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Uraganas Jeanne antradie

milijonus dolerių nuostolio. 
Jie žada neįsivelti j politine;
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ir Sovietų Sąjunga yra pasira 
šiuši ir ratifikavusi.

PASIRYŽĘ TĘSTI KONFERENCIJĄ NET IR TUO 
ATVEJU, JEI RUSAI NUSPRĘSTŲ IŠVAŽIUOTI

ŽEMESNIS ŽMOGUS DAŽ
NAI DISKRIMINUOJAMAS

SIRIJOS J.TBTJOS SUSIJUN
GIMAS SUTRUKDYTAS

— Puerto Riko rinkimų komi
sija paskelbė, kad gubernatorius 
Carlos Romero Barcelo yra per
rinktas šalies gubernatoriumi, 
bet galutinį panešimą padarys, 
perskaičiavus apie 1.6 milijono 
balsų. Romero Barcelo yra šali
ninkas, kad Puerto Rikas virstų 
51-ąja JAV valstija.

DĖL DEMONSTRAVUSIŲ 
WASHINGTONE

tuvių gynybos išlaikdoms- 
(ALTo Informacija)

— American Motors korpdra- 
cija panaikins antrą pamainą 
Kenošos automobilių sustatyrno 
įmonėje. Todėl reikės atleisti 
apie 2,350 darbininkų. Produk
cija į dieną sumažės iš 910 iki 
555 autothobilių.

MADRIDAS, Ispanija. — Pir
madienį Ispanijos premjeras A. 
Suarez sukvietė visus 35 Helsin
kio baigiamąjį aktą pasirašiu
sių valstybių delegacijų pirmi
ninkus ir jiems aiškiai pasakė, 
kad Madrido konferencija įvyks. 
Ji įvyks net ir tuo' atveju, jeigu 
viena ar kelios delegacijos išva
žiuos iš Madrido konferencijos.

— Europai reikalinga taika, 
— tarė premjeras. — Jeigu kas 
bando tai taikai kliudyti, tai su
važiavusieji turės pasilikti ir 
Europos taikos sąlygas nusta- 
tvti.

LENKIJOJE DŽIAUGSMO 
DEMONSTRACIJOS

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, November 13, 1980

— Saudi Arabijos naftos mi- 
nisteris Achmed Pamani mano, 
kad dėl karo tarp Irano ir Irako 
apie pavasarį naftos gerokai 
trūks ir kaina už naftos statipę 
gali pakilti iki §39, vietoj dabar 
mokamų §31.

Amerikos ūkininkas verčiasi vilna. Ji reikalinga ir gana 
brangi. Jaunas ūkininkas savo gaminį pavadino “Naujoji 

vilna” ir pasirinko šį paveikslą. Jam atrodo, kad jis 
yra pats geriausias. •

GRĮŽO Iš ALŽYRO PENKIŲ ASMENŲ 
AMERIKOS DELEGACIJA

DARBO UNIJŲ KONFERENCIJA 
RŪPINASI B. GAJAUSKU

WASHINGTONO PROTESTAS 
MASKVAI

— Izraelio okupuotoje terito
rijoje Jordano upės vakariniame 
krante dabar gyvena penius kar
tus daugiai^ žydų nauj^ųrių, 
negu gyveno 1977 metais. Dabai 
ten yra 68' gyvenvietės su 17,400 
naujakdrių žydų. 1977 metais 
buvo 24'gyvenvietės su 3,200 gy
ventojų. ‘

Dvidešimties metų Gregorijus Austin, Euphrosine Mikužiūtė 
ir Ramunė^Tričytė Naujienų bankete susitiko daug įdomių 

į žmonių, užmezgė naujas pažintis.

DAR NESUSITARĖ SU MASKVOS 
ATSTOVAIS DĖL DARBOTVARKĖS

turi būti nepolitinė ir kai JAV 
nepripažįsta Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sov. Sąjungą. Valsty 
bės departamentas Maskvai pri 
minė, kad JAV nusistatymas 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos lais 
vės reikalu nėra pasikeitęs. Kul 
tūrinių pasikeitimų susitarimu 
kaip žurnalas “Ameria Illustra
ted”, taip žurnalas “Soviet Life”, 
turi būti skiriamas tik kultūri
niams klausimams.

— OPEC kartelio nariai susi
rinks gruodžio mėn. viduryje 
aptarti naftos kainų pakėlimą

buvo priminta, kad Sovietų ka 
<o jėgos, įsiverpusios j Afganis
taną, sulaužė Helsinkio konfe 
rencijos taikos dvasią. Rusam? 
taip pat priminta, kad Europoj, 
bus taika. Rusai gali bandyti 
karo metu pagrobtas žemes ir jų 
žmones prijungti prie Rusijos, 
bet nieko iš to neišeis. Rusai no
ri primesti savo valią lenkams, 
bet ir čia rusai nepajėgs savo 
valios primesti, nes jau keičiasi 
žmonių nuotaikos. Susirinkę 
valstybių ktstovAi patarė mšarhš

VARŠUVA. — Tūkstančiai 
lenkų su vėliavomis ir fakelais 
žygiavo prie Nežinomo Kareivio 
kapo, Varšuvos teismui pripaži
nus nepriklausomos unijos rei
kalavimus. ;

Bet policija areštavo demonst
racijų organizatorių Wojciech 
Ziembinski už nusižengimą gat
vės judėjimo taisyklėms.

^ WASHINtgONO, ; —
Irano parlamentas lapkričio^ d. 
priėmė rezoliuciją dėl paleidi
mo 52 amerikiečių įkaitų, laiko
mų Teherano JAV ambasadoje. 
Rezoliucijoje pakartojamos mu
los Ruhollah Chomeini spalio 
16 d. padiktuotos sąlygos ir to
limesnės derybos yra paveda
mos Alžyro valdžiai bei jos dip
lomatams.

Alto nayįų buvo pasiųstas raš
tas JAV prezidentui, kad nebū
tų baudžiami lietuviai, kurie de
monstravo prie Sovietų pasiunti 
nybės. Gen. prokuroro padėjė
jas Kevin D. Rooney. pranešė, 
kad tie raštai buvo persiųsti Tei 
singumo departamentui ir kad 
ta byla buvo atidžiai svarsto
mą. Altas yra pasiuntęs savo

Okupantų kalinamo Balio Ga
jausko giminaitė Bronė Gajaus- 
kienė, gyvenanti Santa Monica, 
Calif., gavo raštą iš Tarptauti
nės laisvųjų darbo uniją konfe
deracijos Briuselyje, Belgijoje, 
kad jie susirūpinę B- Gajausko 
likimu ir tuo reikalu veikia iš
vien su Amnesty International 
sąjūdžiu.

— Stiprus vėjas nuvertė Bra- 
niff oro linijos lėktuvą Newar- 
ke, N.J. Septyni keleiviai buvo 
sužeisti; Lėktuvas atskrido iš 
Washingtono', buvo saugiai nu
sileidęs, kai staigus stiprus vė
jas jį nupūtė nuo tako.

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikos valstybėje iki šiol tik 
baltųjų, Azijos ir maišytų šei
mų vaikams buvo privaloma 
baigti aukštesniąją mokyklą ar
ba lankyti ją iki 16 metų.

Juodųjų vaikai, kurie savano
riškai lankė mokyklas, gaudavo 
prastesnį išsilavinimą.

Dabar švietimo ministeris 
Ferdie Hartzenberg pranešė, 
kad nuo ateinančių metų sau
sio 1 dienos šešiose juodųjų gy
venamose apskrityse biis, įves
tas, pirmą kartą gyvenime, pri
valomas mokslas juodųjų vai
kams.

Iki šiol iš 8 milijonų juodukų, 
mokyklio-anmžiaus vaikų, mo
kyklas lankė tik pusė to skai
čiau. Ir dauguma iš jų iš mo
kyklų visai pasitraukdavo, dar 
9 ar 10 metu būdami.

Valstybes departamentas pa
reiškė protestą Maskvai, kad 
“Soviet Life” žurnale, skirtame 
paminėti 40 m. sukakčiai nuo 
Pabaltijo valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjunga, nukrypstama 
į politiką, kai žurnalo paskirtis

— Svetimų valstybių investa
vimai Amerikoje skaičiumi su
mažėjo, bet investuota suma šį
met padidėjo. Pernai per 9 mė
nesius firmos investavo 3.8 bili
jono dolerių, o šįmet per tą patį 
laika — §4.6 bilijono.

BEIRUTAS. — Dviejų proko
munistinių valstybių susijungi
mas susitrukdė, iškilus ambici
jų ir sistemų-nesutarimams.

Rugsėjo 10 dieną Libijos dik
tatorius Moammar Khadafi ir 
Sirijos prezidentas Hafez Assad 
sutarė, kad abi'valstybės laike 
mėnesio' susivienys. Bet laike 
diskusijų iškilo neiš'-prendžia-

Prez. Carterio administracija, 
tsiliepdama į šią rezoliuciją,

artinosi prie
Dabar jo vėjas sustiprėjo ir šie 
kia 75 mylias per valandą. Naf 
tos bendroves atšaukė virš 3.000 J si nori Europos taikos. Rusam 
darbininkų, dirbančių prie dega 
lų ieškojimo darbų jūroje

— American Motors korpora
cija praneša, kad ji šiais metais 
iki rugsėjo 30 diends turėjo 156 diskusijas

sudarė penkių asmenų delegaci-mi klausimai: Kas bus valstybė 
ją, vadovaujamą Valstybės de
partamento pasekretoriaus War
ren M. Christopher, ir pasiuntė 
į Alžyrą. Lapkričio 10 ir 11 die
nomis delegacija kalbėjo keletą 
kartų su Alžyro užsienio rei
kalų ministeriu Mobamned Be- 
nyahia ir kitais aukštais parėi 
gūnais, bet jokių pažadų negau
ta. Pareigūnai prižadėjo perduo
ti Irano valdžiai slaptą JAV ad
ministracijos laišką ir patarė de
rybas vesti su Irano atstovu Al
žyre.

Tačiau W. M. Christopher tu
rėjo progos pagrindinai atsaky
ti į Irano parlamento rezoliuci- 
’oje išvardintas įkaitų paleidi
mo sąlygas:

— Nesikišti į Irano vidaus gy 
venimo reikalus;

— Grąžinti Iranan buvusio ša
cho Mohammed Rėzos Pahlevi 
turtą;

— Atšaldyti Irano apie $8 bi
lijonų kapitalą, įšaldytą Arne 
rikoš bankuose;

— Nekelti Iranui jokių ieški
nių sąryšyje su įkaitų laikymu.

Antrojo paragrafo JAV nega
li įvykdyti, nes šaho turtas nėra 
jos žinioje. Valstybės departa
mento kalbėtojas John H. Tratt- 
ner derybas pavadino naudin
gomis.

Irano prezidentas B'ani Sa’df 
per radiją pareiškė, kad žiemos 
metu Irano karo pajėgos iš
stums Irako karius iš Irano te
ritorijos. Derybų nebus, kol Ira
ko kariai bus Irane, pareiškė 
prezidentas.

Irane išdavinės gazolino kor
teles ir gyventojai turės mokėti 
aukštesnę kainą už gazoliną. Pi
nigai reikalingi karui vesti.

Be to, vyriausybė yra paruo
šusi planą suvaržyti svarbesnių 
prekių pardavimą.

Teherano radijas pranešė, 
kad Irano karo komitetas lei- 

‘ džia atvykti Jungtinių Tautų at- 
j stovams ir derėtis dėl Kubos pa- 
įsiųlyto taikos projekto.
1 Irako vicepremjeras Turėk 
’ Aziz atvyko į Maskvą. Manoma, 
I kad prašys daugiau ginklų ir at- 
! sarginių dalių, pagal Irako-So- 
j vietų Sąjungos draugingumo su- 
. tarti.

savo valios neprimesti 35 vals
tybėms, nes suvažiavusieji sie
kia taikos.

Sovietų atstovams pirmomis 
trečiadienio valandomis buvo 

’ aiškiai pasakyta, kad Madrido 
konferencijos jie neišardys. Jei
gu rusai nori primesti saugumo 
ir bendradarbiavimo komisijai 
kitų įstaigų pareigas, tai jie 
klysta.

Helsinkio aktą pasirašiusios 
valstybės praleido daug laito 
taikos, saugumo ir bendradar
biavimo klausimams spręsti. Jie 
>uvo susirinkę 1975 metu bir- 

V

želio pabaigoje ir rugpjūčio pra
džioje. 35 valstybių atstopai pa
sakė laikos siekiančias kalbas 
r pasirašė paruoštus dokumen
tus. Antrą kartą jie buvo susi
rinkę Belgrade, o dabar tuos pa
žins klausimus jie nori aptarti 

I Madride, patikrinti padarytą 
pažangą taikos linkme, bet So
vietų valdžia kliudo. Sovietų 
valdžios atstovai pasižadėjo in
formuoti suvažiavusius atstovus 
apie padarytą pažangą taikos 
kryptimi, bet nieko nepadarė ir 
dar nori primesti kitiems savo

PRIEŠ AUTOMOBILIŲ IM
PORTO SUVARŽYMĄ

Amerikos tarptautinės preky-

galva? Koks bus ir kaip sūdą 
I ryti parlamentą? Kokios politi 
nes partijos bus leidžiamos?

