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IZOLIUOJA C , LIETUVIUS NUO LENKIJOS
£ GRAŽIAI ATSISVEIKINTAS REDAK- 
L TORIUS FRANKIS LUKAS

Antradienio vakare. Stasiukai- dėdavo. Bet Amerikoje reikalai,
čio koplyčioje buvo atsisveikin
tas Naujienų vietos žinių "re
daktorius Frankis Lukas, se
nesniu jo' draugų žinomas Pra
no Lukoševičiaus vardu. -

Stasiukaitis labai gražiai par 
ruošė gyvybės netekusį Luką. 
Jį įvilko gražion eilutėn, pariri- 

. ko tinkamus baltus marški
nius, kad jis atrodė kaip gyvas.'

taip susiklojo,-lead Jonas turė
davo jam padėti. Lukas grei
čiau patekdavo bėdon. Be .Jono . 
jis" nepajėgdavo’ išsikrapštyti..; 
0 kai. visai, nusilpo Luko kojos, 
tai Jonas būdavo geriausias jo 
draugas. Kai Lukas nebęvąldė 
kojų, tai Jonas kiekvieną dieną, 
ryte ir vakare, šilta ar šalta, už
eidavo pas Luką ir jį aptarnau-

Jis neatrodė toks išbalęs, kaipi davo. Be to", kelis kartus į dieną j 
1 jam atnešdavo maistą. Jonas! 

užeidavo šeštadieniais ir sekma
dieniais, darbo dienomis ir šven
tėmis. Pradžioje Jonas norėjo 
tarii kelis atsisveikinimo žb’-j 
džius, bet antradienį pasakė, Į 
kad. jis nekalbės.

— Kai pagalvoji, kiek man te
ko, jam, padėtį taį"-širdį-skauda! 
"Aš nepasakysiu, ką jaučiu šir
dyje... Man trūks žodžių. Ne
kalbėsiu". . .3 Gal kada nors vė
liau,'bef ne šiandien;. . .’. į (

Pas "Luką ; atvažiuodavo Vlą?
2x& Striukai; užeidavo

atrodydąvo" prie telefono centra
lities. Lukas turėjo reumatizmą 
ir smarkiai išsivysčiusį' artritą. 
Be to, turėjo labai aukštą krau
jo spaudimą. ;

■ Anksčiau jo kojos nebuvo 
stiprios, bet nuo praeitų" metų 
lapkričio mėnesio, kojos nepa
jėgdavo pakelti kūno. Jeigu tik
tai papūsdavo stipresnis vėjas, 
jeigu jis neturėdavo kur įsikib-- 
ti, tai taip ir 'rirsdavo, kur. ne
laimė-j į ištjkdayo. Beveik kiek
vieną kartą, kardam- tekdavo _ ,

įtai. vj^^sainuš^ypijgalr, -ąias Jr Ka:
Rudeninis Lietuvių Tautinių Kapinių vaizdas, šiandien jose bus laidojamas Frank-’-Lukas.

BANDO PAVEIKTI ŠEŠTADIENI 
PLANUOJAMA SUSIRINKIMĄ

SOVIETŲ VALDŽIA BIJO LENKŲ ĮTAKOS Į KOMU
NISTŲ ŽIAURIAI IŠNAUDOJAMUS DARBININKĖS

LONDONAS, Anglija. — So
vietų policija pradėjo’ labai 
žiauriai persekioti čekus disi
dentus nuo to, kai 'Lenkijos dar
bininkai pradėjo kelti reikalavi
mus unijų be komunistų, page
rinti darbininkų ekonominę 
būklę ir atimti privilegijas ko
munistų partijos nariams. Len
kų vyriausybei patenkinus pa
grindinius Dancigo laivų staty
bas darbininkų reikalavimus, 
kilo mintis sudaryti Solidarumo 
uniją visame krašte. Vyriausy
bė turėjo sutikti ir su šiuo rei 
kalavimu.
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vą. 'Kaulo raumenys, matyti, 
nebuvo , pakankamai stiprūs, 
kad’ galėtų atlaikyti sunkią 
galvą.
;<Nę" vieną kartą jis ateidavo’ į 
darbą su apdaužyta galva. Kar
tais" ji, kraujuodavo, kartais tik 
kifek"'sužeista, bet ji greitai pa- 
gydayb. Jis dažnai krite, gatvė- 
įėy?aht šaligatvio, laiptų..-. 
£:£tįjaūj ienas įlipti Ą*Ta' trys. ■ ce- 
memiriiar Taipteliaį,; Kpntrakto- 
riti^ John Pakel, dar .nevaldy- 
daįnas' Chicagos . taupymo : .ir 
sirttinimd bendrovės, pataisė mi...........
Naujienų priešakį’. -Jis- psihire Ho’ Springs. Jis negalėjęs su 
tJis“? laiptelius, kad žmopės ga- 
lėtų pasiekti duris. Kol nešalta, 
tai i lengva jais • palypėti m pa
siekti duris, bet kai palyja ir 
pašąla, ypač kai lietus suledėja, 
tai jais gana sunku užlipti. Ypa
tingai Lukui tie laiptai buvo 
sunkūs šlapdribos metu. Lukas 
kelis kartus ant tų laiptų išsi
tiesė ir nepajėgė nei pirmyn, 
nei atgal ledu nusileisti. Teko 
įtaisyti rankeną, kad jis galėtų 
prisilaikyti ir pasiekti duris. 
Reikalai pasitaisė, kai jis persi
kėlė gyventi Naujienose. Kartais 
krito ir viduje, bet niekad rim
tai galvos nesutrenkė.

Daugelis atėjo atsisveikinti

Atrodė, kad pastaruoju metu 
Lukas buvo vienišas. Paskuti
nius trejus metu iš Naujienų jis 
neišeidavo. Draugai užeidavo 
jo aplankyti, bet jis jau neju
dėdavo.

Atsisveikinimo kalbą turėjo 
pasakyti Jonas Merzvinskas. Tai 
buvo seniausias Frankio drau
gas. Jiedu susidraugavo dar 
Lietuvoje. Ten vienas kitam pa-

lis kitų, Lukas niekad " nebuvo 
vienišas. "Visuomet turėj’o 'gerų 
draugų, kurie jd neužmiršdavo. 
Pas. jį- visuomet būdavo Smilgių 
šei.ma-r&aį nepajėgė ni^?ti, tai 
teiefcinas.. ;/i^<ąyo: stipriausias ■ 
ryšysisuį

BeŲ 'nepajėg
davo y-įfl^^jįttele?®^ ^ragelį", 
lai "if ^lė^ft^nėgalėdSydl sŽsi- 

jŽindti.G.r.Gcr^ sdi“;! čą.'.l -
; Paškut-ibjs; :karišį ^šgųkėde- 

lefonįi- įr. neįėjo -su I^k^ę.vĮęiųT
lU' pakaU^ti, ?Ęuvo^Hėpy& . iš

stoti prayažiuodamąs--prb; Chi-į 
caįą£ taLį&rvažtavęs'; namo nu
tarė. janr paskambinti,ibet jis 
jau negalėjo pasikalbėti ’<

Plepiui.-bus labai liūdnaj- ka? 
sužinos, kad už po’ros dienų Lu
kas jaū iškeiavo amžinybėn. •

Antradienį- prisirinko pilna 
Stasiukaičio"' šermeninė.-' " Pasi
meldė kan. - Vaclovas Zaka
rauskas, ; .

PIRMADIENI BELIZE PASKELBTA 
^NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE

‘-GVATEMALA KELIS KARTUS BANDĖ PAGROBTI 
BELIZU, BET BRITAI NELEIDO -C."

BĖLIZE, sostinė. — Iki šio 
mėto vadinosi Britų Honduras, 
bet nuo pirmadienio ji tapo ne
priklausoma valstybe ir sava
rankiškai tvarko visus savo rei
kalus. ’ -

Britai palaikė Hondūrą 150 
metų. Jiems buvo labai paranki 
vieta, prekybos ir karo laivams 
užuovėją gauti ir aprūpinti jū
reivius. Britai paruošė Hondu
ras sritį savarankiškam gyveni
mui. Krašte' daugumoj gyvena 
juodaodžiai, bet jie visi kalba 
angliškai. ; f : , ii ■ į'

Gvatemala kelis kai-tus buvo 
pasiuntusi sako karo jėgas į Be
lize, bet britų aviacija ir mari
nai gvatemaliečius išvydavo 
laukan. Praeitais metais Gvate
malos kariai perėjo sieną ir 
bandė veržtis į pajūrį, bet britai 
atsiuntė lėktuvų eskadrilę, per
metė batalioną marinų ir pri
vertė Gvatemalos karius trauk
tis. šį pavasarį ir vėl Gvatema
la norėjo įsiveržti į Belizę, ,bet 
britai ir šį kartą sulaikė. ’ 

. /Britai jau scųiai rengėsi, leis
ti Honduras gyventojams savo 
reikalus tvarkylis, bet bijojo, 
kad greta esanti Gvatemala ne
pavergtų 150,000 gyventojų. 
Britai, pranešė Gvatemalos vy
riausybei, kad nel>andytų verž
tis į Belizę. Britai kiekvienu 
momentu atsiųs savo karo jė
gas ir įsibrovėlius išvarys. Be- 
lizės gyventojai džiaugiasi, kad 
pagaliau jie gali savarankiškai 
tvarkyti savo reikalus.

BELL PATARIA TEISĖ
JAMS SUSIVALDYTI

WASHINGTON, D.C. — švie
timo sekretorius T. H. Bell pa
taria teisėjams susivaldyti ir pi
lietiniu teisiu neaiškiu įstatv- 
niu nenaudoti blogiems " tiks
lams.- Pilietinės teisės visiems ( 
privalo būti pripažintos, bet ne
galima visą laiką naudoti auto
busus vaikams vežioti į 
mokyklas. Bereikalingai 
pinigai, j. f

Sekretorius Bell taip
taria moterims nereikalauti spe
cialių privilegijų, nes jos tiktai 
pačios sau pakenksiančios. Jis 
taip pat pataria teisėjams pa
studijuoti skundus dėl tariamų 
moterų teisių, kad nepakenktų 
toms pačioms moterims.

tolimas 
mėtomi

pat pa-

KALENDORfiLIS

Rugsėjo 23: Teklė, Linas,. 
Baumiė, Ramunė, Galintas.

Saulė teka 6:37, leidžiasi 6:47.'
Oras debesuotas, vėlus.

Sov. Sąjungos užs. reikalų 
m misteris Andrei Gromyka 
antradienį pasakė kalbą 
Jungtinėms Tautoms, bet 
nepasakė, kada Sovietų ka

ro jėgos pasitrauks iš 
Afganištano.

> — Salvadoro prezidentas 
Duarte kalbėjosi su prezidentu 
Reaganu. Jam pasakė savo įsi
tikinimą, kad nepavyks susitarti 
su opozicija, nes ji taikos ne
nori. KoVas Salvadore veda įsi
brovėliai iš Kubos ir kitų kraštų-.

SIŪLO $12.56 Į DIENĄ 
IRANE SUIMTIESIEMS

WASHINGTON, D.C. — 
zidenlo paskirtoji komisiją" pa
siūlė sumokėti k-įekvienam ame
rikiečiui, laikytam Irano amba
sadoje ar kalėjime. Dauguma 
suimtųjų išbuvo suimti 411 die
nas. Jeigu šilas pasiūlymas bū
tų priimtas, lai kiekvienas gau
tų po $5,550. šie pinigai nebūtų 
apkraunami mokesčiais.

Jeigu šilas .pasiūlymas būtų 
priimtas, tai susidarytų 290,000 
dolerių suma. Kiekvienas tar
nautojas jau atsiėmė savo al
gas. Prezidentas Reaganas visą 
laiką kalba apie reikalą taupyti, 
bet jis, matyt, pritars šiai sim-z 
bolinei sumai.

