
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
■■ n- ■■■■!■ I ------------ ■ r --------- ■■■■■■ ■ ■

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, November 6, 1980

Gr.

2054Q

R. REAGANAS -

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

mreNO*
The Lithuanian Daily News

Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608 
HAymarket 1-6100 

••••••••••••••••••a 
Over One Million Lithuanian 

In The United States

NOBARI AIŠKINO, KAD IRANAS MOKĖS 
AMERIKAI SAVO SKOLAS

t* *

f TOKĮ'PAREIŠKIMĄ VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS
PRIĖMĖ LABAI ATSARGIAI, VIS ABEJOJANT

WASHINGTON. — Ali Rėza 
Nobari yra Irano centrinio ban
ko pirmininkas. Jis dalyvavo 
redaguojant tuos keturis’ punk
tus, nuo kurių išpildymo pri
klauso įkaitų paleidimas.

Nobari pareiškė, kad Iranas 
yra pasiruošęs' mokėti Ameri
kos bankams ir kompanijoms 
savo skolas, atsiradusias už 
gautas' prekes. Jis net mano, kad 
bus pervesta atitinkama suma 
pinigų . Irano įsipareigojimams 
atlyginti. ? . < .
\ Nobari, laikė telefoninio pasi
kalbėjimo/ sutiko, t jog įrašy
mas, kad “Iranas nemokės Ame
rikai skolų” w yra “neaiškus”. 
Iranas tik nemokėk ; tų 1 sumų, 
kurios iškils ryšium su teismuo
se įkaitų .ar jų giminių užvesto
mis bylomis. Nesusipratimas dėl 
to jkilo ir, Washingtone. Anot 
Nobari, ten; buvo - galvoja 
kąd Tranas , nemokės 
įsipareigojimų ir skolų,
:Paskutinį Nobario pareiškimą 

Valstybės departamentas priėmė 
labai atsargiai. Kyla klausimas, 
kas jį; įgalioji) tokį pareiškimą 
padaryti? Jeigu tas Nobario pa
reiškimas ątitinkąT^ano. vyriau
sybės ir- parlamentoT (Majlis) 
reikalavimams, tai manoma, 
kad derybos dėl įkaitų paleidi
mo gali ilgai užtrukti.

Nebari savo pažiūromis ir nu
sistatymais yra labai artimas 
prezidento' Abolhašsan B'ani 
Sadr. politikų grupei. Jis pripa
žįsta, kąd yra tam tikras nesu
sipratimas Irano vyriausybės 
reikalavimuose.
Į Bet oficialiame, anglų kalba 

išverstame rašte, kurį pirmadie
nį gavo Washingtonas, pasaky
tą, kad vienas iš keturių Irano 
rėikal’avimų, kurie turi būti 
kaip sąlyga įkaitų paleidimui, 
yra šis: “Panaikinti visas pre
tenzijas ir Amerikos vyriausy
bės bei JAV kompanijų reika
lavimus prieš Iraną, nežiūrint 
kokia priežastis ar pavadinimas 
tuo reikalu būtų pareikšta”.

Vyriausybės pareigūnai svars
tydami tuos keturis punktus 
mano, kad šis yra sunkiausiai 
įvykdomas.

S JAV PREZIDENTAS
t • =

Ronald Reaganas antradienį laimėjo JAV prezidento' 
rinkimus. Jis bus prisaikdintas prezidento pareigoms 
1981 mtų sausio 20 dieną Washingtone. R. Reaganas 
planuoją važiuotLy Ęa^opą. ir pąąįtąrtjjf^i^.įrio- 

mis vyriausybėmis. r '■ -

IŠ PARYŽIAUS BANKO 
IŠNEŠĖ MILIJONUS

PARYŽIUS. — Vagys išnešė 
milijonus iš Paryžiaus Naciona
linio Taupymo banko Caisse 
d’Epargne, miesto centre. Vagys 
įėjo į vidų atrakindami atsargi
nes duris. Jie buvo gerai infor
muoti apie aliarmo įrengimus ir 
turėjo atsarginius raktus. Aliar
mo sistema tebuvo žinoma tik 
fabrikui ir jos įtaišytojams,. o 
vagys, tą kombinaciją žinojo Ir 
išjungė.,

i v x. / -m - . * i? - 2 •

.. Įeidami į, seifą, jie atrakino 
plieno grotas ir duris. O seifo 
duris, manoma, atrakino iš-vi
daus, kur jų bendradarbis tu
rėjo Būti pasislėpęs jau penkta
dienį.
' Jie neėmė aukso, brangeny

bių ir akcijų. Keičiant juos, kar-
ąma pakliūti. Užteko gry- 

nų pinigų. Išeidami jie išdažė 
ant sienos šiuos žodžius: “Be pa
giežos, be smurto, be ginklų. 
Ačiū!” ’■ ' ■

RICHARD M. DALEY 
LAIMĖJO RINKIMUS

CHICAGO, Ill. — Cook ap
skrities tarybos pirmininkas 
George Dunn trečiadienį paskel
bė, kad Illinois valstijos senato
rius Richard M. Daley antradie
nį laimėjo rinkimus Cook ap
skrities prokuroro pareigoms.

Antradienio vakarą radijas ir 
televizija tvirtino, kad didele 
balsų dauguma laimi prokuro
ras Bernard Carey. Vėliau pa
dėtis pradėjo keistis ir pradėjo 
maža dauguma pirmauti Rich
ard Daley. Trečiadienio rytą 
buvo pranešta, kad Carey ir Da
ley balsų skaičius išsilygino ir 
tebeskaičiuojama toliau. Pradė- 
jtf;vyrauti įsitikinimas, kad lai
mės Bernard Carey.

Bet trečiadienio popiet Daley 
balsų skaičius* gerokai pakilo. 
Tarybos pirmininkas paskelbė, 
kad Daley laimėjo 23*000 balsų- 
dauguma. Sen. Daley bus Cook 
apskrities prokuroras.

VAKARIEČIAI BOIKO
TUOS PARADĄ

MASKVĄ, — _ Tu/iinomis

RESPUBLIKONAI KONTROLIUOJA
AMERIKOS SENATA

PRALAIMĖJO FRANK CHURCH, SENATO UŽSIENIO 
KOMITETO PIRMININKAS, BAYH, McGOVERN

WASHINGTON, D.C. — Res- . 
publikonų partijos kandidatas 
prezidento pareigoms laimėjo 
rinkimus didele elektoriu dau
guma. Devintą valandą vakaro 
jis jau turėjo pakankamą elek-’ 
torių skaičių būti išrinktas JAV 
prezidentu. ~

Aštuntą valandą vakaro pre
zidentas Carteris, nekreipdamas 
didelio dėmesio į kelis patarė
jus, pašaukė Ronald Reaganą, 
pasveikino jį, laimėjusį rinki
mus, ir palinkėjo jam sėkmės 
administruoti pačią galingiausią 1 
valstybę pasaulyje. Prezidentas I 
dar pasveikino ir Reagano šei
mą, palinkėdamas laimės vi
siems tos šeimos nariams. Vė
liau pasiuntė Ronald Reaganui' „ , „. : , mv Carter .telegramą. n -j * ©n . v

t*, , . 1 Prezidento 80 metu motina,Baltuose Rūmuose buvo susi-1 , ..... , • - 1 . . , . ..patyrusi apie josios sunaus pra-rmkę visi įtakingesni departa-f; . ... v. . ■ •-L 1 v , . laimėjimą, zmią gražiai pnemementų sekretoriai, atsakingi de- . • ., j , f& r ir apsidžiaugė, kad dabar jis

— Dviem Saturno mėnuliams, 
kuriuos atrado amerikiečių 
Voyager I praeitą mėnesį, var
dai bus duoti, tik mokslininkams 
susitarus. Dabar Saturno žino
mų mėnulių, kurie skrieja ap
link jį, yra 14. Iki paskutinie
siems bus duoti vardai, jie bus 
vadinami S-13 ir S-14.

— Berlyno gėdos sienos jau
nas 19 metų sargybinis be gink
lo perbėgo į Vakarų Berlyną 
Spaudau rajone. Sienos sargy
biniai vaikšto po du. Šis jaunuo
lis turėjo paleisti šūvį į draugą, 
kad galėtų pabėgti. Nežinia, ar 
draugas sunkiai sužeistas.

— Standard Oil of Ohio bend
rovė pradėjo pirmuosius gręži
mus Beaufort Sea rajone, 50 
mylių į rytus nuo Prudhue įlan
kos. Už vietą Sumokėta 1.96. bi
lijono dolerių.

RESPUBLIKONAI NORĖTŲ TURĖTI
DAUGUMĄ JAV SENATE

•r FRANK CHURCH NETEKIMAS SENATE YRA PATS ' 
SKAUDŽIAUSIAS DEMOKRATŲ PARTIJAI

WASHINGTON, D.C.— Ame-nas nenorėtų įtraukti Kįssinge- 
rikos Demokratų partija 26 me
tus JAV Senate turėjo daugu- 

. mą ir nustatydavo JAV užsienio 
-Kad nepykintų seno draugo politiką. Gen. Eisenhowerio ir

Irako, siuntos Iranui eina per į 7 ;___  __ 7- ' ' ‘
Siriją ir šiaurės Korėją ir tie- fcais užsienio politiką nustaty- 
siogiąi per Sovietų Sąjungos- 
Irano :sieną Azijoje.

Panašiai Iraną remia ir Pran
cūzija. Ji siunčia lėktuvų moto
rus ir atsargines dalis, kad už- naj turės persvarą Senate. Tre- 
pildytų tą spragą, kuri atsirado 
Amerikai susilaikius.

Taip pat abi — Sovietų Są
junga ir Prancūzija — siunčia 
daug amunicijos ir ginklų 
Irakui.

RUSAI REMIA IR IRANĄ,
C IR IRAKĄ .

WASHINGTON.—Ruįi slim-’ 
čia ginklus, atsargines dalis ir 
amuniciją if Iran ui, ir Irakui, 
siekiant palaikyti tą aliarmuo
jančią padėtį Persų įlankoje, 
praneša - Amerikos šaltiniai.

Irako, siuntos Iranui eina per ir R. Nixono prezidentavimo lai-

davo demokratai, nors preziden- 
i tai priklausė Respublikonų par
tijai.

Dabar atrodo, kad respubliko-

— Taivano tekstilės gaminių 
eksportas į. Ameriką šįmet pa
kilo 15% ir sieks $4.5 bilijono.

—Japonija ir Taivanas yra di
džiausi eksporteriai foto apara
tų į Ameriką. Japonų eksportas 
šioje srityje siekia 90.2 proc. 
viso Amerikos importo.

KALENDŲ RĖLIS

Lapkričio 6: Edviną, Leonar
das, Vigandė, Ragelis, Ašvydas.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:40.
Oras giedras, vėsus.

Justas Pusdešris, sulaukęs 
73 metų, antradienį mirė 
Detroite. Jis buvo geras vai

dinimų organizatorius.

čiadienio ryta keli rinkimu da
viniai dar nebuvo aiškūs, bet 
vyravo nuomonė, kad respubli
konai turės daugiau senatorių, 
negu demokratai. Atrodė, kad 
senatoriai gali pasiskirstyti ly
giomis: 50 demokratų ir tiek 
pat respublikonų. Taip būtų, 
jeigu rinkinius Arizonoje laimė
tų sen. Barry Goldwater. Jeigu 

.sen. Goldwater nepajėgų patek
ti į Senatą, tai tada respubliko
nai daugumos neturėtų.

RESPUBLIKONAI MINI 
HENRY KISSINGERĮ

Dr. Henry Kissingeris norėjo 
kandidatuoti į Senatą respubli
konu sarašu. bet senatorius Ja
vits tada nenorėjo trauklis. Jis 
tikėjosi surinkti pakankamai 
balsų ir likti senatoriumi, bet 
jis pralaimėjo partijos pirmi
niuose rinkimuose, jo vieton iš
rinktas E. D’Amato.

Dr. Kissinger rinkimuose ne
dalyvavo, bet Reagano sluoks
niuose plačiai kalbama apie rei
kalą panaudoti jo žinias ir pa
tirtį. Tvirtinama, kad buvęs 
prezidentas Fordas siūlo įtrauk
ti Kissinger} į kabinetą ir pa
vesti jam tvarkyti Valstybės 
departamentą. Buvo keliamas 
balsas įtraųlkti jį į saugumo rei
kalus, bet kiti priešinosi.

Tvirtinama, kad pats Reaga-

rio į kabinetą. Greičiausia klau
simas nuodugniai atpariamas 
patarėjais.

RESPUBLIKONAI KON
TROLIUOS SENATĄ

Trečjadienio rytą buvo tvir
tinama, kad Senatas buvo; pa
dalytas pusiau, bet vėlesni pra
nešimai sako, kad respublikonai 
turi daugumą. Jie turi 54 sena
torius, o demokratams liko tik
tai 46 senatoriai. Respublikonai 
perims visos eilės komitetų pir
mininkavimą.

