyvenimą, 
jos pareigingumą, pasišventi
mą lietuviškam reikalui. Ne
pamiršo ji ir tremtinių, kada 
jie pradėjo atvykti į šį kraštą. 
Savo sutaupąs paskyrė Pensil
vanijos Universitetui, kurį ji 
pati baigė, kad būtų skiria
mos lietuviams, studijuojan
tiems mediciną, stipendijos.

II. Y. Petkienė padėkojo vi
siems, suteikusiems pagarbą 
jos mirusiai tetai ir už pa
reikštą užuojautą. Atsisveiki
nimas buvo baigtas, sugiedant 
visiems Lietuvos himną.

Buvo atsilankę nemaža vie 
tos visuomenės; teko matyti 
ir keliolika jos profesijos ko- 
legų.daktarų. Tolimesnės iš
kilmės bus tęsiamos lapkričio 
8 d., šeštadienį, 1 vai. p. p. 
Lietuvių Tautinėse kapinėse 
Čikagoje. (jAJ

TUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

I
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Ofiso telefonas: 776-2880, 
' !

. Rezidencijos teloL: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Seadra praktika, tHt MOTERŲ Use*.

Ofteet 1657 WIST JWa STRUT

te patikt, 2-4 ir 6-8 vaL rak. kžtadlr*

P ŠILEIKIS, O. F.
OBTHOPE)A>PROTEanSTAS 

. Aparatai - Protezai. Med. ban- 
I dažai. Spedall pataika toieaaa 
► (Arch Supports) tell

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties; 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

SUSIRINKIMU

Spalio mėn. 26 d., po ilges- nas buvo sudegintas, jos urna 
} nės ligos, Santa Monikoje pa- 
J siinirė dr. Aldona Šliūpaitė, 
! 91 m. amžiaus. Ji buvo mūsų 

tautos veterano, aušrininko 
dr. Jono Šliūpo dukra. Sulau
kus 80 m., išėjo į pensiją ir, 

: atsikėlus iš New Yorko, apsi- 
į gyveno Santa Monikoje. Dau- 
! giausia ja rūpinosi A. Deve
nienė ir pastaruoju laiku Hi- 
patija Yčaitė Petkienė, jos se
sers dukra.

Pagal velionės pareikštą te-
j sfamente pageidavimą, jos kū

' nimo spinduliais, kas tik pratę- 
; sė jo skausmingo gyvenimo pa- 
i baigą. Mirė spalių 28 d. vakare, 

o spalių 31 ’ d. ■ palaidotas lietu- 
. vių šv. Kazimiero kapinėse. Lai- 
| doutves i

Lietuviu Motery Apšvietos draugi-; 
jos eilinis narių susirinkimas įvyks | j šeštadienį, lapkričio 8 d., 1 vai- popiet 
3808 So. Union Avė. Narės prašomos 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

CICERO
MN Wwt MW St. CUcm. HL 6*629 

Tebf.: PReepart C-3*MFLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVF.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 3214200

'pERKRAUSTYMAJ ~~

"MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽRMA KAINA

MOVING
AedrauetM pertreuitywus 

tt Ivelrip etetvmę.
ANTANAS VILIMAS

Tel arta J76-5996

GETREUEF 
FROM CONSTIMDON 

WITHOUT 
SMSMS OR CRAMPS

t

RęgutoL
STOOL SOFTENER’

Palaidojom Alfonsą Gailių
A. a. Alfonsas Gailius buvo 

gimęs 1911 metais, Židikuose, 
Žemaitijoje. Mokėsi Kretingoje 
ir paskui gimnaziją baigė Klai
pėdoje. Du metus studijavo in
žineriją ir priklausė studentų 
korporacijai “Plienas". Vėliau 
įstojo į miškininkų mokyklą 
Alytuje, kurią baigęs buvo pas
kirtas žvalgu, o netrukus giri
ninku ir šiame darbe išbuvo iki 
Lietuva buvo Sovietų Sąjungos 
okupuota.