Į tuos klausimus jię dar ne 
randa atsakymo.

PRIEŠ PROPAGANDA FILME 
“NEŽINOMAS KARAS”

Amerikos^ Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. K. Šidlauskas pasiuntė 
raštus Helsinkio komisijos Wa
shingtone pirmininkui kongres- 
manui D. B. Fascell ir kongres- 
manui E. Derwinski, atkreipda
mas dėmesį, kad iš Maskvos šal
tinių bendromis rusų ir ameri
kiečių jėgomis pagamintas fil
mas “The Unknown War” yra 
vienašališkas, kalba apie Pabal
tijo valstybių išlaisvinimą,: kai 
tuo tarpų, tai buvo tik nauja? 
Maskvos pavergimas. Dr. K-. 
Šidlauskas atkreipė dėmesį ir į 
kitus sovietinės proipagandos 
momentus tame filme, prašyda
mas išaiškinti, kaip įgalėjo Valsty 
bės dėpartamėntas įsivelti įįš’o 
filmo, atsiradimą; taipgi dr.-Šid 
lauskąs prašė paveikti, kad prie 
to filmo-būtų prijungti paaiški
nimai, jog filme vaizduojama 
sovietinė pažiūra ir kad to fil
mo cirkuliacija iš Kongreso bib
liotekos būtų sulaikyta. Tuo rei 
kalu dr. K Šidlauskas ir kun. J. 
Prunskis turėjo telefoninį pasi
kalbėjimą su Valstybės departa 
mentu.

Žemo-;.ūgi6 žmonės dažnaiį^is-; 
kriminuojami biznio įstaigose. 
Aukštis’-'dažnai tebėra faktorius 
vyrams ir moterims, ieškan
tiems darbo ar laukiantiems 
paaukštinimo. Aukštesnis žmo
gus dažnai gauna geresnę (pa- 
dėtį ir aukštesnį atlyginimą tik 
dėl to, kad jis yra aukštesnis.

Šio klausimo tyrinėtojas Rob
ert Half rado, kad nuo 1900 me
tų beveik visi aukštesni kandi
datai laimėjo prezidentinius rin
kimus. Ir aukštesnis R. Reagan 
laimėjo prieš žemesnį Jimmy 
Cąrterį.

Ispanijos užsienio reikalų mi
nisteris Jose Pedro Perez Llor- 
ca visą dieną sekė abiejų pusių 
pasitarimus, bet įsitikino, kad 
Sovietų Sąjungos atstovai neda
rys jokių nuolaidų. Jie visą lai
ką kartojo tuos pačius .axgų- 
mentųs ir reikalavo spręsti nu
siginklavimo klausimus. Rusai 
tvirtino, kad bus karas, kuris 
viską sunaikins. Rusams atrodė, 
kad pagrindinės žmogaus teisės 
yra antraeilis klausimas, kuris 
artėjančio karo neišvengi.

Ministeris Perez Llorca turėjo 
pradėti konferenciją tuojau pr 
pietų, bet jis sukvietė visus 35 
valstybių atstovus j didelę Kon
greso salę ir 15 minučių prieš 
12 vai. ministeris pranešė, kad 
jis pradeda 35 valstybių Madri
do konferenciją ir palinkėjo at
stovams tęsti pasitarimus pa
čiais svarbiausiais klausimais. 
Ministerio Llorcos kalba buvo 
labai trumpa, vos 3 minučių, bet 
jis atliko reikalingą formalumą, 
jis pradėjo konferenciją ir jis 
patarė kiekvienai komisijai vyk- 
tU^’paĄkirtus kambarius ir pra
dėti pasitarimus tolimesniais 
konferencijos klausimais.

Pasitarimuose dalyvavo ne 
vien užsienio reikalų ministeris, 
bet ir visa eilė Ispanijos diplo
matų. Jie pirmon eilėn įtikinėjo 
rusus, kad konferencija įvyks ir 
kad jie' turėtų joje dalyvauti 
Jie pastebėjo, kad rusams ne
pavyks konferencijos išardyti.

Trumpoje savo kalboje mi
nisteris Llorca patarė visiems 
nariams vykti į darbo kamba
rius ir jfradėti pasitarimus neiš 
rištiems klausimams spręsti 
Pradėjus konferenciją, suvažia 
vusieji nuvyko į paskiria salę ii 

siautė Meksikos įlankoje ir i pradėjo pasitarimus. Delegatai 
Alabamos krantų. I priminė rusams, kad jiems ne

pavyks primesti savo valios su 
važiavusiems atstovams, nes vi-
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jKles au- 
tomobilių importo suvaržymą. 
Japonijos vyriausybė sveikina 
tokį komisijos nutarimą. Japo
nų premjeras Ženk o Suzuki pa
reiškė, kad Japonija turi susirū
pinti,. Įri«k? suvaržyti automobi- 
.li^iėkSportą, kol Amerikos auto
mobilių pramonė atsigaus.

Amerikos automobilių gami
nimo pramonės valdovai ir uni
jos vadai prašė įvesti kvotas 
automobilių importui.

KALENDORELIS

Lapkričio 13: Pranciška, Va
lentinas, Grožilė, Gyvainė, Nar
vydas, Eikantas.

Saulė teka 6:37, leidžiasi 4:32.

Oras vėsus.

DARBININKŲ BIURAS 
UŽ GAJAUSKĄ.

Darbininkų unijų konfederaci 
ja Paryžiuje pasiuntė Sovietų 
Sąjungos Aukščiausiajai Tary- 
vai Maskvoje raštą, protestuo
jant prieš Balio Gajausko kali
nimą. Rašte pažymima, kad var 
dan milijonų savo narių, darbi
ninkų konferencijos biuras rei
kalauja neatidėliojant suteikti 
laisvę asmenims, kurie nepada
rę jokio nusikaltimo yra kali

nami - laužant, taiplsųtjnių ž™t :
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Ligonis lankėsi pas dskta-
I rą su nervų ir atminties pąkri-
, kimo liga. Daktaras ligoniui už- .metu, baugu vakarais!

kuris sužalojo Gavrilyčių, paskyrė še-

I 
f B į
1

i meta: aš taip ilgai tave gydau, 
o tu vis užmiršti sumokėti man 
už darbą. Ligonis atsikerta: Tai 
ne mano kaltė...

...WITH Pus&eP 
MQ8Y SO AM T 
AT TPJE TV 
CCHs/TfPOLS AS 
SKY KING..

Tikėk, praeivi, tu mand žodžiais 
kurs būsi, kurs ari: 
kalnų puokšny paliksi širdį, 
paliksi girių šlamesy.

Adomas P. J asas

p

* 6M00Tm į, 
f ’N Ą

naują pamišėli; kuris man tiek Į 
paveikė nervus, kad žadu kurią | 
dieną jį pamokyti, kad žinotų!

♦ * *
KOVARSKO KEPYKLOJE

— Gal turite kirvių?
— O kam jums jie?
— Jūsų duonai atkirsti.

tokiu dalyku išliko žmogus nuo j 
smerties.

(Iš 1913 metų leidinio 
Mįslių pasakos)

- Ką jis padarė?
- Jis įsivaizduoja esąs šuo!
> - - * * »

ATSARGA GĖDOS NEDARO

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NIR1MAVIČIUS

X *

85 motų žmoną savo 95 me- 
tų vyrui Kalėdom dovanų nu
pirko šešerius marškinius non- 
iron rūšies.

Nervingi

Apie vieną karalių ir grabių kasiką
Knd vieną syk apsirengė ka- tik sykį matė ir jau ]>asakė, o aš 

ralius medinčium; jodams per 
girią rado žmogų girioj kasant 
grabes. sako: “Pr.dėk, Dieve!” 
‘ Dėkui, ponuli”. Klausė kara- 
l us: “Kad tu taip sunkiai dirbi, 
ar daug uždirbi?” Sako — tiek 
ir tiek. “N’o kad tu tiek uždirbi, 
kur tu pinigus dedi?” Žmogus 
sako: “Vieną dalį metu in van
denį, antrą dalį — skolą moku, 
trečią paskolinu, o iš ketvirtos 
dalies patsai maitinuosi su še
šiais vaikais”. Tas karalius mis- 
lija, kad jis taip sunkiai dirba, 
kam jis taip sunkiai uždirbtus 
pinigus dąlį melą ių vandenį, o 
kad skolą moka, tai kam jis 
skolijasč Mislija, mislija, nie
kaip neišmislija; ką jis jam pa
sakė. Sako: “Pasakyk tu man 
tą mįslę, aš tau duosiu tris šim
tus dolerių, — aš esu karalius”.

Davė karalius jam ti’is šim
tus dolerių, o grabinis jam pa
sakoja: “Vieną dalį turiu pirkt 
druskos: nesūdytą negaliu val
gyt; antrą dalį — turiu savo se
nus tėvus, tai turiu juos mailyt; 
trečią dalį — turiu vaikus, tai 
juos turiu inaityl, augyt, tai jiem 
paskoliju, kaip aš busiu senas, 
tai aš nuo jų atsiimsiu skolą, 
jįe manę užlaikys”. Sako jam 
karalius: “Pakol manęs nema
tysi šimtą sykių, tai šitą nie
kam nesakyk mįslį”. Atsiskyręs 
nu j o’ sau.

Parjojo namon, išdavė raštus 
in visą savo karalystę, kad.sta
lo karalius didelius dvarus, jei 
kas atmįs mįslį. Suvažiavo viso
kį didžiūnai, ponai tos karalys
tės; karalius jiem užminė tą
mįslį nei vienas neatminė. į- ~ 
Kitusyk U-^.susirinkt.1^, ^ EvOLWCIJA

jam vutkiau: pakol manęs ne
mari si šimtą sykių, nesakyt”. 
Tp.s ponas laimėjo lažybas.

šaukė tą žmogų karalius pas 
save, ir jam žadėjo užtai galvą 
kirst, o tas žmogus jau turėjo 
devynis šimtus dolerių: nuo ka
raliaus buvo gavęs tris šimtus 
ir nuo to pono šešis šimtus do
lerių. Atėjo pas karalių ir atsi
nešė krepšyj tuos devynis šim
tus an peties. Klausė karalius: 
“Delko tu pasakei, manę tik sy
kį malęs? Aš tau sakiau, pakol 
tu manęs nematysi šimtą sykių, 
nesakyt”.

O tas žmogus metė tuos pini
gus in žemę ir sako: “Aš tavę 
ne šimtą sykiu mačiau, ale de- 
vynis šimtus sykių mačiau, pra
šau pažiūrėt!” Atrišo tą krepšį, 
išpylė tuos pinigus: “Va, an 
kiekvieno pinigo yra jus galva, 
o čia yra devyni šimtai dolerių 
ir tiek sykių aš jus mačiau”.

Karalius malė, kad vėl jo tei
sybė, jį da vėl apdovanojo, ir

BEPROČIŲ TARPE

Nervų ligų sanatorijoje 
nas pacientas, kuris įsivaizduo
ja esąs stulpas, skundžiasi jį ap
lankyti atvykusiai žmonai:

— Vakar čia atkėlė yiųną toki

— Kuriem galam man tiek 
daug tų marškinių? —; nustebęs 
paklausė apdovanotasai. — Juk 
turiu dar kelerius gerus marš
kinius ir visu, tur būt, jau man 
nebeteks dėvėti nei po vieną
kartą.. •

— Na, nesijaudink: kas liks 
— bus kitam mano vyrui.

'# £

PONIOS PAPŪGA

Viena ponia turėjo kalbančią 
papūgą, kuri tiek keikdavo, kad 
ponią stačiai iš proto varė. Vie
ną dieną netekusi kantrybės ji 
pačiupo papūgą, suglamžė, ap
kūlė ir įmetė į šaldytuvą.

Vargais negalais atsipeikėju
si papūga pradėjo dairytis ir pa-, 
matė padėtą nupeštą ir kepti 
paruoštą viščiuką. Pakraipiusi 
galvą papūga pasakė: “Norėčiau 
žinot’, ką šis paukštis bus ne- 
cenzūriškai pasakęs....”

♦ * *
Iš TĖVO IŠMOKO

Tėvas labai keikė, taip pat iš 
moko ir vaikai. Kartą, tėvui sun 
kiai susirgus, išbėgo į kiemą ma 
žesnysis penkerių metų sūnus ir 
šaukia:

— Velniai, e;kit į gryčią, tė- 
j vas miršta!
i (iš lietuvių tautosakos)

* * ♦ --
— Ką tamsta dabar veiki?
— Aš išradau naują cirko 

numerį — liūto ir ožio bičiu
lyste,

— Bet ar neįvyksta nesusi
pratimu jų tarpe?

O, taip, jie turi mažų ne
susipratimų, bet paskui mes nu? 

} perkame kitą ožį.

Tėve, matau, kad vedums gy
venimas ir pasikalbėjimai suža
dina šiokį tokį dėmesį — 
tūlas artojas iš Michigan, gan 
prilankų. laišką atrašė. Jis nori, 
kad vedu dažniau pasikalbėtu- 
va, kad gyvenimiškas temas ap- 
tartuva. Ar tu, Tėve skaitei jo

Neseniai komunaliniame mūsų bute peštynės įvyko. 
Ir ne tai, kad peštynės, o tikras mūšis.