Londone leidžiama čekų Po- j 
lach Press iki šio melo tiksliai 
informuodavo apie dabartinės 
vyriausybės pastangas izoliuoti 
čekus nuo. Lenkijos įvykių,

’ ypač nuo" darbininkų reikalavi- 
i mų. Policija stengėsi pirmoji 

eilėn, izoliųpti disidentus, kad 
-šitbiių "teŽdų nebūtų kam skelb-' 
ti apie Lenkijos darbininkų lai- 
mėjimus.» Bet čekai turėjo pro 
gos girdėti apie lenkų Solidaru
mo" unijos reikalavimus ir juos

SIŪLO NAUJĄ VAL- " 
DYMO FORMĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Ko- 
muistų partijos narys Valerijo
nas Solinski pareiškė, kad Len
kijai reikia sugalvoti naują len
kų politinę struktūrą. Savo lai-' 
ku jis buvo komunistinio jauni-; 
mo laikraščio redaktorius. Dą-’ 
bar jis sako, kad lenkų politinė, 
struktūra privalo būti pertvar-, 
kyta. Solidarumo unija vieną 
norėtų perimti krašto" valdyiųą, 
bet neaišku, kieno vardu jie 
valdytų kraštą. Perversmas nie
ko nepadėtų, galvoja Solinskis.- 
Reikia sudaryti vyriausybę, ku-; 
rios svarbi struktūros dalis ati
tektų Solidarumo unijos pro
gramai ir užmojams.

Solinskis mano, kad toks su
sitarimas būtų naudingas unijai 
ir visai Lenkijai. .

SADATAS UŽDRAUS FAŠIS
TINIUS LAIKRAŠČIUS

KAIRAS, Egiptas. — Prezi-
skle:dė čekų darbininkų .tarpe, dentas. A. Sadatas. pirmadienį 
.Lenkų darbininkų."reikalayima 
buvo žmomi ir čekų karių tar
pe. Čekų daliniai stovi Lenkijos m:škas tikybines grupes, fašįs- 
pasienyje,. Del jiems būtų, ge
riau, '.jeigu nereikėtų įžengti į nesirengia leisti joins .Bar kartą 
Le^kiją/’r Tai žino ir čekiį" vy-1 laisvai veikti.. " ■ ’- ?
rianšybė. *-

Dalis Rusijos darbininkų taip 
pat žino, apie lenkų reikalavi- 
mūš^ Pati ’ Sovietų vyriausybė 
pakėlė 'algas Rusijos angliaka 
siams, 
pakelti 
Pirma 
pakėlė 
bių” kainas, 
inOkėti ir

pareiškė, kad Egipto vyriausy- 
vė, uždariusi fanatiškas isla-

tines bei komunistines,partijas,

Ęgiplas, tvarkysis demokra
tiškai, ir neleis nei fašistams, 
nei komunistams, nei islamiš
kiems.- fanatikams varyti prieš
valstybinę propagandą. Jie pri
valo dirbti naudingą darbą.

DIPLOMATAI SVEIKINO 
SEKRETORIŲ HAIG

NEW YORK, N.Y. — Sekre-Į 
torius A. Haig pirmadienį paša-, 
kė svarbią kalbą Jungtinėms l 
Tautoms. Daugelis manė, kad jo 
kalba bus karinga, bet jis pa 
sakė visą eilę konstruktyvui 
pasiūlymų. Jis pspasakojo, ką 
Jungtinės Valstybės dar galėtų 
padėti neturtingoms ir atsiliku
sioms tautdms. Pramoningos 
šiaurės pusrutulio tautos galėtų 
padėti neturtingoms pietų pus
rutulio tautoms, — pareiškė 
A. Haig.

Dešimtys diplomatų, Haigo 
anksčiau nepažinusių, priartėjo, 
spaudė ranką ir džiaugėsi gera,

nepriklausomybę, $125,(!00. | praktika ir taiką žadančia kai- ,
--------- ----------- ! ba. Vėliau antradienį kalbą tū

rėjo pasakyti A. Gromyka.

o dabar ruošiasi alga*- 
kiliems ’ darbininkams; 

pakėlė algas, o vėliai: 
gazolino ir “brąngeny 

kad turėtų kuc
svarbiausia, kad ne 

ateitų į galvą mintis atimti pri
vilegijas iš Rusijos komunistų. 

(Anksčiau iš pavergtos Lie-

— Amazonėj nuskendo. MRL 
vinis laivas su 500'keleivių. Iš
traukė 200 lavonų, o kili nu
plaukė pakraštin.

— Antradienį aukso 
kainavo $460.

uncija

— Prezidentas Sadatas pra
nešė Izraeliui, kad jau laikas 
siekti taikos ir baigti ginčus su 
palestiniečiais, esančiais Jorda
no teritorijoje.

— Bažnyčios davė juodžiams,

— Pietų „Afrika suėmė So
vietų armijos majorą, vadova
vusį juodžiams kovoje prieš 
Namibijos laisvę.

— Brežnevas pareikalavo, kad 
•Pietų Afrika atiduotų rusams 
Angofloje suimtą pulkininkų.

— Ketvirtadienį Naujienos ne
išeis dėl Luko laidotuvių.

BONNA. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Hemui Schmith 
ir USA prezidentas Ronald Rea 
gan 
tikti 
ciją 
gale 
vais,
ginklų kontrolę.

numato greitu laiku suši- 
ir apsvarstyti kokią pozi- 
jįe užims, kai šių ’ metų 
susitiks su 'Sovietų atsm. 
kur bus kalbama apie

Sekretorius Haig pirmadie
nį pasakė labai reikšmingą 
kalbą Jungtinėms Tautoms, 
kurioje prižadėjo Amerikos 
paramą pietų Afrikos ir P. 
Amerikos vaistytoms, pasi- 

ryžusioms tvarkyti savo 
reikalus.

tuvos atėję pranešimai sakė, 
kad okupantas sutraukė gau
sias jėgas Į Lenkijos pasieni, 
uždraudė bet kam priartėti 
prie sienos, kad būtų nutraukti 
visi ryšiai su dabartine Lenki
ja. Dabar tie ryšiai nutraukti. 
Bet lietuviai gali klausyti lenkų 
radijo pranešimus.)

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžia praneša, kad “Solidaru
mo unijos” ruoštas perversmas 
prieš dabartinę- vyriausybę ne
pavyks. Sovietų radijas tvirtina, 
kad Solidarumo unijc's politinis 
pajėgumas jau baigtas. Jis pasi
baigė Dancige vykusios meti
nės konferencijos metu.

VARŠUVA, Lenkija. — Soli
darumo unijos metinė konfe
rencija dar nepasibaigė. .lesios 
atstovai susirinks šeštadienį. Jie 
parudš rezoliucijas aptartiems 
klausimams ir paskelbs nuta
rimus.

Unijas komitetas žino, kad 
prieš Solidarumo uniją dauge
lis pasipriešins. Yra ir tokių, 
k(ir:e norėtų šia konferencija 
viską baigti. Unijos vadovybė 
nekreipia dėmesio į pranešimus 
be pagrindo ir pataria paskai
tyti rezoliucijas.



Paskutinės Nerimaviciatis “Magaryčios”

užgavai mažesnį u| save.
O aš manau, jog todėl, kąd 

iš esu mažesni* už tave, — at
siliepė sūnus

ą * *'
DABAR ATĖJO JO EILĖ

Uošvienė: — Prieš vestuves į 
• žadėjai padalyti mano dukrą | 
j laimingą, o#dabar skiriesi su ja.* 

Kodėl tą darai?
Žentas: — Aną sykį bandžiau 

jūsų dukrą padaryti laiminga, 
o dabar gi noriu pats atsiekti 
tos laimės.

# X L
SKAUČIŲ TARPE

Skaučių mergaičių stovykloje 
per greitosios pagalbos tiekimo 
pamoką buvo iškeltas toks klau
simas: uKą jūs darytumėte, jei
gu mažas vaikas nurytų namų j 
durų raktą?” j

Viena skautė pasiskubino at-į 
sakyti: “Aš Įlipčiau pro langą”./ 

« # *

VERTINGA MUZIKA

(fMODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERLMAVICIUS

— Mano’ dukros skambinimas 
pianinu buvo man tikra palaima. ‘

— Ką... argi ji taip puikiai 
skambina?

— Ne, bet dėka tokiai jos mu
zikai, galėjau labai pigiai nusi
pirkti namą iš kaimyno.

« * *

i

ŽVĖRIŲ MARAS

GERIAU VĖLIAU NEGU 
’ ' NIEKAD

Atvykęs Į New Yorką pran

cūzas buvo pakviestas dalyvau
ji auksinių vedybų, sukaktu
vėse.

— Bei... kokiais sumetimais 
yra rengiama ši ceremonija? — 
paklausė prancūzas.

Amerikietis ėmė aiškinti;
— Matote tą seną porą; jie iš 

gyveno kartu 50 metų, o dabar 
jiedu švenčia auksines vedybas.

— Ah' —- suriko prancūzas.
— Dabar suprantu, jis išgyveno 
su ta moteriške 50 metų, o da
bar- ją veda. Jis pasielgė labai 
garbingai. *

* * *

GARSENYBĖS ISTORIJOJE
- ALAUS GAMINTOJAI

• . ' ’ ■ ” i i; j

Bostonas. — “Amerikiečių Re
voliucijos Tėvas” — Samuelis 
Adams buvo taipgi žymiausio 
tais laikais alaus bravoro savi
ninkas.

Kita istorinė garsenybė 
William Pitt, gamino alų nuo
savam bravore.

George Washingtonas. paliko 
savo užrašuose nurodymus, kaip 
pasidaryti gerą naminį alų.

5įC * X

ŽMONIŠKA UŽUOJAUTA

Naktį, grįžtančiam is kultū
rinės vakaronės visuomenininkui 
kelią pastojo’ įtartinos išvaizdos 
tipas ir, grasindamas ginklu 
griežtai pareikalavo:

— Duok čia pinigus’. Ir be 
kalbų, arba...

Išsigandę.^ užpultasis, sudėjo 
rankas ir maldaujančia balsu 
pareiškė:

— Pasigailėkite, gerasis žmo
gau. Jeigu sugrįsiu namo be

— Aš visai užjaučiu tau ir 
reikalą suprantu, atsakė tipas, 
bet ir mano žmonos lygiai toks 
pat charakteris...

* *
SKUBU, NES... o.

Škotas dažydamas namu& la-- 
bai skuba- Priėjęs jo draugas 
klausia:— Kodėl taip labai sku
bi. juk joks kitas darbas nelau
kia?

— Noriu baigti kol dar nefs- 
baigiau dažų, — atsakė škotas.

LAIMINGESNIS GYVENIMAS

Prancūzų rašytojas Honore 
de Balzac labai mėgdavo gerus 
dalykus ir kai Jo šykštusis dėdė 
mirdamas paliko jam stamboką 
sumą pinigų, jis iš to džiaugsmo 
tuojau parašė laiškus savo drau
gams tais žodžiais: “Vakar, 
penktą valandą ryto, mano dė
dė ir aš perėjome į laimingesnį 
gyvenimą”. O*/ v *>

EVOLIUCIJA

Du seni pažįstami kalbasi kar- 
čiamoje:

— Kaip atsitiko, kad po‘ ve
dybų tu jau nebeužsiimi senų 
monetų rinkimu?

— Dabar visas mano laikas 
yra užimtas ieškojimu šios .ga
dynės pinigų. U*

* * * * ,
Į ginklų krautuvę Chicagoje 

įeina moteriškė ir kreipiasi į par 
davė’ą, sakydama:

— Ar tamsta negalėtumei pa- 
:mti atgal revolveri, kuri vakar O £ v
čia nupirkau?

Kodėl? Kas atsitiko?
— Mano vyras vakar mirė nuo 

širdies priepuolio.
* * *

DIALOGAS

— Prieš vedybas tu sakyda
vai, jog esu filmų žvaigždė.

Vyras: — Taip, sakydavau, 
bet tuomet filmai dar nebuvo 
kalbantieji.

i

UŽSILIKUSI PASAKAITE

Prieš daugelį, Daugelį metui 
buvo berniukas, vadinamas —1 
K1 upniu. .....Kartą Perkūnas įteikė jam 
lįfaišą varlių ir Ifepė, nuėjus 
toliau, įmesti Kvariilenį. ’

Kluonis, neiškentęs’' atrišo| 
maišą ir pažiūrėjo kas jame 
yra

Tuo tarpu varlės hic. .. hic____ j 
iššoko iš maišo ir pasiskleidę 
po visą apylinkę.