Senatoriai Birch Bayh, George 
McGovern ir Frank Church pra
laimėjo vietas Senate ir pirme
nybes komitetuose. Senatorius 
Church glaudžiai bendradarbia
vo su prezidentu Carteriu, bet > 
dabar Užsienio komitetas pereis 
į respublikonų rankas.

su

R. REAGANĄ KVIEČIA 
ANGLIJON

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų premjerė Margaret Thatcher 
pakvietė Ronald Rea ganą at- 

Angliją ir pasikalbėti 
ūkio ir finansiniais rei-

premjerė mano, kad

, liaunomis.oartamentu nareisūnat.artimied“ Psiaziau«e’ Kaa aaDai JlS 
niomis, Amerikos ir kitos vaka-fS4 parva-iuoti į Plains, Geor-
riečių šalių ambasados boiko
tuos Sovietų Sąjungos kariuo
menės paradą; kuris įvyks penk
tadienį. Boikotas rišamas su 
Sovietų karo jėgų palaikymu 
Afganistane. ; ’ į ;

Panašus boikotas buvo '-Įr ge
gužės Pirmosios parade, r Tada 
irgi Amerikos, Europos, .Japo
nijos ir Australijos atstovai ne
dalyvavo . parade.

Manoma, kad JAV ambasado- 
rius. Tromas Watson dalyvaus 
oficialiame L. Brežnevo priėmi
me,’ neš priėmimas yra ceremo
nialinis įvykis, o paradas yra 
militarinė demonstracija

I

Richard M. Daley išrinktas 
Cook apskrities prokuroru. 
Jis surinko 23,01)0 balsų 

daugiau, negu dabarti
nis prokuroras Carey.

— Illinois valstijos Senate 
demokratai, atrodo, ir šįmet tu
rės daugumą ir vadovybę savo 
rankose. Bet Atstovų Rūmuose 
respublikonai gal perims vado
vavimą. Tas labai svarbu, nes 
šįmet reikės keisti rajonus ir su
mažinti atstovų skaičių iki 118.

vykti į 
įvairiais 
kalais.

Britų 
sveikiausia atmušti atgal pa
brangusių produktų kainas. Šį 
metodą ji bando praktikuoti 
Anglijoje. Ji yra įsitikinusi, kad 
jau pavyko padaryti didelę pa
žangą. Jeigu ji įtikintų naujai 
išrinktą JAV prezidentą pavar
toti tas pačias priemones, tai ga
lima būtų stabilizuoti ūkio rei
kalus kitose pasaulio vietose.

Ronald Reagan tikisi pasima
tyti su premjere Thacher ir iš
sikalbėti. Dabar jis turi pustre
čio mėnesio. Jis rengiasi apl&n- i laikas leis, tai jiedu su žmona 
kyti Vakarį Europą ir kelias norėtų nuskristi ir į Kiniją.

— Pirmadienį Milane už do
lerį mokėjo 905.60 italų lirų.

Artimųjų Rytų valstybes. Jeigu

ji, giminės ir didokas skaičius ; 
patarėjų. Tuo metu Baltieji i 
Rūmai jau buvo informuoti apie 
rinkimų eigą, žinojo, kad Rea
ganas turėjo 30 milijonų balsų.

prezidentas Carteris‘titkai 26 
milijonus. Be to, Ronald Reaga
nas jau-.turėjo pakankamą elek- 
torių skaičių jį išrinkti krašto 
prezidentu.
j Savo kalbą susirinkusiems 
partijos ir valstybės pareigū
nams per televizijos ir radijo 
stotis prezidentas Carteris šitaip 
pradėjo:

— Prieš ketverius metus aš 
Jums prižadėjau niekad Jums 
nemeluoti, o dabar aš negaliu 
stovėti prieš Jus ir tvirtinti, 

.kad šie Įvykiai man būtų ne- 
skaudūs.

— Jungtiniu Amerikos Vals- •----- j mu’ ūmų rxiiic* v . uatu 
lybių piliečiai taip nusprendė | prezidentu, 
ir, aišku, aš priimu jų nutari
mą. nors, suprantama, ne tokiu 
pačiu entuziazmu, kokiu aš pri
ėmiau jų nutarimą prieš ketve
rius metus.

Turiu pripažinti, kad aš rim
tai vertinu sistemą, kuri leidėia 
žmonėms laisvai pasirinkti va
dovus, kurie stovės jų priešaky , 
je sekančiais ketvertais metais. 
Prieš valandą aš paskambinau 
gubernatoriui Reagan j Kalifor
niją ir pasakiau jam, kad jį svei
kinu gražiu laimėjimu.

Ateinančių kelių savaičių lai
kotarpyje aš tikiuosi su juo 
glaudžiai bendradarbiauti. Mes 
turėsime gražų galios perdavi
mo periodą. Aš jam pasakiau, 
kad noriu paruošti geriausią 
valdžios perdavimą visoj mūsų 
istorijoj, o tada aš jam pasiun
čiau tokią telegramą, kurią čia 
pat Jums paskaitysiu: “Dabar 
jau matosi, kad Amerikos gy 
ventojai pasirinko Tamstą se 
kančių savo prezidentu. Aš Jus- 
sveikinu ir prižadu su Jumis 
pilnai bendradarbiauti ir atrė- 
jančiemis savaitėmis tvarkingai 
perleisti vyriausybę. Geriausi 
linkėjimai Jums ir Jūsų šeimai, 
kai perimsite Jus laukiančią at
sakomybę.”

Ir telegramą pasirašau “fim-

įgia valstijoje, kur galės pailsėti, 
i Vėlai vakare Ronald Reaga
nas, pasitaręs su prie jo buvu
siais patarėjais, paruošė kalbą 
ir pasakė, ką jis planuoja da
ryti netolimoje ateityje. Jis pa
dėkoj;© gyventojams už pasiti
kėjimą ir pareiškė, kad jis jau 
ruošia naują kabinetą. Jis nori, 
kad kiekvienas kabineto narys 
iš anksto pastudijuotų galimas 
prcblsmas, o kai perims savo 
pareigas, tai privalo žinoti būti
niausius darbus.

Ronald Reagan savo artimie
siems perskaitė gautą preziden
to Garterio sveikinimo tele
gramą.

Respublikonų partijos vadovy
bė buvo labai patenkinta, kad 
į jų rankas gali patekti JAV Se
nato kontrolė. Reaganas, tapęs 

, negalėtų daug pa
daryti, jeigu respublikonai ne
kontroliuoti Kongreso. Jie žino, 
kad Amerika valdoma įstaty
mais,.© ne vieno kurio nors pa
reigūno valia. Jeigu gautų pa
kankamą senatorių skaičių, tai 
naujai išrinktam prezidentui 
būtų lengviau bent užsienio po
litiką administruoti.

George Bosh

George Bush ateinančių 
metų sausio 20 dieną bus 
prisaikdintas JAV vicepre
zidento pareigoms. Jam 
teks pirmininkauti Senatui.



BUS BLOGAI ŠUNIMS 
IR KATtMS

KATĖ IR ŽMONĖS

Kvepiantis pasaulis

aišku, turi efektą 
ir pardavėjui, bet 
efektą turi sinteti- 
gamintojams. Ga-

Oi. kaip skaniai kvepia! — 
taria viena ponia. Taip, masina 
jaunas moteris iškvėpintos pre
kės. Juk televizija taip uoliai 
garsina kvep:?.neius muilus, 
muilo miltelius drabužiams 
plauti, net priduria: “Kvepia ba
landžio oru!’* Garsina tualeto 
produktus, plaukams purkšti, 
kad oda nebūtų drėgna; burnos 
blogam kvapui pašalinti, tara
konams nuodyti ir 1.1.

Aromatas, 
ir pirkėjui, 
dar didesnį 
nių kvepalų
mintojai žino, kad nosis mėgsta 
šviežius, skanius kvepalus. 0 
kad ne visi žmonės turi vienodą 
skonį, tai ir kvepalų yra viso
kiausių rūšių, net daugiau kaip 
100,, ir visi nėra natūralūs kve
palai, bet dirbtiniai. Be to. kve
palai yra savaime slapta pagun
da, kuri patraukia smalsią nosį.

Chemikas dr. J. Stephen Jelli- 
nek sako, jog kvepalai turi labai 
stiprų psichologinį efektą. Pre
kių pardavėjai patyrė, jog kve
piančios prekės, pvz., drabužiai, 
moterų kojinės su kvepalais 
perkamos 50% daugiau, negu 
nekvepiančios. (Yra tokių kojų, 
kurios ir be kvepalų ’‘kvepia’’.)

Žmonės mano, kad kvepian-

savo vaiką į sportinę 
vertės mašiną

buvo pasirašyta, par- 
įteikė mašinos raktus,

• New Jersey valstijoje areš
tavo vieną pilieti, kuris bandė 
iškeisti 
vartotą 
Sutartis 
davėjas
uždėjo plokšteles su numeriais. 
Tėvas vaiką paliko laukiamaja
me ant grindų. Pardavėjas pa
skambino policijai. o policija 
tėvą išsivežė apklausinėti.

~ • Daug ginčų buvo, kai naf- 
±os kompanija vakarinėj Aust
ralijoj pradėjo gręžti šulinį. 
.Aborigenai gyventojai pakėlė 

t triukšmą ir kreipėsi į Jungtinių 
' Tautų Žmogaus Teisių komitetą 

Ženevoje, protestuodami, kad 
toks naftos kompanijos darbas 

-supykins jų šventąjį driežą 
Guanną. Tada driežas galįs da
ryti visokias blogybes.

Lietuvoje, kaip rašo “Valstie- 
laikraštis”, padaugėjo val

kataujančių šunų ir kačių, ku
rie, kaip žinoma, kartais suser
ga pasiutimo liga. Todėl mihist 
rų taryba nutarė sugriežtinti 
kavą prieš palaidus šunis ir 
kates.tieji daiktai turi švarumo bei 

Šviežumo kokybę. Iš kitos puses 
žiūrint, kvepalai turi būti stip- gyvena daugiau kaip viena šer- 
rūs, kad greit neišgaruotų, to- ma. laikyti katę ar šunį bus 
kiu būdu sintetiniai kvepalai galima tik su raštišku leidimu 
pastiprinami., iki maksimumo, 
bet su laiku gali pasikeisti į ne
pageidaujamą smarvę...

Reikalingas, ir saikas, ir rū
šis. Chemikai gamina ir valgo
miems daiktams paskaninti kve
palus pagal skonį — citrinos, 
apelsino, braškių, bananų, mė
lynių ir 1.1. Net paprastą žela
tiną kvepalai padaro kaip tikrą 
uogienę; marmeladą', želatiną 
kartais, taip “pakvėpina”, kad 
reikia čiaudėti...

Dabar visas pasaulis kvepia 
jhemikalais: automašinos “kvė
pina” orą, įvairios atmatos jį 
teršia. Prieita ir prie knygų kve- 
pinimo, kad atspausdinta knyga 
nekvepėtų rašalu ir Mineral: 
Sprits, kad skaitytojas jaustųsi 
tarytum sėdėdamas po pušimi 
geria sakų aromatą... Žodžiu, 
moderniame amžiuje ne tik ap
linka kvepia, bet ir žmogus... 
Bet yra labai stiprių natūralių 
“kvepalų”. Kai mane kartą be
grybaujant pakvėpino skunke 
(šeškas), 
“kvepėjau

Miestuose, gyvenvietėse, kui

ir tai, jei neprieštarauja visi 
kiti namo gyventojai.

Bus draudžiama šunis ir ka
tes vestis į parkus, sodelius 
aikštes, pliažus ir Lt. Taip pat 
draudžiama vežti juos, autobu
sais ir troleibusais.

Šunys ir katės turės teisę pa
sirodyti viešose vietose tik su 
savininkais, antraip bus laikomi 
valkataujančiais, nežiūrint, ko
kios jie būtų veislės.

Už taisyklių nesilaikymą šunų 
ar kačių savininkas galės būti 
nubaustas nuo 10 iki 50 rublių 
ir gyvulys atimtas. (N. L.)

S a mari tonas

tai penkis metus
Don Pilotas

• Žaibas išgydė 62 metų am
žiaus Edwina Dobinsoną, sunk
vežimio šoferį. Robinsonas bu 
vo aklas ir dalinai apkurtęs pc 
Irafiko avarijos. Jį pritrenkė 
žaibas ir jis 20 minučių buvo be 
sąmonės. Kai atgavo sąmonę, jis 
galėjo matyti ir girdėti, pranešė 
New York Times. Jis buvo pli-t 
kas, bet praėjus vienam mėne
siui, jo plaukai ant galvos pra
dėjo augti. Robinsonas atrodė 
kaip naujas žmogus, net jo žmo
na apsidžiaugė.

• Japonų mokslininkai turi 
Įrodymų, kad daugelio žmonių 
smegenys susitraukia-sumažėja 
todėl, kad jie nesimankština 
Kompiuterį panaudojant, prof. 
Taju Matsuząva ir jo kolegos 
Tohoku Nacionaliniame univer
sitete matavo įvairių žmonių 
smegenis. Jie surado, 
smegenų vietos, kur 
nuoja intelektas ir
pradeda mažėti pas skirtingc 
užsiėmimo žmones, pvz.. darbi 
ninku, ūkininkų, autobusų šofe
rių ir ballakalnierių darbininkų; 
jiems pradeda susiaurėti vos’36 
metų sulaukus. Kita vertus, tei
sininkai. universitetų profeso
riai, gydytojai savo smegenis 
išlaiko normaliame stovyje iki 
60-70 metų. Bet dar nereiškia, 
kad tai yra universali taisyklė. 
Daug priklauso nuo žmogaus 
fizinės sveikatos.

kad tos 
funkcio 

emocijos.

