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PRASIDĖJO MAO CETENGO NAŠLĖS TEISMAS
/ - VAKARU KOMUNISTAI YRA 

U; RUSAMS NAUDINGI IDIOTAI, - 
£ * ii

MADRIDO SPAUDOS ATSTOVAMS PAREIŠKĖ VLADAS
< ŠAKALYS, NESENIAI IŠTRŪKĘS Iš RUSŲ

SOVIET UNION TEISIA UŽ RUOŠTA PERVERSMĄ 
VYRIAUSYBEI NUVERSTI

MADRIDAS, Ispanįįa. — Ma
no krašte, dešimt kartų .mažes
niame negu Ispanija, — Alcazar 
dienraštis didelėmis raidėmis 
atspausdino Madridan su dr. Ka
ziu Bobeliu .atvažiavusio Šaka-

ŽYDAI KRITIKUOJA 
PREMJERĄ BEGINĄ

TEL AVIVAS. — Izraelio 
; prem j eras Beginąs turėjo dide- 

_ i lės bėdos nepasitikėjimo'pareiš- 
110,.ka^; V. yra Jūkstanč1^ kiniui atmesti. Nepasitikėjimas
politinių'kalinių.

— 'Kajbant apie Sovietų Są
jungą, kiekvienam yra daug 
lengviau nurodyti suėmimd mo
tyvus,- negu nurodyti' motyvus, 
už kuriuos Į taye, padėjo į .kalė? 
j imą, — tvirtina Vladas šaka
lys, pabėgęs iš Sovietų Sąjungos 
pėsčias, nueidamas daugiau ne
gu 600 kilometrų.

— Buvau vienas tų 45 lietu
vių, pasirašiusių.- dokumentą, 
reikalaujantį Lietuvos r—’ 
klaūsomybės, — pareiškė Alca
zar dienraščiui šakalys. — Slap
toji rusų policija man “patarė”

atmestas, bet tiktai trim balsais.
Premjerą labai aštriai kriti

kavo buvęs Izraelio karo minis
ters Weizman. Jis yra įsitikinęs, 
kad taikos vilkinimas yra labai 
kenksmingas Izraeliui. Jei tai
ka su Jordanija būtų pasirašyta 
praeitais metais, kaip siūlė 
Egipto prezidentas ir AVeizma- 
nas, tai taikos sąlygos būtų bu
vusios daug didesnės. Dabar Be- 

j ginas turės dalyti didesnes nuo-
nepn- įaį(jas šaudymas į- studentus

rašto nepasirašiau, kad. po do
kumentu- pasirodęs parašas nėra 
mano, kad kas nors tą parašą 
suklastojo.

Kelias dienas aš griežtai 
atsisakiau padaryti tokį pareiš
kimą. Vięp^<:pėnkpadięnį man 
pranešė, kad 'iki .atėinąhčio pir
madienio turijr padaryti jų rei
kalaujamus, pareiškimįis. Jeigu 
tp nepadaryčiau, tai. galėčiau 
būti nubaustas penkiolika metų 
kalėjimo. Apie tai aš visai ne
abejojau. Aštuohi mano drau
gai,, kurie''-pasielgė kaip aš, bu
vo suimti. Sekmadienio naktį 
išėjau iš namų, — pareiškė ša
kalys. Praleidęs kelias savaites 
besislapstydamas Sovietų .Są
jungoje, pabėgęs lietuvis pradė
jo savo kelionę į Švediją.

— Leningrade sėdau į trauki
nį, kuris ėjo į pačią šiaurės sri
tį, —•’ toliau pasakoja šakalys.— 
Išlipau pačioje šalčiausioje Ru
sijos srityje ir per dešimt dienų 
nuėjau apie’ 200 kilometrų, kol 
pasiekiau Suo'mijos sieną. Vė
liau man teko pereiti Sovietų 
kariuomenės sritį ir pereiti mi
nomis nusodinta lauka. Padeda
mas vieno ūkininko, kuris man 
davė žemėlapį ir maisto, kurie 
man padėjo pereiti Suomijos 
rubežių, nuo kurio suomiai su
ima ir grąžina į Rusiją nelega
liai perėjusius pabėgėlius. Ėjau 
dar 400 kilometrų,: perplaukiau 
labai šalto vandens upę, kol pa
siekiau Švediją, -j- rašo lapkri
čio 13 d. Alcazar. (B. d.)

— FBI praneša, kad Fort 
Chaffee, Ark., kubiečių stovyk
loje padidėjo smurto nusikalti
mai. Dviejų savaičių laikotarpy 
buvo 34 grupiniai nusikaltimai.

mentui skundėsi, kad jo sveikata 
vis dar silpna. Weizmanas yra 
įsitikinęs, kad premjeras- turi 
būti sveikas ir stiprus, kad ga
lėtų svarbius klausimus greitai 
suprasti,. . reikiamai susiorien
tuoti Ir rastŲskubų bei Itpkama 
sprendimą. ; ; E‘. ;

— American Motors korpora
ciją- -šaukia specialų akcininkų 
susirinkimą gruodžio 16 dieną. 
Būs'itąriąmasf apie galimybes 
sujungti AMČ su Renault auto
mobilių bendrove.

— Britų darbo partija išsirin
ko radikalų veikėją Michael 
Foot naujuoju partijos vadu. Jis 
nugalėjo nuosaikesnį Danis Hea
ley.139-129 balsų dauguma.

-— Čenstakavos provincijas 
gubernatorius ir kiti pareigūnai 
buvo atleisti iš pareigų, reika
laujant darbo unijoms. Jie truk
dė unijų veiklą, skelbdami pa
vojaus meto nuostatus.

KALENDORELIS
Lapkričio 21: Amelberga, Ru- 

fas, Eibarė, Rima, Svilkenis, 
Vaišnoris. , ,

Saulė teka 6:46, leidžiasi 4:26.
Oras vėsūs, gali snigti.

Charles Percy turi daugiau
sia galimybių tapti Senato' 
Užsienio komiteto pirminin
ku. Jis jau tarėsi su atsa

kingais pareigūnais.

RAN

-"Visa^Kinija sušneko /apie trečiadienį Pekii® prasidėjusią. “keturįĮi. gęngstęrių”. bylą, s kurie
“kultūrinės revoliucijo’s” vardu išžudė 35,000 kubiečių.

SEN. KENNEDY PAŽADĖJO REAGANUI 
KOOPERUOTI SU JO ADMINISTRACIJA 

^TŲ SUSITIKIMAS BUVO NAUDINGAS IR DRAUGIŠKAS

WASHINGTON, D.C. — Se-1 
natorius Edward Kennedy tre
čiadienį aplankė išrinktąjį pre
zidentu Ronald Reaganą jo lai
kinoje rezidencijoje Washingto
ne ir pažadėjo jam bendradar
biauti, ypač sprendžiant inflia
cijos, nedarbo, nereikalingų iš
laidų ir ginklų kontrolės prob
lemas. Susitikimu su Reaganu 
jis norėjo parodyti siekimą pir
mauti Demokratų partijoje.

Senatorius Kennedy pareiškė 
prie rezidencijos laukiantiems 
korespondentams, kad susitiki
mas su Reaganu buvo naudin
gas ir labai .draugiškas. ;Jis pa
reiškė, kad visais svarbesniais 
klausimais tarsis su abiejų par
tijų vadais ir Senato bei Atsto
vų Rūmų atsakingais nariais.

I 
j Apie prieš metus R. Reagan 
ir senatorius Kennedy pradėjo 
rinkimų kampaniją. Reaganas 
laimėjo, o senatorius Kennedy 
žiauriai pralaimėjo. Jis neteko 
Senato Teisinio komiteto pirmi
ninko vietos, o iš dirbusių jo 
štabe 70 asmenų liko tik ketu
riolika.

. Manoma, kad tuoj po Padėkos 
dienris Reaganas paskelbs kabi
neto sąstatą,, kurio projektas 
jam buvo pristatytas antradie-' 
nį. Tuo tarpu pranešama, kad 
į pareigų perėmimo komitetą 
pakviestas juodis Melvin L. 
Bradley, buvęs pareigūnas Rea
gano štabe. Jis prižiūrės, kad 
mažumos būtų atstovaujamos 
administracijoje.

IRANAS SUIMTŲJŲ 
DAR NEPALEIDŽIA V

TEHERANAS, kanas. — Ira
no premjeras M. A. Rajai, kal
bėdamas per Irano televiziją, 
pareiškė, kad JAV principe pri
ėmė visus Irano reikalavimus. 
Bet premjeras tuojau pridėjo', 
kad 52 amerikiečių paleidimas 
gali užsitęsti dar ilgesnį laiką.

Du klausimai yra aiškūs: 
JAV jura pasiryžusios atšaldyti 
Amerikos bankuose-^Jaikomas 
Irano valdžios, bendrovių ir ira
niečiu sumas. Bet Amerika nori 
suvesti sąskaitas, o tas klausi
mas užims daugiau laiko.

Blogiausia yra su šachui ir jo 
šeimai priklausančiomis sumo
mis, 
kand 
JAV, 
kuose
jis buvo depozitavęs Panamos 
bankuose, -bet vėliau ir iš ten 
tuos pinigus atsiėmė. Dalis ša
cho pinigų yra Šveicarijos ban
kuose, bet ir ten Irano 
turi įrodyti, kad šacho 
priklausantieji pinigai 
tikrųjų Irano valstybės
Kol reikalas nebus išaiškintas, 
tai Iranas amerikiečių nesiren
gia išleisti.

Reikia neužmiršti, kad 
šachas, išvažiuodamas iš 
pasiėmė Amerikos ban- 
laikytas sumas. Dalį jų

' — Spėliojama, kad 1983 me
lais Čikagos merd pareigoms 
kandidatuos dabartinė merė J. 
Byrne, išrinktasis Cook apskri
ties prokuroru Richard M. Da
ley, JAV Atstovų Rūmų narys 
DŠnny Rostenkowski ir kūn. 
Jesse Jackson.

Km ruošėsi išžudyti šimtus įtakingų veikėjų, 
|V 1 KOVOSE PASIŽYMĖJUSIŲ KARIŲ
gft- PEKINAS, Kinija. — Lapkri- ko lėktuvo katastrofa ir 
įO čio 20 dieną Pekine prasidėjo Piao ten žuvo.

byla Dziang King, Mao' Cetun-
||I go našlės, ir dar trijų Kinijos kalų ministeriu, pertvarkė poli
uj komunistų partijos politinio ei ją ir ruošėsi galimiems per- 

biuro narių. Byla vyksta didžio- 
joje sostinės salėje, kad daugė

ja lis galėtų pasiklausyti bylos 
e’Sos-

^Įl Teismas prasidėjo didelėje 
salėje, greta Mao Cetungo kars- 
to, gulinčio greta esančiame jia-

io| sižymėjusiu kiniečių muziejuje.
Kaip salėje, taip ir greta esan- 
čioje didelėje aikštėje, įrengta i

O| galingų garsiakalbių. Vyriausy- 
bė, matyt, nori, kad galimai di- 
dėsnis žmonių skaičius galėtų

jig sekti bylds eigą.
gį&Į Visą didžiąją aikštę, teismo
/Kšįselę ir gretimas apylinkes saugo '

M.gerai paruošti Kinijos kariai, , * l iet. . 1 . -
nesusitrukdytų—^sostinės gyve-.

Hua tapo Kinijos vidaus

Lin

rei-

ŽMOGAUS TEISIŲ PROB- į 
LEMA SVARBI

WASHINGTON, D.C.— Pre
zidentas Carteris, sveikindama^ 

Z ‘ ‘ * J* •"

versmams pastoti kelią. Hua 
tapo artimu Mao' Cetungo bend
radarbiu. Pašalinus Teng Hsiao- 
pingą iš vicepremjero pareigų, 
Hua Guofengas tapo Kinijos 
premjeru.

Palaidojus Mao Cetungą, ve- 
liohies našlė politiniame komi
tete kėlė klausmą apie reikalą, 
imtis žingsnių “kultūrinei revor 

Įliucijai” pagilinti, bet Hua 
šiam reikalui nepritarė. Kada jis 
patyrė, kad keturi politinio biu
ro nariai, nepajėgę įtikinti poli
tinio biuro daugumos, pradėjo 

l ruc'šti perversmą, tai Hua nuėjo 
, pas Pekino karo komendantą, 

. , „ vu • i • • ’i81 metu maršala, ir išdėstė perkąri nekiltu jokiu neramumu irJ , G X, 4. •s ' ‘versmo planą. Marsalas tuojau
. . ,. — I vyriausvbės centrus saugoju-nimo rimtis. / . . , . . ,.~ s . , . ,. siems kariams įsake suimti peris spaudoje buvusių praneši- . . . . .... . , L-,_L . . , j ... .! .. j versmimnkus ir padėti j kalėjimų matyti, kad teismui liudvs 1mą. Jie ten buvo veik ketverius 

metus. Jiems buvo paruošta by
la ,kuri antradienį buvo pradė
ta nagrinėti.