Užpykęs Perkūnas Pavertė’ 
Kluonį garniu, kuris dabarj 
vaikštinėja po balas gaudyčiu-: 
mas varles savo ilgu snapu, f

v
DAUGIAU ATSILIKUSIŲ 

KNYGŲ SKAITYME

— Kodėl taip nusiminęs, tė
ve?

— Didelė nelaimė mape iš
tiko, Maiki.

— Kokia nelaimė?
— Pinigus paineėjąu. Turė

jau paskutinę penkinę kišenė
je. Nuėjau į paštą štampo nųsi- 
pirti. Mat, parašiau laišką se
nam dragui Zacirkai į Bosto
ną. Atsimenu, kad kišau ran
ką į kišenę smulkių pinigų ieš- 
kpdamas. Kai ranką iš kįšę- 
Bėg traukiau, tai ir toji penki
nė iškrito man nepastebint..

— Reikėjo sugrįžti. Gal kas 
rado ?

— Kaip sugrįši po trijų va
landų. Kas mano pehkinę ra
do, negi ieškos, kas pametė.

— Labai,gaila, tėve.
— Ne taubet man. Pa 

skolink mali .Maikj. Kai gau
siu čekį, tai atiduosiu.

— Jeigu paskolinsiu, tai ir 
nueisi pas Andriejų “kirmino 
nuraminti”. _ .

— Nė lašiuko^ Garbės žodis, {

— Tai geriausias ir svei
kiausias sportas.

Krašte sįapeia žiauri dangaus bausmė, 
Gainios baisa, maras, mirties versmė.
Nulipdo žvėrys. Visi dejuoja.
Laukuos, miškuos, kalnuos mirtis žygiuoja.
Be gailesčio ji plauna visus kaip žolę, 
Nors visi tikisi sulaukti jog malonės.
0 tie, kurie gyvi išliko,
Pusiau apmirę pasiliko;
Akyse jie mirtį nuolat mato
Ir šiurpas juos dažnai pakrato.
Mažai tokių turi tų laimę;
Juos vis vien kankina baimė.
Ji pakeitė tuos žvėris;
Tie patys žvėrys, bet jų niekas nepažįs.
Vilks avių daugiau nesmaugia
Ir, nors alkanas, nestaugia.
Lapė vištų atsiprašo
Ir daugiau jų nesutašo;
Ji susikrimtus atgailauja
Ir urve giliam badauja.
Balandis su patele atsiskyrė
Ir meilės daugiau jie nepatyrė.
Šioj baisioj nelaimėj liūtas kvietė žvėris.
Jie vos vilkosi nusilpę, svyruodami į visas šalis. 
Atėję, aplink liūtų jie susėdo;
Įtempę žvilgsnius savo karaliaus klausos.

— “Draugai”, pradėjo liūtas, “matyti dievai parėdo. 
Kad už nuodėmes mes kęstume kančias baisias.

— Bet, Maiki, tam reikia tu-į Tas, kas yra padaręs daugiau nusikaltimų, 
rėti daug pinigų. Tik turtingi j Lai aukojasi dievams laisvu noru, 
žmonės-gali lokiu sportu užsi.; Gal būį. kad tu0 dievams įtiksim
miti. Jii|ę reikia priklausyti, jr nuo bausmės sveiki išliksim.
kia turėti savo valtį .motor, h P®, ls Praeltles’ man0 **ugai, 
daug ko kito. Kad tokias aukas pagerbia visi kraštai.

— Taip. Bet galima ir pigiau
išsiversti. Pav., yra lietuvių 
meškeriotojų klubas; Gali pri
sidėti prie jų ir pameškerioti.

— Suprantama, Marquette} Avis nabages, užpultas netikėtai,

Todėl lai kiękviens nuoširdžiai išpažįsta 
Kur, kada ir kodėl jo taip suklysta.
0, prisipažįstu, nors beveik jau pamiršau, 
Kad ir aš nusikaltau: .•*■■*** F r.

• *

Parko žuyies negi pagauU. Jėi-į praskiaų aą neteisėtai. ' , -c: ;;
I gu ir yra kqfcia žuvelė, tai zu-j q kai kada ir piemenys {kas be nuodėmės apriejo?) 

,lsgal1 °- Nuo mano nagų nukentėjo.
Už nuodėmes galiu pasiaukoti,

...J. 1.’. išeina taip,} J*5* jūs nutarsit šitaip nubalsuoti.
kad tu negali pasirinkti to,Jkųr| Bet geriau prieš tai nuodėmes visų panagrinėti;
tau geriau patiktų. į Kuris iš mūsų didesniais nusikaltimais galėjo pasižymėti.

— Kai man užeina gumbas, j if Paaukoti .

S

vėlirps ;
Mačiau, kaip jos skraido tarp 
ančių.

— Tąigi, tėve

f

cento kišenėje, žmona man to 
niekad neatleis.

— Ar žinai už ką gausi lupti? 
klausia tėvas sūnų. — Nes

A ine r i k i eč i ų ra šy to jas J oh n 
Steinbeck viename priėmime 
pradėjo kausinėli, ar jis skai
tę staiga išgarsėjusio auto
riaus knygą. Jis prisipažino 
kad neskaitęs.

— Pasiskubinkite, juk loji 
knyga išėjo prieš du mėne
sius, — sušuko’ viena moteris.

O ar tamsia skaitei Dan
tės: “Dieviškąją Komidi ją’’? 
—pak I ausė St c i n 1 >cck as.

Ne, neteko.
— Pasiskupbinkite, larė

Sleinbeckas,nes toji 
išėjo prieš MM) metų.

knvga
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tai pasirenku Andriejų. Ten 
vis dar rąndu draugų pasišneT 
keti apie politiką.

— Tai jr eik ten, lik nepra- 
Maikuti. !gerk^,P*.

— Imk porą dolerių, dau-1 
giau neturiu.

— Dūk nors iir porą...
— Tik nepragerk!
—Tu žinai, Maiki, man 

jo noras grybauti, bet niekas 
nenuveža. Grybai dabar auga, 
net šnypščia. j

— Nesirūpink^ tėve. Nė au-| 
ga. nė šnypščia. Mano kaimy- i 
nas buvo nuvažiavęs kažkur jr 
Michiganą, kur.visi žino, kad 
ten giybų tėvynė, bet nė vie
no grybo nerado.

I

— Ką daryti, kad labai nuo
bodu. Nėra kur eiti, nė su 
kuo pasišnekėti. Vyrai dienos 
metu dirba, o pas bobas negi 
eisi .- Parke snausti jau parosi i 
šalta. Norėjau prisirašyti prie Į 
Našlių ir Našliukių klubo. Bet ! 
pagalvojau, kad neapsimoka 
Jaunos našlės nori jaunų, tur
tingų vyrų, o su'tokiais, kaip i 
aš nė šnekėti nenori. O jau| 
apie bučkį, tai nėra ko sva- j
joti.... | 4<Vakąricniaudamas sU; vel-

— Niekus kalbi, tėve. As rauĮi 
patarčiau prisirašyti prie Meš
keriotojų klubo. Meškerioji
mas lal>ai sveikas sportas. Ne
reikia sunkiai dirbti: sėdi sap 
laivelyje ir lauki, kada žuvelė 
slieką pajudins. B.e to> grynas 
oras, vanduo žųvinii^ kvepia. 
Ko daugiau reikia?

— Maiki, nu ir palaikei man
ant scilės. Kodėl man pirmiau 
į galvą ncatėjp nĮeškeriojimo 
ilsintis? -

— Dėl gt iesnip apętilp, aš 
tau dar papasakosiu, kai pra
eitą rudeni grupė meškerioto
jų nuvažiavo j Minncsotą kur 
yra 11)000 <z.ery ir ežcfelįų. 
Pnsigisndė u0ėHuų' 0 ešerių 
jie nė neėmė. Namo parSTvę. 
žė dėžes ledais apkrautų ŽU* 
vu.t •

-- Maikuti, tu mane vedi j čiams ari» 
pagundą.

— Nebijok, Maiki.
— Sudiev, tėve!'

i ------------------

uze

Iš PRAEITIES POLITIKOS

Viena-lietuviška patarlė sa-

j imu, tni'ėk. ilgą šaukštą’’.
j1 , ,Tą bjuth^siąrliiHa pritaįkyti ir 

i-icšenihl . irt M n a r i j i n u si ai ausi, 
ginkląvkno konferecijaį. Vie
noje. . Besiderant su Sovietais, 
ainerikieciai privalėtų pasaky
ti jiems — pasitraukite iš už
grobtų kraštų centro ir rytinė
je Europoje, o kąi tą atliksite, 
tai pradėsime kalbėti apie nu-

— “O, mūs karaliau, prašau man žodį duoti”,
Pasakė lapė, “tu apsirikai, ■
Kai per gerumų tokius niekus prie nusikaltimų priskaitai. 
Be to, mūsų tėve, tu neatspėji, 
Kad suteiki avims tu garbę, 
Kai jas suvalgyt malonėji. 
Kad juos dažniau taip reikia pamokyti”. 
0 kas dėl piemenų, tai visi galim pasakyti, 
Lapė kalba baigė. Po to kiti kalbėti nerimauja 
Ki°lęvjenas lenktyniaudamas skubina sakyt, 
Ir vėl saldžiais žodžiais liūtui pataikauja. / 
Kad liūtui nėra ko atleidimo ir prašyt. f ’ 
Po liūto lokiai, tigrai ir vilkai 
Savo nuodėmes atskleidė viešai, 
Bet jų niekšingi nusikaltimai be pastabų praėjo, 
Nes visi dalyviai drąsos tiek neturėjo: 
Mat kaltininkai valdė aštrius dantis 
Ir jie išėjo iš bylos nepaliesti išvis. 
Pagaliau kuklus jautis į eilę atsistojo
Ir tarė: — “Ir aš kaltas; kai maisto man stokojo, 
Pats velnias mane pagundė
Ir išpešiau iš kūgio šieno pundą”. 
Po žodžių šių pakilo tuoj riksmai; 
Šaukė tigrai, lokiai ir vilkai:

— “Matykit, koks vagis, 
Ir dargi nesigėdi jis 
Svetimų šienų vogti! 
Nereikia mums nustebti, kad dievai 
Mus baudžia taip griežtai. 
Tų nusikaltėlį su jo galva raguota 
Nudėt dievams ir jiems iškelti puotą, 
Kad mus išgelbėt nuo bausmės 
Ir tos baisios ligos grėsmės!” 
Taip šaukė jie iš visur, kur tik pažiūri. 
Ir jautis tuoj ant laužo atsidūrė.

. • * * * f 
Kukliam dažnokai kaltę verčia 
Ir jis nekaltai nukenčia.

1 !

$
1 T

3

* * *
. DABAB KITAIP ESAMA

Populiari Uuina apie Birutę 
prasideda taip:

"Anl uMirių krąivtęlio Palan
gos miestelis, kur gyvena-mū
sų broijai žemaičiai .” ;
r Taip buvo seniau, dabar! gi 
Palangoje prigannėjo daugu
ma “savoršėių” nuo Volgos, 
taip, jog vietiniams žemai- 

aukštaičiams jau 
ten nebeliko vietos. o .. .. _ ... ... , .2 — Naujrecds, Chicago, 8. Ill. \\ ednesday, Sžpteaibc J

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl.,
gaunamos Naujienose.

kaina
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Lietuviu moterų dailės paroda
Praeitą penktadienį, rugsėjo 

18 d. Čiurlionio Galerijoje,Ine., 
4038 Archer Avė., buvo atida
ryta seselės Mercedes ir jes 
Vedamos studijos, šešių meno 
studenčių, tapybos, akvarelės, 
grafikos bei keramikos darbų 
paroda.. Išstatyta 55 darbai.

Neperdedant galima konsta
tuoti, kad mūsų tautinė iir kul
tūrinė sąmonė stipri išeivijoje. 
Kai Lietuva per amžius buvo 
ir vėl okupanto fiziškai iri dva

siškai troškinama, josios atža
lynas laisvajame pasauly me
no atžvilgiu prašoka daug skeit 
lingesnį pietryčių kaimyną — 
lenkus. Kitos etninės grupės — 
latviai ir ukrainiečiai mums 
dar galį palydėti.
į Į- parodos atidarymą atsilan

kė tiek meno bičiulių, kad pa
sidarė beveik ankšta.