Pasikalbėjimas
Maiklo 
su Tėvu

Krosnis mano kambary labai bloga. Visa mano sei
mą visada per ją nugaruoja. O velniškasis žaktas (gyv. 
namų Komitetas) pataisymą vykdyti atsisako. Eko.no- 
mina. Iki sekančio išeikvojimo.

Aną dieną apžiūrėjo šitą mano krosnį. Juškos (kaiš
čius). Nardino ten vidun galvą.

— Nėra, — sako. — Gyventi galimi.
— Draugai, sakau, — pakankama gėda šitokius 

sodžius tarti: gyvent galima. Mes visados nugaruojant 
per jūsų krosnį. Anądien net katė nugaravo. Jąją aną
dien piktino prie kibiro. O jūs — gyvent ga
lima. - •*

Velniškasis žaktas sako:
— Tuomet, sako, tuojau įvykdysim tyrimą ir pa

žiūrėsim, ar nugaruoja jūsų krosnis. Jei mes dabartės 
po kūrimo nugaruosim — jūsų " laimė — atsiprašome 
dėl kūrjmo.

Užkūrėme mes krosnį. Aplinkui josios išsidėstėme.

sek-
• v 

- 1Z-

ėmė, žinoma, smalkės kambaryje

Anglijoje, provincijps miestu
ko garnizone majoras dėsto ser
žantui, kuris naktį buvo patal
pintas daboklėn girtame stovyje.

— Gražius dalykus išdarinėji, i 
Grįžti iš miesto vidurnaktyje Į 
girtutėlis, svirduliuoji unifor
moje ir, negana td, vežimėlį vel
ki su savimi.

— Taip pone majore.
— Gausi tris paras arešto.

■— Klausau, bet ar galėčiau 
tamstai priminti, kad tame 
žimėlyje tamsta sėdėjai? 

* *
BAUSMĖ BE .NAUDOS

— Ar kaltinamasis turi ku
rių nors palengvinančių aplinky 
oių? — Kreipiasi teisėjas į kal
tinamąjį prieš skirdamas jam 
bausmę. / ’ \
. — Taip? pone teišėjau. Jau v _________
20 kartų buvau baustas ir nieko! žudžius? Tie”žodžiai buvo tikrai
nepadėjo.

* * * 
PARTNERIAI

ve-

— Tėve, kaip tau šiandie, ar 
išsipagiriojai po banketo?

— “Išsipagiriojai“... Kaip 
tamstelė gali klausti tokį klau- 

|simą? Juk aš nebuvau girtas. 
Aš tik vieną taurelę su ledais, 
su vynu ir lašais išgėriau. Nuo 
tiek negalėjau būt girtas.

— Tu taip atrodei, Tėve. Tu 
mažne visą laiką buvai apsup
tas dignitarų ir ponių, o taurelė 
su ledais ir skystimėliu buvo 
ties tavim. Mačiau, kad tu buvai 
mylimas. Net dvasiškuos dig- 
nitaras kanauninkas Zakaraus
kas tave sveikino. 0 man buvo 
malonu būti tavo bendrininku, 
nors aš tik iš tolo žiopsojau. 
Kaip tau patiko kanauninko 
malda? Ar manai, kad Dievas 
pakreipė savo gerąją ausį link 
banketo ir girnejo kanauninko

Draugas draugui pasakoja: .
— Ž nai, prieš metus mudu 

su Jurgiu sudarėme bendrovę. 
Aš turėjau pinigų, o jis patyri
mo. •

1 — Na, kaip vyksta biznis?
— Dabar jis turi pinigų, o 

patyrimo.
* * ♦

AMŽINOS PROFESIJOS

— Į šiuos namus aš daugiau 
’-.ojos nekelsiu: Tamsios žmona; 
mane pavadmo gatvės mergina.

— Nesi'audink:te, jos jau toks 
paprotys: Aš jau prieš 1.0 metų 
išėjau iš kariuomenės, o ji mane 
dar vis pulkininku vadina.

as

DIDELĖ PRODUKCIJA

Sovietų Sąjungoje yra aktua
lus pokalbis:

— Mes dviguliai padidinome 
produkciją šios pęliletkos proga.

— O ką jūs gaminate? — 
klausia kamaradas.

— Apsiėmei su čigonu, gariau ’ —; Mes taisome sugedusius 
apsiimk ir pasikark. tratkorius.

Piu->inienąnl praeitus zitmoš nuotakiu-.

nuoširdūs. Man ir dabar jie 
skamba ausyse f “Viešpatie! Tu 
neapleisi smilgos palaužtos; be
namio paukščio, audros ištikto; 
neapleisk mūsų tėviškės mields! 
Išgirsk mūsų meldimą, Vieš
patie !”

— Tėve, ar tu tiki, kad Die
vas gali padėti ? Aš netikiu... 
Aš daugybę kartų esu malda
vęs, bet Dievas nekreipė dėme
sio, nesiteikė mano maldos gir
dėti, o gal ir girdėdamas nesi
domėjo? Atmink, Tėve, kad 
Dievas turi reikalą su aršiau
siais bedieviais, o neturėdamas 
patrankų, pistoletų ir kitokių 
karo pabūklų, ką jis, vargše lis, 
gali padaryti?

— Jis gali visuotinį tvaną už
leisti. ar marą ant bedievių už
siundyti. ..

— Ne, Tėve. Dabar Dievas 
tokios galybės beturi. Jis pats 
tą galybę paskandino didžiojo 
tvano vandenyse ir pasakė, jog 
daugiau tvanų nebus, 
maldauk nemaldavęs, 
nekreipia dėmesio.

Ką padarysi, Tėve, atsidėkim 
ant savo jėgų. Bet eikiav prie 
banketo.

šis Naujienų banketas neuž
mirštamas. Nesvarbu kas ką 
valgė, ką gėrė. Dėl svarbu, kad 
Čikagos lietuviai praturtėjo in
teligentais ir dignitarais. Ir pa- 
litišinai mėgsta su lietuviais su
sidraugauti. Lietuviai jau pra
lenkė daugelį kitų tautų. Ne bet 
kas drįs rengti banketą BEVER
LY COUNTRY CLUB. Taip, ne 
bet kas. Ir šokėjais šis banke-

Dabar
Dievas

tas gali pasididžiuoti. Tai nepa
prastai gražus dalykas. Tauta, 
turėdama tokius šokėjus, negali 
būti pavergta! Pati kultūra taip 
sumenkins pavergėjus, kad jie 
neteks prasmės gyvenime.

— Visi tos rūšies pavergėjai 
yra išnykę, Maiki, išnyks ir mas
koliai. Pati lemtis juos išnai
kins. Ką daugiau uorėjov pasa
kyti prie banketo? Aš, Maiki, 
susidomėjau minčia, kilusia 
bankete, kad Naujienos turi 

^ielą. Ne visi laikraščiai tą bran
gų daiktą turi. Laikraščiai, ku
rie šmeižia asmenis ar kitus 
laikraščius, ĄTa be sielos, kaip 
griūnanti mašina ai' popierių 
krūva. Rašymas neteisybės, sau- 
mylystė, pavydas — užgesino 
rašančiųjų asmenyje sielos ki
birkštėles ir ir jų siela tapo le
du. Ir produktas, išeinąs iš jų 
minčių, yra ledas. Taip aptarę 
suprasim, kodėl tie laikraščiai 
taip lengvabūdiškai gali šmeižti; 
ir užgaulioti kitus.

šis Naujienų banketas pasi-1 
"žymėjo dar viena gražia ypaty
be, tai pirmininkės Kristinos 
Austin sugebėjimas pirminin
kauti ir vaidinti. Ji tiko tai rolei j 
visu savim. Jos ūgis, jos balsas, | 
jos apranga — negalėjo būt ge
resni. Niekas nėra gražiau pir
mininkavęs !

— E, Tėve, manau, kad tu įsi
mylėjai Kristiną.

—- Taip. Maiki, įsimylėjau. 
Aš pats norėjau tai pasakyti, 
bet nedrįsau. Gerai, kad tu, 
Maiki, atidengei sekretą.

Ir vedums dalia bankete nė-; 
nukentėjo. Atsirado talkininkų, 
kurie norėtų bendradarbiauti: 
norėtų paįvairinti pašnekesių te
mas. Kitas geradaris siūlė naują 
tavo ir mano pikčerių padaryti. 
Esą vedu atrodov nenatūrališki, 
perdaug senoviški. Ale tuo klau
simu teks tartis. Vedu nenoriav 
įžeisti Michalkevičiaus garbės.

— Gerai, Tėve, būkiav at
sargūs.

PIRMAS KARTAS
Mažiukas Petriukas su savo 

močiute pirmą kartą nuėjo į baž
nyčią.

— Petriuk, ar moki atsiklaup
ti?-— paklausė močiutė.

— Ne, nemoku, — pašnibždė
jo vaikas. — bet aš moku vers
tis per galvą!

RUGIAGĖLĖ

Žaidžiant su draugais prie šilo, 
Parugėj pražydo gėlės.

Jaū seniai visi pražilo, 
•'Nepamirštu rugiagėlės...

Ir finai širdy žydės, 
Nors ir sniegas snigt pradės...

Tolius
6.IX.80

Sėdime. Uostome.
Taip, prie juškos, atsisėdo pirmininkas, taip 

retorius Gribojedovas, o taip, ant mano lavos, 
dininkas.

Greitomis 
skleistis. ’

Pirmininkas pauostė ir sako:
— Nėr. Nejuntama. Eina šiltas kvapas ir tiek.
Iždininkas, varlė, sako:

Visiškai puikiausia atmosfera. Ir udstyti ją 
galima. .

Galva dėl šito nesilpsta. Mano, sako, bute atmos
fera blogiau smirda, ir aš, sako, be rėkąlo nederkioju. 
0 čia kvapas visiškai lygus.

Aš sakau :
— Bet kaipgis, susimildami, — lygus. Šit, va kaip 

dujos sriūva. *
Pirmininkas sako: *•
— Pašaukite katę. Jeigu katė ramiai tupės, reiš

kia, ničnieko nėra. Gyvulys visados šiame nesavanau
diškas. šitai ne žmogus. Jąją galima

Ateina katė. Tupiasi ant lovos. Tūpi tyliai. Ir 
aiškus dalykas, tyliai — jinai bent kiek įpratusi.

— Ne, sako pirmininkas, — atsiprašome.
Staiga iždininkas ant lovos susvyravo ii* sako: >
— Man reikia, žinote, skubiai, eiti reikalu.
Ir patsai prieina prie lango ir pro plyšį kvėpuoja. 

Ir patsai stovi pažaliavęs ir tiesiog ant koją supasi,
Pirmininkas sako:
— Tuojau visi eisim. T
Aš atitraukiau jį nuo lango. '
— Taip,'— sakau, — negalima ekspertyzą statyti. 
Jisai sako:
— Labai prašom. Galiu pasitraukti'. Man jūsų oras 

visiškai naudingas. Natūralinis oras,, tinkamas Sveika
tai. Remonto aš jums negaliu daryti. Krosnis, nor
malinė.

0 po pusvalandžio, kai šitą patį pirmininką guldė 
ant neštuvų ir paskum neštuvus įštumdinėjo į greito
sios pagalbos vežimą, aš vėl su juo Įsišnekėjau:

Aš sakau:
— Na, kaip? . -'.

Vis dėlto ne, — sako, remonto nebus. Gyventi 
galima. ..

Taip ir nepataisė. I
Na, ką gi beveiksi? Įprantu. Žmogus ne blusa — 

prie visa ko gali priprasti. . .

2 — Naujienos, Chicago 8, Ill., Thursday, November 6, 1980
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YL Bakcnas

Pastabos iš i
Geros nuotaikos ALTos suvažiavime..

(Tęsinys)

Kai grįžau į suvažiavimą, pa
sirodė kad jau buvau “pražiop
sojęs“ suvažiavimo antrąją svei 
kinimų dalį, kuria proga buvau 
įgaliotas suvažiavimą pasveikin
ti Los Angeles išeinančių žur
nalo “Lietuvių Dienos” ir lai
kraščio “Lietuviai Amerikos Va
karuose” leidėjo ir redaktoriaus 
Antano Skiriaus vardu, bet 
“šaukštai jau jjuvo po piet”. Bet 
sumanaus gęn. sekretoriaus pa
reigas ėjusio :Grb?vydoiLazaus- 
ko (Tautinės Sandaros atstovas» -. “ • • ■ ■ w » 
ALTos valdyboje) paslaugos dė 
ka,( mano-jam perduotas A. Ski- 
riaus/sveikinimas" buvo įrašy
tas į suvažiavimo ^rekordus”, 
nes A. Lazauskas visą suvažia
vimo eigą rekordavo protokolo 
surašymui.