Hua Guofengas buvo' vienas 
pirmųjų liudininkų pradėtoje 
byloje. Manoma, kad liudys ir 
.Tengas Hsiaopingas, nes ir jis 
buvo persekiojamas, o prieš Mao 
Cetungo mirtį buvo namų arešte, 

šešiasdešimt šešių metų Mao 
Cetungo našlė Dziang King pra
džioje nenorėjo pripažinti jai ir 
josios šalininkams ruošiamo 
teismo. Ji keliais atvejais tar

dytojams pareiškė, kad jie ne- 
jturį teisės teisti politinio biuro 

Simas taip lengvai nebus padė- 'nedidelės provincijos komunistų Į nar-;O) į,eį p0 paskutinio partijos 
tas užmarštin, nts jis'yra aktua-. partijbs sekretorius. 1973 me- *SUVažiavimo ji pakeitė savo nus
ius ir. taikos, reikaluipatyręs apie karo va-jmonę jį sutiko aiškintis ruošia- 
dingas. dų ruošiamą perversmą, slaptai lnam teismui ir bandys teisinti
’ senatorius Percy, išsirdęs lo- 1>asi\k1ė P'kin?' 1^’1? P*-'savo pozicija.

įtakingi komunistų partijos na
riai. Jų tarpe svarbiausiu liudi- 
.ninku bus Hua Guofengas, da-3 ' • *» i ti'-i x V- J- •. bartinis komunistu partijos pir- Amenkos Valstybių Organiza- . . . - T. , • 1 .. K .°- ■ ■■ minmkąs. - Jis buvo'.Kinijos vi- 

. daus reikalu ministeris, krašto 
. premjeras ir komunistų partijos 

pirmininkas. Jo gyvybė kelis 
katus buvo pavojuje. Dabarti- 

jniu metu jis yra įtakingiausias 
r’J komunistas, stojas už bendra

darbiavimą su Amerika.
Hua yra 58 metų amžiaus, 

geras .organizatorius ir kalbėto-

eijos atstovus, pareiškė pasiten
kinimą, kad-jo iškeltos pagriii 
dinių žmogaus teisių problėmcįs 
yra gyvos ir bus gyvos, kol jeh 
nebus suteiktos įvairių krąŠilj 
gyventojams; <rx ■

Prezidentas yra įsitikinęs, kaji • 
visos valstybės taikiau, pastom 
viaų ir gražiau gyventų, jeigu 
būtų gyventojams suteiktos pa- ’ 
grindinės žmogaus... teisės. P.pe-ę jas> pajėgiantis dirbti ilgas va- 
zidentui atrc'do, kad šitas klau-; landas, kilus reikalui. Hua buvo

1973 me- 'SUvažiavimo ji pakeitė savo nuo-

dų ruošiamą perversmą, slaptai į mam teismui ir bandys teisinti

valdžia, 
žmonai 
yra iš 
pinigai.

SOVTETĄI PLANUOJA 
OKUPUOTI LENKIJĄ

WASHINGTON (UPI).—Bal
tųjų Rūmų paruoštoje slaptoje 
studijoje rašoma, kad Sovietų 
Sąjunga siųs j Lenkiją savo ka
riuomenės dalinius, jeigu dabar
tinė valdžia nepajėgs palaikyti 
tvarkos. Ten pat minima, kad 
Kremlius praranda pasitikėjimą 
dabartine Lenkijos vyriausybe 
ir kompartija bei jų sugebėji
mai kontroliuoti vis blogėjančią 
politini ir ekonominę padėtį.

kį prezidento Carterio pareiški
mą, pasakė, kad žmogaus teisių , 
klausimas nėra pats svarbiau
sias. Tarptautinėje politikoje 
yra ir kitų klausimų, kūne gali 
būti svarbesni. .t.

žmogaus teisių klausimas la
bai naudingas Madrido' konfe
rencijai. Sovietų valdžia pasira- 
ė Helsinkio aktus, kuriuose 

žmogaus teisės vaidina svarbų 
vaidmenį. Žmogaus teisės ru
sams yra pati skaudžiausioji 
rakštis.

ties Mao Cetungo ir davė tiks
lius duomenis apie gen. Lin Piao 
ruošiamą perversmą Mao' Ce
tungo vyriausybei nuversti ir 
pačiam Mao Cetungui suimti.

• Mao Cetungas žinias patikrino, 
apgyvendino Huą greta savęs ir

Hua skundė Tengą politiniam 
biurui, bet “Keturių gengės” 
ruošiamas perversmas juos abu 
sujungė. Tengas pasiūlė Hilai 
užmiršti nesusipratimus ir kar
tu dirbti Kinijos gerovei. Hua 
sutiko ir abu kartu dirba tai pa-

ėmėsi;priemonių perversmui lik-;čiai poKtikai įgyvendinti. Ten- 
viduoti? Mao Cetungas laimėjo, gaS pasiliko be valstybinių pa-
o generolas Lin Piao bandė iš reigų, o Hua tebeina partijos
skristi j Sovietų Rusiją, bet įvy- pirmininko pareigas, bet jiedu

— Dainininkas ir aktorius 
Frank Sinatra paskirtas Baltų
jų Rūmų pareigūnų direktoriu
mi. Jis Aadovaus meniškoms 
prdgramoms R. Reagano inau
guracijos banketuose.

— Popiežius Jonas Paulius II 
išvažiuodamas iš V. Vokietijos 
kvietė visus tikinčiuosius būti 
vieningais.

Helmut Schmidt

abu liudys ‘Keturių gengės” 
byloje.

Bylos eiga ir jos sprendimas 
turės didelės įtakos į visą Kini
jos gyvenimą. Dziang King, Lin 
Piao ir kiti trys politinio biuro 
nariai norėjo geresnius santy
kius su Sovietų Sąjunga.. Dabar 
Kinijos komunistai kreipia kraš
to gyvenimą prie didesnės ūkio 
laisvės ir bandys apginkluoti Ki
niją, kad Sovietų karo jėgos 
jos nepavergtų.

Paskutiniu metu pagyvėjusi 
komunikacija bei ryšiai tarp ( 
Maskvos ir Varšuvos sumažina Į 
okupacijos galimybę. CBS-TV1 
pranešimu, Sovietams reikia tik ' 
trijų dienų pasiruošti Lenkijos 
okupacijai.

Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt treačdienį atskrido 
j Washingtona. Pasinaudos 
proga atsisveikinti su pre

zidentu Carteriu.

— Aukščiausiasis teismas at
metė Amerikos Civilinių Laisvių 
unijos skundą uždrausti Ame
rikos mokyklose religinių šven
čių giesmes, minėjimus ir pro
gramas. Bylą pradėjo 
Sioux Falls tėvas, kurio 
1977 m. dalyvavd vaiku 
lio Kalėdų programoje.

vienas 
sūnus 
darže-
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

Kaip viena merga karalių apgavo
K: J’u’iiis turėjo mįslę!

yra mieliausia? Kas yr grei
čiausia? Kas y r riebiausia? Ir 
davė karalius šešis tūkstančius 
rubliu, kas išmirs t:j mįslę, šau
kė senimai visokius kas išmins, 
ir nei viens neišminė. Ir ėmė to
kio biedno žmogaus duktė bu
vę1 išmintinga. “Nueik, tėvai, 
pas karalių, sakyk karaliui, kas 
yra mielesne, kas yr greitesne, 
kas yra riebesne: žemė riebes
nė, mintis greitesnė, o sveikata 
mielesnė“.

Karalius sakė: “Kas tau, se- 
neli, išmislyjo?“ “Mano duktė 
ismislyjo“. O dabar apmislijo 
karalius, kad atliktų jam tie še
ši tūkstančiai pinigų, sako: 
“Man tegu tavo duktė suverpia 
vieno lino valakno šimtą pus- 
srukių drobės“.

Eina namo tas senas verkda
mas pasakyt savo dukterei. Pa
matė duktė, kad jau tėvas ver
kia: “Neverk, tėvai, nežinai ka 
mislydamas. Oi ko verki? Kara
lius tau pasakė, o tu dabar be 
čėso verki. Imk. paduok man iš 
kampo šluota. Ištraukime, su
laužykime ir nusiųsime pas ka
ralių: tegu man padaro tai (iro- i 
bei austie stakles“. Karalius pa
žiūrėjo. kad iš tokių šipulių ne
galima padaryt stakles. Tai la
sai senas sakė: “Karaliau, nega
lima iš tavo vieno valakno tik 
daug padaryt drobės“.

Tai karalius iššutma- kiauši
nius: “Nešk, senėlį.šavo duktė- į. 
rei, tegu tavo duktė išperės viš
čiukus”. Eina senas šamo ir ver
kia. Duktė pamalė, sako: “Te-J 
vai. ko tu verki? Aš padarysiu)

duktė miežių ir papylė i pečių, vylą.

Geriausias 
pasaulyje konjakas. 

Marteli.

Kas sudžiovino, nusiuntė karaliui: 
“Karaliau malonus, pasek šituos 
miežius; kai užaugs šitie mie
žiai, padaryk man kruopų ši
tiem viščiukam lesint“. Kara

tus .sako: “A’ ji durna, kad 
džidvyti miežai netiks“. Sako 
:as senas: “Karaliau, šutyti 
kiaušiniai — neperės nei viena 
zišta viščiukų“.

Tai karalius sako: “Pasakyk 
savo dukterei, kad ateitų pas 
mane nei važiuota, nei raita, nei 
pėsčia, ir apsivilktų nei rūbais 
ipsirėdžius, nei nuoga, nei šiaip 
nei taip, ir atneštų nei turinti 
nei neturinti“. Tai ji ėmė, pa
gavo zuikį ir karvelį, ir ėmė 
apsisupo maršką, kur žuvis 
gaudo, ir užsisėdo ant ožio ir 
nujojo pas tą karalių. Pamatė 

Ikaralius, kad atjoja ta duktė to 
žmogaus. Tai jis paleido visus 
savo šunis, kad suplėšytų tą 
mergą, kad atliktų jam pinigai, 
[r ėmė ta merga pamatė, kad at
bėga karaliaus šunys. Ėmė pa
leido zuikutį, ir nusivijo šunys 
ą zuikutį. Ir priėjo prie kara
liaus nei raita, nei pėsčia, nei 
važiuota, nei nuoga, nei apsirė- 
Jžius. Ir ji davė karaliui kar
velį; ėmė tas karvelis ištrūko; 
tai ėmė karaliui parodė, kad 
“Aš tau atnešiau nei turinti, 
nei neturinti“. Ir turėjo karalius 
atiduot tuos šešis tūkstančius 
tai mergai, kad merga pragra- 
jyjo karalių.

(Iš 1913-444.etų ’leidinio. 
“Mįsličf Pksakos“) 

t _____________
• Aš žinau vieną senbernį, 

kuris tiek nekenčia moterų, kad 
ą * ‘

net alsisakė su turistais eleva-

“Tas tamstos sūnus bus dagi
ninkas. Kuo tamsta rūpinies dėl 
to?”

“Aš leidžiu jo plaukams aug
ti, o jis turi visą kitą žiūrėti 
pats”.

* ♦ »
Mokytojas: “Anonimiškas as

muo yra toks, kuris nenori, kad 
apie jį žinotų — kas ten juokė
si?” |

Balsas: “Anonimiškas asmuo”.
* ♦ * -

“Kaip tamstos bičiulis leidžia 
laiką savo kelionėje automobi
lyje?”

“Puikiai! Aš gavau du laiškus 
iš jo — vieną iš policijos nuova
dos ir kitą iš ligoninės”.

♦ * ♦
Pas fotografą

Poniulė: Ar gerai išėjo ma
no nuotrauka?

Fotografas: Puikiausiai, po
niute! Pati savęs nebepažinsi!

* * *

Magaryčios
• Kadaise vienas Barcelonos 

laikraštis paskelbė, kad tik pu
sė ispanų teskaito laikraščius ir 
35 procentai skaitančiųjų netiki 
tuo, kas laikraštyje parašyta.

• Sakoma, kad moteris yra 
taip pinigas: eina iš rankų j 
ankas. Jų būna ir netikrų, ta
kiau be moters, kaip ir be pini
gų, yra blogai.

• Nemalonu klaidas daryti, 
bet dar nemaloniau pastebėti.
cad esi mažas ir tavo klaidų nie
kas nepastebi.

• Daug lengviau laiku į ba
lių ateiti, negu iš jd išeiti.

• Vyras, išlaikąs dvi žmonas, 
gali nebūti bigamistu: viena 
iinona yra jo sūnaus.