Parodos atidarymą pravedė 
Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjungos pirmininkas Mikas 
Šileikis. Snpažindino parodos 
dalyves ir. pristatė kandidates 
įf Am. Liet. Dailininkų -Sąj un-

Mercedes prie tribūnas.Po truin 
pos kalbos, ji padėkojo paro
dos rengėjams ir visiems, ku
rie pastangomis ir darbu prisi
dėjo rengiant šią parodą.

Svečiai buvo pavaišinti ka
vute ir užkandžiais. Paroda bus 
atdara kasdien iki spalio 3 die
nos. Buvo nupirkta ir keletas 
darbų.

5 labai gražu, kad pati šios 
ųaoterų grupės mokytoja sės. 
Mercedes, asistuoja parodai su 
septyniais puikiais akvarelės, 
ąkrylio bei kazeino darbais.Jo. 
šjios spalvingi - darbai nušviečia 
yisą gaelrijos sieną. Po sės. 
Mercedes darbų gausumu (23) 
Užima antrą vietą ne tik skai- 
čiumi, bet ir technikos bei te
mų ' įvairumu;’ ’ dail. Irena Gela- 
septynis keramikas ir šešias ta- 
žienė. Julija Smilgienė išstatė 
pytas. Ona čepelis tedavė tik 
du darbus — natiurmortą 
Aušros Vartų Mariją. 
Širvai lyte — Trakų pilį 
nūs. Marija Nelis -— 
Zinijas ir Petunijas. 
Mąsilionienė — Jūrą ir 
nas.
*Kaip visuoi ret, taip iir da- 
įįay pasitaiko ir silpnesnių dar-

jį Čiurlionio- Galerijos , Ine., pir 
iiiimnkas inž. Domas Adomai- 
tiS" tarė savo žodį, pasveikinda
mas-parodos rengėjus ir pra- 
rtėšė apie čia pat būsimas kitas 
parodas.
...^Baigiant atidarymo progra

mą, M. Šileikis pakvietė sės.

M. š.
* * 5K

ČIURLIONIO GALERIJOS, j
INC. 1 

Pirmininko D. Adomaičio žodis, 1 
atidarant Moterų Dailės prūdą J

1981 m. rugsėjo 18 d.'

Yra nustatyta, kad vos iš ko 
rio kkutės išlindusi ‘naujagime 
bitė jau moka visus bitei rei
kalingus darbus. Ji tų darbų 
tučtuojau imasi ir supranta 
senųjų bičių nurodymus, kuria

I kriptimi ir kiek toli reikės skri- 
1 sti medaus. Bet gyvenime bitė 
• nieko daugiau ir neišmoksią.

Žmogus, priešingai, gimsta 
visai bej ėgiis ir nieko nemokė
damas, tačiau užaugęs; iir išsi
mokslinęs jiis užvaldė ne tik. 
žemę, bet jau sėkmingai ver-į 
žiasi į' erdves, vis daugiau nau
jo sužinodamas, atrasdamas ir ; lietuviai. ’ Tį ;. _
suprasdamas. Tos žmogaus ga- Į Ačiū seselei Mercedes ir jos 
lio’s priklauso nuo nelabai įs-' mokinėms už šią;gražią parb-

Čiurlionio Galerijos' vie-

Čiurlionio Galerijos, Ine., pirm. inž. Domas Adomaitis

1 Tvėrėjo do’vana — smegeni- 
| mis. Jokia mokykla neišmokys 
j meno kūrybos, jei žmogus ne

turės tam prigimto talento!
Čia matome mokytojos sese

lės Mercedes ir jos mokinių 
dailės darbus. Be to, jie nėra 
vienodai vartingi. Kiekviena pra 
džia yra sunki ir neapsieina be 

I klaidų, tačiau ir talentui pasi
reikšti reikia ne lik sąlygų, pa
skatinimo, laiko, bet ir nuo 
širdžių pastangų. Atrodo, kad 
seselei mokytojai <pavyko at
skleisti ne vieną kūringą 'asme
nybe, už ka liksim&įxŽėŪingi ne. 
vien mes išeiviai, bet ir visi

ir 
Anelė 

ir Kal- 
Žierilą, 
Pranė 
Aguo-

pūdihgaii atrodančios gyvos J dą. Čiurlionio Galerijos' vie- 
masės, vadinamos smegeni-.j nas iš tikslų yra įpadėti ^lietu
mis Kaip jos veikia pats žmo
gus dar laibai mažai težino. Ap
skaičiuota,- kad jbš" sudėtos -iš 
kelių bilijonų, ląstelių, vadina
mų neuronais, kuriie sujungti 
ryšiais tarp savęs. Tuos ryšius 
sudėjus į vieną siūlelį jo užtek
tų pasiekti mėnulį ir sugrįžtu 
atgal į žemę.

Įstabieeji žmogaus smegenys 
yra visų jo gabių ir sugebėji
mų šaltinis. Jie ne tik tavarko 
kūno procesus ir diriguoja vi
są žmogaus veikimą, bet yra 
pagrindas visų žmogaus talen- 
tų.Mokslo- dalykams išmokti 
reikia gabumų — žmogaus, me
ninei kūrybai yra būtinas ta
lentas. Ne psichiniai ligonys, 
narkotikais apsinuodiję, užhip-į 
notizuoti ar vaikai sukuria me
no šedevrus, kaip kai kas ban
do tvirtinti, bet didžios asme
nybės su puikiai veikiančia

viams dailininkains. Su, kiek
viena čia vykstančia dailės pa 
rodą mes janejamęs' 'atlieką 
šią pareigą.

Šia proga noriu priminti, 
kad spalio 10 d. Čiurlionio Ga 
lerijoj, Ine., bus atidaryt dvie
jų plačiai žinomų dailininkų 
paroda, o lapkričio 6 d. — 
Bendroji Lietuvių Dailės Pa
roda, kurioje už geriausius kū
rinius bus paskirtos daflinin. 
kų. M. šileikio, T. Petraičio ir 
Čiurlionio Galerijos 
jos.

Ačiū už dėmesį!
* * *

KITOS PARODOS
Spalio 10 di ’Siūrlionio Ga

lerijoje, Ine., (4038 Ardies

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ į
MARIJA NOREIKIENĖ - į

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ į

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737 
' į ...

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

* BOPlSnNGAI ISPTLDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

čiai žinomų dailininkų — An
tano Skupo-Cobper ir Jack 
Antman tapybos'paroda.

Spalio 9 <1. Jaunimo Centre 
vyks dail. Broniaus Murino 75 
metų amžiaus sukakties proga 
akvarelės —akrs'lio darbų pa
roda. .

< ’ ’ Z- . -/j-- ' ’ y < V

Aleksandros N. Ęivmtes ta
pybos paroda vyksta Three Il
linois Centre, 303 E. Wacker 
Drive. Baigsis- spalio 23 d.

Prąiįo Gallows Jįpąroda.; yra 
net dviejose yiėfose.-Nuo-(rug
sėjo 11 iki špąliū 11’d.^paitida 
vyksta Bal-zek’o 'Lietuvių kul- 
tūrds muziejuje, 4012 Archer 
Avė., Gailiaus parodą vj^Sta 
irį “Galerijos” patalpose,; .744 
N. Well= St. ? \v'.ih 7

DARBO NAŠUMAS ' 
'.V DAUG PftlKLAŲSO -

j. NUO NUOTAIKU^.

' Susinervavusio,- kurio nors ne
patenkinto, asmeniniais reika
lais-. susikrimtusio žmogaus dąr- 
bingtiumas įnažėją. IBėt; ' prie
šingai, .kai žmogus Lūpa vidi
niai . ramus, jbkių|Tūpėsčių ar 
hemalonūmų ti^ėgiamą^ jo; 

? daębo’ -j nąsumąs į jtži: nd^ąlus^

Pakilioj C- n ųolaijęajė, 
masiš laimingas^. 
bo .žmogus
giaū, ■. 0/ be i to, jp; -įeiksmai: esti 
tikslesni ir spartėsni. Ų

j: ■ į .. ■ į?
• Juokas yra užkrečiamas’, tė- 

Ave.) bus atidaryta dviejų.: pla gųl jis išsivysto į; epidemiją.

prėmū

Esu senas Draugo skaitytojas. 1 
Todėl rrum labai gaila, kad pas
taruoju laikų šis’ dienraštis vis 
daugiau ir daugiau kelia manyje 
juo nusivylimą. Jo vedamieji 
nuolat sk.If.ia kritiką Amėtikbs 
valdžiai, paviršutiniškai su ’pei- 
ginmu atspalviu vertina Helsin
kio konferenciją, ar !nęt užgau
liai atsiliepia apie' tuos, kurie 
turi kitokią nudmę'nę. Ypač to
kiais rašiniais pasižymi k. bv. ir 
J. šoliūnas.

Pavyzdžiui, neseniai vienas jų 
savo vedamajame rašė, kad ga
lima įsteigti universitete litua
nistikos katedrą', tik reiktų atsi
žadėti .vienos bonkbs degtinės 
(M. Dr.). Tekiam rimtam da
lykui tokia nerimta, naivi užuo
miną.

Kitas rašėjas užsipuolė 'robo
tus bei kompiuterius,, Mat, pa
gal jo išmonę, galvotrūkčiais sku 
bina žmogų į beprotybę. “Mes 
(jis išdidžiai rašo) žinome, kad 
lietuvių gyvenime pastebime 
tendenciją visa pasverti ir įver
tinti naudos matu ir kuriama, 
kad būtų iš to.pelno...” Argi 
tai nepažeminimas mūsų kultū
rininkų, kūrėjų? Jis jau matoj, 
kad lietuvių išeivijos organize- 
cisiame gyvenime trūksta’ kūry
binių polėkių; ' • , ‘ -

“ Vis dažniau tenkinamasi o r
ganizaciniais robotais, vis kartoj 
jama kas? būvo',-’ ar priešinasi 
naujoms idėjoms”. Kas gi to’s 
naujos idėjos? Q gal tos, kurias 
okupanto agentai sėja mūsų 
išeivijos tarpe;, ir kurioms mūsų 

fš.ąnfpningojįk yisuomenė -prieši 
žnąsi; kaip antai — bendravimu: 
•įsu jo" statytiniai?, išeivijos jau
nimo lituanistiniai kursai Kap-' 

;suko universitete, veidu į Lietu
vą, šaknų ieškojimas ir t.t. Mą- 

•tyt, kad J. šoliūnas jas laike 
ąjaujomiš idėjornįs, kuriis yra 
“Tėviškės” draugijos ‘ ag^al- 
tos” ir skleidžiamos oknn|ft^; 
parsįdayųšięŲ P-
Bet pr|e :ko?’feią' linksniuojamas 
dailė Doinlaičio kūrinitį įsigiji- 
mas?- ' • / •

j. šoliūnas šį savo pareiškimą 
bando, sustiprinti Girniaus filčf-- 
sotinėmis mintinus, kurios nieko 
bendro neturi nei su kompiute
riais, .net šų.robotais. Sunku bu
tu įtikėti, ’kadį: Girnius skleis^ 

“ •lakias tielgiaitiąs 'atimtis prieš p^, 
ž^gą^t^^^gijoję.
kad! J. šoliuriąs-’į nesupranta * 
Girniaus, pareikštų minčių. Jfs 
niekur, neteigįa, įl^d robotai bfe

mąįnęįgięūrią;įt^^;žmogaus to
bulėjimą. Jukį^Sibė’tai bei kora- 
piuteriai yra-žmogaus proto pa
darąs,- o žmogaus protas neklitį

S **

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur,'bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliaL Paštas $2?

do žmogaus dvasiai tobulėti. Jai 
kliudo kas kitas, tik ne robotai 
ar kompiuteriai. Yra labai di- i 
tižios dvasios žmonių, kurie ne
smerkia technologinės pažangos, 
priešingai, ja naudojasi. Mokslas 
kaip tik patarnauja ir dvasios to
bulėjimui.

žodžiu, J. šoliųno panaudotos 
citatos, kurios neva smerkia 
technikos pažangą, nieko bendro 
neturi su tiesa. Reikia pastebėti, 
kad tokie jo svaičiojimai gali tik 
klaidinti eilinį Draugo skaityto
ją, o sąmoningą nustebinti tuo, 
kad “Dyglių ir spyglių” rašiniai 
atstovauja Draugo liniją.