Mušėsi, žinoma, iš tikros širdies. Invalidui Gavrijo-

niam ir prastiem žmonėm, iš
davė raštą tą ir tą dieną susi
rinkt ant niįslio. Vaikščioja tas 
ponas, pas katrą tas grabinis 
kasa grabes. Atėjo pas tą grabi
nį ir bėdavojo tas ponas, kad 
karalius užminė tekį mįslį, o 
nieks negali atmįt. 6 tas grabi
nis sako: “Tu dabar žiūrėk, aš 
jam pasakiau o jis kiek dabar 
žmonių kanki ia“. Sako ponas: 
“Na, ar. tu žinai?-’ “Na. aš ir 
pasakiau”. “Na, aš tau duosiu 
šešis šimtus dolsrių, pasakyk 
tu h man”. “Pasakysiu”.

Gau’ nuo tono šešis šimtus 
dolerių ir palakė tam savo po
nui. Tas pens nuvažiau pas ka
ralių ir atn-.nė. Tas karalius sa
ko: “Na. tas Špicbukas da manę

Du naujokai ginčijasi dėl žmo
gaus kilmės. Prieina seržantas.

— Ko nesutariate? — klau
sia seržantas.

— Matote, ponas seržante, jis 
tvirtina, .kad žmogus išsivystė 
iš beždžionės!

Pagalvojo, pagalvojo seržan
tas ir po to atsakė:

— Eiliniai, gal būt. 
žantai ~ jokiu būdu!

Advokatas: — Ar automobi
listas negalėjo prasilenkti su 
tamsta ?

Ieškovas: — Ir aš taip ma
nau ! Jis galėjo pasirinkti iš 
manęs u- žmonos, o jis smogė 
mane, 
—. — - 1 - '
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• Senovės Lietuvoje bajoras 
savo tarnui davė nurodymus: 
Tu savo darbe turi būti suma
nus, darbo detales pats turi su
prasti. Pavyzdžiui, jei man rei
kalinga skusti bazdą. turi padėti 
skustuvą, muilą, vandenį ir kita. 
Kartą bajoras susirgo, tarną 
pasiuntė pašaukti daktarą. Jis 
paašukė daktarą, užsakė mir
ties drabužius, grabą ir kita. 
Parėjo namo nuvargęs. Paklaus
tas, kodėl taip ilgai užtruko, at
sakė, kad viską paruošęs dėl šer
menų.

• ' Kūli joj e chirurgai nupjovė 
vienam di-augui piliečiui galvą, 
bet jig gyvzną. Mat. buvo gimęs 
su dvjem galvenų Jis išaugo ir 
gyveno kaip, keistuolis. Visi ma
nė. kad jis bus labai protingas, 
galvodamas dviem galvom. Ta
čiau pėsirędė, kad jis negalėjo 
susikalbėti su savo ’ partneriu”, 
antrąja galva, tai ir nupjovė...

Kąi dvi galvos negali 
susikalbėti

Ir kokie keisti tie žmonės. 
Išsivystę iš beždžionės. 
Vieni kitus purvu tepa 
!>• nežino, ką jfe šneka.

Don Pilotas

laišką?
— Skaičiau, Maiki, ię štai 

jam atsakiau: •
“Mielas Artojali! Vedu dėko

jau tamstelei už komplimentus 
ir patarimus. Jei visi artojai bū
tų tokie, kaip tamstelė, pasau
lis visai kitaip atrodytų. Je, Mai
kis dažnai teiraujas, kokia ap- 
veizda prižiūri žmonių laikyse
ną? Aš linkęs manyti, kad nie
kas neprižiūri — kas kaip no
ri, taip elgiasi. - H

Į- Tamstelė, mą^yt( iš- gerų na- 
į mų. Tamstelės tėvelis ir mamy

tė, matyt, bus gražiai tarp sa
ves sugyvenę, nes tik gerai su
gyvenantieji sugeba išauklėti ge 
rus vaikus — sūnų ar dukterį.

i O! Kaip miela sutikti gerą 
žmogų, nes gerieji lyg meteorai 
švysteli ir nėra — lygiai taip, 
kaip krintanti žvaigždė.

Taip, m:elas Artojali, tamste
lė atsteigiai mana pasitikėjimą 

į savim ir drąsą - kpvoti piktą, o 
[piktas, jei gerieji jo nesuvaldys, 

_ sudemoralizuos šeimas ir pavie
nius, apylinkes ir valstybes.

Jau dabar didžioji spauda 
nuogandauja, kad kriminalas su 
.paraližuos Ameriką.! Jau dabar 
baimė viršija pasitikėjimą. Ne
saugu didžiuosiuose miestuose, 
nesaugu miesteliuose, nesaugu 

.ūkio rajonuose nesaugu dienos

— A! Artojali. Gražu, kad pri
mini vedums praeitį. Juk ištie- 

- anavę sų ten South Bostone Keleivio 
redakcijos kambariuose, prie sta 
lo, o dažnai po stalu arba Zacir- 
kos tavernoje, vedu praleidov 
savo jaunystę ir gražųjį tarpsnį 
gyvenimo. Negaila, nes vedums 
pasikalbėjimai buvo spausdina
mi ir skaitomi.

Maikis tada buvo kitoks — iš
didus ir mandras, nes švento 
Jackaus minykai jį mokė ir gei
dė padaryti minyku. Nors miny- 
ku būt ’buvo nelemta, bet išmok 
tasis mokslas, patekęs į galvą, 
nedingo.

Aš atsikračiau, dalinai, anot 
Sonios Pipiraitės, nuo kalbos 
šiukšlių, bet visų i 
atsisakyti negaliu. Visi tie sveti-J 
mi žodžiai atsivešti iš Plungės, 
yra mano asmens dalelė. Jei iš
mesčiau visus atsiveštus žodžius, 
likčiau ne tas pats.

Dabar esu su Naujienomis, o 
Maikis su mainim ir ketinau bū
ti kol išvarys. Protarpiais nuei- 
nav pas Juozapą Šmotą, nes jis 
vedums likimu rūpinasi.

Buk sveikas, mielas Artojali, 
kai būsi geroje nuotaikoje, vėl 
parašyk.

— Labai gerai, Tėve, vedum 
reikia turėti gerbėjų-

— Taip, Maiki, bukiav meilūs 
gerbėjams ir skaitytojams. Ku
nigas Pranas Mažeika sakydavo: 
“Malonumu dangų pelnysi, žiau 
rumu — peklą.” Dėl dangaus ir 
peklos — galim pasiginčyti, bet 
malonumas neginčytinas. Tebū
nie musu akiratis šviesus! ’

Tokiems, kaip tamstelė, mie
las Artojali, reikėtų susivienyti 

t ir pastoti kelią piktam. Jei do
rieji to nepadarys, niekas kitas 
nesuvaldys piktybių. Dabar bau 
gu pasivaikščioti! Užpuola die 
nos metu — apipliėšia, išprievar 
tauja ir sužaloja! Policijos nega
na. Piktadariai, lyg piktos dva
sios. puola iš pasalų, veikia po 
vieną ir būriais.

— Ale, Tėve, tu gal perdaug 
pagerini gerą ir pablogini blogą- 
Visi daiktai, kol nesupuvę, turi 
<=avy-e dalelę gėrio ir dvi dale
les blogio. Kartais pasitaiko, at
viručiai: blogis iškyla į viršų, 
bet ka> pakrapštai, apačioje ran
di gėrį, kaip auksą pelenuose. 
Juk ir ponas Br. Kvi. ar kaip jis 
ten rašosi, ne visuomet ir ne vi
siems yra p ktas. Dieve duok 
jam protelį.

vui paskutinę kojų vos nenuplėšė. Ir susižalojo.
Svarbioji priežastis — labai jau liaudis nervinga. 

Pakrinka dėl smulkių menkniekių. Karščiuojasi. Ir dėl to 
mušasi grubiai, kaip ūkanoje.

Taigi, žinoma, po pilietinio karo, sakoma, liaudies 
nervai visuomet pairsta. Gali būti, ir taip, o tiktai inva
lido Gavrilovo pakaušis dėl šios ideologijos greičiau ne
užgis.

0, pavyzdžiui, ateina viena gyventoja, Marija Va- 
siljevna Šcipcova, devintą vakaro valandą į virtuvę ir 
įžiebia primusą. Arabatą geria ir kompresus deda.

Taip jinai į virtuvę ateina. Stato priešais save pri
musą ir įžiebia. 0 jisai, tegu jį skrodžiais, neįsižiebia.

Jinai galvoja: “Dėl ko jisai, biesas, neįsižiebia? Ar 
neaprūkęs, tegu jis visiškai prasmenga!”

Ir ima jinai kairėn rankon šepetuką ir nori valyt
Nori jinai valyt, kairėn rankon ima šepetuką, o kita 

gyventoja,Dar ja Petrovna Kobylina, šepetuko savininkė, 
pasižiūrėjo, kas paimta, ir atsako:______ ;____________ _

— šepetuką taigi, gerbiamoji Marja Vasiljevna, vis 
dėlto, atgalios padėkite. Čia mano šepetukas.

šcipcova, žinoma, dėl šių žodžių įsižeidė ir atsako: -
— Labai prašau, atsako, pasprinkite Darja Petrovna, 

savo šepetuku. Man, sako, jūsų šepetuką paliesti šlykštu, 
o. kad aš jį dar rankon imčiau. . .

Čia, žinoma, dėl šių žodžių įsižeidė Darja Petrovna 
Kobylina. Ėmė josios tarpusavy, kalbėtis. Kilo čia triukš
mas, bildesys, sproginėjimas.

Triukšmui kilus ateina Kobylinos vyras, Ivanas Ste
panyčius, šepetuko savininkas. Didžiulis toksai vyras, 
netgi pilvotas, bet, savo ruožtu, nervingas.

Taigi, pasirodo šitasai Ivanas Stepanyčius ir sako:
— Aš, sako, na, tarsi, dramblys už ^risdešimt ęlu 

rublius su kapeikomis dirbu kooperacijoje^^Šypsaus,, sako, 
pirkėjams ir dešrą jiems sveriųįf?^ čia, sąj^o, už uždirb
tus skatiku šepetuką perkuos, ir niekaip tĮlį jau- neleisiu 
svetimam’’"pašaliniam personalui šiais šepetukais pasi
naudoti. : '■ l;'! rr ':-.}.

■ ’’ . ’ ‘ a ' : •: ! j ; -5 Į r • /

Čia vėl triukšmas ir diskusija pakilo dėl šepetuko.
Visi gyventojai, žinoma, sulindo į virtuvę. Rūpinasi In- 

šventinybių validas Gavrilyčius taip pat pasirodo.

Smizienė: — Aš renku lab
darybės organizacijai. Ką tams
ta darai su drapanomis, kurias 
nusimeti?

Šmitienė: — Aš jas atsargiai 
pasikabinu ir einu gulti. Paskui 
rytą aš jas vėl apsivelka.

Teisėjas: — Tamsta sudaužei 
šią kėdę į vyro galvą.

Kaltinamoji:— Bet aš neno
rėjau to padaryti.

Teisėjas: — Ar tamsta neno
rėjai mušti savo vyro?

Kaltinamoji: — Taip, aš no
rėjau, bet aš nemaniau sulau
žyti kėdės.

* * ♦
— Kaip aš galiu atpratinti 

savo sūnų nuo brėžimo degtu
kų į kelucs?

— Nupirk jam drapauų iš oe- 
liuloido.

— Kuris, sako, čia triukšmas,, o niekas nesipeša ? ' - 
- Čia tuojau po šių žodžių — prasidėjo ir peštynės, .

0 virtuvukė, žinote, siaura. Peštis nepatogu. Aplin
kui puodai ir primusai. 0 čia vis dėlto dvylika žmonių. 
Ankšta. Už visko užkliūvi, virsti. Ne tik, žinote, bekojis 
invalidas.— trimis kojomis niekaip ant grindų neišsi
laikysi. -

0. velnią priešgyna invalidas, šio nepaisydamas, j patį 
tankumyną įsibrovė.'Ivanas Stepanyčius, šepetuko savi
ninkas, rėkia jam:

— Traukis, Gavrilyčiau, nuo nuodėmės. Veizėk, pas
kutinę koją nutrauks.

— Tegu, sako, koja pražūsta! 0 betgi, sako, negaliu 
ašenai dabartės iki muštynių pabaigos pasitraukti:

Na, ir nesitraukia, užsipuldinėja. Čia šiuo metu kaž
kuris ir tvoja invalidui ryku į jojo plikę..

Invalidas — tūpt ant grindų ir guli.- Liūdi.
čia kažkas leidosi milicijos pašaukti.

| Pasirodo miltonas (milicininkas). Rėkia:
— Apsirūpinki t, biesai, karstais, tuojau šaudysiu! ’
Tiktai po šių lemtingų žodžių liaudis truputį atsi

kvošėjo. Kiekvienas smuko Į savo kambarį, “še tau, gal
voja, devintinės, ir dėl ko gi mes» gerbiamieji piliečiai, 
yisinpšpmp?” ..............

Smuko liaudis, kas sau, į savo.kambarius, vienas tik
tai invalidas Govrilyčius nemėgino smukti. Guli, žinote, 
iūdnas ant grindų. Ir aplinkui kraujas.