Suvažiavimas labai pakilioje 
nuotaikoje užbaigtas, skambiu

Prieš grįžtant į banketą, dar 
noriu prisiminti, kad pietų per
traukos metu susitikau su mano 
senu prięteliu iš Klaipėdos lai
kų, ^artimu "Naujienų” bendra
darbių Antanų Plėškių, su ku
riuo likimas lėmė Klaipėdoje iš
gyventi net beveik iki paskuti
nių dienų; įskaitant ir kartu ka
simą* griovių; ikurįam darbui vo
kiečių buvome paimti prievar
tos keliu, sulaikyti beartėjan. 
čius rusų -tankus. Man pavyko 
pasprukti kiek anksčiau, A. Pleš
kini — kiek vėliau ir jis dėlto 
turėjo daug vargo, kol pateko j 
Vakarus. Turėjome pokalbyje 
daug bendrų prisiminimų, pa
naujinusių .mūsų, laimingas die
nas Klaipėdoje, kai Klaipėda 
buvo Klaipėda, bet nę'Memel.

Vakare, ten '-patTTmitiniuosė 
Namuose, jau iš ankšto rinkosi 
svečiai į banketą, kuris (taip bu
vo pasakyta dienotvarkjje) bu
vo rengiamas ilgamečio Ameri- 
rikos Lietuvių Tarybos veikėjo

ir generalinio sekretoriaus kuni
go Adolfo STAŠIO pagerbimui. 
Čia vėl sutikau eilę senesnių ir 
naujesnių pažįstamų, kurių pir- 
moję vietoje turėjau malonumo 
pasikalbėti su VLIKo vice-pir- 
mininku inž. Liūtu GRINIUM,* 
atvykusiu is Washington, D. C. 
Jis,prieš geroką metų eilę gy
veno Kalifornijoje, Riverside.1 
Dabar ten, Amerikos sostinėje, I 
.yra labai aktyviai įsitraukęs į 
lietuviškąją veiklą.
. Banketas-balius prasidėjo taip 
pat beveik punktualiai, nežiū
rint, kad solenizantas atvyko 
kiek vėliau. Programą pradėjo 
ALTo- pirmininkas dr. 'K. ^Šid-į 
ląuskas, vėliau jos vedimą per
davė dr. L. Kriaučeliūnui. Sve
čių buvo apie 200. Bilieto kai-j 
na — 12-50 dolerių asmeniui.! 
Stalai po 10 vietų. Tik prie vie-Į 
no-kito stalo matėsi neužimtų į 
kėdžių, bet buvo stalų prie ku-; 
rių buvo susigrupavę daugiau’ 
negu po 10 asmenų. Patiekalai 
buvo geri, lietuviški: dešros 
(kaipgi) su kopūstais ir bulvė- 1 
mis? prieš tai gerai . paruoštos! 
daržovės-salotos, paskui dar ge
rai ir žvariai paruošta vištiena, 
kava su pyragais”, šampanas. 1 
Valgyk kiek nori. Papasakojau Į 
čia tokias banketo — baliaus i 
smulkmenas tam, kad kitose 
mūsų kolonijose tokių balių ren 
gėjai galėtų matyt kas ir už kiek 
patiekiama Čikagoje. Tik paly 
ginimai, bet nieko daugiau.

Atvykus solenizantui kun. A. j pagerbimas buvo labai

A. Cooper

‘sakė VLIKo pirmininkas dr. K. 
' Bobelis, ilgiau stabtelėjęs prie 
savo kelionės po Europą (iš kur 
neseniai buvo grįžęs) ryšium su' 

Į beartėjančia Madrido konferen-' 
ei ja. Solenizanto kun. Antano 
Stašio veiklos vertinimas ir jo. 

. x o______ ___  ___ i geras,
Stašiui, dr. L. Kriaučeliūnas, Į kajp jygiaj, ^aci įdomūs buvo: 
kuriam per tuos ilgus metus te-. ir jo ispūdžiaf iš kelionės Buro
ko artimai bendradarbiauti su: poje apie pasi-matymus mū. 
kun. A. Stasiu,-jį pristatė pūbli-Į su (Lietuvos) ir svetimu Vals- 
kai. ir tada prasidėjo oficialioji j tybiu diplomatais; taip pat*ir p0. 
dalis su kalbomis, kurių viena * piežium. Ta dr. K Bebelio kal. 
pirinąjų buvo, labai puikiai mo-, ba būtų buvtfsi labai gera, jej 
mentui pritaikinta, Generalinės; jis pats ja nebūtu «sugadines” 
Konsulės ponios J. Daužvardie-^keliais paskutiniaįs sakiniais> 
nes kalba, susilaukusi gausių pu; pasmerkdamas prezidentą Carte 
blikos aplodismentų. : r]- jr administracija. Kad dr.

Ilgesnę kalbą, šia proga, pa- Bobelis yra respublikonas -

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas;

•vi “ • • • . •savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS j

tai jo asmeniškas reikalas ir jei 
jam nepatinka demokratų pre
zidentas — tai irgi jo asmeniš- 

j kas reikalas ir jis gali tuo reika
lu kelti diskusijas respublikonų 
susirinkime ir tai būtų viskas 
tvarkoje. Bet ALTos suvažiavi
mo proga surengtame bankete- 
baliuje šitoks jo pažiūrų dėsty
mas buvo labai ir labai nemalo
nus išsišokimas — labai nevie
toje ir nelaiku. Suvažiavime ir

TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU," 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus J plati' 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608 (*

nai ir demokratai, bet lietuviai 
ir vieni ir kiti, dėlto Carterio 
pasmerkimas čia buvo labai ir 
labai didelis dr. K. Bobelio ne
taktas. Aš pats, būdamas demo
kratu, kalbėjau vėliau su visa 
eile gana žymių demokratų, ku
rie taip pat buvo netik nustebę, 
bet ir pasipiktinę tokiu VLIKo 
pirmininko .iššūkiu. Bet buvo 
man padaryta pastaba, kad “iš 
dr. K. Bobelio —tai jau ne pir
mas kartas”. Žinoma, gaila, nes

t

Trečioji Juozo Kapačinsko knyga
• k (Tęsiny>)-i * ‘ ‘ f ■ Į 1979 m. gegužės 27 čl’JLietūvių 

•Tautinėse kapinėsė, dalyvaujant 
Lietuvos Gen. Konsulei J. Dauž- 
vardienei, gausiam skaičiui chi- 
cagiecių, grojant lietuvių legio
nierių posto orkestrui. Tai toks 
■buvo jam paskutinis patamavi- 
.mas šioje žemėje, įamžinant 
vardą granito paminkle.

M. VAIDYLOS BIOGRA- 
: FINIAI BRUOŽAI

Tikėtina, kad velionio M. Val
dykis darbai susilauks mū??ų kul 
tūrcs tyrinėtojų dėmesio — jam 
bus skirta ataliųkama vieta lie
tuvių istorijos puslapiuose; jo 
vardas .liks gyvas mūsų tautos 
atmintyje, kol ji bus gyvą. Sa
vo darbais, meile, tėvynei, M. 
Vaidyla para nkią sau pasistatė 
lietuvių širdyse ir ’stori oje. Jo 
palaikus paglaudė kapinės, bet 
ires, likusieji; lenkdami galvas 
prie jo kapo, liekame nepamirš-^ 
tarnai dėkingi ir budėsime dėl 
tėvynės .laisvės taip, kaip jis 'bur 

f dėio ir kovojo...
Sandariečiai, pagerbdami M.

Vaidylos atminimą, T976 metų 
' lapkričio 14 d. įyykus’ame sei
me nutarė jam pastatydinti pa
minklą. Tam uždaviniui įvyk
dyti išrinko- tokios sudėties ko
mitetą: Julių Kuzą, Vito Uznį ir

■ Juozą Kapačinską- Paminklas 
buvo pastatytas komiteto rūpes
čiu su visuomenės pagalba be- 

; veik trejiems metams praslinkus 
' po redaktoriaus mirties. ’ 5|TT.. . .. , . ..c . ,, x., . . , ; Vilniaus lietuvių gimnazijos se-Paminklo atidengimas įvyko iv. V1 L. t° įcioc L'locnc KvancralrVii KpfnT-

jo

Mykolas Vaidyla (Vaidilas) į 
;buvo gimęs 1902 m. vasario 27 d. 1 
į Prūdeliuose, prie Papilio baž- Į 
’nytkaimip, Biržų apskrityje, Lie- J 
įtuvoje. (Pastaba: ši gimimo da
ta paimta is Encyclopedia Litua- 

‘nica VI tomo psl. 21). Bet teko 
i išgirsti iš jo artimųjų, gimtųjų 
ĮBiržų kaimynų, kad ši data nėra 
(tiksli: jis esąs gimęs bent kele- 
įtą metų anksčiau .ir tikroji pa- 

,*1 varde buvusi Vaidilas. Auco su 
r ' • isavo vyresniuoju broliu Povilu. 

‘Lankė . Papilio pradžios rpokyk- 
įlą. Jo tėvai buvo reformatų ti
kėjimo. Vėliau tėvai persikėlė į 
Vilnių, kur M. Vaidyla baigė

visuomenininkas Amerikoje. Jis 
savo aktualia žūrnalisUne publi
cistika* beldėsi į visų lietuviškų' 
pastogių duris, kurios jam sve
tingai ir su džiaugsmu - prasi
verdavo. ' š įf

Kad skaitytojui būtų aiškiau, 
dar šiek tiek apie. “Sandarą’’ — 
nizaciją, duodu iš Lietuvių iEn- 
ciklopedijos XXVI tomo 403:psl. 
ištrauką: }

‘ ’ - i f
"Spaudos Baruose’Ąį .galĮnia 

gauti pas autorių J. Kapačins
ką, 6811 So. - Maplewood, Chica
go, TL 60629. " \\|

(Bus daugiau) \į

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _____________________ _
Adresas _____________________________ _______________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL 
Pavardė ir vardas____________________
Adresas _______________________________

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

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

Atsiųsta paminėti
• AIDAI, kultūros žurnalas 

5 nr., leidžia Tėvai. Pranciško
nai, vyr. redaktorius kun. dr. 
Leonardas Andriekus. šiame;nu
mery* e yra V. Natkevičiaus, -Ka
zio Bradūno, Juliaus Vidzgirio, 
Antano Rubšio, Vacio Kavaliū
no, Alfonso Grauslio, V. Bagda- 
navičiaus, Leonardo J. Šimučio, 
kun. dr. Juozo Prunskio, Vytau
to Seirijo bei kitų aktualūs 
straipsniai ir kūryba. Gausi kny 
gų recenzija ir kultūrinių įvy
kių kronika; Kaina metams $15,.___ į šias klases. Evangelikų .JRefor-

į' j matų Kolegijos rekomenduoja- 
! mas, gavo stipendiją *ir aukštės- 
įnių mokslų , tęsti Jšvyko į Ško- 
jtiją. 1920 metais ?stūdijavo tėo-

l atskiras numeris $2.50. Adresas:
i Aidai, 361 Highland’Blvd., Broo

■ klyn,N.Y-.11207. . ... . .. , ..

llogiją Edinburge. “United Freęį- , u . ..
į Church of Scotland”. Į JAV at-t, Sicilijos tiro'nas Gelonas .tū- 

tokie nevietoje ir ne laiku netak rodo, žvalus ir sveikas (maž- j; vykęs, pradžioje gyveno Pitts- rėjo labai dvokiantį burnos kva- 
: tiški išsišokimai iš VLIKo pir- daug tokiais žodžiais) — dėl to, į;burgh mieste, ' Pennsylvania i pa; Kai jam draugai apie; tai pri- 
mininko pusės; nepatamauja tos kad gyvena Floridoje^ Nesiste- p valstijoje. čia<-jis-.kaip studen- minė, jis užpyko ant savo žmo- 
institūcijos orumui. Reikėtų pa- biu tokia Floridos reklama, nąat s , lankė...Presbiterijpnų-Kalvi-,. nos, kam ji neperspėjo. .

ir .dr. K. Bob^lis Floridoie evve-BTi^X-ic,; — Kad aš maniau, jog visu 
j na jau. beveik trys metai. Visa įsijungė į Amerikos lietuvių vyrų yra .toks kvapas, — ji pa-

Sveikintojų tarpe buvo ir cle-' tai labai gražu iš dr. Bobelio {veiklą. Vakarais jis mokytojavo ] siteisino.
velandiškė ponia Jodubaitięhė, pusės, bet aš yistiek nesuprantu, {Pittsburgh įkurtoje';lietuvių kai-j ——1--------- ;---- ■_—■■—i-- ---------—.
solenizantui perdavusi nuošir-'kas ten lietuvius gyventi trau- jbos mokykloje. I ■ -i

‘Moi-Meme” autoportretas

Dr. K. Bobelis savo. kalboje, 
tarpe kita ko, pastebėjo, kad 
nors solenizantas Floridoje gy- 

į veną dar, tik voš pora mėnesių, 
— bet labai pasitaisęs, puikiai at- Sicilijos tironas Gelonas tu

tiški išsišokimai iš VLIKo pir- daug tokiais žodžiais) '— dėl to,

našių pareiškimų tokiomis pro- ir-dr. IC Bobelis Floridoje gyve-i nų kunigų seminariją ir plačiai 
gomis vengti.

džius sveikinimus ir linkėjimus kia? Pagrindinė priežastis, taip 
clevelandiečių vardų- ■ spėju,;sklypų, ir namų pigumas!