Mokydamasis priklausė skau
tams, o paskui visą laiką šau
liams ir buvo paskirtas būrio 
vadu, nes Alytuje buvo praėjęs 
karinio 'parengimo kursą.

Ciceroje aktingai rėmė skau
tus, o paskui įstojo į.šaulius. Ra
šinėjo į “Naujnenas”, “Karį” ir 
kitur.

Kai skilo lietuviu bendruome
nė, buvo aktingas Reg. L. B. na
rys. bet prieš porą metų buvo 
pasidaręs nervuotas ir viskam 
abejingas- Skaudžiai pergyveno, 
kai Šaulių vadovybė atsidūrė 
JAV teisme.

Nors namą buvo išmokėjęs, 
gavo pensiją ne vien iš SS. bet 
ir iš buvusios darbovietės ir ma 
teraliai gyveno gerai, bet atsisa
kė prenumeruoti toliau “Nau
jienas”, “Sandarą”, Kanados 
“N. Lietuvą'’ ir kita spaudą. Taip 
pat į jokią spaudą daugiau ne
berašė.

į Kai buvo nustatyta liga, po 
operacijos, gavo 35 kursus švili-

1

bus nugabenta į 
įmūryta šalia jos 
Šliūpo.

Spalio mėli. 31 
sisveikinimas ir

Čikagą 
tėvo dr.

ir

d. įvyko at- 
velionės pa

gerbimas Santa Monikoje. Bu 
vp išstatyta ūma. papuošta ge 
lių vainikais.

Atsisveikinimą pravedė J.

— Saudi Arabija nutarė par
duoti naftą bei jos produktus 
tiems kraštams, kurie pirkdavo 
iš kariaujančių kraštų Irano ir 
Irako. Naftą galės pirkti Turki
ja, Brazilija, .Prancūzija, Japo
nija, Italija, Ispanija, Graikija, 
Jugoslavija, Pakistanas, Indija, 
Marokas ir Somalis.

mhl’dip'; Dr., į V. ftaulinaitienė 
atsisveikino Liet. -Gydytojų d- 
jo£- pareigingunią,? ipasiš ven ti- 
ISonės, kaip gydyžojos, nūo- 
pęlnus, ypač Universiteto Me-

Saudi
Izrae-

— Eina kalbos, kad 
Arabijos karalius patarė 
iiui kuo greičiau sutvarkyti sa
vo santykius su ^arabais;kad 
arabai galėtų visas savo jėgas 
nukreipti prieš kylantį pavojų 
iš Irano ir Sovietų Sąjungos.

EUDEIKIS Į
GAIDAS --DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA r

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

a

%

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
3HI

I
Aikštės automobiliams pastatyti

Medicinos Daktarė

ALDONA ŠLIŪPAITĖ

..— ■

pravedė Butkus - Va- 
saitis koplyčia. Atsisveikinime 
kalbėjo šaulių, ALTo, BALFo 
ir liaudininkų atstovai.

Liko nuliūdę žmona Verutė, se 
šuo Marcelė Mackienė, podukra 
Bitutė Vabalaitienė su šeima, ki
ti giminės ir artimieji.

Alfonsai, ilsėkis ramybėje!
Stepas Paulauskas

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

t. Cicero, ILL. 60050 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I A AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagoc
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

A

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

PHILLH^S - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

aušrininkų Jono ir Liudos Eglės Malinauskaitės Šliūpų 
duktė, mirė š.m. spalio 28 d. Santa Monikoj, Kalifornijoj, 

sulaukusi 94 mėtų amžiaus.
Atsisveikinimas su velione įvyko penktadieni, spa

lio 31 d. Santa Monikęj, Pierce Bros, koplyčioje.
Paskutinės apeigos įvyks Čikagoje, Lietuvių Tauti

nėse kapihėse, lapkričio 8 d., šeštadienį, 1 vai. popiet. 
Palaikai bus palaidoti netoli velionės Tėvo Dr. Jono Šliū
po paminklo. Laidojimo apeigas atliks Lietuvių Ev. Re
formatų Superintendentas kun. P. Dilys.