Už dviejų savaičių po šio fakto įvyko teismas. 0 liaud- 
"eisėjas taip pat toksai nervingas vyras pasitaikė _
tiems, kurie pešėsi, jis pasakė:

Jūs sako, ne sovietiški žmonės, o sugriuvusios im
perijos atskalos. Tačiau, sako, revoliucijos įstatymai 
jums neleis vykdyti debošą ant praeities gyvenimo 
griuvėsių.

Ir, tardamas šiuos žodžius, teisėjas kiekvieną dalyvį 
nubaudė^ 0 tam, 
šis mėnesius.

Tai teisinga, 
o peštis nedera.

manieji brolužiai. Nervai— nervai,

(Iš M. Zoščenko “Satyrinės noveles”)
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Kai šios mano eilutės pasiro- riuje “Mums rašo”, skaitytoja 
dys “Naujienų” puslapiuose — (turbūt) Birutė Smetonienė, ku- 
Ąmerikos prezidento rinkiminės ri savo laišką, po ilgų išvedžioji- 
kampanijos karnavalas jau se
niai bus praėjęs, rinkimų rezul
tatai bus buvę seniai paskelbti 
ir aptarti. Bet tai vistiek mane 
gundo padaryti pora to laikotar
pio pastabų, net dar prieš rin
kimus parašyti, kol rinkimų 
rezultatai niekam dar nežinomi, 
tik vienoje ar kitoje pusėje pasi
reiškia gana žvarbių lietuviškos 
propagandos “blitz’ų” už prezi
dentinį, senatoriaus ar kt. kan
didatą. Apie tai bus verta pa
kalbėti plačiau po rinkimų, ne
žiūrint kas juose išeis laimėto
ju, sbet dabar norisi pora žodžių, 
pasakyti £ėt apie tokį moteriš
kai juokingą (jeigu juokingu va 
dinti reikėtų iš viso) išpuolį. 
Štai š. m. spalio mėn. 16 d. lai
doje, “Dirva” pirmame puslapy
je įsidėjo demokrato senato
riaus Johri Glenn nuotrauką 
ir ten pat straipsnį, kuriame .pa
sisakoma, kad “Dirva” imdorsuo 
ja sėnatoriaus -.Glenn kandida
tūrą. Taip, senatoriaus J. Glenn 
astronauto, Amerikos aukšto ka
rininko net-23 metus išbuvusio 
labai atsakingose karinėse parei 
gosę, net pačiame Kremliuje pro 
testavusio prieš Lietuvos ir ki
tų pavėrgtų >; tautųokupaciją. 
Taip, už šį drąsų ir garbingą de- 
mdkratų senatorių pasisakė “Dir 
va”. Puiku!

Betgi žiūrėkite, atsirado “Dir
vos” skaitytojų, kuriems Glenn 
nepatinka? Žinoma — nieko ste
bėtinoj Kodėl visiems turi pa
tikti? Na, bet kai atsiliepia koks 
eilinis respublikonas ar demo
kratas prieš savo “priešo” parti- 
jos-kandidatą — riormalus daly
kas šioje JAV demokratinėje 
sistemoje; kuri, -^ daugeliui mū
sų “dypukinės” “šviesuomenės” 
nėra priimtina... Taip, atsitiko 
ir su .astronauto John Glenn 
khndiiiatūros “Dirvoje” pristaty
mų. Atsiliepė j; tai' “Dirvos” š. 
m. spalių mėn. 30 d. laidoje, sky

mų už ką senatorius J. Glenn 
balsavo ar nebalsavo, baigia ši
taip: “Taigi Glenn yra vienas iš 
kairiausių Amerikos senatorių 
nei kiek negeresnis už McGo
vern ar Metzenbaum. Balsavi- ‘ 
mas už Glenn yra balsavimas už 
Amerikos silpninimą ir tuo pa
čiu L’etuvos vergijos pratęsi
mą”. Išeitų, pagal Birutės Sme
tonienės politinę “filoęofiją”, kad 
“Dirva”, .indorsuodama Ameri
kos astronautą-erdvės herojų J. ‘ 
Glenn, irgi pasisakė “už Lietu- . 
vos vergijos pratęsimą”. Kaip 
toli kartais nueina niotervs: 
(politikoje).. . Žinoma, tas laiš-' 
kas dėti “Dirvoje” ar nedėti yra 
išimtinai laikraščio redaktoriaus 
reikalas, bet kartais “patarimų” j 
duoda ir skaitytojai, todėl tokia j 
teise naudojuose ir aš, nors ir; 
kitame laikraštyje: Birutės Sme- • 
tonienės laiškas būtų labai tikęs | 
“Dirvos” puslapiuose, kai kada,. KIENĖ, League of Women Cle- 
pasirodančiame skyriuje ‘T 
mėlynus akinius”. Esu tikras,; 
kad jei senatorius J. Glenn iš, 
demokratų partijos būtų perbė-Į 
ges pas respublikonus, jis būtų j 
buvęs didvyris net ir Lietuvos j 
vergijos sutrumpinimo procese, i 
T ’ 4-Z-V r] A YYN no •

TITIANAS Tarkvėnas

Pro j velando skyriaus informacijos 
direktorė ir prezidentinių deba
tų koordinatorė. Reikia ponią 
Kudukienę sveikinti sugebėjus 
iškopti į tokias svarbias, Ameri
kos politiniame procese, moteris 
kas pareigas, kurios artimai pa-1 

Jis prie to prisidės — būdamas f lietė net prezidentinių rinkimų 
ir demokratų senatorium. Dėl 
to neabejoju.

(“Naujienų” Red. pastaba: 
Sen. John Glenn, demokratas, 
Ohio,.rinkimus laimė'o milžiniš- 
ka balsų persvara prieš savo res tatyti, nes respublikonams — 
publikonišką oponentą: Glenn laimėjo' Reagan, o demokratams 
— 2,738,473 balsai, Betts — į — Carter. Sustokime prie to. 
1,128,821). !

Viva ERA — nors ne visada j 
ir ne visur, ypačiai lietuviškoje; 
politkoje.

* H-

kampanijos viršūnę — Preziden 
tinius Debatus.

Tie debatai buvo atviri abiem 
kandidatam. Kuris jų “laimėjo” 
ar “'pralaimėjo'’ — sunku nus-

Gražina Kudukienė tikrai ver 
ta dėmesio ir pagarbos — kaip 
lietuvė — susidariusi reputaci
ją, kad galėtų dalyvauti net to* 
kiame, amerikinės demokratijos

Kita Clevelando lietuvių visuo proceso puoselėjime, kai daug 
menės žymiųjų moterų “Dirvos” ' .Amerikos miestų ir tautybių mo 
skaitytojams buvo pristatyta to Į terų varžėsi tiems debatams vie- 
laikraščio spalio 30 d. laidoje, Į tą (miestą) laimėti. Puiku. Lie- 
tik jau kitoje šviesoje ir kitose - tuvė moteris iškilo ] “national 
ir pareigose: Gražino KUDU-j prominence”.

- ____ - į Bet ar apsimokėjo? Ne. Jei aš

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 

CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
-Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 

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

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

IM
tie debatai Cievelande buvo nie
ko daugiau kaip politinis teismas; 
politinis cirkas, “viešas baltinių 
plovimas” ir kad tokie debatai 
žemina Amerikos prestyžą pa
saulio akyse, tai būčiau “nuteis
tas” kaip labai vienašališkas-

P. LUKOŠEVIČIUS IR V. KARALIŪNAS 
PSICHIATRINĖSE LIGONINĖSE

■ I

yra tok.'ų veikalų, kaip “The; 
new Freedom”, “The American 
Mind”, “The Empire of Reason” 
ir kt. autorius.

Nežiūrint kaip neigiamai to
kie prezidentiniai debatai pa
veikia Amerikos prestyžą, Gra
žiną Kudukienę reikia sveikinti 
vistiek, kad ji sugebėjo iškopti 
Amerikos moterų pasaulyje į to 
kias aukštybes, turinčias reika
lų su prezidentais. Tokių deba
tų išdavos — ne jų, rengėjų, rei-

LKB Kronikom (Nr. 44» žinio ma stipri Vakarų kritika žmo- 
mis, 1980 m. balandžio 15 d. bu- f gaus teisių klausimu vėliau įvy- 
vo areštuotas Petras Lukoševi
čius ir KGB nu*oJymu paęuldy 
tas į Naujosios Vilnios.psichone
urologinę ligoninę. Jam 65-eri 
metai. 1944 1956 meta s kalėjo 
Gulago lageriuose. 1973 m KGB 
konfiskavo jo rašomus Gulago 

1 prisiminimus, o 1977 m- paėmė 
. daug savilaidinė« spaudos. Kra- 
! tai vadovavęs pulkininkas Urbo-
j n^s pareiškė: “Jeigu nesiliausi, 

• būsi patalp'ntas j psichiatrinę 
ligoninę’’. ' '

1980 m. vasari mėn. i Kau
no psichiatrinę iš Černiachovskio 
(Ragainės) osichiatrinės ligoni
nės — kalėjimo pervežtas Vol
demaras Ka^alnmas. Dabar jis 
am’nazinu.“gydomas” nuo tau
tiniu ir religiniu įsitikinimų. Ka
raliūnas du kartu teistas už Len 
kijos sienos perėjimą. 1977 m. 
uždarytas į Černiachovskio psi- 

į chiatrinę. Susirgimo “simpto
mai”: organizavo streiką Kauno 
fabrike, atsisakė sovietinės pi
lietybės, kreipėsi į Jungtines 
Tautas, prašydamas spręsti Pa
baltijo tautų pavergimo klausi-

kstančioje Madrido konferenci
joje. ’« * «

PABALTIJO AKTYVISTAI 
SVEIKINA LENKŲ 

DARBININKUS
Dvidešimt pabaltiečių, kurių 

dauguma lietuviai, rugsėjo mė? 
nesi pasveikino lenkų darbinin-

kalas. Bravo Gražinai Kudukie- kų '^^0 vadov£ Lech Walesv

GDANSKO AIDAI 
DYBENKOS KALBOJE " -į

Antrojo sekretoriaus N. K. Dy 
benkosi kalbos paprastai iššau
kia nesulaikomą žiovulį. ,Bet 
rugpiūčio 26 d. jam kalbant CK 
plenume, jo žodžiai, < Glansko 
įvykių dėka, įgavo naują prąs- , 
mę, “Profsąjungų organai”, kal
bėjo Dybenka, “reikiamai nęsau 
go darbininkų ir tarnautojų dar
bo teisių”. Iš darbo neteisėtai at
leidžiami žmonės, profsąjungų 
organizacijos riuoladžiauja “uo
liems administratoriams”. Taip 
pat daugėja skundai dėl įstaty
mų pažeidimų priimant Į darbą, 
perkeliant ir .atleidžiant iš. dar
bo; deramai neužtikrinamos mp 
terų ir paaugliu darbo teisės 
(Tiesa, 1980. VIII. 27).

Lenkijos darbininkai dėmėsi 
patys spręsti Dybenkos suminė
tas bei kitas problemas ir išsiko
vojo laisvas profsąjungas. Jų lai 
kiną pergalė jau privedė prie 
reikšmingų pasikeitimų ir kito
se Rytų Europos šalyse. Vengri 
jos komunistų valdžia žada su
teikti oficialiosioms ; profsąjun
goms daugiau: savarankiškumo 
ir leisti joms vaidinti, “lojalios 
opozicijos” vaidmenį, nes kitaip, '

rybos sekretorių “neišvengsime . 
neramumų — tai svarbiausia iš
vada iš Lenkijos įvykių” (News * 
day, 1980. IX.21). Lenkijos įvy
kių išvakarėse, jugoslavų kom
partijos teoretiniame žurnale 
Socijalizam profesorius Neca Jo. 
vanov rašė: “Kai proletarijato 
diktatūra įsikūnija valstybės ir 
partijos aparate, tada ji objek
tyviai pavirsta diktatūra virš pro 
letarijato. Tokiu atveju, anks
čiau ar vėliau, subręsta neišven 
giamas konfliktas tarp darbinin 
kų klasės ir jos biurokratijos”- 
Lietuvoje tuo tarpu niekas ne
pasikeitė. Darbininkai dar netu- 

?ri teisės kurti savo profsąjun
gas; dabar veikiančios profsąjun 
gos: tebėra valdžios administraci 
pis organas ir kompartijos poli
tinius įrankis; profsąjungų vado 
vus tebeskiria kompartija. Bet 
Gdansko darbininkų šūkiai šian 
dien aidi ir Lietuvoje.