• Dangus man nebus dan
gumi, jei jame nesutiksiu savo 
žmonos. (Andrew Jackson)

taip, kaip jis sako”. Paėmė ta torium pasikelti j' Laisvės Sto-

i • šių trumpų magaryčių pa
baigai spausdiname Petronėlės 
Petrauskaitės nostalgišką eilė
raštį:

Brangi, tu, motina Tėvyne: 
TėveLų ^narnas ten prie Du- 

[bysos, — 
Rasotos lankos žibutėm žydi. 
Ir vyturėlis linksniai pra

gysta.
Aš vis prisimenu kas rytą, 
Kai saulė kelias, dangus 

[prašvinta, 
Kaip su broliukais ten, prie 

[Dubysos 
Kelbukus gaudėm ir uogas 

[rinkom...
Dusetų ežeras ten irgi liko; 
Paslėpęs mūs' vakaro svajas... 
Kur su juo lenai aš jaunystėj 
Džiaugiausi saulėlvdžio žara...

Tai]> glosto ši dį man ve- 
[jelis

Jaunystės msilės dvelkimu, 
Kaip gražios buvo les die- 

[ neles, 
Kai žydėjo rožės pakeliu...

S. Pašilytė

— Maiki, ar tu patenkintas 
pastaraisiais rinkiniais?

— Patenkintas, Tėve, tik man 
norėjosi, kad Jonas Andersonas 
daugiau balsų būtų surinkęs. 
Jis būt buvęs geras depazitas 
kitiems rinkimams. Jis taip iš
mintingai, taip nuoširdžiai kal
bėjo, rodos, geresnio prezidento 
neverta ieškoti. Jei jis būt buvęs 
išrinktas, nežinau kas būt buvę.

— Nieko', Maįki. Visį? didieji.
pakolkos maišeliai yEĄ tušjį.įPK .galimybė-
rinkimų tas karštasis oras butu 
atvėsęs ir matytume, kad pa
žadai dingo. :

— Tėve, ar tu pastebėjai nau
ją Libertarians partiją? • Ed 
Clark yra jų vadaą ir kandida
tas. Jie skelbia, kad jau esąs 
laikas išlaisvinti sistemą. Demo
kratija esą nusibodusi. Reikia, 
esą įvesti “Žmonišką Liuosybę 
ir asmenišką gyvenimo būdą”, 
jei supranti, ką tai reiškia.

— Aš manau, kad tai anar- 
chistiškos mintys, Maiki.
•— Jie taip .nemano. Tėve. Jie 

sako, jog tai esanti liuosybė 
j prieš jėgą, jei tu supranti, ką 
Jtai reiškia.
į — Nesuprantu:, Maiki. Bet pa
likim Ed Clark kitiems metams; 
šiandie pasikalbėkiav, ko tenka 
laukti dabar — po rinkimų. 
Kaip pasirodys gerbiamas res
publikonas ponas Reaganas? Aš 
spėju, kad daug ko' laukti ne
verta. Dabar yra 9% bedarbių, 
tikėkim, kad greit bus 10%. 
Maisto visiems užteks. Bedar
biai turės progos žuvauti, uo
gauti ir pagerinti ekonomiją ki
tokiais būdais. Karo prieš skur
dą nebus, nes valdžia moka 
spausdinti pinigus. Dabar galą 
su galu suvesti neįmanoma. 
Trūksta 50 bilijonų, tai šį trū
kumą atspausdins ir naujomis 
oomaškomis užkimš biudžeto 
skylę. Ilgainiui doleris bus be
vertis; (ada juos panaikins ir 
spausdins naujus — truputį ki
tokios spalvos ir kito'kio dydžio.

— Lukterėk, Tėve. .. Kol tie 
nauji doleriai bus nepagrįsti, jie 
taip pat. kaip senieji, bus be-

verčiai.
— Kokio pagrindo tu nori, 

Maiki ?
—Aukso, sidabro ir kitų bran

gių metalų — iš kur tų meta
lų imsi?

— E, Tėve, nesirūpink. Ken
tucky šteite yra didelis skiepas 
prikimštas b angių metalų —
tegul prezidentas įsako tais me
talais pagrįsti dolerius^ matysi, 
kaip dolerio^ Kita
“’’—— pagrįšl!'dolerį mor- 
gičiu -^Tar^yfa^pasiškdlintFdi- 
deles ; sumas ne amerikoniškų 
pinigų ir skolintojams duoti 
morgičių ant visos USA ir tais 
svetimais pinigais pagrįsti po
terį. ..

— A, Maiki, kur tokį piniguo
čių rasi? Kita vertus, ar sveika 
taip praskolinti USA? Daleis- 
kim: išsibaigus morgičio termi
nui, skolintojas pareikalaus pi
nigų, o mes neturim — tada 
Įvyksta parkloziur... Kas nu
pirks USA? Ne, Maiki, aš to
kiai gaspadorystei nepritariu. O 
ką siūlo Libertarians?

— Jie. 'l eve, .paleidžia palai
dai. Esą, jokių Įsipareigojimų 
nereikia. Gyvenk, kaip nori; 
reikia atimti valdžiai teisę kiš
tis prie pinigų. Laisvė visiems 
gyventi ir turėti savo pinigus.

— Tai bus anarchija, Maiki. 
Tai bus grįžimas i tolimą praei
tį. kada buvo' mainų sistema; 
o anglai tada, vietoj pinigų, nau
dojo druską. Tarnams algas mo
kėdavo druska. Dar ir dabar te
bėra žodis “Salary”. Priėmus 
Libertarijonų programą, eidami 
pirkinėti, turėtume neštis maišą 
druskos ir saiką seikėjimui. Bet 
ir saikas turės būt autoritetų 
užgirtas. E, nesąmonė! Vedu su 
Maikiu neisiau su libertarijo- 
nais. Dar kitą kvailystę jie siū
lo: nesirūpinti energijos reika
lu; kas nori važiuoti, tenusiper- 
ka arklį ar mulą ir važiuoja. 
Masė žmonių gali naudoti savd 
energiją.

— Daugiau nei nekalbėk, Tė
ve. Amžiai praeis, o libcriarai 
neateis!

— Kas čia dabar 
darosi?

—Ogi patvirtinta 
darbininkų ir ka
pitalistų sąjunga 
prieš komunistus.

Linksmutė istorija
> Ligovo traukinys niekados greitai neina. Ar čia ke
lias neleidžia, ar iešmų labai daug pristatyta virš 
normos — šito aš nežinau. Bet tiktai traukinio ėja 
nuostabiai lėta. Tiesiog net užgaulu važiuoti. Ir, žino
ma, dėl tokios ėjos vagone būna baisu kaip ilgu. Tiesiog 
sakytum — nėra kas veikia. Į publiką žiūrėti, žinoma, 
maža intereso. Užsigaus dar. “Ko, — sakys, — žiūri? 
Nepažinai?”

0 ką nors sau veikti, taip pat ne visados galima. 
Skaityti, pavyzdžui, negalima.

Lemputės nuostabiai drumzlinos. Ir labai aukštai 
įvelkiokuotos. Tiesiog, kaip angliukai iš viršaus spink- 
so, o džiaugsmo nei kokio. x

Nors dėl lempučių tatai be reikalo pasakyta. 
Ši linksmutė istorija įvyko dieną. Betgi ir dienos metu 
ilgu važiuoti.

Taigi štai, šeštadienį dieną nerūkomam keleivių 
vagone važiavo Fekluša. -Fiokla Timofeevna Razuvae 
va. Jinai iš Ligovo į Leningradą važiavo prekių. Ji Ligo
vo stoty prekiauja obuoliais ir saulėgrąžų sėklomis.

Taigi štai, šitoji pati Fekluša važiavo sau į Ščuki- 
ną. Į ščukino mugę. Jinai norėjo įsigyti antaninių 
(obuolių) broko dėžę.

Ir sėdosi ji iš Ligovo prie langelio ir važiavo. Va
žiuoja ir važiuoja. 0 priešais važiuoja Fedorovas, Ni
kita. Greta, žinoma, Anna Ivanovna Bliudečkina — 
sovtarnautoja iš Socdraudimo. Visi ligoviečiai. Važiuo
ja į darbą.

Q greit už Ligovo dar naujas keleivis įeina. Kariš- 
| kis. Jis iki šiol važiavo aikštelėj (prie įėjimo). Ir sėdasi 
Į jis įstrižas prie Fioklos Timofejevnos Razuvajevos. 
| Sėdasi jis įstrižas ir važiuoja.

Fiokla Timofeevna tebūnie jinai visiškai sveika 
ir palaiminga, atsirišo skarelę ir, atsirišusi, pradėjo
laisvai samprotauti prekybinėmis temomis, vadinasi, 
kiek dėžėje galėtų būti antaninių ir taip toliau:

Paskum jinai žvalgėsi pro tįarigį- 0 paskum, dėl 
j visiško nuobodumo, ėnjė, Fiokla Timofeevna snūdųriuo- 
Įti. Ar bus čia ji, mieloji, šiltame vagone . pabliurusi i ar 
liūdni gamtos vaizdai bus ją paveikę, betįtiktai Fiokla 
iTimofejevna pradėjo lesinėti nosimi. Ir; nušįŽfovąvo.7;

Pirmą kartą žioptelėjo nieko: Antrą kartą vi
su platumu išsižiojo —net visus dantis galėtum suskai
tyti. Trečiąjį kartą žioptelėjo dar saldžiau. 0 kariškis, 
kuris įstrižas sėdėjo, ėmė ir gera valia įkišo jai į bur
ną pirštą. Juokais. Na, šitai dažnai būna — kas nors 

| žioptels, o jam į burną pirštą. Bet, žinia, tatai būną, 
sakysim, tikrųjų draugų tarpusavy, iš anksto pažįsta
mų arba žmonos pusės giminių. 0 šis visiškai nepažįs
tamas. Fiokla Timofeevna pirmą kartą jį matanti.

Dėl šios priežasties Fiokla Timofeevna, žinoma, 
nusigando. Ir, iš išgąsčio, greitomis užtrenkė savo žiop
lę. Ir pusėtinai kietai krimstelėjo kariškiui pirštą.

Baisiai čia kariškis suriko. Pradėjo rėkti ir burno
ti. Vadinasi, jam pirštas švariai nučiaumotas. Buvo be
šoksiąs muštis, bet keleiviai sulaikė. Juo labiau, kad 
pirštas nebuvo visiškai nučiaumotas,' o paprastai tru
putį griebta dantimis. Ir kraujo gi mažne nebuvo—ne
daugiau pusės stiklinės.

Prasidėjo lengvutis keiksnojimasis. ’ ' '
Kariškis sako:
— Aš sako, na, tiesiog pajuokavau. Jeigu, sako, aš 

būčiau tau liežuvį išlupęs, ar ką kitą, tada kandžiokit 
mane, o. šitaip, sako, aš nesutinku. Aš, sako, karininkas 
ir negaliu keleiviams leisti man pirštus kandžioti.

Fiokla Timofeevna sako:
— Oi! jeigu tu man liežuvį pagriebtum, aš tau vi

są rankos kumštį nučiaunočia. Aš nemėgstu, kai mane 
už liežuvio graibsto. — čia Fiokla Timofeevna pradė
jo į grindis spjaudyti, vadinasi, gal būt ir pirštas, 
tatai velnias žino, koks purvinas ir, velnias žino, ką 
graibstė — negalima gi tokius dalykus veikti — nehi
gieniška. Bet čia jųdviejų diskusija buvo sutrukdyta_
privažiavome Leningradą. Fiokla Timofeevna dar su 
savo karininku iš lengvo pasikoliojo ir nuėjo į šču- 
kiną.

(M. Zoščenko SATYRINĖS NOVELĖS, 200 psl., 
kaina $2).

Rašytojos vyras: “Ar tu dar 
ilgai rašysi tą apysaką?”

Žmona: “Aš dabar kaip tik 
rašau didvyrio mirt es vaizdą '.

Vyras (mandagiai); “Gerai! li
kai jis bus miręs, ar tu neatsi
mintum įsiūti man šį sektuką?”

* * *
“Ar vedybos padare dideli 

skirtumą tamstos gyvenime"
“Visai ne. Prieš ištekėjimą 

aš sėdėdavau iki paties ryto kol 
Leonas pareidavo namo, $abar 
aš sėdžiu iki paties ryto kol jis Į 
pareis” I

* » s- į
“Ar gali man paskolinti tris. Į 

dešimts markių trumpam lai
kui? Aš užmokėjau siuvėjui pas 
kutinias penkiasdešimts markių, 
kurias turėjau vakar”.

“Kad tai būčiau aš vakar ži
nojęs”.

“Ar tu būtum man davęs pi
nigus?”

“Nę, aš bučiau juos iš tavęs 
pasiskolinęs”.