Ilsėkis ramybėje, brangi Aldona. Tavo gyvenimas 
buvo ilgas, turiningas, reikšmingas įvykiais. Tu visada 
būsi įkvėpimu visiems.

Lieka nuliūdę: sesuo Hypatija Yčienė Žiūrienė, jos 
vaikai Martynas, Hypatija ir Evelina, brolis inž. Vytau
tas, jo žmona Vanda ir sūnus Kęstutis, pusseserės Al
dona, Danutė ir Gražina Šliūpaitės, ir kiti giminės.

Giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami-dalyvauti šiose laidotuvėse.

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50th Aven Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4419

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, November ", I98ri



2212 W. Cermak Road
.ylf.

baro

We’ll help you make the right move.

ne

STIPRESNIS Už STIPRUOLĮ

ŽIAURUS

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

$4.00
$3.00

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

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

Ilgametis patyrimas
Jei ruošiatės keliauti

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

PAS GYDYTOJĄ
— Kodėl neturi apetito?
— Eidamas pas tamstą į sve 

čius stiprokai papusryčiavau.

Notary Public'
Insurance, Income Tax

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, November 5, 1980

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

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

M. i i m k u s
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip, pat daromi vertimai, giminiu 
iskviatimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

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

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

RO LIET. KAPINĖSE

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

2 M3 W«st 69th SL, Chicago. BL 6C629 » Tel WA 6-2787 
Didellr p-ui rinkimu gero* rūšie® (vairių prekiįj.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

VĖLINĖS - MIRUSIU PA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
income Tax service 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

jgarantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Dengiame ir taisome rišu 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

Tuo reikalu jums gali daue 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomn 
formomis.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

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

Kreiptis: 
A.LAURAITIS

U45 So. ASHLAND AVI, 
523-8775

Eržvilko klubo nariu susi 
rinkimas įvyks trečiadienį, lap 
kričio 5 d., 7:30 vai. vak. Ane-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
LM1 W. «tth St, Chicago, BL 60629. — Tel W A 5-2717 

V. V AL ANTIN AS

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

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai

Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

NAUJU METU ŠOKIAI
Denverio Tautinių šokių An

samblis “Rūta” kviečia visus 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Kanados lietuvius į Denverį 
Naujiems metams sutikti, šo
kiai įvyks gruodžio 31 d. 8 vai. 
vak. (Rocky Mountain Time).

Įėjimas, užkandžiai, šampanas 
— 15 dol. asmeniui. Bilietai turi 
būti užsakyti ne vėliau kaip 
gruodžio 1. d. Dėl kitų informa
cijų prašome kreiptis:

ARVIDAS K. JARAŠIUS,
9135 Utica Court, 

Westminster, CO 80030 
Telef.: (363) 427-3391 

arba,
ALGIRDAS M. LIEPAS,

2545 S. Lafayette, 
Denver, CO 80210 

Telef.: (303) 722-1495 
Colorado jaunimas 
laukia svečių!

sąžiningas darbas 
kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
8727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60642

Telef. 312 238-9787
* NemcfcnnsM patarnavliMs užsakant lėktuvą, traukintą, laivą kelio 

alą (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas: Parduodi 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus, 
Sudarome iškvietimus giminią apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
madjas vjsais keuonią reikalais,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relax! rezervuoti vietai 
U anksto — prieš 43-60 dieną.

INDUSTRIAL BUILDING 
43rd & Wolcott

11,455 sq. ft. 131x338 lot.
Zo'ned M 2-3. A.D.T., sprinkler, 

air cond., 20x40 cooler, 
heavy power.

Call 795-8700, ext. 313

— Anna Malakauskienė ii 
.Marquette Parko, neseniai pa 
rėmusi Naujienas stambia auka 
apgailestaudama, kad negalėje 
dalyvauti metiniame bankete 
atsiuntė $10 auką. Dėkui.