(Elta)

Ne jam sakė

— Sustok, — sušuko panelė, 
važiuodama taksi su jaunu vai
kinu.
? — Sustojau, — tarė šoferi?, 
primynęs stabdį. ; ' į

— Važiuok, ne tau ji šakė, — 
įsiterpė jaunuolis,: !, >;

Darbdavvs: “Aš dabar neži- 
nauj ar aš turėsiu pakankamai 
darbo tamstai”.: )'

Darbo ieškąs: .“O, tas vis tiek, 
kad tik mokestis būtų patęnki- 

I namas”.'' '' ( ' ' \ irih

nei!
& « “ir visus lenkus su visiems so

cialistiniame kraštams taip rei-
Spalio mėn. 11 d. Los Ange-1 demokratinių reformų

les buvo paskelbta, kad Los An pradžia”, 'Apie tai pranešė dien 
gėlės sudarytas Lietuvių Infor- raščio The Christian Scien,e Mo 
macijų Centras, kurio išvardinta i nitors (1980 IX 23) korespon- 
net asmenys, žinomi čia lietuviai jentas Maskvoje, David K. Wil- 
veikėjai daugumoje respubliko- jo nu0mone, šis sveikinimas

nitors (1980. IX. 23) korespon-

Aitvaras *

nai, ir vienas kitas demokratas 
pasišovęs talkinti Reagano rin
kiminei kampanijai. Taigi nauja 
lietuviška institucija. Buvo ta 
proga paskelbta, kad jau spalio 
mėn. 1 d. į Los Angeles atvyks
ta Simas KUDIRKA, ir kad jis 
turės amerikiečių spaudos, radi
jo ir televizijos (trumpai — 
spaudos) konferenciją Los An-

1
“įsiutinęs KGB”, kuri ėmė smar 
kiai spausti pabaltiečių “akty
vistus” dėl memorandumo prieš 
Hitlerio-Stalino paktą paskelbi
mo praėjusį rugpjūtį. Willis te
paskelbia dvi pasirašiusiųjų es
tų pavardes: N.-Tarto ir Erik 
Udam.

Rugpjūčio 23 d., 41-iįjų Molo-

Padebesiais paleistas aitvaras
Sklandė tenai kaip aras.
Pamatęs slėnyj drugį iš viršaus, ' ;
Suriko: “Aš: tave vos'matau; • L
Sakyk, ar tu man nepavydi,
Kai mane taip aukštai skrajojantį išvydi,'
Nes tu pats tik žemai skrajot gali?” : ; ; ■

' “Nuo tokio pavydo aš esu labai toli; : .....
Be reikalo tu apie save per daug galvoji. , 
Nors ir aukštai, vienok'tik ant virvės lakioji; 
Toks gyvenimas, kai laisvės neturi, 
Yra nuo pavydo toli.L • . ri ! •

;Nors ir ne .aukštai lakiojų, ,
Bet ten lekiu, kur aš tik pagalvoju; : ; *
Ir aš, nepaisant ką kiti kalbės, ’ : j-

'■ Nemėgstu būti žaislu‘ant virvės”, i j j
Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo

vą, 217 psl., gaunamos Naujiense. Kaina §3.

gėlės Press Club patalpose. Na, tovo-Ribentropo metinių proga, 
pagalvėjau sau, atsirado paga- estas Mart Nikius kalėjime pra- 
liau mūsų (lietuvių) žmonių, | dėjo bado streiką. Kitas estas 
kuriems pasisekė pralaužti tą aktyvistas, Juri Kuekk buvo ne-, 
amerikiėčių užtvarą į TV, Radio, seniai perkeltas^ iš psichiatrinės 
spaudą, nes per 30 metų nepavy
ko “prakišti”, čia į tą “media” nei 
svarbesnių žinių, nei kokio straiĮ 
psnio (ką jau bekalbėti), net

liau mūsų (lietuvių)

1

Todėl, pasilikdamas tų debatų 
(prezidentiniil) kontroversijos 
pastabas vėlesniam laikui, da
bar, jų neigiamą pusę pateisin
damas savo pastaboms, pacituo
ju milijoninio tiražo laikraščio 
“Los Angeles Times” lapkričio 
2 d. laidoje įdėto straipsnio 
(“Opiniom” dalyje) antraštę: 
“And a Whimper: the Televised 
Debates Degrade Democracy”. 
Taip. Jeigu aš, bent prielaido
mis, būčiau tą pat pasakęs, tai 
būčiau lietuvių “nukryžiuotas”. 
Bet dabar niekas, turbūt, nedrįs 
prieštarauti to straipsnio auto
riui — istorikui Henrv Steele 
Commager, kuris, tarpe kitų,

1

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

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, EL 60608

• 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

Estijoje į kitą Maskvoje, nes es
tų gydytojai atsisakė paskelbti 
jį psichiniai nesveiku. 36-pabal
tiečių disidentai pasirašė atsišau

trumpo komentaro Lietuvos pa- kimą Tarptautinei Amnestijai 
vergimo reikalu, neskaitant vie- (Amnesty International) Londo 
no — krtb trumpo pasisakymo' ne ir Maskvos Bei estų vyriau-
vengimo reikalu, neskaitant vie-

laiškų skyriuose. Lyg niekas nie

(Amnesty International) Londo

ko-, trio reikalu, nebūtu daręs..- j NikĮuĮįJr Kūėkk būtų
‘ netikėtai Willi

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

• BŪFESTINGAI ISPILDCiMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
> vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

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

1954 m. metraštis,, Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctaiko, V. Stankos, 
J. Raukčiip'dę. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ,ir V. 
Meilaus strąipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kąšubos, A. Rūkštelės'fr 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 J-vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMES LEME, 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. Zoščenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms 
*_____~ ~ -------

ąųąami, 
tuo- 

■rrione,Dabar, < štai, įstaiga *ir i--------- į - »
atsidaro platūs vartai į tos sri- j 
ties propagandos^.šaltinius, Lie-,=y^ 
tuvos bylos garsinimui. Puiku. 1 
Nudžiugau ir pasižadėjau toj e vieS ... ... 
konferencijoje dalyvauti, visai afyj^'jnūšų tautitž|§f^ojus Si- 
nesigilindamas kas ją rengia,! KUDIRKA, '/j;
juo labiau nežinodamas kokiu; .Reikiamtt laiku (š^Ro 15 d.) 
tikslu. Galvojau jei lietuviai nuvažiuoju į tą Press‘^kib;!kie- 

‘ mas .(matau)- pilnas autortiobi-
i ‘j lių. Savo vežimą pastatau ;pne 

i artimiausio; “parking meeter” ir 
' žygiuoju į Press Club. Patikėki 
te — kai atėjau į Press Club kie 
mą, nudžiugau/matydamas ne
paprastai daug TV, Radijo ir di
džiosios spaudos reporterių, be
sisukinėjančių prie automobilių. 
Aha, pagalvojau, vis dėlto “susi 
prato” ir bent kartą (tai būtų 
pirmas) atvyko į lietuviško rei
kalo propagandinį renginį. Šir
dyje “tryniau rankas”.

(Rus daugiau)

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaigtininkM

TeL 476-2206
>

r Jasj jau

Spon»oriaus pavardė, vardas Ir vietovė

liėjuil ii »paudo» ir galima gauti knygų nnkoji

KILL 
YOUR 
DOG• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa

vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas - ---------- - -------- . — ________ _ ______
Adraaas —- ----------------------------------------------------------------

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

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 11.56.

Knygos bus Halųstos, jei flJ56 čekis arba Money Orderis 
bus periųstaa tokiu adresu: Don’t give them 

the chance... usa
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noma visus lietuvius apjungti popasaulio taikos klausimai, nusiginklavimas. Jeigu Ame- 
rikos atstovai eis pagal Helsinkio kraitelių principus, tai’ 
gali nebūti laiko svarstyti pagrindines žmogaus ir tau
tų teises.

Pirmuose pasitarimuose dalyvavusieji amerikiečiai 
matė, kad Sovietų atstovai nori Madrido konferenciją 
nukreipti visai kita kryptimi, negu Belgrade buvo su
tarta. Sovietų atstovai pradžioje retai, o vėliau vis daž
niau pasakojo, kad pagrindinių žmogaus teisių klausi
mas yra kišimasis į kitos valstybės vidaus reikalus. Kada 
amerikiečiai priminė, kad iškrypimas iš nustatytų vėžių 
gali išardyti Madrido konferenciją, tai rusai pasakė, kad 
“menkaverčių klausimų” nesirengia svarstyti.

Amerikiečiai pradėjo tartis su kitų Helsinkio aktą 
pasirašiusių valstybių atstovais. Visiems buvo aiškūs 'So
vietų tikslai, bet jie neturėjo priemonių Maskvos pla
nams išardyti. Sovietų atstovai nesitraukė nuo savo pla
no, kol atėjo lapkričio U-oji, o dėl Madrido konferenci
jos darbotvarkės nepavyko susitarti. Rusai paruošiamuo- 

, se pasitarimuose nesitarė, bet tiktai kartojo Sovietų val
džios naujus planus Madrido konferencijai, vis nesutik
dami grįžti prie pagrindinių žmogaus ir tautų teisių.

------ Ispanijos premjeras A. Suarez pirmadienį sukvietė 
delegacijų pirmininkus. Jis nesitarė, nesiderėjo, bet pra
nešė, kad Madrido konferencija negali iširti. Ji prasidės

I rytoj, antradienį, sakė premjeras, ir tęs darbą. Jeigu kam 
tarptautiniai sutarimai nepatinka, tai galės važiuoti na
mo, bet Madrido konferencija antradienį bus pradėta ir 
ji tęs darbą.

Antradienį Ispanijos užsienio reikalų ministeris su
kvietė Madrido konferencijon suvažiavusius atstovus ir 
pareiškė, kad Madrido konferencija šiuo jo pareiškimu 
pradedama. Visi valstybių atstovai, pasibaigus ministe- 
rio pareiškimui, vyks į savo komisijas ir pradės darbą.

Sovietų valdžios atstovai antradienio popietę buvo 
gerokai aplamdyti. Jiems labai nepatiko Lietuvos/vėlia
va, kelių jaunų vyrų saugoma-ir lydima, kuri plevėsavo 
prieš Sovietų? vėliavą. Lietuviai reikalavo lasvėsrusų pa
vergtai Lietuvai. Lietuviai taip pat rekalavo Sovietų val
džią išvesti iš pavergtos Lietuvos visas Sovietų karo jė
gas, viešą ir slaptą policiją ir išvežti visus Lietuvoje ap-. 
gyventus sovietinius kolonistus.

Kruviną protestą pareiškė Filadelfijos, latvis Maris 
Kiršons. Jis pamynė Sovietų vėliavą po kojomis, ją su
trempė, o vėliau prasipiovė savo delnus ir sovietinę vė
liavą apilakštė savo delnų krauju. Amerikoje latvių yra. 

vietas, jie paroae, Kaa ne lik > nedaug, be to, jie yra susiskaldę, jie veikia pavieniui, 
ginti sovietinės, santvarkos, bet j Chicagoje latviai demonstruoja paskirai, dažniausi.ąi
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M. ŠILEIKIS Šviežias sniegas
Maskvai Helsinkis apkarto

Maskvos propagandos milžiniška mašinerija buvo la
bai gerai paruošta 1975 metų Helsinkio konferencijai, 
bet Maskvos diplomatai, neturėdami geresnės nuovokos 
apie tarptautinę teisę, buvo gerokai atsilikę. Maskvoje 
visus svarbesnius užsienio politikos reikalus sprendė So
vietų maršalai, tai diplomatai kreipė daugiau dėmesio 
ne į tai, ką Amerikos diplomatai įnešė į visas svarbesnes 
susitarimų kraiteles, bet į tai, ką Sovietų maršalai jiems 
patarė arba tiesiai įsakė.

Gromyka patarė, Brežnevui Helsinkio baigiamojo 
akto nepasirašyti, bet visi Sovietų maršalai, patikėję sa
vos propagandos tvirtinimais, liepė Brežnevui pasirašyti 
ir.ta ptbga paskaityti jam prėpagandistų paruoštą kalbą. 
Brežnevas skaitė išprakaitavo, 6 kai baigė kalbą, tai pasi
traukė į kambarėlį* atsikvėpti ir apsiverkė. Jis džiau
gėsi, kad jam pavyko baigti seniai suplanuotą politinį 
žingsnį, bet jis nežinojo, kad baigiamasis aktas Sovietų 
valdžiai sukels daugiau rūpesčių, negu laimėjimų.

Sovietų Sąjungai vokiečių kariuomenė padarė dide
lius nuostolius. Svarbiausia, vokiečiai parodė pasauliui 
silpnas Sovietų valstybės, vietas. Jie parodė, kad ne tik 
Sovietų gyventojai nenori į 
ir pats stipriausias Sovietų valdžios ramstis sovietinės, vienas latvis. Kartais jis susirakina raktais, kartais iš-, 
sistemos ginti nenorėjo. Sovietų kariai, didžiausias So- * galvoja savotiškus plakatus, ir išsidera teisę vienam da- 
vietų priviegijas turėjusieji: sluoksniai, nuo vokiečių visai lyvauti demonstracijoje. Savo jėgas latviai sukoncent- 
nesigynė. Sovietų karys noriau pasirinko pasiduoti vo- ravo Washingtone ir sulindo į sudarytus komitetus, vals- 
kiečiams nelaisvėn, negu žūti begindamas sovietinę sis- tybės įstaigas, bet kitur latviai dažniausiai veikią pavie- 
temą. Maskva buvo iškilmingai pasižadėjusi ginti Lietu
vos sienas nuo įsiveržėlių, bet ji nepajėgė to padaryti. 
Vokiečiai užėmė Lietuvą, Latviją, ir Estiją, ir sustojo 
tiktai Minsko balose. Ukrainą paimti vokiečiams buvo 
dar lengviau, nes ukrainiečiai padėjo vokiečiams naikinti 
Sovietų armijos karius.