* » *
“Aš maniau, kad tamsta norė

jai vesti Miller?”
| ‘Ašjtuėąu manęs, bet po to. 
ką ji pasakė man aš
nesu ja susiįdomavę toliau”.

“Ką ji pasakė"’
“Ne”.

2 — Naujienos, Chicago 8. II!., Friday, November 21, 1980



V KATĄS

, , PER LIETUVIŠKAS STOVYKLAS
(Nutikimai pokarinėje Vokietijoje)
(Tęsinys)

' Miestas nedaug nuo kare’ nu
kentėjęs-, su dailia gotiško sti
liaus miesto rotuše, kuri liudijo 
apie senus laikus. Tik man ne
rūpėjo senovė; labai aktualūs 
reikalai laikė mane pririšę prie 
dabarties. Kaip tik toji netikra 
dabartis labai kvaršino man 
galvą.

Pabaltiečių stovykla padarė 
laąbi gerą įspūdį. Ji turėjo už
ėmusi didelį kvartalą, su medi
niais' dviejų aukštų namais. 
Prieš karą tai buvo vokiečių 
darbininkų namai — Siedlungai, 
taip šis kvartalas buvo plačiai 
žinomas; ' '

Prie vartų pasitiko sargyba ir 
nurodė, kur tuo reikalu kreip
tis. Į stovyklą priėmimo reika
lus tvarkąs lietuvis '— tas irgi 
man buvo paaiškinta. Tvarka, 
kaip bažnyčioje, pagalvojau sau 
tylomis. Nereikės nė liežuvio 
laužyti svetima kalba bęsiaiški- 

į kartą 
pats

sienas: Tirolis ir toji Vokietijos 
| dalis buvo prancūzų zonoje. Man 
puikiai pasisekė, ir aš tuo marš
rutu buvau visiškai patenkintas.' 
Iš tikrųjų, kai dabar pagalvo
ju, daug kelio buvau suvaži
nėjęs.

Akiniuoto pono sustojimas 
prie mano kelionės, atrodė, ga
lėjo būti pirmasis stabdis mano 
priėmimui į stavyklą. Neklydau, 
nes po valandėlės jis tęsė toliau:

— Mes čai Bavarijoje turime 
žmc'nių, kuriems reikalinga pa
stogė; pirmiausia stengiamės 
juos priimti, žinoma, priimame 
ir atkeliavusius iš kitur,: jei vie
tos yra. Kokius turite doku
mentus?

biu 4viausia pervažiuoti

1931 metais Šiauliuose pastatyta Maisto įmonė.

koks likimas išliko vokiškąjį ir 
kodėl man iš viso nelcko išsi
imti kito' liudijimo.

Ponas valandėlę vartė mano 
pasą.

nant. Kas žino? Gal Šį 
man ir . pasiseks; būtų 
laikas.

.Kabinete už rašomojo 
radau besėdintį akiniuotą 
Tikį užmetęs akį, supratau, kad 
tas įsikūręs kaip reikiant. Ir ra
šomasis stalas toks, kaip dider 
liw: valdžios žmonių, ir spinta 
su geroku pluoštu popieriaus, ir 
po'ra knygų priedui; ir kėdžių 
keletas, tokių visai kabinetinių, 
su atramomis rankoms. Nieko 
nelaukęs, išdėsčiau reikalą ir 
laukiau sprendimo.

Tai keliaujate, — šyptelėjo 
akiniuotasis.

—r Tiesą pasakius, jau būsiu 
sukoręs kokius septynus šimtus 
kilometrų, — prisipažinau atvi
rai, nė kiek nesijausdamas, kad 
tuo būčiau papildęs kokią neat
leistiną nuodėmę.

Į Vokietiją buvau įvažiavęs 
per Lindau, prie Bodeno ežero; 
buvo kalbama, kad ten leng-

stalo 
poną.

— Matote, — numykė tada'.— 
Tas jūsų pasas geras, nieko ne
trūksta, tik jo* neužtenka. Mes 
gyvename amerikiečių zonoje, 
o ne Lietuvoje; reikia turėti ko
kį dokumentą, kuris apibūdintų

Parodžiau viską, ką turėjau. jL-!Sų asmenį anglų kalba. Vieti- 
O turėjau nedaug: lietuvišką pa-1 nių įstaigų ‘dokumentą su foto- 
cą ir tarnybos pažymėjimą iš J 
Breslau laiku; tas buvo be foto- i grafijos. Kufšteino stovykla, i
kol ten gyvenau, mums, pabė- j 
geliams, išduoti kokį pažymėji
mą nebuvo spėjusi. Išvažiuoda
mas nedrįsau stovyklos vadovy-j 
bės nė prašyti, kad nesukelčiau
įtarimo. O sukelti įtarimą daug . namai atidaryta,
nereikėjo: keli viengungiai iš Į tmėsde tokį dokumentą, 
mūsų stovyklos jau prieš man Į ^zkue, jūsų reikalas bus svais- 
išvykstant buvo pasišalinę. Vo-s lomas- 
kiškasis asmens liudijimas, ne
šiojąs aną neužmirštamos at
minties štampą, jog kažkada 

? esu bandęs peržengti Šveicari
jos rubežių, sulaukė liūdno galo.

gra.ija.

J's pasirausė po stalčių, sura
do mažą raštelį ir, duodamas 
m:n, paaiškino:

— čia yra adresas tokios įstai-

Dvidešimt keturi koncertai 
■ t per trejus metus

Vis dėlto, <Taug.
— Kas tą padarė? — kluste- 

liame.
— Na gi, niekad nenuvargs- 

lanti ir kupina jaunystės ener
gijos Teodora Serapinienė su sa
vo suorganizuotu Dainininkų 
Būreliu.

Kiek vargo, darbo, nervų teko 
gerbiamai organizatorei įdėti, 
ypač kai Būrelio nariai — dai
nininkai — nuolat keitėsi: į 
“pabėgėlių” vietą tekdavo ieš
koti naujų jėgų. Ir sekėsi, nes,

gos Mųenchene, kuri išduoda to- matyt, taip jau buvo lemta, kad 
kius liudijimus. Tai yra lietu-( Būrelis neiširtų, nes jo'paskirtis 

buvo ir yra puoselėti lietuviš
kas, daugiausia, liaudies dainas, 
tikras, neiškrypusias iš tautos 
charakterio.

ini savąjį tautiškumą...
Ką bekalbėti apie jaunimėlį! 

Jis taip dainuoja, kaip išgirsta 
iš mūsų, vyresniųjų. Ir juo to
liau, tuo blogiau... Užeigose ar 
kitose sambūriu vietose skam
ba galingai iš jaunų krūtinių lie
tuviški žodžiai.. .

Grįžau į stotį kiek susierzinęs. 
Nors iš anksto buvau pesiruo- 
šes sutikti naują nepasisekimą 
ramiai, bet,, kaip mūsų liaudies 
išmintis sako, lašas po. lašo ir

Liudijimas buvo paliktas regist- akmenį prakala. Tai buvo aiš-
rącijai ir supleškėjo liepsnose kus ženklas kad mano kanlry-
gaisrui kilus Rattenbergo mies- į bė buvo labai plonai nusidėvė- 

J- j jusi; ją pradėjo dirginti net ir 
...... ....... 4, kažkurią kovo mė-j tokie nereikšmingi pasikalbėji- 
ne^zo die a 1 i z m.etazsv ^^zen į mai. Ėjau keliu ir pykau. Min- 
jau dėl to štampo man buvo gai- tyse vis grįždavau prie to vizito 
la to liudijimo: kada nors jis j stovykla; 
būtų tikęs į retų dokumentų mu- nesirez«ė.

to įstaigoje, per paskutinį bom 
bardavima.

ziejų ir bylojęs jaunesnėms kar
toms apie mūsų generacijos 
praeitus kryžiaus kelius.

kitos mintys man

Nei pati musų pasikalbėjimo’ 
{pradžia, nei visas jo kalbos to- 

Tiek jau to. Parodžiau ponui * nas nei°dė nė krislo to, kas būtų 
liudijęs, kad tas akiniuotasis bū-' 
tų norėjęs man padėti. Taip ir

O kiek dainų dainuojame, 
dažnai tikėdami jas tikromis lie
tuviškomis esant, o tuo tarpu 
jose įpintos daugiausia slaviš
kos priemaišos.’ /

Tenka prisiminti — jau gero
kai vandens . nutekėjo Čikagos 
upe —: amžinos atminties mu
zikas Juozas Strolia, tuolaikės 
LB Apygardos Valdybos pa
kviestas, skaitė: buvusioj Pakšto 
svetainėj paskaitą apie svetimy
bes lietuvių dainose. Net sunku 
patikėti, kad:i paskaitininkas 
“sudirbo į miltus” net tokias 
dainas, kurias dažnai ir visur 
mėgstame traukti, tuo skelbda-

Kur gi ne... Užtrauksim nau
ją giesmę, broliai! Bet tuose 
lietuviškuose žodžiuose jau ne- 
visuomet iššoka tautos dvasia. 
Nes ir mes patys jau primiršta
me ir neretai užtraukiame dai
nas, tautiškumo nė už centą ne
turinčias.

Taigi, Būrelio paskirtis svei
kintina. Ir Teodora ir Ignas Se
rapinai dideli lietuviai patriotai, 
puikiai skirią pelus nuo grūdų. 
Dėl to, būreliui steigtis ir judėti 
iš pat pradžios padėjo LB Mar
quette Parko Apylinkės Valdy
ba (R), tapusi lyg oficialiu 
globėju.

štai, trimečio proga, Apylin
kės Valdyba pakvietė Būrelį at
likti priešadventinei kultūrinei 
vakaronei šv. Mergelės Marijos 
'Gimimo liet, parapijo's. salėje
lapkričio 22 d. 6 vai; punktua-, 
liai. O dr. V. Plioplys skaitys 
reikšmingą paskaitą apie širdies 
atakas.

Įvertindami Būrelio darbą, 
prigužėkime pilna į salė!

J.'Vaičiūnas

doje Vakarų Europos ir JAV-iųl nijos valdžia kitokia, kitokia ir; 
aukštesnio gyvenimo standarto, 
žodis apie Lenkijos įvykius nu-

į Sovietų imperiją, kaip ir 
tos žinios apie aukštesnį gyveni
mo standarta Vakaru valsty
bėse.

Priežastis ekonominio Lenki
jos atsilikimo, kaip ir Sovietų 
Są;ungos, yrra v.’ena ir ta pati — 
centrinės biurokratinės valdžios 
nerangi veikla, nesugebėjimas ‘ įmones, 
pristatyti laiku reikmenų į vie
tas ir vis didėjanti korupcija. 
Lenkijai ypač pakenkė ir' jos 
perdidelis prasiskolinimas užsie
nių bankams. Autorius sako, jog 
užsienio bankai jai yra išdavę 
paskolų ir virš saugumo ribų. 
Jau vien dėl to pakaitos yra sku
biai reikalingos ir turi būti įvyk
dytos, laikas pribrendęs. Maskva 
dar turi daugiau laiko negu 
Varšuva, bet kiek to laiko yra 
dar likę — kas gali pasakyti? 1

Bet pakaitos jau ateina, ir tai 
kitoje Sovietų Sąjungos pusėje 
— Kinijoje. Stebėtina, rodos. 
Pekinas, atmetęs kietąjį centri
nės valdžios planavimo modelį, 
kurį buvo pasisavinęs iš Mask
vos prieš porą dešimtmečių, ry
žosi įvesti visai “naują ekonomi
nę tvarką”, Į kurią bus" ir kai 
kurių Vakarų stiliaus kapitalis
tinių elementų įterpta. Tokiu 
būdu, komunistinis milžinas nu
sistatė visu smarkumu įstoti j 
mišros ekonominės sistemos ei
les. Kodėl?.Kokios priežastys ver 
tė ją taip skubiai reformuotis? 
Atsakymas: ekonominiai nega
lavimai — atsilikimas. ' ■

Pasaulio Banko statistika ro
do, kad Kinijos darbininkų me
tinės pajamos — per capita — 
yra tik 410 dolerių. Todėl Kini
jos darbininkams prilygti ir So
vietų darbininkų neįmanoma: — 
dar tolimas kelias. Bet už tai Ki-

lietuvišką pasą ir paminėjau

manęs atgal Muenchenan, išsi- 
GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS į"“, kažk°kiuii“|«i'"°.i tikslą sugniužinti mano norą*

pakliūti i jų stovyklą; ką gali 
žinoti: pasitrankys dar kiek il
gėliau vaikinas — gal to ir už- 

j teks, jo keliai pasuks kitur. Tuo J 
labiau, kad artindsi savaitgalis 
ir iki mano sugrįžimo turėjo 
praeiti mažiausia pora dienų; 
buvo penktadienis, ir į tą įstai
gą, išdavinėjančią tuos geruo
sius liudijimus, galėjau kreiptis 
tik pirmadienį.