Namai, Ž«m4 — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

Dr. Joncf Šliūpo paminklas Lietuvių Tautinėse kapinėse 
Dr. A Mona, Šliūpienė bus laidojama joaos tėvo 

paminklo papėdėje. į

IR MUŠA, IR RĖKIA
Šv. Kazimiero sklypų savinin

kų valdyba pakvietė kardinolą 
J. Cody į vėlinių, mirusių minė
jimą šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinėse. Kurijos' kancleris vis 
dėlto dėkojo ir priminė, kad kar
dinolas dėl ankstyvesnių. įsipa
reigojimų negalės dalyvauti.

šia proga noriu priminti, kad

— Penia Elizabeth Narvish iš 
Ocala, Fla., daugeliu atvejų pa
rėmė Naujienų leidimą. Dėkui 
už tai ir už $20 auką banketo 
proga. :

— Dėkui Edvardui Pikeliui is 
Brighton Parko už atsiųstą $10 
jauką banketo proga.
‘ — Halina Dilienė iš Mar-i 
quelte Parko, laiku atsiskaitę-! 
dama už laimėjimų bilietus, at
siuntė $10 auką. Po $5.atsiuntė: 
M. Januševičienė, V. Siakėnienė 
iir Antanas Strubel iš los pat 
apylinkės; kun. prof. dr. P. Ra- j 
■gažinskas iš Central, New Mexi- Į 
co, Juozas Bacevičius iš Ham-Į 
mond, Ind., Slave Everlin iš lipt 
Springs, Ark., ir Kazys Ulevi
čius iš Crystal Lake, 111. Dėkui 
visiems.

— Filipinų valdžia paskelbė 
sulaikyto amerikiečio kvotos 
protokolą, kuriame jis tvirtina, 
kad partizanai, kovoją pri=š 
prezidentą Ferdinand Marcos, 
buvo

i lietuviu
suvažiuoja Į 49th Ct., Ciceroj 

lydekų balių.
šeši vyrai, su Alfonsu Kizlai 

čiu ir Juozu Juškausku prieš
akyje, buvo penkioms dienoms 
išvykę į Wiscorišiną ir parvežė 
puikios žuvies, kurias šeiminin
kė lik rai skaniai pagamins, šo
kiams gros geras oricestras. Pas 
Kizlajtį ir Juškauską bei kilus 
klubo valdybos narius galima 
gau^i kvietinius.

Visi kviečiami ir laukiami.
S. Paulauskas

. — Dainavos garsinime buvo 
pasakyta, k;:d koncertas lapkri
čio 8 d. prasidės 9 valandą, bet 
jis prasidės 8 vai. vak. Visi pri
valo būti prieš 8 vai. vak.

— š.m. lapkričio 8 d. 10 vai. 
ryto Lirt. Ęv. Refc'rmatų baž
nyčioje, 52.50 So. Ąratesian, 
įvyks atsisveiiknimas su buvu
siu Liet. Ev. Reformatų žymiu 
veikėju, kuratorium Motiejum 
Tamuiėnu. Po religinių apeigų 
jo palaikai bus nuvežti į Lietu
vių Tautines kapines. Kviečiame 

prašome visus buvusius jo 
augus ir pažįstamus šiame 

paskutiniame atsisveikinime da
lyvauti. Žmona ir sūnėnai

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.

— Kanados Lietuvių Fondo 
koncertas ir vakarienė Įvyks 
lapkričio 8 d. 7 vai. vak. Toron
to Lietuvių namuose. Progra
moje dalyvaus sol'. Algirdas 
Brazis ir Vaivorykštės choras.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. K’dzie Avenuo 

Tel. 776-8505

R. E. <— INDUSTRIAL

JEI GALVOJATE f
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

Atsitiktinai prie alaus 
susipažinę kariai (amerikonas, 
anglas ir rusas), gurkšnodami 
alutį, kalbasi apie atostogas. 
Amerikonas sako:

— Po savaitės skrendu į Ha
vajus, o iš ten į Rivierą.