Prieš du mėnesius Sovietų valdžios atstovai pareiškė, 
kad jie yra pasiryžę dalyvauti Madrido konferencijoje, 
bet jie norėtų visą darbotvarkę suaktualinti. Jie pradėjo 
pasakoti, kad šiandien atsirado svarbesnių klausimų, 
kurie gali nustumti į šalį panuojamą konferenciją. Pra
džioje amerikiečiai nesuprato, ko Sovietų valdžios at-

V. KAROSAS

40-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS '
(Komentarai)

Įvykęs 1980 m. spalio 18 d. 
40-sis ALTo suvažiavimas Chi- 
cagoje nebuvo paskelbtas jubi
liejiniu, bet praėjo darbingumo 
ir susikaupimo ženkle. Suvažia
vimas, susirinkęs Lietuvių Tau
tiniuose'Namuose1, išsėmė savo 
programą laikro. punktualumų 
ir tvarkingumu, išskyrus dr. J. 
Valaičio nesugebėjimą pravesti 
jam sikirtos programos dalies.

Suvažiavimas nustebino savo 
■ skaitlingumu,. naujais veidais ir

rimtimi. Per visą posėdžių eigą 
nesijuto mažiausio įtempimo, be 
siginant nuo ALTą griaunamų 
jėgų, nesimatė liejamų ašarų dėl 
nepasiekiamos lietuvių vieny
bės, nebuvo piktų išpuolių prieš 
frontininkus ar jų užvaldytą 
Lietuvių Bendruomenę.

Retkarčiais nuskambėdavo kai 
bose apgailestavimas dėl įvyku
sio skilimo lietuvių išeivijoje, 
bet su ta mintimi susigyventa, 
nes nuo pat Amerikos lietuvių 

'išeivijos' pradžios nebuvo įma-

niui. Vienas latvis protestavo ir Madride.. Jis vienas pa
jėgė atkreipti visos ispanų ir Europos spaudos bei radijo 
pranešėjų dėmėsi, tuo tarpu apie tvarkingą lietuvių pro
testą Europos laikraščiai ir radijas vienu ar dviem saki
niais teužsiminė.

Amerikos ir Europos lietuvių reikalavimai ir M. Kir- 
šono delnų susipiaustymas Sovietų valdžios atstovus pa
veikė. Jie Madride nežinojo, ką daryti. Jie laukė Mask
vos instrukcijų.

Amerikos astovaš Koplemanas apgailestavo, kad Sovietų 
valdžios atstovai Besitaria dėl Madrido konferencijos, 
darbotvarkės, o tik reikalavo paverstr ją “nusiginklavi
mo” konferencija. ' .•• •’

Atrodo, kad Sovietų valdžios atstovus, maršalus ir 
visus maskvinius, agentus geriausiai pažįsta Lenkijos 
Dancigo uostų darbininkai. Be didėlio triukšmo,, be. ilgų 
derybų ir be didelių pasižadėjimų jie pareikalavo- Lenki
jos darbininkų unijų be komunistų agentų pačiose uni
jose. Brežnevas pareikalavo “socialistinių unijų”. Kai 
Lenkijos teisingumo ministeris ryžosi Lenkijos darbi
ninkus pamokyti, tai Lešek Walesa sutiko su visomis pa
mokomis, bet pabrėžė, kad Lenkijos darbininkų unijos 
turės būti be komunistų kontrolės ir kad unijose komu
nistai neturės jokių privilegijų.

Lenkijos aukščiausias teismas prižadėjo patenkinti 
darbininkų, reikalavimus ir leido organizuoti unijas be 
komunistinių, privilegijų.

Ispanijos užsienio reikalų ministeris pradėjo Madri
do konferenciją, bet jeigu Sovietų atstovai nenorės spręsti

Reikia manyti, kad Madride Sovietų delegacija pasi- pagrindinių žmogaus teisių ir tautų laisvės klausimų, 
elgs taip, kaip jie pasielgė Belgrade. Jie pakartotinai tai turės įsimaišyti Ispanijos darbininkai ir pasakyti ru- 
reikalavo savo darbotvarkės, jiems nemalonius klausi- sams, kad. pagrindinės, žmogaus teisės ir tautų laisvė pri-

vienu organizaciniu stogu. Pana 
šios LB pastangos pokariniame 
laikotarpyje nepasiekė savo tiks 
lo. Pagaliau pradėta suprasti de 
mokratijos idėjų esmė, pagal ku 
rią tautos ar visuomenės stipry
bė glūdi ne monolitiniame kū
ne, bet reiškiasi idėjiniame ir 
dvasiniame įvairume, kuri at
sispindi pliuralistinėje visuome- 
ninėje sąrangoje.

40-sis ALTo suvažiavimas pa
liudijo savo skaitlingumu ir rim 
timi, kad, pagaliau, yra apsis
prendęs tvirtai laikytis savo pir
minio nusistatymo kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymą ir nedaryti jokių nuolai
dų LB ar bet kuriam kitam 
veiksniui. ALTo savitumas ir in
tegralumas turi būti išlaikytas, 
nes atstovauja Amerikos lietu
vių išeivųos demokratijos Jė
goms, tampriai surištoms su vi
sos Amerikos istorine paskirti
mi, iš kur semia savo idėjinę ir 
politinę stiprybę. Tokioje nuo
taikoje suvažiavimas patvirtino 
savo nusistatymu pirmąjį prin
cipą — išlaikyti ALTo nepriklau 
somumą nuo kitų veiksnių ir 
siekti savo užbrėžto tikslo.

Antras nemažiau svarbus prin 
cipas išryškėjo iš pirm- K. Šid
lausko ir kitu pranešimų, svars 
tant ALTo politinį ir idėjinį nu
sistatymą. Svarstant Helsinkio 
konferencijos sutarimo pritaiky
mą Lietuvos laisvinimo bylai, dr. 
K. Šidlauskas aiškiai pasisakė už 
8 paragrafą, pagal kuri paverg
toms ar okupuotoms tautoms 
priklauso apsisprendimo teisė, 
kuria remiantis buvo ALTo pas 
tangomis pravesta JAV Kong
rese rezoliucija, reikalaujanti 
Amerikos^ prezidentą Madrido 
konferencijoje iškelti Pabaltijo 
valstybių apsisprendimo teisę.

Pranešėjas nuo savęs pridū
ręs, esą ne visai tikslu Lietuvai 
reikalauti apsisprendimo teisių, 
nes lietuvių' tauta jau Vasario 
16 aktu paskelbė ” savo nepriklau 
~omybę, kuri buvo sunaikinta 
Ribbentropo-Molotovo sutarti
mi ir Sovietų okupacija.

Tolimesniame pranešime dr. 
K. Šidlauskas aiškiai pabrėžė, 
kad ALTas yra mažai suintere
suotas puoselėti dętentės politi
ką, siekiant vien žmogaus teisiu 
ar religinių laisvių įgyvendini- 

,mo. ALTas neprieštarauja šiems 
siekiams, bet laiko juos arraei- 
liais, betgi, tam tikra prasme, 
kartais pavojingais Lietuvos ne- 
priklausomybės atstatymui. Jo 
nuomone, Sovietai iki tam tik
ro laipsnio dale^dzia detentės 
oolitikos pasireiškimą savo val
domuose kraštuose dvejopais su 
metimais.

(Bus daugiau)

stovai siekia, bet netrukus paaiškėjo, kad rusams parūpo mus planavo nukelti į patį galą, bet jiems taip neišėjo, valo būti taikomos ir Rusijoje. PIRk'ITE JAV TAUPYMO BONU,

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS.

(Tęsinys)

— Skubiai atsiųskite į mano butą savo pa
reigūnus. Bičkovas, — trumpai pasako jis ir pa
deda ragelį. Bet nuo telefono jis. neatsitraukia. 
Irena seka jį akimis ir mato, kad jis kažką la
bai įtemptai galvoja.

Pagaliau, jis vėl pakelia ragelį prie ausies ir 
pasako:

— Prašau sujungti su saugumo viršininku.
Irenos širdis apmiršta; ji jau supranta, ką 

jos tėvas sumanė daryti.
— Tuojau paruoškite visą rezervą, žygiui. Pa

bėgo labai svarbus nusikaltėlis. Vadovausiu aš 
pats. Laukite manęs įstaigoj. Bičkovas, — trum
pai ir skubiai pasako jis viršininkui, neduodamas 
jam nei atsiliepti, nei nieko paklausti.

— Tu dar ir dabar nesiliausi jį persekioti ? ... 
— išsigandusi sušunka Irena.

0 ką? Ar tu manai, kad aš lauksiu, kol 
jie vėl aplankys mane...

Pamažu jis p įeina prie Ramunės lavono, at
siklaupia prie jo ii ima nuoširdžiai jos gailėtis. 
Ilgai jis taip žiūri į ją, kol pradeda braukti nuo 
savo akių ašaras. ..

— Kodėl tu taip padarei ? .. Aš taip tave 
mylėjau.... — pradeda raudoti jo siela.

Dabar jis pamiršta visą pagiežą jai, visą pyk
tį, ištisus metus nešiotą savo širdyje šalia kito, 
dar stipresnio jausmo — šalia meilės...

Iki šiol jis ir pats gerai nežinojo, kuris jaus
mas stipresnis, bet šiuo momentu jo krūtinėje 
beliko tik vienintelė meilė. Nieko jis dabar nebe- 
pagailėtų; kad tik galėtų sugrąžinti jai gyvybę 
Dabar nebegaila jam nei to aukso, kurį perdavė 
jai tikra jo duktė, nei tų brangenybių, kurias ji 
išsinešė kaip neužpelnytą dovaną. Prieš jo akis 
dabar bebuvo tik Ramunė, švelnutė, jauna, kuk 
Hai besišypsanti niūrioje jo kontoroje, tokia, ko
kią jis pamatė ją pirmąjį sykį ir kokia ji išbuvo 
pas jį ištisus tris mėnesius. Jis aiškiai prisimena, 
kaip imdavo plakti jo širdis, įeinant rytą į savo 
darbo kambarį, kai žinodavo, kad jį sutiks ten 
dvi tamsios akys, kurios dar nežino, kokia supu
vusi jo sąžinė ir kurios pažvelgs į jį su tokiu pasi 
tikėjimu, kokį teparodo tik mažas vaikas, sutikda
mas savo motiną.

Dabar ta pati Ramunė gulėjo čia pat prie jo 
kojų, šalta, rami, išblyškusi, bet tokia pat graži 
ir žavi, kaip ir anuomet, tarytum būtų iš alebastro 
padaryta jos kopija. 1 ,

— Kodėl tu tada pabėgai nuo manęs? ... - 
prašnabžda jo lūpos priekaištą, lyg norėdamos 
pateisinti jį ir nuraminti verkiančią jo sąžinę. — 
Kodėl susidėjai su tais banditais?... Aš tave bū

čiau išpuošęs kaip karalienę; mes būtume išnardę 
visus gražiuosius pasaulio kampus. Tavo žavu
mas ir puošnumas būtų stebinę kiekvieną, kur tik 
tu būtumei pasirodžiusi... 0 ką tau davė jie?!... 
Nuolatinį vargą, marias skausmo ir pagaliau... 
žiauriausią mirtį.. .

Jis nutyla, tarytum laukdamas atsakymo. 
Deja, atsakymo nebėra... Tą, kurią jis kaltino, 
nebegali paneigti daromų jai priekaištų. Ji guli 
rami su lengva šypsena ant sustingusių lūpų. Jis 
nežino, kad ji mirdama buvo laiminga, nes žino
jo, kad savo mirtimi išgelbės tą, kurį mylėjo la
biau negu savo gyvybę. Tuo labiau jis nenujau
čia, kad ji, vos tik jam įgriuvus su policininku 
Į vidų, pasiryžo ginti Ringaudą, nežiūrint kokia 
kaina, nepaisydama, kad šis negalės nė palydėti 
ją į amžinąją poilsio vietą, nei užberti ant jos kapo 
geltono smėlio saują, gal net negalės surasti tą 
pakrūmę, kur nedraugingi žmonės užkas jos jau
nus kaulus.

Ilgai taip rymojo Bičkovas prie tik ką užge- 
| susios Ramunės, o per tą laiką prabėgo per jo 
I galvą tūkstančiai praeities vaizdų — priešais jo 
akis ilgas, įvairiausiais vingiais ir šunkeliais iš
sukiotas, gyvenimas. Pagaliau jis pamato, kokie 
menki buvo jo troškimai ir koks tuščias pasipū 
timas vedžiojo jį tais šunkeliais.

Buvo pats vidurnaktis, todėl niekas nedrums 
tė jo kambary mirtinos tylos. Policija vis nepa
sirodo, o telefonas taip pat tylėjo, nes jis iš dide

lio susijaudinimo ragelį buvo numetęs tiesiai ant 
stalo. Apsidairo aplinkui — baisi klaikuma, jo
kios gyvybės, tarytum staiga jis būtų atsidūręs 
kokioj visai negyvenamoj saloj. Dabar jis prisi
mena, kad ir vienintelė jo duktė pasmerkė jį ir 
nuėjo pas didžiausią jo priešą...

Pagaliau jis panorsta susitaikinti su šia mer
gaite, kuri, lyg šviesus meteoras, buvo sužvilgusi 
jo purviname gyvenime ir kurios jis neteko,“ne
pajėgdamas nugalėti savo egoizmo.