Bet šį kartą aš pajutau savyje 
didelį užsispyrimą, kokio iki šiol 
dar nebuvau pergyvenęs. Tam 
ponui reikia iškirsti šposą: pir
madieni, o vėliausiai antradieni, 
grįšiu atgal, tuo stebuklingu liu
dijimu nešinas.

Ką s u g aivos akiniuotasis 
tada?

(Pabaiga)

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
į. CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
Bavo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati
nimo vajaus talką! , ___

r Prenumeratos 
reikalais prašoma

pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų 
pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST, "V'

■ e

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir vardai______________________________________
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 ------------------------------------------------------------------

jos veikla, kurią yra galima pa* 
vadinti “vadovybės ir kontrolės^ 
revoliucija”. Komunistų partija 
jau yra pavesta naujųjų-j aunu-' 
jų pragmatistų ir technikų glo
bai, ūkininkams leidžiama pro
duktų perviršį parduoti atviroje 
rinkoje, leidimai duodami pri
vatinėms krautuvėms atidaryti, 
ir laisvoms varžytinėms valdžios

Pakaitos eina politinėje areno-į 
je ir armijoje. Buvusio pirminin-i 
ko Mao kultas likviduojamas,- 
jis pakaltintas nepasisekimu' 
pravesti “Didįjį šuolį pirmyn” ir 
“kultūrinės revoliucijos” planus.

“Tie, tad, judėjimai nustūmė 
Kiniją 30 metų atgal”/ pasakė 
Tengas Hsiaopingas, kuris dabar 
yra ir ta vadovaujamoji jėga už' 
visos tos masinės Kinijos ekono
minės ir politinės sistemos mo
dernizacijos eigos. Tengo tikslas 
yra modernizuoti Kiniją skubiai 
— dar iki šio šimtmečio pabai
gos. Ir jei Tengui planas pasi
sektu, tai Kinija ekonominiai 
iškiltų aukščiau Sovietų Sąjun
gos industrijoje, agrikultūroje ir 
armijos pajėgose — per capita; 
žinoma, jeigu Sovietai panorėtų 
pasilikti senojo režimo kevalo 
nepralaužę ir atsisakytų pasekti 
Kinijos pavyzdį.

Jonas Kairys.
(Bus daugiau)

Valkata paprašė cirko savi
ninko.darbo- Jam buvo praneš
ta, kad jis gali gauti liūtų rami 
dytojo vietą. Jam buvo tikinti; 
jog tas lengva ':— kad visą pas
laptis pfiversti liūtus patikėti; 
jog jis ant jų nepyksta”.

“Ne”, tarė valkata,, “aš nega
liu taip meluoti”.

PniKITc JAV TAUPYMO BONUS

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer, Ave., ,. TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi!

Pasaulis keičiasi

LENKŲ STREIKAI - ŽMONIJOS VILTIS
Per šešis tūkstančius metų 

nėra buvę tobulos valdžios, nėra 
buvę ir tokios, kuri būtų buvusi 
pajėgi pastovią taiką ar gerbūvį 
palaikyti. Bet ta dvidešimtojo 
amžiaus fašistinio barbarizmo 
— rudo ar raudo'no — valdžia 
nueis į praeities istoriją kaip 
baisiausias baisūnas, daugiau
sia nukankinęs ir nužudęs ne
kaltų žmonių.

Pasaulis skubiai keičiasi, jau reikalams, Lenkijoje nepakėlė' 
braška komunizmo “imperato
rių” sostai, ką aiškiai mums pa
rodo dramatiškas Lenkijos did
miesčių industrijos darbininkų 
pasikėsinimas — pamėgininias 
tvarką pakeisti. “Darbininkai 
sustreikavo prieš komunistinę 
valdžią”, — garsiai nuaidėjo 
naujos eros aidai per visą pa
saulį. Negalimas daiktas, neįti-

ketas, neretasis galėjot pamanyti, 
bet tai įvyjdš, kuris nebus pa
mirštas net ir per ateinančias 
geptkartes.

“Bet ir niekas, negali būti tik
ras,’( k;uo baigsis' tas ypatingas 
darbininkų m ė g i nimas seną 
tvarką jpakeisti Lenkijoje, bent 
tiek jau • žinome, kad kotnuniz-. . - _■__ ,
mas paveldėtas iš Stalino eros NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
ir Maskvos primetamas vietos . ~
____ ...__ , ____ _ • LITERATŪRĄ, lietuvių, literatūros, meno ir mokslo 
industiųjos darbininkų gerbū- 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 

rašė Joseph Cr Harišch Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.

Volare Premier Coupe /^*r ,

Chrysler - Plymouth t Arrow mašinos ir « 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

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

• 8ŪFESTINCAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
• vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vai.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

vio”
The Taippa-Tribūne laikųaštyje.
“Bet ir't-as-darbininkų mėgini- Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
mas Lenkijoje neapsiribojo vien M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
tose sienose,; jis persimes ir į kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.
Sovietų-’imperijos platybę, ir tai > 
gali įvykti, ir labai greitai”, pa
reiškė tas pats autorius.

Ir tai gali įvykti todėl, kad 
Sovietų darbininkų būklė nėra 
geresnė už lenkų. Pasaulio Ban
ko statistika parodo, kad Sovie- j 
tų darbininkų metinės pajamos tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
yra 2,760 dolerių, lenkų —' gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
2,860 dol., o Rytų Vokietijos —' ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
4,220 dol.,. kada palyginamieji parduodama tik už 82. 
skaičiai Vakarų Vokietijoje yra 
7,380 dolėrių, o JAV — net 7,890 
dolerių. Skirtumas nuostabus ir 
įsidėmėtinas.

Kaip ilgai dar galės Sovietų i 
darbininkai pakęsti tokią siste
mą? Sistemą, kuri juos laiko 
taip nežmoniškai prispaudusi 
tokiame skurdo stovyje, akivaiz-

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy-

| liėjuii U apaudoa ir galima gauti knygų nnkoji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
»

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos į kvaito politiku 102 p*l. Kaina 11.50.

Knygo* bus iiaiųsto*, Jei f 1.50 čekis arba Money Orderb 
bm pasiųstai tokia adresą;

1 NAUJIENOS,
ITSf B*. Hslstei SL, Chfc*r«, IK IMtfl

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

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

A Sergeants
the ret care veopto

I • LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 

I Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
i 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 LAUMES L£ME, 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 NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičia 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina ?2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.
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Lenkijos Įvykių raida
Šeštuoju įvadiniu straipsniu grįžtame prie toli

mesnio Lenkijos įvykių nagrinėjimo, nes kaip anksčiau 
šioje vietoje buvo rašyta, šiame istoriniame bandyme 
patikrinami Vakarų demokratijų vedamos detentės ir 
Helsinkio sutarimų politikos principai.

Šie įvykiai yra sekami su didžiausiu dėmesiu visoj 
Vakarų Europos ir Amerikos spaudoje, pasisakant žy
miems politikams, mokslo žinovams ir publifeistams. 
Nežiūrint, kad Lenkijos įvykių sekimą kiek nustelbė 
prasidėjęs Irako Irano karas ir Amerikoje vykę rin
kimai, bet Varšuvos Vyriausio Teismo sprendimas len
kų laisvųjų unijų naudai vėl sukėlė visą spaudą 
ant kdjų,

Lenkijos įvykiuose- įžiūrima ne daugiau, ne ma
žiau, kaip į visos Rytų Europos palaipsnį atsipalaida
vimą nuo Sovietų hegemonijos ir perėjimą į neutralių
jų valstybių statusą. Kas svarbiausia, kaip įrodo iki 
šiolinė Maskvos laikysena, Sovietų Sąjunga jau negali 
vien savo grasinimais sustabdyti Lenkijos darbininki
jos reikalavimų. Iš kitos pusės, Kremlius neturi tiek 
atliekamų kapitalų, energijos šaltinių ir maisto atsar
gų, kad galėtų suteikti reikiamą pagalbą Varšuvos ko
munistinei vyriausybei.

Sprendžiami darbininkų reikalavimų,, didelio ne
derliaus ir bendrai viso ūkio pakrikimo,Lenki jos valdžia 
turės daryti toli einančias reformas krašte, decentrali
zuojant visą ūkinę sistemą ir perleidžiant jos vadova
vimą darbininkų taryboms, kaip tai padaryta Jugosla
vijoje ar dalinai Vengrijoje. Tų pačių bėdų verčiama 
Lenkijos vyriausybė turės ieškoti glaudesnių ryšių su 
Vakarais, kad jų pagalba išsigelbėjus nuo vis didėjan
čios vidaus krizės, su kuo tyliai turės sutikti Maskva, 
nes kitos išeities- nenumatoma.

Pasėkoje ims kitėti ne vien Lenkijos, bet ir visos 
Rytų Europos politinė padėtis, nes Lenkija sudaro 
centrinę valstybę, kuriai iškritus iš tiesioginės Mask
vos valdžios, sugriūtų visa satelitinė sistema.

Vakariečiai nesiekė ir tuo labiau dabar nesiekia 
prieškarinių santvarkų atstatymo Rytų Europoje, bet 
stengsis Jugoslavijos pavyzdžiu, prisidėti prie tauti

A. A. INŽ. KAZĮ KARAZIJĄ 
AAIŽINYBĖN PALYDĖJUS

Rašo SENAS BIČIULIS

(Tęsinys)

Inž. K. Karazija

Atsimenu, kaip Kazimieras kartais mėgda
vo pajuokauti iš tokios egzotiškos protėvių kil
mes i. kartais lyg ndt ja pasididžiuodavo, nors 
•iri Karazijos, žinoma, jautėsi esą lietuviai ir 

buvo katalikai.
!>;))• visai neseniai mes čia Čikagoje turėjom 

h- kitą žymų toL: totorišką lietuvį. Tai buvo tei- 
s ninkas Jonas Taialas. buvęs Vilniaus apygardos

nių - komunistinių ar kairiųjų socialistinių valstybių iš
kilimo, kurios sudarytų neutralumo juostą tiarp Sovietų 
Sąjungos ir Vakarų demokratinio pasaulįo. Tokiu sie
kiu Vakarai norėtų atstumti atominio karo grėsmę ir 
sudarytų pastovias sąlygas taikai tarp rytų ir 
Vakarų.

Šie vakariečių siekiai atskeidžia detentės politikos: 
įr Helsinkio sutarimų esmę, kuri tikrumoje savo šak-i 
nimis siekia Teherano, Jaltos ir Potsdamo nuta
rimus, vėliau Stalino brutaliai sulaužytus, pradėjus; 
šaltąjį karą.

Štai kodėl vakariečiai priduoda Lenkijos įvykiams 
tokį didelį dėmesį, nežiūrint kilusių komplikacijų Ar
timuose Rytuose ir kitur. Vakariečiai ėjo’prie savo tiks-' 
lo ilgojo ėjimo distancijomis, kartais paspausdami, kar
tais nusileisdami, bet neišleidžiant iš akių pagrindinio 
tikslo — išvengti atominio karo su Sovietais.

Dar per anksti- pasakyti, ar Lenkijos įvykiai taps, 
lemiamu posūkiu visoje Rytų politikoje, nes dar lau
kiama Maskvos reakcijos, nežiūrint jos dabartinės nuo-i 
saikios laikysenos. Politikoje visuomet iškyla įvairūs 
netikėtumai, kurie laikinai pakeičia situacijas, bet 
tuomi yra nepakeičiamas istorijos kryptingumas, su 
kuriuo turi skaitytis kiekvienas politikas.

Lenkijos įvykiai didele dalimi paveiks į Pabaltijo 
kraštų politinę padėtį ir į jų laisvės siekimo metodus. 
Vietoje, dabar dominuojančių rezistencinių sąjūdžių, 
iškils disidentiniai, kurie turės derinti savo siekius su 
visos Sovietų Sąjungos disidentų veikla, jei tokia iš vi
so išsivystytų. Neaiškų, ar Rusijos darbininkai, kaip ir 
kitų sovietinių respublikų, bus paveikti Lenkijos pa
vyzdžio ar ne. Kaip 1905 metais lietuvių tautos revoliu
ciniai proveržiai turėjo derintis su visos Rusijos revo
liucija prieš carizmą, taip panašiai ta pačia kryptimi 
turės veikti Pabaltijo disidentai mūsų ląkotarpyje.. Re
zistenciniai sąjūdžiai tekiau uždaviniui netinka,nes ribo
jasi vien savo mažų tautų jėgomis, kuriąs lengvai su
triuškintų totalitarinė galybė.