Baliui buvo paruošta ir trum-, Sveikatos atžvilgiu — abejoju, 
pa, bet labai skoninga, meninė Prieš kelis metus, Jaunimo Žy-I Prieš kelis metus, Jaunimo Žy- 
programa, kuriĄ atliko Margari- g’o Washingtone proga, turėjau 
ta ir Vaclovas MOMKAI, padai- pokalbį su tuolaikiniu VLIKo 
nuodami solo ir duetu gražia dai. pirmininku dr- K. Valiūnu, kū
nų pyne, kurią baliaus publika ris savo žodyje ragino Kalifor- 
išklausė su dideliu malonumu nijos lietuvius dėti pastangų, 
ir dėkingumu. Solistams akom-, daugiau pensininkų lietuvių 
panavo njuzikas A. Jurgutis.

Paprastai, mūsų baliuose pro
gramų vedejų apareigose būna 
moterys. Bef' retąi kada — vy
rai. Šiame baliuje kaip tik buvo 
tokia išimtis: programą pradėjęs 
LTos pirmininkas dr. K. šidlaus

j vyktų apsigyventi Kalifomijo-
■ je, bet ne Floridoje, kur jie dėl 
klimatinių sąlygų (karščio, drėg 
mes ir kt.) pasidaro nejudrūs ir • 
atitolsta nuo lietuviško gyveni-^ 
mo. Vienas losangelietis,-nese
niai mudviem kalbant apie Flo-. 

kas — jc» visą eigą tvarkyti pa- ‘ ridą, sakėsi 'šią vasarą viešėjęs 
kvietė dr. Leoną Kriaučeliūną, ten visą mėnesį ir. daugiau į tą 
kuris toms pareigoms labai tiko, pusę nenorįs nei pažiūrėti.
nes artimai bendradarbiavęs su Pagaliau, tos visos reklamos 
kun. A. Stašiu, jį gerai pažino- Floridai akivaizdoje, kažkaip 
jo ir dėlto protarpiais savo pri- keistai atrodo'gąna autoritetin- 
siminimais labai vykusiai pa- statistika. Štai š. m- spalio 
įvairindavo baliaus eigą. • mėn. 13 d. laidoję U. S. News 

Galiaussiai atėjo laikas žodį & World Report” paskelbta gy- 
tarti ir pačiam solenizantui, ventojų Amerikoje (kiekvieno- 
kun. A. Stašiui, kuris padėkojo 
visiems jį sveikinusiems už lin
kėjimus, prisiminė savo ilgų me 
tų bendradarbius ALTe, kuris 
šia, atsisveikinimo, proga, jį ap
dovanojo garbės atžėmėjimu.

Kadangi kun. A. Stasys išsi
kėlė gyventi į Floridą, tai pabai
gai stabtelsiu ne prie kun. A- 
Stašio, bet prie Floridos išviso.

JAY DRUGS VAISTINĖ
I 2759 W. 71st St, Chicago, HL
! • RŪPESTINGAI IBPILDGMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
• vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vak.

D. KUHLMAN, B.S., Regiitruota* vabttininkM

Tel. 476-2206

veiklą. Vakarais jis mokytojavo Į siteisino.

i i 
įdirbti ___ .__ _______ __ _ ,
i * 4 .*■ i 'i tvarkė vietinių žinių skyrių; o 
i vėliau redagavo pirmąjį “Nau
jienų” puslapį.

» 1928 m. 'is- Bostono į Chicagą 
į buvo perkeltas savaitraštis. ‘San- 
idara”/ Po metų ‘‘Sandaros” lei- 
į dimą' ir redagavimą perėmė M. 
Vaidyla. Šiam darbui vadovavo 
iki mirties, tai yra iki 1976 metų 
liepos 12 dienos.

Yra daug įvairių užuominų 
apie M. Vaidylos veiklą ir dar
bus. ■ Jis buvo įvairiaspalvė ša
kota asmenybė ir turėjo visuo
menėje daug simpatijų: Būda
mas redaktorium ir veiklos žmo
gumi, jis lietuvių išeiyiškam ju-

Persikėlęs j Chįcagą, pradėjo 
“Naujienų” laikraštyje,

dėjime paliko gilius pėdsakus, 
kaip retas kitas redaktorius - g

ENERGY 
WISE :

Organize car pooU ta X 
•ava gasoline. ' 
Doni be a Bom tosert

je valstijoje atskirai) mirtingu
mo - statistika, Floridai' suteikia 
gana liūdną veidą, nes Florido
je gyventojų mirtingumas* yra i 
pats didžiausias visoje Ameri
koje. Paimu iš tos lentelės tik- 
dviejų . valstijų-Kalifomijos ir 
Floridos kai kuriuos- davinius. 
Kalifornijoje nuo širdį ės' ligų, 
kiekvienam 100,000 gyventojų, 
atitenko 278.8 mirimų;-Floridoje,
— 410.9. Nuo vėžio: Kaliforni
joje — 171.6 mirimai, Floridoje
— 248.7 ir t. t. Dėl visokių prie
žasčių bendrai išviso (per 100,000 
gyv.) atitenka: Kalifornijoje 
789.1, Floridoje — 1103.7 per 
vienus metus- Pagal tą statisti
ką Floridoje yra pats didžiau-

1 sias mirtingumas visoje Ameri- 
, koje. Nors ir spėjama, kad Fro
ndoje gyvena didžiausias skai
čius senų žmonių Amerikoje, bet 
tai kodėl nepamėginti ilgiau 
pagyventi Kalifornijoje?

(Pabaiga)

liėjuai U spaudo* ir galima gauti knygų nnkofi

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtakoa j krašto politiką. 102 p*L Kaina |156.

Knygos bus išsiųstos, jei I1J56 čekis arba Money Orderis 
bu* pasiųstas tokiu adresu:

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them 
the chance... use

A Sergeant s
e rO*O v-6** V.v’oa Ox^eeny rf

A M Rob*i« Co RcimtxxhJ V»*v«rt»a 23230

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRĄ, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

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

• DAINŲ 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. 4

• 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 $6.

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

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
CL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.

3 — Naujienai, Chicago, a, DL Thursday, November 6, 1980
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lęeĮįu, ar daugumos nutarimas kryps blogesnių kęŲų, 
šiandien negalime pasakyti. Mes žinome, kad šitas nų-; 
tarimas bus nepakeičiamas per ateinančius ketu
ris metus.

šio laikraščio redakcija patarė savo skaitytojams 
balsuoti už prezidentą Carterį/ nes redakcijai atrodę, 
kad prez. Carteris turi daugiau valstybinės patirtie^, 
negu buvęs vienkartinis Kalifornijos gubernatorius. Iš
rinktas naujas prezidentas buvo artistas, vykusiai vai
dino, moka sudaryti gerą pokalbio įspūdį, bet vaidyba 
nėra stambiausi duomenys galingam kraštui valdyti 
Silpniausioji prezidento Carterio vieta buvo visuome
ninės vaidybos stoka. Jis buvo kietas, kaip titnagas, kąį 
įsitikino, kad Sovietų valdžia, maišalų spaudžiama, ne
silaiko pagrindinių susitarimo principų ir detantę nau
doja tiktai savo tikslams.

Ronald Reagan turėjo gerą propagandistą—George 
Bush. Jis buvo kandidatas viceprezidento pareigoms, 
bet tikrumoje jis buvo pats didžiausias rinkiminės kam
panijos strategas. Kiekvienas jo pasakytas propagandi
nis pranešimas buvo savo rūšies šedevras. Tuo tarpu 
prezidentas Carteris jokio propagandisto neturėjo, 
Pats Carteris buvo' tiesmokas žmogus, melo ir neteisy
bės nemėgstąs. Jam dalimi buvo retkarčiais naudingas 
Jody Powell, bet kito propagandos reikąlus tvarkančio 

{žmogaus neturėjo, jeigu neskaityti advokato Robert 
Strausso. Jis mokėjo įtikinti visus dem. partijos priešus, 
bet jis neturėjo laiko kitakalbiams amerikiečiams. Kaž
kas pakišo prezidentui Amerikoje gimusį italįjonuką 
Ajello, neturėjusį jokios nuovokos apie kitakalbius ame
rikiečius,’ vadinamus etnikus. Jis turėjo visus apjungti į 
rinkiminę kampaniją visus kitoms kalbomis rašančius 
ir kalbančius amerikiečius.

Vieton jungti visus lietuvius demokratus preziden
to Carterio rinkiminėn kampanijon, Aiello lietuvius de
mokratus skaldė. Jis praleido kelias dienas Chicagoje, 
bet nesiteikė aplankyti Amerikos Lietuvių Tarybos, į 
kurią yra susigrupavusios visos lietuvių demokratinės 
grupės, bet nuėjo didžiausio lietuviško gyvenimo dvi
veidžio aplankyti. Propagandistui Aiello buvo parodyti 
didžiausi Literatūros ir meno puslapiai. Aiello buvo įti
kintas, kad tai esąs pats demokratiškiausias lietuviškas 
laikraštis, bet didysis propagandistas nė iš tolo nesuodė, 
kad tą propaganda neturėjo drąsos pasisakyti už prez. 
Carterį ir kitus.

George Bush sudėjo į maišą visus Aiellas ir jo paly
doves ar prižiūrėtojas, .o prieš pačius rinkimus tą maišą

Prezidentas Carteris pralaimėjo
Vakar, lapkričio 4 dieną, prezidentas Carteris pra- 

lamėjo rinkimus. Balsai dar nebuvo suskaičiuoti, bet 8 
vai. vakaro prezidentas Carteris jau nujautė, kad kraš
to gyventojų dauguma pasisakė už kitą kandidatą ir jJ’s 
norėjo pasveikinti Ronald Reagąną ir palinkėti jam 
sėkmingai administruoti pačią galingiausią valstybę pa
saulyje, bet prezidentą sulaikė artimiausieji jo bendra
darbiai. Jody Powell, prezidento asmeniškas spaudos 
sekretorius, patarė palaukti, kol. turėsime daugiau ir 
tikslesnių duomenų. Prezidentas Carteris palaukė va
landą, bet tada pasiuntė sve’kinimo telegramą laimėto
jui ir sukvietęs artimiausius bendradarbius, pasakė 
jiemsį-.-trumpą kalbą ir perskaitė respublikonų partijos

■ kandidatui pasiųsta telegramą.
Atsakingų demokratų partijos pareigūnų, valsty- 

bės sekertorių, prekurorų,, atsakingų; valstybės pareigū
nų ir jų žmonų akivaizdoje prezidentas Carteris tarė:

— Šios dienos rinkimai parodė, kad krašto gyvetor 
jų dauguma nepasitiki dabartine administracija. Di
džiausioji mūsų galia yra gyventojų pasitikėjimas. Kai

nistracijos reikalai pereina į kitas rankas. Aš niekad I užrišo. Netenka stebėtis, kad toki propagandistai, kaip 
nemelavau ir nemeluoju šiandien. Tokiomis mintimis gy- J Aiello davė prez. Carteriui tik kelis balsus, o dauguma

kaip prieš keturis metus buvau prisaikdintas * nuėjo Ronald Reaganui. Prezidentas Carteris išprašė
Jam seniai reikėjo atimti raktą iš tokio 

“propagandisto”, kaip Aiello.
Prezidentas Carteris, praradęs gyventojų daugu

mos pasitikėjimą, pranešė Ronald Reaganui, kad jam 
padėsiąs perimti galingiausios valstybės valdymą. Ten
ka džiąugt's, kad buvęs prezidentas, nors ir skaudančia 
širdimi, ryžosi savo pareigas atlikti.

Prezidentas .Carteris prąlęimėjo. Paduodami lietu
vių balsus už Carterį, pralaimėjome ir mes. Dar visi bal
sai tiksliai nesuskaičiuoti, bet reikia turėti galvoje, kad 
likome ne vieni. Jeigu už Reaganą buvo paduota 35 mi
lijonai balsų, tai už Carterį buvo paduoti 29 milijonai 
balsų. Pralaimėjome, bet pralaimėjusių skaičius nebuvo 
tks jau visareikšmis. Būsime ne vieni. Pačiam R.ea- 
ganui teks skaitytis su tokia milijonų daugybe. Kaip . • "• v < • 1 • i • • i • • 1 •

venau, 
prezidento pareigoms. Prisipažįstu, kad tai skaudu, bet A. Kuhmą. 
ir šiandien laikausi to paties dėsnio, reikalaujančio gy
ventojų pasitikėjimo... Prieš valandą pasiunčiau Ronald 
Reaganui tokią sveikinimo telegramą:

— Sveikinu Jus už tokį puikų rinkiminės kam
panijos laimėjimą... Linkiu Jums sėkmingai valdyti 
pačią galingiausią valstybę pasaulyje. Darysiu vi- 
ką, kad galėčiau padėti Jums eiti savo pareigas ir 
bendradarbiausiu pereinamajame laikotarpyje” 
Taręs tuos žodžius, prezidentas paspaurė rankas 

. sekretoriams ir aukštiems demokratų partijos ir valsty
bės pareigūnams ir prašė eiti pareigas, kol bus viskas 
perduota naujai administracijai.