Tikrai pasakius, taip sumen
kinti technologinę pažangą te
gali tik tas, kuris iš viso nepa
jėgūs Įvertinti, ką reiškia moks
lo pažanga. Tiesa, robotai bei 
kompiuteriai, kad ir neturėdami 
smegenų, fabrikuose bei biuruo
se atlieką komplikuotus veiks
mus ir tuo daug kuo palengvina 
darbininkams. Reikia stebėtis, 
jog šis Draugo vedamųjų “kūrė
jas” atrodo, kad galvoje turėtų 
turėti smegenų, bet nurašo- nei

du, nei devyni...
Tai aiškiai parodo jo iššokis, 

•žeidžiantis Chicagos lietuvių so
cialistų dienraštį. Atrodo, kad iš 
robotinio melo sėkmingiausiu 
skleidėju yra J. Šoliūnas ir jam 
panašūs. Nejaugi, Draugo vado
vai jį yra pasamdę “kandžioti” 
lietuvių socialistinę spaudą, jai 
priskiriant šmeižimus. Jei jau 
jis ir tie, kurie jam panašūs, to
kių nešvarių gandų skleidėjai 
stengiasi tą spaudą taip sumen
kinti, tada tenka priminti faktą, 
kuris liudija kaip šiandien Drau
go redaktoriai išreklamavo kege- 
bistų Vilniuje parašytą knygą, 
kurioje bjauriausiai yra ap
šmeižtas vyskupas ir kiti dvasi
ninkai, profesionalai ir visuome
nės veikėjai. Iš viso, toks jo 
“kandžiojimas” Chicagos lietu
vių dienraščio, be faktų, parodo, 
kad J. šoliūnas nežino spaudos 
etikos ir yra labai žemo lygio 
žurnalistas, kuris tokiu piktu iš
šoktu klaidina lietuvių visuome
nę ir smukdo nuosmukin Drau
go dienraštį. Tikrai reikia ap
gailestauti ir draugui pareikšti 
tik gilią užuojautą. . Z

Draugo Skaitytojas ;

FLORIDOS LIETUVIU ŽINIOS
FLORIDOS LIETUVIŲ 

CHORAS.
30.... . •

Klubo choro . repeticijos pra
sidės rugsėjo mėn. 25 d. (penk
tadienį) 7 vai. vakaro mažojoje 
klubo salėje. Visi choristai ir no
rintieji naujai įsijungti į chbro 
eiles, repeticijoje prašomi daly
vauti;

Naujai susiorganizavusios 
“Perkūno” futbolo komandos 
reikalams % ligi šiam laikui yra 
suaukota $684.00. Už aukas per- 
kūniečiai visiems nuoširdžiai 
dėkoja. . i ..

kui - tel. 360-2471, dr. Ir. Ma- 
čionienei - tel. 367-1544 ir St. 
Vaškiui - tel. 360-8862.

SKELBIMAI ■■ ■

“Baltica” restorano savininkė 
Ir. Jurgėlienė kviečia visus pa
sivaišinti lietuviškais valgiais. 
Restoranas atidarytas kiekvieną 
dieną nuo 9 vali ryto ligi 9 
vai. vakaro, tik j sekmadieniais 
ligi 3 vai. p. p. Adresas 160 
107 th Ave., Treasure Island, 
tel. 360-6328.

Norėdami pirkti, parduoti bei 
•nuomoti namus,’ apartamentus 
bei kondominiumus, aplankyki
te Angelės Karnienės vedamą 
Real Ėst at e įstaigą. Čia bus 
nuoširdžiai patarnaujama virš 
minėtais reikalais ir sutvarkyti 
įvairūs notary public klausimai, 
įstaigos tarnautojai kalba lietu
viškai. Adresas: 3701 Gulf. Blvd. 
St. Petersburg Beach, Fl. 33706, 
tel. (813)360-2448; vakarais — 
(813)367-2413.’- '- .... \

” ' Sigita . Skirgajlaitė—Rama
nauskienė dirba Daytona Beach 
nekilnojamo ‘-turto ’ agentūroje 
į— Adams, Cameron &rCų., 
mielai patarnaus. Namų adresas: 
•3003 S. Atlantic Avė., #7C6, 
Daytona- Beach Shores,-; -Fl.

.7^. n- &
Mūsų klubas turi turtingą bib

lioteką, kuri laukia skaitytojų. 
Mielas skaitytojau, aplankyki ją 
ir pabendrauki valandėlę su lie
tuviška knyga.

. Biblioteka atidara pietų metu 
kiekvieną sekmadienį’. Jos ve- 

. dejas ,A( Ragelis visiems nuo
širdžiai .patarnaus.

t’V-v* --•• * .
Zimbs sekančiam biuletenio 

'nūih&įųfųįtė'i^ambš' ligi '- rugšė- 
žžnių’’’ 

.■^i'-į-tiS'-Į^s’tpalro iinėn. -2 d.’ 
žĮtiįįą’. prašoma ' įteikti M. Kra- 
sauskuiį į'.Xtit^?347-6853, A: -Kru- 
•j^e^i<;ite4?-367?1231; T. Liaū- 32018, -tel. (904); 761-4879.

JOR1NGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
Lil'ĖKATūRA, -lietuvių literatūrosj - meno ir’ mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jbniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pusk knyga kainuoja tik S3.

• 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 Rūke 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.

• LIETUVISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |fl.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atai-
tninimal ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3. 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisea. 
Kayg* yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaffle 
vertimai. 200 pti. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina F2.

Knygos gaunamos Naujienose, 173? So. Hals ted St., Chicago, 
IE S0608. Užsakant pridėti dolerį ywatcitlmo tilaldoma.
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Ameriką atstovavo gabūs žmonės
Iki šio meto Baigminių Helsinkio aktų konferencijose 

dalyvavo gabūs žmonės. Geri atstovai buvo Belgrado 
konferencijoje, pirmos eilės diplomatai buvo ir Madrido 
konferencijoje.

Belgrade Amerikos delegacijai atstovavo teisininkas 
Arthur Goldbergas. Tai buvo gabus teisininkas, kuris 
gerai pažino svarstomas problemas ir žinojo konflikto es
mę tarp laisvojo pasaulio pozicijos ir Sovietų Sąjungos 
planų. Jam buvo aišku, kada reikia palaukti, ir jis žinojo, 
kada reikia tarti žodi. Jis buvo teisininkas ir mokėjo So
vietų atstovams kaip kirviu nukirsti.

Belgrade ■ buvo lietuvių laimė, kad Belgrado konfe
rencijoje buvo dr. Kazys Bobelis. Jis ne teisininkas, bet 
faktus apie Lietuvos problemą jis gerai žinojo. Jam ne
reikėjo žiūrėti i užrašų knygutę, kad pasakytų teisinin
kui Boldbergui ir senatoriui Dole, kada ir kas Įvyko. 
Pirm. Goldbergas juo pasitikėjo, nes žinojo, kad jam ne
reikėjo užrašų, kai teko tikrinti senos Goldbergo moti
nos sveikatą. Jeigu kiti gydytojai tikrino jos sveikatą ir. 
neatspėjo, o dr. Bobelis patikrino, apklausinėje ir at
spėjo, tai galima buvo juo pasitikėti. ■— ~‘ ’

Geri JAV atstovai buvo ir Madride. Prez. Carteris 
Madrido konferencijon paskyrė du atstovus: teisininką 
Max M. Kampelmaną ir buvusi JAV prokurorą Griffin 
Bell. Abu geri teisininkai, abu gerai pažino Sovietų Są
jungos užsimojimus ir laisvojo pasaulio problemas. Abu 
teisininkai. Abu pilnai žinojo žodžių reikšmę. Abu pa
sakydavo, kas reikėdavo pasakyti, nepridedami nė vieno 
žodžio, kuris nebuvo reikalingas. Nebuvo nevieno žodžio 
perdaug. Dėstomoje mintyje ir vartojamame sakinyje 
buvo aiškiai išdėstyti principai, tačiau nebuvo nė vieno 
žodžio daugiau negu reikėjo

Jimm Carteriui pralaimėjus rinkimus, prezidentas 
Reaganas paliko tą pačią delegaciją, kokia buvo prezi
dento Carterio sudaryta. Atpuolė teisininkas Griffin 
Bell, buvusio prezidento geras pažįstamas, bet delegaci
jai pasiliko vadovauti Kampelmanas.

Visi pripažįsta, kad teisininkas Kampelmanas pavyz

dingai atstovavo Ameriką Madrido konferencijoje. Jis 
turėjo gerą atmintį, žinojo faktus, buvo mandagus ir 
mokėjo savo priešą prispausti prie sienos ir sutriuškinti 
kreivą jo poziciją. Visi pripažįsta, kad Kampelmanas 
buvo doras žmogus. Jis nesinaudojo kiekviena priešo pa
daryta klaida. Jis leido jam išsikalbėti, atidžiai jo iš
klausė, o vėliau parodė priešo daromą klaidą. Madrido 
konferencijos pilnaties posėdyje Kampelmanas pasakė, 
kad Sovietų Sąjungoje pagrindinės žmogaus teisės yra 
trempiamos.

Sovietų Sąjungos atstovas, vos baigus Kampelmanui 
padaryti viešą pareiškimą ir išdėstyti kaltinimą, tuojau 
pašoko ir pareiškė, kad Kampelmanas nepasakė teisybės. 
Kampelmanas niekad nemeluoja. Prieš darydamas kokį 
pareiškimą, jis surenka faktus, juos patikrina ir tiktai 
tada padaro viešas išvadas.

Sovietų atstovas, metęs Kampelmanui kaltinimą, tu
rėjo paremti jį faktais. Bet rusas to nepadarė. Jeigu ru
sas būtų paminėjęs faktus, tai Kampelmanas būtų turė
jęs progos išdėstyti savuosius. Kampelmanas turėjo 
faktus ir žinojo, kad rasas meluoja. Jis ^pastebėjo melą 
ir atsisėdo. Jeigu Kampelmanas būtų viešai pareikalavęs 
rusą nurodyti tikruosius faktus, tai rusas būtų patekęs 
labai nemalonion padėtim

Kampelmanas panaudojo kitą metodą. Jis parašė So
vietų atstovui asmenišką laišką, prašydamas pasakyti, 
kada jis pasakė neteisybę. Prašė duoti jam faktus. Rusui 
neatsakius, Kampelmanas ir vėl rašė jam kitą laišką. 
Jis prašė duoti faktus, nurodyti teisybę, o tada Kampel
manas savo tvirtinimą viešai atšaukiąs ir prisipažinsiąs 
prie klaidos. Bet rusas ir tada tylėjo. Jis nenurodė faktų, 
iš kurių būtų matyti, kad Kampelmanas pasakė neteisybę. 
Ataskaitiniame pranešime Kampelmanas papasakojo 
apie įvykį, bet jis nepaminėjo ruso vardo, kad jam nebūtų 
nepatogu. Bet Sovietų delegatas ir į tą asmenišką laišką 
neatsakė. Kampelmanas būtų norėjęs riešai pataisyti pa
darytą klaidą, bet jam nepavyko. Sovietų delegatas jam 
nepadėjo tos “klaidos” pataisyti.

Be jau minėjų Amerikos atstovų, Baigminio Helsin
kio akto nųmątytosė konferencijose dalyvavo Dantės 
Fascell vadovaujamos Europos saugumo ir bendradar
biavimo komisija. Joje buvo šeši gabūs senatoriai ir šeši 
Atstovų Rūmų nariai. Pine jos buvo pridėtas vienas 
krašto apsaugos atstovas, vienas Valstybės departamento 
atstovas ir vienas prekybos departamento atstovas. Visai 
šiai komisijai labai daug padėjo teisininkas R. Spencer 
Oliver. Lietuviams jis jau pažįstamas, Cleveland© ALTo 
konferencijoje jis pasakė gražią kalbą, kurf buvo išversta 
lietuviškai ir Naujienose atspausdinta. Spencer Oliver 
vadovauja visai teisininkų grupei Kongrese, kuri padeda . 
Kongreso atstovui Dante Fascell tvarkyti visus reikalus, 
o Madrido konferencijoje Spencer Oliver tapo komisijos 
pirmininko D. Fascell dešiniąja ranka. Per jo rankas ėjo 
visi teisiniai dokumentai.