Gali visas Pabaltijo laisvinimo klausimas pakryp
ti visai priešinga linkme. Sutikim, Sovietai spaudžia
mi satelitų neramumų ir viduje kylančių reikalavimų 
pagerinti gyventjų būvį, būtų priversti pasisakyti už 
Rytų Europos neutralizaciją, tuomet jie galėtų lengvai 
išsiderėti iš Vakarų Europos Pabaltijo įjungimo pri
pažinimą ir atsisakymo nuo bet kurio egzilinių veiks
nių rėmimo, kaip neremia Ukrainos, Baltgudijos, Gru- 
riios ir kitų Rusijos pavergtų tautų. išsilaisvinimo 
kovos.

Štai kodėl Lenkijos įvykiai yra svarbūs visai lietu
vių tautai ir visiemss laisvinimo veiksniams. Dėl šios 
priežasties mūsų politikai turėjo susirūpinti ir pasi
ruošti tokiam atvejui. Viena yra tikra, kad pavykus 
'Lenkijoje disidentams laimėti kovą, tikriausiai visų 
Rytų Europos egzilinių veiksnių padėtis atsidurs kri
tiškoje padėtyje ir galima būtų visai likviduoti. Ar to
kia politika paliestų Pabaltijo tautų egzilinius veiks
nius, tai lieka atviras klausimas.

Išeinant iš šių susidarančų politikoje galimybių, 
sąryšyje su Lenkijos įvykiais, dar kaitą tenka pasisa
kyti už ALTo nepriklausomybės išlaikymo, nes, atėjus 
kritiškam momentui, Amerikos lietuvių išeivijos demo
kratinės jėgos turės suvaidinti lemiamą rolę, kaip ją 
suvaidino Lietuvos okupacijos pradžioje. Tolygiai, su
varžius ar visai sustojus egzilinių veiksnių veiklai, 
ALTas, kaip Amerikos piliečių organas, pasisakęs sa
vo Statute “remti, palaikyti ir skleisti pagrindinius de- 
mokratybės dėsnius lietuvių tarpe”, galės tęsti savo

teismo prokuroras, o čia Amerikos Lietuvių Ta
rybos ilgametis reikalų vedėjas ir Lietuvos social-i 
demokratų veikėjas. Savo pažįstamiems jis daž
nai pusiau juokais, pusiau rimtai sakydavo, kad 
jo protėvis buvęs aukštos kilmės totorius Achmed 
Mirza Tallalai, Vytauto Didžiojo patarėjas. Tala- 
las buvo kilęs iš Siesikų miestelio, Ukmergės ap
skrities, bet ne iš Kupiškio. Jis mirė 1979 m. pa
vasarį, ir, matyt, likimas taip lėmė, kad tie abut 
lietuviški ‘Totoriai” — Kazimieras? ir Jonas — pa-, 
laidoti visai netoli vienas kito Čikagos Lietuvių; 
Tautinėse kapinėse.

5.
Pats gi Kazimieras kartu su savo dvyne se

sute gimė 1905 m. kovo 1 d. Svidenių kaime, Kk’-t 
piškio valse. Gal tėvams atrodė, kad jie atsinešė 
sau vardus, nes šv. Kazimiero diena juk esti ko
vo 4, tad ir pakrikštijo’ berniuką Kaziuku, o mer
gaitę Kaziune. Kupiško gi valsčius tais laikais 
priklausė ne Panevėžio, bet Ukmergės apskr. 
Tėvai turėjo valaką neblogos žemės. Šeimoje iš 
viso augo 5 vaikai: 2 sūnūs ir 3 dukterys. Be to, 
joje dar buvo nevedęs tėvo brolis, vaikams dėdė, 
kuris buvęs savotiško charakterio labai įdomi as
menybė. Kazimieras dažnai šį savo dėdę prisimin
davo. Kazimiero tėvas ir tas dėdė buvo ne tik 
ūkininkai, bet dar ir neblogi kaimo kalviai. Deja, 
tėvas mirė gana jaunas, tad vėliau mokslus einan
čiam Kazimierui parama iš tėvų ūkio nebuvo 
didelė.

į -Wfe^

VLADAS STANKA

M. ŠILEIKIS Grant Parke

YRA “Aš ESU”?(Tęsinys)Ir štai tuo pačiu laiku kegaard savo gyvenimo misija ir savo veiklos tikslu laikė tai, kad žmonių gyvenimą darytų sunkesnį. Jis pats pusiau humo- ritiškai, pusiau rimtai papasakoja, kaip jis. vieną kartą-.gaLvpjgę: apie žmones, kurie įgijo: vardą :ir garbę ktatydatni geležinkelius, vesdami, telegrafo linijas arba surasdami malonaus galvojimo kelią ir darydami gyvenimą vis lengvesnį ir lengvesnį. Tada jis staiga supratęs, kad jo

Kier-

lį. Jis mėgo linksmoje kavinių ir restoranų kompanijoje malonų gyvenimą, net kartais įbris- damas dėl to į skolas. Bet jam nebuvo svetimi ir aukštesni pajautimai. Tai liudija užrašai jo dienoraštyje. Ypač būdingas yra užrašas, kuriame jis sako, kaip -vieną dieną “neapsakomas džiau gsrrias” apėmęs visą būtybę:“Yra neapsakomas džiaugs-, mas, kuris taip pat stebuklingai mus apima, kaip apaštalo nemotyvuotas išsiveržimas: ‘Džiaukitės, ir dar kartą sakau jums — džiaukitės’. Džiaugsmas ne dėl šito ar kito, bet ugningas sielos -šauksmas ‘liežuviu ir burna, iš širdies gilumos’. Aš džiaugiuos savo džiaugsmu: dieviškoji giesmė, kuri staiga nutraukia visas kitas mūsų dainas; džiaugsmas, kuris kaip vėjelio pūtimas, atvėsta ir gaivina; Passato banga

tikslas turi būti padaryti ką nors kietesnį. Nes, kaip jis sako:‘Kai visi stengiasi padaryti 'gyvenimą lengvesnį, yra tik vienas pavojus, ‘kad šis lengvumas pasidarys per didelis ir atsiras tik vienas noras (kuris dar nejaučiamas) — noras turėti sun- ------ o ,kehybių”. (Postscrip'tum.). . j iš dangaus šeinių, kuri amžinasPažiūrėjus išoriškai, galėtų I ^vėihes glosto .

matome jo vedybų istorijoje. 1840 metų rudenį jis susižiedavo su Regina Olsen, jauna, gražia mergaite iš gerų namų, kurią jis visą savo gyvenimą mylėjo ir dievino. Tačiau kitais metais jis nusiuntė jai atgal žiedą ir grubiai nutraukė santykius, nepaisydamas Reginos desperacijos, abiejų šeimų konstemaci jos ir visos Kapenhagos pasipiktinimo. Priežastis, kurios jis nei Reginai, nei kam kitam tada nepaaiškino, buvo, kaip matyti is jo vėlesnių dienoraščio užra- šiį ’ kažkoks. <jo .fizinis defektas, "dyglys .kūne”, ir susijęs su tuo daktaro patarimas. Biografai kai ba apie tai labai miglotai, ir nie ks dabar negali pasakjj^/‘ar kierkegaardo likimas buvo panašus į--Nietzsches ar į Ruskino likimą. Faktas pasilieka: jis buvo privehstas atsižadėti taip artimos laimės, ir jo asmeninis gyvenimas liko visam laikui suardytas. - ’ . .t-(Bus daugiau)
:i ■

pasirodyti, kad Kierkegaard dėl savo gyvenimo sąlygų buvo visiškai netinkamas tokiai misijai. Jo tėvas, sėkmingas Kopenhagos komersantas, sukrovė tiek turtų, kad jau galėjo gyventi savo malonumui iš kapitalo. Jo vaikai, jų tarpe ir jauniausias sūnus Soren, nežinojo vargo ir galėjo nesirūpinti dėl kasdieninės duonos. Soren stojo į uni versitetą ir ištisą dešimtį metų studijavo filosofiją bei teologiją; tarp kitko, jis kurį laiką praleido Berlyne, kur klausė Hege-

Šis užrašas primena mums to kius pat Descartes’o ir Paskalio pergyvenimus. Jis yra datuotas 1838 metų gegužės 19 d., ir. nėra abejonės, kad tai yra Kierke- gaardo, kaip filosofo, gimimo data.Tačiau jam nebuvo lemta pasidaryti džiaugsmo filosofu. Tame pačiame dienoraštyje, tų pačių 1838 metų gale, yra paslap tingas užrašas apie kažkokį įvykusį jo gyvenime persilaužimą, apie “didįjį žemės drebėjimą”. To “žemės drebėjimo” pasekmes

— Goldblatts korporacija praneša, kad šių metų trečiame ketvirtyje ji turėjo 4.2 mil. dolerių nuostolio. Pardavimas krito 12 proc. Prekių parduota už $56:6 milijono. Prekių pardavimas sumažėjo, uždarius penkias krautuves ir dėl blogo's ekonominės padėties.
— Melvin Bum et, 25 metų amžiaus, apkaltintas Carl Stohn nušovimu, teisėjo Įsakymu bus laikomas kalėjime iki teismo. 

Jo draugas Billy Martin, 21 m., jau sėdi kalėjime iki teismo už moters išprievartavimą.
■laisvės kovą ir pilnai prisiderinti prie disidentinių są
jūdžių tėvynėje.

Gimimo metai rodo, kad Kazimieras į šį pa
saulį atėjo gana audringu metu, kai visą milži
niška Rusijos carų imperiją buvo apėmę didžiu
liai revoliuciniai sąmyšiai.Ir per Lietuvą ritosi re
voliucinės bangos, kurios gerokai veikė ir kupiš
kėnus, kurie, atrodo, buvo gal net šviesesni, drą
sesni ir energingesni už daugelį kitų Lietuvos vie
tų gyventojų. Būdinga aniems laikams buvo, 
tai, kad daugumas Lietuvos žmonių tikėjo švie
sesne, geresne ir teisingesne ateitimi, už kurią 
verta kovoti ir aukotis. Prieš žmonijos akis tuo
met žibėjo visa viliojančių idealų.

0 kai dabar po 75 metų Kazimieras šį pa
saulį paliko, tai, atrodo, pasaulinė politika yra 
žymiai veidmainingesnė ir visa situacija bloges
nė, negu buvo anais laikais, nežiūrint labai di
delės technikos pažangos, kuri buvo padaryta 
per tuos tris ketvirčius šimtmečio. Ir žvelgiant į 
dabartinį pasaulį, atrodo, kad tie didieji žmoni
jos idealai Vakarų laisvajame pasauyje yra 
nublukę, mežai kas norėtų dėl jų aukotis ir ko
voti. O kraštuose už geležinės uždangos tie idea
lai yra bent oficialiųjų sluoksnių ciniškai išjuok
ti ir išniekinti. Laimė tik kad jie tebespindi pa
vergtosioms masėms.

Taigi, Kazimieras buvo kupiškėnas, o Ku
piškis ir jo platesnės apylinkės jau nuo seno gar
sėjo gausiais lietuvių tautosakos ir kitais etni
nės kultūros turtais. Liaudies dainos ir pasa
kos, senoviniai lietuviški papročiai ir tradicijos

V. Karosas

— Ispanų spauda labai gerai informuoja skaitytojus apie Madrido konferencijos eigą.
ten buvo kažkaip ilgiau ir sveikesni išlikę negu 
kitose Lietuvos vietose. Tad visoki tokių dalykų 
rinkėjai ir tyrinėtojai niekuomet neaplenkdavo 
Kupiškio, priešingai, dažniausiai skubėdavo ten 
pirmiausia. Ir mes, čia Amerikoj, esame grožėję
si ilgo grojimo plokštele — Kupiškėnų vestuvės. 
Tiktai pati kupiškėnų tarmė yra skirtinga nuo 
kitų kaimyninių Rytų aukštaičių tarmių, nes jie 
daug kur plačiąją ir siaurąją e taria kaip a, pav., 
panelė pas juos išeina panala, saulelė — saula- 
la ir pan.