Š>o krašto didelė gyventojų dauguma pasisakė prieš 
Z prez. Carterio administraciją. Ar tas daugumos nutari- 
’ mas ves Ameriką, mes visus ir visą pasaulį geresnių

: P. KESIŪNĄS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3?jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

; — Irena! Sakyk, kad tai tik kvaila išdaiga,
- bet tavo toks juokas visai ne vietoj, — begalė

damas suprasti, kag čia darosi, jaudinosi Rin- 
’ gaudas.

— Aš sakau tiesą... — tyliai atsako Irena 
' ir paslepia savo veidą.

. — Tų tyčią mane kankinį... Ką aš tau pą- 
. dariau, Irena, kad tų su manim taip žiauriai el

gies? Tąvo akys visąi ką kitą sako,.. Sakyk, ar 
tėvas tau uždraudė?...

— Ne, Vytautai, niekas man pęųždraudę, aš 
pati nusprendžiau. Perdąpg ilgai mes jau nesi
matėm. ..

... — Irena nemeluoja, aš jau seniai žinajau 
apie tai, bet pamiršau tau pasakyti, — patvirti
na Ramunė.

Ringaudas ima vaikščioti po kambarį. Pa
skiau sustoja ties Ireną.

— Kodėl tu slepi nuo manęs savo akis? . . . 
Niekuomet nepatikėsiu!... šiuos ždžius padikta
vo tau didžrtusias piktadarys, pasakyti niek
šas — per maža, nors tai būtų ir tavo tėvas...— 
'priduria jis patylėjęs.

Ramunė nervinasi: ji norėtų, kad greičiau

A. SVILONIS

KAM VERTAS POKALBIS -
BE OBJEKTYVIOS TIESOS
(Tęsinys)

Bet ne! .V. Kamantus nuslepia, 
kad B-nė, užuot padėjus VLIKui 
bei ALTui, įsteigė savo Visuo
meninių Reikalų Komisiją, ku
rią kai kas vadina “Anrtuoju 
VLIKu”, kuri laisvinimo veiklą 
dublikuoja ir skelbia pasigyri
mus apie pasimatymus Wash
ingtone su aukštais valdžios pa
reigūnais. • . - ■ ■

IV
Vytautas Kamantus giria sa

vo pokalbyje, dr. K. Valiūnui 
vadovaujant, VLIKo bendradar
biavimą. Neaiškų, kaip gi tas 
bendradarbiavimas reiškėsi ir 
kokiais klausimais VLIKąs tei-’ 
kė informaciją B-nei; Jei tikėti 
jo pareiškimu, atrodo, kad dr. 
K. Valiūno vadovaujamas VLI- 
Kas buvo visai subendruomeni- 
nintas. B-nė ir VLIKas buvo 
tapę lygiais partneriais. Jei tai 
tiesa, ką Vytautas Kamantus pa
reiškė, tąją išeitų, kad VLIKas 
buvo atsidūręs dideliame nuo
smukyje, ■ kadangi VLIKo pri
gimtis ir jo paskirtis yra visai 
skirtinga nuo LB-nės. VLIKas 
atstovauja tautai, jis yra pa
vergtosios tautos laisvinimo 
veiksnys.

štai ką rašo Liudas Šmulkš
tys Drauge spalio mėn. 24 die-

Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
susmukdytą, paverstą B-nės pa
daliniu? Iš jo pareiškimo atro
do, kad jis yra vienos minties 
su Detroite gyvenančiu Kat
kum, kas liečia LB-nės galią. 
Jis pareiškė: “Lietuvių Bend
ruomenę sudaro visame pasau
lyje lietuviai, (Taigi ji)'apima 
ir Lietuvą... kas nenori sujung
tos Lietuvių B-nės, tas nori pa
laidos masės... tiek VLIKas, 
tiek ALTas, tiek' BALFas yra 
LB organizuoti junginiai__ nori
nenori, LB-nės padaliniai” (žiū
rėk “Dirva”, “Iš kitos pusės”, 
spalio inėn. 23 d.).

Vytautas Kamantas “sako, jog 
nelaimė, kad pasikeitė VLIKo 

•valdyba. Vlatyt, jis skaito’ ne
laime dėl to, kad VLIKas atsi- i ’ ■- . - ♦ - ■
ribojo nuo subendruomenėjimo.

Dar kitą nelaimę jis skelbia, 
kad naujoji- VLIKo valdyba ne-

nos laidoje: “VLIKas tebėra ru
sų pavergtos lietuvių tautos at
stovybė. ..” “Iš antros pusės, 
kas be rimto teisinio pagrindo 
šiais sunkiais lietuvių tautai 
laikais viešai griauna VLIKo 
teisinę esmę, mažina jo kompe
tenciją, tas kenkia VLIKo vyk
domoms Lietuvos laisvinimo 
pastangoms”.

Kas gi yra LB nė, kurios va
dai dideles pretenzijas reiškia? 
Ji yra tik organizacija, kurią 
sudaro lietuviai išeiviai. Taip 
skelbia ir Lietuvių Chąrta: 
“LB-hę sudaro pasaulyje paskli
dę lietuviai”. Tik gaila, kad 
LB-nės; vadai iki' šiol dar hepa-1 * - _ .
jėgė visų pasaulyje pasklidusiųiš-- posėdžio 
lietuvių ne tik apjungti,’ bet juos / LB-nės valdybos ryšininką. Apie 
suskaldė. Ir jei tai tiesa, kaip j išvarymą spaudoje buvo tiek 
skelbia Vytautas Kamantas, kad 
dr. K. Valiūno laikais VLIKas 
buvo jau taip sumenkintas, kad 
be Bendruomenės negalėjo da
ryti sprendimų, tai reikia tik 
pasidžiaugti ir Dievui padėkoti, 
kad naujoji VLIKo valdyba jį 
išgelbėjo, gal dar tiksliau pasa
kius, jį prikėlė iš nuosmukio. 
Mes žinome, kad VLIKo susmuk- 
dymu yra labai užinteresuotas 
ir Lietuvos pavergėjas.

Nejaugi ir Vytautas Kaman- 
tas norėtų matyti' Vyriausią

me pądėti laimėjusiai didokai daugumai, nes mūsų bal
sai jam gali būti ne tik naudingi, bet ir reikalingi.

Tikslios žinios, teisinga informacija ir geras" pata
rimas bus naudingas ne tiktai R. Reaganui, bet visai 

Carteris pasižadėjo padėti Reaganui, taip ir mes turi- - Amerikai ir lietuviams.

baigtųsi šis baisus bandymas.
Ringaudas, matydamas, kad Irena sumišu

si ir nieko jam nebeatasko, skubiai išsitrąųkią 
iš kišenės mažą, beveik skudurėliu pavirtusį, 
Irenos atvaizdą ir rodo jai.

— Juk tu jį pasiuntei?... Sakyk?, tu?...
Irenai ima galva syaigti.
t— Dieve!...—sudejuoja ji.:—Aš, bet tai buvo 

seniau...
— Irena! sakyk teisybę, aš matau, kad čia 

yra kažkieno biaurus kerštas. Kodėl tu tyli? 
Sakyį<?.., — prisispyręs Ringaudas reikalavo iš
duoti baisiąją paslaptį.

Bet Irena vis tyli; ji nebesuranda ką galė
tų jam atsakyti. Kol buvo viena, ji buvo tvirtai 
pasiryžusi ištverti iki gale, bet dabar, matyda
ma Ringaudo sielvartą, nebepajėgė toliau kovo
ti.. Ringaudą toks jos elgesys stačiai iš galvos 
varė: jis aiškiai matė, kad Irena kažkieno įbau
gintą ir viską daro taip, kaip jai įsakyta. Jis 
laužė sau gavą, kas galėtų būti tas piktadaiys, 
bet ųiekąip negalėjo atspėti. Juk tėvo ji taip ne
bijotų, ypač kad jo čia nebuvo.

Rąmunės baimė vis didėja: ji mato, kad Rin- 
gaudąs tpl pęųurims, Įęol vislią iškvos, todėl pa
sižiūri į laikrodį ir ima raginti jį:

— Mums jau laikas eiti — juk mes čia ne 
namię.

— Aš niekur iš čia neisiu, kol sužinosiu tei
sybę.’— griežtai atkerta Ringaudas.

—Eik, Vytautai... atleisk man nelaimingai... 
— vos girdimu balsų prašnabždą Irena.

— Ar aš nesakiau !... tu 'nelaimingą../ tu te
bemyli mane.- Irena, pasakyk, koks niekšas no
ri mus perskirti?.,.-rėkavo Ringaudas, visai pa
miršęs pavojų ir įprastą jam santūrumą.

Irena vis tyli.
— Nė vienos minutės nebegalime ilgiau pa

silikti, nepamiršk, kur mes esame — juk čia po
no Bičkovo butas... — matydama, kad visos jos 
pastangos gali nueiti niekais, tyčiomis primena 
Ramunė abiem nemalonią tikrovę.

Ringaudas tiriamai pažvelgia į Ramunę -- 
tariant paskutiniuosius žodžius, labai keistai 
suskambėjo jos balsas: iš jos krūtinės prasiver
žė gilus skausmas, slepiamas pavydas, didelis 
nusivylimas ’r keršto troškimas. “Ją jaudina 
praeities prisiminimai — gal ji Bičkovą tikrai 
buvo pamilusi”, pagalvoja Ringaudas, bet kar
tų, per jo galvą prabėga ir kitą mintis: gal ji 
pavydi Irenai?... Jis vėl pažvelgia į Ramunę—ji 
buvo nepaprastai susijaudinusi

— Ar mes lauksime čia tol, kol ištiks mus 
kokia nelaimė? ... — ima piktai priekaištau
ti Ramunė.

— Tu teisi, Ramunę^ lūėfc fprime skubėti — 
švelniai atsako jai Ringaudas, atsiminęs, kad iš 
tikrųjų ilga’ čia gaišti yra neprotinga.

Jis tuojau prieina prie Irenos, paima ją už 
abiejų rankų ir, žiūrėdamas tiesiai į jos

ir tiek prirašyta! Buvo suminė
ta ir kodėl jis buvo išprašytas. 
Visiems yra aišku,:.-kad jei jau 
VLIKo valdyba rado reikalo iš
prašyti, tai savaime supranta
ma, kad buvo ir už ką. Man ro
dos, niekas negali kaltinti VLI
Ko valdybos, jei jos posėdyje 
dalyvaudamas netaktingas ryši
ninkas nerimtai elgėsi ir per
žengė savo, kaip ryšininko, tu
rimą kompetenciją.

(Nukeltą į penktą puslapį)

— Irano vyriausybės reikąla- 
vimas “greito sprendinio” buvo 
Valstybės departamento atmes
tas. “Mes nesiderėsime per lai k- 
raščius”, pareiškė departamen
to kalbėtojas John Trattner. 
“Kalbėsimės tik per diploma
tus”, pažymėjo Trattner.

akis, sako: v - -
— lerna, tu vyksi drauge su mumis.
Irena vietoj atsakymo tik papurto galvą, 

bet jos akyse pasirodo ašaros.
— Jeigu ne tu, nežinau ar būčiau pajėgęs iš

tverti šiuos klaikius metus. Žinau, kad nemažiau 
kentėjai ir tu. Tavo širdį ir dabar tebeslegia 
skausmas, tik baimė užčiaupia tau lūpas, bet aš 
tavęs čia nebepaliksiu, tu priklausai mums. Ne
sibijok, kad vėl teks taip vargti, kaip tada Tau
rų girioje. Su mums, kaip ir tada, yra geraširdė 
Ramunė ji yra tikras genijus, todėl suras ir 
dabar mums prieglobstį, kur galėsime pralaukti, 
kol vėl galėsime stoti į kovą. Čia likusi tu tikrai 
pražūsi, nes mūsų čia apsilankymas nėra jokia 
paslaptis.

Irena nebesusivaldo ir prigaudžia savo gal
vą prie Ringaudo peties. Ringaudas nudžiu
gęs sugriebia ją į savo, glėbį ir ijna karš
tai bučiuoti

Ramunė apstubsta; ji nenori tikėti net sa
vo akimis. Ilgiau žiūrėti ji į juos nebegali, todėl 
apsisuka ir nueina prie lango; ten praskina 
tamsią užuolaidą ir įsižiūri į nakties tamsą.
i ■ ' (Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS
• * *

IR PO JO — PASAULINE TAIKA
uJis surinko juos į vietą, kuri hebraiskai vadinama

Armagedon”. — Apreiškimo 16:16.