Jis pasilenkia ir nori pabučiuoti jos lūpas. 
Bet vos tik jsi prisiliečia prie jų, visą jį nukrečia 
baisus šiurpas — jos lūpos buvo Šaltos kaip ledas. 
Toks stiprus ir nemalonus jausmas sugrąžina jį 
į tikrovę, kurią jis labai sunkiai besuvokė.

Staiga jis sukoncentruoja visą savo dėmesį į 
vieną tašką — jis pamato antjos kaklo briliantais 
nusagstytą auksinį kryželį. .. “Juk tai mano do 
vana...” rikteli jis, o jo skausmo pilnas balsas 
nakties glūdumoje šiurpiai nuskamba per tuščius 
jo kambarius. “Ji tebenešiojo mano dovaną.. 
sudejuoja jis vėl. “Ak, aš idiotas!...” prasiver
žia iš jo lūpų, baisus skundas, ir nebegalėdamas 
ilgiau žiūrėti į sustingusią jos šypseną, užsiden
gia jis savo akis.

“Ji mane mylėjo, o aš beprotis ją nužudžiau L. 
beprotis!... beprotis!...” kartoja jo žodžius tuš
čių kambarių sienos.,

(Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS
♦ * ♦

IR PO JO — PASAULINE taika
“Ju surinko juos Į vietą, kuri hebraiškai vadinama 

Armagedon”. — Apreiškimo 16:16.

gw Senovinio Izraelio dienose, kuomet Viešpats buvo savo tau
tos valdovas, kilos tautos dažnai patekdavo po dieviška valdžia ir 
patirdavo jos galybę. Kai kurie pagoniški karaliai buvo priversti 
pripažinti Dievo visavaldystę. Taip įvykdavo tada, kada Dievas 
stebuklingu būdu apgindavo ir išgelbėdavo savo tautą. Bet jau 
praslinko daug šimtmečių nuo to laiko, kai pasaulis matė tokius 
Dievo galybės apsireiškimus, ir dėl to dabar visose pasaulio val
dovų tarybose visai nebeliko tikėjimo į Dievo galėjimą geriau 
sutvarkyti žmonijos reikalus.

Dievas pats aiškina tą dalyką, sakydamas, kad jis “tylėjo’ 
ir nesikišo į pasaulio reikalus.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 So. Mozart, Chicago, IL 60629

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

WtaMwatar CwrmonJty klinikas 
tfirtktorius 

19M S. JManhaiaa RA, Westcbeatar, Ik 
VALANDOS: B—G (terbo dienomla ir 

kas antra iaftadieai 8—3 v*L 
TaLi M2-2727 arba 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGQ*

Valandos pasai enitąrhna

/” >

SOPHIE BARČUS ~
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

MuzikantasA. Dagys

Adresas: J. Glemza, Copven- ! 
train 33, 7260 Cahv-Hjrsau.

Banko konto: Labdara e. V. 
Landesgirokasse Stuttgart, Nr. 
1185168, BLZ 600 50101.

OPTOMITRISTAS 
KALBA UKTUV1BKAJ ft “Lietuvos Aidai”

Tikrina aku. Pritaiko akinius ir 
“contact lesnes**

KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ

Programos vedėja

Lietuvių šalpos draugija “Labdara”

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak- -

Ofiso telefonas: 776-2880, ,
Razidencijos f«i«fu 448-5545 ’

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

į Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

-Telef. 778-5374

DR. VYT. TAURAS ) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

teedra praktika, spM. MOTIRŲ llfae.
SUSIRINKIMU

Tat. PR MRtt
OTJSQ VAL: pinu antrad, tračiaa.

P ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEJA3-PBOTEZISTAS 

l Aparatai -Protezai. Med. ban- 
r dažai. Spodatt pasalta f 
P (Arch Supports) ir t t

....Žemaičiu Kultūros klubo priešme- 
tinis susirinkimas Įvyks trečiadieni, 

s lapkričio 19 d., 1 vai. popiet Anelės 
J Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė.

Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė .Didžgalvis, rast.

2850 Wwt «rd St, Chtaaaa. WL 4MW 
Tetos PRoopactFLORIDA • Aš labai nepatenkinta to- 

j mis virėjų knygomis, kur pata
riama paprastai pridėti pora 
kiaušinių, bet niekur neparašo, 
ar tie kiaušiniai turi būti kepti 
ar virti!

Mielosios ir mielieji “Labda
ros” draugijos narės, nariai ir 
rėmėjai!

Prasidėjo nauji 1980/81 moks
lo metai. “Labdaros” draugijos 
valdyba kreipiasi į savo nares, 
narius ir rėmėjus ir praneša, 
kaip vyko jos lietuvių mokslei
vijos rėmimo darbas per antrąjį 
1979/80 mokslo metų pusmetį.

1977 metais grupė lietuvių, 
daugumoje stuttgartiškių, pri
glaudė pasišalinusį iš Lietuvos 
dainininką Ričardą Daunorą. 
Jam buvo suteikta stipendija 
pasitobulinti dainavime Stutt- 
garlo aukštojoje muzikos mo
kykloje. Stipendiją tvarkė Lie
tuvių Kultūros draugija ir “Lab
daros"’ draugija. Šią. vasarą R. 
Daunoras sėkmingai baigė aka
deminiu diplomu muzikos mo
kyklą, ir jau dainuoja etatiniu 
solistu operoje.

Per visus mokslo metus buvo 
remiamos atvykusios į Vasario 
16 gimnaziją iš Pietų Amerikos 
penkios lietuvaitės. Sao Paulo 
studentui paskirta stipendija.

Atgarsių žiupsnelis iš Suvalkų 
Trikampio lietuvių moksleivijos, 
žemės ūkio technikumo studen
tas rašo: “Dovanų užteko be
veik visiems mokslo metams, o 
taip pat pilnai aprūpintas dra
bužiais. Esu dėkingas.” Studen
tė: Leiskite širdingai padėkoti

DR. C. K, BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVKMM

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu ątstvf^V- 

ANTANAS VILIMĄS 
Tel. 376-1 M2 arba 376-5996

GET BELIEF 
FROM CONSTIPATION 

WITHOUT 
SMSMS OB CRAMPS

• Kalbėk tik tiesą, tai yra 
pirmiausia apgalvok, paskui už-'Jums už siuntinėlį. Rugsėjo 
rašyk ir niekam nesakyk nei' mėn. turėjo atidirbti t.v. darbi- 
vieno žodžio. (Lewis Catroll) nę praktiką, šiemet, dėl labai

blogų derliui nuimti sąlygų, 
truks 4 savaites.*

Politechnikumo stud entas: 
“širdingai dėkojame Jums už 
siuntinius. Liepos mėn. aš atli
kau praktiką Lenkijos Pietuose. 
Rugpiūčio mėn. atlikau prakti
kos dalį Tarybų Sąjungoje.”

Ir moksleivių, ir jų tėvų ma
žažemių ūkininkų šiais metais 
padėtis gana sunki.

Greta Vokietijos lietuvių, rū
bų siuntomis moksleivijai labai 
aktyviai Įsijungė K.L.B. šalpos 
Fondo Hamiltono ir- Montrealio 
skyriai. Moksleivių adresus su
teikia “Labdara’^.

' Su dideliu dėkingumu malo
nu pranešti, kad Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės valdyba, 
suprasdama “Labdaros” rūpės 
čius moksleivija, š.m. rugpiūčio 
30 d. suruošė Huttenfelde “So
dų šventę”, kurios pelną pasky
rė “Labdaros” veiklai paremti. 
Parengimas gerai pasisekė, ir 
patuštėjusi “Labdaros” kasa bus 
sustiprinti. (Pilna apyskaita dar 
nepaskelbta.) Bet numatytiems 
darbams_įvykdyti_ “T-alidarai”
dar trūksta DM 3-4.000.

“Labdaros” draugija širdin
gai dėkoja visiems rėmėjams ir 
kviečia mūsų organizacijas ir 
tautiečius toliau remti mūsų 
moksleiviją.

“Labdaros” d r-jos vardu, 
J. Glemža, pirm.
*

ji

KELIAUTOJAS I ĮSKRIEJO 
Į TITANO ATMOSFERĄ

PASADENA, Calif. — Kėliau- ' 
tujas I, kaip mokslininkai buvo . 
apskaičiavę, trečiadienio rytų, j 
11 vai. 41 minutę, įskriejo į Ti
tano atmosferą. Tuo metu jis 
skriejo 45,255 mylių greičiu ir 
buvo 2,500 mylių atstumoje nuo 
Titano paviršiaus. j

Trečiadienio popiet, 5:45 vai., 
Keliautojas I priartės, prie Satur
no Žiędo pakraščio. Paties Žie
do jis nepalies, bet bus labai arti 
jo. Manoma, kad Keliautojas I 
galės pasiųsti Žemėti ir Saulės 
spindulių švagždesį, kai -jie 
pasiekia Saturno žiedo paviršių.

Anksčiau atsiųstos fotografi
jos rodo, kad Titano ašigalis 
buvo uždengtas storu atmosfe
ros klodu.

Keliautojas I po kelių valan
dų pasitrauks nuo Saturno žie
do, bandydamas padaryti gali
mai daugiau nuotraukų."

Ketvirtadienio rytą jis dar 
perkirs Hiperijono dangaus ta
ką. Vėliau Keliautojas I pasileis i 
tiesiai Į sekančią didelę plane-1 
tą — Uraną. j

Nuo Saturno iki Urano kelias 
labai tolimas. Keliautojui teks 
skrieti erdvėje 6 metus.

Pasitraukus Keliautojui nuo 
Saturno ir jo palydovų, moksli
ninkams vėl teks nustatyti Ke
liautojo kelią pagal dangaus 
ašis. Viena ašis bus nustatyta 
pagal tolumoje esančią Kanapus 
žvaigždę, kuri nurodys kelią.

Vėliau Keliautojas I dar ban
dys pasiekti Neptūną ir Plutą. 
Mokslininkai mano, kad Keliau
tojas I galės ir šių planetų nuo
traukų atsiųsti.

HAITIEČIAI NENORI 
GRĮŽTI NAMO

NASAU. — 123 žmonės laivu 
išplaukė iš Haičio į Ameriką. Po 
13 dienų plaukimo jie sustojo 
Cayo Lobos, mažoje, apleistoje 
saloje pailsėti. Tuo tarpu audra 
nunešė jų laivą į vandenyną.

Kelionėje penki žmonės mirė 
ir dabar 118 jų prašosi būti 
pervežti į Ameriką.

Bahamų valdžios laivas at
plaukė jų paimti ir grąžinti į 
Haiti. Bet jie visomis priemo
nėmis priešinosi grąžinimui.

— .Lie nori važiuoti į Ameriką, 
kur yra darbų. Kunigas Gerard 
[Jean Justi, haitiečių vadas Mia- 
myje, atskrido Į salą ir ragina 
juos negrįžti namo, nes Ameri
kos valdžia turi juos priimti 
kaip pabėgėlius.

— Amerikoje už paskolas na 
mains pirkti tenka mokėti 15%.

A. A.

ALFONSUI GAILIUI

mirus,
jo žmonai Veronikai Gailienei reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

L.K.D.S. CICERO SKYRIAUS
VALDYBA

ANTANAS ANDRIJAUSKAS
(TONY BOY)

4

A

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Ilgu metų Roselando gyventojas
Mirė 1980 in. lapkričio 11 d., 4:30 vai. popiet, sulaukęs 

86 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Anykščių rajone (Skie
monių pastas), Geležių kaime.

i Amerikoje išgyveno 74 metus.
Paliko nuliūdę daug draugų, pažįstamų ir šeimininkė 

Aldona Jakus.
Priklausė įvairioms lietuvių organizacijoms.
Kūnas bus jiašarvolas ketvirtadienį 2 vai. popiet I^tck- 

Lackawicz koplyčioje, 2421 W. Lithuanian Plaza ('.t.
Penktadienį, lapkričio 1 I d., 10>30 vai. ryto bus lydimas 

iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a.a. Antano Andrijausko giminės, draugai ir pažįs

tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Draugai ir pažįstami.

Dėl informacijos skambinti RE 7-1213.

Mažeika E? Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-860001
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
3 ft J 1410 So. 50th Ave^ Cicero
* Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
eV ■‘zJ’Nu

Chicagoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURtME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

i

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-10W

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7-lt38 -1139

f

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, BL 974-4418

c
f

I

I

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 i b
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Muzikė Adelė Gabalienė - veikli lietuvė 
i 

ruošia naujas dainas būsimai 
lapkričio 22 d. 6 v. v. prieš ad
ventinei vakaronei įvyksiančiai 
Marquette Parko lietuvių para-^

G mė ji Amerikoje, sąmonin
gų lietuvių tėvų šeimoje. Gavu
si gerą pradinį iš tėvų ir anų 
laikų geroje parapijinėje mo
kykloje lituanistinį pasiruoši- pijos salėje, 6820 So. Washtenaw 
mą, prie jo nesustojo. Lankyda- ' Avė...
ma gimnaziją ir vėliau univer-1 Dainininkų Būrelis linki muz. 
ritėtą, dalyvavo katalikiškose 
lietuvių organizacijose. Ypač ( 
aktyviai reiškėsi jų kultūrinėje 
veikloje: vaidinimuose, dainavo, 
choruose.