Kazimiero vaikystė ir pirmieji poauglio me
tai, galima sakyti, prabėgo paupy. Mat, pro Svi
denių kaimą teka upelė Levuo, dešinysis Mūšos 
intakas, kuri ir vasarą neišdžiūsta. Ten kaimo 
vaikai daugiausia ir praleisdavo laiką besimau- 
dydami, nežuvaudami, bežaizdami arba paupiuo
se beganydami. Dar prieš Pirmąjį pasauk karą 
Kazimieras bent metus lankė Kupiškio .pradinę 
mokyklą ir pramoko joje skaityti lietuviškai ir 
šiek tiek rusiškai. Kilęs karas ir nuo 1915 m. 

i rugpjūčio mėn. prasidėjusi labai kieta vokiečių 
I okupacija nutraukė jo mokslą. Tuomet visko 
trūko ir daug kas buvo militarinės vokiečių val
džios uždrausta. Jaunimui ypač trūko bet kokių 
pramogų. Kazimieras pasakodavo, kad didžiau
sia ir maloniausia jam tų la'kų pramoga buvusi 
knygų skaitymas.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos, Chicago. III.. ITi<lay. Novcml»cr 21. 1980
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14. Apreiškimo 20-me skyriuje mes turime trumpą simbolinį 
aprašymą, kokiu būdu moteriškės aini  ja sutriuškins žalčiui galvą. 
Pasakyta, kad angelas nužengė iš dangaus nuo Dievo ir sugavo 
‘‘senąjį žaltį”, t.y. velnią arba šėtoną, ir surišo jį tūkstančiui metų. 
Šitas galingas “angelas” yra ne kas kitas, kaip pažadėtasis “ainys”, 
Kristus; ir šioje pranašystėje yra patiektas trumpas paaiškinimas 
kaip bus įkurta jo karalystė ir jo tūkstantmetinis karaliavimas. 
Joje taip pat parodyta, kad aname tūkstantmetyje bus prikelia
mi mirusieji ir jiems bus duota proga gyventi amžinai atsteig- 
toje .žemėje.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5341 So. Mozart, Chicago, IL 60629

DR. PAUL V. DARGIS ' 
.VDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Cof-rmmtty klinikos 
Medicinai direktorius

VALANDOS: S—0 darbo dienynu ir

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Street

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 WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

OPTOMETRIST AB
KALBA LIETUVIŠKAI

Tikrinu akli. Pritaiko akiniu* ir 
contact

SUSIRINKIMŲ

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET J 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—1 vaLvak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telefu 448-5545 

" -

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ HfeeJ 
Ofieee 3652 WEST SWe ftEflET

S. Ambrazevičienės knyga 
“Gyvenimo nuotrupos”Autorė rašė jau ir anksčiau trumpus vaizdelius mūsų pe-

Lietuviy Žagarės klubo priešmeti- į .riodillėjc spaudoj, bet tik 1960 
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, - , . . _ - „ •
lapkričio 23 d., 1 vai. popiet Anelės j111 • surinkusi juos ir naujų pu 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. Įdėjusi paskelbė atskirą knygą, 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra. . . .
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės. 1 sudariusi is .5/ atskilų uaiy-

Rožė Didžgalvis, rast. , kėlių 173 puslapių knygą. Kny-~ , ... ~ , I ga vra suskirstvta į 4 skyrius
Sekmadieni, lapkričio 23 d., 1 vai. i ° * , • - T * m •

popiet šaukiamas metinis BIRŽĖNŲ.! pagal chronologiją. 1 lai 
KLUBO nariy susirinkimas Lietuvių Į buvo seniau, tat rusų carinės 
Ev. Ref. parapijos salėje, 5230 So. * ... . . ,.
Artesian. Po susirinkimo — vaišės, okupacijos metai ir revoliuci- 
Valdyba kviečia visus biržėnus su 
šeimomis bei artimaisiais gausiai da
lyvauti Valdyba

jos įvykiai, II—Kai švietė lai- ; svė — Nepriklausomos Lietu- jxcs gyvenimo laikotarpis, III i — Be Tėvynės — stovyklinio gyvenimo’ įvairumai V okieti- joje ir IV — Naujoje žemėje I —Amerikos gvvenimo vaizcc-
OfISO VAU: pirm_ antrai, trečlad.

alsia %4,. vak popiet ir kitu 
pagal mitariaau,

P, ŠILEIKIS, O. F.
OBTHOPEDAb-PBOTEZISTAS 

L Aparatai - Protexai. Med. ban- 
K dažai. Speciali pesaibe &D|eae& 
> (Arch Support*) ir t t

MSQ WMt 63N Stw Cklwj». UL 6«6M i 
T»l«f.; PRMVKt e-SŠM

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

FLORIDA "NAUJIENOS” KIEKVIENO DARBO ŽMOGAUS DRAUGAS IR BIČIULIS
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų Ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK x
St Petersburg, Fla. 33710

Tek (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 atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 IdL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
TeleL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL <0629

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINIAikštės automobiliams pastatyti
Nuo
1914 metu •%

Midland Savings ot*r 
nauia Uunymo 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkoiamo 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi n 
ai*? me.

Sąskaitą apdraustos 
Iki $40.000

2657 W. 69 STREEV 
Chicago. IL 6062$

8929 SO

Tel. 598-9400

Passbook Savin cs

savings
(Minimum $500) 

Certificate

1

Vytauto bažnyčia Kaune

Kaip ir jų kaidiųuio gyvenimo 
reąlybė.

Negalima pasakyti, kad jos 
veikėjai būtų suskirstyti j tei
giamus ir neigiamus, kadangi juose beveik visuose pasitaiko ir gėrio ir blogio pradų. Ta
čiau tenka pasakyti, kad autorė labiau mėgsta vaizduoti neigiamas moteris, negu neigiamus vyrus. Pavyzdžiui, vaidelyje Susitvarkė, Loreta 
perdėta malerialistė., nesiskaitanti su jokiom priemonėm, kad tik galėtų pasisavinti Aki iro mokiu darbu įsigyti^ menkų turtelį —jo namuką. Ji pri-! eina net prie to, kad uždaro Akimą beprotnamyje. Arba Kombinatoriaus trys, stovyklos lietuvės našlės, kurių vyrai dingę per karą, ėmė gana palaidai draugauti su ąmerikie-Į čiais kariais. Į kai kuriuos sa-! vo veikėjus autorė pažvelgia su gana neskaudžia įronija,! trupučiuką šypsodamasi, pvz.,1 Pokštas, Ponia ir tarnaitė, Pradžia ir kt. jŽinoma, yra neigiamų ir vy- • rų, pvz., šuniškos širdies jaunes- ' nysis Hofmanas nepasigaili savo seno tėvo, Gastrolėse nuovados viršininkas ir k t. |Autorė religinių temų veik ne- i ’liečia, išskyrus sieną “Kur tei- sybė”, kuriame susiduria rusiškoji stačiatikybė su lietuviškąja. katalikybe, o iš to kylą konfliktai persimeta ir j šeimos gyve- ! nimą. Apskritai jos veikėjai ' .vaizduojami su tam tikru šiltuyra j jausmu, su simpatija, tarsi ir pati autorė norėtų jiems pagelbėti nugalėti gyvenimo sunkumus.Baigiant tenka pasakyti, kad autorė moka pagauti kokį charakteringą gyvenimo įvykį ir be jokių nukrypimų į šalis plėtoja pagrindinę idėją. Jo temų įvairumas ir pasakojimo sklandu- I mas yra tie teigiami bruožai, kurie padaro knygą vertą skaityti. A. P. B.

nuotykis, kuriame kartais da lyvauja ir pati autorė, kaip pvz., šuniška širdis, Brangūs Velykų kiaušiniai, Bėgimas iš Vienos ir ktIlgiausias pasakojimasNeptūno glėbyje, kuriame autorė pirmu asmeniu vaizduoja savo lemtingąją kelionę iš Vokietijos stovyklos laivu per Atlantą ir visus su ja susiju sius sunkumus, kuriuos daugelis mūsų esame patys patyrę.Gj’venimo nuotrupuose au tore vaizduoja realų pasaulį, paprastų žmonių gyvenimą, dažnai net pačios žemiausias klasės, kaip, ’ pvz., Nickinguo-' se žmonėse, arba Susitvarkė. Į ■Daugelyje vaizdelių veikėjai yra lietuviai, bet keletas jų vaizduoja ir kitataučius, pvz. šuniška širdis, Senutės pele- . nai, Paaiškino ir kt. Nors autorė dažniausiai nesigilina į savo veikėjų psichologines plo nybes, bet Niekinguose žmonėse ji plačiau praveria taip_ J viengungiui

“Tie spindį dažai yra puikūs”.“Kokiam reikalui tamsta juos naudoji?”“Mes nudažome kūdikio veidą jais ir paskui naktį mes galime duoti jam jo butelį be šviesos užžiebimo”.
PATS SKAITYK IR DAR Kl-

j Kas charakteringa šiai kny1 gai, lai tų vaizdelių trumpumas, itin sklandus pasakojimas, stiliaus paprastumas ir kalbos grvnmnas Todėl tie vaizdeliai tinka ir mūsų mokykloms (išr skyrus keletą, pvz., Lazdyne,i Pasilinksmino, Kombinatorius). šiuos trumpus vaizde-i liūs būtų labai paranku pa paĮ jg dviejų naudoti duodant klasėje, pvz., dvasioj gyvenimą nors jis it Svečias, Tragedija, Nelaukti svečiai, Netikėta laimė ir mažas skaičius kitų. Beveik jų visų pagrindą sudaro koks
TUS PARAGINK SKAITYTIgi nelabai jau komplikuotas,) DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS” ne i ____________ _________________________________________
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TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

ŠV RAŠTO
NAUJASIS TESTAMENTAS

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, ill. 60454

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470
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LAST VRAM >A*O SCMOOM 
AM eMILDORN MTWBW 
THB AO«« O* B AM9 
W1Q1 KKxBP BY MOTOS 
VBMtCLCB * TM» U S. 
CMAJRLBB M. HAYM, 
PMXDVNT OF TMt OVCAM 
MorOA CLUB, A**<» 
TO M TSPYČJAU.Y ALBRT 
TOR OMLDAGH MOWTMSr 
SCHOOL IS H MSBION

IAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
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 AVĖ.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AM8ULANSO
PATARNAVIMAS

TURiME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: I Arda 7*3401

BUTKUS - VASALUS
1446 bo. 50th Ave^ Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tek: YArds 71x38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, LIL 974*441®

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7*1911

5 — Naujienos, Chic:go, 8, Ill. 1’ridav November 21. 11)80



We’ll help you make the right move.

Kiekvienam pirkėjui tik vienas kuponas

OAK LAWN

pirkite JAV Taupymo bonui

ŽIAURŪS

Didelė automobiliams aikštė veltui
5 doleriai

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

Laikrodžiai Ii brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublIc 7-1941

CHICAGO, ILLINOIS 60601

Phonet Vlrftela 7-7747
Thur.9-8 Sat. $-1

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Naujienos, Chicago, 8, I1L Friday, November 21, 1980
* * * -

Notary Public

Insurance, Income Tax

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

— Italų naras Mario C.cfnti 
rado geležines dėžes Garda eže
ro 165 jardų gilumoje. Dėžės 
surištos grandine. Manoma, kad 
ten yra paskandinlas seniai ieš
komas fašistinio režimo turtas.

Vienoje paskaitoje buvo pri
siminta apie Petronio kursų lan
kytojų atranką. Vietos agentai 
norintiems vykti patiekia anke-

• 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.

— Specialistai nustatė, kad 
Pietų Korėjoje, Kimpo aerodro
me B-747 lėktuvas nukrito dėl 
kapitono klaidos. Iš viso gyvy
bės neteko 13 žmonių.

Po susirinkimo maldą sukal
bėjo' kun. A. Maukus. Buvome 
vaišinami kavute su pyragaičiais. 
Skaidrių rodymas užsitęsė be
maž ligi 10:30. Iš viso buvo per 
30 asmenų.

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus adresas:
' 7114 S. Campbell Avė.

Chicago, IL 60629
Knygos kaina

Sprawling brick darling ranch — 
6 rooms, 2 bedrooms. Cent. air. at

tached garage. All carpeted. 
Drapes & appliances.

Reduced to low 60’s. 597-9534

NAUJA FABRIKO IŠPARDAVIMO KRAUTUVĖ

SVARBU ŽINOTI, kad atidaryta PHILMAID MOTERIŠKOS 
APRANGOS fabriko gaminių, krautuvė prie pat fabriko, 
prieš Circle Campus, 1033 W. Van Buren St, Chicagoje.

Krautuvė atdara kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienius, nuo 
7:30 ryto iki 3:30 vai., popiet, o šeštadieniais iwi vidurdienio. 
Pirkdami KALĖDINĖMS DOVANOMS pižamas (nakties ap
rangą), namų apyvokos reikmenis, trumpus ar ilgus apati

nukus, kelnes ir kelnaites, labai daug sutaupysite.

— Irano parlamento pirmi
ninkas sako, jog amerikiečiai 
gali būti paleisti važiuoti gru
pėmis, tai greičiau bus išspręs
tas klausimas.

Hunai, Žemi — Pardevimul 
REAL ESTATE FOR SALI

see us for 
financing 

AT OUR LOW RATS

Didelis pasirinkimas įvairių audinių, įvairaus dydžio 
medžiagos gabalų, kaspinų ir elastingų dalykų, 

Visi ir kiekvienas būsite patenkinti > 
pirkiniais šioje fabriko krautuvėje.