Dante Fascell yra pašventęs labai daug laiko Euro
pos saugumo ir bendradarbiavimo reikalui. Jam labai ge
rai žinomi Helsinkio aktai ir jų tikslai. Jis rusus labai 
gerai pažįsta ir jam aiškūs Sovietų valdžios užsimojimai. 
Dante Fascell, naudodamas tarptautinę teisę, labai gerai 
moka ją naudoti pavergtų tautų laisvei, jų tarpe ir pa
vergtos Lietuvos pozicijai ginti.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSINKITĖS NAUJIENOSE!

lietuviai gydytojai turi pasimokyti 
iš dr. Zenone Danilevičiaus

A.A. Dr. Zenonas Danilevičius

rika uegaJės jaustis saugi. Ne- 
bua saugiu >ę Vikaru pasaulis.

MOTERIMS BERE1KAUN- 
gai riAUsrra krūtis

MILWAUKEE, Wk — Ame
rikos gydytojai yra įsitikinę, 
kad mc'terims, gavusioms vėžį 
krūtyse, geriausias ir saugiau
sias būdas yra išpiauli visą 
krūtį. Tuo tarpu Italijos gydy
tojai pradeda kitaip galvoti.

Gydytojas G. Bonalonna, Mi
lano auglių instituto direktorius, 
ištyręs 120 moterų, krūtyse tu 
įėjusių auglį, kurių pusei išpjo
vė krūtį, g' kitą pusę gydė be 
operacijos, pastebėjo, kad 55% 
neoperuolų moterų po ketverių 
nutų vėžio neturėjo.

Dr. Bcnadonua pareiškė gydy
tojams savo' įsitikinimą, kad ne
reikia moterims išpiauti visą 
krūtį.

Daug metų išbuvęs vyres
niuoju redaktorium Amerikos 
medikų draugijos žurnalo, JA
MA (tiražas virš 225,000 kopi
jų) , dr. Zenonas Danilevičius 
(1915-1981) dažnai rašė apie 
Lietuvos okupacijų Amerikos 
gydytojams. Su jo mirtim ten 
nutrūko redakciniai straipsniai 
apie Lietuvą ir .lietusius.

šiai per Dąrbb dienos ižgą sa
vaitgalį Chicagoje įvyko lietu
vių gydytojų suvažiavimas: Val
dyba nesugebėjo nusiųsti pra
nešimo apie tą suvažiavimą į 
JAMA kalendorių, • taip pat - ne

įtraukė savo organizacijos JA
MA mediciniškų organizacijų 
sąrašan, kuris buvo atspausdin
tas. 1981 m. FUgpiūčio mėn. 21 d. 
Iš to’ sąrašo mes sužinome, jog 
ukrainiečių medikų draugija tu
ri 9/5 narius su būstine Cliica- 
goje. Tai yra puiki reklama uk
rainiečiams. Kodėl lietuviai gy
dytojai negali padaryti taip pat? 
Lietuviai gydytojai tad turi 
daug ’ pasimokyti iš dr. Zenono 
Danilevičiaus ir . neapleisti jo 
pradėto darbo;

Juozas Nendriūnas

— Salvadoro prezidentas Jose 
Napoleon Duarte noi’i gauti 300 
milijonų dolerių paskolą, kad 
galėtų atsispirti suvažiavusiems 
įsibrovėliams. Jis atvyko į Wa
shington ir tariasi su Valstybės 
departamento pareigūnais.

— Libane sekmadienį buvo 
išsprogdintas kino teatras. Ke
turi žmo'nės užmušti, 25 sužeis
ti. Dešinieji paskelbė, kad jie 
teatrą išsprogdino.

— Filipinų opozicija kaltina 
prezidentą Marcos, pardavusi 
bankams filipiniečius. Pasirodo', 
kad Filipinų prezidentas pasi
skolino pinigų, iš Pasaulio, banko.

' ----:------ s----- *— i
SPRINGFIELD. — Susirin

kę profesinių grupių atstovai 
prieš -Aukščiausio Illinois Teis
mo. rūmus garsiai apkartino 
Chicagos merę J. Bymę už jos 
norą reikalauti iš profesinių 
grupių ir_ pavienių žmonių 
1%. patarnavimo mokesčių,

-DARBININKAI SURUOŠĖ 
“SOLIDARUMO DIENĄ *

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos Darbo Federacija ir ČIA 
praeitą šeštadienį suruošė labai 
didelę demonstraciją, kuri vadi-, 
nosi “Solidarumo Diena”. Dar
bininkų vaddvybė buvo apskai
čiavusi, kad sostinėje susirinks 
apie 100,090 darbininkų ir 
jiems pritariančių.

Visiems aišku, kad daugumą 
dalyvių buvo nepatenkinti prez. 
Reagano planais tvarkyti kraš
to ūkio reikalus. Prezidentas 
buvo prižadėjęs neskriausti ne
turtingųjų, bet dabar atrodo, 
kad nedarbas augą, o jeigu ate 
leis iš darbo dar 75,000 tarnau
tojų ,tai nuotaikos dar labiau 
pablogės. Po demonstracijos bu

vo- pranešta, kačL joje dalyvavo 
net virš 250,000 žmonių.

SAUDI ARABIJA GAUS 
LĖKTUVUS

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Haig pareiškė įsitikini
mą, kad Sąudi Arabija gaus jai 
reikalingus radarinius lėktuvus. 
Haig žino, kad dar yra keli se
natorial, kuriuos paveikė Izrae
lio politikai, bet jis yra įsitiki
nęs, kad prezidentui ir jam pa
čiam -pavyks juos įtikinti, kad 
reikalas eina apie Amerikos 
saugumą. Saudi Arabijos nafta 
privalo laisvai plaukti ne tik į 
Ameriką, bet ir visus Vakarus. 
Saudi Arabijai reikalinga žino
ti, kad priešo lėktuvai nepriar- 
tėtų nepastebėti. Jeigu Saudi 
Arabija nebus saugi, tai ir Ame-

gelbstint* subankrutavusią Shi- 
cagos Transit Authority Įstai
gą. Tokios rūšies mokesčių 
reikalavimas buvo apšauktas 
kaip nekonstitucinis.

Vieno nuošimčio patarnavi
mo mokestis turėjo būti pra
dėtas rinkti jau nuo rugpjūčio 
mėnesio 1 d.; bet teismams į šį 
reikalą įsikišus, mokestis pa
kibo ore.

PARIS, —Buvęs Irano pre
zidentas Bani Sadr, dabar gy
venantis Paryžiuje, apkaltino 
Ava tolia Khomeini -ne tik ne
kaltų žmonių, bet net ir vaikų 
žudymu. Jis ragino visas pa
saulio civilizuotas valstylies 
atkreipti dėmesį į Irane vyk
domas žudynes ir į tą kraštą 
nieko neeksportuoti.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinys!

Tylu ir ramu. Tuščios, kolonados paremtos ga- 
lerejos — senovėje studentų ir profesūros vaikš
tynė — supa universiteto pastato rūmus. Kuk
lus, bet harmoningas universiteto observatori
jos fasadas. Vėl mūsų, kad ir netai jau sena pra
eitis, diegusi grūdą naujai Lietuvos ateičiai ir 

~ brutaliu caro įsakymu numarinta.
Trečią Vilniuje buvimo dieną rezervavau 

vienam pačiam pasitrinti miesto gatvėse ir pa
landžioti po jo užkampius. Gatvėje trys kalbos: 
lenkų, žydų ir neapyrečiai rusų. Negirdėti kal
bant lietuviškai. Argi nėra kas kalbėtų? Stoviu 
prieš Muravjovo paminklą. Sunki, susmukusi sa
trapo figūra mopso veidu žiūri į mane padilbo
mis ir va prašneks. Pasitraukiu ir einu priešais 
balta skarele apsirišusią moterėlę sų maldak
nyge rankoje.

— Ar tamsta nežinai, kur yra šv. Kotrynos 
bažnyčia? — klausiu lietuviškai.

Moterėle iš karto kaip ir sumyšta, bet jos 
veidas tuojau nušvinta, ir ji susijaudinusi nusa
ko man kelią pas šventąją Kotryną lietuviškai. 
Kai padėkojęs ; io jos tolstu ir vėl atsigrįžtu, 
moterėlė tebestovi vietoje ir. sudėjusi raukas, vis 

dar į mane žiūri, — toks jai “navatnas” atsi
tikimas.

Išėau Vilniaus gatvėn, besidairydamas po 
krautuvių iškabas. Viena jų sudomina. JojS ru
siškai parašyta: “Kolonialnaja torgovlia” ir apa
čioje — Moise j Veršes. Ar bičiulis Moise jas ne
bus savo pavardės bent kiek pakeitęs? Ar iš tik
ro jis nėra Veršis? Įeinu į krautuvę pasitikrinti.

— Prašau man papirosų, — sakau jau seny
vam krautuvininkui lietuviškai.

Moisėjas maloniai man šypsosi ir draugiš
kai klausia:

—Može pan po polsku? Pclietuvišku nesu
prantu.

Kad visdėlto suprato mane lietuviškai pa
kalbinus, man ir iš to šioks toks atpildas. Pa
sišnekame lenkiškai, šeimininkas man papasa
koja, kad jo senelis vertęsis supirkinėdamas gal
vijus Giedraičiuose, žmonių buvęs pramintas 
Veršiu ir, su tuo apsipratęs, vėlesnėms kartoms 
palikęs ir turtą, ir pramintąją pavardę. Drau
giškai atsisveikinome.

Užsuku į žydiškąją getą — Jeruzalė Lietu
voje: judri, šneki ir per gatvę, bent du trečda

liui .gyvenimo išnešusi į viešumą; siauros, iškrei
vintos ir nevisuomet švarios gatvės. Savo tarpe 
šnekama tik žydiškai, bet kai užklysta praeivis 
ne iš savųjų, jis kalbinamas lenkiškai. Daugu
mas kapeikinės prekybos savininkų taip pat gat
vėje. Greiti patarnauti.

— Kur čia būtų galima nusipirkti kepurę?

— klausiu dar jaunos moteriškės.
— Ar tokią, kaip pono? — atsako klausi

mu ir, tartum atsiprašydama, prideda: — to
kios čia nėra.

Su pagarba žiūri į mano studentišą unifor
mą ir paaiškinusi, kur galėčiau gauti paprastą 
kepurę, dar iš užpakalio palydi. Mandagumas
— Įprastas daiktas ir Vilniaus getui.

Išvažiuojančius ponus Puzyna palydi šiltu 
žodžiu ir kviečia jį lankyti ir kitą kartą. Kai 
jau riedėjome traukinio vagone į Liepoją, grei
ta ir spalvinga vaizdų vora prabėgo atmintyje
— pirmiejj įspūdžiai iš Vilniaus, Lietuvos Me
kos. Pašūkaudamas ir vis įsibėgėdamas, trau
kinys bematant praskuodė trumpą tarpą iki Pa
nerių tunelio ir, jį praūžęs, iššoko Į platesnę, 
miškingų kalnelių nebespaudžiamą erdvę. Vy
kome į Šaulius.

ANTRASIS LSDP VEIKLOS TARPAS
1899 metų pavasarį Peterburge buvo gauta 

žinia, kad Vilniuje vykę dideli areštai ir kad dr. 
A. Domaševičius kalėjime. Balandžio mėnesį Vil
niun nuvyko V. Siratavičius ir rado LSDP or
ganizaciją žandaro Vasiljevo išgriautą: kelios 
dešimtys veikliausių partijos narių sėdėjo ka
lėjimuose arba jau buvo ištremti.

Domaševičiaus žmona perdavė Sirutavičiui 
vyro laišką, kuriame buvo nurodytas bundiečio 
adresas, — bundietis turėjęs suvesti Sirutavičių 
su išlikusiais partijos nariais. Nuėjęs nūrodytu 

adresu, Sirutavičius sutiko seną savo pažįstamą 
iš šiauli ų gimnazijos, H. Plotkę, ir jo padedamas 
sumezgė ryšį. Tą patį vakarą Įvyko kelių dar
bininkų pasitarimas, ir jame aptarta, kas dary
ti. Tai buvo naujo partijos veiklos laikotarpio 
pradžia.