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

SOPHIE BARČUS

JONAS RIMŠA “Motinystė’’ (Aliejus)

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu 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

3. Magedo apylinkėje įvyko didelės Palestinos kovos. Tenai Gi- 
deonas su savo 300 karininkų išvaikė ir sumušė midianitus. Toje įA. 
pačioje vietoje pilistinai nugalėjo karalių Saulių.

Biblijoje vartotieji.simboliai yra labai panašūs tiems, su ku
liais pasaulis yra susipažinęs. Pavyzdžiui, Biblijoje vartojama 
žvėris atvaizdavimui karalysčių arba valdžių; panašius simbolius 
vartoja pasauliniai. Pasaulis kalba taipgi apie žymesniuosius 
kovų laukus. Kuomet amerikiečiai sako, kad kariuomenė pateko 
j “Waterloo”, jie reiškia, kad nugalinčioj! kariuomenė pagaliau 
buvo staiga užpulta ir sumušta, žodis “Waterloo” yra kilęs ir 
pagarsėjęs nuo to laiko, kai Napoleonas buvo nugalėtas toje ko
vos vietoje.

3. Magedo apylinkėje įvyko didelės Palestinos kovos. Tenai

DR. PAUL V. DAUGIS 
gydytoja* ir chirurgas 

Waatohretor Community klinikas 
Madidnoa dlrektorius

VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
SPECIALYB1 AKIŲ LIGOS 

3907 WmT 103rd SWwt 
Vilftodos ptM&l sosUftiioK.

dė jos vadai. Apie šį nelemtą 
įvykį spaudojė buvo daug pri
rašyta, net išminėti tų skaldyto
jų vardai. Be to, VLIKui visos 
legalios organizacijos yra arti
mos. kurios jį remia ir gina. Su
šauktoje veiksnių konferencijo
je dalyvavo ne B-nės skaldyto
jai, bet ALTos ir VLIKo rėmė
jai. Ar dera vyriausiam LB-nės 
vadui važinėjant po Europą, ko 
gero, dar ir B-nės pinigais, 
skleisti netiesą?

VIII
Vytautas Kamantas savo po

kalbyje pareiškė, kad jam labai 
nemalonu, nes santykiai tarp 
LB-nės ir VLIKo blogėja. Bet 
kodėl jie blogėja, jis’ nutylėjo. 
O vis tik jis patenkintas, kadan
gi B-nės veikla žydi visame pla
čiame pasaulyje, visi dirba lie
tuvių gerovei, net ir bepartyviai. 
Ir tai dėl to, kad jai vadovauja 
jų pačių demokratišku būdu iš
rinkti vadovai.

Išeitų, kad mūsų laisvinimo 
veiksniai nedirba pavergtos tau
tos gerovei ir kad jos vadovai 
nedemokratiški. Juk toks aiški
nimas dvelkia demagogija. Jis 
skelbia, kad LB-nės valdyba 
bendradarbiauja su visomis lie
tuviškomis institucijomis bei 
įstaigomis, kurios LB-nę pripa
žįsta, o kurios nepripažįsta, jis 
nutyli.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
"HU"

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMiTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
W. 71 St T«L 737-5149

Tikrina akia. Pritaiko akiniu* ir
“contact lenaea”

VaL agal ■uaitarim*. Uždaryta treč.

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

“Lietuvos Aidai”

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
. ketvirtad. 5—7 vai. vak.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rtzidencijoj tolei.: 448-5545 -s

r

DR. VYT. TAURAS į
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

taarfra praktika, ipaa. MOTIRų litce. 
Oftoaa 165? WUT **to 4TROMT 

Tel. PR 3-1213
OnSO VAL: pirą- intrad^ tredafl. 
ix penkt. 3-4 ir 3-8 vai- vak. SUtadlė-

pajai S8fttaXtIB4r

P ŠILEIKIS, O. F.
OBTHOPKDAs-PEOTEZISTAS 

Aparatai - Protesai. Med. ban
dažu. Spactolt Mtiba flDfeafc 
(Arch Support*) ir t (

Tatof.: PRrepttt e-5**«

FLORIDA
OR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir Šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

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. 
is WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

SUSIRINKIMU

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos eilinis narių susirinkimas įvyks 

? šeštadienį, lapkričio 8 d., 1 vaį. popiet 
1 3808 So. Union Avė: Narės prašomos 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis,

JUODIEJI ŽYDAI
IZRAELYJE

rast.

reika-
atme-

JERUZALĖ. — Vidaus 
lų ministeris Josef Burg 
tė planą, pagal kurį būtų suteik
tos piliečių teisės apie 1 ,;>00 j uo- 

i dųjų amerikiečių. Juodieji heb
rajai, kurie pradėjo imigruoti 
prieš 12 metų, save vadina tik
raisiais pasekėjais pirmųjų, is
torinių izraelitų. Jie gyvena su
sispaudę keliuose namų blokuo
se pietų Izraelyje.

Ministeris bijo, kad kartais 
gali nukentėti visai nekalti žmo
nės, kaip atsitiko “Liaudies 
šventykloje” Gvijanoje. Vyriau
sybė mano, kad jai pasiseks ge
ruoju prikalbėti tuos juoduosius 
žydus apieisti Izraelį.

i ____________

J
— Trąšų suvartojimas Ame

rikoje pasiekė 52.6 milijono to
nų, tai yra 2 nuoš. daugiau su
vartota, negu pernai.

— Illinois valstijoje trąšų 
vartojimas pakilo 7 nuošimčiais. 
Pernai suvartota 1.07 mil. tonų.

Apdraustas perkravstymas 
iš įvairių wtstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel 376-1882 arba 376^5996

KAM VERTAS POKALBIS 
BE OBJEKTYVIOS TIESOS

(Atkelta iš 4 psl.)

šitokiais atvejais LB-nė turė
tų tyleli, nes toks jos pasiųstas 
ryšininkas padarė negarbę ir 
pačiai LB'-nei. Tokiais atvejais 
toks ryšininkas tyliai pakeičia
mas kitu. Bet ne, Vytautas Ka
mantus to nepajėgia suprasti, jis 
važinėdamas po Europą gieda 
seną giesmelę apie išvarytą iš 
VLIKo posėdžio LB-nės ryšinin
ką. O jei jau jis prisiminė, tai 
reikėju jam atskleisti visuome
nei, kaip tas ryšininkas elgėsi 
:r kokius reikalavimus statė 
VLIKo valdybai. Tada visuome? 
nei būtų aišku. Bet iš viso reik
tų Vytauto Kamanto paklausti, 
argi valdyba, matydama ryši
ninko netinkamą elgesį, jo sta
tomus reikalavimus, negalėtų 
jo pašalinti iš posėdžio? Daryti 
dėl lo tragediją ir pulti Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą, kad buvo atstatyta posėdy
je rimtis, yra grynas priekabių 
ieškojimas. Juk VLIKo valdyba 
prašė LB-nės atsiųsti kitą, kuris 
žinotu, kokios vra B-nės 
ninko funkcijos.

rekomendavę tokį be takto as
menį paskirti ryšininku VLIKo 
valdyboje. 0, be to, Vytautas 
Kamantas reikalauja VLIKo pa
aiškinimo ir viešo atsiprašymo,- 
juk jis tikriausiai žino, kaip tas 
jų ryšininkas ten pasielgė. Tai 
kam kelti aikštėn, kas nebus 
naudinga nei B-nei, nei ryši
ninko garbei?

ryši-

Jei Vytautui Kamantui 
svetima demagogija, tai 
pokalbininkui būtų pareiškęs, 
kad bus pasiųstas į VLIKą kitas 
atsargesnis, diplomatiškesnis ry
šininkas. Toks jo metamas kal
tinimas VLIKui yra ne kas kita, 
kaip žeminimas visuomenės aky
se Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto autoriteto.

Man rodos, kad būtų daugiau 
ir naudingiau liautis nuolat kar
toti minėto B-nės ryšininko ap- 
siskandalinimą VLIKo posėdyje. 
Ar nebūtų naudingiau ir išmin
tingiau jo vieton paskirti kitą? 
Tiesa, Vytautas Kamanlas rei
kalauja iš VLIKo valdybos pasi
aiškinimą. Bet ką tas padės? Jei 
B-nės vadai turėtų Vytauto Ka- 
manto reikalaujamo nuoširdu
mo santykiams išlyginti, tai 
apie tai tylėtų, nes ar taip ar ki
taip B-nės vadai VLIKui pasiun
tė netinkamą, be takto asmenį, 
kuris ten ir a|>siskandalino.

Man rodos, kad B-nės vadai 
turėtų papeikti tą ar tuos, kurie

x*xx«< x«<x«< X*:

VANCE FUNERAL HOME
1424 Sooth 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOH.YčTŲ LAIDOJIMO AERMENlNft1 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN I

Aikštės automobiliams pastatyti

būtų
savo

g

į'

Vytautas Kamanlas kaltina 
VLIKą, kad šis neduoda B-nei 
pranešimų. Įdomu būtų žinoti, 
kokius pranešimus VLIKas tu
rėtų duoti B-nei? Toks reikala
vimas rodo, kad B-nė, būdama 
tik viena iš lietuvių organizaci
jų, vis dar save laiko virš visų 
veiksnių, net virš Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto — 
pavergtos lietuvių tautos atsto
vybės, įsteigtos okupuotos Lietu
vos pogrindyje. Čia ir kyla klau
simas, kodėl VLIKas turčių 
duoti pranešimus lik LB-nei, o 
ne kitoms Amerikoje esančioms 
mažai kuo mažesnėms lieluvių 
organizacijoms ?

VII
Be to, Vytauto Kamanto pik

tas demagoginis įsokis iškilo, 
kai jis pokalbininkui ėmė kal
tinti VLIKą, kam jis sušaukęs 
veiksnių konferenciją, kurioje 
daiyvavo B-nės- skaldytojai. 
Kas gi tie skaldytojai buvo, jis 
nutyli. Juk šiandien jokia pa
slaptis, kad B-nę.JAV-se suskal-

Vytautas Kamantas grasina ’ 
VLIKui, girdi, jei jis nesusivie
nys su B-ne ir kol dar ne vėlu, 
atsakys VLIKą sudarančios gru
pės bei partijos. Įdomu žinoti, 
kas gi bus, jei VLIKas nepa
klausys Vytauto Kamanto gra
sinimo? Matyt, ims skaldyti, pa
naudojant tas grupes, kurios 
nerinko dabartinio VLIKo pir
mininko. Tiesa, jau skaldymo 
pradžia pradėta, įsteigus Visuo-^ 
meninių Reikalų Komisiją.

Bet iš viso, visas jo pokalbis, 
liečiąs VLIKo santykius su B-ne, 
yra tik tuščias plepalas. Gyve- 
nimo_ faktai aiškiai rodo, kad 
B-nės vadai siekia paglemžti 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą ir dar plius BALFą- . 
Jei jie tokių tikslų neturėtų, tai. 
tarp B-nės ir laisvinimo veiks
nių jau seniai būtų buvusi dar
na. Vytautas Kamantas savo 
pokalbiu dar aiškiaiu išryškino 
B-nės siekiamus tikslus. Ji sie
kia ne vienybės, bet mūsų 
nėtų laisvinimo veiksnių 
bendruomeninimo.

(Pabaiga)

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA DR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

■

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS nt SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

di-

mi-
su-

• Moteris įkvepia vyrą 
dingi ems žygiams, bet sutrukdo 
juos įvykdyti.

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURIME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

Chicagoc

Lietuviu

Laidotuvię

Direktorių

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKATĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tei.: YArd. 7-3401

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

Telef. 476-2345

• Kas nori įsakyti, pats pir
ma turi išmokti klausyti.

JUOZAS BAGDONAS
į Gyv. Evergreen Park, Ill.
! Mirė. 198H m. lapkričio i d., 1:15 vai. popiet, sulaukęs 
G2 melų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kėdainių apsk., Siru- 
tiškrų kaime. Amerikoje išgyveno 30 metų.

i Paliko nuliūdę: žmona Ida, podukra Gisa Bormann, 
švogeris Juozas Jurkšaitis su žmona Martha, švogerkos sū
nūs — Walter Sneidcr su šeima ir Oswald Schneider, švo- 
gerka Ella Kasputis (gyv. Vokietijoje), švogerkos sūnūs — 
Werner ir Robert Sneidcr su šeimomis, švogerkos sūnus 
Walter Keblcr (gyv. Vokietijoje) ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. Lietuvoje liko švogeris Ričardas Palenėius su 
šeima.

Kūnas bus pašarvotass ketvirtadienį 5 vai. popiet Pet- 
kaus-Marquctte koplyčioje, 2533 W. 71sl St., Chicago.

Šeštadienį, lapkričio 8 d., 9:15 vai. ryto bus lydimas į 
Ziono Evangelikų bažnyčią, !NMMI S. Menard Avenue, Oak 
I^wn, III. Po pamaldų bus nulydėtas į Lieluvių raulines 
ka|>ines.