7508 Wtrf 5Jth St, Chicago, HL (0629 « Tri. WA liiĮf 
Dloellr piririnrimu geroa rūžlet įvairių prejdjį.

MAISTAS 12 EUROPOS SANDELIŲ

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacija 
šaukia visuotinį narių susirinki
mą š.m. lapkričio mėn. 21 dieną 
7:30 vai. vak. parapijos salėje, 
6812 So. Washtenaw Ave. Val
dyba kviečia visus narius daly
vauti ir atsivesti naujų kandi
datų bei svečių. Šiame susirin-

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

Knyga su formoni* gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

ADVOKATŲ DRAUGIJA ■ 
N. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Namai, žemi — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryte 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

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

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

Chicago, DL 60621

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — patios, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing — hot roof or shingles. All 
work guaranteed, no job to small.

Call 788-9298

DAŽYMAS 1R REMODE- 
-x LIAV1MAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383

Antanas Dumčius, Antanina 
Repšienė, Stasys Pranckevičius, 
Albinas Repšys, Kazys Žilėnas, 
Vincas Kačinskas, Stasys Juozai
tis, Onutė Vyšniauskienė, Vik
toras Motušis, Vincas B'igelis ir 
Alfonsas Kizlaitis.

S. Paulauskas

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose^ greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir. visa kita.

FETINGiS CONSTRUCTION 
7152 So. Kjdzie Avenue 

Tel. 776-8505

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

tą su 90 klausinių. Juos turi už
pildyti. Iš 60 asmenų, leidimą 
vykti tegavo 29, o 31 buvo “tref-

DIDELė ALMINŲ ŠEIMOS 
NELAIMĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
KARU A N OREIK1BN1

F. lapelis. Agent 
1208 W. 95th St 
Everg. Perk, III. 
60642, - 424-8654

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
Kietais viršeliais ________

Minkštais viršeliais, tik__
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

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

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

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

1033 W. VAN BUREN STREET 
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS

— Teigiama, kad išrinktasis 
prezidentas Ronald Reagan pa
skirs buvusį New Yorko sena
torių Jacob Javits ^ambasado
riumi.

MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą

Dr. A. J. Gussen 
grožis.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

izd 
Compounded

Quarterl 

OUR SAVINGS _, 
CERTIFICATES

EARN UP TO "8%

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 pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO, 
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

—. Mykolas Maksvytis , iš 
Brighton Parko, visuomenės 
veikėjas, atsargos karininkas ir 
Jūrų šaulių pirmūnas, lankėsi 
Naujienose. Dėkui už vizitą,

š.m. lapkričio 16 dieną San
ta Monikoje, Calif., prof. K. Al
mino sūnus Mindaugas ėjo at
lankyti su savo šeima tetc's A. 
Lukšienės, šalia jų bėgo 5 metų 
berniukas, o 11 mėn. sūneli ve
žė ratukuose. Reikėjo pereiti 
Montana gatvę. Mindaugo žmo
na pasiliko ant trotuaro laukti, 
o jis pats su vežimėliu ir sūnu
mi Mindaugu Jr. pradėjo žy
giuoti skersai gatvę, tikėda
miesi, kad automobilis sustos. 
Deja, automobilis nesustoja ir 
sunkiai sužeidė 5 metų berniu
ką, kuris greitai ligoninėje pasi
mirė.- Buvęs ratukuose vaikelis, 
nors ratukai buvo ir gerokai su
lenkti, liko nesužeistas. Pats 
tėvas buvo lengvai sužalotas.

Vairuotojas — 82 metų vyras 
— buvo policijos sulaikytas.

— Washington© lituanistin, 
mokykla švenčia 10 metų sukak- j 
tį. Ta proga Tėvų komitetas} 
ruošia banketą lapkričio 22 d. | 
Latvių namuose. Programą at
liks pianistas Vytautas Puško- 
rius iš Klevelando ir Maryland 
universiteto muzikos mokyklos j 
studentė Guoda Puzinauskaitė. j

Garsių rūšių vardai — Įvairių spalvų — Visos išmieros 
Visi 3 gabalai — Paprastai kainuoja $175-$250

Dabar tiktai $^,^00
PENKI DOLERIAI PIGIAU SU ŠIUO KUPONU

MIDWEST SALES DIST.
2737 W. 59th St. 434-4615

Atdara nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 7 dienos savaitėje

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way ta sayejegulariy!

Vėliau persimetė į kaimą pas gi- 
■ iiėnuičius. Matėm jų palinkusias 
lūšneles, žaliuojantį gamtos 
grožį. j

l’risiai:name, prieš keletą 
mefų buvo nuvykęs vienas ku-' 
nigas ir prikalbėjo visokių ne-' 
sąmonių. Vėliau prel. P. Baga-' 
žinskas “Gimtajame Krašte” 
buvo “pakodyluotas“. Šįmet net 
'.ris mėnesius ten išgyveno.

Norisi pasidžiaugti tėvynę 
primenaničomis nuotraukomis. 
Bet nedaug beliko bažnyčių —, 
jos paverstos muziejais, šukių 
salėmis. To neminėjo.

Matėme giminaičių priėmimą 1 
ir išleistuves. Faktinoji perse
kiojimo, vargo ir okupanto už
dėta letena ant mūsų tėvynai
nių neišryškėjo.

Vienas mano bičiulis, /nese
niai grįžęs, pasakė: “Aš. tik tiek 
galiu pasakyti, kad, jau nekal- j 
bant daugiau, bet prie duonutės 
didžiausios eilės’*.

Mūsų tillininkai liaupsina, ir 
net Kamantus bei Gečys siunčia 
j universitetą savo dukteris, kad 
jas ten Vilniaus kursuose “in- 
doklrinuotu

722 WEST CERMAK ROAD

PSEZ XOAKlESXMb PnAitxi
BOOTS t Kon.Tae.rri.9-4

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1965

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS. 1 

^ĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: / ‘į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7743

M. i I M

Motery Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7458 
T»ip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė*, pra

šymai ir kitokį blankai.

žemaitis, Irena Pranckevičienė
Kuponas geras iki gruodžio 15 d

I VYRU EILUTĖS

šokiams gros “Vytis”. Bus pa
gerbtas Alg. Brazis. Auka $15.

• PRIEŠADVENTINĘ VA
KARONĘ su medicine's paskai
ta apie širdies atakas ruošia R. 
Liet. B-nės Marquette Parko 

ją ir už vertingus straipsnius, ] apylinkės valdyba lapkričio
ypač iš mokslo populiarizacijos J 22 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro,
srities. jliefuvių parapijos salėje. Pa

skaitą ' skaitys dr. V. PLIOP- 
LYS, svečias iš Rockfcrdo. Po 
paskaitos — MENINĖ DALIS 
ir KAVUTĖ.

Visi kviečiami pabuvoti, pa
bendrauti priešadventinėje va
karonėje. Valdyba
’ —Knygą VALSTYBININKAS 
POLITIKOS KELIU galima 
užsisakyti per TĖVYNĖS SAR
GO administraciją, 6819 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, IL. 
60629. Kurie užsakymus ir pi
nigus prisius iki lapkričio 31 
d., moka $6.10 už kietais vir
šeliais ir $4.80 už minkštais.

j Vėliau kainuos $8 ir $6. čekius 
» rašyti: Pope Leo XUI Litera
ry Fund, Incl (Pr.)

; e SLA 228-oji vyrų kuopa 
jrengia banketą (Dinner-Dance) 
šeštadienį, lapkričio 22 d., 7 vai. 
vak., Lietuvių Tautiniuose na-

kime bus svarstohii svarbūs lie
tuviams ir visai apylinkei reika
lai. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Patackas

ALTos Cicero skyrių sudaro: 
pirmininkas dr. Petras Atkočiū
nas (šv. Vardo draugijos), vykd. 
vicepirmininkė dr. Bronė Motu- 
šienė (Reg. Liet. B-nės Cicero 
apylinkės); vicepirmininkai: So
fija Diržienė (R. Katalikių mo
terų s-gos), Liudvika Dubaus- 
kienė (Vyčių 14 kuopos), Jonas 
Cinkus (Lietuvių Tautinės Są- 

j jungos), Stasys Dubauskas (Lie
tuvių Krikšč. Demokratų S-gos), 
Kazys Tautkus (Reg. LB Mel
rose Parko apylinkės), Sofija 
Palionienė (Cicero Lietuvių Res- 
publiko'nų); kasininkas Jonas 
Šiaučiūnas (Lietuvių Atgimimo 

, Sąjūdžio) ir sekretorius Stepas 
Paulauskas (Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje).

Taryba: Jonas švedas, Kazys 
Mickevičius, 7uzana Juškevičie
nė, Antanas Zumaras, Juliana

iRotsko, Stasys Liepas, Juozas —Antanas Juodzevičius, pen
sininkas iš Bridgeport©, be ra
ginimo apmokėdamas prenu
meratą, įteikė $5 auką. Sociali
nio klubo valdybos narys Ana
tolijus Čepulis įteikė $4, o Ju
lius Verba iš Hot Springs, Ark., 
paaukojo $3. Po $2 už kalendo
rių atsiuntė: Aleksandra Miko- 
liūnienė iš Klevelando ir A. Šid
lauskienė iš Brighton Parko. 
Dėkui visiems.

ĄJIJJ ’ — Lietuvos Kariuomenės die- 
YiTl I nos mojimą ruc'šia Savanoriai

x i Kūrėjai, Ramovėnai ir Biruti- 
| \ | ninkės. šventė įvyks lapkričio
i 5 f mėn. 23 dieną šia tvarka: pa- 

maldos 11 vai. Jaunimo centro 
koplyčioje; tuoj po pamaldų, 

’N. \ / a f apeigos .prie L.K. paminklo. 
vS1 . 1 I Akademinė dalis ir vakarienė

— ■ ■ ■ ■ ■ - ■ j 3 vai. popiet Tautiniuose namuo-
.. , „ . . ‘ v se. Organizacijos kviečiamosnaudingus pokalbius ir uz $66 . , ” ... - ri - - . .... . > , . dalyvauti su vėliavomis. Gautiauzą, minint M> metu sukakti. , . . , .. .. ’ ‘ ‘ . daugiau informacijų ir uzsisa-

— R. LB East Chicago, Ind., kyli stalus bei įsigyti bilietus, 
Naujiepoms švenčiant 66 metų skambinti p. Ivašauskienei tel. 
sukaktį, paskyrė šimto dolerių 925-6193, arba p. Leknickui — 
auką ir ją atsiuntė kartu su ge 
rais linkėjimais per Kazį Čiu- 
rinską. Dėkui valdybai ir vi
siems to skyriaus nariams.

— Ponia J. Stanaitis iš Mar.
ųuette Parko kiekviena proga muose, 6422 S. Kedzie Avenue 
paremia Naujienų leidimą. Dė
kui už ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą ir už $10 auką.

— V. Valir.evičius iš Mar
quette Parko,, turėdamas pro
gą, atsiuntė $5 auką. Dėkui už

Marquette Parko vyčiu susirinkimas
Lapkričio 18 d. 8 vai. vak. pa

rapijos salėje įvyko vyčių 112 
kuopos susirinkimas. Nesant 
primininkui Zakarkai, susirinki
mą atidarė P. Binkis. Pakvietė 
dvasios vadą kan. V. Zakaraus
ką sukalbėti maldą. Ta pačia 
proga prašė prisiminti mūsų ok. 
Tėvynę ir persekiojamus katali
kus. Pavyzdžiui, prieš karą į 
dvasines seminarijas įstodavo 
600-700 kasmet. Dabar tebūna 
tik apie 20. (Rusai neleidžia 
daugiau.) Tikinčiųjų persekio
jimas pasiekė aukščiausio laips
nio.

Po tų įvadinių minčių, valdy
bos nariai išdavė raportus ir nu
sakė artimiausius parengimus. 
V. Saniaška ragino vykti j mu
ziejų, p-Iė Sankutė prašė at
vykti į Seniorų Kūčias, kurios 
įvyks Vyčių salėje gruodžio 
21 d. 2 vai. Bilieto kaina $6. 
(Pernai buvo puikios Kūčios.)

Antroje dalyje buvo rodomos 
iš ok. Lietuvos skaidrės. Kuni
gas A. Pečinskis, nors gimęs 
Amerikoje, panoro" aplankyti sa
vo gimines. Berods, buvo net du 
karius — 1975 ir 1978 melais. 
Padarė daug nuotraukų.

Pradėjo nuo Maskvos. Rodė 
bažnyčias, vyriausybės rūmus, 
aikštes su žmonių judėjimu. Po 
to — Vilniaus bažnyčias, įvai
rius rūmus. Parodė Šv. Onos 
bažnyčią, Aušros Vartų koplyčią 
net su žmonėmis pamaldų metu. 
Aplankė ir Kauną. Parodė ka
tedrą, Laisvės Alėją ir daugybę 
bažnyčiose altorių, gražių, me
niškų bažnyčiose dekoracijų.
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