Anglas:
— Ir aš gavęs atostogas pa

kraunu automobilin šeimą, įsi
dedu palapinę, miegui maišus, 
kitus reikalingiausius kelionėje 
daiktus ir keliauju sau po visą 
Europą.

Ruselis įsiklausęs, juokdama
sis ir sako:;

— Automobiliu užsienin!...
Mes užsienin tai tik tankais 

keliaujam...

Londono cirke stipruolis iš
spausdavo citriną ir pasiūlydavo 
1,000 svarų tam, kas išspaus dar 
nors lašą. Aišku, niekam nepa
vykdavo, kol viena kartą smul
kaus sudėjimo žmogelis iš iš
spaustos citrinos išsunkė dar ves 
ne pusę puodelio skysčio. Pri
trenktas stipruolis paklausė:

— Kas gi jūs esate?
— Mokesčių rinkėjas, — at

sakė žmogelis.

Visi eržvilkiečiai privalo daly
vauti šiame susirinkime.

Bernice žemgulis, pirm.
— Pensininkų sąjungos narių 

susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 6 d., 1 vai. popiet 
Gage. Parko mokyklos salėje, 
prie 55-tos gatvės ir S. Western 
Ave. Visi nariai privalo atvykti 
Į šį susirinkimą, nes dr. J. Brie- j 
dis skaitys paskaitą. i

Juozas Skeivys

i uanian Bakery. Adresas: 6620 
I. Central Ave.. St. Petersburg, 
J tel. 313-1811.

*■ — P. Simelaitis iš Mount
Hope, Ont., parėmė Naujienų j Įės salėje, 4500 So. Talman A 
leidimą $20 auka. Po du dole-' 
riūs atsiuntė: S. Jonaitis ir A.
Masionis iš-Stayner, Ont., Stasys 
Juozaitis iš Cicero, Kazvs Bal- 
seilinąs iš Lemento, Kazimieras 
Pocius iš Beverly Shores, Ind., 
ir Juozas Staška iš Marquette 
Parko. Dėkui visiems.

F. Z*peti», Agent -1 
J20S‘/j W. 95th St “gf* 
Ev«rg. Perle, III. 
40642, - 424 «654

— Anapilio Moterų Būrelis 
surengė dail. Valentinos Balsie 
nės keramikos darbų parodą pa
rapijos salėje lapkričio 2 dieną. 
Parapijos vakarienė ir naujų 
kunigų sutiktuvės įvyks lapkri
čio 16 d. 4 vai. popiet.

— St. Petersburgo mieste 
ir jo apylinkėse apsigyvena vis 
daugiau ir daugiau 
Daug lietuvių į čia :
ypač žiemos metu. Norėdami to- { 
k.iems tautiečiams padėti, paduo- j 
dame sekančius įsidėmėtinus 
adresus: 1) šiomis dienomis 
naujai atidarytas Ir. Jurgėlienės 
restoranas “Deano’s”, kur gali
ma gauti lietuviškų valgių. Ad
resas: 160 107th Ave., Treasure 
Island, tel. 360-6328. 2) Lietu
vių klubas, pietūs tik sekmadie
niais 2 vai. popiet. Adresas: 
1880 46th Ave., St. Petersburg, I 
tel. 525-2921. 3) “Rūta", Lilh-

-7 Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos narių rudeninė 
duilės darbų paroda atidaroma 
šį penlkadicnį, lapkričio 7 d., 
7 vai. vak. Čiurlionio Galerijo
je, Ine., 4038 Archer Ava. Daly
vauja 11 dailininkų. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Kviečia Valdyba

BUS LYDEKŲ BALIUS
Cicero Lietuvių žvejotc'jų ir 

medžiotojų “Ešerių” klubas šių 
metų lapkričio mėn. 8 d. 8 vai. 
vak. Amerikos karo veteranų 
VFW 9115 posto salėje, 1431 So.

engia metini j GERBIMAS ŠV. KAZIMIE

— Vakarų Vokietijos Laisvų 
demokratų partija, sudariusi 
koaliciją su socialdemokratais, 
papildomuose rinkimuose lai
mėjo dar vieną atstovą. Dabar 
jie turės 54 atstovus parlamente.

'PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO RUIMAIS.
VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.AZANAUSKAS, Prezidentai . ■;

asmenų uždegė žvakutes ir 
šė prie artimųjų kapų.

Iškilmės baigtos Tautos liim- 
nu. Fotografas p. Genutis pada
rė nuotrauką.

Oras, nors vėsokas, bet gražus 
ir sutraukė į mirusių pagerbimą 
apie 1,000 asmenų. Dauguma 
vyko lankyti savo artimųjų ka
pus, ir dalyvavo iškilmėse.. • J

Šaulių garbės sargyboje daly
vavo 31 uniformuotas vyras ir 
26 šaulės. Vadovavo rinktinės 
vadas VI. IŠganiaitis. • -

Užgirtina tradicija kasmet 
prisiminti mirusius tautiečius, 
dalyvaujant šaulių garbės.-sar
gybai. Tas suteikia iškilmin
gumo. «

Po iškilmių šauliai rinkefsi į 
šaulių namus kavutės.

K. Paulius -

BUTŲ NUOMAVIMAS .
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

kreiptis tik per dvasiškių insti
tucijas. (

40 metų Lietuvos pavergimo • 
labai gražų minėjimą surengė j 
ALTas. Liet. B-nė panord su-' 
organizuoti savo vardu minėji- < 
mą. Nežiūrint reklamavimo peri 
televiziją ir spaudą, nepaminėjo. Į 

šokių šventėje nesiteikė daly
vauti Prezidentas.

Washingtone buvo sulaikyti 
18 mūsų tautiečių ir keliama 
byla, kai tuo tarpu iraniečiai 
sukėlė triukšmo, bet administ
racija beveik nekreipė dėmesio.,

Susidaro įspūdis, kad mes 
dažnai mėgstame “pabraukti 
prieš plaukus ’.
•Tad ir šį kartą kviečiant kar

dinolą, prisiminkime, kai boiko
tavome daug kartp jo kuriją. 
Tad lakto sumetimais neverta 
buvo prisiminti senas “žaizdas”. 
Nevertėjo apsijuokinti ne tik 
prieš lietuvius, bet ir prieš kitas1 
etnines grupes bei amerikonus. 
Neabejojame, kad gal pravers 
ateityje kreipts į vyrausybę ir 
prašyti kardinolo užtarimo.

Ateityje būkime taktingesni!
K. Jasius
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Metai iš metų šv. Kazimiero 
sklypų .savininkų -draugija Vė
linių metu prisimena mūsų tau
tiečius, kurie palaidoti; šiose ir 
kitose kapinėse.

Šioje mirusių minėjimo tradi
cijoje aktyviai Įsijungia Vytau
to Didžiojo rinktinė, dalyvauda
ma garbės sargyboje. Lygiai 
12 vai. uniformuoti šauliai, va
dovaujami VI. Išganaičio, išsi
rikiavo prie steigėjų paminklo.

J. Jasaitis įvadiniu žodžiu pa
kvietė kun.- J. Juozevičių sukal
bėti maldą. Labai gražia malda 
prisiminęs mirusiuosius, pabai
goje prašė' sugiedoti “Marija, 
Marija”.

Kapinių sklypų savininkų 
draugijos pirmininkas Al. Regis 
pasakė prasmingą kalbą. Pabai
goje dėkojo kun. J. Juozevičiui 
už maldas, šauliams ir gausiai 
susirinkusiems dalyviams. B'c 
to, p. Siutui už įrengimą garsia
kalbio. '

Prie paminklo buvo padėtas 
gyvų gėlių vainikas. Kunigas 
J. Juozevičius palaimino uždeg
tą žvakę. Po iškilminių.nemažai etiketas.) reikalauja į kardinolą
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