Visi a.a. Juozo Bagdono giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį Įiatarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, podukra, giminės, draugai ir pažįstami. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 176-2345

I

BUTKUS - VASA1T1S
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. Tek: OLympic 2-1002

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, DL 974-441S

2354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911
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mens ar vieneto ' tinkamumąSenatorius Charles Percy vadovaus 
Senato Užsienio komitetui

Respublikonų tarpe kito rim
to kandidato pirmininko parei*. 
goms datr.r, kaip atrodo, nėra, 
todėl Charles Percy ir mano,1 
kati jis turėtų būti paskirtas 
Senato Užsienio komiteto pir
mininku.

ma iki sekančių metų vasario
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū- j 
nų šeima dėl premijos įteikimo 
la’ko ir pobūdžio; į

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks-’
liai premijai tinkamumo moty- K*m«l, Ž«m4 — Pardavimui

■ — VTTr'VMTTATTQ * ESTATE FOR SALKvus, ir siunčiamu EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJOS

REAL ESTATE
OMISIJAI 12500 Pawnee Ro- 
, Palos Park, Illinois, 60464. j

w Namai, Žemė — Pardavime!
REAL ESTATE FOR SALI

DU YPATINGI SUSIVIENIJIMO
LIETUVIU AMERIKOJE VAJAI

Specialus vajus

SLA narių pageidavimu, Su-

— St. Petersburg© Amerikos 
Lietuvių Respublikonų klubo 
steigiamasis susirinkimas įvyko' 
spalio 21 d. klubo mažojoje sa-! 
Įėję. Į valdybą išrinkta: pirm, j
— D. BobeLenė, vicepirm. — A. sivienijimas Lietuvių Ameriko- 
Valienė, sekt. — O. Galvydianė, • l'e pratęsia dabartinį Specialų 
ižd. — G. Jasinskienė, ir ryši- vaiy naujiems nariams įrašyti. | 
ninkė — V. Jacobson. } Vajus tebevykdomas ne tiktai

' naujų narių verbuoti, bet ir su- 
Petersburg0 lietusių f i- (]ary[j progą esamiems nariams 

iatelijos ir numizmatikos paro-
dėlė yra ruošiama sausio 21 d. 
mažojoje klubo salėje. Turin
tieji iš bet kurių laiku lietuviš*, , w v * I V41 u.viu.0 y t a, v y -•* IX
a.u pinigų, pašto ženklų bei me- ( V-X) gauna net 50% nuolaidą

Senatorius Charles Percy nori 
tapti Senato Užsienio komi

teto pirmininku.

CHARLES PERCY VADO
VAUS KOMITETUI

! WASHINGTON, D.C. — Tre
čiadienį senatorius Charles Per
cy pareiškė, kad jam priklau
sytų senato užsienio komiteto 
pirmininkavimas. Pirmiausia jį 
toms pareigoms turėtų pasiūlyti 
trys to paties komiteto nariai. 
Vėliau jį turėtų patvirtinti vi
sas Senatas.
f

j. Komiteto pirmenybė būtų pri
klaususi senatoriui Jacob Ja
vits, bet jis pralaimėjo pirmi
nius rinkimus Respublikonų par
tijoje ir vėliau kandidatavo 
liberalų balotu. Javits buvo ke
turis terminus Senate. Jis buvo 
tikras, kad respublikonai jį no
minuos toms pareigoms, bet kai 
New Yorko pirminiuose rinki
muose prieš jį pristatytas jau
nas politikas Alfonso D’Amato, 
Javits suprato, kad jo karjera

70 metų amžiaus savo ap- 
draudas padidinti. Šio vajaus 
metu įsirašantieji į reguliarias 

| apdraudas (V-l, V-2, V-3 ir 
dalių, kviečiami parodėlėje da-! nuometų'metinių mokeį 
lyvauti su savo eksponatais. • čių šio ;.ajaus metu nąriai ir 
šiuo reikalu prašoma skambinti, naujį aplikantaį gali Susivieni- 
J. iąorui, telef. 360-4851. jjime apsidrausti iki §5,000 .ne-

— Dr. J. Briedis kalbės Lietu- ] tikrinę sveikatas, 
vių Pensininkų sąjungos susi
rinkime lapkričio 6 d. 1 vai. po
piet Gage Parko valdiniame na
me, prie 55-tcs ir Western.

— Chicagos aukšt. lituanisti-1 
nės mokyklos tradicinis vakaras . 
įvyks lapkričio 8 dieną Jauni-i 
mo centre.

Ypatingas Jaunimo vajus

Didžiausia ir seniausia jauni
mo organizacija yra Susivieni- 

I jiinas Lietuvių Amerikoje. Juk 
! ketvirtadalis narių yra jauno
sios kartos! Taip pat reikia atsi
minti, kad Susivienijimą sukūrė 

j jauni aušrininkai. Per savo ilgą
— Dainavos ansamblio prem- (ir garbingą istoriją Susivieniji-

jera Čičinskas įvyks lapkričio 8. nias buvo toji visuomeninių ir 
ir 9 d. Marijos aukšt. mokyklos ’ kultūrinių reikalų mokykla, kuri 
salėje. x I iš jaunų veikėjų paruošė paty-

T- . . , . . rusins visuomenininkus..— Pensininkų sąjungos narių j
susirinkimas įvyks ketvirtadie- [ Susivienijimas visuomet ėjo iš 
nį, lapkričio 6 d., 1 vai. pėpiet vieno su kitomis jaunimo orga- 
Gage Parko mokyklos salėje,1 nizacijdmis, joms suteikdamas 
prie 55’tos gatvės ir S. Western . finansinę bsi kitokią paramą.

> jaunų lietuvių 
j veikla, kuri reiškiasi per tauti- 
! nius šokius, dainų šventes, jau- 
-! nimo organizacijų sąskrydžius 

: Į ir stovyklas, Susivienijimas rim-

I tai susirūpino lietuviškam jau
nimui sukurti tvirtą finansinį, 
pagrindą, be kurio joks ateities 
veikimas nebus įmanomas.

Vykdant SLA seimo nutari 
mus, ir pasiteiravus pas aktua 
rus, Susivienijimas skelbia 
JAUNIMO VAJŲ.

Jaunimo Vajaus šūkis yra: 
“Investuokime penkiolika dole
rių ateičiai, apdrauskime jau
nuolį už $5,000!” Taip, Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje yra i 
pajėgus pasiūlyti lietuviškam j 
jaunimui nuo gimimo dienos iki] 
25 metų amžiaus $5,000 termi-i 
nuotos apdraudds polisą už tik 
$15 į metus. Be didelių forma
lumų Susivienijimas savo narių 
vaikus, vaikaičius bei kitų lietu- Į 

'viy kilmės jaunuolius priims į 
narius su $5,000 apdrauda.

JAUNIMO VAJUS oficialiai; 
prasidėjo 1980 m. rugsėjo 1 d.J

Dėl smulkesnių informacijų Į 
prašome kreiptis pas kuopų fi-’ 
nansų sekretorius arba Į SLA 
Centrą šiuo adresu: 
Lithuanian Alliance of America1

PRANEŠIMAS
R. LIET. BENDRUOMENĖ j 

rengia simpoziuitią aktualiomis: 
šių dienų temomis. Pagrindinės 
simpoziumo temos: Santykiai su 
VLIKU, ALTA ir L. Bendruo
mene, antroji tenia — Išeivijos

I Temas pristatys, jas ryškins 
; žinomas kalbėtojas, visuomenės 
I veikėjas A. Kasiulaitis, iš Clėve- 
lando, ir mok- Ignas Serapinas, 
R. L. B-nės generalinis sekreto
rius. Sipoziumo moderatorius 
— dr. V. Plioplys. iš Rockfordo. 
Yra skirta laiko ir diskusijoms.

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

307 West 30th Street 
New York, NY 10001 
Telefonas (212) 563-2210

Senate jau pavojuje. Rinkinių i Avė. Visi nariai privalo atvykti. žavėdamasis 
daviniai parodė, kad senatoriui 'į šį susirinkimą, nes dr. J. Brie-- v,"*;
Jacob Javits su liberalais ne- dis skaitys paskaitą.
pasisekė. Juozas Skeivys

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą____________________________ $8.00

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

Minkštais viršeliais, tik_____________ $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — žIAUPvŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ $2.00

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

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

S— ----------- ■■ -------------------------------------------------------------------------------------------

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
*R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM O SĖJIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc . ’•

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ’
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas i

2212 W. Cennak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-771^

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kėdzie Ave. — 778-2233

® LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

!• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, ' . 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ū sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalmė or- 

ganiLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

■>

SLA —išmokėjo daugiau, kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

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

- i
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

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

Ričardas S. Ukrinas paaukštin
tas Standard Federal Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovės vice
prezidento asistentu ir paskirtas 
skyriaus, esančio 2555 W. 47lli 

, St., vedėju. Jis gimė Lietuvoje, 
Amerikon atvyko 1949 metais, 
mokėsi St. Rita aukšt. mokyk
loje, baigė buhalterijos studijas 
ir Finansų mokslo institutą. 
R. S. Ukrinas Standard Bendro
vėje tarnauja nuo 1961 metų, 

eidamas įvairias atsakingas 
pareigas.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetine w I

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 vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis 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); , , , '
'3i'Premijūotino asmens ar jau

BUS LYDEKŲ BALIUS

Cicero Lietuvių žvejotojų ir
* medžiotojų “Ešerių” klubas šių 
metų lapkričio mėn. 8 d. 8 vai.

! vak. Amerikos karo veteranų 
< VFW 9115 posto salėje, 1434 So. 
> 49th Ct., Ciceroje, rengia metinį
• lydekų balių.

šeši vyrai, su Alfonsu Kizlai 
čiu ir Juozu Juškausku prieš
akyje, buvo penkioms dienoms 

, išvykę į NVisconsiną ir parvežė 
puikios žuvies, kurias šeiminin
kė tikrai skaniai pagamins. Šo- j 
kiams gros geras Orkestras. Pas! 

! Kizlaitį ir Juškauską bei kitus { 
Į klubo valdybos narius galima 
gauti kvietimus.

Visi kviečiami ir laukiami.
S. Paulauskas

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

NEIGHBORHOOD!
REALTVGnCJP i

We’ll help you make the right move.

: I

<>LA — vaikus 
$1,000

Galite kreiptis Ir tiesis! j SLA Centrą:

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

>07 W. >Oth St.
Tai. (Ill) 543-We

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai * 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenua 

Tel. 776-8505

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

DAŽYMAS IR REMODE- > 
LĮ AVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tet. REoublic 7-1941

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Ave.

KAIP SUDAROM!TESTAMENT AI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 

nimo vieneto tinkamumui Įver-įWELLS peržiūrėta, '‘Sūduvos”' 
tinti sudaroma Jury komisija, išleista knyga su legališkomis 
kurion po vieną'; atstovą skiria- ■ formomis.
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės jaunimo reikalams vadovas, j 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo są-j 
jungos valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo sąjunga, o du ats
tovus paskiria Kriaučeliūnų šei
ma; v. .

4. Jury komisija, aptarusi as-

SIUNTINIAI J LIETUVA
KAJUJ A N0REIKIEN1

Z408 W«at «9ti St, Chicago, UL W629 « T«L WA 9-t7J7

MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ

t "

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

tMl W. IHk SL, Chicago, HL <0629. — TeL WA 1-2717

R. E. > INDUSTRIAL

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas 3 kambarių butas su 
šilima ir karštu vandeniu.'

Skambinti HE 6*2640

M. i 1 M R U J 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICB 

<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Lškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

JOHN GIBAITIS

MERGAITĖ NORI ŽAISTI 
BERNIUKŲ KOMANDOJ

Karen' O’Connors, 11 melų 
mergaitė, labai gražiai žaidžia 
krepšinį. Mergaitės jai per silp
nos ir ji nori žaisti mokyklos 
berniukų komandoje. Tėvai pa
davė skundą Aukščiausiajam 
teismui, nes mokyklos vadovybė 
su mergaitės prašymu nesutin
ka. Jos advokatas sako, kad ji 
yra perdaug gera mergaičių ko- Į 
mandoje ir su jomis žaisdama ji 
ne tik nepadarys pažangos, bet 
ir jai bus padaryta žala.

Mokyklos vadovybės argu
mentas yra, kad jei mergaitei 
bus leista žaisti berniukų ko
mandoje, tai vėliau reikės ber
niukams leisti žaisti mergaičių 
komandoje ir po to bus sužlug
dyta visa atletikos programa.

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Ave. 

(312) 776-8700

F. Zapoli*, Agent 
3208'A W. 95th St 
Ev.rg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casual!/ Cor.ęany

DIDELĖ DEMONSTRA
CIJA TEHERANE

TEHERANAS, Iranas. — Pra
eitą antradienį buvo sušaukta 
didelė iraniečių demonstracija 
prie Amerikos ambasados rūmų 

j Teherane. Diena pasitaikė gra- 
■ ži, todėl ir susirinko dešimtys 
tūkstančiai iraniečių.

Pagrindinę kalbą pasakė Ira
no’premjeras M. Ali Rajai.

Aukščiausiojo teismo teisėjas 
John Paul Stevens sutinka su 

• mokyklos vadovybės nuomone.

e i i -i .. '
i ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

V 4

■■ ■ ■■ ■1 %
, Advokatai

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryta 

Iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 arba 776-5163

2649 We»t 63rd Street
Chicago, ID. 60629

— —------- .
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