Žalia universitetinių studijų 
DePaul universitete, kuriame 
įsigijo filosofijos bakalauro lai- į

• psnį, O’Donel kolegijoje ėmė • 
komercijos mokslo kursą. Ly- ’ 
giagreciai su minėtais mokslo į 
dalykais — lietuviškajame prof.* qUette Parko tapo Naujienų pro- 
Antano Pociaus vadovaujama- • QUrncratoriunii, 
rne L. Von Beethoveno muzikos 
institute ketverius metus studi- 
jjavo pianino ir balso lavinime 
Įkursą.
• Baigusi mokslo dalykų studi-j 
!jas, kurį laiką pradinėse parapi- i 
Ijinėse mokyklose vedė mokinių ^on Hills, III., ponia E. Jcdins-j 
•chorus. Vėliau, kun. jėzuito Mi-j^as Detroito ir Jonas Kasitė-į 
:kalausko pakviesta, pustrečių į nas Kenčshaj Wis. Dėkui vi-} 
[metų Uragvajuje vedė mišrų s°ms ir visiems, 
lietuvių katalikų chorą.

Adelei Gabalienei geros sveika
tos ir ištvermės jos lietuviškojo 
kultūrin’o darbo baruose.

Ignas Serapinas

— Juozas Rusinskas iš Mar-

užsisakydamas 
jas pusei metų. Pratęsdami pre
numeratas bei kitomis progomis 
paaukojo po $5: Jonas Adome-* 
sas iš los pat apylinkės, ponia 
Marta Kleiną iš Brighten Parko, 
Stasvs Medušauskas iš Claren-

iš Valstybės departamento. Jo 
pareigūnas pareiškė, kad Pakis- ( 
tane yra apie 14 milijono Af- ’ 
ganistano pabėgėlių ir vienes' 
giminės išskirti iš kitų jie ne-‘ 
gali. l

1 — Lapkričio mžn. pabaigoje j 
Ronald Reaganas bus Washing- 

t tone ir turės pasitarimą su pre
zidentu Carteriu.

— Respublikonų vadas Rob
ert Barr tvirtina, kad Bernard 
Carey pralaimėjo rinkimuose 

I dėl nenoro dirbti su partijos va
dovybe.

— Gubernatorius Thompson 
antradienį pranešė, kad į valsti
jos sekretorius, vieton išeinan- 

! eio Alan Dixon, jis paskirs res- 
I publikoną. Gali būti moteris, 
bet ne iš Ccok apskrities.

NAUJI LIETUVIŲ PO
GRINDŽIO LEIDINIAI

m
43

REAL ESTATEt

Namai, Žami — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemi — Pardavimai 
BEAL ESTATi FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. . j 

^ĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL . Tel Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• namų Pirkimas • pardavimas • valdymai 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

J

3

tęsimą ir už $3 auką.
— LB Queens apylinkės val- 

{dyba savo posėdyje spalio 7 d.
— Bernadeta šnabaitienė iš J 

į Su Lietuvos vyčių ekskursi-į Anglijos buvo atakusi su savo
* ja nuvykusi į nepriklausomą vyru, taip pat su dukrele Justi- 
.Lietuvą, nuvežė ir įteikė gen. sūnumi Andriuku atostogų 
^Žukauskui Amerikos lietuvių' Amerikon. Connecticut valstijo- 
Jdovaną — auksinį kardą- Ištekė J e jų vaikai, važiuoją su pusse-

; _ • v •   i  ______i_ • _ •

suomenininko, gabaus kalbėtojo, žeisti ir gydėsi ligoninėje. Vic- 
Įądvokato Stasio Gabaliausko, ap( n°k ji pratęsė savo tėvo J. Ną- 
■sigyveno Šiauliuose ir ten apie ricko, gyvenančio Anglijoje, 
idešimtį metų Prekybos mokyk- prenumeratą, 
loję dėstė komercinę korespon
denciją ir mašinraštį.

pasiskirstė pareigomis taip: pir
mininkas inž. J. Zabielskis, kul
tūrinių reikalų vadovė J, Lau
cevičienė, iždininkė M. Kareč- 
kienė, parengimais rūpinasi E. 
Legeckienė, sekretorės — M.

pakils iki vieno dolerio. Sako
ma, kad atsiras vieta Susan B. 
Anthony doleriui — monetai. Ją 
naudos RTA vieton token — pi
nigėlio.

jjusi už veiklaus ateitininko, vi- serės mašina, buvo sunkiai su- Ulėnienė ir E. Treimanienė.
1 žeisti ir sjvdėsi livoninėie Vie-1

LKB Kronikos (Nr. 4.3) ži
niomis, 1980 m. balandžio mė
nesį pasirodė pirmasis Tautos 
Kelio numeris, 37 psl. apimties. 
Numeryje gvildenami tautiniai 
klausimai.

; Įžangoje redakcija rašo: “Vis 
j plečiasi ir didėja gretos tų, ku-

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA T

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY v 1
INCOME TAX SERVICE 'T?

6529 So. Kedzie Avė. — 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. Į

tne kovoja ir aukojasi, kad tau- • MŪRINIS BUNGALOW Brighton, 
{ J v _ . Parke, 15 metų. Reikia skubiai par

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Chicagos Spaudos Klube 
narių susirinkimas įvyks penk
tadienį, lapkričio 14 d., 7 vai. 
vak., Lietuvių Sodyboje, 65-oje 
g-vėje ir So'. California Avenue. 
Visi nariai privalo dalyvauti.

Valdyba 
ramai. Dėkui už gausia auka ir! ■
už gerus linkėjimus. ‘ ‘ j • PRIEŠADVENTLNĘ VA-

— Bronius Ambraziejus išĮkARONĘ su medicinas paskai-

— Ponia P. Urban iš Holyoke, 
Mass., atsiuntė $70: metinei pre-

Komunistinei Rusijai, okupa. numeratai ir $30 Naujienų pa- 
vus Lietuvą, grįžo Amerikon. 
'Čia vėl aktyviai įsijungė į lie
tuviškąjį darbą. Lietuvos Vyčių — - ■ - - - — ■
ir Katalikų Federacijos organi’Brį rhton Parko buvęs artileri-]ta aPie širdies atakas ruošia R.

i ioc mairiras T.ietnvos karino- Liet. B-nės Marquette Paiko 
apylinkės . valdyba lapkričio 
22 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro, 
lietuvių parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys dr. V. PLIOP- 
LYS, svečias iš Rockfordo. Po 
paskaitos — MENINĖ DALIS 
ir KAVUTĖ.

Visi kviečiami pabuvoti, pa
bendrauti priešadventinėje va
karonėje. Valdyba

žacijose iki šiol be pertraukos 
išliko darbšti pareiginga ir išt
verminga veikėja.
... Ji darniai įsijungė ir į kitų 
organizacijų veiklą. Prieš kele
tą metų .vedė šaulių moterų ok
tetą. Yra (R) Lietuvių Bendruo 
menės Centro Valdybos narė. 
Nuo 1980 m. vasario 1 d. inten
syviai ir nuoširdžiai dirba su 
šios Bendruomenės Dainininkų 
Būreliu. Dabartiniu metu su juo už ankstyvą prenumeratos pra

majoras Lietuvos kariuo
menėje, parėmė Naujienų leidi
mą $7 auka. Dėkui už ją ir už 
ankstyvą prenumeratos pratę
sima.

— Dėkui Stepui Paulauskui 
iš Cicero už labai vertingą bend
radarbiavimą ir už $8 priedą 
prie sąskaitos. Taip pat dėkui 
J. česnai iš Beverly Shores, Ind.,

— Kalbama, kad Chicagos 
miesto autobuso, važmos kaina

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
I

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
Pf: A. J- Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais _______________ $4.00
Minkštais viršeliais, tik____________  $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

YIM So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausfb, didžiausia ir turtingiausia lietrvhj fratemalinė or- 

ganicacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

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

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

RLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.

SLA — kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreipti, ir tiesiai 1 SLA Centra:

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

507 W. $♦.
TH. (Ill) 543-Hll

j toje neužgęstų ryžtas atgauti 
laisvę, šis besiplečiantis sąjūdis 
paskatino ir Tautos Kelią pasi
rodyti. .. Jo noras — paremti 
tautiečius, kurie veda nelygią 
kovą ir stoja vieton tų, kurie bu
vo priversti iš kovos lauko pasi- j 
traukti... Okupacinė valdžia ne J

duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY

KLAJOKLIŲ GIMINĖS KIR
GIZAI NORI PERSIKELTI

Į ALIASKĄ
PESHAWAR, Pakistanas. —,

Klajokliai, kurie prieš pusę šini-} 
to metų iš komunistinės Rusijos j 
perbėgo į Afganistaną ir Pakis
taną, dabar norėtų persikelti 
nuolatiniam gyvenimui į Alias
ką, su visu savo turtu, tūkstan- j 
čiais avių, kupranugarių ir ki- J 
tais galvijais.

Jų vadas Rahman Qul kreipė
si į Amerikos atstovybę Peshą- 
ware, su laišku prez. Carteriui, i 
prašydamas leisti jo giminės 
žmonėms apsigyventi toje “lais
vės šalyje”, Aliaskos valstijoje. 
Dabartinis gyvenamos vietos 
klimatas jiein.s , bloga;
suaugusių ir vaikų jau mirė.

Tuo reikalu jie jau kreipėsi ir D. Keršiūtės atviri laiškai ir pa- 
į Aliaskos senatorių Mike Gra
vel. Pakol išaiškins kiek tiems Bėraliniam sekretoriui; pareiš- 
klajokliams reikės ir kiek gaus 
žemės iš federalinės ir valstijos 
valdžios, jie nieko atsakyti ne
gali.

Blogiausios jiems žinios ateina

SIUNTINIA1 Į LIETUVĄ
MARMA NOR]

2608 We«t SSth St, Ckieag®, HL 60629 9 TaL WA 
Didelir psgirinkim??, gero* rūžlea įvairių prekinį.

MAISTAS B EUROFOS BANDŽLIŲ

Notary Public

Insurance, Income Tax

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

amžina, išsivadavimo valanda 
j ateis, ir Lietuva bus laisva ir 
savarankiška. Tekio įsitikinimo 
skatinami ir pradedame pirmą
jį žingsnį”.

Taip pat išėjo Vyties Nr. 4 
(1980 m. kovo-balandžio mėn.). Į 
Vytis pradėta leisti praėjusių Į 
metų vasarą. LKB Kronika (Nr. j 
44) atpasakoja naujausio nu- 

ir 150,merio turinį. Jame spausdinami 
J. Sasnausko, A. Statkeviciaus,

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

We'll help you make the right move.

NEIGHBORHOOD 
realty G.TOUP

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita < 

FETING’.S CONSTRUCTION
7152 So. Ksdzie Avenue 

Tel. 776-8505

reiškimai; dokumentas SNO ge-

kiinas Brežnevui, ir kt. (Elta)

« Dabar aš žinau, dėl ko Las 
Vegas yra tiek žmtfnių perpil
dytas miestas. Dėl to, kad dau
gelis nebeturi pinigų grįžimui.

O Priežastis, dėl ko susikrim
timas užmuša daugiau žmonių 
negu darbas, yra ta, kad daugiau 

žmonių kremtasi negu dirba.

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 pasirinkim'ūi.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

TeL 767-0600

I f

• Kas savo liežuvį ant pava
džio laiko, apsaugo savo galvą.

(Turkų priežodis)

Organize car pools tQ 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — patioš, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing _ hot roof or shingles. All 
work guaranteed,? np job to small.

• iV- ■ Galb;788^298- '

SIUNTINL4I I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69tk St, Chfcago, HL S062E — TeL WA 1-2717

Lietuviai, Jūsų laukia Daytona 
Beach, Florida! J

Riverwood
PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FLA.

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

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

Įvairaus išplanavimo namai.
Aukšta namų kokybė, kainos prieinamos.

Užtikrintas investavimas.
Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio'supamoje, 

aplinkoje. Sprendimą darykite dabar I
Informacijas teikia: ADOLFAS ANDRULIS,

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

ENERGY 
WISE

KAIP SUDAROMI 
TESTA3IENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

E nyga su formorrik gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 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

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

Extra strength 
r» lievcs problem itching.

It’s called BICOZENE’ and 
it has 20% more anesthetic 
than Lanacane* BiCOZENE’s 
extra strength anesthetic safely 
cools all kinds of problem itching 
virtually oh contact. And 
BiCOZENE’s antibacterial action 
speeds healing of itchy genital or 
anal areas.

Look for BiCOZENE Creme in 
the purple box at your pharmacy. 
Or ask for “By-Co-Zeen?

Extra strength. Use only as 
directed. * BICOZENE

DAŽYMAS IR REMODE- į 
LIAV1MAS ?

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 Wert 69th Street 
Tat. REpublIc 7-1541

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

M. i I M K U S
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Tai. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminlv 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra-' 

iymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zipolit, Agent x- 
2203 </t Vt. 95th St. 
Ever®. Park, 111. 
60642, - 424-1654

State Farm J« and Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BR1ZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai vak. Šeštadieni nuo 

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

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

Chicago, UI. 60629
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