Nutarta sudaryti provizorinį partijos cent
ro komitetą ir išleisti atsišaukimą. Atsišaukime 
pranešti, kad partija toliau veikia ir nesiliaus 
kovojusi. Kartu tai turėjo būti atsakymas ir 
PPS, paskelbusiai apie lenkiškai kalbančiųjų 
LSDP narių prie jos prisidėjimą. Taip pat nu
tarta išleisti eilinį laikraščio “Echo” numerį 
lenkų kalba. Iš partinių inteligentų bebuvo pa
silikęs ,Jokūbas Daumantas, gyvenęs Vilniuje 
bet po arešto iš jo ištremtas. Dabar Daumantas 
dirbo buhalteriu privačiame dvarininko Chrapo- 
vickio bankelyje Kėdainiuose.

Sirutavičius nuvyko pas Daumantą. Jokū
bas Daumantas, — partiniu psiaudonimu “Pli
kis”, — panevėžietis, kalbėjęs lietuviškai, buvo 
baigęs Panevėžio realinę gimnaziją, studijavo 
Rygos politechnikoje ir jau Viktiuje būdamas įsi
jungė į partijos darbą. Nebuvo “rašeiva”, bet, 
kai būtinai reikėdavo, kaiką parašydavo į par
tijos laikraštį.

(Bus daugiau)
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KĄ PAUKŠČIAI 
PAMĖGDŽIOJA

būti 
ken-

ŠILTAS KLIMATAS NEGALI 
IŠGELBĖTI NUO ŠALČIO

■ u DR. FRANK PLECKAS 
OFTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI / 

2618 W. 71*t St, Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius < 

ir “contact lenses”.

Laidotuvių Direktoriai

i

Tek: Y Arda 7*1138-.1131

r 11•VENTO RAJTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
j Naujienai gąlėą gauti: 1) “Amžių plan^?, 374 pąj., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
Šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

VĖSINAMA L-AIPOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERĄL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

P4TTT/V. DARGIS 
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS 

Wa«*eha«tar Ca^wnvnHv klinika* 
, Madid a m dlraktariut

BALANDOS: >—B darbo dienomis *

TEL. 233-58*3

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

- Valandos pagal susitarimą.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63cd STREET

Ofiso teiefoiMK 776-2W, 
Randančiu. taiat: 444-5545

HUK1DA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

perkraustymai

Laidiniai — Pilna apdraudė
• ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairi y atstu m v.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Talei.: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 40629

‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDUONYTt

SUSIRINKIMU

Lietuviu Žagarės klubo poatostogi- 
nis narių susirinkimas Įvyks sekma
dienį, rugsėjo 27 d., 1 vai popiet, 
Anelės Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės.

Rožė DidžgrJvis

Čia turime galvoje Lietuves 
paukščius. Mes įpratę girdėti 
skardžias, melodingas paukščių 
giesmes. Daug kas atskiria 

! lakštingalos suo’kimą nuo straz
do giesmininko čiulbėjimo, nors 
ne visų lakštingalų giesmė to
kia pati. Nesunku atskirti žvirb-

• lio čirškavimą nuo šarkos tarš
kimo, varnos kranksėjimo. Ta
čiau yra mėgėjų pamėgdžioti 
kitų gyvūnų balsus.

Mokslininkai teigia, kad prieš 
lietų volungės daina pasunkėja, 
panaši į fleitos. Gražiagatvės 
jaunikliai, pajutę pavojų, ne tik 
kaip gyvatės sukinėja kaklus, 
bet ir šnykščia. Jei išgirsite prie 
ežero kriuksint, nesakykite, kad 
tai paršiukas. Nendrinė lingė 
moka kriuksėti.

Baltos poliarinės kurapkos pa- 
1 tinas amsi it šunelis. Yra žuv

ėdra, kuri moka juoktis, kaip 
žmogus, d pelėda — verkti vai
ko balsu.

• Perkūno oželis ir be snapo
j moka parėkti oželiu ir ėriuku.

Tereikia jam pakilti į dangų, 
gerai išskėtus plunksnaSį piki-1 
ruoti žemyn ir per laukus nu
aidės mekenimas. Gaila, kad per tuoktuves.

!

f

Claude Monet Sąintę Adresse (buresionistinė tapyba)

Tautos šventes minejiinas Detroite
Šiais laikais teisybę paęaąyU 

sunku todėl, kad teisybės nie
kas nemėgsta, o meluoti sąžinė 
neleidžia, bet aš bandysiu rašyti 
kiek galima teisingiau. Tautos 
Šventės minėjimas Detroito 
priemiestyje SouLhfieldę įvyko 
rugsėjo mėn. 13 dieną. Minėji
mas prasidėjo Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos kieme su vė
liavų pakėlimų giedant Ameri
kos ii- Lietuvos tautinius įumnus 
ir padedant vainiką prie ten esa
mo kryžiaus. Vainiką padėjo 
Lituanistinės mokyklos moki
niai.

Trumpą patriotinį žodį tarė 
L.B. organizacijds Krašto valdy
bos pirmininkas V. Kulkus. Kie
me buvo išsirikiavusios devynių 
organizacijų vėliavos.

Po vėliavų pakėlimo parapi
jos kieme, organizacijos su vė- 
liavcYnis ir publika susirinko 
pamaldoms bažnyčion, šv. Mi
šias atlaikė parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
už parapijietį ir pasakė lai die
nai pritaikytą gražų pamokslą. 
Priminė Vytauto-Didžiojo vai- 
nikavupą ir P. Marijos giniimo, jus minėjimas, 
di.ną, Įprąspiindamas šventės

reikšmę, ^y. Mišios turėjo 
užpirktos už pavergtą ir 
ėiančią Tautą. Čia tai jau rengė
jų nerūpestingumas ir jau ne 
pirmą kartą. Prisimenu kaip 
prieš, keliolika metų buvo puo
lamas Detroitą Lietuvių Dega | 
nizacijų Centras, žodžiu ir spau
doje del tą kad valdybos na 
riai nešė Mišių auką, kodėl ne
leido jaunimui pešti. O dabar 
tai jąų gerai, nes rengia LB 
Apylmkės organizacija.

Pamaldų melu' gražiui mal
doms vadovavo solistas P. Za- 
ranka. Maldose prisiminė miru
sį kleveląndieiį St. Barzdūką 
Be to, dar priėjo’ prie maldų sta 
lėlio LB informatorius ir pa
skaitė, kad St. Barzdukas daug 
nusipelnė L. Bendruomenei. Ne
sinori tikėti, kad būtų pradėtas 
skelbti šventuoju.

Spaudoje ir per radiją buvo 
skelbiama, kąd salėje bus minė- 
jimas-akądemija, bet kažkodėl 
nebuvo.. Vieloj minėjimo’, prasi- 

, dėjo laimėjimams bilietų parda- 
. vinėjįma^. Publika teiravosi, 
; kodėl nebuvo prąvesias ofteia-

ėių iki 0^4 . Tokį pranešimą su- 
«eikė Cancer Research Institu
tas, Baltimore, Md.

Nors tikroji to’ nepaprasto 
nukritimo priežastis dar nenu
statyta, laiėau daktaras George 
Moore, to instituto vedėjas, ti
kina, jog daug ką bendro su tuo 
turi ir valgis. Buvd susekta, jog 
valgantieji rūkytą žuvį, greičiau 
suserga vėžio liga, skilvyje, tuo Į 
tarpu tie, kurie dažniau valgo i 
kopūstus, parodo didesnio at- . 
sparumo tai ligai.

perkūnų oželiai taip groja lik

BRONĖ MORKŪNIENĖ
Gyv. Marquette Parke, Chicagoje

Mirė 1981 m. rugsėjo 21 d. 4:55 vai. popiet, sulaukusi 
nfelų amžiaus. Gimusi Lietuvoj, Kėdainių aps.
Amerikoje išgyveno 31 metus.
Paliko' nuliūdę: sūnus dr. Bernardas, marti Juozefą, 

penki anūkai, keturi pioanūkai, marti Marija Morkūnienė 
jr kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas penktadienį 12 vai. (vidurdienį) 
Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71sl SI.

šeštadienį, rugsėjo 26 d., 9 vai. rytą bus lydima iš koj>- 
lyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po' ge
dulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Bronės Morkūnienės giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marčios, anūkai, proanūkaL

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 176-2315.
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Gegužinė, prie užkandžiu, nu
sigeriant gaivinančiais gėrimė-
bais, tęsėsi iki vėlumos. Nejau- 

! gi LB valovybė taip suprastintų 
i minėjimus, suplakant viską su 
' gegužine. Lietuvių salėje, kad ir 
ne visai žmoniškai, bet kitoniš
kai. Rengėjai LB Organizaci-

■ jos Detroito Apylinkės V-ba.
Dalyvis

KOPŪSTAI YRA SVEIKAS 
•MAISTAS

Pasirodo, jog pastarųjų 15 
i gančių vėžio liga skilvyje skai- 
1 gančių vėžio liga skivyje skai- 
į čius sumažėjo nuo 20 nuošim-

Mažeika & Evans

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

EUDEIKIS

Kasdien duq pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai- vakaro- 

Visos laidos S WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, FU., 12:30 vai. p.p. 
iŠ WTIS stoties, 1110 AM banga.
’ 2646 W. flit Street

Chicago, Illinois 66623 
Telef. 778-5374

VANCE FUNERAL HOME 
L 1424 South 50th A vende 

Cicero, ILL K0G50 ’ ~ 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SEKMENIN^ 
Patarėjai ir Laidojimo

d t,'

PATS SKAITYK IR DAR KLIJ 
TUS PARAGINK SKAITYTI ’j 
DfENTLlfTI “NAUJIENOS" “

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN]

Aikštės automobiliams pastatyti

Nuo' šalčio ir infliuencos ne
galima pasislėpti, nežiūrint ku
rioje klimato zonoje begyven
tume, teigia žurnalas “Health”, 
leidžiamas American Medical 
draugijos. Ligą sukelia virusai, 
kurie gai būti perduodami nuo 
vieno asmens kitam, nepaisant 
klimato skirtumo — šilto' ar šal
to, sako žurnalas.

Tyrinėjimai parodė, kad per
mainos barometro, spaudinio ga
li truputį sumažinti artrišlikus 
skausmus sąnariuose, bet ne pa
šalinti. Tačiau šią liga sergan
čių žmo’nių yra įvairiuose kli
matuose pasaulyje ir visi jie be
veik nuolat kenčia skausmus.

Patyrė apie tokią klaidą

Mėsos krautuvės savininkas 
John Vain, gyvenąs Montrealy- 
je, besiruošdamas vedyboms, iš
ėmė metrikus iš vietinės para
pijos. Pažvelgęs į juos, nusi
stebėjo', jog prieš 52 metus jis 
buvo įrašytas j tą metrikų kny
gą kaip mergina.

9 Mandagumu .vagio 
darysi, v •

neuž-

» Iš lopšio be ašarų neišlipsi.

PRANAS LUKOŠEVIČIUS
(FRANK LUKAS)

Gyv. 1739 S. Halsted St., Chisago, ill.

Mirė 1981 m. rugsėjo 18 dieną 5 vai. popiet, sulaukęs 
64 nie‘ų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 32 melus.
Paliko nuliūdę: draugai.

. Ilgus melus buvo Naujienų vielos žinių ir kitų skyrių 
redaktorius.

Kūnas pašarvetąs (ibarles Sląsiukaiėio šermeninėje, 
1729 S. Ilalstį^į St. AIsisycikinųnas bus rugsėjo 22 dieną 
7 vai. vąk. si nųeaiaėje.

Truiadicnį, rugsėjo 23 d., 8:.3O vaL ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Drevei Apvaizdos bažnyčią, o jx> gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a.a. Prano Lukoševičiaus giminės, draugai ir pažįs
tami nueširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Jonas Mcrzvinskas, kiti draugai ir pažįstami. 
Nuliūdę lieka:

Laido‘uv:u dirsktorius Charles Slasiukaitis. Tel. 2211-1344

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA 

k 

4605-0-7 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. *27-1741 —17«

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefous 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

Telef. <76-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AM0ULANSQ 
PATARNAVIMAS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC^i

2424 WES i biHK SIHEKT 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, lit >74*4411

U54 So. HALSTED STREET TeL TArdj 7-1911

BUTKUS - VASAITIS
1446 Beg soth Avė, Cicero, HL TeL: Olympic 2-1094

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ.

Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, September 23, 1981
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Marquette Parko Liet. Namu Savininku 
draugijos susirinkimas 

ligonius: Duob'ieru*, 
Pulkaunir k i

ir kilus.
luUKtivji svec.ai — se- 
l?r. Savickas ir 8 ojo 
kommdierius J. Car 
ms sutikome katutė 
ius pristatė adv. (Ji

kuriuos 
būdami 
baltųjų 

paminėjo

susirinkimą. Kiek ilgiau kalbėjo 
sen. b'ran k Savickas apie Mar
quette Parko kolonijos išsilai
kymą ir su tuo susijusias prob
lemas. .Jis mus nuoširdžiai re
mia ir ateityje budės dėl mūsą 
kolonijos likimo. Atsakė j pa 
Klausimus.

Rugsėjo 18 d. 8 vai. vakaro 
pirm. J. Lacevicius atidarė po- 
atosteginį susirinkimą ir pa 
sveikino gausiai susirinkusius. 
Prašė atsistojimu pagerbti mi
rusius narius: valdybos vicepir 
mininką A. Patacką, (Ji. Bra 
zaitį, V. Kudirką, šeimos n - 
rlams pareikšta užuojauta.

Priimti nauji nariai: E. Paje- 
da ir A. Krutulis. Sveikinome.

Protokolus perskaitė sekreto
rė A. Katelienė. Priimti su už- 
gyrimu.

J. Bacevičius pasisakė dėl or 
ganizscijos Housing Authority 
ir dėl nesklandumų, 
j uedžiai p rak l ik uoja, 
a Sakingose pa reigose 
rajonuose. Taip pat
transporlacijoj j pasire’škusius
nesąžiningumus. Pavyzdžiui, no
rėjo išjungti susisiekimą auto
busu 71 g-vės link Pulaski ir 
net sutrumpinti California gat 
vėje. .

Kiek liečia namų pardavimą 
juodiesiems 7329 S. Rockwell iri 
Richmond gatvėse, tuo tarpa 
įšaldytu Reikia „manyti, kad jų 
likimas išsispręs palankia link 
me.

Pirmininkas priminė spalio 
17 d. banketą ir prašė jame gau
siai dalyvauti. Kvietė J. Janu- 
šaitį tarti žodį. St. Patlaba kal- 

. bėjo einamais reikalais.
Pirmininkas pasisakė ir dėl 

mokamų aukštų procentų Imu 
kuose, jų paskirties, pensinin
kų ir testamentų sudarymo 
tvarkos ir reikalingumo’. *

Ona Ankienė lankiusi sergan-

Fr. Savickus, kaip ir adv. (ih. į 
Kai nusiskundė, kad mūsų jau- < 
rioji karta n sijungia į 
gyvenimą, išsikelia iš mUSU

Taip paklausėjų ir kalbėtojų 
buvo šie asmenys: p. Stankus, 

• gr. Tallal-Kdpša, P. Martin 
Hs. Laužadis, p. Vindašienė.

Susirinkime, kuris baigėsi 
vai. vakaro, dalydavo 145

Nariai ir prijaučiantieji malo
niai yra prašomi dalyvauti.

Valdyba

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga | 

‘‘Liucija’’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulmio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

I kymai, 181 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose? ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

Lietuviu Studentu
4~ *-

Suvažiavimas
Floridoje

Petersburg, Floridos, Lie- 
Studentų Sąjunga kviečia 
studentus dalyvauti šuva- 

7 ir

as
menvs.

linu. J. Bacevičius dalyvius 
pakvietė vaišinsis kavute su py-

\ is dėlto Marquette Parko 
gyv: nlojai turėtų įsirašyti į 
Namų Savininkų.organizaciją ir 
aktyviau reikštis veikime, nes 
priešas jau prie pat vartų. . .

Vienas dalyvis priminė apie 
dienos melu gatvėse žibanciis 
lempas. Girdi, tuo reikalu reikia 
kreiptis i precinkto kapitonus.

K. Bankus

M Dėkojame už rupini- 
i.nu laikraščiu ir už

na parašyti gyvo gyvenimo ko
mentarus.

St. 
tuvių 
visus 
žiavime laipkričio mėn. 26,
2<8 dienomis.

Savaitgalio darbotvarkė
Ketvirtadienis

— Kristina Austin ir Juzė Mi- 
kriūtė pirmadienį Ifkrino SLA 
iždininkės E. Mikužiūtės iždo

Irena Kriaučcliūnienė išva 
3vo paatostogauti Floridoje.
— Žurnalistas Antanas Mar

LKVS ^‘’’Ramovė’’ Čika
gos skyriaus narių susirXJ- 
mas ivyks š. m. rugsėjo mėn. 
27 d. sekmadieni, Jaur.Tno 
Centro patalpoje, 12 vai. d.

Prašomi visi skyriaus na
riai - ramuvenai susirinkime

LKVS (tRainov:$" valdyba
o vėliau kur

12:00
9:00

Inn.
1

9:00
9:30

Registracija Holiday 
Susipažinimo vakaras 
($3.50).

Penktadienis
Paskaita.
Norintiems Disney World 
ir Deep Sea Fishing (dau
giau kaip 2d negali, dar> 
vauti. Pirmieji 14 bus pri
imti iš ryto ir 14 popiet.
Paskaita.
LUAU — Holiday Inn

4:00
7:00

REAL ESTATE
Hunai, Žam4 — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALK

Namai, Žam4 — ParrSaviaMt 
REAL ESTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACDŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS rj
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS /Jį 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. .JflJi

FISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY h*
' LNCOME TAX SERVICE *

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 "

Arti 73-eios ir Campbell, 2 butų medi
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. ;-Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuve. Parduotas.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Dar turime pirkėju ir geru 
namų investavimui.

Skambinti t ei. 436-7878

— Bendrojo Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo 76-asis sky
rius, Detroit, Mich., atsiuntė 
$15 auką per Vladą Staškų. šir 
dingai dėkojame valdybai ir to 
skyriaus nariams.

— A1L Piragis iš Toronto, 
Ont, Kanada, tapo nauju Nau

jienų skaitytoju. . Atsiųstame j 
laiške jis pažymi, kad “Maikioj 
ir Tėvo” skyrius buvo ta prie-J 
žastimi. ‘’Maiklo ir Tėvo” vardu 
Nveikiname naują skaitytoją ir 
iinkime jam viso* goriausio. 

f

— Sekantieji Naujienų skai
tytojai pratęsė savo prenume- Juozas Lingis.
rata, pridėdami aukas: Alek Į
sandra Sakas. «yv. Lancaster ■ ~ Jl,15us Amanas,

I Ohio, $5; Juozas Pa m polas, gy
• New Buffalo, Mich., š5. ii' B
1 liūs Micnovilius

ja, Ispaniją ir šiaurės Afriką.
— Ekonomistas Antanas Pleš- 

kys, praleidęs porą savaičių su 
vaikais, jau planuoja panagri-

• ų A me riktas helij
us tvirtinimus.

• nė l 

viii

— Marija Somkaitė rašo atsi 
minimus apie J. Brazaiti.

— Švedijoje yra apie šimtas 
lie l aviškų šeimų, išsiblaškiusių 
po visa kraštą. Tarpusavius lie
tuvi u sa n t v k i u s 1 e i iena la i k n

St. Petersburg, Fla. I
(B) Lietuvių Bendruomenės 

St. Petersburg© Apylinkės Val
dyba savo š. m. rugsėjo mėn. 
1 damą turėtame posėdyje nu-į 
tarė rugsėjo 30 dieną 3 vai. po
piet Lietuvių klubo mažojoje 
salėje sušaukti visuotinį Apy
linkės narių susirinkimą.

Susirinkimo dienotvarkėje, be 
kitų svarstytinų dalykų, yra nu
matyta ir Apylinkės Valdybos 
pirmininko Vlado Vaitiekūno 
paskaita tema “Sąmoningas lie

9:00 
10:00 
3:30 
6:30 
7:30

1:00
2:00

3:00

šeštadienis 
Paskaita. 
Laisvalaikis. 
Bendras susirinkimas. 
Kokteiliai Lietuvių 
Banketas ir šokiai 
vių klube ($15).

Sekmadienis 
Lietuviškos Mišios. 
Pietūs Lietuvių klube. 
Dailininkų paroda. 
Futbolo rungtynės. 

* * *
Jeigu dar turite kokių 

simų ar pasiūlymų, rašykite: 
Alena Bobelytė 
4925 6.0th Avenue South 
St. Petersburg, FL 33715 
Telef. (813) 867-1650

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

f"I- 
'-DĖMESIO

62-80 MĖTŲ AMjL VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A- LAURAITI!

4645 So. ASHLAND AVI.
Tel. 523-8775

Notary Public

Insurance, Income Tax

Aaujienc;nis savo ašį r

Apylinkės pikniką — geguži
nę numatyta rudšti š.m. spalio 
mėn. Lake Seminole parke.

klube. J 
Lietu-

klau-

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke.* $57,700.

> Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke..

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan- 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimai ir Taisymai 

2646 Watt 8<Hh Stroot 
Tai. R E public 7-W41

OFF 
MIX 'n MATCH 
14KT GOLD 

Neckchains 
and Bracelets

INSTANT 
CASH

k_y FFOR 0 į

Religions Medals

at 30% SAVINGS

3?‘N e w orUsedor j
Old Broken Jewelry UgąS5^ L

//7 Watches, Bracelets,[
Cf Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold... Any Karat

Turn It Into CASH!
Dig Out Your Old Treasures —

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

ottit’K '•

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dt A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____ ___ __________________

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

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

AR TIKRAI TAI YRA 
SVEIKATOS KENKĖJAI?

173» So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

?8.00

$4.00
$3.00

Apklausinėti gydytojai, api 
spaudoje keliamus įvairius pa
vojus sveikatai patvirtino, kad 
tikrai pavojingi, sekančiai:

Rūkimas sukelia plaučių 
gas — 97 proc.

Rūkymas sukelia' širdies 
gas — 93 proc.

Užterštas sukelia k 
pavimo negaiavimus — 
proc.

Cholesterolis — 74 proc.
Vandens užteršimas sukelia 

kepenų ir kitas ligas"— 64 
proc.

DDT patenka į maistą ir 
pieną— 55 proc.

Gimdymo kotrolės piliulės 
sukelia šalutinius negaavimus 
—30 proc.

Cykomate maiste 
tas) — 12 proc.

Daugelis iš mūsų 
tos nuomonės irtam
užtai daugelis brangiai užmo
kant savo sveikata.

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette. Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais, procentais.

Siuntiniai j-Lietuvą i 
ir kitus kraštus/*

P. N EDAS, 4059 Archer Avanua,

Chicago, III. 60532. Tai. YA 7-5980

li-

Ii.

(u žd raus

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

6259 S. Maplewood. Tel. 254-745* 
Taip pat daromi vertimai, gimini y 
Iškvietimai, pydomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai HOMEOWNERS POLICY

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

F. Zapelia, Afent 
nOSĮ/2 W. 95fh lt 
Evarg. Park, III. 
40642, . 424-4654

State Farm F re and Casualty Company

SUSTVIENULMaS LIETUVI (J AMERIKOJE 
yr« seniausią didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

ganiLflcija. lietuviams ištikLnai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, tfelbrtj ir kitiem*, kurie tu<* 
darbus dirba,

SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na
riams patam a uja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai grli 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

M^A — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metami.

SLA — kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
į ‘javo apylinkės SLA kuopu veikėjus Jie Jurai 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tleiial i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N<w York, N. Y. 10001 

2*7 W. JOtl M 
TH. (Ill) MJ-TT11

esame ki_ 
netikime,

SEWER AND 
PLUMBING

Tikrasis didvyris kalba apie 
atsižymėjimus... kitų.

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

lį not open — no charge,

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak 
Šešti dieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN

CALL 656-8387

KILLS 
FLEAS,TICKS!

SergeantsstNTRrv 
& Ttck Collar

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vai. ryto 
iki 0 vai. vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryt© iki 12 vai d.
Ir pagal suaitarim*.

T<1 776-5162 arba 776-5161 
264S Weat 63rd Streel 

Chicago. 01. 6062*

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė, 
(312) 776-8700

6 — Naujienos, Chicago, 8, DL Wednesday, September 23, 1981




